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Design
Purpose
These training materials were developed for a 200-hour in-person data journalism workshop delivered
by Internews Data Journalism Advisor from 2019-2020. The materials presented below are not currently
designed or formatted for self-directed study, for use by trainers unfamiliar with the curriculum and
pedagogy or for conversion to online learning. Adaptation would require an instructional design process
for successful redeployment. Please consult the author if you are considering doing so.
Content
Content is divided into Modules, which introduce the theoretical components of data journalism and
Labs, which introduce complementary technical skills. Each module is divided into approximately five
lessons, which include presentations and group exercises. Each lab includes instructions, related
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datasets, including the original
format and the completed version
that students should produce by the end of the lab. Most labs also have a related exercise to reinforce
the skills with associated data files.
Masterfile
The investigative methodology taught in this course is based on Mark Lee Hunter’s Story Based Inquiry
approach, which structures the investigation around a hypothesis. The main organizational tool for the
implementation of the methodology is the Masterfile, a Google Docs based spreadsheet tool tailored for
this course that enables participants to organize their work in a way that is reproducible, collaborative
and transparent. Participants learn to apply the research methods presented in the Modules and Labs
through practical application in the Masterfile. Participants develop a new Masterfile for each story.
Delivery
Course content was delivered over five weeks, with each week covering a module and three labs. There
was a minimum one month break between each week-long workshops with weekly assignments
submitted through the Masterfile.
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Data Journalism Glossary
Term

Definition

1

ST

Subtopic

2

Masterfile

3

Scraped data folder

The data file in the untouched
format as it was extracted from
the original source.

4

Clean data folder

The data file that has been
cleaned and is ready for
analysis.

5

Done folder

The file that results after the
participants have done the
exercise. Participants should not
have access to this folder.

6

Original tab in excel spreadsheet

The data in this tab is scraped
data.

A Masterfile is a project
management tool developed by
investigative journalists and
applied to data journalism to create
a documented workflow. It applies
research methods in a step-bystep process that leads journalists
through research, hypothesis and
question development, analysis,
structure and storytelling.
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7

Clean tab in excel spreadsheet

The data in this tab is cleaned
data and is ready for analysis.

8

Source tab in excel spreadsheet

Includes source information.

9

Data diary in excel spreadsheet

It is a sheet where all the steps
are documented

10

Additional tabs in excel spreadsheet

The additional tabs include the
analysis and usually labeled by
the questions participants
answer.
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Module 1: Introduction to
Data-Driven Storytelling
Lesson 1: How Data is Used for
Public Interest Stories

Eva Constantaras

The Intersection of
Story, Data and Policy
The case of the Sustainable
Development Goals
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Objective
In this module, you will learn about how data is used by journalists and civil
society organizations to create public interest stories around a number of
important public interest issues.
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SDG 5: Achieve
gender equality
and empower all
women and girls
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Questions we can answer with data
● Which countries and regions
have the highest levels of
gender equality?

● Which regions are making the
fastest progress to achieving
economic gender equality?
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Women in the region face
high levels of gender
inequality
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Possible headline?
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What is data
journalism?
Using data to tell stories in the best
possible way, combining the best
techniques of journalism: including
visualizations, concise explanation
and the latest technology. It should be
open, accessible and enlightening. –
Simon Rogers, Founder, The Guardian
Data Blog
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Why do data stories matter?
● Scenario 1: “The Minister of Education Declares Victory in Educating Girls,
with a 10% decrease in girls dropping out of school.”
● Scenario 2: “Education Groups Criticize Ministry of Education for the
Slowest Decrease and the Highest Rates of Girls Out of School in the
Region”
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How can both stories be
true?
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What data could help us
find the real story?
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Goals for a data-driven story
●
●
●
●
●

Anchor the conversation in facts
Generate widespread public debate
Overcome indifference or inertia by stakeholders
Engage public, politicians and donors.
Grow demand for more data from government by citizens for better
governance
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تقاطع القصة والبيانات والسياسة
حالة أهداف التنمية المستدامة
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الهدف
في هذه الوحدة ،سوف تتعرف على كيفية استخدام البيانات من قبل
الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني إلنشاء قصص حول عدد من قضايا
االهتمام العام الهامة.
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أ.ت.م  :5تحقيق المساواة بين الجنسين
وتمكين جميع النساء والفتيات

مراتب المساواة بين
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الجنسين /المنتدى االقتصادى

العالمى

تبعا ً  4عوامل :االقتصاد ،التعليم ،الصحة ،السياسة

مساواة
ال مساواة
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الوقت المتوقع لسد الفجوة بين الجنسين بحسب
المنطقة
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األسئلة التي يمكننا اإلجابة عليها باستخدام البيانات
● ما الدول والمناطق التي لديها
أعلى مستويات المساواة بين
الجنسين؟

● ما المناطق التي تحقق أسرع
تقدم نحو تحقيق المساواة
االقتصادية بين الجنسين؟

مراتب المساواة بين
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الجنسين /المنتدى االقتصادى

العالمى

تبعا ً  4عوامل :االقتصاد ،التعليم ،الصحة ،السياسة

مساواة
ال مساواة

Eva Constantaras

تواجه النساء في المنطقة مستويات عالية
من عدم المساواة بين الجنسين
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ما العنوان الرئيسي المحتمل؟
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ما هي صحافة البيانات؟
استخدام البيانات لسرد القصص
بأفضل طريقة ممكنة ،بالجمع بين
أفضل تقنيات الصحافة ،متضمنة:
التصويرات البيانية ،والتفسير الموجز
وأحدث التقنيات .يجب أن تكون
مفتوحة ،يمكن الوصول إليها ومنورة
ثقافيا.
 سيمون روجرز ،مؤسس مدونةالجارديان للبيانات.

مراحل صناعة صحافة البيانات

القصة

التصوير
التنقية
البيانات

Eva Constantaras

ما أهمية قصص البيانات؟
● السيناريو " :1يعلن وزير التعليم االنتصار في تعليم الفتيات ،وذلك بانخفاض بنسبة ٪10
في الفتيات المتسربات من المدرسة".
● السيناريو " :2المؤسسات التعليمية تنتقد وزارة التعليم بسبب تحصيلها أبطأ انخفاض
وأعلى نسبة للفتيات غير الملتحقات بالمدارس في المنطقة".

Eva Constantaras

كيف للقصتين أن تكونا صحيحتين؟
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ما البيانات التي يمكن أن تساعدنا في
العثور على القصة الحقيقية؟
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أهداف القصة المستندة على البيانات
●
●
●
●
●

دعم الحوار بالحقائق.
توليد نقاش عام واسع النطاق.
التغلب على الالمباالة أو الجمود من قبل أصحاب المصلحة.
إشراك الجمهور والسياسيين والمانحين.
زيادة طلب المواطنين على البيانات من الحكومة ،بهدف تحسين الحوكمة.
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Exercise

Summarize Data Findings
Summary
1.

Module: Introduction to Data-Driven Storytelling

2. Lesson: How Data is Used for Public Interest Stories
3. Sub-topic: The Intersection of Story, Data and Policy
4. Objective: Understand how data can put development challenges in context
5. Time Allotment: 40 minutes

Steps
Learning Context
Related Slides
The Sustainable Development Goal 5 is Achieve gender equality and empower all women and
girls.
These are the targets:
1.

End all forms of discrimination against all women and girls everywhere.

2. Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private
spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation.
3. Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital
mutilation.
4. Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public
services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared
responsibility within the household and the family as nationally appropriate.
5. Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at
all levels of decision making in political, economic and public life.
6. Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as
agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on
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Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome
documents of their review conferences.
7. Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access
to ownership and control over land and other forms of property, financial services,
inheritance and natural resources, in accordance with national laws.
8. Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications
technology, to promote the empowerment of women.
9. Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of
gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels.

In Groups
1.

Each group will be assigned to a specific sector of gender equality: economic

empowerment, education, health and political participation.
2. Find your country report in the World Economic Forum Global Gender Gap Report 2018.
3. Answer these questions:
a. Write down 5 major findings about your sector.
b. Is your country doing better or worse than average in these sectors?
c. Write one sentence summarizing what is surprising or newsworthy about your
findings.
d. Share with the group.

Further Practice
Explore the International Labor Organization’s Which countries have the highest gender gap in
the workplace? and identify which target the findings relate to.

Assessment
Share your target and your sentence with the other groups and evaluate whether each group
clearly summarized their country’s progress on the assigned target.
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تمرين

لخِّص نتائج البيانات
الملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :مقدمة إلى السرد القصصي المستند على البيانات.
الدرس :كيفية استخدام البيانات في قصص االهتمام العام.
الموضوع الفرعي :تقاطع القصة والبيانات والسياسة.
الهدف :فهم كيف يمكن أن تضع البيانات تحديات التنمية في سياقها.
الوقت المخصص 40 :دقيقة.

الخطوات
سياق التعلم
العرض ذات الصلة

الهدف الخامس للتنمية المستدامة هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
األهداف:
 .1إنهاء جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.
 .2القضاء على جميع أشكال العنف الموجه ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاصِّ،بما يتضمن االتجار
واالستغالل الجنسي وغيره من أنواع االستغالل.
 .3التخلص من جميع الممارسات المجحفة بحق اإلناث مثل زواج األطفال و الزواج المبكر والقسريِّ،وتشويه أعضاء اإلناث
التناسلية.
 .4التعرف على الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتثمينهم وذلك من خالل توفير الخدمات العامة والبنية التحتية
وسياسات الحماية االجتماعية وتعزيز المسؤولية المشتركة داخل المنزل واألسرة وذلك بما يتناسب واألطر المحلية.
 .5ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة وتكافؤ فرص القيادة على جميع مستويات صناعة القرار في المجاالت السياسية
واالقتصادية والعامة.
 .6ضمان الوصول الشامل إلى الصحة الجنسية واإلنجابية والحقوق اإلنجابية كما هي مقرِّة وفقاِِّّلبرنامج عمل المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية ومنهاج عمل بكين والوثائق الختامية لمؤتمراتهم االستعراضية.
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 .7إجراء إصالحات لمنح المرأة حقوقِّا متساوية في الموارد االقتصاديةِّ،كما وتمكينهم من الملكية والسيطرة على األراضي
وغيرها من أشكال الممتلكات والخدمات المالية والميراث والموارد الطبيعيةِِّّ،وفقِّا للقوانين الوطنية.
 .8تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينيةِّ،خاصةِِّّتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتِّ،لتعزيز تمكين المرأة .
 .9تبنى وتعزيز السياسات الرشيدة والتشريعات القابلة للتنفيذ التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكِّن جميع النساء والفتيات
على جميع المستويات.

في مجموعات
 .1ستخصص كل مجموعة لقطاع محدد من قطاعات المساواة بين الجنسين :التمكين االقتصاديِّ،والتعليمِّ،والصحةِّ،
والمشاركة السياسية
 . 2ابحث عن تقرير دولتك في :المنتدى االقتصادي العالمي تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين .2018
 . 3أجب عن هذه األسئلة:
○ ما المؤشرات المرتبطة بهدفك المحدد؟
○ هل أداء بلدك أفضل أم أسوأ من المتوسط وفقاِِّّلهذه المؤشرات؟
○ اكتب جملة واحدة تلخص نتائجك.
○ اعرض نتائجك على بقية المجموعة.

المزيد من التمارين
استعرض تقرير منظمة العمل الدولية :ما الدول التي لديها أعلى فجوة بين الجنسين في مكان العمل؟ وحدد الهدف الذي ترتبط
به النتائج.

التقييم
شارك هدفك والجملة الخاصة بك مع المجموعات األخرى وقيِّم إذا ما كانت كل مجموعة تلخص بوضوح تقدم بالدهم تبعا
للهدف المحدد.
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Module 1: Introduction to
Data-Driven Storytelling
Lesson 2: What is Data?
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What is data?
Understanding data and the
transparency cycle
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What is data?
1. Qualitative data is everything that refers to the quality of something: A
description of colours, texture and feel of an object , a description of
experiences, and interview are all qualitative data.
2. Quantitative data is data that refers to a number. E.g. the number of golf
balls, the size, the price, a score on a test etc.
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Back to our school data:
qualitative vs quantitative
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What is data?
● Data is a collection of distinct pieces of information, which are recorded and
structured in a manner that makes it easy for analysis.
● Data is generated by surveys (such as census data), when something is
voted on (such as elections results data), when something is registered
(such as a birth records data), when something is purchased (such as sales
records for an online store).
● Data is also generated by mobile devices, sensors, the internet, and
satellites (such as GPS data) - and many other technologies.
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What can we do with data?
● In our daily lives, data is commonly found organized in tables.
● Contents of a single distinct table can be referred as a dataset.
● The analysis of a dataset can generate new knowledge and visual
representations, which are valuable to make arguments and take decisions.
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What is open
data?
And why is it so important?

“Open data and content can be
freely used, modified, and shared by
anyone for any purpose.” http://opendefinition.org/
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The Transparency Cycle
Once data is released, government agencies and web developers can build the
necessary technology to organize the data and make it usable.
With data being made easily accessible, journalists and bloggers can begin to
dig into it, mix it up, identify relevant information and give the data context. As
that critical context is provided, citizens absorb it and spread the information to
others - both online and face-to-face - and make the data actionable.
Ultimately, informed citizen action creates greater public awareness; citizens
become more effective, responsible advocates; holding government
accountable.
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ما هي البيانات؟
فهم البيانات ودورة الشفافية
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ما هي البيانات؟
 .1البيانات النوعيّة (الكيفيّة) :هي كل ما يشير إلى صفة شيء ما :وصف ألوان أو بنية أو ملمس جسم ما ،أو
وصف التجارب والمقابالت.
 .1البيانات الكمية :هي كل البيانات التي تشير إلى أرقام؛ مثال عدد كرات الجولف أو الحجم أو السعر أو
الدرجات المحرزة في االختبار  ،إلخ.
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عودة إلى بياناتنا المدرسية:
الكمي مقابل الكيفي
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ما هي البيانات؟
● البيانات هي عبارة عن مجموعة من المعلومات المتمايزة التي تم تسجيلها وهيكلتها بطريقة تجعل تحليلها
سهالا.
● تتولد البيانات عن طريق االستطالعات (مثل بيانات التعداد) ،أو عندما يتم التصويت على شيء ما (مثل
بيانات نتائج االنتخابات) ،أو عندما يتم تسجيل شيء ما (مثل بيانات سجالت المواليد) ،أو عند شراء شيء ما
(مثل سجالت مبيعات المتاجر اإللكترونية).
ضا من خالل األجهزة المحمولة والمستشعرات واإلنترنت واألقمار الصناعية (مثل بيانات )GPS
تتولد البيانات أي ا
والعديد من التقنيات األخرى.
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فيم يمكننا استخدام البيانات؟
َ
● في حياتنا اليومية ،عادة ما توجد البيانات منظمة في جداول.
● يمكن اإلشارة إلى محتويات الجدول الواحد ب"المجموعة البيانية".
● يمكن أن يولد تحليل المجموعة البيانية معرفة وتصويرات بيانية جديدة ،ما يعد ذو قيمة كبيرة فى المحاججات
(المناقشات الجدليّة) واتخاذ القرارات.

Eva Constantaras

ما هي البيانات مفتوحة
المصدر؟
وما أهميتها؟

"البيانات والمحتوى المفتوحة ،يمكن
استخدامها مجانا ا وتعديلها ومشاركتها بواسطة
أيا ا من كان وألي غرض كان".
/http://opendefinition.org
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دورة الشفافية
بمجرد نشر البيانات ،يمكن للجهات الحكومية ومطوري الويب بناء التقنية الالزمة لتنظيم البيانات وجعلها قابلة لالستخدام.
مع جعل الولوج إلى البيانات سهالا ،يمكن للصحفيين والمدونين البدء في البحث فيها ،ومزجها ،وتحديد المعلومات ذات
الصلة وإعطاء البيانات سياقا ا .عند تقديم هذا السياق الحرج ،يستوعبه المواطنون ويتناولونه (عبر اإلنترنت ووجها ا لوجه)؛
ما يجعل البيانات فاعلة.

في نهاية المطاف ،أعمال المواطن الواعي تخلق وعياا عا اما يؤدى إلى جعل المواطنين مدافعين مسؤولين ،في النهاية تمكنهم
من مساءلة الحكومة.
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Exercise

What data is in a school?
Summary
1.

Module: Introduction to Data-Driven Storytelling

2. Lesson: How Data is Used for Public Interest Stories
3. Sub-topic: What is Data?
4. Objective: Understand data as a collection of individual characteristics
5. Time Allotment: 40 minutes

Steps
Learning Context
Related Slides
1.

We are going to collect data on all the schools in the country. We need to decide what
information we want to collect about each school.

2. We will look at what kinds of data different audiences might be interested in. For example,
audiences could be teachers, parents, students, members of parliament, and the minister
of education.
3. Brainstorm and write on post its, all the characteristics the audience might want to know
about the school.
4. Now, let’s work out how we could organize all those characteristics by topic. One topic for
example could be geographic data. All the groups, put on one section of the wall, all the
post its you have about geographic data. For example: location, address, province.
5. Now, decide what other natural topics emerge from the data characteristics. Label them
on a piece of paper, put the paper on the wall and put each group’s related
characteristics on the wall by the label.

1
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In Groups
1.

Each group will be assigned two topics to enter into a Google Spreadsheet, on two
separate sheets. All sheets will have School Name in Column A and School ID in Column
B. The Rest of the column names are up to you.

2. Together, go over the column names, make corrections where necessary.

Further Practice
Try the same exercise for other public service facilities: hospitals, fire stations, etc.

Assessment
Look over the final data table we have created. Is there anything missing?
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تمرين

ما هي البيانات الموجودة في مدرسة؟
الملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :مقدمة إلى السرد القصصي المستند على البيانات.
الدرس :كيفية استخدام البيانات في قصص االهتمام العام.
الموضوع الفرعي :ماهي البيانات؟
الهدف :فهم البيانات كمجموعة من الخصائص الفردية.
الوقت المخصص 40 :دقيقة.

الخطوات
سياق التعلم
العرض ذات الصلة
.1

سنجمع بيانات عن جميع المدارس في البالد .نحتاج إلى تحديد المعلومات التي نريد جمعها حول كل مدرسة .سنقوم بعصف
ذهني ونكتب على السبورة كل الخصائص التي قد نرغب في معرفتها عن المدرسة.

.2

اآلن  ،دعونا نتصور كيف يمكننا تنظيم كل هذه الخصائص في جدول بيانات .ما المعلومات التي نضعها في كل صف؟ وفي

كل عمود؟
 .3ما األسئلة التي قد يمكننا اإلجابة عليها إذا استطعنا ملء جدولنا بكل البيانات التي نبحث عنها؟

المزيد من التمارين
جرب/ي نفس التمرين لمرافق الخدمة العامة األخرى :المستشفيات ومحطات اإلطفاء ،إلخ.

التقييم
انظر إلى جدول البيانات النهائي الذي أنشأناه .هل هناك أي شيء مفقود؟

1
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Module 1: Introduction to
Data-Driven Storytelling
Lesson 3: Data Storytelling at its
Best
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Data Storytelling at Its
Best
Measuring the problem, impact, cause
and solution
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Measure the problem
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International
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Regional
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Measure the impact

Eva Constantaras

International
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Regional
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Measure the cause
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International
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Regional
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Measure the solution
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International
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Regional
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Key story types
●
●
●
●

Problem
Impact
Cause
Solution
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سرد البيانات القصصي في أفضل
حاالته
قياس المشكلة والتأثير والسبب والحل
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س المشكلة
ْ ِق
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دوليا
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إقليميا
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ِقس التأثير
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دوليا
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إقليميا
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ِقس السبب
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دوليا
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إقليميا
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ِقس الحل
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دوليا
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إقليميا
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أنواع القصة الرئيسية
●
●
●
●

المشكلة.
التأثير.
السبب.
الحل.
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Module 1: Introduction to
Data-Driven Storytelling
Lesson 3: Data Storytelling at its
Best

Eva Constantaras

Interviewing your data
Developing data-driven questions
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Question categories
● Problem questions: how big is the problem? How expensive is it? Is the
problem getting better or worse?
● Impact questions: Who is affected by the problem? How? Are some groups
more affected than others? How old are they? Where do they live?
● Cause questions: What are the causes of the problem? Whose fault is it?
What factors have made it worse?
● Solution questions: What is the solution to the problem? How can we
measure effectiveness?
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Problem Questions
1.
2.
3.
4.

What percentage of children under the age of five are stunted?
What are the national rates of under-five child death over the last 10 years?
What percentage of those deaths each year are attributed to malnutrition?
How have the rates of death due to malnutrition changed over the last five
years?
5. What are the rates of stunting and deaths attributed to malnutrition in
neighboring countries?
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Impact Questions
1.
2.
3.
4.

What are the rates of child malnutrition by province?
What are the rates of child malnutrition by gender?
What are the rates of diseases related to malnutrition by province?
What are the poverty rates in the areas with the highest rates of child
mortality due to malnutrition?
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Cause Questions
1.
2.
3.
4.

What are the rates of food insecurity by province?
What percentage of families do not get enough food?
What is the agricultural output of the province compared to others?
What is the health budget per person in the province?
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Solution Questions
1. How many government and donor programs are working in the regions with
the highest rates of malnutrition?
2. What were malnutrition rates when the donor funded feeding program
started?
3. What were the rates after five years?
4. How many children were served by the program?
5. How many would have to have been served to meet the goal?
6. How much would it cost to serve all the children?
7. Do any other provinces have equal levels of poverty but lower rates of
malnutrition?
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Question categories
● Problem questions: how big is the problem? How expensive is it? Is the
problem getting better or worse?
● Impact questions: Who is affected by the problem? How? Are some groups
more affected than others?
● Cause questions: What are the causes of the problem? Whose fault is it?
What factors have made it worse?
● Solution questions: What is the solution to the problem? How can we
measure effectiveness?
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مقابلة بياناتك
إنشاء األسئلة انطالقا ً من البيانات
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فئات األسئلة
●
●
●
●

أسئلة المشكلة :ما حجم المشكلة؟ كم تكلف؟ هل تتحسن المشكلة أم تسوء؟
أسئلة التأثير :من متأثر بالمشكلة؟ وكيف؟ هل تتأثر بعض مجموعات أكثر من غيرها؟
أسئلة السبب :ما أسباب المشكلة؟ خطأ من؟ ما العوامل التي جعلت األمر أسوأ؟
أسئلة الحل :ما حل المشكلة؟ كيف يمكننا قياس الفاعلية؟
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أسئلة المشكلة
.1
.2
.3
.4
.5

ّ
المتقزمين دون سن الخامسة؟
ما نسبة األطفال
ما معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة محليا ً خالل السنوات العشر الماضية؟
ما نسبة الوفيات الناجمة سوء التغذية؟
كيف تأثرت معدالت الوفيات بسبب سوء التغذية خالل السنوات الخمس الماضية؟
ما معدالت التقزم والوفيات بسبب سوء التغذية في البلدان المجاورة؟
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أسئلة التأثير
.1
.2
.3
.4

ما معدالت سوء التغذية لألطفال حسب المحافظة؟
ما معدالت سوء التغذية لألطفال حسب الجنس؟
ما معدالت األمراض المرتبطة بسوء التغذية حسب المحافظة؟
ما معدالت الفقر في المناطق التي ترتفع فيها معدالت وفيات األطفال بسبب سوء التغذية؟
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أسئلة السبب
.1
.2

.3
.4

ما معدالت انعدام األمن الغذائي بحسب المحافظة؟
ما نسبة األسر التي ال تحصل على ما يكفي من الغذاء؟
ما معدالت التقزم حسب المحافظة؟
ما ميزانية الصحة للشخص الواحد في المحافظة؟
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أسئلة الحل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

كم عدد البرامج الحكومية والجهات المانحة التي تعمل في المناطق التي بها أعلى معدالت سوء تغذية؟
كم كانت معدالت سوء التغذية عندما بدأ برنامج التغذية الممول من المانحين؟
كم أصبحت المعدالت بعد خمس سنوات؟
كم عدد األطفال الذين استفادوا من البرنامج؟
كم عدد األطفال الذي وجب التحاقهم بالبرنامج لتحقيق الهدف؟
كم يتوقع أن تكون تكلفة خدمة جميع األطفال؟
هل توجد محافظات أخرى بنفس نسب الفقر ،لكن معدالت سوء التغذية بها أقل؟
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فئات األسئلة
●
●
●
●

أسئلة المشكلة :ما حجم المشكلة؟ كم تكلف؟ هل تتحسن المشكلة أم تسوء؟
أسئلة التأثير :من متأثر بالمشكلة؟ وكيف؟ هل تتأثر بعض المجموعات أكثر من غيرها؟
أسئلة السبب :ما أسباب المشكلة؟ خطأ من؟ ما العوامل التي جعلت األمر أسوأ؟
أسئلة الحل :ما حل المشكلة؟ كيف يمكننا قياس الفاعلية؟
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Exercise

Interviewing your data
Summary
1.

Module: Introduction to Data-Driven Storytelling

2. Lesson: Data Storytelling at its Best
3. Sub-topic: Interviewing the data
4. Objective: Identifying questions that journalists asked of data
5. Time Allotment: 1 hour

Steps
Learning Context
Related Slides

In Groups
Read the story assigned to your group:
1.

Murder in The Arms of Marriage, Story of 222 Cases, InfoTimes

2. Where does our wheat come from and where it goes, 7iber
3. Arab Women Are Left Out of University Leadership, InfoTimes
4. The Last User, ARIJ
5. TUNISIA "LAUNDRY" OF LIBYAN FUNDS, Inkyfada
6. Cleopatra’s Cigarettes, ARIJ
7. Behind Bars: Egypt’s Minors at Mercy of Courts, Mada Masr
Answer the following questions:
● What are the problem questions the author asked of the data?
● What are the impact questions the author asked of the data?
● What are the cause questions the author asked of the data?
● What are the solution questions asked of the data?
1
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● Primarily, is it a problem story, impact story, cause story or solution story?
● What additional questions would you ask under each category if you were the
author?
Present your answers to one other group.
Now, in your joined groups, think back to our education data set. If we are exploring gender
inequality data, think of at least three questions we could answer under each category with our
dataset:
● Problem
● Impact
● Cause
● Solution

Further Practice
Search for other data stories in local media and identify the questions the author asked of the
data.

Assessment
Participants should be able to differentiate between data questions and regular interview
questions as well as the different data question types. As you listen to other groups, see if they
categorized the questions correctly.
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تمرين

مقابلة بياناتك
الملخص
.1

الوحدة :مقدمة إلى السرد القصصي المستند على البيانات.

 .2الدرس :سرد البيانات القصصي في أفضل حاالته.
 .3الموضوع الفرعي :مقابلة البيانات الخاصة بك.
 .4الهدف :تحديد األسئلة التي سألها الصحفيون من خالل البيانات.
 .5الوقت المخصص :ساعة واحدة.

الخطوات
سياق التعلم
الشرائح ذات الصلة

في مجموعات
اقرأ القصة التي تم تعيينها لمجموعتك
.1

Murder in The Arms of Marriage, Story of 222 Cases, InfoTimes

Where does our wheat come from and where it goes, 7iber .2
Arab Women Are Left Out of University Leadership, InfoTimes .3
The Last User, ARIJ .4
TUNISIA "LAUNDRY" OF LIBYAN FUNDS, Inkyfada .5
.6

Cleopatra’s Cigarettes, ARIJ

Behind Bars: Egypt’s Minors at Mercy of Courts, Mada Masr .7

1
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أجب عن األسئلة التالية:
● ما أسئلة المشكلة التي طرحها المؤلف من خالل البيانات؟
● ما أسئلة التأثير التي طرحها المؤلف من خالل البيانات؟
● ما أسئلة األسباب التي طرحها المؤلف من خالل البيانات؟
● ما أسئلة الحل التي طرحها المؤلف من خالل البيانات؟
● ابتداءاًً،هل القصة قصة مشكلة أم قصة تأثير أم قصة سبب أم قصة حل؟
● ما األسئلة اإلضافية التي كنت لتطرحها تحت كل فئةً،إذا كنت المؤلف؟
اعرض إجاباتك على المجموعات األخرى

المزيد من التمارين
ابحث عن قصص بيانات أخرى في وسائل اإلعالم المحلية وحدد األسئلة التي طرحها المؤلف من خالل البيانات.

التقييم
يجب أن يكون المشاركون قادرين على التمييز بين أسئلة البيانات وأسئلة المقابلة المعتادة باإلضافة إلى أنواع أسئلة البيانات المختلفة .أثناء
استماعك إلى المجموعات األخرىً،تحقق من تصنيفهم األسئلة بشكل صحيح.
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Module 1: Introduction to
Data-Driven Storytelling
Lesson 4: Sector-Specific Data
Stories
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Sector-specific Data
Stories
Identifying story angles by sector
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Key Sectors
●
●
●
●
●
●
●

Governance/Security
Economy/Employment
Health
Education
Gender
Human Rights
Environment/Agriculture
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Governance and Security
Governance data covers a wide variety of data sets including on topics such as
voting records, campaign financing, parliamentary expenses, transparency
ratings, and procurement. Security data can include everything from monthly
crime statistics to prison populations and judicial sentences.
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Governance/Security
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Governance/Security
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Governance and security?
● What does each of the colored bars measure?
● How does your region compare to other regions?
● What questions could we answer to measure:
○
○
○
○

The problem
The impact
The cause
The solution
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Governance/Security
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Governance/Security
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Governance and security
● What does each of the colored bars measure?
● How does your region compare to other regions?
● What questions could we answer to measure:
○
○
○
○

The problem
The impact
The cause
The solution
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قصص البيانات الخاصة
بقطاعات محددة
تحديد زوايا القصة بحسب القطاع
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القطاعات الرئيسية
●
●
●
●
●

●
●

الحوكمة /األمن
االقتصاد /التوظيف
الصحة
التعليم
النوع (الجندر/الجنس)
حقوق اإلنسان
البيئة /الزراعة

Eva Constantaras

الحوكمة واألمن
تغطي بيانات الحوكمة طيف واسع من المجموعات البيانية ،متضمنة مواضيع مثل
سجالت التصويت ،وتمويل الحمالت االنتخابية ،والنفقات البرلمانية ،وتقييمات
الشفافية ،والملكيات .يمكن أن تتضمن البيانات األمنية كل شيء؛ بدءا من إحصائيات
الجريمة الشهرية إلى نزالء السجون واألحكام القضائية.
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 األمن/الحوكمة
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 األمن/الحوكمة
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الحوكمة واألمن؟
●
●
●

ماذا تقيس كل من األعمدة الملونة؟
كيف تختلف منطقتك عن المناطق األخرى؟
ما األسئلة التي يمكننا اإلجابة عنها لقياس ك ٍل من:
○

المشكلة.

○

التأثير.

○

السبب.

○

الحل.
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 األمن/ الحوكمة
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 األمن/ الحوكمة
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الحوكمة واألمن
●
●
●

ماذا تقيس كل من األعمدة الملونة؟
كيف تختلف منطقتك عن المناطق األخرى؟
ما األسئلة التي يمكننا اإلجابة عنها لقياس ك ٍل من:
○

المشكلة.

○

التأثير.

○

السبب.

○

الحل.
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Exercise

Identify Sector Specific Data
Stories
Summary
1.

Module: Introduction to Data-Driven Storytelling

2. Lesson: Sector specific data stories
3. Sub-topic: Interviewing data on specific sectors
4. Objective: Identify questions that can be answered through a dashboard or report
5. Time Allotment: 120 minutes

Steps
Learning Context
Related Slides
In this exercise, we will brainstorm story ideas for a small dataset about a different sector. The
sectors we will cover are:
● Governance/Security (we did together in the slides): Governance data covers a wide
variety of data sets including on topics such as voting records, campaign financing,
parliamentary expenses, transparency ratings, and procurement. Security data can
include everything from monthly crime statistics to prison populations and judicial
sentences.
● Economy/Employment: Economic data can be crucial for citizens to understand not only
the economic outlook of the country but also how to make personal economic decisions
that lead to economic growth and stability. Many economic reports come out regularly
including government budgets and spending reports, inflation rates, economic growth
reports, trade data and business environment surveys.
● Health: Public health indicators are a rich source of data to evaluate government
provision of basic services. Good places to start are with data such as the number of
1
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doctors, nurses and hospital beds per 1,000 people, leading causes of death, rates of
child death and maternal death, and spending per capita on health. This data can help
identify where healthcare shortages are most severe and their impact.
● Education: Because of the critical role that education plays in economic and social
mobility, education data is a rich source of stories that can impact the lives of citizens.
Basic education data often includes the percentage of school age children in school in at
primary, secondary and tertiary levels, the ratio of girls to boys, completion rates and
literacy rates. Often, detailed data is available for individual schools such as test score
results by subject and the number of students transitioning to the next level of education.
This data can be important for parents enrolling their children in schools and
governments interested in equalizing access to education among their constituency.
● Gender: Gender equality is one of the major challenges facing countries across the world.
Gender issues run through all other sectors, from education and economy to health and
environment. Gender equality helps countries develop in all of the other sectors and thus
can be key to understanding causes of stalled development.
● Human Rights: Human rights and equality data often address the people and issues that
are most neglected by society and government. This includes data about the disabled,
ethnic or religious minorities, women and the elderly. Since these topics and hard-toreach groups are so rarely discussed openly, these types of data can open a window into
the world of marginalized groups and make their challenges concrete and solutions more
tangible.
● Environment/Agriculture: Environmental and agricultural data can be a polarizing topic.
On the one hand, exploitation of natural resources can lead to economic growth in a
country but on the other hand, often local communities are negatively impacted and
precious natural resources are destroyed. Analyzing this data can help citizens weigh the
costs and benefits of current environmental policy and advocate for changes.

In Groups
Each group will be assigned a sector and a related dataset.
1.

Economy/Employment: Care Work and Care Jobs

2. Health Jordan, Iraq
3. Education: Jordan, Iraq
4. Gender: How much would the economy grow by closing the gender gap? and Which
countries have the highest gender gap in the workplace?
5. Human Rights: Jordan and Syrian Refugee Data Portal

2
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6. Environment/Agriculture: How to Move Beyond Water Scarcity in the Middle East and
North Africa and Jordan Water Security
Answer the following questions and provide answers from the report:
1.

What problem questions can you answer with this data?

2. What impact questions can you answer with this data?
3. What cause questions can you answer with this data?
4. What solution questions can you answer with this data?
Write a brief (150-200 word) story based on your findings and share with the group.

Headline and lead
Nut graf (information
about how your data
was collected
Topic 1 & Evidence
Topic 2 & Evidence
Topic 3 & Evidence
Sample Table

Headline and lead

To Grow a Healthy Adult Population, Evidence Says to Care for Children
Sudanese citizens are becoming sick throughout their lives due to
preventable conditions during childhood.
●

Impact questions

Nut graf (information
about how your data
was collected

2010 data collected by a global international health organization, the
Institute for Health Metrics and Evaluation, explores the reasons that so
many Sudanese are getting sick and dying.

Topic 1 & Evidence

Diseases that most affect citizens and why
● Problem questions
● Cause questions

Topic 2 & Evidence

Progress in combating these diseases
● Problem questions
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Topic 3 & Evidence

Progress in preventing the diseases
● Solution questions

Sample Story
To Grow a Healthy Adult Population, Evidence Says to Care for Children
Sudanese citizens are becoming sick throughout their lives due to preventable conditions during
childhood. Weighing too little as children and poor breastfeeding are among the top three risk factors
that make Sudanese citizens sicker throughout their lives.
2010 data collected by a global international health organization, the Institute for Health Metrics and
Evaluation, explores the reasons that so many Sudanese are getting sick.
Our data analysis found that the two top two diseases that affect people in Sudan: diarrhea, nutritional
deficiencies, are worse because children don’t get enough food or time breastfeeding as children. Lower
respiratory infection (including severe coughs) diarrhea and malaria rob Sudanese of more years of their
life than any other disease, meaning they are the biggest problem for life expectancy.
For all these diseases, fewer years were lost than in 2010 than in 1990. But over 20 years, the
percentage of years lost to those diseases on average has dropped less than 40%. In many countries,
most people survive these diseases, but vulnerability that starts with childhood risk factors means that
many Sudanese don’t stand a fighting chance.
There has been some progress in growing healthier children. Malnutrition caused by not consuming
enough protein dropped as a cause of years of lives lost by 44% over two years, meaning not as many
people are dying from lack of protein, but from other diseases associated with not eating a balanced
diet and getting enough food. In 1990 not getting enough protein was the third cause of premature
death and it has fallen to eighth place, after most deaths associated with the danger of being born and
the more recent menace of HIV.

Assessment
Listen to other groups present. Be sure to look at their data source as well. Are they missing any
questions that you would like to asked based on the available data? Listen to their story. Would
you categorize it as a problem story, an impact story, a cause story or a solution story?
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تمرين

تحديد قصص البيانات الخاصة بقطاعات محددة
الملخص
 .1الوحدة :مقدمة إلى السرد القصصي المستند على البيانات.
 .2الدرس :قصص البيانات الخاصة بقطاعات محددة
 .3الموضوع الفرعي :إجراء مقابالت مع البيانات المتعلقة بقطاعات محددة
 .4الهدف :تحديد األسئلة التي يمكن اإلجابة عنها من خالل لوحات التقارير
 .5الوقت المخصص 120 :دقيقة

الخطوات
سياق التعلم
الشرائح ذات الصلة
في هذا التمرين ،سنقوم بعصف ذهني حول أفكار قصص مبنية على مجموعة بيانية صغيرة تخص قطاع محدد مختلف .القطاعات التي
سنغطيها هي:
●

الحوكمة /األمن (نوقشت في عرض الشرائح) :تغطي بيانات الحوكمة طيف واسع من المجموعات البيانية ،متضمنة مواضيع
مثل سجالت التصويت ،وتمويل الحمالت االنتخابية ،والنفقات البرلمانية ،وتقييمات الشفافية ،والملكيات .يمكن أن تتضمن البيانات
األمنية كل شيء؛ بدءا من إحصائيات الجريمة الشهرية إلى نزالء السجون واألحكام القضائية.

●

االقتصاد /التوظيف :يمكن أن تكون البيانات االقتصادية ذات أهمية كبيرة للمواطنين ،ليس فقط لفهم المنظور االقتصادي للبالد
ولكن أيضا التخاذ قرارات اقتصادية شخصية تؤدي إلى النمو االقتصادي واالستقرار .يتم إصدار العديد من التقارير االقتصادية
بانتظام بما في ذلك الميزانيات الحكومية وتقارير اإلنفاق ،ومعدالت التضخم ،وتقارير النمو االقتصادي ،والبيانات التجارية،
واستبيانات بيئة األعمال.

●

الصحة :تعد مؤشرات الصحة العامة مصدرا غنيا لبيانات تقييم توفير الحكومة للخدمات األساسية .من األماكن الجيدة للبدء هي
البيانات؛ مثل عدد األطباء والتمريض وأسرة المستشفيات لكل  1000شخص ،واألسباب الرئيسية للوفاة ،ومعدالت وفيات األطفال
ووفيات األمهات ،واإلنفاق على الصحة لكل فرد .يمكن أن تساعد هذه البيانات في تحديد األماكن التي يكون فيها النقص في
الرعاية الصحية أشد وتأثير ذلك على الصحة العامة.

●

التعليم :بسبب الدور الحاسم الذي يلعبه التعليم في الحراك االقتصادي واالجتماعي ،تعد بيانات التعليم مصدرا غنيا للقصص التي
يمكن أن تؤثر على حياة المواطنين .غالبا ما تتضمن بيانات التعليم األساسي النسبة المئوية لألطفال في سن الدراسة بالمدارس في
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المرحلة االبتدائية والمتوسطة والثانوية ،ونسبة الفتيات إلى األوالد ،ومعدالت إكمال الدراسة ومعدالت اإللمام بالقراءة والكتابة.
غالبا ما تتوفر بيانات تفصيلية للمدارس مثل نتائج درجات االختبار حسب المادة وعدد الطالب الذين ينتقلون إلى المستوى التالي
من التعليم .يمكن أن تكون هذه البيانات مهمة لآلباء الذين يسجلون أطفالهم في المدارس وللحكومات المهتمة بالمساواة في الوصول
إلى التعليم في دوائرهم االنتخابية.
●

الجندر (النوع االجتماعي) :المساواة بين الجنسين هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم.
القضايا الجنسانية تمر عبر جميع القطاعات األخرى ،من التعليم واالقتصاد إلى الصحة والبيئة .تساعد المساواة بين الجنسين
البلدان على التطور في جميع القطاعات األخرى ،وبالتالي يمكن أن تكون مفتاحا لفهم أسباب التنمية المتوقفة.

● حقوق اإلنسان :غالبا ما تتناول بيانات المساواة وحقوق اإلنسان األشخاص والقضايا األكثر تهميشا من جانب المجتمع والحكومة.
يشمل ذلك بيانات حول المعوقين واألقليات العرقية أو الدينية والنساء والمسنين .نظرا لطبيعة هذه المواضيع وصعوبة الوصول
إلى هذه المجموعات فإنه نادرا ما تناقش هذه القضايا علنا .يمكن لهذه األنواع من البيانات أن تفتح نافذة على عالم المجموعات
المهمشة وتجعل تحدياتها ملموسة وحلولها أكثر واقعية.
●

البيئة  /الزراعة :يمكن أن تكون البيانات البيئية والزراعية موضوعا استقطابيا ،فمن ناحية ،يمكن أن يؤدي استغالل الموارد
الطبيعية إلى النمو االقتصادي .ولكن على الناحية األخرى ،غالبا ما تتأثر المجتمعات المحلية سلبا ويتم تدمير مواردها الطبيعية
الثمينة .يمكن أن يساعد تحليل هذه البيانات المواطنين على تقدير التكاليف والفوائد للسياسة البيئية الحالية وقد يترتب عليه الدعوة
إلى إجراء تغييرات.

في مجموعات
سيتم تعيين قطاع لكل مجموعة ،وكذلك المجموعة البيانية المرتبطة بالقطاع.
.1

االقتصاد /التوظيفArab Women in The Labor Market :

 .2الصحةJordan and Iraq :
 .3التعليمJordan and Iraq :
 .4الجندرGender Equality in the World of Work or How much would the economy grow by :
?closing the gender gap
 .5حقوق اإلنسانJordan and Iraq :
 .6البيئة /الزراعةHow to Move Beyond Water Scarcity in the Middle East and North Africa :
أجب عن األسئلة التالية:
● ما أسئلة المشكلة التي يمكنك إجابتها من خالل هذه البيانات؟
● ما أسئلة التأثير التي يمكنك إجابتها من خالل هذه البيانات؟
● ما أسئلة األسباب التي يمكنك إجابتها من خالل هذه البيانات؟
● ما أسئلة الحل التي يمكنك إجابتها من خالل هذه البيانات؟
اكتب/ي قصة قصيرة ( 150-200كلمة) بناء على النتائج التي توصلت إليها وشاركها مع المجموعة.
العنوان والجملة المفتاحية
مضمون النص (معلومات عن كيفية جمع
بياناتك)
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الموضوع ( )١واألدلة عليه
الموضوع ( )٢واألدلة عليه
الموضوع ( )٣واألدلة عليه

مثال على الجدول أعاله:
العنوان والجملة المفتاحية

تشير الدالئل إلى أهمية رعاية األطفال بشكل صحيح لتنمية مواطنين بالغين بشكل صحي مستقبال.
المواطنون السودانيون يتعرضون للمرض طوال حياتهم بسبب ظروف كان باإلمكان الوقاية منها أثناء
مرحلة الطفولة.
●

طرح أسئلة حول التأثير

مضمون النص (معلومات
عن كيفية جمع بياناتك)

تستكشف البيانات التي جمعتها منظمة صحية عالمية عام  ٢٠١٠وهي معهد القياسات الصحية والتقييم،
األسباب التي تجعل الكثير من السودانيين يمرضون ويموتون.

الموضوع ( )١واألدلة عليه

أكثر األمراض التي تصيب المواطنين ولماذا؟
● طرح أسئلة حول المشكلة
● طرح أسئلة حول األسباب

الموضوع ( )٢واألدلة عليه

مدى اإلنجاز في مكافحة هذه األمراض
● طرح أسئلة حول المشكلة

الموضوع ( )٣واألدلة عليه

مدى اإلنجاز في الوقاية من هذه األمراض
● طرح أسئلة حول الحلول

عينة لقصة
تشير الدالئل إلى أهمية رعاية األطفال بشكل صحيح لتنمية مواطنين بالغين بشكل صحي مستقبال.
المواطنون السودانيون يتعرضون للمرض طوال حياتهم بسبب ظروف كان باإلمكان الوقاية منها أثناء الطفولة .إذ تعد أوزان األطفال
القليلة جدا وضعف رضاعتهم الطبيعية من بين أهم ثالثة عوامل خطرة تؤدي إلى إصابة المواطنين السودانيين باألمراض طوال حياتهم.
لذلك ،تستكشف بيانات مجمعة منذ عام  ٢٠١٠من قبل منظمة صحية عالمية ،وهي معهد القياسات الصحية والتقييم ،أسباب إصابة الكثير
من السودانيين باألمراض.
وجد تحليل البيانات الذي أجريناه أن المرضين الرئيسيين اللذين يصيبان الناس في السودان هما اإلسهال ونقص التغذية ،وقد ازدادا سوءا
ألن األطفال ال يحصلون على قدر كاف من التغذية أو الرضاعة الطبيعية أثناء نشوئهم .كما أن االلتهابات التنفسية ،باإلضافة إلى السعال
الحاد واإلسهال والمالريا يسلبون السودانيين من سنوات عديدة من حياتهم أكثر من أي مرض آخر ،مما يعني أن هذه األمراض تمثل أكبر
مشكلة في وجه تحسين متوسط العمر المتوقع لهم.
وبالنسبة لجميع هذه األمراض ،فقد تم سلب عدد أقل من السنوات من أعمار السودانيين في عام  ٢٠٢٠مقارنة بعام  .١٩٩٠ولكن على
مدار  ٢٠عاما ،انخفضت النسبة المئوية للسنوات المسلوبة بسبب تلك األمراض في المتوسط بأقل من  .٪40كما أنه في كثير من الدول،
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ينجو معظم الناس من هذه األمراض ،ولكن الضعف الذي يبدأ بعوامل الخطر الموجودة في مرحلة الطفولة يعني أن الكثير من السودانيين
ليس لديهم فرصة لمقاومة األمراض ذاتها خالل حياتهم.
كان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بتنشئة األطفال بصحة أفضل .حيث أن سبب الوفاة المتعلق بسوء التغذية لعدم تناول ما يكفي من البروتين
على مر العديد من السنوات ،كان قد انخفض بنسبة  ٪٤٤خالل عامين فقط ،مما يعني أن عدد األشخاص الذين يموتون بسبب نقص
البروتين قليل بالمقارنة مع األمراض األخرى المرتبطة بعدم تناول نظام غذائي متوازن والحصول على التغذية الكافية .إذ أنه في عام
 ،١٩٩٠كان نقص البروتين في الغذاء هو السبب الثالث للوفاة المبكرة لينخفض الحقا إلى المركز الثامن ،بعدما ارتبطت الوفيات األحدث
بمخاطر الوالدة وفيروس نقص المناعة المكتسبة الحديث نسبيا.

التقييم
استمع إلى عرض المجموعات األخرى .تأكد من إلقاء نظرة على مصدر بياناتهم أيضا .هل فاتهم أي أسئلة ترغب في طرحها استنادا إلى
البيانات المتاحة؟ استمع إلى قصتهم .هل يمكنك تصنيفها كقصة مشكلة ،أم قصة تأثير ،أم قصة سبب أم قصة حل؟
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صيغ شائعة للبيانات
فهم البيانات ال ُمنتجة حاسوبيا ً

Eva Constantaras

يعتمد التحليل الحديث للبيانات على البرمجيات بشكل كبير .ال يمكننا التعامل مع البيانات حتى نقوم بتحويلها
إلى صيغة تفهمها الكمبيوتر لكي يتمكن من تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة وخاليا.
توافر البيانات بشكل شائع في صيغ ال يمكن استخدامها فوراً أو قراءتها بواسطة جهاز كمبيوتر عادة ما يمنع
المواطنين من استخدام البيانات .يوضح هذا الدرس صيغ البيانات هذه وعمليات تحويلها.

صيغ البيانات :منظمة ويمكن للحاسوب قراءتها ومعالجتها
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صيغ البيانات :منظمة ويمكن للحاسوب قراءتها ومعالجتها
في هذه الصيغ ،يتعرف برنامج الكمبيوتر على بنية واضحة للبيانات  -األكثر شيو ًعا في الجدول  -مع األعمدة
والصفوف التي تنظم وتصف نقاط البيانات المنفصلة .يعتبر كال من  Excelو  CSVمن االمثلة الشائعة.
● ملف ( :Excel (XLSيتم حفظ البيانات على كل جدول يمكن قراءته بواسطة مايكروسوفت اكسل
● القيم المفصولة بفواصل :عبارة عن ملف نصي عادي وتكون كل عملية إدخال بيانات مفصولة بفاصلة
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صيغ البيانات :منظمة ويمكن للحاسوب قراءتها ومعالجتها
الحظ/ي أن صيغ القيم المفصولة بفواصل (  )CSVوالقيم المفصولة بعالمات تبويب
ه صيغ للبيانات المبوبة "المرمزة".
( )TSVي
تعتب ملفات  CSVو  TSVملفات نصية بسيطة بحيث:
يف الكلمات البسيطة ،ر
كل سطر يمثل صف وداخل كل سطر ،تستخدم الفاصلة أو عالمة تبويب لفصل االعمدة.
وتستخدم ملفات ُ Excelبنية مماثلة ،ولكنها تعتمد عىل برامج مايكروسوفت
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األدوات
●
●
●
●

ورقة اكسل او جوجل
أكسس أو ( SQLادارة قواعد البيانات)
برامج التحليل
االحصائ SPSS , STATA
ي
برمجيات التحليل والتصور مع ر
البمب Python or R
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PDFs ملفات
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األسئلة األساسية

قابلة للبحث؟

منظمة؟

الصورة ممسوحة ضوئيا /أم ال ؟

ملفات PDFs
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السؤال األول الذي يجب طرحه هو ،هل تم إنشاؤها بواسطة كمبيوتر أم ال؟ أي بمعنى هل تم حفظ الملف بتنسيق
 PDFأو تمت طباعته ومسحه ضوئيًا مرة أخرى وحفظه على شكل صورة لم يتم إنشاؤها بواسطة البرمجيات.

السؤال التالي :هل البيانات داخل  PDFمنظمة ومبوبة ،أي منظمة في أعمدة وصفوف في جدول؟
أخيرا ،هل هي قابلة للبحث – و هذا مرتبط بإنشائها ،هل تم بواسطة كمبيوتر؟ قابلة للبحث يعني بشكل أساسي أن
ً
الكمبيوتر سيتعرف على الحروف واألرقام كأحرف عند اختيار النص.
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من تنسيق  PDFإىل ملف بيانات يمكن قراءتها آليا
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بيانات في تنسيق PDF
تحتوي بيانات  PDFفي بعض األحيان على جداول منظمة وقابلة للتكوين بواسطة الكمبيوتر ،غير أن ملفات
 PDFبحد ذاتها ليست صيغة من صيغ البيانات.
يجب تحويل الجدول إلى صيغة يمكن فتحها بواسطة برنامج متخصص بجداول البيانات ( spreadsheet
 ،(programلذلك نحتاج برمجيات خاصة الستخالص جداول البيانات إلى صيغ بيانات يمكن للكمبيوتر
التعرف عليها.
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PDFs أدوات لمعالجة ملفات
● Tabula
● CometDoc
● PDFtoExcel
● Zamzar

ً
البيانات يف الصور الممسوحة ضوئيا
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ً
يف األساس هذه ملفات صور تتم قراءتها ككتلة واحدة ضخمة بدال من أجزاء منفصلة .وتحتاج هذه الملفات إىل
الضوئ عىل الحروف ( )Optical Character Recognitionلتميب النص الموجود يف
برمجيات التعرف
ي
الملف .يف األساس ،تم إنشاء هذه الصور باستخدام الكمبيوتر ،ولكن بعد ذلك قام شخص ما بطباعتها ومسحها
ً
ضوئيا وحفظها يف الكمبيوتر مرة أخرى ،وهذا يجعل منها ملف ضخم.
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األدوات
(bitmap( GIF, JPEG, PNG, BMP  و جميع صورPDF  بعض ملفات:● أمثلة
Google Docs , OCR , Document Cloud : ● األدوات
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البيانات في الصيغ غير المنظمة
يتم إنشاء بعض البيانات بواسطة الكمبيوتر دون ان تحتوي على بنية قابلة للقراءة آليا .مثل البيانات الموجودة في
نصوص وبعض البيانات الموجودة على المواقع اإللكترونية .في هذه الحالة ،يتعين على المصمم أن يُعرف
الكمبيوتر على نمط البيانات ،الستخراجها في صيغ بيانات قابلة للقراءة آليا ً.
األدوات :لغات برمجيات  Pythonأو  Rubyمن أجل استخالص البيانات
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أمثلة على البيانات في الصيغ غير المنظمة
●
●
●
●
●

ملفات وورد
فيديو
ملفات صوتية
التغذيات اإلخبارية على منصات التواصل
االجتماعي
البريد االلكتروني
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Module 2: From Data to
Stories
Lesson 1: Common Data Formats
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Common Data Formats
Understanding computer generated
data

Eva Constantaras

Modern data analysis relies on software to do the heavy lifting involved in data
analysis for us. We cannot work with data until we convert data into a format
that the computer understands so that it can organize data into rows, columns,
and cells.
What usually stops citizens from using data, either intentionally or
unintentionally, is that data is provided in formats that can not be immediately
used or read by a computer. This lesson explains such data formats and the
processes to transform them.

Data Formats: Machine-Readable, Computer
Generated, Structured
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A .csv file open in a text editor

Same .csv file open in excel

Data Formats: Machine-Readable, Computer
Generated, Structured
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In these data formats, computer software recognizes an explicit structure to the
data - most commonly in a table - with columns and rows that organize and
describe discrete data points. Excel and CSV are common examples.
Excel file (XLS): data is saved as a table readable by Microsoft Excel

Comma separated values (CSV): Plain text file with each data entry separated by
a comma

Data Formats: Machine-readable, Computer
Generated, Structured
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Note that CSV (comma-separated values) and TSV (tab-separated values)
formats are formats for “encoding” tabular data. In simple words, CSV and TSV
files are plain text files in which:
Each line represents a row and within each line, a comma (for CSV) or a tab
character (for TSV) separates columns

Excel files use a similar structure, but rely on Microsoft software.
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Tools
●
●
●
●

Excel or Google sheets
Access or SQL (database management)
SPSS or STATA (statistical analysis)
Python or R (analysis and visualization with coding)
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PDFs
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Key Questions

Scanned image or
not?

Structured?

Searchable?
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PDF Formats
The first question to ask is, are they computer-generated or not? That is, if a file
was saved in PDF format or if it was actually printed and scanned back in as an
image not generated by software.
The next question: Is the data within the PDF structured, as in available in
columns and rows published in a table?

Finally, is it searchable - which has to do with whether it was generated by a
computer. Basically searchable means that you can highlight the text and the
computer recognizes the letters and numbers as characters.
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From PDF to Machine-Readable Data File
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Data in PDFs
PDFs often contain structured, computer generated tables but a PDF is not a
data format. The table has to be converted into a format that can be opened by
a spreadsheet program. So these data tables require extraction into a data
format through special software.
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Tools to scrape PDFs
●
●
●
●

Tabula
CometDoc
PDFtoExcel
Zamzar
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Data in Scanned Images
These are primarily image files that are read as one giant block instead of
discrete parts. These require Optical Character Recognition Software to
recognize the text in the file. Usually, these used to be computer generated, but
then someone printed the document and scanned it back into the computer,
turning it into a giant image file.
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Tools
Examples: Some PDF and all bitmap images (GIF, JPEG, PNG, BMP)
Tools: Google Docs OCR, Document Cloud
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Data in Unstructured Formats
Some data has been generated by a computer but does not have a structure
recognized by machines. Examples of this include data that has been entered
into a text document in paragraph format and some data on websites. Basically,
in this case, a developer has to teach the computer what the pattern is in the
data and then extract it into a data format.
Tools: Python or Ruby programming languages to scrape data

Examples of
Unstructured
Data
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●
●
●
●
●

Word Files
Videos
Audio
Social Media Feeds
Emails
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Module 2: From Data to
Stories
Lesson 2: Finding Data Online
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Finding Data Online
Using online search tools
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Awash in Data
In the digital age, more data is more available than ever before. In fact, sometimes
it feels like we are drowning in data and it is difficult to find the data we are actually
looking for.
In this lesson, we will explore ways to find data online both through portals and by
searching for it. We will also look at options for when the data we want is not
available and we need to collect data ourselves.
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World DataBank
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Navigating the World Bank Databank
As you can see on this site, a lot of the jargon around data can be confusing.
Looking at the first few categories, what do GDP growth (annual %); GDP (current
US$); GDP per capita (current US$); GNI per capita, Atlas method (current US$; and
Exports of goods and services (% of GDP) mean? We do not expect everyone who
uses economic data in their reporting to be an economist.
Rather, this unit will help you start navigating your way around complex data by
introducing some basic data formats and questions we should always ask of
datasets, and resources needed to find out what is beyond our knowledge to help
us understand what the data is measuring and how.

Eva Constantaras

Data Flow Chart
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Tips for Finding the Right Data
●
●
●
●
●

Research your topic to understand who is collecting data on it
Conduct various Google searches!
Read footnotes, references and definitions
Assume the data is available somewhere
Submit a FOIA request once you are sure the data is not available online
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#problemisnotlackofdata
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Advanced Google Searches
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Navigating Databases
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البحث عن البيانات إلكترونيا
باستخدام أدوات البحث االلكترونية
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أمواج متالطمة من البيانات
ً
اليوم ،وف عرص التكنولوجيا الرقمية ،البيانات متوفرة ر
.
مض
وقت
أي
من
وف الواقع ،يبدو أحيانا أننا نغرق يف
أكث
ي
ي
الت نبحث عنها.
البيانات ومن الصعب العثور عىل البيانات ي

ً
ً
يف هذا الدرس ،سنستكشف طرقا للعثور عىل البيانات الكثونيا من خالل البوابات ومن خالل البحث عنها.
ً
غث متوفرة ونحتاج إىل جمع البيانات بأنفسنا.
البيانات
تكون
عندما
ات
ر
الخيا
عن
ا
أيض
وسنبحث
الت نريدها ر
ي
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بنك المعلومات العالم
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تصفح بنك المعلومات العالمي
الكثث من المصطلحات المتعلقة بالبيانات قد يكون مشوشا.
ون،استخدام
ر
كما تشاهدون يف هذا الموقع اإللكث ي
المحىل
اإلجماىل ( ٪سنويا)؛ والناتج
المحىل
يعت كل من نمو الناتج
ي
ي
ي
لننظر إىل الفئات القليلة األوىل ،ماذا ي
األمريك)؛
اإلجماىل للفرد (القيمة الحالية للدوالر
المحىل
األمريك)؛ والناتج
اإلجماىل (القيمة الحالية للدوالر
ي
ي
ي
ي
ي
األمريك؛ وصادرات السلع
القوم وطريقة األطلس (القيمة الحالية للدوالر
إجماىل الدخل
وحصة الفرد من
ي
ي
ي
والخدمات  ٪من
إجماىل الناتج
المحىل)؟ ال نتوقع من كل من استخدم البيانات االقتصادية يف تقاريره/ها
ي
ي
متخصصا/ة يف االقتصاد.
ستساعدك هذه الوحدة عىل التنقل بسهولة أثناء البحث ربي البيانات المعقدة وذلك من خالل التعريف عىل
بعض تنسيقات البيانات واألسئلة األساسية الت يجب أن نطرحها ً
دائما عندما نتعامل مع مجموعات البيانات،
ي
والمصادر و األدوات الالزمة لمعرفة ما هو خارج نطاق معرفتنا لمساعدتنا عىل فهم ما تقيسه البيانات وكيف.

انسيان لألدوات والتقنيات
جمع البيانات :مخطط
ي
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نصائح للعثور عىل البيانات الصحيحة
●
●
●
●
●

ابحث في موضوعك لمعرفة من يقوم بجمع البيانات عن هذا الموضوع
قم بإجراء عمليات بحث جوجل المختلفة!
اقرأ الحواشي السفلية والمراجع والتعاريف
افترض أن البيانات موجودة في مكان ما
قدم طلب الحصول على المعلومة بمجرد التأكد من أن البيانات غير متوفرة على اإلنترنت
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#المشكلة_ليست_عدم
_توفر_البيانات
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بحث جوجل المتقدم
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تصفح قواعد البيانات
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Exercise

Using Data Portals
Summary
1.
2.
3.
4.
5.

Module: Module 2: From Data to Stories
Lesson: Finding Data Online
Sub-topic: Using Data Portals
Objective: Data queries on online data portals
Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Online data portals can be a rich source of information if you understand how to navigate them.
With a global push for open data, many governments, international organizations are creating their own
open data portals. These portals are a source of rich data and it’s important to understand how to use a
variety of interfaces to access and download desired data.
International, government, civil society, and university databases are all fantastic sources of data.
However, they all have their own interface that is a little bit different and require some exploration to
understand how to navigate.
Here is a list of Global Databases to explore.
This is a general guide for how to navigate databases:

Select a database

In many cases, a website will have many databases and the first step is
to select which database you want to search. For example, on the
World Bank Data portal, you can select to search only for health data,
only for education data or development indicators, among many other
options.

Select a geographical region

There are many ways to compare how your geographical area compares
to others. You can compare neighboring cities, states, or countries,
regions with a similar level of economic development or population.

1

Eva Constantaras

Select indicators

Often databases will allow you to check boxes to identify which
indicators you want to compare. It is best to select a wide range, look
for interesting trends, and narrow down your focus later.

Select a time period

There is a higher probability of finding enough data points to identify
trends over a large span of time. In many cases, data will be collected in
different countries in different years so it is best to start with a wide
search and then narrow down the time period once you know what
years have data points.

Select a format

Databases often allow you to see a table, map or visualization of the
data. These can be useful overview tools. What we are most interested
in is downloading the data either in CSV or Excel format. Visualizations
can be useful to identify patterns, but generally we want to work with
the raw dataset ourselves.

Navigating International Data Portals

Try this example to download data about the rate of female employment in the Arab World:
1. Open https://databank.worldbank.org/home.aspx
2. Under ‘EXPLORE DATABASES’, select Development Indicators. The search window opens.
2
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3. Under ‘Country’, select the Arab League Countries. Note, if you click on the symbol of four
arrows pointing out, the menu expands, making it easier to read.
●

Algeria

●

Morocco

●

Bahrain

●

Oman

●

Comoros

●

●

Djibouti

Palestine (does not appear, West
Bank and Gaza appear instead)

●

Egypt

●

Qatar

●

Iraq

●

Saudi Arabia

●

Jordan

●

Somalia

●

Kuwait

●

Sudan

●

Lebanon

●

Syria

●

Libya

●

Tunisia

●

Mauritania

●

United Arab Emirates

●

Yemen

4. Next, collapse the country menu or if you have expanded it, by clicking on the X. The number of
selected countries will appear as a count next to the Country menu. You should have 21
selected. Note, you do not select Apply Changes until you are finished with the entire query.
5. Scroll down, and click Series. The available indicators are listed. Filter to “Employment.”
6. We are looking for indicators measuring unemployment rates. You can click on the information
icon to read the long definition of the indicator. In this case we want:
●
●
●
●
●
●
●

Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate)
Labor force participation rate, male (% of male population ages 15+) (modeled ILO estimate)
Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)
Total employment, total (ages 15+) (SL.EMP.TOTL)
Unemployment, male (% of male labor force) (modeled ILO estimate) (SL.UEM.TOTL.MA.ZS)
Unemployment, Female (% of male labor force) (modeled ILO estimate) (SL.UEM.TOTL.MA.ZS)
Labor Force total

7. Now, click Time. The available years are listed.
8. Select the last 5 years, and click APPLY CHANGES.
9. Then click on Table on the top right corner when your selection is ready. You can always click on
the menu on the right to change selections
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10. Click the Download Options button, and download your data as an Excel file.
Navigating National and Regional Portals

Here’s an example of how you can use a national database to download data. In this example, you will
download data to find out which governorate has the fastest growing poverty rate in Jordan:
1. Open the department of statistics database in your web browser
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/default.aspx?px_language=ar-JO&rxid=e0c35eac-d04f4689-ace3-8f29bf1f19da
( رPoverty Indicators) . The dashboard screen
2. Select “( ”احصائيات الفقرPoverty Stats) -> مؤشات الفقر
opens.
3. From the list of tables select “ نسبة الفقر حسب المحافظة والسنة:1 ( ”جدولTable1: percentage of
poverty according to district and year)
4. Next, design your table by selecting all governantes and all years (Command +A) and choose the
format of the generated report. First, select “ جدول تصميم2” to review the data. If the data is
right, select “save table as Excel (xlsx)” to download the data. What do you see that’s interesting
or surprising in the data?
5. Repeat the search to find out the distribution of “quality of life” for the five governorates with
the highest average poverty rates. Choose more specific options once you see the general
report.
6. Now find and download a dataset from http://www.arabdevelopmentportal.com/ and one from
one of the Global Databases
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Further Practice
Run the same search, but this time we are looking for the percentage of the working age male
population with a basic, intermediate and advanced level of education who are in the labor force.

Assessment
Make sure you are comfortable navigating the World Bank Databank. Although it provides aggregate
data, it provides a good overview of the status in the region. To explore disaggregated data, please visit
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog.
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تمرين

استخدام بوابات البيانات
ملخص
 .1رقم الوحدة :الوحدة الثانية :االنتقال من البيانات إلى القصص
 .2الدرس :العثور على البيانات إلكترونيا
 .3الموضوع الفرعي :استخدام بوابات البيانات
 .4الهدف :االستعالم عن البيانات من خالل بوابات البيانات االلكترونية
 .5الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
المحتوى التعليمي
تعد بوابات البيانات االلكترونية مصدرا ثريا للمعلومات إذا فهمت الطريقة الصحيحة للتنقل فيها .ومع الضغط العالمي نحو المصادر
المفتوحة للبيانات ،فقد قامت العديد من الحكومات والمنظمات الدولية بإنشاء بوابات بيانات مفتوحة خاصة بها .وتعتبر هذه البوابات
مصادر ثرية بالبيانات ومن المهم أن تفهم كيف يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الواجهات للوصول الى البيانات المطلوبة وتنزيلها.
وتعتبر قواعد البيانات الدولية والحكومية وقواعد بيانات المجتمع المدني وقواعد بيانات الجامعات مصادر رائعة للبيانات .ومع ذلك ،فإن
لجميع قواعد البيانات هذه واجهتها الخاصة بها والتي تكون مختلفة قليال وتتطلب بعض االستكشاف لكي تفهم طريقة البحث فيها.
ونقدم تاليا قائمة بقواعد البيانات العالمية التي يمكن استكشافها.
وفيما يلي دليل عام حول كيفية البحث في قواعد البيانات:
اختيار قاعدة بيانات:
في العديد من الحاالت ،يكون في الموقع االلكتروني عدة قواعد بيانات وتكمن الخطوة األولى في اختيار أي قاعدة بيانات تود البحث فيها.
فعلى سبيل المثال ،في بوابة بيانات البنك الدولي ،يمكنك اختيار البحث من بين العديد من الخيارات األخرى مثل أن تبحث فقط عن البيانات
الصحية ،أو البيانات التعليمية أو المؤشرات التنموية.
اختيار منطقة جغرافية:
هناك عدة طرق لمقارنة منطقتك الجغرافية بالمناطق األخرى .يمكنك مقارنة المدن أو الواليات أو الدول أو المناطق المجاورة مع مستوى
مماثل من التنمية االقتصادية أو السكان.
اختيار المؤشرات:
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غالبا ما تتيح لك قاعدة البيانات المجال لتفقد الصناديق للتعرف على أي المؤشرات التي تود مقارنتها .ومن األفضل اختيار مدى واسع،
فمثالا ابحث/ي عن اتجاهات مثيرة لالهتمام ثم قم بتضيق المدى فيما بعد.
اختيار فترة زمنية معينة:
هناك احتمال للعثور على نقاط بيانات كافية لتحديد االتجاهات عبر مدى زمني واسع .وفي العديد من الحاالت ،يتم جمع البيانات في دول
مختلفة وفي سنوات مختلفة .لذلك ،فإنه من األفضل البدء بعملية بحث واسعة ومن ثم يتم تضيق الفترة الزمنية حالما تعرفت على السنوات
التي فيها نقاط البيانات المطلوبة.
اختيار التنسيق:
غالبا ا ما تتيح لك قواعد البيانات المجال لرؤية جدول أو خريطة أو تصور للبيانات .ويمكن أن تكون هذه أدوات مراجعة مفيدة .وما يثير
اهتمامنا أكثر من غيره هو تنزيل البيانات على شكل ملف بهيئة ( )CSVأو بملف اكسل .ويمكن أن تكون رؤية البيانات مفيدة في التعرف
على النماذج .ولكن بشكل عام ،نرغب بالعمل على مجموعة البيانات األولية الخاصة بنا.

التنقل بين بوابات البيانات الدولية

1
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جرب هذا المثال من أجل تنزيل بيانات حول معدل توظيف اإلناث في العالم العربي:
 .1افتح الموقع اإللكتروني http://databank.worldbank.org/
 .2من أيقونة "اكتشف قواعد البيانات " قم باختيار "وظائف" .عندئذ تفتح نافذة البحث.
 .3من أيقونة "دولة" قم باختيار "دول الجامعة العربية ".الحظ إذا نقرت على رمز األسهم األربعة البارزة ،ستزداد القائمة اتساعا ويصبح
من األسهل عليك قراءتها.

الجزائر

عمان

البحرين

فلسطين المحتلة (ال تظهر فلسطين وبدال منها تظهر الضفة الغربية وقطاع غزة)

جزر القمر

قطر

جيبوتي

السعودية

مصر

الصومال

العراق

السودان

األردن

سوريا

الكويت

تونس

لبنان

اإلمارات العربية المتحدة

ليبيا

اليمن

المغرب

موريتانيا

 .4وبعد ذلك ،قم بطي قائمة الدول وإذا كنت قد جعلتها أكثر اتساعا وذلك من خالل النقر على  .Xفيظهر عدد الدول التي تم اختيارها كعدد
بجانب قائمة الدولة .ويجب أن يصبح لديك  21دولة تم اختيارها .الحظ بأنك ال تختار "تطبيق التغييرات" إلى حين أن تنهي االستعالم
جميعه.
 .5قم بالتمرير الى األسفل وانقر على كلمة "سلسلة" .ويتم ظهور قائمة بالمؤشرات المتوفرة ،عندئذ قم بتصفيتها إلى (التوظيف).
 .6نحن نبحث عن مؤشرات تقيس معدالت البطالة .يمكنك النقر على أيقونة المعلومات لقراءة التعريف الطويل للمؤشر .وفي مثل هذه
الحالة فإننا نرغب بمعرفة ما يلي:
● نسبة مشاركة االناث ممن تزيد أعمارهن عن  15عاما في القوى العاملة (تقديرات منظمة العمل الدولية)
● نسبة مشاركة الذكور ممن تزيد أعمارهم عن  15عاما في القوى العاملة (تقديرات منظمة العمل الدولية)
● النسبة االجمالية لمشاركة السكان الذين تزيد أعمارهم عن  15عاما في القوى العاملة (تقديرات منظمة العمل الدولية)
● إجمالي العمالة الكلية (ممن تزيد أعمارهم عن  15عاما ا) (مجموع العمالة ،إجمالي نسبة التشغيل إلى عدد السكان)
● نسبة البطالة بين الذكور في القوى العاملة (حسب تقديرات منظمة العمل الدولية) (إجمالي نسبة البطالة إلى عدد السكان)
● نسبة البطالة بين اإلناث في القوى العاملة (حسب تقديرات منظمة العمل الدولية)(إجمالي نسبة البطالة بين الذكور إلى عدد
السكان)
● إجمالي القوى العاملة
 .7واآلن ،انقر على أيقونة الزمن ،فتظهر لك السنوات المتوفرة.
 .8قم باختيار أخر  5سنوات ثم انقر على قم بتطبيق التغييرات.
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 .9ثم انقر على الجدول في الزاوية العليا اليمنى وعندما يكون اختيارك جاهزا ا ،يمكنك النقر على القائمة الموجودة في الجهة اليمنى لتغيير
االختيارات.
 .10انقر على زر خيارات التنزيل ،وقم بتنزيل البيانات الخاصة بك على ملف اكسل.

التنقل بين البوابات الوطنية واإلقليمية

نقدم هنا مثال حول كيفية استخدام قاعدة بيانات وطنية لتنزيل البيانات .وفي هذا المثال ،ستقوم بتنزيل بيانات للعثور على أي محافظة يوجد
فيها أسرع نسبة نمو للفقر في األردن:
 .1افتح قاعدة بيانات دائرة اإلحصاءات في المتصفح الخاص بك
http://jorinfo.dos.gov.jo/PXWeb2014R2/default.aspx?px_language=ar-JO&rxid=e0c35eac-d04f4689-ace3-8f29bf1f19da
 .2قم باختيار "احصائيات الفقر" ) (Poverty Statsمن مؤشرات الفقر ( )Poverty Indicatorsفتفتح شاشة المعلومات
. dashboard
 .3من قائمة الجداول قم باختيار جدول  :1نسبة الفقر حسب المحافظة والسنة.
 .4وبعد ذلك قم بتصميم الجدول الخاص بك عن طريق اختيار جميع المحافظات وجميع السنوات ( )Command +Aثم اختيار التنسيق
الذي تود أن يكون عليه التقرير الذي يتم انتاجه .أوال ا ،قم باختيار “جدول تصميم  “2لمراجعة البيانات .وإذا كانت البيانات صحيحة ،قم
باختيار "حفظ الجدول في ملف اكسل" لتنزيل البيانات .ما الذي تراه مدهشا ا أو مثيرا ا لالستغراب في البيانات؟
 .5كرر البحث للعثور على توزيع "نوعية الحياة" للمحافظات الخمس مع أعلى نسبة لمعدالت الفقر .ومن ثم قم باختيار خيارات أكثر
تحديدا ا عندما ترى التقرير العام.
 .6االن ابحث وحمل قاعدة البيانات من  http://www.arabdevelopmentportal.com/وواحدة اخرى من Global
Databases
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تمرين إضافي
قم بتشغيل نفس البحث ،ولكن وفي هذه المرة ستبحث عن نسبة الذكور ممن هم في سن العمل من حيث المستوى التعليمي األساسي
والمتوسط والمتقدم ممن يعملون في القوى العاملة.

التقويم
تأكد من شعورك باالرتياح وانت تتنقل في قاعدة بيانات البنك الدولي .وعلى الرغم من أنها توفر بيانات كلية أو اجمالية ،إال أنها تقدم
مراجعة جيدة حول الوضع في المنطقة .أما إذا رغبت في البحث عن بيانات تفصيلية فالرجاء زيارة الموقع التالي:
http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog.
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Exercise

Advanced Google Searches
Summary
1.
2.
3.
4.
5.

Module: Module 2: From Data to Stories
Lesson: Finding Data Online
Sub-topic: Advanced Google Searches
Objective: Find Data using the Google search engine
Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
The biggest secret of the most successful data journalist is that they spend a lot of time
searching: for data, for definitions, for support with technology. To be a good data journalist, you
must be able to find the information you are looking for online.

1

Eva Constantaras

Open http://www.google.com/advanced_search
A screen with several search fields appears. The following table explains various search options
within Google advanced search. It also provides alternative shortcuts to perform the same search
using the regular Google search that you may be familiar with.
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Google advanced search feature

Alternative option on regular Google search

All these words is like a regular Google
search

Type in all the words you want to find in the
regular search bar. Crime in Jordan, for example.
Crime Jordan
الجرائم في األردن

Exact word or phrase helps find results in
which the words appear in the exact order
you mention

Use quotes to search – for example “اإلحصائي التقرير
”الجنائي

Any of these words helps find results where
any of the mentioned words appear

Use OR between words in a search – for example,
 اإلقليمOR المخدرات

“Public Security Directorate”

Narcotics OR drugs

None of these words will filter out search
results with words that you specify

Type the minus sign before the word you want to
emit in a search – for example, الدولة أمن محكمة
Jordan crime - terrorism - terrorist

Language: specify the language of the
results

-

Region: limit results to only websites from a
geographical region

-

Last Update: limit results to recent content

-

Site or domain: Narrow search to specific
website

Use this format to search - site:url
For example:
Note that the website address has to be EXACT.

Filetype: Search only for files with a specific
extension (for instance: xls, pdf, csv, doc)

●

CORRECT
site: https://www.psd.gov.jo/

●

CORRECT

●

Site: psd.gov.jo/

●

WRONG
site: PublicSafetyDepartment.jo

Use this search format - Filetype:[extension]
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Here is a search term to look for .pdf files:
CORRECT
filetype:pdf
●

WRONG
Filetype: ADOBE

Now let’s try using Google advanced search:
●

Use ‘any of these words’ to find content about types of crimes in your district

●

Use ‘none of these words’ to find reports about crime rates in Jordan from sources other
than the Public Security Directorate.

●

Find content about US trade with Jordan only in English and from US websites.

●

Find content about cancer only from Jordanian websites

●

Find content about cancer published in the last year.

●

Search the Ministry of Agriculture’s website for Excel files

●

Search for PDFs about the unemployment rate in your district.

Advanced Google Searches: Scavenger Hunt!
Use Google Search to find:
●

A PDF report that includes the percentage of Jordanians covered by public health
insurance in Jordan in 2017

●

The 2019 Ministry of Transportation budget in Jordan

●

Estimates of Foreign Assistance 2016-18 for Jordan

●

An estimated population projection from the website of Jordan’s Department of Statistics

●

Jordan’s GDP to tax revenue rate for the last five years

●

Tourist spending in Jordan between 2016 and 2017 in Excel format

●

The names of all Jordanian individuals and companies listed in the Panama Papers

●

Wheat production in Jordan by district

●

News about drug consumption in Jordan in the previous month
4
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Setting Up Alerts

If you are interested in a particular topic, you can also use the following techniques to receive
alerts or updates when something new appears online.
Google Alerts to follow topics
●

Step 1: Sign into your Gmail

●

Step 2: Go to https://www.google.com/alerts

●

Alternatively, you can use https://www.talkwalker.com/alerts

●

Step 3: Create alert. Be specific. Put in the topic and region or person of interest.

●

Step 4: Select how often, source, language, region and how many.

●

Step 5: Turn alerts on and off as you follow stories.

Change Detection to track new content uploaded on websites
●

Step 1: Open http://updatescanner.mozdev.org/en/

●

Alternatively you can use Update Scanner: http://updatescanner.mozdev.org/en/

●

Step 2: Open a website that regularly (but not too frequently) uploads new data or reports
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●

Step 3: Copy the URL of that website into the search window of the change detection
software

●

Step 4: Receive alerts when new content is uploaded to the site

Further Practice
Look for any information you can find about crime in the country. What organizations are
involved? Which ministries are participating in crime reduction? Can you find any related reports?
Set up a news alert on a specific type of crime.

Assessment
Make sure you are comfortable running each search type. This tool will be one of the most
important going forward. The more you practice, the better you will become at finding the data
you are looking for.
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تمرين

البحث المتقدم باستخدام جوجل
ملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :الوحدة  :2االنتقال من البيانات إلى القصص
الدرس :العثور على البيانات إلكترونيا
الموضوع الفرعي :البحث المتقدم باستخدام جوجل
الهدف :البحث عن البيانات من خالل محرك البحث جوجل
الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
المحتوى التعليمي
سر نجاح معظم صحفيي البيانات الرائدين هو قضائهم أوقاتًا طويلة في البحث عن البيانات والتعاريف والدعم التقني .كي تكون
صحفي بيانات جيد عليك أن تكون قادرًا على العثور على المعلومات إلكترونياً.
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افتح http://www.google.com/advanced_search

سوف تظهر شاشة تحتوي على عدة حقول بحث .ويوضح الجدول التالي خيارات البحث المختلفة داخل بحث جوجل المتقدم .كما يقدم
اختصارات بديلة إلجراء نفس البحث باستخدام بحث جوجل بالطريقة العادية التي قد تكون أنت على معرفة بها.
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خيار كل هذه الكلمات يشبه بحث جوجل بالطريقة العادية

اكتب كل الكلمات التي تريد البحث عنها في شريط البحث بالطريقة
العادية .وعلى سبيل المثال الجرائم في األردن

خيار هذه الكلمة أو العبارة المحددة يساعد في العثور على النتائج
التي تظهر بها الكلمات بالترتيب المحدد الذي ذكرته

استخدم عالمات االقتباس " " للبحث .وعلى سبيل المثال "التقرير
االحصائي الجنائي"

خيار أي من هذه الكلمات يساعد على البحث عن النتائج التي
تتضمن أي من الكلمات التي تم ذكرها

استخدم  ORبين الكلمات أثناء البحث
مثال :المخدرات  ORاإلقليم

خيار الكلمات غير المرغوبة يساعد على فلترة نتائج البحث من
الكلمات التي ذكرتها

اكتب عالمة الطرح قبل الكلمة التي ال تريدها في البحث  -على سبيل
المثال :محكمة أمن الدولة
Jordan crime-terrorism- terrorist

اللغة :تحديد اللغة المراد عرض النتائج بها

-

المنطقة :تساعد على تحديد المواقع االلكترونية للمنطقة الجغرافية
المراد تركيز البحث عليها.

-

تاريخ آخر تحديث :الحصول على أحدث النتائج

-
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الموقع او النطاق:حصر النتائج في موقع أو نطاق محدد

استخدم هذه الصيغة للبحث – site:url
على سبيل المثالhttps://www.psd.gov.jo/:
الحظ أن عنوان الموقع اإللكتروني يجب أن يكون كما هو بالضبط
صحيحhttps://www.psd.gov.jo/
صحيحpsd.gov.jo/
خطأ

نوع الملف:البحث عن ملفات ذات امتداد محدد (على سبيل المثال
)xls, pdf, csv, doc

publicsafetyDepartment.jo

استخدم هذه الصيغة للبحث]file type:[extension :
صحيح File type :pdf
خطأ File type: ADOBE

الخالصة
واآلن دعونا نقوم بتجربة استخدام بحث جوجل المتقدم:
●
●
●
●
●
●
●

استخدم خيار "أي من هذه الكلمات " any of these wordsللعثور على أنواع الجرائم في منطقتك.
استخدم خيار "الكلمات غير المرغوبة"  none of these wordsللعثور على تقارير حول معدالت الجريمة في األردن من مصادر
أخرى غير مديرية األمن العام.
ابحث عن محتوى يتعلق بتجارة الواليات المتحدة مع األردن فقط باللغة اإلنجليزية ومن مواقع الويب األمريكية.
ابحث عن محتوى عن السرطان فقط من المواقع األردنية
ابحث عن مقاالت عن السرطان تم نشرها في العام الماضي.
ابحث عن ملفات  Excelفي موقع وزارة الزراعة على الموقع اإللكتروني
ابحث عن ملفات  PDFحول معدل البطالة في منطقتك.
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بحث جوجل المتقدم  :لعبة المطاردة
استخدام بحث جوجل للعثور على :
● تقرير  PDFيحتوي على نسبة األردنيين المشمولين بالتأمين الصحي العام في األردن في عام 2017
● ميزانية وزارة النقل لعام  2019في األردن
● تقديرات المساعدات الخارجية  2018-2016لألردن
● تقدير لعدد السكان من موقع دائرة اإلحصاءات في األردن
● الناتج المحلي اإلجمالي في األردن مقابل معدل اإليرادات الضريبية خالل السنوات الخمس الماضية
● اإلنفاق السياحي في األردن بين عامي  2016و  2017بتنسيق Excel
● أسماء جميع األفراد والشركات األردنية المدرجة في وثائق بنما
● إنتاج القمح في األردن حسب المنطقة
● معلومات عن اإلدمان على المخدرات في األردن في الشهر السابق

تعيين التنبيهات

The Setting
Reading Rainbow Tip: Think about WHEN the story takes place, WHERE it all happens, and how
much TIME passes from start to finish. Describe the setting so your classmates feel like they are
!INSIDE the story

إذا كان لديك اهتمام بموضوع معينً،يمكنك أيضًا استخدام التقنيات التالية لتلقي التنبيهات أو التحديثات عندما يظهر شيء جديد على اإلنترنت.
تنبيهات جوجل لمتابعة المواضيع
● الخطوة  :1تسجيل الدخول إلى  Gmailالخاص بك
● الخطوة  :2انتقل إلى https://www.google.com/alerts

4

Eva Constantaras

●
●
●
●

او بدالًًمن ذلكًً،يمكنك استخدام http://www.talkwalker.com/alerts
الخطوة  :3إنشاء تنبيه .كن دقيقا .ضع الموضوعً،أو المنطقة أو الشخص موضع االهتمام
الخطوة  :4حدد التواترً،والمصدرً،واللغةً،والمنطقةً،وكم مرة
الخطوة  :5تشغيل التنبيهات وإيقافها أثناء متابعة القصص

تغيير االكتشاف لتتبع المحتوى الجديد الذي تم تحميله على الموقع اإللكتروني
●
●
●
●
●

الخطوة  :1افتح https://www.changedetection.com/
كبديل يمكنك استخدام http://updatescanner.mozdev.org/en/
الخطوة  :2افتح موقع الكتروني يقوم بانتظام (ولكن ليس بشكل متكرر) بتحميل بيانات أو تقارير جديدة
الخطوة  :3انسخ عنوان  URLالخاص بالموقع االليكتروني هذا في نافذة البحث في برنامج الكشف عن التغيير
الخطوة  :4سوف تتلقى تنبيهات عندما يتم تحميل محتوى جديد على الموقع اإللكتروني.

تمرين إضافي
ابحث عن أي معلومات يمكنك العثور عليها حول الجريمة في دولة ما .وما هي المنظمات المنخرطة في هذا الحدث؟ًما هي الوزارات التي تشارك
في الحد من الجريمة؟ًوهل يمكنك العثور على أي تقارير ذات صلة؟ًقم بإعداد تنبيه أخبار لنوع معين من الجريمة.

التقييم
تأكد من شعورك باالرتياح وانت تقوم بتشغيل كل نوع من خيارات البحث .إن هذه األداة هي واحدة من أهم األدوات التي تساعد على التقدم لالمام.
وكلما مارست أكثرً،كلما أصبحت أفضل في العثور على البيانات التي تبحث عنها.
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Exercise

Finding Key Data Points
Summary
1.

Module: From Data to Stories

2. Lesson: Finding Data Online
3. Sub-topic: Open Data Survey
4. Objective: Find key survey data
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
A key to becoming a good data journalist is making use of the resources we already have. For
this program, we have compiled a list of data resources on crime in Jordan. It is not a complete
list, but gives us a solid base of information to work from. The more you explore the data, the
more you will become familiar with the different available data, data sources and potential story
angles. It is important that this data is kept in a spreadsheet because it allows us to make
updates as new data becomes available. Also, as you see, in most cases, disaggregated data is
not available, therefore we have to request the data from the original publisher and this format
allows us to track the status of our data requests.

In Groups
Open the Jordan Open Data Survey
In groups, find the answers to one of the following categories of questions using the open data
survey resources.
Problem questions
1.

What was the most common type of crime in Jordan in 2017?

2. List the five governorates with the highest crime rates in 2017.
1
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3. What is the rate of crimes committed by the unemployed in Jordan in 2017?
4. List the regions that experienced the highest crime rates by students in 2017.
Impact questions
1.

List the three regions with the highest rates of crimes against property in 2017 per 10000
inhabitants ? How did this change between 2015-2017?

2. Name the governorate with the highest rate of crimes against property committed by
juveniles in 2017.
3. What are the most common crimes committed by the unemployed in Jordan from 20152017?
Cause Questions:
1.

What is the poverty rate across the governorates with the highest crimes?

2. What is the unemployment rate across the governorates with the highest drug crimes?
3. What is the unemployment rate of youth in the governorate with the highest juvenile
crime rate?
Solution questions
1.

Is there a correlation between poverty and crime rates?

2. Is there a correlation between unemployment rates in governorates and murder crime
rates over the past three years? What could other explanations be? What other data
would we need?
3. Is there a correlation between drug crimes and poverty rates?
4. Is there a correlation between police patrolling poor neighborhoods and drug crime rates
going up in poor neighborhoods?
5. Summarize your findings and present them to the group.

Further Practice
Add four new data sources to the open data survey based on your new search skills.

Assessment
Listen to the findings of each group. Do they have a solid problem, impact, cause or solution
story idea based on their data findings?
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تمرين

البحث عن نقاط البيانات الرئيسية
ملخص
.1

الوحدة :االنتقال من البيانات إلى القصص

 .2الدرس :البحث عن البيانات إلكترونيا
 .3الموضوع الفرعي :دراسة استقصائية للبيانات المفتوحة
 .4الهدف :البحث عن بيانات الدراسة االستقصائية الرئيسية
 .5الوقت المخصص 60 :دقيقة

الخطوات
المحتوى التعليمي
لكي تصبح صحفي بيانات جيد فإنه يتعين عليك االستفادة من المصادر الموجودة لدينا فعال .وبالنسبة لهذا البرنامج ،فقد قمنا بتجميع قائمة
مصادر بيانات عن الجريمة في األردن .إنها ليست قائمة كاملة ،غير أنها تعطينا قاعدة صلبة من المعلومات للعمل من خاللها .وكلما قمت
باستكشاف البيانات زادت معرفتك بالبيانات المتاحة المختلفة ومصادر البيانات وزوايا القصة المحتملة .ومن المهم أن يتم االحتفاظ بهذه
البيانات في جدول بيانات ألنه يسمح لنا بإجراء تحديثات عند توفر بيانات جديدة .وكما تالحظ في معظم الحاالت ،فإن البيانات المصنفة
غير متوفرة ،ولذلك يتعين علينا أن نطلب البيانات من الناشر األصلي وهذا التنسيق يسمح لنا بتتبع حالة طلبات البيانات الخاصة بنا.
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ضمن مجموعات
افتح  Jordan Open Data Surveyمن خالل العمل الجماعي ،ابحث عن اإلجابات لواحد او أكثر من فئات األسئلة التالية باستخدام
مصادر مسح البيانات المفتوحة.
أسئلة حول المشاكل
 .1ما نوع الجرائم األكثر شيوعا في األردن في عام 2017؟
 .2اذكر/اذكري المحافظات الخمس التي عانت من أعلى معدالت في الجرائم عام .2017
 .3ما معدل الجرائم التي ارتكبها العاطلون عن العمل في األردن في عام 2017؟
 .4اذكر/اذكري المناطق التي شهدت أعلى معدالت الجريمة ارتكبها طلبة في عام .2017
أسئلة حول التأثير
.1

أذكر ثالث محافظات سجلت أعلى معدالت الجرائم ضد الممتلكات في عام  2017لكل  10000نسمة؟ كيف تغير هذا المعدل

بين 2017-2015؟
 .2اذكر اسم المحافظة ذات أعلى معدل للجرائم ضد الممتلكات التي ارتكبها األحداث في عام .2017
 .3ما هي أكثر الجرائم شيوعا التي ارتكبها العاطلون عن العمل في األردن من خالل 2017-2015؟
أسئلة حول األسباب
 .1ما هي نسبة الفقر في المحافظات التي بها أعلى الجرائم؟
 .2ما نسبة البطالة في المحافظات التي بها أعلى معدالت في مجال جرائم المخدرات؟
 .3ما هي نسبة بطالة الشباب في المحافظة التي بها أعلى معدل لجرائم األحداث؟
أسئلة حول الحلول
.1
.2
.3
.4
.5

هل هناك عالقة بين معدالت الفقر والجريمة؟
هل هناك عالقة بين معدالت البطالة في المحافظات ومعدالت جرائم القتل خالل السنوات الثالث الماضية؟ ماذا يمكن أن تكون
التفسيرات االخرى؟ ما هي البيانات األخرى التي نحتاجها؟
هل هناك عالقة بين جرائم المخدرات ومعدالت الفقر؟
هناك عالقة بين دوريات الشرطة في األحياء الفقيرة وتزايد معدالت جرائم المخدرات في األحياء الفقيرة؟
لخص النتائج التي توصلت إليها واعرضها على المجموعة.

مزيد من التمارين
1
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قم باضافة أربعة مصادر جديدة للبيانات إلى االستطالع المفتوح للبيانات بناء على مهارات البحث الجديدة.

التقويم
استمع إلى نتائج كل مجموعة .هل لديهم مشكلة أساسية ،أو أسباب ،أو فكرة لقصة حل ،استنادا إلى نتائج البيانات الخاصة بهم؟
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Exercise

Freedom of Information Act
Summary
1.
2.
3.
4.
5.

Module: From Data to Stories
Lesson: Finding Data Online
Sub-topic: Freedom of Information Act
Objective: Submit strong FOIA requests
Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
A key to becoming a good data journalist is making use of the resources we already have. For this
program, we have compiled a list of data resources on crime in Jordan. It is not a complete list, but
gives us a solid base of information to work from. The more you explore the data, the more you will
become familiar with the different available data, data sources and potential story angles. It is
important that this data is kept in a spreadsheet because it allows us to make updates as new data
becomes available. Also, as you see, in most cases, disaggregated data is not available, therefore we
have to request the data from the original publisher and this format allows us to track the status of our
data requests.
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FOIA in Jordan
Writing a strong FOIA request:
Weak request:
I would like to know how many women die in childbirth in Jordan each year.
Strong request:
I would like to get a CSV file of your database for women who died giving birth in and outside of hospitals
over the last 10 years. I would like to know:
● Age and location of each woman
● Date of Death
● Official cause of death
● Institution that recorded the death
● Outcome of the baby
If they say they only have aggregate data available (for example, by region), ask for:
●
●
●
●
●
●
●
●

Number of women who gave birth by region
Number of mothers who survived
Number of mothers who died (maternal mortality rate)
Causes of death by total numbers
Age ranges of mother
Data by year for the last 10 years
Number of beds in maternity ward by region
Number of trained birth attendants by region

Pro Tip
Don’t get buried by your access to information requests. Here are best practices in converting your
requests into data so you can track their progress: https://source.opennews.org/articles/foia-datamodels/
Jordan has a legal obligation to allow for freedom of access to information, having ratified several
international conventions, including: ●

●

The Arab Charter on Human Rights, in which Article 32 states that the “present charter
guarantees the right to information and to freedom of opinion and expression, as well as the
right to seek, receive, and impart information and ideas through any medium, regardless of
geographical boundaries.”
The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), in which Article 19 provides:
“everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in
writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.”

2

Eva Constantaras

●

The UN Anti-Corruption Convention, in which Article 10 encourages state parties to enhance
transparency, including by “adopting procedures or regulations allowing members of the
general public to obtain, where appropriate, information on the organisation, functioning and
decision-making processes of its public administrator and, with due regard for the protection of
privacy and personal data, on decisions and legal acts that concern members of the public.”

Ever since it was passed in 2007, Access to Information Law in Jordan faced much criticism and
according to RTI rating Jordan’s Access to Information law as the bottom six worst laws around the
world. Journalists considered the law to be a hindrance to open information mainly for the following
points:
●
●
●

Government institutions have up to a month time to answer FOIA request which makes timesensitive data requests futile
Government institutions have the space to index the classifications of its documents without
scrutiny or classification standards,
The law allows government officials to deny applicants access to information if documents are
deemed protected by the State’s Secrets and Documents Law.

Despite these obstacles, government agencies are activating procedures for FOIA requests by assigning a
committee to review FOIA requests. Some FOIA requests applications were more successful than others
depending on the ministry. Using the law, the Ministry of Energy rejected a FOIA request in 2017 to
access the gas deal signed between the Jordanian government and Israeli private company, however,
data on the price of sheep fodder since the 90s were obtained from the Ministry of Agriculture via FOIA
for this article.
To apply for FOIA:
1. First, make sure the data is not already available publicly. Do searches and also check the Jordan
Open Data Survey.
2. Fill in the application manually, and if you are a journalist representing a media institution you
should annex the FOIA application with an official letter from your institution to authorize you
to receive the data.
3. Submit the application to the Access to Information committee in the government entity you
are addressing.
Fill out and submit one FOIA request. Enter the information in the group FOIA tracking spreadsheet.
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Further Practice
Add four new data sources to the open data survey based on your new search skills. Submit and track
three FOIA requests.

Assessment
Listen to the findings of each group. Do they have a solid problem, impact, cause or solution story idea
based on their data findings?
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تمرين

قانون حرية المعلومات
ملخص
 .1رقم الوحدة :الوحدة الثانية :االنتقال من البيانات إلى القصص
 .2الدرس :العثور على البيانات إلكترونيا
 .3الموضوع الفرعي :استخدام بوابات البيانات
 .4الهدف :االستعالم عن البيانات من خالل بوابات البيانات االلكترونية
 .5الوقت المخصص 90 :دقيقة

المحتوى التعليمي
لكي تصبح صحفي بيانات جيد فإنه يتعين عليك االستفادة من المصادر الموجودة لدينا فعال .وبالنسبة لهذا البرنامج ،فقد قمنا
بتجميع قائمة مصادر بيانات عن الجريمة في األردن .إنها ليست قائمة كاملة ،غير أنها تعطينا قاعدة صلبة من المعلومات
للعمل من خاللها .وكلما قمت باستكشاف البيانات زادت معرفتك بالبيانات المتاحة المختلفة ومصادر البيانات وزوايا القصة
المحتملة .ومن المهم أن يتم االحتفاظ بهذه البيانات في جدول بيانات ألنه يسمح لنا بإجراء تحديثات عند توفر بيانات جديدة.
وكما تالحظ في معظم الحاالت ،فإن البيانات المصنفة غير متوفرة ،ولذلك يتعين علينا أن نطلب البيانات من الناشر األصلي
وهذا التنسيق يسمح لنا بتتبع حالة طلبات البيانات الخاصة بنا.

1
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قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في األردن ( )FOIA

كتابة طلب محكم فيما يتعلق بقانون حرية المعلومات :FOIA
طلب ضعيف
أرغب في معرفة عدد النساء المتوفيات أثناء الوالدة في األردن كل سنة.
طلب محكم
أرغب في الحصول على ملف  CSVمن قاعدة بياناتك حول عدد النساء المتوفيات أثناء الوالدة في داخل وخارج المستشفيات
على مدار السنوات العشر الماضية .أرغب في معرفة:
●
●
●
●
●

عمر ومكان كل امرأة متوفاة
تاريخ الوفاة
سبب الوفاة الرسمي
المؤسسة التي قامت بتسجيل حالة الوفاة
حالة الطفل بعد وفاة األم

إذا قالوا إن البيانات المتوفرة لدينا هي البيانات المجمعة فقط (على سبيل المثال ،حسب المنطقة) ،اسأل عن :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

عدد النساء اللواتي أنجبن حسب المنطقة
عدد األمهات اللواتي بقين على قيد الحياة
عدد االمهات المتوفيات (معدل وفيات األمهات)
أسباب الوفاة حسب المجموع الكلي .
الفئات العمرية لألمهات
البيانات السنوية للعشر سنوات الماضية
عدد األسرة في جناح الوالدة حسب المنطقة
عدد القابالت المؤهالت حسب المنطقة.
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نصائح للمهنيين
تحلى بالصبر أثناء محاولتك الحصول على طلبات المعلومات .وتاليا أفضل الممارسات لتحويل طلباتك إلى بيانات حتى تتمكن
من تتبع تقدمهاhttps://source.opennews.org/articles/foia-data-models/ :
لدى األردن التزام قانوني يسمح بحرية الوصول إلى المعلومات ،وذلك بعد قيامه بالتصديق على العديد من االتفاقيات الدولية،
بما في ذلك :
● الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ،وتنص المادة  32منه على ضمان "الحق في اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك
الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية".
● العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( )ICCPRوتنص المادة  19فيه على أن" :حق كل إنسان في حرية
التعبير .ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما
اعتبار للحدود ،سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختاره".
● اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ،والتي تشجع المادة  10منها الدول األعضاء على تعزيز الشفافية ،بما في ذلك
من خالل "اعتماد إجراءات أو لوائح تسمح لعامة الناس بالحصول ،عند االقتضاء ،على معلومات حول عمليات
التنظيم وعمليات التشغيل وصنع القرار في مسؤولها العام ،ومع المراعاة الواجبة لحماية الخصوصية والبيانات
الشخصية ،بشأن القرارات واألفعال القانونية التي تهم عامة الناس ".
ولقد تعرض قانون الوصول الى المعلومات في األردن ،منذ أن تم إقراره في عام  ،2007إلى الكثير من االنتقادات ووفقا
لتقرير  ، RTIفإن تقييم قانون الوصول إلى المعلومات في األردن هو من أسوأ ستة قوانين في جميع أنحاء العالم .واعتبر
الصحفيون أن القانون يشكل عائقا أمام اتاحة الوصول الى المعلومات وذلك لالسباب الرئيسية التالية:
● لدى المؤسسات الحكومية مهلة تقارب شهر لرد طلبات الحصول على المعلومة ،مما يجعل طلبات البيانات الحساسة
من حيث التوقيت غير مجدية.
● تستطيع المؤسسات الحكومية فهرسة تصنيف وثائقها ( )indexingدون معايير للتدقيق أو التصنيف.
● يسمح القانون للمسؤولين الحكوميين برفض طلبات الحصول على المعلومة إذا كانت الوثائق محمية بموجب قانون
األسرار والوثائق بالدولة.
وبصرف النظر عن هذه العقبات ،فإن الهيئات الحكومية تعمل على تفعيل إجراءات طلبات  FOIAمن خالل تعيين لجنة
لمراجعة طلبات  .FOIAوبعض من هذه الطلبات قانون حرية المعلومات كانت أكثر نجاحا من غيرها بناء على قرار الوزارة.
وباستخدام القانون ،فقد رفضت وزارة الطاقة طلب  FOIAفي عام  2017للحصول على نسخة من صفقة الغاز الموقعة بين
الحكومة األردنية والشركة اإلسرائيلية الخاصة ،ومع ذلك ،فإن البيانات المتعلقة بسعر علف األغنام منذ التسعينيات تم الحصول
عليها من وزارة الزراعة من خالل قانون حرية المعلومات لهذا المقال .
من اجل تقديم طلب FOIA
 .1أوال  ،تأكد من أن البيانات غير متاحة لعامة الناس .وقم بإجراء البحوث وكذلك تأكد من مسح البيانات المكشوفة
 .2امأل الطلب يدويا ،وإذا كنت صحفيا يمثل مؤسسة إعالمية ،عليك أن ارفاق طلب  FOIAمع رسالة رسمية من
مؤسستك لتخويلك باستالم البيانات.
 .3قدم الطلب إلى لجنة الوصول إلى المعلومات في الجهة الحكومية التي تتعامل معها.
امأل وقدم طلب  FOIAواحد .وأدخل المعلومات في جدول البيانات االلكتروني لمجموعة تتبع .FOIA
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تمرين آخر
أضف أربعة مصادر جديدة لالستطالع المفتوح للبيانات بناء على مهارات البحث الجديدة .وقم بتقدييم وتتبع ثالثة طلبات من
FOIA

التقييم
استمع إلى نتائج كل مجموعة .هل لديهم مشكلة أو تأثير أو سبب أو فكرة قصة حل متينة استنادا إلى نتائج البيانات الخاصة بهم؟
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Module 2: From Data to
Stories
Lesson 3: Alternative Data Sources

Eva Constantaras

Alternative Data
Sources
When to go beyond traditional data
sources

Eva Constantaras

Alternative Data Sources
●
●
●
●
●
●

Conduct a survey
Crowdsource data
Use social media data
Deploy sensors
Use drones
Mine newsroom data

Eva Constantaras

Conduct a Survey
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Conduct a Survey
Realistic
●

●

●

The number of incubators in maternity
wards in all the hospitals in a specific
region.
The number of officially registered malaria
cases in a specific city over a specific
period of time.
The number of officially reported
domestic violence cases in all the police
precincts over a specific period of time.

Unrealistic
●
●
●

A survey of nurses working in maternity
wards in all the hospitals in a specific city.
The number of malaria cases in the
country.
The number of women who have
experienced domestic violence in a city.
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Need of Incubators
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Before Contemplating a Survey
1. How big is your population? Can you reach everyone easily?
2. If your target population is big, how do you do random sampling to ensure
all demographics are fairly represented?
3. How would you collect the data physically? Can you collect it from an
official registry or is there nowhere to get official documentation?
4. Does your data require interviewing the entire population about their
personal experience? What resources would that require?
5. Is there another group better positioned to collect this information?

Number of X-ray Machines in Yerevan
Polyclinics and Year of Manufacture
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Detained for good: Pre-trial Detention as a Punitive
Measure in Egypt
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Collaborating with a CSO for Court Data
Realistic

●

●
●

Identify sample cases related to the
application of certain laws (sentences
of crimes committed in the name of
honor)
Compile the demographics of
perpetrators of certain crimes.
Explore patterns of systematic human
rights violations

Unrealistic
●

Count all human rights violations in
courts
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Crowdsource Data
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Crowdsource Data
Realistic:
●
●
●

MP expenses, which is basically
crowdsourcing data entry
Election violence incidence via a secure
platform and trusted network
Maternal deaths in hospitals to give an
idea of the scale of the problem

Unrealistic:
●
●
●

Reports of flooding or fire from unverified
sources
Power outages or other phenomena where
access will limit responses
Reports of police brutality without secure
reporting system
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Before Using Crowdsourcing
1. How will you verify that contributions are real and accurate? People could
flood the system with erroneous reports and it is difficult to find out which
are real.
2. How will you protect your reporting system from attacks?
3. How will you ensure that marginalized groups are able to participate
equally? Only people with time, resources and motivation are likely to
contribute.
4. How will you ensure overall accuracy of data collected? Sometimes
personal data about contributors can be accessed by agencies that might
want to target critics.
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Social Media Data
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Social Media Data
Realistic:
●
●
●

Analysis of the issues that presidential
candidates post about on social media.
How many political accounts are
controlled by bots.
How many followers a candidate has by
gender.

Unrealistic:
●
●
●

How popular presidential candidates are
with citizens.
How many of a candidate's’ supporters
are extremists.
How many women support a specific
candidate.
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Before Using Social Media Data
1. Are you trying to measure the conversation of a specific set of social media
users or the general public?
2. Is what you are trying to count even possible to measure on social media?
3. Do you have the technical capacity to capture what you are trying to
measure? (for example, positive language vs. negative language)
4. Are you measuring everyone or just the loudest voices online?

What Are Protestors Tweeting About?
How Are Bots Impacting the Twitter Sphere?
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Deploy Sensors
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Deploy Sensors
Realistic:
●

●
●

Join a network of journalists using air
sensors to measure air quality in set
points in the city.
Team up with scientists measuring water
quality in local rivers and lakes
Perform technical tests on telecom
networks to figure out censorship
techniques

Unrealistic:
●

●

Buy a couple of sensors and deploy them
around your house to measure city air
quality.
Run a test on water in the local stream
and come to conclusions about water
contamination
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Information Controls in Jordan
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Before Using Sensors
1. Is there already a group of scientists working on the environmental issue
you would like to measure?
2. Is there a network of journalists trained in using sensors who can advise
you?
3. Do you have a plan for maintaining sensors over the longterm to get reliable
data over time?
4. Do you have a solid technical infrastructure in place?
5. Have the sensors been beta tested?
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Use Drones
Realistic:
●
●
●
●

Estimate the size of a landfill
Estimate the crowd at a protest
Get war footage
Capture a disaster

Unrealistic:
●
●

●

Get footage of military installations
Capture environmental degradation over
time
Film private events or discussions
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Use Drones
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Before Using Drones
1.
2.
3.
4.
5.

Is there no other way to film the area?
What are the laws and regulations for use of drones?
What is the news value of the footage you will get?
What other data sources will complement the footage?
How will you analyze and quantify the footage?
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Mapping a Kenyan Landfill
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Using Drones in Jordan - Difficult Conditions
●

All drones must be registered with the CARC (Civil Aviation Regulatory Commision)

●

Applications to fly must be submitted to the CARC at least 10 working days before the proposed flight,

●

500 meter radius outside of pre-approved locations.

●

Do not fly outside of specific pre-approved times.

●

Do not fly at a height exceeding 400 feet.

●

Drone flight time shall not exceed 3 hours of operation.

●

Drones shall not exceed 25 kilograms (55 pounds).

●

Drone operators must be at least 21 years of age and properly trained.

●

Liability insurance is required for drone operation.
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Mine Newsroom Data
Realistic:
●
●
●

Create a database of terrorist attacks
Create a database of ethnic clashes
Create a database of murders

Unrealistic:
●
●

●

Identify cases of rapes
Identify cases of violence against minority
groups
Identify complaints against police
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Mine Newsroom Data
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The Development of 2011 Protests in Jordan
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Before Using Newsroom Data
1. Has the newsroom covered this topic consistently over time?
2. Do I have a methodology to go through the archives to identify relevant
articles?
3. Are there other media outlets I should be using as sources as well?
4. How will I avoid duplicate entries?
5. What fields would I need in my database and does our coverage provide
enough details for all the fields?
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Murders of Women in Egypt
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Alternative Data Sources
●
●
●
●
●
●

Conduct a survey
Crowdsource data
Use social media data
Deploy sensors
Use drones
Mine newsroom data
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مصادر البيانات البديلة
متى تذهب إلى ما وراء مصادر البيانات التقليدية
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مصادر البيانات البديلة
●
●
●
●
●
●

إجراء دراسة استقصائية
البيانات المستقاة من الجمهور
استخدام وسائط التواصل االجتماعي
نشر أجهزة االستشعار
استخدام الطائرات بدون طيار
التنقيب في بيانات غرفة األخبار
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إجراء استبيان
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إجراء استبيان
واقعى
• عدد الحاضنات في عنابر الوالدة في جميع
المستشفيات في منطقة معينة
• عدد حاالت المالريا المسجلة رسميا ً في مدينة
معينة على مدى فترة من الزمن
• عدد حاالت العنف المبلغ عنها رسميا في جميع
مخافر الشرطة على مدى فترة زمنية محددة

غير واقعي
• عدد الممرضات العامالت في عنابر الوالدة في جميع
المستشفيات في مدينة معينة
• عدد حاالت المالريا المسجلة في البلد
• عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف المحلي في المدينة
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الحاجة إلى حاضنات
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قبل االنتهاء من االستبيان
.1
.2
.3
.4
.5

ما حجم تعداد سكانك؟ هل تستطيع الوصول إلى كل منهم بسهولة؟
كبيرا ،فكيف تستطيع أخذ عينات عشوائية لضمان تمثيل جميع الفئات السكانية
إذا كان عدد السكان المستهدف
ً
بشكل عادل؟
كيف يمكنك جمع البيانات ماديا؟ هل تستطيع جمعها من سجالت رسمية ،أو ال يوجد مكان للحصول منه على
الوثائق الرسمية؟
هل تتطلب بياناتك إجراء مقابلة مع جميع السكان حول تجربتهم الشخصية؟ ما هي الموارد التي تتطلب ذلك؟
هل هناك مجموعة أخرى في وضع أفضل لجمع هذه المعلومات؟

عدد اجهزة التصوير باالشعة السينية في المستشفيات العامة في
يريفان
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االعتقال لألبد :االعتقال قبل المحاكمة كإجراء عقابي في مصر
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التعاون مع منظمات المجتمع المدني للحصول على بيانات المحاكم
واقعي
• تحديد عينة من القضايا المتعلقة بتطبيق قوانين
معينة (أحكام االدانة بالجرائم المرتكبة باسم
الشرف)
• تجميع ديموغرافية مرتكبي جرائم معينة.
• استكشاف أنماط االنتهاكات المنهجية لحقوق
اإلنسان

غير واقعي
● إحصاء عدد حاالت انتهاكات حقوق
اإلنسان في المحاكم
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البيانات المستقاة من
الجمهور
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البيانات المستقاة من الجمهور
غير واقعي
● تقارير عن فيضانات أو حرائق من مصادر ال يمكن
التحقق منها.
● انقطاع التيار الكهربائي أو الظواهر األخرى حيث أن
امكانية الوصول سوف تحد من الردود
● تقارير عن عنف الشرطة دون تأمين نظام لإلبالغ

واقعي
● نفقات  ،MPوالذي هو في األساس إدخال
البيانات باالستعانة بمتطوعين.
● حوادث عنف االنتخابات عبر منصات آمنة
وشبكات موضع ثقة
● وفيات االمهات في المستشفيات إلعطاء فكرة
عن حجم المشكلة
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قبل استخدام البيانات المستقاة من الجمهور
.1

كيف ستتأكد من أن المساهمات حقيقية ودقيقة؟ يمكن للناس تقديم تقارير خاطئة للنظام وقد يكون من
الصعب معرفة أي منها حقيقي.

.1

كيف ستحمي نظام اإلبالغ الخاص بك من الهجمات؟

.1

كيف تضمن أن المجموعات المهمشة قادرة على المشاركة على قدم المساواة؟ فقط األشخاص الذين
لديهم الوقت والموارد والدوافع هم على األرجح الذين يساهمون

.1

كيف تضمن دقة البيانات المجمعة؟ في بعض األحيان قد يتم الوصول لمعلومات المساهمين الشخصية
عن طريق الوكاالت التي قد ترغب في استهداف النقاد.
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بيانات وسائل التواصل
االجتماعي
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بيانات وسائل التواصل االجتماعي
واقعى
• تحليل القضايا التي ينشرها المرشحون للرئاسة
على وسائل التواصل االجتماعي.
• كم عدد الحسابات السياسية التي تسيطر عليها
روبوتات
• كم عدد أتباع المرشح حسب الجنس.

غير واقعي
• مدى شعبية المرشحين للرئاسة مع
المواطنين.
• كم عدد مؤيدي ومعارضي المرشح.
• كم عدد النساء اللواتي تدعم مرشح
معين.
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قبل استخدام بيانات وسائل التواصل االجتماعي
.1

هل تحاول قياس محادثة مجموعة معينة من مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي أو عامة الناس؟

.1

هل ما تحاول حسابه يمكن قياسه على وسائل التواصل االجتماعي؟

.1

هل لديك القدرة الفنية على التقاط ما تحاول قياسه؟ (على سبيل المثال ،اللغة اإليجابية مقابل اللغة
السلبية)

.1

هل تقيس الجميع أم مجرد أعلى األصوات على اإلنترنت؟
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حول ماذا تدور تغريدات المحتجين؟ كيف تؤثر الروبوتات على
مجال التويتر؟
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نشر أجهزة االستشعار
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نشر أجهزة االستشعار
واقعي
• االنضمام لشبكة من الصحفيين يستخدمون أجهزة
استشعار الهواء لقياس جودة الهواء في نقاط محددة
في المدينة.
• العمل مع علماء يقيسون جودة المياه في األنهار
والبحيرات المحلية
• إجراء اختبارات فنية على شبكات االتصاالت
لمعرفة تقنيات الرقابة

غير واقعي
• شراء جهازي استشعار ونشرهم حول
منزلك لقياس جودة الهواء في المدينة.
• إجراء اختبار على المياه في جدول ماء
محلي والتوصل إلى استنتاجات حول تلوث
المياه
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مراقبة المعلومات في األردن
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قبل استخدام أجهزة االستشعار
.1

هل هناك فعال مجموعة من العلماء يعملون على القضايا البيئية التي ترغب في قياسها؟

.1

هل هناك شبكة من الصحفيين المدربين على استخدام أجهزة استشعار الذين يمكنهم تقديم المشورة لك؟

.1

هل لديك خطة للحفاظ على أجهزة االستشعار على المدى الطويل للحصول على بيانات موثوقة مع مرور
الوقت؟

.1

هل لديك بنية تحتية تقنية صلبة ؟

.1

هل تم اختبار المستشعرات تجريبيا ؟
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استخدام الطائرات بدون طيار
غير واقعي

واقعي
●
●
●
●

تقدير حجم مكب النفايات
تقدير عدد المتظاهرين
الحصول على لقطات حرب
التقاط صور كارثة

● التقاط صور للمنشآت العسكرية
● التقاط صور للتدهور البيئي على مر الزمن
● تصوير أحداث أو مناقشات خاصة
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استخدام الطائرات بدون
طيار
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قبل استخدام الطائرات بدون طيار
.1

أال يوجد هناك طريقة أخرى لتصوير المنطقة؟

.1

ما هي القوانين واللوائح الستخدام الطائرات بدون طيار؟

.1

ما هي قيمة أخبار اللقطات التي ستحصل عليها؟

.1

ما هي مصادر البيانات األخرى التي ستكمل اللقطات؟

.1

كيف سيتم تحليل وقياس اللقطات ؟
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تعيين موقع مكب نفايات كيني
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استخدام الطائرات بدون طيار في االردن  -الشروط الصعبة
●
●
●
●
●
●
●
●
●

يجب تسجيل جميع الطائرات بدون طيار لدى هيئة تنظيم الطيران المدني
يجب تقديم طلبات الرحالت لهيئة تنظيم الطيران المدني قبل عشرة أيام عمل على األقل من موعد الرحلة المقترحة
بنصف قطر مقداره  500متر خارج المواقع المعتمدة مسبقا.
عدم الطيران خارج أوقات محددة مسبقًا ومعتمدة.
عدم الطيران على ارتفاع يتجاوز  400قدم.
أال تتجاوز مدة رحلة الطائرة بدون طيار  3ساعات من التشغيل.
يجب أال يتجاوز حجم الطائرات بدون طيار  25كيلوغراما ( 55رطال انجليزيا).
أن يكون عمر مشغلو الطائرات بدون طيار  21عا ًما على األقل وأن يكونوا مدربين بشكل صحيح.
يشترط القيام بعملية تأمين مسؤولية ،فيما يتعلق بتشغيل الطائرات بدون طيار.
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التنقيب في بيانات غرفة األخبار

غير واقعي
● تحديد حاالت االغتصاب
● تحديد حاالت العنف ضد األقليات
● تحديد الشكاوى ضد الشرطة

واقعي

● إنشاء قاعدة بيانات للهجمات اإلرهابية
● إنشاء قاعدة بيانات لالشتباكات العرقية
● إنشاء قاعدة بيانات لالغتياالت
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التنقيب في بيانات غرفة
األخبار
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تطور احتجاجات  2011في األردن
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قبل استخدام بيانات غرف األخبار
.1

هل غطت غرفة األخبار هذا الموضوع باستمرار مع مرور الوقت؟

.1

هل لدي المنهجية للبحث في األرشيف لتحديد المقاالت ذات الصلة ؟

.1

ضا؟
هل هناك منافذ اعالمية أخرى يتعين أن أستخدمها كمصادر أي ً

.1

كيف يمكنني تجنب تكرار اإلدخاالت ؟

.1

ما هي الحقول التي سنحتاج إليها في قاعدة بياناتي وهل توفر تغطيتنا تفاصيل كافية لجميع
الحقول؟
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جرائم قتل النساء في مصر
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مصادر البيانات البديلة
●
●
●
●
●
●

إجراء استبيان
البيانات المستقاة من الجمهور
استخدام وسائط التواصل االجتماعي
نشر أجهزة االستشعار
استخدام الطائرات بدون طيار
التنقيب في بيانات غرفة األخبار
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Exercise

Using Alternative Data Sources
Summary
1.
2.
3.
4.
5.

Module: Module 2: From Data to Stories
Lesson: Alternative Data Sources
Sub-topic: Match data challenges to data sources
Objective: Identify when it is appropriate to use alternative data sources
Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Related Slides

In Groups
Each group will be assigned a specific data collection challenge. Please identify whether using an
alternative data source would be appropriate to solve the challenge and if so, which one. Answer
the questions related to each of the alternative data sources in the previous slides. Then, outline
your plan for collecting the data.
Scenarios
1.
2.
3.
4.

The number of children who have died in agricultural ponds in a specific district of Jordan.
The speed of privatization of public beaches in Jordan over the past twenty years.
The number of labor protests that were violently dispersed by the police.
The number of times candidates discussed unemployment on their Facebook pages in
the last month
5. The number of websites blocked by the media commission on a monthly basis.
6. The number of protesters attending a teachers’ strike outside the Ministry of Education
7. The number of voting irregularities at different voting stations.
Alternative Data Sources (select one)
●
●
●
●

Conduct a survey
Crowdsource data
Use social media data
Deploy sensors

1
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●
●
●
●

Use drones
Mine newsroom data
Court cases
Satellite Images

Further Practice
The following scenarios have flaws in their data sources. Can you spot the mistake?
1.
2.
3.
4.

An online poll of stay-at-home mothers surveying their reasons for leaving the workforce
Drone footage to measure the speed of deforestation
A survey of teachers’ salaries across the country
Sensors measuring the air quality in two spots in your neighborhood, compared to the
city’s official pollution readings.
5. A database of suicides in prisons mined from local media reports
6. Social media analysis of trending topics in google searches ahead of the elections.

Assessment
Evaluate whether other groups adequately answer all the questions that have to be considered
before using an alternative data source. Do conventional data sources already exist that could be
more reliable?
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تمرين

استخدام مصادر البيانات البديلة
ملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :الوحدة  :2االنتقال من البيانات إلى القصص
الدرس :مصادر البيانات البديلة
الموضوع الفرعي :مطابقة تحديات البيانات مع مصادر البيانات
الهدف :تحديد الوقت المناسب الستخدام مصادر البيانات البديلة
الوقت المخصص 60 :دقيقة

الخطوات
المحتوى التعليمي
شرائح ذات صلة

العمل ضمن مجموعات
سيتم تعيين تحد لجمع بيانات محددة لكل مجموعة .يرجى تحديد ما إذا كان استخدام مصادر البيانات البديلة هي المناسبة لحل التحدي ،وإذا
كان كذلك فما هو المصدر المناسب ،أجب عن األسئلة المتعلقة بكل من مصادر البيانات البديلة في الشرائح السابقة .وبعد ذلك ،حدد خطتك
لجمع البيانات.
سيناريوهات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عدد األطفال الذين ماتوا في البرك الزراعية في األردن.
مدى سرعة خصخصة الشواطئ العامة في األردن على مدار العشرين عاما الماضية.
عدد االحتجاجات العمالية التي فرقتها الشرطة باستخدام العنف.
المطالب األكثر شيوعا التي عبر عنها المتظاهرون على تويتر أثناء االحتجاجات ضد قانون الضريبة على مستوى البالد في
أيار .2018
عدد المواقع االليكترونية التي تم حجبها من قبل هيئة اإلعالم على أساس شهري.
مستويات المياه في جميع سدود المياه في األردن.
متوسط سرعة اإلنترنت في مختلف المحافظات.

مصادر البيانات البديلة (اختار واحد)
●
●
●
●
●
1

دراسة استقصائية
البيانات المستقاة من الجمهور
استخدام وسائط التواصل االجتماعي
نشر أجهزة االستشعار
استخدام الطائرات بدون طيار
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●
●
●

التنقيب في بيانات غرفة األخبار
قضايا المحاكم
صور األقمار الصناعية

مزيد من التمارين
إن السيناريوهات التالية تحتوي على خلل في مصادر بياناتها ،هل تستطيع ان تحدد الخطأ؟
.1
.2
.3
.4
.5
.6

استطالع على اإلنترنت يستقصي أسباب ترك األمهات اللواتي استقرن في المنزل ،للقوى العاملة.
لقطات لطائرة بدون طيار لقياس سرعة إزالة الغابات
استطالع عن رواتب المعلمين في جميع أنحاء البالد
أجهزة استشعار قياس جودة الهواء في موقعين في منطقتك ،مقارنة بقراءات التلوث الرسمية في المدينة.
قاعدة بيانات عن حاالت االنتحار في السجون تم استخراجها من تقارير وسائل اإلعالم المحلية
تحليل وسائل التواصل االجتماعي المواضيع الشائعة في عمليات البحث على جوجل قبل االنتخابات.

التقويم
قم بتقييم ما إذا كانت المجموعات األخرى تجيب بشكل كاف على جميع األسئلة التي يتعين مراعاتها قبل استخدام مصدر بيانات بديلة .هل
توجد بالفعل مصادر بيانات تقليدية يمكن االعتماد عليها فعال؟
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Module 2: From Data to
Stories
Lesson 4: Planning a Data Story
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Planning a Data
Story
The Masterfile Process
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Data Journalism Workflow:
The Masterfile Process
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Who Uses This Methodology?
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Masterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Impact Metrics

Eva Constantaras
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Background

Case Studies (how other journalists are
covering the issue)
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Using advanced Google search techniques, they identified three
local stories on the same issue in the media:
الجزيرةStudy: Jordan 'honour killing' support strong القتل بداعي ر: في األردن
العربي الجديد- الشف يحميه القانون ويؤيده المجتمع
صحيفة الرأي- ارتفاع معدالتي الجريمة يهدد االستقرار االجتماعي
صحيفة الرأي- أشهر7 جريمة قتل بحق النساء في: 19 تضامن

●
●
●
●
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Issues in Background Findings
● There aren't data stories in the local media analyzing
crimes committed in the names of honor.
● Most research produced on the topic documents crimes
without documenting the final court sentences.

● Most media coverage focuses on article 98, the reduced
sentence allowed for crimes of passion, which can
potentially contribute to more crimes in the name of
honor.
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Case Studies: Data Journalism Stories
● The many shades of rape cases in Delhi (India, The Hindu)
● Detained for good: The use of remand detention as a
punitive measure against political opponents (Egypt,
Mada Masr)
● Cases of violence against women: Is mediation the best
option? (Afghanistan, Pajhwok Afghan News)
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Issues in Background Findings
● It is difficult to get complete datasets on violence against
women, therefore most stories rely on partial data.
● Domestic violence is especially difficult to prosecute.
● The data reveals two major hurdles in addressing
domestic violence: registering them in the first place and
bringing perpetrators to justice.
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Data Search
● Mathlouma: the economic underpinnings of honor crimes,
(KHRC, Jordan, 2011)
● Murder crimes against women in Jordan, (KHRC, Jordan,
2007)
● Guest of the Governor (HRW, 2009)
● Jordanian government statistics on crimes committed in
the name of honor(OHCHR, 2013)
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Methodology
Who gathered Jordanian Government
the data?
When was
the data
gathered?

In 2013, as the official response of the Jordanian Government on the
Universal Periodic Review (UPR) on the list of human rights issues, one
of which was the reduced sentences on crimes committed in the name of
honor.

What time
period does
the data
cover?

2000-2010

How was the
data
gathered?

Looking at court records
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Data Background Findings
● The number of crimes committed in the name of honor is
not going down over the years.

● Very few court files mention “honor” as a reason behind
the murder, which makes it hard to filter out.
● Most reported cases in the media are not followed up with
reports on court sentences.
● Families choosing to drop their rights to seek a maximum
sentence could be the reason behind reduced sentences.
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So What’s the News? Not these...
● It is terrible to be a woman in Jordan
● Many women in Jordan are victims of crimes committed
in the name of honor
● The justice system in Jordan is broken
● Crimes committed in the name of honor is a social
problem in its core
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“It’s news if
journalists decides
it’s news” -Jay
Rosen
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Masterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Impact Metrics
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Hypothesis
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Tips for a Strong Hypothesis
● Posit a theory that can either be proven or disproven with
data
● Be specific about what is being measured
● Measure the problem, causes, impact and solutions
● The data is available
● The topic is important to the public
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Common Hypothesis Mistakes
● The hypothesis is too simple and measures only the
problem.
● The topic is too broad. It requires measuring many
indicators.
● One half or both halves of the hypothesis cannot be proved
with data.
● The hypothesis has been proven true and is common
knowledge.
● The hypothesis is too narrow: correlation vs causation.

Reduced prison sentences for crimes
committed in the name of honor are due to
families choosing leniency for perpetrator
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As you can see this hypothesis posits two theories that can be
proven or disproven with data:

● Prison sentences are decreasing for crimes committed in
the name of honor (how many cases have reduced
sentences a year?). How long are honor prison sentences
vs others?
● Families of perpetrators/victims apply for leniency.
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Masterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Impact Metrics
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Questions
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Question Categories
● Problem questions: how big is the problem? How
expensive is it? Is the problem deteriorating or not?
● Impact questions: Who is affected by the problem and
how? Are some groups more affected than others?
● Cause questions: What are the causes of the problem?
What factors have made it worse? Whose fault is this
problem?
● Solution questions: What is the solution to the problem?
How can we measure effectiveness?
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Problem Questions
1. How many crimes were committed in the name of honor
in the past twenty years?
2. What percentage of court cases explicitly mentions
“honor” as the reason for homicide?
3. Is prison time for homicides in the name of honor going
up or down over the years?
4. What else?
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Impact Questions
1. What articles do courts reference in crimes committed
in the name of honor and in what proportions?
2. What is the length of court sentences for crimes
committed in the name of honor?

3. What was the relationship between the perpetrator and
the victim?
4. What else?

Eva Constantaras

Cause Questions
1. What happens to perpetrators of crimes committed in
the name of honor?
2. What percentages of those crimes used article 98 in the
penal code to get reduced sentences?

3. What percentages got reduced sentences after victims’
families forfeited their personal rights to request the
maximum sentence?
4. How did this percentage change over the past 10 years?
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Solution Questions
1. Under which article is it hardest to pursue a leniency
claim?
2. Which lawyers have successfully petitioned against
leniency claims?

3. What measures have civil society groups proposed to
close the loopholes and how will they measure whether
they are successful?
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Masterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Impact Metrics
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Analysis
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Simplified Findings
● 9 out of 10 cases received reduced sentences because
families of victims forfeited their personal rights to pursue
maximum sentences for murderers.
● Jordanian penal courts are getting firmer with sentences
for crimes committed in the name of honor.
● Reduced sentences are not because of article 98 (crime of
passion), but families forfeited their personal rights.
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Main Finding: Honor crime
perpetrators get reduced
sentences because families fail to
pursue maximum sentencing,
rather than through article 98 for
crimes of passion
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Story Structure
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Chronological
●
●
●
●

Step One: general problem
Step Two: court sentences process
Step Three: breakdown of reduced court sentences
Step Four: failure of the law to protect victims over
families
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Impact
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Count it. Measure it. Solve
it.
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إذ تنص المادة )(98من قانون العقوبات على أنه "يستفيد من العذر المخفف فاعل
الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محقّ وعلى جانب
من الخطورة تجاه المجني عليه".فيما تنص المادة )(99من القانون ذاته على
تخفيض العقوبة إلى النصف في حال إسقاط الحق الشخصي.
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تخطيط قصة إخبارية اعتمادا ً على
البيانات
عملية إعداد ملف رئيسي
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سير العمل في صحافة البيانات:
عملية إعداد الملف الرئيسي

من هم مستخدمو هذه الطريقة؟
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عملية إعداد الملف الرئيسي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المعلومات األساسية
الفرضية
األسئلة (المشكلة ،التأثير ،السبب ،الحل)
التحليل
هيكل القصة
المقابالت
التصوير البياني
مقاييس التأثير
المعلومات
األساسية

الفرضية و
األسئلة

التحليل

هيكل القصة

المقابالت

التصوير البياني

مثال على
الملف الرئيسي
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المعلومات األساسية
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دراسات حالة (كيف يقوم الصحفيون اآلخرون بتغطية الموضوع)
باستخدام تقنيات البحث المتقدمة في "جوجل" ،حددوا ثالث قصص محلية تدور حول نفس الموضوع في
وسائل اإلعالم:
●
●
●
●

 - Study: Jordan 'honour killing' support strongالجزيرة
في األردن :القتل بداعي الشرف يحميه القانون ويؤيده المجتمع  -العربي الجديد
ارتفاع معدالت الجريمة يهدد االستقرار االجتماعي  -صحيفة الرأي
تضامن  19 :جريمة قتل بحق النساء في  7أشهر  -صحيفة الرأي
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قضايا تتعلق بنتائج المعلومات األساسية
● ال توجد قصص بيانات في وسائل اإلعالم المحلية تحلل الجرائم المرتكبة باسم الشرف.
● معظم األبحاث التي أجريت حول الموضوع توثق الجرائم دون توثيق لألحكام النهائية الصادرة عن
المحكمة.
● تركز معظم التغطية اإلعالمية على المادة  ، 98وهو الحكم المخفف المسموح به للجرائم التي ترتكب تحت
سورة الغضب ،والتي يمكن أن تسهم في ارتكاب المزيد من الجرائم باسم الشرف.
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دراسات الحالة :قصص صحافة البيانات
● حاالت اغتصاب مختلفة في دلهي (الهند،الهندوس )
● معتقلون إلى األبد :استخدام الحبس االحتياطي كتدبير عقابي ضد المعارضين السياسيين (مصر ،مدى مصر)
● حاالت العنف ضد المرأة :هل الوساطة هي الخيار األفضل؟ (أفغانستان  ،أخبار باجهوك األفغانية)
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قضايا تتعلق بنتائج المعلومات األساسية
● من الصعب الحصول على مجموعات بيانات كاملة حول العنف ضد المرأة ،وبالتالي تعتمد معظم القصص
على بيانات جزئية.
● من الصعب مالحقة مرتكبي العنف المنزلي بشكل خاص قضائيا

● تكشف البيانات عن عقبتين رئيسيتين في التصدي للعنف المنزلي :القيام بتسجيله في المقام األول وتقديم الجناة
إلى العدالة ،ثانيا.
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البحث عن البيانات
●مظلومة :األسس االقتصادية لجرائم الشرف ، KHRC( ،األردن)2011 ،
● جرائم القتل المرتكبة ضد المرأة في األردن ( ، KHRCاألردن)2007 ،
●ضيف المحافظ (هيومن رايتس ووتش)2009 ،

● إحصاءات الحكومة األردنية عن الجرائم المرتكبة باسم الشرف (المفوضية السامية لحقوق اإلنسان)2013 ،
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المنهجية
من قام بجمع البيانات؟

الحكومة األردنية

متى تم جمع البيانات

في عام  2013كاستجابة رسمية من قبل الحكومة األردنية
لالستعراض الدوري الشامل حول قائمة قضايا حقوق اإلنسان
وتمثلت إحدى القضايا بالحكم المخفف على الجرائم المرتكبة باسم
الشرف

ما هي الفترة الزمنية التي تغطيها هذه البيانات

2010-2000

كيف تم جمع البيانات

من خالل النظر في سجالت المحكمة
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نتائج بيانات المعلومات األساسية
● لم ينخفض عدد الجرائم التي ارتكبت باسم الشرف على مر السنين

● عدد قليل جداً من ملفات المحكمة يذكر "الشرف" كسبب القتل مما يجعل تحديد هذه القضايا صعب
● ال تتم متابعة معظم القضايا التي تم التبليغ عنها في وسائل اإلعالم بتقارير عن األحكام القضائية الصادرة
بحق هذه القضايا
● قد تكون األسر التي تختار إسقاط حقها في المطالبة بأقصى عقوبة هي السبب وراء تخفيف األحكام
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إذا ً ما الخبر؟ ليس أي من التالية ...
●
●
●
●

من المرعب أن تكوني امرأة في األردن
تقع العديد من النساء في األردن ضحايا للجرائم المرتكبة بإسم الشرف
يعول على النظام القضائي في األردن
ال ّ
الجرائم المرتكبة باسم الشرف مشكلة اجتماعية في جوهرها
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يصبح الخبر خبرا ً إذا قرر
الصحافيون ذلك”
-جيه روزن
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عملية إعداد الملف الرئيسي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المعلومات األساسية
الفرضية
األسئلة
التحليل
هيكل القصة
المقابالت
التصوير البياني
مقاييس التأثير
المعلومات
األساسية

الفرضية و
األسئلة

التحليل

هيكل القصة

المقابالت

التصوير البياني

مثال على
الملف الرئيسي
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الفرضية
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نصائح لوضع فرضية قوية
●
●
●
●
●

نضع نظرية يمكن اثباتها أو دحضها باستخدام البيانات
نحدد بشكل واضح ما يتم قياسه
نقيس المشكلة واألسباب والتأثير والحلول
تستند إلى بيانات متاحة
نختار موضوع هام للجمهور
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أخطاء شائعة في وضع الفرضية
●
●
●
●
●

الفرضية بسيطة جداً وتقيس المشكلة فقط
الموضوع واسع جداً ويتطلب قياس العديد من المؤشرات
ال يمكن اثبات جزء أو كل الفرضية من خالل البيانات
ثبت أن الفرضية صحيحة ومعروفة للجميع
الفرضية ضيقة جداً :ارتباط مقابل سببية
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أحكام الحبس المخففة على الجرائم المرتكبة باسم الشرف هي نتيجة
اختيار العائالت تخفيف العقوبة
وكما نرى ،تضع هذه الفرضية نظريتين يمكن إثباتها أو دحضها بالبيانات:

● عقوبات الحبس لمرتكبي الجرائم باسم الشرف آخذة بالتناقص ،كم عدد القضايا التي خفضت فيها العقوبات
على مدار العام؟
●

ما هي مدة أحكام الحبس في قضايا الشرف مقابل مدة العقوبات في القضايا األخرى ؟

● أسر الجناة /الضحايا تطلب تخفيف األحكام.
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عملية إعداد الملف الرئيسي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المعلومات األساسية
الفرضية
األسئلة
التحليل
هيكل القصة
المقابالت
التصوير البياني
مقاييس التأثير
المعلومات
األساسية

الفرضية و
األسئلة

التحليل

هيكل القصة

المقابالت

التصوير البياني

مثال على
الملف الرئيسي
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األسئلة
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فئات األسئلة
●
●
●

●

أسئلة تتعلق بالمشكلة :ما حجم المشكلة؟ كم تكلفتها؟ هل تتراجع المشكلة أم ال؟
أسئلة تتعلق بالتأثير :من المتأثر بالمشكلة وكيف؟ هل تتأثر بعض المجموعات أكثر من غيرها؟
أسئلة تتعلق بالسبب :ما هي أسباب المشكلة؟ ما هي العوامل التي أدت إلى تدهورها؟ من المسؤول عن هذه
المشكلة؟
أسئلة تتعلق بالحل :كيف تحل هذه المشكلة ؟ كيف نقيس فعالية الحل ؟
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أسئلة تتعلق بالمشكلة
.1
.2
.3
.4

كم عدد الجرائم التي ارتكبت باسم الشرف خالل العشرين عاما ً الماضية؟
ما هي النسبة المئوية لقضايا المحاكم التي تشير صراحةً إلى " الشرف " كدافع للقتل؟
هل تزداد أم تنخفض مدة الحبس كعقوبة لجرائم القتل المرتكبة باسم الشرف على مر
السنين؟
ماذا أيضا؟
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أسئلة تتعلق بالتأثير
 .1ما هي مواد القانون التي تستند إليها المحاكم عند قضائها في الجرائم المرتكبة بإسم
الشرف وماهي النسب؟
 .2ما هي مدة األحكام الصادرة على الجرائم المرتكبة بإسم الشرف؟
 .3ما العالقة بين الجاني والضحية ؟
 .4ماذا أيضا؟
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أسئلة تتعلق بالسبب
 .1ماذا يحدث لمرتكبي الجرائم باسم الشرف؟
عذر
 .2ما نسبة األحكام التي استندت إلى المادة  98من قانون العقوبات للحصول على " ُ
مخفف"؟
 .3ما نسبة الجناة الذين حصلوا على أحكام مخففة بعد إسقاط أُسر الضحايا حقها
الشخصي في تنفيذ العقوبة القصوى؟
 .4كيف تغيرت هذه النسبة المئوية على مدى السنوات العشر الماضية؟
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أسئلة تتعلق بالحل
 .1ما هي المادة من مواد قانون العقوبات التي تُصعب اللجوء إلى"العُذر المخفف"؟
 .2من هم المحامون الذين تقدموا بالتماسات ضد استخدام "العُذر المخفف" ونجحوا في
ذلك؟
 .3ما التدابير المقترحة من قبل مؤسسات المجتمع المدني إلغالق الثغرات القانونية وكيف
يمكننا قياس مدى نجاح أو فشل هذه التدابير؟
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عملية إعداد الملف الرئيسي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المعلومات األساسية
الفرضية
األسئلة
التحليل
هيكل القصة
المقابالت
التصوير البياني
مقاييس التأثير
المعلومات
األساسية

الفرضية و
األسئلة

التحليل

هيكل القصة

المقابالت

التصوير البياني

مثال على
الملف الرئيسي
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التحليل
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نتائج مبسطة
● حصلت  9من أصل  10قضايا على أحكام مخففة ألن أسر الضحايا أسقطت حقها الشخصي في إيقاع
العقوبة القصوى على القاتل.
● أصبحت المحاكم الجزائية األردنية أكثر صرامة فيما يتعلق بإصدار األحكام على الجرائم المرتكبة باسم
الشرف.
● لم تصدر األحكام المخففة بسبب المادة ( 98ارتكاب جريمة تحت سورة الغضب) ،بل ألن األسر اسقطت
حقها الشخصي.
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النتيجة الرئيسية :يحصل مرتكبي جرائم الشرف
على أحكام مخففة ألن العائالت تسقط حقها
الشخصي في ايقاع العقوبة القصوى ،ال بسبب
المادة  98المتعلقة بارتكاب الجريمة تحت سورة
الغضب
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هيكل القصة
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التسلسل الزمني
●
●
●
●

الخطوة األولى :المشكلة العامة
الخطوة الثانية :عملية األحكام القضائية
الخطوة الثالثة :األحكام القضائية المخففة
الخطوة الرابعة :فشل القانون في حماية الضحايا من عائالتها
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التأثير
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نقوم بالعد والقياس والحل
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تنص المادة ( )98من قانون العقوبات على أن "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها
ّ
محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجني عليه".فيما تنص المادة
بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير
( )99من القانون ذاته على تخفيض العقوبة إلى النصف في حال إسقاط الحق الشخصي.
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Exercise

Writing a Strong Hypothesis
Summary
1.
2.
3.
4.
5.

Module: From Data to Stories
Lesson: Planning a Data Story
Sub-topic: Writing strong hypotheses
Objective: Using social science methodology to craft a hypothesis
Time Allotment: 90 minutes

Steps
The most important stage of the data story process is the formulation of the hypothesis and
questions. In scientific research, an experimenter develops a hypothesis with a suspected set of
ideas and then builds an experiment to support the hypothesis. The same process is true for data
journalism. The journalist, using his or her news nose, develops a hypothesis that can be proved
or disproved with data. News articles have a habit of bringing up more questions than they
answer, and following up with a hypothesis and investigation can uncover details that lead to a
data journalism story.

Building a Hypothesis for Data and Investigative Stories 1
1. A hypothesis gives you something to verify, instead of trying to uncover a secret.
People do not give up their secrets without a very good reason. They are much more
likely to offer confirmation of information that is already in your possession, simply
because most people hate to lie. A hypothesis enables you to ask them to confirm
something, rather than to advance information. It also puts you in the position of someone
who is open to discovering that there is more to the story than he or she thought at first,
because you are willing to accept that there are facts beyond what you suspected at the
start.
2.

1

A hypothesis increases your chances of discovering secrets. A lot of what we call
“secrets” are simply facts that no one ever asked about. A hypothesis has the
psychological effect of making you more sensitive to the material, so you can ask those
questions. As the French investigator Edwy Plenel said, “If you want to find something,
you have to be looking for it.” We would add that if you’re really looking for something,
you’ll find more than you were looking for.

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf

1
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3. A hypothesis makes it easier to manage your project. Having defined what you’re
looking for, and where to start looking for it, you can estimate how much time the initial
steps of the investigation will require. This is the first step to treating an investigation as a
project that you can manage. We’ll return to this point at the end of this chapter.
4. Hypotheses are a tool that you can use again and again. When you can work in a
methodical way, your career will change. More importantly, you will change. You will no
longer need someone to tell you what to do. You will see what needs to be done to
combat some of the chaos and suffering in this world, and you will be able to do it.
5. A hypothesis virtually guarantees that you will deliver a story, not just a mass of data.
Editors want to know that at the end of a specific period of time – a specific investment of
resources – there will be a story to publish. A hypothesis hugely increases the likelihood
of that outcome. It enables you to predict a minimum and maximum positive result for
your work, as well as a worst case.
●

The worst case is when the verification of the hypothesis quickly shows there is
no story, and the project is ended without wasting significant resources.

●

The minimum positive outcome is when the initial hypothesis is true, and can be
quickly verified.

●

The maximum positive case is when the hypothesis is true; others must logically
follow, and either a series of related stories or one big story are created as a
result.

Tips for a strong hypothesis:
●

Posit a theory that can either be proven or disproven with data

●

Be specific about what is being measured

●

Measure the problem, causes, impact and solutions

●

The data is available

●

The topic is important to the public

Criteria

Example

Posits a theory that can either be proven or
disproven with data

Women would like to be taking contraceptives
to control the number and timing of having
children but are not.

Is specific about what is being measured

A percentage of women who would like to be
taking contraceptives currently do not do so
because of social pressure rather than because
of access or cost.

2
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Measures the problem, causes, impact and
solutions

Women who would like to take contraceptives
do not take them because of social pressure,
so they are having more children than they
want and do not have the financial resources to
support them.

The data is available

Demographic Health Survey on demand for
contraceptives and barriers to access, Ministry
of Health data on percentage of women using
contraceptives; Bureau of Statistics data on
poverty and family size.

The topic is important to the public

Addresses both gender and poverty issues.

Below is an example of how to transform a weak hypothesis into a strong hypothesis:
1.

Children in this country are dying of malnutrition.

2. Most under-five deaths in the country are caused by malnutrition. (Add an indicator that
can be measured “under five cause of death.”)
3. Most under-five deaths in the country are caused by malnutrition and victims live in the
poorest provinces. (Add a geographical measure and an economic measure)
4. Most under-five deaths in the country are caused by malnutrition and victims live in the
poorest provinces despite a donor funded feeding program that was supposed to cut
malnutrition rates in half over five years. (Add a measure of whether the solution to the
problem is working or not)

3
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Five common mistakes when formulating a hypothesis
1.

The hypothesis is too simple and measures only the general problem.
Examples:

● Burglary crimes in Jordan are on the rise.
● Reporting of rape is higher in urban cities.
● Teachers in rural areas have more students in their classrooms than teachers in urban
areas.
Rewrite:
1.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________
2.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________
4
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3.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

2. The topic is too broad. It would require measuring too many indicators. The topic is better
for a book than a single story. Additionally, topics that are too broad become too general
and don’t help solve specific parts of the problem.
Examples:
● The returns of tourism in Jordan could be decentralized by investing more in adventure
tourism.
● Crime rates will go down if the state follows a restorative justice system.
● Medical mistakes in public hospitals could be lowered if the Ministry of Public health
increase the budget for health.

1.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________

2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________
3. One half or both halves of the hypothesis cannot be proved with data.
Examples:
● Corruption in the region would go down if there were a transparent procurement process
for government contracts.
● The number of prisoners in Jordan could go down if the government had an effective
reform and rehabilitation plan for prisoners.
● Smoking rates are going up because the government’s efforts to apply public health laws
are not serious enough.
Rewrite:
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1.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________

2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________

3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

4. The hypothesis has already been proven true and is common knowledge.
Examples:
● Poor children are more likely to drop out of school to work than wealthy children.
● Defamation and libel are more likely to happen online using social media than in print
media.
● Provinces with higher vaccination rates have fewer outbreaks of vaccine preventable
diseases.
Rewrite:
1.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________

2. _____________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________
________
3.
___________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________
________

6
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5. The hypothesis is too narrow: it only measures how one factor influences a trend and
discounts other data sources that might also contribute to the trend.
Examples:
● Women’s employment rate is low in Jordan because of the poor transportation system
● Felonies in Jordan are on the rise in Jordan because of the rise of the unemployment
rate.
● Doctors don’t want to work in rural areas because of low pay.
Rewrite:
1.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

2. _____________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________
_________

3.
___________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________
_________

Hypothesis Practice
Please evaluate the following hypotheses, writing S (Strong) or W (Weak). If weak, please rewrite
in the space provided.
1.

The Ministry of Health should spend more on public health.
_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
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2. Average primary school test scores are rising but fewer rural and low income families are
able to send their children to school.
______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
3. The decline in government spending for gender equality over the last five years has
contributed to a lack of progress in achieving Sustainable Development Goals to improve
gender equality.
_____________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
4. The insufficient number of hospitals available is responsible for high preventable disease
rates.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________

5. The rate of new HIV infections is going down.
_________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________

6. More efficient tax collection would generate more money for public services
________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
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Further Practice
Look for examples of data stories from the region. After reading the story, what hypothesis would
you write for the story?

Assessment
Writing a strong hypothesis is key to any good story. Practice framing story ideas as hypotheses
and evaluating other data stories through the lens of the scientific method, as driven by the
hypothesis.
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تمرين

كتابة فرضيات قوية
ملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :من البيانات الى المقاالت
الدرس :تخطيط بيانات المقالة
الموضوع الفرعي :كتابة فرضيات قوية
الهدف :استخدام منهجية العلوم االجتماعية لوضع الفرضيات
الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
تعد صياغة الفرضية واألسئلة المرحلة األكثر أهمية في صحافة البيانات حيث يضع الباحثون في البحث العلمي فرضية تحتوي على
مجموعة من األفكار المشكوك فيها ،ثم يقومون ببناء تجربة لدعم الفرضية .تطبق نفس العملية في صحافة البيانات ،حيث يقوم الصحفيون
بتطوير فرضية يمكن إثباتها أو دحضها باستخدام البيانات .وتحتوي المقاالت اإلخبارية عادة على طروحات ألسئلة أكثر من تناولها
إجابات ،ومتابعة الفرضية واالستقصاء يمكن أن يكشف معلومات تنتج مقالة مدعومة بالبيانات.
وضع فرضيات لمقاالت الصحافة االستقصائية وصحافة البيانات

1

 . 1تقدم لك الفرضية شيئا ما للتحقق منه ،بدال من محاولة كشف أسرار .وال يفصح الناس عادة عن أسرارهم دون سبب .ومن
األرجح أن يأكدوا معلومة في حوزتك من ام يقدموا معلومة جديدة ببساطة ألن معظم الناس يكرهون الكذب .وتتيح لك الفرضية
أن تطلب منهم تأكيدا لمعلومة معينة .
 . 2تزيد الفرضيات من فرصك في اكتشاف األسرار .الكثير مما نسميه "أسرار" هو ببساطة حقائق لم يسأل عنها أحد من قبل .كما
وأن الفرضيات لها تأثير نفسي تجعلك أكثر حساسية للمواضيع ،لذلك يمكنك طرح هذه األسئلة .وكما قال المحقق الفرنسي إيدوي
بلينيل" :إذا كنت تريد أن تجد شيئا ما ،فعليك أن تبحث عنه ".اذا كنت فعال تبحث عن شيء ما فقد تجد أكثر مما كنت تبحث عنه.
 . 3الفرضيات تسهل إدارة مشروعك .بعد تحديد ما تبحث عنه وأين تبدأ في البحث عنه ،يمكنك تقدير الوقت الذي تتطلبه الخطوات
األولية لالستقصاء .تعد هذه الخطوة األولى للتعامل مع االستقصاء كمشروع يمكنك إدارته .سنعود إلى هذه النقطة في نهاية هذا
الفصل.
 . 4الفرضيات عبارة عن أداة يمكنك استخدامها أكثر من مرة وباستمرار .عندما تتمكن من العمل بطريقة منهجية ،ستتغير حياتك
المهنية .واألهم من ذلك ،أنك ستتغير .ولن تحتاج إلى شخص ما ليقول لك ما يجب عليك فعله.

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf
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 . 5تضمن الفرضية أنك ستقدم مقالة ،وليس فقط كتلة من البيانات .يرغب المحررون في معرفة أنه في نهاية فترة زمنية محددة -
استثمار محدد للموارد  -ستكون هناك مقالة للنشر .الفرضيات تزيد بشكل كبير من احتمال هذه النتيجة .ويمكنك من تقدير السقف
االدنى واألعلى من النتائج اإليجابية للعمل ،وتقدير أسوأ الحاالت.
● أسوأ الحاالت :يشير التحقق من الفرضية بسرعة الى عدم وجود مقالة ،وينتهي المشروع دون استنزاف موارد كثيرة.
● الحد األدنى من النتائج اإليجابية :تكون الفرضية األولية صحيحة ،ويمكن التحقق منها بسرعة.
● أفضل حالة إيجابية :تكون الفرضية صحيحة؛ يتعين أن يتبعها اآلخرون منطقيا ويتم إنشاء سلسلة من المقاالت ذات الصلة
أو مقالة واحدة كبيرة كنتيجة لذلك.
نصائح لوضع فرضيات قوية
● نضع نظرية يمكن إثباتها أو دحضها بالبيانات
● نحدد ما يتم قياسه
● نقوم بقياس المشكلة واألسباب والتأثير والحلول
● أن تكون البيانات متوفرة
● ان يكون الموضوع مهم للعامة
المعيار

مثال

نضع نظرية يمكن إثباتها أو دحضها بالبيانات

النساء يرغبن بتناول موانع الحمل للتحكم في عدد األطفال وتوقيت
والدتهم ولكنهن ال يفعلون ذلك.

نحدد ما يتم قياسه

النساء يرغبن بتناول موانع الحمل ال يقمن بذلك في الوقت الحالي
بسبب الضغط االجتماعي وليس بسبب الوصول أو التكلفة.

نقوم بقياس المشكلة واألسباب والتأثير والحلول

النساء يرغبن في تناول موانع الحمل ال يأخذنها بسبب الضغط
االجتماعي ،لذا فإنهن ينجبن أطفاال أكثر مما يريدون دون توفر
موارد مالية كافية لرعايتهم.

أن تكون البيانات متوفرة

المسح السكاني للصحة حول الطلب على وسائل منع الحمل
والعقبات التي تحول دون الوصول إليها ،وبيانات وزارة الصحة
عن النسبة المئوية للنساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل؛
ومكتب بيانات اإلحصاءات عن الفقر وحجم األسرة.

أن يكون الموضوع مهم للعامة

تتصدى لقضايا المساواة بين الجنسين والفقر.
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ونورد تاليا أمثلة على كيفية تحويل الفرضيات الركيكة الى فرضيات حصينة:
 . 1األطفال في هذا البلد يموتون بسبب سوء التغذية.
 . 2معظم حاالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر ناتجة عن سوء التغذية( .نضيف مؤشرا يمكن قياسه " تحت األسباب
الخمسة للوفاة").
 . 3معظم حاالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر ناتجة عن سوء التغذية واقامة الضحايا في أفقر المناطق( .نضيف مقياس
جغرافي وآخر اقتصادي)
 . 4معظم حاالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر ناتجة عن سوء التغذية وإقامة الضحايا في أفقر المناطق بالرغم من برامج
التغذية الممولة من المانحين التي يفترض أن تخفض معدالت سوء التغذية إلى النصف على مدى خمس سنوات( .نضيف مقياسا
لمعرفة ما إذا كان حل المشكلة ناجحا او ال)

خمسة أخطاء شائعة في صياغة الفرضيات
 .1الفرضية بسيطة للغاية وال تقيس سوى المشكلة العامة.
أمثلة:
● جرائم السطو في األردن في ازدياد
●

نسبة اإلبالغ عن حاالت االغتصاب أعلى في المدن الحضرية.

● عدد الطلبة في صفوف المعلمين في المناطق الريفية أكبر مقارنة مع عدد الصفوف في المناطق الحضرية.
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إعادة الصياغة:
1.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________
2.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________
3.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

2.الموضوع واسع جدا ويتطلب قياس الكثير من المؤشرات .الموضوع يصلح لكتابة كتاب وليس مقالة واحدة .الموضوعات الواسعة جدا
تصبح عامة جدا وال تساعد في حل أجزاء معينة من المشكلة.
أمثلة:
●

يمكن كسر تمركز عوائد السياحة في األردن من خالل زيادة االستثمار في سياحة المغامرات.

● سوف تنخفض معدالت الجريمة إذا اتبعت الدولة نظام العدالة التصالحية.
●

يمكن تخفيض األخطاء الطبية في المستشفيات العامة إذا زادت وزارة الصحة العامة ميزانية الصحة.

إعادة صياغة :
.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________

_____________________________________________________________________ . 2
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ . 3
_____________________________________________________________________
__________________
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3.ال يمكن إثبات جزء من أو كل الفرضية بالبيانات.
أمثلة :
● سينخفض الفساد في المنطقة إذا كانت عملية شراء العقود الحكومية شفافة.
● قد ينخفض عدد السجناء في األردن لو كان لدى الحكومة خطة فعالة لإلصالح وإعادة تأهيل السجناء.
●

ترتفع معدالت التدخين ألن جهود الحكومة لتطبيق قوانين الصحة العامة ليست حازمة بما فيه الكفاية.

إعادة صياغة :
.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ . 2
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ . 3
_____________________________________________________________________
__________________

5.تم إثبات صحة الفرضية فعال واصبحت معرفة عامة
أمثلة
● األطفال الفقراء أكثر عرضة للتسرب من المدرسة إلى العمل مقارنة باألطفال األثرياء.
● من المرجح حصول التشهير والقذف عبر اإلنترنت باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مقارنة بالوسائط المطبوعة.
● المحافظات ذات معدالت التطعيم المرتفعة تتميز بعدد أقل من حاالت تفشي األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاح.

إعادة صياغة :
.1

5
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_____________________________________________________________________ . 2
_____________________________________________________________________
_______________

_____________________________________________________________________ . 3
_____________________________________________________________________
________________

 .5الفرضية محدودة جدا  :فهي تقيس فقط كيفية تأثير أحد العوامل على قضية ما وتدحض مصادر بيانات أخرى متصلة بهذه القضية
أمثلة:
● ضعف نظام النقل يؤدي إلى خفض معدل تشغيل النساء في األردن
● ارتفاع معدل البطالة يؤدي إلى ارتفاع عدد الجرائم في األردن.
●

ال يرغب األطباء العمل في المناطق الريفية بسبب انخفاض األجور.

إعادة صياغة :
.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ . 2
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ . 3
_____________________________________________________________________
__________________

تمرين الفرضيات
يرجى تقييم الفرضيات التالية ،إذا كانت (قوية) اكتب ق و (ضعيفة) اكتب ض في الفراغ المخصص.

.1
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يتعين على وزارة الصحة زيادة االنفاق على الصحة العامة
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Eva Constantaras

_____________________________________________________________________
___________________________
 . 2متوسط نتائج امتحانات المدارس االبتدائية آخذ في االرتفاع ،لكن عدد قليل من األسر الريفية ذات الدخل المنخفض قادرة على
إرسال أطفالها إلى المدرسة.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
 . 3ساهم انخفاض اإلنفاق الحكومي على المساواة بين الجنسين على مدى السنوات الخمس الماضية في عدم إحراز تقدم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة لتحسين المساواة بين الجنسين.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
 . 4قلة المستشفيات تشكل السبب الرئيسي الرتفاع معدالت األمراض التي يمكن الوقاية منها
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
 . 5معدل اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية آخذ في االنخفاض.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
 . 6جمع الضرائب بكفاءة أكبر قد يعمل على توليد المزيد من األموال للخدمات العامة
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
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مزيد من التمارين
نبحث عن أمثلة لقصص بيانات من الوطن العربي .بعد قراءة المقالة ،ما هي الفرضية التي قد نصيغها للمقالة؟

التقييم
كتابة فرضية قوية هي المفتاح ألي مقالة جيدة .نتدرب على تأطير أفكار المقالة باستخدام الفرضيات ونقيم مقاالت البيانات األخرى من
خالل الطريقة العلمية ووفقا للفرضية.
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Module 2: From Data to
Stories
Lesson 5: Enriching Stories with
Data

Eva Constantaras

Enriching Stories with
Data
Bringing together the hypothesis and
questions

Eva Constantaras

Masterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Impact Metrics
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Every hypothesis needs strong questions
● Problem questions: How big is the problem? How
expensive is it? Is the problem getting better or worse?
● Impact questions: Who is affected by the problem? How?
are some groups more affected than others?
● Cause questions: What are the causes of the problem?
What factors have made it worse?
● Solution questions: What is the solution to the problem?
How can we measure effectiveness?
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Hypothesis: Most under-five deaths in the
country are caused by malnutrition and
victims live in the poorest provinces despite
a donor funded feeding program that was
supposed to cut malnutrition rates in half
over five years.

Question
Type
Eva
Constantaras

Questions

Problem
questions

1. What are the national rates of under-five child death over the last 10 years? And
in neighboring countries?
2. What percentage of those deaths each year are attributed to malnutrition?

Impact
questions

1. What are the rates of malnutrition by province?

Cause Questions

1. What are the rates of food production by region?

2. What are the income levels of families most impacted by malnutrition?

2. What is the level of food insecurity in each region?
Solution
Questions

1. What were malnutrition rates when the donor funded feeding program started?

2. What were the rates after five years?
3. How many children were served by the program?
4. How many would have to have been served to meet the goal?
5. What was the cost per child?
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Water Bodies Claim the
Lives of 87 People in Jordan

Eva Constantaras

Hypothesis?

Question
Type
Eva
Constantaras

Questions

Problem
questions

1. How big is the problem?
2. How expensive is it?

3. Is the problem getting better or worse?
Impact
questions

1. Who is affected by the problem?
2. How?
3. Are some groups more affected than others?

Cause Questions

1. What are the causes of the problem?
2. What factors have made it worse?

Solution
Questions

1. What is the solution to the problem?
2. How can we measure effectiveness?
3. Where has the problem been solved and how did they do it?
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Hypothesis

Problem Questions

Impact Questions

Cause
Questions

Solution Questions
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إثراء المقاالت بالبيانات
الجمع بين الفرضيات واألسئلة
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معالجة الملف الرئيسي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

معلومات أساسية
الفرضيات
اسئلة حول ( المشكلة ،والتأثير ،والسبب والحلول)
التحليل
بنية المقالة
المقابالت
التصوير البياني
مقاييس التأثير
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كل فرضية تحتاج إلى أسئلة قوية
●
●
●
●

أسئلة حول المشكلة :ما حجم المشكلة؟ ،ما كلفتها؟ هل هي آخذة في التحسن أو التردي؟
أسئلة حول التأثير :من المتضرر من المشكلة؟ كيف؟ هل تتأثر بعض المجموعات أكثر من غيرها؟
أسئلة حول السبب :ما هي أسباب المشكلة؟ ما العوامل التي تسببت في تدهور المشكلة
اسئلة عن الحلول :ما حلول هذه المشكلة؟ كيف يمكننا قياس فعاليتها؟
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فرضية :معظم حاالت وفيات األطفال دون الخامسة من العمر في
البلد ناتجة عن سوء التغذية وسكن الضحايا في أفقر المناطق بالرغم
من برنامج التغذية الممول من المانحين والذي يفترض أن يخفض
من معدالت سوء التغذية إلى النصف على مدى خمس سنوات.

نوع السؤال
أسئلة حول المشكلة

أسئلة حول التأثير

أسئلة حول السبب

أسئلة حول الحل
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.1

ما هي المعدالت الوطنية لوفيات األطفال دون سن الخامسة على مدى السنوات العشر الماضية؟ وفي الدول
المجاورة؟

.2

ما هي النسبة المئوية من هذه الوفيات كل عام التي تعزى إلى سوء التغذية؟

.1

ما هي معدالت سوء التغذية حسب المحافظة؟

.2

ما هي مستويات دخل األسر األكثر تضررا من سوء التغذية؟

.1

ما هي معدالت إنتاج الغذاء حسب المنطقة؟

.2

ما هو مستوى انعدام األمن الغذائي في كل منطقة؟

.1

كم كانت معدالت سوء التغذية عندما بدأ برنامج التغذية الممول من المانحين؟

.2

كيف تغيرت المعدالت بعد خمس سنوات؟

.3

كم عدد األطفال الذين استفادوا من البرنامج؟

.4

ما عدد األطفال المفترض أن يستفيدوا لتحقيق هدف البرنامج؟

.5

ما التكلفة التي ينفقها البرنامج على كل طفل؟
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المسطحات المائية اودت بحياة  87شخص
في االردن

Eva Constantaras

الفرضيات ؟

نوع السؤال

االسئلة

أسئلة حول المشكلة

.1

ما حجم المشكلة؟

.2

كم هي مكلفة؟

.3
.1

هل هي آخذة في التحسن أو التردي؟
من المتضرر من المشكلة؟

.2

كيف؟

.3
.1

هل تتأثر بعض المجموعات أكثر من غيرها؟
ما هي أسباب المشكلة؟

.2

ما هي العوامل التي تسببت في تدهور المشكلة

.1

ما حلول هذه المشكلة؟

.2

كيف يمكننا قياس فعالية الحلول؟

.3

كيف تم حل المشكلة؟

أسئلة حول التأثير

أسئلة حول السبب

أسئلة حول الحل

Eva Constantaras
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Exercise

Enriching Stories with Data
Summary
1.
2.
3.
4.
5.

Module: Module 2 From Data to Stories
Lesson: Enriching Stories with Data
Sub-topic: Developing Hypotheses and Questions for Stories
Objective: Practice transforming regular reports and news stories into data-driven stories
Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Related slides.
Each group will be assigned a story or report from a key sector:
● Governance/Security (we did together in the slides): Governance data covers a wide
variety of data sets including on topics such as voting records, campaign financing,
parliamentary expenses, transparency ratings, and procurement. Security data can
include everything from monthly crime statistics to prison populations and judicial
sentences.
● Economy/Employment: Economic data can be crucial for citizens to understand not only
the economic outlook of the country, but also how to make personal economic decisions
that lead to economic growth and stability. Many economic reports come out regularly
including government budgets and spending reports, inflation rates, economic growth
reports, trade data and business environment surveys.
● Health: Public health indicators are a rich source of data to evaluate government
provision of basic services. Good places to start are with data such as the number of
doctors, nurses and hospital beds per 1,000 people, leading causes of death, rates of
child death and maternal death, and spending per capita on health. This data can help
identify where healthcare shortages are most severe and their impact.
● Education: Because of the critical role that education plays in economic and social
mobility, education data is a rich source of stories that can impact the lives of citizens.
Basic education data often includes the percentage of school age children in school at
primary, secondary and tertiary levels, the ratio of girls to boys, completion rates, and
literacy rates. Often, detailed data is available for individual schools such as test score
results by subject and the number of students transitioning to the next level of education.
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This data can be important for parents enrolling their children in schools and
governments interested in equalizing access to education among their constituency.
● Gender: Gender equality is one of the major challenges facing countries across the world.
Gender issues run through all other sectors, from education and economy to health and
environment. Gender equality helps countries develop in all the other sectors and thus
can be key to understanding causes of stalled development.
● Human Rights: Human rights and equality data often address the people and issues that
are most neglected by society and government. This includes data about the disabled,
ethnic or religious minorities, women, and the elderly. Since these topics and groups are
so rarely discussed openly, these types of data can open a window into the world of
marginalized groups and make the challenges more known and help reach tangible
solutions.
● Environment/Agriculture: Environmental and agricultural data can be a polarizing topic.
On the one hand, exploitation of natural resources can lead to economic growth in a
country. On the other hand, local communities are often negatively impacted and
precious natural resources are destroyed. Analyzing this data can help citizens weigh the
costs and benefits of current environmental policy and advocate for changes.
Fill in the table with the information you believe is necessary to transform the story or report into
a data-driven story. Do not restrict yourself to questions that can be answered only with the data
presented in the report, but do stick with the general topic that the author proposed.
1. Governance/Security:
“Cyber Crimes: Jordanian Women and Girls are Blackmailed and Threatened with Photos of
Them on Social Media.”
https://www.sarayanews.com/article/512633
“Crimes Committed by the Unemployed are on the Rise” (2017)
https://www.almamlakatv.com/news/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-2487
Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
Cause
Questions
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Solution
Questions

2. Economy/Employment:
“Seven Percent Rise in Number of Returned Cheques Amounts to 1.25 Billion Jordanian
Dinars”
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-7-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA1-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/

Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
Cause
Questions
Solution
Questions
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3. Health:
“Fear Hinders Early Breast Cancer Detection in Jordan.”
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF/

Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
Cause
Questions
Solution
Questions

4. Education:
“Scientific Research in Jordan Suffers From Quantitative and Qualitative Weaknesses and the
Absence of an Innovative Culture”
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%85%D9%8A-%D9%88/

Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
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Cause
Questions
Solution
Questions

5. Gender:
“Spinsterhood in Jordan Reaches 42 Percent”
https://maqar.com/2019/02/28/42-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86/

Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
Cause
Questions
Solution
Questions
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6. Human Rights:
“Is Torture in Jordanian Prisons a Trend or Committed in Individual Cases?”
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9

Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
Cause
Questions
Solution
Questions
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7. Environment:
“Did you know that the water share per capita in Jordan was the highest around the
world...but?”
https://royanews.tv/news/179888

Hypothesis
Problem
Questions
Impact
Questions
Cause
Questions
Solution
Questions

Further Practice
Look for stories in this week’s media about topics that could be improved with data. Fill out a
chart to transform the story into a data-driven story.

Assessment
Remember, there are many different hypotheses that can come out of a single topic or dataset.
As you listen to others present their stories, can you think of alternative hypotheses and
questions to explore?
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تمرين

إثراء المقاالت بالبيانات
ملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :الوحدة  2من البيانات الى المقاالت
الدرس إثراء المقاالت بالبيانات
الموضوع الفرعي :وضع الفرضيات واألسئلة للمقاالت
الهدف :التدريب على تحويل التقارير الدورية ومقاالت االخبار الى مقاالت تعتمد على البيانات
الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
السياق التعليمي
الشرائح ذات الصلة

سيتم تعيين مقالة أو تقرير من قطاع رئيسي لكل مجموعة:
●

الحوكمة /األمن (تناولنا ذلك معا في الشرائح) :تغطي بيانات الحوكمة مجموعة واسعة من مجموعات البيانات بما في ذلك
مواضيع مثل سجالت التصويت ،وتمويل الحمالت ،والنفقات البرلمانية ،وتقييمات الشفافية ،والمشتريات .ويمكن أن تشمل
البيانات األمنية أي شيء بدءا من إحصائيات الجريمة الشهرية إلى نزالء السجون واألحكام القضائية.

● االقتصاد/التشغيل :قد تكون البيانات االقتصادية مهمة للمواطنين لفهم النظرة االقتصادية للبلد ،و أيضا كيفية اتخاذ القرارات
االقتصادية الشخصية التي تؤدي إلى النمو االقتصادي واالستقرار .ويتم إصدار العديد من التقارير االقتصادية بشكل دوري بما
في ذلك الميزانيات الحكومية ،وتقارير النفقات ،ومعدالت التضخم ،وتقارير النمو االقتصادي ،والبيانات التجارية ،واستطالعات
بيئة األعمال التجارية.
● الصحة :تعتبر مؤشرات الصحة العامة مصدرا غنيا للبيانات لتقييم مدى تقديم الحكومة للخدمات األساسية .ومن المصادر الجيدة
للبدء هي بيانات تحصي عدد األطباء والممرضات وأسرة المستشفيات لكل  1000شخص ،واألسباب الرئيسية للوفاة ،ومعدالت
وفيات األطفال واألمهات ،ونصيب الفرد من اإلنفاق في قطاع الصحة .ويمكن أن تساعد هذه البيانات في تحديد المواقع التي
تعاني من نقص في خدمات الرعاية الصحية ومدى تأثير هذا النقص.
● التعليم :نظرا للدور المهم الذي يلعبه التعليم في الحراك االقتصادي واالجتماعي ،تعتبر بيانات التعليم مصدرا غنيا للمقاالت التي
يمكن أن تؤثر على حياة المواطنين .وغالبا ما تتضمن بيانات التعليم األساسي النسبة المئوية لألطفال في سن المدرسة في
المدارس االبتدائية والثانوية والجامعة ،ونسبة الفتيات إلى األوالد ،ومعدالت اإلكمال ،ومعدالت القدرة على القراءة والكتابة.
وغالبا ما تتوفر بيانات تفصيلية للمدارس الفردية مثل نتائج عالمات االختبارات حسب الموضوع وعدد الطالب الذين ينتقلون
إلى المستوى التالي من التعليم .وقد تكون هذه البيانات مهمة لآلباء الذين يسجلون أطفالهم في المدارس والحكومات المهتمة
بالمساواة في الوصول إلى التعليم بين دائرتهم االنتخابية.
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● النوع االجتماعي :تعتبر المساواة بين الجنسين واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم .المسائل
الجنسانية تمتد عبر جميع القطاعات األخرى ،من التعليم واالقتصاد إلى الصحة والبيئة .وتساعد المساواة بين الجنسين البلدان
على التطور في جميع القطاعات األخرى ،وبالتالي يمكن أن تكون مفتاحا لفهم أسباب توقف التنمية.
● حقوق اإلنسان :غالبا ما تتصدى بيانات حقوق اإلنسان والمساواة بين األشخاص للقضايا األكثر إهماال من جانب المجتمع
والحكومة .ويتضمن هذا بيانات حول ذوي االعاقة ،واألقليات العرقية أو الدينية ،والنساء ،والمسنين .ونظرا ألن من النادر
مناقشة هذه المواضيع والمجموعات بشكل علني ،يمكن لهذه األنواع من البيانات فتح نافذة على عالم المجموعات المهمشة
وجعل التحديات معروفة والمساعدة في الوصول إلى حلول ملموسة.
● البيئة  /الزراعة :يمكن أن تكون البيانات البيئية والزراعية موضوع لالستقطاب .ومن ناحية ،يمكن أن يؤدي استغالل الموارد
الطبيعية إلى نمو اقتصادي في بلد ما .ومن ناحية أخرى ،غالبا ما تلعب المجتمعات المحلية دورا سلبيا وتعمل على إتالف
الموارد الطبيعية الثمينة .قد يساعد تحليل هذه البيانات المواطنين في تقدير تكاليف وفوائد السياسة البيئية الحالية والدعوة إلى
إجراء تغييرات.
نقوم بملئ الجدول التالي بالمعلومات التي نعتقد أنها ضرورية لتحويل المقالة أو التقرير إلى مقالة مبنية على البيانات .ال نقيد أنفسنا
باألسئلة التي ال يمكن اإلجابة عليها إال بالبيانات المقدمة في التقرير ،ولكن نلتزم بالموضوع العام الذي اقترحه المؤلف.
 .1الحوكمة/األمن
" الجرائم الحاسوبية :تتعرض النساء والفتيات األردنيات لالبتزاز والتهديد بصور لهن على وسائط التواصل االجتماعي"
https://www.sarayanews.com/article/512633
"الجرائم التي يرتكبها العاطلون عن العمل في ارتفاع "2017
 https://www.almamlakatv.com/news/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85 %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-2487
الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول

 .2االقتصاد/التوظيف
" ارتفاع بنسبة  %7في عدد الشيكات المرتجعة إلى  1.25مليار دينار أردني"
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https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D8%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-7-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA1-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF/

الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول

 .3الصحة
"الخوف يعيق الكشف المبكر عن سرطان الثدي في األردن".
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF/

الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول
 .4التعليم
" يعاني البحث العلمي في األردن من نقاط ضعف كمية ونوعية وغياب ثقافة االبتكار"
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

3

Eva Constantaras

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%88%D9%83%D9%85%D9%8A-%D9%88/

الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول

 .5النوع االجتماعي
" لقد وصلت نسبة العنوسة في األردن الى "%42
https://maqar.com/2019/02/28/42-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86/

الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول

 .6حقوق االنسان
"هل التعذيب في السجون األردنية شائع ام يتم ارتكابه في حاالت فردية"
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2018/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9
%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%85%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A3%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول
 .7البيئة
"هل تعلم أن حصة الفرد من المياه في األردن كانت األعلى في جميع أنحاء العالم  ...ولكن؟"
https://royanews.tv/news/179888

الفرضيات
اسئلة عن المشكلة
اسئلة عن التأثير
أسئلة عن األسباب
اسئلة عن الحلول

مزيد من التمارين
نبحث عن مقاالت في وسائل اإلعالم لهذا األسبوع حول مواضيع يمكن تحسينها باستخدام البيانات .ونقوم بمأل مخطط لتحويل المقالة إلى
مقالة تعتمد على البيانات.

التقييم
نتذكر أن هناك العديد من الفرضيات المختلفة التي يمكن أن تأتي من موضوع أو مجموعة بيانات واحدة .أثناء استماعنا إلى اآلخرين وهم
يعرضون مقاالتهم ،هل يمكنك التفكير في فرضيات وأسئلة بديلة لتحريها؟
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 6: Data Privacy

Eva Constantaras

Data Privacy
Ensuring responsible data use
Adapted from “The Hand-Book of the Modern Development Specialist: Being
a Complete Illustrated Guide to Responsible Data Usage, Manners & General
Deportment,” Responsible Data.

Eva Constantaras

Responsible Data
“The duty to ensure people's rights to consent, privacy, security and ownership
around the information processes of collection, analysis, storage, presentation
and reuse of data, while respecting the values of transparency and openness.”
-responsibledata.io

Eva Constantaras

What private information does data reveal?
●
●
●
●
●
●

Personal identities
Habits
Activities
Affiliations
Location
Socio-economic condition
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The Power of Data
● Data exercises power.
● It can create it, redistribute it, amplify it or disrupt it.
● It can entrench and privilege certain actors or perspectives, but it can also
empower new voices and approaches.
● It can reveal and unravel atrocities, but it can also expose the vulnerable and
marginalized.
-“The Hand-Book of the Modern Development Specialist: Being a Complete
Illustrated Guide to Responsible Data Usage, Manners & General Deportment,”
Responsible Data.
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Example 1: The Power of Data
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Example 2: The Power of Data

Source: Forbes

Source: AlBawaba News
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Closer look into Panama Papers in Jordan
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Open Data
“Open data and content can be freely used, modified, and shared by anyone for
any purpose”
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How Open Data is Created
● My Data becomes Open Data (via transformation): Important datasets that
are (or could be) open come from “my data” via aggregation, anonymization,
and so on. Much statistical information ultimately comes from surveys of
individuals, but the end results are heavily aggregated (for example, census
data).
● My Data becomes Open Data (by individual choice): There may be people
who want to share their individual, personal, data openly to benefit others. A
cancer patient could be happy to share their medical information if that
could assist with research into treatments and help others like them.
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Open Data Watch
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Jordan Open Data Portal
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Paradise Papers
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Who are Britain’s Jihadists?
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The Personal Info Dilemma
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The Personal Info Dilemma
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Risks of making data public
● Individuals can be harmed physically, emotionally or financially. When
personally identifiable information is leaked in sensitive contexts it can
spark violence, discrimination, or exclusionary policies.
● Groups can be harmed without individuals ever being identified, through the
enactment of discriminatory policies on the basis of data, on the basis of
perceived relationships, or through subtle social dynamics or engineering.
● Organisational brands and efficiency can be harmed, with negative
consequences for funding, legal liability, high level policy discussions, or
credibility with public institutions or the audience they seek to serve.
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خصوصية البيانات
ضمان االستخدام المسؤول للبيانات

مقتبس من "كتيب أخصائي التنمية الحديثة :مادة إرشادية حول االستخدام المسؤول للبيانات وأخالقياتها وتوجيهات
عامة" ،البيانات المسؤولة
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البيانات المسؤولة
" هو واجب ضمان حق الناس في الموافقة والخصوصية واألمان والملكية في كل مراحل التعامل مع المعلومات من
جمع البيانات وتحليلها وتخزينها وعرضها وإعادة استخدامها ،مع احترام قيم الشفافية واالنفتاح".
-responsibledata.io
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ما هي المعلومات الخاصة التي تكشفها البيانات؟
●
●
●
●
●
●

الهوية الشخصية
العادات
النشاطات
االنتماءات
الموقع
الوضع االجتماعي واالقتصادي
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قوة البيانات
●
●
●
●

البيانات أداة قوية
يمكن للبيانات أن تخلق القوة ،أو تعيد توزيعها ،كما يمكنها إشعال القوة أو تعطيلها
يمكنها أن تعطي امتيازات للفاعلين أو لآلراء وتمنحها الحصانة ،لكن يمكنها أيضا ً أن تدعم األصوات
والتوجهات الجديدة.
يمكنها كشف ونزع الستار عن األعمال البشعة ،لكن يمكنها أيضا ً تعريض المستضعفين والمهمشين للخطر.

" -كتيب أخصائي التنمية الحديثة :مادة إرشادية حول االستخدام المسؤول للبيانات وأخالقياتها وتوجيهات عامة" ،البيانات المسؤولة
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 قوة البيانات:1 مثال
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 قوة البيانات:2 مثال

Source: Forbes
 فوربس:المصدر

Source: AlBawaba News
 البوابة نيوز:المصدر

Closer look into Panama Papers in Jordan
نظرة أقرب إلى وثائق بنما في األردن
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البيانات المفتوحة
يمكن التعامل مع البيانات المفتوحة ومحتواها بحرية فيما يتعلق باستخدامها وتعديلها ومشاركتها مع أي شخص ألي
هدف"
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كيف يتم إنشاء البيانات المفتوحة
● تصبح بياناتي بيانات مفتوحة (عبر التحويل) :إن قواعد البيانات الهامة المفتوحة (أو التي يمكن أن تكون
مفتوحة) تأتي من "بياناتي" عبر تقسيمها و إزالة المعلومات الشخصية فيها وهكذا .تنبع معظم المعلومات
اإلحصائية في النهاية من استبيانات مع أفراد ،لكن يتم في النهاية تقسيم النتائج بشكل مفصل (مثل ،البيانات
السكانية).
● تصبح بياناتي بيانات مفتوحة (كخيار فردي) :قد يكون هناك أشخاص يريدون مشاركة بياناتهم الفردية أو
الخاصة بشكل مفتوح كي يستفيد اآلخرون منها .سوف يسعد مريض/ة السرطان عند مشاركة معلوماتهم
الطبية التي يمكن أن تساعد في عمليات البحث عن عالج لمساعدة المرضى اآلخرين.
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)Open Data Watch( مراقبة البيانات المفتوحة
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بوابة البيانات المفتوحة األردنية
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وثائق بارادايس
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من هم جهاديو بريطانيا؟
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معضلة المعلومات الشخصية
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معضلة المعلومات الشخصية
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مخاطر نشر البيانات على العلن
وتعرف
● يمكن أن يتعرض األفراد لألذى جسديا ً أو عاطفيا ً أو ماليا ً .فعندما تتسرب المعلومات التي تميز
ِّ
الشخص في السياقات الحساسة ،فإنها قد تكون سببا ً لحدوث العنف أو التمييز أو السياسات اإلقصائية.
● يمكن أن تتعرض المجموعات لألذى حتى مع عدم التعريف بهوية األفراد ،وذلك عن طريق تشريع السياسات
التمييزية المبنية على البيانات ،أو المبنية على العالقات المحتملة ،أو من خالل الديناميات االجتماعية.
● يمكن أن تتأذى سمعة المؤسسات وكفاءتها ،وذلك بالنتائج السلبية التي يمكن أن تؤثر على التمويل ،أو الوضع
القانوني ،أو مسائلة السياسات العليا ،أو موثوقيتها أمام المؤسسات العامة أو الجمهور الذي تسعى لخدمته.
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Exercise

Navigating Data Privacy Ethics
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Data Privacy
3. Sub-topic: Responsible Data Use
4. Objective: Think through how you would handle ethical dilemmas around data release
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Discuss the Ethical Dilemma
Each of the news stories below raises an ethical dilemma in terms of protecting individual privacy
and serving the public interest. Under each sector, journalists made divergent decisions about
how to address privacy concerns. On a sheet of paper, make a list of the pros and cons of
publishing private data.
Health
1. 20 000 injured patients: Here are the most negligent hospitals in Gauteng
2. Dollars for Docs
Education
1. How hard is it to find a good government school in your neighbourhood
2. Lebanon public servants strike amid fears of pay cuts
Cybercrime
1. Twitter's 'Russia-Iran' troll tweet trove made public
1
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2. Bots Are Dominating Political Debate in Egypt
Gender
1. Murder in The Arms of Marriage, Story of 222 Cases
2. "ALL THE TIME. EVERY DAY: SURVIVING STREET HARASSMENT IN MEXICO CITY

Justice
1. Under the pretext of «honor» (Arabic)
2. REVEALED: Full Names Of The 23 Nigerians On Death Row In Saudi Arabia
3. Faces of Death Row

Further Practice
A journalist should hopefully be prepared to handle ethical cases before they come up. Check
some of these resources for ethical data use:
1. https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/courses/data
2. http://newslab.ie/ddjucd/publish-and-be-damned-ethical-dilemmas-facing-data-journaliststoday/
3. https://journalistsresource.org/syllabi/journalism-ethics-digital-age-syllabus/

Assessment
Listen to your classmates’ assessment of the ethics of publishing private data. You will notice that
there is often heated debate and there is no “right” or “wrong” answer. Considering all points of
view, the news value and the potential harm that could be caused are important when deciding
what to publish.
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تمرين

البحث في أخالقيات خصوصية البيانات
خالصة
.1

الوحدة :فهم البيانات

 .2الدرس :خصوصية البيانات
 .3الموضوع الفرعي :استخدام البيانات بمسؤولية
 .4الهدف :فكر في كيفية التعامل مع المعضالت األخالقية حول إصدار البيانات
 .5الوقت المخصص 60 :دقيقة

الخطوات
سياق تعليمي
مادة ذات عالقة

ناقش المعضلة األخالقية
تثير كل من النصوص اإلخبارية أدناه معضلة أخالقية من حيث حماية الخصوصية الفردية وخدمة المصلحة العامة .تحت كل قطاع ،اتخذ
الصحفيون قرارات متباينة حول كيفية معالجة مخاوف الخصوصية .قم بعمل قائمة من إيجابيات وسلبيات نشر البيانات الخاصة على
ورقة.
الصحة
إهمال في غاوتنغ.
ًا
 00020, .1مريض مصاب :هذه هي أكثر المستشفيات
 .2الدفع لألطباء ()Docs for Dollars
التعليم
 .1ما مدى صعوبة العثور على مدرسة حكومية جيدة في منطقتك
 .2إضراب موظفي الحكومة اللبنانية وسط مخاوف من تخفيض األجور
الجريمة اإللكترونية
 .1تويتر ينشر بيانات حسابات الذباب اإللكتروني الخاص بالتحالف اإليراني الروسي.
 .2الحسابات اإللكترونية تهيمن على النقاش السياسي في مصر.

1

Eva Constantaras

الجنس
 .1جرائم القتل في أحضان الزواج ،قصص  222حالة.
" .2طوال الوقت .كل يوم :النجاة من تحرش الشوارع في مدينة مكسيكو.
العدالة
 .1تحت ذريعة «الشرف» (بالعربية)
 .2نشر األسماء الكاملة للثالثة وعشرين نيجيري المحكوم عليهم باإلعدام في المملكة العربية السعودية.
 .3وجوه المحكوم عليهم باإلعدام

مزيد من التمرين
نأمل أن يكون الصحفي مستعدا للتعامل مع القضايا األخالقية قبل ظهورها .تحقق/ي من بعض هذه المراجع لالستخدام األخالقي للبيانات:
https://ethicaljournalismnetwork.org/resources/courses/data .4
http://newslab.ie/ddjucd/publish-and-be-damned-ethical-dilemmas-facing-data-journalists- .5
today/
https://journalistsresource.org/syllabi/journalism-ethics-digital-age-syllabus/ .6

التقييم
استمع/ي إلى تقييم زمالئك في المدرسة ألخالقيات نشر البيانات الخاصة .ستالحظ/ين أنه غالبا ما يكون هناك جدال شائك وال توجد إجابة
"صحيحة" أو "خاطئة" .وبأخذ جميع وجهات النظر ،فإن لقيمة الخبر والضرر المحتمل الذي يمكن أن يسببه أهمية عند تحديد ما يمكن
نشره.
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 1: Organizing Data
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Organizing Data
The secret weapon for solid data
analysis
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Understanding Data Standardization
Before beginning data analysis to help answer our hypothesis and
questions, we have to be able to understand the information we have. Data
is organized under a specific set of standardized rules to make it easier for
us to see our data. In our work, we will mostly be working with data tables
in spreadsheets, not databases, but many of the same organizational
principles apply.
A data table is a dataset organized into columns with each discrete data
record in a different row. This organization system allows a computer to
analyze the data and recognize similarities, allowing you to reach general
conclusions about the data.
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Data Standardization
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Data Standardization
When working with a database, information can come from different
sources, have incomplete fields, come in different structures, and include
errors such a double entries or misspellings. This complicates the analysis
process and although we recognize the mistakes, the computer does not.
Data standardization or cleaning is the process of cleaning the data and is
an important step for data journalism.

One of the first steps in cleaning data is to ensure that all the column
headers are correct and complete and that the data type in each row
matches the column header.
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The Header
● The first row should contain variable names.
● Don’t use more than one row for the variable names.
● Fill the missing headers.
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The Cell
● The cells in your spreadsheet should each contain one piece of
data.
● Don’t put more than one thing in a cell.
● Avoid merged cells.
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Empty Cells: Options
● Remove empty rows but not
individual cells unless you are sure
about why they are empty.
● Use some common code for missing
data.
● Fill blanks in disaggregate data with
data average.

Country

GDP

Labour
force

Jordan

$42.371
billion

Egypt

$249.559
billion

31.15
million

Iraq

$192.1
billion

10.6
million
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Date

Date
12 February 2012

If the database has
addresses, dates, ages,
measures, the first step
is to decide a standard
way to enter these
fields into the database.

12/2/2012
2/12/2012
12/2/12

12/feb/2012
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Date
There isn’t a correct format as
long as all the dates are
formatted the same way and
the computer understands the
date format. It’s important to
choose a format that is most
convenient for the whole
database.

In this case we decided on
DD/MM/YYYY. So now our
data after being cleaned looks
like this:

Date

DATE

12 February 2012

12/02/2012

12/2/2012

12/02/2012

2/12/2012

12/02/2012

12/2/12

12/02/2012

12/feb/2012

12/02/2012
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In General
●
●
●
●
●

Be consistent.
Make backups.
Check each column format.
Create a data dictionary.
Document any changes you make in your Data Diary.
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Data Standardization
● The basic principle is to ensure that all the data is entered in the same
format, often in all capital letters, without any extra spaces.
● Each type of data should have its own separate column.
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Data Standardization: Messy Data
NAME

DATE OF
BIRTH

ADDRESS

SALARY

Omar Abou
ABDALLAH

16 April 1975

Wadi Abdoun, Princess Basma Street,
Building No.8, Amman

JOD
1250

mOHAMED ibrahim

31/5/1980

319 Wasfi Al-Tal Street, Khalda,
Amman

1000
jordanian
dinar
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Data Standardization: Clean
NAME

DATE OF
BIRTH

ADDRESS

CITY

Omar Abou Abdallah

16/04/1975

8 Princess Basma
Street

Amman 1250

Mohamed Ibrahim

31/05/1980

319 Wasfi Al-Tal
Street

Amman 1000

SALARY
(JOD)
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Tips for a First Review of Data
● Make sure you know how many records you should have and that you
have them all.
● Consistency (check all fields).
● Make sure column headers are clear and units are consistent
● Figure out what blanks or N/As mean
● If you have scraped a summary data table, think about the best way to
structure your data table for analysis
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تنظيم البيانات
السالح السري لتحليل البيانات بشكل فعال

فهم توحيد البيانات
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قبل البدء بتحليل البيانات التي يمكن أن تساعدنا في اإلجابة على فرضيتنا وأسئلتنا ،علينا فهم المعلومات التي
نمتلكها .ولتسهيل قراءة هذه البيانات ،علينا تنظيمها وفقًا لمجموعة قواعد موحدة .في الغالب ،سنتعامل مع البيانات
الموجودة في جداول البيانات ،وليس في قواعد بيانات ،مع تطبيق العديد من نفس المبادئ التنظيمية.
جدول البيانات هو عبارة عن مجموعة بيانات منظمة في أعمدة بحيث يتم فصل كل سجل بيانات في صف مختلف.
ويتيح نظام التنظيم هذا المجال لجهاز الكمبيوتر لتحليل البيانات والتعرف على أوجه التشابه ،مما يتيح لنا التوصل
إلى استنتاجات عامة حول البيانات.
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توحيد البيانات
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توحيد البيانات
عند العمل في قاعدة بيانات ،يمكن أن تأتي المعلومات من مصادر مختلفة و في هياكل مختلفة ،كما يمكن أن تحتوي على
حقول غير كاملة أو أن تحتوي على أخطاء مثل اإلدخاالت المزدوجة أو األخطاء اإلمالئية مما يعقد عملية التحليل .وعلى
الرغم من ادراكنا لهذه األخطاء ،إال أن الكمبيوتر ال يدركها.

عملية توحيد البيانات أو ترتيبها هي عبارة عن عملية ترتيب للبيانات وهي خطوة مهمة في صحافة البيانات.
من الخطوات األولى في ترتيب البيانات التأكد من أن جميع عناوين األعمدة صحيحة وكاملة وأن نوع البيانات في كل
صف يتطابق مع عنوان العمود.
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العنوان
● يجب أن يحتوي الصف األول على أسماء متباينة.
● ال تستخدم أكثر من صف واحد لألسماء المتباينة.
● قم بتعبئة العناوين المفقودة.
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الخلية
● يجب أن تحتوي كل خلية على نوع واحد من البيانات.
● ال تضع أكثر من معلومة واحدة في كل خلية.
● تجنب الخاليا المدمجة.
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خيارات الخاليا الفارغة
● نزيل الصفوف الفارغة ولكن ليس الخاليا الفارغة إال إذا
كنت متأكدًا/ة من سبب كونها فارغة.
● نستخدم رموز معينة لتحديد البيانات المفقودة.
● نمأل الفراغات في البيانات المفصلة
( )disaggregateمع متوسط البيانات.

الناتج
اإلجمالي
المحلي

الدولة

42.371$
بليون

األردن

31.15
مليون

249.559$
بليون

مصر

10.6
مليون

192.1$
بليون

العراق

القوى العاملة
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التاريخ

التاريخ
 12شباط 2012

إذا كانت قاعدة البيانات تحتوي على عناوين
وتواريخ وأعمار ومقاييس ،فإن الخطوة األولى
هي تحديد طريقة موحدة إلدخال هذه الحقول في
قاعدة البيانات.

12/2/2012
2/12/2012
12/2/12

/12ش2012/
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التاريخ
ال يوجد صيغة صحيحة طالما يتم تنسيق
جميع التواريخ بنفس الطريقة وطالما يفهم
الكمبيوتر هذه الصيغة .لكن من المهم اختيار
الصيغة األكثر مالئمةً لقاعدة البيانات بأكملها.
في هذه الحالة ،قررنا استخدام صيغة اليوم
/الشهر /السنة .وبذلك أصبحت بياناتنا تبدو
بعد ترتيبها كما يلي :

التاريخ

التاريخ

 12شباط 2012

12/02/2012

12/2/2012

12/02/2012

2/12/2012

12/02/2012

12/2/12

12/02/2012

/12شباط2012/

12/02/2012
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بشك ٍل عام
●
●
●
●
●

كن متسقا ً.
قم بعمل نسخ احتياطية.
تحقق من تنسيق كل عمود.
قم بإنشاء قاموس للبيانات.
قم بتوثيق أي تغييرات تجريها في يوميات البيانات الخاصة بك.
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توحيد البيانات
● المبدأ األساسي :التأكد من إدخال جميع البيانات باستخدام نفس الصيغة وغالبا ً ما يكون باستخدام الحروف
الكبيرة بشكل كامل دون أي مسافات إضافية.
● يجب أن يكون لكل نوع من البيانات عمود منفصل خاص به.
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توحيد البيانات :بيانات غير مرتبة
الراتب

العنوان

تاريخ الوالدة

االسم

 1250د.أ.

وادي عبدون ،شارع األميرة بسمة ،بناية رقم ،8
عمان

/16نيسان1975/

Omar Abou
ABDALLAH
(عمر أبو عبدهللا  ،استخدام
أحرف كبيرة وصغيرة بشكل
غير متناسق)

1000
دينار أردني

 319شارع وصفي التل ،خلدا ،عمان

31/5/1980

mOHAMED ibrahim
(محمد ابراهيم ،استخدام أحرف
كبيرة وصغيرة بشكل غير
متناسق)
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توحيد البيانات :بيانات مرتبة
الراتب د.أ

المدينة

العنوان

تاريخ الوالدة

االسم

1250

عمان

 8شارع األميرة بسمة

16/04/1975

Omar Abou Abdallah
(عمر أبو عبدهللا  ،متناسق)

1000

عمان

 319شارع وصفي التل

31/05/1980

Mohamed Ibrahim
(عمر أبو عبدهللا  ،متناسق)
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نصائح نتبعها عند إجراء المراجعة األولى للبيانات
●
●
●
●
●

نتأكد من عدد السجالت التي يجب إدراجها وتوفرها.
االتساق (التحقق من جميع الحقول).
نتأكد أن عناوين األعمدة واضحة وأن الوحدات متسقة
نحسب ما تعنيه الفراغات أو الرمز (غير متوفر)
إذا قمنا بإلغاء ملخص لجدول بيانات ،نفكر بأفضل طريقة لتنظيم جدول البيانات الخاص
بنا لتحليله .
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Exercise

Avoiding Common Data Reporting
Mistakes
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Organizing Data
3. Sub-topic: Avoiding Common Data Errors
4. Objective: Familiarize participants with common mistakes made in handling data
5. Time Allotment: 30 minutes

Steps
Procedure
In groups:
1.

Identify which of these mistakes you have made as a data reporter so far.

2. What methodology and procedures do we have in place to prevent these kinds of errors?
3. What other checks could you put in place to prevent these mistakes?

Top Common Mistakes in Data Reporting 1
● Mistake No. 1 – Don’t overestimate the meaning of your data
Before even opening the file, data reporters should think carefully about the potential limitations
of a dataset, and what the data can and cannot tell you about a topic.
“I think the tendency that a lot of people who are beginning to do this sort of work have is [to
think] that humans are fallible but numbers are ironclad,” Mussenden said. “The data is only as
good as how it’s collected.”
1

https://www.americanpressinstitute.org/publications/data-reporting-commonmistakes/?utm_content=bufferf5c44&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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● Mistake No. 2 – Not checking the file type
Knowing both the type and size of a data file will help you decide which programs to use to work
with it.
● Mistake No. 3 – Not cleaning the data first
You’ve likely waited so long for the dataset that it’s tempting to jump right in and get to work, but
the first few hours of most data projects should involve cleaning up the data to make sure it’s
usable.
● Mistake No. 4 – Not indexing your fields
Most datasets will come organized in a meaningful way, whether it be alphabetically, by date or
something else, however, the way the dataset is organized when you get it is rarely the best way
to spot the trends you’re looking for. The sort feature in Excel is a powerful way to reorder and
analyze your data, but can mess it up beyond repair if you don’t “index” your fields before
sorting. To avoid the headache, create a new column to the far left or far right of your data and
label it “index.” Then, fill in numbers starting at 1 and counting up through the end of the rows. To
undo your sort, just sort by this new column from smallest to largest and Excel will put your data
back the way it was.
● Mistake No. 5 – Assuming you know what the field names mean
Regardless of how simple or complex your dataset seems, always request the “data dictionary,” a
list of all of the fields in your dataset, their names and what type of information is in there, such as
dates, numbers or phrases. If there isn’t a data dictionary, call the agency or office it came from
and ask to talk about the fields with whoever maintains the database or file.
● Mistake No. 6 – Not saving each major change as a new copy
Data analysis is one of the only types of reporting in which you can lose all of your hard-fought
victories if you hit save after making a mistake. To avoid data catastrophes, make a folder for the
project and label each subsequent version of the data with a number and the date (for example
CrimeStatsOriginal, CrimeStats1_June20).
● Mistake No. 7 – Doing too much at a time
Data analysis can be extremely difficult to double check. With that in mind, it’s important to work
slowly and take frequent breaks. Mussenden prefers to break for at least 10 minutes per hour, but
you’ll find your own pace and rhythm as you go.
● Mistake No. 8 – Not involving your editor
Your editor probably doesn’t sit in on your interviews and most likely doesn’t want to watch you
shift columns in Excel for an hour, but they do need to have an active role in any data-driven
project you do.
Successful data reporters should take detailed notes on what they do each day, both for their
own benefit and in case an editor wants to review their progress. It also helps tremendously to
“logic check” your workflow with a trusted colleague to make sure you aren’t missing anything
obvious or jumping to conclusions.
2
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● Mistake No. 9 – Treating visualizations like an end goal
Most data projects start off with a standard list of calculations such as finding means, medians,
ranges and minimums and maximums in the dataset. But after crunching the easy numbers, it can
be tricky to tell which direction to explore next. Create some easy visualizations, like graphs and
charts within the Excel program, to help spot patterns that can lead to story ideas or more
questions.
● Mistake No. 10 – Not knowing when to ask for help
Most data projects cannot be done alone. This is a difficult lesson to learn for journalists who are
used to working independently. The best data stories benefit from the specialized knowledge
and expertise of a whole team. If you are uncertain of your findings, find an expert, either in the
newsroom, or outside, through listservs such as NICAR, to get help. Remember, your reputation
as a data journalist is on the line if you publish a story based on unsound data or analysis.

Further Practice
Look out for these common errors as you do your first data stories.

Assessment
It is important to regularly review your workflow to minimize errors. Do you see any steps in your
workflow that are particularly vulnerable to errors? How could they be prevented?

3

Eva Constantaras

تمرين

تجنب األخطاء الشائعة عند إعداد تقارير البيانات
الملخص
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة :فهم البيانات
الدرس :تنظيم البيانات
الموضوع الفرعي :تجنب األخطاء الشائعة عند إعداد تقارير البيانات
الهدف :تعريف المشاركين باألخطاء الشائعة عند التعامل مع البيانات
الوقت المخصص 30 :دقيقة

الخطوات
االجراء
العمل في مجموعات:
.1

حدد أيًا من هذه األخطاء التي ارتكبتها كمراسل صحفي للبيانات حتى اآلن.

 .2ما هي المنهجية واإلجراءات المستخدمة لدينا لمنع هذه األنواع من األخطاء؟
 .3ما هي الضوابط االخرى التي يمكنك وضعها لمنع هذه األخطاء؟

أكثر األخطاء شيوعا عند إعداد تقارير

البيانات1

● الخطأ رقم  - 1ال تبالغ في تقدير معنى بياناتك
على مراسل البياناتً،وقبل فتح الملفً،التفكير بحدر حول القيود المحتملة لمجموعة البياناتً،وما يمكن استنتاجه من البيانات عن
الموضوع.

https://www.americanpressinstitute.org/publications/data-reporting-common-1
mistakes/?utm_content=bufferf5c44&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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●

الخطأ رقم  - 2ال يتم التحقق من نوع الملف

معرفة نوع وحجم ملف البيانات سوف يساعد على تحديد البرامج التي يجب استخدامها للتعامل مع البيانات.

● الخطأ رقم  - 3عدم تنقية البيانات أوالً
من المحتمل أنك انتظرت لفترة طويلة لمجموعة البيانات بحيث يكون مغريا الشروع فورا بالعملً،لكن يجب أن تتضمن الساعات القليلة
األولى من معظم مشاريع البيانات تنظيف البيانات للتأكد من قابليتها لالستخدام.

●

الخطأ رقم  - 4عدم فهرسة الحقول الخاصة بك

معظم مجموعات البيانات تكون منظمة بطريقة ماً،سواء كانت أبجديًا أو حسب التاريخ الخ .مع ذلكً،الطريقة االصلية التي تم فيها تنظيم
مجموعة البيانات نادراًًما تكون أفضل طريقة للتعرف على االتجاهات التي تبحث عنها .وتًعد ميزة الترتيب في برنامج أكسل طريقة فعالة
إلعادة ترتيب بياناتك وتحليلهاً،ولكن يمكن أن تفقدها إذا لم تقم "بفهرسة" حقولك قبل الفرز .و لتجنب هذا الشيءً،قم بإنشاء عمود جديد في
أقصى يسار أو أقصى يمين بياناتك وقم بتسميته "الفهرس" .ثمً،قم بملء األرقام التي تبدأ من  1والعد حتى نهاية الصفوف .وللتراجع عن
ترتيبكً،ما عليك سوى الترتيب حسب هذا العمود الجديد من األصغر إلى األكبر وسيقوم برنامج أكسل بإعادة البيانات كما كانت.

● الخطأ رقم  - 5على افتراض أنك تعرف معنى أسماء الحقول
اطلب دائما "قاموس البيانات" بغض النظر عن مدى بساطة أو تعقيد مجموعة البياناتً،قائمة بجميع الحقول في مجموعة البيانات الخاصة
بك وأسمائهاً،ونوع المعلومات الموجودة فيهاً،مثل التواريخ أو األرقام أو العبارات .وإذا لم يكن هناك قاموس بياناتً،فاتصل بالوكالة أو
المكتب الذي جاء منه هذه البيانات واطلب التحدث حول الحقول مع من يحتفظ بقاعدة البيانات أو الملف.

●

الخطأ رقم  - 6عدم حفظ كل تغيير رئيسي كنسخة جديدة

يعتبر تحليل البيانات النوع الوحيد في إعداد التقارير والذي يمكن من خالله أن تفقد فيها جميع انجازاتك التي تحققت بصعوبة وذلك إذا لم
تقم بحفظ نسخة بعد تصحيح الخطأ .ولتجنب مشاكل البياناتً،قم بإنشاء مجلد للمشروع وتسمية كل إصدار الحق من البيانات برقم وتاريخ
(على سبيل المثال.)20CrimeStatsOriginal ، CrimeStats1_Juneً،

● الخطأ رقم  7القيام بعمل الكثير في وقت واحد
قد يكون صعبا مراجعة تحليل البيانات مرتين .ومع أخذ ذلك في االعتبارً،من المهم أن تعمل ببطء وأن تأخذ فترات راحة باستمرار .ويفضل
موسيندن االستراحة لمدة  10دقائق على األقل كل ساعةً،ولكنك ستجد إيقاعك ووتيرتك اوال باول.

● الخطأ رقم  - 8عدم إشراك المحرر
ربما ال يجلس المحرر في المقابالت التي تقوم باجرائها وقد ال يرغب على األرجح في مشاهدتك وأنت تقوم بنقل األعمدة في برنامج أكسل
لمدة ساعةً،ولكن يجب أن يكون للمحرر دور نشط في أي مشروع لك يستند على البيانات.
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ويجب على مراسلي البيانات الناجحين تدوين مالحظات تفصيلية حول ما يقومون به كل يومً،سواء لمصلحتهم الخاصة أو في حالة رغبة
محرر في مراجعة تقدمهم .كما أنه يساعد بشكل كبير في "التحقق المنطقي" من سير عملك مع زميل موثوق به للتأكد من أنك ال تفوت أي
شيء واضح أو القفز إلى االستنتاجات.
● الخطأ رقم  - 9التعامل مع المؤثرات البصرية كهدف نهائي
تبدأ معظم مشاريع البيانات بقائمة موحدة من العمليات الحسابية مثل البحث عن المتوسطات الحسابيةً،والوسط الحسابيً،والمدىً،والحد
األدنى والحد األقصى في مجموعة البيانات .ولكن بعد إجراء الحسابات الضروريةً،قد يكون من الصعب تحديد االتجاه الذي يجب استكشافه
بعد ذلك .قم بإنشاء بعض المؤثرات البصرية السهلةً،مثل الرسوم البيانية والمخططات داخل برنامج إكسلً،للمساعدة في تحديد األنماط التي
يمكن أن تؤدي إلى أفكار المقالة أو المزيد من األسئلة.
● الخطأ رقم  - 10عدم معرفة وقت طلب المساعدة
ال يمكن القيام بمعظم مشاريع البيانات لوحدك .هذا درس صعب أن يتعلمه الصحفيين الذين اعتادوا العمل بشكل مستقل .وتستفيد أفضل
مقاالت البيانات من المعرفة والخبرات المتخصصة للفريق بأكمله .وإذا كنت غير متأكد من النتائج التي توصلت إليهاً،ابحث عن خبيرً،إما
في غرفة األخبار أو في الخارجً،ومن خالل قوائم مثل ً،NICARللحصول على المساعدة .وتذكر أن سمعتك كصحفي بيانات ستكون على
المحك إذا نشرت مقالة بناءًًعلى بيانات أو تحليالت غير سليمة أو غير محللة.

مزيد من التمارين
ابحث عن هذه األخطاء الشائعة عند قيامك باعداد مقاالتك األولى

التقييم
من المهم مراجعة سير العمل بانتظام لتقليل األخطاء .هل ترى خطوات في سير عملك تعرضك لألخطاء بشكل خاص؟ًكيف يمكن تجنبها؟
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Exercise

Standardizing Data
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Organizing Data
3. Sub-topic: Standardizing a data table
4. Objective: Identify and correct common data entry mistakes
5. Time Allotment: 30 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Procedure
Each of the following data tables breaks several of the basic rules of data standardization. Please
identify the mistakes and decide how to correct them.
1.

Tourism Statistics
Table 2.1 Tourist Overnight and Same Day visitors by Month, 2018 -2019
2018

النسبي التغير٪ Relative Change 19-18

2019*

المبيت سياح
اليوم زوار
Overnight
الواحد
Visitors Same Day
Visitors
الشهر

المبيت سياح
OV

OV

اليوم زوار
الواحد
SDV

SDV

Month

ثاني كانون

344,623

63,103

407,726

37.68%

62,859

427,055

5.7

-0.40%

4.70%

Jan.

2

250.652

43,276.00

293,928

269,050

--

315,865

7.30%

8.20%

7.50%

2

مارس

356,898.0
0

76,742

--

333.237

70,634

403,871

-6.60%

-8

-6.9

MARCH

1

المجموع

952,173

183,121

1,135,294

966,483

180,307

 المصدر: واالثار السياحة وزارة

1,146,790

1.50%

-1.50%

1.00%

Total

Source : Ministry of Tourism & Antiquities

2. Monthly Number of Visitors to Ma`in Falls by Nationality, 2017 -2018*

2017

2018*

أجنبي

أردني

أجنبي

أردني

المجموع

Foreign

Jordanian

Foreign

Jordanian

Total

Month

$ 1,210.00

5,647

6,857

3,004

4,551

7,555

Jan.

$ 1,004.00

6,402

7,406

2,546

8,449

10,995

FEB.

$ 1,469.00

12,923

14,392

3,142

19,170

22,312

March

$ 2,889.00

21,156

24,045

3,371

16,583

19,954

April

$ 1,460.00

9,374

10,834

2,583

5,355

MAY

461

3,796

4,257

1,688

6,752

June

660

8,034

8,694

1,368

9,459

July

580

8,912

--

1,475

12,820

Aug.

1,051

11,830

--

1,740

8,234

Sep.

2,516

9,395

--

2,017

6,641

october

3,714

8,086

--

1,563

892

11

3,262

5,571

8,833

1,397

1,299

131,402

25,894

20,276

2,696

12

126,099

Total

Further Practice
Go to the Ministry of Tourism and Antiquities website then choose statistics from the resources
page, select table 4.2 Monthly Tourism Receipts Distributedby Countries Groups from Q1-2019
section. What data standardization is needed?

2

Assessment
Data standardization is necessary for any type of quality data analysis. Try to find a dataset with a
complex format and identify the steps necessary for data standardization. We will be going over
how to make these changes in the data cleaning lab with tools that allow transformations on an
entire dataset.
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تمرين

البيانات الموحدة
الملخص
الوحدة :فهم البيانات

.1

 . 2الدرس :تنظيم البيانات
 . 3الموضوع الفرعي :توحيد جدول البيانات
 . 4الهدف :تعريف وتصحيح أخطاء اإلدخال الشائعة
 . 5الوقت المخصص 30 :دقيقة

الخطوات
السياق التعليمي
الشرائح ذات الصلة

االجراء
كل جدول من جداول البيانات التالية يفصل العديد من القواعد األساسية لتوحيد البيانات .يرجى تحديد األخطاء وتحديد كيفية تصحيحها.
.1

االحصائيات المتعلقة بالسياحة
الجدول  1-2سياحة المبيت وزوار اليوم الواحد حسب الشهر2019-2018 ،
*2019

2018
زوار اليوم
سياح المبيت
الواحد
Overnight
Same Day Visitors
Visitors
الشهر

كانون ثاني
2

344,623

63,103

سياح المبيت
Overnight
Visitors

زوار اليوم
الواحد
SDV

37.68%

اذار

356,898.0
0

المجموع

952,173

183,121

سياح المبيت
Overnight
Visitors

زوار اليوم الواحد
SDV
الشهر

407,726

269.050 293,928 43,276.00 250.652
76,742

التغير النسبي٪

--

333.237

966.483 1,135,294

62,859

427,055

5.7

-0.40%

4.70%

كانون ثاني

--

315,865

7.30%

8.20%

7.50%

2

70,634

403,871

-6.60%

-8

-6.9

اذار

180,307

1,146,790

1.50%

-1.50%

1.00%

المجموع

1
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Source : Ministry of Tourism & Antiquities

المصدر  :وزارة السياحة واالثار

 . 2عدد الزوار شهريا لشالالت ماعين حسب الجنسية2018-2017 ،

الشهر

*2018

2017
أجنبي

أردني

أجنبي

أردني

المجموع

Foreign

Jordanian

Foreign

Jordanian

Total

كانون اول

$ 1,210.00

5,647

6,857

3,004

4,551

7,555

شباط

$ 1,004.00

6,402

7,406

2,546

8,449

10,995

اذار

$ 1,469.00

12,923

14,392

3,142

19,170

22,312

نيسان

$ 2,889.00

21,156

24,045

3,371

16,583

19,954

أيار

$ 1,460.00

9,374

10,834

2,583

5,355

حزيران

461

3,796

4,257

1,688

6,752

تموز

660

8,034

8,694

1,368

9,459

آب

580

8,912

--

1,475

12,820

أيلول

1,051

11,830

--

1,740

8,234

2,516

9,395

--

2,017

6,641

تشرين ثاني

3,714

8,086

--

1,563

892

كانون الثاني

3,262

5,571

8,833

1,397

1,299

131,402

25,894

تشرين أول

20,276

2,696
126,099
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مزيد من التمارين
ادخل على موقع وزارة السياحة واآلثار ثم اختار إحصائيات من صفحة الموارد ،قم باختيار الجدول  2-4الجدول  4.2إيرادات السياحة
الشهرية موزعة حسب مجموعات البلدان من قسم الربع األول  . 2019 -ما هو توحيد البيانات المطلوب؟

التقييم
توحيد البيانات ضروري ألي نوع من تحليل بيانات النوعية .حاول العثور على مجموعة بيانات بتنسيق معقد وتحديد الخطوات الالزمة
لتوحيد البيانات .و سنتعرف على كيفية إجراء هذه التغييرات في مختبر تنقية البيانات باستخدام أدوات تسمح بالتحويالت على مجموعة
بيانات كاملة.
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 2: Verifying Data

Eva Constantaras

Verifying Data
Steps for responsible data use

Eva Constantaras

Data Verification Process

Source

Data

Reliable

Realistic

Methodology

Validity

Eva Constantaras

Do Not Use Data You Do Not Understand!
Data spreadsheets often hold a wealth of information in a very compact
format. Before analyzing data, it is important to understand what the data is
measuring and what all descriptions, labels and other contextual
information mean, to ensure a correct interpretation of the data.
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Where to Look to Understand the Data?
Often sector-specific data is produced by specialized professionals who use
a lot of jargon and abbreviations to save space in data files. By doing a bit of
research and following best practices when it comes to citing the source of
the data, it is much easier to understand the data in context. Many datasets
come with a codebook or a glossary that explains all the data labels and
measurements.
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Am I Being a Responsible Data User?
Responsible data use hinges on the author verifying the validity of the data
before reporting on it. Without being an expert in data science, there is a list
of questions that can help casual data users identify signs of suspicious or
untrustworthy data. Using this list to evaluate data each time will minimize
mistakes. Being aware of common data reporting mistakes by others will
also ensure responsible data use.
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Three Essential Questions
1. Who produced the data?
2. How was the data collected?
3. What exactly is being measured and how?
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Most Common Data Verification Mistakes
● Using the wrong data
● Making up the definition of the indicator instead of looking it up
● Not reading the notes that come with the data and copying relevant
information to the Source tab
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التحقق من البيانات
خطوات من أجل االستخدام المسؤول للبيانات

Eva Constantaras

عملية التحقق من البيانات

البيانات

المصدر

الواقعية

يمكن تصديقها

الصدق

المنهجية
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ال نستخدم البيانات التي ال نستطيع فهمها!
غالبا ما تحتوي جداول البيانات االلكترونية على معلومات وفيرة بصيغ ( )formatsمضغوطة جدًا .وقبل تحليل
البيانات ،من المهم أن نعرف ما تقيسه البيانات وما تعنيه جميع التسميات ،والوصف والمعلومات السياقية
األخرى ،وذلك من أجل ضمان التفسير الصحيح للبيانات.
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أين يمكن أن نبحث لفهم البيانات
غالبًا ما يتم إعداد البيانات الخاصة بقطاع معين بواسطة مهنيين متخصصين يستخدمون الكثير من المصطلحات
والمختصرات لتوفير مساحة في ملفات البيانات .ومن خالل إجراء بحث بسيط واتباع أفضل الممارسات عندما
يتعلق األمر باالستشهاد بمصدر البيانات ،فاألسهل فهم البيانات في السياق .وتأتي العديد من مجموعات البيانات
مع كتاب شفرة أو مسرد يشرح جميع تسميات وقياسات البيانات
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هل أنا مستخدم بيانات مسؤول؟
يعتمد استخدام البيانات المسؤول على قيام الكاتب بالتحقق من صحة البيانات قبل استخدامها.
ويوجد قائمة من االسئلة ،للمبتدئين و غير المختصين في علم البيانات ،تساعد في التعرف على
البيانات المشكوك فيها أو غير الموثوقة .ويساعد استخدام هذه القائمة على تقييم البيانات من
أجل تقليل األخطاء .التعرف على األخطاء الشائعة عند التبليغ عن البيانات من قبل اآلخرين
ضا االستخدام الصحيح للبيانات.
يضمن أي ً
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ثالثة أسئلة أساسية
 .1من قام بإعداد هذه البيانات؟
 .2كيف تم جمع البيانات؟
 .3ما الذي تم قياسه فعال وكيف تم ذلك؟
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أكثر األخطاء شيوعا ً عند التحقق من البيانات
● استخدام بيانات غير صحيحة
● افتراض تعريف معين لمؤشر ما بدال من البحث عن التعريف الصحيح
● عدم قراءة المالحظات المرفقة مع البيانات وعدم توثيق المعلومات ذات الصلة إلى عالمة تبويب المصدر
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Exercise

Verifying Aggregate Data
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Verifying Data
3. Sub-topic: Verifying the source, measure and unit of aggregate data sources
4. Objective: Avoiding pitfalls of data use without understanding
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Procedure
We are going to look at two different datasets, one international, and fill out a verification table to
help us understand the data and verify the source.
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Under Five Causes of Death: World Health Organization

Take a look at this dataset, which documents the causes of death of children under the age of
five: http://apps.who.int/gho/data/node.main.COCD?lang=en
This is a commonly used dataset to help evaluate the health of children in a country. When
looking at a dataset like this it is important to thoroughly review all the information before doing
any analysis.
Unlike in the World Bank database, the World Health Organization data does not automatically
download with a complete list of definitions. To find definitions, look for links to Glossary,
Definitions or Metadata. In this case, you can see there is a link to Metadata, which provides
information by indicator: http://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=1. Include this
information in the Source tab of your Excel file.
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Sources of Data

●

What organization
produced this data?
WHO

●

Where did the
organization source the
data from or are they
the original source?
Data from civil
registration with
complete coverage
(80% or over) and
medical certification of
cause of death, or
nationally
representative
epidemiological studies
of causes of child death
(special studies
analysing causes of
death based on verbal
autopsy studies or
other sources for
countries without civil
registration data).

●

Is the data aggregated
or disaggregated?

●

Is there a link to data
on the spreadsheet?

The Indicators

●

What do the indicators
mean? What is being
measured?
Number of deaths for
children aged under 5
years and for under 1
month, and between 1
month and under 5
years by country for the
period 2000-2017
Percentage of
distribution of causes of
death for children aged
under 5 years and for
under 1 month, and
between 1 month and
under 5 years by
country for the period
2000-2017
Percentage of deaths
per 1000 live births for
children aged under 5
years and for under 1
month, and between 1
month and under 5
years by country for the
period 2000-2017

Units of Measure

●

●

●

●

●

What do the
numbers mean?
What is the unit of
measure?
Number of death
cases by disease
according to age
group; 0-27, 1-59
months, and 0-4
years.
The percentage of
deaths caused by a
specific disease per
age group; 0-27, 159 months, and 0-4
years.
Rate per 1000
children born with a
specific disease
dying by the age of
one or not.
Is the data
measuring a raw
number, a rate, a
percentage or
something else?

●

Raw number,
percentage, Rate

●

Is this data
available using
other measures
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No
●

How old is the data?

●

2000-2017

●

Where is the glossary or
methodology for this
data?

from another
source? Yes.
.

Global Health Observatory
visualizations: Indicator
Metadata Registry
http://apps.who.int/gho/data/nod
e.wrapper.imr?x-id=1

●

What indicators are not
included in this data that
would provide more
context?
Gender, region, place of
birth (hospital, home,
other)

Please indicate which dataset would be appropriate to answer each of these questions?
1. Over the last 10 years, are the top five diseases becoming a bigger or smaller threat to
children who survive their first month? (Problem question)
Rate of deaths, Indicator 1-59 months
2. What is killing the largest percentage of children under five? (Problem questions)
Proportion, indicator 0-4
3. Does the budget have enough money to treat each of the children who die of the top five
diseases affecting newborns? (Cause question)
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National Data: Jordan: External Financing, 2015–2016

The International Monetary Fund (IMF) prepared a report on the economic situation in Jordan.
The report included a number of different data tables and indicators, page 17 contains data about
external financing.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Seventh-and-Final-ReviewUnder-the-Stand-By-Arrangement-and-Proposal-for-Post-Program-43176

5

Eva Constantaras

The table contains a number of abbreviations without being defined, can you understand these
abbreviations or search within the report for an explanation to help you answer the following
questions:

Sources of Data

●

What organization
produced this data?
The International
Monetary Fund (IMF)

●

Where did the
organization source
the data from or are
they the original
source?

The Indicators

●

Is the data aggregated
or disaggregated?

●

Is there a link to data
on the spreadsheet?
No

●

How old is the data?
August 5, 2015

●

Projected/actual size (in $million)
of budget grants/loans given by
country to Jordan per quarter per
year.
●

Jordanian authorities;
and IMF staff estimates
and projections.
●

What do the indicators
mean? What is being
measured?

Units of Measure

●

Amount of money
Jordan received as
external financing in
million of dollars and
million JDs for years
2015-2016

Where is the glossary or
methodology for this data?
https://www.imf.org/extern
al/np/exr/glossary/showTe
rm.asp
What indicators are not
included in this data that
would provide more
context?
Purpose of grant/loan
Duration
Interest rate (loans)

What do the numbers
mean? What is the
unit of measure?

●

Is the data measuring
a raw number, a rate,
a percentage or
something else?
Raw number

●

Is this data available
using other measures
from another source?
Ministry of planning
and international
cooperation
http://www.mop.gov.jo
/DetailsPage/PartAr.as
px?CourseID=10
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Further Practice
Get in the habit of answering these data verification questions on the SOURCE tab of your Excel
files. Then you have all the information about methodology, definitions, units, etc. in one place
with your data.

Assessment
Listen very carefully for the biggest mistake people tend to make when verifying information
about a data source: making up definitions or assuming background knowledge instead of going
to the original source and verifying.
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تمرين

التحقق من البيانات المصنفة
ملخص
.1

الوحدة :تفهم المعلومات

 . 2الدرس :التحقق من البيانات
 . 3الموضوع :فحص البيانات الخام من أجل الموثوقية
 . 4الغاية :تحديد المعلومات المشكوك فيها
 . 5الوقت المخصص 45 :دقيقة

الخطوات
يعتمد استخدام البيانات الموثوق بها على قيام الكاتب بالتحقق من صحة البيانات قبل اإلبالغ عنها .إذا لم تكن خبيرًا في علم البياناتً،يوجد
قائمة من األسئلة يمكن أن تساعد مستخدمي البيانات العاديين في معرفة عالمات البيانات المشكوك فيها أو غير الموثوقة .ويساعد استخدام
هذه القائمة على تقييم البيانات من أجل تقليل األخطاء .التعرف على األخطاء الشائعة عند التبليغ عن البيانات من قبل اآلخرين يضمن
أيضًا االستخدام الصحيح للبيانات.

أسئلة أساسية يتعين طرحها حول مجموعة البيانات المصنفة

1

 . 1من أين جاءت هذه أالرقام؟
● من هي المؤسسة التي قامت بنشر هذه األرقام ؟
● هل لدى هذه المؤسسة سجل في جمع البيانات الموثوقة.
● هل التقرير متاح على الموقع اإللكتروني ؟

Jonathan Stray, Source https://source.opennews.org/en-US/learning/statistically-sound-data-1
journalism/
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 . 2من قام بتسجيل هذه البيانات؟
● هل قامت المؤسسة بجمع المعلومات بنفسها أم أنها استعانت بشركات خارجية أخرى؟
● ما هو التدريب الذي خضع له الموظفون؟
 .3كيف؟
● هل تم جمع البيانات من خالل االنتقال إلى المصدر الرئيسي أم تم جمعها من تقرير؟
● هل كانت هذه النتائج من استطالع تم فيه توثيق بعض األشخاص أو االحصائيات والذي من خالله تم توثيق معلومات الجميع
تقريبا؟
 .4ما الغرض من جمع هذه البيانات؟
●
●

هل تم جمع هذه البيانات لتقديم تقرير إلى أحد الممولين إلثبات تحقيق األهداف؟
هل تم جمع البيانات من قبل مدقق خارجي؟

 .5كيف نعرف أن هذه البيانات كاملة؟
●
●

هل نستطيع مقابلة األشخاص الذين قاموا بجمع البيانات؟
هل هناك تفسير لمحدودية البيانات؟ً

 .6ما هي الخصائص الديموغرافية؟
● من هم األشخاص المذكورون في البيانات ومن هم المستبعدون؟
● هل تم تمثيل المناطق الريفية والحضرية؟ًرجال ونساء؟ًسليم و معاق؟
 .7هل هذه الطريقة صحيحة للتعرف على المشكلة؟
● ما المعنى الدقيق لقياس البيانات وهل يتوافق مع مقالتكً؟
 .8من الذين لم يتم شمولهم في هذه األرقام ؟
●

هل تم إهمال أي مجموعة بسبب صعوبة الوصول إليها؟ً(مثل األشخاص ذوي االعاقةً،واألشخاص الذين يعيشون في مناطق
العنف )

 .9من المتضرر نتيجة لهذه األرقام؟
●
●

هل كانت الدراسة بتكليف من منظمة تحاول أن تبرهن على أن مشاريعها فعالة؟
هل كانت الدراسة بتكليف من ناقد صريح لهذا الموضوع؟

 .10هل البيانات متسقة من يوم آلخرً،أو عندما يتم جمعها من قبل أشخاص مختلفين؟
●

إذا تم جمعها على مدار السنينً،هل تم اتباع نفس المنهجية؟
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 .11ما الخيارات التعسفية التي يجب اتخاذها إلعداد البيانات؟
● كيف تم اتخاذ القرارات حول بعض األمور مثل حجم العينة؟
 .12هل البيانات متسقة مع المصادر األخرى؟ًمن الذي قام بتحليلها فعال؟
●

هل هناك مجموعات بيانات أخرى حول نفس الموضوع واالنسجام مع النتائجً؟

 .13هل تتضمن البيانات عيوب معروفة؟ًهل هناك إصدارات متعددة؟
●

هل تشرح المنهجية األخطاء المحتملة في البيانات؟ًهل هناك نسخ مخزنة في أماكن مختلفة؟

االجراءات
افتح موقع  http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3368/get -microdataوقم بتنزيل مجموعة
البيانات والمعلومات حول الموضوع اعاله.

مزيد من التمارين
حدد مجموعة بيانات غير مجمعة في الـ . open data poolأي ابحث في مجموعة بيانات يمثل كل صف فيها حدثًا واحدا أو مقابلةً،
وغير ذلك .في بعض الحاالتً،يكون من السهل التحقق من صحة البيانات غير المجمعة ألن اإلدخاالت الفردية غير الصحيحة ال يمكن
إخفاءها في اإلحصائيات الملخصة .مع ذلكً،استخدام المنهجية ضروري والتحقق من البيانات عن الحاالت المتفاوتة .وبمجرد تحديد
مجموعة البياناتً،أجب عن األسئلة الـ  13أعاله لمجموعة البيانات التي قمت بتنزيلها .وقد تضطر إلى البحث عن المنهجية الكترونيا أو
االتصال بالمصدر.

التقييم
هل تستطيع تحديد القيود المفروضة على البيانات من قبل اآلخرين؟ًوهل هي كبيرة لدرجة تقودك للتردد في استخدام البيانات؟ًكيف ستفسر
مصدر البيانات ذلك في المقالة؟

3

Eva Constantaras

Exercise

Verifying Disaggregated Data
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Verifying Data
3. Sub-topic: Checking raw data for reliability
4. Objective: Spot suspicious data
5. Time Allotment: 45 minutes

Steps
Responsible data use hinges on the author verifying the validity of the data before reporting on it.
Without being an expert in data science, there is a list of questions that can help casual data
users identify signs of suspicious or untrustworthy data. Using this list to evaluate data each time
will minimize mistakes. Being aware of common data reporting mistakes by others will also
ensure responsible data use.

Essential Questions to Ask a (Disaggregate) Dataset 1
1.

Where do these numbers come from?

● What institution published this data?
● Does this institution have a record for reliable data collection?
● Is the report available on their website?

2. Who recorded them?
● Did the institution gather the data itself or did it outsource to another company?
● What training did the employees undergo?

1

Jonathan Stray, Source https://source.opennews.org/en-US/learning/statistically-sound-datajournalism/
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3. How?
● Was data collected by going to the primary source or was it gathered from a report?
● Were these the results of a survey in which some people were documented or a census
in which almost everyone is documented?

4. For what purpose was this data collected?
● Was this data collected to report to a funder to show that targets have been met?
● Was the data collected by an outside auditor?

5. How do we know it is complete?
● Can we interview the data collectors?
● Is there an explanation of the limitations of the data?

6. What are the demographics?
● Who was data collected about and who was left out?
● Were rural and urban areas represented? Men and women? Abled and disabled?

7. Is this the right way to quantify this issue?
● What exactly is the data measuring and does your story match?

8. Who is not included in these figures?
● Was any group left out because of difficulty of access? (such as disabled, people living in
areas of violence)

9. Who is going to look bad or lose money as a result of these numbers?
● Was the study commissioned by an organization that is trying to prove that their projects
are effective?
2
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● Was the study commissioned by an outspoken critic on the topic?

10. Is the data consistent from day to day, or when collected by different people?
● If collected over the years, was the data collected by the same group following the same
methodology?

11. What arbitrary choices had to be made to generate the data?
● How were decisions on things such as sample size made?

12. Is the data consistent with other sources? Who has already analyzed it?
● Are there other data sets on the same topic and to the results align?

13. Does it have known flaws? Are there multiple versions?
● Does the methodology explain potential errors in the data? Are there different copies in
different places?

Procedure
Open http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3368/get-microdata and download the
dataset and information about the data above.

Further Practice
Identify a disaggregate data set in the open data pool. This means, find a dataset where each
row represents a single occurrence, interview, event, etc. In some ways, it is easier to validate
disaggregate data because individual incorrect entries cannot be masked in summary statistics.
However, it does require going through the methodology and checking the data for anomalies.
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Once you have selected a dataset, answer the 13 questions above for that dataset. You may have
to search for the methodology online or call the source.

Assessment
Can you identify the limitations to the data identified by others? Are they so significant that you
would hesitate to use the data? What would you explain in the story about the data source?
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تمرين

التحقق من البيانات المجمعة
ملخص
.1

الوحدة :فهم البيانات

 .2الدرس :التحقق من البيانات
 .3الموضوع الفرعي :التحقق من المصادر ،وأدوات القياس ووحدة قياس مصادر البيانات المجمعة
 .4الهدف :تجنب مخاطر استخدام البيانات دون فهمها.
 .5الوقت المخصص 60 :دقيقة

الخطوات
سياق التعلم
الشرائح ذات الصلة

اإلجراء
سوف ننظر الى مجموعتين من البيانات المختلفة ،احداها دولية ،ومن ثم نمأل جدول التحقق لمساعدتنا في فهم البيانات والتحقق من
المصدر.
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تحت خمسة من أسباب الوفاة :منظمة الصحة العالمية

ألق نظرة على مجموعة البيانات هذه ،التي توثق أسباب وفاة األطفال دون سن الخامسة:
http://apps.who.int/gho/data/node.main.COCD?lang=en
هذه مجموعة بيانات شائعة االستخدام تساعد في تقييم صحة األطفال في أي بلد .وعند النظر إلى مجموعة بيانات كهذه ،فإنه من المهم
مراجعة جميع المعلومات بدقة قبل إجراء أي تحليل.

على عكس ما هو في قاعدة بيانات البنك الدولي ،ال يتم تنزيل بيانات منظمة الصحة العالمية تلقائيا مع قائمة كاملة من التعاريف .للوصول
الى التعاريف ،ابحث عن روابط  Glossaryأو  Definitionsأو  .Metadataوفي هذه الحالة ،يمكنك رؤية وجود رابط للبيانات
الوصفية ،والذي يوفر المعلومات حسب المؤشرhttp://apps.who.int/gho/data/node.wrapper.imr?x-id=1، :قم بإدراج
هذه المعلومات في عالمة تبويب المصدر في ملف أكسل الخاص بك.
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مصدر البيانات

● من المنظمة التي أنتجت هذه
البيانات؟
● من أين حصلت المنظمة على
البيانات أو هي المصدر األصلي؟
●

البيانات مجمعة أو غير مجمعة؟

●

هل هناك رابط للبيانات في جدول
البيانات؟

المؤشرات

● ماذا تعني المؤشرات؟ ما الذي تم
قياسه؟
●

أين هي المصطلحات أو المنهجية
لهذه البيانات؟

● ما هي المؤشرات غير المدرجة في
هذه البيانات التي من شأنها أن تقدم
المزيد من السياق؟

وحدات القياس

●

ماذا تعني األرقام ؟ وما هي
وحدة القياس؟

●

هل تقيس البيانات رقم خام،
أو معدالت ،أو نسبة مئوية أو
أي شيء آخر؟

●

هل البيانات متاحة باستخدام
مصدر آخر؟

● كم عمر البيانات؟

يرجى اإلشارة إلى مجموعة البيانات المناسبة لإلجابة على كل سؤال من هذه األسئلة؟
 . 1على مدى السنوات العشر الماضية ،هل أصبحت األمراض الخمسة األولى اكثر تهديدا او أقل تهديدا لألطفال؟ (سؤال حول
المشكلة)
معدل الوفيات ،المؤشر من  1إلى  59شهرا
 . 2ما المرض الذي تسبب في وفاة أكبر نسبة من األطفال دون سن الخامسة؟ (أسئلة حول المشكلة)
النسبة ،المؤشر 4-0
 . 3هل يوجد في الميزانية ما يكفي من األموال لعالج كل من األطفال الذين يموتون من هذه األمراض الخمسة األولى؟ (سؤال عن
السبب).
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البيانات الوطنية :األردن  :التمويل الخارجي2016-2015 ،

أعد صندوق النقد الدولي تقريرا عن الوضع االقتصادي في األردن .وتضمن التقرير عددا من جداول البيانات والمؤشرات المختلفة،
وتحتوي الصفحة  17على بيانات حول التمويل الخارجي.
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Jordan-Seventh-and-Final-ReviewUnder-the-Stand-By-Arrangement-and-Proposal-for-Post-Program-43176
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ويحتوي الجدول على عدد من االختصارات دون تعريف ،هل يمكنك فهم هذه االختصارات أو البحث داخل التقرير للحصول على شرح
يساعدك في اإلجابة على األسئلة التالية:

مصدر البيانات

● ما هي المنظمة التي أنتجت هذه
البيانات؟
● من أين حصلت المنظمة على
البيانات أو هي المصدر األصلي؟
●

هل البيانات مصنفة أو غير
مصنفة؟

●

هل هناك رابط للبيانات في جدول
البيانات؟

وحدات القياس

المؤشرات

● ماذا تعني المؤشرات؟ ما الذي تم
قياسه؟

●

ماذا تعني األرقام ؟ ما هي
وحدة القياس؟

أين هي المصطلحات أو المنهجية
لهذه البيانات؟

●

هل تقيس البيانات رقم خام،
أو معدالت ،أو نسبة مئوية أو
أي شيء آخر؟

●

هل هذه البيانات متاحة
باستخدام تدابير أخرى من
مصدر آخر؟

●

● ما هي المؤشرات غير المدرجة في
هذه البيانات التي من شأنها أن تقدم
المزيد من السياق؟

● كم عمر البيانات؟

مزيد من التمارين
اجعلها عادة لالجابة عن أسئلة التحقق من البيانات في عالمة تبويب المصدر لملفات أكسل .وعندها تكون لديك كل المعلومات حول
المنهجية والتعاريف ووحدات القياس ...الخ ،وفي مكان واحد مع البيانات الخاصة بك.

التقييم
انتبه ألكبر خطأ يميل الناس إلى ارتكابه عند التحقق من المعلومات حول مصدر البيانات :إعداد التعاريف أو افتراض المعرفة االساسية
بدال من االنتقال إلى المصدر األصلي والتحقق منه.
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تلخيص وتبسيط البيانات الضخمة
القيام بعمل بياناتك عن الناس

Eva Constantaras
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إضفاء الطابع اإلنساني على األرقام
هناك حيلة بسيطة جدا لجعل قصة بياناتك أكثر جاذبية وهي التأكد من أن اإلنسان هو الموضوع
األساسي في الجملة.
إذا كان الشخص هو الموضوع األساسي  ،فمن األسهل بكثير تضمين الفعل.

يتم الفعل من قبل الفاعل ،وهو إنسان حقيقي .وإذا كان المؤشر أو المصطلح الفني هو الموضوع ،يكون
جوهر الجملة متعلق بإحصائيات وليس أشخاص ،ويكون احتمال قراءته أقل.
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إضفاء الطابع اإلنساني على األرقام
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إضفاء الطابع اإلنساني على األرقام
●
●
●
●

بلغت نسبة اإلناث العامالت في المدارس الخاصة .٪87.6
أو
معدل اإلناث العامالت في المدارس الخاصة هو تسعة أضعاف معدل الذكور
أو
عدد النساء العامالت في المدارس الخاصة تسعة أضعاف الرجال.
أو
تعمل تسع نساء في المدارس الخاصة مقابل رجل واحد.
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إضفاء الطابع اإلنساني على األرقام
● ما نسبته  ٪ 38.9من العاملين في القطاع العام في األردن من اإلناث و  ٪61.1من الذكور.
أو

● حوالي  ٪ 40من موظفي القطاع العام من النساء و  ٪ 60من الرجال.
أو
● امرأتان تعمالن في القطاع العام مقابل كل ثالثة رجال.
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أي من التالية تعتبر إضفاء للطابع اإلنساني على البيانات
● تعاني العديد من النساء البالغات في األردن من فقر الدم اآلن مقارنة مع النساء البالغات قبل  15عا ًما بمعدل
الضعفين
أو
● ارتفعت معدالت فقر الدم بين النساء في األردن في سن  49-15من  ٪ 26في عام  2002إلى  ٪ 43في
18-2017
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تحسين العناوين الرئيسية...

Eva Constantaras

فك الطالسم
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عالمات الخطر!
● نسخ ولصق المصطلحات مباشرة من البيانات .اكتبها بطريقة تستطيع شرحها لصديق.
● عندما تكون غير متأكد اذا كان الرقم "جيد" أو "سيء" ألنك غير متأكد من النتيجة.
● كتابة جمل طويلة جدا.
● محاولة تضمين نتائج متعددة في جملة واحدة.
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أي من التالية تعتبر فك للطالسم؟
● األسباب الرئيسية لوفيات األطفال هي سوء التغذية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي.
أو
● يموت األطفال في الغالب بسبب سوء التغذية واإلنفلونزا.
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أي من التالية تعتبر فك للطالسم؟
● أكثر من نصف النساء يعانون من زيادة الوزن المفرط
أو
● نسبة السمنة بين النساء .٪54
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أي من التالية تعتبر فك للطالسم؟
● يحصل ما نسبته  ٪75من األطفال حديثي الوالدة على رعاية خالل  48ساعة ،بينما توصي منظمة الصحة
العالمية بأن تتلقى كل من األمهات واألطفال حديثي الوالدة رعاية خالل  24ساعة بعد الوالدة.
أو
صا طب ًيا خالل يومين من والدتهم ،بينما توصي منظمة الصحة العالمية
● يتلقى ثالثة من كل أربعة مواليد فح ً
بإجراء فحص طبي خالل يوم واحد.

Eva Constantaras

تذكر ،اجعل لغتك
●
●
●
●

واضحة
بسيطة
مباشرة
إنسانية
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تمرين

التدرب على التبسيطات الرياضية
الملخص
.1

الوحدة :فهم البيانات

 . 2الدرس :تلخيص وتبسيط رؤى البيانات
 . 3الموضوع الفرعي :تلخيص البيانات
 . 4الموضوع :ممارسة كافة تقنيات التبسيط المتعلمة في هذا الدرس
 . 5الوقت المحدد 90 :دقيقة

الخطوات
سياق التعلم
الشرائح ذات الصلة

اإلجراءات
سيطلب منك هذا التمرين دمج كافة المهارات المتعلمة في هذا الدرس:
●
●
●
●
●
●
●

تحويل الكسور إلى نسب مئوية
تقريب األرقام
إزالة المصطلحات من العبارات
وضع شخص فاعل في الجملة
تحويل الكسور العشرية إلى أرقام
تحويل النسب المئوية الصغيرة إلى نسب
العثور على قاسم مشترك للمقارنة التي ترغب في تبسيطها:

.1

 0.7من الكتبة في القطاع العام هم من الرجال.

 . 2العمر المتوقع عند الوالدة للذكور هو  76.6سنة ،في حين يبلغ العمر المتوقع لإلناث  74.4سنة في عام .2015
 ٪38 . 3من العاملين في القطاع العام في األردن من اإلناث.
 . 4في األردن  2.6 ،في المائة من الموظفات في القطاع العام من كبار المسؤولين والمديرين.
 . 5في القطاع الخاص ٪90 ،من العاملين في الصناعات الحرفية والمتعلقة بها هم من الرجال و  ٪10من النساء.
 . 6في القطاع الخاص ،متوسط ساعات العمل لكل امرأة.209.68 :
 ٪78 . 7من إجمالي  27،193موظف يشغلون مناصب عليا في القطاع الخاص.
1
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 . 8إن عشرالعاملين في المهن االبتدائية هم من النساء في القطاع الخاص.
 . 9أبلغت وزارة الصحة عن معدل انتشار وطني الرتفاع ضغط الدم بنسبة  ٪ 32بين من تتراوح أعمارهم بين  25سنة وما فوق.
 . 10نصف الرجال األردنيين البالغين و  5/1النساء يدخن.

كل البلدان

العالم العربي

األردن

األطفال خارج المدرسة ،اإلناث ( ٪من عمر المدرسة
االبتدائية لإلناث)

10

16

3

نسبة المقاعد النسائية في البرلمانات ()%

24

19

15

نسبة المناصب الوزارية النسائية ()%

18.7

10.7

7.1

مزيد من التمارين
في كل قصة تم نشرها لهذه الدورة ،سوف تمر بخطوة تبسيط نتائجك لجمهورك .تعود عند قراءة البيانات ،أن تقوم بتحويل المعلومات إلى
جمل بسيطة يسهل على القارئ قراءتها.

تقييم
استمع وقم بمقارنة تبسيط زمالئك في الدراسة .هناك دائما أكثر من طريقة لتبسيط عبارة ما ،ولكن الشيء المهم هو أن النتيجة واضحة
للجمهور.
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مقارنة المثل بالمثل
تحويل النسب المئوية إلى معدالت وتقديرات

Eva Constantaras

من نسب مئوية صغيرة إلى معدالت
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تدوير البسط والمقام
ما نسبته  12.67 = 100 /7.9من المدارس في االردن مخصصة للفتيات
وهذا يعني:
أن مدرسة واحدة من أصل  13مدرسة مخصصة للفتيات
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جرب/ي ذلك
● ما نسبته  %1.6من المدارس الخاصة مخصصة للبنين فقط.
●  %32من المدارس األردنية موجودة في العاصمة.
●  %21من إجمالي عدد المدارس في األردن هي مدارس ثانوية.
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مقارنة المثل بالمثل

ثالثة من كل أربعة رجال يفضلون التفاح ،بينما تفضل اثنتان من كل خمس نساء البرتقال.
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كيف يمكن أن نقارن بين الحصول على المياه النظيفة؟
معدل السكان

النسبة المئوية

الكسور

أفاد ما نسبته  ٪ 62من األسر أنهم ال
يعالجون مياههم قبل الشرب.

ما يقرب من ثلثي األسر ال تعالج مياهها اثنتان من كل ثالثة أسر ال تعالج مياهها
قبل الشرب.
قبل الشرب.

ذكر ما نسبته  %49من األسر الريفية
ان لديهم أنابيب مياه في وحدة اإلسكان
الخاصة بهم.

نصف سكان الريف لديهم مصدر
للمياه في المنزل.

اسرة واحدة من كل اسرتين ممن
يعيشون في المناطق الريفية لديها مصدر
مياه محسن.

أشار  ٪ 22من األسر الى حدوث انقطاع
في المياه لمدة يوم واحد على األقل خالل
آخر أسبوعين

تعرض ُخمس األسر إلى انقطاع المياه
لمدة يوم واحد على األقل في
األسبوعين األخيرين.

أسرة واحدة من بين كل خمسة أسر كانت
بدون مياه جارية في األسبوعين
األخيرين.
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تقدير المعدالت

كيف يمكننا مقارنة انتشار الحاالت المختلفة الناجمة عن سوء
التغذية؟
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● اثنتان من كل ثالثة أسر ال تعالج مياهها قبل الشرب = ثالثة من كل  10أسر
● أسرة واحدة من كل اثنتين ممن تعيش في المناطق الريفية لديها مصدر مياه محسن
= خمسة من كل 10
● أسرة واحدة من بين كل خمسة أسر كانت بدون مياه جارية في األسبوعين األخيرين
= اثنان من كل  10أسر.
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مقارنة المجموعات المختلفة مع المعدالت
 ٪25من العاملين في وزارة التعليم األردنية من اإلناث و  ٪75من الذكور.
وهذا يعني:
● حوالي  25من  100للنساء و  75من  100للرجال
●  1من  4للنساء و  3من  4للرجال
● ان كل امرأة عاملة ،يقابلها  3رجال يعملون.
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استخدام القاسم المشترك
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كيف يمكن عمل مقارنة منطقية
يموت نصف األطفال الذين يصابون بعدوى فيروس العوز المناعي البشري من أمهاتهم في
غضون عامين دون تلقي العالج .و ُخمسي األمهات فقط يتلقين العالج قبل الحمل.
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كيف نجد األرقام لغايات المقارنة
ضع قائمة بالمضاعفات الخمسة األولى للمقام كل كسر بالترتيب:
● ⅖10 ،5 :
● ½ 8 ،6 ، 4 :
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التبسيط  :الحصول على الرعاية الصحية الوقائية
خضعت واحدة من كل سبع نساء غير متزوجات تتراوح أعمارهن بين  15و  49عا ًما
لفحص سرطان الثدي من قبل أخصائي في السنة السابقة لالستبيان ،في حين أن  2من كل 5
نساء متزوجات تتراوح أعمارهن بين  15و  49عا ًما ال يرغبن في إنجاب المزيد من
األطفال.
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جرب/ي ذلك
ما هو القاسم المشترك لكل مما يلي:
● 7/1
● 5/ 2

تلميح :القاسم المشترك األصغر = المضاعف المشترك األصغر
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مقارنة المجموعات المختلفة مع المعدالت
 ٪25من العاملين في وزارة التعليم األردنية من اإلناث و  ٪75من الذكور
وهذا يعني:
● حوالي  25من  100للنساء و  75من  100للرجال
●  1من  4للنساء و  3من  4للرجال
● ان كل امرأة عاملة  ،يقابلها  3رجال يعملون.
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إجراء مقارنات مباشرة
وهذا يعني:
●  1من  4للنساء و  3من  4للرجال
● اكل امرأة عاملة ،يقابلها  3رجال يعملون.
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جرب/ي ذلك
في األردن  ،يُدفَع للنساء  0.63مما يُدفَع للرجال لنفس الوظيفة.
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تدوير األرقام

Eva Constantaras

تدوير األرقام
● وفقًا لمعلومات وزارة التربية والتعليم في األردن ،فإن الوزارة تنفق  1.15مليون دينار
على صيانة المعدات و  6.8مليون دينار على المرافق مثل المياه والكهرباء
أو

● تنفق وزارة التعليم حوالي مليون دينار أردني على صيانة المعدات ،بينما تنفق حوالي 7
مليون دوالر على المرافق.
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تدوير األرقام :جرب/ي ذلك
 .1عدد الطالبات في محافظة الزرقاء146608 :
 .2نسبة الطالبات في محافظة البلقاء من إجمالي الطالبات في المنطقة الوسطى٪11.13 :
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جرب/ي ذلك
جميع الدول

الشرق األوسط وشمال
افريقيا

األردن

االقتصاد
نسبة المؤسسات التي تشارك فيها المرأة في
ال ُملكية

33.6

23.3

15.7

نسبة المؤسسات التي تشغل فيها المرأة
مناصب عليا

18.0

5.4

2.4

نسبة العامالت الدائمات بدوام كامل ()٪

30.6

17.6

7.6
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تمرين

التدريب على أسس الرياضيات
ملخص
●

الوحدة :فهم البيانات

●

الدرس :تلخيص وتبسيط ما نراه في البيانات

●

الموضوع الفرعي :عمليات حسابية أساسية

●

الهدف :التأكد من الفهم األساسي لألرقام

●

الوقت المخصص 30 :دقيقة

خطوات
معرفة السياق
شرائح ذات صلة

الطريقة
أجب على األسئلة التالية:
.1

حول ⅜ إلى نسبة مئوية.

 .2ما هي النسبة المئوية التي تزيد بها  12عن 7؟
 .3ما هو النظير المئوي لـ 0.43؟
 .4ما هي النسبة العشرية لـ 4على 9؟
 .5ما هو الرقم المعادل لـ %70من 322؟

المزيد من التمارين
يمكنك العثور على دليل جيد في أساسيات الرياضيات على http://www.khanacademy.org.
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تقييم
من المفترض أن تؤدي هذه العمليات الحسابية بسهولة .هل يمكنك تحديد األخطاء التي وقع فيها زمالؤك مستخدما المنطق؟
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رياضيات للصحفيين
فهم العمليات الحسابية إلعداد التقارير
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المبادئ األساسية
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تحويل الكسر الى رقم عشري
اقسم الرقم العلوي على الرقم السفلي
أمثلة:
● 0.625 = 8 /5
● 0.265 =64 /17
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تحويل الرقم العشري إلى نسبة مئوية
اضرب في ( 100أو انقل منزلتين عشريتين إلى اليمين)
مثال
●%65.8 = 0.658
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تحويل النسبة المئوية الى رقم عشري
اقسم على ( 100أو انقل منزلتين عشريتين إلى اليسار)
مثال:
● 1.482 = %148.2
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:للحصول على قيمة س  %من ص
حول س %الى رقم عشري ثم اضربها في ص
مثال :
● %20من 18 = 90 × 0.20 = 90
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مقارنة س و ص باستخدام النسب المئوية (ما النسبة المئوية لـ س من
ص؟ )
س هي ( س/ص ×  )100نسبة مئوية من ص
أمثلة:
●  5و  ، %62.5 = 0.625 = 8 /5 : 8إذا فإن  5هي  62.5%من 8
●  8و  ، %160 = 1.6 =5 /8 :5إذا فإن  8هي  %160من 5
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مقارنة بين س و ص باستخدام فروق النسبة المئوية:
س هي (( س/ص  )100× )1-أكبر/أقل من ص
استخدم أكبر من إذا كان الجواب موجباً ،واقل من إذا كان الجواب سالبا ً
أمثلة:
•  5و  ،%37.5 - = 0.375- = 1-0.625 = 1- 8 /5: 8إذا فإن  5هي  % 37.5وأقل من 8
•  8و  ،%60 = 0.6 = 1- 1.6 = 1- 5/8 :5إذا فإن  8هي  %60أكبر من 5

•
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ي/تمرن
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 3: Summarizing and
Simplifying Data Insights
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Summarizing and
Simplifying Data
Insights
Making your data about people
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Humanizing The Numbers
A very simple trick to make your data story more engaging is to ensure that
a human being is in the SUBJECT of the sentence.

If a person is the SUBJECT it is much easier to include an ACTION VERB.
The action is being done by the subject, a real human being. If you have an
indicator or technical term as the subject, then your sentence is about
statistics not people, and your audience is less likely to read it.
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Humanizing the Numbers
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Humanizing the Numbers
● The percentage of females employees in private schools is 87.6%
OR
● The rate of females employees in private schools is nine times the rate
of males.
OR
● There are nine times as many women working in private schools as
men.
OR
● Nine women work in private schools for every one man.
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Humanizing the Numbers
● 38.9% of the workers in the public sector in Jordan are females and
61.1% are males.
OR
● About 40% of public sector employees are women and and 60% are men.
OR
● Two women work in the public sector for every three men.
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Which One Humanizes the Data?
● Twice as many adults women in Jordan suffer from anemia now as
the women 15 years ago
OR
●

In Jordan, anaemia rates among women age 15-49 increased from 26%
in 2002 to 43% in 2017-18
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Improve the headlines ...
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Cut The Jargon
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Red flags!
● Copying and pasting terms directly from a dataset. Try to write it the way
you would explain it to a friend.
● Being unsure whether the number you are reporting is “good” or “bad” since
you aren’t sure of the finding.
● Writing very long sentences.
● Trying to put multiple findings in one sentence.
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Which One Cuts The Jargon?
● The top causes of child mortality are malnutrition and upper
respiratory infection.
OR

● Children are dying mostly from malnutrition and the flu.
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Which One Cuts The Jargon?
● More than half of women are very overweight
OR
● The rate of obesity among women is 54%
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Which One Cuts The Jargon?
● 75% of newborns receive postnatal care within 48 hours while WHO
recommends that both mothers and newborns receive a postnatal care
within 24 hours after delivery.
OR
● Three in four newborns receive a medical check up within two days of
being born, while the World Health Organization recommends a check
up within one day.
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Remember, keep your language
●
●
●
●

Clear
Simple
Direct
Human
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Exercise

Practicing Basic Math
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Summarizing and Simplifying Data Insights
3. Sub-topic: Basic calculations
4. Objective: Ensure basic understanding of numbers
5. Time Allotment: 30 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Procedure
Answer the following questions:
1.

Convert ⅜ to a percentage.

2. What percentage greater is 12 than 7?
3. What is 0.43 as a percentage?
4. What is 4 out of 9 as a decimal?
5. What is 70% of 322?

Further Practice
A good guide to math basics can be found at www.khanacademy.org

1
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Assessment
These calculations should come very easily. Can you spot your classmates’ errors using logic?

2
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Exercise

Practicing Simplification
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Summarizing and Simplifying Data Insights
3. Sub-topic: Simplifying Data
4. Objective: Practice all the simplification techniques learned in this lesson
5. Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Procedure
This exercise will require to combine all the skills learned in this lesson:
● Convert fractions to percentages
● Round numbers
● Remove jargon from statements
● Put the person in the subject of the sentence
● Convert decimals to numbers
● Converting small percentages to ratios
● Finding a common denominator to compare like to like
To simplify:
1.

0.7 of clerks in the public sector are men.

2. Life expectancy at birth for males is 76.6 years, while life expectancy for females is 74.4
years in 2015.
3. 38% of the workers in the public sector in Jordan are females.

1
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4. In Jordan, 2.6% of female employees in the public sector are senior officials and
managers.
5. In the private sector, 90% of workers in craft and related trades workers are men and 10%
are women.
6. In the private sector the average working hours per woman: 209.68.
7. 78% of the total 27,193 employees held senior positions in the private sector ara men.
8. One tenth of employees of the elementary occupations are women in the private sector.
9. The Ministry of Health reports a national prevalence rate of hypertension of 32% among
those aged 25 years and above.
10. 1/2 of Jordanian adult men and 1/5 of women smoke.

All Countries

Arab world

Jordan

Children out of school, female (% of
female primary school age)

10

16

3

Proportion Of Seats Held By Women In
National Parliaments (%)

24

19

15

Proportion Of Women In Ministerial Level
Positions (%)

18.7

10.7

7.1

Further Practice
In each story published for this course, you will go through the step of simplifying your findings
for your audience. Get in the habit, when you read data, of converting the information into simple
sentences that are easy for your readers to understand.

2
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Assessment
Listen and compare your classmates’ simplifications to your own. There is always more than one
way to simplify a statement but the important thing is that the finding is clear to the audience.

3

Module 3: Understanding
Data
Lesson 3: Summarizing and
Simplifying Data Insights

Math for Journalists
Understanding calculations for data
reporting

The Basics

To Convert a Fraction Into a Decimal:
Divide the top number by the bottom number
Examples:
● 5/8 = 0.625
● 17/64 = 0.265

To Convert a Decimal Into a Percentage:
Multiply by 100 (or simply move the decimal two places to the RIGHT)
● Example: 0.658 = 65.8%

To Turn a Percentage Into a Decimal:
Divide by 100 (or simply move the decimal two places to the LEFT)
● Example: 148.2% = 1.482

To get X% of Y:
Turn X% into a decimal, then multiply it by Y
● Example: 20% of 90 = 0.20 x 90 = 18

To Compare X and Y Using Percentages (X is
what percent of Y?):
X is (X/Y x 100) percent of Y
Examples:
● 5 and 8: 5/8 = .625 = 62.5%, so 5 is 62.5% of 8
● 8 and 5: 8/5 = 1.6 = 160%, so 8 is 160% of 5

To Compare X and Y Using Percentage
Differences:
X is ((X/Y –1) x 100) MORE/LESS than Y
Use MORE THAN if the answer is positive, and LESS THAN if it’s negative
Examples:
● 5 and 8: 5/8 –1 = .625 – 1 = -0.375 = -37.5%, so 5 is 37.5% less than 8
● 8 and 5: 8/5 –1 = 1.6 – 1 = .6 = 60%, so 8 is 60% more than 5

Practice

Module 3: Understanding
Data
Lesson 3: Summarizing and
Simplifying Data Insights

Comparing Like to Like
Converting percentages to ratios and
rates

Small Percentages to Ratios

Flip The Denominator (Bottom) and
Numerator (Top)
7.9% of schools in Jordan are exclusively for girls
100/7.9 = 12.6
That means:
1 in 13 schools in Jordan are exclusively for girls

Try it
● 1.6% of private schools are exclusively for boys.
● 32% of Jordanian schools are in the capital.
● 21% of the total number of schools in Jordan are secondary schools.

Compare Like to Like

Three out of four men prefer apples, while two out of five women prefer oranges.

How Can We Compare Access to Clean Water?
Percentage

Fraction

Population rate

62%of households report
that they do not treat their
water prior to drinking.

Almost two thirds of
households do not treat
their water prior to drinking.

Two in three households do
not treat their water prior to
drinking.

49% percent of
rural households have water
piped into their housing unit.

Half of the rural population
has a source of water at
home.

One in two living in rural
areas has a water improved
source.

22% of households reported
having a water interruption of
at least a single day in
the last 2 weeks.

One fifth of households
have had a water
interruption of at least a day
in the last two weeks.

One out of five households
have gone without running
water in the last two weeks.

Estimating Ratios

How Can We Compare The Prevalence of
Different Conditions Caused By Malnutrition?
●
●
●

Two in three households do not treat their water prior to drinking = Six in 10
One in two living in rural areas has a water improved source = Five in 10
One out of five households have gone without running water in the last two
weeks= Two in 10.

Compare Different Groups With Ratios
25% of the employees in the Jordanian Ministry of Education are females and
75% are males.
That means about 25 out of 100 for women and 75 out of 100 for men
That means 1 out of 4 for women and 3 out of 4 for men
That means for every 1 woman working, there are 3 men working.

Using Common
Denominators

How to Make Logical Comparisons
Half of the babies who acquire an HIV infection from the mother die within two
years without receiving a treatment. Only two-fifths of mothers were on
treatment before pregnancy.

How to Find a Number for Comparison
List the first five multiples of the denominator of each fraction in
order:
⅖: 5, 10,
½: 4, 6, 8,

Simplify: Access to preventative healthcare
One in seven ever-married women age 15-49 had a breast cancer exam by a
specialist in the year before the survey, while 2 in 5 married women age 15-49
do not want any more children.

Try it
What is the common denominator for:
1/7
2/5

Tip: least common denominator = least common multiple

Compare Different Groups With Ratios
25% of the employees in the Jordanian Ministry of Education are females and
75% are males.
That means about 25 out of 100 for women and 75 out of 100 for men
That means 1 out of 4 for women and 3 out of 4 for men
That means for every 1 woman working, there are 4 men working.

Make Direct Comparisons
That means 1 out of 4 for women and 3 out of 4 for men.
That means for every 1 woman working, there are 3 men working.

Try it
In Jordan, women earn 0.63 of what men do for the same job.

Rounding Numbers

Rounding Numbers
According to the Ministry of Education in Jordan, the Ministry spends JD1.15
million on equipment maintenance and JD 6.8 million on utilities such as water
and electricity
OR

The Ministry of Education spends around 1 million JD to maintain the equipment,
while it spends almost 7 million on utilities.

Rounding Numbers: try it
1. The number of female students in Zarqa Governorate: 146608
2. The percentage of female students in Balqa Governorate of the total
female students in the middle region: 11.13%

Try it
All Countries

Middle East & North
Africa

Jordan

Percent of firms with female participation in ownership

33.6

23.3

15.7

Percent of firms with a female top manager

18.0

5.4

2.4

Proportion of permanent full-time workers that are
female (%)

30.6

17.6

7.6

Economy

Though wealthier, more educated
women in Jordan are less likely to
experience domestic violence, there is
an overall failure in Jordanian society to
empower women to report such
violence.
The 2017-18 Jordan Population and
Family Health Survey (JPFHS) was
implemented by the Department of
Statistics (DOS) from early October 2017
to January 2018. In total, 6,852 women
were asked questions about violence
against women.

Physical spousal violence was explained
as: pushing, shaking, or throwing
objects; slapping; arm twisting, hair
pulling, punching, kicking, dragging,
beating, choking or threatening with a
weapon.
Women’s experience of physical
violence has decreased over time in
Jordan; more than 3 in 10 ever-married
women reported experiencing physical
violence since age 15 in the 2007 and
2012 surveys as compared with 2 in 10
in the 2017-18 survey.

Women and girls are protected by the
Law on Protection from Domestic
Violence, No. 15 of 2017. The law could
be further strengthened by clarifying the
definition of domestic violence crimes.
The National Strategy for Women in
Jordan (2013–2017), which addresses
women’s protection from violence based
on gender, is being updated for 2018–
2022
The JNCW’s Women’s Complaint Office
provides legal aid to women who are
survivors of violence. Violence
complaints can be registered with the
Women’s Complaints Office, which

provides advice on options for resolving
cases and referrals to lawyers as well as
other support, health, and financial
services.
The Family Protection Department is
mandated to receive every complaint,
notification, and request for assistance
or protection related to domestic
violence and to take action in response
as quickly as possible. In any case of
family violence, the law requires all
parties to be referred to the Family
Protection Department for necessary
actions.

After the law came into effect in 2017,
the Judicial Council appointed 107
judges to consider domestic violence
cases across the country in a specialized
manner. The Judicial Council adopted a
guide for judges on responding to cases
of violence against women prepared by
the Legal Network for Arab Women.
As of January 2018, USAID facilitated
three years of online debates and
conversations on gender priorities,
virtually reaching over 900,000 people
on Facebook, making over 250,000
impressions on Twitter, and receiving
over 8,900 views on YouTube. In total,
this outreach resulted in over 1,173,000

instances of online social dialogue,
fostering dynamic, open dialogue that
creates space for change in gender
norms and expectations.
A research team from University of
Jordan, Jordanian Hashemite Fund for
Human Development, and Harvard T.H.
Chan School of Public Health has won
funding to study ways to reduce genderbased violence in Jordan. The award
will enable the researchers to
understand how social interactions
among youth influence attitudes related
to gender and to sexual- and genderbased violence. The research will take
place among 1,000 youths aged 18-24

living in East Amman. The researchers
will use these insights to promote
evidence-based recommendations for
further research and interventions.

1 in 5 married or divorced women below
the age of 50 have experienced physical
domestic violence.
1 in 7 married or divorced women below
the age of 50 have experienced physical
domestic violence in the last year.

Older and younger women have about
the same chances of currently being
victims of physical domestic violence.
Women’s economic status, including
how rich she is and whether she has a
job has little impact on whether she may
be the victim of physical domestic
violence.
Jordanian, Syrian and non-Jordanian
women have almost the same changes
of facing domestic violence.
A woman’s family situation, including
whether she is married or divorced, has

no children or many, has little influence
on whether she is a victim of domestic
violence.
The more educated a woman is, the less
likely she is to currently face physical
domestic violence.
A woman with no education is twice as
likely to currently be a victim of physical
domestic violence as a woman with a
higher education.
Where you live can make a big
difference to whether you are likely to
be a victim of domestic violence.

Women in Balqa are eight times more
likely to face abuse than women from
Karak.
The likelihood that women experienced
physical spousal violence decreases as
the husband’s educational level
increases.
Men with no education are three times
as likely to be physically violent with
their wives as men with no eduation.
Rates of domestic violence are twice as
high when neither spouse has any

education as when both husband and
wife have equal levels of education.
The older a wife is than her husband, the
more likely she is to experience physical
violence.
Men who display many controlling
behaviors are seven times as likely to
abuse their wives as men who display
none.
Almost half of men whose fathers beat
their mothers also beat their wives.

Only 1 in 5 women who have
experienced any physical or spousal
sexual violence have sought help to stop
the violence.
Two-thirds of domestic violence victims
have never sought help or told anyone
about the violence.
Younger women are no more likely than
older women to report violence
1 in 5 women with a preparatory
education or above have sought help to
stop violence, three times as likely as
women with no education.

Jordanian women are twice as likely as
Syrian and other non-Jordanian women
to seek help to stop violence.
Richer women, urban woman and
women with fewer children were slightly
more likely to seek help.
Of the small fraction of women who seek
help to stop violence, 3 in 4 seek help
from within the family.

Only two percent of women who sought
help for domestic violence went to the
police and three percent to social
services.
If every married woman in Jordan who
experienced physical violence in the last
year came forward to the police, there
would be over 100,000 registered cases.
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Lesson 4: Essential Statistics
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Sampling and Margin
of Error
Evaluating the reliability of surveys
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Sampling
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Sampling
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Why does sampling matter?
As data becomes a more plentiful source of information, it is increasingly
important to be able to evaluate how the data was collected and whether it
meets research standards for reliability. Understanding sampling and margin of
error help determine whether polls or surveys are representative and what
conclusions can be drawn.
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What is sampling?
Since it is impossible or very time consuming and very expensive to gather data
from every single person in a population, researchers usually employ ‘sampling’.
The goal of sampling is to choose a sample of people that accurately
represents the entire population.
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Sampling considerations
●
●
●
●
●

What’s the universe?
How will you draw the sample?
How will you get the items, docs or data?
How far will you want to break it down by demographics?
What sort of accuracy do you need?
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Jordan Population and Family Health Survey
The sample for the 2017-18 JPFHS is a stratified sample selected in two stages
from the 2015 census frame. Stratification was achieved by separating each
governorate into urban and rural areas. Each of the Syrian camps in the of
Zarqa and Mafraq formed its own sampling stratum. In total, 26 sampling strata
were constructed. Samples were selected independently in each sampling
stratum, through a two-stage selection process, according to the sample
allocation. Before the sample selection, the sampling frame was sorted by
district and sub-district within each sampling stratum.
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Sampling methods
There are several methods to select samples from a population. Here are some
examples of methods used for sampling:
● Random Sampling: Every item has an equal chance of being included.
● Systematic sampling: Every Nth record is selected.
● Stratified sampling: Pulling your sample based on another underlying
number – such as population. Rather than pouring all the records for four
counties in a pot and pulling randomly – you pull a random sample from
each county.
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Jordan Population and Family Health Survey
In total, 26 sampling strata were constructed. In the first stage, 970 clusters
were selected with probability proportional to cluster size, with the cluster size
being the number of residential households enumerated in the 2015 JPHC.
After selection of PSUs and clusters, a household listing operation was carried
out in all selected clusters. The resulting household lists served as the sampling
frame for selecting households in the second stage.
A fixed number of 20 households per cluster were selected with an equal
probability systematic selection from the newly created household listing.
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Unclear sampling: Arab Youth Survey
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Red flag: unclear sampling methodology
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Red flag: unclear sampling methodology
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Bad sampling: unscientific polls
● Web polls: You only get people who have access to the internet and read
your website
● Radio or TV call-in polls: You only reach members of your audience, who
already have their own political demographic, with the time and inclination
to participate
● Man / woman on the street polls: This is a tiny sample and can’t represent a
population
● Twitter polls: Again, respondents are only Twitter users who follow you
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The Debate about surveys in the Arab World
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Margin of Error
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Margin of error for 95% level of confidence
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Understanding Margin of Error
Polls generally involve taking a sample from a certain population. Because it is
impractical to poll everyone in the population, researchers take smaller samples
that are intended to be representative, that is, a random sample of the
population. The margin of error is a measure of confidence in the polling
results.
The more people that are interviewed, the more likely it is that the sample is
representative of a population. If a poll has a margin of error of 2.5 percent, that
means that if you ran that poll 100 times — asking a different sample of people
each time — the overall percentage of people who responded the same way
would remain within 2.5 percent of your original result in at least 95 of those
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Jordan Population and Family Health Survey
● 18,802 households were successfully interviewed.
● 14,689 women were successfully interviewed.
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Margin of error for 95% level of confidence
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Let’s Try It!
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Understanding Margin of Error
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The Value of a Large Sample
The Arab Barometer research
network interviewed more than
25,000 people for the survey - for
BBC News Arabic- across 11 Arab
countries between late 2018 and
spring 2019.
In Jordan, they used stratified
sampling to interview 2,400 people.
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Margin of Error: find the
mistake

Incumbent’s lead swells 2% in a month, to 6%
over nearest candidate, still trailing at 38%
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Margin of error: 2.5%
Month

Candidate A

Candidate B

June

42% +- 2.5% = 39.5-44.5%

38% +- 2.5% = 35.5-40.2%

July

44% +- 2.5%% = 41.5-46.5%

38% +- 2.5% = 35.5-40.2%
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What would be a more
accurate headline?
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What is a good headline here?
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Reminders on Sampling and Margin of Error
● ALWAYS read the methodology when using survey data to identify the
sampling methodology and margin of error

● ALWAYS report the methodology and margin of error accurately

● ALWAYS check to ensure there is no small sample hidden in a larger
sample
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Garbage in! Garbage out!
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انتقاء العينات وهامش الخطأ
تقييم موثوقية االستطالعات
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انتقاء العينات
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انتقاء العينات
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ماذا يكمن وراء أهمية انتقاء العينات؟
لتحول البيانات إلى مصدر وفير للمعلومات ،تتزايد أهمية القدرة على تقييم كيفية جمع البيانات وما إذا كانت تلبي معايير البحث من حيث الموثوقية.
نظرا
ً
ّ
يساعد فهم عملية انتقاء العينات وهامش الخطأ على تحديد ما إذا كانت استطالعات الرأي أو االستبيانات نموذجية وما هي االستنتاجات التي يمكن
استخالصها.
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ما هو انتقاء العينات؟
نظرا إلى استحالة جمع المعلومات من كل شخص في مجتمع البحث ،ناهيك عن المدة الزمنية التي قد يستغرقها إتمام األمر وكلفته العالية ،يلجأ الباحثون
ً
عادة إلى "انتقاء العينات" .ويكمن الهدف من انتقاء العينات في اختيار عينة من األشخاص الذين يمثلون بدقة كامل مجتمع البحث.
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اعتبارات عملية انتقاء العينات
●
●
●
●
●

ما هو المجتمع اإلحصائي؟
كيف تقومون بتصميم عينة؟
كيف ستحصلون على العناصر أو المستندات أو البيانات؟
إلى أي مدى تريدون تقسيم العينة حسب الخصائص الديموغرافية؟
أي نوع من الدقة ستحتاجون؟
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مسح السكان والصحة األسرية في األردن
تُعتبر العينة المستخدمة في مسح السكان والصحة األسرية في األردن  2018-2017عينة طبقية اختيرت على مرحلتين من إطار التعداد لعام  .2015تم
تحقيق التقسيم الطبقي للعينة عن طريق فصل كل محافظة إلى مناطق حضرية وريفية .وش ّكل كل من المخيّميْن السورييْن في الزرقاء والمفرق طبقة بح ّد
ذاتها النتقاء العيّنات .فتم في المجمل بناء  26طبقة انتقاء عينات حيث اختيرت هذه العينات بشكل مستقل في كل طبقة من طبقات انتقاء العينات وذلك من
خالل عملية اختيار على مرحلتين ،وفقًا لتوزيع العينة .وال بد من اإلشارة إلى أنه قبل اختيار العينة تم فرز اإلطار العام النتقاء العينات حسب المنطقة
والمنطقة الفرعية داخل كل طبقة من طبقات عملية انتقاء العينات.
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طرق انتقاء العينات
تتوفر طرق عديدة النتقاء العينات من أي مجتمع بحث .فيما يلي بعض أمثلة عن الطرق المستخدمة لعملية انتقاء العينات:
انتقاء عينات عشوائي :كل عنصر لديه فرصة متساوية ليتم إدراجه.
انتقاء عينات منهجي :يتم انتقاء كل رقم ترتيبي من العينة .
انتقاء العينات الطبقي :استخراج العينة على أساس عدد رديف آخر  -مثل مجتمع البحث ،وذلك بدالً من جمع كافة األرقام العائدة للمقاطعات األربع في
شريحة واحدة واستخراجها عشوائيا ً – استخراج عينة عشوائية من كل بلد.
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مسح السكان والصحة األسرية في األردن
ت ّمت مراكمة ما مجموعه  26طبقة انتقاء عينات .وفي المرحلة األولى اختيرت  970كتلة مع احتمال يتناسب مع حجم الكتلة حيث حجم الكتلة هو عدد
األسر السكنية التي تم تعدادها في مسح السكان والصحة األسرية في األردن لعام .2015

بعد اختيار وحدات انتقاء العينات األولية والكتل ،تم إجراء عملية إدراج األسر ضمن قوائم في جميع الكتل المختارة .وقد تم استخدام قوائم األسرة الناتجة
عن العملية السابقة الذكر كإطار انتقاء العينات الختيار األسر في المرحلة الثانية.

تم اختيار عدد ثابت من  20أسرة لكل كتلة مع عملية انتقاء منهجية ذات احتمال متسا ٍو من قوائم األسر التي تم إنشاؤها حديثا.
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إنذار :منهجية انتقاء عينات غير واضحة
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إنذار :منهجية انتقاء عينات غير واضحة
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إنذار :منهجية انتقاء عينات غير واضحة

Eva Constantaras

انتقاء العينات السيئ :االستطالعات غير العلمية

● استطالعات الويب :إمكانية الوصول تقتصر على األشخاص الذين لديهم إمكانية استخدام اإلنترنت وقراءة موقع الويب الخاص بكم

● استطالعات الرأي عبر الراديو أو التلفاز :إمكانية الوصول تقتصر على جمهوركم من المتابعين الذين لديهم بالفعل ديموغرافيا سياسية خاصة بهم مع
الوقت والميل للمشاركة

● رجل  /امرأة في استطالعات الرأي في الشوارع :هذه عينة صغيرة وال يمكن أن تمثل مجموعة بحث

● استطالعات  :Twitterمرة أخرى  ،فإن المشاركين هم فقط مستخدمي  Twitterالذين يتابعونكم
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الجدل القائم في العالم العربي حول االستطالعات
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هامش الخطأ
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هامش الخطأ لمستوى ثقة بنسبة %95
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في فهم هامش الخطأ
تشمل االستطالعات عمو ًما أخذ عينة من مجتمع بحث معين .وبما أنه من غير العملي استقصاء كل فرد من أفراد مجتمع البحث ،فإن الباحثين يتخذون
عينات أصغر الغرض منها أن تكون تمثيلية ،أي عينة عشوائية من مجتمع البحث .وهامش الخطأ هو مقياس للثقة في نتائج االستطالع.

كلما زاد عدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم ازدادت الطبيعة التمثيلية للعينة في إطار مجتمع البحث .إذا كان االستطالع بهامش خطأ بنسبة  2.5في المائة،
فهذا يعني أنك إذا أجريت هذا االستطالع  100مرة – حيث تسأل عينة مختلفة من األشخاص في كل مرة  -فإن النسبة المئوية اإلجمالية لألشخاص الذين
استجابوا بالطريقة نفسها ستبقى ضمن  2.5في المائة من النتيجة األصلية في  95على األقل من تلك االستطالعات الـ.100
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مسح السكان والصحة األسرية في األردن

●
●

تمت مقابلة  18,802أسرة
تمت مقابلة  14,689امرأة
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هامش الخطأ لمستوى ثقة بنسبة 95%

Eva Constantaras

في فهم هامش الخطأ
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قيمة العينة الكبيرة

تمكنت شبكة األبحاث "الباروميتر العربي" من مقابلة
أكثر من  25ألف شخص في إطار استطالع لصالح
شبكة بي بي سي نيوز اإلخبارية وذلك ضمن 11
دولة عربية بين نهاية العام  2018وربيع العام
2019
وقد تم استخدام انتقاء العينات الطبقي في األردن
لمقابلة  2400شخص
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هامش الخطأ :ح ِّ ّدد الغلط
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تقدم المر ّ
شح يتزايد بنسبة  %2في شهر واحد إلى  %6مقابل المرشح األقرب ،حيث ال يزال
متأخرا ً عند %38
هامش الخطأ%2،5 :

المرشح ب

المرشح أ

الشهر

%40.2-35.5 = %2.5 -+ %38

%44.5-39.5 = %2.5 -+ %42

حزيران/يونيو

%40.2-35.5 = %2.5 -+ %38

-41.5 = %%2.5 -+ %44
%46.5

تموز/يوليو

Eva Constantaras

ما هو العنوان األكثر دقة؟
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ما هو العنوان الجيد في هذه الحالة؟
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تذكير بشأن انتقاء العينات وهامش الخطأ

● الحرص دائما ً على قراءة المنهجية لدى استخدام بيانات االستطالع لتحديد منهجية انتقاء العينة وهامش الخطأ
● الحرص دائما ً على اإلفادة بدقة عن المنهجية وهامش الخطأ
● الحرص دائما ً على عدم وجود عينة صغيرة ضمن عينة أكبر.
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المدخالت الخاطئة تنتج مخرجات خاطئة
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 4: Essential Statistics
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Calculating Rates
Using Rates to Accurately Represent
Data
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When to Use Rates in Reporting
Sometimes, we don’t look at enough data to come to meaningful insight about
data. This often happens because we don’t understand the topic and statistics
enough or we are so eager to report that we don’t look at the data in context or
other data sets to compare it to. In effect, we don’t have enough data to verify it
properly. Crime data is often misreported or exaggerated because of these
issues. These are some common mistakes made when reporting on crime.
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The governorates with
high populations are
more likely to witness
crime
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What Crime Data is Needed for Citizens?
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Where Should Crime by Syrians be High?
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Understanding Crime Data
Since a crime rate per population was not calculated, naturally crime rates
appear higher where there are more people, but that doesn’t mean that an
individual’s chances of being a victim of crime are higher.
Is it statistically significant geographically or over time? (A 5% increase in local
crime when there was a 7% national increase, or a 6% increase in 2012)

Is there a factor skewing results? (For example, a terrorist attack?)
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Understanding Crime Data
● Is it a factor of higher police presence? (For example, drug offences can
soar if there are police around to catch them)
● Is this a crime category that is notoriously under-reported, like sexual
assault? Or over reported? Like speeding in places where police have a
quota of speeding tickets per month?
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Rates in a Population
Rates are used in relation to populations instead of specific numbers. They are
necessary because it allows you to make comparisons across regions,
demographic groups, etc. even if one group is very big and another is very small.
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Example

Eva Constantaras

Rates in a Small Population
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“For every 100 black prisoners,
guards issued 56 violations for
disobeying orders, compared with 32
for every 100 whites, according to the
analysis.”
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Let’s Imagine This Scenario:
● In prison A, 10 blacks or Latinos were disciplined and 20 whites were
disciplined in 2015.
● In prison B, 20 blacks or Latinos were disciplined and 10 whites were
disciplined in 2015.
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How Could Any of These Headlines be True?
● In Prison A, black and Latino prisoners were twice as likely to be disciplined
as white prisoners than in Prison B.
● In Prison B, white prisoners were twice as likely to be disciplined as black or
Latino prisoners.
● In Prison B, black or Latino prisoners were twice as likely to be disciplined
as white prisoners.
● In Prisons A and B, blacks and Latino prisoners were equally likely to be
disciplined as white prisoners.

How Many Black or Latino or White Prisoners
Were There in Total?
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Let’s add two more pieces of information:
● Prison A held 30 black or Latino prisoners and 60 white prisoners.
● Prison B held 30 black or Latino prisoners and 30 white prisoners.

With this Information, What Would be an
Accurate Headline?
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Prison A:

Prison B:

10 disciplinary actions against 30 black or
Latino prisoners. That’s a rate of 1 in 3.

20 disciplinary actions against 30 black or
Latino prisoners. That’s a rate of 2 in 3.

20 disciplinary actions against 60 white
prisoners. Again, that’s a rate of 1 in 3.

10 disciplinary actions against 30 white
prisoners. That’s a rate of 1 in 3.
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Rates in a Large Population
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Standardized Rates
Sometimes rates are calculated by 1,000, 10,000 or 100,000 depending on the
prevalence of what you are measuring. For example, if you are calculating a
common occurrence, like cancer rates, you may calculate per 10,000 people. The
formula would change accordingly:
Rate= Number of incidents/(Population/10,000)
Basically, the second half of the formula seeks to calculate how many groups of
your standard measure, be it 10,000 or 100,000, exist in your population.
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Think About it This Way...
Let’s say you have a city of 600,000 people and there are 12 homicides in that
town. There is an indicator for homicides: UNODC homicide rate per year per
100,000 inhabitants.

First, Divide the Population Into Groups of
100,000
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Now, How Many Murders for Each Group?
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Now, How Many Murders for Each Group?
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Calculate Crime Reporting Rates
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How can both these headlines be true?
● Big regions claim victory in campaign to report crimes.

● Big problem of crimes in big regions.
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احتساب المعدالت
استخدام المعدالت لتمثيل البيانات تمثيالً دقيقا ً
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متى نستخدم المعدالت في صياغة التقارير
صل إلى نظرة متع ّمقة حيال هذه البيانات .وغالبا ً ما يحصل ذلك بسبب عدم
أحيانا ً ال نتع ّمق في حجم البيانات الكافي الذي من شأنه أن يساعدنا على التو ّ
إحاطتنا بالموضوع واإلحصائيات الكافية أو نظراً إلى كوننا متحمسين لصياغة تقرير إلى درجة أننا ال ننظر إلى البيانات في إطارها أو إلى مجموعة
بيانات أخرى للمقارنة .ونحن في واقع األمر ال نمتلك القدر الكافي من البيانات للتحقق كما يلزم األمر .وغالبا ً ما تتم اإلفادة بشكل خاطئ عن بيانات
الجرائم أو يتم تضخيمها نظراً إلى هذه المسائل .وهذه بعض من األخطاء الشائعة في عملية صياغة التقارير عن الجريمة.
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احتمال وقوع الجرائم في
المحافظات ذات التعداد السكاني
المرتفع أعلى منه في المحافظات
ذات التعداد السكاني المنخفض
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ما هي البيانات الخاصة بالجرائم التي يحتاجها السكان؟
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ما هي األماكن التي يُرجح أن تكون فيها الجرائم مرتفعة؟
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في فهم البيانات المتعلقة بالجريمة
بما أنه لم يتم احتساب معدل الجريمة نسبةً إلى عدد السكان ،من الطبيعي أن تبدو معدالت الجريمة أعلى حيث العدد السكاني أكبر ،لكن هذا ال يعني أن
احتمال وقوع الفرد ضحية للجريمة هو أعلى.

هل لذلك داللة إحصائية على المستوى الجغرافي أم مع مرور الوقت؟ (زيادة بنسبة  ٪ 5في الجريمة المحلية بموازاة زيادة بنسبة  ٪ 7على مستوى البلد،
أو زيادة بنسبة  ٪ 6في عام )2012

هل هناك عامل يؤدي إلى اختالل النتائج؟ (مثال  ،هجوم إرهابي؟)
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في فهم بيانات الجريمة
● هل يتعلق األمر بعامل تواجد أكبر الشرطة؟ (مثالً ،يمكن لجرائم المخدرات أن ترتفع في حال تواجد الشرطة في المحيط لضبطها)
● هل تندرج هذه الجريمة في خانة الغير مبلغ عنها (ال تحظى بالتغطية الضرورية) ،مثل االعتداء الجنسي؟ أم أنها تحظى بتغطية زائدة؟ مثل تجاوز
ح ّد السرعة المسموح به في األماكن التي تلزم الشرطة بتسجيل عدد معين من مخالفات السرعة شهريا؟
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المعدالت في مجتمع البحث
تُستخدم المعدالت فيما بتعلق بمجتمعات البحث بدالً من عدد محدد .وهي ضرورية ألنها تتيح لنا القيام بمقارنات بين المناطق والمجموعات
الديموغرافية ...،إلخ ،حتى وإن كانت إحدى هذه المجموعات كبيرة جداً واألخرى صغيرة جداً.
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مثال
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المعدالت في مجتمعات البحث الصغيرة
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"حسب نتائج التحليل ،أصدر الحراس  56مخالفة
لعصيان األوامر لكل  100سجين من ذوي البشرة
السمراء بالمقارنة مع إصدار  32مخالفة لكل 100
سجين من ذوي البشرة البيضاء"،
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فلنتخيَّل هذا السيناريو:

●
●

في السجن "أ" تم تأديب  10أشخاص من ذوي البشرة السمراء أو الالتينيين وتم تأديب  20من ذوي البشرة البيضاء عام 2015
في السجن "ب" تم تأديب  20شخص من ذوي البشرة السمراء أو الالتينيين وتم تأديب  10من ذوي البشرة البيضاء عام 2015
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كيف ألي من هذه العناوين أن نكون صحيحاً؟
●
●
●
●

احتمال أن يتم تأديب السجناء من ذوي البشرة السمراء والسجناء الالتينيين يتضاعف مقابل السجناء من ذوي البشرة البيضاء في السجن "أ"
مقارنةً بالسجن "ب".
احتمال أن يتم تأديب السجناء من ذوي البشرة البيضاء في السجن "ب" يتضاعف مقابل السجناء من ذوي البشرة السمراء والسجناء الالتينيين.
احتمال أن يتم تأديب السجناء من ذوي البشرة السمراء والالتينيين في السجن "ب" يتضاعف مقابل السجناء من ذوي البشرة البيضاء.
في السجنيْن "أ" و"ب" يتساوى احتمال تأديب السجناء من ذوي البشرة السمراء والالتينيين مع السجناء من ذوي البشرة البيضاء.
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ما هو العدد اإلجمالي للسجناء من ذوي البشرة السمراء أو السجناء الالتينيين أو السجناء من
ذوي البشرة البيضاء؟
فلنضف معلومتيْن:
● السجن "أ" يضم  30سجين من ذوي البشرة السمراء أو الالتينيين و 60سجينا ً من ذوي البشرة البيضاء.
● السجن "ب" يضم  30سجين من ذوي البشرة السمراء أو الالتينيين و 30سجينا ً من ذوي البشرة البيضاء.
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بإضافة هذه المعلومة ،ما هو العنوان الدقيق؟

السجن أ:

السجن ب:

 10إجراءات تأديبية بحق  30سجين من ذوي البشرة السمراء أو
الالتينيين .ويشكل ذلك معدل  1من .3

 20إجراء تأديبي بحق  30سجين من ذوي البشرة السمراء أو
الالتينيين .ويشكل ذلك معدل  2من .3

 20إجراء تأديبي بحق  60سجين من ذوي البشرة البيضاء .ويشكل
ذلك أيضا ً معدل  1إلى .3

 10إجراءات تأديبية بحق  30سجين من ذوي البشرة البيضاء.
ويشكل ذلك أيضا ً معدل  1إلى .3
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المعدالت في مجتمعات البحث الكبيرة
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المعدالت الموحدة
يتم احتساب المعدالت في بعض األحيان بالـ  1000أو  10,000أو  100,000حسب مدى انتشار موضوع القياس .على سبيل المثال ،إذا كنتم تقومون
باحتساب أمر شائع مثل معدالت اإلصابة بالسرطان ،فيمكنكم احتساب من كل  10000شخص .ستتغير الصيغة وفقًا لذلك:

المعدل = عدد الحوادث ( /تعداد مجتمع البحث)10,000 /

يُسعى في األساس من خالل النصف الثاني من الصيغة إلى احتساب عدد مجموعات مقياسك المعياري ،سواء كانت  10,000أو  ،100,000الموجودة
في مجتمعك.
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فلننظر إلى األمر بهذه الطريقة...
فلنفترض وجود مدينة تضم  600ألف شخص وتشهد  12جريمة قتل .يتوفر مؤشر لجرائم القتل :معدل جرائم القتل الصادر عن مكتب األمم المتحدة
المعني بالمخ ّدِّرات والجريمة عن جرائم القتل سنويا ً لك ّل  100,000نسمة.
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مكونة من  100,000شخص
أوالً ،تقسيم عدد السكان إلى مجموعات ّ
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واآلن ،كم هو عدد الجرائم لكل مجموعة؟
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واآلن ،كم هو عدد الجرائم لكل مجموعة؟
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احتساب معدالت اإلبالغ عن الجرائم
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كيف يمكن أن يكون هذان العنوانان صحيحين؟
● المناطق الكبرى تدعي النصر في حملة لإلبالغ عن الجرائم.
● مشكلة الجرائم الكبيرة في المناطق الكبرى
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Exercise

Essential Statistics Practice
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Essential Statistics
3. Sub-topic: Understanding Sampling Methods and Margin of Error
4. Objective: Familiarize yourself with common mistakes in polling data
5. Time Allotment: 30 minutes

Steps
Learning Context
Related slides
Match the regional example with the following errors:
1. Sampling Method
2. Small Sample Hidden in a Big Sample
3. Sample size

Studies:
1. Help Seeking to Stop Violence: Women Ages 15-19
2. An Uncertain Homecoming: Views of Syrian Refugees in Jordan on Return, Justice, and
Coexistence
3. Arab Researchers Face Challenges in Studying Sexual Orientation
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Global
1. Small sample
Read: Sticking with the truth
In 1998, Andrew Wakefield and 12 of his colleagues published a case series in the Lancet, which
suggested that the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine may predispose to behavioral
regression and pervasive developmental disorder in children. Despite the small sample size
(n=12), the uncontrolled design, and the speculative nature of the conclusions, the paper received
wide publicity, and MMR vaccination rates began to drop because parents were concerned about
the risk of autism after vaccination.
As the Columbia journalism review points out, even though the subsequent science was clear,
definitively disproving any link between vaccines and autism, in the interest of “balance”
journalists quoted people on both sides of the debate. “While it’s somewhat reassuring that
almost half the US stories (41 percent) tried, to varying degrees, to rebut the vaccine-autism
connection, the study raises the problem of “objectivity” in stories for which a preponderance of
evidence is on one side of a “debate.” In such cases, “balanced” coverage can be irresponsible,
because it suggests a controversy where none really exists.”
With a little knowledge of statistics, we know that a sample size of only 12 people is too small to
suggest any findings at all. It was chance, and other mistakes in the study, that suggested that
vaccines and autism had any causal link.
2. Small samples hidden in big samples
Read: The hidden dangers of ethnic minority data in big surveys
In this case, the British Labor Force Survey sample size of about 100,000 is very large, but the
article cited here, Migrants 'milking' benefits system: Foreigners more likely to claim handouts
focuses only on housing benefit claimants born in Pakistan or Bangladesh aged 40-44. The
survey only captured 27 individuals who belong to that demographic. So while the sample of the
entire study is large, underrepresented minorities continue to be underrepresented. This
presents a particular challenge for journalists trying to produce public interest reporting on
groups that are underrepresented in the media. Before using large data studies that may include
some minorities, look for other surveys targeted particularly at those groups.
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3. Example: How not to be misled by the jobs report

This article seeks to explain how even with a very large sample size, data based on a sample is
inherently imprecise and instead each number represents a possible range of numbers that
describe employment growth: http://www.nytimes.com/2014/05/02/upshot/how-not-to-be-misledby-the-jobs-report.html?_r=1
Read the article, and answer the following questions:
●

What is the sample size for any given month?

●

How many jobs are there actually in the economy?

●

What do the moving bars represent?

●

Why are all the headlines possibly correct?

3
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Further Practice
There are a range of resources covering basic statistics including:
http://paldhous.github.io/ucb/2016/intro-data/week1.html
https://legacy.gitbook.com/book/towcenter/curious-journalist-s-guide-to-data/details

Assessment
New to data reporting? With any survey data you use, read the methodology section. As you
listen to your classmates present, can you determine whether they read the methodology and
understand the error that was made by the reporter?
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التمرين

ممارسات اإلحصائيات األساسية
مُلُخُص
 .1الوحدة :في فهم البيانات
 .2الدرس :اإلحصائيات األساسية
 .3الموضوع الفرعي :فهم أساليب انتقاء العينات وهامش الخطأ
 .4الهدف :التعرُف إلى األخطاء الشائعة في بيانات االستطالع
 .5الوقت المخصص 30 :دقيقة

الخطوات
سياق العملية التعليمية
الشرائح ذات الصلة

طابق/ي النموذج اإلقليمي مع األخطاء التالية:
 .1أسلوب انتقاء العينات
عينة كبيرة
عينة صغيرة مخبأة ضمن ُ
ُ .2
 .3حجم العينة

1
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الدراسات:
 1.طلب المساعدة لوقف العنف :أعمار النساء تتراوح بين  15و 19سنة
2.عودة إلى الوطن يشوبها عدم الوضوح :وجهات نظر الالجئين السوريين في األردن حيال العودة ومفهوميْ العدل والتعايش
 3.الباحثون العرب في مواجهة التحديات في إطار دراسة الميل الجنسي

على الصعيد الدولي
 .2العينة الصغيرة
قراءة :االلتزام بالحقيقة
في سنةُُ،1998عمد أندرو ويكفيلد بالتعاون مع  12من زمالئه إلى نشر مجموعة دراسات في مجلة ذا النسيت الدورية الطبية والتي
أشير فيها إلى أن لقاح زيادة المناعة ضد الحصبة والحصبة األلمانية والنكاف قد تجعل من يتلقاه من األطفال عرضة لتدهور في سلوكهم
للعينة التي تمُُاستخدامها ( )12=nوالتصميم غيرالمتحكم فيه والطبيعة
واضطراب شامل في نموهم .وعلى الرغم من الحجم الصغير ُ
التخمينية لالستنتاجاتُ،حاز البحث على دعاية واسعة االنتشار بحيث بدأت عقب ذلك معدالت التلقيح ضد الحصبة والحصبة االلمانية
والنكاف باالنخفاض نظراُُإلى قلق األهل حيال احتمال إصابة أطفالهم بالتوحد نتيجة هذا اللقاح.
واستناداُُإلى ما أشارت إليه مجلة الصحافة المحترفة الخاصة بجامعة كولومبيا "كولومبيا جورناليزم ريفيو"ُ،على الرغم من أن العلوم
الالحقة كانت واضحة فيما خلصت إليه حيث دحضت بشكل قاطع أي رابط بين اللقاحات والتوحُد .بهدف التغطية "الموضوعية" للقضيةُ،
حرص الصحفيون على اقتباس أقوال أشخاص من طرفيُُاإلشكالية" .ففي حين أنه من المطمئن معرفة أن ما يقارب نصف التقارير
األميركية ( 41في المئة) حاولت إلى درجات متفاوتة دحض الرابط بين اللقاح والتوحُدُ،طرحت الدراسة إشكالية "الموضوعية" في القضايا
التي يكون فيها ميزان األدلة يرجح كفُة واحدة من "الجدال" .في هذه الحاالت قد تكون التغطية الموصوفة بالـ"المتوازنة" غيرمسؤولةُ،
خاصة حين توحي هذه التغطية إلى وجود جدلية حيث ال جدلية في واقع األمر".
العينة ( 12شخصاُ)ُال تتيح لنا التوصل إلى أي نتائج .عامل
استنادا إلى المبادئ اإلحصائية األساسيةُ،يدرك المرء أن محدودية حجم ُ
الحظُ،وأخطاء أخرى في الدراسةُ،ساهم في التوصل إلى االستنتاج الخاطئ بوجود عالقة سببية بين اللقاح والتوحُد.

 .2العينات الصغيرة المخبأة ضمن العينات الكبيرة
قراءة :المخاطر الخفية للبيانات المتعلقة باألقليات العرقية في االستطالعات الكبيرة
عينة يقارب الـ 100ألف شملها استطالع القوى العاملة البريطانية .غير أن المقال الذي تم االستشهاد
في المقابل لدينا في هذه الحالة حجم ُ
به في هذه الحالةُ،بعنوان النازحون "يستنزفون" نظام المساعدات :األجانب أكثر ترجيحاْ لطلب المساعدات ،يقتصر تركيزه على المطالبين
بمساعدات اإلسكان المولودين في باكستان وبنغالدش المتراوحة أعمارهم بين  40و .44ويشمل االستطالع فقط  27شخص ينتمون إلى
هذه الشريحة الديموغرافية .وبالتاليُ،وفي حين أن عينة البحث تُعتبر كبيرةُ،ال تزال األقليات غير ممثلة بالقدر الكافي .ويشكل ما سبق
تحدياُُبحدُُذاته للصحفيين الذين يحاولون استقطاب اهتمام القراء عبر القيام بتقارير عن المجموعات المفتقرة إلى التمثيل في وسائل
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اإلعالم .وبالتالي احرصوا قبل استخدام دراسات تعتمد على البيانات الكبيرة الحجم التي قد تتضمن بعض األقليات على البحث عن
استطالعات أخرى تستهدف بشكل خاص تلك المجموعات.

 .3مثال عن كيفية تجنُب الوقوع في تضليل التقارير المتعلقة بالوظائف

تسعى هذه المقالة إلى توضيح كيف أنه حتى مع حجم عينة كبير جدُا تبقى البيانات المستندة إلى عينة غير دقيقة بطبيعتها ويمثُل كل رقم
نطاقُا ممكنُا من األرقام التي تصف نمو التوظيفhttp://www.nytimes.com/2014/05/02/upshot /how-not-to-be- :
misled-by-the-jobs-report.html?_r=1

اقرأ المقال وأجب عن األسئلة التالية:
● ما هو حجم العينة ألي شهر معين؟
● كم عدد الوظائف المتوفرة بالفعل في سوق العمل؟
● ماذا تمثل القضبان المتحركة؟
● فسر/ي لماذا تعد جميع العناوين صحيحة؟

تدريب إضافي
تتوفر مجموعة من الموارد التي تتناول مبادئ اإلحصاءات األساسية بما في ذلك:
http://paldhous.github.io/ucb/2016/intro-data/week1.html
https://legacy.gitbook.com/book/towcenter/curious-journalist-s-guide-to-data/details
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التقييم
هل أنتم حديثون في مجال تقديم البيانات؟ُالرجاء االطالع على القسم المخصص للمنهجية لدى استخدامكم أي بيانات استطالع .وحاولوا
خالل استماعكم إلى زمالئكم وزميالتكم في معرض تقديمهم معرفة ما إذا كانوا قد قرأوا المنهجية وفهموا الخطأ الذي ارتكبه المراسل.
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 5: Evaluating Data
Interpretation
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Assessing Data
Reliability
How to tell if your data is fishy

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Spotting suspicious data
● Does the data look “normal” when compared to other data from other
regions?
● If a crude number is reported, can you standardize and calculate a rate to
see if the numbers are comparable?
● If the data is aggregated, can you get a disaggregated version?
● Is the data notorious for being easy to manipulate or measuring something
that is easy to undercount?
● Are there other similar datasets collected by another institution that can be
used for verification?
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تقييم إمكانية االعتماد على البيانات
كيف يمكن كشف العيوب في البيانات؟
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كشف العيوب في البيانات
●
●
●
●
●

هل تبدو البيانات "طبيعية" عند مقارنتها ببيانات أخرى من مناطق مختلفة؟
إذا كان لدينا أرقام خام ،هل يمكن توحيدها وحساب معدالت منها لنعرف مدى إمكانية مقارنتها بغيرها؟
إذا كانت البيانات غير مقسمة ،هل يمكنا الحصول على نسخة مقسمة منها؟
هل تتسم البيانات بأنه يسهل التالعب بها؟ أو أنها تقيس أشيا ًء يمكن أن تقدم أرقاما ً ال تعبر عن الواقع الفعلي؟
هل يوجد بيانات أخرى مشابهة تقدمها جهة أخرى بحيث يمكن استخدامها للتأكد من صحة بياناتنا؟
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Module 3: Understanding
Data
Lesson 5: Evaluating Data
Interpretation
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Evaluating Data
Interpretation
Avoiding common mistakes in reading
your data
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Common Data Interpretation Mistakes
●
●
●
●
●

Choosing Bad Proxy Data
Comparing Things that are not Alike
Confusing Correlation and Causation
Finding Trends in too Little Data
The Ecological Fallacy
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Choosing Bad Proxy Data
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Proxies for quality of education in region
●
●
●
●
●
●

Literacy rates
Fields of study in higher education
Scores on international tests
Enrollment rates
“Survival rates” in schools
Youth unemployment
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Proxy data for our public school story
1.
2.
3.
4.

The Syrian refugee population in schools
The quality of education
The quantity and quality of teachers
The capacity of the school infrastructure (rented vs owned schools, one
shift vs two shift)
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Examples of bad proxy data
●
●
●
●

Reported rape cases for frequency of rape
Distance to public health facility for quality of healthcare
Per capita GDP for average income
Popularity of a certain product for effectiveness of that product
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Comparing things that are
not alike
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When making comparisons
● Do you have a data-driven reason for the comparison you are making? (for
example, the countries being compared have a similar socio-economic
profile as measured by per capita income, life expectancy, etc.)
● Do you control for factors that could make the comparison unfair?
● Do you look at the trend in data over time?
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Confusing Correlation and
Causation
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What’s the difference?
Correlation is a mutual relation of two or more things. In other words, correlation
is when the value of two variables goes up or down in a similar pattern.
The tricky thing about correlation is it is very difficult to know which variable is
influencing the other, if there is any relationship at all.

When writing a headline, it is impossible to directly assert a relationship between
one variable and another.
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Finding trends in too little
data
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Regression to the mean
Extreme values will be followed by 'normal' values
Things will even out over the longer term
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Regression to the mean
Traffic deaths in your city: 800 this year, compared to only 700 last year and 650
the year before
-

Has your city become more dangerous? What do you think will happen next
year?
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Regression to the mean: the good news
● Just because you don’t have data for the most recent year, does not
necessarily mean your data is “old”
● Look at the last 10 years of data: are the numbers fairly consistent over time
with the exception of outliers?
● It is always better to rely on historical trend data rather than fixate on the
number in the “newest” data
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The Ecological Fallacy
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The Ecological Fallacy
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The Ecological Fallacy
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The Ecological Fallacy

Don't infer things about individuals when you
only have group statistics
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“An ecological fallacy is the interpretation of statistical data where inferences
about individuals are made from data about a group to which those individuals
belong.” -Heather Krause
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Examples of the Ecological Fallacy
● Newspapers making assumptions about individual women’s choices based
on declining abortion rates
● The faulty conclusion that all students in the class with the highest national
score in mathematics must be exceptional at math
● Reports incorrectly asserting that an increase in antidepressant
prescriptions nationally indicates a crisis of depression among citizens
● The persistent stereotype that all women are bad drivers
-Heather Krause
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The Ecological Fallacy
Data on individuals can be aggregated to tell a story about the group as a whole;
data about groups can not be dissected to tell stories about individuals in that
group.
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Common Data Interpretation Mistakes
●
●
●
●
●

Choosing Bad Proxy Data
Comparing Things that are not Alike
Confusing Correlation and Causation
Finding Trends in too Little Data
The Ecological Fallacy
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تقييم تفسير البيانات
تجنب األخطاء الشائعة في قراءة البيانات
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األخطاء الشائعة في تفسير البيانات
●
●
●
●
●

االستناد إلى بيانات غير مباشرة وسيئة
مقارنة األشياء غير المتشابهة
الخلط بين االرتباط والسببية
التسرع في صياغة االستنتاجات من بيانات قليلة
مغالطة االستدالل البيئي
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االستناد إلى بيانات غير مباشرة وسيئة
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المؤشرات غير المباشرة لجودة التعليم في المنطقة
●
●
●
●
●
●

معدالت األمية
التخصصات في التعليم العالي
الدرجات التحصيلية في االختبارات الدولية
معدالت االلتحاق
"معدالت االستمرار" في المدارس
بطالة الشباب
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البيانات غير المباشرة لمدارسنا الحكومية
.1
.2
.3
.4

عدد الالجئين السوريين في المدارس
جودة التعليم
عدد وكفاءة المعلمين
وضع البنية التحتية للمدرسة

Eva Constantaras

أمثلة على بيانات غير مباشرة وسيئة
●
●
●
●

الحديث عن حاالت االغتصاب باإلشارة لمدى تكرار حوادث االغتصاب
قياس جودة الرعاية الصحية باالستناد إلى مدى بعد أو قرب المنشآت الصحية
قياس معدل دخل الفرد باالستناد إلى الناتج المحلي اإلجمالي للفرد
قياس كفاءة منتج استناداً إلى مدى شعبيته
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مقارنة األشياء غير المتشابهة
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عندما نُجري المقارنات
● هل لديك سبب مبني على البيانات للمقارنة التي تجريها؟ (على سبيل المثال ،الدول التي تمت مقارنتها تتمتع
بوضع اقتصادي واجتماعي متشابه تم قياسه بمؤشرات دخل الفرد ،متوسط العمر ،إلخ).
● هل تتحكم بالعوامل التي يمكن أن تجعل من المقارنة غير عادلة؟
● هل تلتفت إلى االتجاهات التي تتخذها البيانات مع مرور الزمن؟
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الخلط بين االرتباط والسببية
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ما هو الفرق؟
االرتباط هو عالقة مشتركة بين شيئين أو أكثر .بتعبير آخر ،االرتباط هو عندما تتغير قيمة متغيرين بنمط متشابه
(زيادةً أو نقصانا ً).
في االرتباط يصعب معرفة أي المتغيرين يؤثر في اآلخر وإذا ما كان هناك عالقة بينهما.
عند كتابة العنوان ،يستحيل الجزم مباشرةً بوجود عالقة بين متغير وآخر.
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الخلوص إلى استنتاجات في بيانات قليلة
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االنحدار نحو المتوسط
القيم القصوى سوف تتبعها قيم "طبيعية"
ستتوسط األشياء على المدى الطويل
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االنحدار نحو المتوسط
الموت بحوادث السيارات في مدينتك/ي 800 :في هذا العام ،بالمقارنة مع  700العام الماضي و 650في العام
الذي قبله
-

هل أصبحت مدينتك أشد خطورة؟ ما الذي تعتقد أنه سيحدث في العام القادم؟
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االنحدار نحو المتوسط :األخبار السارة
● إذا لم يكن لديك بيانات من أحدث سنة ،فهذا ال يعني بالضرورة أن بياناتك "قديمة"
● أدرس/ي آخر  10سنوات من البيانات ،هل األرقام ثابتة نسبيا ً مع مرور الوقت باستثناء الحاالت الشاذة؟
● من األفضل دائما ً االعتماد على اتجاه البيانات عبر السنوات بدالً من االكتفاء بالرقم الموجود في "أحدث"
البيانات
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مغالطة االستدالل البيئي
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مغالطة االستدالل البيئي
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مغالطة االستدالل البيئي
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مغالطة االستدالل البيئي
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ال تقفز/ي إلى استنتاجات عن األفراد عندما يكون لديك إحصاءات
تمثل مجموعة
"مغالطة االستدالل البيئي هي تفسير البيانات اإلحصائية بحيث تُبنى االستنتاجات عن األفراد من بيانات حول
مجموعة ينتمي لها أولئك األفراد" – هيثر كراوز
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أمثلة على مغالطة االستدالل البيئي
●
●
●
●

تبني افتراضات حول الخيارات الفردية للنساء بناء على انخفاض معدالت اإلجهاض
االستنتاج الخاطئ بأن جميع الطالب الحاصلين على أعلى المعدالت التحصيلية في مادة الرياضيات يتمتعون
بقدرات استثنائية في الرياضيات
تقارير تؤكد أن ازدياد عدد الوصفات الطبية لمضادات االكتئاب دليل على وجود أزمة اكتئاب بين المواطنين
الصورة النمطية بأن النساء ال يجيدون قيادة السيارات

 -هيثر كراوز
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مغالطة االستدالل البيئي
يمكن أن تجمع البيانات التي تخص أفراد لسرد قصة عن مجموعة بأكملها؛ لكن استخدام بيانات تتناول مجموعات
الستنباط استنتاجات خاصة باألفراد يعد خطأ .
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أخطاء شائعة في تفسير البيانات
●
●
●
●
●

االستناد إلى بيانات غير مباشرة وسيئة
مقارنة األشياء غير المتشابهة
الخلط بين االرتباط والسببية
التسرع في صياغة االستنتاجات من بيانات قليلة
مغالطة االستدالل البيئي
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Exercise

Assess Data Reliability
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Evaluating Data Interpretation
3. Sub-topic: Identifying suspicious data
4. Objective: Spot inherent weaknesses in data
5. Time Allotment: 30 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Data Reliability
1.

Open the Health Equity and Financial Protection DATASHEET for Jordan. The Health
Equity and Financial Protection data sheets provide a picture of equity and financial
protection in the health sectors of low- and middle-income countries. For each indicator, it
uses a measure of how rich and poor people are. Imagine they line up everyone in the
country from poorest to richest and divide them into five equal sized groups. These five
groups are called Quintiles. Q1 is the 20% poorest people in the country, Q2 is the second
poorest group in the country, Q3 are the 20% that fall right in the middle of wealth
distribution, Q4 are the richest 60-80% of people in that country and Q5 are the richest
people in the country. So, if, for example, in Q1, 2.9% of children are reported as being
underweight by their mothers where in Q5, 2.0% of children report being underweight by
their mothers. That means that a poor child is only 1% more likely to be underweight than
a rich child. What could be the problem with using a mother as a source for data on child
weight?
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●

Which indicators have the biggest differences between the poorest children (Q1)
and the richest children (Q5)?

●

Which indicators have almost the same numbers across all wealth categories?

●

Based on what you learned above, which indicators would be easier for data
collectors to under-report? Which would be difficult to under-report?

●

Do the numbers that are easy to under-report coincide with the indicators that
have an equal distribution across wealth categories?

●

Do the numbers that are difficult to under-report coincide with the numbers that
have higher rates among poor children than rich children?

●

Which numbers would you evaluate as most and least trustworthy based on this
analysis?

Further Practice
Now let’s look a dataset about women’s family planning habits. Open
http://data.worldbank.org/data-catalog/HNPquintile
Filter to see just your country. Then filter the following indicators:
●
●
●
●
●

Mean number of children ever born to women aged 40-49 (Q1-5)
Mean ideal number of children (Q1-5)
Knowledge of contraception (modern method) (% of married women) (Q1-5)
Current use of contraception (modern method) (% of married women)
Fertility planning status (wanted then) (% of births) (Q1-5)
Consider again which numbers are easy to under-report and over-report and whether
what women are saying and doing according to this survey line up with the outcomes.

Assessment
When your classmates criticize data sources, listen to their justifications. Are they relying on
assumptions or have they actually done the work of researching the data collection methodology
and checked the source?
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تمرين

تقييم إمكانية االعتماد على البيانات
ملخص
.1

الوحدة :فهم البيانات

 .2الدرس :تقييم تفسير البيانات
 .3الموضوع الفرعي :تحديد العيوب في البيانات
 .4الهدف :كشف العيوب الداخلية في البيانات
 . 5الوقت المطلوب 30 :دقيقة

لنبدأ
سياق تعليمي
الشرائح المتعلقة بالتمرين

إمكانية االعتماد على البيانات
.1

افتح/ي ملف بيانات إحصاءات المساواة الصحية والحماية المالية في األردن .تقدم هذه اإلحصاءات صورة عن المساواة
والحماية المالية في القطاعات الصحية في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط .قاموا في كل مؤشر باستخدام مقياس يبين
وضع الناس األغنياء والفقراء .وفي كل دولة ،قاموا بترتيب فئات المجتمع من األفقر وحتى األغنى عبر تقسيمهم إلى خمس
مجموعات متساوية .يطلق على هذه المجموعات "األخماس" ( .)Quintilesتمثل الفئة  )1Q( 1أول  %20من الناس وهم األشد
فقرا في الدولة ،والفئة  )2Q( 2هي الفئة الفقيرة األقل فقرا من الفئة األولى ،أما الفئة  )3Q( 3فهم الـ  %20الذين يتوسطون
المجتمع من ناحية الغنى والفقر ،والفئة  )4Q( 4هم مجموعة الناس األغنياء بين  ،%80-60وتأتي الفئة  )5Q( 5لتمثل أغنى
شريحة في الدولة .فعلى سبيل المثال %2.9 ،من األطفال في الفئة  1مسجلين من قبل أمهاتهم باعتبارهم دون الوزن الطبيعي،
بينما في الفئة  5كانت نسبة األطفال المسجلين من قبل أمهاتهم باعتبارهم دون الوزن الطبيعي هي  .%2هذا يعني أن الطفل
الفقير له احتمالية أكبر بنسبة  %1فقط أن يكون دون الوزن الطبيعي مقابل الطفل الغني .لكن ما المشاكل المترتبة عن اعتماد األم
كمصدر للمعلومة المتعلقة بوزن الطفل؟
● ما هي المؤشرات التي تظهر اختالفات أكبر بين األطفال األشد فقرا (الفئة  )1واألشد غنى (الفئة )5؟
● ما هي المؤشرات التي لم تظهر اختالفا واضحا في األرقام عبر جميع الفئات؟
● بناء على ما ذكر أعاله ،ما هي المؤشرات التي يمكن أن تعطي أرقاما أقل من الواقع الفعلي؟ وأيها تعطي أرقاما
دقيقة؟
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● هل توجد عالقة بين المؤشرات التي يمكن أن تعطي أرقاما أقل من الواقع الفعلي وبين المؤشرات التي أعطت توزيعا
رقميا متساويا بين الفئات المختلفة؟
●

هل توجد عالقة بين المؤشرات التي تعطي أرقاما دقيقة وبين المؤشرات التي تمتلك معدالت أعلى لدى األطفال
الفقراء مقابل األطفال األغنياء؟

● بناء على هذا التحليل ،ما هي األرقام التي يمكن اعتبارها صحيحة ويعتمد عليها ،وأيها ليس كذلك؟

لنتابع
سنلقي نظرة اآلن على بيانات أخرى تتعلق بعادات التخطيط العائلية لدى الناس ،افتح/ي هذا الملف:
http://data.worldbank.org/data-catalog/HNPquintile
لنقم بتصفية البيانات وتحديد الدولة ،ثم تصفيتها على أساس المؤشرات التالية:
●
●
●
●
●

معدل األطفال الذين ولدوا من أمهات ضمن الفئة العمرية ( 49-40الفئة )5 – 1
معدل العدد المثالي لألطفال (الفئة )5 – 1
المعرفة بوسائل منع الحمل (الطرق الحديثة) ( %من النساء المتزوجات) (الفئة )5 – 1
االستخدام الحالي لوسائل منع الحمل (الطرق الحديثة) ( %من النساء المتزوجات) (الفئة )5 – 1
حالة التخطيطات المتعلقة بالخصوبة (المطلوبة آنذاك) ( %من الوالدة) (الفئة )5 – 1

لنفكر مرة أخرى أي األرقام التي يمكن أن تعطي أرقاما أقل أو أكثر من الواقع الفعلي ،وما إذا كان ما تقوله وتفعله النساء في هذا المسح
يتطابق مع النتائج.

تقييم
عندما يقوم زمالؤكم بنقد البيانات ،استمعوا لمبررات هذا النقد؟ هل يعتمدون على افتراضات أم أنهم قاموا بما هو مطلوب فعله من البحث
في منهجية جمع البيانات وتفحص مصادرها؟
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Exercise

Identifying the Interpretation Error
Summary
1.

Module: Understanding Data

2. Lesson: Evaluating Data Interpretation
3. Sub-topic: Identifying the interpretation error
4. Objective: Spot the author’s error in interpreting the data
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Related slides

Spot the interpretation error
Each of the data sources or news stories below commit at least one error in data interpretation.
Please identify the error from this list and explain how to fix it:
●
●
●
●
●

Choosing Bad Proxy Data
Comparing Things that are not Alike
Confusing Correlation and Causation
Finding Trends in too Little Data
The Ecological Fallacy

1
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1. Quality of Education
2. Preventive measures urged as number of murdered women rises
3. HelperChoice Salary Survey: Areas where Middle Eastern Employers Pay Domestic
Helpers the Least and the Most
4. Experts call for national strategy to combat illegal drugs, weapons smuggling
5. Jordanians facing challenges posed by refugee influx, terrorism and corruption

Find Good Proxy Data
Now, review these metrics for measuring Gender Income Inequality
List the type of story you would use each metric for.

Further Practice
A journalist can seriously damage his or her reputation with the audience and with the author of
data studies by misinterpreting data. Before you publish, consider showing your main findings to
a data expert to evaluate whether your conclusions are accurate. When you read news stories,
also check the interpretation of the author to check for any of these mistakes.

Assessment
Make sure you are very clear on the error committed by each of the examples and can explain
them in your own words. Being able to spot others’ errors means it will be much more likely that
you will not make the same mistake yourself.
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تمرين

معرفة أخطاء تفسير البيانات
ملخص
 .1الوحدة :فهم البيانات
 . 2الدرس :تقييم تفسير البيانات
 . 3الموضوع الفرعي :معرفة أخطاء تفسير البيانات
 . 4الهدف :تحديد خطأ المؤلف/ة في تفسير البيانات
 . 5الوقت المطلوب 60 :دقيقة

لنبدأ
سياق تعليمي
الشرائح المتعلقة بالتمرين

تحديد األخطاء في تفسير البيانات
ارتكبت كل من مصادر البيانات أو األخبار أدناه خطأًًواحداًًعلى األقل في تفسير البيانات .حدد/ي الخطأ من هذه القائمة ووضح/ي كيف
يمكن إصالحه:

●

االستناد إلى بيانات غير مباشرة وسيئة

● مقارنة األشياء غير المتشابهة
●

الخلط بين االرتباط والسببية

●

التسرع في صياغة االستنتاجات من بيانات قليلة

● مغالطة االستدالل البيئي

1
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.1
.2
.3
.4
.5

جودة التعليم
عدم اتخاذ اإلجراءات الرادعة حفز زيادة النساء اللواتي تعرضن للقتل
استبيان راتب هيلبر تشويس :المناطق التي يدفع فيها أصحاب العمل في الشرق األوسط لمساعدي المنازل األدنى واألعلى
خبراء يدعون الستراتيجية وطنية لمواجهة المخدرات الممنوعة وتهريب األسلحة
أردنيون يواجهون تحديات يفرضها تدفق الالجئين واإلرهاب والفساد

ابحث/ي عن بيانات غير مباشرة جيدة
واآلنً،راجع/ي هذه المقاييس لقياس عدم المساواة في الدخل بين النوع االجتماعي
ما هو نوع القصص الذي يمكن استخدام هذه المقاييس فيها.

لنتابع
يمكن للصحفي أن يضر بسمعته كثيراًًمع الجمهور ومع صاحب/ة البيانات إذا أساء/ت تفسير البيانات .قبل نشر أي شيءً،اعمل/ي على
عرض النتائج الرئيسية ألحد خبراء البيانات لتقييم مدى دقة االستنتاجات .وعند قراءة األخبار والتقاريرً،حاول/ي التعرف على طريقة
تفسير الكاتب/ة والكشف عن أي من هذه األخطاء.

تقييم
تأكد/ي من وضوح األخطاء الموجودة في األمثلة أعاله ومن قدرتك على توضيحها بكلماتك الخاصة .فعند التمكن من رصد أخطاء
اآلخرينً،فهذا يعني زيادة قدرتك على تجاوز هذه األخطاء عند الكتابة والتفسير.
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Module 4: Data
Visualization
Lesson 1: Purpose of Data
Visualization

Eva Constantaras

Data visualization
An introduction to visual storytelling

Eva Constantaras

At the end of this module you will
●
●
●
●
●
●

Appreciate the purpose of data visualization
Match data and graph types
Develop an effective data visualization design strategy
Use map types appropriately
Address ethical issues that arise with data visualization
Convey stories with data visualization
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Purpose of Data
Visualization

Eva Constantaras

Alberto Cairo, The Functional Art
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Data visualization
● Brain likes images
● Makes the
information easier to
understand
● Grabs the reader’s
attention
Alberto Cairo, The Functional Art
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Goals of a data visualization
● A visualization should not be just a pretty picture, but a structured visual
presentation of facts.
● Infographics should be used to clarify stories, but context and complexity
must remain.
● Data can be simplified, but not stories.
--Alberto Cairo
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Are these informative?

Eva Constantaras
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What’s the headline?
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What’s the headline?
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Source: “The US is the Biggest Carbon Polluter in History” (NYT, 1/6/2017)
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History of data
visualization

Diagraming Disaster: Napoleon’s March to
Russia
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John Snow's data journalism: the cholera
map that changed the world
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Steps to visualize data

Florence Nightingale and the rise of datadriven policy
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Chart redesign: what’s the headline?
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Chart redesign: which works best?
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Data visualization process
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Staying focused
“Headlines are our hypotheses. Here we promise our readers what they’ll see
once they look at the chart. That has multiple advantages: Readers will save
time because they’ll immediately know what they should pay attention to when
looking at the chart. They will also remember the central statement of the chart
better if it’s written out.”
--Lisa Charlotte Rost,

DataWrapper
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What is the headline?
● “Homicides in Jordan in 2018”

● “Crimes committed against public administration in Tafileh”

● “Suicide in Jordan over the past ten years”
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What is the headline?
● “Homicides in Jordan decreased by 30% in 2018”

● “The number of crimes committed against public properties per 10,000
Jordanians were the highest in Tafilah, Maan and Aqaba in 2018”

● “Around one third of accidents that caused deaths in 2018, were mainly
caused by speed, road constructions, unclear road signs and weather
conditions”
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Next: from headline to
visualization
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تمثيل البيانات بصريا
مقدمة في سرد المعلومات قصصيا
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في نهاية هذا الدرس سيكون لديك القدرة على:
●
●
●
●
●
●

فهم الغرض من التمثيل البصري للبيانات
اختيار المخطط التمثيلي المناسب لنوع البيانات
تطوير استراتيجية فعالة لتمثيل البيانات
استخدام أنواع الخرائط المختلفة بشكل مناسب
معرفة الضوابط التي تصاحب عملية تمثيل البيانات
التعبير القصصي من خالل تمثيل البيانات
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الغرض من التمثيل البصري للبيانات
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التمثيل البصري للبيانات
● يستمتع العقل بمشاهدة الصور.
● تسهل عملية فهم المعلومات.
●

تجذب انتباه

القارئ.
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أهداف التمثيل البصري للبيانات
● التمثيل البصري ليس مجرد صورة جميلة ،بل هو عرض مرئي منظم للحقائق.
● تستخدم الرسوم البيانية في توضيح القصص ،مع األخذ بعين االعتبار ضرورة المحافظة على السياق
والتعقيد.
● يمكن تبسيط البيانات ،وليس القصص.

-ألبرتو كايرو
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أكان هذا مفيدا؟
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ما المقصود بعنوان المخطط؟
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ما هو عنوان المخطط؟

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Source: “The US is the Biggest Carbon Polluter in History)1/6/2017 ,TYN( ”
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تاريخ التمثيل البصري للبيانات
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الرسم التخطيطي للكوارث :حملة نابليون على روسيا
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صحيفة بيانات جون سنو :خريطة الكوليرا التي غيرت العالم
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خطوات عملية عرض البيانات بصريا
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فلورنس نايتنجيل وصعود السياسة المعتمدة على البيانات
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إعادة تصميم المخطط :ما هو العنوان الرئيسي؟
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إعادة تصميم المخطط :أيها أفضل؟
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عملية عرض البيانات بصريا

الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات
الفرضية

 -1ماهي وجهة نظرك؟
العنوان

يتطلب

اإلثبات

 -2كيف يمكنك تأكيد وجهة نظرك على الرسم
البياني؟
نوع المخطط البياني و البيانات و لون المخطط و النقاط الرئيسية و
التعليقات التوضيحية

يتطلب

ماذا يُظهر المخطط البياني النهائي؟
التفسير

الوصف و العناوين المفتاحية و المصادر
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حافظ/ي على تركيزك
"العناوين هي فرضياتنا ،نحن نَ ِعد من خاللها القارئ بما سوف يراه بمجرد إلقاء نظرة على المخطط ،وهذا يحمل
عدة مزايا :يحفظ وقت القارئ حيث أنه سيعرف على الفور ما يجب عليه االنتباه إليه عند النظر إلى المخطط ،كما
أنه سيتذكر المبدأ االساسي للمخطط بشكل أفضل عندما يكون مكتوبا".
-ليزا تشارلوت روستDataWrapper ،
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ما هو العنوان؟
● "جرائم القتل في األردن لعام "2018

● "الجرائم المرتكبة ضد اإلدارة العامة في الطفيلة"

● "اإلنتحار في األردن على مدى السنوات العشر الماضية"
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ما هو العنوان؟
● "انخفاض جرائم القتل في األردن بنسبة  %30في عام "2018

● "عدد الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات العامة لكل  10000مواطن أردني كانت أعلى نسبة في الطفيلة
ومعان والعقبة في "2018

● "حوالي ثلث الحوادث التي نتج عنها وفيات في  2018كان سببها السرعة وبناء الطرق وإشارات الطرق
غير الواضحة واألحوال الجوية"
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التالي :من العنوان إلى التصور
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Exercise

Reading a data visualization
Summary
1.

Module: Data Visualization

2. Lesson: Purpose of a Data Visualization
3. Sub-topic: Interpreting a data visualization
4. Objective: Assessing the group’s graphical literacy
5. Time Allotment: 45 minutes

Steps
Learning Context
A key component of selecting a graphical form for your data visualization is understanding your
audience’s ability to interpret different graphical forms and arrive at accurate conclusions about
what information the chart conveys.

Procedure
Individually, evaluate each of the charts below and explain in one sentence, the most important
piece of information expressed in the chart:
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Example:

In this example, the internet speed (as measured in megabytes per second) is on the X axis and
the Gross Domestic Product per capita (the total value of all the goods and services produced by
a country in a particular year, divided by the number of people living there) is on the Y axis. You
may have needed to look up definitions to understand this.
Now, what is the most important piece of information in this chart?
Incorrect responses:
● Comparing GPD per capita with internet speeds
● When countries become richer, their internet becomes faster
● Wealth vs internet speeds

2
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Correct responses:
● Wealthier countries have faster internet access
● Poorer countries have slower internet access
● Faster internet speeds correspond to countries with wealthier citizens

1. Grouped bar chart
What is the most important piece of information in this chart?

https://inkyfada.com/ar/2017/01/05/التلوث-غيمة-50-الغازوال-تونس/
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2.

Box Plot

4

Eva Constantaras

*The data is a bit skewed given that the male teachers existed in schools is only eight teachers vs
200 females. What is the impact of a small sample size?
What is the most important piece of information in this chart?
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3.

Sankey Diagram
What is the most important piece of information in this chart?

https://www.7iber.com/2012/08/infographic-electricity-jordan/
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4.

Stacked Area
What is the most important piece of information in this chart?

http://euanmearns.com/the-arab-spring-impact-on-oil-production/
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5.

Choropleth Map
What is the most important piece of information in this chart?

https://www.7iber.com/politics-economics/wheat-production-and-consumption/

Further Practice
When you are learning data visualization, the best thing you can do is to practice by interpreting
data visualizations created by others. Check out these resources:
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https://blog.datawrapper.de/
https://informationisbeautiful.net/
https://informationisbeautiful.net/

Assessment
This assignment was meant to be challenging. It is important not to overestimate the graphical
literacy of your audience. If you create a visualization that your audience struggles to understand,
then they will most likely skip over it, and you will have failed to communicate your message.
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تمرين

قراءة التصوير البياني
تلخيص:
.1

المنهاج :التصوير البياني.

 .2الدرس :هدف التصوير البياني.
 .3الموضوع الفرعي :تفسير التصوير البياني.
 .4الهدف :تقييم الثقافة التصويرية للمجموعة.
 .5الوقت المخصص :خمس وأربعون دقيقة.

الخطوات:
سياق التعلم:
إن العنصر األساسي الختيار نماذج مصورة لتصويرك البياني هو معرفة مدى قدرة جمهورك على تفسير النماذج المصورة المختلفة
والوصول إلى نتائج دقيقة عن ماهية المعلومات التي يمكن أن يوضحها المخطط.

الطريقة:
بشكل فردي ،قيم/ي كل من المخططات أدناه واشرح/ي بجملة واحدة المعلومة األكثر أهمية المبينة في المخطط.

1
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مثال:

مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بسرعات اإلنترنت:

في هذا المثال :إن سرعة اإلنترنت (مقاسة بالميغابايت/ثانية) تقع على المحور  Xوالناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد (القيمة اإلجمالية
للسلع والخدمات لبلد ما في سنة معينة مقسومة على عدد السكان فيه) يقع على المحور  .Yقد نحتاج إلى البحث عن تعاريف لفهم ذلك.
واآلن :ما هي المعلومة األكثر أهمية في هذا المخطط؟
اإلجابات الخاطئة:
● مقارنة الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد بسرعات اإلنترنت.
● تزداد سرعة اإلنترنت بازدياد ثراء الدولة.
●

2

الثراء مقابل سرعة اإلنترنت.
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اإلجابات الصحيحة:
● النفاذ إلى اإلنترنت يكون أسرع في الدول األكثر ثراء.
● النفاذ إلى اإلنترنت يكون أبطأ في الدول األكثر فقرا.
● تتوافق سرعات اإلنترنت مع الدول ذوي المواطنين األكثر ثراء.

 .1المخطط الشريطي:
ما هي المعلومة األكثر أهمية في هذا المخطط؟

/05/01/2017/https://inkyfada.com/arتونس-الغازوال-50-غيمة-التلوث/

3
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.2

المخطط الصندوقي:

الفعالية في التحصيل العلمي

4
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*توضح البيانات أن عدد المدرسين الذكور المتواجدين في المدارس ثمانية فقط ،بينما عدد اإلناث  200مدرسة .ما هو تأثير الحجم
الصغير للعينة؟
ما هي المعلومة األكثر أهمية في هذا المخطط؟

5
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:مخطط سانكي البياني

.3

ما هي المعلومة األكثر أهمية في هذا المخطط؟

https://www.7iber.com/2012/08/infographic-electricity-jordan/

6
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.4

المخطط المساحي المكدس:

ما هي المعلومة األكثر أهمية في هذا المخطط؟

يوضح المخطط السابق عدد البراميل المنتجة في اليوم الواحد مقابل كثافة المادة الخام للغاز الطبيعي المسال في فصل الشتاء في بعض
الدول العربية وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
http://euanmearns.com/the-arab-spring-impact-on-oil-production/

7
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.5

خريطة كوروبليث الرقمية:

ماهي المعلومة األكثر أهمية في هذا المخطط؟

https://www.7iber.com/politics-economics/wheat-production-and-consumption/

تمرين إضافي
عند تعلم التصوير البياني ،يفضل التدرب على تفسير التصورات البيانية التي أنشأها اآلخرون .ينصح باالطالع على المصادر التالية:

8

Eva Constantaras

https://blog.datawrapper.de/
https://informationisbeautiful.net /
https://informationisbeautiful.net/

التقييم
من المفترض أن تمثل هذه الوظيفة تحديا .من األهمية بمكان أال تبالغ/ي في تقدير الثقافة الرسومية لجمهورك .إذا أنشأت تصور يصعب
على جمهورك فهمه على األرجح أال يثير اهتمامهم ويتخطوه ،وتكون/ي قد فشلت في إيصال الرسالة.

9
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Module 4: Data
Visualization
Lesson 2: Matching Data and Graph
Types
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Selecting the correct
chart
How to match a chart to your headline
and data
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Steps to visualize data
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Staying focused
“Headlines are our hypotheses. Here we promise our readers what they’ll see
once they look at the chart. That has multiple advantages: Readers will save time
because they’ll immediately know what they should pay attention to when
looking at the chart. They will also remember the central statement of the chart
better if it’s written out.”
--Lisa Charlotte Rost, DataWrapper
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Never just guess on your visualization!
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Chart types
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Your graph will depend on
Data type:
●
●
●
●
●

Numeric
Categoric
Numeric + Categorical
Maps
Network

Message:
●
●
●
●
●
●
●

Distribution
Correlation
Ranking
Part of a whole
Evolution
Map
Flow
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Bar chart
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Bar chart
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Bar chart
A bar chart shows the relationship between a numeric and a categorical variable.
Each entity of the categoric variable is represented as a bar. The size of the bar
represents its numeric value. Bar charts allow for exact comparisons among
values.
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Bar chart: write a better headline.
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Which bar chart is better?
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Which bar chart is better?
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Line chart

Eva Constantaras

Line chart: write a better headline
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Line chart
A line chart displays the evolution of one or several numeric variables. Data
points are connected by a line. A line chart is often used to visualize a trend in
data over intervals of time – a time series – thus the line is often drawn
chronologically.
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Bar chart
vs line chart
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Pie chart
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Pie chart:
write a better
headline
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Pie chart
A pie chart is a circle divided into sectors that each represent a proportion of the
whole. It is often used to show proportion, where the sum of the sectors equal
100%.
Best practices:

● No more than five slices
● Slices should be very different sizes
● Labeling numbers should not be required to get the overall message
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Pie chart vs. bar chart
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Pictogram
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Pictogram: which are pictograms?
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Pictogram
Pictogram Charts use icons to give a more engaging overall view of small sets of
discrete data. Typically, the icons represent the data’s subject or category, for
example, data on population would use icons of people. Each icon can represent
one unit or any number of units (e.g. each icon represents 10). Data sets are
compared side-by-side in either columns or rows of icons, to compare each
category to one another.
The use of icons can sometimes help overcome differences in language, culture
and education.

Eva Constantaras

Pictogram: too many icons
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A library of graphs
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اختيار المخطط الصحيح
كيف تجعل مخططا ً ما مناسبا ً لبياناتك وعنوانك الرئيسي؟
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خطوات إلى تصوير البيانات

الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات
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الحفاظ على التركيز
"تشكل العناوين فرضياتنا ،ومن خاللها يعي قراءنا ما يرونه في المخطط .ولذلك منافع متعددة :فعند النظر الى
المخطط سيوفر القراء الوقت النهم سيعرفون في الحال ما الذي يجب االنتباه إليه .كما أنهم سيتذكرون الفكرة
األساسية للمخطط أكثر في حال كتابتها".
-ليزا تشارلوت روست DataWrapper
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ال تعتمد أبدا على التخمين في تصويرك البياني
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أنواع المخططات
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سيعتمد رسمك البياني على :
نوع البيانات:
●
●
●
●
●

رقمية
فئوية
رقمية  +فئوية
خرائط
شبكية

الرسالة:
●
●
●
●
●
●
●

التوزيع
الترابط
الترتيب
جزء من كل
التطور
الخريطة
االنسياب
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المخطط الشريطي
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:المخطط الشريطي
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المخطط الشريطي:
يظهر المخطط الشريطي العالقة بين المتغيرين الرقمي والفئوي ,حيث يمثل كل شريط مجموعة من المتغيرات
الفئوية ,و يمثل حجم الشريط قيمته الرقمية .باالعتماد على المخططات الشريطية يمكننا إجراء مقارنات دقيقة بين
القيم.
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المخطط الشريطي :اكتب عنوانا ً أفضل
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اختر المخطط الشريطي األفضل؟
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اختر المخطط الشريطي األفضل؟
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المخطط الخطي

Eva Constantaras

المخطط الخطي :اختر عنوانا ً أفضل
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المخطط الخطي
يبين المخطط الخطي تطوراً واحداً من المتغيرات الرقمية المتعددة ,حيث ترتبط النقاط البيانية بخط .يستخدم
المخطط الشريطي غالبا ً لعرض اتجاه البيانات في فترات أو سالسل زمنية ,لذلك يُرسم الخط غالبا وفقا ً للتسلسل
الزمني
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مقارنة
المخطط الشريطي
بالمخطط الخطي
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المخطط الدائري
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المخطط الدائري:
اكتب عنوانا ً أفضل
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المخطط الدائري
هو عبارة عن دائرة مجزأة إلى أقسام تمثل كل منها نسبة معينة من المجموع الكلي .وغالبا ً ما يتم استخدام المخطط
الدائري إلظهار األجزاء بحيث يكون مجموعها .%100
أفضل التطبيقات:
● ال يتعدى الخمس شرائح
● يجب أن تكون الشرائح ذات أحجام مختلفة
● يجب اال يكون تصنيف األرقام مطلوبا ً للوصول الى الرسالة الكلية
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مقارنة المخطط الدائري مع المخطط الشريطي
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الرسم التخطيطي
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الرسم التخطيطي :أيهما رسم تخطيطي؟
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الرسم التخطيطي
تستخدم الرسوم التخطيطية االيقونات إلعطاء صورة عامة أكثر ارتباطا لمجموعة صغيرة من الحقائق المنفصلة.
تمثل االيقونات بشكل نمطي فئة أو موضوع البيانات ,مثال :ستستخدم البيانات الخاصة بالسكان ايقونات الناس
ويمكن لكل ايقونة أن تمثل وحدة واحدة ألي عدد من الوحدات (مثال :كل أيقونة تمثل  .)10يتم مقارنة مجموعات
البيانات جنبا ً الى جنب في كل االعمدة أو الصفوف من األيقونات وذلك لكل األصناف مع بعضها البعض.
يمكن استخدام األيقونات أن يساعد أحيانا في التغلب على االختالفات في اللغة والثقافة والتعليم.
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الرسم التخطيطي :الكثير من األيقونات
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مكتبة الرسوم البيانية
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Exercise

Matching headline, data and
graphs
Summary
1.

Module: Data Visualization

2. Lesson: Matching Data and Graph Types
3. Sub-topic: Matching headlines and data with graph types
4. Objective: Correctly identify which headlines and data go with which type of graph and
why
5. Time Allotment: 45 minutes

Steps
Learning Context
Slides

In Groups
Part 1
Match the headline and data set to the most appropriate chart. Please sketch and label the chart.

Data

Headline

Rate of girls out of school

1 in 4 girls are absent from
primary school

Graph (bar chart, line chart,
pie chart, pictogram)

1
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Percentage of candidates
running for parliament who
are women over the last 10
years

Women steadily seek greater
voice in government

Prevalence of unemployment
by age group

Unemployment among youth
eclipses older generations

Proportion of national budget
by funding source.

Loans continue to prop up
national budget

Part 2
Beyond choosing a basic chart, there are a few more considerations for making effective use of
those chart types. Each group, review these best practices, then find sample chart online and
critique based on these rules:
1.

Stacked bar chart

2. Pie chart
3. Line chart

2
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Part 3
Each group will be assigned a specific type of chart. Please prepare a short presentation for your
classmates explaining when the chart type is used and find one example of a good use of the
chart.
1.

Scatter plot

2. Box Plot
3. Treemap
4. Stacked Area
5. Lollipop

Further Practice
There are many tools to help you decide which chart type fits your data. Please check these for
more guidance:
https://www.data-to-viz.com/
https://blog.datawrapper.de/category/thoughts-how-to-s/

Assessment
Choosing the correct graph takes practice. Listen to your classmates present and think of
possible uses of the different types of charts that are presented.

3
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تمرين

ربط العنوان والمعلومات بالرسوميات
الخالصة
.1

الوحدة :تمثيل البيانات بصرياً.

.2

الدرس :مطابقة البيانات وأنواع الرسم البياني.

 .3الموضوع الفرعي :ربط العنوان والمعلومات بالرسوميات.
 .5الهدف :ربط العناوين والمعلومات بطريقة صحيحة مع أي رسم بيانيً،وتحديد سبب اختيارك للرسمة.
 .6الوقت المخصص 45 :دقيقة.

الخطوات
سياق التعلم
شرائح البوربوينت

العمل في مجموعات
الجزء األول
اربط/ي العنوان و مجموعة البيانات مع الرسم البياني األنسبً،يجب عليك/ي رسم وتسمية المخطط البياني أيضاً.

رسم بياني (باألعمدة أو دائري أو رسم
تخطيطي أو رسم خطي أو البيكتوغرام)

1

العنوان

البيانات

فتاة واحدة من كل  4فتيات ال تذهب إلى
المدرسة اإلبتدائية

معدل الفتيات اللواتي اليذهبن إلى المدرسة

تسعى النساء للحصول على دور أكبر في
الحكومة

النسبة المئوية للنساء المرشحات للبرلمان
خالل السنوات العشر الماضية
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معدل البطالة متفشي عند فئة الشباب بشكلًً انتشار البطالة حسب الفئة العمرية
أكبر من الفئة األكبر سناً

القروض تواصل في دعم الميزانية العامة

نسبة مصادر التمويل من الميزانية العامة

الجزء الثاني
باإلضافة إلى اختيار مخطط بياني أساسيً،فهناك بعض اإلعتبارات التي يجب األخذ بها لجعل هذه المخططات فعالة وناجحةً،يجب على
كل مجموعة إعادة النظر على هذه التمارين والبحث عن عينة من المخططات عبر اإلنترنت ونقدها استناداًًإلى هذه القواعد:
.1

Stacked bar chart

Pie chart .2
Line chart .3

الجزء الثالث
سيتم تعيين نوع محدد من المخططات البيانية لكل مجموعةً،يجب عليك إعداد برزينتيشن قصير لزمالئك في الفصل لتشرح/ي فيه متى
يتم استخدام هذا المخطط البياني وإيجاد مثال واحد على اإلستخدام الجيد لهذا المخطط .
.1

Scatter plot

Box Plot .2
.3

Treemap

Stacked Area .4
.5

2

Lollipop
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تمرين إضافي
هناك العديد من األدوات التي ستساعدك في تحديد نوع المخطط البياني الذي يناسب بياناتكً،يرجى التحقق من هذه الروابط للحصول على
مزيدًًمن التوجيه:
https://www.data-to-viz.com/
https://blog.datawrapper.de/category/thoughts-how-to-s/

التقييم
إن اختيار الرسم البياني الصحيح يتطلب بعض الممارسةً،استمع/ي إلى عروض زمالئك وفكر/ي في االستخدامات المحتملة لألنواع
المخططات البيانية المختلفة التي قاموا بتقديمها في البرزنتيشن .
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Module 4: Data
Visualization
Lesson 3: Design and Color Basics
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Design and Color
Basics
The theory behind powerful and
beautiful data visualization
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Principles for clean design
● Simplicity: Choose a maximum of three colors and fonts and stick with them
consistently
● Hierarchy: All visualizations need a focal point to guide them through story
● Brevity: Keep text short and to the point
● Creativity: Incorporate playful design that related to the topic
● Clarity: Label clearly, specify units, use a legend when necessary, always
label axes.
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Five Golden Rules
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1. No 3D EFFECTS
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1. No 3D EFFECTS

2. Sort data from largest to smallest and start
your y axis at zero.
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2. Sort data from largest to smallest and start
your y axis at zero.
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3. Choose maximum two to three colors or
shades of the same color for your graphic.
Stay away from rainbow colors
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3. Choose maximum two to three colors or
shades of the same color for your graphic.
Stay away from rainbow colors
● Color lets you set the mood
● You can use color to guide the viewer’s eye and draw attention to particular
features.
● Color enables you to tell a story.
● Consider using the same color for the same variables in related charts.
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4. Your headline should tell the story!
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Bad headlines: Rates of Domestic Violence in
Afghanistan. Weapons exports from the UK.
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Bad Headline: Top 10 Types of Registered
Domestic Violence Cases
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Bad Headline: Resolution Methods for
Domestic Violence in Afghanistan
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Choose the best headline
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Choose the best headline
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Choose the best headline
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Choose the best headline
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Choose the best headline
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5. Add context through clear text
●
●
●
●

Add labels
Include data source
Link to original data
Ensure the time period the data covers is clear
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Use direct labeling
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Use direct labeling
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Label categories, not numbers!

X
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The point of visualizations
is for people not to have to
remember numbers: so
don’t slap numbers on your
bars for no reason
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Label axes
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Include data source and link
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Recap: Five Golden Rules
1.
2.
3.
4.
5.

No 3D effects
Sort data from largest to smallest
Choose maximum 2-3 colors and fonts
Your headline should tell the story
Add context through clear text
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أساسيات التصميم واأللوان
النظرية الكامنة وراء عروض البيانات المرئية االحترافية
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الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات
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مبادئ التصميم االحترافي
● البساطة :إختيار ثالثة ألوان وخطوط كح ٍد أقصى والحفاظ على استخدامها في تصميمك.
● التسلسل الهرمي :تحتاج جميع العروض المرئية إلى نقطة محورية لتوجيه عملية السرد خالل العرض.
● اإليجاز:إستخدام النص الموجز والحفاظ على بقائه في صميم الموضوع.
● اإلبداع :اإلبداع تصميما ً مرحا ً يتعلق بموضوع العرض.
● الوضوح :إستخدام العناوين والتسميات بوضوح،تحديد الوحدات ،إستخدام وسيلة إيضاح عند الضرورة ،ودائما ً

وضع عناوينا ً للمحاور.
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خمس قواعد ذهبية
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 .1تجنب التأثيرات ثالثية األبعاد
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 .1تجنب التأثيرات ثالثية األبعاد

 .2ترتيب البيانات من األكبر إلى األصغر ،وبدأ ترقيم محور
الصادات (العمودي) من "صفر"
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 .2ترتيب البيانات من األكبر إلى األصغر ،وبدأ ترقيم محور
الصادات (العمودي) من "صفر"
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 .3لرسم مخططك البياني ،اختر/اختاري لونين أول ثالثة ألوان كح ٍد
أقصى أو درجات اللون نفسه؛ تجنّب/ي األلوان الزاهية
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 .3لرسم مخططك البياني ،اختر/اختاري لونين أول ثالثة ألوان كح ٍد
أقصى أو درجات اللون نفسه .تجنّب /ي األلوان الزاهية
● تساعد األلوان على ضبط المزاج.
● يمكنك استخدام األلوان لتوجيه عين المشاهد وجذب االنتباه إلى ميزات معينة.
● تتيح لك األلوان سرد حكاية.
● راعِ استخدام نفس اللون لنفس المتغيرات في المخططات المرتبطة ببعضها
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 .4العنوان الرئيسي يجب أن يكون إبداعياً ،يجب أن يروي حكاية
الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات
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أمثلة على عناوين ضعيفة :معدالت العنف المنزلي في أفغانستان.
صادرات األسلحة من المملكة المتحدة.
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مثال على عنوان ضعيف :أكثر  10أنواع عنف منزلي مس ّجلة
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مثال على عنوان ضعيف :طرق ح ّل العنف المنزلي في أفغانستان

Eva Constantaras

إختيار العنوان الرئيسي األفضل

Eva Constantaras

اختر/اختاري العنوان الرئيسي األفضل
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إختيار العنوان الرئيسي األفضل
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إختيار العنوان الرئيسي األفضل
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إختيار العنوان الرئيسي األفضل
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صا ً واضحا ً إلضافة السياق
 .5إستخدام ن ّ
●
●
●
●

إضافة تسميات لعناصر الرسم البياني
إضافة مصدر البيانات
ربط بياناتك بمصدرها األصلي
التأكد من وضوح الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات
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استخدام العناوين المباشرة للعناصر

Eva Constantaras

استخدام العناوين المباشرة للعناصر
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وضع عناوين للفئات ،وليس لألرقام!

X
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القراء ليسوا مضطرين لتذ ّكر األرقام،
ّ
وهذا هو الهدف األساسي من استخدام
عروض البيانات
التصورية؛ لذا ال تضع
ّ
أرقاما ً فحسب ضمن رسمك البياني بال
سبب
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وضع عناوين للمحاور

Eva Constantaras

إرفاق رابطا ً لمصدر البيانات
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خالصة :خمس قواعد ذهبية
.1
.2
.3
.4
.5

تجنّب /ي التأثيرات ثالثية األبعاد
رتّب /ي البيانات من األكبر إلى األصغر
اختر/اختاري لونين أو ثالثة كح ّد أقصى؛ ينطبق األمر نفسه على أنواع الخطوط
العنوان الرئيسي يجب أن يروي قصة
أضف /اضيفي السياق من خالل استخدام نص واضح

Eva Constantaras

الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات

Eva Constantaras

Exercise

Design and Color Basics
Summary
1.

Module: Data Visualization

2. Lesson: Design and Color Basics
3. Sub-topic: 5 Golden Rules of Design
4. Objective: Identify Design Flaws in Published Visualizations
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slides

In Groups
Part 1
List five changes you would make to improve the design of this chart:
https://theprint.in/politics/political-parties-think-women-are-weak-candidates-but-data-doesnt-sayso/225607/
Review answers as a group.
Part 2
Each group will be assigned one visualization to critique. List the design changes you would
make for the following examples and sketch a new version:

1
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https://www.alaraby.co.uk/amp/economy/2015/2/11/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%AA%D8%B4-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A1
Arab celebrities and politicians in the “HSBC Scandal”
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________

1

https://www.rferl.org/a/28121003.html

2
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5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.

What do you know about the Jordan Air Force?
https://www.7iber.com/2014/09/jordan-air-force-f16/
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
Reading the new Egyptain government budget
https://staging.madamasr.com/ar/2019/05/11/feature/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%
a7%d8%af/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________

3
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2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
Tax evasion in free professions (doctors, lawyers, engineers)
https://inkyfada.com/ar/2016/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
4
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Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
The biggest Arm importers worldwide
https://www.alaraby.co.uk/multimedia?type=infograph&resourceid=c827c6e3-a515-444c-b510847ba10495ea&sort=latest&searchtext=&pageno=11
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.

Further Practice
There are many designers working to improve design quality. Please check these for more
guidance:
http://qz.com/580859/the-most-misleading-charts-of-2015-fixed/
http://www.makeovermonday.co.uk/makeovers/
https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368

5
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Assessment
Identify the mistakes that you have the most trouble recognizing. Go through the charts in the
additional links above and see if you can spot some examples.
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تمرين

أساسيات التصميم واأللوان
ملخص
.1

الوحدة :عرض البيانات مرئياً

 .2الدرس :أساسيات التصميم واأللوان
 .3الموضوع الفرعي 5 :قواعد ذهبية للتصميم
 .4الهدف :تحديد عيوب التصميم في العروض المرئية المنشورة
 .5الوقت المخصص 60 :دقيقة

الخطوات
سياق التعلًم
شرائح العرض

العمل في مجموعات
الجزء األول
اذكر/ي خمسة تغييرات تريد/ين إجراءها لتحسين تصميم هذا المخطط البياني:
https://theprint.in/politics/political-parties-think-women-are-weak-candidates-but-data-doesnt-sayso/225607/
راجع/ي اإلجابات كمجموعة
الجزء الثاني
بالتغييرات التي تودً/ين تنفيذها على التصميم في األمثلة التاليةً،ثم
ً
سيتم تخصيص عرض تصوًري واحد لكل مجموعة لنقده .ضع/ي قائمة
ارسم/ي نسخة جديدة:

1
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https://www.alaraby.co.uk/amp/economy/2015/2/11/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%AA%D8%B4-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D9%8A-%D8%B3%D9%8A1
"مسؤولون ومشاهير عرب تورًطوا في "فضيحة بنك إتش إس بي سي
1.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_
3.
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

https://www.rferl.org/a/28121003.html

2
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5.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ارسم/ي مخططاًًتصوًرياًًجديداًًمحسًناًًعلى ورقة.
ماذا تعرف/ين عن سالح الجو الملكي األردني؟ً
https://www.7iber.com/2014/09/jordan-air-force-f16/
1.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
2.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
3.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
4.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
5.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
ارسم/ي مخططاًًتصوًرياًًجديداًًمحسًناًًعلى ورقة.
قراءة في موازنة الحكومة المصرية الجديدة

3
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https://staging.madamasr.com/ar/2019/05/11/feature/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%
d8%af/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9-%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad/
1.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
2.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
3.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
4.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
5.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
.ي مخططاًًتصوًرياًًجديداًًمحسًناًًعلى ورقة/ارسم
)ًالمهندسون،ًالمحامون،التهرًب الجبائي (أي الضريبي) في المهن الحرًة (األطباء
https://inkyfada.com/ar/2016/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-

4
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%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/
1.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
2.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
3.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
4.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
5.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
.ي مخططاًًتصوًرياًًجديداًًمحسًناًًعلى ورقة/ارسم
أكبر مستوردي األسلحة في العالم
https://www.alaraby.co.uk/multimedia?type=infograph&resourceid=c827c6e3 -a515-444c-b510847ba10495ea&sort=latest&searchtext=&pageno=11
1.
___________________________________________________________________________
_______
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___________________________________________________________________________
_________
2.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
3.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
4.
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
_________
5.
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
_________
.ي مخططاًًتصوًرياًًجديداًًمحسًناًًعلى ورقة/ارسم

تمرين إضافي
: الرجاء التحقق من الروابط التالية لمزيدًًمن التوجيه.ثمة العديد من المصممين الذين يعملون على تحسين جودة التصميم
http://qz.com/580859/the-most-misleading-charts-of-2015-fixed/
http://www.makeovermonday.co.uk/makeovers/
https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368

6
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التقييم
حدًد/ي األخطاء التي واجه المصممون صعوبة أكبر في التعرف عليها .طالع/ي الرسومات البيانية في الروابط اإلضافية المذكورة أعالهً،
وحدد/ي ما إذا كان بإمكانك تعريف بعض األمثلة.

7
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Module 4: Data
Visualization
Lesson 4: Map Theory

Eva Constantaras

Maps for Storytelling
Understanding basic map theory

Eva Constantaras

Just because you have
some geographical data
doesn’t mean you should
make a map.

Eva Constantaras

Before mapping
1. What story do I want to tell with my map?
2. Will my audience understand the information more easily through a map?
3. Do I provide adequate text to guide my audience through the information
presented on the map?

Eva Constantaras

1.What story do I want to
tell with this map?

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Cairo’s poor concentrated by the Nile

Eva Constantaras

2. Will my audience
understand the information
more easily through a map?
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Eva Constantaras
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3. Do I provide adequate
text to guide my audience
through the information
presented on the map?

Eva Constantaras
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Before mapping
1. What story do I want to tell with my map?
2. Will my audience understand the information more easily through a map?
3. Do I provide adequate text to guide my audience through the information
presented on the map?

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Types of maps

Eva Constantaras

Point maps

Eva Constantaras

Choropleth maps
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Flow maps

Eva Constantaras

Bubble maps

Eva Constantaras

Combined maps

Eva Constantaras

Combined maps

Eva Constantaras

Types of maps
●
●
●
●
●

Point
Choropleth
Flow
Bubble
Combined

Eva Constantaras

Before mapping
1. What story do I want to tell with my map?
2. Will my audience understand the information more easily through a map?
3. Do I provide adequate text to guide my audience through the information
presented on the map?

Eva Constantaras
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استخدام الخرائط في سرد القصص
فهم نظرية الخرائط األساسية

Eva Constantaras

إن مجرد وجود بعض البيانات الجغرافية
لديك ال يعني أنه يجب عليك إنشاء
خريطة.

Eva Constantaras

قبل إنشاء الخرائط
 .1ما هي القصة التي أريد أن أرويها باستخدام هذه الخريطة؟
قرائي المعلومات بسهولة أكبر من خالل خريطة؟
 .2هل سيفهم ّ
قرائي من خالل المعلومات المعروضة في الخريطة؟
 .3هل أقدم نصا ً كافيا لتوجيه ّ
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 .1ما هي القصة التي أريد أن أرويها
باستخدام هذه الخريطة؟

Eva Constantaras

Eva Constantaras

فقراء القاهرة يتمركزون حول نهر النيل

Eva Constantaras

قرائي المعلومات بسهولة
 .2هل سيفهم ّ
أكبر من خالل خريطة؟

Eva Constantaras
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قرائي من
 .3هل أقدم نصا ً كافيا لتوجيه ّ
خالل المعلومات المعروضة في الخريطة؟

Eva Constantaras
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قبل إنشاء الخريطة
 .1ما هي القصة التي أريد أن أرويها باستخدام هذه الخريطة؟
قرائي المعلومات بسهولة أكبر من خالل خريطة؟
 .2هل سيفهم ّ
قرائي من خالل المعلومات المعروضة في الخريطة؟
 .3هل أقدم نصا ً كافيا لتوجيه ّ

Eva Constantaras
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أنواع الخرائط

Eva Constantaras

الخرائط النقطية

Eva Constantaras

خرائط التوزيعات بتظليل مساحي

Eva Constantaras

خرائط التدفق

Eva Constantaras

خرائط الفقاعات

Eva Constantaras

الخرائط المج ّمعة

Eva Constantaras

الخرائط المج ّمعة
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أنواع الخرائط
●
●
●
●
●

الخرائط النقطية
خرائط التوزيعات بتظليل مساحي
خرائط التدفق
خرائط الفقاعات
الخرائط المج ّمعة
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قبل إنشاء الخرائط
 .1ما هي القصة التي أريد أن أرويها باستخدام خريطتي؟
قرائي قادرين على فهم المعلومات بسهولة أكبر من خالل خريطة؟
 .2هل سيكون ّ
قرائي من خالل المعلومات المعروضة في الخريطة؟
 .3هل أوفر نصا َ كافيا ً إلرشاد ّ

Eva Constantaras
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Exercise

Maps for Storytelling
Summary
1.

Module: Data Visualization

2. Lesson: Maps for Storytelling
3. Sub-topic: Telling stories with maps
4. Objective: Identify when to use a map and which type of map to use
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slides

In Groups
Part 1
List five changes you would make to improve the design of this map:
https://www.indiaspend.com/wide-gender-gap-in-mobile-phone-access-is-hurting-indias-women/

Review answers as a group.

1
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Part 2
Each group will be assigned one map to critique. List the design changes you would make for the
following examples and sketch a new version:
Map 1

Distribution of Nuclear weapons in the Arab region.
https://arabic.cnn.com/business/2018/02/19/nuclear-stations-arab-world

1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.

Map 2
Hunger map in the Arab region, where is your country?

2
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https://www.alaraby.co.uk/society/2019/7/20/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%83
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
Map 3: Locking up the victim: administrative detention for women to allegedly protect them
from crimes committed in the name of honor
https://www.7iber.com/2015/01/women-administrative-detention/
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
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4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
Map 4 Mapping women in politics around the world.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/03/womens-political-parity-slow-togrow-as-un-launches-latest-women-in-politics-map/
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
Map 5: Arab world population: Egypt is double the Gulf region together.
https://www.sasapost.com/infographics/population-of-arab-countries/
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________

4
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2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.
Map 6 How five countries could become fourteen.
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/09/29/sunday-review/how-5countries-could-become-14.html
1.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
3.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
4.__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________
Sketch a new, improved visualization on a piece of paper.

5
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Further Practice
There are many designers working to improve design quality. Please check these for more
guidance:
https://datajournalism.com/read/longreads/the-essential-lies-in-news-maps

Assessment
Identify the mistakes that you have the most trouble recognizing. Go through the charts in the
additional links above and see if you can spot some examples.

6

Eva Constantaras

تمرين

خرائط لسرد القصص
الخالصة
 .1وحدة :تمثيل البيانات بصرياً.
 .2الدرس :خرائط لسرد القصص.
 .3الموضوع الفرعي :سرد القصص بإستخدام الخرائط.
 .4الهدف :تحديد نوع الخريطة ومتى يجب استخدامها.
 .5الوقت المخصص 60 :دقيقة.

الخطوات
سياق التعلم
شرائح البوربوينت

العمل في مجموعات
الجزء االول
اذكر/ي خمسة تعديالت ستقوم/ي بإجرائها لتحسين تصميم هذه الخريطة:
https://www.indiaspend.com/wide-gender-gap-in-mobile-phone-access-is-hurting-indias-women/
راجع /ي اإلجابات مع المجموعة.
الجزء الثاني
سيتم إعطاء كل مجموعة خريطة واحدة ليقوموا بنقدهاً،أدرج/ي التعديالت التي ستقوم/ي بها على األمثلة التالية وارسم/ي خريطة جديدة:
خريطة رقم 1
انتشار األسلحة النووية في البلدان العربية.
https://arabic.cnn.com/business/2018/02/19/nuclear-stations-arab-world

1
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

.1

_____________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .3
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .4
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .5
_____________________________________________________________________
__________________
.ي تمثيالًًبيانياًًجديداًًعلى ورقة/ارسم
: 2 خريطة رقم
ًأين يقع بلدك؟،خريطة الجوع في الدول العربية
https://www.alaraby.co.uk/society/2019/7/20/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%83
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

.1

_____________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .3
_____________________________________________________________________
__________________
2
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_____________________________________________________________________ .4
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .5
_____________________________________________________________________
__________________ا
ارسم/ي تمثيالًًبيانياًًجديداًًعلى ورقة.

خريطة رقم :3
حبس الضحية :االحتجاز اإلداري للنساء لزعم حمايتهن من جرائم الشرف.
https://www.7iber.com/2015/01/women-administrative-detention/
.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .3
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .4
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .5
_____________________________________________________________________
__________________
ارسم/ي تمثيالًًبيانياًًجديداًًعلى ورقة.
خريطة رقم :4
تحديد دور النساء في المجال السياسي على مستوى أنحاء العالم.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/03/womens-political-parity-slow-togrow-as-un-launches-latest-women-in-politics-map/
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.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .3
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .4
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .5
_____________________________________________________________________
__________________
ارسم/ي تمثيالًًبيانياًًجديداًًعلى ورقة.
خريطة رقم :5
سكان العالم العربي :عدد سكان مصر ضعف عدد سكان الخليج العربي.
https://www.sasapost.com/infographics/population-of-arab-countries/
.1

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

_____________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .3
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .4
_____________________________________________________________________
__________________
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_____________________________________________________________________ .5
_____________________________________________________________________
__________________
.ي تمثيالًًبيانياًًجديداًًعلى ورقة/ارسم
:6 خريطة رقم
كيف يمكن لخمسة دول أن تصبح خمسة عشر؟
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/interactive/2013/09/29/sunday-review/how-5countries-could-become-14.html
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________

.1

_____________________________________________________________________ .2
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .3
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .4
_____________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________ .5
_____________________________________________________________________
__________________
.ي تمثيالًًبيانياًًجديداًًعلى ورقة/ارسم
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تمرين إضافي
هناك العديد من المصممين الذين يسعون لتحسين جودة التصميمً،تحقق/ي من هذا الرابط للحصول على مزيدًًمن التوجيه:
https://datajournalism.com/read/longreads/the-essential-lies-in-news-maps

التقييم
حدد/ي األخطاء التي لديك صعوبة في التعرف عليها .اذهب/ي إلى الرسوم البيانية في الروابط اإلضافية أعاله وانظر/ي ما إذا كان يمكنك
مالحظة بعض األمثلة.
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Exercise

Maps for Storytelling
Summary
1.

Module: Data Visualization

2. Lesson: Maps for Storytelling
3. Sub-topic: Telling stories with maps
4. Objective: Identify the story told through maps
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slides

In Groups
Read the map-based story assigned to your group and answer the following questions:
1.

What overall story does the map tell?

2. What data sets are on the map? What is the relationship between the different datasets?
3. How does the map support the findings in the text?
4. How do other chart types support the text?
5. Is there information in the map that you find difficult to interpret?

1.

Starving to Death, The Washington Post

2. The fight for Nigeria's heartland, Reuters
3. Farming the World: China’s Epic Race to Avoid a Food Crisis, Bloomberg

1

Further Practice
Reading maps critically is a good way to build up your instinct for when to create maps. These
media outlets use maps to tel linternational stories frequently:
Reuters Graphics
Bloomberg Graphics

Assessment
Identify the most challenging part of interpreting the maps. Are there cases when another chart
type would have been more appropriate?

2
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تمرين

خرائط لسرد القصص
الخالصة
 .1الوحدة :تمثيل البيانات بصرياً.
 .2الدرس :خرائط لسرد القصص.
 .3الموضوع الفرعي :سرد القصص بإستخدام الخرائط.
 .4الهدف :تحديد نوع الخريطة ومتى يجب استخدامها.
 .5الوقت المخصص 60 :دقيقة.

الخطوات
سياق التعلم
شرائح البوربوينت

العمل في مجموعات
اقرأ/ي القصة المستندة إلى الخريطة والمعطاه لمجموعتك و أجب/ي على األسئلة التالية:
 .1ما هي القصة التي تحكيها الخريطة؟
 .2ما هي مجموعات البيانات الموجودة على الخريطة؟ًو ما هي العالقة بين مجموعات البيانات المختلفة؟
 .3كيف تعزز الخريطة النتائج الواردة في النص؟
 .4كيف تعزز أنواع الرسومات البيانية األخرى النص؟
 .5هل هناك معلومات في الخريطة تجد/ي صعوبة في تفسيرها؟

.1

ً،ًًStarving to Deathواشنطن بوست.

ً،ًThe fight for Nigeria's heartland .2رويترز .
ً،ًًFarming the World: China’s Epic Race to Avoid a Food Crisis .3بلومبيرغ.

1
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تمرين إضافي
إن قراءة الخرائط بصورة نقدية هي طريقة جيدة لبناء موهبتك في إنشاء الخرائطً،تستخدم وسائل اإلعالم هذه الخرائط بشكل متكرر
لرواية القصص الدولية :
Reuters Graphics
Bloomberg Graphics

التقييم
حدد/ي الجزء األكثر صعوبة في تفسير الخرائط .هل تعتقد/ين أن هناك حاالت يكون فيها نوع آخر من المخططات البيانية أكثر مالئمة؟
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Module 4: Data
Visualization
Lesson 5: Ethics of Data
Visualization

Eva Constantaras

Ethics of Data
Visualization
Best practices for ensuring fairness
and accessibility in data visualization

Eva Constantaras

Questions to consider:
1. What populations have you decided to focus on in your visualization and
why?
2. By not making them visible, what populations did you exclude?
3. Have you mislead your audience by exaggerating over stating findings?
4. Is your visualization accessible to low data literate audiences?
5. Does your visualization reveal private information and if so, does it add
value to the story?
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Questions to consider:
1. What populations have you decided to focus on in your visualization and
why?
2. By not making them visible, what populations did you exclude?
3. Have you mislead your audience by exaggerating over stating findings?
4. Is your visualization accessible to low data literate audiences?
5. Does your visualization reveal private information and if so, does it add
value to the story?
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أخالقيات التصوير البياني
أفضل التمارين لتأكيد الوضوح وقابلية الوصول في
التصوير البياني
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أسئلة يجب أخذها بعين االعتبار:
انصب التركيز عليهم برأيك ،ولماذا؟
 .1كم يبلغ عدد السكان الذين
ّ

 .2كم يبلغ عدد السكان المستبعدين جراء تجاهلهم؟
 .3هل قاموا بتضليل جمهورهم عن طريق المبالغة بالنتائج؟
 .4هل التصور في متناول الجمهور القليل اإلدراك لهذه البيانات؟

 .5هل يظهر التصور معلومات خاصة؟ وفي حال نعم ،هل ترفع هذه البيانات من قيمة القصة؟
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Exercise

Ethics of Data Visualization
Summary
1.

Module: Data Visualization

2. Lesson: Visual Storytelling
3. Sub-topic: Making ethical visualizations
4. Objective: Determine a balance between detail and privacy in data visualization
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slides

In Groups
Part 1

Read the assigned story and answer the questions below:
1. Faces of Death Row
2. Taking to the streets: Who is protesting and why?
3. Missing Women
Questions:
1.
2.
3.
4.
5.

What populations have they decided to focus on in your visualization and why?
By not making them visible, what populations did they exclude?
Have they mislead their audience by exaggerating over stating findings?
Is the visualization accessible to low data literate audiences?
Does the visualization reveal private information and if so, does it add value to the story?

1
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Review answers as a group.
Part 2
Review these examples of data-driven visual stories in the media. Answer the same questions.
1. Women and Social Security
2. Honor Killings in Jordan
3. The personality of Tunisian terrorists based on court files
Questions:
1.
2.
3.
4.
5.

What populations have they decided to focus on in your visualization and why?
By not making them visible, what populations did they exclude?
Have they mislead their audience by exaggerating over stating findings?
Is the visualization accessible to low data literate audiences?
Does the visualization reveal private information and if so, does it add value to the story?

Further Practice
For one of your own published stories, go through the same list of questions before beginning to
create the final product.
Read:
The Functional Art, Alberto Cairo
https://www.amazon.com/Functional-Art-introduction-information-visualization/dp/0321834739
The Truthful Art, Alberto Cairo https://www.amazon.com/Truthful-Art-Data-ChartsCommunication/dp/0321934075/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=S3E19
AQ1DX74GZ8TXGJ2
The Visual Display of Quantitative information, Edward Tufte https://www.amazon.com/VisualDisplay-QuantitativeInformation/dp/0961392142/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496567607&sr=11&keywords=tufte

2
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Assessment
Identify which examples had the most carefully developed visual ethics of all the examples. What
made it most effective?
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تمرين
أخالقيات التصوير البياني
تلخيص:
.1

المنهاج :التصوير البياني.

 . 2الدرس :السرد المرئي للقصة.
 . 3العنوان الفرعي :كيفية صنع التصورات األخالقية.
 . 4الهدف :تحديد التوازن بين التفاصيل والخصوصية في التصوير البياني.
 . 5الوقت المخصص :ستون دقيقة.

الخطوات:
سياق التعلم:
شرائح

في مجموعات
القسم األول:
اقرأ/ي القصة المسندة وأجب/أجيبي على األسئلة التالية:
 . 1طابور أوجه الموت
 . 2بالعودة إلى الشوارع :من يحتج ولماذا؟
 . 3نساء مفقودات
األسئلة:
.1
.2
.3
.4
.5

1

كم يبلغ عدد السكان الذين انصبّّالتركيز عليهم برأيكّ،ولماذا؟
كم يبلغ عدد السكان المستبعدين جراء تجاهلهم؟
هل قاموا بتضليل جمهورهم عن طريق المبالغة بالنتائج؟
هل التصور في متناول الجمهور القليل اإلدراك لهذه البيانات؟
هل يظهر التصور معلومات خاصة؟ّوفي حال نعمّ،هل ترفع هذه البيانات من قيمة القصة؟
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راجعوا اإلجابات كمجموعة.
القسم الثاني:
راجع/ي هذه القصص المرئية القائمة على البيانات في وسائط اإلعالم .وأجب/أجيبي على نفس األسئلة:
 . 1النساء واألمن االجتماعي
 . 2جرائم الشرف في األردن
 . 3شخصية اإلرهابيين التونسيين وفق ملفات المحكمة
األسئلة:
.1
.2
.3
.4
.5

2

كم يبلغ عدد السكان الذين انصبّّالتركيز عليهم برأيكّ،ولماذا؟
كم يبلغ عدد السكان المستبعدين جراء تجاهلهم؟
هل قاموا بتضليل جمهورهم عن طريق المبالغة بالنتائج؟
هل التصور في متناول الجمهور القليل اإلدراك لهذه البيانات؟
هل يظهر التصور معلومات خاصة؟ّوفي حال نعمّ،هل ترفع هذه البيانات من قيمة القصة؟
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تمرين إضافي
.ي على نفس القائمة من األسئلة عند نشرك إلحدى قصصك/ّعرج،قبل البدء بوضع اللمسة النهائية لنتاجك
:ي/اقرأ
. للبروفيسور ألبيرتو كايرو:الفن الوظيفي
https://www.amazon.com/Functional-Art-introduction-information-visualization/dp/0321834739
 ألبيرتو كايرو:الفن الحقيقي
The Truthful Art, Alberto Cairo https://www.amazon.com/Truthful-Art-Data-ChartsCommunication/dp/0321934075/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=S3E19
AQ1DX74GZ8TXGJ2
ّإدوارد توفته،العرض المرئي للبيانات الكمية
The Visual Display of Quantitative information, Edward Tufte https://www.amazon.com/Visual Display-QuantitativeInformation/dp/0961392142/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496567607&sr=1 1&keywords=tufte

التقييم
ّوما الذي جعلها أكثر فعاليةّ؟،ي األمثلة التي تتميز باهتمامها البالغ باألخالقيات المرئية المتقدمة/حدد
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اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻹﺣداث اﻷﺛر
دﻟﯾل ﻟﺗطوﯾر ﻗﺻﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
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ﺗﺻورﯾﺔ
ﺗطور ﻣﮭﺎرات ﺳرد اﻟﻘﺻص ﺑطرﯾﻘﺔ
ّ
ﻛﯾف ّ
.1
.2
.3
.4

ﺗﻌﻠّم0ي اﻹﺣﺻﺎءات وطرق اﻟﺑﺣث/
ﺗﻌﻠّم0ي ﻋن اﻟﺗﺣﯾّزات اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ وأوﺟﮫ اﻟﻘﺻور/
ﻛن0ﻛوﻧﻲ ﺻﺎدﻗﺎ ً 0ة ﺣﯾﺎل ﻣﺎ ﯾﻛﻣن وراء ﻣﻌرﻓﺗك/
ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻣﻣﻛﻧﺎً ،اﻋﻘد0ي ﺷراﻛﺎت ﻣﻊ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻣن ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ!/ﺗﻌﺗﺑر
اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،اﻟﯾوم ،ﻧﺗﺎج اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ/
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ﻛﺎرﺛﺔ واﻣﺿﺔ
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ﺧطوات إﻧﺷﺎء ﻗﺻﺔ ﺑﺻرﯾﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺗﺣدﯾد ﻧﻘطﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ،واﻟﻘﺻﺔ ،واﻷھداف/
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌض اﻷﺑﺣﺎث اﻷوﻟﯾﺔ/
إﺧﺗﯾﺎر أﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﻘطﺔ اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه/
اﻟﻣﺧططﺎت اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﻘﺻص اﻟﻣﺻورة;!وﺿﻊ ھﯾﻛﻼً ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت/
إﻛﻣﺎل اﻟﺑﺣث وﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﺳﺧﺔ اﻟﻘﺻﺔ/
إﻧﺷﺎء اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧراﺋط واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ/
ﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻷوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎ ً/
..أﻟﺑرﺗو ﻛﺎﯾرو ،اﻟﻔن اﻟوظﯾﻔﻲ
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ﺗﺻورﯾﺔ
أدوات ﺳرد اﻟﻘﺻص ﺑطرﯾﻘﺔ
ّ
●
●
●
●

ﻗواﻟب اﻟﻘﺻص اﻟﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﺧدامBN Q
Qbhf gm
px
P i N zCpy
Ti psui boe
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ﺗﻣرﯾن

ﺗﺻوري
ﺳرد اﻟﻘﺻص ﺑﺄﺳﻠوب
ّ

ﺗﻠﺧﯾص ٌ
 . 1اﻟﻣﻧﮭﺎج ٌ اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲـ
 . 2اﻟدرس ٌ ﺳرد اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣرﺋﻲـ
 . 3اﻟﻌﻧوان اﻟﻔرﻋﻲ ٌ اﻧﺷﺎء اﻟﻘﺻص اﻟرواﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣرﺋﯾﺎتـ
 . 4اﻟﮭدف ٌ اﻟﻌودة ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺧطط ﻟﻘﺻﺔ ﻣطوﻟﺔـ
 . 5اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ ﺳﺗون دﻗﯾﻘﺔـ

اﻟﺧطوات ٌ
ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻌﻠم
ﺷﺮاﺋﺢ

ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﻘﺳم اﻷول ٌ
اﻗرأ�ي اﻟﻘﺻﺔ ٌ ٥اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﯾﻌﺒﺚ ﺑﻌﺸﺎﺋﻚ"
ﺗﻣرﯾن:
ﻛﻔرﯾﻖ ﻋﻣل ،ارﺳﻣوا ﻣﺧطط ﻟﻠﻘﺻﺔ ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ وﺗﺄﻛدوا ﻣن اﺣﺗواﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ٌ
●
●
●
●
●

1

ﻋﻧﺎوﯾن
ﻧص
ﺗﺻورات
ﺻور
اﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﺄﻗوال ﻣﻘﺗﺑﺳﺔ
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راﺟﻌوا اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻔرﯾﻖـ
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ٌ
ﺳﺗﻛﻠف ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺣدى ﻗﺻص ٥إﯾﻧدﯾﺎ ﺳﺑﯾﻧد Wome n@Work ٥وﺗﻌﯾد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ ﻹﻧﺷﺎء ﻗﺻﺔ رواﺋﯾﺔ ﻣرﺋﯾﺔـ
أو
ﻟﻣﺗﺣدﺛﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻘط ٌ ﺗﻮاطﺆ ﻋﺎم ﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﻮدي ﺑﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ .
أﻛﻣل�ي اﻟﺧطوات ﻣن %إﻟﻰ ( ٌ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ﺣدد�ي ﻣﺟﺎل اﻟﺗرﻛﯾز واﻟﻘﺻﺔ واﻷھداف واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔـ
ﻗم� ﻗوﻣﻲ ﺑﺈﺟراء ﺑﺣث ﺗﻣﮭﯾديـ
اﺧﺗر�اﺧﺗﺎري اﻟﻌﻧﺎوﯾن واﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺻورة ﺑﺣﺳب اﻟرﻗم%ـ
ﻗم�ﻗوﻣﻲ ﺑﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت؛ رﺳوﻣﺎت وﻣﺧططﺎت اﻟﻘﺻﺔـ
أﻛﻣل�ي اﻟﺑﺣث واﻛﺗب�ي اﻟﻧﺳﺧﺔـ
أﻧﺷﺊ�ي اﻟﺻور واﻟﺧراﺋط واﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔـ
اﺟﻣﻊ�ي ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﻌﺎ ً.

ﺗطﺑﯾﻖ إﺿﺎﻓﻲ
ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑوﺿﻊ اﻟﻠﻣﺳﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻧﺗﺎﺟك ،ﻋرج�ي ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻧد ﻧﺷرك ﻹﺣدى ﻗﺻﺻكـ

ﺗﻘﯾﯾم
ﻣن ﺑﯾن ﻛل اﻟﻧﻣﺎذجـ ﺣدد�ي اﻟﻘﺻص اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎھﺗﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺳرد اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻠﻘﺻﺔ ،وﻣﺎ اﻟذي ﺟﻌﻠﮭﺎ أﻛﺛر
ﻓﻌﺎﻟﯾ ًﺔ؟

2
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دﻟﯾل ﻟﺳرد اﻟﻘﺻص ﺑطرﯾﻘﺔ ﺑﺻرﯾﺔ
ﺻور ﻟﺷرح ﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗ ّ
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اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ
●
●
●
●
●
●

ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ً
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
اﻻ ّ
طﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺟداﻻت واﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﺷف اﻟﺗﺟﺎوزات
ﺧﻠﻖ اﻟوﻋﻲ وﻓﮭم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ
اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺧﯾﺎرات ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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أﻣﺛﻠﺔ
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اﻷﺳﺋﻠﺔ
 .1ﻣن ھو اﻟﺟﻣﮭور؟
 .2ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻔﺗرض أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﮭم؟
ﺗﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧّﺔ؟
 .3ﻣﺎ ھﻲ أﺷﻛﺎل
ﱡ
 .4ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺿ ّﻣﻧﺔ؟
 .5ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻔﻌﻠوه ﺑﻌد ﻣﺷﺎھدة ھذا؟
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اﻟﻣراﺣﯾض اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدارس ﺟﻧوب
أﻓرﯾﻘﯾﺎ
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اﻷﺳﺋﻠﺔ
 .1ﻣن ھو اﻟﺟﻣﮭور؟
 .2ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻔﺗرض أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻲ ذاﻛرﺗﮭم؟
ﺗﺻور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺿﻣﻧّﺔ؟
 .3ﻣﺎ ھﻲ أﺷﻛﺎل
ﱡ
 .4ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺋﯾﺔ واﻟﺳردﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺿ ّﻣﻧﺔ؟
 .5ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻔﻌﻠوه ﺑﻌد ﻣﺷﺎھدة ھذا؟
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اﻟ َﻣﮭﻣﺔ
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اﻟﯾﻣنקּ �اﻟﻣوت ﻣن اﻷﻋﻠﻰ
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أﺳطورة اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن اﻟﻣﺟرﻣﯾن
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اﻹﺳﻣﻧت واﻟﻣرﺟﺎن
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ﺗوﺟﮭﺎت ﺟدﯾدة
● اﻟﺗوﺟﮫ;!ﻧﺷر اﻷﺧﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺷﺎﺷﺎت ﺻﻐﯾرة
رد اﻟﻔﻌل;!وﺳﺎﺋل ﺑﺻرﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻔﺎﻋل اﻟﺟﻣﮭور
● اﻟﺗوﺟﮫ;!اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺟذب اﻻھﺗﻣﺎم
رد اﻟﻔﻌل;!أﻧﻣﺎط طوﯾﻠﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻹﺧﺑﺎر أو اﺳﺗﺧدام ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻟﻔﺗرات ﻗﺻﯾرة
● اﻟﺗوﺟﮫ;!ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺷﺎھدﯾن وﻛﺳب ﺛﻘﺗﮭم
رد اﻟﻔﻌل;!اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎھدﯾن واﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭم
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أﻧﻣﺎط اﻟﺳرد ﻟرواﯾﺔ اﻟﻘﺻص اﻟﻣو ّﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﻣﺛّل ﻛل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺳر ٍد ﻣﺣددة أو اﻟﻧﻣط أو #اﻟﺑراﻋﺔ!#اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻹﺿﻔﺎء ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
واﻟﺗﻔﺎﻋل واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت!///ﻓﻲ ﻗﺻﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت!/ﺣﺎوﻟﻧﺎ إﯾﺟﺎد ﻣﺛﺎل ﺗﻣﺛﯾﻠﻲ ﻟﻛل ﺗﻘﻧﯾﺔ ،ﻟﻛن ﺑﺎﻟطﺑﻊ ،ﺳﯾﻛون ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ!/ھذه اﻷﻧﻣﺎط ﻟﯾﺳت ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺣﺻرﯾﺔ ،ﺑل ﯾﻣﻛن دﻣﺟﮭﺎ ﻹﺿﻔﺎء ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر/
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ﺗﻣرﯾن

ﺗﺻوري
ﺳرد اﻟﻘﺻص ﺑﺄﺳﻠوب
ّ

اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﺻورﯾﺔـ
 . 1اﻟوﺣدة ٌ ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ
ّ
ﺗﺻورﯾﺔـ
 . 2اﻟدرس ٌ ﺳرد اﻟﻘﺻص ﺑطرﯾﻘﺔ
ّ
اﻟﺗﺻورﯾﺔـ
 . 3اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ ٌ إﻧﺷﺎء ﻗﺻص وﺳردھﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل
ّ
 . 4اﻟﮭدف ٌ اﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﻟوﺣﺔ ﻋﻣل ﻟﻠﻘﺻص اﻟطوﯾﻠﺔ
 . 5اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ  *#دﻗﯾﻘﺔـ

اﻟﺧطوات
اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ

اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﺟزء اﻷول
اﻗرأ�ي اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺣددة وأﺟب�أﺟﯾﺑﻲ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ أدﻧﺎه ٌ
 . 1اﻟﯿﻤﻦ :اﻟﻤﻮت اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ
ﺗﺼﻮر ﺣﺮب اﻟﯿﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ
.2
ّ
 . 3اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﻤﺮﺟﺎن
اﻷﺳﺋﻠﺔ ٌ
.1
.2
.3
.4
.5

1

ﻣن ھو اﻟﺟﻣﮭور ؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾُﻔﺗرض أن ﯾﺣﺗﻔظوا ﺑﮭﺎ؟
اﻟﺗﺻورﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣﻧّﺔ؟
ﻣﺎ ھﻲ أﺷﻛﺎل ﻋروض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ّ
وﺗﺻور اﻟﻘﺻص اﻷﺧرى اﻟﻣﺿ ّﻣﻧﺔ؟
ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﺳرد
ّ
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻌد أن ﯾروا ھذا؟
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راﺟﻊ�ي اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔـ

اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟو ﻛﻧت ﺳﺗﻌﯾد�ﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻗﺻﺔ ،أي أﻧﻤﺎط اﻟﺴﺮد ﺳﺗﺳﺗﺧدم؟
 . 1أﻣﺮاء اﻟﺤﺪود :ﻣﺴﺎرات ﺗﮭﺮﯾﺐ اﻷﺳﻠﺤﺔ
 . 2ﻣﻦ أﯾﻦ ﯾﺄﺗﻲ ﻗﻤﺤﻨﺎ وإﻟﻰ أﯾﻦ ﯾﺬھﺐ؟
 . 3ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
اﻟﺗﺻوري
ﺻﻣم�ي ﻣﺛﺎﻻً ﻟﻣﺷروﻋك
ّ
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ﺗﻣرﯾن إﺿﺎﻓﻲ
اطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻖ ﻋﻠﻰ إﺣدى ﻗﺻﺻك اﻟﻣﻧﺷورة ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲרּأي اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﺻورﯾﺔקּـ
اﻗرأ�ي ٌ
اﻟﻔن اﻟوظﯾﻔﻲ ،أﻟﺑرﺗو ﻛﺎﯾرو
https://www.amazon.com/Functional-Art-introduction -information -visualization/dp/0 321834739
اﻟﻔن اﻟﺻﺎدق ،أﻟﺑرﺗو ﻛﺎﯾرو
 https://www.amazon.com/Truthful-Art-Data -ChartsCommunication/dp/0 32 19 340 75 /re f=pd_lpo_sbs_14_t_0 ?_e ncoding=UTF8&psc=1&re fRID=S3E19 AQ1DX74
GZ8TXGJ2

اﻟﻌرﺿﻲ اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛ ّﻣﯾﺔ ،إدوارد ﺗﺎﻓت
 https://www.amazon.com/Visual-Display-QuantitativeInformation/dp/0 9 61392 142 /ref=sr_1_1?s=books&ie =UTF8&qid=149 65 6 76 0 7&sr=1-1&ke ywords=tufte

اﻟﺗﻘﯾﯾم
طورت ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔـ ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟﻌل ھذه
ﺣدد اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺳرد اﻟﻘﺻص اﻟﻣرﺋﯾﺔ ّ
اﻷﻣﺛﻠﺔ ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﻛﺑر؟
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M odule 4: Data
Vis u a liza tion
Les s on 6: Vis u a l Storytellin g
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A Guide to Visual
Storytellin g
Ha rn es s in g vis u a liza tion to expla in a n
is s u e in con text
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Purpose of a visual story
●
●
●
●
●
●

Collect inform ation that we can us e s trategically
Influence policy
Inform public debate
Expos e wrongdoing
Create awarenes s and unders tanding of com plex is s ues
Explore options for s olving problem s us ing data
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Exam ples
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Questions
1.
2.
3.
4.
5.

Who is the audience?
What inform ation are they s uppos ed to retain?
What data vis ualization form s are included?
What other vis ual and narrative elem ents are included?
What s hould they do after s eeing this ?
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South Africa’s Deadly
Sch ool Toilets
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Questions
1.
2.
3.
4.
5.

Who is the audience?
What inform ation are they s uppos ed to retain?
What data vis ualization form s are included?
What other vis ual and narrative elem ents are included?
What s hould they do after s eeing this ?
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Assignm ent
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Yem en: Death from Above
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The M yth of the Crim inal
Im m igra n t
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Concrete and coral
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New trends
● Trend: News cons um ed on s m all s creens

Reaction: Simple visuals with low interactivity
● Trend: Social m edia cons um ption that leads to com petition for attention

Reaction: Longform scrollytelling or short form explainers
● Trend: Audience engagem ent and audience trus t

Reaction: Interacting with the audience and using audience data
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Narrative Patterns for Data-Driven
Storytellin g
Each card repres ents a s pecific narrative technique, pattern or "trick" you can
apply to effect flow, em pathy, argum entation…in a data s tory. We tried to find a
repres entative exam ple for each technique, but of cours e, there will be m any
different ins tantiations of the s am e underlying principle. Thes e patterns are
als o not m utually exclus ive —rather, they can often be com bined to great
effect.
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Exe rcise

Visual Storytelling
Summary
1.

Module : Data Visualization

2. Le sson: Visual Storyte lling
3. Sub-topic: Cre ating narrative s with visuals
4. Obje ctive : Work backwards to cre ate a storyboard of a longform story
5. Time Allotme nt: 60 minute s

Ste ps
Le arning Conte xt
Slide s

In Groups
Part 1

Re ad the assigne d story and answe r the que stions be low:
1.

Ye me n: De ath from Above

2. Visualizing Ye me n’s Invisible War
3. Concre te and coral
Que stions:
1.
2.
3.
4.
5.

Who is the audie nce ?
What information are the y suppose d to re tain?
What data visualization forms are include d?
What othe r visual and narrative e le me nts are include d?
What should the y do afte r se e ing this?

1
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Review answers as a group.
Part 2
If you were to redesign the story, which of the Narrative Patterns would you use?

6. Princes of the Border: The Paths of Arms Smuggling
7. Where does our wheat come from and where does it go?
8. Phone Coverage in Palestine
Sketch an example of your visual project.

Further Practice
For one of your own published stories, go through the same list of questions before beginning to
create the final product.
Read:
The Functional Art, Alberto Cairo
https://www.amazon.com/Functional-Art-introduction-information-visualization/dp/0321834739
The Truthful Art, Alberto Cairo https://www.amazon.com/Truthful-Art-Data-ChartsCommunication/dp/0321934075/ref=pd_lpo_sbs_14_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=S3E19
AQ1DX74GZ8TXGJ2
The Visual Display of Quantitative Information, Edward Tufte https://www.amazon.com/VisualDisplay-QuantitativeInformation/dp/0961392142/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1496567607&sr=11&keywords=tufte
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Assessment
Identify which examples had the most carefully developed visual storytelling strategy of all the
examples. What made it most effective?
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M odule 4: Data
Visualization
Lesson 6: Visual Storytellin g
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Design in g for Im pact
Guide to developin g a story pack age

Eva Constantaras

How to develop visual storytelling sk ills
1. Learn about statistics and research methods
2. Learn about cognitive biases and shortcomings
3. Be honest about what lies beyond your knowledge
4. Whenever it is possible, partner with other people with different specializations.
Infographics is, today, the product of teamwork
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A Flickering
Dis as ter
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Steps for a visual story
1. Define the focus, the story, the goals
2. Do some preliminary research
3. Choose graphic forms according to 1.
4. Sketches and storyboards; structure the information
5. Complete the research and write the copy
6. Create the graphics, maps and diagrams
7. Put it all together
--Alberto Cairo, The Functional Art
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Tools for visual storytelling
●
●
●
●

AMP Story Tem plates
Pageflow
OhMyBox
Shorthand
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Exe rcise

Visual Storytelling
Summary
1. Module: Data Visualization
2. Lesson: Visual Storytelling
3. Sub-topic: Creating narratives with visuals
4. Objective: Work backwards to create a storyboard of a longform story
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slide s

In Groups
Part 1

Re ad the story: Climate Change Is Me ssing With Your Dinne r
Exercise:
As a group, on a pie ce of pape r, draw out the storyboard for the story. Make sure to include :
●
●
●
●
●

He adline s
Te xt
Visualizations
Photos
Pull out quote s

1
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Re vie w answe rs as a group.
Part 2
Each group will be assigned one of IndiaSpend’s Women@Work stories. You will redesign the
story to create a visual narrative.
OR
For Arabic only speakers: Borrowers from finance companies, a common complicity throws them
in prison

Complete Steps 1 through 4:
1. Define the focus, the story, the goals, the general hypothesis
2. Do some preliminary research
3. Choose headlines and graphic forms according to 1.
4. Sketches and storyboards; structure the information
5. Complete the research and write the copy
6. Create the graphics, maps and diagrams
7. Put it all together

Further Practice
For one of your own published stories, go through the same list of questions and create a
storyboard of your visual narrative.

Assessment
Identify which redesigns had the most carefully developed visual storytelling strategy of all the
examples. What made it most effective?
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اﻟوﺣدة �קּ �اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟدرس �קּ �اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻘﺎﻟﺔً ﺗ ُ ْﻘ َرأ وﺗ ُ ْﻧﺷَرפּ �
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ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔקּ �ﺗ َ َذ ﱠﻛر ي أﺳﺋﻠﺗك
●
●
●
●

أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ;!ﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻛم ھﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﮭﺎ؟ ھل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗم أم
اﺿﻣﺣﻼل؟
ت
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ;!ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻛﯾف ﺣﺻل ذﻟك؟ ھل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎ ٍ
أﻛﺛر ﺗﺿررا ً ﻣن ﻧظﯾراﺗﮭﺎ؟
َ
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ;!ﻣﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ
ﺗﻔﺎﻗﻣﮭﺎ؟
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول;!ﻣﺎ اﻟﺳﺑﯾل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻛﯾف ﺳﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ؟
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أوﻻקּ �ھل اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ أم ﺑﺎطﻠﺔ؟
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اﻟﻔرﺿﯾﺔקּ �اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻸﻣﮭﺎت وﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة ءﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ
رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺣواﻣل ،ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة ،وﺧدﻣﺎت اﻟوﻻدة؟ �ﻟم ﺗﻣﻧﻊ
ﺣدوث ﺣﺎﻻت وﻓﺎة أﺛﻧﺎء اﻟوﻻدة ﺑﯾن اﻷﻣﮭﺎت اﻟﻣﻌوزات ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ  � ₪� ₪و שׂ �� ₪פּ �
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ﺑﺎطﻠﺔ
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�  ﻻ ﺑﺄسתּ،وﻟﻛن
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اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
●
●
●
●
●
●
●

ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء َﯾ ِﻠ ْدنَ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن!/
ﻣﺳﺗﻣر!/
ﻣﻌدﻻت ﺑﻘﺎء اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ0اﻟوﻻدة ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋ ٍد
ٍ
أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟدﯾﮭﺎ اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟوﻻدة اﻵﻣﻧﺔ واﻟﺳﻠﯾﻣﺔ/
ﺑﺷﻛل
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌوزات وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت ﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻻدة
ٍ
ﻛﺎﻣل!/
ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل!/
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌوزات وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت ﻻ ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة
ٍ
ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل!/
ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟدى أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻻدة
ٍ
ﻻ ﺗﺗوﻓر أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗ ُ ْﻌﻧَﻰ ﺑﺄﺳﺑﺎب وﻓﺎة اﻷم أﺛﻧﺎء اﻟوﻻدة/
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ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ؟
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷردن أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر
ﺧدﻣﺔ�اﻟوﻻدة اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ� ،إﻻ أن
ﺿﺔ ً
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات واﻷﻗل وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﻻزﻟن أﻛﺛر ُ
ﻋ ْر َ
ﻟﻠﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺗَ َﻣﺗﱡﻊ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺣﻣل
وﻣﺎﺑﻌد اﻟوﻻدةפּ

ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب

ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ھﯾﻛﻠﯾﺔ #اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ!#ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
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ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ﻟﻠن� ش
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻫﻢ ش
و��ات اﻷﺧبﺎر
ﻣﻦ؟ ﻣﺎذا؟ ت
ﻣى؟ أﻳﻦ؟ ﻟﻤﺎذا؟ ﻛ�ﻒ؟
ﺗﻔﺎﺻ�ﻞ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
أﺧﺮى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
أﺳﺎﺳ�ﺔ
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ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ھﯾﻛﻠﯾﺔ #اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ!#ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
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ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺣﺎﻻت ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ،ﻗد ﺗﻛون اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف طرﯾﻘﺔً ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹرﺷﺎد اﻟﺟﻣﮭور وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻛﯾف أدت اﻟﻘرارات
اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﯾن أو ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟذرﯾﺎ ً/
!/۱ﺗُﺑ ِْر ُز اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ً ﻣذھﻼً ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻠﯾل/
ﻗد ﯾﻛون ھذا ﻣﺛﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺑﺎدر ٍة ﺗ َ َﻛﻠﱠﻠَ ْ
ت ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح وأﺧرى ﻟم ﺗَﺗ َ َﻛﻠﱠ َل ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح رﻏم وﻗوﻋﮭﻣﺎ ﺗﺣت ظروف
ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ/
!/۲اﺷرح0ي اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﻣﺳﺗﻔﯾض/
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ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
أﺑرز0ي ﻣﺎھﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻘرارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺟذرﯾﺎً ،اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﮭور ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ/
ِ !/4
!/5اﺳﺗﻛﺷف0ي ﻣدى أﺛر اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺣ ٍو ﻣﻧﮭﺟﻲ!/
أﺑرز0ي اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗﺳﻧﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻟﻧﻣو ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو
ِ !/6
ﻣﻧﻔﺻل وﻣن دون أي ﺗ َ َد ﱡﺧﻼ ٍ
ت ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﻣﺎ!/
/7اﺳﺗﻛﺷف0ي اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾب ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن/
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ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ھﯾﻛﻠﯾﺔ #اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ!#ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
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ھﯾﻛﻠﯾﺔ�اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ� �ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ،ﻗد ﺗﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻣل ﺷﺎﻣل ﻟﺗﺣدﯾد ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
وﺗﻘﺳﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺑر ﻛل ﺧطوة أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ!/
اﻟﻣﻘدﻣﺔ;!ﻣﺛﺎل ﺗوﺿﯾﺣﻲ ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻟﻘﺻور اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ!/
اﻟﺳﯾﺎق;!ﺗ ُ ْو ِرد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺻدر ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت!/
ﺻﻼً ﻟﻛل ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺑر ﺗﻔﺳﯾر ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدى ،ﻣﺷﻔوﻋﺔً ﺑﺄﻣﺛﻠﺔ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﻛل
ﺗُﻘَ ِ ّد ُم ﺷرﺣﺎ ً ُﻣﻔَ ﱠ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻼﻣﺣﺎ ً إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزة/
وأﺧﯾرا ً ﺗﻌرض ﻛل ﻣﺎ ھو ﻣﻣﻛن ﻣن ﺣﻠول ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﺻﻼح ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺷوﺑﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﯾوب وﻣزاﯾﺎ ﻛل ﻣن ﺗﻠك
اﻟﺣﻠول/
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
وﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﮭول ﻓﻲ أﻋداد ﺑﻼﻏﺎت اﻟﻌﻧف اﻷﺳري ،ﯾُ َﻼ َﺣ ْظ أن اﻟﺳﻠطﺎت ﺗﻌﻣد إﻟﻰ
اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻷﻛﺛر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺧطورة ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ،واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺎت واﻟوﺟﺎھﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ،ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺷل ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدة
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺎت/
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اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺧطوة
اﻟﺧطوة
اﻟﺧطوة
اﻟﺧطوة
اﻟﺧطوة

2
3
4
5
6

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺷ َر َ
ﺳﻠُطﺎت اﻟ ُ
طﯾﱠﺔ
ﺗﻘﺻﯾر اﻟ ُ
ﻓﺷل اﻟوﺳﺎطﺔ
ﻗﺻور اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻓﺷل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرأة

ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ھﯾﻛﻠﯾﺔ #اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ!#ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
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اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
●
●
●
●

ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘُ ﱠراء ﻋﻠﻰ ﻓﮭم اﻷﺧﺑﺎر ﺑﺷﻛل أﻋﻣﻖ!/
ﺗﺿﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺿﻣن ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ!/
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘواﺋم أو اﻟﻔﯾدﯾوھﺎت اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ!/
ﺗﻛون ﻋوﻧﺎ ً ﻟﻠﻘُ ﱠراء ﻋﻠﻰ ﻓﮭم;!
○
○
○
○
○

اﻟﻘﺿﯾﺔ0اﻟظﺎھرة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ
ﻛﯾف ﺗﺣدث
ﺳﻠﺑﯾﺎﺗﮭﺎ و0أو اﯾﺟﺎﺑﯾﺎﺗﮭﺎ
ﻛﯾف ﺗرﺗﺑط ﻣﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎ!0ظواھر أﺧرى
اﻟﻌﺑر اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ
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ﻣﺎ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ؟

ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ھﯾﻛﻠﯾﺔ #اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ!#ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
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ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷردن أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺔ�اﻟوﻻدة
اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ� ،إﻻ أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات واﻷﻗل
ﺿﺔً ﻟﻠﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺗ َ َﻣﺗﱡﻊ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﻻزﻟن أﻛﺛر ُ
ﻋ ْر َ
أﺛﻧﺎء ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺣﻣل وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة ،ﻓﺿﻼً ﻋن أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻻدة ﻟﻸ ُ ﱠﻣﮭﺎت اﻟﺣواﻣلפּ
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اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
●
●
●
●
●
●
●
●

ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء َﯾ ِﻠ ْدنَ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن!/
ﻣﺳﺗﻣر!/
ﻣﻌدﻻت ﺑﻘﺎء اﻟﻧﺳﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻊ0اﻟوﻻدة ﻓﻲ ﺗﺻﺎﻋ ٍد
ٍ
أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟدﯾﮭﺎ اﻷﺟﮭزة واﻟﻣﻌدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟوﻻدة اﻵﻣﻧﺔ واﻟﺳﻠﯾﻣﺔ/
ﺷﻛل ﻛﺎﻣل!/
ﻻ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌوزات وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻻدة ﺑ ٍ
ﻻ ﺗﺣﺻل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌوزات وﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة ﺑﺷﻛ ٍل ﻛﺎﻣل!/
ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل!/
أﻏﻠب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻏﯾر ﻣﮭﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻻدة
ٍ
ﻻ ﺗﺗوﻓر أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗ ُ ْﻌﻧَﻰ ﺑﺄﺳﺑﺎب وﻓﺎة اﻷم أﺛﻧﺎء اﻟوﻻدة/
ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل!/
ﻻ ﺗﺗوﻓر أي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة
ٍ

ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف
ھﯾﻛﻠﯾﺔ #اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ!#ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
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اﻟﻧﻣوذج :5
اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟ ُﻣ ْﺳﺗَﻧِدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟدرس  : 4اﻟ ٌﻣﻘَ ّدِﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْﺳﺗَﻧِدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

Eva Cons tantaras

ﺳﺗَﻧِدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟ ٌﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْ
ﺟذب اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻘﺎرئ ﻟﻘراءة َﻣﻘﺎﻟَﺗِ َكِ /ك
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ﻣﮭور ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وﯾﺗﻌﺎﯾش
ﺻ ِﻐﻲ اﻟ ُﺟ
ﯾُ ْ
ُ
ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ َﯾ ْﻘ َرؤھﺎ.
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ب اﻟﻘُ ﱠراء
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟ ٌﻣﺛْﻠَﻰ ﻣن
ِ
وراء ِﺻﯾﺎﻏ ِﺔ ُﻣﻘَ ِ ّد َﻣ ٍﺔ ﺗ َ ْﺟذُ ُ
●
●
●
●

أﻛﺛر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﺟﻣﻠﺔ ُ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﻘﺎﻟﺗِ َكِ /ك ھﻲ اﻷ َ َ
ﺻﻠِﯾﱠﺔً ،إذ أﻧﮭﺎ ﺳَﺗَﺗْ ُركُ اﻧطﺑﺎﻋﺎ ً ﻟدى اﻟﻘﺎرئ َ
ﺷ ﱡد ِﻣ ْﻔ َ
ﺳﺗَﻠﯾﮭﺎ.
اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ َ
ﺳﺗﺻﻧﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺟﯾدة ذﻟك اﻟﻔﺎرق اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُﻌطﻲ ﻟﻣﻘﺎﻟﺗِ َكِ /ك ﺗﻠك اﻟﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻟدى
اﻟﻘﺎرئ.
ﯾﺟب أن ﺗَﺗ َ َوﻓﱠ َر ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣ ِﺔ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔٌ اﻟطرحِ واﻟﻘدرة ُ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻧﺎعِ وﺑﻼﻏﺔُ اﻻﯾﺟﺎز.
ﻛﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻟﺗكِ /ك.
ﻖ أ َ َھ ﱠم ﻧﺗﯾﺟ ٍﺔ ﺟوھرﯾ ٍﺔ ﻟ
َ
ُ
ﯾﺟب أن ﺗُﺑ ِْرزَ اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو دﻗﯾ ٍ
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وراء ﺻﯾﺎﻏ ِﺔ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣ ٍﺔ ﻣﺎ
اﻟﻐﺎﯾﺎتُ اﻟﻣﻧﺷودةُ ﻣن
ِ
●
●
●
●
●

إﯾﻼء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟراھﻧﺔ ﻋوﺿﺎ ً ﻋن اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ
إظﮭﺎر اﻷﺛر اﻟ ُﻣﺗ َ َر ِﺗ ّب ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
اﻹدﻻء ﺑﺎﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت
اﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﻗﺻ ٍﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾ ٍﺔ ﻋوﺿﺎ ً ﻋن
ِ
ِ
ﻣﮭور
ﻣﻔﺎﺟﺄة ُ اﻟ ُﺟ
ِ
اﺳﺗرﻋﺎء اﻧﺗﺑﺎه ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻘُ ﱠراء
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اﻷﻧﻣﺎط اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻟﻠ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
●
●
●
●

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ َ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
ﺿﺢ
● ﺗﻣﺗﺎز اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم ﺑﺈظﮭﺎر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﻣﺑﺎﺷر ،وﻟﻛن ﺑﺄﺳﻠوبٍ ﯾُ ْو ِ
ﺿﯾﱠ ٍﺔ أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ.
ﻟﻠﺟﻣﮭور اﻷﺛر اﻟ ُﻣﺗ َ َر ِﺗ ّب ﻋن ُﺣدو ِ
ث ﻗَ ِ
ِ
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.
● وﻓﯾﮭﺎ ﯾُ ْﺳﺗ َ ْﺷ َﮭ ُد ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو
ٍ
ﻣﺑﺎﺷر أو ِ
أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ً ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ.
● وﻗد ﺗٌﺑ ِْر ُز اﻷرﻗﺎ ُم ﻓﯾﮭﺎ ُﻣﻌﺎﯾَﻧَﺔً ُﻣ ْﺳﺑَﻘَﺔً ﻟﻧﺗﺎﺋﺞٍ ﺑﯾﺎﻧﯾ ٍﺔ َ
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
ﺻل اﻷطﺑﺎ ُء ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب - .إﻧدﯾﺎﺳﺑﻧد ،اﻟﮭﻧد
ِإ ﱠن  4ﻣن ﻛل  5ﻣواطﻧﯾن ھﻧود ﯾَﻣوﺗونَ ﻣن دون أن ﯾَﺗ َ َو ﱠ
اﻟﺻﻐ َِر ،ﻓﺿﻼ ً ﻋن
ﺗﺗﻌرض اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻟﺗﺷوﯾﮫ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﯾﺔ اﻷُﻧﺛوﯾﺔ ﻋﻧد ُﻣﻌَ ﱠدﻻ ٍ
ت ُ
ﻋ ُﻣ ِرﯾﱠ ٍﺔ ُﻣﺗَزاﯾِ َدةٍ ﻓﻲ ِ
ﺻ ﱠﺣﺗِ ِﮭ ﱠن َﺟ ﱠرا َء ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﺑِ َﺣ ِﻘّ ِﮭنَ ،وﯾَ ْﺣد ُ
ُث ذﻟك ﻋﻠﻰ
أﻧﮭن ﯾﻌﺎﻧﯾن ﻣن إﺻﺎﺑﺎت أﻛﺛر إﺿرارا ً ﺑِ ِ
اﻟر ْﻓض اﻟ ُﻣﺗَزاﯾِد ﻟﮭذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ - .ذا ﻧﺎﯾﺷن ،ﻛﯾﻧﯾﺎ
اﻟرﻏم ﻣن ﱠ
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
أﻛﺛر ﺟﻠﯾﺔ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎ ِء ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ِﺔ ﻣﻊ
ﺻر ،إﻻ أن آﺛﺎرھﺎ ﺗَﺑ ُْر ُز
● ﺗ ُ َؤ ِﺛ ّ ُر اﻟﺑطﺎﻟﺔُ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ِ ﻓﻲ ِﻣ ْ
َ
ﻧُ َ
ﺿ ُﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ
ظ َراﺋِ ِﮭ ﱠن ﻣن اﻟرﺟﺎل ،إذ ﯾَﺗ َ َو ﱠ
 2007وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻋﺎم .2017
ظروف ﻋﻣ ٍل ﺗﺗﺳﺎوى ﻓﯾﮭﺎ
ﻋﺎم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻠواﺗﻲ ﯾَ ْﺳﻌَ ْﯾ َن إﻟﻰ
● ﯾزدا ُد اﻟﻘطﺎ ُ
ِ
ع اﻟﻌﺎم ﺳوءا ً ﻓﻲ ﻛل ٍ
اﻷﺟور ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن أن أﺟور اﻟرﺟﺎل ﺗﺗزاﯾ ُد ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو أﺳرع ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺟور ﻗرﯾﻧﺎﺗﮭم ﻣن
اﻟﻧﺳﺎء.
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﺗﻌد اﻟﮭﻧد ﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﺳوق ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﮭ ِﻠ َﻛﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،وﻓﯾﮭﺎ ا ُ ْﺳﺗ ُ ْﮭﻠِ َك ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  %10ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 3.63
ﺗرﯾﻠﯾون ﺣﺑﺔ دواﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﮭﻠﻛﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015وﻋﻠﻰ ھذا اﻟﻧﺣو ،ﻓﻣن اﻟﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر/اﻷدوﯾﺔ آﺛﺎرا ً ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺗﻌﺎطوﻧﮭﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ،ﻓﻔﻲ اﻟﮭﻧد،
ﻟر ﱠدات ﻓﻌل/أﻋراض ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2013ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻣن ُﻣﺗ َ ِ
ﻲ ِ اﻷدوﯾﺔ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا َ
ﻌﺎط ّ
دواﺋﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ اﻷﺛر ،أو ﻣﺎ ﯾﻌرف اﺧﺗﺻﺎرا ً ﺑﺎل) ،(ADR'sﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟـ %2ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء
ﺳ ﱠﺟﻠﺔ ﻟدى )ﻓﯾﺟﻲ ﺑﺎﯾس( ،وھﻲ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت أﻧﺷﺄھﺎ ﻣرﻛز أوﺑﺳﺎﻻ اﻟرﻗﺎﺑﻲ ،وھو ﻣرﻛز ﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻌﺎﻟم اﻟ ُﻣ َ
ق أ ُ َﻣ ِﻣﻲ.
وﻣﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،إذ ﯾُ ْﻌﻧَﻰ ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎ ٍ
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻷﺣد ﻋﺷر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﺎم  ،2015ﻛﺎﻧت ﻗد ارﺗﻔﻌت اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻷوﻛراﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد )ﻛوﻧﺎ( ،ﺑﻧﺳﺑﺔ  %11.5ﻋﻧد ﻣﻘﺎرﻧﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻗﺑل
ﺷ ِﮭ َدت اﻟواردات ﻧُ ُﻣوا ً ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%7.1ﺣﺳﺑﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻﺎدر اﻟﯾوم ﻋن ﻣﻛﺗب
ذﻟك ﺑﻌﺎم ،ﺑﯾﻧﻣﺎ َ
اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ )ﻓﯾرﯾﻧﯾﻲ( اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ  8ﻓﺑراﯾر.2016 ،
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
وأظﮭرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن وزارة اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻣن اﻟﻣﺷﻐوﻻت اﻟﯾدوﯾﺔ
ﻟﻠﺑﻼد ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%3أي ﻣن  2.215ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن أﺑرﯾل إﻟﻰ دﯾﺳﻣﺑر 2014
إﻟﻰ  2.282ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻟذات اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻋﺎم .2015
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
ﯾَﺗَﻘﺎﺿﻰ ُﻣﺣﺎﺳب ﺳﺎﺑﻖ ﻟدى ھﯾﺋﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﻌﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎ ً ﺗﻘﺎﻋدﯾﺎ ً ﯾُﻘَ ﱠد ُر ﺑﺄﻗل ﻣن أﻟف ﺟﻧﯾﮫ ،وھو اﻷﻣر اﻟذي
ﯾﺟﻌﻠﮫ ﻣﻧﺗﻣﯾﺎ ً إﻟﻰ ﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،وﻟﻛن وﻟﺳﺑب ﻣﺟﮭول ،ﻓﻘد ُﺣ ِر َم ﻣن
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﻋدات ،وھذه ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻛررة ُﻣ َؤ ﱠﺧراً ،وھذا ﻣن
ﺿ َﻊ اﻟ ﱠ
ﺷك .
ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺿﻊ ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺷﻌﺎر اﻟﺣﻛوﻣﻲ "إﯾﺻﺎل اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ِﺣ ِﻘّﯾﮭﺎ" َﻣ ْو ِ
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻌﺎم  ،2018اﻟﺻﺎدر ﻋن وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم "وﺑﺣﺳﺑﺔ رﻗﻣﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ
ﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻋدد اﻟطﻼب ،ﻓﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ً ﻟﻠﻌﯾﺎن ﻋدم اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻟﻠﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﮫ ھﻧﺎﻟك ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب اﻟـ  1378840طﺎﻟب ﻣﺗوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟوﺳطﻲ ﻟﻌد ِد اﻟطُ ﱠﻼبِ ﻓﻲ
ﯾﺟب أن ﯾﻛو َن اﻟﻣﻌد ُل
 3835ﻣدرﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ .وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾ ِﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ،
ُ
ُ
ب ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﻣدرﺳ ِﺔ اﻟواﺣدة  360طﺎﻟﺑﺎً ،وﻟﻛن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،ھﻧﺎﻟك ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﻣدارس اﻟﺗﻲ ﻻ َﯾ ْرﺑو ﻋد ُد اﻟطﻼ ِ
ﻣدارس أُﺧَر ،ﯾﻔوق ﻋدد اﻟطﻼب ﻓﯾﮭﺎ ﻋن اﻷﻟف طﺎﻟب".
ﻋن اﻟـ ،10وﻓﻲ
ٍ
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي "ﻟﻘد ارﺗﻔﻌت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت اﻟ ُﻣ ْرﺗ َ ﱠدة َ ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن
ھذا اﻟﻌﺎم ﺑﺣواﻟﻲ  78ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ،أو ﺑﻧﺳﺑﺔ  %7ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ذات اﻟﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋت.
● ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟ ُﻣ ْرﺗ َ ﱠدة َ ﺣواﻟﻲ  1.247ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻔﺗرة ﻣن
اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋت ﺑﺣواﻟﻲ  1.169ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر.
َظﯾر ِﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟ ُﻣﺗ َ َد َاوﻟﺔ  ،%3.8ھذا
● وﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟ ُﻣ ْرﺗ َ ﱠدة َ وﻧ َ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  %3.4ﺧﻼل ذات اﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋت".
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اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
"ﻟﻘد ﻗﺎﻣت )اﻧﻔو ﺗﺎﯾﻣز( ﺑﺟﻣﻊ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟراﺋم ﻗﺗل وﺷروع ﻓﻲ اﻟﻘﺗل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷزواج
وزوﺟﺎﺗﮭم ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺟرﯾدة اﻟﯾوم اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻗد أﻋدت ﺗﻘرﯾرا ً ﻋن ھذا اﻟﻣوﺿوع ،وھو ﯾﻐطﻲ اﻟﻔﺗرة
اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎﺑﯾن  21ﯾﻧﺎﯾر  2014إﻟﻰ  21ﻧوﻓﻣﺑر .2017
وﻛﺎن اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻟﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  222ﻗﺿﯾﺔ .وﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﻏﯾر ﻣﻔﺎﺟﺊ ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟزوﺟﺎت ُھ ﱠن
اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ  147ﻗَﺿﯾﱠﺔ ً ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟـ 75اﻟ ُﻣﺗَﺑَ ِﻘﯾﱠﺔ ،ﻛﺎن اﻷزواج ھم اﻟطرف
ﺿنَ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺗل ﻓﻲ ﻛل
اﻟﺿﺣﯾﺔ .وھذا ﻣﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ُ زوﺟﺎ ٍ
ت ﻛُ ﱠن ﻗد ﻗُ ِﺗ ْﻠنَ أو ﺗ َ َﻌ ﱠر ْ
ﺷﮭر ،ھذا ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌدل  1.6ﻛﺎن ﻓﯾﮫ اﻷزواج ھم اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ.
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اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻟﻠ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
اﻷﺧطﺎ ُء
َ
●
●
●
●

ﺳ َ
ُ
طﺔٍ ،ﻋﻧدﺋ ٍذ ﻟن ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻠﺟﻣﮭور َﻣ ْﻌ ِرﻓَﺔُ ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷرﻗﺎم ﺟﯾدة ً أم
ﺣﯾﻧﻣﺎ
ﺗﻛون اﻷرﻗﺎ ُم ﻏﯾر ُﻣﺑَ ﱠ
ﺳﯾﺋﺔ.
ھﻧﺎﻟك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷرﻗﺎم.
ب ﻋن ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﺿ َﺢ َﺣ ْﺟ َم اﻷَﺛ َ ِر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ِ اﻟ ُﻣﺗ َ َرﺗِ ِ
ﻧظر إﻧﺳﺎﻧﯾ ٍﺔ ِﻟﺗ ُ ْو ِ
ﻻ ﺗ ُ ْو َﺟ ُد ِو ْﺟ َﮭﺔُ ٍ
ﺳ ْ
ط ِﺣﯾﱠﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮭﺎ ﻻﺗ ُ َﻣ ِﺛ ّ ُل اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو أ َ ْﻛﺛ َ َر ُ
ﺷﻣو ِﻟﯾﱠﺔ.
اﻷرﻗﺎ ُم ُ
ﻏﯾر ﻣؤﻛد ٍة و َ
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اﻷﻧﻣﺎ ُ
اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻟﻠ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ط
َ
●
●
●
●

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ َ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ّدِﻣﺎتُ اﻟ َ
●
●
●
●

ُ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺷﻛﻠ ِﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻹﺧﺑﺎر ﻋن ﻗﺻ ٍﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾ ٍﺔ ﻗﺻﯾرة ﻟﺗوﺿﯾﺢِ ﻛﯾﻔﯾ ِﺔ
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
ﺗﻣﺗﺎز اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎتُ اﻟ َ
ِ
ِ
اﻟﻣواطﻧﯾنَ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن.
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ اﻟﻧﺎﺟﻌﺔ ﺗ َ ْﻠﺗَﻘِ ُ
ﺗﻧﺑض
ﺿ ِ ّررﯾن ﺑﻠﻐ ٍﺔ
ت
َ
ط ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن ﻟﺣظﺎت َﺣﯾَوا ِ
ُ
أوﻟﺋك اﻟ ُﻣﺗ َ َ
ِإ ﱠن اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎتُ اﻟ َ
ﺑﺎﻟﺣﯾﺎةِ واﻟﺑﺳﺎطﺔ.
ي اﻟﺣﻛﺎﯾﺔ ُ اﻟ َﻣ ْﺳرودة ُ ﻗﺻﺔ َ
ﺻ ِل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗِ َكِ /ك ،أو ﻗﺻﺔ َ أﺣ ٍد ﻣﺎ
ﺷﺧص ﻣﺎ "ﻋﺎدي ٍ" ﻣن أِ ْ
ٍ
ﯾﺟب أن ﺗ َ ْر ِو َ
داول اﻟذي ﺗَﺗ َ َﺣ ﱠد ُ
ث/ﺗَﺗ َ َﺣ ﱠدﺛِﯾنَ ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟ ِﺗ َكِ /ك.
ﺑﻣﻘدور ِه أن ﯾُ ِﻣ ِﺛ ّ َل ﻋﻠﻰ أ َ ْﺣ َ
ِ
ﺳ ِن َو ْﺟﮫ اﻟ َﻣ ْوﺿوع اﻟ ُﻣﺗ َ َ
ض
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ُﻣﻌَﻘﱠ َﺑﺔ ً ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾ ِل ﻋن ﺗﺟرﺑ ِﺔ َ
ذﻟك اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ِﻣ ْﻌ ِر ِ
أﻓﺿل اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎتُ اﻟ َ
اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ.
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ّدِﻣﺎتُ اﻟ َ
ﺷ َرﺗِﮭﺎ اﻟداﻛﻧﺔ ،وﻟﻘد ﺑدا اﻟ ُﺣ ْز ُن ﺟﻠﯾﱠﺎ ً
ﻋ ْﯾﻧَﯾْﮭﺎ اﻟﺻﻔراوﺗﯾن اﻟﺷﺎﺣﺑﺗﯾن ﺑﺎرزﺗﯾ ِن ﻟﻠﻌﯾﺎ ِن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧ ِﺔ ﻣﻊ ﺑَ َ
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت َ
ﺑﺟوار َﻣ ْﺣ ِﻣﯾﱠﺔ
ت اﻷﺻو ِل اﻟﻘﺑﻠﯾ ِﺔ ﻣن ُھ َواةِ ﺟﻣﻊ اﻟﻌﺳل ،ﻣن اﻟذﯾن ﯾَ ْﻘطُﻧو َن
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﯾﺎ ﺗﻠك اﻟﻔﺗﺎةِ اﻟﯾﺎﻓﻌ ِﺔ ،ذا ِ
ِ
)ﻧﺎﻏﺎرھول( اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،اﻟواﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧوب ﻣن وﻻﯾﺔ )ﻛﺎرﻧﺎﺗﺎﻛﺎ( .وﻟﻘد اﺳﺗذﻛرت ﺷﺎﻧﺗﺎ )اﻟﺗﻲ
ﺷﻌَ َرت ﺑﺂﻻم اﻟﻣﺧﺎض ،ﺳﺎﻓَ َر ْ
ت
ﺎﺳم واﺣ ٍد ﻓﻘط( ﻛﯾف أﻧﺟﺑت َﻣوﻟو َدھﺎ َﻣﯾِّﺗﺎ ً .ﻓﻌﻧدﻣﺎ َ
ف ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑِ ٍ
ﺗُﻌَ ِ ّر ُ
ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ )ھﻧزور( ،ﺣﯾث أﺧﺑروھﺎ ﺑﺄن ﺟﻧﯾﻧﮭﺎ ﻗد
ب
ﺑﻌرﺑﺔ اﻟرﯾﻛﺷﺎ ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ 20ﻛم إﻟﻰ أﻗر ِ
ً
ﻋ ٌﻣ ِرھﺎ ،ﺗم ﺗﺷﺧﯾﺻﮭﺎ ﺑﻣرض
ﻣﺎت ﻣﻧذ ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ رﺣﻣﮭﺎ .ﺷﺎﺗﻧﺎ ،ﻓﺗﺎة ﯾﺎﻓﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت ﻣن ٌ
ض اﻟﺟﻧﯾنَ ﻟﻠ َﺧ َ
ط ِر إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻷم
اﻟﺳﻛري اﻟﺣﻣﻠﻲ ،وھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿﯾﺔ ﺗ ُ َﻌ ِ ّر ُ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ - .اﻧدﯾﺎﺳﺑﻧد ،اﻟﮭﻧد
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ّدِﻣﺎتُ اﻟ َ
ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎ ِل اﻟﺿﺑﺎﺑﯾ ِﺔ ،اﻟ ُﻣ َ
ﺧﺗﺎر اﻟﻘرﯾﺔ،
طﻠﱠ ِﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎر وﻻﯾﺔ ﻛﺎﺷﯾن اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﯾﺳﺗﺣﺿر ﻓﻲ ذاﻛرﺗﮫُ ،ﻣ ُ
أﯾﺎم ﻋﺎم  ،2007ﺣﯾﻧﻣﺎ أ ُ ِﻣ َر ﺑﻣﻐﺎدرة َ ﻣﻧزﻟ ِﮫ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻣن أﺟ ِل ﺑﻧﺎ ِء ﺳ ٍد
اﻟﺳﯾد داوﻧﻎ ﻛواﻧﻎ ،ﯾوﻣﺎ ً ﻣن ِ
ﻟﺗوﻟﯾ ِد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑِﺗﻣوﯾ ٍل ﻣن اﻟﺳُﻠُ َ
ت اﻟﺻﯾﻧﯾﱠ ِﺔَ .ﺣﯾ ُ
ْث أ ُ ْﺧﺑِ َر ﺑﺄن ﻣﺷروع ﻗرﯾﺔ )ﺗﺷﯾب وي( ﻟﺗوﻟﯾد
طﺎ ِ
اﻟﻣ ْﻧ َ
طﻘَﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗ ِﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾ ِﺔ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.
اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﻣﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ -3400ﻣﯾﻐﺎواط ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُزَ ّ ِو َد ِ
ﻣﺧﯾم ﻟﻠﻧﺎزﺣﯾنَ داﺧﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ )ﺗﺷﯾب وي( .و ُﯾ ْذ َﻛ ُر أَﻧﱠﮫ ُ ﻟم
ﯾﻌﯾش اﻟﺳﯾ ُد داوﻧﻎ ﻛواﻧﻎ ﻓﻲ
وﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن،
ٍ
ُ
ﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ُو ِﻋ َد ﺑﮫ .وھو اﻵن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﮫ وﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ﻣن ﺑﻌد ﻓﻘداﻧﮫ ﻟﻣﻧزﻟﮫ
َﯾ ْﺣ َ
وﻋدم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗَزَ ﱡود ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ - .ﻣﺟﻠﺔ ﻓروﻧﺗﯾﯾر ،ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ّدِﻣﺎتُ اﻟ َ
طور اﻟﺳﯾ ُد )إﺳﻼم( ﻧظﺎﻣﺎ ً ﺗﻘوﯾﻣﯾﺎ ً ﺟدﯾدا ً ﺧﻼل ﻓﺗرة َﺣ ْﺑ ِﺳﮫ .وﻗد اﺳﺗﻧدت وﺣدات ھذا اﻟﺗﻘوﯾم إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة
" َ
ﺻد ُُر ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻗرارات ﺣﺑﺳﮫ 45 :ﯾوﻣﺎ ً .ﺗﺑدأ دورة اﻟﺗﻘوﯾم ﻣﻊ ﺻدور ﻗرار اﻻﺣﺗﺟﺎز.
اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ َ ْ
ﻋ ّد ﺗﺻﺎﻋدي :اﻟﯾوم اﻷول ،ﻣﺗﺑوﻋﺎ ً ﺑﺎﻟﯾوم اﻟﺛﺎﻧﻲ ،وھﻛذا وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟــ .30وﻗﺑل  15ﯾو ًﻣﺎ ﻣن
َ
ي إﻟﻰ ﺗﻧﺎزﻟﻲ ﺧﻼل ﺗرﻗب اﻟﺳﯾد )إﺳﻼم( ﻟﻣوﻋد ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.
اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻔﺗرة ،ﯾﺗﺣو ُل اﻟﻌ ُد اﻟﺗﺻﺎﻋد ُ
اﻟﯾوم اﻟــ ،15ﻣﺗﺑوﻋﺎ ً ﺑﺎﻟﯾوم اﻟــ ،14وھﻛذا ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﻘﻰ ﯾوم واﺣد".
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ّدِﻣﺎتُ اﻟ َ
درس ﺟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ ،ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾن ﻛﺎن ﻗد اﻧﺗﻘل إﻟﯾﮭﺎ ﺑﻌدﻣﺎ أﻧﮭﻰ دراﺳﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺻف اﻟﺛﺎﻟث ﻟدى
َﯾ ُ
طرف ﻣﺟﻣوﻋ ٍﺔ ﻣن اﻟ ُﻣ َﻌ ِﻠّﻣﺎت .وﻗد ﻣﺛل ھذا اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺗﻐﯾراً
ﻣدرﺳ ٍﺔ ﺣﻛوﻣﯾ ٍﺔ ﻣﺧﺗﻠط ٍﺔ ﺗدار ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن
ِ
ﺟذرﯾﺎ ً ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻟﺗدرﯾس اﻟﻣﺗﺑﻊ ،ﻋﺑرت ﻋﻧﮫ واﻟدﺗﮫ ،اﻟﺳﯾدة ﺳﻧﺎء ،ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة" :ﺷورﺑﺔ" أو "ﻓوﺿﻰ".
ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻛﻲ ﯾَﺗ َﻘَﯾﱠ َد ﺑﮫ اﻟطﺎﻗم اﻟﺗدرﯾﺳﻲ،
ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗﻘول "ﻟﻘد ﻛﺎن ھﻧﺎﻟك ﻧظﺎ ٌم ﻣﺣد ٌد ﻓﻲ َﻣدرﺳﺗِ ِﮫ )ﺟﻣﺎل( اﻷوﻟﻰ :ﺟدو ُل
ُ
واﺿﺢ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻛﻲ ﯾﺑدأ ﺑﮫ اﻟﯾوم
ﻧظﺎم
وﻓروض ﻣﻧزﻟﯾﺔُ واﺧﺗﺑﺎرات ،ھذا ﻓﺿﻼً ﻋن وﺟود
ب ﺗ ُ َد ﱠرس،
وﻛﺎﻧت ھﻧﺎﻟك ﻛُﺗ ُ ٌ
ٍ
ُ
ِ
أﺛر
ٍ
ي ٍ
اﻟدراﺳﻲ وﯾُ ْﺧﺗَﺗ ََم ﻣن ﺧﻼﻟﮫ .أﻣﺎ ﻣدرﺳﺗﮫُ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎً ،ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟ ُد ﻓﯾﮭﺎ أ ﱡ
ﻟﻧظﺎم ﺗدرﯾﺳﻲ ٍ
واﺿﺢ اﻷﺳس واﻟﻣﻌﺎﻟم .ﯾُﻔَ ّ ِوتُ
ﺻ ِﮭم ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮭم ﯾﻘوﻣون ﺑﺈرﺳﺎل اﻟطﻼب إﻟﻰ
ﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠﻣﯾنَ
ُ
ﺻ ِ
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ِﺣ َ
َ
اﻟﻣﻧزل ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ .وﺗﻘول ﺳﻧﺎء "ﺣﺳب ﻋﻠﻣﻲ ،ﻓﺎﻟﺣﺻص اﻟدراﺳﯾﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻋﻧد ﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﻋﺔ 2
ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﯾﺎم ،أﻋود ﻣن ﻋﻣﻠﻲ ﻷراه )ﺟﻣﺎل( ﯾﺗﺳﻛﻊ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﺣﻲ ﻋﻧد اﻟﺳﺎﻋﺔ  12ظﮭرا ً )(...
ظﮭراً ،وﻟﻛن ﻓﻲ ٍ
ﺳﺟﱠﻠونَ ﻓﻲ ذات اﻟﻣدرﺳﺔ ،ﻓﯾﻛون ردھم
ﻟﯾﺧﺑرﻧﻲ "ﻟم ﻧَﺗَﻠَﻘﱠﻰ دروﺳﺎ ً" ،وﻋﻧد ﺳؤاﻟﻲ ﻟزﻣﻼﺋﻲ ﻋﻣﺎ إن ﻛﺎن أطﻔﺎﻟﮭم ُﻣ َ
ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺻﺔ ذاﺗﮭﺎ".
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ّدِﻣﺎتُ اﻟ َ
ﺳﺎم ﺷﻠﺑﻲ ﻗد اﻋﺗﺎد ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة ﻣﺳؤوﻟﻲ وأﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز
"ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ،ﻛﺎن اﻟﺳﯾد ﺑ ﱠ
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﺎﺟور ،ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺳﻌﯾﮫ اﻟﺣﺛﯾث ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺷﺑﻛﺔ ﺻرف ﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻗرﯾﺗﮫ )ﻣﯾت
ﻋﻔﯾف(.
ﻓﻠﻘد ورث اﻟﺳﯾد ﺷﻠﺑﻲ ھذا اﻟﻣﺳﻌﻰ ﻋن واﻟده ﻛﻣﺎ ورث اﻟﻌﺎﻣودﯾﺔ ،وﯾﻘول "ﻧﺣن ﻻ زﻟﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻧظﺎم
اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ھذا ﻣﻧذ أﯾﺎم اﻟوزﯾر ﻛﻣﺎل اﻟﺷﺎذﻟﻲ رﺣﻣﮫ ﷲ ".وﺑﻌد "ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺗﻠﻛؤ" ،ﺣﺳب ﻣﺎ
أدﻟﻰ ﺑﮫ ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺻﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﻲ ،ﻗﺎم ھو وﺑﺻﺣﺑ ِﺔ ﻋد ٍد ﻣن ﺳﻛﺎن ھذه اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻟﺷراء
ﻗطﻌ ِﺔ أرض واﻟﺗﺑرع ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺷرب واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺣطﺔ
ﻟﺗﺣﻠﯾﺔ ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻗرﯾﺗﮭم".
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ َ
ﻏرﻓ ِﺔ ﺳﻛﻧﮭﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﺗرﻛت ﺳﺎﺗﺷﻲ ُ
ﻓﻲ ُ
ﻏﯾر ُﻣ ْﻘﻔَﻠَ ٍﺔ .وﻓﻲ إﺣدى اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ ،اﺳﺗﯾﻘظت ﻟﺗﺟد
ﻏرﻓﺔَ َ
ﺳﻛَﻧِﮭﺎ َ
أﺣد اﻟﻐرﺑﺎء ُﻣﺗ ﱠ ِﻛﺋﺎ ً ﻓوق ﺳرﯾرھﺎ وﺑ َﺣ ْوزَ ﺗِ ِﮫ ﺳﻼح .وﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ،ذَ َھﺑَ ْ
ت إﻟﻰ اﻟﺷرطﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋن
اﻟﮭﺟوم.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ﺳﺎﺗﺷﻲ ،ﻓﺈن أﻏﻠب ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻻﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﯾﻌرﻓون اﻟطرف اﻟﻣﻌﺗدي ﻋﻠﯾﮭم ،وﻣﻊ
ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻣﺎ ﺗﻌرﺿوا ﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ َ
ي ِ ﺣﻘوﻟ ِﮭم ﺑﻣﯾﺎهٍ ﻣدﻋوﻣ ٍﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔـ وھذا ﯾﻌﻧﻲ
ج
وﻓﻲ ﻛل ﯾوم ،ﯾﺧر ُ
ُ
اﻵﻻف ﻣن اﻟﻣزارﻋﯾ َن ﻟر ّ
ﯾوم ﺗ ُ ْﺳﺗ َ ْﮭﻠَكُ
ت ھﺎﺋﻠﺔ
آﻻف اﻟﻠﯾﺗرات ﻣن اﻟﻣﯾﺎه ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﮭﻠِ َﻛﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه ﺑِﻛﻣﯾﺎ ٍ
أﻧﮫ ﻓﻲ ُﻛ ِّل ٍ
ُ
ت أ ُ ْﺧ َرىـ ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾَ ْﻣﻠَكُ اﻟﻣزارﻋونَ اﻟﻣوار َد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ َ
ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺑﻼد ﻻدﺧﺎرھﺎ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎ ٍ
ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ َﻣﺻﺎ ِد ِر اﻟﻣﺎﺋﯾ ِﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔـ
ِ
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ َ
�ﻏﺎدرت زھرة اوﻻﻧدو ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺷرﯾﻧﺎت ﻣن ﻋﻣرھﺎ ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﻋﺎم שׁﬠשּׁ �פּ
ﻛﺎﻧت ﻗد اﺻطَ َﺣﺑَ ْ
وط ْﻔﻠَﯾْﮭﺎ اﻟﻠذان ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻋﻣرھﻣﺎ آﻧذاكפּ وھﻛذا
ت ﻣﻌﮭﺎ زوﺟﮭﺎ ِ
اﻟﺗﺣﻘت ھذه اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻌواﺋل اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺳﺑﻘﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﺟرة إﻟﻰ ھذه اﻟﺑﻼد ﺣﯾث
ﯾَ ْﻌ َﻣ ُل أﻓرا ُد ھذه اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻟﺗﺑﻎ واﻟﺧﺿراواتפּ
وﻛﺎﻧت ﻋﺎﺋﻠﺔ زھرة ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ھﺎﺟرت إﻟﻰ اﻷردن ﻗﺎدﻣﺔ ً
ﻣن إﻗﻠﯾم اﻟﺳﻧدפּ وﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﺻل ،ﺗﻧﺣدر أﺻول زھرة ﻣن إﻗﻠﯾم ﺑﻠوﺷﯾﺳﺗﺎن اﻟﻣﺟﺎور ﻹﻗﻠﯾم اﻟﺳﻧدפּ
ﺻ ْﻠتُ ﺑﺻﺣﺑﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﺎﻧت اﻟﻧﯾﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗ َ َو ﱡﺟ ِﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
وﺗﻘول زھرة�ﻋﻧدﻣﺎ َو َ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻷداء ﻓرﯾﺿ ِﺔ اﻟﺣﺞפּ �وﻟﻘد ﻋﺑرت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻷراﺿﻲ اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺔ واﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ َﻣﺳﯾرة ٍ
ِ
ﻖ اﻟﺑر دا َﻣ ْ
ﻷﺷﮭر ﻣﻌدوداتפּ�
ت
طوﯾﻠ ٍﺔ َ
ٍ
ﻋﺑ َْر طرﯾ ِ
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ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ َ
ﺳ ْﻌﻲ ِ ﺑَﻧﺎﺗِ ِك اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم؟ ﻟﻣﺎ ﺗرﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺳﺄ َ ْﻟتُ إﺣدى ﻗرﯾﺑﺎﺗﻲ :ﻣﺎ
ُ
اﻟﺳﺑب ﻓﻲ َ
َ
أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔً ﻟﻠﻧﺳﺎء ،وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ أﻗل
أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ،ﻣﻧﮭﺎ أ َ ﱠن ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻓﻘط؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﺗﻧﻲ ھﻧﺎﻟك
ُ
ُ
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﮭن اﻷﺧرى ،وﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﺗﺗﻣﺗﻊ ﻣن  4-3أﺷﮭر إﺟﺎزة )ﺳﻧوﯾﺔ( ،ﻓﺿﻼ ً ﻋن أﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺣﻠو ﻟﮭﺎ
ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟرﺟﺎل .ﻓﻧﺣن ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﺳﻣﻊ ھذه اﻟﻌﺑﺎرة وﻟدى أﻛﺛر ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ،وﻛﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً
ﱠ
ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ،أو أن اﻟﻧﺳﺎء َو َﺟﺑَ ْ
ﻋﻠﯾﮭن ُﻣﻣﺎرﺳﺔ ُ ﻣﮭ ٍن ُﻣ َﺣ ﱠد َدة .ھذا وﻗد ورد ﻓﻲ
ت
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻌﺎم  ،2018ﺑﺄن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌراﻗﻲ ﯾﻔﺿل ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻠﻧﺳﺎء إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ِﻣ َﮭ ٍن أ ُ ْﺧ َرى.
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اﻷﻧﻣﺎط اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻟﻠ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
●
●
●
●

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ َ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ
ور اﻟﻘُ ِ ّرا ِء ﺑﺗﺟرﺑﺔ
ﻟﻣﻛﺎن
ﺳم اﻟ ُﻣ َﻘ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ ﺻورة ً ﻧﺎﺑﺿﺔً ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة
ﺗ َ ْر ُ
وزﻣﺎن ُﻣ َﺣ ﱠد َدﯾ ِْن ﻛﻲ ﯾُ ِﺣ ﱠ
س ُﺟ ْﻣ ُﮭ ُ
ٍ
ٍ
ﺻﻠﯾﱠﺎ ً ﻟﻔﮭم اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ
ذﻟك اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن .ﻛﻣﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ُ ﺗِ ْﻠ َك اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت ﺗﺑدو ﺟﻠﯾﺔ ً ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛو ُن ﻣوﻗ ُﻊ اﻟ ِﻘ ﱠ
ﺻ ِﺔ ِﻣ ْﻔ َ
اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ وﻣﺗﺻﻼً ﺑﺎﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ.
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
ﯾﻌﯾش ھﻧﺎ اﻵن.
ﻗرﯾﺔ ﻛﺎروﺑﺎﻣﺑﺎ ،راوﻧدا  -ﻻ أ َ َﺣ َد
ُ
ت اﻟﺣواﻣ ِل اﻟﻠواﺗﻲ ﯾَ ْﻧﺗ َ ِظ ْرنَ ﻣواﻋﯾ َد ُھ ﱠن ﻋﻧد ﻣﺳﺗوﺻف اﻷﻣوﻣﺔ ،ﻻ ﺑل وﻗد
ﯾﺧﻠو ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣن اﻷﻣﮭﺎ ِ
ت
اﻟﻛﻧﺎﺋس ھﻧﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔً ﻣن ُﻛ ِّل ُز ﱠو ِارھﺎ ،ھذا ﻓﺿﻼ ً ﻋن ﺟﺛ ِﺔ ذﻟك اﻟرﺟ ِل اﻟﺗﻲ ﺗ َ َﺣﻠﱠﻠَت ﻓﻲ ﺻفٍ
أﺻﺑﺣ ِ
ُ
ﻣدرﺳﻲ ٍ ﺗﺣت ﻟوحٍ ﺗﻌﻠوهُ ﺧﺎرطﺔُ اﻟﻘﺎرةِ اﻟﺳﻣراء.
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﯾت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻛﺎن .ﻟﻘد ﺻﺎر اﻟﻣﺷﮭ ُد ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻛﺎروﺑﺎﻣﺑﺎ ﺟﺣﯾﻣﺎ ً ُﻣ ْر ِﻋﺑﺎً ،ﺗﻌﻠو ﻓﯾﮫ أﻛوا ُم
ُ
ُ
أزﯾز
ﺟﺑﯾن اﻟﺑﺷرﯾﺔ .ھﻧﺎ ﯾﺳﻣ ُﻊ ﻓﻘط
ﻟرؤْ ﯾَ ِﺗﮫ
اﻷﻋﺿﺎء واﻟﺟﺛ ِ
ِ
ث اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻠﺦٍ ﺑﺷري ٍ ﯾَ ْﻧ َدى ُ
ب وﻗﺿم اﻟﺣﺷرات ﻟﺗﻠك اﻟﺟﺛث اﻟﻣﺗﻔﺳﺧﺔ - .ذي اﺳوﺷﯾﺎﺗد ﺑرس
اﻟذﺑﺎ ِ
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
ب وأ ُ ٍم ﺟدﯾدﯾن.
ِإ ﱠن زﯾﺎرة ﺟﻧﺎح طب اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﯾﻧﻎ ﺟورج ﺳﺗﻛون ﺣﺗﻣﺎ ً ﺗﺟرﺑﺔ َﻣ ُﮭوﻟَﺔً ﻷي أ ٍ
أﻛﺛر ﻣن  200طﻔ ٍل ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟواﺣد ﯾﺗم إدﺧﺎﻟﮭم ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﻧﺎح ،اﻟذي ﻻ
إذ ﯾﻘو ُل ﻣوظﻔو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ِإ ﱠن
َ
ﯾﺗﺳﻊ ﻷﻛﺛر ﻣن  90طﻔ ٍل رﺿﯾﻊ.
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ھذا اﻟﺟﻧﺎح ﺳوى أرﺑﻊ ﻣﺣﺎﺿن ،و ُﻛ ﱡل ﻣﻧﮭﺎ ﯾوﺟد ﻓﯾﮫ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن طﻔﻠﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ
أطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ اﻟواﺣدة - .ذا ھﻧدو ،اﻟﮭﻧد
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
اﻟﻧﺎﺑض ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة ﻟﺗوﻧس
ب
ِ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌد ﻋﺷرات اﻷﻣﺗﺎر ﻣن ﻣﺑﻧﻰ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ .ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺣﺑﯾب ﺑو رﻗﯾﺑﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻘﻠ ِ
ورﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ،
ﯾﺎح
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،وﺧﺻوﺻﺎ ً ﻋﻧد
ﻖ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺟﺎور ﻟﺳﺎﺣﺔ ﺑﺎب اﻟﺑﺣر اﻟﻣﻛﺗظ ِﺔ ﺑﺎﻟ ﱡ
ِ
ِ
ﻣدﺧل طرﯾ ِ
ﺳ ِ
ت ﺑﻠﮭﺟ ٍﺔ ھﺟﯾﻧ ٍﺔ ﻣن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟزاﺋرﯾﺔ" ،ﺻراف،
ﺳﺗﺗﻘﺎﺑ ُل/ﻟﯾنَ ﻣﻊ وﺟو ٍد ﻣﺄﻟوﻓ ٍﺔ ﺗﺗﺣرك ﯾُ ْﻣﻧَﻰ وﯾُﺳ َْرىُ ،ﻣ َر ِ ّد َدة ً ﻛﻠﻣﺎ ٍ
ﺻراف ،ﯾورو ،دوﻻر ،دزﯾري )اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋري( "...
ف ﻟدى ﺑﻌض اﻟﺳﻛﺎن ھﻧﺎ ﺑـ"وول ﺳﺗرﯾت" طرﯾﻖ اﻟﺟزاﺋر ،ﻓﻲ
ھﻧﺎ ،ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺻراﻓﺔ اﻟﺳوداء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ،أو ﻣﺎ ﯾُ ْﻌ َر ُ
ص
ْتِ /
أﻧكِ /ك ﻟَﺳ َ
ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟن ﺗﺣﺗﺎ َج/ﺟﯾنَ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺻرف اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن َ
اﻟر َﺧ ِ
ت ُﻣ ْﻠزَ ﻣﺎ ًَ /ﻣﺔً ﺑﺣﻣل ﱡ
ﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻛم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗو ﱡد/دﯾن ﺑﺻراﻓﺗﮭﺎ ﺑِ َﻣ ْﻌ ِز ٍل ﻋﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ ﻗد ارﺗﻔﻌت أم اﻧﺧﻔﺿت .ھﻧﺎ
واﻟوﺛﺎﺋ ٍ
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺻرﯾف أي ﻣﺑﻠﻎ واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﺻرف،
ﻣﻧزﻟكِ /ك ﻣﺻطﺣﺑﺎ ً/ةً
ْض
أﻧظﺎر
أﻣواﻟكِ /ك ،وھذا ﻛُﻠﱡﮫُ ﺗﺣت
وﺑﺈﻣﻛﺎﻧِ َكِ /ك اﻟﻌودة إﻟﻰ
ِ
َ
َ
ﺿﺑﺎط اﻟﺷرطﺔ ،وﻣن دون أن ﯾﺗم اﻟﻘَﺑ ُ
ِ
ت ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل
ﻋﻠﯾكِ /ك ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻋدم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ھذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾُ َﻣ ِّﮭ َد اﻟطرﯾﻖ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎ ٍ
َ
ﺗﺑﯾﯾض اﻷﻣوال واﻟﺗﮭرﯾب.
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
"ﻣﻛﺗوب اﺳﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺎﻓطﺎت »ﺑﯾﺎدر« وادي اﻟﺳﯾر" .وﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭﺎ ﻟم ﯾﻌد ﻓﯾﮭﺎ "ﺑﯾﺎدر" ،ﯾﻘول
اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣزارﻋﯾن اﻷردﻧﯾﯾن ،اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣود اﻟﻌوران ُﻣ َﻌ ِﻠّﻘَﺎ ً "ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أن
ﺻ ِﻔ ِﮫ ﻟﺣﻲ اﻟﺑﯾﺎدر ﺿﻣن ﻟواء وادي اﻟﺳﯾر ،ﻏرب ﻋ ﱠﻣﺎن ،اﻟذي
ض َو ْ
ﯾُﻐَﯾِّ ُروا ھذا اﻻﺳم" ،وذﻟك ﻓﻲ َﻣ ْﻌ ِر ِ
ﻛﺎن ﯾﺷﺗﮭر ﺑﺳﮭول اﻟﺷﻌﯾر واﻟﻘﻣﺢ ﻓﯾﮫ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻧطﻘ ٍﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾ ٍﺔ و ُﻣ ْﻛﺗَظَ ٍﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﻘو ِد
اﻟﻘﻠﯾﻠ ِﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.
ً
ﻛﺎﻣﻼ واﻟﻣﻘ ّدر ﺑﺧﻣﺳﺔ آﻻف طن .ﻛﺎن ذﻟك
ﻋﺎم  ،1973أﻧﺗﺞ وادي اﻟﺳﯾر ُﺧﻣس ﻣﺎ أﻧﺗﺟﮫ ﻗﺿﺎء ﻋ ّﻣﺎن
رﻏم أﻧﮫ ھذا اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻋﺎ ًﻣﺎ وﺻﻔﺗﮫ اﻟﻧﺷرة اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن داﺋرة اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﯾﻧﮭﺎ
ﻧظرا ﻟﻘﻠﺔ اﻷﻣطﺎر ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل إﻧﺗﺎج اﻷردن ﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﯾﻧﺧﻔض ﺑﻧﺳﺑﺔ  %79ﻋن اﻟﻌﺎم
ﺑﺎﻟﺳﻲء
ً
اﻟﺳﺎﺑﻖ.
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﺿ َﻌﺔ ً ُھﻧﺎ ِﻟ َك ،ﻓﻲ ُ
ﻏ ْرﻓَ ِﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷ ِﺔ اﻟ ُﻣ ْﻌﺗِ َﻣﺔُ ،رزَ ٌم ﺗ َ ْﻌﻘُﺑُﮭﺎ ُرزَ ٌم ﻣن اﻟﺻوف اﻷﺣﻣر اﻟداﻛن .ﻓﻲ ھذه
ُﻣﺗ َ َو ِ ّ
اﻟزراﺑﻲ واﻟﺳﺟﺎﺟﯾ َد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ،ﺗِ ْﻠ َك
أﻗرﺑﺎء اﻟﺳﯾد ﻋﺎﺑد ،ﻣن اﻟذﯾن ﻧﺳﺟوا
اﻟﻐرﻓﺔ ،ﺗواﻟت أﺟﯾﺎ ٌل وأﺟﯾﺎل ﻣن
ِ
َ
ﺳ ِﺔ ھﻧﺎك ﻗُﺑﺎﻟﺔَ اﻟ ُﺟ ْدران.
اﻟ ُﻣﺗ َ َﻛ ِ ّد َ
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﺧﻠف آﻻﺗِ ِﮭ ﱠن ﻟﻣدةِ  14ﺳﺎﻋ ٍﺔ ُﻛ ﱠل ﯾوم ،ﯾَ ِﺧ ْ
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ ،ﺗﻧﺣﻧﻲ اﻟﻧُ ْﺳ َوة ُ اﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺎتُ أرﺗﺎﻻ ً
ط َن ﺗِ ْﻠ َك اﻟﻘﻣﺻﺎ ِن
َ
ت اﻟﺣرارةِ ﻓﯾﮫ وﺳو ِء
ﺻ ﱠد ُر إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻐرب .ﯾُ ْﻐ َﻣﻰ اﻟﻧُ ْﺳ َوة ُ ﻋَﻠَ ْﯾ ِﮭ ﱠن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻻرﺗﻔﺎعِ درﺟﺎ ِ
اﻟﺗﻲ َ
ﺳﺗ ُ َ
اﻟﺗﮭوﯾﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟﮭوا َء ُﻣﺛْﻘَ ٌل ﺑﺎﻷﺗرﺑﺔ اﻟ ُﻣﺗَطﺎﯾِ َرةِ واﻟﻐُﺑﺎر.

Eva Cons tantaras

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
وﺣﺗﻰ أواﺧر ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﻧِ ْﺳﺑَﺗُﮭﺎ  %90ﻣن أراﺿﻲ ﻣﺻر اﻟزراﻋﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ
ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻣروﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻠﻘد أﺷﺎرت ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت ﻣن اﻷراﺿﻲ
اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠزراﻋﺔ اﻟﻣروﯾﺔ ﻻ ﺗزا ُل ﺗﺗﻘﻠص ﺑﻣﻌدل  %0.5ﻓﻲ ﻛل ﻋﺎم.
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ث ﻣن ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺗ َ َوﻗﱠ َﻔ ْ
ﺗﺎن ﻓﻲ ﺷﺎرع " 23ﯾوﻟﯾو"،
ت
ﯾوم اﻹﺛﻧﯾن ،ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟ ِ
ﻓﻲ ﺻﺑﺎحِ ِ
َ
ﺳﯾﺎر ِ
واﻷﻛﺛر ﺣﯾوﯾﺔ ً ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻌرﯾش ،ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺷﻣﺎل ﺳﯾﻧﺎء ،وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد أﻣﺎم
اﻷﺷﮭر
ِ
ِ
اﻟﻣﻘر اﻟﻣؤﻗت ﻟﻔرع اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ رﻓﺢ ،ﺣﯾث ﺗ َ َر ﱠﺟل  8ﻣﺳﻠﺣون ﻛﺎﻧوا ﻗد أﺧﻔوا وﺟوھﮭم ،وﻗد
ا ِْرﺗ َ َد ْوا ﻣﻼﺑﺳﺎ ً ﻋﺳﻛرﯾﺔ وأﻗﻧﻌﺔً ﺳوداء.
ﺗﻣوﺿﻊ اﺛﻧﺎن ﻣﻧﮭم ﻋﻧد ﻣدﺧل اﻟﺑﻧك ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧﺗﺷر اﻟــ 6اﻵﺧرون داﺧل أروﻗﺔ اﻟﺑﻧك ،ﻓﻲ طرﯾﻘﮭم ﺣﯾث ﺑدا
ﺑﺄﻧﮭم ﯾﻌرﻓون ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻣﻘر اﻟﺑﻧك .ﻛﺎن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﮭم ﯾطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﺻﺎﻟﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﺷ ِﻐ ِﻠﯾْنَ ﺑﻔﺗﺢِ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻔﺟرات وﯾﺳﺗوﻟون ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑداﺧﻠﮭﺎ .وﻛﺎن
اﻵﺧرون ُﻣ ْﻧ َ
اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﺷﮭود ،ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻓرع اﻟﺑﻧك اﻟﻣﺳﺗﮭدف.
ت
ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ِذ ْﻛ ُرهُ ﺣﺳﺑﻣﺎ َو َر َد ﻓﻲ ﺷﮭﺎدا ِ
ِ
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اﻷﻧﻣﺎط اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻟﻠ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
●
●
●
●

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ َ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
ﺿبٍ ﻋن اﻟﻔﻛرة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻟﺔ أو ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن
● ﺗ ُ ْﻌﻧَﻰ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة ﺑﺈﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ُﻣ ْﻘﺗ َ َ
راءھﺎ.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣن َو ِ
● ﻓﻔﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ،ﯾﺗم اﻟﻠﺟو ُء إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣوﺟزة ﻣﺷﻔوﻋﺔً ﺑﻣﻘﺎﻻ ٍ
ت إﺧﺑﺎرﯾ ٍﺔ ﻣﺑﺎﺷرةٍ
ﺑﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب.
ﻟﻣﻘﺎﻟﺗكِ /ك اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ.
● ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣوﺟزة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟوھرﯾﺔ
َ
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
إن ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺻب ﻣن طرف اﻟﻘﺿﺎة وﻏﯾرھم ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺳﻠك اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،ھذا ﻓﺿﻼ ً ﻋن
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗَﻘَﺷﱡ ِﻔﯾﱠﺔ وﻧﻘض أﻋداد اﻟﻣوظﻔﯾن ،ﻛل ذﻟك ﺳﺎھم ﻓﻲ إﺿﻌﺎف وظﯾﻔﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﯾﻧﻲ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻣواطﻧﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض أﻋداد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ- .
ذي ﻧﺎﯾﺷن ﻧﯾوز ﺑﻠﻛس

Eva Cons tantaras

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
أﻋﻣﺎر ﻣﺗﺄﺧرةٍ ﺟدا ً ﺑﻌدﻣﺎ ﺻﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛروة
وأظﮭرت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗَزَ ﱡوج اﻟﮭﻧود رﺟﺎﻻً وﻧﺳﺎءا ً ﻓﻲ
ٍ
اﻟ ُﻣ َﺣ ِ ّد َدﯾ ِْن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻌﻣر اﻟزواج - .ﻣﯾﻧت ،اﻟﮭﻧد
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
"ﻣﻧذ ﺗ َ َﻘﻠﱡ ْد اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﱠﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺳﻠطﺔ ،ﺗزاﯾدت أﺣﻛﺎم اﻹﻋدام اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛم
اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺛﻼﺛ ِﺔ أﺿﻌﺎفٍ  ،وﺗرﺗب ﻋن ذﻟك ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻹﻋدام ﺑـ 179ﺷﺧص .وﯾﻘول ُﻣﺣﺎﻣو وأھﺎﻟو
ت ﻣﻧﮭم ﻗﺳرا ً .ﻛل ذﻟك ﯾَﺗِ ﱡم
اﻟ ُﻣ ْﻌﺗَﻘَﻠﯾن ﺑﺄن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن و َ
ﻏﯾ ِْرھم ﻣن اﻟﺳﺟﻧﺎء ﯾَﺗِ ﱡم ﺗ َ ْﻌذﯾﺑُﮭم ﻷﺧ ِذ اﻻﻋﺗراﻓﺎ ِ
ﺳ ْ
ط َوﺗِﮫ ُﻣ َﺟ ﱠد َدا ً".
ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻋودة اﻟﺣﻛم اﻻﺳﺗﺑدادي اﻟذي ﯾَﻘُ ْودُه
ُ
اﻟﻌﺳﻛر ﻟﺗرﺳﯾﺦ َ
ِ
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﺗْﻘَﻧَﺔ
"ﺗوﻧس ھﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان ذات أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑرﯾت ﻓﻲ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﻣن أﻛﺛر أﻧواع اﻟوﻗود اﺳﺗﺧداﻣﺎ
ﻓﻲ ﻋﻣوم اﻟﺑﻼد ھو اﻟدﯾزل اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﺿﺎرة ﺑﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن".
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟ َزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ﺳﯾﻛون أﻣﺎم وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻣﻠﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻣرض ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
ﺗﻘرﯾر ﺟدﯾ ٍد ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﻧﺧﻔض ﻓﯾﮫ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺻدور
اﻟﻣﻛﺗﺳب )اﻹﯾدز( ُر ْﻏ َم
ٍ
ِ
اﻟﺟدﯾدة إ َ ﱠﻻ أ َ ﱠن ذﻟك ﯾﺗزاﻣن ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌُ ُﻣ ِرﯾﱠﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ - .ﻧﺎﯾﺷن
ﻧﯾوز ﺑﻠﻛس
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟ َزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟﻔﻘر واﻟ َﻌ َو ِز
ت اﻟﻧﻣ ِو ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ،ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﺻﺎرت ﻣﻌدﻻت
ﻓﻣﻧذ أن ارﺗﻔﻌت ُﻣ َﻌ ﱠدﻻ ِ
ِ
ﺗﻧﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ُﻣ ﱠ
ت اﻷﺣوا ُل.
ط ِر ِد ﻣﻊ
ﻣرور اﻟوﻗت .أﻣﺎ اﻵن ﻓﻘد ﺗَﻐَﯾ َﱠر ِ
ِ
إن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯾﻧت ﺑﺷﺄن أرﻗﺎم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ اﻟ ُﻣ ْﺑﻠَﻎ ِ ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻛﺗب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺄن
ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﻘروﯾﺔ ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ  4ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن أﻋوام  2011و  ،2012وﺑﻧﺳﺑﺔ
 %30ﻣﺎ ﺑﯾن أﻋوام  2017و  ،2018وھذا ﯾﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻣدن ﺑﻣﻌدل 5
ﻧﻘﺎط ﻣﺋوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ .%9
 --ﻣﯾﻧت ،اﻟﮭﻧد
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟ َزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
"ﻓﻲ ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻛل ﻋﺎم ،ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدة ٌ ﻣن أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﻘر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﻣرﯾر اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄھم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ھذا اﻟﻛوﻛب.
ﻓﺿﻼ ً ﻋن أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد ﺗﺄﺳﺳت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﺗزاﯾد ﻋدد أﻋﺿﺎءھﺎ ﻣن 51
ﻋﺿوا ً ﻓﻲ ﻋﺎم  1945وﺻوﻻً إﻟﻰ  193ﻋﺿوا ً ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019ﺗوﺟد ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﺗﺎن
ﻏﯾر ﻋﺿوﺗﺎن ،وھﻣﺎ دوﻟﺔ ﻓﻠﺳطﯾن وﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻛرﺳﻲ اﻟرﺳوﻟﻲ/اﻟﺑﺎﺑوي اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺗﯾﻛﺎن.
ﻣراﻗﺑﺗﺎن َ
وﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ،ﺗﻛون اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ :ﺻوتُ واﺣ ُد ﻟﻠﺑﻠ ِد اﻟواﺣد ﻟﺻﺎﻟﺢ
اﻟوﻓود اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء .وﻟﻔﮭم ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﺿرة ً ﻋﻠﻰ ﻣر
اﻟﺳﻧﯾن ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﺻوﯾت ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻧذ ﻋﺎم  1946وﺻوﻻ ً
إﻟﻰ ﻋﺎم ".2018
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اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْو َﺟ َزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾن
ُ
ي ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ
"وﻓﻲ
ﯾوم اﻟﺳﺑت ،أﻋﻠنَ
ٍ
اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛز ُ
ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ٍ ﻋُ ِﻘ َد َ
اﻹﺣﺻﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﺳﻛن واﻟﻣﻧﺷﺂت ﻓﻲ ﻣﺻر .وﻛﺎن ھذا اﻹﺣﺻﺎ ُء اﻟوطﻧﻲ اﻟراﺑ َﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ
إﺟراؤه إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً ،وﻟﻘد ﻛﺎن ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﺣﺗﻰ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻓﻲ
ﺻر واﻷول ﻣن ﻧوﻋﮫ اﻟذي ﯾَﺗِ ﱡم
ُ
ِﻣ ْ
ﺗﺎرﯾﺦ  18إﺑرﯾل .وﻟﻘد ﻛﺎن ﺣﺎﺿرا ً ﻓﻲ ھذا اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ،ورﺋﯾس اﻟوزراء ﺷرﯾف
إﺳﻣﺎﻋﯾل ،وﻋد ٌد آﺧر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن".
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اﻷﻧﻣﺎط اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻟﻠ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
●
●
●
●

اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم
ﺳ ْر ِدﯾﱠﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ َ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ
اﻟ ُﻣﻘَ ِ ّدﻣﺔُ اﻟ ُﻣ ْو َﺟزة
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اﻟﻧﻣوذج  :5اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟدرس  :5ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ )(Masterfile
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ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ً
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
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اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
●
●
●
●

أﻣﺛﻠﺔ دوﻟﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل ﺻﺣﻔﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣزودة ﺑﻣﻼﺣظﺎت
أﻣﺛﻠﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل ﺻﺣﻔﯾﺔ ُﻣزَ ﱠو َدة ﺑﻣﻼﺣظﺎت
ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ َﺟ ْﻣ ِﻌﮭﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ً
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
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ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻓرﺿﯾﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ
●
●
●
●

●

ا ْ
ِط َرح/ي ﻧظرﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت أو اﻟدﺣض ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ْط/ي ﺷرﺣﺎ ً ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎ ً ودﻗﯾﻘﺎ ً ﻋﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮫ
اَﻋ ِ
ا َ ْﺟ ِر/ي ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ و ُﻣ َﺳﺑِّﺑَﺎﺗِ َﮭﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺣﻠول ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗوﻓرة
اﻟﻣوﺿوع ﯾُ ِﮭم اﻟﺟﻣﺎھﯾر
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اﻷﺧطﺎء اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻋﻧد وﺿﻊ اﻟﻔرﺿﯾﺎت
●
●
●
●
●

َﯾ ُ
وب اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺑﺳﯾط اﻟزاﺋد ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮭﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻘط.
ﺷ ُ
اﻟﻣوﺿوع واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق .ﻓﮭو ﯾَ ْﻘﺗَﺿﻲ ﻗﯾﺎس ﻣؤﺷرا ٍ
ت ِﻋدﱠة.
ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻧﺻف اﻟﻔرﺿﯾﺔ أو ﻧﺻﻔﯾﮭﺎ ﻣﻌًﺎ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﺗم إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ وأﺻﺑﺣت ﻣﻌروﻓﺔ ﻟدى اﻟﺟﻣﯾﻊ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺿﯾﻘﺔ اﻟﻧطﺎق :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ.
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ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ً
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ
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ﻓﺋﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ
●
●
●
●

أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔקּ �ﻣﺎ ﺣﺟم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻛم ھﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻹﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﮭﺎ؟ ھل
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻗم أم ﻻ؟
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟ َﻣ ْﻌﻧِﯾَﺔ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔקּ �ﻣن ھﻲ ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺗﺿررة ﻣن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻛﯾف ﺣدث
ذﻟك؟ ھل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎ ٍ
أﻛﺛر ﺗﺿررا ً ﻣن ﻧظﯾراﺗﮭﺎ؟
ت َ
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻣﺎ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻣﺎ ھﻲ ﺗﻠك
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻣﮭﺎ؟ ﻣن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟
اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟ َﻣ ْﻌﻧِﯾَﺔ ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﺳﺑﯾل ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ؟ ﻛﯾف َﺳﯾَﺗ َ َﺳﻧﱠﻰ ﻟﻧﺎ ﻗﯾﺎس
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ؟
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ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻔﯾدة
●
●
●
●

ا ِْﺣ َرص/ي ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون )اﻷﺳﺋﻠﺔ( ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ا ِْﺣ َرص/ي ﻋﻠﻰ أن ﺗﺧدم )اﻷﺳﺋﻠﺔ( اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن وراء ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻹﺛﺑﺎت أو دﺣض
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
ا ِْﺣ َرص/ي ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف أ َ ْﺳﺋِﻠَﺗِ َكِ /ك وأن ﯾﻛون ﻟَ َدﯾ َْكِ /ك اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ
ا ِْﺣ َرص/ي ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟَ َدﯾ َْكِ /ك ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹﺛﺑﺎت أو دﺣض
ﺿ َﯾﺗ َ َكِ /ك
ﻓَ َر ِ

Eva Cons tantaras

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻷﺛر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
اﻟﻌرض اﻟﻣرﺋﻲ
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ

Eva Cons tantaras

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ
● اﺳﺗﺧدم/ي اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛرار ﻻﺧﺗﺻﺎر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
● اِﺗﱠﺑِﻊ/ي اﻹﺟراءات اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
○
○
○
○
○

اﻟﻛﺷف اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻛﺷف اﻟﻧظﯾف
ﻛﺷف اﻟﻣﺻﺎدر
ﻛﺷف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻛﺷف اﻷﺳﺋﻠﺔ

ﻣﻠﻔكِ /ك اﻟرﺋﯾﺳﻲ
● ارﺑط/ي اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ
َ
● ﻛن ﻣﻧظﻣﺎ ً /ﻛوﻧﻲ ﻣﻧظﻣﺔ !
ﺑﯾﺎﻧﺎﺗكِ /ك اﻟﯾوﻣﯾﺔ أوﻻً ﺑﺄول وﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﻣﺗواﺻل !
● اِﺳﺗﻛﻣل/ي
َ

Eva Cons tantaras

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ
اِ ْﺳﺗ َ ْﺧدِم/ي اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻣل اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ:
●
●
●
●
●
●

ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾب
اﻟﻧﺳب
اﻟﻣﻌدﻻت
ﺿ ْﻊ/ي اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ
َ
اِ ْﻋ َﻣل/ي ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت
اِ ْﻧﺗ َﻖ/ي اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﻣﻔﮭوﻣﺔ

Eva Cons tantaras

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
اﻟﻌرض اﻟﻣرﺋﻲ
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ

Eva Cons tantaras

ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
●
●
●
●
●
●
●

ﺿ َﯾﺗ ُ َكِ /ك ﺻﺣﯾﺣﺔً أم ﺧﺎطﺋﺔ
َﺣ ّدِد/ي ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻓَ َر ِ
ا ُ ْﻛﺗُب/ي ُﻣﻘَ ِ ّد َﻣﺗِ َكِ /ك
ت/ي إﻟﯾﮭﺎ ورﻗﯾﺎ ً
ﺻ ْﻠ َ
َد ّ ِون/ي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗ ََو ﱠ
اِ ْﻋﺗ َ ِﻣد/ي ھﯾﻛﻠﯾﺔً ﻟﻠﻣﻘﺎﻟﺔ :ھﯾﻛﻠﯾﺔ إظﮭﺎر أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف ،ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ،اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ،
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب
ت إﻟﯾﮭﺎ ورﻗﯾﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ
تِ /
ﺻ ْﻠ َ
َر ِﺗ ّب/ي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗ ََو ﱠ
ت إﻟﯾﮭﺎ ﺿﻣن اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟَ َدﯾ َْكِ /ك
تِ /
ﺻ ْﻠ َ
ﺻﻖ/ي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗ ََو ﱠ
ﺳﺦ/ي وا َ ْﻟ ُ
اِ ْﻧ َ
وﺑﮭذا اﻟﺷﻛل ﺳﯾﻛون اﻟ ُﻣﺧ ﱠ
َطط اﻟﻌﺎم ﻟ َﻣﻘﺎﻟَﺗِ َكِ /ك ﻣﻛﺗﻣﻼً !

Eva Cons tantaras

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
اﻟﻌرض اﻟﻣرﺋﻲ
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ

Eva Cons tantaras

أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
●
●
●
●

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﺗُﺟْرى ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ :ﻋﻠﻰ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ أو اﻟﻣﺗﺿررﯾن اﻵﺧرﯾن ﻣن ﻗﺿﯾﺔ أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ
ﺟْرى ﻣﻊ اﻟﺧﺑراء ﺑﺧﺻوص اﻟﻣوﺿوع
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ :اﻟﺗﻲ ﺗ ُ َ
ﺳﺑِّﺑﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺳﺎ َءﻟﺔ :ﺗﺟرى ﻟﻣﻌرﻓﺔ ُﻣ َ
ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟ ُﻣ َ
ﺟْرى ﻻﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣﻠول :اﻟﺗﻲ ﺗ ُ َ

Eva Cons tantaras

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ً
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ

Eva Cons tantaras

اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺻوﯾري
●
●
●
●
●

ھل ﯾﺣﺗوي اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻋﻧوان إﺧﺑﺎري رﺋﯾﺳﻲ؟
ھل ﻧوع اﻟﻌرض ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾﺳﻲ؟
ھل ﯾوﺟد ﻧﻣوذج ﺑﺳﯾط وﻣﺗﻧﺎﺳﻖ ﻟﻠﺧطوط واﻷﻟوان اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌروض اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ؟
ﺻﺣﯾﺢ ﺑﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻌﻧﺎوﯾن اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣورﯾﺔ؟
ھل ﺗم وﺳم اﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو
ٍ
ھل ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻌرض ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻷﺧرى ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻠﻧﻣوذج 4؟

Eva Cons tantaras

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ
اﻷﺳﺋﻠﺔ )اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ،اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺳﺑب اﻟﺣدوث ،اﻟﺣل(
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ
ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺻوﯾرﯾﺎ ً
ﻧظم وأدوات ﻗﯾﺎس اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ

Eva Constantaras

اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻛﯾف ﯾﺟري ﺧﺑﯾر ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺧﺑﯾر آﺧر

Eva Constantaras

ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ؟
ﻛﺑﯾرا ﻋن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﮭﺎ ﻟﻣﻘﺎل ﺻﺣﻔﻲ ﻋﺎدي/
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧﺗﻠف اﺧﺗﻼﻓًﺎ ً
ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻗد ﻻ ﺗﻌرف ﺳوى اﻟﻘﻠﯾل ﻋن اﻟﻣوﺿوع اﻟذي ﺗﻐطﯾﮫ وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرك
ﻟﺗزوﯾدك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻔﺳﯾرات!/اﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﻓﺄﻧت ﺧﺑﯾر ﻓﻲ
اﻟﻣوﺿوع وﺗﺟري ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺷرح وﺗوﺿﯾﺢ واﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻋﻣﻖ!/ﺣﯾث
أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮫ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ /وﯾﺟب أن ﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت داﺋ ًﻣﺎ ﺑﻌد اﻛﺗﻣﺎل اﻟﺗﺣﻠﯾل!/

Eva Constantaras

أھداف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗوﺟﮫ اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋن اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻷداء اﻟﺳﯾﺊ واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ذات اﻷداء اﻟﺟﯾد
اﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
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أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
●
●
●
●

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل
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أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر

●
● ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل
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ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر
●
●
●
●
●

ھذه اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗﺟرى أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻊ اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ
ﺗظﮭر ﻛﯾف ﺗؤﺛر ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﺎس ﺣﻘﯾﻘﯾﯾن
ﺗوﺿﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ھذا اﻟﺗوﺟﮫ
ﺗﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺟذب اﻧﺗﺑﺎه اﻟﻘراء ﻟﯾﺳﺗﻣروا ﻓﻲ اﻟﻘراءة
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ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻘﺻص اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ،اﻛﺗﺷﻔﻧﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣرﺟﺢ أن ﺗﺑﻠﻎ ﻋﻧﮫ ،وأﻛﺛر أﻧواع اﻻﻋﺗداء
اﻟﻣوﺟﮫ ﻟﮭم ،وﻛﯾف ﯾﺗم ﺣل ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﻻت -ﺳوف ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺿﺣﯾﺔ #ﻧﻣوذﺟﯾﺔ!;#ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ
ﻋﺎ واﻟﺗﻲ ﺗم ﺣل ﻗﺿﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ!/ھذه ھﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﻧﺳﺄﻟﮭﺎ;
ﻋﺎ وﺗﻘﻊ ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾو ً
اﻷﻛﺛر ﺷﯾو ً

Eva Constantaras

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر
.1
.2
.3
.4

ﯾﺑﯾن ﺑﺣﺛﻧﺎ أن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ ﺳﻧك ﯾﺑﻠﻐن ﻋن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﺑﻣﻌدل أﻋﻠﻰ وأﻧﮫ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ،ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋن
ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌذﯾب ،ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﮭﺎ!/ﻛﯾف ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺗك ﻓﻲ اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻗﺿﯾﺗك؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮭﺎ ﺑﻣﺟرد اﻹﺑﻼغ ﻋﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟك؟
ﯾﺑﯾن ﺑﺣﺛﻧﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﯾﺗم ﺣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ ،وﻟﯾس ﺑرﻓﻊ ﻗﺿﯾﺔ /ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘدﯾن ذﻟك؟ ﻣﺎ اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ
واﺟﮭﺗﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎوﻟت رﻓﻊ ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ؟
ﻣﺎ ﻧﺻﯾﺣﺗك ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻣرأة؟
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أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ

●
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل
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ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
●
●
●
●

ﺗﺣدث0ي إﻟﻰ اﻟﺧﺑراء اﻟذﯾن ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺷرح ﺳﺑب ﺣدوث اﻻﺗﺟﺎه اﻟذي ﺣددﺗﮫ
ﺗﺄﻛد0ي ﻣن اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑراء;!!ﺧﺑراء ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن
ﺗﺣﻘﻖ0ي داﺋﻣﺎ ﻣن وﺟود ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟدﻋم ﺗﻔﺳﯾراﺗﮭم
اﺳﺄل0ي ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺣدوث ھذا اﻟﺗوﺟﮫ واﻷﺑﺣﺎث اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ/
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ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ  ،ﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة /ﺳوف ﺗرﻏب0ﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻋدﻟت ﺟﮭودھﺎ
ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧﺳﺎء!/اﻟﯾﻛم ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ;
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ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
.1
.2
.3
.4

ﺗظﮭر أﺑﺣﺎﺛﻧﺎ أن ھﻧﺎك ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌذﯾب  ،وﻟﻛن ﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﯾﻠﺔ
ﻟزواج اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻠم أﻧﮭﺎ ظﺎھرة ﻣﻧﺗﺷرة /ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘد0ﯾن ذﻟك؟
ھل ﻟدﯾك ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗوﺿﺢ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ؟
ﻟﻣﺎذا ﺗﻌﺗﻘد0ﯾن أن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻟوﺳﺎطﺔ ﺑدﻻً ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣﺎ ھو دورك أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﺗﻣوھﺎ ﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ؟

Eva Constantaras

أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر
● ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

●
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل

Eva Constantaras

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
●
●
●
●
●

ﺗﺣدث0ي ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ واﺣﺻل0ي ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﮭم ﻣن اﻟﻘﺻﺔ/
ﻗدم0ي ﻟﮭم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺣددة واﻣﻧﺢ*ي)ھم ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺷرح
اطﻠب0ي اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﺗﺑرﯾر أي ﺗﻔﺳﯾرات أو أﻋذار ﻗد ﯾﻘدﻣوﻧﮭﺎ/
ﺗﺣﻘﻖ0ي ﻣن اﻷرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ذﻛروھﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻌد ذﻟك
ﺗﺟﻧب0ي اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ!/اﺳﺗﺧدم0ي ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﺳﺋﻠﺗك ﺣﺗﻰ ﻻ
ﯾﺟدوا اﻷﻋذار/
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ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗﺻص ﺣول اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ،ﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣﺳؤول ﺣﻛوﻣﻲ ﻣﺳؤول ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ
وﻣﻼﺣﻘﺔ ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻠد !/ھذه ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﺑب ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻟﻣﺎذا ﯾﺗم رﻓﻊ ﻋدد ﻗﻠﯾل
ﻣن اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ!/ھذه ھﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻷﻛﺛر ﻣواﺟﮭﺔ ﻟذﻟك ﻓﻣن اﻷﻓﺿل أن ﺗﻛون0ي!/ﻣﺳﺗﻌد0ة ﺟدا/
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ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
 .1ﺳﯾدي اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ،ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮫ ﺑﻣﻌدل
ﻣرﺗﻔﻊ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،وﻟﻛن ﻛﺄدﻧﻰ ﻣﻌدل إداﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ /ھل ﯾﻣﻛﻧك ﺷرح اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﮭﺗﮭﺎ ﻓﻲ
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻻدﻋﺎء؟
 .2ﺗوﺿﺢ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ أﻧك ﻗد اﺳﺗﻠﻣت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﺗوظﯾف ﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ!/ھل ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺷرح
ﻟﻣﺎذا ﯾﺗم رﻓﻊ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟﻣﺎذا ھﻧﺎك ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم
ﺑﺷﺄن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻣﺛل زواج اﻷطﻔﺎل؟
 .1ھل ﻟدﯾك أي ﺧطط ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء؟ ھل ﻟدﯾﻛم ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز؟
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ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
●
●
●
●

ﺗﺣدث0ي إﻟﻰ اﻟﺧﺑراء اﻟذﯾن ﺳﺎﻋدوا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻖ ﻓﯾﮭﺎ
ﺗﺣدث0ي إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ اﻟﺣل
ﻣؤﺧرا وﻗﺎرن
ﺗﺣدث0ي إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑﮭذه اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻗﺑل  21ﺳﻧوات وأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا
ً
ﺗﺟﺎرﺑﮭم
ﺗﺣدث0ي إﻟﻰ ﺧﺑﯾر دوﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﮫ إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ

Eva Constantaras

أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﺄﺛﯾر
● ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ
● ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
●

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل

Eva Constantaras

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل
ﻋﻧد اﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ اﻟﮭﻔوات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻋدة ﺗوﺟﮭﺎت ،ﻣﺛل ﻗﺻص اﻟﻌﻧف اﻟﻣﻧزﻟﻲ  ،اﺧﺗر ﺧﺑﯾ ًرا ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ
ﺗﺻﻣﯾم ﺣﻠول اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ!/ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻧﺎﺋب أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻣﺳؤول اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟذي ﯾﻌرف ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن
اﻟﺑداﯾﺔ/

Eva Constantaras

ﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺣل
.1
.2
.3
.4

ﻛﻧت أﺣد ﻣؤﻟﻔﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻣرأة!/ھل ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻌطﯾﻧﺎ وﺟﮭﺔ ﻧظرﻛم ﺣول ﺳﺑب
ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﺟدا ً ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟدﯾد؟
ﺗظﮭر ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻧﺎ أن ﻋددًا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﺣﻠﻠن ﻗﺿﺎﯾﺎھن ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﺎﻛم!/ھل ﯾﻣﻛﻧك ﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة دﻣﺞ
اﻟﻣزﯾد ﻣن ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ/
ﻣﺎ ھو اﻟﺣل اﻟطوﯾل اﻷﺟل ﻟﮭذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﻛﯾف ﺗﻘﯾﺳﮭﺎ؟
ﻣﺎذا ﺗﺄﻣل أن ﺗرى ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ  21ﺳﻧوات؟
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ﺗذﻛﯾر ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
●
●
●
●

أﻧت ﺧﺑﯾر"!ﻻ ﺗﺳﺄل0ي أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻌرف اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل/
اطرح0ي أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻣلء اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اطﻠب0ي داﺋ ًﻣﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم أراء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺟرﯾت0ي ﻣﻌﮭم اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺿﻊ0ي اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت0ي إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ أﺳﺋﻠﺗك

Eva Constantaras

ﺗﻣرﯾن
اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﻠﺧص
 . 1اﻟوﺣدة ٌ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟ ُﻣ ْﺳﺗﻧَدَة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 2اﻟدرس ٌ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 3اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ ٌ ﺗ َﻌَ ﱠرف�ي ﻋﻠﻰ ھﯾﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﻻت
.4

اﻟﮭدف ٌ اﺧﺗر�اﺧﺗﺎري ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻧﺣوـ

 . 5اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ  *#دﻗﯾﻘﺔ

اﻟﺧطوات
ﻣﻔﮭوم وﺳﯾﺎق اﻟﺗَ َﻌﻠﱡم
Slide s

ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت
ﺻﺔ
اﻗرا�ﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟ ُﻣ َﺧ ﱠ
ﺻ َ
إﻧﻘﺎذ ﻧﮭﺮ اﻟﻨﯿﻞ, Al Jazeera
ﻣﺎ وراء اﻧﺪﺛﺎر اﻷﻧﮭﺎر اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق, Vox
ﺳﺠﻨﺎء ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة, Mada Masr
ﺣﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﯿﺴﻲ, Reuters
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أو اﻹﻋﺪام؟, InfoTimes
 . 1ﻣﺎ ھﻲ ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ؟ )اﻟﮭرم اﻟﻣﻘﻠوب ،اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻟﺷﺑﮫ واﻻﺧﺗﻼف ،اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﺗﺑﺎع ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ٥اﻟﺧطوات
اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ" ،اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔקּ
 . 2دَ ّ ِو ْن/ي اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ َظُ ﱡن/ﯾ َن ﺑﺄﻧﮭم ﻗد اﺳﺗﺧدﻣوھﺎ ﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭمـ
 . 3ﻣﺎ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺗﺧ ِد ُﻣﮭﺎ� ِدﻣﯾﻧَﮭﺎ إن ﺗﺳﻧﻰ ﻟك ﺑﺄن ﺗ َﻛو َن/ي اﻟ ُﻣ َؤ ِﻟّف�ة ،وﻣﺎ اﻟﺳﺑب وراء ھذا اﻟﺧﯾﺎر؟
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اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت
اﻗرأ�ﺋﻲ ﻣﻘﺎﻻت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟدى وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔـ ﻣﺎ اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛُﻧْت ﺳَﺗ َ َودﱡ/ﯾن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ؟

اﻟﺗﻘﯾﯾم
ھل ﺗ َﻌْﺗ َﻘِد�ﯾن أن ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن طرف اﻟ ُﻣ َؤﻟِّﻔِﯾْن؟

2
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ﺗﻣرﯾن

اﻟ ٌﻣﻘَ ِ ّدﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْﺳﺗﻧَ َدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﻠﺧص
 . 1اﻟﻧﻣوذج ٌ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟ ُﻣ ْﺳﺗﻧَدَة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 2اﻟدرس ٌ اﻟ ٌﻣ َﻘ ِدّﻣﺎت اﻟ ُﻣ ْﺳﻧَدَة ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 3اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ ٌ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ ُﻣﻘَ ِدّﻣﺎت اﻟ ُﻣﻘْﻧِﻌَﺔ
 . 4اﻟﮭدف ٌ ﺗ َدَ ﱠرب�ي ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺎت
 . 5اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ  *#دﻗﯾﻘﺔ

اﻟﺧطوات
ﺳﯾﺎق اﻟﺗَ َﻌﻠﱡم
اﻟﺸﺮاﺋﺢ

ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﺟزء%
َﺣ ِدّد�ي ﻧوع اﻟ ُﻣﻘَ ِدّﻣﺔ اﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﺧدَﻣﺔ ﻓﻲ ﻛُ ٍّل ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ٌ
ﺳرْ ِدﯾﱠﺔ ،أ َم ﺗ َ ْﻣﮭﯾدﯾﺔ ،أ ّم أﻧﮭﺎ ُﻣﻘَ ِدّﻣﺔ ُﻣ ْو َﺟزَ ةـ
ٌﻣﻘَ ِدّﻣﺔ ُﻣ ْﺳﺗﻧَ َدة إﻟﻰ اﻷرﻗﺎم ،أ َم أﻧﮭﺎ َ
.1

ﻣﺛﺎل
.a
.b
.c
.d
.e

ﺣﻮادث ﻗﻄﺎراﺗﻨﺎ وﺗﻌﻮﯾﻀﺎﺗﮭﻢ :ﺣﯿﺎة ﺗﺸﺒﮫ اﻟﻤﻮت
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة» ..اﻟﺪﻋﻢ« ﻣﺤﺘﺎج دﻋﻢ
ﺼﺮ
ﺻﻨِ َﻌﺖ ﺧﺎرج ِﻣ ْ
ﻛﻠﯿﻮﺑﺎﺗﺮاُ :
ً
رﺟﻼ
ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟ ُﻤﻌَ ِﻠّﻤﯿﻦ :ھﯿﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ 15
اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﺪاﻟﺔ :ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
U

U

اﻟﺟزء &

1

Eva Constantaras

إﻗرا�ﺋﻲ اﻟ ُﻣﻘَ ِدّﻣﺎت ذات اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،واﻛﺗب�ي ﻣﻘدﻣﺔ ﺟدﯾدةـ اﻛﺗب�ي ُﻣﻘَ ِدّﻣﺔ ُﻣ ْﺳﺗﻧَدة إاﻟﻰ اﻷرﻗﺎم أو ُﻣﻘَ ِدّﻣﺔ
ُﻣ ْو َﺟزةـ
.1

ﻣﺛﺎل ٌ
.a
.b
.c
.d
.e

ﻋﺪم ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮزارات اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ :اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻻﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮأة
ﻟﻤﺎذا ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون ﺑﺘﺨﻔﯿﻀﺎت أﻛﺒﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺎدي؟
ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ ﺿﻤﻦ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ
اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة  :اﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ أرﻗﺎم
أزﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن :اﻟﺪﻋﻢ ،وﺗﺸﻮھﺎت اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ،وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
U

U

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﯾن
إﻗرا�ﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﱠﺔ ﻟدى وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﻠﯾﱠﺔـ ﻣﺎ ﻧوع اﻟ ُﻣﻘَ ِدّﻣﺔ اﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﺧدَﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ؟ وھل ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ھﯾﻛﻠﯾﱠﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ؟

اﻟﺗﻘﯾﯾم
ھل ﺗ َ ْﻌﺗ َﻘِد�ﯾن أن اﻟ ُﻣﻘَ ِدّﻣﺔ ﺗﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﺷراﺋﺢ اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﮭدَﻓﺔ ﻣن طرف اﻟ ُﻣ َؤﻟِّﻔِﯾْن؟

2
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ﺗﻣرﯾن

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 1اﻟوﺣدة ٌ اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 2اﻟدرس ٌ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 3اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ ٌ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
 . 4اﻟﮭدف ٌ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ
 . 5اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ  *#دﻗﯾﻘﺔ

اﻟﺧطوات
اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
ﺷﺮاﺋﺢ ذات ﺻﻠﺔ

اﻟﻌﻣل ﺿﻣن ﻓرق ﻣن ﺷﺧﺻﯾن
ﺻ ِ ّﻣ َم ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾﻘك ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ רּ Maste rfileקּ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔـ
ُ
ﺧﺑﯾر�ة اﻟﺗﻘﯾﯾم ٌ
اﻟﺧﺎﺿﻊ�ة ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ٌ
.1
●
●
●
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●
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1

ﺿﻊ�ي
ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدَ َﻣﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲרּMasterfileקּـרּ َ
داﺋرة ﺣول ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖקּ ٌ
اطﱠﻠَ َﻊ/تْ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة  ،2اﻟدرس  ،4ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت
اطﱠﻠَ َﻊ/تْ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل اﻷردن أو أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲרּ Maste rfileקּـ
اطﱠﻠَ َﻊ/تْ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺗﺣﻠﯾلـ
اﺳﺗﻔﺳَ َر/تْ ﻣن ُﻣرْ ِﺷد ﺑﺷﺄن ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﺣددة ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫـ
ﻟم ﯾَطﱠﻠِ ْﻊ/ﺗ َطﱠﻠِ ْﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺻﺎدر ٌ اﺳﺗﻛ َﻣ َل/تْ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﺣﺳبـ
ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ רּ)background tab
ت ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام
ﻋﺛ َ َر/تْ ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذﺟﯾ ِن دوﻟﯾﯾن ﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتَ ،ﯾﺗ َ َﻌﻠﱠﻘﺎ ِن ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﺧﺎص ﺑﮫ�ا ،و َد ﱠو َن/تْ ﻣﻼﺣظﺎ ٍ
َ
ﺗِﻘَﻧِﯾﱠﺎﺗِ ِﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺧﺎص ﺑﮫ�ﺑﮭﺎـ
ﻋﺛ َ َر/تْ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﺗﯾن ﺧﺑرﯾﺗﯾن ﻣﺣﻠﯾﺗﯾن ،ﺗﺗ َﻌﻠﱠﻘﺎن ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟﺧﺎص ﺑﮫ�ا ﻟدى وﺳﺎﺋل إﻋﻼم ﻣﺣﻠﯾﺔ ،ودَ ﱠو َن/تْ ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول
َ
ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺛﺑﺎت ھﺎﺗﯾن اﻟﻣﻘﺎﻟﺗﯾن ﻟﺻﺣﺔ ﻟﻔرﺿﯾﺔـ
ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،واﺳﺗﻛ َﻣ َل/تْ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻗﺳم اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟ ُﻣﻌْﺗ َ َﻣدة ،ودَ ﱠو َن/تْ ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذات
ث ﻣن
ﻋَﺛ َ َر/تْ ﻋﻠﻰ ﺛﻼ ٍ
ِ
اﻟﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾرـ
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ت واﻓﯾ ٍﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏ ِﺔ ﻓرﺿﯾ ٍﺔ ﻋﻧد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ רּ background tabקּـ
● ﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ً أ ﱠن ھﻧﺎﻟك ﻣﻌﻠوﻣﺎ ٍ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
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●
●
اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
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ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺣول ﻛﺷف اﻟﻔرﺿﯾﺔ واﻷﺳﺋﻠﺔ ٌ
ب/تْ ﻓرﺿﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣل ﻣﺄﺧوذة ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎنـ
ﻛَﺗ َ َ
ب/تْ ﻓرﺿﯾﺔ ﺑﻧﯾت ﺣﺻرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ רּ background tabקּـ
ﻛَﺗ َ َ
أ َ ْد َر َج/تْ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن  %#أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻹﺛﺑﺎت أو دﺣض اﻟﻔرﺿﯾﺔـ
ﺿﻠﺔ أو أﺛر أو ُﻣﺳَﺑِّب أو ﻻﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠولـ
ف/تْ اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﮭدف ﻣﻧﮭﺎ ،ﺳواءا ً ﻛﺎﻧت ﻟ ُﻣﻌْ ِ
ﺻﻧﱠ َ
َ
ﺳﯾﺑدو ﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ ً ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﺳﺋﻠﺔـ
ﺿﯾَﺔَ أي ٍ ﻣن ھذه اﻟﻌﯾوب؟
ھل ﺗ َﺷُوبُ اﻟﻔَ َر ِ
ُ
ً
ﺿ َﯾﺔَ
وﻏﯾر دﻗﯾﻖـ
ﻋﺎم
و
ﻧﺣ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
ﺗﻌﺎﻟﺞ
أﻧﮭﺎ
ﻋن
ﻼ
ﻓﺿ
،
د
ُ
اﻟزاﺋ
ط
اﻟﺗﺑﺳﯾ
ٍ ٍ
َﯾﺷُوبُ اﻟﻔَ َر ِ
ِ
ﺗ َ ْﺣ ِﻣ ُل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾرات ،وﺳﯾﺗطﻠب إﺛﺑﺎت ﺻﺣﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ً ھﺎﺋﻼً ﻣن اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻌطﯾﺎتـ
ﻣؤﺷر آﺧر ﺣﺻرا ً.
ت ،ﻓﺿﻼً ﻋن أﻧﮭﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾؤﺛر ﺑﮭﺎ أﺣد اﻟﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ
ﺿﯾَﺔَ ﻣﺣدودﯾﺔُ اﻟﺗﻔﺳﯾرا ِ
ٍ
ﺗ َﻌﯾبُ اﻟﻔَ َر ِ
ﺻﻠَﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﻓﻲ دراﺳﺎت وﺑﺣوث اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﺷف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ רּ background tabקּـ
ﯾَﻌﯾبُ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋدم ِ
ﺻ ﱠﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ،وھﻲ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊـ
ﺛ َﺑُﺗ َتْ ِ

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
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ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أﺛﻧﺎء إﺟراء ﺗﻧظﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ٌ
ﺗﺣﺗوي ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﺷوف ﺗﺷﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،واﻷﺳﺋﻠﺔ ،واﻟﻣﺻﺎدر ،وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺳﻼﻣﺗﮭﺎـ
ﯾﺣﺗوي ﻛﺷف اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺳم ،واﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،واﻟراﺑط إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﺎرﯾﺦ وأي ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎتـ
ﯾﺣﺗوي ﻛﺷف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻹﺟراء ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتـ
ً
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻣرﺗﺑﺔ ﺑﺗروﺳﯾﺎت ﻟﻸﻋﻣدة ﻓﻲ اﻟﺻف  ،1وﻻ ﺗوﺟد ﻓراﻏﺎت ،ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﺗﺻﻧﯾف واﺿﺢ ﻟﻠﻌﯾﺎنـ

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
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ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺣﻠﯾل ٌ
ﯾﺣﺗوي ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻹﺟﺎﺑﺎت وﻋﻠﻰ راﺑط إﻟﻰ ﻣﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺷﻔوﻋﺎ ً ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎتـ
ﺻل إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت ُو ِﺛ ّﻘَتْ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔـ
إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﺧ َدﻣﺔ ﻟﻠﺗ َ َو ﱡ
اﺧﺗر�اﺧﺗﺎري ﺳؤاﻻً واﺣدا ً ،واﺗﺑﻊ�ي اﻟﺧطوات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔـ ھل ﺳﺗﺣﺻل�ﯾن ﻋﻠﻰ ذات اﻹﺟﺎﺑﺔ؟
ﻧُﻘِﻠَت اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑِ ِدﻗﱠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ רּ Maste rfileקּـ

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
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ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل ٌ
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺳﺎر واﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾنـ
إن ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﺗﺿﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾرـ
ﺗ َ ْﺳﺗ َ ْﺧ ِد ُم اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ أرﻗﺎﻣﺎ ً ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔـ
ﺗ َ ْﺳﺗ َ ْﺧ ِد ُم اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻻت واﻟﻧﺳبـ
ﺗﺳﺎﻋد اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓﮭﻣﮭﺎ وإدراﻛﮭﺎ ـ
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اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
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ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن ﻛﺷف ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ٌ
اﺧﺗﺎر/تْ ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ
َ
ﻣﻘدﻣﺔ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺷر ﺗﺣدد أھم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔـ
ﻣواﺿﯾﻊ ﻓرﻋﯾ ٍﺔ ﻣﻧﻔردةٍ ﺗ َﺗْﺑَ ُﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎﻟﺔـ
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ
ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ
ُ
ٍ
ﺗم ﺗدوﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔـ
ﺗم ﺗدوﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺣت ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔـ
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺿﺢ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ واﻟﺳﺑب ﻣن وراء ذﻟكـ

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ
.9
●
●
●
●
●
●

ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ�ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ٌ
ﯾُ َﺣ ِدّدُ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﮭﺎـ
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧوان رﺋﯾﺳﻲ إﺧﺑﺎري ﻟﻠﺗﺻوﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲـ
ﯾﺧﺗﺎر ﻧوع اﻟرﺳم اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳبـ
ت ﻣﺻدرﯾ ٍﺔ دﻗﯾﻘ ٍﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔـ
ﯾﺗﺿﻣ ُن ﻣﻌﻠوﻣﺎ ٍ
ت ﻣن اﻷﻟوا ِن واﻟﺧطو ِط اﻟﺛﺎﺑﺗ ِﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔـ
ﯾﻠﺗز ُم ﺑدرﺟﺎ ٍ
ﺿ ُﺢ ﻣن أﯾن ﺗم اﺳﺗﯾراد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﮫـ
ﺿ ﱠﻣ ُن ﻋﻧﺎوﯾ ًن ﻓرﻋﯾﺔ ﺗ ُ ْو ِ
ﯾَﺗ َ َ

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ٌ

اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻣﺎرﯾن
ﻗم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺑك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أﻋﻼهـ

اﻟﺗﻘﯾﯾم
ھل ﺳﺎﻋدك اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ إﻟﻰ ﻗﺻص ﻣطورة ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻣن اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت؟
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ﺗﻣرﯾن

اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻣﻠﺧص
.1
.2
.3
.4
.5

وﺣدة ٌ اﻟﻘﺻص اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟدرس ٌ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ ٌ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﮭدف ٌ ﻛﺗﺎﺑﺔ أﺳﺋﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻛون ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﺎﺳب ،ﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ ،ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣل
اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ  * #دﻗﯾﻘﺔ

اﻟﺧطوات
ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻌﻠم
اﻟﺸﺮاﺋﺢ

ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻗرأ�ي اﻟﻣوﺿوع أدﻧﺎه وﻗرر�ي ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أم ﻻـ إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﯾرﺟﻰ ﺑﯾﺎن ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧت أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺄﺛﯾر أو ﺗوﺿﯾﺢ أو أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺎءﻟﺔ أو ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻠول ٌ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ٌ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷردن أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺔ ٥اﻟوﻻدة اﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ" ،إﻻ أن
ﺿﺔً ﻟﻠﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺗ َ َﻣﺗ ﱡﻊ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺣﻣل وﻣﺎﺑﻌد اﻟوﻻدة ـ
اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات واﻷﻗل وﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﻻزﻟن أﻛﺛر ﻋُرْ َ
�%ﺗﻠد ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﺧل واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻣراﻓﻖ طﺑﯾﺔ ،ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﻠﻘﯾن رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟوﻻدة ﻋﻧد وﺻوﻟﮭن إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠوﻻدة ؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
ت رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟوﻻدة وﺑﻌدھﺎ ؟
ت طﻔﻠكِ  ،ھل ﺗﻠﻘﯾ ِ
&�ﻋﻧدﻣﺎ أﻧﺟﺑ ِ
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
'� ﺗﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻧﺎ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻧﺳﺎء ذوات اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻻ ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟوﻻدة ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻷردن اﻟﻼﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻠﻘﻰ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟوﻻدة؟ ﻣﺎ ھﻲ
اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ أﻛﺛر؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
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(�ﺗﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻧﺎ أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات ﻣﺛﻠك أﻗل ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟوﻻدة ـ ھل ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﺷرﺣﻲ ﻟﻲ ﻟﻣﺎذا
ﺗﻐﯾﺑت ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻣواﻋﯾد ﻗﺑل اﻟوﻻدة ﻗﺑل وﻻدة طﻔﻠكِ ؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����

)� ھل ﺗﺿﻣن وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﺣﺻول اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻔﻘﯾرات واﻷﻗل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻗﺑل اﻟوﻻدة وﺑﻌدھﺎ؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
*� ﺗﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻧﺎ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن ذوات اﻟدﺧل اﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻧﺳﺎء ذوات اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻻ ﯾﺣﺻﻠن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد اﻟوﻻدة ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻷم واﻟطﻔل اﻟﻠذان ﻻ ﯾﺣﺻﻼن ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﻻدة ؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
 �+ﻗﺳﻣك ﻣﺳؤول ﻋن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻷم ـ ﻣﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟﻌﻼج اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﻻدة؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
 �,ھل أﻧت ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺄي إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺣول اﻷﺳﺑﺎب اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋًﺎ ﻟوﻓﯾﺎت اﻷﻣﮭﺎت ﻓﻲ اﻷردن وان ﻛﺎن ھﻧﺎﻟك ﺗﺄﺛﯾر
ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻷرﻗﺎم ؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
� ﺗﻔﺗﻘد ﻣﻌظم ﻣراﻓﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﻻدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺗطﻌﯾم ﺿد اﻟﻛزاز ،وﯾﻔﺗﻘد ﻧﺻﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﻣﻼت اﻟﺣدﯾد،و  ) #ﻣرﻓﻘﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﯾﻧﻘﺻﮫ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟدم أﺛﻧﺎء اﻟﺻﯾﺎم ،وﺛﻠﺛﮭﺎ ﯾﻧﻘﺻﮫ اﻟﻌﻼج ﺑﺣﻣض اﻟﻔوﻟﯾك ـ ﻛﯾف ﯾؤﺛر ھذا ﻋﻠﻰ
ﺟودة اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻛم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﯾﻌﺎﻟﺟن أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����
 �%#ﺗﻔﺗﻘد ﻣﻌظم ﻣراﻓﻖ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﻻدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﺗطﻌﯾم اﻟﻛزاز ،وﯾﻔﺗﻘد ﻧﺻﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﻣﻼت اﻟﺣدﯾد و ) #
ﻣرﻓﻘﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﯾﻧﻘﺻﮫ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺳﻛر ﻓﻲ اﻟدم أﺛﻧﺎء اﻟﺻﯾﺎم ،وﺛﻠﺛﮭﺎ ﯾﻧﻘﺻﮫ اﻟﻌﻼج ﺑﺣﻣض اﻟﻔوﻟﯾك ـ ﻟﻣﺎذا ﻓﺷﻠت وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠوﻻدة ،ھل ﯾﻣﻛﻧك ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﮭذه اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ؟
أﺳﺋﻠﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت רּ� ﻧﻌم�� ﻻקּ
ﺗﺄﺛﯾر ��� ﺗوﺿﯾﺢ ��� ﻣﺳﺎءﻟﺔ ��� ﺣل �����

ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻗرأ�ي ﻗﺻص ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ـ ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺄلרּﯾنקּھﺎ إذا
ﻛﻧت اﻟﻣؤﻟف�ة؟
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ﺗﻘﯾﯾم
ھل ﺗم ﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻷﺳﺋﻠﺔ أﻋﻼه؟ ھل ھﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣن ﻛل واﺣد؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿﯾفרּﯾنקּھﺎ ؟
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ﺗﻣرﯾن

اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي َﯾ ْﻌﻧﯾك اھﺗﻣﺎﻣﮫ
ﻣﻠﺧص
 . 1اﻟوﺣدة ٌ اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟ ُﻣ ْﺳﺗﻧَدَة إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
 . 2اﻟدرس ٌ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي َﯾ ْﻌ ِﻧﯾْك اھﺗﻣﺎﻣﮫ
 . 3اﻟﻣوﺿوع اﻟﻔرﻋﻲ ٌ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي ﯾَﻌْﻧِﯾْك اھﺗﻣﺎ ُﻣﮫ ﺑﻣﻘﺎﻟﺗك
 . 4اﻟﮭدف ٌ وﺟب ﻋﻠﯾكَ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي ﯾﻌﻧﯾك اھﺗﻣﺎﻣﮫـ
 . 5اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ٌ  *#دﻗﯾﻘﺔ

اﻟﺧطوات
ﻣﻔﮭوم وﺳﯾﺎق اﻟﺗَ َﻌﻠﱡم
Slide s

ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت
اﻟﺟزء%
ﺻﺔ ،وأ َ ِﺟب�أ َ ِﺟﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ أدﻧﺎه ٌ
اﻗرأ�ﺋﻲ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ اﻟ ُﻣ َﺧ ﱠ
ﺻ َ
.1

اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ أو اﻹﻋﺪام؟ , InfoTime s

 . 2ﺳﺠﻨﺎء ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة, Mada Masr
 . 3ﺣﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺼﺮي ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﯿﺴﻲ , Re ute rs
 . 4اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗ ُ َﺤﯿِّﺪ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﺪدﯾﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮭﺎ , Re ute rs
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اﻷﺳﺋﻠﺔ ٌ
ﺿﻌُﮭﺎ اﻟﻣؤﻟف ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن רּﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔקּ ٌ
َ . 1ﺣ ِدّد�ي اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﯾَ َ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

أن ﯾﻔﮭم اﻟﻣواطﻧون اﻟﻌﺎدﯾون ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔـ
ﺿ ِ ّررﯾنـ
أن ﯾﺗﻌﺎطف اﻟﻣواطﻧون اﻟﻌﺎدﯾون ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟ ُﻣﺗ َ َ
أن ﯾﻐﯾر اﻟﻣواطﻧون اﻟﻌﺎدﯾون ﻣن ﺳﻠو ِﻛﯾﱠﺎﺗِ ِﮭمـ
أن ﯾﺷﺎرك اﻟﻣواطﻧون اﻟﻌﺎدﯾون ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻋﺑر اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎتـ
أن ﯾﻌﻣل اﻟﻣواطﻧون اﻟﻌﺎدﯾون ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ـ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔـ
أن ﯾدرك ﻗﺎدة و ُ
ﺿ ِ ّررﯾنـ
أن ﯾﺗﻌﺎطف ﻗﺎدة و ُ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟ ُﻣﺗ َ َ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺻﺣﯾﺢـ
أن ﯾﻌﻣل ﻗﺎدة و ُ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار ﻟﺗﺑﻧﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ أﻓﺿلـ
أن ﯾﺿﻐط اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة و ُ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛلـ
أن ﯾﻌﻣل ﻗﺎدة و ُ

َ . 2ﺣ ِدّ ْد/ي أي ٍ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗ َﺗوﻓر ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف اﻟﻣﻘﺎﻟﺔـ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺟﻼت اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔـ
ﻋرض ﻣرﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺄدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮭﺎـ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺧﺑراء ﻣﺗﻣﻛﻧون ﻟﺗﻔﺳﯾر أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردةـ
ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔـ
ﻋرض اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺑر ﻟﻐ ٍﺔ وﺻﯾﺎﻏﺔ ُﻣ َﺑﺳﱠطﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي ـ
ﺧطﺔ ﻟﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲـ
ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺑر اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻠﻔزةـ
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔـ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻗوﯾﺔ ﺗﺷرح ﻛﯾف ﺗؤﺛر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧص أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾنـ
ﻧﺷر اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ وﺟﮭﺔ اﻟﻧظر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ـ
اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋﯾﺳﻲـ
ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺑر إذاﻋﺎت اﻟﺑث اﻟﻣﺳﻣوع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔـ

 . 3إن ﺗﺳﻧﻰ ﻟك أن ﺗ َ ْﻛﺗ ُب�ي ﻣﻘﺎﻟﺔً ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،ﻓﺎﺧﺗر�اﺧﺗﺎري ھدﻓﺎ ً ﻣﺣددا ً ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷوﻟﻰ أﻋﻼه،
وﻣن ﺛم ،ﺣدد�ي اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻋﻼه ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻠك اﻷھدافـ
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اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت
ﻓَ ِﻛّر�ي ﺑِ ُﻣ ْﺟ َﻣل اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷودة واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳَﺗ َﺗ َﻛَ ﱠو ُن ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻟﺗك اﻟﺗﺎﻟﯾﺔـ
إﻗرأ�ﺋﻲ ٌ
The Liste ning Post Playbook

اﻟﺗﻘﯾﯾم
اطﱠﻠِﻊ�ي ﻋﻠﻰ ھذا اﻟرﺳم اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ ﺛم ﺣددي�ي إﻟﻰ أي ﻓﺋﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ َﻣﻘﺎﻟَﺗ ُك

ﺟﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻧَ ْ
ط َر ُﺣﮭﺎ
ﻧُ ُ
ﻣن ﯾﻘرر ذﻟك؟

ﻣﺎ أﻧواع اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﺗﻲ
ﻛﯾف ﺳﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ
ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن اﻟﺟﮭود
اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرﻓﻧﺎ؟
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷھداف
اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ ﻣن
ﻋدﻣﮭﺎ؟

ﻣﺎ اﻟذي ﯾرﯾده ﺟﻣﮭورﻧﺎ؟

ﻏرف اﻷﺧﺑﺎر

ﻣﻧﮭﺟﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ

ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ ﺟﻣﮭورﻧﺎ؟

ﻏرف اﻷﺧﺑﺎر

ﺟواﺋز

ﻋﻧﺎوﯾن ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﻧﺗﺑﺎه

ﻣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
آراء اﻟﺟﻣﮭور وأﺧذھﺎ ﻓﻲ ﻋﯾن
اﻻﻋﺗﺑﺎر؟

ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﺷر

)(Clickbait
٥ﻣﻘﺎﻻت ﻣﮭﻣﺔ٥

ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﺷر
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ﻣﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﮭورﻧﺎ ،و ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ أن
ﻧﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻣﮭﺎ وإدراﻛﮭﺎ؟

@weare he arke n

ﻓﺋﺎت ﻣن اﻟﺟﻣﺎھﯾر

ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺋﻠﺗﮭم

ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
ﻻﻣﺗﻧﺎھﻲ

ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻧﺷر

ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟﺟدول ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﺎت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻧﻘﺎش ﻓﻘطـ
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اﻟوﺣدة �קּ
اﻟﻌرض اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت
ﯾك اھﺗﻣﺎﻣﮫ
اﻟدرس �קּ �اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي ﯾ ْﻌﻧِ َ

Eva Constantaras

ﯾك
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟﻣﮭور اﻟذي ﯾ ْﻌ ِﻧ َ
اھﺗﻣﺎﻣﮫ
ﻟﻣﺎ أﻗوم ﺑﺳرد ھذه اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ؟

Eva Constantaras

ﻣﺎ ھﻲ ردة اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻲ ﺗ َ ْﺑ َﺣ ُ
ﯾن ﻋﻧﮭﺎ؟
ث َ
.1
.2
.3
.4

.5

ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار أن ﯾدرﻛوا ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ/
أرﯾد ﻣن ﻗﺎدة و ُ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار أن ﯾﺗﻌﺎطﻔوا ﻣﻊ اﻷﻓراد
أرﯾد ﻣن ﻗﺎدة و ُ
ﺿ ِ ّررﯾن/
اﻟ ُﻣﺗ َ َ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار أن ﯾﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ
أرﯾد ﻣن ﻗﺎدة و ُ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺻﺣﯾﺢ/
أرﯾد ﻣن ﻧﺧﺑﺔ ﻛﺑﺎر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن أن ﯾﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه
اﻷﺧذ ﺑﯾد ﻗﺎدة و ُ
اﻟﺻﺣﯾﺢ/
ﺻﻧﱠﺎع اﻟﻘرار أن ﯾﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول
أرﯾد ﻣن ﻗﺎدة و ُ
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل/

.1
.2
.3
.4
.5

أرﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾ ِﯾّﯾن أن ﯾﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إدراك ﺣﯾﺛﯾﺎت
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ/
أرﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾِّﯾن أن ﯾﺗﻌﺎطﻔوا ﻣﻊ اﻷﻓراد
ﺿ ِ ّررﯾن/
اﻟ ُﻣﺗ َ َ
أرﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾِّﯾن أن ﯾﻌﻣدوا إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن
ﺳﻠو ِﻛﯾﱠﺎ ِﺗ ِﮭم/
أرﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾ ِﯾّﯾن أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل ﻋﺑر اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت/
أرﯾد ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾِّﯾن أن ﯾﻌﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل/
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ھل أﻧت ﻣواطن ة ،أم ﺻﺎﻧﻊ ة ﻟﻠﻘرار ،أم ﻛﻼھﻣﺎ ﻣﻌﺎً؟
●

ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺑر اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻠﻔزة/

●

اﻟﻧﺷر ﻋﺑر اﻟﻣﺟﻼت اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ/

●

رﺳوﻣﺎت ﺑﺳﯾطﺔ ﺗﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎھد اﻟﻌﺎدي/

●

اﻟﻌرض اﻟﻣرﺋﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌﻘدة ﺑﺄدق ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﮭﺎ/

●

إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ،ﺗﺷرح اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗؤﺛر ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻟرﺟﺎل أو اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ/

●

ﺧﺑراء ﻣﺗﻣﻛﻧون ﻟﺗﻔﺳﯾر أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة/

●

ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﻣﺷﻔوﻋﺔً
ﺑوﺟﮭﺔ ﻧظر اﻷھﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن!/

●

اﻟﻧﺷر ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ/

●

●

ﻟﻐﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ/

ﺳطﺔ وﺳﮭﻠﺔ اﻟﻔﮭم ﻋﻠﻰ
إﯾﺻﺎل اﻷﻓﻛﺎر ﻋﺑر ﻟﻐ ٍﺔ وﺻﯾﺎﻏﺔ ُﻣﺑَ ﱠ
اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدي/

●

ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺑر إذاﻋﺎت اﻟﺑث اﻟﻣﺳﻣوع اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ/

●

ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺧطﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗواﺻل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ!/
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ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎعקּ
دﻟﯾل اﻟﺧطط اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
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ورﺷﺔ ﻋﻣل ﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 5
ﻋﻣﺎن  ،اﻷردن
 2ﻓﺑراﯾر2020 ,
ﺗﻘﯾﯾم اﻷﻗران ﻟﻠﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ) )Masterfile
ﺻ ِ ّﻣ َم ھذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾﻘك ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ) (Masterfileﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ.
ُ
ﺧﺑﯾر/ة اﻟﺗﻘﯾﯾم:
اﻟﺧﺎﺿﻊ/ة ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم:
.1
.A
.B
.C
.D
.E

.2
.A
.B
.C
.D

ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدَ َﻣﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ).(Masterfile
ﺿﻊ/ي داﺋرة ﺣول ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧطﺑﻖ(:
) َ
اطﱠﻠَ َﻊ/تْ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة  ،2اﻟدرس  ،4ﻟﻼﺳﺗرﺷﺎد ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت
اطﱠﻠَ َﻊ/تْ ﻋﻠﻰ ﻣﺛﺎل اﻷردن أو أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ) Masterfile).
اطﱠﻠَ َﻊ/تْ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺑرات اﻟﺗﺣﻠﯾل.
ﺳ َر/تْ ﻣن ُﻣرْ ﺷِد ﺑﺷﺄن ﺗوﺟﯾﮭﺎت ﻣﺣددة ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ.
اﺳﺗﻔ َ
ﱠ
ﻟم ﯾَطﱠﻠِ ْﻊ/ﺗَطﻠِ ْﻊ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺻﺎدر :اﺳﺗﻛ َﻣ َل/تْ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﺣﺳب.
ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ))background tab
َََ�
َ َ ْ
َ ْ
يض
يض
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻛ�ﻔ�ﺔ اﺳﺘﺨﺪام
ﻘﺎن بﺎﻟﻤﻮﺿ�ع اﻟﺨﺎص بﻪ/ا ،ود ﱠون/ت
ﻧﻤﻮذﺟن
َﻋ � َ�/ت ﻋ�
ٍ
دوﻟﻴن ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ،ﻳﺘﻌﻠ ِ
�
َ
ِﺗﻘ ِﻨ ﱠ�ﺎ ِﺗ ِﻬﻤﺎ ف ي� اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﺨﺎص بﻪ/ﺑﻬﺎ.
َ
�
َ َ ْ
ْ
ﻣﺤﻠﻴﺘنَ ،
يض
ﺧ� ي ض
يض
ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن بﺎﻟﻤﻮﺿ�ع اﻟﺨﺎص بﻪ/ا ﻟﺪى وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﺤﻠ�ﺔ ،ود ﱠون/ت ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل
�ﺘن
َﻋ � َ�/ت ﻋ�
ﻣﻘﺎﻟﺘن ب
يض
ﻛ�ﻔ�ﺔ إﺛبﺎت ي ض
اﻟﻤﻘﺎﻟﺘن ﻟﺼﺤﺔ ﻟﻔﺮﺿ�ﺔ.
ﻫﺎﺗن
َ �َ ْ
َ ﱠ َْ /
ُ ْ ََ
َ َْ /
ﺛﻼث ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ،واﺳﺘكﻤﻞ ت ﺑ�ﺎﻧﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻨﻬﺠ�ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ،ودون ت ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ذات
ﻋ َ�/ت ﻋ� ٍ
�
اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘ��ﺮ.
� ﱠ
ﻓﺮﺿ�ﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ� ﻛﺸﻒ اﻟﺨﻠﻔ�ﺔ ) background tab).
ﻟﺼ�ﺎﻏﺔ
واﻓ�ﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻳبﺪو ﺟﻠ�ﺎ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ

اﻟﺘﻌﻠ�ﻘﺎت:

.3
.A
.B
.C
.D
.E

ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺣول ﻛﺷف اﻟﻔرﺿﯾﺔ واﻷﺳﺋﻠﺔ:
�ﻛ َﺘ َ
ﺐْ /ت ﻓﺮﺿ�ﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ �ﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺄﺧﻮذة بﺎﻟﺤﺴبﺎن.
�
�َ َ ْ
ﻛﺘ
ﺐ/ت ﻓﺮﺿ�ﺔ ﺑن�ﺖ ﺣ�ا ﻋ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ف ي� ﻛﺸﻒ اﻟﺨﻠﻔ�ﺔ ) background tab).
�
ْ
َ
َ
أ ْدرج/ت ﻣﺎ ﻻ �ﻘﻞ ﻋﻦ  10أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﻹﺛبﺎت أو دﺣﺾ اﻟﻔﺮﺿ�ﺔ.
�
�
َ ﱠ َ ْ
ﺳﻮاءا كﺎﻧﺖ ُ
ﻟﻤ ْﻌ ِﻀﻠﺔ أو أﺛﺮ أو ُﻣ َﺴ ﱢبﺐ أو ﻻ�ﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل.
ﺻﻨ
ﻒ/ت اﻷﺳﺌﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ،
�
�
ﺳيبﺪو ﻟﻨﺎ ﺟﻠ�ﺎ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿ�ﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ اﺳتﻨﺎدا إ� اﻹﺟﺎبﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋ� ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ.
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اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:
.4
.A
.B
.C
.D
.E
اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:
.5
.A
.B
.C
.D

ھل ﺗ َ ُ
ﺿﯾَﺔَ أي ٍ ﻣن ھذه اﻟﻌﯾوب؟
ﺷوبُ اﻟﻔ ََر ِ
َ ُ ُ ََ ََ
ً
ُ
ُ
وﻏ� دﻗﻴﻖ.
�ﺸﻮب اﻟﻔﺮ ِﺿ�ﺔ اﻟﺘبﺴ�ﻂ اﻟﺰاﺋﺪ ،ﻓﻀ� ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸكﻠﺔ ﻋ�
ﻧﺤﻮ ٍ
ﻋﺎم ي �
َ
� � ً
ث
اﻟﻤﺆ�ات واﻟﻤﻌﻄ�ﺎت.
اﻟﺘﻔﺴ�ات ،وﺳيﺘﻄﻠﺐ إﺛبﺎت ﺻﺤﺘﻬﺎ كﻤﺎ ﻫﺎﺋ� ﻣﻦ
ﺗ ْﺤ ِﻤ ُﻞ اﻟﻔﺮﺿ�ﺔ اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ
ي
ُ
َ
َ ُ َ
�
ً
اﻟﻤﺆ�ات ﻋ� ث
ث
ت
ﻣﺆ� آﺧﺮ ﺣ�ا.
ﻌ�ﺐ اﻟﻔ َﺮ ِﺿ َ�ﺔ ﻣﺤﺪود�ﺔ
ﺗ
اﻟى ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻬﺎ أﺣﺪ
ي
اﻟﺘﻔﺴ� ِ
�
ات ،ﻓﻀ� ﻋﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟ��ﻔ�ﺔ ي
�
ْ
ض
ُ
َ�ﻌ�ﺐ اﻟﻔﺮﺿ�ﺔ ﻋﺪم ِﺻﻠﺘﻬﺎ بﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮاردة ي� دراﺳﺎت و�ﺤﻮث اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بﻜﺸﻒ اﻟﺨﻠﻔ�ﺔ ) background tab).
ََُ ْ
ﱠ
و� ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﺛبﺘﺖ ِﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿ�ﺔ بﺎﻟﻔﻌﻞ ،ي
ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣ َﻠﮭﺎْ /ﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل أﺛﻧﺎء إﺟراء ﺗﻧظﯾف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
ﺗﺤﺘﻮي كﺎﻓﺔ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﻋ� ﻛﺸﻮف �ﺸﻤﻞ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ ،واﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻟﻤﺼﺎدر ،وأﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ.
ً
�ﺤﺘﻮي ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺼﺎدر ﻋ� اﻻﺳﻢ ،واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،واﻟﺮابﻂ إ� ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ،ﻓﻀ� ﻋﻦ اﻟﺘﺎر� ــﺦ وأي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
بﺎﻟﺒ�ﺎﻧﺎت.
�ﺤﺘﻮي ﻛﺸﻒ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻴﻮﻣ�ﺔ ﻋ� اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺘبﻌﺔ ﻹﺟﺮاء ﺗﺼﻔ�ﺔ اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت.
ً
اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﺳﻠ�ﻤﺔ وﻣﺮﺗبﺔ تﺑ�وﺳ�ﺎت ﻟﻸﻋﻤﺪة ف ي� اﻟﺼﻒ  ،1وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮاﻏﺎت ،ﻓﻀ� ﻋﻦ أن اﻟﺘﺼن�ﻒ واﺿﺢ ﻟﻠﻌ�ﺎن.

اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:
.6
.A
.B
.C
.D
اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:

ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺣﻠﯾل:
ﯾﺣﺗوي ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻹﺟﺎﺑﺎت وﻋﻠﻰ راﺑط إﻟﻰ ﻣﻠف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺷﻔوﻋﺎ ً ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺎت.
إن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟ ُﻣ ْﺳﺗ َ ْﺧدَﻣﺔ ﻟﻠﺗ ََوﺻﱡل إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت ُو ِﺛ ّﻘَتْ ﻋﻠﻰ ﻧﺣ ٍو ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﻛﺷف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
اﺧﺗر/اﺧﺗﺎري ﺳؤاﻻً واﺣداً ،واﺗﺑﻊ/ي اﻟﺧطوات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ .ھل ﺳﺗﺣﺻل/ﯾن ﻋﻠﻰ ذات اﻹﺟﺎﺑﺔ؟
ﻧُﻘِﻠَت اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ِﺑ ِدﻗﱠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠف اﻟرﺋﯾﺳﻲ )Masterfile).
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اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:

ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل:
اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن ﻛﺷف اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﯾﺳﺎر واﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣﯾن.
إن ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﺗﺿﻊ اﻷﻓراد ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻔﺎﻋل ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻗل ﺗﻘدﯾر.
ﺗ َ ْﺳﺗ َ ْﺧ ِد ُم اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ أرﻗﺎﻣﺎ ً ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ.
ﺗ َ ْﺳﺗ َ ْﺧ ِد ُم اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻻت واﻟﻧﺳب.
ﺗﺳﺎﻋد اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﻓﮭﻣﮭﺎ وإدراﻛﮭﺎ.
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ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن ﻛﺷف ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ:
اﺧﺗﺎر/تْ ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎﻟﺔ
َ
ﻣﻘدﻣﺔ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﻧﺷر ﺗﺣدد أھم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدًا إﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ.
ﻣواﺿﯾﻊ ﻓرﻋﯾ ٍﺔ ﻣﻧﻔردةٍ ﺗَﺗْ َﺑ ُﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎﻟﺔ.
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ
ﻋﻧﺎوﯾن ﻓرﻋﯾﺔ
ُ
ٍ
ﺗم ﺗدوﯾن اﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﺳﯾطﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔ.
ﺗم ﺗدوﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺣت ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻔرﻋﯾﺔ.
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ،ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟواﺿﺢ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﺔ واﻟﺳﺑب ﻣن وراء ذﻟك.
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اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:
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اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت:

ﯾرﺟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻛ َﻣﻠَﮭﺎ/ﺗْﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺻوﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ:
ﯾُ َﺣ ِدّدُ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﮭﺎ.
ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧوان رﺋﯾﺳﻲ إﺧﺑﺎري ﻟﻠﺗﺻوﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ.
ﯾﺧﺗﺎر ﻧوع اﻟرﺳم اﻟﺗوﺿﯾﺣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب.
ت ﻣﺻدرﯾ ٍﺔ دﻗﯾﻘ ٍﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ.
ﯾﺗﺿﻣ ُن ﻣﻌﻠوﻣﺎ ٍ
ت ﻣن اﻷﻟوا ِن واﻟﺧطو ِط اﻟﺛﺎﺑﺗ ِﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ.
ﯾﻠﺗز ُم ﺑدرﺟﺎ ٍ
ُ
ً
ﺿ ُﺢ ﻣن أﯾن ﺗم اﺳﺗﯾراد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﮫ.
و
ﺗ
ﻓرﻋﯾﺔ
ن
ﺿ ﱠﻣ ُن ﻋﻧﺎوﯾ
ْ ِ
ﯾَﺗ َ َ
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M odule 5: Data-Driven
Stories
Lesson 3: An atom y of a Data Story
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An atom y of a Data
Story
Tran sform in g data in to story

Eva Constantaras
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Story Structure: Rem em ber your Questions
● Problem ques tions : how big is the problem ? How expens ive is it? Is the
problem getting better or wors e?
● Im pact ques tions : Who is affected by the problem ? How? Are s om e groups
m ore affected than others ?
● Caus e ques tions : What are the caus es of the problem ? What factors have
m ade it wors e?
● Solution ques tions : What is the s olution to the problem ? How can we
m eas ure effectivenes s ?

Eva Constantaras

First: Is hypothesis true or
false?

Eva Constantaras

Hypothesis: m aternal and new born health
services, including prenatal care, delivery in
hospitals and postnatal care, have not
prevented underprivileged m others from
dying during childbirth from 2010-2018.

Eva Constantaras

FALSE
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But that’s ok !
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M ajor findings
●
●
●
●
●
●
●

Mos t wom en give birth in hos pitals for free
More and m ore wom en are s urviving childbirth
Mos t hos pitals have the bas ic equipm ent for s afe delivery
Many poor and uneducated wom en don’t get com plete antenatal care
Many poor and uneducated wom en don’t get com plete pos tnatal care
Mos t hos pitals don’t have bas ic s ervices for com plete antenatal care
There is no data available on caus es of m aternal death
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What is the lead?
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Though Jordan has achieved nearly
universal access to free birth in the hospital,
poorer and less educated w om en are less
lik ely to access com plete antenatal and
postnatal care and m any health facilities do
not have the supplies to provide com plete
antenatal care to expectant m others.
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Story Structure Options
Inverted Pyramid
Com pare Contras t
Step-by-Step through an Is s ue
Explainer

Eva Constantaras

Inverted Pyram id

Eva Constantaras
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Story Structure Options
Inverted Pyramid
Compare Contrast
Step-by-Step through an Is s ue
Explainer
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Com pare Contrast
When trying to illustrate divergent case studies based on data, compare and
contrast can be an effective way to orient the audience and help them
understand how decisions made in two different locations or for two different
groups led to drastically different outcomes.
1. Lead features a startling contrast between two groups from the analysis.
This can be, for example, a very successful initiative versus a very
unsuccessful initiative that started under roughly the same conditions.
2. Explain the common history of the issue.
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Com pare Contrast
3. Illustrate the drastically different decisions that led to divergent results.
4. Explore systematically the impact contrasting the consequences for the two
groups.
5. Project out how the groups will continue to grow apart without intervention
6. Explore potential solutions to bring the two groups closer together
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Story Structure Options
Inverted Pyramid
Compare Contrast
Step-by-Step through an Issue
Explainer
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Step-by-Step through an Issue
For complex system stories, sorting the data can require outlining the entire
problem and breaking down data findings by each step in the process.
Lead: illustrative example of the multiple failings of the system being studied.
Context: provide background information on the issue as well as the source.
Break down each component of the issue, explaining each in its own section with
illustrative examples to give each step a distinct human face.
End with an examination of possibilities for comprehensive solutions to fix an
extremely flawed system and the merits of each approach.
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Lead
As domestic violence reporting spikes, government takes only the most serious
cases to court, diverting most into mediation, which fails to serve vulnerable
women.
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Step-by-Step
Step 1

General Problem

Step 2

The failure of the police

Step 3

The failure of mediation

Step 4

The failure of the courts

Step 5

The failure of society to protect women
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Story Structure Options
Inverted Pyramid
Compare Contrast
Step-by-Step through an Issue
Explainer
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Explainer
● Help readers m ake s ens e of news
● Put is s ues into context
● Often takes the form of lis ts or anim ated videos
● Help readers unders tand:
○
○
○
○
○

What’s the deal with that?
How does it work?
How good or bad is it, really?
How does it connect with thes e other things ?
What can we learn from its his tory?
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Which Structure Should We
Use?
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Story Structure Options
Inverted Pyramid
Compare Contrast
Step-by-Step through an Issue
Explainer
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Though Jordan has achieved nearly
universal access to free birth in m edical
facilities, poorer and less educated w om en
are less lik ely to access com plete antenatal
and postnatal care and m any health
facilities do not have the supplies to provide
com plete antenatal care to expectant
m others.
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M ajor findings
●
●
●
●
●
●
●
●

Mos t wom en give birth in hos pitals for free
More and m ore wom en are s urviving childbirth
Mos t hos pitals have the bas ic equipm ent for s afe delivery
Many poor and uneducated wom en don’t get com plete antenatal care
Many poor and uneducated wom en don’t get com plete pos tnatal care
Mos t hos pitals don’t have bas ic s ervices for com plete antenatal care
There is no data available on caus es of m aternal death
There is no data available on bas ic s ervices for com plete pos tnatal care
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Story Structure Options
Inverted Pyramid
Compare Contrast
Step-by-Step through an Issue
Explainer
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M odule 5: Data-Driven
Stories
Lesson 4 : Data-Driven Leads
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Data-Driven Leads
Draw in g the reader in to your story
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People hear statistics.
They feel stories.

Eva Constantaras

The im portance of a good lead
● The firs t s entence of your s tory m atters m ore than all the following
s entences .
● A good lead can m ean the difference between whether or not people give
your s tory a chance.
● Leads s hould all be clear, com pelling and concis e.
● Leads s hould accurately introduce the m os t im portant finding of your s tory.
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Objectives of a lead
●
●
●
●
●

Prioritize the is s ue over the num ber
Show the im pact of the num bers
Tell a hum an s tory ins tead of jus t s tatis tics
Surpris e the audience
Grab the readers ’ attention
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Com m on Types of Data-Driven Leads
●
●
●
●

Numbers lead
Anecdotal lead
Scene-s etting lead
Sum m ary lead
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Num ber Leads
● Num ber leads put the s tatis tics right up at front, but in a way that people
can unders tand the im pact of the is s ue.
● The num bers m ay be referred to directly or indirectly.
● The num bers m ay offer a preview of m ore com plex data findings in the
s tory.
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Good Num ber Leads
4 In 5 Indians Die Without Doctors Knowing Why. – IndiaSpend, India
Girls are undergoing female genital mutilation (FGM) at increasingly younger
ages and suffering more severe injuries, even if the practice is increasingly
unpopular. – The Nation, Kenya
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Good Num ber Leads
● Unem ploym ent affects everyone in Egypt, but wom en m ore s o than m en, as
s hown by com paring figures between 2007 and 2017.
● The public s ector is becom ing wors e by the year for wom en s eeking equal
pay conditions as pay growth for m en outpaces that of wom en.
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Num ber leads that need im provem ent
With 10% of 3.63 trillion medicines popped worldwide in 2015, India is the
world’s third-largest medicine market. It stands to scientific reason that these
drugs will have side effects. Yet, in 2013, India reported no more than 2% of
globally occurring adverse drug reactions (ADRs), jargon for side effects of
medicines, logged in Vigibase, a database maintained by the Uppsala Monitoring
Centre, a World Health Organisation collaborating centre for international drug
monitoring.
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Num ber leads that need im provem ent
In the first eleven months of 2015, Croatian commodity exports expressed in
kuna rose by 11.5 percent compared to the same period a year earlier, while
imports grew by 7.1 percent, reported today the State Bureau of Statistics,
reports Vecernji List on February 8, 2016.
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Num ber leads that need im provem ent
Exports of handicrafts from the country grew by 3 percent from US$ 2,215
million during April-December 2014 to US$ 2,282 million during April-December
2015, data released by Ministry of Textiles shows.
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Good Num ber leads
A former cashier at the Public Transport Authority receives a pension estimated
at less than one thousand pounds, which makes him among the categories
deserving of food support, but he was deprived for an unknown reason of this
support, in many cases that were repeated in the recent period, which makes the
credibility of the government's slogan "delivering support to those who deserve
it" It is in doubt.

Eva Constantaras

Num ber leads that need im provem ent
“In a simple numerical calculation of the ratio of government schools to
students, the imbalance is clear in the geographical distribution of government
schools in Jordan, as there are about 1,378,840 students in 3,835 government
schools, according to the 2018 annual statistical report of the Ministry of
Education. In theory, the average number of students per one school should be
360 students, but in reality there are schools with only ten students, and schools
with more than a thousand students.”
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Num ber leads that need im provem ent
“The absolute value of returned checks in the first nine months of this year
increased by about 78 million dinars, or 7%, compared to the same period last
year, according to central bank data.
● The value of the returned checks was about 1.247 billion dinars , com pared
to about 1.169 billion dinars in the s am e period las t year.
● The ratio of the value of returned checks to circulated checks was 3.8%,
com pared to 3.4% in the s am e period las t year.”
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Num ber leads that need im provem ent
“InfoTimes compiled a database of murder and attempted murder between
husbands and their wives cases that were reported by Youm7, starting from 21
January 2014 till 21 November 2017.
The result number of cases was 222 cases in total. Unsurprisingly, wives were
victims in 147 of them. In the rest of them, 75 cases, husbands were victims.
That means that about three wives were murdered or about to be murdered
every month, compared to the average of 1.6 victim husbands.”
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Com m on M istak es for Num bers Leads
● The num bers are not s im plified s o people have no way of knowing whether
the num bers are good or bad.
● There are too m any num bers .
● There is no hum an angle illus trating the hum an im pact of the data.
● The num bers are s ens ational and don’t repres ent the s tory overall.

Eva Constantaras

Com m on Types of Data-Driven Leads
●
●
●
●

Num bers lead
Anecdotal lead
Scene-s etting lead
Sum m ary lead
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Anecdotal Leads
● Anecdotal leads tell a brief hum an s tory to illus trate how the is s ue affects
real citizens . Effective anecdotal leads capture a m om ent in the lives of
thos e affected in s im ple, vivid language.
● The anecdote s hould tell the s tory of s om eone “typical” from your data, or
who can bes t repres ent the trend your are explaining in your s tory
● The bes t anecdotal leads are followed up by m ore details of that pers on’s
experience throughout the s tory
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Good anecdotal leads
Her pale, yellow eyes stood out against her dusky skin, and the grief was visible
on the face of the young woman from a tribe of traditional honey gatherers living
on the edge of south Karnataka’s Nagarhole National Park. Shanta (she uses
only one name) recounted how her baby, a boy, was born dead. When she felt
labour pains, she travelled by autorickshaw 20 km to the nearest district hospital
at Hunsur, where they told her the baby had died in her womb, two days ago.
Shanta– in her mid 20s– was diagnosed with gestational diabetes, a condition
that endangers the baby if the mother is not diagnosed and treated. –
IndiaSpend, India
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Good anecdotal leads
In the misty mountains that loom over the rivers of northern Kachin State, village
administrator Dawng Hkawng recalls the day in 2007 when he was ordered to
leave his home to make way for a Chinese-backed hydropower dam. He was told
the 3,400-megawatt Chipwi hydropower project would provide electricity to the
area for the first time.
Since then, Dawng Hkawng has been living in a camp for internally displaced
people in Chipwi town. He never got the compensation he was promised. With
no home, and no electricity, he is struggling to support himself and his family. -Frontier Magazine, Myanmar
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Good anecdotal leads
“Islam developed a new calendar system during his time in prison. The divisions
were based on the regular period over which decisions regarding his detention
were made: 45 days. The calendar cycle begins with the issuance of the
detention decision. Counting forward: the first day, followed by the second day,
up through the 30th day. And then 15 days before the end of the period, the tally
would turn into a countdown tracking Islam’s anticipation of the date of the next
renewal session. The 15th day, followed by the 14th day, then down to one day.”
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Good anecdotal leads
Jamal studies in the ninth grade in a male school where he moved after finishing third
grade in a mixed government school of which teaching was handled by female teachers.
This was a move to a completely different school style, summed up by his mother Sana in
one word: "a soup".
In his first school, as she says, there was a specific system: a schedule for teachers to
abide by, books taught, homework and tests, and a clear system for beginning and ending
the school day. On the other hand, there is no clear system in his current school. Some
teachers miss many of their classes and send students home before the end of the official
working hours. “I know that schools end at 2 o'clock, but many days I return from work to
see him hanging out in the neighbourhood at 12 o'clock (...) he tells we didn't take lessons,
and when I asked my colleagues who had their children in the same school, they would tell
me the same story,” says Sana.
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Good anecdotal leads
“For many years, Bassam Shalaby has been traveling between city council
members and officials at the Bagour Center in Menoufia, seeking to establish a
sewage network in his village, Mit Afif.
Shalaby inherited this endeavor from his father, as he inherited Al-Amoudia, “We
talk about this sewage system from the days of Minister Kamal Al-Shazly, may
he rest in peace”. After years of "running around" as he explains to AlManassa,
he gathered along with residents of this village the cost of a land and donated it
to the National Commission for Drinking and Sanitary Water so they can
establish a sewage station in their village.”
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Anecdotal leads that need im provem ent
In her university dorm room, Sachi left her dorm room unlocked. She awoke one
night to find a stranger leaning over her bed with a weapon. She went to the
police the next day to report the attack.
Unlike Sachi, most victims of sexual assault know their attacker and never report
what happened to them.
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Anecdotal leads that need im provem ent
Every day, thousands of farmers go out to irrigate their fields with water
subsidized by the government. This means that every day, thousands of litres of
water that the country does not have to spare are used to produce waterintensive crops. The farmers do not have the resources to invest in alternative
crops or water sources.
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Anecdotal leads that needs im provem ent
“Zahra Olan do w as in her m id-tw en ties w hen she left Pak istan to settle in Jordan in
1967. She brought alon g her husban d an d tw o children , w ho w ere tw o an d seven
years old at the tim e. They join ed other Pak istan i fam ilies that had preceded them
here, all of w hom w ork ed in farm in g tobacco an d vegetables.
Zahra’s fam ily, w hich w as am on g the first groups of Pak istan i w ork ers to m igrate to
Jordan , cam e here from the provin ce of Sin dh. Origin ally, how ever, Zahra hails from
the provin ce of Balochistan , a n earby region .
Zahra says that w hen the fam ily arrived to the area, they w ere origin ally headed
tow ards Saudi Arabia to perform the Hajj. Durin g a journ ey overlan d that lasted a few
m on ths, the fam ily crossed Iran , Turk ey, an d Syria.”
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Anecdotal leads that need to be im proved.
I asked one of my relatives: Why are your four daughters becoming female
teachers? Why only teach? She answered, there are a number of reasons, that
teaching is more appropriate for women, and that her work time is lower
compared to other jobs and that she has 3-4 months vacation, and that she does
not mix with men we often hear this phrase and in more than one family, as if
society did not allow women to go out to work, specify It has certain professions,
and it was found through the data collected by the Ministry of Planning, the
Central Statistical Organization for the year 2018, that Iraqi society prefers the
teaching profession to women among other professions.
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Com m on Types of Data-Driven Leads
●
●
●
●

Num bers lead
Anecdotal lead
Scene-setting lead
Sum m ary lead
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Scene-Setting Leads
Scene-setting leads create a vivid image of a specific place and time so the
audience feels what it is like to be there. This is especially effective if location is
especially important to understanding the data story and relating to the
environment.
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Good Scene-Setting Leads
Karubamba, Rwanda—Nobody lives here anymore.
Not the expectant mothers huddled outside the maternity clinic, not the families
squeezed into the church, not the man who lies rotting in a schoolroom beneath
a chalkboard map of Africa.
Everybody here is dead. Karubamba is a vision from hell, a flesh-and-bone
junkyard of human wreckage, an obscene slaughterhouse that has fallen silent
save for the roaring buzz of flies the size of honeybees. – The Associated Press
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Good Scene-Setting Leads
A visit to the Paediatric ward of King George Hospital (KGH) is a traumatising
experience for any new parent.
Hundreds of babies —more than 200 on any given day, according to hospital
staff —are admitted to the ward, which has a capacity to house only 90 infants.
There are only four incubators in the ward, with each incubator being shared by
at two or even three babies at once. --The Hindu, India
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Good Scene-Setting Leads
Just tens of meters away from the Ministry of Interior building. In the heart of the Habib
Bourguiba Street, the buzzing capital of the Tunisian capital, specifically at the entrance to the
Algeria Way, which borders the Bab al-Bahr square that is packed with tourists and policemen,
you are encountered by familiar faces moving left and right repeating in a hybrid Algerian
Tunisian accent, "exchange, exchange .. euro, dollars, dezairi (Algerian dinars) ...".
Here, in the black exchange market in the capital or "Wall Street" of the Algerian Way, as some
people like to call it, you do not need official exchange rates and you are not required to carry
licenses and documents that prove the amount of money that you want to exchange,
regardless of whether its value increases or decreases. All major currencies are available and
it is possible to exchange any amount and discuss the exchange rate and return to your home
with your money in full view of the police officers, without the reach of the "rule of law"
despite the illegality of this activity and paves the way for money laundry and smuggling.
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Good Scene-Setting Leads
On signs, it’s called «Bayader» (the fields) of Wadi Al-Seer. Since its no longer
«bayader», “they should at least change its name," says Mahmoud al-Oran,
general manager of the General Union of Jordanian Farmers, describing the
Bayader neighborhood within the Wadi al-Sir district, west of Amman, which was
famous for its wheat and barley plains, before it turned into a dense industrial
and residential area in The last few decades.
In 1973, Wadi Al-Seer produced a fifth of the entire 5,000-ton district of Amman.
This was despite the fact that this year was a year that the Agricultural Survey
issued by the Department of Statistics at the time described it as bad, due to the
lack of rain, which made Jordan's production in that year decrease by 79% from
the previous year.
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Scene-setting leads that need im provem ent
In the dark living space lay reams and reams of dark red wool. In this room,
generations of Abed’s relatives had woven traditional carpets, carpets that were
now piling up against the walls.
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Scene-setting leads that need im provem ent
In the factory, lines of women bend over their machines for 14 hours a day,
sewing the shirts that will be exported to the West. Air circulation is poor and
women often faint from the heat. The air is heavy with dust.
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Scene-setting leads that need im provem ent
Until the late 1980s, 90% of Egypt’s agricultural land was arable; however, the
country’s arable agricultural land has been decreasing at an annual rate of 0.5
percent, according to World Bank data.
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Scene-setting leads that need im provem ent
On Monday morning, the third of last October, two cars stood on the most
famous and vital street of "July 23" in the center of Al-Arish, the capital of North
Sinai Governorate, specifically in front of the temporary headquarters of the
National Bank branch in the city of Rafah, 8 of them landed, armed with military
clothes and masked with black masks They hide their faces.
Two of them were stationed at the entrance to the bank, while the other 6 spread
inside the corridors of the branch on their way that seemed to know the details
of the bank headquarters, three were shooting in the main hall, killing 7 people,
while the other 3 took over the task of opening the main treasury with explosives,
and seizing what was inside funds. According to the accounts of two witnesses
working in the target bank branch.
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Com m on Types of Data-Driven Leads
●
●
●
●

Num bers lead
Anecdotal lead
Scene-s etting lead
Summary lead

Eva Constantaras

Sum m ary Leads
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Sum m ary Leads
● A s um m ary lead concis ely tells the reader the m ain idea of the s tory or
conveys its news value.
● Sum m ary leads are often us ed with s traight news s tories in inverted
pyram id form at.
● A s um m ary lead s hould include all the m os t im portant findings of your data
s tory.
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Good Sum m ary Leads
Gross misconduct among judges and other judicial officers, staff shortages and
budget cuts still undermine the delivery of justice to Kenyans even as the court
system reduces case backlog. --The Nation Newsplex
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Good Sum m ary Leads
Indian men and women are getting married later than ever with education and
wealth being the biggest determinants of age at marriage, shows data. --Mint,
India
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Good Sum m ary Leads
“Since President Abdel Fatah al-Sisi came to power, there has been a threefold
rise in the number of death sentences handed down by Egyptian courts and at
least 179 people have been executed. Families and lawyers say Islamists and
other prisoners are being tortured into confession as military-led
authoritarianism re-establishes its hold.”
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Good Sum m ary Leads
“Tunisia is among the countries with the highest sulfur content in its gas in the
world. Regular diesel, which is one of the most widely used fuels in the country,
contains a large proportion of pollutants harmful to human health.”
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Sum m ary leads that need im provem ent
The Ministry of Health will have an opportunity to improve on its policies in the
fight against HIV in the face of a new report indicating that while the number of
new infections has plummeted, the prevalence rate in key cohorts is rising. -Nation Newsplex
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Sum m ary leads that need im provem ent
Ever since India moved to a high growth trajectory in the 1980s, poverty rates
have consistently declined over time. Until now.
A Mint analysis of the consumption expenditure numbers reported by the
National Statistical Office (NSO) in a hushed-up report suggests that rural
poverty rose nearly 4 percentage points between 2011-12 and 2017-18 to 30
percent even as urban poverty fell 5 percentage points over the same period to 9
percent.
--Mint, India
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Sum m ary leads that need im provem ent
“Every September, leaders from around the world gather at the United Nations in
New York to debate and pass resolutions on the biggest issues facing the planet.
Established after World War II, the UN has grown from 51 members in 1945 to
193 members in 2019. It also has two non-member observer states, Palestine
and The Holy See.
In the UN General Assembly, the rule is: One country, one vote for the delegations
that come from every member state. To understand what the key issues have
been over the years, we have analysed the voting patterns of all UN member
states from 1946 to 2018.”
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Sum m ary leads that need im provem ent
“The results of Egypt’s national census for population, housing and facilities,
were announced by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics
(CAPMAS) during a press conference on Saturday. Egypt’s 14th national census,
and the first to be carried out electronically, it was open to Egyptians until
Tuesday, April 18. The conference was attended by President Abdel Fattah alSisi, Prime Minister Sherif Ismail and a number of other government officials.”
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Com m on Types of Data-Driven Leads
●
●
●
●

Num bers lead
Anecdotal lead
Scene-s etting lead
Sum m ary lead
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M odule 5: Data-Driven
Stories
Lesson 5 : Data-Driven Story
Evaluation
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Data-Driven Story
Evaluation
Evaluatin g the M asterfile

Eva Constantaras

M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothes is
Ques tions (Problem , Im pact, Caus e, Solution)
Analys is
Story Structure
Interviews
Vis ualization
Im pact Metrics
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Back ground
●
●
●
●

International data journalis m exam ples with notes
Local or regional journalis m exam ples with notes
Data s ources with m ethodology
Im portant findings from data s ources and reports
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Ques tions (Problem , Im pact, Caus e, Solution)
Analys is
Story Structure
Interviews
Vis ualization
Im pact Metrics
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Tips for a Strong Hypothesis
●
●
●
●

Pos it a theory that can either be proven or dis proven with data
Be s pecific about what is being meas ured
Meas ure the problem, caus es , impact and s olutions
The data is available
● The topic is important to the public
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Com m on Hypothesis M istak es
● The hypothes is is too s imple and meas ures only the problem.
● The topic is too broad. It requires meas uring many indicators .
● One half or both halves of the hypothes is cannot be proved
with data.
● The hypothes is has been proven true and is common
knowledge.
● The hypothes is is too narrow: correlation vs caus ation.
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analys is
Story Structure
Interviews
Vis ualization
Im pact Metrics
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Question Categories
● Problem qu es tion s : h ow big is th e problem ? How
expen s ive is it? Is th e problem deteriora tin g or n ot?
● Im pa ct qu es tion s : Wh o is a ffected by th e problem a n d
h ow ? Are s om e grou ps m ore a ffected th a n oth ers ?
● Ca u s e qu es tion s : Wh a t a re th e ca u s es of th e problem ?
Wh a t fa ctors h a ve m a de it w ors e? Wh os e fa u lt is th is
problem ?
● Solu tion qu es tion s : Wh a t is th e s olu tion to th e problem ?
How ca n w e m ea s u re effectiven es s ?
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Tips for Strong Questions
●

Make s ure they can be ans wered with data
● Make s ure the s erve to prove or dis prove the hypothes is
● Make s ure to categorize your ques tions and ens ure you have
s everal of each
● Make s ure you have the data to ans wer the ques tions that are
es s ential to proving or dis proving your hypothes is
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Vis ualization
Im pact Metrics
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Analysis & Sim plifications
● Us e replicable m ethods for s craping data
● Follow data bes t practices :
○
○
○
○
○

Original Tab
Clean Tab
Source Tab
Data Diary Tab
Ques tions Tab

● Link analys is to your Mas terfile
● Stay organized!
● Fill out your Data Diary as you go!
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Analysis & Sim plifications
Use the following techniques for simplifications:
●
●
●
●
●
●

Rounding
Rates
Ratios
Put the pers on in the s ubject of the s entence
Make com paris ons am ong groups
Keep language s im ple and acces s ible
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Vis ualization
Im pact Metrics
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Story Structure
●
●
●
●

Decide if your hypothes is is true or fals e
Write your lead
Map your findings on paper
Choos e a s tory s tructure: com pare/ contras t, s tep-by-s tep, explainer, inverted
pyram id
● Organize your findings on paper according to that s tructure
● Copy and pas te your findings into your s tructure
● Your s tory outline s hould be com plete!
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Vis ualization
Im pact Metrics
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Types of Interview s
●
●
●
●

Im pact Interviews : victim s or others affected by the is s ue
Explanatory interviews : experts on the topic
Accountability Interviews : thes e res pons ible for the problem
Solution Interviews : thos e working on s olving the problem
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Im pact Metrics
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Visualization Check list
● Does the chart have a news headline?
● Does the chart type m atch the data and headline?
● Is there a cons is tent, s im ple color and font tem plate us ed for all the
vis ualizations ?
● Is the chart correctly labeled with data s ource, legends and axis labels ?
● Does the chart m eet all of the other Module 4 vis ual des ign guidelines ?
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M asterfile Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Background
Hypothesis
Questions (Problem, Impact, Cause, Solution)
Analysis
Story Structure
Interviews
Visualization
Impact Metrics
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Module 5: Data-Driven
Stories
Lesson 2: Data Driven In terview s

Eva Constantaras

Data-driven Interview s
How an expert in terview s an other
expert

Eva Constantaras

What m akes a data-driven interview unique?
Data-driven interviews are very different from interviews for a regular news story.
In the case of regular interviews, you may know very little about the topic you are
covering and are relying on your sources to provide you with basic information
and explanation. In the case of a data-driven interview, you are an expert in the
topic and you are conducting interviews to help explain, illustrate and explore the
issue at a deeper level. The data findings drive the interview. The interviews
should always take place after the analysis is complete.
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Objectives of a data-driven interview
●
●
●
●
●
●

Illus trate the hum an im pact of the trend identified in the data
Explore the reas ons behind the trend identified in the data
Seek accountability for negative trends in the data
Com pare and contras t groups doing badly and groups doing well
Explore data-driven s olutions
Get m ore data!
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Types of Interview s
●
●
●
●

Im pact Interviews
Explanatory interviews
Accountability Interviews
Solution Interviews
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Types of Interview s
●
●
●
●

Impact Interviews
Explanatory interviews
Accountability Interviews
Solution Interviews
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Im pact Interview s
●
●
●
●
●

Thes e are prim arily interviews with victim s
Show how the data is s ue affects real people
Illus trate the contributing factors leading to the trend
Introduce the cas t of characters involved in the is s ue
Get the readers ’ attention to keep them reading
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Im pact Interview s
In the case of the domestic violence story, we have found out what age group is
most likely to report domestic violence, what type of abuse is most reported, and
how the majority of the cases are resolved. You will want to seek out a victim
who is “typical”: of the most common age group, victim of the most common
crime and whose case were solved in mediation. These are questions you might
ask her:
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Im pact Interview s
1. Our research shows that women of your age are reporting domestic
violence at a higher rate and that cases of torture, like you experienced, are
being reported most often. Please tell us about your experience in reporting
your case.
2. What challenges did you face once you reported what was happening to
you?
3. Our research shows that most cases get solved in mediation, not court. Why
do you think that is? What barriers did you face when trying to take your
case to court?
4. What to you advise the justice system to improve the situation for women?
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Types of Interview s
●
●
●
●

Im pact Interviews
Explanatory interviews
Accountability Interviews
Solution Interviews
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Explanatory Interview s
●
●
●
●

Talk to experts who can explain why the trend you identified is happening
Be s ure to get a variety of expert s ources : governm ent, CSOs and academ ics
Always as k if they have data to back up their explanations
As k about all the pos s ible reas ons that the trend is happening and what
further res earch in needed.
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Explanatory Interview s
In the domestic violence case, you may speak with an NGO that specializes in
helping domestic violence victims get justice and assistance. You will want to
speak to an NGO that is aware of the data and has adjusted its efforts to assist
women. These are some possible questions:
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Explanatory Interview s
1. Our research shows that there are high rates of domestic violence cases
being reported for torture but few cases for child marriage, which we know
is a common phenomenon. Why do you think that is?
2. Do you have data that shows factors related to reporting of domestic
violence cases?
3. Why do you think so many cases end up in mediation instead of court and
what is your role during the mediation process?
4. What initiative have you heard about to increase prosecution of
perpetrators?
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Types of Interview s
●
●
●
●

Im pact Interviews
Explanatory interviews
Accountability Interviews
Solution Interviews
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Accountability Interview s
● Talk to all the officials who were res pons ible for the is s ue and get their s ide
of the s tory.
● Pres ent to them the s pecific findings and give them a chance to explain.
● As k for data to jus tify any explanations or excus es they m ay provide.
● Check the num bers they m ention during the interview after.
● Stay away from open-ended ques tions ; us e your data findings in all your
ques tions s o they cannot m ake excus es .
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Accountability Interview s
For the domestic violence story, speak with a government official who is in
charge of implementing the domestic violence law and prosecuting cases of
domestic violence nationwide. This is an opportunity to find out why the process
is broken and why so few cases go to court. These are the most confrontational
interviews so it is best to be very prepared.
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Accountability Interview s
1. Mr. Prosecutor, the data provided by the UN shows that Afghanistan has a
very high rates of domestic violence reporting but one of the lowest rates of
conviction of cases. Can you explain the challenges you have in prosecuting
cases?
2. The national budget shows you have receives a budget to hire attorneys to
prosecute cases. Can you explain why so few cases go to court and why
there are so few court cases on important domestic violence issues such as
child marriage?
3. Do you have any plans to improve performance? Do you have benchmarks
to measure progress?
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Solution Interview s
● Talk to experts who helped des ign a long-term s trategy to addres s the is s ue
you are inves tigating
● Talk to the organizations on-the-ground who are im plem enting the s olution
● Talk to people who were im pacted by the is s ue 10 years ago and thos e who
were recently im pacted and com pare their experiences
● Talk to international expert who can m ake global com paris ons
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Solution Interview s
When investigating legal failings that are causing a trend, as is the case with the
domestic violence story, choose an expert who helped design the solution for an
interview. This could be a lawmaker, judge or ministry official who knows about
the design of the program from the start.
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Solution Interview s
1. You were one of the authors of the Law on Elimination of Violence against
Women. Can you give us your perspective on why so few cases have been
prosecuted under the new law?
2. Our data shows that more women are settling their cases outside of the
courts. Can you explain how to get more of those cases back into the justice
system?
3. What is a long-term solution to this problem and how do you measure it?
4. What do you hope to see in the data in 10 years?
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Rem inders for data-driven interview s
●
●
●
●

You are an expert! Don’t as k ques tions you already know the ans wers to.
As k ques tions to fill in the gaps that can’t be explained by data
Always as k for data to back up the opinions of your interviewees
Put your findings into your ques tions
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Exe rcise

Anatomy of A Data Story
Summary
1. Module: Data-Driven Stories
2. Lesson: Anatomy of a Data Story
3. Sub-topic: Identify Story Structures
4. Objective: Choose story structures to best fit analysis
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slide s

In Groups
Re ad the assigne d story.
SAVING THE NILE, Al Jazeera
Why Iraq’s Great Rivers Are Dying, Vox
Detained for good, Mada Masr
How Sisi’s Egypt hands out justice, Reuters
Detention or Death Sentence?, InfoTimes

1.

What is the story structure ? (inve rte d Pyramid, Compare and Contrast, Ste p-by-Ste p
through a Proble m or Issue , Explaine r)
2. Write down the subtopics that you think the y use d to organize the ir information.
3. What structure would you use if you we re the author and why?

1

Eva Constantaras

Further Practice
Re ad data storie s in the local me dia. What structure would you have use d?

Asse ssme nt
Do you think the story structure matche s with the audie nce the authors are trying to re ach?

2
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Exe rcise

Data Driven Leads
Summary
1. Module: Data-Driven Stories
2. Lesson: Data Driven Leads
3. Sub-topic: Writing Strong Leads
4. Objective: Practice rewriting leads
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slide s

In Groups
Part 1
Ide ntify the type of le ad in e ach of the se data storie s:
Numbe rs, ane cdotal, sce ne -se tting or summary.
1.

Example
a. Our trains and the ir compe nsations: a life similar to de ath
b. In gove rnme nt’s new budge t, social support ne e ds support
c. Cle opatra: made outside Egypt
d. Te ache rs’ association: a ge ne ral body of wome n, and a board of 15 me n
e . Economic ope nne ss at the e xpe nse of justice : thre e de cade s of income tax laws

Part 2
Re ad the we ak le ads in the following storie s and write a ne w le ad. Write e ithe r a numbe rs le ad or
a summary le ad.
1
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1.

Example :
a. Wome n's e mpowe rme nt in Iraqi ministrie s: se nior manage me nt positions re main
wome n ste re otype s
b. Why do inve stors e njoy be tte r re duction on oil price s in comparison to citizen?
c. Murde r in the arms of marriage
d. Fre e care e rs: tax e vasion in numbe rs
e . Ele ctricity crisis in Jordan: subsidie s, tarrif distortions and the Mone tary Fund

Further Practice
Re ad data storie s in the local me dia. What type of le ad doe s the story use ? Doe s it match the
story structure ?

Asse ssme nt
Do you think the le ad matche s with the audie nce the authors are trying to reach?

2
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Exe rcise

Data-Driven Story Evaluation
Summary
1. Module: Data-Driven Stories
2. Lesson: Data Driven Story Evaluation
3. Sub-topic: Evaluating Masterfiles
4. Objective: Evaluate a Masterfile
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slide s

In Pairs
This assessment is designed to evaluate your application of the Masterfile Process for story
production.
Assessor:
Assessee:
1. Please indicate which resources she/he used for guidance on how to fill out the
Masterfile (circle all that apply):

a.
b.
c.
d.
e.

She/he consulted Module 2 Lesson 4 on how to plan a data story
She/he consulted the Jordan or Afghanistan example tab of the Masterfile
She/he consulted the analysis labs
She/he asked a mentor for specific guidance on how to fill it out
She/he didn’t consult resources; she/he just filled it out

1
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2. Please indicate which steps she/he completed IN FULL on the Background tab:
a. She/he found two international data journalism examples on his or her topic and
wrote notes on how their techniques would be used in his or her own
investigation.
b. She/he found two local news stories on his or her specific topic in local media
and wrote notes on how these stories will inform the hypothesis
c. She/he found THREE data sources and completely filled out the methodology
section and took notes on the relevant findings from the report.
d. After reading the background tab, there is clearly enough information to formulate
a hypothesis.
Comments:
3. Please indicate which steps she/he completed IN FULL on the Hypothesis and
Questions tab:
a. Wrote a hypothesis in which at least three factors are being counted.
b. Wrote a hypothesis based ONLY on the data in the Background tab
c. Included at least 10 data-driven questions to prove or disprove the hypothesis
d. Labeled whether the questions were problem, impact, cause or solution
questions
e. Based on the answers to these questions, the hypothesis will be proven true or
false
Comments:
4. Does the hypothesis have any of these problems?
a. The hypothesis is too simple and measures only the general problem.
b. The hypothesis is too broad and would require too many indicators to prove.
c. The hypothesis is too narrow and only looks at how one indicator might influence
another.
d. The hypothesis is unrelated to the findings in the case studies and research on
the background tab.
e. The hypothesis has already been proven true and is common knowledge

Comments:
5. Please indicate which steps she/he completed IN FULL during the cleaning process:

a. All datasets have an ORIGINAL, CLEAN, DATA DIARY, QUESTIONS and
SOURCE tab.
b. The SOURCE tab includes the name, producer and link to the dataset as well as
the date and any notes on the data.

2
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c. The DATA DIARY includes the steps that were taken to clean the data.
d. The data is clean, with column headers in Row 1, no empty spaces and clear
labeling.
Comments:
6. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Analysis:
a. The Analysis tab of the Masterfile includes the questions, the answers and a link
to where to find the data file with answers.
b. The calculations used to arrive at answers are correctly documented in the Data
Diary tab.
c. Choose on question and follow the steps as indicated in the Data Diary. Do you
get the same answer?
d. The correct answers have been correctly transferred to the Masterfile
Comments:
7. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Simplifications on the
Analysis tab:
a. The answers from the analysis tab are on the left and simplifications on the right.
b. At least some of the simplifications put people in the subject of the sentence
c. The simplifications use rounded numbers
d. The simplifications use rates and ratios
e. The simplifications make comparisons that people can relate to
Comments:
8. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Story Structure tab:
a. Chose a story structure
b. A newsworthy lead that identifies the most important finding based on the
hypothesis.
c. Sub-heads that indicate discrete subtopics of the story
d. Simplifications pasted under the appropriate sub-topics
e. Other relevant information pasted under the appropriate sub-topics
f. Overall, it is clear how the story will be structured and why
Comments:
9. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Visualizations tab:
a. Identifies the dataset to visualize
b. Includes a NEWS headline for the visualization
c. Chooses the appropriate graph type.
d. Includes accurate and complete source information.
e. Adheres to a consistent color palate and fonts.
3
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f.

Includes subheads that explain where the data comes from or what it means.

Comments:

Further Practice
Evaluate your own Masterfile using the above criteria.

Assessment
Does your Masterfile lead you to a well developed piece of in-depth data-driven journalism?

4
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Exe rcise

Data-Driven Interviews
Summary
1. Module: Data-Driven Stories
2. Lesson: Data-driven Interviews
3. Sub-topic: Drafting data-driven interview questions
4. Objective: Write appropriate impact, explanatory, accountability and solution interview
questions
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slide s

In Groups
Re ad the topic be low and de cide whe the r the que stions are data-drive n or not. For the datadrive n que stions, ple ase indicate whe the r the y are impact, e xplanatory, accountability or solution
inte rvie ws:
Lead: Though Jordan has achieved nearly universal access to free birth in medical facilities,
poorer and less educated women are less likely to access complete antenatal and postnatal
care and many health facilities do not have the supplies to provide complete antenatal care to
expectant mothers.
1.

Most wome n of all income and e ducation le ve ls do give birth in me dical facilitie s, ofte n for
fre e . What complications do wome n who have not re ce ive d comple te pre natal care te nd
to face whe n the y arrive at the hospital to de live r?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
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2. Whe n you had your baby, did you re ce ive comple te ante natal and postnatal care ?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
3. Our data shows that many low income and wome n with low le ve ls of education do not
re ce ive comple te pre natal care . What are the risks associate d for wome n in Jordan with
not re ce iving comple te pre natal care ? Are ce rtain complications more common?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
4. Our data shows that poor wome n like you are le ss like ly to re ce ive comple te pre natal
care . Can you e xplain to me why you didn’t go to all your pre natal appointme nts be fore
your baby was born?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
5. Doe s the Ministry of He alth e nsure that poor and le ss e ducate d wome n re ce ive pre natal
and postnatal care ?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
6. Our data shows that many low income and wome n with low le ve ls of education do not
re ce ive comple te postnatal care . What are the risks for mothe r and baby who don’t
re ce ive postnatal care ?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
7. Your office is re sponsible for improving mate rnal he alth outcome s. What is the additional
costs for hospitals for tre ating complications that should have be e n caught during
pre natal scre e nings?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____

2

Eva Constantaras

8. Are you aware of any re ce nt statistics on the most common cause s of mate rnal de ath in
Jordan and how the USAID program to re duce mate rnal mortality has impacte d those
numbe rs?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
9. Most ante natal care facilitie s at hospitals are missing TT vaccination and half are missing
iron supple me ntation and 50 of the m are missing fasting blood sugar te st and a third are
missing folic acid tre atme nt. How doe s this impact the quality of care you are able to offe r
wome n who you tre at during pregnancy?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____
10 . Most ante natal care facilitie s at hospitals are missing TT vaccination and half are missing
iron supple me ntation and 50 of the m are missing fasting blood sugar te st and a third are
missing folic acid tre atme nt. Why has the Ministry of He alth failed to provide the funds for
the se basic ante natal care se rvice s and can you share the budge t for the se ite ms?
Data Drive n ___
Impact ___ Explanatory ___ Accountability ___ Solution ____

Further Practice
Re ad data storie s in the local me dia. What data-drive n que stions would you ask if you we re the
author?

Asse ssme nt
Are all the cate gorie s of que stions cove re d above ? Are the re four of e ach? What que stions would
you add?
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Exe rcise

Reaching Your Audience
Summary
1. Module: Data-Driven Stories
2. Lesson: Reaching Your Audience
3. Sub-topic: Identifying the audience for a story
4. Objective: Think more strategically about storytelling formats depending on goals
5. Time Allotment: 60 minutes

Steps
Learning Context
Slide s

In Groups
Part 1

Re ad the assigne d storie s and answe r the que stions be low:
1.

De te ntion or De ath Se nte nce ?, InfoTime s

2. De taine d for good, Mada Masr
3. How Sisi’s Egypt hands out justice , Re ute rs
4. Egypt kills hundre ds of suspe cte d militants in dispute d gun battle s, Re ute rs

Que stions:
1.

Mark which of the se obje ctive s the author has in mind:
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I want ordinary citize ns to unde rstand the issue .
I want ordinary citize ns to e mpathize with the pe ople affe cte d.
I want ordinary citize ns to change the ir be haviour.
I want ordinary citize ns to e ngage in the issue by voting in e le ctions.
I want ordinary citize ns to solve the proble m.
I want policymake rs to unde rstand the issue .
I want policymake rs to e mpathize with the pe ople affe cte d.
I want policymake rs to change the policy.
I want e ducate d e lite audie nce s to push policy make rs for be tte r policy.
I want policymake rs to solve the proble m.
2. Ide ntify which e le me nts the story has to achie ve the goals of the story:
Distribution through digital ne ws magazine .
Comple x data visualization of nuance d data.
Strong e xpe rt e xplaining the importance of the findings.
Distribution through inte rnational me dia in English.
Cle ar, acce ssible e xplanatory language .
Distribution plan for social me dia.
Distribution through nightly TV ne ws.
Simple graphics with a cle ar me ssage .
Strong impact inte rvie w e xplaining how the issue impacts his or he r life .
Distribution through local me dia with local angle .
Te chnical language particular to the topic.
Distribution plan for local radio.
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3. If you we re to write a story about criminal justice in Jordan, choose a spe cific obje ctive
from the list unde r 1. The n, ide ntify the e le me nts from the list unde r 2 to accomplish this
goal.

Further Practice
For your ne xt story, think through the obje ctive s and e le me nts of your story.
Re ad:
The Liste ning Post Playbook

Asse ssme nt
Consult this graphic and de cide whe re your story be longs:
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M odule 5: Data-Driven
Stories
Lesson 1: Reachin g your Audien ce

Eva Constantaras

Reachin g Your
Audien ce
W hy am I tellin g this story?

Eva Constantaras

What reaction are you look ing for?
1. I want ordinary citizens to understand the
issue.
2. I want ordinary citizens to empathize with
the people affected.
3. I want ordinary citizens to change their
behaviour.
4. I want ordinary citizens to engage in the
issue by voting in elections.
5. I want ordinary citizens to solve the
problem.

1. I want policymakers to understand the
issue.
2. I want policymakers to empathize with the
people affected.
3. I want policymakers to change the policy.
4. I want educated elite audiences to push
policy makers for better policy.
5. I want policymakers to solve the problem.
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Citizen OR policym ak er OR both?
Distribution through digital news magazine

Distribution through nightly TV news

Complex data visualization of nuanced data

Simple graphics with a clear message

Strong expert explaining the importance of the
findings

Strong impact interview explaining how the
issue impacts his or her life

Distribution through international media in
English.

Distribution through local media with local
angle.

Clear, accessible explanatory language

Technical language particular to the topic

Distribution plan for social media

Distribution plan for local radio
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The Listening Post
Collective Playbook

Eva Constantaras

Data Journalism Workshop V
Amman, Jordan
2 February 2020
Masterfile Peer Assessment
This assessment is designed to evaluate your application of the Masterfile Process for story
production.
Assessor:
Assessee:
1. Please indicate which resources she/he used for guidance on how to fill out the
Masterfile (circle all that apply):

a.
b.
c.
d.
e.

She/he consulted Module 2 Lesson 4 on how to plan a data story
She/he consulted the Jordan or Afghanistan example tab of the Masterfile
She/he consulted the analysis labs
She/he asked a mentor for specific guidance on how to fill it out
She/he didn’t consult resources; she/he just filled it out

2. Please indicate which steps she/he completed IN FULL on the Background tab:
a. She/he found two international data journalism examples on his or her topic and
wrote notes on how their techniques would be used in his or her own
investigation.
b. She/he found two local news stories on his or her specific topic in local media
and wrote notes on how these stories will inform the hypothesis
c. She/he found THREE data sources and completely filled out the methodology
section and took notes on the relevant findings from the report.
d. After reading the background tab, there is clearly enough information to formulate
a hypothesis.
Comments:
3. Please indicate which steps she/he completed IN FULL on the Hypothesis and
Questions tab:
a. Wrote a hypothesis in which at least three factors are being counted.
b. Wrote a hypothesis based ONLY on the data in the Background tab
c. Included at least 10 data-driven questions to prove or disprove the hypothesis
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d. Labeled whether the questions were problem, impact, cause or solution
questions
e. Based on the answers to these questions, the hypothesis will be proven true or
false
Comments:
4. Does the hypothesis have any of these problems?
a. The hypothesis is too simple and measures only the general problem.
b. The hypothesis is too broad and would require too many indicators to prove.
c. The hypothesis is too narrow and only looks at how one indicator might influence
another.
d. The hypothesis is unrelated to the findings in the case studies and research on
the background tab.
e. The hypothesis has already been proven true and is common knowledge

Comments:
5. Please indicate which steps she/he completed IN FULL during the cleaning process:

a. All datasets have an ORIGINAL, CLEAN, DATA DIARY, QUESTIONS and
SOURCE tab.
b. The SOURCE tab includes the name, producer and link to the dataset as well as
the date and any notes on the data.
c. The DATA DIARY includes the steps that were taken to clean the data.
d. The data is clean, with column headers in Row 1, no empty spaces and clear
labeling.
Comments:
6. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Analysis:
a. The Analysis tab of the Masterfile includes the questions, the answers and a link
to where to find the data file with answers.
b. The calculations used to arrive at answers are correctly documented in the Data
Diary tab.
c. Choose on question and follow the steps as indicated in the Data Diary. Do you
get to the same answer?
d. The correct answers have been correctly transferred to the Masterfile
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Comments:
7. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Simplifications on the
Analysis tab:
a. The answers from the analysis tab are on the left and simplifications on the right.
b. At least some of the simplifications put people in the subject of the sentence
c. The simplifications use rounded numbers
d. The simplifications use rates and ratios
e. The simplifications make comparisons that people can relate to
Comments:
8. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Story Structure tab:
a. Chose a story structure
b. A newsworthy lead that identifies the most important finding based on the
hypothesis.
c. Sub-heads that indicate discrete subtopics of the story
d. Simplifications pasted under the appropriate sub-topics
e. Other relevant information pasted under the appropriate sub-topics
f. Overall, it is clear how the story will be structured and why
Comments:
9. Please indicate which steps she/he completed IN FULL for the Visualizations tab:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Identifies the dataset to visualize
Includes a NEWS headline for the visualization
Chooses the appropriate graph type.
Includes accurate and complete source information.
Adheres to a consistent color palate and fonts.
Includes subheads that explain where the data comes from or what it means.

Comments:
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Lab 10

Visualizing Domestic Violence
Data with DataWrapper
Summary
1.
2.
3.
4.

Lab: Data Visualization
Sub-topic: Creating basic graphs following sound design principles
Objective: Create a series of graphics with DataWrapper
Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Related Lab
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Case Study

This article examines patterns in domestic violence victims in the Balkans. In Kosovo and the
former Yugoslav Republic of Macedonia, a woman with no job or without higher education is 20
times more likely to remain in a dangerous domestic situation. The journalists decide to focus on
the correlation between a woman’s economic activity and her likelihood to be a victim of
domestic violence in this visualization.

Step-by-Step
We are going to continue working with the domestic violence data from the Lab 5 Exercise. We
create the visualizations after we complete all the other steps of story production. Your
visualization reinforces the findings of your story.
Story Headline:
Though more educated couples in Jordan are less likely to experience domestic violence,
there is an overall failure in Jordanian society to empower women to report such violence.
We are going to create three different visualizations focusing on three main findings in our story:
● Educated women are less likely to experience recent domestic violence
● More educated men are less likely his is to abuse their wives
● Most women who experience physical or sexual violence, no matter how educated, never
tell anyone about abuse
2
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First Visualization
We are going to go through all the steps of the above data visualization process.
Hypothesis:
a. Headline: Educated women less likely to experience recent domestic violence
Proof:
b. Chart type: bar chart
c. Data: Percentage of ever-married women age 15-49 who have experienced
physical violence since age 15 and percentage who experienced physical
violence during the 12 months preceding the survey, according to background
characteristics, Jordan PFHS 2017-18
d. Color: media outlet color scheme
e. Highlights: None
f.

Annotations: None
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Explaining
g. Description: Women with no education are twice as likely to have experienced
recent violence than women with a high level of education
h. Legend/Key: Education level, Percentage of women who have experienced
i.

1.

violence in the last year by education level
Source: Source: Jordan Population and Family Health Survey 2017-18

Open the Excel file Domestic_violence_by_background_of_woman.xlsx

2. Analyze the information in the file to determine which indicator relates to the
hypothesis/headline:
a. What does the data measure according to the Source tab?
b. Which question corresponds to the hypothesis?
c. Does the question-answer have all data necessary to make a simple visualization?
3. Using the data in Q12 let's prepare the data for DataWrapper
4. Go to Q12 Tab, using right click, select Move or Copy, then in the pop up window select
New Book, Create a Copy and OK

5. Create another excel file exclusively for DataWrapper. We do this because:
a. we don't want to mess up the data from the original file
b. We want a clean file-tab for DataWrapper that removes the filters in the original
file

4

Eva Constantaras
c. DataWrapper recommends we use a separate, clean file. This is not the case with
all visualization tools. More advanced tools allow filtering.
6. Right click, create a copy and move the Q12 sheet to a new Workbook. Name the new file
"Domestic_Violence_DataWrapper"
7. Copy visible cells to a new tab.
8. Name the new tab DW_Visualization

9. STOP here. Leave the computer aside and take a paper and pencil and create a sketch of
the visualization
a. First, verify the chart type is correct for the trend we are trying to show. What
information goes in the bar chart?
b. Make sure you understand which column has the correct data. You may have to
go back to the original. In this case, since we want to visualize women who have
experienced domestic violence in the last 12 months, we will be using column F,
the percentage of women who have experienced domestic violence in the last 12
months often or sometimes, which according to our source notes also includes
women who simply answered “yes” to having experienced physical violence in
the last 12 months without specifying a frequency. Go back to the source and
notes if you can’t remember which women are included in this number.
5
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c. Second, draw the chart you want to create. Remember to label the axes and
follow other design good practices.
d. Third, write a headline for the visualization also add a description, notes, sources
or any element needed for the visualization.
10. Open DataWrapper in your browser.
11. Click on Login.
12. Create an account.

13. After registration go to My Charts.
14. Go to Add subfolder and name it DataWrapper tutorial so we can keep our work
organized. You will usually name a project and include all related visuals.
15. Then Click on “No charts here, yet. Do you want to create one now?”
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16. As you can see, DataWrapper has a very intuitive step by step interface for making a
visualization. The first step is “Upload Data.” You have several options:
a. Copy & paste data table: you can copy and paste table. This is not a good option
because it is not reproducible and can introduce errors.
b. XLS/CSV upload: to upload spreadsheet data set from your computer. Then you
can choose the tab to use
c. Import Google Spreadsheet: this option is useful to link a spreadsheet from your
Drive. You have to have the share option enabled.
d. Link external dataset: option for server use.
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17. We are going to use the XLS/CSV option to upload the file
Domestic_Violence_DataWrapper created previously for this exercise.
18. On the left, you can choose the tab to use: “DW_Visualization,” and on the right, you will
find a simple CSV representation of your data. Make sure that the data set is correct. Click
on Proceed

19. Now we are on the second step “Check & Describe” here DataWrapper allows us to
review and fix the data set.
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20. By clicking on column A we can edit the format of this column as a text or hide the
column, please configure column A and B as a Text and hide column Category as we are
not going to use it.

21. We are going to use the column “often and sometimes” as a value for the visualization
but, DataWrapper recognize it as Text. Change it to a number and decimal numbers. Click
on proceed

22. Now we are on step three: “Visualize.” Here is a little navigation guide to the interface. On
the left panel we have these tabs:
a. Chart type: Always have in mind all the recommendation and rules for a good
visualization and choose the correct chart type according to your notes and
sketch.
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b. Refine: Configuration the axes, colors, and sorting according to your notes and
sketch.
c. Annotate: in this tab we write the title, comments, creator, source, and all text for
the visualization
d. Design: Select background, make sure users can download the data, check
configurations or region, and enable social media links.
23. In the panel on the right, Datawrapper makes the changes in real time so you can confirm
what each menu option does. (Note: because DataWrapper is a web-based program,
changes can take time depending on the internet speed).

24. Time to create the chart you designed in your sketch. In the left panel, on the Chart Type
tab, choose Bar Chart.
25. In the left panel on the Refine tab - Customize axes. We want to use the value for often
want and sometimes. NOTE: DataWrapper does not allow you to label your axes.
Therefore you need to include the text in the description in the annotation step. In the left
panel on the Refine tab - Customize axes- Label choose Background and Characteristics
as this is the column used for the hypothesis: in this case, the level of education.
26. In the left panel on the Refine tab - Customize axes - Sorting choose largest first. This is a
data visualization best practice.
27. In the Refine tab - Labels & Values choose the ones closest to your sketch. Enable Hide
values. Remember, the point is for the audience to understand the visualization without
reading a bunch of numbers.
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28. In the left panel’s Refine tab - Appearance you can change the color of the visualization or in
this case, of the bars, but we need to do a brief color theory lesson.
a. As you learned, it is important to match the color of the visualization with the rest of
the story or web page. Most media have a standard color palette. Color are identified
by HTML color codes: Hex Color Code as #000000, and RGB Color Code as rgb (0, 0,
0). But how do we know which codes a webpage uses?
i. The first rule, google it (Ex: “detect color from the web page”)
ii. Google chrome has an Extension called ColorPick Eyedropper. Please install
and try it or use
iii. A web-based app imagecolorpicker.com/
1. Copy and paste the URL into imagecolorpicker
2. The image of the web page is shown in imagecolorpicker
3. Click inside the image of the webpage
4. and you will get the HTML code
5. Using this tool, you can also upload an image
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b.

All visualization programs have a way to specify the html colors you want. In
DataWrapper go to the left panel, Refine tab - Appearance - Base color and click on
the color. It will popup a window with color and the HTML color. Please change the
HTML color to #911BD2 by writing in this code

29. In the left section Annotate tab - Annotate your Chart. Insert Title, Description, Notes,
Source as you wrote in the sketch. Note, because DataWrapper does not allow axis
labeling, in the description, include the X axis label: “Percentage of women in Jordan
who have experienced violence in the last year by education level.”
30. Click on Proceed
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31. In the left panel on the Design tab, leave DataWrapper (with data) selected. This means
the program provides the option for the audience to download the data set. Select Enable
Social Media if appropriate. Click on Publish

32. In Publish & Embed tab, click on Publish to access the embed code or to share with the
URL (to send to your editor, for example).
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Double check that you have included all the correct detail:
Hypothesis:
j.

Headline: Educated women are less likely to experience recent domestic violence

Proof:
k. Chart type: bar chart
l.

Data: Percentage of ever-married women age 15-49 who have experienced
physical violence since age 15 and percentage who experienced physical
violence during the 12 months preceding the survey, according to background
characteristics, Jordan PFHS 2017-18

m. Color: media outlet color scheme
n. Highlights: None
o. Annotations: None
Explaining
p. Description: Women with no education are twice as likely to have experienced
recent violence than women with a high level of education
q. Legend/Key: Education level, Percentage of women who have experienced
violence in the last year
r.

Source: Source: Jordan Population and Family Health Survey 2017-18
https://drive.google.com/open?id=1Z7p6D5jdhWLh_MrPy6j7RCrQJYXu3c_R
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Exercise
Now, going through the same process, create the other two visualizations for the story using
DataWrapper. Note below the specifications for data source, chart type, etc.

Second Visualization:
Second Visualization:
1.

Hypothesis:
a. Headline: More educated men are less likely to beat their wives

2. Proof:
a. Chart type: Multiple donuts
b. Data: Table 14.9 Spousal violence by husband’s characteristics and empowerment
indicators Percentage of ever-married women age 15-49 who have ever
experienced emotional, physical, or sexual violence committed by their current or
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most recent husband, according to the husband’s characteristics and women’s
empowerment indicators, Jordan PFHS 2017-18
c. Color: same color scheme
d. Highlights: None
e. Annotations: None
3. Explaining
a. Description: For each additional level of education, a husband is less likely to have
physically abused his wife.
b. Legend/Key: Education level, Percentage of men who have ever committed
physical violence against their wives.
c. Source: Jordan Population and Family Health Survey 2017-18
https://drive.google.com/open?id=1hBOoOKO0MdrpGKl6ECIUTI8c5XMyjfGY
4. Prepare the data set for DataWrapper
a. You are going to use physical violence for this visualization
b. Calculate the percentage for the column: Has not beaten wife
c. Make a separate tab for DataWrapper adding just the data that is going to be used
in the visualization
5. Sketch your visualization
6. Upload data in DataWrapper
7. Check the data en DataWrapper
8. Select Multiple Donuts in chart type; you may have to transpose the data if the
visualization doesn't look like you expected
9. Change colors, outer radius, inner radius, sort by, and a color key
10. Add a title, description, notes, byline, and source
11. Enable social media
12. Publish the visualization
13. Example
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Third Visualization
1.

Hypothesis:
a. Headline: Most women, no matter how educated, never tell anyone about the
abuse.

2. Proof:
a. Chart type: stacked bar chart
b. Data: Percent distribution of ever-married women age 15-49 who have ever
experienced any physical violence and/or spousal sexual violence by their helpseeking behavior, according to type of violence and background characteristics,
Jordan PFHS 2017-18
c. Color: same color scheme
d. Highlights: None
e. Annotations: None
3. Explaining:
a. Description: Over half of women who experience abuse never tell anyone, even
their own families.
b. Legend/Keys: Education Level, Response of women who have ever experienced
violence by their husband
c. Source: Jordan Population and Family Health Survey 2017-18
https://drive.google.com/open?id=1CBs29ulk9amDdh17q2kKp8jU3Gv44516
NOTE: For None Education the size of the sample is too small for analysis so we omit that
category
4. Prepare the data set for DataWrapper
a. Determined which data set you are going to use for this visualization
b. Make a separate tab for DataWrapper adding just the data that is going to be used
in the visualization
5. Sketch your visualization
6. Upload data in DataWrapper
7. Check the data in DataWrapper
8. Select Stacked Column Chart
9. In Refine tab show axis labels, stack percentages- show values - hover, show category
label - direct.
10. In Annotate Add a title, description, notes, byline, and source, do not forget the note
about the exclusion of education: None.
11. Enable social media
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12. Publish the visualization
13. Example

Further Practice
For more inspiration, check out the DataWrapper Blog.

Assessment
If you are unsure about the best graph type because there are several good options, create
several versions and test them with your colleagues. See which one they have an easier time
understanding.
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المختبر

10

تمثيل بيانات العنف المنزلي تصوّرياّ ّباستخدام
برنامج DataWrapper
ملخص
 .1المختبر :تمثيل البيانات بصرياّ
 .2الموضوع الفرعي :إنشاء رسومات بيانية أساسية باتباع مبادئ التصميم الصوتي
 .3الهدف :إنشاء سلسلة من الرسومات البيانية باستخدام DataWrapper
 .4الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
السياق التعليمي
المختبر ذات الصلة
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دراسة الحالة

تبحث هذه المقالة أنماط ضحايا العنف المنزلي في منطقة البلقان؛ّفي كوسوفو ومقدونيا (من جمهوريات يوغسالفيا السابقة) .احتمال بقاء
النساء غير العامالت أو اللواتي لم يحصلن على تعليمّّعالّّفي خطر التعرض للعنف المنزلي أكثر بعشرين مرة من غيرهن .في هذا العرض
التصوّريّ،يركّز الصحفيون على العالقة بين النشاط االقتصادي للمرأة واحتمالية أن تكون ضحية للعنف المنزلي.

خطوة بخطوة
سنكمل العمل ببيانات العنف المنزلي المستخدمة في تمرين "مختبر  ."5سننشئ عرضاّّتصوّرياّّبعد أن نكمل جميع خطوات إنتاج القصة.
سيعزز عرضك التصوّري نتائج القصة.
العنوان الرئيسي :قصّة
على الرغم من أن األزواج الحاصلين على مستويات تعليمية أعلى أقل عرضة لممارسة العنف المنزليّ،إأل أن المجتمع األردني فشل في
تمكين المرأة لإلبالغ عن هذه الحاالت.
سننشئ ثالثة عروض تصوّرية مختلفة تركّز على النتائج الرئيسية في قصتنا:
●
●

النساء المتعلمات كنّّأقل احتمالية للتعرض للعنف المنزلي مؤخراّّ
احتمالية إساءة الرجال األكثر تعلّماّّلزوجاتهم أقل.

● معظم النساء اللواتي تعرّضن لعنف جسدي أو جنسيّ،بغض النظر عن مستوى تعليمهنّ،ال يخبرن أحداّّعن الحاالت أبداّ.
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الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات

التصوّر األول
سنستعرض جميع الخطوات الالزمة لعملية عرض البيانات الموضحة أعاله.

الفرضية:
.1

العنوان الرئيسي :النساء المتعلّمات أقل عرضةّّللعنف المنزلي
اإلثبات:

 .2نوع الرسم البياني :رسم بياني باألعمدة
 .3البيانات :نسبة النساء المتزوجات ممن تتراوح أعمارهن بين  15و 49عاماّ ّاللواتي تعرّضن للعنف الجسدي منذ سن  15عاماّّ
ونسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي خالل الـ  12شهراّّالسابقة للمسحّ،وفقاّّلخصائص العينةّ،األردن PFHS 2017-
18
 .4اللون :نظام األلوان المستخدم في اإلعالم
 .5عالمات أساسية :ال شيء
 .6حواشي تفسيرية :ال شيء
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التوضيح:
 .7الوصف :احتمالية أن تكون النساء غير المتعلمات قد تعرّضن لعنف مؤخراّّأكثر بمرتين من النساء اللواتي حصلن على مستويات
متقدمة من التعليم
 .8المفهوم األساسي\المفتاح الدليلي :المستوى التعليميّّ،نسبة النساء اللواتي تعرضن لعنف منزلي في العام الماضي حسب المستوى
التعليمي.
 .9المصدر :المسح السكاني وصحة األسرة في األردن 18-2017
.1

افتح/ي ملف اإلكسل " Domestic_violence_by_background_of_woman.xls".

 .2حلّل/ي المعلومات التي يتضمنها الملف لتحديد المؤشر المرتبط بالفرضية/العنوان األساسي:
 .aما الذي تقيسه البيانات وفقاّّللمعلومات المتوفرة في تبويب "المصدر ؟"Source
 .bما هو السؤال المرتبط بالفرضية؟
 .cهل يوفر السؤال-اإلجابة جميع البيانات الالزمة إلنشاء عرضّّتصوّريّّبسيط؟
 .3باستخدام البيانات في الصفحة ّ،12Qدعونا نجهّز البيانات الستخدامها في برنامج DataWrapper
 .4انتقل إلى تبويب ّ،12Qاستخدم/ي زر الفأرة األيمنّ،ثم اختر/اختاري "نقل أو نسخ" .في النافذة المنبثقة الناتجة عن الخيارّ،
اختر/اختاري "مصنّف جديد ّ،"New Bookانشيء/ي نسخة جديدة ووافق/ي عليها.

 .5انشيء/ي ملف إكسل آخر وخصصه/خصصيه لبرنامج ّ،DataWrapperوذلك ألننا:
 .aال نريد أن نخلط البيانات في الملف األصلي.
 .bنريد ملفاّ-تبويباّ ّنظيفاّ ّالستخدامه في برنامج ّ ،DataWrapperوذلك إلزالة عامل التصفية المنقول من الملف
األصلي.
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 .cينصح برنامج  DataWrapperباستخدام ملفّّمنفصل نظيف .وهذه الحالة ال تنطبق على كافة أدوات إنشاء العروض
التصورية.
 .6أنقر/ي بواسطة زر الفأرة األيمنّ ،أنشيء/ي نسخةّ ّعن الصفحة  12Qونقلها/انقليها إلى مصنّف جديد .سمّ ّالملف الجديد
"Domestic_Violence_DataWrapper".
 .7انسخ/ي الخاليا الظاهرة إلى تبويب جديد.
 .8سمّّالتبويب الجديد DW_Visualization

 .9لنتوقّف إلى هذا الحد .دع/ي الحاسوب جانباّّواستخدم/ي ورقةّّوقلماّّلرسم مخطط للعرض المرئي
 .aأوالّّ،تحقق/ي من صحّة نوع الرسم البياني المالئم للتوجّه الذي نحاول عرضه .ما هي المعلومات التي تالئم استخدام
المخطط البياني الشريطي؟
 .bتأكد/ي من فهم األعمدة التي تتضمن البيانات الصحيحة .قد يلزم الرجوع إلى البيانات األصلية .في هذه الحالةّ،وبما
أننا نريد عرض تصوّرّّللنساء اللواتي تعرّضن لعنفّّمنزلي خالل األشهر اإلثني عشر السابقةّ،سنستخدم بيانات العمود
ّ،Fونسبة النساء اللواتي تعرضن لعنفّ ّمنزلي أحياناّ ّأو في أحيان كثيرة خالل األشهر اإلثني عشر السابقة؛ّوهذا
يتضمنّ،وفقاّّلمالحظات المصدرّ،النساء اللواتي أجبن بـ "نعم" ببساطة عن كونهن تعرضن لعنفّّمنزلي في األشهر
اإلثني عشر السابقة دون تحديد عدد المرات أو تكرار ذلك .ارجع/ي إلى المصدر ومالحظاته إن لم تتذكر/ي أي فئة
من النساء مشمولة بهذا الرقم.
 .cثانياّّ ،ارسم/ي المخطط البياني الذي تريد/ين إنشاءه .تذكّر/ي تسمية المحاور واتبع/ي الممارسات األخرى الجيدة
المتعارف عليها.
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 .dثالثاّّ،اكتب/ي العنوان الرئيسي للعرض التصوري .أضف/ي أيضاّ ّالوصف والمالحظات والمصادر وأية عناصر
أخرى الزمة للعرض التصوري.
 .10افتح/ي برنامج DataWrapperفي متصفّح اإلنترنت.
 .11أنقر/ي على "تسجيل الدخول Login".
 .12أنشيء/ي حساباّّجديداّ.

 .13بعد التسجيلّ،انتقل/ي إلى "رسوماتي البيانية My Charts".
 .14انتقل/ي إلى الفهرس الفرعي واسمه " ّ،" DataWrapper tutorialحتى نتمكّن من حفظ عملنا بترتيب وتنظيم .عادةّّ،ستعطي
المشروع اسماّّوستضمّن كافة العروض التصوّرية المرتبطة فيه.
 .15انقر/ي على "ال يوجد رسومات بيانية بعد هنا .هل تريد\ين إنشاء رسم بياني جديد؟".
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 .16كما ترى/ترينّ ،يشتمل برنامج  DataWrapperعلى واجهة مستخدم بديهية تتعامل معها خطوةّ ّبخطوة إلنشاء العرض
التصوّري .الخطوة األولى هي "تحميل البيانات  ."Upload Dataلديك عدة خيارات:
 .aنسخ ولصق جدول البيانات :يمكنك أن تنسخ الجدول وتلصقه .هذا ليس خياراّ ّجيداّ ّنظراّ ّألنه ال يمكن إعادة تكرار
العمليةّ،وقد تنتج عن النسخ واللصق أخطاء.
 .bتحميل ملف بصيغة  :XLS/CSVلتحميل جدول بيانات يتضمن مجموعة بيانات من حاسوبك .يمكنك اختيار التبويب
الذي تريد\ين استخدامه.
 .cاستيراد جدول بيانات من غوغل :هذا الخيار مفيد لربط جدول البيانات الموجود في وحدة تخزين .يجب أن يكون خيار
المشاركة متاحاّ.
 .dالربط بمجموعة بيانات خارجية :هذا الخيار متاحاّّالستخدامات الخادم.
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 .17سنستخدم خيار  XLS/CSVلتحميل الملف  Domestic_Violence_DataWrapperالذي تمّ ّأنشاءه مسبقاّ ّلغرض
استخدامه في هذا التمرين.
 .18في الطرف األيسرّ،يمكنك اختيار استخدام التبويب “DW_Visualization؛ّوفي الطرف األيمنّ،ستجد\ين عرضاّ ّبسيطاّّ
لبياناتك بصيغة  .CSVتأكد/ي من أن مجموعة البيانات صحيحة .أنقر/ي على "استمرار Proceed".

 .19اآلنّ،نحن في الخطوة الثانية "التحقق والوصف "Check & Describe؛ّهنا يتيح لنا برنامج  DataWrapperمراجعة
مجموعة البيانات وإصالحها.

 .20بالنقر على العمود ّ،Aيمكننا تعديل تنسيق هذا العمود ليصبح "نصياّّ "Textأو يمكن إخفاؤه .فضالّّ،عرّف/ي العمودين  AوB
كعمودين نصّيينّ،واخفّّ"فئة  "Categoryالعمود ألننا لن نستخدمها.
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 .21سنستخدم العمود “غالباّ ّوأحياناّ ّ "often and sometimesكقيمة للعرض التصوّريّ ،لكن برنامج DataWrapper
يتقبل األعداد العشرية .أنقر/ي على "استمرار Proceed".
غير/ي تنسيق العمود إلى رقمي ّ
سيتعرّف عليه كنصّّ ّ.

 .22اآلنّ،وصلنا إلى الخطوة الثالثة" :عرض التصوّر  ."Visualizeفيما يلي بعض اإلرشادات لتصفّح الواجهة .في اللوحة اليسرىّ،
توجد التبويبات التالية:
 .aنوع الرسم البياني :ضع في اعتبارك دائماّ ّجميع التوصيات والقواعد المتّبعة إلنشاء عرض تصوّري جيدّ،
واختر\اختاري نوع الرسم البياني الصحيح بما يتوافق مع مالحظاتك ومخططك األولى.
 .bتحسين البحث  :Refineضبط خيارات المحاور واأللوان وخيارات الترتيب والفرز وفقاّّلمالحظاتك ومخططك األولى,
 .cإضافة تعليق  :Annotateفي هذا التبويبّ،نكتب العنوان والمالحظات واسم المنشيء والمصدر وجميع النصوص
الالزمة للعرض التصوّري.
 .dالتصميم  :Designاختر\اختاري الخلفيةّ،وتأكد من أن المستخدمين يستطيعون تنزيل البيانات؛ّتحقق من التهيئات أو
المنطقة وفعّل روابط وسائل التواصل االجتماعي.
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 .23في اللوحة اليمنىّ،ينفّذ برنامج  Datawrapperالتغييرات في الزمن الفعليّ،بحيث يمكنك تأكيد ما يؤدّيه كل خيار من خيارات
القائمة( .مالحظة :نظراّ ّألن برنامج  DataWrapperيعمل من خالل شبكة اإلنترنتّ،قد يستغرق تنفيذ التغييرات وقتاّ ّوذلك
بناءّّعلى سرعة اإلنترنت).

 .24حان وقت إنشاء الرسم البياني الذي صمّمته في مخططك األولى .في اللوحة اليسرىّ،من تبويب "نوع الرسم البياني" اختر\اختاري
"مخطط شريطي".
 .25في اللوحة اليسرىّ،من تبويب "تحسين البحث  "Refineاختر\اختاري تخصيص المحاور .نريد استخدام القيمة لعرض اإلجابات
"غالباّ ّوأحياناّ"ّ.مالحظة :ال يتيح برنامج  DataWrapperتسمية المحاور؛ّلذا عليك تضمين هذه التسميات في الوصف في
خطوة إضافة التعليقات .في اللوحة اليسرىّ،من تبويب "تحسين البحث  "Refineاختر\اختاري تخصيص المحاور  -تسمية.
اختر\اختاري الخلفية والخصائصّ،هذا هو العمود المستخدم للفرضية :وهو في هذه الحالةّ،مستوى التعليم.
 .26في اللوحة اليسرىّ،من تبويب "تحسين البحث ّ،"Refineاختر\اختاري تخصيص المحاور  -فرز .اختر القيمة األكبر أوالّّ.تعتبر
طريقة الفرز هذه من الممارسات األفضل إلنشاء العروض التصوّرية.
 .27في اللوحة اليسرىّ،من تبويب "تحسين البحث ّ،"Refineاختر "التسميات والقيم" .اختر القيم األقرب لمخططك األولي .فعّل/ي
خيار "إخفاء القيم" .تذكر/ي أن الهدف من هذا تسهيل فهم العرض التصوّري بالنسبة للجمهور المستهدف دون الحاجة لقراءة
مجموعة من األرقام.
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 .28في اللوحة اليسرى في تبويب "تحسين البحث " ← "Refineالمظهر "ّ،Appearanceيمكنك تغيير لون العرض التصوّريّ،أو
في هذه الحالة يمكنك تغيير لون األشرطةّ،لكن يلزمنا مراجعة وجيزة لدرس نظرية األلوان.

.1

كما تعلّمتّ،من المهم مطابقة لون العرض التصوّري مع بقية ألوان القصة أو ألوان صفحة الويب .تحتوي معظم صفحات الوسائط
على لوحة ألوان قياسية .يتم تحديد األلوان بواسطة أكواد ألوان ّ،HTMLكود اللون بالنظام السداسي فيكتب كـ . 000000#
أما كود اللون ( RGBأي أحمرّ،أخضرّ،أزرق) يّكتب  .)0 ,0 ,0( rgbلكن كيف نعرف رموز األلوان المستخدمة في صفحة
الويب؟

.i

القاعدة األولىّ،ابحث/ي عن رمز اللون في غوغل (مثال" :تحديد لون من صفحة ويب").

 .iiيمتلك متصفّح غوغل كروم امتداداّّيعرف بـ ColorPick Eyedropper.قم\قومي بتنصيبه ومحاولة استخدامه.
 .iiiتطبيق يعمل من خالل الويب imagecolorpicker.com/

.1

انسخ/ي وألصق/ي العنوان  URLإلى imagecolorpicker

 .2صورة صفحة الويب مبينة في imagecolorpicker.

 .3انقر/ي داخل صورة صفحة الويبّ،
 .4وستحصل على كود  HTMLللون.
 .5باستخدام نفس األداةّ،يمكنك أيضاّّتحميل صورة.
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.2

جميع برامج انشاء العروض التصوّرية مزوّدة بطريقة لتحديد ألوان  htmlالتي تريدها .في برنامج ّ،DataWrapperانتقل/ي
إلى اللوحة اليسرى في تبويب "تحسين البحث ّ،"Refineثم اختر/اختاري "المظهر " ← "Appearanceاللون األساسي
ّ،"Base colorثم انقر/ي على اللون المطلوب .ستظهر نافذة اللون األساسي ولون  HTMLالمحدّدين .الرجاء تغيير لون
 HTMLإلى  2BD911#عن طريق كتابة الكود التالي:

 .29في القسم األيسر من تبويب "تعليق  – " Annotateفسّر/ي الرسم البياني .أدخل/ي عنواناّّ،ووصفاّّ،ومالحظاتّ،ومصدر
البيانات .الحظ/ي أنه نظراّّألن برنامج  DataWrapperال يتيح تسمية المحاورّ،يجب استخدم حقل الوصف لتعريف عنوان
المحور السيني" :نسبة النساء اللواتي تعرّضن للعنف في العام الفائت في األردن حسب المستوى التعليمي".
 .30أنقر/ي على زر "استمرار ."Proceed
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 .31في في اللوحة اليمنى من تبويب "تصميم ّ،"ّ Designتأكد من بقاء اختيار ( DataWrapperمع البيانات) .وهذا يعني أن
البرنامج يوفر خياراّّللمستخدم لتنزيل مجموعة البيانات .اختر "تفعيل وسائط التواصل االجتماعي Enable Social Media
" إذا كان ذلك مالئماّّ.أنقر زر "نشر ."Publish

 .32في تبويبي "نشر  "Publishو"تضمين ّ،"Embedأنقر/ي على زر "نشر  "Publishللوصول إلى رمز التضمين أو مشاركته
مع عنوان ( URLإلرساله إلى المحررّ،على سبيل المثال).
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تحقق/ي مرة أخرى من أنّك شملت كافّة التفاصيل الصحيحة:
الفرضية:
.1

العنوان الرئيسي :النساء المتعلمات أقل عرضة للعنف المنزلي مؤخراّ
اإلثبات:

.1

نوع الرسم البياني :مخطط شريطي

 .2البيانات :نسبة النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من الفئة العمرية  49 - 15عاماّّممن تعرّضن للعنف الجسدي منذ
سنّّّ15عاماّّونسبة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي خالل الـ 12شهراّّالسابقة للمسحّ،وفقاّّلخصائص العينةّ،األردن PFHS
2017-18
 .3اللون :نظام األلوان المتّبع في مخرج الوسائط
 .4العالمات األساسية :ال شيء
 .5الحواشي التفسيرية :ال شيء
الشرح
.1

الوصف :النساء غير المتعلمات تعرّضن للعنف مؤخراّّبنسبة مضاعفة عن النساء اللواتي حصلن على مستوى تعليم مرتفع

 .2المفهوم األساسي\المفتاح الدليلي :المستوى التعليميّ،نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف في العام الماضي
 .3المصدر :المسح السكاني وصحة األسرة في األردن 18-2017
https://drive.google.com/open?id=1Z7p6D5jdhWLh_MrPy6j7RCrQJYXu3c_R

تمرين
اآلنّ،بتنفيذ نفس العمليةّ،أنشئ/ي عرضين تصوّريين آخرين للقصة باستخدام  .DataWrapperالحظ/ي معلومات مصدر البياناتّ،نوع
الرسم البيانيّ،إلخ .أدناه.
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الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات

عرض تصوري ثانّ:
عرض تصوري ثانّ:
.1

الفرضية:
.1

العنوان الرئيسي :احتمالية أن يضرب الرجال األكثر تعليماّّزوجاتهم تكون أقل

 .2اإلثبات:
.1

نوع الرسم البياني :دوائر مجوّفة متعددة

.2

البيانات :لجدول  :14.9العنف الزوجي حسب خصائص الزوج ونسبة مؤشرات تمكين النساء المتزوجات من الفئة
العمرية  49-15عاماّّ،ممّن تعرّضن لعنفّ ّعاطفي أو جسدي أو جنسي من قبل الزوج الحالي أو آخر زوجّ،وفقاّّ
لخصائص الزوج ومؤشرات تمكين المرأةّ،األردن PFHS 2017-18

.3

اللون :نفس نظام األلوان

.4

العالمات األساسية :ال شيء

.5

الحواشي التفسيرية :ال شيء

 .3التفسير
.1

الوصف :لكل مستوى تعليمي إضافيّ،تقل احتمالية أن يكون الزوج قد مارس عنفاّّجسدياّّضد زوجته.

.2

المفهوم األساسي\المفتاح الدليلي :المستوى التعليميّ،نسبة الرجال الذين سبق ومارسوا عنفاّّجسدياّّضد زوجاتهم.

.3

18-2017
األردن
في
األسرة
وصحة
السكاني
المسح
المصدر:
https://drive.google.com/open?id=1hBOoOKO0MdrpGKl6ECIUTI8c5XMyjfGY

 .4جهّز/ي مجموعة البيانات الستخدامها في DataWrapper
.1
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ستستخدم "العنف الجسدي" إلنشاء هذا العرض التصوّري
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.2

احسب/ي النسبة المئوية للعمود الذي عنوانه "لم يضرب زوجته"

.3

خصص/ي تبويباّّمنفصالّّلـ DataWrapperوذلك بإضافة البيانات التي سيتم استخدامها في العرض التصوّري

 .5ارسم/ي مخططاّّلعرضك التصوّري
 .6حمّل/ي البيانات إلى DataWrapper
 .7تحقق/ي من البيانات في DataWrapper
 .8في حقل "نوع الرسم البياني" اختر/ي "دائرة مجوفة متعددة"؛ّقد يلزمك تبديل مواقع البيانات إن لم يظهر العرض البياني كما هو
متوقعاّّ.
غير/ي األلوانّ،ونصف قطر الدائرة الخارجيّ،ونصف قطر الدائرة الداخلي ،وطريقة ترتيب البيانات  sort byومفتاح األلوان
ّ .9
color key.
 .10أضف/ي عنواناّّللرسم البياني مع الوصفّ،والمالحظاتّ،واسم منشئ الرسمّ،ومصدر البيانات
 .11فعّل/ي خيار التواصل االجتماعي.
 .12انشر/ي العرض التصوّري.
 .13مثال

العرض التصوّري الثالث
.1

الفرضية:
العنوان الرئيسي :معظم النساءّ،بغض النظر عن مستوى تعليمهنّ،ال يخبرن أحداّّعن حاالت إيذائهن.

.1
 .2اإلثبات:
.1

نوع الرسم البياني :أعمدة مكدّسة

.2

البيانات :توزيع نسب النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج من الفئة العمرية  15و 49عاماّ ّممن تعرضن
للعنف الجسدي و\أو لعنف جنسي زوجيّ،من خالل سلوكهن في طلب المساعدةّ،وفقاّّلنوع العنف وخصائص العينةّ،
األردن PFHS 2017-18

.3

اللون :نفس لون المخطط

.4

العناوين البارزة :ال شيء

.5

الحواشي :ال شيء

 .3التوضيح:
.1
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الوصف :أكثر من نصف النساء اللواتي يتعرضن لإليذاء ال يخبرن أحداّّبذلك أبداّّ،حتى أّسرهن.
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.2
.3

مفتاح الرسم\العبارات األساسية :المستوى التعليميّ،استجابة النساء اللواتي تعرّضن للعنف من قبل أزواجهن.
المصدر:

المسح

السكاني

وصحة

األسرة

في

األردن

18-2017

https://drive.google.com/open?id=1CBs29ulk9amDdh17q2kKp8jU3Gv44516
مالحظة :بالنسبة لحالة "عدم وجود مستوى تعليمي"ّ،كان حجم العينة صغير جداّّللتحليلّ،لذا أزلنا هذه الفئة.
 .4جهّز/ي مجموعة البيانات الستخدامها في DataWrapper
 .5حدّد/ي مجموعة البيانات التي ستستخدمها إلنشاء عرضك التصوّري المرئي.
 .6خصّص/ي تبويباّّمنفصالّّلـ DataWrapperوذلك بإضافة البيانات التي ستستخدم إلنشاء العرض التصوّري فقط.
 .7ارسم /ي مخططاّّلعرضك التصوّري المرئي
 .8حمّل/ي البيانات من موقع DataWrapper
 .9تحقق/ي من البيانات في موقع DataWrapper
 .10اختر/ي نوع الرسم البياني "األعمدة المكدّسة".
 .11في تبويب "تحسين البحث  "Refineاعرض/ي مسمّيات المحاورّ،والنسب المئوية للبيانات في األعمدة المكدّسة – اعرض/ي
القيم عند تحريك مؤشر الفأرة على األعمدةّ،واعرض\ي تسميات الفئات بشكلّّمباشر.
 .12في تبويب "إضافة تعليق ّ،"Annotateأضف/ي عنواناّّللرسم البياني مع الوصفّ،والمالحظاتّ،واسم منشئ الرسم البيانيّ،
ومصدر البيانات؛ّال تنسّ/ي المالحظة عن استثناء التعليم :ال شيء.
 .13فعّل/ي وسائل التواصل االجتماعي
 .14انشر/ي العرض التصوّري
 .15تمرين

18
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تمرين إضافي
لمزيد من األفكار الملهمةّ،طالع/ي مدوّنة DataWrapper

التقييم
إن لم تكن متأكداّ/ة من أفضل نوع من أنواع المخططات البيانية بسبب وجود العديد من الخيارات الجيدةّ،يمكنك إنشاء أكثر من نسخة
واختبارها مع زمالئك .تعرف/ي على أكثر نوع وجدوا فهمه أسهل.
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Lab 11

Visualizing Politics of Aid with
Flourish
Summary
1.
2.
3.
4.

Topic: Data Visualization
Sub-topic: Complex graph types with Flourish
Objective: Produce clear visualizations to convey nuanced data findings
Time Allotment: 2 hours

Getting Started
Related Lab

In this example (alternative link without visualizations) from the Internews cohort in Pakistan, each
member chose one component of foreign aid, developed a hypothesis and visualized the findings.
You will be doing a similar exercise at the end of this lab using Flourish.
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Review your data
We are going to be using data from the Organization for Economic Cooperation and Development
using the Query Wizard for International Development Statistics.
Headline:
Aid to Jordan in 2017 reflects the US’s priority to shore up the stability of the Jordanian government
by funding government strengthening programs directly at the cost of social services programs run
by non government agencies. Remember the questions we asked of the data.
Questions:
1. In 2017, which sectors had the most projects and received the most aid overall?
2. In 2017, who were the biggest donors to Jordan overall?
3. Which donors funded the top recipient sectors and which sectors did the biggest donor
give the most money to?
4. What percentage of US funding went directly to the government?
5. What percentage of humanitarian projects were funded by Europe?
6. What percentage of those funds went to civil society?
7. What were the top five single biggest projects and what was the donor, sector and
purpose?
8. What was the average amount for a project in each sector?

Question 1: In 2017, which sectors had the most projects and received the most aid overall?
ANSWER:

Question 2: In 2017, who were the biggest donors to Jordan overall?
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ANSWER:

Question 3: Which donors funded the top recipient sectors and which sectors did the biggest
donor give the most money to?
ANSWER 13a:

Question 3b: Which sectors did the biggest donor give the most money to?
ANSWER 3b:
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Question 4: What percentage of US funding went directly to the government?

ANSWER:

Step-by-step instructions
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First Visualization

We are going to go through all the steps of the above data visualization process.
Hypothesis:
a. Headline: US aid priorities dominate global aid to Jordan
Proof:
b. Program to use: Flourish Studio
c. Chart type: Sankey chart
d. Data: Aid by country and sector
e. Color: Media house color palette
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f. Highlights: US
g. Annotations: None

aid

Explaining
h. Description: Social service sectors funded by other donors
i.

Legend/Key: Explanation of how Sankey diagram works

j.

Source: OECD Query Wizard

1. Open the Excel file ODA_OECD_Jordan_2017.xlsx
2. Review the information in the file to determine which columns relate to the
hypothesis/headline:
a. What does the data measure according to the Source tab?
b. Which question corresponds to the hypothesis?
c. Does the question-answer have all data necessary to make a simple visualization?
3. As you see Q3b is a Pivot table with amount of money give from multiple countries to
Jordan arranged by sector name. In some visualization programs, like Flourish, the data
needs to be arranged not wide, as this data is, but rather long, so it needs to be
reshaped.
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In other words, you

need the dataset in three

columns: one with the country, another with the sector and the last one with the amount
of money. This is how to reshape data in Excel:
a. Go to “Copy” tab in the Excel file ODA_OECD_Jordan_2017_DONE.xlsx
b. Select the data set, go to Insert - Pivot Table and create a pivot table in this way
i.

Columns: Sector name

ii.

Rows: Donor name

iii.
Values: SUM of Amount
c. Rename the Pivot table Q3b_Viz1 then copy all data in paste as a values it in a
new sheet. Then:
i.

Rename the sheet Q3b_Viz2

ii.

Select and delete the rows that are blank and with totals (last two rows).

iii.

Select and delete the columns that are blank and with totals (last two
columns).
Rename cell A1 “Row labels”, “Countries”.

iv.

d. In Q3_Viz2 go to Insert - Table, in the pop up window verify than the table
selected corresponds with the data set (usually Excel selects the data but it is a
good practice to verify).
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e. Excel automatically create a new sheet rename it as Q3_Viz2. Then go to Data Get and Transform - From Table, in the pop up window or Power Query Editor:
i.

Select all the numeric data (that means all except for country) by selecting
the column header + shift and select columns.

ii.

Go to transform and click on unpivot columns. Now you will have a long
format dataset or a reshaped table.
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iii.

f.

Then in the Power Query Editor go to Home - Close and load

A new sheet has been created. Please renamed it For_Flourish.
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g. In For_Flourish

column B, change the default

header “Attribute” to “Sector_Name” and columns C “value” to “Amount” (as it
was in the original data set to avoid confusion).
h. As you probably noticed, Sector_Name has a classification code before each of
the names, which we need to clean. Do NOT do this by hand. We use formulas so
our work is replicable.
i.

Move column B (Sector_Name) to D (empty column)

ii.

Split text into different columns (How to do it)

iii.

Filter column with the number classification to isolate sectors without a
classification (Administrative Costs of Donors and Refugees in Donor
Countries)

iv.
v.

Combine text from two or more cells into one cell (How to do it)
Filter column with the number classification to isolate sectors with a
classification number (all the rest)

vi.
vii.

Combine text from two or more cells into one cell (How to do it)
Copy the result of the column with the combine formula and paste it in the
next available column as Paste Values

viii.
ix.

In the Combine process we added some spaces after some sector, so use
the trim function (How to do it).
Copy the result of the trim function and paste it in the next available
column as Paste Values

x.

Make a copy of the For_Flourish sheet

xi.

Delete all unnecessary columns and organize the columns so they read:
Country - Sector_Name and Amount (leave just these three columns).
Rename new sheet as For_Flourish_Clean

xii.
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i.

Save the Excel file
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j.

Close Excel

4. Go to Flourish Studio and sign up.
5. Click on Create “new visualization”.
6. In Choose a Template - Feature - Sankey Diagram, choose the default one

7. Then Flourish is going to show you a pre uploaded data set but we need to upload our
data set
a. Go to Data - Import you data and upload the file we have been working on in this
lab: “ODA_OECD_Jordan_2017_DONE.xlsx”.
b. Choose the tab or sheet “For_Flourish_Clean”.
c. The dataset in the free version of Flourish has to be public. Click on import
publicly.

Eva Constantaras

8. Click on Next. Select the columns.
9. Go to Preview. You will notice a panel on the right with a lot of possible configuration for
your visualization. Most of them are explained in a pop-up window on when you click on
the question mark by each option.

10. In the configuration panel panel:
a. Format - Iterations: Choose 3 iterations to be better sort
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b. Note and link

appearance: choose the color

palette used by your media outlet.
c. Label: Change labels - uncheck bold, show node values for all and show link
values for focused (we want values to display on hover instead)
d. Number formatting: Leave decimal places at zero and optional USD as Prefix
e. Layout
f.

Header: Type Title, Subtitle and explanations in Texts

g. Footer: Check the Excel file for Source and source link. Include “All amounts are in
millions USD”.
11. Click on Export and publish to get the HTML link, Embed code and download image.

Second Visualization
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Hypothesis:
a. Headline: Most US aid bypasses traditional non-profits and aid distributors.
Proof:
b. Program to use: Flourish Studio
c. Chart type: Hierarchy - Tree Map
d. Data: Aid by channel flow in 2017
e. Color: Media house color palette
f. Highlights:
g. Annotations: LImitations of channel categories for public institutions
Explaining
h. Description: Donor aid by channel of distribution
i.

Legend/Key: USD Millions in 2017
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j.
1.

Source: Source:

OECD Query Wizard

Open the Excel file “ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsx”

2. Review the information in the file to determine which columns correspond to our
hypothesis/headline:
a. What does the data measure according to the Source tab?
b. Which question corresponds to the hypothesis?
c. Does the question-answer have all data necessary to make a simple visualization?
3. Q4 and Q4b are questions that may answer our hypothesis. IIn the original Lab, Question
4 was “What percentage of US funding went directly to the government?” To answer this
question, first we determine the amount of money going to each Channel Delivery Name
then, we determine the percentage of each Channel with the total amount of aid and
finally we filter Donor name (countries) to the United States of America to get the answer
to Question 4. This is how we came up with Q4 and Q4b, Q4 and Q4b answer question 4
but we want our visualization to put our findings into context. We decided to make a tree
map visualization for this question because it enables us to show data at several different
levels. The treemap allows us to first provide a birds eye view: the amount of money by
channel. When you click on one channel, then you see the subcategory, which is the
different institutions funded under that chanel. When you select one, you see which
country funds that particular institution. Some points to consider:
a. There are two important elements in the hypothesis: one is Channel of delivery
and the other is money gives by United State of America.
b. Channel of delivery also has two levels: Channel Parent Category and Channel ID
(See sheet Channel code in “ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsx”) So we
have category and subcategory. For example: 10000 Public Sector Institutions is
the category and 11000 Central Government is the subcategory.
c. Q4 focuses on USA but to provide a point of comparison we need to include the
rest of the countries
d. We are planning to make a Hierarchy - Treemap in order to emphasize the first
level in the visualization for the channel category, then channel subcategory and
then finally country.
4. Please review the sheet “Flourish2.0” in “ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsx”. The
dataset has been cleaned for you. You will now produce your own version by repeating
the cleaning steps using the same dataset we used above. You can check your answers
compared to the completed version. These are the cleaning steps that were taken to
generate this version: Create a copy and name it as Flourish2.0
a. The data had Channel of Delivery Code and Channel of Delivery Name. But, the
Channel of Delivery Name corresponds to the subcategory code not to the
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Channel of

Delivery Code (Category). This

is highly unusual. Usually, each code matches a corresponding name. In this case,
we have the code for the parent category and the name for the subcategory. So,
we are missing two pieces of information: the Channel Parent Category that
corresponds to the Channel Code and the Channel ID that corresponds to the
Channel of Delivery Name (which again, is a subcategory of the Channel ID). To
sort this out we needed to search for the codes in the OECD web page (See
“Channel codes” sheet).
b. Then, with the function VLOOKUP in Excel, we pull in the Channel Parent
Category based on the Channel Code and the Channel ID based on the Channel
of Delivery Name. We bring in the codes to check for any inconsistencies
between names and codes, like the problem we had above.
c. Check for cells in which VLOOKUP did not work and fix them (filters, find and
replace).
d. NOTE: in the last two step we realize that Public Sector Institutions (Category) has
two different subcategories (Donor Government 11000 and Recipient Government
12000) but with the same name in the subcategory level. We don’t have a way to
distinguish one from the other (the Channel of Delivery Name is identical for both
Donor Government and Recipient Government and we were not provided with the
code). So, we are going to combine the subcategories into Public Institutions in
general and we need to indicate this change in the visualization. We should also
ask OECD to provide sub-channel codes to avoid this problem.
5. Open Flourish Studio
6. Click on New Visualization.
7. Look for Hierarchy - Tree Map.
8. Go to Data and Import your data from the Excel file.
ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsx sheet Flourish2.0
9. In the right panel Select columns to visualise:
a. Nesting corresponds to the columns that are going to be used to create a visual
hierarchy of your data. We already have our columns in the order we want to nest
them (first level is the Channel Parent Category, then the Channel of Delivery
Name, then the Country. ( B,C,F is not the same as F, B,C). In this case we type
B,C,F
b. Size by corresponds to the numerical column to size the category, in this case
Amount (AA)
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10. Go to Preview and make the following changes:
a. Hierarchy - Visible levels 1
b. Colours: Skip this option and read the next section Colours in your Visualization
and come back to this.
c. Popups - Popups - Title separator: change to the symbol “-”
d. Pop-ups - Number Styling - Prefix type “USD in millions ”
e. Header - add Title - Subtitle - text
f. Footer - add source name, link the source, and add notes
11. Click on Export and Publish to share your visualization or add to your story
12. US Money to Government Institutions Dominate Jordan's 2017 Aid Budget
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Colors in your Visualization
Also as you now know, color palettes should remain basic and consistent throughout all your
visualizations. It is important to choose an appropriate color palette according to the style
guidelines of your media house, webpage, or story.
1.

As you learned, it is important to match the color of the visualization with the rest of the story
or web page. Most media have a standard color palette. Color are identified by HTML color
codes: Hex Color Code as #000000, and RGB Color Code as rgb (0, 0, 0). But how do we
know which codes a webpage uses?

a. The first rule, google it (Ex: “detect color from the web page”)
b. Google chrome has an Extension called ColorPick Eyedropper. Please install and try it
or use
c. A web-based app imagecolorpicker.com/
i. Copy and paste the URL into imagecolorpicker
ii. The image of the web page is shown in imagecolorpicker
iii. Click on a color in the e webpage
iv. and you will get the HTML code
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v. Using this
image

tool, you can also upload an

2. Then when you have the codes of the colors that you want to use. But often you will also
need to include shades of one color or include a contrast color for comparison, but without
ending up with a multicolor rainbow visualization. Use a useful web-based tool for color

schemes such as colordesigner
a. Let's say you have two colors #2258DC and #D9CB9E and you need 6 different
colors for the number of Channel of Delivery in our exercise. So we need 4 more
colors in the palette for the visualization (contrast comparison). Note, more often
than not we need shades of the same color, not contrasting colors.
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b. Open

colordesigner - go to Tools -

Gradient Generator - click on the color on the left - go to Color Picker and type
the color #2258DC. Then click on the color on the right go to Color Picker and
type the color #D9CB9E

c. Scroll down and with the number tool select 6 colors
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d.

colordesigner select 6 different colors but in the same palette to use in the
visualization. Each color has HEX, RGA or HSL code. When you click on the code,

it will be copied to clipboard.
e. Go to the treemap visualization in Flourish - in the right panel go to colours Palette - click in the palette and select Edit colour Palette
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f.

Copy the colors
them into the first 6 colors in Flourish

from colordesigner and paste

g. Click on Back to setting and you will notice the treemap has changed color.
3. Colordesigner is also a good tool to pick colors with the same tone or color (adjacent),
which in this tool is called Tints or Shades. Go to Colordesigner - tools - Palette Generator -

Tints or Shades.
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4. Finally Colordesigner has a tool called Color Harmony in case you have one color and
need another color or colors to match. Find the correct color with Complementary Analogous - Split Complementary - Triad - Square - Rectangle options.
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المختبر 11

عرض سياسات المساعدات تصوّرياّّباستخدام
برنامج Flourish
الملخّص
.1

الموضوع :عرض البيانات بطريقة تصوّرية

 .2الموضوع الفرعي :أنواع الرسوم البيانية المركّبة باستخدام برنامج . Flourish
 .3الهدف :إنشاء عروض تصورية واضحة إليصال نتائج البيانات الدقيقة.
 .4الوقت المخصص :ساعتان.

بدء المختبر
تمرين ذو صلة

في هذا المثال (هذا رابط بديل ال يتضمن عرضاّّتصورياّ)ّالمأخوذ من مجموعة  Internewsفي باكستانّ،اختار كل مشارك عنصراّّ
واحداّّمن المساعدات الخارجيةّ،ووضع فرضية وعرض النتائج بطريقة تصورية .ستجري تمريناّّمشابهاّّفي نهاية هذا التدريب باستخدام
برنامج . Flourish
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راجع بياناتك
سنستخدم بيانات من موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باستخدام معالج استعالمات إحصائيات التنمية الدولية.
العنوان الرئيسي:
تعكس المساعدات المقدمة لألردن عام  2017أولوية الواليات المتحدة المتمثلة في دعم استقرار الحكومة األردنية من خالل تمويل برامج
دعم الحكومة مباشرةّّوذلك على حساب برامج الخدمات االجتماعية التي تديرها وكاالت غير حكومية .تذكّر/ي األسئلة التي طرحناها عن
البيانات.
األسئلة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

عامّّ،2017ما هي القطاعات التي أطلقت أكبر عدد من المشاريع وتلقّت أكثر مساعدات إجماالّ؟
عامّّ،2017ما هي أكبر الجهات المانحة لألردن إجماالّ؟
ما هي الجهات المانحة التي موّلت أكبر القطاعات المستفيدة وما هي القطاعات التي منحتها أكبر الجهات المانحة معظم
المساعدات؟
ما هي نسبة التمويل األمريكي الذي قّدّم مباشرةّّإلى الحكومة؟
ما هي نسبة المشاريع اإلنسانية التي تمولها أوروبا؟
ما هي نسبة المساعدات المالية التي تمنح للمجتمع المدني؟
ما هي أكبر خمسة مشاريع فردية وما هي الجهة المانحة لها والقطاع والهدف؟
ما هو متوسط المبلغ المالي المقدم لمشروع في كل قطاع؟

السؤال  :1عامّّ،2017ما هي القطاعات التي أطلقت أكبر عدد من المشاريع وتلقّت معظم المساعدات بشكلّّعام؟
اإلجابة:

السؤال :2عامّّ،2017ما هي أكبر الجهات المانحة لألردن بشكلّّعام؟
اإلجابة:

Eva Constantaras

السؤال  :3أي الجهات المانحة موّلت أكثر القطاعات المستفيدةّ،وما هي القطاعات التي منحها الممول األول أكبر مبلغ من المساعدات؟
اإلجابة 3أ:

السؤال 3ب :أي القطاعات منحها الممول األول أكبر مبلغ من المساعدات؟
اإلجابة 3ب:
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السؤال  :4ما هي نسبة تمويل الواليات المتحدة التي قدمت للحكومة مباشرةّ؟
اإلجابة:

التعليمات خطوة بخطوة
العرض التصوّري األول

Eva Constantaras

الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط

البيانات

سنستعرض جميع الخطوات المتّبعة في عملية إنشاء عرض البيانات التصّوري الموضّح أعاله.
الفرضية:
.1

العنوان الرئيسي :أولويات المساعدات المقدمة من الواليات المتحدة تسود المساعدات الدولية لألردن

اإلثبات:
.1

البرنامج الذي سوف يستخدمflourish studio :

 .2نوع الرسم البياني :مخطط سانكي البياني
 .3البيانات :المساعدات حسب الدولة والقطاع المستفيد
 .4اللون :نظام األلوان المستخدم في وسائل اإلعالم
 .5عالمات أساسية :المساعدات األمريكية
 .6حواشي تفسيرية :ال يوجد
التوضيح
.1

الوصف :قطاعات الخدمات االجتماعية الممولة من جهات مانحة أخرى

.2

المفهوم األساسي/المفتاح الدليلي :شرح كيفية عمل مخطط سانكي البياني

.3

المصدر :معالج االستعالم OECD
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 .1افتح/ي ملف اإلكسل المسمّى ODA_OECD_Jordan_2017.xlsx
 .2راجع/ي المعلومات المضمّنة في الملف لتحديد األعمدة ذات العالقة بالفرضية/العنوان الرئيسي:
○ ما الذي تقيسه البيانات وفقاّّلتبويب "المصدر"؟
○ ما هو السؤال الذي يتوافق مع الفرضية؟
○ هل تتضمن إجابة السؤال جميع البيانات الالزمة لإلنشاء عرض تصوري بسيط؟
 .3كما هو واضح Q3bّ،عبارة عن جدول محوري يتضمن بيانات المبالغ المالية التي مّنحت لألردن من عدّة دولّ،مرتبةّّحسب اسم
القطاع .في بعض البرامج المستخدمة إلنشاء العروض التصوريةّ،كبرنامج ّ،Flourishيجب أن يتم ترتيب البيانات بطريقة
طولية وليس بالعرضّ،كما في هذا المثالّ،لذا يجب إعادة تشكيلها.

بمعنى آخرّ،نحتاج إلى ترتيب مجموعة البيانات في ثالثة أعمدة :عمود ألسماء الدولّ،وعمود ألسماء القطاعاتّ،واألخير للمبالغ المالية.
فيما يلي طريقة إعادة تشكيل البيانات في برنامج إكسل:
● انتقل/ي لنسخ التبويب في ملف اإلكسل المسمّى ODA_OECD_Jordan_2017_DONE.xlsx
● اختر/اختاري مجموعة البياناتّ،ثم اختر/اختاري قائمة "إدراج  "Insertومنها "جدول محوري ."Pivot Table
أنشئ/ي جدوالّّمحورياّ.
● سمّ/ي الجدول المحور باسم  1Q3b_Vizثم انسخ/ي جميع البيانات وألصقها/ألصقيها في صفحة جديدة .ثم:
.i

سمّ/ي الصفحة باسم .1Q3b_Viz

.ii

حدّد/ي الصفوف الفارغة والصفوف التي تتضمن مجاميعّ،واحذفها/احذفيها (الصفين األخيرين تحديداّ).

.iii

حدّد/ي األعمدة الفارغة والصفوف التي تتضمن مجاميعّ،واحذفها/احذفيها (العمودين اآلخرين تحديداّ).

.iv

سمّ/ي الخلية  1Aباسم "عناوين الصفوف""ّ،الدول".
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● افتح/ي الصفحة ّ،2Q3_Vizثم افتح/ي القائمة “إدراج  "Insertومنها اختر/اختاري "جدول  ."Tableفي النافذة
المنبثقةّ،تحقق من أن الجدول المحدد يتوافق مع مجموعة البيانات (عادةّّما يحدد اإلكسل البيانات تلقائياّّ،لكن من األفضل
التحقق منها بنفسك).
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● في الصفحة ّ،2Q3_Vizافتح/ي قائمة "بيانات ّ،"Dataثم اختر/اختاري  Get and Transformومنها "من
جدول"ّ،نفّذ الخطوات التالية في النافذة المنبثقة أو نافذة محرر Power Query:
○ اختر/اختاري جميع البيانات الرقمية (أي جميع األعمدة باستثناء عمود الدولة) وذلك بالنقر على عنوان العمود مع زر
Shift.
○ انتقل/ي إلى "تحويل" ثم أنقر على "إلغاء العرض المحوري لألعمدة" .ليصبح لديك اآلن مجموعة بيانات منسّقة طولياّّ
أو جدوالّّأعيد تشكيله.
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○ في محرر االستعالمات ّ،Power Queryاختر الصفحة الرئيسية ← إغالق وتحميل.

● أنشئت صفحة جديدة بناءّّعلى خياراتك .فضالّّسمّ\ي الصفحة باسم " For_Flourish".
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غير ترويسة العمود B
ّ ّ،"For_Flourish
● في الصفحة الجديدة "
االفتراضية من “ ”Attributeإلى “ّ،”Sector_Nameثم غير ترويسة العمود  Cمن " "valueإلى “”Amount
(أي إرجاع التسميات إلى ما كانت عليه في مجموعة البيانات األصلية لتجنّب االلتباس).
● كما تالحظ/تالحظينّ،يتضمن اسم القطاع  Sector_Nameكود تصنيف يظهر في مقدمة كل اسمّ،وعلينا إزالة هذا
تغير/ي بذلك يدوياّّ.بل سنستخدم الصيغ حتى نتمكن من تكرار اإلجراء.
الكود .ال ّ
○ انقل/ي العمود  )B (Sector_Nameإلى العمود ( Dوهو عمود فارغ).
○ اقسم/ي النص إلى أعمدة مختلفة (كيف تفعل ذلك؟).
○ فلتر/ي العمود الذي يتضمن التصنيف الرقم لفصل القطاعات غير المصنّفة (التكاليف اإلدارية للجهات المانحة
والالجئين في دول المانحين).
○ ادمج/ي النصوص من خليتين أو أكثر في خلية واحدة (كيف تفعل ذلك؟)
○ فلتر/ي العمود الذي يتضمن التصنيف الرقمي لفصل القطاعات التي تتضمن رقماّّتصنيفيا (أي بقية القطاعات).
○ ادمج/ي النصوص من خليتين أو أكثر في خلية واحدة (كيف تفعل ذلك؟).
○ انسخ/ي محتوى العمود الذي نتج عن استخدام "صيغة الدمج  "combineوألصقه/ألصقيه في العمود المتاح
التالي كقيم (أي لصق قيم).
○ في عملية الدمجّ،أضفنا بعض الفراغات بعض أسماء بعض القطاعاتّ،لذا استخدم “صيغة إخفاء أجزاء "trim
إلزالتها (كيف تفعل ذلك؟)
○ انسخي ما نتج عن استخدام صيغة إخفاء األجزاء وألصقه/ألصقيه في العمود المتاح التالي كقيم (أي لصق قيم).
○ إنشئ/ي نسخة عن الصفحة For_Flourish.
○ احذف/ي األعمدة غير الضروريةّ،ثمّّرتّب األعمدة الباقية على النحو التالي :الدول ّ،Countriesاسم القطاع
ّ،Sector_Nameثم المبلغ ( Amountاحتفظ بهذه األعمدة الثالث فحسب).
غير/ي اسم الصفحة الجديدة إلى For_Flourish_Clean
○ ّ
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.● احفظ ملف اإلكسل
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● أغلق برنامج اإلكسل.
 .4انتقل/ي إلى برنامج Flourish Studioوأنشئ فيه حساباّّجديداّّ(أي تسجيل).
 .5أنقر/ي على الزر "إنشاء عرض تصوري جديد ."”Create new visualization
 .6في نافذة "اختر قابالّّ "Choose a templateاختر  ← Featured ← Sankey Diagramثم اختر المخطط التلقائي
default

 .7سيّظهر برنامج  Flourishمجموعة بيانات محمّلة مسبقاّ،لكن يجب أن نحمّل مجموعة البيانات الخاصة بنا.
.1

أنقر/ي على قائمة "بيانات  "Dataثم "استيراد  "Importالستيراد بياناتك؛ّحمّل/ي الملف الذي جهّزناه مسبقاّّفي هذا
المختبر والمسمى “ODA_OECD_Jordan_2017_DONE.xlsx”.

.2

اختر التبويب أو الصفحة المسمّاة “For_Flourish_Clean”.

.3

في النسخة المجانية من برنامج ّ،Flourishيجب أن تكون مجموعة البيانات عامة .أنقر/ي على خيار "استيراد علني
import publicly".
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 .8أنقر [التالي] .اختر/اختاري األعمدة.
 .9انتقل/الى [معاينة] .ستالحظ أن اللوحة في الطرف األيمن من الشاشة تتضمن العديد من خيارات التهيئة الممكنة لعرضك
التصوّري .ثمة شرح لمعظم هذه الخيارات يظهر في نافذة منبثقة عند النقر على أيقونة عالمة السؤال المجاورة لكل خيار.

 .10في لوحة التهيئة:
○ التهيئة – التكرار :اختر\اختاري  3تكرارات للحصول على فرز أفضل للبيانات.
○ مظهر المالحظات والروابط :اختر لوحة األلوان المستخدمة في منفّذ الوسائط.
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إلغّّخيار "غامق"ّ،أظهر\ي قيم جميع العقد
غير/ي المسميات –
○ التسميةّ :
( )nodesوأظهر/ي قيم الروابط التي نركّز عليها فقط (نحتاج القيم لعرضها عند تحريك المؤشر فوق الروابط كبديل عن
الروابط نفسها).
○ تنسيق األرقام :أبقّّقيم المنازل العشرية صفراّّ،واستخدام  USDكبادئة للرقم.
○ التخطيط
○ الترويسة :أدخل العنوان والعنوان الفرعي وتوضيحات نصية.
○ التذييل :تحقق من ملف اإلكسل لتحديد المصدر ورابطه .أدخل في التذييل عبارة "جميع القيم بماليين الدوالرات
األمريكية".
 .11أنقر/ي على "استيراد ونشر  "Export and publishللحصول على رابط بصيغة ّ،HTMLضمّن\ي الكود وحمّل\ي
الصورة.

العرض التصوّري الثاني
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الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات

الفرضية:
أ .العنوان الرئيسي :معظم المساعدات األمريكية تتجاوز مساعدات الجهات غير الربحية التقليدية وموزّعي المساعدات
اإلثبات:
.1

البرنامج الذي سيّستخدمFlourish Studio :

.2

نوع الرسم البياني :مخطط تسلسل هرمي – خريطة شجرية

.3

البيانات :المساعدات حسب مقدار التدفق عام 2017

.4

اللون :نظام األلوان المستخدم في وسائل اإلعالم

.5

عالمات أساسية:

.6

هوامش تفسيرية :محدوديات فئات قنوات التوزيع بالنسبة للمؤسسات العامة

التوضيح:
.1

الوصف :مساعدات الجهات المانحة حسب قناة التوزيع

.2

المفهوم األساسي\المفتاح الدليلي :ماليين الدوالرات عام 2017

.3

المصدر :المصدر OECD Query Wizard
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 )1افتح/ي ملف اإلكسل المسمّى “.”ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsx
بفرضيتنا\العنوان الرئيسي.
ّ
 )2راجع/ي المعلومات المضمّنة في الملف لتحديد األعمدة المرتبطة
● ما الذي تقيسه البيانات وفقاّّلتبويب "المصدر"؟
● ما هو السؤال الذي يرتبط بالفرضية؟
● هل يتضمن السؤال-الجواب كافة البيانات الالزمة إلنشاء عرض تصوّري بسيط؟
فرضيتنا .في المختبر األصليّ،كان السؤال الرابع على النحو التالي" :ما هي نسبة تمويل
ّ
 .3س 4وس4ب هما سؤاالن قد يجيبا عن
الواليات المتحدة التي سلّمت للحكومة مباشرةّّ؟"ّلإلجابة عن هذا السؤالّ،نحدد أوالّّالمبلغ المالي التي يعطى لكل قناة تسليم (حسب
االسم)ّ،ثم نحدد النسبة المئوية لكل قناة مقارنة بمجموع المساعدات اإلجماليةّ،وأخيراّّنعمل على تصفية ألسماء الجهات المانحة (الدول)
باإلبقاء على اسم الواليات المتحدةّ،للحصول على إجابة السؤال الرابع .بهذه الطريقة توصّلنا للسؤالين س 4و س4بّ،س 4وس4ب
يجيبان عن السؤالّّ،4لكننا نهدف أن يضع عرضنا التصوّري النتائج في سياقها الصحيح .قررنا إنشاء عرض تصوري من نوع خريطة
شجرية لهذا السؤالّ،وذلك ألن هذا النوع يتيح لنا عرض البيانات بعدة مستويات .تساعدنا الخريطة الشجرية على توفير لمحة عامة شاملة:
مقدار المال المعطى حسب القناة .عندما تنقر\ين على إحدى القنواتّ،سترى\سترين الفئة الفرعيةّ،وهي المؤسسات المختلفة الممولّة من
خالل تلك القناة .عندما تختار\تختارين إحدى القنوات سترى الدولة التي تموّل تلك المؤسسة بعينها .فيما يلي بعض النقاط التي يجب
مراعاتها:
● ثمة عنصرين مهمين في الفرضية :أولهما "قناة التسليم" والثاني هو المال الذي منحته الواليات المتحدة األمريكية.
● تتضمن "قناة التسيلم" أيضاّّمستويين :فئة القناة األساسية ورقم القناة التعريفي (راجع الصفحة المعنونة بـ كود القناة في
الملف “ .)”ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsxإذا لدينا الفئة والفئة الفرعية .على سبيل المثال:
 10000معهد في القطاع العام هو الفئةّ،و  11000حكومة مركزية هي الفئة الفرعية.
● يركز السؤال  4على الواليات المتحدةّ،لكن لتحديد نقطة مقارنةّ،علينا شمول باقي الدول.
● نحن نخطط إلنشاء مخطط تسلسل هرمي – خريطة شجرية للتركيز على المستوى األول في العرض التصوري لفئة
القناةّ،ثم مستوى الفئة الفرعية للقناة وأخيراّّمستوى الدولة.
 .4الرجاء مراجعة الصفحة المعنونة “ ”2.0Flourishفي الملف “ .”ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsxتمّّ
ترتيب مجموعة البيانات لنسهل عليك استخدامها .ستعمل\ين اآلن على إنشاء نسختك الخاصة من العرض التصوري بإعادة تنفيذ خطوات
تصفية البيانات باستخدام نفس مجموعة البيانات التي استخدمناها أعاله .يمكنك التحقق من إجاباتك بمقارنتها بالنسخة األصلية المكتملة .فيما
يلي الخطوات ترتيب البيانات المتّبعة إلنشاء هذه النسخة من الملف :انسخ/ي الصفحة وسمّها .2.0Flourish
○ للبيانات رمز لقناة التسليم واسم لقناة التسليم .لكنّ،يرتبط اسم قناة التسليم برمز الفئة الفرعية وليس برمز قناة التسليم
(الفئة) .وهذا أمر غير عادي للغاية .عادةّّ،يّطابق كل رمزّّاسماّّمناظراّّ.في هذه الحالةّ،لدينا رمزاّّللفئة األساسية واسماّّ
للفئة الفرعية .إذاّّ،ينقصنا معلومتين :فئة القناة األساسية التي ترتبط برمز القناة والرقم التعريفي للقناة الذي يرتبط مع اسم
قناة التسليم (وهو هنا أيضاّّفئة فرعية للرقم التعريفي للقناة) .لحلّّهذا األمرّ،يجب أن نبحث عن الرموز في صفحة
 OECDاإللكترونية (طالع صفحة "رموز القنوات").
○ باستخدام صيغة  VLOOKUPفي إكسلّ،نحصل على فئة القناة األصلية حسب رمز القناةّ،ونحصل الرقم التعريفي للقناة
حسب اسم قناة التسليم.
○ تحقق/ي من الخاليا التي لم تبحث فيها الصيغة  VLOOKUPوأصلحها/أصلحيها (الفالترّ،البحث واالستبدال).
○ مالحظة :في الخطوتين األخيرتينّ،عرفنا أن مؤسسات القطاع العام (الفئة) لها فئتين فرعيتين (الحكومة المانحة 11000
والحكومة المتلقّيةّّ،)12000لكنها تكون بنفس االسم في مستوى الفئات الفرعية الثاني .لكن ال يوجد طريقة لتمييز إحدى
الفئتين الفرعيتين عن األخرى (اسم قناة التسليم مطابق لكلّّمن اسم الحكومة المانحة واسم الحكومة المتلقية) .لذا سندمج
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واحد "المؤسسات العامة" بشكل عامّ،ويجب
الفئات الفرعية في مسمى
أن نشير إلى هذا التغيير في العرض التصوّري .يجب أن نطلب من  OECDتوفير رموز القنوات الفرعية لتجنّب هذه
المشكلة.
○ خالل وقت فراغكّ،جرّب/ي استخدام صيغة  VLOOKUPالمشروحة أعاله بنفسك وتحقق/ي مما إذا كنت ستحصل/ين
على نفس النتائج.
 .5افتح/ي برنامج Flourish Studio.
 .6أنقر/ي على "عرض تصوري جديد ."New Visualization
 .7ابحث/ي عن النوع "مخطط تسلسل هرمي – خريطة شجرية"
 .8انقر/ي قائمة "بيانات  "Dataثم اختر/اختاري استيراد بياناتك من صفحة Flourish 2.0في ملف اإلكسل المسمى
.ODA_OECD_Jordan_2017_TreeMap.xlsx
 .9من اللوحة في الطرف األيمنّ،اختر\اختاري األعمدة التي سيتم تضمينها في العرض التصوّري.
○ ترتبط خاصية التداخل  Nestingباألعمدة التي ستّستخدم إلنشاء التسلسل الهرمي لبياناتك بصورة مرئية .األعمدة جاهزة
من األصل بالترتيب الذي نريده للتداخل (المستوى األول هو فئة القناة األصليةّ،ثم اسم قناة التسليمّ،ثم الدولةّ،أي أن
ترتيب األعمدة  B، C، Fيختلف عن ترتيبها كـ  .)F، B، Cفي هذه الحالةّ،اطبع/ي B,C,F
○ ترتبط خاصية حجم  Sizeالعمود الرقمي بحجم الفئة؛ّوهو في هذه الحالة المبلغ ()AA

 .10اختر\اختاري "معاينة  "Previewونفذ\نفّذي التغييرات التالية:
○ مخطط تسلسل هرمي – المستويات المرئية 1
○ األلوان :تخطى/ي هذا الخيار واقرأ القسم التالي "األلوان في العرض التصوّري"ّ،ثم ارجع/ي إلكمال الخطوات هنا.
غير/ي الفاصلة إلى رمز ""-
○ العناصر المنبثقة – المنبثقات – فاصلة العنوانّ :
○ العناصر المنبثقة – نمط األرقام – اطبع/ي البادئة "بماليين الدوالرات األمريكية".
○ الترويسة – أضف/أضيفي عنواناّّ–ّعنواناّّفرعياّّ–ّنصاّ.
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○ التذييل – أضف/أضيفي اسم
مالحظات.

المصدرّ،ورابط المصدرّ،ثم أضف/أضيفي

 .11اختر/اختاري "استيراد ونشر  "Export and Publishلمشاركة عرضك التصوّري أو إضافته إلى قصّتك.
12.أموال الواليات المتحدة المقدمة للمؤسسات الحكومية تهيمن على ميزانية المساعدات المقدمة لألردن عام 2017

األلوان في العرض التصوري
كما تعلم اآلنّ،يجب أن تبقى لوحات األلوان أساسية وثابتة في جميع عروضك التصوّرية (أي نظام ألوان واحد) .من المهم اختيار لوحة
ألوان مناسبة وفقاّّإلرشادات األنماط الخاصة بالوسائط أو صفحة الويب أو القصة.
 .1كما تعلّمتّ،من المهم مطابقة لون العرض التصوري مع ألوان بقية القصة أو صفحة الويب التي تعمل بها .جميع الوسائط تستخدم
لوحة ألوان قياسية .يتم تحديد األلوان باستخدام رموز بصيغة  :HTMLيّعرّف رمز اللون بالنظام السداسي كـّّ،000000#
ويّعرّف رمز اللون بنظام  RGBكـ ّ،)0ّ,0ّ,0(ّrgbلكن كيف نعرف ما هي األلوان المستخدمة في صفحة ويب؟
.1

القاعدة األولىّ،ابحث\ي عن الرمز في غوغل (مثال :اكتب في البحث "تحديد لون من صفحة الويب").

.2

في متصفح غوغل كرومّ،يوجد امتداد باسم  .ColorPick Eyedropperالرجاء تنصيبه وتجريبه أو استخدمه.

.3

ثمة تطبيق يعمل من خالل الويب عنوانهimagecolorpicker.com/ :
 .iانسخ\ي عنوان التطبيق  URLوألصقه/ألصقيه في imagecolorpicker.
 .iiصورة صفحة الويب معروضة في imagecolorpicker.
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 .iiiأنقر\ي على اللون في

صفحة الويب.

 .ivستحصل\ين على رمز اللون بصيغة .HTML
 .vباستخدام هذه األداةّ،يمكنك أيضاّّتحميل صورة.

 .2اآلن وبعدما حصلت على رموز األلوان التي تريد/ين استخدامهاّ،ستحتاج/ين غالباّّإلى إضافة درجات ظل ألحد األلوان أو إضافة
ألوان متباينة لتسهيل المقارنةّ،لكن دون تحويل العرض التصوري إلى لوحة فنية بألوان قوس قزح .استخدم أداة ويب مفيدة
الختيار أنظمة لونية مالئمة مثل colordesigner.
.1

لنقل أن لديك لونين رمزهما  #2258DCوّ،D9CB9E#ويلزمك استخدام  6ألوان مختلفة بعدد قنوات التسليم
المذكورة في المثال .إذاّّنحتاج إلى  4ألوان إضافية في لوحة األلوان إلعداد العرض التصوري (مقارنة التباين) .الحظ أنه
غالباّّما نستخدم ظالل من نفس اللون وليس ألوان متباينة.

.2

افتح/ي برنامج colordesigner.افتح\ي قائمة أدوات  Toolsومنها اختر "مولد التدرّج ."Gradient Generator
أنقر\ي على اللون من الطرف األيسر – انتقل\ي إلى خيار "انتقاء اللون  "Color Pickerواطبع/ي رمز اللون
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 .DC2258#ثم أنقر\ي
خيار "انتقاء اللون  "Color Pickerواطبع/ي رمز اللون D9CB9E#

.3

مرّر\ي المؤشر إلى األسفل ثم اختر  6ألوان من أداة األرقام.

على اللون من الطرف األيمن .انتقل\ي إلى
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.4

باستخدم colordesignerاختر  6ألوان مختلفة الستخدامها في العرض التصوريّ،لكن من نفس لوحة األلوان .لكل
لون رمز بالنظام السداسي  HEXورمز بنظام  RGAورمز بنظام  .HSLعندما تنقر\ين على اللونّ،يتم نسخه إلى
الحافظة.

.5

اذهب/ي إلى العرض التصوري  treemapفي برنامج  .Flourishفي اللوحة في الطرف األيمن انقر/ي قائمة ألوان
 Coloursومنها اختر/اختاري لوحة األلوان – أنقر/ي داخل لوحة األلوان واختر/اختاري "تعديل لوحة األلوان".
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.6

انسخ\ي األلوان من

 colordesignerوألصقها\ألصقيها في

أول  6ألوان في برنامج .Flourish

.7

تغيرت.
أنقر/ي على "رجوع  "Backللعودة إلى اإلعداداتّ،ستالحظ أن ألوان الرسم البياني  treemapقد ّ

.8

يّعتبر برنامج  Colordesignerأداة جيدة أيضاّّالختيار األلوان بنفس الدرجات أو اختيار لون مقارب؛ّويعرف هذا في
هذه األداة بـ "األلوان الخفيفة  "Tintsأو "الظالل  ."Shadesانتقل/ي إلى  Colordesignerومنها اختر/اختاري
أدوات ← مولد لوحة األلوان  ←Palette Generatorاأللوان الخفيفة والظالل Tints or Shades.
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 .3أخيراّّ،يتضمن برنامج Colordesignerأداةّّتدعى "تناغم األلوان ّ،"Color Harmonyيمكنك استخدامها إن كان لديك لون
واحد وتريد/ين لوناّّآخر أو مجموعة من األلوان تتطابق مع األول .جد/ي اللون الصحيح باستخدام خيارات مكمّل
 ← Complementaryمتماثل  ← Analogousمكمّل تقسيم  ← Split Complementaryثالثي  ← Triadمربع
 ← Squareمستطيل Rectangle.
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Exercise

Visualizing Aid to Jordan with
Flourish
Summary
1.
2.
3.
4.

Lab: Data Visualization with Flourish
Sub-topic: Produce data-driven visualizations to support data stories.
Objective: Apply design principles to create a visual package on the topic of aid to Jordan
Time Allotment: 2 hours

Steps
Learning Context
Related Lab

Getting Started

1
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In this example (alternative link without visualizations) from the Internews cohort in Pakistan, each
member chose one component of foreign aid, developed a hypothesis and visualized the findings.
You will be doing a similar exercise.

Review your data
We are going to be using data from the Organization for Economic Cooperation and Development
using the Query Wizard for International Development Statistics.

In Pairs
We are going to create a “Internews Data Journalists Explain Foreign Aid to Jordan” explainer story
with visualizations.
1.

Choose your general topic that can be explained with the QWIDS data. Examples:
● 20 years of dependency on foreign aid
● Women’s health as a part of overall health funding to Jordan
● How donors have prioritized basic vs higher education in Jordan
● Jordan’s funding for water security, a growing crisis
2. Run the data search you need on your topic. Note, you may not need project level data.
You may just want to download funding by sector, for example.
3. Develop a hypothesis for your topic and at least three questions (problem, impact, cause,
solution) that you can answer based on the data you have downloaded.
4. Write up your findings in 2-3 paragraphs. Use external information and data if necessary to
put the issue in context.

2
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5. Create one visualization for your topic using Flourish or DataWrapper based on what you
have learned in Module 4 and the Visualization labs. Remember the steps:
a. Hypothesis: Write the headline for the visualization (get approval from the instructor)
b. Proof: Draw a sketch of your visualization on a piece of paper with appropriate
graph type (get approval from the instructor). Agree upon a color scheme with the
other pairs.
c. Create the chart and include appropriate descriptions, legends and sources. (get
approval from instructor)
6. Appoint someone in the group to write the introduction to the explainer story. Everyone
should paste their section into the shared document along with the embed code for the
visualization.
7. Have instructors do a final edit.
8. Publish group story.

3
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Further Practice
Create visualizations for your first story based on what you have learned.

Assessment
Which visualization in the explainer piece was most effective? Why?

4
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تمرين
عرض بيانات المساعدات المقدمة لألردن بطريقة تصوّرية باستخدام برنامج
Flourish
الملخّص
 . 1الموضوع :عرض البيانات بطريقة تصوّرية باستخدام برنامج .Flourish
 . 2الموضوع الفرعي :إنشاء عروض تصوّرية قائمة على البيانات لدعم قصص البيانات.
 . 3الهدف :تطبيق مبادئ التصميم إلنشاء حزمة تصورية لموضوع المساعدات الخارجية المقدمة لألردن.
 . 4الوقت المخصص :ساعتان.

الخطوات
السياق التعليمي
مختبر ذو صلة

بدء المختبر

1
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في هذا المثال (هذا رابطٌ بديل ال يتضمن عرضاّ ّتصورياّ)ّالمأخوذ من مجموعة  Internewsفي باكستانّ،اختار كل مشارك عنصراّّ
واحداّّمن المساعدات الخارجيةّ،ووضع فرضية وعرض النتائج بطريقة تصويرية .ستجري تمريناّّمشابهاّ.

راجع بياناتك
سنستخدم بيانات من موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باستخدام معالج استعالمات إحصائيات التنمية الدولية.

العمل ضمن فرق من شخصين
سننشئ قصة توضيحية "الصحفيون يشروحون بيانات إنترنيوز حول المساعدات الخارجية لألردن" مع عروض تصوّرية.
.1

اختر\اختاري موضوعاّّعاماّّيمكن توضيحه باستخدام بيانات  .QWIDSأمثلة:
●  20عاماّّمن االعتماد على المساعدات الخارجية
●

صحة المرأة كجزء من التمويل المقدم لألردن المخصص للصحة العامة

● كيف أعطت الجهات المانحة األولوية للتعليم األساسي مقارنة بالتعليم العالي في األردن
● تمويل األردن لقطاع األمن المائيّ،األزمة المتنامية
 . 2أجرّ\ي بحثاّّللبيانات التي تحتاجها للموضوع الذي اخترته .الحظ أنه قد ال تحتاج بيانات على مستوى المشروع .قد يكون كل ما
يلزمك هو تنزيل بيانات التمويل حسب القطاعّ،كمثال.
 . 3ضع\ي فرضية لموضوعك وصّغ\صوغي ثالثة أسئلة على األقل (المشكلةّ ،التأثيرّ ،السببّ ،الحل) يمكنك اإلجابة عنها وفقاّّ
للبيانات التي حصلت عليها.

2
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 . 4اكتب\ي النتائج التي توصلت لها بفقرتين إلى ثالث فقرات .استخدم المعلومات والبيانات الخارجية إن كان األمر ضرورياّّلصياغة
المشكلة ضمن سياق.

الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البيانات

 . 5أنشئ\ي عرضاّّتصوّرياّّواحداّّلموضوعك باستخدام برنامج  Flourishأو برنامج  DataWrapperوذلك وفقاّّلما تعلمّته في
الوحدة الرابعة وتمارين العروض التصوّرية .تذكر\ي الخطوات:
.1

الفرضية :اكتب\ي عنواناّّرئيسياّّللعرض التصوري (احصل\ي على موافقة المدرّب)

.2

اإلثبات :ارسم\ي مخططاّّلعرضك التصوّري على ورقة باستخدام نوع الرسم البياني المالئمة (احصل\ي على موافقة
المدرب) .اتفق مع الفرق األخرى على نظام األلوان الذي سيّستخدم.

.3

انشيء\ي المخطط البيانيّ ،مستخدماّ ّفيه عناصر التوصيف والمفتاح الدليلي والمصادر المالئمة( .احصل\ي على
موافقة المدرب).

عين\ي شخصاّ ّمن المجموعة لكتابة مقدمة لقصة الشارح .يجب أن يلصق الجميع األقسام الخاصة بهم في مستند مشترك مع
ّ .6
الرموز المضمّنة المستخدمة في العروض التصوّرية.
 . 7اطلب\ي من أحد المحاضرين إجراء تحرير أخير للمستند.
 . 8أنشر\ي قصة المجموعة.

مختبر إضافي
3
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انشيء/ي عروضاّّتصوّرية لقصتك األولى بناءّّعلى ما تعلّمته

التقييم
أي العروض التصوّرية في الجزء المخصص للمحاضر كان األكثر فعالية؟ّلماذا؟

4
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Lab 12

Mapping the Impact of Refugees
on Educational Resources
Summary
1. Topic: Data Mapping
2. Sub-topic: Producing choropleth maps
3. Objective: Produce several choropleth maps to explain trends in educational resource
allocation
4. Time Allotment: 90 minutes

Getting Started
Related Lab
Related Lesson

Case Study
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In How hard is it to find a good government school in your neighbourhood from the Hindustan
Times, the journalist uses maps to show that schools facing the most strain on their resources are
in the most overcrowded parts of the country. Often, maps can help readers visualize the
geographical problem that you have proved through your analysis.

Review your data
We will be using the Ministry of Education’s annual statistical report for the year 2017-2018, which
we have used in previous labs. We will be mapping the results from Lab 6, which analyzes the
data on the governorate level.
Headline:
Jordan’s Ministry of Education struggles to keep up with demands on the public education
system with an influx of Syrian students.
Hypothesis
Regions that have absorbed high numbers of refugees have higher than average student to
teacher ratios and lower test scores as well as a higher likelihood of two shift schools.
After looking at our maps, is this hypothesis true or false?
Questions
Problem
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1.

What was the
nationwide average
student/teacher ratio? What is the mean and median student teacher ratio across the
country?
2. Which provinces have the highest and lowest student teacher ratio in public schools?
3. What is the average pass rate for students who take the literacy and science sections of
the tawjihi exam over the last 10 years?
4. What is the percentage change in students taking the literacy and science portions of
tawjihi exam and passing in each subject over the last 10 years?
Impact
What is the percentage of schools that work for two shifts of the total number of schools
in each governorate?
2. What governorates have the highest proportion of rented schools?
3. What is the rate of increase over the last ten years in the number of both the Ministry of
Education schools and private schools?
4. What is the average number of schools rented for the benefit of the Ministry of Education
and what are the governorates that are above the average and the governorates that fall
below the average?
Cause
1.

5. In 2017, what are the governorates in which the number of non-Jordanians is higher than

the average for non-Jordanian students in the total Jordanian governorates? What is the
overall percentage of non-Jordanian students in the country? What is the percentage per
governorate? What are the top five and bottom five?
6. Do the provinces with the highest student teacher ratio also have the highest percentage
of non-Jordanian students?
7. Do the provinces with the highest percentage of public two shift schools have the highest
proportion of non-Jordanians students?
8. Do the provinces with the highest proportion of rented schools have the highest
proportion of non-Jordanian students?

We are going to practice by creating the following Maps from the questions above:
● Map 1: Percentage of Non-Jordanian students in MoE schools by governorate
● Map 2: Student-teacher ratio in MoE schools by governorate
● Map 3: Percentage of Two Shift MoE Schools by governorate
● Map 4: Percentage of MoE Rented MoE schools by governorate

Step-by-step instructions
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First Map

We are going to go through all the steps of the above data visualization process.
Hypothesis:
Headline: Foreign students are concentrated in public schools in certain directorates
Proof:
a. Program to use: DataWrapper.de
b. Chart type: Choropleth Map
c. Data: Percentage of Non-Jordanian students in MoE Schools
d. Color: Media house color palette
e. Annotations: None
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Explaining
f.

Description: Foreign students concentrate in specific governorates

g. Legend/Key: Percentage of students in MoE schools who are Non-Jordanian
h. Source: Ministry of Education 2017/2018

1.

Open DataWrapper.de. Note, you can create this type of map with many different
programs, including Flourish. The advantage of DataWrapper is that their support is quite
strong, so if you have a shapefile you want uploaded into their system, you can submit it

via their help desk and they usually make it available for you to use very quickly.
2. Click on New Map - Choropleth map

3.

Search for Jordan and choose Jordan>> Provinces (2018). Click on Next.
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4. Right now we just have a shapefile map with the governorate divisions. We need to
import our student data set and marge the shapefile and the data set
a. First, we need to convert the data set to a CSV file. Go to your Drive - Lab 12 -

Governorate - Map 1- Map 1 tab.
b. Click on File - Download - Comma Separated values. Download the file on
your desktop or a reference folder.
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c.

Go back to the map in DataWrapper. Import your dataset: Start Import.

Alternatively, click here to upload a CSV-file and upload the file you just
download (Map1 - Map 1.csv)
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d. In the next couple of steps, DataWrapper is going to marge the shapefile and
the data set in a function similar to vlookup in Excel.
e. DataWrapper is looking for a column that has a unique identifier that it can use

to match the columns on. In this case it will try to match Name in the
Datawrapper shapefile with Governorate in our dataset.
i.

As you can see there are a couple of mismatches (there
usually will be!). Fix them by double click in the
governorate name and manually typing in the name as
they are written in the shapefile.

Zarka→Zarqa,

Capital→Amman, Ma’an→Ma`an, Ajloun→Ajlun,
Tafila→Tafilah
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ii.

Then, you need to match your values column. Match Grand Total value
as a Matched as Values. It is not possible to match with the percentage
column because of the percentage symbol but we will fix this later. For
now we just want to import that data correctly.
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f.

If the data has been imported correctly by governorate, click on Proceed.

5. Now we are in the Visualize section of DataWrapper. In Refine -Color palette - Select
Column, select Percentage of non Jordanians. Leave the default colors, and in Stops
select quartiles. This means that the values will be binned into four different shades.
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6. To change the info-window on the map, go to Visualize - Refine - Tooltips Customize tooltips. Add the title “Percentage of foreign students”, and in Body {{
Governorate }} {{ Percentage_of_non_jordanian }} %. Make sure there is a space in
between the “ }} {{“ otherwise the text will run together.
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7. In Visualize - Refine - Map key, disable Automatically generate legend. In our case,
the exact values are not important: we just want people to see where in the country
the foreign students are concentrated. If the audience wants more detail, the
infowindow will provide the exact value when they hover over the governorate.
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8. In Visualize - Annotate change type:
a. Title: Foreign students concentrated in schools near Syrian border
b. Description: More than a quarter of the students in some border regions are foreign
c. Notes: Percentage of foreign students in Ministry of Education schools in 2017/2018
by governorate.
d. Data source: Ministry of Education
e. Link to data source:
http://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llm_ldrsy20172018nskh_nhyy.pdf
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9. In Visualize - Design, click Publish.

10. Then, click on Publish chart.
11. Link to the finished map //datawrapper.dwcdn.net/elLe5/1/

Assignment
We need to remember the questions that we answer before publishing any maps:
1.

What story do I want to tell with my map?

2. Will my audience understand the information more easily through a map?
3. Do I provide adequate text to guide my audience through the information presented
on the map?
In this case, we are trying to illustrate what the governorates with the most foreign students
have done to accommodate the influx of students.
Do they have teachers serving more students?
Have they rented more schools?
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Have they introduced more

double shift schools?

Create the following maps:
Visualize Map 2: Student-Teacher ratio
https://datawrapper.dwcdn.net/erirB/2/
Visualize Map 3: Percentage of schools operating for two shifts
https://datawrapper.dwcdn.net/udc3q/2/
Visualize Map 4: Proportion of rented schools https://datawrapper.dwcdn.net/Ymiwt/2/
Now, which of these headlines is most accurate for the overall correlation we see in these
maps?
A. Governorates with the most foreign students are short of teachers and rely on rented
schools
B. Governorates with the most foreign students have more students per teacher
C. Governorates with the most foreign students rely on double shift schools to ease the
burden
D. Governorates with the most foreign students have more students per teacher, rely on
rented schools and have more double shift schools.
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Further Practice
Governorates were easy to map because DataWrapper has the shapefile for the
administrative borders of most countries. If you want to map the same data on the directorate
level, you have to find your own shapefile that includes all the MoE directorates. You can
upload the shapefile yourself, then upload the directorate level data from the Directorate
folder in the lab.
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المختبر ()١٢

تمثيل تأثير الالجئين على الموارد التعليمية
جغرافيا
الملخص
 .1الموضوع :تمثيل البيانات جغرافيا.
 .2الموضوع الفرعي :عمل خرائط لونية لتمثيل البيانات.
 .3هدف المختبر :إنتاج العديد من الخرائط اللونية الممثلة للبيانات لتوضيح االتجاهات فيما يخص بتوزيع الموارد التعليمية.
 .4الوقت المخصص ٩٠ :دقيقة.

قبل البدء
مختبر ذو عالقة
درس ذو عالقة

حالة دراسية
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مدى صعوبة العثور على مدرسة حكومية جيدة
في المقالة المنشورة في صحيفة هندوستان عن
في منطقتك ،استخدم كاتب المقالة خرائط إلظهار أن المدارس التي تواجه ضغوطات شديدة فيما يتعلق بمواردها تقع في أكثر المناطق
اكتظاظا في الدولة .وفي كثير من األحيان ،يمكن أن تساعد الخرائط القراء على تصور الجانب الجغرافي من المشكلة والتي سبق وأن تم
إثباتها من خالل تحليلك للبيانات.

راجع/ي بياناتك
سنستعين بالتقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام  ،٢٠١٨-٢٠١٧والذي كنا قد استخدمناه في محاضرات سابقة .وفي هذا
المختبر ،سنقوم بتمثيل النتائج التي حصلنا عليها من المختبر ( )٦جغرافيا والتي قمنا بها بتحليل البيانات على مستوى المحافظة.

العنوان الرئيسي
إن وزارة التربية والتعليم األردنية تكافح لتأمين متطلبات نظام التعليم الحكومي بالموازاة مع تدفق الطالب السوريين.
الفرضية
المناطق التي استوعبت أعدادا كبيرة من الالجئين لديها نسبة عدد طالب إلى المعلمين أعلى من المتوسط باإلضافة إلى درجات اختبار أقل
واحتمالية أكبر بوجود مدارس تعمل على نظام الفترتين.
بعد االستعانة بالخرائط والتمثيل الجغرافي للبيانات ،هل هذه الفرضية صحيحة أم خاطئة؟
األسئلة
المشكلة
 .1ما هو معدل نسبة عدد الطالب إلى المعلمين على مستوى الدولة؟ وما هو المتوسط والوسيط لنسبة عدد الطالب إلى المعلمين في
كافة مناطق الدولة؟
 .2ما هي األقاليم التي بها أعلى وأقل نسبة عدد طالب إلى المعلمين في المدارس الحكومية؟
 .3ما هي معدالت نجاح امتحان التوجيهي للطالب في كال المسارين العلمي واألدبي على مدى السنوات العشر الماضية؟
 .4ما هي النسبة المئوية للتغير في عدد الطالب المتقدمين المتحان التوجيهي ضمن المسارين العلمي واألدبي والذين نجحوا في
جميع مساقاتهم خالل السنوات العشر الماضية؟
التأثير
 .1ما هي النسبة المئوية للمدارس التي تعمل على فترتين من إجمالي عدد المدارس في كل محافظة؟
 .2ما هي المحافظات التي لديها أعلى نسبة من المدارس المستأجرة؟
 .3ما هو معدل الزيادة خالل السنوات العشر الماضية في أعداد مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة؟
 .4ما هو متوسط عدد المدارس المستأجرة لصالح وزارة التربية والتعليم وما هي المحافظات التي يفوق فيها هذا العدد المتوسط
والمحافظات التي يقل فيها عن المتوسط؟
السبب
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التي كان فيها عدد غير األردنيين أعلى من
 .5في عام  ،٢٠١٧ما هي المحافظات
المتوسط لعدد الطالب غير األردنيين في إجمالي المحافظات األردنية؟ ما هي النسبة المئوية اإلجمالية للطالب غير األردنيين
في الدولة؟ وما هي النسبة المئوية لكل محافظة؟ وما هي المحافظات ذات النسب الخمس األولى وذات النسب الخمس األواخر؟
 .6هل لدى األقاليم التي بها أعلى نسبة عدد من الطالب إلى المعلمين أيضا أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين؟
 .7هل األقاليم ذات أعلى نسبة من المدارس التي تعمل على فترتين تحتوي أيضا على أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين؟
 .8هل األقاليم ذات أعلى نسبة من المدارس المستأجرة بها أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين؟

سنقوم بالتطبيق عن طريق إنشاء الخرائط التالية من األسئلة أعاله:
● الخريطة ( :)١النسبة المئوية للطالب غير األردنيين في مدارس وزارة التربية والتعليم حسب المحافظة
● الخريطة ( :)٢نسبة عدد الطالب إلى المعلمين في مدارس وزارة التربية والتعليم حسب المحافظة
● الخريطة ( :)٣النسبة المئوية لمدراس وزارة التربية والتعليم التي تعمل على فترتين حسب المحافظة
● الخريطة ( :)٤النسبة المئوية لمدارس وزارة التربية والتعليم المستأجرة حسب المحافظة

تعليمات للتطبيق خطوة بخطوة
الخريطة (:)١

سنخوض جميع الخطوات العملية لتمثيل البيانات كما هو موضح أعاله.
الفرضية:
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العنوان الرئيسي :يتركز الطالب األجانب في

المدارس الحكومية في مديريات تعليمية

محددة.
اإلثبات:
 .aسنستخدم البرنامج: DataWrapper.de
 .bنوع التمثيل للبيانات :خرائط لونية
 .cالبيانات :نسبة الطالب غير األردنيين في مدارس وزارة التربية والتعليم
 .dاللون :الئحة ألوان ()Media House
 .eالشروحات :ال يوجد
الشرح:
.f

الوصف :تتركز أعداد الطالب األجانب في محافظات محددة

 .gمفتاح الخريطة :النسبة المئوية للطالب غير األردنيين في مدارس وزارة التربية والتعليم
 .hالمصدر :وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠١٨-٢٠١٧
افتح/ي الموقع اإللكتروني DataWrapper.de
مالحظة :يمكنك إنشاء هذا النوع من الخرائط باستخدام العديد من البرامج المختلفة ،بما في ذلك برنامج  .Flourishولكن تكمن ميزة
برنامج  DataWrapperفي أن الدعم الفني لديهم قوي جدا ،لذلك إذا كان لديك ملف شكلي/خريطة ( )shapefileتريد/ين تحميله على
نظامهم ،يمكنك إرساله عبر نافذة المساعدة الخاصة بهم وعادة ما سيقومون بإتاحته لك على وجه السرعة.

.1

اضغط/ي على خريطة جديدة ( )New Mapثم خيار خريطة لونية (.)Choropleth map
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 .2ابحث/ي عن األردن واختر/اختاري األردن ( )Jordanثم المحافظات ( )Provinces( )٢٠١٨ثم اضغطي/ي على التالي
(.)Next
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 .3اآلن لدينا فقط خريطة مع أقسام المحافظات .ولذلك نحتاج إلى استيراد مجموعة بيانات الطالب لدينا وإضافتها إلى الملف هنا.
 .aأوال ،سنحتاج إلى تحويل مجموعة البيانات إلى ملف بيانات مفصولة بفواصل ( .)CSVلذا انتقل/ي إلى صفحة
الدرايف الخاصة بك ثم ادخل/ي على:
Lab 12 – Governorate – Map 1 – Map 1 tab

 .bانقر/ي فوق ملف  -تحميل  -بيانات مفصولة بفواصل .ثم قم/قومي بتحميل الملف إلى سطح المكتب على الجهاز
أو أي مجلد مرجعي.
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 .cارجع/ي إلى الخريطة في برنامج  DataWrapperثم اضغط/ي على زر  Start Importمن نافذة
Import your dataset
ثم اضغط/ي على رابط

Alternatively, click here to upload a CSV-file
لتتمكن/ي من رفع الملف الذي قمنا بتحميله للتو من موقع درايف (Map1 - Map 1.csv).
 .dفي الخطوتين التاليتين ،سيعمل برنامج  DataWrapperعلى دمج الملف ومجموعة البيانات في دالة مشابهة لدالة
 vlookupفي .Excel
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 .eسيبحث  DataWrapperعن عمود ذو معرف فريد يمكن استخدامه لمطابقة األعمدة األخرى به .وفي حالتنا
هذه ،سيحاول مطابقة االسم في ملف  Datawrapperمع المحافظة في مجموعة البيانات الخاصة بنا.
.f

كما ترى/ين ،هناك بعض حاالت عدم التطابق (وهذا أمر طبيعي) .لذا قم/قومي بإصالحها عن طريق النقر
المزدوج على اسم المحافظة وكتابة األسماء من جديد كما هي مكتوبة في ملف  Datawrapperكاآلتي:
Zarka→Zarqa, Capital→Amman, Ma’an→Ma`an, Ajloun→Ajlun,
Tafila→Tafilah
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 .gبعد ذلك ،ستحتاج/ين إلى مطابقة عمود القيم اإلجمالية وذلك عن طريق الضغط على زر Matched as
 valuesفوق عمود القيم اإلجمالية ( .)Grand totalمع مالحظة بأنه لن نتمكن من مطابقة عمود النسبة
المئوية بسبب احتوائه على رمز النسبة المئوية ،لكننا سنصلح هذا الحقا .أما في الوقت الحالي ،فنحن نريد فقط
استيراد هذه البيانات بشكل صحيح.
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 .hواآلن ،إذا تم استيراد البيانات بشكل صحيح حسب المحافظة ،اضغط/ي على "Next".

 .4اآلن نحن في قسم تمثيل البيانات جغرافيا في برنامج  .DataWrapperحدد/ي خيار نسبة غير األردنيين من محدد
العمود ( )Select columnتحت تبويب ( )Refineواترك/ي األلوان االفتراضية المستخدمة كما هي ،ثم تحت خيار
( )Stopsحدد/ي خيار األرباع ( .)quartilesإن تحديد هذه الخيارات يعني أن القيم سيتم تمثيلها باستخدام أربعة ظالل
مختلفة.
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 .5لتغيير نافذة المعلومات على الخريطة ،انتقل/ي إلى تبويب ( )Visualizeثم إلى ( )Refineثم انقر/ي على زر
( .)Customize tooltipsبعد ذلك ،أضف/أضيفي الجملة التالية إلى العنوان" :النسبة المئوية للطالب األجانب" ،وفي
النص .%}}Governorate}} {{Percentage_of_non_jordanian{{ :ثم تأكد/ي من وجود مسافة بين األقواس
"}} {{" وإال فسيتم إيصال النصين ببعضهما البعض.
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 .6تحت تبويب ( )Visualizeثم ( )Refineعند أدوات مفتاح الخريطة ( ،)Map Keyقم/قومي بإيقاف خيار إنشاء مفتاح
الخريطة تلقائيا ( .)Automatically generate legendحيث أنه في هذه الحالة لن تكون القيم الدقيقة مهمة فنحن
نريد فقط أن يرى الناس أين يتركز الطالب األجانب في الدولة بشكل عام .إذا كان المشاهد يريد مزيدا من التفاصيل،
فيمكنه الحصول عليها من نافذة المعلومات التي تم إعدادها في الخطوة السابقة والتي ستظهر عند وضع مؤشر الماوس
فوق خريطة المحافظة.
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 .7من تبويب ( )Visualizeثم تبويب المسميات ( )Annotateقم/قومي بتغيير التالي:
 .aالعنوان :الطالب األجانب المتركزون في المدارس القريبة من الحدود السورية
 .bالوصف :أكثر من ربع الطالب في بعض المناطق الحدودية هم من األجانب
 .cمالحظات :نسبة الطلبة األجانب في مدارس وزارة التربية والتعليم لعام  ٢٠١٨/٢٠١٧حسب المحافظة.
 .dمصدر البيانات :وزارة التربية والتعليم
 .eرابط إلى مصدر البيانات:
 http://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_lhsyy_llm_ldrsy20172018nskh_nhyy.pdf
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 .8من تبويب ( )Visualizeثم تصميم ( )Designانقر/ي فوق النشر Publish)).
 .9ثم اضغط/ي على زر نشر الخريطة Publish chart)).
 .10وهذا رابط للخريطة بشكلها النهائي//datawrapper.dwcdn.net/elLe5/1/ :

تمرين
علينا أن نتذكر األسئلة التي يجب أن نجيب عليها قبل نشر أي خريطة:
 .1ما هو المغزى الذي نحاول إيصاله باستخدام الخريطة؟
 .2هل ستتمكن الفئة التي أستهدفها من فهم المعلومات بسهولة أكبر من خالل استخدامي لخريطة؟
 .3هل علي أن أقدم نصا وافيا إلرشاد الفئة المستهدفة حول المعلومات المقدمة على الخريطة؟
في حالتنا هذه ،نحاول توضيح ما فعلته المحافظات التي استقبلت أكبر عدد من الطالب األجانب الستيعابهم.
هل أصبح لديهم معلمين يستوعبون عدد أكبر من الطالب؟
هل استأجروا المزيد من المدارس؟
هل أدخلوا المزيد من المدارس على نظام العمل على الفترتين؟

Eva Constantaras

قم/قومي بإنشاء الخرائط التالية:
الخريطة التمثيلية ( :)٢نسبة عدد الطالب إلى المعلمين
https://datawrapper.dwcdn.net/erirB/2/
الخريطة التمثيلية ( :)٣النسبة المئوية للمدارس التي تعمل على فترتين
https://datawrapper.dwcdn.net/udc3q/2/

الخريطة التمثيلية ( :)٤نسبة المدارس المستأجرة
https://datawrapper.dwcdn.net/Ymiwt/2/
واآلن ،أي من هذه العناوين هو األكثر دقة لالرتباط العام الذي نراه في هذه الخرائط؟
 .Aتفتقر المحافظات التي لديها أكبر عدد من الطالب األجانب إلى المعلمين وتعتمد على المدارس المستأجرة.
 .Bالمحافظات التي لديها أكبر عدد من الطالب األجانب لديها نسبة أعلى من عدد الطالب إلى المعلمين.
 .Cتعتمد المحافظات التي لديها أكبر عدد من الطالب األجانب على مدارس تعمل بنظام الفترتين لتخفيف العبء على نفسها.
 .Dإن المحافظات التي لديها أكبر عدد من الطالب األجانب لديها أيضا نسبة أكبر لعدد الطالب إلى المعلمين ،وتعتمد على
المدارس المستأجرة ،ولديها مدارس تعمل بنظام الفترتين.
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مزيدا من التمرين
كان تمثيل البيانات جغرافيا حسب المحافظة سهال ألن برنامج  DataWrapperيحتوي على ملفات أشكال الحدود اإلدارية لمعظم
دول العالم .ولكن ،إذا كنت ترغب/ين في تعيين نفس البيانات على مستوى المديرية ،سيتعين عليك العثور على ملف خاص والذي
يشمل جميع مديريات وزارة التربية والتعليم .إذ يمكنك تحميل الملف بنفسك ،ثم تحميل البيانات الخاصة بمستوى المديرية من مجلد
المديرية الخاص بالمختبر.
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Lab 01

Scraping Data from PDFs and
Images
Summary
1.
2.
3.
4.

Slides: Common Data Formats
Sub-topic: Scraping PDFs
Objective: Learning how to scrape machine generated PDFs and image files
Time Allotment: 90 minutes

Review your data
In this lab, you will review different data formats that are available online and offline. Next, you will be
introduced to tools that help convert data contained in PDFs and images into structured machine-readable
formats.

Getting Started
Before we move forward, here is a refresher on data formats:
● Machine readable, structured: These are generated by a computer, and are organized in rows
and columns. For example - CSV (comma-separated values), TSV (tab-separated values), Excel
(.xls)
● Unstructured: These are sometimes generated by a computer, but are not organized as data
tables by the computer. For example – some PDF, Word, and bitmap images (GIF, JPEG, PNG,
BMP)
As part of your day-to-day work, you must have come across data in these file formats:
● Portable Document Format (PDF): These files may include tables that contain data, but the data
is saved in a unified document with text.
● Excel file (XLS): These files save data as tables, which are readable by Microsoft Excel
● Comma separated values (CSV): These are plain text files with each data point separated by a
comma
In order to analyze data that you find in a PDF, you will need to convert it into a format which is machinereadable and structured (for instance to XLS format).

Eva Constantaras

Example: Argentina’s Senate Expenses

In 2014, Argentina’s Senate published information about their expenses from 2004 – 2013 as raw PDFs
and images. This vast amount of information was unstructured and was not machine readable – making
it challenging to analyze. A team from the LA NACION newspaper managed to scrape, transform,
normalize, and structure these datasets, and analyzed the data to produce front-page stories about the
expenses. The stories elicited replies from current and former Senate presidents, and provoked a judicial
investigation regarding these expenses. This series of stories also lead to different approaches to keep
Senate accountable. For more information, take a look at:
http://blogs.lanacion.com.ar/projects/data/argentina%C2%B4s-senate-expenses-2004-2013/
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Step-by-step instructions
Task 1: Converting PDF to Excel Using Online Tools
Several tools help you convert a data table within a PDF file to Excel format. Each uses a slightly different
technology and it is worth trying more than one to see which results in a cleaner data file rather than
wasting a lot of time cleaning a messy file. One such tool that is available online is Cometdocs. It works
especially well if your table has background shading in multiple colors instead of just being a black and
white table. You can access it here: www.cometdocs.com
The data for this exercise comes from the Criminal Information Department of the Public Police
Department in Jordan. The department publishes a yearly Criminal Statistical Report, and we will be using
the one for 2017. Table 1.4 refers to Crimes Rate per 10000 Person According to Regions / Police
Directorate 2017. Save the table to your lab folder.
Hypothesis: High reported crime rates in Jordan are concentrated in high population centers where
more police are present.
Questions:
1. Problem: Which region of the country reports the highest crime rate?
2. Problem: Which police directorate reports the highest crime rate?
3. Cause: Which region has the highest population?
4. Cause: Which directorate has the highest population?
5. Cause: What is the percentage of police per population in each region and directorate (cannot be
answered with this data)?
Let’s try working with Cometdocs to convert PDF to Excel. Here are the steps:
1.
Open www.cometdocs.com in your web browser
2.
Click the Go to the Web App button. The screen updates.
3.
Click the Upload button to upload Table 1.4, which refers to Crimes Rate per 10000 Person
According to Regions / Police Directorate 2017

Eva Constantaras

4.
5.
6.
7.

8.

Click Convert. The screen updates with an empty box under Convert.
Now, click the PDF file icon in the box above, then drag-and-drop this file to the empty box under
Convert.
The screen refreshes. Now select the conversion type to Excel (xlsx)
Next, enter your email address in the ‘Enter your email’ field. Then, click Convert. Cometdocs will
now send you a hyperlink to access the converted Excel file.

Open your email and click the link provided in the email for Cometdocs
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The link will open in your default browser; click the link to download the converted Excel file.

9.

Open the Excel File. Add a new tab, label it “Source” and add the following information:
a. Name of the data table
b. Name of the organization that produced the report
c. Link to the original PDF
d. Date of the data collection
e. Date you scraped the data

Convert PDF to Excel: Exercise
1. Open Crimes in Jordan 2017 and select one of the tables, and try converting it to Excel, but this
time use http://www.zamzar.com/. It is another program similar to cometdoc.
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More Online Tools to Convert PDFs to Excel
Apart from the two online tools that you tried so far, here are two more websites that you can use to
convert PDFs to Excel:
PDF to Excel Online

To access, go to: https://www.pdftoexcelonline.com/#

PDF to Excel Org
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To access, go to: http://www.pdftoexcel.org/

Task 2: Converting PDFs to Excel using Tabula

Tabula is a tool that you can install on your computer to extract data from PDF files. It works well for most
PDFs with black and white data tables. The interface for the tool is in your browser, but it does not need
an internet connection to work.

Installing Tabula
Here are the instructions to download and install Tabula:
1. Ensure Java is installed on your computer. You
https://www.java.com/en/download/
2. Open the Tabula website: http://tabula.technology/
3. Download the version of Tabula for your operating system

can

download

Java

here:
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4. Tabula downloads as a zip
file on your computer. Extract the
downloaded zip file – this creates a folder called “tabula” on your computer.
5. Go into the “tabula” folder. Run the tabula.exe program inside. A control window may open; allow
this window to run.
6. Next, a web browser will open – this is Tabula. If your web browser does not open, use your web
browser to go to: http://localhost:34555
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Using Tabula
Here is an example, let’s use Tabula to extract the data table that’s included in a PDF file. The data is from
the 2017-2018 Demographic Health Survey for Jordan. We will be looking at the data on rates of gender
based violence in Jordan.
Hypothesis: Despite persistently high rates of domestic violence in all age groups, very few women turn
to the police to report the abuse.
1. Problem: What percentage of ever-married women age 15-49 have experienced physical violence
since age 15?
2. Impact: What age group has experienced the highest rates of physical violence since age 15?
3. Impact: In what region of the country have the highest percentage of women experienced physical
violence since age 15?
4. Solution: What percentage of women who experienced physical violence have sought help to stop
the violence?
5. Solution: Of the women who have sought help to stop the violence, what percentage went to the
police for help?
Once Tabula is open in your browser window, click the Browse button to find and select
Jordan_DHS_2017_2018.pdf. The file name is displayed in Tabula.
Now, click Import. Tabula processes the PDF file, and shows a preview of the data table included in the
PDF Jordan_DHS_2017_2018.pdf within the Tabula window.
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8. Tabula works by enabling you to select the table(s) in a pdf document. You can use ‘Autoselect
tables’ but it does not usually work for large documents as it takes a long time. ‘Clear all sections’
helps you when you make a mistake in selecting the table. You will know the table is selected by
the red fill square on the table, for example:
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9. Go to page 298, there you will find Table 14.1 Experience of physical violence. Select the area
around the table to convert it. IMPORTANT: Select the full area of the table but only select the
bottom row of the column titles. As you can see, because of merged columns, the first line of the
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column headers runs across
the data, which will make Tabula
unable to recognize where each column starts and finishes. Usually, do not include table titles or
notes because they do not follow the table format. But make sure you do select the area around
the entire table.
10. Click Preview & Export Extracted Data. A window appears that displays the preview of the
extracted data in a structured, machine readable format. Inspect the data to make sure it looks
correct. If any data is missing or columns are merged, you may have to slightly expand your
selection. Sometimes, if headers are formatted strangely (vertically or in merged cells), you have
to select the data tables without the headers and type in the column headers manually afterward.
11. Note that by default, the extraction method “Stream” is selected. This means that the program
uses white space to detect where each column starts and finishes. With the lattice extraction
method, the software detects tables by recognizing lines between cells, which works in cases when
your table is saved in a grid.

12. From the Export Format drop-down, you can select a file format to download the extracted data in.
Choose a file format to work with – including the CSV format. Keep the selection as CSV, and click the
Export button.
13. A CSV file called tabula-Jordan_DHS_2017_2018.csv downloads on your computer. Save this file at a
suitable location as tabula-Jordan_DHS_2017_2018_table_14.1.
14. Add a Source tab. Include:
a. Name of the data table
b. Name of the organization that produced the report
c. Link to the original PDF
d. Date of the data collection
e. Date you scraped the data
15. Now you can work with your data using any spreadsheet software – including Excel, rather than a PDF.
To open this file in Excel, first launch Microsoft Excel.
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Using Tabula: Exercise
1. In the same document, scrape the following two tables: Table 14.15 (Help seeking to stop
violence) and Table 14.16 (Sources for help to stop the violence). Add a source tab with the
needed information to each file. Do not change anything in the tables. Cleaning comes in the
next lab.

Exercise: Downloading and Extracting a Data Table from PDF
Sometimes you find a data set with many tables and you need just one or some pages from a pdf
document. Try the following exercise to practice how to extract a specific data table from a PDF you find
online. In this example, you will download the Jordan Statistical Yearbook for 2016 and work in Table 17.
5 General Crimes by Kind of Crime, 2012-2016*
1. Download Jordan Statistical Yearbook for 2016 and rename as Jordan Statistical Yearbook Exercise
2. To extract Page 25 from this large file, go to https://www.sodapdf.com/split-pdf/
3. Upload the Jordan Statistical Yearbook - Exercise to this website from your computer.
4. Select Table 17. 5 General Crimes by Kind of Crime, 2012-2016 page 233.
5. Click Split! The selected page downloads automatically. Save to your desktop

Extract Data to Excel Format
1. Navigate to one of these online scraping services or use Tabula:
a. www.cometdocs.com
b. www.zamzar.com
2. Upload the PDF file that you saved after extracting page 25, and convert it to the Excel format.
3. Review the converted file to see how complete and clean it is.
4. Add a source tab with:
a. Name of the data table
b. Name of the organization that produced the report
c. Link to the original PDF
d. Date of the data collection
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e. Date you

scraped the data
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Extracting Data from a Table

in Image Format

Here is a scenario – A Bahraini website published leaked documents on the names of the Jordanian
gendarmerie forces working for the Bahraini Ministry of Interior as part of a deal between Jordan and
Bahrain. The documents detailed the names of the forces and their salaries. This is an excerpt of what
the original documents looked like: http://www.ammonnews.net/article/188190
As you can see, they are image files. The challenge for journalists was to convert image files into
structure, machine-readable data. The problem right now is that there is text, but the computer has no
idea that there is text. We have to use software called Optical Character Recognition to train the
computer to convert the image of text into actual computer-generated characters.

Let’s use Google Docs to extract data from this image. Here are the steps:
Download Image File
1. Open http://www.ammonnews.net/article/188190
2. The blog post opens in your web browser. Right-click on Table 2 and select Save image as to
save this table in your Lab folder as Table 2.
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3. Notice that the table saves as an image file called big201443955RN22.png
Extract Data Table using Google Docs
1. Now, open Google Drive: https://www.google.com/drive/
2. Click Go to Google Drive if needed, and log in to Google using your Gmail login credentials.
3. The Google Drive screen opens. Here, click the red button on the left that says NEW.
4. From the drop-down menu, select File upload

5. In the window that opens, browse and select table 2.png and then click Open.
6. Once the image uploads, it should appear in the list the Google Drive list
7.Right-click on table 2.png icon or name in the list, and select Open with > Google Docs
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8. A Google Doc with the table and the text extracted from the table opens a new window
9. Compare the image and the text to see how the text was extracted. Note it only extracts the text, not
the table format. There are several tools, including Adobe Acrobat Professional and ABBYY reader that
extract the entire table, but the software is expensive.
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مختبر 1

تجريف البيانات من ملفات  PDFsوالصور
ملخص
 .1الشرائح :تنسيقات بيانات شائعة
 .2الموضوع الفرعي :تجريف بيانات PDFs
 .3الهدف :تعلم كيفية تجريف بيانات  PDFsبحيث يمكن قرائتها آليا.
 .4الوقت المخصص 90 :دقيقة

مراجعة بياناتك
في هذا المختبر سوف تقوم بمراجعة تنسيقات البيانات المختلفة المتاحة على اإلنترنت وخارجها .وبعد ذلك ،سيتم تعريفك باألدوات التي
تساعد في تحويل البيانات الموجودة في ملفات  PDFوالصور إلى تنسيقات منظمة يمكن قراءتها آليا.

بدء االستخدام
قبل المضي قدما ،تاليا تجديد لمعلومات تنسيقات البيانات:
● البيانات المقروءة والمنظمة آليا :هي التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ،وتنظيمها في صفوف واعمدة .على سبيل المثال-
( CSVقيم مفصولة بفواصل)( TSV ،قيم مفصولة بعالمات جدولة)Excel (.xls) .
● غير منظمة :يتم إنشاؤها في بعض األحيان عن طريق الكمبيوتر ،ولكن ال يتم تنظيمها كجداول بيانات بواسطة الكمبيوتر .على
سبيل المثال PDF -و  Wordوالصور النقطية ( GIFو  JPEGو  PNGو BMP).

وكجزء من عملك اليومي ،فإنك ستصادف بيانات بتنسيقات الملفات التالية:
●
●
●

ملفات  :))Portable Document Format (PDFقد تتضمن هذه الملفات جداول تحتوي على بيانات ،ولكن تكون
البيانات مخزنة في مستند نصي موحد
ملفات إكسل( XLS) .تحفظ هذه الملفات البيانات كجداول يمكن قراءتها بواسطة Microsoft Excel
القيم المفصولة بفواصل ( CSV):هذه هي ملفات نص عادي مع كل نقطة بيانات مفصولة بفاصلة.

ومن أجل تحليل البيانات التي تجدها في ملف  ،PDFفانك ستحتاج إلى تحويلها الى تنسيق يساعد على قراءتها آليا (على سبيل المثال إلى
تنسيق .)XLS
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مثال :نفقات مجلس الشيوخ األرجنتيني

2013-2004

في عام  ،2014نشر مجلس الشيوخ األرجنتيني معلومات حول نفقاتهم من  2004إلى  2013كملفات  PDFوصور .ولم يكن هذا الكم
الهائل من المعلومات منظما أو يمكن قرائتها آليا  -مما جعل التحليل صعبا .وتمكن فريق من جريدة  LA NACIONمن تجميع وتحويل
وتطبيع وهيكلة مجموعات البيانات ،وتحليل البيانات إلنتاج مقاالت الصفحات األولى حول النفقات .وأثارت المقاالت ردودا من رؤساء
مجلس الشيوخ الحاليين والسابقين ،وأثارت تحقيقا قضائيا بخصوص هذه النفقات .وأيضا أدت هذه السلسلة من المقاالت إلى أساليب مختلفة
لمحاسبة مجلس الشيوخ .ولمزيد من المعلومات ،ألق نظرة على:
http://blogs.lanacion.com.ar/projects/data/argentina%C2%B4s-senate-expenses-2004-2013/

إرشادات خطوة بخطوة
المهمة  :1تحويل ملفات  PDFإلى  Excelباستخدام أدوات الكترونية
هناك العديد من األدوات التي سوف تساعدك على تحويل جدول بيانات داخل ملف  PDFإلى تنسيق  .Excelوكل منها يستخدم تقنية
مختلفة نوعا ما ،ومن المفيد تجربة أكثر من تقنية لمعرفة األداة التي تؤدي إلى الحصول على ملف بيانات األكثر وضوحا بدال من إضاعة
الكثير من الوقت في توضيح ملف ملخبط .وإن إحدى هذه األدوات هي  .Cometdocsوتعمل هذه االداة بشكل جيد بشكل خاص إذا كان
الجدول يحتوي على تظليل للخلفية بألوان متعددة بدال من كونه مجرد جدول أبيض وأسود .ويمكنك الوصول الى هذه االداة من هذا الموقع:
www.cometdocs.com
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المعلومات الجنائية التابع لمديرية األمن العام
إن بيانات هذا التمرين مأخوذة من إدارة
في األردن .حيث تقوم اإلدارة بنشر تقرير إحصائي سنوي عن الجرائم ،وسوف نستخدم تقرير عام  .2017ويشير الجدول  4-1إلى معدل
الجرائم لكل  10,000شخص وفقا لمديرية المناطق  /الشرطة  .2017قم بحفظ الجدول في مجلد المختبر الخاص بك.

الفرضية :تتركز معدالت الجريمة المرتفعة المبلغ عنها في األردن في المراكز السكانية المرتفعة حيث يوجد المزيد من افراد الشرطة.
األسئلة:
.1
.2
.3
.4
.5

المشكلة :أي منطقة من البلد تبلغ عن أعلى معدل للجريمة؟
المشكلة :أي من مديريات الشرطة أبلغت عن أعلى معدل للجريمة؟
السبب :ما هي المنطقة التي بها أكبر عدد من السكان؟
السبب :أي مديرية بها أعلى عدد من السكان؟
السبب :ما هي النسبة المئوية للشرطة لكل السكان في كل منطقة ومديرية (ال يمكن االجابة عليها بهذه البيانات)؟

لنحاول اآلن العمل مع تقنية  Cometdocsلتحويل ملف  PDFإلى ملف  .Excelتاليا الخطوات:
 .1افتح موقع  www.cometdocs.comفي متصفح الويب الخاص بك
 .2انقر فوق زر "االنتقال إلى تطبيق الويب  ."Go to the Web Appتحديثات الشاشة (.)Screen updates
 .3انقر فوق زر "تحميل  "Uploadلتحميل الجدول  ،4-1والذي يشير إلى معدل الجرائم لكل  10000شخص وفقا لمديرية
المناطق  /الشرطة .2017

.4
.5
.6
.7

انقر فوق "تحويل  ."Convertتحديثات الشاشة مع مربع فارغ تحت "تحويل"
اآلن انقر ايقونة ملف  PDFفي المربع أعاله ،ثم سحب وإفالت هذه الملف في المربع الفارغ تحت "تحويل".
يتم تحديث الشاشة .االن اختر نوع التحويل الى .)Excel (xlsx
بعد ذلك ،ادخل عنوان بريدك اإللكتروني في حقل "أدخل بريدك اإللكتروني  "Enter your emailومن ثم انقر فوق
"تحويل" .وسيقوم برنامج  Cometdocsبارسال رابط تشعبي لك للوصول الى ملف إكسل الذي تم تحويله.
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 .8افتح بريدك اإللكتروني ثم انقر فوق الرابط الموجود في رسالة البريد اإللكتروني التي تم إرسالها من برنامج Cometdocs

سوف يفتح الرابط في متصفحك االفتراضي ،انقر فوق الرابط لتحميل"" Downloadملف إكسل الذي تم تحويله.
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 .9افتح ملف  .Excelوأضف عالمة تبويب جديدة وقم بتسمية "المصدر" وأضف المعلومات التالية:
أ .اسم جدول البيانات
ب .اسم الجهة التي أصدرت التقرير
ج .الرابط إلى ملف  PDFاألصلي
د .تاريخ جمع البيانات

هـ .التاريخ الذي قمت به بتجريف البيانات.

تحويل ملف  PDFإلى إكسل :تمرين
.1

افتح الجرائم في األردن  2017واختار أحد الجداول وحاول تحويله إلى  ،Excelلكن هذه المرة
استخدم . http://www.zamzar.com/إنه برنامج آخر مشابه لـ .cometdoc
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ادوات الكترونية اخرى لتحويل ملفات  PDFsالى Excel
بصرف النظر عن األداتين االلكترونيتين التي قمت بتجريبها ،تاليا اثنين من المواقع التي بإمكانك استخدامها لتحويل ملفات  PDFsالى
Excel
PDF to Excel Online

للوصول الى هذه المواقع اذهب الى https://www.pdftoexcelonline.com/#
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PDF to Excel Org

للوصول الى هذه المواقع اذهب الى http://www.pdftoexcel.org/

المهمة  :2تحويل ملفات  PDFإلى  Excelباستخدام تابوال Tabula

إن تابيوال عبارة عن أداة يمكنك تثبيتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الستخراج البيانات من ملفات  .PDFإن هذه االداة
تعمل بشكل جيد لمعظم ملفات  PDFمع جداول البيانات باألبيض واألسود .وإن واجهة األداة موجودة في متصفحك ،ولكنها ال
تحتاج إلى اتصال باإلنترنت حتى تعمل.

تثبيت تابوال
فيما يلي إرشادات لكيفية تحميل وتثبيت تابوال:
 .1تأكد من تثبيت برنامج  Javaعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك .ويمكنك تحميل برنامج  Javaمن هذا الموقع:
https://www.java.com/en/download/
 .2افتح موقع تابوال http://tabula.technology/
 .3قم بتحميل إصدار تابوال المناسب لنظام التشغيل الخاص بك.
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على جهاز الكمبيوتر الخاص بك .قم بفك
 .4يتم تنزيل تابوال كملف مضغوط
الملف المضغوط الذي تم تنزيله والذي سيعمل على إلى إنشاء مجلد باسم " "tabulaعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 .5انتقل إلى مجلد " ."tabulaوقم بتشغيل برنامج  .tabula.exeقد تفتح نافذة التحكم؛ اسمح بتشغيل هذه النافذة.
 .6بعد ذلك ،سيفتح متصفح ويب  -هذا هو  .Tabulaوإذا لم يفتح متصفح الويب الخاص بك ،فاستخدم متصفح الويب لديك لالنتقال
إلىhttp://localhost:34555 :

استخدام تابوال Tabula
تاليا مثال على استخدام تابوال الستخراج جدول البيانات المضمن في ملف  .PDFإن البيانات مأخوذة من المسح الصحي الديموغرافي لعام
 2018-2017في األردن .وسنبحث في بيانات معدالت العنف القائم على النوع االجتماعي في األردن.
الفرضية :على الرغم من استمرار ارتفاع معدالت العنف األسري في جميع الفئات العمرية ،إال أن عددا قليال جدا من النساء يلجأن إلى
الشرطة لإلبالغ عن سوء المعاملة.
المشكلة :ما هي النسبة المئوية للنساء اللواتي سبق لهن الزواج من سن  49-15وتعرضن لالعتداء الجسدي منذ سن 15؟
.1
التأثير :ما هي الفئة العمرية التي تعرضت ألعلى معدالت االعتداء الجسدي منذ سن 15؟
.2
التأثير :ماهي المنطقة التي يوجد فيها أعلى نسبة من النساء اللواتي تعرضن لالعتداء الجسدي منذ سن 15؟
.3
الحل :ما هي النسبة المئوية للنساء اللواتي تعرضن لالعتداء الجسدي وطلبن المساعدة لوقف االعتداء؟
.4
الحل :من بين النساء اللواتي طلبن المساعدة لوقف االعتداء ،ما هي نسبة النساء اللواتي ذهبن إلى الشرطة طلبا للمساعدة؟
.5
بمجرد أن يتم فتح  Tabulaفي نافذة المتصفح  /انقر فوق الزر "تصفح  " Browseللعثور على
.6
 Jordan_DHS_2017_2018.pdfواختره .يتم عرض اسم الملف في . Tabula
اآلن  /انقر فوق استيراد  . Importسوف يقوم تابوال بمعالجة ملف  PDFويعرض معاينة لجدول البيانات المضمن في
.7
 PDF Jordan_DHS_2017_2018.pdfداخل نافذة .Tabula
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يعمل تابوال من خالل تمكينك من اختيار الجدول (الجداول) في ملف  .PDFويمكنك إستخدام "اختيار الجداول التلقائية
.8
 ،"Autoselect tablesلكنها ال تعمل عادة مع الوثائق الكبيرة ألنها تأخذ وقتا طويال .ويساعدك "مسح جميع األقسام Clear
 "all sectionsعندما ترتكب خطأ في اختيار الجدول .وسوف تعرف أن الجدول قد تم اختياره عن طريق تحديده بواسطة
المربع المعبئ باللون األحمر فوق الجدول ،وعلى سبيل المثال:
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انتقل الى الصفحة  298وسوف ستجد الجدول  1-14التعرض لالعتداء الجسدي .اختر المنطقة حول الجدول لتحويله .مهم :اختر
.9
المساحة الكاملة للجدول ولكن اختر فقط الصف السفلي من عناوين األعمدة .كما ترى وبسبب األعمدة المدمجة يمتد السطر األول من
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برنامج تابوال غير قادر على التعرف على
رؤوس األعمدة عبر البيانات مما يجعل
المكان الذي يبدأ وينتهي فيه كل عمود .وعادة ال تقوم بتضمين عناوين الجداول أو المالحظات ألنها ال تتبع تنسيق الجدول .ولكن تأكد من
اختيار المنطقة المحيطة بالجدول بأكمله.
انقر فوق معاينة وتصدير البيانات المستخرجة .سوف تظهر نافذة تعرض معاينة للبيانات المستخرجة بتنسيق منظم  /يمكن قرائته
.10
آليا .قم بتفقد البيانات للتأكد من صحتها .وفي حالة فقدان أي بيانات أو وجود اعمدة مدمجة ،عندها قد تضطر إلى توسيع نطاق اختيارك
قليال .وأحيانا إذا تم تنسيق الرؤوس بشكل غير مالوف (عموديا أو في خاليا مدمجة) فانه يتعين عليك اختيار جداول البيانات بدون الرؤوس
والكتابة في رؤوس األعمدة يدويا بعد ذلك.
الحظ أنه قد تم ،بشكل افتراضي ،اختيار طريقة االستخراج "تدفق  ."Streamوهذا يعني أن البرنامج يستخدم مساحة بيضاء
.11
لتحديد المكان الذي يبدأ وينتهي فيه كل عمود .ويكتشف البرنامج ،باستخدام طريقة االستخراج التشابكية ،الجداول عن طريق التعرف على
االسطر بين الخاليا التي تعمل في الحاالت التي يتم فيها حفظ الجدول الخاص بك في شبكة.

يمكنك ،من "القائمة المنسدلة  "Drop-downاختيار تنسيق ملف لتنزيل البيانات المستخرجة فيه .اختر تنسيق ملف للعمل به -
.12
بما في ذلك تنسيق  .CSVواحتفظ بما تم اختياره كـ  CSVوانقر فوق الزر تصدير .Export
يتم تنزيل ملف  CSVباسم  tabula-Jordan_DHS_2017_2018.csvعلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك .قم بحفظ هذا
.13
الملف في مكان مناسب على هيئة .14.1_tabula-Jordan_DHS_2017_2018_table
إضافة عالمة تبويب المصدر .وتتضمن:
.14
أ .اسم جدول البيانات
ب .اسم الجهة التي أصدرت التقرير
ج .الرابط إلى ملف  PDFاألصلي
د .تاريخ جمع البيانات
هـ .التاريخ الذي قمت به بتجريف البيانات.
 .15اآلن يمكنك العمل مع بياناتك باستخدام أي برنامج من برامج الجداول اإللكترونية  -بما في ذلك  Excelبدال من  .PDFولفتح هذا
الملف في  Excelقم أوال تشغيل .Microsoft Excel
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استخدام تابوال  – Tabulaتمرين
.1

بنفس الوثيقة قم بتجريف الجدولين التاليين :الجدول ( 15-14طلب المساعدة لوقف االعتداء الجسدي) والجدول ( 16-14مصادر
للمساعدة في وقف االعتداء الجسدي) .قم بإضافة عالمة تبويب مصدر مع المعلومات المطلوبة لكل ملف .وال تقم بتغيير أي
شيء في الجداول .وسيأتي المسح في المختبر التالي.

تمرين :تنزيل واستخراج جدول بيانات من ملف PDF
في بعض األحيان تجد مجموعة بيانات مع العديد من الجداول وتحتاج إلى صفحة واحدة أو عدة صفحات فقط من ملف  .PDFجرب
التمرين التالي للتدرب على كيفية استخراج جدول بيانات محدد من ملف  PDFتجده على شبكة اإلنترنت .وسوف تقوم في هذا المثال
بتنزيل الكتاب اإلحصائي السنوي األردني لعام  2016والعمل في الجدول  5-17الجرائم العامة حسب نوع الجريمة * 2016-2012
.1
.2
.3
.4
.5

قم بتنزيل الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  2016 2016وأعد تسميته باسم الكتاب اإلحصائي السنوي-األردن
الستخراج الصفحة  25من هذا الملف الكبير ،انتقل إلى https://www.sodapdf.com/split-pdf/
قم بتحميل الكتاب اإلحصائي السنوي األردني -التمرين على هذا الموقع من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
اختار الصفحة  25إلى .25
انقر فوق زر تقسيم  ! Splitعندها يتم تنزيل الصفحة التي تم اختيارها تلقائيا .قم بحفظها على سطح المكتب الخاص بك

استخراج البيانات إلى تنسيق Excel
 .1انتقل إلى إحدى خدمات التجريف من المواقع التالية أو استخدم تابوال:
● www.cometdocs.com
● www.zamzar.com
2.قم بتحميل ملف  PDFالذي قمت بحفظه بعد استخراج الصفحة  25وتحويله إلى تنسيق .Excel
3.راجع الملف الذي تم تحويله لمعرفة مدى اكتماله ووضوحه.
4.أضف عالمة تبويب مصدر مع كتابة:
 .Aاسم جدول البيانات
 .Bاسم الجهة التي أصدرت التقرير
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 .Cالرابط إلى ملف  PDFاألصلي
 .Dتاريخ جمع البيانات
 .Eالتاريخ الذي قمت به بتجريف البيانات.

استخراج البيانات من جدول بتنسيق الصورة
السيناريو  -نشر موقع بحريني مستندات مسربة عن أسماء قوات الدرك األردنية التي تعمل في وزارة الداخلية البحرينية كجزء من صفقة
بين األردن والبحرين .إن الوثائق تتضمن تفاصيل أسماء القوات ورواتبهم .وهذا مقتطف من الشكل األصلي للوثائق:
http://www.ammonnews.net/article/188190
كما ترون ،فهي ملفات صور .وإن الصعوبة التي واجهت الصحافيين هي في كيفية تحويل ملفات الصور إلى بيانات منظمة قابلة للقراءة
آليا .إن المشكلة اآلن هي أن هناك نص ،لكن الكمبيوتر ليس لديه فكرة عن وجود نص .يتعين علينا استخدام برنامج يسمى التعرف الضوئي
على األحرف لتدريب الكمبيوتر على تحويل صورة النص إلى أحرف حقيقية تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

دعونا نستخدم محرر مستندات  Googleالستخراج البيانات من هذه الصورة .تاليا الخطوات:

تحميل ملف الصورة
 .1افتح http://www.ammonnews.net/article/ 188190
 .2يتم فتح المقاالت المدونة في متصفح الويب الخاص بك .انقر بزر الماوس األيمن على الجدول  2واختر حفظ الصورة باسم Save
 Image asلحفظ هذا الجدول في مجلد مختبرك باسم الجدول .2
.
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 .3الحظ أن الجدول يحفظ كملف صورة باسم big201443955RN22.png
استخراج جدول البيانات باستخدام محرر مستندات Google
 .1اآلن افتح https://www.google.com/drive/
 . 2نقر فوق زر االنتقال إلى  Google Driveإذا لزم األمر ،وقم بتسجيل الدخول إلى  Googleباستخدام بيانات اعتماد تسجيل
الدخول إلى Gmail
 . 3تفتح شاشة  .Google Driveهنا ،انقر فوق الزر األحمر على اليسار "جديد "NEW.
 . 4من القائمة المنسدلة ،اختر تحميل الملف File Upload

 .5في النافذة التي تفتح ،استعرض  table 2.pngواختره ،ثم انقر فوق فتح .Open
 .6بمجرد تحميل الصورة ،يجب أن تظهر في قائمة Google Drive
 .7انقر بزر الماوس األيمن على ايقونة  table 2.pngأو على االسم في القائمة ،واختار الفتح باستخدام محرر مستندات
Google
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 .8نافذة  Google Docمع الجدول والنص المستخرج من الجدول هي نافذة جديدة
 .9قارن الصورة والنص لترى كيف تم استخراج النص .الحظ أنه يستخرج النص فقط ،وليس تنسيق الجدول .إن هناك العديد من
األدوات ،بما في ذلك  Adobe Acrobat Professionalو  ABBYY Readerالتي تستخرج الجدول بأكمله ،وغير إن ثمن
البرمجيات باهض.
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Lab 02

Scraping Data from the Web
Summary
1.
2.
3.
4.

Slides: Common Data Formats
Sub-topic: Scraping html tables from web pages
Objective: Become familiar with using browser extensions and Google Spreadsheets.
Time Allotment: 90 minutes

Review your data
In this lab, you will learn how to scrape data from websites using browser extensions and Google
Spreadsheets.

Getting Started

In Russia, shell companies abound and political involvement in business creates significant risks
for international businesses. Today, there is the added pressure of increasing US and EU
sanctions. In this example, the International Consortium of Investigative Journalists scraped
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several Russian and
international business registries
to track ownership and money flows behind shell companies. The data was available online but
there was no way to download the data from the site. Take a look at:
http://www.icij.org/blog/2014/08/how-investigate-russias-shady-business-world-online

Step-by-step instructions

Scraping Data Using Browser Extensions
Browser Extensions or Browser Add-Ons are applications that run in your internet browser that
enable you to:
● Select data tables on a website, including specific rows and columns
● Copy data from these tables and use it in a spreadsheet application like Excel or Google
Sheets
Here is an example, let’s use a browser extension to scrape data about Jordan from a United
Nations website. You can use any of these procedures – depending on the browser you are using:
Google Chrome or Mozilla Firefox.

Scraping Data using Browser Extension for Google Chrome
Download Browser Extension to Scrape Data
1. Open your Chrome browser
2. To download Scraper Extension, go to
https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
?hl=en
3. In the ‘Scraper’ window that opens, click the blue + ADD TO CHROME button.

4. In the popup window that appears, click the Add extension button.
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5. The extension is now added to chrome.
Scraping Data from a Website
1. Now, open a new Chrome window
2. Go to: dosweb.dos.gov.jo
3. Once the page opens, navigate to the INDUSTRY sector, then select Building Licenses.
Click on Tables: Building Licenses. Select 2019, first quarter. Click on Table 1. Note that our
only download option is to print as a PDF, which we would have to scrape anyway. Instead,
we are going to scrape the html table directly from the page. You can try copying and
pasting directly, but you most likely won’t get the whole table and copying and pasting
introduces errors.
4. Now use the mouse pointer to highlight the first three rows of the table then right-click and
select Scrape similar… (Note, if you select the entire table, the tool will not work. You have
to select a portion of the table and Google will automatically find the rest of the table).

5. In the Scraper window that opens, click the Export to Google Docs… button.
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6. If you are not signed in to Google, Chrome asks you to sing-in using your Gmail id. A window
opens seeking permission for the Scraper extension. Click Allow.

7. A Google Spreadsheet now opens showing the building permits data scraped from the statistics
website. The headers are missing because they were not in a standard format, so will have to be
entered manually during the cleaning process. Add a source tab and put in the source information
for the table.
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Scraping Data using Browser Add-On for Mozilla Firefox
Download Browser Add-On to Scrape Data
1.
Open Firefox browser.
2.
To download an add-on called Table2Clipboard, go to: https://addons.mozilla.org/enus/firefox/addon/dafizilla-table2clipboard/
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3.
4.

On this webpage, click
On the next page that opens, click + Add to Firefox

Continue to Download

5.

In the pop-up window that appears, click Install.

6.

You will find the Table2Clipboard added to the left-click menu of the mouse.
.

Scraping Data from a Website
1.
2.
3.
4.

Now, open a new Firefox window.
Go to: http://data.un.org/en/iso/jo.html
Once the page opens, scroll down to reach the table with the heading “Social Indicators”
Now use the mouse pointer to highlight first three rows of the “Social Indicators” table, then
right-click and select Table2Clipboard > Copy whole table
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5. Now, open a new Microsoft Excel file.
6. In the cell A1 of the spreadsheet, right-click and select Paste Special

7. In the ‘Paste Special’ window, check if HTML is selected, and then click OK.
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8. The social indicators data table is now available in Excel.

Exercise: Scrape Data Using Browser Extensions
Use the Chrome or Firefox browser to scrape data from dosweb.dos.gov.jo. Under the Economy
section, find another table that is ONLY AVAILABLE as html to scrape. Do not scrape tables that
have an option to download as a CSV or Excel file. Add a source tab and put in the source
information.

Task 3: Scraping Data Using ImportHTML
Code Source from a webpage
Behind of all text, tables, photos, videos that a web page contain there is sourcecode. This code
determines what is on the page, how it looks and what it does.
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1.

Open في الصحافة حرية مؤشر
العالمhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D
9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9 either in
google chrome or firefox
2. To see the source code right click and click in Inspect (Google Chrome) or Inspect Element
(Firefox)
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3. When you move the cursor inside the code the parts in the webpage will be
selected. Inside the source code go to body class - content - mw-contect-text wiketable
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4. You will see the Table
selected. As you can see
every part in the table is selected as you move the cursor in the code, links, pictures,
and data.

Using ImportHTML
The Google Spreadsheet function =importHTML(“”,“table”,N) helps scrape a table from an HTML
web page into a Google spreadsheet. Within this function:
● The URL of the target web page, and the target table element both need to be in double
quotes.
● The number N identifies the table in the page (counting starts at 0) as the target table for
data scraping.
1.

Now, open a blank Google Spreadsheet from: https://docs.google.com/spreadsheets/ (if
you are not signed-in, Google will ask you to sign in).

2. This is the format for formulas in Google sheets: =function(“url”, “object” , number)
3. In the new Google Spreadsheet that opens, type the following function:
=importHTML("https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D
8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9","tab
le",0)
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4. If you prefer to use Excel, click on File- Download as-Microsoft Excel.

Exercise
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Scrape
http://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2019/asian-qualifiers/team/Jordan

Complex Scraping: References
If you would want to learn about more complex scraping applications, refer to these resources:
● Import.io is a browser based web scraping tool: https://www.import.io/
By following their easy step-by-step method you select the data you want to scrape and
the tool does the rest.
● Outwit Hub is a software package that you can use on your PC or laptop:
http://www.outwit.com/products/hub/ Note that the free version can only scrape 100 rows
of data.
● Regular Expressions is a coding language that looks for a particular pattern of words, digits,
or characters that recurs and extracts data using code: http://www.regular-expressions.info/
● Morph.io offers pre-written, editable scripts that use code not only to scrape but also to
schedule and reformat scraping with reusable libraries: https://morph.io/
● Beautiful Soup is a Python package for parsing HTML and XML documents. It creates a
parse tree for parsed pages that can be used to extract data from HTML, which is useful for
web scraping. It is available for Python 2.7 and Python 3.
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مختبر 2

تجريف البيانات من الويب
ملخص
 .1الشرائح :تنسيقات الملفات الشائعة
 .2الموضوع الفرعي :تجريف جداول  htmlمن صفحات الويب
 .3الهدف :تعلم كيفية استخدام امتدادات المتصفح وجداول جوجل اإللكترونية
 .4الوقت المخصص 90 :دقيقة

راجع /راجعي بياناتك
في هذا المختبر سوف نتعلم كيفية تجريف البيانات من المواقع االلكترونية باستخدام امتدادات المتصفح وجداول جوجل
اإللكترونية.
بدء االستخدام
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والمشاركة السياسية في األعمال التجارية
كثرة الشركات الوهمية في روسيا
تخلق مخاطر كبيرة للشركات الدولية .واليوم هناك ضغوطات إضافية لزيادة العقوبات األمريكية واألوروبية .وفي هذا المثال،
قام االتحاد الدولي للصحفيين االستقصائيين بتجريف العديد من سجالت الشركات الروسية والدولية لتتبع الملكية وتدفقات
األموال وراء الشركات الوهمية .وكانت البيانات متاحة على اإلنترنت ولكن لم يكن هناك طريقة لتنزيل البيانات من الموقع .ألق
نظرة على:
http://www.icij.org/blog/2014/08/how-investigate-russias-shady-business-world-online

إرشادات خطوة بخطوة
تجريف البيانات باستخدام امتدادات المتصفح
إن امتدادات المتصفح أو الوظائف اإلضافية  Add-Onsللمتصفح هي التطبيقات التي تعمل في متصفح اإلنترنت الخاص بك
والتي تساعدك على:
● اختيار جداول البيانات من الموقع اإللكتروني ،بما في ذلك صفوف وأعمدة محددة
● نسخ البيانات من هذه الجداول واستخدمها في برنامج جداول الكترونية مثل  Excelأو .Google Sheets
تاليا مثال على ذلك .دعنا نستخدم امتداد متصفح لتجريف البيانات عن باكستان من موقع األمم المتحدة على الموقع اإللكتروني.
يمكنك استخدام أي من هذه اإلجراءات  -اعتمادا على المتصفح الذي تستخدمه :جوجل كروم  Google Chromeأو
.Mozilla Firefox
تجريف البيانات باستخدام امتداد متصفح لجوجل كروم
تحميل امتداد متصفح لتجريف البيانات
 .1افتح متصفح جوجل كروم
 .2لتنزيل  ،Scraper Extensionانتقل إلى
https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngj
d?hl=en

 .3في نافذة "تجريف  " Scraperالتي ستفتح ،انقر فوق الزر االزرق .ADD TO CHROME +

 .4في النافذة المنبثقة التي تظهر ،انقر فوق زر "إضافة امتداد ."Add extension
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 .5تتم االن اضافة االمتداد الى كروم.
تجريف البيانات من الموقع اإللكتروني
.1
.2
.3

.4

اآلن  /افتح نافذة كروم جديدة
انتقل إلىdosweb.dos.gov.jo :
بمجرد ما تفتح الصفحة انتقل إلى قطاع الصناعة  INDUSTRYثم اختر تراخيص البناء .انقر فوق جداول:
تراخيص البناء .واختر  / 2019الربع األول .انقر فوق الجدول  .1الحظ أن خيار التنزيل الوحيد لدينا هو الطباعة
بتنسيق  PDFوالذي البد من تجريفه في أي حال .بدال من ذلك سنقوم بتجريف جدول  htmlمباشرة من الصفحة.
ويمكنك تجربة النسخ واللصق مباشرة لكن من المحتمل ان ال تحصل على الجدول بأكمله و أخطاء في مقدمات النسخ
واللصق.
اآلن استخدم مؤشر الماوس إلبراز الصفوف الثالثة األولى من الجدول ثم انقر بزر الماوس األيمن واختار
( ... Scrape similarمالحظة إذا قمت باختيار الجدول بأكمله فان االداة لن تعمل .يجب عليك اختيار جزء من
الجدول وسيقوم جوجل بالعثور على باقي الجدول تلقائيا).
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 .5في نافذة التجريف  Scraperالتي
مستندات جوجل Export to Google
DOCs

تفتح ،انقر فوق زر تصدير إلى محرر

 .6إذا لم تقوم بتسجيل الدخول الى جوجل ،فان جوجل سيطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم في  . Gmailوسوف
تفتح نافذة تطلب منك الموافقة على تجريف االمتداد .انقر فوق "اسمح "Allow
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 Googleوالذي يعرض بيانات تصاريح
 .7يتم اآلن فتح جدول جوجل االلكتروني
المباني التي تم تجريفها من موقع اإلحصائيات .إن الرؤوس غير موجودة ألنها لم تكن بتنسيق قياسي ،لذلك يجب إدخالها يدويا
أثناء عملية التوضيح .قم بإضافة عالمة تبويب مصدر وأدخل معلومات المصدر للجدول.

تجريف البيانات من باستخدام متصفح  Add-Onلمتصفح Mozilla Firefox
قم بتنزيل متصفح  Add-onلتجريف البيانات
افتح متصفح Mozilla Firefox
.1
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Add-on

باسم

.2

لتنزيل

.3
.4

في هذا الموقع انقر على استمر  Continueمن أجل التنزيل.
في الصفحة التالية التي تفتح انقر +Add to Firefox

 Table2Clipboardاذهب الى:

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/dafizilla-table2clipboard/

1.

 .5في النافذة المنبثقة التي تظهر ،انقر فوق تثبيت Install

 .6سوف تالحظ انه قد تمت اضافة  Table2Clipboardللقائمة اليسرى من الماوس

تجريف البيانات من الموقع اإللكتروني.
االن افتح نافذة  Firefoxجديدة
.1
اذهب الى http://data.un.org/en/iso/jo.html
.2
بمجرد ما تفتح الصفحة قم بتحريك الماوس ألسفل للوصول إلى الجدول المعنون "." Social Indicators
.3
االن استخدم مؤشر الماوس إلبراز أول ثالثة صفوف من جدول " "Social Indicatorsثم انقر على زر الماوس
.4
االيمن واختر Table2Clipboard>Copy whole table
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 .5االن افتح ملف مايكروسوفت إكسل جديد
 .6في الخلية  1Aمن الجدول االلكتروني انقر على زر الماوس االيمن واختر لصق خاص Paste Special
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 .7في نافذة لصق خاص Paste Specialتأكد فيما إذا كانت  HTMLقد تم إختيارها ثم انقر فوق زر OK

 .8االن يصبح جدول بيانات المؤشرات االجتماعية موجود في إكسل .

تمرين :تجريف البيانات باستخدام امتدادات المتصفح
استخدم متصفح  Chromeأو  Firefoxلتجريف البيانات من  dosweb.dos.gov.jo.ضمن قسم "االقتصاد" ،ابحث عن
جدول آخر متاح فقط بصيغة  htmlلتجريف البيانات منه .ال تقوم بتجريف الجداول التي بها خيار للتنزيل كملف  CSVأو
 .Excelوأضف عالمة تبويب مصدر وأدخل معلومات المصدر.

المهمة  :3تجريف البيانات باستخدام ImportHTML
النص المصدري من صفحة الويب
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والصور ومقاطع الفيديو التي تحتويها
إن وراء كل النصوص ،والجداول،
صفحة الويب ،يوجد نص مصدري .يحدد هذا النص ما هو موجود على الصفحة ،وكيف يبدو ،وما عمله؟
 .1افتح/ي مؤشر حرية الصحافة في العالم.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%AD%D8%B1%D9%
8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9

 .2لرؤية النص المصدري انقر/ي بزر الماوس األيمن على ( Inspectجوجل كروم) أو Inspect Element
.)(Firefox
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 .3عند تحريك مؤشر الماوس داخل النص المصدري ،عندها سيتم اختيار األجزاء الموجودة في صفحة الويب .داخل النص
المصدري انتقل الى body class – content-mw-contect-text-wikitable
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 .4سوف نرى الجدول المحدد .وكما
أثناء تحريك مؤشر الماوس في النص المصدري ،والروابط ،والصور والبيانات.

نالحظ ،يتم تحديد كل جزء في الجدول

استخدام ImportHTML
تساعد وظيفة جدول جوجل اإللكتروني  )importHTML ("","table" Nفي تجريف الجدول من صفحة ويب  HTMLإلى
جدول جوجل اإللكتروني .داخل هذه الوظيفة:
● يجب أن يكون عنوان  URLلصفحة الويب المستهدفة وعنصر الجدول ضمن عالمات اقتباس مزدوجة.
● يحدد الرقم  Nالجدول في الصفحة (يبدأ العد عند  )0كالجدول المستهدف لغايات تجريف البيانات.
 .1االن قم بفتح جدول جوجل الكتروني فارغ من ( https://docs.google.com/spreadsheets/إذا لم تقوم
بتسجيل الدخول فإن جوجل سيطلب منك ذلك).

 .2هذا هو تنسيق الصيغ في أوراق جوجل =)function("url",object",number
 .3في جدول جوجل اإللكتروني الجديد الذي يظهر ،اكتب الوظيفة التالية:

Eva Constantaras

=importHTML(httPS://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%Bl
%D8%AD%D 8%B1%D9%8A%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9" ," table",0)

File-Download as-Microsoft Excel  انقر فوق، إذا كنت ترغب باستخدام إكسل.4
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تمرين
تجريف http://www.fiba.basketball/basketballworldcup/2019/asian-qualifiers/team/Jordan

التجريف المعقد :المراجع
انظر المصادر التالية إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول تطبيقات التجريف األكثر تعقيدا:
●
●

●
●

 Import.ioعبارة عن أداة تجريف قائمة على الويبhttps://www.import.io// :
باتباع طريقة سهلة وخطوة بخطوة ،يمكنك تحديد البيانات التي تريد تجريفها وستقوم األداة بعمل الباقي.
 Outwit Hubعبارة عن حزمة برامج يمكنك استخدامها على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر
المحمولhttp://www.outwit.com/products/hub/ :الحظ أن اإلصدار المجاني يمكنه فقط إلغاء  100صف
من البيانات.
التعبيرات العادية  : Regular Expressionsلغة ترميز تبحث عن نمط معين من الكلمات أو األرقام أو األحرف
التي تتكرر وتستخرج البيانات باستخدام الرمزhttp://www.regular-expressions.info/ :
تقدم  Morph.ioنصوصا مكتوبة مسبقا وقابلة للتحرير والتي تستخدم الرموز ليس فقط للتجريف وانما أيضا
لجدولة وإعادة تهيئة التجريف باستخدام مكتبات قابلة إلعادة االستخدامhttps://morph.io/ :
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●

حزمة بيثون لتحليل مستندات  HTMLو
إن  Beautiful Soupهو
 .XMLوهو يقوم بإنشاء شجرة تحليل للصفحات التي يمكن تحليلها والتي يمكن استخدامها الستخراج البيانات من ،HTML
وهو أمر مفيد للتجريف عبر الويب .وهي متوفرة لنسخة بيثون  2.7و.3
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Intro to Excel
Spreadsheet
Navigating Spreadsheets
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What is a spreadsheet?
Excel is a spreadsheet program with full spectrum of capabilities
to organize data into rows and columns in order to make it easy
for reading and manipulation.
●
●
●
●

The columns are labeled by letters (A, B, C…).
The rows are labeled by numbers (1,2,3…).
In the header row you can insert the names of the variables.
The cell is named by the letter of the column and the number
of the row, for example A1 means that this cell is in column A
and in row 1.
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What you can do with Spreadsheets?
● Entering data.
● Organizing data.
● Cleaning data.
● Analyzing data.
● Visualizing data.
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The Excel interface
1
2

1) Quick Access
Toolbar
2) Tabs
3) Ribbon Interface
4) Name Box
5) Formula Bar
6) Working Area
7) Worksheet Tabs

3

4

5

6

7
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The active cell
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What is a worksheet?
Every Excel workbook is a
collection of worksheets.

Worksheets are extremely
large. Each worksheet contains
over 1 million rows and more
than 65,000 columns.
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Moving around worksheets
Right-click a worksheet tab to bring
up the worksheet options menu,
which will allow you to manipulate
the worksheets in your workbook.
Here, you can Insert, Delete,
Rename, Move, Copy, or Hide a
worksheet.

Eva Constantaras

Working with rows, columns, and cells
Identify cell ranges

using the colon (:)
character between the
first and last cells in
the range

Select a single row
or column

Select multiple
rows or columns

Select all rows and
all columns in a
worksheet

click the label of that
row or column

click the label of one
row or column and
keep the mouse
button held down,
then drag over to
select multiple

click the small box
that appears at the
intersection of row 1
and column A
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Things we can do with rows and columns
●
●
●
●
●
●

Freeze
Resize
Hide
Move
Insert
Delete
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Fill Handle
● The Fill Handle is in the bottom right
corner of the selected cell. When you
place your mouse over this handle, it
changes from a thick white cross, to a
thin black cross.
● Once you see the thin cross (no arrows)
you can click and drag the cell to fill its
contents in a single direction (up, down,
left or right).
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مقدمة للجداول اإللكترونية
إكسل

التنقل في أوراق العمل
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ماهي ورقة العمل ؟
اكسل عبارة عن برنامج للجداول االلكترونية مع مجموعة كاملة من القدرات
لتنظيم البيانات في الصفوف واألعمدة من أجل تسهيل القراءة والتتبع
● تتم تسمية األعمدة باالحرف () …A , B , C
● تتم تسمية الصفوف باالرقام ()…3 , 2 ,1
● بامكانك ادخال اسماء المتغيرات في صف الرأس
● يتم تسمية الخلية بحرف العمود ورقم الصف ،على سبيل المثال الخلية
 1Aتعني العمود  Aوالصف 1
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ما الذي يمكنك القيام به في ورقة العمل؟
• إدخال البيانات
• تنظيم البيانات
• مسح البيانات
• تحليل البيانات
• عرض البيانات
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واجهة إكسل
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

شريط أدوات الوصول السريع
عالمات التبويب
واجهة الشريط
مربع االسم
شريط الصيغة
منطقة العمل
عالمات تبويب ورقة العمل
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الخلية النشطة
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ما هي ورقة العمل ؟

كل مصنف  EXCELعبارة عن مجموعة من أوراق العمل
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التنقل بين أوراق العمل

انقر بزر الماوس األيمن فوق عالمة تبويب ورقة العمل لعرض قائمة خيارات
ورقة العمل ،والتي سوف تساعدك على التعامل مع أوراق العمل في مصنفك.
وهنا تستطيع إدراج ،أو حذف  ،أو إعادة تسمية ،أو نقل ،أو نسخ أو إخفاء ورقة
عمل.
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العمل مع األعمدة ،والصفوف والخاليا
تحديد نطاقات الخاليا

استخدم عالمة النقطتان ():
بين أول وآخر خلية في
النطاق

اختر عمود أو صف واحد

اختر اكثر من عمود أو
صف

انقر فوق اسم ذلك الصف أو انقر فوق اسم صف أو
عامود واضغط مطوال على
العامود
زر الماوس لتحديد المتعدد

اختيار الصفوف واالعمدة
في ورقة العمل

انقر فوق المربع الصغير
الذي يظهر عند
Aتقاطع الصف  1والعامود
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أشياء نستطيع عملها مع االعمدة والصفوف
• تجميد
• اعادة تحجيم
• إخفاء
• تحريك
• إدخال
• حذف
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مقبض التعبئة
• مقبض التعبئة يقع في أسفل الزاوية اليمنى من الخلية
المحددة .عندما تضع مؤشر الماوس فوق هذا المقبض
يتغير من إشارة  +بيضاء سميكة الى اشارة  +سوداء
خفيفة.
• بمجرد أن تشاهد اشارة  +السوداء الخفيفة (بدون اسهم)
عندها تستطيع النقر وسحب الخلية لتعبئة محتوياتها
باتجاه واحد (اعلى ،أو اسفل ،أو يمين ،أو يسار)
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Lab 03

Creating Your First Spreadsheet
Summary
1.
2.
3.
4.

Slides: Intro to Excel Spreadsheet
Sub-topic: Navigating spreadsheets
Objective: Navigate Excel workbooks
Time Allotment: 60 minutes

Review your data
In this lab we will learn how to create a worksheet within a workbook and insert some data
automatically using the automatic fill feature. We will hide and delete some columns as well as
rename and create a backup.

Step-by-step instructions
Starting a Workbook
When you first fire up Excel, you’ll see a welcome page where you can choose to open an
existing Excel spreadsheet or create a new one:
1. Open Excel.
2. Select Blank workbook or press Ctrl+N.
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Adding Information to a Worksheet:
▪ Adding Column Titles
1. Click into cell A1, the first cell on the spreadsheet and write a "Year" in it.
2. Click into cell B1 and write a " Population" in it.
3. Click into cell C1 and write a " Number of registered vehicles" in it.
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▪ Auto filling the year column
1. Click into cell A2 and write "2013" in it.
2. Click into cell A3 and write "2014" in it.
3. Select these two cells and hover the cursor over the bottom right corner of the second
cell until you see the Fill Handle.
4. LEFT-click and drag the Fill Handle to fill cell A6.

1

2

3

▪ Insert data manually
1.

Type the following numbers into the cells from B2 to B6:
6530
6675
9531
9798
10053

2. Type the following numbers into the cells from C2 to C6:
1263754
1331563
1412817
1502420

Eva Constantaras

1583458

Resize Column C
1.

Place the mouse pointer on the boundary line between columns B and C in the column
header. The pointer will change to a double-headed arrow.
2. Double click with the left mouse button. The column will automatically adjust its width to
match the longest entry in that column.

1

2
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Hide Column B
1. Select column B.
2. Right-click the selected columns, and then select Hide.

1

2

Freeze Column A
1.

Go to the View tab.
2. Select the Freeze Panes command and choose "Freeze First Column."
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Renaming the sheet
1.
2.
3.
4.
5.

Right-click on the tab of the worksheet you want to rename to open the context menu.
Click on Rename in the menu list to highlight the current worksheet name.
Type the new name for the worksheet.
Press the Enter key on the keyboard to complete renaming the worksheet.
The new name should be visible on the worksheet tab.
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Saving the workbook
1.

Click File then Save As.

2. Under Save As, pick the place where you want to save your workbook. For example, to
save to your desktop or in a folder on your computer, click Computer.
3. Click Browse to find the location you want in your Documents folder.
4. In the File name box, enter a name for the workbook.
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5. To save your workbook in a different file format (like .xls or .txt), in the Save as type list
(under the File name box), pick the format you want.
6. Click Save.
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مختبر 3

إنشاء أول جدول الكتروني إكسل
ملخص
.1
.2
.3
.4

الشرائح :مقدمة الى الجداول اإللكترونية إكسل
الموضوع الفرعي :التنقل في الجداول االلكترونية
الهدف :التنقل في أوراق العمل إكسل
الوقت المخصص 60 :دقيقة

مراجعة بياناتك
في هذا المختبر سوف تتعلم كيفية إنشاء ورقة عمل داخل المصنف وادخال بعض البيانات تلقائيا باستخدام خاصية التعبئة التلقائية .وسوف
نقوم باخفاء وحذف بعض االعمدة وكذلك اعادة تسميتها وانشاء نسخ احتياطية.

المقدمة خطوة بخطوة
الشروع بإنشاء مصنف
عند تشغيل برنامج إكسل سوف تظهر لك صفحة الترحيب حيث يمكنك اختيار إما فتح جداول الكترونية إكسل موجودة من قبل
أو إنشاء جداول الكترونية جديدة.
 .1افتح برنامج أكسل
 .2اختر مصنف فارغ أو اضغط Ctrl+N
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إضافة معلومات لورقة العمل
●
.1
.2
.3

إضافة مسميات األعمدة
انقر فوق الخلية  ،1Aأول خلية في ورقة العمل ،واكتب "السنة" فيها.
انقر فوق الخلية  ،1Bواكتب "السكان" فيها.
انقر فوق الخلية  ،1Cواكتب "عدد المركبات المسجلة" فيها .
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●
.1
.2
.3
.4

التعبئة التلقائية لعمود السنة
انقر فوق الخلية  2Aواكتب "."2013
انقر فوق الخلية  3Aواكتب "."2014
اختر هاتين الخليتين و مرر مؤشر الماوس فوق أسفل الزاوية اليمنى للخلية الثانية لغاية ما يظهر مقبض التعبئة'.
انقر بزر الماوس األيسر واسحب مقبض التعبئة لتعبئة الخلية 6A

● إدخال البيانات يدويا
 .1اكتب االرقام التالية في الخاليا من  2Bولغاية 6B
6530
6675
9531
9798
10053
 .2اكتب االرقام التالية في الخاليا من  2Cولغاية 6C
1263754
1331563
1412817
1502420
1583458
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3

2

1

إعادة تحجيم العمود C
 .1ضع مؤشر الماوس على الخط الحدودي بين رأس العمود  Bوالعمود  .Cوسوف يتغير مؤشر الماوس الى سهم برأس
ثنائي.
 .2انقر نقرا مزدوجا على زر الماوس االيسر .سيقوم العمود بضبط عرضه تلقائيا ليتناسب مع أطول ادخال في ذلك
العمود.

2

1
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إخفاء العمود B
 .1أختر العمود B
 .2انقر بزر الماوس االيمن على االعمدة المحددة ،ثم أختر إخفاء

2

تجميد العمود A
 .1اذهب إلى تبويب عرض
 .2اختر أمر تجميد االلواح واختار "تجميد العمود األول".

1
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تغيير اسم ورقة العمل
.1
.2
.3
.4
.5

انقر بزر الماوس األيمن على عالمة تبويب ورقة العمل التي تريد أن تغير اسمها من اجل فتح قائمة السياق.
انقر على " Renameإعادة تسمية" في القائمة من أجل تمييز االسم الحالي لورقة العمل
اكتب اسم ورقة العمل الجديد
اضغط على مفتاح  Enterفي لوحة المفاتيح من أجل استكمال تغيير اسم ورقة العمل
بعد ذلك يظهر اسم ورقة العمل الجديد في عالمة تبويب ورقة العمل.
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حفظ المصنف
.1

انقر على  Fileثم Save As

 .2تحت  Save Asواختر المكان الذي تريد أن تخزن فيه ورقة العمل .على سبيل المثال ،للحفظ على سطح المكتب أو في مجلد
في جهازك ،انقر على Computer
 .3انقر  Browseللبحث عن المكان الذي تريده في مجلد وثائقك
 .4ادخل اسم المصنف في مربع اسم الملف
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 .5إذا اردت تخزين المصنف بصيغة ملف مختلفة ( مثل  )xls , .txt.اختر الصيغة التي تريدها من  ( Save as type listتحت
مربع اسم الملف).
 .6انقر فوق " Saveالحفظ"
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Lab 04

Data Cleaning
Summary
1.
2.
3.
4.

Topic: Data cleaning
Sub-topic: rows to columns, trim, splitting and joining.
Objective: Apply and document basic cleaning techniques
Time Allotment: 90 minutes

Review your data
In this lab we will learn how to clean up a worksheet, how to combine many cells, delete excess
spaces, reformat cell contents and delete columns as well as rename and create a backup of the
data and documentation.

Step-by-step instructions
Cleaning crime data
Let's start by cleaning up the data table that we have scraped from the Public Security
Directorate site in the previous lab on the crime rates in the governorates of Jordan. The name of
the file is crime_statistics_report_table1.4.
The table contains the names of the governorates, the population census in each government
and the number of crimes, as well as the crime rate in each governorate for every 100,000
people.
Clean the workbook first
The first step to clean up a database is to organize it, and the organization starts with the
workbook first and then the worksheet.
●
●
Before

Remove the empty tab (sheet 2).
Rename sheet1.
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After

*To remove sheet 1, right click on sheet 1 then select delete from the options list.
Make a copy
Before editing the worksheet, we need to make a backup to keep the data as it is, unchanged.
We prefer to call the first version Original in order to always remember that it contains data
before the cleaning process has begun.
1.
2.
3.
4.
5.

Right click on the worksheet tab and select Move or Copy.
Select the Create a Copy checkbox.
Under Before sheet, select where you want to place the copy.
Select OK
Double-click the new sheet tab, and type the new name.
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Add the Source tab
Add a new tab, label it “Source” and add the following information:
a. Name of the data table
b. Name of the organization that produced the report
c. Link to the original source
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d. Date of the data
e. Date you scraped the data

collection

Add the Data Diary tab
Create a new sheet, called a Data Diary, to write notes about how you got the data, what
assumptions you made, what the steps of the cleaning process were and later, any analysis you
did.

Maintaining a Data Diary is one of the best practices for working with data. It just requires a little
effort. It does not need to be super long, just enough detail to give you or someone else enough
information to understand and recreate the analysis. This emphasis on reproducibility is
becoming increasingly important in data journalism.
Here is an example to what we will put in it:
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Add the Cleaning tab
In this sheet we will take all the steps to clean up the data. We have to keep both of original data
and the copy sheet as they are.
1.
2.
3.
4.
5.

Right click on the ”Copy” tab and select Move or Copy.
Select the Create a Copy checkbox.
Under Before sheet, select where you want to place the copy.
Select OK
Double-click the new sheet tab, and type the new name.
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Combine headers into a single cell
As we learned in the Organizing Data lesson, Row 1 should always contain the column headers
and the data should begin in Row 2. Before we delete the multiple headers to keep only one row,
we have to check if there are any cells with text that need to be joined into a single row.
By reviewing the data, we will find that it may be useful to combine the content of cells B5 and
C5 and insert it in cell B7. This will produce a clear title for column B
The syntax of Excel CONCATENATE is as follows:
CONCATENATE(text1, text2, …)
Where text is a text string, cell reference or formula-driven value.
To separate the values with a space, enter " " in the second argument, as follows.
=CONCATENATE(B5, " "'' C5)
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Remove the multiple headers
Your headers should always be in Row 1 and your first data entry in Row 2. Find the main header,
select all rows above it and delete the header and then cycle to the next header and repeat.
1. Select rows 1 to 6.
2. Right click and select delete.
3. Fill in any missing header rows.
4. Document your steps in the Data Diary.
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Get Rid of Extra Spaces
It is clear that the names of Jordanian governorates listed in column A contain excessive spaces.
The spaces need to be removed; the best process is through the Trim formula, not through Find
and Replace.
TRIM strips extra spaces from text, leaving only single spaces between words and no spaces at
the start or end of the text.
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1. Insert 2 new columns after column A.
2. Enter this formula in cell A2
=TRIM(B2)
3. Press enter.
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4. Copy this down to the
remaining rows.
5. Right click on Column A, then select copy.
6. Right click on Column B, Then select Paste Special, “Values” . We do this in order to get
rid of the Trim formula and save the results as text.
7. Title column B “Region”.
8. Delete A and C.
9. Annotate this step in the Data Diary.
Convert Numbers Stored as Text into Numbers
Sometimes when you import data from text files or external databases, numbers get stored as
text. Also, some people are in the habit of using an apostrophe (‘) before a number to make it
text. This could create serious issues if you are using these cells in calculations. This may occur
when a complex equation is made for these numbers or when they are sorted and filtered. You
can tell this is happening because text aligns on the left side of the column whereas numbers are
right aligned. Sometimes a green error triangle will appear when numbers are stored as text but
not always.
Sometimes, we see numbers but Excel sees text. Therefore, it is preferable to check the format of
each column and reformat it to make sure that the Excel program sees it as we see it.The
program contains several formats for dates, numbers and percentages.
To reformat column D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Select the column
Right click on it
Choose format cells
Choose number from the list
Make the decimal places zero since we are working with whole numbers.
Follow the same steps to reformat column C or select more than one column at once.
Document your steps in the Data Diary.

Eva Constantaras

Delete unrelated data
The table contains some unnecessary inputs such as row 31, which can be deleted.
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It is also preferable to move the aggregate data (Total row) a few rows down, so it doesn't
interfere with calculations, but it is useful to check our calculations before we remove it.
Fixing column E
Column E contains the names of the provinces and regions in Arabic, but the process of
extracting data from the PDF file resulted in the loss of correct Arabic text encoding.
The translation feature in Excel can be used under the Preview tab to translate the English text in
the column. The column can be hidden or deleted if you prefer to work only in the English version
of the data, but if you need to define the regions in Arabic, you need to address this matter.
Google spreadsheets contain a translation formula, GOOGLETRANSLATE(text, [source_language,
target_language]).
1.
2.
3.
4.
5.

Make copy from column A and past it in column F.
Select cell F1, then choose translate under review tab.
Make sure that you translate from English to Arabic.
Select insert.
Repeat the same process to translate each cell in column F.
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After completing all the previous steps, the data will look cleaner. The biggest regret that data
journalists have is not cleaning data well from the beginning. The question is never “Is my data
dirty?” but “how dirty is it?” The more time you dedicate to cleaning, the faster and more accurate
your analysis will be.
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You can also organize the
spreadsheet by changing the
column width to match the width of the content or freeze the first row.

Cleaning Domestic Violence Data
Steps for data cleaning vary from one table to another. Each dataset has its own problems. You
may find errors in data entry and errors in merged columns and cells. However, you always follow
the same steps with each dataset you work on, such as creating an Original worksheet, creating
a worksheet for the Data Diary and another for the data Source, as well as cleaning up multiple
headers, etc.
The best way to learn data cleaning is to practice and find solutions to the problems the data
might have.
In the first lab we explored the Population and Family Health Survey, which contained a large
number of tables. We scraped table number 14.1 on the Experience of Physical Violence using
Tabula. Let's see how the data will come out and how we will clean it. Open the file,
Jordan_DHS_2017_2018_Table_14.15_Help_seeking_to_stop_violence.
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From the first look at the table we will find that we have the following problems:

● Column headers split over several rows and columns.
● Blank rows.
● Unrelated data categories in a single column.
Before anything, always create a backup copy, name it “Copy,” and name the original, “Original,”
create a Source tab, and assign a new worksheet to document all the data cleaning steps in the
Data Diary.

Combine the headers
To do this we can use the CONCATENATE formula. After that, we should cut the new headers
and paste them as values.
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Remove blank rows
Once we combine the headers in one row, we can remove all blank rows, we can do that by
filtering column A.
1. Select column A.
2. Select the Data tab, then locate the Sort & Filter group.
3. Click the Filter command.
4. A drop-down arrow will appear in the header of each column.
5. Click the drop-down arrow for the column you want to filter.
6. The Filter menu appears.
7. Select only the blank.
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8. Select all the blank rows, right click on them and choose delete from the list.

9. Select column B.
10. Select the Data tab, then locate the Sort & Filter group.
11. Click the Filter command.
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12. Drop-down arrows will

appear in the header of each

column.
13. Click the drop-down arrow for the column you want to filter.
14. The Filter menu appears.
15. Select only the blank.
16. Delete the blank rows.

Adding a new category column
The table contains a number of internal tables describing the respondents, such as age and
income, all related to the main subject, but they belong to separate demographic categories,
which need to be specified in a separate column, not in an internal row, which as we discussed,
is reserved for data. So we can add a new column that we can later use to filter
● Copy the label name from column A.
● Paste it in front of the first item of its items in column B

● Drag the small box in the new cell to the end of this category item.
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Label the column Category. Now, filter Column A and select only the Category labels. Delete
these rows. They should not have any data in them.

Filter the data using the new category column
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Select column B.
Select the Data tab, then locate the Sort & Filter group.
Click the Filter command.
Drop-down arrows will appear in the header of each column.
Click the drop-down arrow for the column you want to filter.
The Filter menu appears.
Select only the age.

Eva Constantaras

Now you should be able to do analysis on the demographic characteristics of the victims.
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Other cleaning tips and tricks
Text to Columns
To separate the contents of one Excel cell into separate columns, you can use the 'Convert Text
to Columns Wizard'. For example, when you want to separate a list of full names into last and first
names.
1. Select the range with full names.
2. On the Data tab, in the Data Tools group, click Text to Columns.

The following dialog box appears.
3. Choose Delimited and click Next.
4. Clear all the checkboxes under Delimiters except for the Comma and Space check box.
5. Click Finish.

Understanding Errors
While cleaning data you may see some errors messages that alert you to incorrect steps. The
following are some of these errors and their definitions:
● #DIV/0! : This almost always means the formula is trying to divide by zero or a cell that is
blank. To fix this, first check to make sure that your underlying data is correct. In many
cases, you will have zeros.
● #N/A: This is short for not available and it usually means the formula couldn’t return a
legitimate result. We usually see this when we use an inappropriate argument or omit a
required argument. Hlookup and Vlookup return this if the lookup value is smaller than
the first value in the lookup range.
● #NAME?: You see this when Excel doesn’t recognize a name you used in a formula or
when it interprets text within the formula as an undefined name. In other words, you’ve
probably got a typo in your formula.
● #NUM!: This means there’s a problem with a number in your formula (usually when you’re
using a math formula).
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● #REF!: Your formula contains an invalid cell reference. For example, it might be referring
to a blank cell or to a cell that has since been deleted.
● #VALUE!: Means you’ve used an inappropriate argument in a function. This is most often
caused by using the wrong data type.
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مختبر 4

تنظيف البيانات
ملخص
 . 1الموضوع :تنظيف البيانات.
 . 2الموضوع الفرعي :صفوف إلى أعمدة ،تشذيب ،تقسيم وتجميع.
 . 3الهدف :تطبيق وتوثيق آليات التنظيف األساسية.
 . 4الوقت المخصص 90 :دقيقة.

راجع بياناتك
في هذه التجربة العملية ،سنتعلم كيف ننظف ورقة عمل ،وكيف تدمج عدة خانات ،ونحذف المسافات الزائدة ،ونعيد تنسيق محتوى الخانات
ونحذف األعمدة ،باإلضافة إلى إعادة تسمية وإنشاء نسخة احتياطية من البيانات والوثائق.

تعليمات خطوة بخطوة
تنظيف بيانات الجريمة
لنبدأ بتنظيف جدول البيانات الذي قمنا بتجريفه من موقع مديرية األمن العام في التجربة العملية السابقة؛ المعني بمعدالت الجريمة في
محافظات األردن .اسم الملف هو تقرير إحصائيات الجريمة :جدول .1.4
يحتوي الجدول على أسماء المحافظات ،التعداد السكاني في كل محافظة وعدد الجرائم ،باإلضافة إلى معدل الجريمة في كل محافظة لكل
 100ألف شخص.
نقوم بتنظيف ورقة العمل ً
أوال
ً
الخطوة األولى لتنظيف قاعدة بيانات هي تنظيمها ،وتبدأ عملية التنظيف بكراسة العمل أوال ومن ثم ورقة العمل.
●
●
قبل

بعد

احذف التبويب الفارغ (sheet 2).
أعد تسمية .1sheet
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*لحذف  ،1sheetنضغط يمينًا على  1sheetثم نختار "حذف" من قائمة الخيارات.
نقوم بعمل نسخة
قبل التعديل على ورقة العمل ،نحتاج إلى عمل نسخة احتياطية لالحتفاظ بالبيانات على حالتها ،دون تغيير .نفضل أن نطلق على النسخة
األولى" :األصلية" ،حتى نتذكر دائ ًما أنها تحتوي على البيانات قبل أن تبدأ عملية التنظيف.
.1
.2
.3
.4
.5

اضغط يمينًا على التبويب الخاص بورقة العمل ونختار "تحريك  "Moveأو "نسخ Copy".
اختر خانة "إنشاء نسخة ."Create a Copy
تحت  ،Before sheetنقوم باختيار المكان الذي تريد أن تحتفظ فيه بالنسخة.
اختر .OK
اضغط مرتين على تبويب الورقة الجديدة ،واكتب االسم الجديد.
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أضف تبويبًا للمصادر
أضف تبويبًا جديدًا ،ضع "المصدر" عنوانًا له وأضف المعلومات التالية:
 . 1اسم جدول البيانات.
 . 2اسم المؤسسة المنتجة للتقرير.
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 . 3رابط إلى المصدر األصلي.
 . 4تاريخ جمع البيانات.
 . 5التاريخ الذي قمت فيه بتجريف البيانات.

أضف تبويب "يوميات البيانات"
نقوم بإنشاء ورقة جديدة اسمها "يوميات البيانات" ،لكتابة مالحظات عن كيفية حصولك على البيانات ،و االفتراضات التي وضعت،
خطوات التنظيف التي تمت ،والحق ًا أي تحليل قمت به.

قليال وليس بالضرورة أن تأخد وقتا ً
إن اإلبقاء على "يوميات البيانات" من أفضل ممارسات التعامل مع البيانات ،فهي تتطلب مجهودًا ً
طويالً  ،وإنما أن تكون مفصلة بما يكفي ألن تقدم لك أو لشخص آخر معلومات كافية لفهم وإعادة التحليل ،وقد أضحى هذا التركيز على
إمكانية إعادة اإلنتاج مه ًما في صحافة البيانات.
إليك مثال على ما سنضعه بداخله:
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أضف تبويب "التنظيف"
سنتخذ كافة خطوات تنظيف البيانات تحت هذا التبويب  ،حيث ينبغي أن نترك البيانات األصلية والنسخة االحتياطية من البيانات كما هما.
.1
.2
.3
.4
.5

اضغط يمينًا على التبويب الخاص بورقة "النسخة االحتياطية" ونختار "تحريك  "Moveأو "نسخ ."Copy
اختر خانة "إنشاء نسخة ."Create a Copy
تحت  ،Before sheetنقوم باختيار المكان الذي تريد أن تحتفظ فيه بالنسخة.
اختر .OK
اضغط مرتين على تبويب الورقة الجديدة ،واكتب االسم الجديد.
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نقوم بتجميع العناوين في خانة مفردة
مثلما تعلمنا في درس "تنظيم البيانات" ،ينبغي دائ ًما أن يحتوي الصف األول على عناوين األعمدة ،وينبغي أن تبدأ البيانات من الصف
الثاني .وقبل أن نحذف العناوين المتعددة من أجل االحتفاظ بصف واحد فقط ،يجب أن نراجع إذا كانت هناك أية خانات بنص يحتاج إلى أن
يتم دمجه في صف مفرد.
بمراجعة البيانات ،سنجد أنه ربما يكون من المفيد أن ندمج محتوى الخانتين  5Bو 5Cونضعه في الخانة  .7Bسيعمل هذا على منح
العمود  Bعنوان واضح .
تتم صياغة دالة إكسل كما يلي:
(… CONCATENATE(text1, text2,
حيث يكون النص سلسلة نصية ،أو مرجع خلية أو قيمة مستندة إلى معادلة.
للفصل بين القيم بمسافة ،نقوم بإدخال " " في الحجة الثانية ،كما يلي.
)=CONCATENATE(B5, " "'' C5
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نقوم بحذف العناوين المتعددة
ينبغي دائ ًما أن تكون عناوينك في الصف األول ،وأن يبدأ إدخال البيانات من الصف الثاني .نبحث عن العنوان الرئيسي ،ونختار جميع
الصفوف الموجودة فوقه ونحذف العنوان ،ومن ثم نذهب إلى العنوان التالي وكرر األمر.
.1
.2
.3
.4

نختار الصفوف من  1إلى .6
نضغط يمينًا ونختار حذف .delete
نقوم بملء أي صفوف عناوينها ناقصة.
نقوم بتوثيق خطواتنا في "يوميات البيانات".
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نتخلص من المسافات الزائدة
من الواضح أن أسماء المحافظات األردنية المدرجة في العمود  Aتحتوي على مسافات فائضة ،وعليه فهذه المسافات بحاجة إلى الحذف،
وأفضل طريقة للقيام بذلك هي صيغة التشذيب  ،Trimوليس من خالل البحث  Findواالستبدال .Replace
تعمل خاصية التشذيب أو  Trimعلى تجريد النص من المسافات الزائدة ،تاركة مسافات مفردة فقط بين الكلمات ،دون ترك أية مسافات في
بداية أو نهاية النص.
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 . 1نقوم بإدراج عمودين بعد العمود .A
 . 2نقوم بإدخال هذه الصيغة في الخانة :2A
)=TRIM (B2
 . 3نضغط إدخال أو .enter
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

الباقية.

نقوم بنسخ هذا أدناه إلى الصفوف
نضغط يمينًا على العمود  ،Aثم نختار نسخ.
نضغط يمينًا على العمود  ،Bثم نختار نسخ خاص " ،Paste Specialقيم" أو " ."Valuesنختار ذلك بغية التخلص من
صيغة التشذيب وحفظ النتائج كنص.
نعنون العمود  Bبـ"إقليم ."Region
نحذف  Aو.C
نقوم بتوثيق هذه الخطوة في يوميات البيانات.

نقوم بتحويل األرقام المخزنة كنص إلى أرقام
ضا ،بعض
في بعض األحيان عندما نحصل على البيانات من ملفات نصية أو قواعد بيانات خارجية ،يتم حفظ األرقام باعتبارها نص .أي ً
صا .يمكن لهذا أن يتسبب في مشاكل حقيقية إذا كنت تستخدم هذه
األشخاص معتادون على استخدام هذه العالمة (‘( قبل األرقام لجعلها نصو ً
الخانات في عمليات حسابية .يمكن أن يحدث هذا عند القيام بمعادلة معقدة لهذه األرقام أو عند فرزها وفلترتها .يمكنك اكتشاف حدوث هذا
ألن النص يأخذ محاذاة إلى الجانب األيسر من العمود بينما األرقام تكون محاذية للجانب األيمن .في بعض األحيان ،سيظهر مثلث أخضر
داللة على وجود خطأ عند فرز األرقام كنص ،لكن لن يحدث هذا دائ ًما.
صا .وعليه ،من األفضل أن نراجع تنسيق كل عمود ونعيد تنسيقه للتأكد من أن برنامج
في بعض األحيان ،نرى أرقا ًما لكن يراها إكسل ن ً
إكسل يراه مثلما نراه .يحتوي البرنامج على العديد من التنسيقات الخاصة بالتواريخ واألرقام والنسب المئوية.
إلعادة تنسيق العمود :D
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نختار العمود.
نضغط عليه يمينًا.
نختار تنسيق الخانات .format cells
نختار  Numberمن القائمة.
صفرا بما أننا نتعامل مع أرقام صحيحة.
نجعل الخانات العشرية
ً
نتبع نفس الخطوات إلعادة تنسيق العمود  Cأو نختار أكثر من عمود في نفس المرة.
نقوم بتوثيق خطواتك في يوميات البيانات.
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نحذف البيانات عديمة الصلة
يحتوي الجدول على بعض المدخالت غير الضرورية مثل الصف  ،31الذي يمكن حذفه.
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يفضل أيضا أن يتم نقل البيانات اإلجمالية (الصف بأكمله( بعض الصفوف ألسفل ،كي ال تتعارض مع الحسابات .لكن من المفيد فحص
بياناتنا قبل أن نزيلها.
معالجة العمود E
يحتوي العمود  Eعلى أسماء المقاطعات والمناطق باللغة العربية ،لكن عملية استخراج البيانات من ملف بي دي إف نتج عنها خسارة
ترميز النص العربي الصحيح.
يمكن استخدام خاصية الترجمة في إكسل تحت عالمة تبويب  Previewلترجمة النص اإلنجليزي في العمود .يمكن إخفاء أو حذف العمود
في حال كنت تفضل أن تعمل بالنسخة اإلنجليزية من البيانات ،لكن إن كنت تحتاج أن تعرف المناطق باللغة العربية ،فعليك معالجة هذا
األمر.
تحتوي جداول بيانات جوجل على صيغة ترجمة؛
)]GOOGLETRANSLATE(text, [source_language, target_language
 -1اصنع نسخة من العمود  Aوالصقها في العمود .F
 -2نختار الخلية  ،1Fثم نختار  Translateتحت عالمة تبويب ٌ.Review
 -3نتأكد أنك تترجم من اإلنجليزية إلى العربية.
 -4نختار .Select
 -5نعيد العملية نفسها لترجمة كل خلية في العمود .F
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بعد إكمال كل الخطوات السابقة ،ستبدو البيانات أنظف .ما يؤرق صحفيي البيانات تنظيف البيانات جيدا من البداية .ليس السؤال أبدا "هل
بياناتي متسخة؟" لكن "ما هو مقدار اتساخها؟" .كلما خصصت وقتا أكبر للتنظيف ،كلما كان تحليلك أسرع وأدق.
يمكنك أيضا تنظيم جدول البيانات عن طريق تغيير عرض العمود ليطابق عرض المحتوى أو عن طريق تجميد الصف األول.
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تنظيف بيانات العنف األسري
تختلف خطوات تنظيف البيانات من جدول إلى آخر .كل مجموعة بيانات لها مشاكلها .يمكنك أن تجد أخطا ًءا في إدخال البيانات وأخطا ًءا
في األعمدة والخاليا المدمجة .رغم ذلك ،نتبع دوما نفس الخطوات مع كل مجموعة بيانات نعمل عليها ،مثل إنشاء ورقة عمل أصلية ،أو
إنشاء ورقة عمل ليوميات البيانات وأخرى لمصدر البيانات ،إضافة إلى تنظيف عناوين متعددة ،إلخ.
أفضل طريقة لتعلم تنظيف البيانات هي الممارسة وإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تحتويها البيانات.
اكتشفنا في التدريب العملي األول تعداد السكان ودراسة صحة األسرة ،التي احتوت على عدد كبير من الجداول .نقوم بتجريف الجدول
رقم  14.1عن تجربة العنف البدني باستخدام  Tabulaلنرى كيف ستخرج البيانات وكيف سننظفها .افتح الملف
Jordan_DHS_2017_2018_Table_14.15_Help_seeking_to_stop_violence.
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من النظرة األولى للجدول سنجد أننا لدينا المشاكل التالية:
● عناوين األعمدة تنقسم على العديد من الصفوف واألعمدة.
● صفوف فارغة.
● فئات بيانات غير ذات صلة في عمود واحد.
قبل أي شيء ،ننشئ دائما نسخة احتياطية ،وسمها " ،"copyوسمي األصلية " ."Originalننشئ عالمة تبويب مصدر ،ونخصص ورقة
عمل جديدة لتوثيق كل خطوات تنظيف البيانات في يوميات البيانات.
اجمع العناوين
لعمل هذا ،يمكننا استخدام صيغة  .CONCATENATEبعد ذلك ،يجب أن نقص العناوين الجديدة و نلصقها كقيم.

Eva Constantaras

أزل الصفوف الفارغة
بمجرد أن نجمع العناوين في صف واحد ،يمكننا إزالة كل الصفوف الفارغة ،يمكننا عمل ذلك بترشيح العمود .A
 -1نختار العمود .A
 -2نختار عالمة تبويب  ،Dataثم نحدد موقع مجموعة .Sort & Filter
 -3ننقر أمر .Filter
 -4سيظهر سهم منزلق ألسفل في عنوان كل عمود.
 -5ننقر على السهم المنزلق ألسفل في العمود الذي نريد ترشيحه.
 -6ستظهر قائمة .Filter
 -7نختار الفارغ فقط.
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 -8نختار كل الصفوف الفارغة ،ننقر يمينا عليهم ونختار حذف من القائمة.
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 -9نختار العمود .B
 -10نختار عالمة تبويب  ،Dataثم حدد موقع مجموعة .Sort & Filter
 -11ننقر على أمر .Filter
 -12ستظهر األسهم المنزلقة ألسفل في عنوان كل عمود.
 -13ننقر على السهم المنزلق ألسفل في العمود الذي تريد ترشيحه.
 -14ستظهر قائمة .Filter
 -15نختار الفارغ فقط.
 -16نحذف الصفوف الفارغة.
إضافة عمود فئة جديدة
يحتوي الجدول على عدد من الجداول الداخلية التي تصف المستجيبين ،مثل العمر والدخل وكل ما يرتبط بالموضوع األساسي ،لكنهم
ينتمون إلى فئات ديموجرافية منفصلة ،تحتاج إلى أن يتم تعيينها في عمود منفصل ،وليس صف داخلي ،وهو كما تناقشنا محجوز للبيانات.
لذا يمكننا إضافة عمود جديد يمكننا استخدامه الحقا للترشيح.
● ننسخ اسم العنوان من العمود .A
● نلصقه أمام العنصر األول من العناصر في العمود .B

● نسحب الصندوق الصغير في الخلية الجديدة إلى نهاية هذه الفئة من العناصر.
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نعط فئة العمود عنوانا .اآلن ،نرشح العمود  Aوال نختار إال عناوين الفئات .نحذف هذه الصفوف .يجب أال يكون بداخلهم أي بيانات.
رشح البيانات باستخدام عمود الفئة الجديد
 -1نختار العمود .B
 -2نختار عالمة تبويب  ،Dataثم نحدد موقع مجموعة .Sort & Filter
 -3ننقر على أمر .Filter
 -4ستظهر األسهم المنزلقة ألسفل في عنوان كل عمود.
 -5ننقر على السهم المنزلق ألسفل في العمود الذي نريد ترشيحه.
 -6ستظهر قائمة .Filter
 -7ال نختار إال العمر.
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يفترض أن نكون قادرين اآلن على عمل تحليل للخصائص الديموغرافية للضحايا.
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خدع وأساليب تنظيف أخرى
النص إلى أعمدة
لفصل محتويات خلية إكسل واحدة إلى أعمدة منفصلة ،يمكننا استخدام مرشد تحويل النص إلى أعمدة " Convert Text to Columns
 ."Wizardعلى سبيل المثال ،عندما نريد فصل قائمة األسماء كاملة إلى أسماء أولى وأخيرة.
 -1نختار مجموعة األسماء كاملة.
 -2في عالمة تبويب  ،Dataفي مجموعة  ،Data Toolsننقر .Text to Columns
سيظهر المربع الحواري التالي.

 -3نختار  Delimitedوننقر .Next
 -4نزيل العالمات من كل خانات االختيار تحت  Delimitersإال لخانتي اختيار  Commaو .Space
 -5ننقر .Finish

فهم األخطاء
عند تنظيف البيانات قد نرى بعض رسائل األخطاء التي تنبهنا إلى خطوات غير صحيحة .التالية بعض األخطاء وتعريفاتها:
●  : !0/#DIVمعظم الوقت يعني هذا أن الصيغة تحاول القسمة على صفر أو أن الخلية فارغة .لمعالجة ذلك ،نتحقق أوال لنتأكد
أن بياناتنا األساسية صحيحة .في كثير من الحاالت ،سيكون لديك أصفارا.
●  :#N/Aهذا اختصار "غير متاح" ويعني عادة أن الصيغة لم تستطع إرجاع نتيجة منطقية .نرى هذا عادة عندما نستخدم حجة
غير مناسبة أو نحذف حجة مطلوبة Hlookup .و  Vlookupتعيد هذا إذا كانت قيمة البحث أقل من القيمة األولى في مدى
البحث.
●  :?#NAMEنرى هذا عندما ال يتعرف إكسل على اسم استخدمته في صيغة أو عندما يفسر نصا داخل الصيغة كاسم غير محدد.
بكلمات أخرى ،ربما كان لديك خطأ إمالئي في الصيغة.
●  :!#NUMيعني هذا أن هناك مشكلة مع رقم في صيغتنا عادة عندما نستخدم صيغة رياضية(
●  :!#REFتحتوي الصيغة على مرجع خلية غير صحيح .على سبيل المثال ،قد تشير إلى خلية فارغة أو خلية قد حذفت.
●  :!#VALUEيعني أننا استخدمنا حجة غير مناسبة في دالة .أكثر الوقت يكون هذا بسبب استخدام النوع الخطأ من البيانات.
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Exercise

Cleaning Crime Data
Summary
1.

Lab: Data cleaning

2. Sub-topic: Rows to columns, trim, splitting and joining
3. Objective: Practice all the cleaning techniques learned in this lab
4. Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Related Lab

1
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Procedure

This table contains data on the crimes committed in Jordan during 2017 and is organized based
on administrative divisions of governorates and police departments.
Extract the data from the table using Tabula and then clean the data using Excel, following the
instructions explained in Lab 4. Document everything in your Data Diary tab.
● Combine the split headings to create a column name for each column.
● Get rid of multiple headers.
● Remove the empty rows.
● Remove the extra spaces in column A.
● Check every column format and make sure that each column has the correct format.
● Create a category column after column A.

2

Eva Constantaras

Further Practice
Browse the criminal statistical report for 2017 of crimes in Jordan issued by the Public Security
Directorate, select a table, and extract data from it following the methods explained prior to data
scraping and then clean them to practice the skills of extraction and cleaning.

Assessment
Compare your Data Diary to the data diary of your neighbor. Who did a better job of documenting
the steps so that an editor could reproduce the work?

3
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تمرين

تنظيف بيانات الجريمة
ملخص
 . 1المختبر :تنظيف البيانات
 . 2الموضوع الفرعي :صفوف إلى أعمدة ،تشذيب ،تقسيم وتجميع
 . 3الهدف :تمرن على جميع آليات التنظيف التي تعلمتها في هذه التجربة العملية
 . 4الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
معرفة السياق
مختبر له صلة

الطريقة

1
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يحتوي هذا الجدول على الجرائم المرتكبة في األردن خالل عام  ،2017وهي منظمة استنادا إلى التقسيمات اإلدارية للمحافظات ودوائر
الشرطة.
استخرج البيانات من الجدول باستخدام  ،Tabulaثم قم بتنظيفها باستخدام  ،Excelمتبعا التعليمات الموضحة في التجربة العملية رقم .4
قم بتوثيق كل شيء في تبويب "يوميات البيانات" الخاص بك.
●
●
●
●
●
●

ادمج عناوين التقسيم إلنشاء اسم لكل عمود.
تخلص من العناوين المتعددة.
احذف الصفوف الخالية.
احذف المسافات الزائدة في العمود .A
تحقق من تنسيق كل عمود ،وتأكد من أن كل عمود منسق تنسيقا صحيحا.
قم بإنشاء عمود للفئة بعد العمود .A

المزيد من التدريبات
تصفح التقرير اإلحصائي الجنائي لعام  ،2017المعني بالجرائم في األردن الصادر عن مديرية األمن العام ،اختار مجموعة عشوائية من
جداول البيانات واستخرج البيانات منها متبعا الطرق الموضحة التي تسبق تجريف البيانات ثم قم بتنظيفها حتى تتمرن على مهارات
االستخراج والتنظيف.

تقييم
قارن "يوميات البيانات" الخاصة بك بيوميات زميلك /زميلتك .من أحسن توثيق الخطوات حتى يتسنى للمحرر أن يعيد إنتاج العمل

2
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Lab 05

Introduction to Excel
Summary
1.
2.
3.
4.

Lab: Data Analysis
Sub-topic: Sorting, filtering, sums, percentages, percentage change
Objective: Perform basic operations in Excel
Time Allotment: 90 minutes

Case Study
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In this example, the Nation
Newsplex
analyzes aggregate annual crime statistics to analyze crime patterns.

team

in

Kenya

This was their hypothesis:
Only serious violent crimes are regularly reported to the police and these crimes are
concentrated in certain parts of the country.
What were some of their key findings?

Review your data
In this lab we will use Excel to analyze the database on crime in Jordan issued by the Directorate
of Public Security, which publishes summary statistics annually.
Disaggregated data is not available. The data is summarized into categories such as location, crime
type and crime severity. Another data set aggregates crimes according to perpetrators who fall
into three special categories: unemployed, foreigners and young people.
We will learn how to use simple equations such as calculating the sum, percentages and
percentage change. We will also use Excel tools such as sorting and filtering to answer a number
of questions that address the problem, impact, cause and solution needed to prove or disprove a
specific hypothesis.
Open the data file, called crime data, which includes the following tables:
● Table 1.6
● Table 1.2
Before we begin, we need to make sure we understand our data. Go through and answer these
questions in your Data Diary:

Sources of Data

●

Which organization
produced this data?

●

How did the
organization source the
data or is it the original
source?

The Indicators

Units of Measure

●

What do the indicators
mean? What is being
measured?

●

What do the numbers
mean? What is the
unit of measure?

●

Where is the glossary or
methodology for this data?

●

Is the data measuring
a raw number, a rate,
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●

Is the data aggregated
or disaggregated?

●

Is there a link to data
on the spreadsheet?

●

How old is the data?

●

What indicators are not
included in this data that
would provide more
context?

a percentage or
something else?
●

Is this data available
using other measures
from another source?

Some basic questions arise above that we will need to add to the Data Diary. You may have more.
1. What types of crimes fall under each of these broad categories?
2. What is the definition of a “crime” for it to be entered into the database? Was an official
criminal report filed? Was the crime investigated and/or solved?
3. For the data about perpetrators, how are these determined? Are these cases in which
perpetrators were identified, investigated, prosecuted and found guilty? Where are the
Jordanians in this data set?

Step-by-step instructions
Hypothesis:
Across the country, the criminal reporting system reflects a high rate of reporting of crimes
against property and much lower rates of reporting of crimes that directly endanger citizens.
Each person will answer the following questions through the available data file:
1.

What kind of crime was most commonly reported to the Police directorate Jordan
in 2018? (problem question)

2. What proportion of each type of crime was reported to the Police directorate in
Jordan in 2018? (problem question)
3. What is the proportion of each crime type recorded by each police directorate in
2018? Where is each crime type most commonly reported? (impact question)
4. What is the percentage change in the number of crimes in total and by type
recorded in Jordan between 2014 and 2018? Which grew and shrank the most?
(problem question)
5. What is the nationwide average reporting of each crime type in raw numbers and
as a percentage? Which police directorate report above or below average
proportions of crimes against property? (impact question)
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Q1: What kind of crime was most commonly reported to the Police directorate Jordan in 2018?
(problem question)
To answer this question we need:
● To scrape the data from Table 1.6 which includes the types of crimes in Jordan according
to regions and police directorates for 2018.

● Import the CSV file into a new workbook:
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● Clean the data:
➔ Add a source tab.
➔ Create a copy.
➔ Add a Data Diary tab.
➔ Add the Cleaning tab.

➔ Remove the headers spanning multiple rows.
◆ Annotate this step in the Data Diary.

Eva Constantaras
➔ Split the combined
◆ Annotate this step in the Data Diary.

data in column B and D.
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➔ Adding Category column
◆ Insert new column after column A, name it “Category”.
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● Filter column A by region.
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◆ Document each step in your data diary tab.

Now the data is clean and ready for analysis. Currently, our data is not in the right shape for
analyzing crime types: it is wide rather than long. Since we are looking for the most frequent type
of crime, we need to switch the rows and columns of our dataset.

To do this, copy the data table. Under Paste Special, choose the tick box that says Transpose.
Before this step we have to identify the data we need only, we need to:
● Names of police directorates.
● Number of crimes reported.
We do not need:
● The total values in column C and row number 30.
● We also do not need Arabic translation, as does the column of the category.
So HIDE everything you do not want and copy just what you want.
◆ Document each step in your data diary tab.
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After transposing the data, create a copy of the worksheet and name it Q1.
To determine the most common types of crime, we will:
1.

Label Column Z Total. Calculate the total number of each type of crime for all the
governorates using SUM function. =SUM(B2:Y2). This adds the data between the first cell
in the range and the last cell in the range.
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Repeat the SUM formula by dragging the small black arrow that appears in the bottom corner of cell
Z2 down to cell Z8. Check to make sure the formula has auto copied correctly by checking the
formula in several of the cells.
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2. Sort the results from largest to smallest.

Select all of Row 1, go to the Data menu, and add a filter. On the filter that appears in cell Z1, your
totals column, sort smallest to largest.
OR
Right-click on a value cell, and click Sort.
Then, click Sort Smallest to Largest or Sort Largest to Smallest. On some versions of Microsoft
Excel, this method will not work, so be sure to check whether all the columns of data have sorted
correctly or if only column Z changed. If only column Z changed, undo and use the method
above.
● Record your steps in the Data Diary.
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ANSWER:

Q2: What proportion of each type of crime was reported to the police directorate in Jordan in
2018? (problem question)
Proportion of each type of crime = Number of crimes by type / total number of crimes in Jordan.
Create another copy of your data tab and label it Q2.
To calculate the total crimes in Jordan, calculate the total values for each crime in column Z using
the sum formula. In cell A10, label the “Grand Total”. In cell Z10, calculate the sum: =SUM(Z2:Z8).
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To calculate the proportion of each type of crime, divide the number of crimes by type by
the total number of crimes in Jordan.
Label cell AA as Proportion or Percentage.
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Tip: in this case, it's
important that you lock the cell
reference with a dollar sign ($Z$10). This creates an absolute reference, which means that
when you copy a formula down or across, the cell address for that part of the formula
remains the same.
As shown in the screenshot below, the formula = Z2 /$Z$10 returns exactly the same
results as = Z2/21254.
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Tip: Click the Percent Style button in the Number group of the Home tab to quickly format the cell
selection by converting values to percentages. Alternatively, select the whole column, right click,
select format cells and format as a percentage.
● Record your steps in the Data Diary.
Q3: What is the proportion of each crime type recorded by each police directorate in 2018?
Where is each crime type most commonly reported? (impact question)
Create a copy of Q2 and label it Q3.
The proportion of each crime type recorded by each region = Number of crimes by type by
region divided by the total number of crimes for that region.
First, we need to calculate the total crime in each province using the SUM formula.
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Repeat the previous formula for all the remaining columns by dragging the small square to the
right hand side.

Secondly, to calculate the proportion of each crime type recorded by each police directorate,
divide the number of crimes by type by police directorate by the total number of crimes for that
police directorate.
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● Insert a new column to
the left of each police
directorate column.
● Enter the formula using the dollar sign to lock the Total in C2 =B2/$B$10

● Drag the formula to the end of the column.
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● Make sure that the results are formatted as a percentage.
● Repeat the same formula with each police directorate.

● Record your steps in the Data Diary.
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Q3b: Where is each crime type most commonly reported?
In order to answer this question, we will need to sort by crime type, not by police directorate. This
will require clearer labeling of our headers and then the use of transpose.
1. Relabel “proportion” as “Region X Proportion” For example, label “Capital Proportion”.
2. Select your data, copy, and add a new sheet, label it Q3b.
3. Paste special with transpose so we can sort each crime type by police directorate.

4. Filter column 1 and choose the proportion of each province only.
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5. Sort largest to smallest.

6. Which region reports the highest proportion of each crime?

● Record your steps in the Data Diary.
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Q4: What is the percentage

change in the number of

crimes in total and by type recorded in Jordan between 2014 and 2018? Which grew and
shrank the most? (problem question)

To answer this question, we need the number of annual crimes over the last five years by type,
which is available in Table 1.2

We will scrape and clean the data following the steps above. The cleaned file is also available in
the data folder for this lab.
Create a copy and label it Q4.
In column G, label Percentage Change 2014 to 2018.
To calculate percentage change, remember: NOO.
(New Number - Old Number) / Old Number
In this case (F2-B2)/B2. We use the parentheses so that Excel first subtracts the 2014 figure from
the 2018 figure and then divides by the 2014 figure.
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Drag the formula down until cell D9 to calculate the probability with each crime type.

Format the result as a percentage.
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Now we can sort the results from largest to smallest to find out which types of crimes have
witnessed the biggest reporting jump or decline.
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To avoid Excel sorting the Total
blank row between the data and the total.

ANSWER:

as part of the data set, add a
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● Record your

steps in the Data Diary.

On your own:
Q5: What is the nationwide average reporting of each crime type in raw numbers and as a
percentage? Which police directorate report above or below average proportions of crimes
against property? (impact question)
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مختبر 5

مقدمة لبرنامج اكسل

الملخص
.1

المختبر :تحليل البيانات

 .2الموضوع الفرعي:الفرز ،والتصفية ،والمجاميع ،والنسب المئوية ،وتغيير النسب المئوية
 .3الهدف إجراء العمليات األساسية في برنامج اكسل
 .4الوقت المخصص 90 :دقيقة

دراسة حالة
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 Nation Newsplexفي كينيا بتحليل

في هذا المثال ،يقوم فريق نيشن نيوز بلكس
اإلحصاءات السنوية اإلجمالية للجريمة من أجل تحليل أنماط الجريمة.

هكذا كانت فرضياتهم :

ال يتم ابالغ مراكز الشرطة بانتظام إال عن جرائم العنف الخطيرة ،وتتركز هذه الجرائم في أجزاء معينة من البالد.

ما هي بعض النتائج الرئيسية التي توصلوا إليها؟

استعراض بياناتك
في هذا التمرين نستخدم برنامج إكسل لتحليل قاعدة البيانات الخاصة بالجريمة في األردن الصادرة عن مديرية األمن العام ،والتي تنشر
اإلحصائيات الملخصة سنويا.

إن البيانات المجمعة غير متاحة .غير أنه يتم تلخيص البيانات في فئات مثل الموقع ونوع الجريمة وشدة الجريمة .كما وتقوم مجموعة بيانات
أخرى بتجميع الجرائم وفقا للجناة الذين ينقسمون إلى ثالث فئات خاصة :العاطلين عن العمل واألجانب والشباب.

سنعرف كيفية استخدام المعادالت البسيطة مثل حساب المجموع والنسب المئوية وتغير النسبة المئوية .سنستخدم أيضا أدوات إكسل مثل الفرز
والتصفية لإلجابة على عدد من األسئلة التي تعالج المشكلة والتأثير والسبب والحل المطلوبة إلثبات فرضية معينة أو دحضها.

افتح ملف البيانات تحت اسم بيانات الجريمة ،والذي يتضمن الجداول التالية:
●

Table 1.6

●

Table 1.2

قبل أن نبدأ ،يتعين علينا التأكد من فهمنا لبياناتنا .تابع وأجب عن هذه األسئلة في يوميات البيانات الخاصة بك:

مصدر البيانات

●

من المؤسسة التي قامت بإعداد هذه
البيانات؟

المؤشرات

● ماذا تعني المؤشرات ،وما الذي يجري
قياسه؟

وحدات القياس

●

ماذا تعني األرقام  ،وما الذي
يجري قياسه؟
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●

كيف قامت المنظمة بجمع البيانات ،هل
هي المصدر األصلي؟

●

هل يوجد مسرد أو منهجية لهذه

●

البيانات؟

خام ،معدالت ،أو نسبة مئوية أو

● ما هي المؤشرات الغير مدرجة في

●

هل البيانات مجمعة أو غير مجمعة ؟

●

هل يوجد رابط في ورقة العمل؟

هذه البيانات والتي يمكن أن تقدم

●

ما عمر البيانات؟

المزيد من السياق؟

هل تقوم البيانات بقياس رقم
أي شيء آخر؟

●

هل البيانات متاحة باستخدام
مقاييس اخرى من مصدر اخر

بعض االسئلة االساسية التي تمت اثارتها أعاله والتي يتعين عليك إضافتها إلى "يوميات البيانات" .قد يكون لديك أكثر من ذلك.
.1

ما أنواع الجرائم التي تندرج تحت كل فئة من هذه الفئات الواسعة؟

 .2ما تعريف "الجريمة" من إدخالها في قاعدة البيانات؟ هل تم رفع تقرير جنائي رسمي؟ هل تم التحقيق في الجريمة و/أو حلها؟
 .3بالنسبة للبيانات المتعلقة بالجناة ،كيف يتم تحديدهم ؟ هل هذه هي الحاالت التي تم فيها تحديد هوية الجناة والتحقيق معهم وإدانتهم
؟ أين األردنيون في مجموعة البيانات هذه؟

التعليمات خطوة بخطوة
الفرضية

يعكس نظام اإلبالغ الجنائي ،في جميع أنحاء البالد  ،معدالت اإلبالغ المرتفعة عن الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات وانخفاض معدالت
اإلبالغ عن الجرائم التي تعرض المواطنين للخطر بشكل مباشر.
سيقوم كل شخص باالجابة على األسئلة التالية من خالل ملف البيانات المتوفر:
.1

ما نوع الجريمة األكثر شيوعا التي أبلغت عنها مديريات الشرطة في األردن في عام 2018؟ (سؤال المشكلة)

 .2ما هي نسبة كل نوع من الجرائم التي تم اإلبالغ عنها إلى مديريات الشرطة في األردن في عام 2018؟ (سؤال المشكلة)
 .3ما هي نسبة كل نوع من الجرائم التي سجلتها كل مديرية شرطة في عام 2018؟ أين يتم اإلبالغ عن كل نوع من أنواع الجرائم؟
(سؤال التأثير)
 .4ما هي نسبة التغيير في عدد الجرائم الكلية بحسب النوع المسجل في األردن بين عامي  2014و 2018؟ ما هي الجرائم التي نمت
والجرائم التي تقلصت؟ (سؤال المشكلة)
 .5ما هو متوسط اإلبالغ على مستوى البالد عن كل نوع من الجرائم باألرقام األولية وكنسبة مئوية؟ أي مديرية شرطة تبلغ عن أعلى
أو أقل من متوسط نسب الجرائم ضد الممتلكات؟ (سؤال التأثير)
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السؤال  : 1ما نوع الجريمة األكثر شيوعا التي

أبلغت عنها مديريات الشرطة في األردن في

عام 2018؟ (سؤال المشكلة)
لإلجابة على هذا السؤال نحتاج:
● تجريف البيانات الواردة في الجدول  6-1والتي تتضمن أنواع الجرائم في األردن وفقا لمناطق ومديريات الشرطة لعام .2018

●

استيراد ملف  CSVإلى مصنف جديد:
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● تصفية البيانات
❏ إضافة عالمة تبويب مصدر البيانات
❏ إنشاء نسخة
❏ إضافة عالمة تبويب يوميات البيانات
❏ إضافة تبويب "التنظيف"
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❏ إزالة العناوين التي تمتد عبر صفوف متعددة.
★ سجل خطواتك يوميات البيانات
❏ تقسيم البيانات المدمجة في العمود  Bو D
★ سجل خطواتك يوميات البيانات
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●

إضافة عمود الفئة

أدخل عمودا جديدا بعد العمود  ، Aواسمه "الفئة".
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فقم بفلترة العمود  Aبحسب اإلقليم.
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● توثيق كل خطوة في عالمة التبويب يوميات البيانات الخاصة بك.

واآلن تم تصفية البيانات وأصبحت جاهزة للتحليل .وفي الوقت الحاضر فإن بياناتنا ليست في الشكل الصحيح لتحليل أنواع الجرائم :فهي
واسعة وليست طولية  .ونظرا ألننا نبحث عن أكثر أنواع الجرائم شيوعا ،فإننا نحتاج إلى تبديل الصفوف واألعمدة في مجموعة البيانات
الخاصة بنا.

لعمل ذلك ،انسخ جدول البيانات .تحت "لصق خاص"  ،اختر مربع االختيار الذي يشير الى التبديل.

قبل هذه الخطوة  ،يتعين علينا تحديد البيانات التي نحتاجها فقط  ،نحتاج إلى:
●

أسماء مديريات الشرطة.

● عدد الجرائم المبلغ عنها.

نحن لسنا بحاجة:
●

إجمالي القيم في العمود  Cوالصف رقم .30

● كما أننا ال نحتاج إلى ترجمة عربية  ،وكذلك عمود الفئة.
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لذلك قم بإخفاء كل ما ال تريد ونسخ فقط ما تريد.
● توثيق كل خطوة في عالمة التبويب يوميات البيانات الخاصة بك.

بعد نقل البيانات ،قم بإنشاء نسخة من ورقة العمل تحت اسم السؤال 1
لتحديد أكثر أنواع الجرائم انتشارا ،سنقوم بما يلي:
 .1نسمي العمود " Zالمجموع" .نقوم بحساب العدد اإلجمالي لكل نوع من أنواع الجريمة لجميع المحافظات باستخدام وظيفة SUM.
 .)2= SUM (B2: Yهذا يضيف البيانات بين الخلية األولى في النطاق والخلية األخيرة في النطاق.
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كرر صيغة  SUMعن طريق سحب السهم األسود الصغير الذي يظهر في الزاوية السفلية للخلية  2Zوصوال إلى الخلية  8Zتحقق للتأكد من
نسخ الصيغة تلقائيا بشكل صحيح عن طريق التحقق من الصيغة في العديد من الخاليا.
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 .2ترتيب النتائج من األكبر إلى األصغر.

اختار كل الصف رقم  ،1وانتقل إلى قائمة البيانات ،وأضف فلتر .وعلى الفلتر الذي يظهر في الخلية رقم  ،1Zعمود المجاميع  ،اعمل فرز
من األصغر إلى األكبر.
أو
انقر بواسطة زر الماوس األيمن فوق خلية القيمة ،ثم انقر فوق "فرز".
ثم ،انقر فوق "فرز من أصغر إلى أكبر" أو " فرز من أكبر إلى أصغر" .لن تنجح هذه الطريقة ،وفي بعض إصدارات مايكروسوفت اكسل،
لذلك تأكد من التحقق من فرز جميع أعمدة البيانات بشكل صحيح أو تغيير العمود  Zفقط .وإذا تم تغيير العمود  Zفقط  ،اعمل تراجع
واستخدم الطريقة أعاله.
سجل خطواتك يوميات البيانات
الجواب:
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السؤال رقم  :2ما هي نسبة كل نوع من الجرائم التي تم اإلبالغ عنها إلى مديريات الشرطة في األردن في عام 2018؟ (سؤال المشكلة)

نسبة كل نوع من أنواع الجرائم = عدد الجرائم حسب النوع  /إجمالي عدد الجرائم في األردن.

قم بإنشاء نسخة أخرى من عالمة تبويب البيانات الخاصة بك تحت اسم السؤال 2

لحساب إجمالي الجرائم في األردن ،قم بحساب إجمالي القيم لكل جريمة في العمود  Nباستخدام صيغة المجموع .في الخلية  ، 10Aسمي
الخلية رقم  10Zباسم اإلجمالي  ،احسب المجموع = مجموع ()Z2: Z8
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ولحساب نسبة كل نوع من أنواع الجرائم ،قسم عدد الجرائم حسب النوع على إجمالي عدد الجرائم في األردن.
سمي الخلية  AAباسم نسبة مئوية
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تلميح :في هذه الحالة ،فإنه من المهم أن تقوم

بإغالق مرجع الخلية بإشارة الدوالر

( .$Z$)10ويؤدي هذا إلى إنشاء مرجع مطلق ،مما يعني أنه عند نسخ صيغة ألسفل أو عبرها ،يظل عنوان الخلية لهذا الجزء من الصيغة
كما هو.

كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه ،فإن الصيغة =  Z2 /$Z$10ترجع نفس النتائج تماما مثل = Z2 / 21254.
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تلميح :انقر فوق الزر  Percent Styleفي مجموعة األرقام في عالمة تبويب الصفحة الرئيسية لتنسيق اختيار الخلية بسرعة عن طريق
تحويل القيم إلى النسب المئوية .بدال من ذلك ،اختر العمود بالكامل ،وانقر بزر الماوس األيمن ،واختر خاليا التنسيق والتنسيق كنسبة مئوية.
● سجل خطواتك في يوميات البيانات.

السؤال  :3ما هي نسبة كل نوع من الجرائم التي سجلتها كل مديرية شرطة في عام 2018؟ أين يتم اإلبالغ عن كل نوع من أنواع الجرائم؟
(سؤال التأثير)
إنشاء نسخة باسم السؤال 3
نسبة كل نوع من الجرائم المسجلة حسب كل منطقة = عدد الجرائم حسب النوع حسب المنطقة مقسوما على إجمالي عدد الجرائم لتلك
المنطقة.
أوال ،نحتاج إلى حساب إجمالي الجريمة في كل محافظة باستخدام صيغة .SUM
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كرر الصيغة السابقة لجميع األعمدة المتبقية عن طريق سحب المربع الصغير إلى الجانب األيمن.
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ثانيا ،لحساب نسبة كل نوع من الجرائم المسجلة
حسب النوع لكل مديرية شرطة على إجمالي عدد الجرائم لتلك المديرية.
● إدراج عمود جديد على يسار كل عمود محافظة
● أدخل الصيغة باستخدام عالمة الدوالر لقفل المجموع في C2 =B2/$B$10

●

اسحب الصيغة إلى نهاية العمود

حسب كل مديرية شرطة ،قسم عدد الجرائم
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● تأكد من أن النتائج تظهر بتنسيق نسبة مئوية
● كرر نفس الصيغة مع كل محافظة
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● سجل خطواتك في يومية البيانات

السؤال 3ب  :أين يتم اإلبالغ عن كل نوع من أنواع الجرائم؟ (سؤال حول التأثير)
لإلجابة على هذا السؤال ،سوف نحتاج إلى الفرز حسب نوع الجريمة ،وليس حسب مديريات الشرطة ،ويتطلب ذلك وضع عالمات أوضح
على العناوين ثم استخدام التحويل.
 .1عادة تسمية "نسبة" إلى " نسبة المنطقة  " Xعلى سبيل المثال ،تسمية "نسبة العاصمة".
 .2اختار بياناتك ،انسخ ،وأضف ورقة جديدة باسم السؤال  3ب.
 .3اعمل لصق خاص مع تبديل حتى تتمكن من فرز كل نوع الجريمة حسب المنطقة.

Eva Constantaras
 . .4تصفية العمود  1واختيار نسبة كل

محافظة فقط.
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 .5قم بالفرز من االكبر الى االصغر

 .6ما هي المنطقة التي أبلغت عن أعلى نسبة من كل جريمة؟
● سجل خطواتك في يوميات البيانات.

السؤال  :4ما هي نسبة التغيير في عدد الجرائم الكلية بحسب النوع المسجل في األردن بين عامي  2014و 2018؟ ما هي الجرائم التي
نمت والجرائم التي تقلصت؟ (سؤال المشكلة)
لإلجابة على هذا السؤال  ،نحتاج إلى عدد الجرائم السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية حسب النوع  ،وهذا موجود في الجدول 2-1
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سنقوم بتجريف وتصفية البيانات باتباع الخطوات المذكورة أعاله .في الملف الذي تم تصفيته موجود أيضا في مجلد البيانات لهذا المختبر

إنشاء نسخة باسم السؤال 4
في العمود  ،Gسمي النسبة المئوية للتغيير  2014إلى .2018
لحساب النسبة المئوية للتغيير ،تذكر:
(رقم جديد -رقم قديم)  /رقم قديم

في هذه الحال ( 2F2-B2) / Bنستخدم األقواس بحيث يقوم برنامج اكسل بطرح الرقم  2014من الرقم  2018ومن ثم يقسمه على الرقم .2014
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اسحب الصيغة ألسفل حتى الخلية  9Dلحساب االحتمالية مع كل نوع جريمة.
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تنسيق النتائج بتنسيق نسبة مئوية
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يمكننا اآلن فرز النتائج من األكبر إلى األصغر لمعرفة أنواع الجرائم التي شهدت أكبر ارتفاع أو انخفاض في التقارير.

و لتجنب قيام برنامج اكسل بفرز "اإلجمالي" كجزء من مجموعة البيانات ،أضف صفا فارغا بين البيانات واإلجمالي.
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الجواب:

● سجل خطواتك في يومية البيانات

لوحدك:
السؤال  :5ما هو متوسط اإلبالغ على مستوى البالد عن كل نوع من الجرائم باألرقام األولية وكنسبة مئوية؟ أي مديرية شرطة تبلغ عن
أعلى أو أقل من متوسط نسب الجرائم ضد الممتلكات؟ (سؤال التأثير)
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Exercise

Analyzing Domestic Violence Data
Summary
1.
2.
3.
4.

Lab: Data Analysis
Sub-topic: Sorting, filtering, sums, percentages, percentage change
Objective: Perform basic operations in Excel
Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Related Lab

Case Study

1
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In this example from IndiaSpend, journalists worked with researchers to provide the first causal
analysis of the impact of women's age at marriage on the prevalence of domestic violence using
newly available nationally representative household data from India. Their hypothesis was that
overall lifetime risk of domestic violence is reduced each year marriage is delayed. In this case,
their hypothesis was proven true. They determined that delaying marriage decreased the
probability of women experiencing domestic violence in their lifetime.
Procedure
By analyzing the three tables on domestic violence that we have scraped from the Population
and Family Health Survey during lab 1, we will answer a hypothesis that looks for a correlation
between wealth and education and experience of domestic violence, as well as the
government’s effectiveness in creating mechanisms for women to report such violence. Note,
unlike the example above, we will not be able to establish CAUSATION. However, we will be able
to explore whether domestic violence is less or more prevalent among different demographic
groups without determining the exact cause. Our story will look for CORRELATION, which we will
make clear in the story.
Before we begin, we need to make sure we understand our data. Go through and answer these
questions in your Data Diary:

Sources of Data

●

Which organization
produced this data?

●

How did the
organization source the
data or is it the original
source?

●

Is the data aggregated
or disaggregated?

●

Is there a link to data
on the spreadsheet?

●

How old is the data?

The Indicators

Units of Measure

●

What do the indicators
mean? What is being
measured?

●

What do the numbers
mean? What is the
unit of measure?

●

Where is the glossary or
methodology for this data?

●

●

What indicators are not
included in this data that
would provide more
context?

Is the data measuring
a raw number, a rate,
a percentage or
something else?

●

Is this data available
using other measures
from another source?

2
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Hypothesis:
Though wealthier, more educated women in Jordan are less likely to experience domestic
violence, there is an overall failure in Jordanian society to empower women to report such
violence.
Problem
1.

What percentage of ever-married women aged 15-49 have experienced physical violence
since age 15?

2. What percentage of women experienced physical violence in the past 12 months often or
sometimes?
Impact
1.

Which age group has experienced the highest rate of domestic violence in the past 12
months often or sometimes? Which age group has experienced the least? How big is the
gap between the two?

2. What is the gap between urban and rural women and their experience of domestic
violence in the past 12 months often or sometimes?
3. Which region has experienced the highest rate of domestic violence in the past 12 months
often or sometimes? Which region has experienced the least? How big is the gap
between the two?
4. Which governorate has experienced the highest rate of domestic violence in the past 12
months often or sometimes? Which governorate has experience the least? How big is the
gap between the two?
5. What nationality has experienced the highest rate of domestic violence in the past 12
months often or sometimes? Which nationality has experienced the least? How big is the
gap between the two?
6. Which age group has experienced the highest rate of domestic violence in the past 12
months often or sometimes? Which age group has experienced the least? How big is the
gap between the two?
7. What is the gap between married and divorced/separated/widowed women and their
experience of domestic violence in the past 12 months often or sometimes?
8. What is the gap between employed and unemployed women and their experience of
domestic violence in the past 12 months often or sometimes?
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9. Which women by the number of living children experienced the highest rate of domestic
violence in the past 12 months often or sometimes? Which women by the number of living
children have experienced the least? How big is the gap between the two?
10. What is the education level of women who experienced the highest/lowest rates of
domestic violence in the past 12 months often or sometimes? How big is the gap between
the two?
11. Specify the wealth quintile of women who experienced the highest rate of domestic
violence in the past 12 months often or sometimes? Which quintile has experienced the
least? How big is the gap between the two?
Cause

Solution
1.

What percentage of ever-married women aged 15-49 who have experienced any type of

physical or sexual violence committed by their husbands never sought help?
2. What percentage of ever-married women aged 15-49 who have experienced any type of
physical or sexual violence committed by their husbands never told anyone?
3. Which demographic group is most likely to have sought help?
4. For women who did seek help, where did they seek it?
5. What percentage of women sought help from government institutions?

Further Practice
Write five additional questions based on Table 14.9 Spousal violence by husband’s
characteristics and empowerment indicators for the cause section above related to the
hypothesis.

Assessment
We have disaggregated data for this survey. What secondary hypothesis could you come up with
by analyzing the survey data by individual instead of by group characteristic?

4
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تمرين

تحليل بيانات العنف األسري
الملخص
 . 1المختبر :تحليل البيانات
 . 2الموضوع الفرعي :الفرز ،التصفية ،المجاميع ،النسب المئوية ،تغيير النسب المئوية
 . 3الهدف :إجراء العمليات األساسية ببرنامج اكسل
 . 4الوقت المخصص 90 :دقيقة

الخطوات
السياق التعليمي
المختبر المعني

دراسة حالة
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في هذا المثال من انديا سبند  IndiaSpend،عمل الصحفيون مع الباحثين لتقديم أول تحليل سببي حول تأثير عمر المرأة عند الزواج
على انتشار العنف األسري وذلك باستخدام بيانات األسرة المعيشية التي تم توفيرها حديثا من الهند .الفرضية تنص على أن خطر العنف
األسري ينخفض كلما تم تأخير الزواج لمدة عام .ففي هذه الحالة ،ثبتت فرضيتهم .قرروا أن تأخير الزواج يقلل من احتمال تعرض النساء
للعنف األسري.
االجراء
من خالل تحليل الجداول الثالثة حول العنف األسري التي استخلصناها من استبيان صحة السكان واألسرة خالل المختبر  ،1سنقدم اجابة
على الفرضية التي تبحث عن العالقة بين الثروة والتعليم وتجربة العنف األسري ،وكذلك فعالية الحكومة في إنشاء آليات للمرأة لإلبالغ
عن هذا العنف .الحظ أننا لم نتمكن من إنشاء عالقة سببية بعكس المثال أعاله .مع ذلك ،سنكون قادرين على تحديد ما إذا كان العنف
االسري أقل شيوعا أو أكثر شيوعا بين المجموعات السكانية المختلفة دون تحديد السبب الدقيق .وستبحث مقالتنا عن العالقة السببية ،والتي
ستوضح في المقالة.
الفرضية

مصدر البيانات

●

من المؤسسة التي قامت بإعداد هذه

المؤشرات

● ماذا تعني المؤشرات ،وما الذي يجري

●

هي المصدر األصلي؟

●

قياسه؟

البيانات؟
كيف قامت المنظمة بجمع البيانات ،هل

وحدات القياس

●

هل يوجد مسرد أو منهجية لهذه

يجري قياسه؟
●

البيانات؟

●
●

هل يوجد رابط في ورقة العمل؟

هذه البيانات والتي يمكن أن تقدم

●

ما عمر البيانات؟

المزيد من السياق؟

هل تقوم البيانات بقياس رقم
خام ،معدالت ،أو نسبة مئوية أو

● ما هي المؤشرات الغير مدرجة في

هل البيانات مجمعة أو غير مجمعة ؟

ماذا تعني األرقام  ،وما الذي

أي شيء آخر؟
●

هل البيانات متاحة باستخدام
مقاييس اخرى من مصدر اخر

بالرغم من أن النساء األغنى واألعلى تعليما في األردن أقل عرضة للعنف األسري ،إال أن هناك اخفاقا عاما في المجتمع األردني في
تمكين النساء من اإلبالغ عن هذا العنف.
المشكلة
 . 1ما هي النسبة المئوية للنساء اللواتي سبق لهن الزواج وتراوحت أعمارهن بين  15و 49سنة وتعرضن للعنف الجسدي منذ عمر
 15سنة؟
 . 2ما هي النسبة المئوية للنساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي باستمرار أو في بعض االحيان في األشهر الـ  12الماضية ؟
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التأثير
 . 1ما هي الفئة العمرية التي شهدت أعلى معدل للعنف األسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر الـ  12الماضية ؟ أي
فئة عمرية كانت األقل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 2ما هي الفجوة بين النساء في المناطق الحضرية والريفية اللواتي تعرضن للعنف االسري باستمرار أو في بعض االحيان في
األشهر الـ  12الماضية ؟
.3

ما هي المنطقة التي شهدت أعلى معدل للعنف األسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر الـ 12الماضية ؟ أي

منطقة شهدت أدنى معدل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 4ما هي المحافظة التي شهدت أعلى معدل للعنف األسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر الـ 12الماضية ؟ أي
محافظة شهدت أدنى معدل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 5ما هي الجنسية التي شهدت أعلى معدل للعنف األسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر الـ 12الماضية في ؟ أي
جنسية شهدت أدنى معدل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 6ما هي الفئة العمرية التي شهدت أعلى معدل للعنف األسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر الـ  12الماضية ؟ أي
فئة عمرية شهدت أدنى معدل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 7ما هي الفجوة بين النساء المتزوجات والمطلقات ،والمنفصالت واألرامل اللواتي تعرضن للعنف االسري باستمرار أو في بعض
االحيان في األشهر الـ  12الماضية ؟
 . 8ما هي الفجوة بين النساء العامالت وغير العامالت اللواتي تعرضن للعنف االسري باستمرار أو في بعض االحيان في األشهر
الـ  12الماضية ؟
 . 9أي النساء حسب عدد األطفال األحياء الذين عانوا من أعلى معدل للعنف االسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر
الـ 12الماضية ؟ أي النساء حسب عدد األطفال األحياء الذين عانوا األقل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 10ما هو المستوى التعليمي للنساء اللواتي عانين من أعلى  /أدنى معدالت العنف االسري باستمرار أو في بعض األحيان في
األشهر الـ 12الماضية في ؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
 . 11حدد خمس نساء ثريات عانين من العنف االسري باستمرار أو في بعض األحيان في األشهر الـ 12الماضية ؟ أي منهن كانت
األقل؟ ما حجم الفجوة بين االثنين؟
السبب

الحلول
 . 1ما هي النسبة المئوية للنساء المتزوجات بعمر  49-15سنة اللواتي تعرضن ألي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي الذي
ارتكبه أزواجهن ولم يطلبن المساعدة مطلقا؟
 . 2ما هي النسبة المئوية للنساء اللواتي سبق لهن الزواج من سن  49-15واللواتي عانت من أي نوع من أنواع العنف الجسدي أو
الجنسي من قبل أزواجهن ،ولم يخبرن أحد مطلقا ؟
 . 3ما المجموعة الديموغرافية التي من المرجح أن تكون قد طلبت المساعدة؟
 . 4بالنسبة للنساء اللواتي طلبن المساعدة ،أين طلبن ذلك؟
 . 5ما هي نسبة النساء اللواتي طلبن المساعدة من المؤسسات الحكومية؟
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مزيد من التمارين
اكتب خمسة أسئلة إضافية بناء على الجدول 9 -14عنف الزوج حسب خصائص الزوج ومؤشرات التمكين لقسم السبب أعاله المتعلق
بالفرضية.

التقويم
قمنا بتصنيف البيانات لهذا االستطالع .ما هي الفرضية الثانوية التي يمكن التوصل إليها من خالل تحليل بيانات المسح وفقا لخصائص الفرد
بدال من المجموعة؟
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Lab 06

Intermediate Excel
Summary
1.
2.
3.
4.

Lab: Data Analysis
Sub-topic: Mean, median, mode.
Objective: Calculate summary statistics in Excel
Time Allotment: 120 minutes

Case Study

https://www.indiaspend.com/fewer-children-out-of-school-but-basic-skills-stay-out-of-reach-new-study/

In this example, we see that the total school enrollment is at 97.2% and the proportion of girls out
of school has declined from 6% in 2010 to 4% in 2018. However, after five years of schooling, at
age 10-11 years, just over half (51%) of students in India can read a grade II level text (appropriate
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for seven- to eight-year-olds), while the figures for arithmetic ability paints a similar picture: Just
28% of grade V students are able to do division, compared with 37% in 2008.
This was their hypothesis:
While the Indian government’s mandate to provide free primary education has succeeded in
getting most children into the classroom and fed, it has largely failed to provide a quality
education to those children.

Measures of Central Tendency
For many data stories, you want to paint an overall picture of the situation for the population you
are investigating. For example, to show whether a school is performing well or not, you need to
know what a “normal” performance looks like. One way to calculate this is by using an average.
An average tells you roughly where the middle is in a set of data. You can arrive at an average
through three main measures: mean, median and mode: they describe the center of a dataset in
different ways.
Mean
We use the mean (average) on a daily basis to compare ourselves to others. For example, if your
topic is education in Jordan, the first thing that comes up to your mind is the average grades that
students score in their school, on national exams in the country or even on international exams,
comparing average scores in Jordan to students in the rest of the world. The mean is usually the
first average we calculate for a dataset, though it’s not necessarily the one we report.
The mean is one of the most common statistics you will see, and it's easy to calculate. All you
have to do is to add up all the values in a dataset, and then divide the result by the number of
values in the dataset.
Example 1: Find the average grade for 10 students who sat for a national exam in high school in
Amman. There are 10 students, and their scores are: 77, 62, 89, 95, 88, 74, 82, 93, 79 and 82.
Start by adding up all of the students' scores:
77 + 62 + 89 + 95 + 88 + 74 + 82 + 93 + 79 + 82 = 821
Next, divide that total by the number of scores. (You could count them, or you could just take
note that the original problem tells you there are 10.)
821 ÷ 10 = 82.1
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The result, 82.1, is the mean score for 10 students in one class in a high school in Amman. We can
see that six students scored below average and four students scored above average.
Sometimes you find data that is particularly susceptible to the influence of outliers, which means
that the data contains values that are unusual when compared with the rest of the data: either too
small or too large. In this case, the mean or average as a measure of central tendency won’t give
an accurate result. We need to use Median for these cases.
Median
Median is the middle value of a dataset. This number is easy to determine because the median
literally is the value in the middle. Just line up the values in your set of data, from largest to
smallest. The one in the dead-center is your median. You can find it easily when the number of
observations is odd. When you have an even number of observations, the median is computed
by calculating the mean of the middle two values.
Example 2: Find the median test score:: 77, 62, 89, 95, 88, 74, 82, 93, 79 and 82.
We first need to order the scores smallest to largest (smallest first):
62, 74, 77, 79, 82, 82, 88, 89, 93, 95.
Our median mark is the middle mark - in this case, we you simply have to take the middle two
scores and average the result:
(82 + 82) / 2 = 82
The result, 82, is the value that has 50 percent of the scores below it and 50% of the scores
above it.
When would you use the median instead of the mean?
Let’s have an example, in a dataset of staff salaries for a company:
Staff

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

H

Salary

1,700

3,000

2,000

50,000

70,000

2,500

2,000

1,700

3,.000

2,000

2,500

If we calculate the mean or average for this case it comes out to 13,870. As we can see, very few
people at the company make anywhere close to that amount. The mean is not very representative
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of the dataset because most of the employees earn a salary between 1,700 and 2,500. The mean
in this data set is skewed by two large salaries (D and E, probably the people who run the company).
The median, on the other hand, is 2,500, which is much more representative of the salaries overall.

Mode
The mode is the value in a set of numbers that occurs the most often. There is no need to drag
out the calculator for small datasets. Just count frequencies of each number and the most
frequently appearing number is the mode.
The mode can be used to determine what is most typical, for example, what is the most typical
starting salary offered to men vs women in a firm. If women are most often offered 3,000 as a
starting salary and men are most often offered 4,000 as a starting salary, there may be pay
descrimination occurring.
Example 3: Find the mode in our set of test scores: 77, 62, 89, 95, 88, 74, 82, 93, 79 and 82.
The result, 82, is the most frequently occurring score.
Review:
●

Mean: is the mathematical average of the numbers.
Mean formula: (sum of all variables)/ (the number of the variables).

Median: the middle value in the dataset.
Median formula: sort the numbers largest to smallest and report the number falling in the
middle.
Median formula in the case that there are an even number of observations: (sum of the two
numbers in the middle)/ 2
●

Mode: the most frequent number occurs in the data.
It doesn’t have a formula. Just count how many times the number occurs. For large datasets,
there is a MODE function in Excel.
●
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Review your data
In this lab, we will learn practice calculating central tendency using mean, median and mode to
explore the performance of Jordan’s schools. We will be using the Ministry of Education’s annual
statistical report for the year 2017-2018.
The report has more than 220 aggregate data tables about the education system including the
budget, the number of teachers working in private and public schools, the distribution of schools
and teachers in Jordan governorates, the pass and failure rate for males and females in high
school, and many other indicators that help us understand the distribution of resources across
Jordan’s education system.
We will be using the tables on P31- P32- P33- P44- P61- P62- P63- P72- P73 to prove or disprove
our hypothesis for this lab.
Open the data file, called Clean Data in the Lab 6 folder, which includes the following tables:
●
●
●
●
●
●

Table P31
Table P32
Table P33
Table P44
Table P61-63
Table P72,73

Create original, copy, source and Data Diary tabs. Before we begin, we need to make sure we
understand our data. Go through and answer these questions in your Data Diary tab:

Sources of Data
●

Which organization
produced this data?

●

How did the
organization source
the data or is it the
original source?

●

The Indicators

Units of Measure

●

What do the
indicators mean?
What is being
measured?

●

What do the
numbers
mean? What is the
unit of measure?

●

Where is the
glossary or
methodology for this
data?

●

●

What indicators are
not included in this
data that would

Is the data
measuring a raw
number, a rate, a
percentage or
something else?

●

Is this data available
using other

Is the data aggregated
or disaggregated?
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●

Is there a link to data
on the spreadsheet?

●

How old is the data?

provide more
context?

measures from
another source?

Some basic questions arise above that we will need to add to the Data Diary. You may have
more.

1. What do schools in the Ministry of Education mean?
2. What is the difference between the Ministry of Education schools and other government
schools?

3. Is there any way to check the accuracy of this data, considering we do not have
disaggregate figures? Could we call the education departments of different governorates
to cross-check?

Step-by-step instructions
Task 1: Building the hypothesis and writing the questions
Now that we understand the indicators in our data, let’s build a hypothesis and ask questions. We
are building our hypothesis based on the conception that Syrian refugees impact the quality of
education received by Jordanian students as alluded to in this article.

Hypothesis
Regions that have absorbed high numbers of refugees have higher than average student to
teacher ratios and lower test scores as well as a higher likelihood of two shift schools.
Questions
Problem
1. What was the nationwide average student/teacher ratio? What is the mean and median
student teacher ratio across the country?
2. Which provinces have the highest and lowest student teacher ratio in public schools?
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3. What is the average pass rate for students who take the literacy and science sections of
the tawjihi exam over the last 10 years?
4. What is the percentage change in students taking the literacy and science portions of
tawjihi exam and passing in each subject over the last 10 years?
Impact
What is the percentage of schools that work for two shifts of the total number of schools
in each governorate?
2. What governorates have the highest proportion of rented schools?
3. What is the rate of increase over the last ten years in the number of both the Ministry of
Education schools and private schools?
4. What is the average number of schools rented for the benefit of the Ministry of Education
and what are the governorates that are above the average and the governorates that fall
below the average?
Cause
1.

5. In 2017, what are the governorates in which the number of non-Jordanians is higher than

the average for non-Jordanian students in the total Jordanian governorates? What is the
overall percentage of non-Jordanian students in the country? What is the percentage per
governorate? What are the top five and bottom five?
6. Do the provinces with the highest student teacher ratio also have the highest percentage
of non-Jordanian students?
7. Do the provinces with the highest percentage of public two shift schools have the highest
proportion of non-Jordanians students?
8. Do the provinces with the highest proportion of rented schools have the highest
proportion of non-Jordanian students?

Extracting and Cleaning the Data
As always, we begin by scraping and cleaning our data. This is the process that we used, which
should be documented in our Data Diary:
●
●
●

To get the data, download the file onto your PC and scrape using Tabula.
Then, we will apply the data cleaning skills from Lab 4. Either delete the multiple headers
or use text to columns to unmerge cells.
Don’t forget the backup copy, the source tab and the data diary.
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You don’t need to do the previous steps, as all the data we will be working on was previously
prepared and added to the Lab 6 data folder. The previous steps are just meant to remind and
guide you in case you need any additional data tables to answer additional questions.
Q1. What was the nationwide average student-teacher ratio? What is the mean and median
student-teacher ratio across the country?

Download and open P44: Student to Class-Units Ratio, Teacher to Class-Units Ratio by Authority,
Governorate & School Gender for The Year 2017-2018 in Excel.
● Add the “Source” tab.
● Name the worksheet with data "Data".
● Create a copy of the worksheet.
● Create the “clean” sheet.
● Click on Row 1. Go to your Data tab and add a Filter. Filter column Gender/ AR to sum
only. This eliminates the gender breakdown of the schools, which is not part of our
question.
● Hide all columns from column D to column O.
● Document steps in your Data diary.
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●
●
●

●

Copy and paste the data into a new worksheet, but paste it as values only.
Name the new worksheet that contains the mini table as Q1.
Because we need to calculate 3 values, mean, median, and mode, make sure that you
have 3 blank rows below the data. You may want to add an extra in case you need to sort
later.
Label the Mean in cell A15, the median in cell A16 and the mode in cell A17.
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●

To calculate the average, go to cell D15 and enter the average formula as
follows: =AVERAGE(D2:D13)

●

Press Enter to get the results.
To calculate the median, go to cell D16, write the median formula as
follows: =MEDIAN(D2:D13)

●
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●

Press Enter to get the results.

●

To calculate the mode, go to cell D17 and write the following formula: =Mode(D2:D13)
Press Enter to get the results.

●
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Why did we get this error?
The answer is:
The average student/teacher ratio is 14.28, while the median is 13.31. However, there’s no mode
as the data doesn’t have repeated equal values in each governorate.
● Why are we using the student-teacher ratio, not the teacher to class or student to class
ratio?
● Should we use the mean or median in this case?
● What other data in this report could we use to get an even more accurate number by
calculating the student-teacher ratio ourselves?
Q2. Which provinces have the highest and lowest student teacher ratio in public schools?
To answer the question, we have to copy the data in a new sheet and then name it Q2.
The data can be copied, only in the range (A1:F13). Of course, it is copied as values only.
Now, we organize column D. Go to the first cell in the column, right click, choose sort, and then
sort from largest to smallest.
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The answer will be as follows:

What are the governorates where the student to teacher ratio is higher than the general
average?

Q3. What is the average pass rate for students who took the literary and scientific streams of
the Tawjihi exam over the last 10 years?

This table contains many rows of data, which don’t fit on the screen. So, freeze the first row,
which contains the column headers.
To freeze the first row: Go to the View list, choose Freeze Panes, and then choose Freeze First
Row.
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To calculate the average:
● Label “Overall Mean” in cell Q25, the “Literary Mean” in cell Q26 and the “Scientific
Mean” in cell A17.
● Enter the average formula in cell C25.
=average(C2:C23)
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● Then, click Enter to get the results.
● Drag the formula to the right side, to calculate the overall mean to column A and B.

● To calculate the Literary Mean enter the average formula in cell B25.
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=average(C2:C12)

● Then, click Enter to get the results.
● Drag the formula to the right side, to calculate the Literary Mean to column A and B.
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● To calculate the Scientific Mean enter the average formula in cell B25.
=average(C13:C23)

● Then, click Enter to get the results.
● Drag the formula to the right side, to calculate the Scientific Mean to column A and B.
● The percentage has to be recalculated by hand because you cannot take an average of
percentages. This is because the number of students taking the exam each year changes
and the percentage is relative to the number of students taking the exam.
● So, in A25, calculate the mean pass rate by hand: =Total Pass / Total Applicant, which is
=B25/C25. Format as a percentage. Drag down your formula to calculate the percentage
pass rate for literary and scientific.
Q4. What is the percentage change in students taking and passing the literacy and science
portions of the tawjihi high school exam from 10 years ago to the most recent year?
● Make a copy from Q3 sheet, rename it with Q4.
● Delete the data range from A25:Q27
● To calculate the Percentage of change in each category:
Label “Percentage of change - Literary” in cell Q25, the “Percentage of change - Scientific” in
cell Q26.-
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To get the percentage change, use the NOO formula.
The percentage of change = (New - Old) / Old.
Enter the Percentage of change formula in cell C25.
=(C12-C2)/C2
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● Then, click Enter to get the results.
● Drag the formula to the right side, to calculate the Percentage of change - Literary to
column A and B.
● Enter the Percentage of change formula in cell C26.
● =(C23-C13)/C13
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● Then, click Enter to get the results.
● Drag the formula to the right side, to calculate the Percentage of change - Scientific to
column A and B.
● Again, we need to do the percentage change by hand by subtracting the percentages
from the new year from the old year or =C12-C2 and C23-C13

Q5. What is the percentage of schools that work for two shifts of the total number of schools
in each governorate?

● Filter Column K, and choose the total only.
● Hide the data from Column C to Column J.
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●
●
●

●

●

Copy the filtered data in a new sheet, and paste as values only.
Label the new sheet with “Q5”
To calculate the percentage of schools with two shifts in each governorate, compared to
the total number of schools in each governorate, we first need to calculate the total
number of schools in each governorate.
Add a new column for the total number of schools (on the left side of the data), and
another column for the percentage of schools with two shifts.
Label the total schools and calculate =SUM(C2:D2)
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●

Drag the formula down to calculate the total number of schools in each governorate.
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● To calculate the percentage, we have to divide the number of schools with two shifts, by
the total, as shown in the following figure.

●
●

Drag the formula down to calculate for all governorates.
Now, select Column A and select the percentage symbol from the Format list so that you
can have a percentage of the result as follows:
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●

Now sort largest to smallest.

Q6. What governorates have the highest proportion of rented schools?
● Filter column K.
● Only select the total.
● Hide the unnecessary columns to answer this question (from column J to column C).
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The above screenshot shows the necessary data for answering this question.
● Copy and paste as values into a new worksheet, and Q6.
● To identify the percentage of rented schools in each governorate, we first need to know
the total number of schools in each governorate.
● Insert two additional columns on the left side of the data: the first for the total, and the
second for the percentage.
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To calculate the total number of schools in each governorate, sum the owned schools and the
rented schools, as shown in the next screenshot. =SUM(D2:C2)
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Repeat the formula to get the total number of schools in each governorate.

To get the percentage of rented schools, divide the rented schools in each governorate by the
total number of schools in each governorate, as shown in the next figure.
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Drag down the formula to get the percentage for each governorate.
Then from the numbers’ section in the menu panel, select the percentage symbol to format the
decimal as a percentage, as shown.
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To sort the governorates by the percentage of rented schools in descending order,
insert a new row before the total’s row.
● Go to the first cell in column A.
● Right click.
● From Sort, choose Sort Z to A.
● Or add a filter and sort Column A from largest to smallest.
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The answer is as follows:
The capital has the largest proportion of rented schools, then Irbid and Jerash.
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Q7. What is the rate of increase over the last ten years in the number of both the Ministry of
Education schools and private schools?
Filter column F and select only the total number of schools in each governorate.
Copy the filtered data in a new worksheet.

To get the percentage change, use the NOO formula.
The percentage of change = (New - Old) / Old.
As shown in the next figure, the percentage change in the number of the Education Ministry’s
schools is labeled and calculated as follows:
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You can get the percentage of change in all school types by dragging the formula to the left side,
as shown.
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It is clear that private schools had the highest growth rate, followed by the schools owned by the
Ministry of Education. Note, we do not know how many students attended these schools. They
could be large or small schools.
Q8. What is the average number of schools rented for the benefit of the Ministry of Education
and what are the governorates that are above the average and the governorates that fall
below the
average?
We used the same data table as earlier for a previous question.

● Unhide the needed data columns in the “filtered” sheet to answer this question. The
columns are from J to I.

● Copy the data range from I,J,K,L columns.
● Create a new sheet and name it “Q8”.
● Paste the copied data as values in the new sheet.

● Insert a new row, before the total’s row, to calculate the average.
● Enter the average formula, as shown in the following figure.
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From below the number section in the main toolbar, approximate the result to the closest whole
number.

To identify the governorates above the average.
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●
●
●
●

Identify the data range.
From the Data list, choose Filter.
Click on the small arrow above column A.
Choose Above Average from the Number Filter’s list.
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Repeat the same previously-done steps, but choose Below Average to get the governorates
below average.
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Q9. In 2017, what are the governorates in which the number of non-Jordanians is higher than
the average for non-Jordanian students in the total Jordanian governorates? What is the
overall percentage of non-Jordanian students in the country? What is the percentage per
governorate? What are the top five and bottom five?
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This question can be divided into two parts:

1. Calculate the overall average number of the non-Jordanian students in the kingdom per
governorate.
2. Calculate the percentage of non-Jordanian students in each governorate.
To find an answer for both parts, we need to:
● Filter the data to get the total number of students in each governorate.
● Hide the unnecessary columns.
● Make a copy of the remaining data, and put it in a new worksheet “Q9”.

To calculate the average number of non-Jordanian students in each governorate, label D14 as
Average and enter the average formula in cell A14.
=average(A2:A13)
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The result of the first part of the question:

You can compare the number of non-Jordanians students in each governorate to the average, so
that you can identify which governorates have numbers higher than the average.
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It is clear that there are four governorates that have a number of non-Jordanian students that is
higher than the average. This gives us crude numbers of where the most non-Jordanian students
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are attending school, but it doesn’t allow us to compare the number of non-Jordanian students to
Jordanian students.
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To answer the second part of the question that is related to the percentage of non-Jordanian
students in each governorate:
Add a new column to the left.
Calculate the total number of students in each governorate in this column by adding together the
Jordanian and the non-Jordanian students in each governorate, as follows: =SUM(B2:C2)

Eva Constantaras

Eva Constantaras

Now, calculate the percentage of non-Jordanian students in each governorate as a proportion of
the whole student body.

Eva Constantaras

Drag the formula up to calculate the percentage in each governorate. Change the number
format to a percentage.

To arrange the governorates by the highest percentage of non-Jordanian students:
● Add an empty row before the total line, so that the total is not sorted as part of the
dataset.
● Choose the first cell in column A.
● Right click.
● From Sort, choose Sort Z to A. Or add a filter and sort the percentage column largest to
smallest.
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The result will be as follows:

Do It Yourself
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Q10. Do the provinces with the highest student teacher ratio also have the highest percentage of
non-Jordanian students?
Q11. Do the provinces with the highest percentage of public two shift schools have the highest
proportion of non-Jordanians students?
Q12. Do the provinces with the highest proportion of rented schools have the highest proportion
of non-Jordanian students?
Exercise
Q13. Calculate the student-teacher ratio using the number of teachers and the number of
students table by governorate. Is it different from the student-teacher ratio calculated in the
table provided by the MOE?
Now that we have done all that analysis, you can compare the governorates to the number of
non-Jordanian students in each governorate. You can do comparisons between the number of
non-Jordanians in the governorates, the number of rented schools, the schools with two shifts
and the ratio of students to teachers in each governorate, so that you can see if there’s a direct
correlation between the ratio of non-Jordanian students and the rented schools, the two-shift
schools and the ratio of students to teachers.
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المختبر ()٦

مهارات اإلكسل المتوسطة
ملخص
 .1موضوع المحاضرة :تحليل البيانات.
 .2الموضوع الفرعي :الوسط والوسيط والمدى.
 .3أهداف المختبر :استنتاج ملخصات إحصائية من خالل برنامج اإلكسل.
 .4الوقت المخصص ١٢٠ :دقيقة.

حالة دراسية

https://www.indiaspend.com/fewer-children-out-of-school-but-basic-skills-stay-out-of-reach-new-study/

في هذا المثال ،نرى بإن إجمالي معدالت االلتحاق بالمدارس تبلغ  ،٪٩٧،٢كما أن نسبة الفتيات غير الملتحقات بالمدارس انخفضت من
 ٪٦في عام  ٢٠١٠إلى  ٪٤في عام  .٢٠١٨ومع ذلك ،وبعد  ٥سنوات من التعليم في المدارس في سن  ١١-١٠سنة ،فإنه فقط ما نسبته
 ٪٥١من الطالب الهنود يمكنهم قراءة نص من مستوى الصف الثاني (أي بواقع من سن السابعة إلى الثامنة) ،كما أن المؤشرات الخاصة
بالقدرات الرياضية والحسابية مماثلة لهذه األرقام؛ أي أنه فقط  ٪٢٨من طلبة الصف الخامس لديهم القدرة على أداء عملية القسمة
الحسابية ،بالمقارنة مع ما نسبته  ٪٣٧في عام .٢٠٠٨
وقد كانت فرضيتهم كالتالي:
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على الرغم من تمكن الحكومة الهندية من فرض وتوفير التعليم المجاني للمرحلة األساسية ،وبحيث نجح هذا التوجه في إلحاق معظم الطلبة
إلى صفوف التعليم ،إال أنه فشل بشكل كبير في توفير الجودة المطلوبة في تعليم هؤالء الطلبة.

مقاييس النزعة المركزية
بالنسبة للعديد من مجموعات البيانات ،فإنه يجب الحصول على صورة شاملة للحالة المطروحة بالنسبة للعينة التي تحقق/ين فيها .فعلى
سبيل المثال ،إلظهار ما إذا كان أداء مدرسة ما جيدا أم ال ،تحتاج/ين إلى معرفة شكل األداء "العادي" .وإحدى الطرق للقيام بإيجاد ذلك يتم
باستخدام قيمة المتوسط .إذ يعبر المتوسط عن قيمة المعدل في مجموعة من البيانات .وباإلمكان الوصول إلى المتوسط من خالل ثالثة
تدابير رئيسية ،وهي :الوسط والوسيط والمدى .فهذه القيم تصف نقطة المركز أو الوسط في مجموعة من البيانات بطرق مختلفة.
المتوسط
نحن نستخدم قيمة المتوسط بشكل يومي لمقارنة أنفسنا باآلخرين .فعلى سبيل المثال ،إذا كان الموضوع المطروح هو عن التعليم في
األردن ،فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو متوسط الدرجات التي يحققها الطالب في مدرستهم أو في االمتحانات الوطنية أو حتى في
االختبارات الدولية ،وذلك بمقارنة متوسط الدرجات في األردن مع الطالب من بقية أنحاء العالم .وعادة ما يكون المتوسط هو القيمة
الوسطية األولى التي نحسبها لمجموعة بيانات ،رغم أنها قد ال تكون بالضرورة القيمة التي نعتمدها في النهاية.
المتوسط هو أحد قيم عمليات اإلحصاء األكثر شيوعا ،ومن السهل حسابها كذلك .فكل ما يجب فعله هو إضافة كل القيم التابعة لمجموعة
من البيانات مع بعضها ،ثم قسمة النتيجة على عدد تلك القيم.

مثال ( :)١جد/ي متوسط الدرجات لـ  ١٠طالب ممن قدموا لالمتحان الوطني في المدرسة الثانوية في عمان .هناك  10طالب ،ودرجاتهم
هي.٨٢ ،٧٩ ،٩٣ ،٨٢ ،٧٤ ،٨٨ ،٩٥ ،٨٩ ،٦٢ ،٧٧ :
يتم البدء بجمع قيم الدرجات لجميع الطالب:
٨٢١ = ٨٢ + ٧٩ + ٩٣ + ٨٢ + ٧٤ + ٨٨ + ٩٥ + ٨٩ + ٦٢ + ٧٧
بعد ذلك ،يتم قسمة المجموع على عدد الدرجات( .يمكن القيام بعدهم ،أو استخدام معطيات السؤال التي تفيد بأن عدد القيم هو .)١٠
٨٢،١ = ١٠ ÷ ٨٢١
إذن النتيجة هي  ،82.1وهي متوسط الدرجات لعشرة طالب في فصل واحد في مدرسة ثانوية في عمان .يمكننا أن نرى أن ستة طالب
سجلوا أقل من المتوسط وأن أربعة طالب سجلوا أعلى من المتوسط.
في بعض األحيان ،ستجد/ين بيانات معرضة بشكل كبير لتأثير القيم المتطرفة ،مما يعني أن البيانات تتضمن قيم غير اعتيادية عند مقارنتها
ببقية القيم .فهي إما تكون صغيرة جدا أو كبيرة جدا .وفي هذه الحالة ،لن يعطي المتوسط كقياس لوسط أو مركز البيانات نتيجة دقيقة .إذا،
نحن بحاجة إلى استخدام قيمة الوسيط لهذه الحاالت.

الوسيط
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إن قيمة الوسيط هي القيمة الموجودة في وسط مجموعة من البيانات .وهذا الرقم سهل التحديد ألن الوسيط حرفيا هو القيمة في الوسط .كل
ما يجب فعله هو ترتيب القيم في مجموعة البيانات من األكبر إلى األصغر ،وستكون قيمة الوسيط هي تلك القيمة الموجودة في وسط هذه
البيانات المرتبة ،وسيكون العثور عليه سهال في حال كان عدد القيم فرديا .وفي حال كان عدد القيم زوجيا ،يتم حساب الوسيط عن طريق
حساب متوسط القيمتين المشتركتين في منتصف القيم الموجودة.
مثال ( :)٢جد/ي الوسيط لدرجات االختبار التالية.٨٢ ،٧٩ ،٩٣ ،٨٢ ،٧٤ ،٨٨ ،٩٥ ،٨٩ ،٦٢ ،٧٧ :
أوال ،علينا أن نقوم بترتيب القيم من األصغر إلى األكبر (بكتابة الرقم األصغر أوال):
.٩٥ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٨ ،٦٢، ٧٤، ٧٧، ٧٩، ٨٢، ٨٢
إن عالمة الوسيط هي القيمة التي في وسط القيم ،أي أنه وفي هذه الحالة ،علينا أن نأخذ متوسط الدرجتين المشتركتين في المنتصف:
(٨٢ = ٢ / )٨٢ + ٨٢
اإلجابة هي  ،٨٢وهي القيمة التي ستجد/ين منتصف القيم أقل منها ومنتصفها اآلخر أعلى منها.
متى يتم استخدام الوسيط بدال من المتوسط؟
فلنأخذ مثاال لمجموعة بيانات رواتب موظفين في شركة ما:
الموظف
الراتب

أ
١٧٠٠

ب
٣٠٠٠

ج
٢٠٠٠

د
٥٠٠٠٠

هـ
٧٠٠٠٠

و
٢٥٠٠

ز
٢٠٠٠

ح
١٧٠٠

ط
٣٠٠٠

ي
٢٠٠٠

ك
٢٥٠٠

إذا قمنا بحساب المتوسط لهذه المسألة ،فستكون النتيجة  .١٣٨٧٠وكما نرى ،فإن عددا قليال جدا من األشخاص في الشركة يجنون هذا المبلغ
وبفارق كبير .لذلك ،فإن المتوسط ليس ممثال جيدا لمجموعة البيانات هذه ألن معظم الموظفين يحصلون على راتب يتراوح ما بين ١٧٠٠
و .٢٥٠٠وهذا يعني بأن المتوسط في مجموعة البيانات هذه منحرف بسبب وجود راتبين بقيمة مرتفعة وهما قيمتي (د) و (هـ) وهما على
األغلب من يديران الشركة .أما الوسيط ،من ناحية أخرى ،فهو القيمة  ،2500وهي القيمة األكثر تمثيال للرواتب بشكل عام.
المدى
إن المدى هو القيمة األكثر تكرارا في مجموعة من القيم .وليست هناك حاجة الستخدام اآللة الحاسبة لمجموعات البيانات الصغيرة .إذ أنه
كل ما يجب فعله هو حساب تكرارات كل قيمة من المجموعة ،والرقم األكثر تكرارا سيكون هو قيمة المدى.
يمكن استخدام قيمة المدى لتحديد القيمة األكثر نموذجية .فعلى سبيل المثال ،ما هو الراتب االبتدائي األكثر نموذجية المقدم للرجال مقابل
النساء في شركة ما؟ إذا كان يتم تقديم راتب ابتدائي بقيمة  ٣٠٠٠للنساء ،فيما يتم تقديم مبلغ  ٤٠٠٠كراتب ابتدائي للرجال ،فيمكن أن يدل
ذلك على وجود تمييز في مقدار األجور.
مثال ( :)٣جد/ي المدى في مجموعة الدرجات التالية.٨٢ ،٧٩ ،٩٣ ،٨٢ ،٧٤ ،٨٨ ،٩٥ ،٨٩ ،٦٢ ،٧٧ :
الجواب هو .٨٢ :إذ أنها القيمة األكثر تكرارا في هذه المجموعة من القيم.
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مراجعة:
● المتوسط :هو المعدل الرياضي لألرقام.
معادلة احتساب المتوسط( :مجموع كل المتغيرات) ( /عدد المتغيرات).
● الوسيط :هو القيمة الموجودة في وسط مجموعة البيانات.
معادلة احتساب الوسيط :ترتيب األرقام من األكبر إلى األصغر وإيجاد القيمة التي تقع في منتصف القيم.
معادلة احتساب الوسيط في حالة وجود عدد زوجي من القيم( :مجموع الرقمين في الوسط) ٢ /
● المدى :هو العدد األكثر تكرارا في مجموعة البيانات.
ليس لديه معادلة حسابية .فقط احسب/ي عدد تكرارات الرقم .وبالنسبة لمجموعات البيانات الكبيرة ،توجد معادلة الحتساب المدى في
برنامج اإلكسل.

قم بمراجعة بياناتك
في ضمن هذه المحاضرة العملية ،سنتدرب على حساب النزعة المركزية باستخدام المتوسط والوسيط والمدى الستكشاف أداء المدارس
األردنية .ولفعل ذلك ،سنستخدم التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم األردنية لعام .٢٠١٨-٢٠١٧
يحتوي التقرير على أكثر من  ٢٢٠جدول من البيانات المجمعة حول نظام التعليم بما في ذلك الميزانية ،وعدد المعلمين العاملين في
المدارس الخاصة والعامة ،وتوزيع المدارس والمعلمين في المحافظات األردنية ،ومعدالت النجاح والرسوب للذكور واإلناث في مدارس
المرحلة الثانوية والعديد من المؤشرات األخرى التي تساعدنا على فهم توزيع الموارد عبر نظام التعليم في األردن.
سوف نقوم باستخدام الجداول  73P31- P32- P33- P44- P61 P62- P63- P72- Pإلثبات أو دحض فرضيتنا في هذه المحاضرة
العملية.
قم بفتح ملف البيانات والمسمى بـ ) (Clean Dataفي ملف ( ،)6 Labوالذي يحتوي على الجداول التالية:
●
●
●
●
●
●

الجدول P31
الجدول P32
الجدول P33
الجدول P44
الجداول P61-63
والجدولين  72Pو P73

فلنقم بإنشاء صفحات عمل جديدة باإلضافة لألصلية لكي تكون هناك صفحة كنسخة ،وصفحة لمصدر البيانات ،وأخرى للمالحظات على
البيانات .وقبل أن نبدأ ،علينا أن نتأكد بأننا نفهم البيانات الموجودة معنا .لذلك ،قم/قومي باإلجابة على األسئلة التالية في صفحة عمل
المالحظات على البيانات:

وحدات القياس

المؤشرات

مصادر البيانات
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●

ماذا تعني األرقام؟ ما هي
وحدة القياس؟

●

ماذا تعني المؤشرات؟ ما هو
الذي يتم قياسه؟

●

ما هي الجهة التي أصدرت هذه
البيانات؟

●

هل تقوم البيانات بقياس رقما
بال وحدة؟ أو معدال أو نسبة
مئوية أو أي شيء آخر؟

●

أين هو مسرد المصطلحات أو
منهجية هذه البيانات؟

●

●

●

هل هذه البيانات متاحة
باستخدام طرق جمع أو قياس
أخرى من مصدر آخر؟

ما هي المؤشرات غير
المدرجة في هذه البيانات
والتي من شأنها توفير المزيد
من المعلومات حول سياقها؟

كيف قامت هذه الجهة بتجميع
البيانات؟ أم أنها هي المصدر
الرئيسي لها؟

●

هل البيانات مجمعة أم مفصلة؟

●

هل هناك رابط للبيانات في
جداول البيانات المتوفرة؟

●

ما هو تاريخ إصدار هذه
البيانات؟

تظهر لديك بعض األسئلة األساسية مثل التي أعاله والتي سنحتاج إلى إضافتها إلى صفحة مالحظات البيانات .وقد يكون لديك أسئلة أكثر
من ذلك.
 .1ماذا تعني المدارس في مفهوم وزارة التربية والتعليم؟
 .2ما هو الفرق بين مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية األخرى؟
 .3هل هناك أي طريقة للتحقق من دقة هذه البيانات نظرا إلى أنه ليس لدينا أرقام مفصلة؟ هل من الممكن أن نتحقق من هذه األرقام
بالتواصل مع الدوائر التعليمية في مختلف المحافظات لتدقيقها؟

تعليمات للتطبيق خطوة بخطوة
المهمة األولى :تشكيل الفرضية وطرح األسئلة
اآلن وقد فهمنا المؤشرات الموجودة في بياناتنا ،فلنقم ببناء فرضية وطرح أسئلة عليها.
سوف نقوم ببناء فرضيتنا على أساس أن الالجئين السوريين يؤثرون على جودة التعليم الذي يتلقاه الطالب األردنيون كما تم اإلشارة إليه
في هذا المقال.
الفرضية
المناطق التي استوعبت أعدادا كبيرة من الالجئين لديها نسبة طالب إلى المدرسين أعلى من المتوسط ودرجات أقل في االختبارات وكذلك
احتمال أعلى بوجود فترتين دراسيتين خالل اليوم المدرسي الواحد.
األسئلة
المشكلة
 .1ما هو متوسط نسبة عدد الطالب إلى المعلمين على مستوى الدولة؟ وما هي قيمة المتوسط والوسيط لنسبة الطالب إلى المعلمين
في جميع أنحاء الدولة؟
 .2ما هي األقاليم التي بها أعلى وأقل نسبة طالب للمعلمين في المدارس الحكومية؟
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 .3ما هو متوسط معدل النجاح للطالب الذين يدرسون ضمن مسارات األدبي والعلمي في اختبار التوجيهي على مدى السنوات
العشر الماضية؟
 .4ما هي النسبة المئوية للتغير في عدد الطالب الذين يقدمون على مسارات األدبي والعلمي من اختبار التوجيهي وينجحون في كل
مادة منها خالل السنوات العشر الماضية؟
التأثير
 .1ما هي النسبة المئوية للمدارس التي تعمل في فترتين من إجمالي عدد المدارس في كل محافظة؟
 .2ما هي المحافظات التي تحتوي على أعلى نسبة من المدارس الخاضعة لعقد إيجار؟
 .3ما هو معدل الزيادة خالل السنوات العشر الماضية في عدد مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة؟
 .4ما هو متوسط عدد المدارس المستأجرة لصالح وزارة التربية والتعليم وما هي المحافظات التي يفوق فيها العدد على المتوسط
والمحافظات التي يقل فيها العدد عن ذلك؟

السبب
 .1في عام  ،٢٠١٧ما هي المحافظات التي يكون فيها عدد غير األردنيين أعلى من المتوسط لعدد الطالب غير األردنيين في
إجمالي المحافظات األردنية؟ وما هي النسبة المئوية اإلجمالية للطالب غير األردنيين في الدولة؟ وما هي النسبة المئوية لكل
محافظة؟ وما هي المحافظات الخمسة األوائل والخمسة األواخر؟
 .2هل المناطق التي بها أعلى نسبة من الطالب للمعلمين لديها أيضا أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين؟
 .3هل لدى المناطق التي بها أعلى نسبة من المدارس الحكومية ذات الفترتين أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين؟
 .4هل المناطق ذات أعلى نسبة من المدارس المستأجرة بها أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين؟

استخراج وترتيب البيانات
كما هو الحال دائما ،علينا أن نبدأ في استخراج وترتيب بياناتنا .إن هذه هي العملية التي استخدمناها ،والتي يجب توثيقها في صفحة
مالحظات البيانات الموجودة لدينا:
● للحصول على البيانات ،قم/قومي بتحميل الملف على جهاز الحاسوب واستخرج/ي البيانات باستخدام أداة تابيوال ( Tabula).
● بعد ذلك ،سنقوم بتطبيق مهارات ترتيب البيانات من المحاضرة العملية ( .)4إما بحذف عناوين األعمدة المتكررة أو بتحويل
النص إلى أعمدة إللغاء دمج الخاليا.
وال تنس إنشاء النسخة االحتياطية وصفحة بيانات المصدر وصفحة مالحظات البيانات.
لستم بحاجة إلى تنفيذ الخطوات السابقة ،حيث أن جميع البيانات التي سنعمل عليها تم إعدادها مسبقا وإضافتها إلى ملف بيانات (.)6 Lab
تهدف الخطوات السابقة فقط إلى تذكيركم وإرشادكم في حالة احتياجكم إلى أي جداول بيانات إضافية لإلجابة على أسئلة إضافية.
السؤال األول :ما هو متوسط نسبة الطالب إلى المعلمين على مستوى الدولة؟ وما هي قيمة المتوسط والوسيط لنسبة الطالب إلى المعلمين
في جميع أنحاء الدولة؟
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●

قم/قومي بتحميل وفتح جدول  44Pوالذي يبين معدل الطالب إلى عدد الشعب ،ومعدل المعلمين إلى عدد الشعب حسب السلطة
والمحافظة وجنس المدرسة لعام  ٢٠١٨-٢٠١٧في برنامج اإلكسل.
قم/قومي بإضافة صفحة مصدر البيانات.
قم/قومي بتسمية الصفحة التي تحتوي على المعلومات باسم "البيانات".
قم/قومي بعمل نسخة من صفحة العمل.
قم/قومي بإنشاء صفحة البيانات المرتبة.
اذهب/ي إلى السطر ( )١من صفحة البيانات وأضف/ي عامل تصفية للجنس AR/إلى "المجموع" فقط .سيعمل هذا على
إقصاء عامل جنس المدرسة حيث أنه ال يشكل جزءا من جواب السؤال المطروح.
قم/قومي بإخفاء جميع األعمدة من  Dوحتى .O
قم/قومي بتوثيق ما تم فعله في صفحة مالحظات البيانات.

●

انسخ/ي البيانات للصقها في صفحة عمل جديدة كقيم فقط.
قم/قومي بتسمية ورقة العمل الجديدة التي تحتوي على الجدول المصغر باسم Q1.
نظرا ألننا نحتاج إلى حساب  3قيم وهي المتوسط والوسيط والمدى فعلينا أن نتأكد من أن لدينا  3صفوف فارغة أسفل البيانات
الموجودة .وقد ترغب/ين في إضافة سطر إضافي في حال كنت بحاجة إلى ترتيب البيانات في وقت الحق.

●

قم/قومي بتعليم المتوسط في الخلية  ،15Aوالوسيط في الخلية  16Aوالمدى في الخلية A17.

●
●
●
●
●
●
●

●
●
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لحساب المتوسط ،انتقل/ي إلى الخلية  15Dوأدخل/ي صيغة حساب المتوسط كما يلي:
)=AVERAGE(D2:D13

● اضغط/ي على مفتاح  Enterللحصول على النتائج.
● لحساب الوسيط ،انتقل/ي إلى الخلية  ،16Dواكتب/ي صيغة حساب الوسيط كما يلي:
)=MEDIAN(D2:D13
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●

اضغط/ي على مفتاح  Enterللحصول على النتائج.

● لحساب المدى ،انتقل/ي إلى الخلية  ،17Dواكتب/ي صيغة حساب المدى كما يلي:
)=MODE(D2:D13
● اضغط/ي على مفتاح  Enterللحصول على النتائج.
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لماذا حصلنا على هذا الخطأ؟
الجواب هو:
متوسط معدل الطالب إلى المعلمين هو  ،14.28في حين أن قيمة الوسيط هي  .13.31ومع ذلك ،ال يوجد مدى ألن البيانات ال تتكرر فيها
أية قيم متساوية في كل محافظة.
● لماذا نستخدم نسبة الطالب إلى المعلمين ،وليس نسبة المعلمين إلى الشعب أو الطالب إلى الشعب؟
● هل يجب أن نستخدم المتوسط أم الوسيط في هذه الحالة؟
● ما هي البيانات األخرى في هذا التقرير التي يمكن أن نستخدمها للحصول على رقم أكثر دقة من خالل حساب نسبة الطالب إلى
المعلمين بأنفسنا؟
ما هي األقاليم التي بها أعلى وأقل نسبة طالب إلى المعلمين في المدارس الحكومية؟
لإلجابة على هذا السؤال ،يتعين علينا نسخ البيانات في ورقة جديدة ثم تسميتها بـ .2Q
يمكن نسخ البيانات فقط في النطاق ( .)13A1: Fكقيم فقط ،بالطبع.
اآلن سنقوم بترتيب العمود  .Dانتقل إلى الخلية األولى في العمود ،وانقر بزر الماوس األيمن ،واختر التصنيف ،ثم قم بترتيب البيانات من
األكبر إلى األصغر.
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سيكون الجواب كالتالي:
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ما هي المحافظات التي تكون فيها نسبة الطالب إلى المعلمين أعلى من المعدل العام؟
● 3-C13
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Lab 07

Pivot Tables
Summary
1.
2.
3.
4.

Topic: Data Analysis
Sub-topic: Pivot Tables in Excel
Objective: Using pivot tables to interview data
Time Allotment: 90 minutes

Getting Started
Many great data stories emerge from examining money flowing into the country from other
countries and the geo-political implications of foreign aid. Take a look at the hypothesis and
questions that a data journalist in Myanmar to explore the implications of Chinese aid to Myanmar
using the China Aid Data database.
Hypothesis:
Chinese aid projects to Myanmar are split between altruistic grant funding for humanitarian
assistance and more predatory loan mechanisms for economic development.
Questions:
1.
2.
3.
4.
5.

How much and for how many projects has Myanmar received aid and by what
mechanisms (problem)?
What sectors has it received the most aid for (impact)?
What are the different funding types by sector (cause)?
How have sectors changed over time (problem)?
What percentage of the projects can be geolocated by sector (solution)?

Answers:
1.

Myanmar has received $1,541,834,405 (1.5 billion) in aid. 40% is categorized as traditional
aid, 28% looks like other financial assistance and 27% is vague. The highest number of
projects have been for traditional development (Emergency response, Education and Other
Infrastructure Social Services).
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2. Almost all funding has
gone to Energy Generation and
Supply (47%), Industry, Mining, Construction (36%) and Action Relating to Debt (11%).
3. ALL funding for Energy Generation and Supply has been in the form of loans or export
credits. ALL funding for Industry, Mining, Construction is through either loans or supplier
credits. ALL funding for Action Related to Debt is debt forgiveness.
4. Most of the Energy Generation Projects were funded before 2003 and Industry between
2004 and 2006.
5. Only 60% of projects could be geolocated. The high value Energy projects are geolocated
but most of the Industry projects are not.

Review your data
We are going to be using data from the Organization for Economic Cooperation and Development
using the Query Wizard for International Development Statistics. This database is even trickier to
Query than most, in part because selecting the initial database does not automatically filter to fields
available for that specific database. So if you select a field that is not included in the original
database, it gives you a warning that it is going to switch databases, which may affect your previous
selections. Additionally, much of the data is available in aggregate form. In order to access projectlevel aid data, you have to select a special option on the bottom part of the query. Feel free to
explore the tool to see how it works.

Step-by-step instructions
1. Open Query Wizard for International Development Statistics.
2. Check the box in the bottom corner of the query panel called: Show project-level data
[commitments or gross disbursements] and/or detailed sector level data (CRS)
3. Under Recipient(s) type in Jordan.
4. Under Flow, leave ODA selected; Under Flow Type, leave Disbursements selected (why
not commitments?); Under Sectors, Leave All selected; under Year, leave the last six years
selected. At the bottom, click on Show Additional Data Selection Options. Under Amount,
change from Current Prices to Constant Prices (2017 USD millions). Why are we not
selecting Current Prices?
5. Click: Display the Data.
6. Click on the data under 2017.
7. Export as a CSV.
8. Import data file into Excel. Create a Copy. Add your source tab.
9. Make sure your source includes:
a. Data Displayed:
b. Donor(s): DAC Countries, Total
c. Recipient(s): Jordan
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sector(s):
All
Flow(s): ODA
Flow Type(s): Disbursements
Time Period: 2017
Amount: Constant Prices (2017 USD millions)
Channels: All Channels
Type of Aid: All Types

Sectors, Total

10. Add a Data Diary tab.
11. Figure out what all the rows in your data mean. Where is the data dictionary to figure this out?
Widen your columns so you can see the contents and freeze the top row.

Hypothesis:
Aid to Jordan in 2017 reflects the US’s priority to shore up the stability of the Jordanian government
by funding government strengthening programs directly and Europe’s efforts to provide aid to
refugees and vulnerable citizens through civil society.
Questions:
1. In 2017, which sectors had the most projects and received the most aid overall?
2. In 2017, who were the biggest donors to Jordan overall?
3. Which donors funded the top recipient sectors and which sectors did the biggest donor
give the most money to?
4. What percentage of US funding went directly to the government?
5. What percentage of humanitarian projects were funded by Europe?
6. What percentage of those funds went to civil society?
7. What were the top five single biggest projects and what was the donor, sector and
purpose?
8. What was the average amount for a project in each sector?

Question 1: In 2017, which sectors had the most projects and received the most aid overall?
1.

Go to your copy tab. Select all the data (Ctrl + A) or click on the grey arrow in the top left
corner. The Create Pivot Table window pops up. It indicates the sheet that you are going
to use for your pivot table (COPY), and the cell range. It also asks whether to create a new
sheet for the pivot table. Leave it on a new sheet by default. In this window, click OK.
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2. Rename the newly created worksheet Q1.
3. Drag Sector_name into rows and Amount into Values. Note that by default, the Amount counts
the total number of projects by sector; it does not sum the amount.
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4. Right click on any of the
largest to smallest.

numbers, select sort and select

5. You should now be able to answer the first half of Question 1.
ANSWER:
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6. To answer the second half, we need to total the Amounts. To do this, drag Amount to the Value
field again so now it appears twice. Go to the little triangle in the corner of Count of Amount and
select Value Field Settings. Then change from Count to Sum. Notice that you can also see the
average.

7. Sort the amount column following step 15 above to sort from largest to smallest.
8. Now you should have the answers for Question 1.
ANSWER:

The amounts are a bit hard to understand without context. So let’s add one more total column that
calculated the amount as a percentage of total aid. Drag the amount into the Value Field again and
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change to SUM, then click on
Show Values As and Select % of
Column Total. Scroll down to the bottom and make sure it adds up to 100% to make sure Excel is
calculating what you expected.

ANSWER:

Question 2: In 2017, who were the biggest donors to Jordan overall?
1. Go back to the Copy. Create another Pivot Table and label it Q2.
2. Add Donor_name to Rows and Amount to Columns. Change Amount to a SUM.
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3. Sort largest to smallest.
4. Add another column for % of column total so we can see the relative proportions.
ANSWER:
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Question 3: Which donors funded the top recipient sectors and which sectors did the biggest
donor give the most money to?
1.

These are two closely related questions. Who is funding the biggest recipient sectors and
what sectors are the biggest donors funding. This requires two separate pivot tables.
Create a pivot table of the Copy tab and label it Q3a.
2. Add sector to rows, Amount to Value Fields, change to Sum, then Sort largest to smallest.

3. Now add Donor_name to rows below Sector. This will break out each of the top sectors by
donor.
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4. Now, to figure out what percentage of each sector is provided by each donor country, add
another Amount column but change it to % of parent row Total

ANSWER 13a:
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Question 13b: Which sectors did the biggest donor give the most money to?
1.

Go back to the copy, create a new pivot table. Add Donor_name to rows, Amount (as sum)
to Value Field and sort largest to smallest. Then add Sector_Name to Rows below
Donor_Name and sort largest to smallest.
2. Now, to figure out what percentage of each donor funding goes to each sector, add another
Amount column but change it to % of parent row Total. Sort largest to smallest.

ANSWER 13b:

Question 4: What percentage of US funding went directly to the government?
1.

Create a new pivot table from Copy and label it Q4. Drag Donor_Name into Filter. Drag
Chanel_of_Delivery_Name into rows. Drag Amount into Value Field. Change to sum. Add
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Amount to Value Fields
change to % of column total. Sort largest to smallest.

again, change to sum and

We can see that most of the money from donors goes to the government. What is the difference
between the Central Government and Recipient Government?
2. Now we need to filter for just the US but we don’t want to lose our original pivot table. Create
a copy of this pivot table and label it Q4b.
3. Select the filter icon in Row 1 and filter to the United States.

ANSWER:
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Answer the remaining questions independently using the skills practiced above. Don’t forget to fill
out your Data Diary as you go.
Question 5: What percentage of humanitarian projects were funded by Europe? How can we
define humanitarian?
Question 6: What percentage of those funds went to civil society?
Question 7: What were the top five single biggest projects and what was the donor, sector and
purpose?
Question 8: What was the average amount for a project in each sector?
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المختبر 7
الجداول المحورية
الملخص
 .1الموضوع :تحليل البيانات
 .2الموضوع الفرعي :الجداول المحورية على هيئة أكسل
 .3الهدف :استخدام الجداول المحورية لبيانات المقابالت
 .4الوقت المخصص 90 :دقيقة

الشروع بالعمل
نجد العديد من قصص البيانات الرائعة خالل البحث في موضوع المساعدات الخارجية ،كاآلثار الجغرافية والسياسية .لنلق نظرة على
الفرضيات واألسئلة التي استخدمها صحفي بيانات في ميانمار لدراسة تأثير المساعدات الصينية إلى ميانمار باستخدام قاعدة بيانات المعونة
الصينية.
الفرضية:
تتوزع مشاريع المساعدات الصينية إلى ميانمار بين منح إيثارية كمساعدات إنسانية وقروض قاسية للتنمية االقتصادية.
األسئلة:
 .1ما مقدار وعدد مشاريع المساعدات التي تلقتها ميانمار وبأي آليات ( سؤال حول مشكلة)؟
 .2ما هي القطاعات التي تلقت أكبر قدر من المساعدات (سؤال حول التأثير)؟
 .3ما هي أنواع التمويل المختلفة حسب القطاع (سؤال حول السبب)؟
 .4كيف تغيرت القطاعات مع مرور الزمن (سؤال حول مشكلة)؟
 .5ما هي النسبة المئوية للمشاريع التي يمكن تحديد موقعها الجغرافي حسب القطاع (سؤال حول الحلول)؟
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األجوبة
.1
.2
.3
.4
.5

تلقت ميانمار مساعدة قدرها  ١،٥( 1,541,834،405بليون دوالر) ٪ 40 .من هذه المساعدات صنفت كمساعدات تقليدية،
و ٪ 28مساعدات مالية أخرى و ٪ 27مبهمة .أكبر عدد من المشاريع كان لغايات التنمية التقليدية (االستجابة للطوارئ،
والتعليم والخدمات االجتماعية األخرى الخاصة بالبنية التحتية).
معظم التمويل تقريبا استخدم لتوليد وتزويد الطاقة ( ،)47٪والصناعة ،والتعدين واإلنشاءات  (36%)،وإجراءات متعلقة
بالديون ()11%
كل التمويل المخصص لتوليد وتزويد الطاقة كان على شكل قروض أو ائتمانات تصدير.كل التمويل المخصص للصناعة
والتعدين واإلنشاءات قدم اما عن طريق القروض أو ائتمانات الموردين .واإلجراءات المتعلقة بالديون كانت معفاة من الديون.
مولت معظم مشاريع توليد الطاقة قبل عام  2003و مشاريع الصناعة بين عامي  2004و .2006
يمكن تحديد المواقع الجغرافية لما نسبته  %60من المشاريع فقط .وتم تحديد مواقع مشاريع توليد طاقة ذات القيمة العالية ،ولكن
لم يتم تحديد مواقع معظم المشاريع الصناعية.

استعراض بياناتك
سوف نستخدم بيانات من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية باستخدام معالج االستعالمات إلحصاءات التنمية الدولية .وتعتبر قاعدة
البيانات هذه أصعب من غيرها لالستعالم ،فاختيار قاعدة البيانات األولية ال يقوم بتصفية الحقول المتاحة لقاعدة البيانات المحددة تلقائيا.
لذا ،إذا حددت حقل غير مدرج في قاعدة البيانات األصلية ،سيظهر تحذير بأن قاعدة البيانات ستستبدل بأخرى ،مما قد يؤثر على
اختياراتك السابقة .باإلضافة إلى ذلك ،تتوفر الكثير من البيانات المجمعة .للوصول إلى بيانات المساعدات على مستوى المشروع ،عليك
تحديد خيار خاص في الجزء السفلي من اإلستعالم .ال تتردد في استكشاف األداة لترى كيف تعمل.

التعليمات خطوة بخطوة
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

نفتح معالج االستعالمات إلحصاءات التنمية الدولية
نختار المربع الموجود في الزاوية السفلى من لوحة االستعالم المسمى :عرض البيانات على مستوى المشروع [االلتزامات أو
المدفوعات اإلجمالية] و  /أو بيانات مفصلة عن مستوى القطاع ()CRS
تحت كلمة مستلم (مستلمين) ادخل االردن
تحت تدفق ،نترك المساعدة اإلنمائية الرسمية محددة .ضمن نوع التدفق ،نترك المصروفات محددة (لماذا االلتزامات ال ؟) .تحت
القطاعات ،نترك كل الخيارات محددة؛ وأسفل السنة ،نترك آخر ست سنوات محددة .وفي األسفل ،ننقر فوق " عرض خيارات
تحديد بيانات إضافية" .وتحت المبلغ ،نقوم بتغيير األسعار الحالية إلى األسعار الثابتة (بماليين الدوالرات األمريكية عام .)2017
لماذا ال نختار األسعار الحالية؟
ننقر :عرض البيانات
ننقر على بيانات عام .2017
ننقل البيانات لملف نوع CSV
ننقل البيانات لملف إكسل  .ثم نقوم بإنشاء نسخة .ونضيف عالمات التبويب المصدرية الخاصة بك
نتأكد من أن المصدر يحتوي على:
ا .البيانات المعروضة:
ب .المانح (المانحون) :دول لجنة المساعدة اإلنمائية ،المجموع
ج .المستلم (المستلمين ) :األردن

Eva Constantaras
د .القطاع (القطاعات) :جميع
ه .التدفق :لجنة المساعدة اإلنمائية .
ز .انواع التدفق (التدفقات) :النفقات
ح .الفترة الزمنية2017:
ط .المبلغ :األسعار الثابتة (بماليين الدوالرات األمريكية عام )2017
ي .القنوات :جميع القنوات
ك .نوع المساعدات :جميع األنواع

القطاعات ،المجموع

10.أضف تبويب يومية البيانات
11.نفهم ما تعنيه جميع الصفوف في بياناتنا .واي قاموس البيانات لمعرفة ذلك؟ نوسع األعمدة بحيث نستطيع رؤية محتويات ونقوم
بتجميد الصف الموجود في األعلى.
الفرضيات
تعكس المعونة المقدمة إلى األردن في عام  2017أولوية الواليات المتحدة لدعم استقرار الحكومة األردنية من خالل تمويل برامج دعم
الحكومة مباشرة وجهود أوروبا لتقديم المساعدات لالجئين والمواطنين المستضعفين من خالل المجتمع المدني.
االسئلة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

في عام  ،2017ما هي القطاعات التي كان لديها أكثر المشاريع وتلقت معظم المساعدات بشكل عام؟
في عام  ،2017من هم أكبر المانحين لألردن بشكل عام؟
من هم المانحون الذين قدموا التمويل ألهم القطاعات المستفيدة وأي القطاعات قام المانحون بإعطائها أكبر قدر من التمويل؟
ما هي نسبة التمويل األمريكي التي ذهبت مباشرة إلى الحكومة؟
ما هي نسبة المشاريع اإلنسانية التي مولتها أوروبا؟
ما هي نسبة هذه األموال التي ذهبت إلى المجتمع المدني؟
ما هي أكبر خمسة مشاريع فردية ومن هو المانح والقطاع والغرض؟
ما هو متوسط المبلغ لمشروع في كل قطاع؟

السؤال األول  :في عام  ،2017ما القطاعات التي خصص لها أكبر عدد من المشاريع وتلقت معظم المساعدات بشكل عام؟
.1

ننتقل إلى عالمة تبويب نسختك .نحدد جميع البيانات ( )Ctrl + Aأو ننقر على السهم الرمادي في الزاوية العلوية اليسرى .عندها
ستنبثق نافذة إنشاء جدول محوري تشير إلى ورقة العمل التي سنضع جدولنا المحوري (نسخة) ومجموعة الخاليا المشمولة.
OK".
تعرض خيار إنشاء ورقة جديدة للجدول المحوري .نتركها على ورقة جديدة .في هذه النافذة ،ننقر "
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 .2نعيد تسمية ورقة العمل التي تم إنشاؤها في السؤال رقم .1
 .3نسحب  sector_nameإلى الصفوف والمبالغ ) (Amountالى القيم ) .(VALUESنالحظ أنه يتم تلقائيا حساب عدد
المشاريع حسب القطاع ،و ليس إجمالي قيمة كل المشاريع.

 .4ننقر على زر الماوس األيمن على أي من األرقام ،ونختار فرز من االكبر لالصغر.
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 .5اآلن علينا اإلجابة على النصف األول من السؤال رقم . 1
الجواب:
أسماء الصفوف
 111.1Vاالستجابة لحاالت الطوارئ
 .1.5أ الحكومة والمجتمع المدني-عموما
 4-1توفير المياه ،والصرف الصحي
 6-1الخدمات والبنية التحتية المجتمعية االخرى
التكاليف اإلدارية للمانحين
غيرها من القطاعات المتعددة
التعليم العالي
التعليم -المستوى غير محدد
التعليم االساسي
النزاعات ،والسالم واألمن

احتساب الكمية
142
124
114
81
81
77
62
57
56
30

 .6رتب عمود المبالغ باتباع الخطوة  15اعاله من اجل الترتيب من االكبر لالصغر
 .7يفترض اآلن أنك حصلت على اجابة للسؤال 1
الجواب
أسماء الصفوف
 1.5أ .الحكومة والمجتمع المدني-عام
 4-1توفير المياه ،والصرف الصحي

عدد الكميات
124
114

االجمالي
617.2383238
461.1290855
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142
1
56
57
9
22
30
77

 111.1Vاالستجابة لحاالت الطوارئ
 1.VIدعم الموازنة العام
 1-1ب.التعليم األساسي
 11التعليم  -المستوى غير محدد 2-VIالمساعدات الغذائية واالنمائية
11-5األعمال التجارية والخدمات االخرى
 1.5 Bالنزاعات ،والسالم واألمن
 2.IVغيرها من القطاعات المتعددة

219.165694
178.0125527
116.85244633
54.57338106
50.28065894
38.5446518
28.48463952
26.6271993

قد يصعب فهم المبالغ دون سياق .لذلك دعونا نضيف عمودا إجماليا واحدا يحسب المبلغ كنسبة مئوية من إجمالي المساعدات .نسحب المبلغ
إلى حقل القيمة مرة أخرى وغيره الى المجموع ،ثم انقر فوق عرض القيم باسم ) (Show Values Asوحدد ٪من إجمالي العمود ( %
) .of Column Totalنقوم بالتمرير إلى األسفل ونتأكد أنه يضيف ما يصل إلى  ٪100للتأكد من قيام اكسل بحساب ما تتوقعه.

الجواب
اسماء الصفوف
 1.5أ الحكومة والمجتمع المدني -عموما
 4-1توفير المياه  ،والصرف الصحي

عدد الكميات
124
114

المجموع2
617.2383238
461.1290855

المجموع2_-
30.48%
22.77%
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 111.1Vاالستجابة لحاالت الطوارئ
 1.VIدعم الموازنة العام
 1-1ب.التعليم األساسي
 11التعليم  -المستوى غير محدد 2-VIالمساعدات الغذائية واالنمائية
11-5األعمال التجارية والخدمات االخرى
 1.5 Bالنزاعات،السالم واألمن
 2.IVغيرها من القطاعات المتعددة

142
1
56
57
9
22
30
77

219.165694
178.0125527
116.85244633
54.57338106
50.28065894
38.5446518
28.48463952
26.6271993

10.82%
8.79%
5.77%
2.69%
2.48%
1.90%
1.41%
1.31%

السؤال الثاني :في عام  ،2017من هم أكبر المانحين لألردن بشكل عام؟
 .1نرجع الى النسخة .ونقوم بإنشاء جدول محوري تحت اسم Q2.
 .2نضيف اسم المانح الى الصفوف والمبلغ إلى األعمدة .ونقوم بتغيير المبالغ الى جمع (Amount to SUM).
 .3نفرز من االكبر الى االصغر
 .4نضيف عمود جديد لـ  %من عمود االجمالي بحيث نرى النسبة المئوية
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الجواب
اسماء الصفوف
الواليات المتحدة
المانيا
اليابان
فرنسا
كندا
المملكة المتحدة
النرويج
هولندا
كوريا
سويسرا

مجموع المبالغ
902.63868
332.1357194
272.460374
176.8372042
87.66612179
78.5763382
4
30.9348892
5
28.65186738
24.405796
21.40906571

مجموع المبالغ 2
44.57%
16.40%
13.45%
8.73%
4.33%
3.88%
1.53%
1.41%
1.21%
1.06%

السؤال الثالث :من هم المانحون الذين قدموا التمويل ألكثر القطاعات استفادة وما هي القطاعات التي قام كبار المانحون بتقديم أكبر دعم
لها؟
.1

هذان سؤاالن يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما .من هم المانحون الذين قدموا التمويل ألكثر القطاعات استفادة وما هي القطاعات
التي قام اكبر المانحون بتقديم أكبر دعم لها؟ .يتطلب ذلك جدولين محورين منفصلين .ننشئ جدوال محوريا في عالمة التبويب
تحت اسم  .Q3aوننسخه.

 .2نضيف القطاع الى الصفوف والمبالغ الى حقول القيم ،ونغير الى الجمع ،ثم نفرز من االكبر الى االصغر
المجموع
اسماء الصفوف
617.2383238
 1.5أ الحكومة والمجتمع المدني-عموما
461.1290855
 4-1توفير المياه ،والصرف الصحي
219.165694
 111.1Vاالستجابة لحاالت الطوارئ
178.0125527
 1.VIدعم الموازنة العام
116.85244633
 1-1ب.التعليم األساسي
54.57338106
1-1أ .التعليم -المستوى غير محدد
50.28065894
 2-VIالمساعدات الغذائية واالنمائية
38.5446518
11-5األعمال التجارية والخدمات االخرى
28.48463952
 1.5 Bالنزاعات ،والسالم واألمن
26.6271993
 2.IVغيرها من القطاعات المتعددة
 .3اآلن نضيف اسم-المانح الى الصفوف التي تقع تحت القطاع .هذه العملية ستقوم بفرز القطاعات األكبر حسب المانح
اسماء الصفوف
 1.5أ الحكومة والمجتمع المدني-عموما
الواليات المتحدة

جمع المبالغ
617.2383238
531.54139
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56.5554278
7.120450739
6.292716588
3.873175477
2.004596832
1.788619
1.690902942

فرنسا
هولندا
كندا
السويد
سويسرا
كوريا
ايطاليا

 .4اآلن ومن أجل معرفة النسبة المئوية لكل قطاع وفقا للدولة المانحة ،نضيف عمود مبالغ جديد ولكن غيره الى  %من مجموع
الصف االم.
الجواب 13أ
اسماء الصفوف
 1.5أ الحكومة والمجتمع المدني-عموما
الواليات المتحدة
فرنسا
هولندا
كندا
السويد
سويسرا
كوريا
ايطاليا
المملكة المتحدة

المجموع
617.2383238
531.54139
56.5554278
7.12045073
9
6.29271658
8
3.873175477
2.00459683
2
1.788619
1.69090294
2
1.66968838
3

المجموع 2
30.48%
86.12%
9.16%
1.15%
1.02%
0.63%
0.32%
0.29%
0.27%
0.27%

السؤال 13ب .ما القطاعات التي حصلت على أعلى مبالغ مالية من كبار المانحين
.1

نرجع إلى النسخة التي قمنا بانشائها .وننشئ جدول بيانات محوري ونضيف اسم_المانح تحت الصفوف ،المبالغ (كمجموع) الى
حقل القيمة .نقوم بالفرز من االكبر الى االصغر .ثم نضيف اسم_القطاع إلى الصفوف التي تقع تحت اسم المانح ،نقوم بالفرز من
االكبر الى االصغر .

 .2اآلن لمعرفة النسبة المئوية التي تبين مقدار التمويل حسب القطاع نضيف عمود مبالغ جديد لكن نغيره الى  %من مجموع الصف
االم ونقوم بالفرز من االكبر الى االصغر.
الجواب 13ب
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اسماء الصفوف
الواليات المتحدة
 1.5أ الحكومة والمجتمع المدني-عموما
 4-1توفير المياه ،والصرف الصحي
 1-1ب.التعليم األساسي
 2-VIالمساعدات الغذائية واالنمائية
 111.1Vاالستجابة لحاالت الطوارئ
11-5األعمال التجارية والخدمات االخرى
 3-1السياسات السكانية ،والبرامج والصحة اإلنجابية
رسوم ادارية تخص المانحين
1-1أ .التعليم -المستوى غير محدد
 ،3-11سياسات الطاقة

المجموع
902.6383
531.54139
139.78007
51.29843
35.48864
30.39065
28.09846
23.94278
18.27
16.22286
7.27229

المجموع2
44.57%
58.89%
15.49%
5.68%
3.93%
3.37%
3.13%
2.65%
2.02%
1.80%
0.81%

السؤال الرابع:ما هي نسبة التمويل األمريكي التي ذهبت مباشرة إلى الحكومة؟
.1

نقوم بإنشاء جدول بيانات محوري انسخه تحت اسم  .4Qونسحب اسم_المانح داخل الفلتر .نسحب
 Chanel_of_delivery_nameالى الصفوف .ونقوم بسحب المبلغ الى حقل القيمة .ونغيره إلى الجمع .ونضيف المبلغ الى
حقول القيمة مرة أخرى ونغيره الى الجمع والى  %من إجمالي العمود .ونفرز من االكبر الى االصغر

اسم_المانح
الحكومة المركزية
الحكومة المستفيدة
منظمات غير حكومية في بلد المانح
قطاع خاص في الدولة المتلقية
قطاع خاص في الدولة المزودة
مؤسسات عامة
حكومة المانح
منظمات غير حكومية دولية
صندوق األمم المتحدة للطفولة
مكتب األمم المتحدة للمفوضية السامية لشؤون
الالجئين

الجميع
مجموع المبالغ
945.1058498
324.7099056
94.74105231
89.13712228
71.7029345
69.14450108
62.60189209
43.5389213
42.84522809
37.86148762

مجموع المبالغ 2
46.67%
16.03%
4.68%
4.40%
3.54%
3.41%
3.09%
2.15%
2.12%
1.87%

يمكننا مالحظة أن معظم تمويل المانحين يذهب إلى الحكومة .ما الفرق بين الحكومة المركزية وحكومة المتلقي؟
 .2يتعين علينا اآلن فلترة الواليات المتحدة فقط ،ولكن ال نريد أن نخسر جدول محور البيانات االصلي .نقوم بإنشاء نسخة من هذا
الجدول تحت اسم Q4b
 .3نختار ايقونة الفلترة في الصف  1ونعمل فلترة على الواليات المتحدة
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الجواب
اسم_المانح
الصفوف
الحكومة المركزية
قطاع خاص في الدولة المستفيدة
قطاع خاص في الدولة المزودة
منظمات غير حكومية-في بلد المانح
منظمات غير حكومية دولية
جامعات،كليات وغيرها من المؤسسات التعليمية
المؤسسات العامة
المنظمة الدولية للهجرة
وكاالت االمم المتحدة للتمويل
صندوق األمم المتحدة للسكان
منظمة الصحة العالمية-مساهمات مقتطعة
صندوق األمم المتحدة للطفولة
منظمة العمل الدولية-مساهمات مقتطعة
االجمالي

الواليات المتحدة
مجموع المبالغ
641.81861
85.82585
71.49244
44.79784
25.89045
15.51383
6.5124
6.3
3.34708
0.6353
0.39371
0.10587
0.005
902.63838

مجموع المبالغ 2
71.10%
9.51%
7.92%
4.96%
2.87%
1.72%
0.72%
0.70%
0.37%
0.07%
0.04%
0.01%
0.00%
100.00

نجيب عن األسئلة المتبقية بشكل مستقل باستخدام المهارات التي تمت ممارستها أعاله .وال ننسى أن نمأل يوميات البيانات الخاصة بنا أثناء
العمل
السؤال  :5ما نسبة المشاريع اإلنسانية التي مولتها أوروبا؟
السؤال  :6ما نسبة هذه األموال التي قدمت إلى المجتمع المدني؟
السؤال  :7ما هي أكبر خمسة مشاريع فردية ومن هو المانح والقطاع والغرض؟
السؤال  :8ما هو متوسط المبلغ للمشروع في كل قطاع؟
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تمرين

جداول البيانات المحورية المساعدة
ملخص
 .1الموضوع :تحليل البيانات
 .2الموضوع الفرعي :الجداول المحورية على هيئة جدول أكسل
 .3الهدف :استخدام الجداول المحورية لبيانات المقابالت
 .4الوقت المخصص :ساعتان

الخطوات
السياق التعليمي
المختبر ذات الصلة

االجراء
.1

اكتب فرضية و 8أسئلة داعمة حول مساعدات المانحين لألردن على مدار الخمس سنوات االخيرة

 .2قم بتنزيل البيانات ذات الصلة من معالج االستعالم إلحصائيات التنمية الدولية.
 .3قم بربط بيانات كل سنة في مجموعة بيانات واحدة.
 .4قم بإعداد نسختك ،وعالمات تبويب البيانات اليومية والمصدر
 .5اطرح االسئلة إلثبات فرضيتك او رفضها

مزيد من التمارين
تعتبر قاعدة البيانات هذه قاعدة بيانات متجددة ،وهذا يعني أنه يمكنك إعادة استخدامها كل مرة يتم تحديثها أو للمقاالت ذات الصلة .انظر/ي
إلى التغطية اإلعالمية المحلية لقضايا مثل الصحة والتعليم والحوكمة والالجئين والمياه وفكر/ي في الطريقة التي يمكن أن تعزز بها قاعدة
البيانات هذه فهم الجمهور لسياق القضية.

التقويم
تبادل/ي ملفات اكسل مع شريك/ة لك  .وكرر تحليلهم خطوة بخطوة وفقا لمذكرات البيانات .هل أنت قادر/ة على اتباع التعليمات؟ هل
توصلت/ي إلى نفس اإلجابات؟
1
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Exercise

Aid Data Pivot Tables
Summary
1.
2.
3.
4.

Topic: Data Analysis
Sub-topic: Pivot Tables in Excel
Objective: Using pivot tables to interview data
Time Allotment: 2 hours

Steps
Learning Context
Related Lab

Procedure
1.

Write a hypothesis and eight supporting questions about donor aid to Jordan over the last
five years.

2. Download the relevant data from the Query Wizard for International Development
Statistics.
3. Join each year’s data into a single dataset.
4. Create your Copy, Source and Data Diary Tabs.
5. Answer the questions to prove your hypothesis true or false.

Further Practice
This database is a good evergreen database, meaning that you can reuse it each time it is
updated or for related stories. Look over local media coverage of issues such as health,
education, governance, refugees and water and think of how this database could have enhanced
the audience’s understanding of the context of the issue.

1
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Assessment
Exchange Excel files with a partner. Replicate their analysis step-by-step according to the Data
Diary. Are you able to follow the instructions? Do you arrive at the same answers?

2
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Lab 08

Advanced Data Cleaning
Summary
Lab: Data Cleaning . 1
Sub-topic: removing duplicates, missing values, conditional formatting and
conditional statements.
Objective: Perform basic operations in Excel . 3
Time Allotment: 90 minutes . 4

.2

Review your data
In this lab, we will continue to learn how to clean a dataset in Excel. In Lab 4, we . 1
reviewed how to merge multiple cells into a single cell, delete excess spaces in
text, format the cells' content according to the type of variable and used a feature
called "text to columns" to split data in one column into multiple columns.
The question when cleaning data is never, is my data dirty? but rather how dirty is . 2
my data? There are many errors that are likely to be found in the dataset you are
working on, most of which may be errors at the data entry phase. In this lab we
will learn the skills of dealing with merged data, duplicate inputs and missing
inputs, which are common errors in databases compiled by multiple people.
We will use the same data that were used in Lab 4, Crimes in the regions and . 3
police directorates in the Kingdom, but we made some adjustments to the data to
suit the learning scenarios in this lab.
Download the data from the data folder in lab 8 , by clicking here. . 4
We will cover the following cleaning techniques: . 5
Removing duplicate rows ●
Using conditional formatting ●
Fixing missing values ●
String functions (LEFT, RIGHT, MID, LEN) ●
Conditional statements ●
Dates ●
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instructions

Step-by-step

There are several data cleaning problems you need to address, which are as follows:
1. Duplicate rows:
Row number 10 is a repeat of row 9. ●
Row number 22 is a repeat of row 21. ●

2. Separate columns that combine two distinct types of geographical data:regions
and police directorates.

3. Missing values:
Cell B3 is missing a value. ●
Cell B11 & D11 are missing values. ●
Cell B17 & D17 are missing values. ●
Cell B27,C27,D27 are missing values. ●
4. Dates
Days are in the same column as the date ●
The days of the week many not be correct ●
5. Conditional Statements
Categorizing the regions and police directorates according to the number of crimes into
two categories (high and low) so that the rows labeled “high” include regions with above
1000 crimess, while those labeled “low” y include regions where the number of crimes is
fewer than 1000.

6. How to use formatting to better see trends in your data
Formatting cells based on cell values helps highlight the regions that witnessed high
crime rates and others with low crime rates. Note, this is for exploratory purposes, not for
analysis. It will drive any developer crazy if you have colors in your spreadsheet!
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Let’s get started.
Removing duplicate rows

.1

Duplicates are data points that are repeated in your dataset.
It often happens when, for example,:
Data are combined from different sources ●
The user clicks the submit button twice thinking the form wasn’t actually ●
submitted. For example, a request for an online booking was submitted
twice, the second time correcting misspelled information that was entered
accidentally the first time.
1. Click on any cell in your spreadsheet that contains data.
2. Click the Remove Duplicates button in the Data tab.

3. In the resulting window, select the columns you want to search for duplicates
and remove and hit OK. By default, when the Remove Duplicates dialog box is
opened, it will have all the field names (columns) checked. Leave them all
checked if you're looking for completely identical records in your spreadsheet or
select only those columns you don't want to have duplicates for (example, in our
dataset, if you want to have just one entry per region in the spreadsheet,
uncheck all the fields except "Region /Police Directorate").
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4. Click OK after Excel scans for those duplicates in each field and deletes them
for you. A new message will tell you how many values were removed. Document
this in your Data Diary.
2. Differentiate between regions and police directorates
Column B contains two types of information. The first type is the regions, while
the second type is the police departments in each of the regions, so that it is
easier to separate them. The conditional formatting features of the text provided
by Excel.
Select all entries in the column ●

Eva Constantaras

From the Home tab, choose Conditional Formatting

●

From Highlight Cells Rules, choose Text that Contains ●
Type the word “Region” in the text box ●
Choose the type of highlighting from the drop down menu on the right
Press OK to activate highlighting ●

●

Eva Constantaras

This will highlight all the Cells where the name of the cell includes ‘Region’.

After revising data, it appears that the “Royal Bedouin”, which is a region not a
police directorate, has not been highlighted because it does not include the word
“Region” in the cell.
Simply add the word “Region” so that the cell is automatically highlighted.
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3. Missing values
Missing values are a fact of life in data entry. It is very important to understand
whether blanks mean N/A, zero or the person simply didn’t fill in the field. The
data dictionary should provide some guidance as to what a blank value means.
Be sure to understand what a blank means before deciding how to deal with it. .
There are many different ways to solve blank numerical values that we know
simply mean that the person entering the data skipped the field:
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the missing data manually in
case we know the missing values.
Replace the missing data with a constant value or a uniform
nomenclature such as “Unknown”

Fill

●

●

Use one of the values from our central tendency measurements to fill ●
in a number so that our calculations are not skewed by missing values.
For example, you can put the average age of the rest of a list of cancer
patients in a dataset for rows with missing ages..
However, none of these guarantees accurate data, especially if there are
many missing values. But in larger databases, there is a tendency towards
the mean in any case, which we will explain in Module 3.
Mean is most useful when the original data is not skewed, while the
median is more robust, not sensitive to outliers, and thus used when data
is skewed.
Using on of the central tendency measurements for the data category
to which the missing data belongs. For example, assigning each
cancer patient a missing age as the mean age of patients with the
same type of cancer.
Delete it ●
If most of the column’s values are missing, and occur at random, then a
typical decision is to drop the whole row.
This is particularly useful when doing statistical analysis, since filling in the
missing values may yield unexpected or biased results.
Highlight Blank Cells Using Conditional Formatting
On the Home tab, in the Styles group, click Conditional Formatting. ●

Click Highlight Cells Rules, More Rules. ●

●
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Select Blanks from the drop-down list, select a formatting style and click
OK.

This would highlight all the blank cells in the dataset.

●
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After identifying the missing cells in the database, we deal with every cell on its
own as each cell requires its own way to handle according to its position in the
data schedule.
Cell C3 is missing
Cell C3 should contain the rate of crime per 10,000 residents in Middle Amman,
which is equal to the number of crimes in Middle Amman divided by the number
of residents in the area times 10,000.

As such, the best solution to fill in the missing value in cell C3 is to calculate the
rate yourself.

Eva Constantaras

After calculating the value, it is best to approximate the result to the nearest
integer by choosing “Decrease Decimal” as shown in this picture:

Cells E10 & C10 are missing

In this case, we have two missing cells; one’s value depends on the other.
Without the number of crimes in the Madaba area we cannot calculate the crime
rate per 10,000 residents.
The number of crimes in Madaba, along with Zarqa, Baiqa, Al-Russaifa, and West
Balqa represents the total number of crimes in the Central Region. So, to get the
missing value, we need to subtract the value of the number of crimes in Zarqa,
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Russaifa, and West Balqa areas
Baiqa, Al(cell values we have) from the total number of crimes in Central Region, as shown
here:

The crime rate in Madaba per 10,000 residents is equal to the number of crimes
in the area divided by the number of residents times 10,000, as shown here:

Cells E16 & C16 are missing
Use the same method we used for cells E10 & C10 to get the value of cells
E16 & C16.

●
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Cells C25, D25 & E25 are missing
In this case, the values of 3 cells in one row are missing, most probably the entire
row was deleted. But in accordance to the nature of the data, the 3 values can be
recalculated and subsequently acquired.
Cell E25 is the number of crimes in the region (the total number of crimes in the
region’s allocated police directorates).
E25=E26+E27+E28
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The same to cell D25, as the number of residents in the region is equal to the
total number of residents in the areas listed below the region.
D25= D26+D27+D25
The remaining missing value is cell C25, which is equal to the value of E25
divided by the value of D25 times 10,000.
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4. Date
To fix column A (the date the data was entered),we want to separate it out with
column for the year, a column for the month and day of the month, and another
column for the day of the week. If the data is properly formatted as a data you
can use the YEAR, MONTH and DAY functions to pull out pieces of the date. If
the date is not recognized by Excel as a date, you can use string functions, as
described below.
LEFT
This we use to pull out the left part of the date, which is the day of the week
Add a new column next to Column A. Label it Day. ●
In the cell B2, type the function =LEFT(A2,3). This extracts the first three
characters in the string of text, starting at the left.
Repeat the same function in all the remaining cells. ●

●
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MID
This we use to pull out the middle part of the date, which is the month and the
day of the month
Add a new column next to Column B. Label it Date. ●
In the cell C2, type the function =MID(A2,4,8) , which would select the
middle part of the cell which starts at the 4th character till the 8th.

●
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Note: The Excel MID function:
MID(text, start_num, num_chars)
Text is the original text string.
Start_num is the position of the first character that you want to extract.
Num_chars is the number of characters to extract .

Repeat the same function in all the remaining cells.

●
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Right
This we use to pull out the right part of the date, which is the year
Add a new column next to Column C. Label it YEAR. ●
In the cell D2, type the function =RIGHT(A2,4) ●
Repeat the same function in all the remaining cells. ●

More date functions:
If there are doubts around the correct date
Add a column after Column B

●
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=DATEVALUE(B2)
Repeat for all cells in Column C

Type

●

●

From the Date dropdown menu in the Home tab, select More Number Formats
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Select format and click OK, as seen in the picture here:

Select Column C
Click on first cell with a value
From the Data tab, select Filter.
From the Column C filter menu, select 2018
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Manually change the incorrect years in Column B from 2019 to 2018

Now if you want. you can delete Column C with the year.

Eva Constantaras

In order to find out the day of the week on a specific date
Type the formula =text(C2,”dddd”)

The Excel TEXT function is TEXT(value, format_text)
value is a numeric value you want to convert to text. This can be a ●
number, a formula that returns a numeric value, or a reference to a cell
containing a number.
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format_text this is how you
●
want to format the resulting text value, provided as a text string enclosed
in quotation marks.
For example, you can use the following formula to convert a date in cell A1 to a
text string in the traditional US date format (month/day/year):
=TEXT(A1,"mm/dd/yyyy")
Microsoft Excel understands the following date codes:

Months:

Days:

Years:

m - month number
without a leading
zero.

d - days number
without a leading
zero.

yy - two-digit year.

mm - month
number with a
leading zero.

dd - day number
with a leading zero.

mmm - short form
of the month name,
for example
mmmm - long form
of the month name,
for example

Yyyy - four-digit
year.

ddd - abbreviated
day of the week, for
example
dddd - full name of
the day of the
week, for example

mmmmm - month
as the first letter,
for example M
(stands for March
and May)

Drag and drop this formula throughout the entire column

It is now evident that there are mistakes in the day of the week data.
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Delete

Column A.

5. Conditional Statements
To add a category for high crime vs low crime areas, the high values (of crime
rate) in Column G, we are going to calculate the number of digits in the column
using the LEN function, which counts the number of digits in Column G. Then we
can use the IF statement to categorize values of 4 digits as high, and values of
lower digits as low. Since 1000 is our cut off point for high crime areas, any
number with a length of 4 or more digits will be categorized as high. This can
also be done using <> or = in your IF statement.
In the cell H2, type the function =LEN(G2)

●
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of digits in each cell appears as
follows:

The number

To categorize crime rate as high or low
In the cell H2, type the equation =IF(H2=4.”High”.”Low”)

The result appears as shown in this picture:

●
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Conditional statements can also be nested to get results based on multiple
conditions using AND and OR and you can also use COUNTIF to only run
calculations if the row meets specific conditions.

6. How to visualize cell values
To display the value of a cell visually, select cells D2 through D22
Select the icon for conditional formatting ●
Select Data Bars from the menu ●

●
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The visualization of cell values showed how some police directorates have
higher crime rates compared to the region overall. Again, this is for exploratory
purposes not analysis.
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Exercise

Advanced Data Cleaning
Summary
1. Lab: Data Cleaning
2. Sub-topic: removing duplicates, missing values, conditional formatting and conditional
statements.
3. Objective: Perform diverse cleaning operations in Excel
4. Time Allotment: 90 minutes

Steps
Learning Context
Related Lab

Procedure
Criminal statistical report
As an individual task, clean up the data table in the Lab 8 folder under the name “Data Exercise”.
Document all cleaning steps in your data diary.
1.

This workbook has 2 sheets: Sheet 1 for the source, and Sheet 2 for the original data.
There are 3 missing sheets you need to include before starting your clean-up. Create and
name them.

2. Separate date elements (month and day of the month, year) into different columns using
String Functions.
3. Create a new column for day of the week then use IF statements in a new row to indicate
whether each day is a weekday or weekend.
4. Use IF statements to create a new column that indicates whether the row represents a
Region or Police Directorate.
5. The table has 5 duplicates. Spot and remove these duplicates.

1
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6. Spot cells with missing values. Highlight in yellow. What would you do with these missing
values? How would you calculate a substitute value for each?

Further Practice
Try out the LEN and IF functions on cells in Column C to categorize cells into two groups: high for
values in hundreds, and low for values less than 100.

Assessment
Listen and compare your classmates’ diaries to your own. There is always more than one way to
document cleaning but the important thing is that someone can replicate your process and arrive
at the same result.

2
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المختبر رقم

8

تنظيف البيانات – المستوى المتقدم
الملخص
 .1المختبر :تنظيف البيانات
 .2الموضوع الفرعي :إزالة النسخ ،والقيم المفقودة ،والتنسيق المشروط ،والجمل الشرطية
 .3الهدف :القيام بالعمليات األساسية في برنامج اإلكسل
 .4الوقت المخصص :تسعون دقيقة

مراجعة البيانات
.1

.2

.3
.4
.5

في هذا المختبر ،سنكمل ما بدأناه في تعلم تنظيف مجموعة البيانات في برنامج اإلكسل ،بينما قمنا في المختبر الرابع
بمراجعة دمج أكثر من خانة في خانة واحدة ،وحذف المساحات الزائدة في النص ،وتشكيل محتوى الخانات تبعا
لنوع المتغير ،واستعملنا خاصية ال "نص ألعمدة" أو ما يعرف ب ( )text to columnsلفصل البيانات الموجودة
في عمود واحد إلى عدة أعمدة.
السؤال الذي يطرح نفسه عند تنظيف البيانات ليس إذا ما كانت البيانات التي بحوزتي غير نظيفة ،بل السؤال هو ما
مدى عدم نظافة بياناتي؟ هنالك العديد من األخطاء التي يمكن إيجادها في مجموعة البيانات التي يتم العمل عليها،
والتي تكون في الغالب أخطاء تمت خالل مرحلة إدخال البيانات .في هذا المختبر سوف نقوم بتعلم مهارات التعامل
مع البيانات المدمجة ،والمدخالت المنسوخة والمفقودة ،والتي تعتبر من األخطاء الشائعة الموجود في قواعد البيانات
المجموعة من أشخاص متعددين.
سنستخدم نفس البيانات التي قمنا باستعمالها خالل المختبر الرابع ،وهي الجرائم في المناطق والمديريات الشرطية
في المملكة ،ولكننا قمنا ببعض التعديالت على البيانات لكي تالئم مساق التعلم في هذا المختبر.
يجب تحميل البيانات من ملف البيانات في المختبر الثامن عبر الضغط هنا .
سوف نقوم بتغطية تقنيات التنظيف التالية:
● إزالة الصفوف المكررة
● استخدام التنسيق المشروط
● تعديل البيانات المفقودة
● الدوال النصية “ ”string functionsوالمنقسمة إلى )(LEFT, RIGHT, MID, LEN
● التواريخ
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التعليمات خطوة بخطوة
هنالك العديد من المشاكل المتعلقة بتنظيف البيانات التي يجب اإلشارة إليها  ،وهي كالتالي:
 .1الصفوف المكررة:
●

الصف رقم  10هو تكرار للصف رقم 9

●

الصف رقم  22هو تكرار للصف رقم 21

 .2فصل األعمدة التي تشمل نوعين مختلفين من البيانات الجغرافية :المناطق والمديريات الشرطية.

 .3القيم المفقودة:
●
●
●
●

الخانة ( )3Bهي قيمة مفقودة.
الخانتان ( )11Bو ( )11Dهي قيم مفقودة.
الخانتان ( )17Bو ( )17Dهي قيم مفقودة.
الخانات ( )27Bو ( )27Cو ( )27Dهي قيم مفقودة.

 .4التواريخ:
● األيام موجودة بنفس عمود التاريخ
● أيام األسبوع يمكن أن تكون غير صحيحة
 .5الجمل الشرطية:
تصنيف المناطق والمديريات الشرطية حسب عدد الجرائم إلى فئتين (عالية ومنخفضة) كي تشمل الصفوف المسماة "عالية"
على المناطق التي تزيد فيها الجرائم عن ألف جريمة ،بينما تشمل الصفوف المسماة "منخفضة" على المناطق التي تقل فيها
الجرائم عن ألف جريمة.

 .6كيفية استعمال التنسيق لرؤية أنماط البيانات بشكل أفضل
تصنيف الخانات حسب قيمة الخانة يساعد على إبراز المناطق التي شهدت معدالت جريمة مرتفعة مقارنة بالمناطق األخرى
التي كانت فيها معدالت الجريمة منخفضة .الحظ أن هذا من أجل غايات استكشافية وليس من أجل التحليل .إن وجود ألوان في
الجدول سوف يقود أي مطور إلى الجنون!
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فلنبدأ:
.1

إزالة الصفوف المكررة

المكررات هي نقاط بيانات مكررة في مجموعة البيانات الخاصة بكم.
يحصل هذا األمر عادة حين ،على سبيل المثال:
● يتم دمج البيانات من مصادر مختلفة
● يقوم المستخدم بالضغط على زر التسليم مرتين ظانا أن النموذج لم يتم تسليمه في الواقع .على سبيل
المثال ،تسليم طلب حجز الكتروني مرتين ،وفي المرة الثانية تم تصحيح بعض المعلومات التي تم تهجئتها
خاطئا وتم تسليمها في المرة األولى عن طريق الخطأ.
 .1القيام بالضغط على أي خانة في الجدول الذي يحتوي على البيانات.
 .2القيام بالضغط على زر ازالة المكررات ( )Remove Duplicatesمن تبويب البيانات ( Data tab).
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3.من خالل الشاشة التي ستظهر لكم ،قوموا باختيار األعمدة التي تودون البحث عن المكررات منها وإزالتها وقوموا
بالضغط على زر الموافقة ( .)OKحينما تفتح شاشة ازالة المكررات ( )Remove Duplicatesالتفاعلية ،سوف تكون جميع
أسماء الحقول (األعمدة) مختارة تلقائيا .يجب ترك جميع الحقول مختارة إذا كنتم تبحثون عن تسجيالت متماثلة كليا في الجدول
أو قوموا فقط باختيار األعمدة التي ال تودون أن تكون مكررة (على سبيل المثال في مجموعة البيانات التي بحوزتنا ،إذا أردتم
الحصول على إدخال واحد لكل منطقة في الجدول ،قوموا بإزالة اختيار جميع الحقول ما بإستثناء "المنطقة \ المديرية
الشرطية"(.))Regions /Police Directorates
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4.القيام بالضغط على زر الموافقة ( )OKبعد أن يتم برنامج اإلكسل البحث عن تلك المكررات في كل حقل وحذفها من أجلكم.
سوف تظهر رسالة جديدة تحتوي على عدد القيم التي تم ازالتها .يجب توثيق هذا األمر في مذكرة البيانات (.)Data Diary
2.التفريق بين المناطق والمديريات الشرطية
يحتوي العمود ‘ ’Bعلى نوعين من المعلومات .النوع األول هو المناطق ،بينما النوع الثاني هو مراكز الشرطة
في كل منطقة ،لكي يتم فصل النوعين بشكل أسهل .الخواص التنسيقية الشرطية للنص مقدمة من قبل برنامج
اإلكسل.
● القيام باختيار جميع المدخالت في العمود

● من خالل عالمة تبويب الصفحة الرئيسية ،إختيار التنسيق المشروط ()Conditional Formatting
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●
●
●
●

خالل "إبراز قواعد الخانات" ( Highlight
من
 ،)Cells Rulesاختيار "النص الذي يحتوي على" ()Text that Contains
القيام بإدخال كلمة "منطقة" ( ،)Regionفي خانة النص
القيام باختيار نوع اإلبراز من القائمة المنسدلة على الجانب األيمن
القيام بالضغط على زر الموافقة ( )OKلتفعيل خيار اإلبراز

سوف يتم إبراز جميع الخانات التي تحتوي أسماءها على كلمة "منطقة" ( Region).

بعد مراجعة البيانات  ،يتبين أن "البدوي الملكي" ( ،)Royal Bedouinوهي منطقة وليست مديرية شرطية لم يتم
إبرازها ألن خانتها ال تحتوي على كلمة "منطقة" (.)Region
بكل بساطة ،يجب القيام باضافة كلمة "منطقة" ( )Regionإلبراز الخانة أوتوماتيكيا.
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3.القيم المفقودة
إن القيم المفقودة جزء ال يتجزأ من إدخال البيانات .من الضروري جدا فهم إذا كانت الفراغات تعني عدم قابلية
التطبيق ( ،)N/Aأم صفر ،أم أنه وبكل بساطة لم يقم الشخص بملء الحقل .يجب على قاموس البيانات تقديم بعض
التوجيه حيال معنى القيمة الفارغة .كما يجب فهم المعنى الكامن خلف الفراغ قبل تقرير كيفية التعامل معه.
هنالك العديد من الطرق لحل مشكلة القيم العددية الفارغة التي ببساطة نعلم أن الشخص الذي قام بإدخال البيانات
نسي الحق التابع لها:
● القيام بإدخال القيم المفقودة بشكل يدوي في حال معرفة القيم المفقودة.
●

استبدال البيانات المفقودة بقيمة ثابتة أو مسمى واحد مثل "غير معروف" ()Unknown
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احدى القيم من مقاييس النزعة المركزية لملء
● استعمال
رقم كي ال تتشوه حساباتنا جراء قيم مفقودة .على سبيل المثال ،يمكن استخدام الوسط الحسابي لعمر
المتبقيين في قائمة مرضى السرطان في مجموعة بيانات من أجل ملء الصفوف التي تحتوي على أعمار
مفقودة.
مع ذلك ،ال تضمن أي من هذه الطرق بيانات دقيقة وباألخص إذا كانت العديد من القيم مفقودة .لكن في
مجموعات البيانات الكبيرة ،في جميع األحوال هناك ميالن نحو المتوسط الحسابي ،وهذا ما سيتم شرحه
في الوحدة الثالثة.
الوسط الحسابي مفيد جدا حينما تكون البيانات األصلية غير مشوهة ،ريثما الوسيط الحسابي يعتبر نشط
أكثر وغير حساس للقيم الناشزة ولذلك يتم استعماله حينما تكون البيانات مشوهة.
● استعمال احدى مقاييس النزعة المركزية لفئة البيانات التي تنتمي إليها البيانات المفقودة .على سبيل
المثال ،تعيين العمر المفقود لكل مريض سرطان مماثل للمتوسط الحسابي ألعمار المرضى الذين لديهم
نفس نوع السرطان.
●

القيام بحذفها
إذا كانت معظم قيم األعمدة مفقودة ،ويتم حدوثها عبر الصدفة ،فإن من القرارات المعتادة استبعاد الصف
كامال.
هذا األمر مفيد باألخص عند القيام بتحليل احصائي ،بما أن تعبئة القيم المفقودة يمكن أن يفضي إلى نتائج
غير متوقعة أو منحازة.

إبراز الخانات الفارغة باستعمال التشكيل المشروط (.)Conditional Formatting
● من خالل تبويب القائمة الرئيسية ( ،)Home tabومن خالل مجموعة األنماط (،)Styles group
القيام بالضغط على التشكيل المشروط (.)Conditional Formatting

● القيام بالضغط على "إبراز قواعد الخانات" ( ،)Highlight Cells Rulesومن ثم "المزيد من القواعد"
(.)More Rules
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● القيام باختيار خيار ال "فراغات" ( )Blanksمن القائمة المنسدلة ،واختيار أسلوب تنسيق
( ،)Formatting Styleومن ثم الضغط على زر الموافقة (.)OK

سوف يقوم هذا اإلجراء بإبراز جميع الخانات الفارغة في مجموعة البيانات.
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بعد التعرف على كافة الخانات المفقودة في قاعدة البيانات ،يتم التعامل مع كل خلية على حدة حيث أن كل خلية
تحتاج إلى طريقة مختلفة للتعامل معها تبعا لموقعها في جدول البيانات.
الخانة  3Cمفقودة
يتوجب على الخانة  3Cاالحتواء على معدل الجرائم لكل  10,000مقيم في منطقة عمان الوسطى ( Middle
 ،)Ammanوالذي يعادل رقم الجرائم في المنطقة مقسوما على عدد المقيمين فيها ومضروبا ب .10,000

تبعا لذلك ،فإن الحل األمثل لملء القيم المفقودة في الخانة  3Cيكون عن طريق حساب المعدل بأنفسكم.
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فإن من األفضل تقريب النتيجة ألقرب رقم
بعد حساب القيمة،
صحيح عن طريق اختيار "تقليل العدد العشري" ( )Decrease Decimalكما هو موضح في الصورة أدناه:

الخانتان ( )10Cو ( )10Eمفقودتان

في هذه الحالة ،لدينا خانتين مفقودتين وتعتمد قيمة إحداهما على األخرى .من دون عدد الجرائم في منطقة مأدبا
( )Madaba areaال يمكننا حساب معدل الجريمة لكل  10,000مقيم في المنطقة.
عدد الجرائم في مأدبا ( )Madabaجنبا إلى جنب مع الزرقاء ( ،)Zarqaوالبلقاء ( ،)Balqaوالرصيفة (Al-
 ،)Rusaifaوالبلقاء الغربية ( ،)West Balqaيمثل العدد الكلي للجرائم في المنطقة الوسطى .إليجاد القيمة
المفقودة ،يجب علينا طرح عدد الجرائم في مناطق الزرقاء ( ،)Zarqaوالبلقاء ( ،)Balqaوالرصيفة (Al-
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والبلقاء الغربية ( )West Balqaوالموجودة في
،)Rusaifa
الخانات التي لدينا ،من العدد الكلي للجرائم في المنطقة الوسطى كما هو موضح هنا:

معدل الجريمة في مأدبا ( )Madabaلكل  10,000مقيم يساوي عدد الجرائم في المنطقة مقسوما على عدد سكانها
ومضروبا ب  10,000كما هو موضح هنا:

الخانتان ( )16Cو ( )16Eمفقودتان
● يجب استعمال نفس الطريقة التي تم استعمالها آنفا مع الخانات ( )10Cو ( )10Eللحصول على قيم الخانات
( )16Cو ()16E
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الخانات ( )25Cو ( )25Dو ( )25Eمفقودات
في هذه الحالة ،توجد قيم مفقودة لثالث خانات في صف واحد ،وعلى األغلب تم حذف الصف بأكمله .لكن تبعا
لطبيعة البيانات ،يمكن حساب الثالث قيم مرة أخرى وتحصيلها تبعا لذلك.
الخانة ( )25Eتمثل عدد الجرائم في المنطقة (العدد الكلي للجرائم في المديريات الشرطية المعينة للمنطقة) .حيث أن:
E25=E26+E27+E28
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ينطبق ذات األمر على الخانة ( )25Dحيث أن عدد المقيمين في المنطقة مساو للعدد الكلي من المقيمين في المناطق
المذكورة في الجدول تحت اسم المنطقة.
D25= D26+D27+D25
القيمة المفقودة المتبقية هي الخانة ( )25Cوتساوي قيمتها قيمة الخانة ( )25Eمقسومة على قيمة الخانة ()25D
مضروبا ب 10,000
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4.التاريخ
إلصالح العمود ( )Aوالذي يحتوي على تاريخ إدخال البيانات ،يجب علينا فصله من خالل عمود للسنة ،وعمود
للشهر واليوم من الشهر ،وعمود آخر لليوم من األسبوع .إذا تمت صياغة البيانات بالشكل الصحيح على شكل
معطيات ،يمكن استعمال الدوال "السنة ،الشهر ،واليوم" ( )YEAR, MONTH and Dayالستخراج أجزاء من
البيانات .إذا لم يتعرف برنامج اإلكسل على البيانات كتاريخ ،يمكن استعمال الدوال النصية ()String functions
كما هو موضح أدناه.
اليسار ()LEFT
نقوم باستعمالها الستخراج الجزء األيسر من التاريخ والذي يمثل اليوم من األسبوع.
● القيام بإضافة عمود جديد بجانب العمود ( )Aوتسميته ب "اليوم" (.)Day
● في الخانة ( )2Bالقيام بكتابة دالة = )2,3LEFT(Aمما سيستخرج الحروف الثالث األولى من الحروف
النصية ابتداء من اليسار.
● إعادة استخدام نفس الدالة في كافة الخانات المتبقية.
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الوسط ()MID
نقوم باستعمالها الستخراج الجزء األوسط من التاريخ ،والذي يمثل الشهر واليوم من الشهر
● يجب إضافة عمود جديد بجانب العمود ( )Bوتسميته ب "التاريخ" (.)Date
● في الخانة ( )2Cيجب كتابة الدالة التي بين القوسين (= ،))2,4,8MID(Aمما سيقوم باختيار الجزء
األوسط من الخانة والذي يبدأ بالحرف الرابع وينتهي بالحرف الثامن.
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مالحظة :دالة الوسط ( )MIDالخاصة ببرنامج إكسل:
(MIDعدد األحرف  ،رقم حرف البداية  ،النص)
)MID(text, start_num, num_chars
النص ( )textيشير إلى السلسلة النصية األصلية ()original text string
رقم حرف البداية ( )Start_numيشير إلى رقم ترتيب الحرف ضمن الكلمة المراد استخراج النص منها
عدد األحرف ( )Num_charsيشير إلى عدد األحرف المراد استخراجها
● يجب القيام باعادة استخدام نفس الدالة في كافة الخانات المتبقية.
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اليمين ()Right
نقوم باستعمالها في حال أردنا استخراج الجزء األيمن من التاريخ والذي يمثل السنة.
● القيام بإضافة عمود جديد بجانب العمود ( )Cوتسميته ب "السنة" (.)YEAR
● في الخانة ( )2Dيجب إدخال الدالة التي بين القوسين:
)=RIGHT(A2,4
● القيام بإعادة استعمال نفس الدالة في كافة الخانات المتبقية.
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المزيد من دوال البيانات:
إذا كان هناك أي شك حيال التاريخ الصحيح
● القيام بإضافة عمود بعد العمود ()B
● القيام بكتابة ما بين القوسين:
)=DATEVALUE(B2
● إعادة تنفيذ هذا األمر في كافة الخانات الموجودة بالعمود ()C
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في التبويب الرئيسي ( )Home tabومن القائمة المنسدلة للتاريخ ( )Date dropdown menuقوموا باختيار
خيار "المزيد من تشكيالت األرقام" ()More Numbers Formats

يجب اختيار التشكيل ( )formatوالضغط على زر الموافقة ( )OKكما هو موضح في الصورة هنا:
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قوموا باختيار العمود ()C
قوموا بالضغط على أول خانة تحتوي على قيمة
من تبويب البيانات ( ،)Data tabقوموا باختيار خيار التصفية (.)Filter
من خالل قائمة التصفية ( )filter menuالتابعة للعمود ( )Cقوموا باختيار 2018

قوموا بتغيير األعوام الخاطئة بشكل يدوي في العمود ( )Bمن العام  2019للعام 2018
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إذا أردتم اآلن ،يمكنكم حذف العمود ( )Cمع السنة.

إليجاد أي يوم من األسبوع يعود لتاريخ معين
يجب كتابة الدالة بين القوسين:
(”=text)C2,”dddd
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الدالة النصية ( )TEXT functionالخاصة ببرنامج اإلكسل هي
(TEXTتشكيل النص ،القيمة) أو ما معناه:
)TEXT(value, format_text
● حيث تدل القيمة ( )valueعلى القيمة العددية المراد تحويلها لنص .يمكن أن تكون هذه القيمة رقما ،أو
دالة تنتج قيمة عددية ،أو مرجع إلى خانة تحتوي على رقم.
● يشير التشكيل النصي في الدالة ( )format_textإلى الطريقة المراد تشكيل القيمة النصية الناتجة بها،
على أن تكون تسلسل نصي تظهر نتيجته ضمن عالمات اقتباس.
على سبيل المثال ،يمكنكم استخدام المعادلة التالية لتحويل التاريخ الموجود ضمن الخانة ( )1Aإلى تسلسل نصي
على التشكيل األمريكي المعتاد "شهر/يوم/سنة" (:)month/day/year
(=TEXT )A1,”mm/dd/yyyy
يمكن لبرنامج مايكروسوفت إكسل فهم رموز البيانات التالية:

الشهور:

األيام:

السنوات:
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 – mرقم الشهر من دون
صفر في البداية

 – dعدد األيام من دون
صفر في البداية

 – mmرقم الشهر مع صفر
في البداية

 – ddرقم اليوم مع صفر
في البداية

 – mmmالصيغة المختصرة
السم الشهر ،على سبيل المثال

 – dddاسم اليوم من
األسبوع بشكل مختصر،
على سبيل المثال

 – mmmmالصيغة الطويلة
السم الشهر ،على سبيل المثال
 – mmmmmالحرف
األول من اسم كل شهر ،على
سبيل المثال ،الحرف “”M
يرمز لشهري مارس ومايو

 – yyالسنة مكونة
من خانتين.
 – yyyyالسنة
مكونة من أربع خانات.

 – ddddاالسم الكامل
لليوم من األسبوع ،على
سبيل المثال

قوموا بسحب وانزال المعادلة على مدار العمود كامال.
من الواضح اآلن أن هناك أخطاء في بيانات أيام األسبوع.
قوموا بحذف العمود (.)A

5.الجمل الشرطية
للقيام بإضافة فئة تقارن المناطق ذات الجريمة المرتفعة بنظيرتها ذات الجريمة المنخفضة ،وفئة للقيم المرتفعة (من
معدالت الجريمة) في العمود ( ،)Gسوف نقوم بحساب عدد األرقام في العمود من خالل استخدام دالة ال ()LEN
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عدد األرقام في العمود ( .)Gبعد ذلك يمكننا
والتي تقوم بحساب
استعمال الجملة الشرطية ( )IF statementلتصنيف القيم المكونة من أربع أرقام كقيم عالية ،وتصنيف ما دون
ذلك كقيم منخفضة .بما أن العدد  1000هو الحد الذي ينتقل بنا إلى المناطق ذات الجريمة المرتفعة ،أي رقم مكون
من أربع خانات أو أكثر سوف يتم تصنيفه كرقم عال .يمكن أيضا الحصول على نفس النتيجة من خالل استعمال
رمزي <> أو إشارة ال = في الجملة الشرطية.
● في الخانة ( )2Hقوموا بإدخال الدالة
)=LEN (G2

سوف يظهر عدد الخانات الرقمية في كل خانة كما يلي:
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لتصنيف معدالت

الجريمة إلى مرتفعة و منخفضة

● في الخلية ( )2Hيجب إدخال المعادلة التالية
(”=IF)H2=4.”High”.”Low

النتيجة تظهر كما هو مبين في الصورة:

يمكن للجمل الشرطية أن تكون متداخلة أيضا للحصول على نتائج بناء على العديد من الشروط باستخدام ال
( )ANDوال (،)ORكما يمكن استخدام ( )COUNTIFإلجراء الحسابات فقط في حالة موافقة الصف لشروط
معينة.
6.كيفية رؤية قيم الخانات
●

إلظهار قيم كل خانة بشكل مرئي ،يجب اختيار الخانات من ( )2Dإلى (.)22D
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● قوموا باختيار
)formatting
● قوموا باختيار أشرطة البيانات ( )Data Barsمن القائمة

أيقونة التشكيل المشروط ( conditional

إظهار قيم الخانات بشكل مرئي يبين أن بعض المديريات الشرطية تشهد عدد أعلى من معدالت الجريمة مقارنة
بالمنطقة بشكل عام .مرة أخرى ،هذا األمر يتم القيام به لغايات استكشافية ال تحليلية.
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تمرين

تنظيف البيانات – المستوى المتقدم
الملخص
 .1المختبر :تظيف البينات
 .2الموضوع الفرعي :إزالة المكررات ،القيم المفقودة ،التشكيل المشروط والجمل الشرطية.
 .3الهدف :القيام بمختلف عمليات التنظيف في برنامج اإلكسل
 .4الوقت المحدد 90 :دقيقة

الخطوات
سياق التعلم
المختبر ذا الصلة

اإلجراءات
تقرير الجريمة اإلحصائي
كمهمة فردية ،يجب القيام بتنظيف جدول البيانات الموجود في ملف المختبر الثامن تحت مسمى “ Data Exercise”.
يجب توثيق جميع خطوات التنظيف في مذكرة البيانات (.)Data diary
.1

يحتوي دفتر العمل ( )workbookعلى ورقتين :الورقة رقم  1للمصدر ،والورقة رقم  2للبيانات األصلية .هناك  3أوراق
مفقودة يجب إرفاقها قبل البدء بعملية التنظيف .يجب إنشائها وتسميتها.

 .2يجب فصل عناصر التاريخ (الشهر ،واليوم من الشهر ،والسنة) إلى أعمدة مختلفة من خالل استعمال الدوال النصية ( String
.)Functions
 .3قوموا بإنشاء عمود جديد لليوم من اإلسبوع ،ومن ثم قوموا باستعمال الجمل الشرطية ( )IF statementsفي صف جديد
إلشارة إلى كون كل يوم ،يوم عمل أو يوم من أيام عطلة نهاية األسبوع.
 .4قوموا باستعمال الجمل الشرطية ( )IF statementsالستحداث عمود جديد يشير إلى كون الصف يمثل منطقة ( )Regionأم
مديرية شرطية (.)Police Directorate
 .5يحتوي الجدول على خمس مكررات .يجب القيام بإيجاد وإزالة هذه المكررات.
 .6يجب إيجاد الخانات التي تحتوي على قيم مفقودة ،وتظليلها باألصفر .ما الذي سوف تقومون بفعله بهذه القيم المفقودة؟ كيف
يمكنكم حساب قيمة بديلة لكل واحدة منها؟

1
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ممارسة إضافية
قوموا بتجربة دوال ال ( )LENوال ( )IFعلى الخانات في العمود ( )Cلتصنيف الخانات لمجموعتين :عالية للقيم المئوية ،ومنخفضة للقيم
األقل من مئة.

تقييم
قوموا باالستماع لمذكرات زمالئكم ومقارنتها بمذكراتكم .هنالك دائما أكثر من طريقة واحدة لتوثيق التنظيف ،لكن المهم هو أن بإمكان
شخص ما القيام بنسخ مسار عملكم والوصول للنتائج نفسها.
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Lab 09

Advanced Excel Analysis
Summary
1.
2.
3.
4.

Lab: Data Analysis
Sub-topic: Rates, VLOOKUP, conditional statement
Objective: Spot multi-variable trends in Excel
Time Allotment: 120 minutes

Case Study

In #FailFactories, an investigation that won the 2016 Pulitzer Prize, journalists looked at the
effects of resegregation of the school system on the quality of education of schools that became
more segregated over time.
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This was their hypothesis:
The schools that re-segregated the fastest in Florida witnessed a parallel plunge in math and
reading test scores.
To prove this they had to measure several things at once:
1. What schools resegregated the most over time?
2. What are the schools that score the worst on math and reading scores before
resegregation and now?
3. Which schools had the biggest change in budget before re-segregation and now?
4. Do these factors coincide: re-segregation, decline in test scores and loss of budget?

This led them to FIVE SCHOOLS. Pinellas County School Board members turned five schools in
the county’s black neighborhoods into some of the worst in Florida. Based on this data, they
investigated what had happened in these five schools. The data told them where to look, but not
what to look for.

Review your data
In this lab, we are going back to the Ministry of Education’s annual statistical report for the year
2017-2018.
The report has more than 220 aggregate data tables about the education system including the
budget, the number of teachers working in private and public schools, the distribution of schools
and teachers in Jordan governorates, the pass and failure rate for males and females in high
school, and many other indicators that help us understand the distribution of resources across
Jordan’s education system.

We are going to revisit our previous hypothesis:

Regions that have absorbed high numbers of refugees have higher than average student to
teacher ratios and lower test scores as well as a higher likelihood of two shift schools.

Step-by-step instructions
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We are going to practice the

following skills in this lab:

●
●
●
●
●

VLOOKUP to unite data from different tables
Calculating rates
Using conditional statements to categorize data ranges
Creating a composite risk score.
Using conditional statements to flag schools that meet certain criteria for further
investigation
● Exploring correlation

For more in-depth analysis, we are going to refine our hypothesis. Most notable we are moving
from the governorate level to the directorate level for a more disaggregated perspective. It’s
important to understand how the education system is organized in Jordan to ensure that you
don’t miss any relevant data. Each education ministry is organized under 12 governorates and
further subdivided into 42 educational directorates under the Ministry of Education. We can
double check that all the directorates we selected are included here:
http://www.moe.gov.jo/ar/directorates/1 in the MOE website. The most detailed data we can get is
at the directorate level. From this, we can analyze the data at both the directorate and
governorate level. In a further exercise, you will match the directorates to their corresponding
governorates.
Directorates that have the highest proportion of non-Jordanian students in Ministry of
Education schools have the most overtaxed school systems including high student-teacher
ratio, highest proportion of unqualified teachers, a higher proportion of two shift schools and
a higher proportion of rented schools.

Questions
Problem
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Impact

What is the number of MoE students per directorate?
What is the number of MoE teachers per directorate?
What is the number of qualified MoE teachers per directorate?
What is the number of unqualified MoE teachers per directorate?
What is the percentage of unqualified MoE teachers per directorate?
What is the MoE student-teacher ratio per directorate?
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What is the percentage
of MoE schools that work for
two shifts of the total number of schools in each directorate?
8. What is the proportion of MoE teachers working in two shift schools?
9. What is the percentage of MoE schools that are rented out of total MoE schools in the
directorate?
7.

Cause
10. What is the percentage of non-Jordanian students per MoE school per directorate?
11. Which directorates are “above” and “below” average for concentration of non-Jordanian

students?
12. Categorize schools’ risk (1:5) based on the sum of their individual score (0 or 1) for the

following:
●
●
●
●
●

Higher than average student-teacher ratio
Higher than average proportion of unqualified teachers
Higher than average proportion of shift schools
Higher than average proportion of teachers working in two shift schools
Higher than average proportion of rented schools

13. Is there a correlation between directorates with a high non-Jordanian population and a high
school risk score?

Q1. What is the number of MoE students per directorate?
To be able to answer this question, you will need to scrape some of the tables included in the
statistical report. You need to check that all the data needed (ie the 12 governorates and 42
educational directorates under the Ministry of Education) are there. Upon scanning the report,
this information is found in pages 61, 62 and 63. They will be scraped and cleaned, as such:
Select the three tables and press Preview & Export Extracted Data.
Tip: Since you are choosing several tables from several pages, it is better to choose the same
structure in the three tables, excluding merged cells, which you can type in later..
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The data will appear as follows.

Tip: make sure it has the same structure as the original PDF.
Next, press Export CSV, then import the file into an Excel workbook.
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From Data, choose Get External
Text, as shown in the following screenshot.

Next, select the file that was previously downloaded on your PC.

Data, and then choose From
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Automatically, the following

window will open.

We want to select the separators that give us a clean table. Since this is a CSV file, choose
commas as the separator.
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Take a look at the structure and make sure it’s fairly clean, and then click Finish. If the selection
did not import well, go back to Tabula and scrape the table again rather than spending too much
time cleaning, which also introduces errors.
The data will appear as follows.
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Tips:
1.

2.
3.
4.
5.

Create a new worksheet, name it Source so that you can document the data source, the
page numbers from which you got your tables, a link to the report and how it was
scraped.
Create a new worksheet and name it Original.
Before you clean the data, you will need to copy it in a worksheet named Copy.
Create a new tab named Data Diary so that you can document the data cleaning process.
Make another copy for the Cleaning worksheet, in which you will clean the data.
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To answer the first question, you will only need the columns of the directorate and the one with
the total number of students per directorates.
Delete the columns from A to L, and the columns N and O.
Relabel the name of the column with the total number of students per directorates so that it is
called Students Per Directorate.
Move the Directorate column to column A. .
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Q2. What is the number of MoE teachers per directorate?
To answer the second, third and fourth question, you will need to scrape and clean several tables
in the pages 88, 103, 117, 127, 142, 157, 168, 177, 191, 201, 215, 225
Scrape and clean the tables just like you did in the first question.
Copy the cleaned sheet and name it Q2.
Relabel the column with the number of teachers per directorate so that it would be Teachers per
directorate.
Tip: before you answer the second question, make sure you create the Source, Original, Copy,
Data Diary and Cleaning columns.
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Q3. What is the number of qualified MoE teachers per directorate?
To answer the third question:
● Copy the cleaned sheet and name it Q3.
● Delete the columns you don’t need.
● Relabel the column with the number of qualified teachers in the ministry of education so
that it would be Qualified MoE teachers.
● Make sure the Directorate column is on the left side.
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Q4. What is the number of unqualified MoE teachers per directorate?
● To answer the fourth question:
● Copy the cleaned sheet and name it Q4.
● Delete the columns you don’t need.
● Relabel the column with the number of unqualified teachers in the ministry of education
so that it would be Unqualified MoE teachers.
● Make sure the Directorate column is on the left side.
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Q5. What is the percentage of unqualified MoE teachers per directorate?
To answer the fifth question:
● Copy the cleaned sheet and name it Q5
● Relabel the columns so that they would be Unqualified MoE teachers, Teachers per
directorate and Percentage of unqualified MoE teachers.
● To calculate the percentage of unqualified MoE teachers per directorate, the formulae
should be:
=B2/C2
And then, press Enter.
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To copy the formula to the rest of the directorate, click and drag until you reach the end of the
column as shown in the next screenshot.
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As you can see, the result
appeared as numbers. To show
the percentage, select the percentage symbol from the main bar above as shown in the following
screenshot.

Q6. What is the MoE student-teacher ratio per directorate?
● Copy the cleaned sheet and name it Q6.
● Hide columns B-D.
●
1.
2.
3.

Label the following:
Students per directorate in column B
Teachers per directorate in column C
Student-teacher ratio in column D.

To be able to calculate the ratio, you will need to have both the number of students per
directorate from Q1 and the number of teachers per directorate from Q2.
To import the data, you will need to use the VLOOKUP formula that allows you to to find things in
a table or a range by row.
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To be able to use the
need to supply the value you are looking for (A2 in this case).

VLOOKUP formula, you will

Next, you will need to identify the range of cells that make up the table. To do so, you will need
to go to the workbook Q1 to identify the range within which you want to look up. (from A2 to B43
in this case).
Tips:
● Make sure to add this symbol ($) before the column letter and row number of the cell, just
like this: $A$2:$B$43. This is necessary to prevent autofill from reducing the table range
when you drag down the formula.
● Use the column symbol (:) to create your range, just like this: $A$2:$B$43.
As you can see in the following screenshot, the name of the workbook and the name of the sheet
you’ve chosen were automatically added to the formula, before the data range.
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Next, you will need to write the match mode and whether you need it approximate or exact. (if
you want it to find an exact match, which we do, type FALSE)
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You will also have to identify
want to import the data from. (2 in this case).
So, the formula will finally be as shown in the next screenshot.

the number of columns that you

As you can see, the first value you are looking for has appeared in cell B2.
To copy down the formula, click on B2 and drag until you reach the end of the column.
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To import the number of teachers per directorate, you will need to supply the value you are
looking for (A2 in this case).

Eva Constantaras
Next, you will need to identify
the range of cells that make up
the table. To do so, you will need to go to the workbook Q2 to identify the range within which
you want to look up. (from A2 to B43 in this case).

Tips:
● Make sure to add this symbol ($) before the column letter and row number of the cell, just
like this: $A$2:$B$43.
● Use the column symbol (:) to create your range, just like this: $A$2:$B$43.
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Next, you will need to write the match mode and whether you need it approximate or exact. (if
you want it to find the exact match, type FALSE)
You will also have to identify the number of columns you want to import. (2 in this case).
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As you can see, the first value
appeared in cell B2.

you are looking for has

To repeat the formula, click on B2 and drag until you reach the end of the column.

To calculate the student-teacher ratio, you should divide the number of students per directorate
by the number of teachers per directorate.
The formula should be:
=B2/C2
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After you get your first result, drag the formula until you reach the end of the column the same
way you did before so that you can get the ratio for all directorates.
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As the ratio represents the
number of students, it has to be
a whole number. To display the closest whole number, choose Decrease Decimal from the
number section in the main bar.

Q7. What is the percentage of MoE schools that work for two shifts of the total number of
schools in each directorate?
To answer this question, you will need to scrape and clean several tables in the pages 76, 94,
109, 122, 132, 148, 162, 172, 182, 196, 206, 220.
● Copy the cleaned sheet and name it Q7.
● To calculate the percentage of MoE schools that work for two shifts, the formula should
be:
=C2/D2
● And then, press Enter.
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To copy the formula to the rest of the directorate, click and drag until you reach the end of the
column as shown in the next screenshot.

As you can see, the result appeared as numbers. To display the percentage, select the
percentage symbol from the main bar above as shown in the following screenshot.
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Q8. What is the proportion of MoE teachers working in two shift schools?
To answer this question, you will need to scrape and clean several tables in the pages 86, 101,
114, 126, 140, 155, 167, 176, 189, 200, 213, 224.
● Copy the cleaned sheet and name it Q8.
● To calculate the proportion of MoE teachers working in two shift schools, the formulae
should be:
=C2/D2
● And then, press Enter.
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To copy the formula to the rest of the directorate, click and drag until you reach the end of the
column as shown in the next screenshot.

The result appeared as numbers. To have the percentage, select the percentage symbol from
the main bar above as shown in the following screenshot.
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Q9. What is the percentage of MoE schools that are rented out of total MoE schools in the
directorate?

To answer this question, you will need to scrape and clean several tables in the pages
75, 93, 108, 122, 131, 147, 162, 172, 181, 196, 205, 220.
● To calculate the percentage of MoE schools that are rented out of total MoE schools in
each directorate, you should divide the number of rented schools per directorate by the
total number of schools.
The formula should be:
=C2/D2
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Drag the fill handle down, To copy the formula to the rest of the directorate.
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Q10. What is the percentage of non-Jordanian students per MoE school per directorate?
To answer this question, you will have to go back to the first question.
● Make a copy of the cleaned column and name it Q10.
● To calculate the percentage, divide the number of the non-Jordanians by the total
number of students in column E.
The formula to do so is: =B2/D2
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As you can see, the result appears in E2.

Eva Constantaras
To repeat the formula, click on
E2 and drag until you reach the
end of the column so that you can calculate the average for the rest of the directorates.
As you can see, all the results in numbers.

To display as a percentage, select the percentage symbol from the percentage section in the
main bar.
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Q11. Which directorates are “above” and “below” average for concentration of non-Jordanian
students?
To answer this question, you will have to calculate the average first.
To do so: leave an empty row after the last directorate in column A, type Nationwide total in cell
A 45, identify the range within which you want to calculate the average for, and then type in the
formula in cell E45.
The formula to do so is: =(B45/D45). The answer is 13%.
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Create a new column, name it Compared to average. To compare the results to the average, you
will have to use the conditional statement formula that starts with If.
The formula to do so is: =IF(E2>$E$45,”Above”,”Below”).
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As you can see in the following screenshot, you will find that each value has been categorized as
either Above or Below in column F.
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Q12. Categorize schools’ risk (1:5) based on the sum of their individual score (0 or 1) for the
following:
The answer to this question is divided into three main steps:
● For each of the five indicators, determine assign a score of 0 for below average or 1 for
above average.
● Use the VLOOKUP formula to compile the five indicators in one worksheet.
● Sum the score for each directorate to determine the degree of risk.

1.

Higher than average student-teacher ratio - Q6

First, we need to calculate the nationwide student-teacher ratio as following:

then find the score for each directorate using IF formula:
=IF(D2>$D$45,1,0)
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drag until you reach the end of the column as shown in the next screenshot to calculate the score
for each directorate.

2. Higher than average proportion of unqualified teachers - Q5
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3. Higher than average proportion of two shift schools - Q7
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4. Higher than average proportion of teachers working in two shift schools - Q8
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5. Higher than average proportion of rented schools - Q9
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Create a new worksheet and name it Q12
Place the directorates in the first column on the left, you can copy any other worksheet.
The following five columns are labeled with the names of the five indicators.
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We'll use the vlookup formula to
indicator as follows:

bring the scores for each
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Now, we will use the SUM formula to sum values in each row and determine the total risk value in
each directorate.
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Q13. Is there a correlation between directorates with a high non-Jordanian population and a
high school risk score?
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Evaluating the correlation using a nested if function
The nested IF statement will contain two parts: first one IF the risk score is 4 or above and the
second is IF the % non-Jordanian students is above average in that case we need to
INVESTIGATE.
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the formula will be as the
=IF(AND(G2>=4,H2>=1), "INVESTIGATE", "NOT")

following:

Eva Constantaras

Using Excel CORREL function

=CORREL(array1, array2)
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● Array1 is the first range
● Array2 is the second range of values.

of values.

Tip: The two arrays should have equal length.
Select cell I45, enter this formula =CORREL(G2:G43,J2:J43), and press the enter key to get the
correlation coefficient. See screenshot:

The correlation coefficient is:
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Understanding the result:
Using graphs for the scaling of data can sometimes exaggerate or weaken the appearance of a
relationship. This is where correlation comes in, correlation coefficients are unaffected by scaling
issues. As such, a statistical assessment is better for determining the precise strength of the
relationship.
Correlation is computed into what is known as the correlation coefficient. The range of values for
the correlation coefficient is -1.0 to 1.0. In other words, the values cannot exceed 1.0 or be less
than -1.0 whereby a correlation of -1.0 indicates a perfect negative correlation, and a correlation
of 1.0 indicates a perfect positive correlation.
Anytime the correlation coefficient is greater than zero, it's a positive relationship.
1 indicates a strong positive relationship between securities and implies that as one security
moves, either up or down, the other security will move in lockstep in the same direction.
Conversely, anytime the value is less than zero, it's a negative relationship.
-1 indicates a strong negative relationship and implies that as one security moves, either up or
down, the other security will move in lockstep in the opposite direction.
Meanwhile, a result of zero indicates no relationship at all.
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In this photo, there are 6 different graphs showing the correlation in accordance to different ranges from 1 to -1. In (a) there is a negative linear correlation. In (b), correlation is less than -1, so
the dots are more random than (a). In (d), the correlation is strong, linear, and positive. As for (f),
there is no correlation at all.
Our application of correlation shows that there is a positive correlation between the number of
non-Jordanian students enrolled in each directorate and the increased risk score. Which of the
following is closest to our correlation coefficient?
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Correlation Coefficient = +1: A perfect positive relationship.

Correlation Coefficient = 0.8: A fairly strong positive relationship.
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Correlation Coefficient = 0.6: A moderate positive relationship.

Correlation Coefficient = 0: No relationship. As one value increases, there is no
tendency for the other value to change in a specific direction.
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المختبر()٩

تحليل متقدم باستخدام برنامج اإلكسل
ملخص
 . 1موضوع المختبر :تحليل البيانات.
 . 2المواضيع الفرعية :المعدالت ،دالة  ،VLOOKUPوالجمل الشرطية.
 . 3هدف المختبر :العثور على أنماط متعددة المتغيرات باستخدام برنامج اإلكسل.
 . 4الوقت المخصص ١٢٠ :دقيقة.

حالة دراسية

في تحقيق استقصائي يدعى ( FailureFactories#مصانع الفشل) وهو تحقيق صحفي حائز على جائزة بوليتزر لعام  ،٢٠١٦قام
صحفيون بالنظر في آثار إعادة التقسيم العنصري في النظام المدرسي بناء على جودة التعليم في المدارس التي أصبح التقسيم فيها أكثر
بروزا مع مرور الوقت.
وكانت هذه فرضيتهم:
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شهدت المدارس التي تم إعادة تقسيمها
متوازيا في نتائج اختبارات الرياضيات والقراءة.

عنصريا بشكل سريع في فلوريدا هبوطا

إلثبات ذلك كان عليهم قياس عدة أشياء في وقت واحد:
 . 1ما هي المدارس التي شهدت أكبر درجة من التقسيم بمرور الوقت؟
 . 2ما هي المدارس التي أحرزت أسوأ النتائج في الرياضيات والقراءة قبل عملية التقسيم بالمقارنة مع اآلن؟
 . 3أي المدارس كان لديها أكبر تغيير في الميزانية عند مقارنتها ما قبل وبعد التقسيم؟
 . 4هل تتواءم عوامل التقسيم العنصري والهبوط في نتائج االختبارات والتقلص في الميزانية مع بعضها البعض؟
بعد التحليل ،قادتهم البيانات إلى خمسة مدارس .وهي أن أعضاء مجلس الدائرة المدرسية الخاصة بمقاطعة بينيالس قاموا بتحويل خمس
مدارس في األحياء السوداء من المقاطعة إلى أسوأ المدارس في والية فلوريدا .وبناء على هذه المعطيات ،قام الصحفيون بالتحقيق بما
حدث في هذه المدارس الخمس ،حيث أشارت لهم البيانات إلى مكان البحث ،ولكن ليس عما يجب أن يبحثوا عنه.

راجع/ي بياناتك
في هذا المختبر ،سنعود إلى التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام .2018-2017
يحتوي التقرير على أكثر من  ٢٢٠جدول للبيانات اإلجمالية حول نظام التعليم بما في ذلك الميزانية ،وعدد المعلمين العاملين في المدارس
الخاصة والعامة ،وتوزيع المدارس والمعلمين في المحافظات األردنية ،ومعدالت النجاح والرسوب للذكور واإلناث في المدارس الثانوية،
والعديد من المؤشرات األخرى التي ستساعدنا على فهم توزيع الموارد عبر النظام التعليمي في األردن.
وبناء عليه ،سنعيد صياغة الفرضية المطروحة أعاله لتصبح كالتالي:
المناطق التي استوعبت أعدادا كبيرة من الالجئين لديها نسبة عدد طالب إلى المعلمين أعلى من المتوسط باإلضافة إلى تحصيل علمي أقل
وكذلك احتمال أعلى بأن يكون الدوام في مدارس تلك المنطقة على فترتين.

تعليمات للتطبيق خطوة بخطوة
سنقوم بممارسة المهارات التالية ضمن هذه المحاضرة العملية:
● استخدام دالة  VLOOKUPلتجميع البيانات من جداول مختلفة
● حساب المعدالت
● استخدام الجمل الشرطية لتصنيف نطاقات البيانات
● حساب درجة الخطر المركبة
● استخدام الجمل الشرطية لتمييز المدارس التي تستوفي معايير محددة وذلك للمباشرة بمزيد من التحقيق
●

إيجاد عالقات بين البيانات والفرضية المطروحة

لمزيد من التحليل المتعمق ،سنقوم بتصغير نطاق فرضيتنا ،وسنقوم بذلك عن طريق االنتقال من مستوى المحافظة إلى مستوى المديرية
للحصول على منظور أكثر تفصيال .كما أنه من المهم أن نفهم كيف تتم إدارة المنظومة التعليمية في األردن للتأكد من أنك لن تفوت/ي أي
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بيانات ذات صلة .إذ أن وزارة التربية والتعليم
محافظة ،واللواتي ينقسمن إلى ٤٢مديرية تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم.

تشرف على العملية التعليمية في ١٢

يمكننا التحقق مرة أخرى من أن جميع المديريات التي اخترناها مدرجة من خالل الرابط التالي:
http://www.moe.gov.jo/ar/director/1/1
على موقع وزارة التربية والتعليم .حيث أن البيانات األكثر تفصيال هي التي تكون على مستوى المديرية .ومن هنا ،يمكننا تحليل البيانات
على مستوى المديرية والمحافظة على حد سواء.
ومن خالل تمرين ،ستقوم/ين بمطابقة بيانات المديريات مع بيانات المحافظات المناظرة لها.
إن المديريات التي لديها أعلى نسبة من الطالب غير األردنيين في مدارس وزارة التربية والتعليم تتكبد أعباء عالية بما في ذلك ارتفاع
نسبة عدد الطالب إلى المعلمين ،وأعلى نسبة من المعلمين غير المؤهلين ،ونسبة أعلى من المدارس التي تعمل على فترتين ونسبة أعلى
من المدارس المستأجرة.
األسئلة:
المشكلة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ما هو عدد طالب وزارة التربية والتعليم لكل مديرية؟
ما هو عدد معلمي وزارة التربية في كل مديرية؟
ما هو عدد المعلمين المؤهلين في وزارة التربية في كل مديرية؟
ما هو عدد معلمي وزارة التربية غير المؤهلين لكل مديرية؟
ما هي النسبة المئوية لمدرسي وزارة التعليم غير المؤهلين لكل مديرية؟
ما هي نسبة عدد الطالب إلى المعلمين في وزارة التربية والتعليم لكل مديرية؟

التأثير
 . 7ما هي النسبة المئوية للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تعمل ضمن فترتين من إجمالي عدد المدارس في كل
مديرية؟
 . 8ما هي نسبة معلمي وزارة التربية والتعليم الذين يعملون في مدارس ذات الفترتين؟
 . 9ما هي النسبة المئوية للمدارس المستأجرة التابعة لوزارة التربية والتعليم من إجمالي مدارس الوزارة في المديرية؟
السبب
 . 10ما هي النسبة المئوية للطالب غير األردنيين لكل مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم في كل مديرية؟
 . 11ما هي المديريات التي تحوي النسبة األعلى واألدنى من متوسط أعداد الطالب غير األردنيين؟
 . 12صنف/ي درجة الخطر للمدارس من  ١إلى  ٥بناء على مجموع درجاتهم الفردية ( 0أو  )1لما يلي:
●
●
●
●

نسبة عدد الطالب إلى المعلمين أعلى من المتوسط
نسبة المعلمين غير المؤهلين أعلى من المتوسط
نسبة المدارس التي تعمل على فترتين أعلى من المتوسط
نسبة أعلى من المتوسط للمعلمين العاملين على فترتين
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● نسبة أعلى من المتوسط

للمدارس المستأجرة

 . 13هل هناك عالقة ما بين المديريات ذات الكثافة السكانية العالية من غير األردنيين ودرجة مخاطرة مدرسية عالية؟

السؤال األول :ما هو عدد طالب وزارة التربية والتعليم لكل مديرية؟
لتتمكن/ي من اإلجابة عن هذا السؤال ،ستحتاج/ين إلى استخراج البيانات من بعض الجداول المدرجة في التقرير اإلحصائي .إذ عليك
التحقق من وجود جميع البيانات المطلوبة (وهي بيانات المحافظات االثنتي عشرة و ٤٢مديرية تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم) .بعد
فحص التقرير ،تبين أن هذه البيانات موجودة في الصفحات  ٦١و ٦٢و .٦٣وسيتم استخراجها وتنظيفها من البيانات غير الضرورية على
النحو التالي:
حدد/ي الجداول الثالثة واضغط/ي على زر معاينة واستخراج البيانات.
مالحظة :نظرا ألنك تختار/ين عدة جداول من عدة صفحات ،فمن األفضل اختيار نفس البنية للجداول الثالثة ،باستثناء الخاليا المدمجة،
والتي يمكنك إضافتها الحقا.

سوف تظهر البيانات على النحو التالي.
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مالحظة :تأكد/ي من أننا حصلنا على نفس بنية ملف البي دي اف األصلية.
بعد ذلك ،اضغط/ي على زر تصدير البيانات كملف بيانات مفصولة بفواصل ( ،)CSVثم قم/قومي باستيراد الملف إلى ورقة عمل داخل
برنامج إكسل.
من قائمة البيانات ،اختر/اختاري الحصول على بيانات خارجية ،ثم اختر/اختاري من النص ،كما هو موضح في صورة الشاشة التالية.

Eva Constantaras

بعد ذلك ،حدد/ي الملف الذي تم تنزيله مسبقا على جهاز الحاسوب.

سيتم فتح النافذة التالية تلقائيا.
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نريد اختيار الفواصل التي تعطينا جدوال خاليا من البيانات الغير مرغوب بها .ونظرا ألن هذا هو ملف بيانات مفصولة بفواصل (،)CSV
إذن اختر/اختاري الفواصل كطريقة لتقسيم الملف.
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خلوه من البيانات الشائبة إلى حد ما ،ثم
ألق/ي نظرة على بنية الجدول وتأكد/ي من
انقر/ي على "إنهاء" .إذا لم تتم عملية استيراد البيانات بشكل جيد ،فارجع/ي إلى برنامج تابيوال وحاول/ي استخراج الجدول من جديد بدال
من استغراق الوقت في محاولة ترتيب وإزالة البيانات غير المرغوب بها من الجداول ،وهو ما قد يؤدي أيضا إلى حدوث أخطاء.
سوف تظهر البيانات على النحو التالي.

مالحظات:
.1
.2
.3
.4

نشئ/ي ورقة عمل جديدة اسمها "المصدر" لتتمكن/ي من توثيق مصدر البيانات ،وأرقام الصفحات التي استخرجت/ي الجداول
منها ،ورابط للتقرير ،ووصف لعملية استخراج البيانات.
أنشئ/ي ورقة عمل جديدة اسمها "األصل".
قبل تنظيف جداول البيانات ،ستحتاج إلى نسخها إلى ورقة عمل جديدة باسم "نسخة".
أنشئ/ي عالمة تبويب جديدة باسم مالحظات البيانات بحيث يمكنك توثيق عملية تنظيف البيانات.

 . 5اعمل/ي نسخة أخرى لورقة عمل مخصصة لتنظيف البيانات
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لإلجابة على السؤال األول ،ستحتاج/ين فقط إلى عمودي اسم المديرية وإجمالي عدد الطالب لكل مديرية.
احذف/ي األعمدة من  Aإلى  ،Lواألعمدة  Nو .O
أعد/أعيدي تسمية عمود إجمالي عدد الطالب للمديريات باسم "عدد الطالب لكل مديرية".
انقل/ي عمود المديرية إلى العمود .A
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السؤال الثاني :ما هو عدد معلمي وزارة التربية والتعليم في كل مديرية؟
لإلجابة على السؤال الثاني والثالث والرابع ،سنحتاج إلى استخراج العديد من الجداول وتنظيفها من البيانات غير المطلوبة من الصفحات
.٢٢٥ ،٢١٥ ،٢٠١ ،١٩١ ،١٧٧ ،١٦٨ ،١٥٧ ،١٤٢ ،١٢٧ ،١١٧ ،١٠٣ ،٨٨
استخرج/ي ونظف/ي بيانات الجداول مثلما فعلت/ي في السؤال األول.
انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."2Q
أعد/أعيدي تسمية العمود الذي يحوي بيانات عدد المعلمين في كل مديرية باسم "عدد المعلمين لكل مديرية"
مالحظة :قبل اإلجابة على السؤال الثاني ،تأكد/ي من إنشاء أعمدة المصدر واألصل والنسخة ومالحظات البيانات وأعمدة ترتيب واستثناء
البيانات الغير مرغوب بها.
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السؤال الثالث :ما هو عدد المعلمين المؤهلين من وزارة التربية والتعليم في كل مديرية؟
لإلجابة على السؤال الثالث:
انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."3Q
احذف/ي األعمدة التي لن نحتاجها.
أعد/أعيدي تسمية العمود الذي يحوي بيانات عدد معلمي وزارة التربية والتعليم المؤهلين باسم "عدد المعلمين المؤهلين في وزارة التربية
والتعليم".
تأكد/ي من أن عمود المديرية على الجانب األيسر.
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السؤال الرابع :ما هو عدد معلمي وزارة التربية والتعليم غير المؤهلين لكل مديرية؟
لإلجابة على السؤال الرابع:
انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."4Q
احذف/ي األعمدة غير الضرورية.
أعد/أعيدي تسمية العمود الذي يحوي بيانات عدد معلمي وزارة التربية والتعليم غير المؤهلين باسم "معلمي وزارة التربية والتعليم غير
المؤهلين".
تأكد/ي من أن عمود المديرية على الجانب األيسر.
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السؤال الخامس :ما هي النسبة المئوية لمعلمي وزارة التربية والتعليم غير المؤهلين لكل مديرية؟
لإلجابة على السؤال الخامس:
انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."5Q
أعد/أعيدي تسمية األعمدة بحيث تصبح" :معلمي وزارة التربية والتعليم غير المؤهلين" و "عدد المعلمين لكل مديرية" و "النسبة المئوية
لمعلمي وزارة التربية والتعليم غير المؤهلين".
ولحساب النسبة المئوية لمعلمي وزارة التربية والتعليم غير المؤهلين لكل مديرية ،استخدم/ي الصيغة الحسابية التالية:
=B2/C2
ثم اضغط/ي على .Enter
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لنسخ الصيغة الحسابية إلى بقية خاليا عمود المديرية ،اضغط/ي واسحب/ي الصيغة حتى تصل/ين إلى نهاية العمود كما هو موضح في
صورة الشاشة التالية.
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كما ترى/ين ،ظهرت النتائج كأرقام،
المئوية من التبويب الرئيسي في األعلى كما هو موضح في صورة الشاشة التالية.

وإلظهارها كنسبة مئوية ،حدد/ي رمز النسبة

السؤال السادس :ما هي نسبة عدد الطالب إلى المعلمين في وزارة التربية والتعليم لكل مديرية؟
انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."6Q
أخف/ي األعمدة من  Bإلى .D
وقم/قومي بتسميتها كما يلي:
● "عدد الطالب لكل مديرية" في العمود B
● "عدد المعلمين لكل مديرية" في العمود C
● "نسبة عدد الطالب إلى المعلمين" في العمود .D
لتتمكن/ي من حساب النسبة ،ستحتاج/ين إلى أن يكون لديك عدد الطالب لكل مديرية من ورقة عمل  1Qوعدد المعلمين لكل مديرية من
ورقة عمل .2Q
والستيراد تلك البيانات ،ستحتاج/ين إلى استخدام دالة  VLOOKUPوالتي ستتيح لك العثور على خاليا من صفوف البيانات في جدول أو
نطاق ما.
لتتمكن/ي من استخدام دالة  ،VLOOKUPستحتاج/ين إلى إدخال القيمة التي تبحث/ين عنها (وهي في الخلية  2Aفي هذه الحالة).
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بعد ذلك ،ستحتاج/ين إلى تحديد نطاق الخاليا التي تشكل الجدول .وللقيام بذلك ،ستحتاج/ين إلى الرجوع إلى ورقة العمل  1Qلتحديد النطاق
الذي تريد/ين البحث فيه( .وهو من  2Aإلى  43Bفي هذه الحالة).
مالحظات:
● تأكد/ي من إضافة رمز ( )$قبل اسم العمود ورقم الصف الخاص بخلية ما هكذا .43$A$2:$B$ :إذ يعد ذلك ضروريا لمنع
خاصية الملء التلقائي من تغيير نطاق بيانات الجدول المطلوبة عند سحب الصيغة ألسفل.
● استخدم/ي الرمز ( ):لتعريف النطاق المطلوب ،هكذا.43$A$2:$B$ :
كما ترى/ين في صورة الشاشة التالية ،تمت إضافة اسم الملف واسم ورقة العمل التي تم اختيارهما تلقائيا إلى الصيغة قبل نطاق البيانات.
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بعد ذلك ،ستحتاج/ين إلى تحديد وضع المطابقة وما إذا كنت بحاجة بأن يكون تقريبيا أو دقيقا( .إذا كنت ترغب/ين بأن تعمل الصيغة في
العثور على تطابق تام ،وهو ما نريده في هذه الحالة ،ادخل/ي الخيار )FALSE

ستحتاج/ين أيضا إلى تحديد عدد األعمدة التي تريد/ين استيراد البيانات منها( .وهما  ٢في هذه الحالة).
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وسوف تظهر الصيغة بشكلها النهائي كما هو

موضح في صورة الشاشة التالية.

كما ترى/ين ،ظهرت القيمة األولى التي بحثت/ي عنها في الخلية B2.
لنسخ الصيغة إلى باقي الخاليا ،اضغط/ي فوق  2Bواسحب/ي الصيغة حتى تصل/ين إلى نهاية العمود.
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الستيراد أعداد المعلمين في كل مديرية،
عنها (في الخلية  2Aفي هذه الحالة).

ستحتاج/ين إلى توفير القيمة التي تبحث/ين

بعد ذلك ،ستحتاج/ين إلى تحديد نطاق الخاليا التي تشكل الجدول .وللقيام بذلك ،عليك االنتقال إلى ورقة العمل  2Qلتحديد النطاق الذي
تريد/ين البحث فيه( .وهو من  2Aإلى  43Bفي هذه الحالة).
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مالحظات:
● تأكد/ي من إضافة رمز ( )$قبل اسم العمود ورقم الصف الخاص بخلية ما هكذا.43$A$2:$B$ :
● استخدم/ي الرمز ( ):لتعريف النطاق المطلوب ،هكذا.43$A$2:$B$ :

بعد ذلك ،ستحتاج/ين إلى تحديد وضع المطابقة وما إذا كنت بحاجة بأن يكون تقريبيا أو دقيقا( .إذا كنت ترغب/ين بأن تعمل الصيغة في
العثور على تطابق تام ،ادخل/ي الخيار )FALSE
ستحتاج/ين أيضا إلى تحديد عدد األعمدة التي تريد/ين استيراد البيانات منها( .وهما  ٢في هذه الحالة).
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كما ترى/ين ،ظهرت القيمة األولى التي بحثت/ي عنها في الخلية B2.
لنسخ الصيغة إلى باقي الخاليا ،اضغط/ي فوق  2Bواسحب/ي الصيغة حتى تصل/ين إلى نهاية العمود.

لحساب نسبة عدد الطالب إلى المعلمين ،يجب عليك تقسيم عدد الطالب لكل مديرية على عدد المعلمين لكل مديرية.
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وستكون الصيغة الحسابية كالتالي:
=B2/C2

بعد حصولك على النتيجة األولى ،اسحب/ي الصيغة الحسابية حتى تصل/ين إلى نهاية العمود بنفس الطريقة التي تم استخدامها من قبل
حتى تتمكن/ي من الحصول على النسبة المئوية لجميع المديريات.
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ونظرا ألن النسبة بالنهاية تمثل عدد الطالب ،فيجب أن تكون عددا صحيحا .وللقيام بعرضها ألقرب عدد صحيح ،اضغط/ي على زر
إنقاص المنازل العشرية من مجموعة األرقام ضمن عالمة تبويب الصفحة الرئيسية.
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السؤال السابع :ما هي النسبة المئوية للمدارس
على فترتين من إجمالي عدد المدارس في كل مديرية؟
لإلجابة على هذا السؤال ،سنحتاج إلى استخراج العديد من الجداول وتنظيفها من البيانات غير الضرورية من الصفحات ،١٠٩ ،٩٤ ،٧٦
.٢٢٠ ،٢٠٦ ،١٩٦ ،١٨٢ ،١٧٢ ،١٦٢ ،١٤٨ ،١٣٢ ،١٢٢
انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."7Q
التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تعمل

لحساب النسبة المئوية للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تعمل على فترتين ،يجب أن تكون الصيغة الحسابية كالتالي:
=C2/D2
ثم اضغط/ي على .Enter

ولنسخ الصيغة إلى بقية عمود المديريات ،اضغط/ي واسحب/ي الصيغة الحسابية حتى تصل/ين إلى نهاية العمود كما هو موضح في
صورة الشاشة التالية.
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كما ترى/ين ،ظهرت النتائج كأرقام .لذلك ،لعرضها كنسبة مئوية ،حدد/ي رمز النسبة المئوية من التبويب الرئيسي أعاله كما هو موضح
في صورة الشاشة التالية.

السؤال الثامن :ما هي نسبة معلمي وزارة التربية والتعليم العاملين في المدارس ذات الفترتين؟
لإلجابة على هذا السؤال ،سوف تحتاج/ين إلى استخراج العديد من الجداول وتنظيفها من البيانات غير المرغوبة من الصفحات ،١٠١ ،٨٦
.٢٢٤ ،٢١٣ ،٢٠٠ ،١٨٩ ،١٧٦ ،١٦٧ ،١٥٥ ،١٤٠ ،١٢٦ ،١١٤
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انسخ/ي ورقة العمل التي تم تنظيفها وأطلق/ي عليها اسم "."8Q
لحساب نسبة معلمي وزارة التربية والتعليم العاملين في المدارس ذات الفترتين ،يجب أن تكون الصيغة الحسابية كالتالي:
=C2/D2
ثم اضغط/ي على .Enter

لنسخ الصيغة إلى بقية المديريات ،اضغط/ي واسحب/ي حتى تصل/ين إلى نهاية العمود كما هو موضح في صورة الشاشة التالية.
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ستظهر النتائج كأرقام ،وللحصول عليها كنسبة مئوية ،حدد/ي رمز النسبة المئوية من التبويب الرئيسي من األعلى كما هو موضح في
صورة الشاشة التالية.

السؤال التاسع :ما هي نسبة مدارس وزارة التربية والتعليم المستأجرة من إجمالي عدد مدارس وزارة التربية والتعليم في المديرية؟
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استخراج العديد من الجداول وتنظيفها من
لإلجابة على هذا السؤال ،سوف تحتاج/ين إلى
الصفحات .٢٢٠ ،٢٠٥ ،١٩٦ ،١٨١ ،١٧٢ ،١٧٢ ،١٦٢ ،١٤٧ ،١٣١ ،١٢٢ ،١٠٨ ،٩٣ ،٧٥
لحساب النسبة المئوية للمدارس المستأجرة والتابعة لوزارة التربية والتعليم من إجمالي عدد مدارس وزارة التربية والتعليم في كل مديرية،
يجب عليك تقسيم عدد المدارس المستأجرة على إجمالي عدد المدارس في كل مديرية.
ستكون الصيغة الحسابية كالتالي:
=C2/D2

اسحب/ي الصيغة باستخدام مقبض التعبئة ألسفل ،لنسخها إلى بقية المديريات.
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السؤال العاشر :ما هي النسبة المئوية للطالب غير األردنيين لكل مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم حسب المديرية؟

لإلجابة على هذا السؤال ،يجب عليك الرجوع إلى إجابة السؤال األول.
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قم/قومي بعمل نسخة من العمود الذي تم تنظيفه وسمه/سميه "."10Q
لحساب النسبة المئوية ،قسم/ي عدد غير األردنيين على إجمالي عدد الطالب في العمود .E
وللقيام بذلك ،استخدم/ي الصيغة الحسابية2B2/D = :

كما ترى/ين ،ظهرت النتيجة في الخلية .2E
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لنسخ الصيغة لبقية الخاليا في العمود ،اضغط/ي فوق الخلية  2Eواسحب/ي مقبض التعبئة حتى تصل/ين إلى نهاية العمود لحساب النسبة
لبقية المديريات.
كما ترى/ين ،ظهرت كل النتائج كأرقام.

ولعرضها كنسبة مئوية ،اضغط/ي على رمز النسبة المئوية من التبويب الرئيسي.
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السؤال الحادي عشر :أي المديريات أعلى أو أقل من المتوسط حسب نسبة الطالب غير األردنيين؟
لإلجابة على هذا السؤال ،يجب عليك حساب المتوسط أوال.
وللقيام بذلك ،اترك/ي صفا فارغا بعد بيانات آخر مديرية في العمود  ،Aواكتب/ي "اإلجمالي على مستوى الدولة" في الخلية ،45A
وحدد/ي النطاق الذي تريد/ين حساب المتوسط له ،ثم اكتب/ي الصيغة الحسابية في الخلية .45E
وستكون الصيغة الحسابية للقيام بذلك هي:
)=(B45/D45
وسيكون الجواب.٪13 :
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قم/قومي بإنشاء عمود جديد ،وسميه "مقارنة مع المتوسط" .لمقارنة النتائج التي حصلنا عليها بالمتوسط .ولفعل ذلك ،يجب عليك استخدام
صيغة الجمل الشرطية التي تبدأ بـ "."IF
وستكون الصيغة لفعل ذلك كما يلي:
=IF)E2>$E$45,”Above”,”Below”(.
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كما ترى/ين في صورة الشاشة التالية ،ستجد/ين بأن كل قيمة قد صنفت على أنها أعلى أو أقل في العمود .F
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السؤال الثاني عشر :صنف/ي درجة
مجموع الدرجات الفردية (صفر أو  )١لما يلي:

المخاطرة للمدارس من  ١إلى  ٥بناء على

تنقسم اإلجابة على هذا السؤال إلى ثالث خطوات رئيسية:
● لكل مؤشر من المؤشرات الخمسة ،عين/ي درجة  0للبيانات األقل من المتوسط و 1للبيانات األعلى من المتوسط.
● استخدم/ي الدالة  VLOOKUPلتجميع المؤشرات الخمسة في ورقة عمل واحدة.
●

اجمع/ي مجموع النقاط لكل مديرية لتحديد درجة المخاطرة.

 . 1نسبة أعلى من المتوسط لعدد الطالب إلى المعلمين  -من ورقة عمل .6Q
أوال ،نحتاج إلى حساب نسبة عدد الطالب إلى المعلمين على مستوى الدولة كما يلي:

ثم إيجاد النتيجة لكل مديرية باستخدام الدالة :IF
)=IF(D2>$D$45,1,0

Eva Constantaras

اسحب/ي مقبض التعبئة حتى تصل/ين إلى نهاية العمود كما هو موضح في صورة الشاشة التالية ،وذلك لحساب النسبة لكل مديرية.

 . 2نسبة أعلى من المتوسط للمعلمين غير المؤهلين  -من ورقة عمل .5Q

Eva Constantaras

Eva Constantaras

 . 3نسبة أعلى من المتوسط للمدارس ذات الفترتين  -من ورقة عمل .7Q
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 . 4نسبة أعلى من المتوسط للمعلمين الذين يعملون في المدارس ذات الفترتين  -من ورقة العمل .8Q
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 . 5نسبة أعلى من المتوسط للمدارس المستأجرة  -من ورقة عمل .9Q
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قم/قومي بإنشاء ورقة عمل جديدة باسم ""Q12
أدخل/ي المديريات في العمود األول على اليسار ،ويمكنك نسخها من أي ورقة عمل أخرى.
تم تسمية األعمدة الخمسة التالية بأسماء المؤشرات الخمسة التي سبق ذكرها.
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سنستخدم دالة  VLOOKUPلتجميع النتائج لكل مؤشر على النحو التالي:
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واآلن ،سوف نستخدم دالة  SUMلجمع القيم في كل صف وتحديد قيمة المخاطرة اإلجمالية لكل مديرية.
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السؤال الثالث عشر :هل هناك عالقة ما بين المديريات ذات الكثافة السكانية العالية من غير األردنيين ودرجة المخاطرة المرتفعة لدى
المدارس؟
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سنقوم بتقييم ارتباط البيانات باستخدام دالة  IFمتداخلة
ستحوي دالة  IFالمتداخلة على جزأين :الجزء األول هو لتحديد إذا كانت درجة المخاطرة  ٤أو أعلى والثاني هو لتحديد إذا كانت نسبة
الطالب غير األردنيين أعلى من المتوسط ،إذ أنه في هذه الحالة ،سنحتاج إلى التحقيق بشكل أوسع.
ستكون الدالة كما يلي:
)"=IF(AND(G2>=4,H2>=1), "INVESTIGATE", "NOT
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: في اإلكسلCORREL باستخدام وظيفة
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)=CORREL(array1, array2
● بحيث  1Arrayهو أول نطاق للقيم.
● و  2Arrayهو ثاني نطاق للقيم.
مالحظة :يجب أن يكون لدى النطاقين نفس العدد من البيانات.
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حدد/ي الخلية  ،45Iوأدخل/ي الصيغة التالية:
)=CORREL(G2:G43,J2:J43

واضغط/ي على مفتاح  Enterللحصول على معامل ارتباط البيانات .انظر/ي صورة الشاشة:

معامل ارتباط البيانات هو:
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فهم النتيجة:
قد يؤدي استخدام الرسوم البيانية إلظهار نطاق البيانات أحيانا إلى تضخيم أو إضعاف صورة االرتباط للبيانات .وهنا تأتي أهمية إيجاد
معامل االرتباط ،إذ ال تتأثر معامالت االرتباط بمشاكل تمثيل البيانات بيانيا .وعلى هذا النحو ،فإن التقييم اإلحصائي هو الطريقة المثلى
لتحديد قوة العالقة بشكل دقيق.
يتم حساب االرتباط في ما يعرف باسم معامل االرتباط ،والذي تتراوح قيمته من  1.0-إلى  .1.0بمعنى آخر ،ال يمكن أن تتجاوز قيمته 1.0
أو تكون أقل من  1.0-حيث تشير القيمة  1.0-إلى ارتباط سلبي مثالي (ال عالقة على اإلطالق) ،فيما تشير القيمة  1.0إلى وجود عالقة
موجبة مثالية.
في جميع الحاالت التي يكون فيها معامل االرتباط أكبر من صفر ،فإنها تكون عالقة إيجابية.
ويشير الرقم  1إلى وجود عالقة إيجابية قوية بين القيم ،ويعني أنه عندما تتغير قيمة إحداها ،إما بالزيادة أو النقصان ،فإن القيم األخرى
سوف تتحرك بشكل ثابت وتلقائي في نفس االتجاه.
وبالمقابل ،في جميع الحاالت التي تكون فيها القيمة أقل من صفر ،فإنها تكون عالقة سلبية.
ويشير الرقم  1-إلى وجود عالقة سلبية قوية بين القيم ،ويعني أنه عندما تتغير قيمة إحداها ،إما بالزيادة أو النقصان ،فإن القيم األخرى
سوف تتحرك بشكل ثابت وتلقائي في االتجاه المعاكس.
وفي ذات الوقت ،فإن كانت القيمة صفر ،فإن هذا يعني أنه ال وجود لعالقة على اإلطالق.
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في هذه الصورة ،هناك  ٦رسومات بيانية مختلفة توضح االرتباط وفقا للقيم المختلفة من  1إلى  .1-في الرسمة ( )aهناك عالقة خطية
سلبية .وفي ( ،)bقيمة االرتباط أقل من  ،1-وبالتالي فإن النقاط تكون عشوائية أكثر من ( .)aوفي ( ،)dسنجد بأن العالقة قوية وخطية
وإيجابية .وأما بالنسبة لـ ( ،)fفإنه ال يوجد أي ارتباط على اإلطالق.
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إيجابية بين عدد الطالب غير األردنيين
إن حسابنا لالرتباط يبين أن هناك عالقة
المسجلين في كل مديرية وزيادة درجة المخاطرة .أي من الرسومات البيانية التالية هي األقرب إلى معامل االرتباط لدينا؟

معامل االرتباط =  :1+عالقة إيجابية مثالية.

معامل االرتباط =  :0.8عالقة إيجابية قوية إلى حد ما .
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معامل االرتباط =  :0.6عالقة إيجابية معتدلة.

معامل االرتباط =  :0ال عالقة .أي أنه مع زيادة قيمة ما ،ال يوجد تغيير في القيم األخرى في اتجاه معين.

