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تقديم:
إن منظمة «صحفيون من أجل حقوق اإلنسان» هي منظمة تطوير إعالمي
دولية تعمل منذ عام  2002يف  27دولة حول العامل ،وذلك لتمكني اإلعالم من
حامية وتعزيز حقوق اإلنسان عرب بناء قدرات اإلعالميني عىل تغطية قضايا
حقوق اإلنسان بشكل أكرث فاعلية .يشكِّل عمل املنظمة ضغطًا عىل منتهيك
حقوق اإلنسان بغرض إيقاف انتهاكاتهم ومتكني الضحايا من التصدي لها
بهدف خلق تغيري استدام دون تبعية.
شهد عام  2011االنطالقة الرسمية ملنظمة «صحفيون من أجل حقوق اإلنسان
 »JHRيف املنطقة العربية ،بد ًءا من األردن ،التي يتم فيها تنفيذ مرشوع تعزيز الحوار
العام حول حقوق اإلنسان من خالل اإلعالم ،وصوالً إىل دول عدة مثل املغرب ،وتونس،
والجزائر ،وموريتانيا ،والكويت ولبنان ومرص ،إذ تعقد يف هذه الدول ورش تدريب
مكثفة ومتخصصة حول صحافة البيانات وكتابة القصة الصحفية حول حقوق اإلنسان.
ملاذا  JHRيف املنطقة العربية؟ يطرح هذا السؤال دامئًا عىل العاملني يف املنظمة
أساسا وال تزال مستمرة
باملنطقة العربية ،والجواب الدائم هو أن هذه املنظمة قد بدأت
ً
يف دعم الصحافيني الشباب يف شتى دول العامل ،مبا فيها املنطقة العربية.
تقوم املنظمة بتدريب اإلعالميني عىل كيفية استخدام األدوات الحديثة يف صحافة
البيانات وباألخص تلك املتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان وذلك من خالل عقد ورش
تدريبية متخصصة ومنتديات عامة من شأنها تعزيز الحوار العام حول حقوق اإلنسان
يف اإلعالم باالستفادة من هذه األدوات الحديثة وإعداد مد ّربني يف هذا املجال ليكونوا
سفرا َء للمنظمة.
الرقم ليس جام ًدا ،كام تفهمه  ،JHRبل هو مؤرش إىل حياة إنسان ،ما يستدعي
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التحليل والتعمق إلقناع املسؤول بجدوى التغيري نحو تحقيق احرتام أكرب لحقوق
اإلنسان وتصنيف أكرب للمعلومات والتعامل معها مبنظور إنساين أعمق ،هذا ما تؤمن
به املنظمة الكندية الساعية لتعزيز مفهوم إعالم من أجل حقوق اإلنسان».
تشق  JHRطريقها نحو تعزيز مفهوم صحافة حقوق اإلنسان املؤثرة ،املعتمدة عىل
األرقام كبيّنة ملحاسبة السلطات عن تقصريها أو املسؤولني عن إساءتهم يف استخدام
السلطة وهو ما قد أدى باملحصلة إىل وقوع االنتهاك ،ويجب عدم االكتفاء بفتح القضية
بل يجب متابعتها بعد ذلك من خالل سلسلة قصص.
إرشاك الضحايا يف القصة ،وإفراد مساحة لصوتهم الغائب يف وسائل اإلعالم
أو املمثل بطريقة غري مهنية ،هو أحد أهداف املنظمة ،التي تقدم عرب سلسلة قصص
صحفية فنونًا مختلفة يف كيفية التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان واستلهام التجارب
اإليجابية وإبراز القصص والوقائع كام عاشها أصحابها.
يف دول يعلو فيها صوت السالح ويغيب صوت الضحية ،تكمن أهمية اإلعالم املؤثر
األخالقي الذي يكشف االنتهاكات ويسلط الضوء عليها ويحاسب املسؤولني ويحاول أن
يجعل هذه االنتهاكات بارزة لدى الرأي العام ،بهدف كشف االنتهاك بتفاصيله وإبراز
الحق الذي تع ّرض للسلب ومن هي الجهة املسؤولة عنه ودوافعها املبارشة والجذرية
أمال يف محاسبة املسؤول عنه ولو بعد
والكامنة؛ وذلك لتوثيقه ومعرفة جذر املشكلةً ،
حني.
منذ عام  2011ومنظمة  JHRتعمل بشكل مستمر بالتعاون مع وسائل إعالم محلية
يف دول عربية عدة عىل إنتاج قصص صحفية معتمدة عىل تحليل البيانات وجلسات
عامة لنقاش مخرجات القصص وحلقات إذاعية ملوضوعات حقوقية جدلية.
تعمل  JHRعىل تقوية قدرات جيل جديد من الصحافيني العرب من أجل خلق تركيز
أكرب يف موضوعات حقوق اإلنسان وتحصينها باألدوات الحديثة والطرق الحديثة يف
جمع وتحليل البيانات وإنتاج األنفوجرافكس ألجل تعزيز قضايا متعلقة بحقوق املرأة
والطفل والالجئ والفئات املهمشة.
نفذت املنظمة عرشات الدورات التدريبية يف املنطقة العربية حول كيفية بناء القصة
الصحفية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،استنا ًدا عىل منهجيتها  PANELالقامئة عىل نهج
البحث والتقيص وجمع املعلومات ودعم القصة بشهادات الضحايا ،وعدم التمييز أو
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التحريض ضد أي طرف ،ومتكني الجمهور من معرفة حقوقه ،إضافة إىل إفراد مساحة
ألطراف أخرى من القضية كاملجتمع املدين وربطها مبصادر حول حقوق اإلنسان.
مجتمعات تغيب عنها العدالة ،ونساء تنتهك حقوقهن من خالل قوانني مجحفة
بحقوقهن األساسية ،وأطفال يفتقدون الرعاية األرسية وسجناء ينشدون العدالة وعاملة
مهاجرة تعمل تحت وطأة االنتهاكات والجئون يفتقرون إىل الرشوط الدنيا يف الحياة
الكرمية ،كلها موضوعات لتقارير صحفية عمل عليها صحفيون تلقوا تدريبات من
قصصا ملهمة
 JHRعىل مدار ثالثة أعوام من العمل يف املنطقة العربية وكانت النتائج
ً
حاولت رمي الحجر يف املياه الراكدة ودعمت منظامت حقوقية عىل فتح الحوار العام
يف هذه القضايا بشكل أكرب وأمنت.
دليال إجرائ ًيا قام بإعداده
ً
يسعد منظمة  JHRأن تق ّدم إىل الصحافيني الشباب
املتخصص يف مجال صحافة البيانات
للمنظمة الصحايف املرصي عمرو العراقي
ّ
ملساعدة الصحافيني املهتمني بتطوير أدواتهم باستخدام مستجدات الصحافة الحديثة
يف تعلم طرق جمع وتحليل البيانات حول قضايا حقوق اإلنسان والكتابة عنها.
يرفق الدليل أمثلة متعددة ملوضوعات حقوق اإلنسان واألمناط املختلفة يف التعامل
معها استنا ًدا إىل التحليل املعمق والبحث الدؤوب والتصنيف العلمي للمعلومات ،مستندا ً
عىل مستجدات مدارس صحفية عاملية حديثة.
تأمل منظمة صحفيون من أجل حقوق اإلنسان أن يشكّل منهجها القائم عىل تعزيز
أدوات صحافة البيانات من أجل حقوق اإلنسان طريقًا أساس ًّيا يف عمل الصحافيني
العرب وأولوية لدى غرف أخبار وسائل اإلعالم العربية ،كخطوة نحو دعم إعالم مؤثر
يف حامية حقوق اإلنسان.

شم
محمد ّ

مدرب صحافة
صحفيون من أجل حقوق اإلنسان ■
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الوحدة األوىل

أين ميكن العثور على بيانات لقصص صحفية
نستعرض يف هذه الوحدة خارطة طريق البحث عن البيانات واألساليب الشائعة التي
ميكن استخدامها للوصول إىل البيانات ،والخيارات التي ميكن اتباعها عندما تكون
فضال عن العديد من النقاط املرجعية التي تساعد
ً
البيانات التي نريدها غري متوفرة،
الصحفيني يف رحلة بحثهم عن البيانات وسبل تفادي عراقيل الحصول عليها.

الوحدة األولى -
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منذ وقت ليس ببعيد ،كان من الصعب أن يصل الصحفيون إىل قواعد البيانات
إال بشق األنفس ،ويف كثري من األحيان يقوم الصحفيون باتباع طرق تقليدية
لتجميع البيانات بأنفسهم من سجالت ورقية ،لكن مع انتشار شبكة اإلنرتنت
وتوغلها يف أركان العمل الصحفي تغريت اللعبة .فنحن نعيش اآلن يف ذروة
العرص الرقمي حيث ترتاكم فيه البيانات لحظ ًّيا أكرث من أي وقت مىض ،إىل
درجة جعلت البعض يطلق عىل البيانات مصطلح «النفط الجديد» لكون النفط
حا ما دمنا ننبش عنه ،البيانات كذلك متاحة إذا ما سعينا للوصول إليها،
متا ً
لتبقى الندرة مسألة نسبية.
وتتعدد طرق الحصول عىل البيانات ،فمنها ما يتم بطريقة مبارشة من خالل
املشاهدات التي يقوم برصدها الصحفي يف عمله امليداين ،أو عن طريق استطالعات
الرأي واملقابالت الشخصية مع املسئولني ،ويطلق عىل هذا النوع من البيانات «بيانات
أولية» ألنها جمعت بطريقة مبارشة من قبل الصحفي .وبالرغم من أن هذه الطريقة
تأخذ الكثري من املال والجهد إال أنها قد تكون الطريقة الوحيدة الفعالة يف حال مل يكن
هناك طريقة أخرى للحصول عىل البيانات.
وميكن الحصول عىل البيانات من خالل مطالبة املؤسسات والهيئات الحكومية
وغريها باإلفصاح عن حزم محددة من البيانات يحتاج إليها الصحفي إلثبات فرضية
تقوم عليها قصته الصحفية ،أو عن طريق البحث عىل شبكة اإلنرتنت من خالل محركات
البحث املختلفة أو البحث يف مواقع إلكرتونية متخصصة يف نرش قواعد البيانات،
وتسمى البيانات يف هذه الحالة بـ«البيانات الثانوية» لكون جهة أخرى هي من قامت
بجمعها وأن الصحفي حصل عليها بطريقة غري مبارشة.
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يتطلب التعامل مع كل طريقة من هذه الطرق مهارات مختلفة ،حيث أن املهارات
املطلوبة يف عملية البحث عن البيانات عىل شبكة اإلنرتنت تختلف كل ًّيا عن مهارات
الجمع املبارش للبيانات ،بالرغم من أن الطريقتني قد تقودان الصحفي إىل نفس
البيانات ،لكن الطريقة األوىل تحتاج إىل معرفة الصحفي مبهارة البحث عىل شبكة
اإلنرتنت واستخدام الكلامت املفتاحية املناسبة التي تقوده للعثور عىل البيانات التي
يحتاجها وبالصيغة التي ميكنه التعامل معها .كام أن عملية الجمع املبارش للبيانات
تحتاج إىل معرفة الصحفي بأسس اختيار العينة والطرق املنهجية لبناء استطالعات
الرأي للوصول إىل البيانات املطلوبة بدقة .كذلك مطالبة املؤسسات والهيئات تحتاج إىل
معرفة الصحفي للحد املسموح له من البيانات وفقًا للحق الذي مينحه قانون حرية تداول
املعلومات يف بلده باإلضافة إىل مهارات التفاوض مع املؤسسات والجهات الحكومية
للحصول عىل ما يحتاج إليه من بيانات.
تختلف أنواع البيانات كام تختلف مصادر الحصول عليها والصيغ التي تأيت عليها،
حيث تنقسم البيانات من حيث النوع إىل :بيانات وصفية ،ميكن عرضها يف صيغ
غري رقمية .عىل سبيل املثال ،إذا حاولنا حرص البيانات الوصفية ملجموعة من الشباب
املحرومني من التعليم يف العامل العريب فسوف تتمثل هذه البيانات يف جنسياتهم
وجنسهم ولغتهم األساسية وآخر مرحلة تعليمية وصلوا إليها .أما النوع اآلخر من
البيانات فهو البيانات الكمية والتي ميكن التعبري عنها بقيم رقمية تتمثل يف هذا املثال
يف أعامر الشباب وأعدادهم وفقًا لكل بلد .وعليه فإن القول بأن البيانات هي أرقام فقط
خطأ شائع ،إذ من املمكن أن تأيت البيانات عىل شكل أرقام وحروف.
ٍ
بيانات كم ّية ،لكن كل البيانات الكم ّية تأخذ صورة أرقام .فعىل
وليست كل األرقام
الرغم من أنه ميكنك إضافة أحد األرقام الهاتف ّية إىل رقم آخر ،فإن املجموع الناتج ليس
بذي معنى.
وحتى تتمكن من تحديد نوع البيانات الذي تريده عىل وجه الخصوص لقصتك
الصحفية ،وتحديد الطريقة التي من املمكن أن تحصل بها عىل هذه البيانات عليك
أوالً تحديد الفكرة األساسية لقصتك ثم التخطيط ملكونات جدول البيانات التي ستقوم
بالبحث عنها وجمعها ليكتمل سياق القصة الرئييس .عىل سبيل املثال إن كنت تعمل
عىل إعداد تحقيق صحفي عن عاملة األطفال من الالجئني السوريني يف دول الجوار ـ
لبنان واألردن ـ فعليك التفكري جي ًدا يف مكونات جدول البيانات الذي تحتاج إليه إلنجاز
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية

13

هذا التحقيق ،وتعد مرحلة التخطيط لوضع التصور األويل لجدول البيانات خطوة
األساس يف الوصول إىل البيانات ألن تحديد الكم والنوع املطلوب من البيانات يساهم
يف تحديد املصدر أو الجهة التي من املمكن أن تتوفر لديها هذه البيانات.
ولتحديد البيانات الخاصة بهذا التحقيق قم برسم جدول فارغ ثم فكر يف البيانات
التي ينبغي أن يحتويها هذا الجدول ،ضع بعد ذلك عناوين رئيسية ألعمدة وصفوف
الجدول .بالتأكيد سنحتاج إىل معرفة عدد األطفال من الالجئني السوريني الذين يعملون
يف كال البلدين وفقًا لتسلسل زمني خالل السنوات الخمس األخرية ،كذلك تقسيم العدد
وفقًا للمجال املهني الذي يعملون به يف كل بلد ،ومن املمكن أيضً ا تقسيم أعدادهم يف
كل بلد إىل رشائح عمرية مختلفة لتحديد الرشيحة العمرية األكرث تعرضً ا لهذا االنتهاك،
عام
ً
فضال عن التقسيم من حيث الجنس ملعرفة نصيب الذكور واإلناث بكل بلد ،والبحث َّ
إذا كانوا ملتحقني بالتعليم أثناء العمل أم ال ،وهل يتعرضون للعنف واالنتهاك الجسدي
أثناء عملهم ،وتحديد ما إذا كانوا يتقاضون مبالغ مالية نظري عملهم أم ال.
مبجرد تحديد مكونات جدول البيانات املطلوبة لبناء القصة الصحفية ،ينبغي عليك
تحديد الطريقة التي من املمكن أن تحصل بها عىل هذه البيانات بشكل دقيق ومفصل،
فقد تكون ضمن تقرير منشور لدى جهة دولية أو منظمة محلية ،أو أن ما تبحث عنه
من بيانات ليس متوف ًرا وعليك يف هذه الحالة اتباع إحدى طرق الجمع املبارش للبيانات.
مترين:
قم بالتفكري يف البيانات التي ينبغي أن يحتويها جدول البيانات الخاص بتحقيق
صحفي عن العنف ضد املرأة يف بلدك ،وما هي الطريقة املناسبة للحصول عىل
هذه البيانات.
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رضبة حظ
عندما تقوم بالبحث عن البيانات مستخد ًما محرك البحث جوجل ستجد هذه العبارة
باألسفل «رضبة حظ» والتي من املؤكد ستقودك إىل نتائج غري متوقعة ،قد تكون
النتيجة التي تبحث عنها ضمنها  -فقط إن كنت محظوظًا .بالطبع تذكر كل مرة قمت
فيها بالبحث عىل شبكة اإلنرتنت ومل ِ
تأت بأي نتائج أو أن النتائج التي توصلت إليها
ليست ذات صلة مبارشة باملوضوع الذي تبحث عنه ،وكم كان ذلك محبطًا وبخاصة إذا
كنت تعرف أن البيانات التي تبحث عنها موجودة يف مكان ما عىل شبكة اإلنرتنت.
عام وصلت إليها يف املرة
يف كل مرة تعيد فيها عملية البحث تصل إىل نتائج مختلفة َّ
السابقة ألن النتائج تختلف من دقيقة إىل أخرى وفقًا ملدخالت البحث والطريقة التي
عام تبحث عنه
يعمل بها محرك البحث ،لكنك وبرغم تكرار هذه املحاوالت ال زلت بعي ًدا َّ
أو أنك وصلت إىل مجموعة من البيانات لكن ليست يف الصيغة األمثل للتعامل معها.
لتجنب إضاعة الوقت أثناء البحث عن البيانات يف سامء الفضاء اإللكرتوين الفسيح
عليك اتباع بعض الخطوات التي تضمن وصولك إىل ما تبحث عنه رشيطة أن يكون
حا عىل شبكة اإلنرتنت:
متا ً
قم بتغيري الكلامت املفتاحية لعملية البحث بكلامت أكرث دقة وقربًا من
فمثال إذا كنت تبحث عن عمليات االتجار بالبرش
ً
املوضوع الذي تبحث عنه،
واستغالل النساء جنس ًّيا يف دول الخليج ،ومل تحصل عىل نتيجة قريبة من
عملية البحث األويل ،ففي املرة الثانية قم بالبحث عن «الحوادث الجنسية
بحق الخادمات يف الخليج» أو «بيع خادمة يف الخليج» عىل وجه التحديد،
فكلها مدخالت بحثية قد تقودك إىل نتيجة قريبة مام تبحث عنه ،أو قد
تساعدك عىل الوصول إىل مصدر به تقارير مختلفة عن هذا الشأن ،فكلام
كانت كلامت البحث واضحة ودقيقة ساهم ذلك يف الوصول إىل ما تبحث
عنه بوقت أرسع.
حدد نطاق بحثك داخل موقع إلكرتوين محدد عن طريق محرك بحث
فمثال إذا كنت
ً
جوجل للوصول إىل البيانات التي تبحث عنها بشكل دقيق،
تبحث عن حزمة من البيانات عن ختان اإلناث يف مرص وتعلم أنها نُرشت
يف موقع إلكرتوين محدد لكن ال تعلم الرابط املبارش للوصول إليها ،اكتب
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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ضمن البحث يف جوجل site :قبل مفردات البحث إذا كانت النتائج التي
نرشت فقط ضمن موقع معني أو ضمن نوع معني من املواقع مثل(.org :
) .eduمن األفضل أن تضيف هذه االختصارات ضمن الكلامت املفتاحية
لعملية البحث.
حدد نطاق بحثك داخل بلد معني بإضافة رمز نطاق اإلنرتنت يف هذا
فمثال إذا كنت تبحث عن مؤرش حرية الصحافة يف اململكة األردنية
ً
البلد،
الهاشمية عىل وجه التحديد ،فاألفضل أن يكون بحثك عىل النحو التايل:
مؤرش حرية الصحافة ) ،)jo.أي باستخدام رمز الدولة املهتم بالبحث عنها
كاستخدام )au.) :رمز أسرتاليا أو ) )ug.أوغندا عىل سبيل املثال.
حدد نطاق البحث عىل نوع محدد من املستندات ،مثل XLS :أو ،CSV
ويكون البحث عن ملفات إكسل مفي ًدا ج ًّدا إليجاد جداول بيانات منظمة،
ولتحديد البحث عن نوع ملف محدد ميكنك إضافة filetype :ثم إضافة
اختصار امللف املكون من  3أحرف وهو  ،XLSليكون البحث عىل النحو
التايل«:معدل تعنيف األطفال  »filetype:xlsوبنفس الطريقة ميكن البحث
عن جميع األنواع من امللفات املختلفة مثل doc :أو  ...pdfإلخ.
ضع العبارات املفتاحية لبحثك داخل عالمتي تنصيص « »...للبحث
عن عبارة محددة عوضً ا عن كلامت منفصلة للوصول إىل نتائج محددة
ودقيقة ،واستخدم عالمة الناقص ) )-لتحديد بعض الكلامت أو الجمل التي
ال تريدها أن تظهر يف نتائج البحث ويفضل أن تحدد عملية البحث ضمن
نطاق زمني محدد من خالل وضع رقمني ويفصل بينهام بنقطتني ،هكذا:
).(2011..2009
وعند الضغط عىل «أدوات البحث» عىل صفحة البحث يف جوجل ،ينسدل صف
يحدد نتائج البحث داخل نطاق دولة معينة ،واملزيد من الخيارات األخرى ،املفيدة يف
تحديد نتائج البحث .فعىل سبيل املثال ،يساعد تحديد الزمن بخصوص موضوع معني
يف آخر  24ساعة أو يف آخر أسبوع أو يف آخر شهر وهكذا ،بخاصة إذا كنت تريد أن
تعرف ما إذا كانت مجموعة بيانات محددة قد صدرت حديثًا.
ويف حال كانت نتائج البحث يف محرك بحث جوجل غري مرضية ،فليس من الخطأ
16
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استخدام محركات أخرى كبدائل لجوجل مثل موقع  ،DuckDuckGoفهذا املحرك ال
يتعامل مع خاصية التتبع أو الفلرتة أو التخصيص والعديد من الناس وجدت نتائج
أفضل عند استخدامه ،كذلك قم باستخدام محرك آخر مثل  Bingأو  ،Blekkoوهناك
أيضً ا موقع  yandexالذي يقوم بالبحث داخل شبكات التواصل االجتامعي.
إذا مل تنجح يف الحصول عىل البيانات التي تبحث عنها من خالل محركات البحث
رشته وسائل اإلعالم مسبقًا حول تلك البيانات لعلك تجد
املختلفة فقم بالبحث َّ
عام ن َ
حاولت البحث عن نفس البيانات ،فإما أنها وصلت إليها وإما مل
تجارب صحفية سابقة
ْ
تصل ،وستكشف لك نتائج البحث عن مدى صعوبة مهمتك وتحدد لك ماهية الخطوات
التالية للحصول عىل البيانات.
فإذا كان هناك العديد من التقارير الصحفية التي نرشت حول البيانات التي تبحث
عنها ،فهذا يعني أن مهمتك قد تنحرص يف التحقق من دقة وصحة تلك البيانات إذا كانت
متضاربة ،ومن ثم تحديثها بآخر القيم إذا كانت التحديثات متاحة ونرشت يف التقارير
الرسمية للجهة املسؤولة عن اإلعالن عنها .أما يف حالة شح نتائج البحث ،فهذا يعني
أن مهمتك يف البحث عن البيانات تتطلب القيام بخطوات ميدانية ورمبا تحتاج إىل فرتة
زمنية طويلة للحصول عليها من مصدرها.

بحث جوجل املتقدم
توفر خاصية البحث املتقدم يف جوجل نتائج أفضل من طرق البحث التقليدية عىل
محركات البحث املختلفة ،حيث تتطلب منك عملية البحث الواحدة تعبئة استامرة مطولة
تحتوي عىل كافة التفاصيل املرتبطة مبا تقوم بالبحث عنه .تعترب هذه االستامرة مبثابة
عام تريده من بيانات.
استامرة استقصاء َّ
تضمن لك خاصية البحث املتقدم يف جوجل الوصول إىل نتائج بحث أفضل يف وقت
أرسع وعدد محاوالت أقل ،من ضمن الخانات املطلوب منك تعبئتها لنجاح عملية البحث،
خانة النطاق الجغرايف للبيانات املطلوبة والنطاق الزمني لها باإلضافة إىل كافة الكلامت
فضال عن إمكانية البحث داخل مواقع إلكرتونية محددة
ً
املفتاحية املرتبطة بعملية البحث
واستبعاد بعض النتائج غري املرتبطة.

الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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ميكنك الدخول إىل خدمة جوجل للبحث املتقدم عرب هذا الرابط
http://www.google.com/advanced_search

مترين:
قم باستخدام محرك بحث جوجل املتقدم للوصول إىل البيانات التالية:
 - 1بيانات عن حاالت التحرش الجنيس بالقارصات يف بلدك.
 - 2بيانات عن حاالت التحرش الجنيس بالقارصات منشورة يف املواقع
اإللكرتونية املرصية فقط.
 - 3بيانات عن حاالت التحرش الجنيس بالقارصات نرشت األسبوع املايض.
 - 4بيانات حول التحرش الجنيس بالقارصات منشورة يف صيغة إكسل.
 - 5ملفات بتنسيق  PDFعن التحرش الجنيس بالقارصات يف مرص.
18
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تنبيهات جوجل
من املمكن أن تتولد تيارات من البيانات عرب التنبيهات التي تصلك عىل بريدك
مثال إن كنت توثق حاالت االعتداء عىل الصحفيني
اإللكرتوين بشأن موضوع محددً ،
أثناء عملهم يف مناطق الرصاع باملنطقة العربية ،فيمكنك االعتامد عىل خدمة تنبيهات
جوجل كمصدر للبيانات حيث تقوم هذه الخدمة مبراقبة كافة املحتوى املنشور عىل
شبكة اإلنرتنت عىل مدار الساعة وترسل إليك تنبيهات عىل بريدك اإللكرتوين فور
ظهور تحديثات تتعلق بهذا املوضوع.

متكنك هذه الخدمة من تفادي البيانات القدمية حيث أنها تقترص يف بحثها عىل ما
تم نرشه حديثًا وتنبهك به يف الحال .كام ميكنك التحكم يف طبيعة النتائج التي من
املتوقع أن تصلك من خالل تحديد املصادر التي تريد الحصول منها عىل البيانات.
إلنشاء تنبيه جديد عليك اتباع الخطوات التالية:
■ الخطوة األوىل :قم بتسجيل الدخول عىل بريد  Gmailالخاص بك.
■ الخطوة الثانية :اذهب إىل https://www.google.com/alerts
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية

19

■ الخطوة الثالثة :قم بإنشاء تنبيه .كن محد ًدا .ضع املوضوع واملنطقة أو الشخص
الذي تهتم به.
■ الخطوة الرابعة :اخرت عدد املرات واملصدر واللغة والنطاق الجغرايف.
■ الخطوة الخامسة :قم بتشغيل التنبيهات أو إيقافها أثناء قيامك مبتابعة األخبار.
وميكنك من وقت إىل آخر إضافة بعض التعديالت إىل تنبيهاتك لتضمن الحصول
عىل أفضل النتائج التي تواكب التغريات التي تطرأ عىل القضايا التي تتابعها.
كام أنه هناك العديد من املواقع األخرى التي ميكنك استخدامها لنفس الغرض
ومنها عىل سبيل املثال موقع http://www.talkwalker.com/alerts

املصادر اإللكرتونية
يف الوقت الذي كان فيه العمل الصحفي يقترص عىل املامرسات التقليدية لجمع
البيانات كانت مصادر البيانات تتمثل يف املقابالت الصحفية باملسؤولني ،لكن اآلن ويف
ظل تنوع مصادر الحصول عىل البيانات وتعددها وتوغل الدور الذي تقوم به شبكة
اإلنرتنت يف شتى املجاالت ،بات من السهل أن نحصل عىل حزم متنوعة من البيانات
ونحملها بكبسة زر عىل أحد املواقع اإللكرتونية .ومن بني هذه املواقع اإللكرتونية:
1

بوابات البيانات املفتوحة

يف ظل وجود اتجاه عاملي نحو تعزيز مبدأ الشفافية الحكومية اتجهت العديد من
ريا إىل إنشاء منصات إلكرتونية تتيح من خاللها
حكومات العامل واملنظامت الدولية أخ ً
كافة البيانات واألرقام الحكومية حتى يتمكن املواطنون من االطالع عليها بسهولة
لكونها بيانات عامة مبوجب القانون.
ففي وقت سابق مل يكن الحصول عىل قامئة بأجور موظفي الحكومة شائ ًعا يف
بريطانيا ،لكن اآلن يف عرص البيانات املفتوحة أصبح من السهل الحصول عليها من
خالل موقع بوابة اململكة املتحدة للبيانات املفتوحة .ويف الوقت الذي أعكف فيه عىل
كتابة هذه السطور يتوفر عىل بوابة اململكة املتحدة للبيانات املفتوحة أكرث من 40000
حزمة من البيانات مرتبطة بقضايا حقوق اإلنسان مام يجعلها واجهتك األوىل للبحث عن
20
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بيانات مرتبطة بحقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة ،وعىل غرارها وفرت الواليات املتحدة
بوابة إلكرتونية للبيانات املفتوحة ،كذلك أملانيا وعدد ال بأس به من الدول العربية.

وعىل الرغم من أن الدول العربية تأخذ ترتيبًا مرتاج ًعا يف هذا الشأن مقارنة بالدول
الغربية ،إال أنه من املمكن االعتامد عىل مواقع الوزارات والدوائر الحكومية التي تنرش
تقارير دورية عن عملها ،للحصول عىل القدر املتاح من البيانات التي من املمكن أن
تشكل مادة «خام» لقصص صحفية مختلفة.
2

مواقع املؤسسات الدولية

إن كنت تبحث عن حزم من البيانات ومل تجدها متوفرة بسهولة يف محركات البحث
عىل اإلنرتنت فمن األفضل التوجه مبارشة إىل البحث عنها يف مواقع املؤسسات الدولية
التي توفر عد ًدا من قواعد البيانات العامة يف العديد من القطاعات املختلفة والتي تعد
قسام للمنشورات
ثروة هائلة من البيانات ،حيث أن غالبية هذه املؤسسات تخصص
ً
والتقارير يتضمن إحصائيات ومؤرشات رقمية رمبا لها عالقة بتحقيقك الصحفي
كمنظمة الصحة العاملية التي توفر تقارير عن األوضاع الصحية مبختلف الدول
باإلضافة إىل معلومات وإحصائيات عن انتشار األوبئة .فإذا كنت تبحث عن تحديثات
النتشار مرض اإليبوال ،فمن األفضل أن تتجه مبارشة إىل موقع منظمة الصحة العاملية
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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اإللكرتوين .وموقع صندوق البنك الدويل الذي يوضح العديد من املؤرشات والتقارير
االقتصادية ملختلف دول العامل .ويستعرض الجدول التايل خمسة عرش مصد ًرا إلكرتون ًّيا
ملؤسسات ومنظامت دولية تتيح عرب مواقعها اإللكرتونية إحصائيات وبيانات يف قضايا
متنوعة ذات عالقة بحقوق اإلنسان:
م

رابط املوقع

التعريف

1

http//:dataportals.org

موقع يستعرض كافة بوابات البيانات املفتوحة ملختلف الدول حول العامل.

2

http//:www.findthedata.com

منصة إلكرتونية تحتوي عىل عدد من قواعد البيانات املفتوحة يف مجاالت
مختلفة.

3

http//:data.uis.unesco.org

املوقع الخاص مبنظمة األمم املتحدة للتعليم واملعرفة والثقافة ،يحتوي
عىل عدد من قواعد البيانات حول قضايا التعليم.

4

https//:www.hrw.org

يحتوي املوقع عىل بيانات متعلقة بحقوق الطفل واملرأة.

5

https//:data.unicef.org

موقع اليونيسف يحتوي عىل كافة البيانات والتقارير املتعلقة بحقوق
األطفال مثل التعليم والصحة.

6

http//:data.albankaldawli.org

بوابة بيانات البنك الدويل والتي تحتوي عىل العديد من قواعد البيانات
ملعظم بلدان العامل وتسمح لك باملقارنة فيام بينها.

7

http//:www.un.org

يحتوي املوقع عىل بيانات وتقارير حول حامية حقوق اإلنسان واحرتام
القانون واإلغاثة اإلنسانية.

8

https//:www.amnesty.org

يحتوي املوقع عىل بيانات حول النزاعات املسلحة والحد من انتشار
األسلحة وعقوبة اإلعدام.

9

https//:ourworldindata.org

موقع مخصص لعرض حزم من البيانات املختلفة يف قطاعات عدة مثل
الصحة والغذاء.

10

http//:ar.rsf.org

موقع مراسلون بال حدود وبه بيانات وإحصائيات عن حاالت االعتداء التي
تتم بحق صحفيني حول العامل.

11

http//:www.unhcr.org

موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ويعد هو املصدر
األول للحصول عىل بيانات تتعلق بقضايا الالجئني حول العامل.

12

http//:www.iom.int

موقع منظمة الهجرة الدولية والذي يستعرض كافة البيانات واإلحصائيات
املتعلقة بقضايا الهجرة.

13

http//:www.ilo.org

موقع منظمة العمل الدولية تستعرض بيانات القضايا العاملية والقضايا االجتامعية.

14

http//:www.unwomen.org

موقع برنامج األمم املتحدة للمرأة ويحتوي عىل عدد واسع من البيانات
املتعلقة بقضايا املرأة.

15

http//:www.imf.org

موقع صندوق النقد الدويل والذي يعرض العديد من املؤرشات والبيانات
االقتصادية ملختلف الدول.
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مترين:
ضع قامئة مصادرك اإللكرتونية الخاصة.
ميكنك البدء يف إنشاء قامئة مصادرك اإللكرتونية .قم باالستعانة ببعض
املواقع اإللكرتونية يف الجدول باألعىل وأضف إليه ما تجده مناسبًا من
مؤسسات دولية أو محلية من املمكن أن تتوافر لديها بيانات تساعدك يف
إعداد تقارير وقصص صحفية تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان.
واآلن قم باتباع هذه الخطوات للحصول عىل بيانات عن الرعاية الصحية يف األردن
والدول املجاورة لها من قاعدة بيانات البنك الدويل:

 - 1افتح موقع االبنك الدويل http://databank.worldbank.org
 - 2اخرت إحصائيات الصحة والتغذية والسكان Health Nutrition and Population
 Statisticsأسفل استكشاف قواعد البيانات  Explore Databasesستفتح شاشة
إحصائيات الصحة والتغذية والسكان.
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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 - 3أسفل « »Countryاخرت :األردن  -سوريا  -العراق  -لبنان –مرص.
 - 4بعد ذلك ،قم بالضغط عىل زر تطبيق التغيريات «.»Apply Changes
 - 5مرر ألسفل وانقر فوق « ،»Seriesسيتم إدراج املؤرشات املتاحة.
 - 6اخرت املؤرشات التي تهتم بها وانقر فوق تطبيق التغيريات «.»Apply Changes
 - 7اآلن انقر فوق األعوام « ،»Yearsسيتم إدراج السنوات املتاحة.
 - 8اخرت السنوات التي تهتم بها وانقر فوق تطبيق التغيريات «.»Apply Changes
 - 9ثم انقر فوق جدول « »Tableيف أعىل الزاوية اليمنى عندما يكون اختيارك
جاه ًزا .تستطيع دامئًا النقر فوق القامئة يف اليمني لتغيري خياراتك.
 - 10انقر فوق زر خيارات التحميل « »Download Optionsوقم بتحميل البيانات
يف تنسيق ملف إكسل أو ملف قيم مفصولة بفاصالت .CSV
لست بحاجة إىل زيارة هذه املواقع من وقت إىل آخر حيث ميكنك استخدام
بعض التطبيقات التي تقوم بتنبيهك تلقائ ًّيا عندما يتم إضافة محتوى جديد
عىل أحد املواقع التي تود متابعتها بشكل دوري ،تضمن لك هذه التطبيقات
أيضً ا أن ال يفوت أي تحديث دون أن تعرف عن حدوثه.
■ الخطوة األوىل :افتح موقع www.changedetection.com
■ الخطوة الثانية :انسخ الرابط ) )URLالخاص باملوقع اإللكرتوين الذي تود
متابعته يف نافذة بحث خاصة بربنامج الكشف عن التغيريات.
■ الخطوة الثالثة :قم باختيار ما إذا كنت تود أن يتم تبنيها بشكل يومي أم أسبوعي،
وحدد الحاالت التي تود تبنيها بها.
■ الخطوة الرابعة :استقبل التنبيهات عند رفع املحتوى الجديد عىل املوقع عىل
بريدك اإللكرتوين.
ومن املمكن أن تستخدم تطبيق  Update Scannerوالذي يعمل ضمن متصفح فريفوكس
موزيال للقيام بنفس الغرض http://updatescanner.mozdev.org/en
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نصائح تضمن لك سهولة الحصول عىل ما تبحث عنه من بيانات من منصات بيانات
املؤسسات الدولية:
اخرت قاعدة بيانات ما
يف كثري من الحاالت ،يتوافر بأحد املواقع عىل شبكة اإلنرتنت العديد من قواعد
البيانات .الخطوة األوىل هي اختيار أي قاعدة من قواعد البيانات تريد البحث
فيها .عىل سبيل املثال ،عىل بوابة البيانات الخاصة بالبنك الدويل ،ميكنك أن
تختار البحث عن البيانات الخاصة بالصحة فقط ،أو البيانات الخاصة بالتعليم
فقط أو مؤرشات التنمية ،من بني العديد من الخيارات.

اخرت منطقة جغرافية ما
هناك العديد من األساليب ملقارنة منطقتك الجغرافية بالنسبة إىل املناطق
الجغرافية األخرى .فيمكنك مقارنة املدن أو الواليات أو الدول أو املناطق املجاورة
ذات مستوى مامثل من التنمية االقتصادية أو من حيث التعداد السكاين.

اخرت املؤرشات
تسمح لك قواعد البيانات يف كثري من األحيان بفحص الخانات لتحديد أي
املؤرشات تريد مقارنتها .لذا من األفضل أن تختار نطاقًا واس ًعا ،وأن تبحث عن
االتجاهات املثرية لالهتامم ،ثم تضييق نطاق تركيزك يف وقت الحق.

اخرت فرتة زمنية
هناك احتامل أكرب إليجاد نقاط بيانات كافية لتحديد االتجاهات عىل مدار فرتة
كبرية من الزمن .يف كثري من الحاالت ،سيتم جمع البيانات يف بلدان مختلفة
يف سنوات مختلفة ،لذلك من األفضل البدء بالبحث عىل نطاق واسع ثم تضييق
نطاق الفرتة الزمنية مبجرد أن تعرف ما هي السنوات التي تتوفر فيها البيانات.

اخرت تنسيقًا
يف كثري من األحيان تسمح لك قواعد البيانات برؤية أحد الجداول ،أو أحد
الخرائط أو أحد التصورات الخاصة بالبيانات .تلك األشياء ميكن أن تكون أدوات
تنس أن جل اهتاممنا
مفيدة للحصول عىل نظرة عامة عن اتجاه البيانات .لكن ال َ
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ينصب عىل تحميل البيانات إما يف شكل تنسيق القيم املفصولة بفصالت وإما
يف تنسيق ملف إكسل .ميكن أن تكون األشكال البيانية املعروضة مفيدة يف
التعرف عىل البيانات ولكن ما نريده باألساس هو أن نعمل مع مجموعة البيانات
األصلية بأنفسنا.

تقديم طلب مبارش للمؤسسات املعنية
ميكن لقوانني حرية تداول املعلومات أن تكون أدوات قوية وفعالة ملساعدة الصحفي
يف الحصول عىل البيانات التي يبحث عنها ،وبخاصة أن عد ًدا ال بأس به من الدول
العربية لديها اآلن قوانني تسمح مبامرسة املواطنني لحق الحصول عىل البيانات مبارش ًة
من املؤسسات الحكومية املعنية بذلك ما دامت هذه البيانات ال تتعارض مع األمن العام
أو تخرتق خصوصية أشخاص آخرين.
وللحصول عىل ما تريده من بيانات بهذه الطريقة عليك التأكد أوالً من أن البيانات التي
تريدها متاحة بالفعل لدى الجهة الحكومية وأن لديها نظا ًما واض ًحا لجمع وتوثيق هذا
النوع من البيانات ،إذ ميكن أن يساعد ذلك عىل تحديد حجم وطبيعة البيانات التي تريد
أن تقدم طل ًبا للحصول عليها .ففي بعض الدول تنرش السلطات قامئة بالطلبات السابقة
التي قدمها آخرون للحصول عىل البيانات لتفادي عدم تكرار نفس الطلب ألكرث من مرة.
يف الحقيقة ،ال يبدو األمر بهذه السهولة .إذ من املحتمل أن ترفض الجهة الحكومية منحك
الحق يف االطالع عىل البيانات املطلوبة لعدة أسباب ،أكرثها شيو ًعا التكلفة والوقت اللذان
سيتم إنفاقهام يف سبيل تجهيز املعلومات املطلوبة أو العتبار البيانات املطلوبة معلومات
رسية .كام ميكن أن تتوفر البيانات املطلوبة يف صيغة يصعب التعامل معها حاسوب ًّيا.
ويف الغالب قد تجد الرد عىل طلبك مصحوبًا بأحد هذه العبارات ،وهي جملة من
األعذار الشائعة من قبل الهيئات الحكومية ملنعك من الحصول عىل البيانات:
■ «ال يوجد لدينا تلك البيانات عىل الحاسب اآليل».
■ «طلبك كان غري واضح».
■ «لدينا قاعدة بيانات معقدة ج ًّدا لن متكنك من الحصول عىل املعلومات».
■ «تلك املعلومات محمية مبوجب قوانني الخصوصية».
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لتتجنب هذه األعذار ،وتتمكن من الحصول عىل البيانات التي تريدها يف أقرص وقت
ممكن ،عليك مراعاة النقاط التالية:
 - 1تقديم معلومات شخصية عنك ،مثل :االسم والعنوان وعنوان الربيد اإللكرتوين،
بخاصة يف حالة وجود رضورة للتواصل معك ملعرفة تفاصيل بشأن طلبك.
 - 2إذا كنت تعرف أي املستندات تحدي ًدا تريد ،ميكنك أن تطلبها باالسم أو أن تقرص
طلبك عىل موضوع محدد.
 - 3من األفضل أن تكون محد ًدا ج ًّدا بشأن طلب البيانات الخاصة بك مبا يف ذلك
املنطقة الجغرافية ،والفرتة الزمنية واملؤسسات التي تطلب البيانات منها.
 - 4تأكد أنهم تلقوا طلبك ،وقم باالتصال أو بزيارة اإلدارة املعنية باإلفراج عن حزم
البيانات ملتابعة طلبك.
يجب أن تكون محد ًدا ج ًّدا بشأن طلب البيانات الخاصة بك مبا يف ذلك املنطقة
الجغرافية ،والفرتة الزمنية واملؤسسات التي تطلب البيانات منها .أيضً ا قم بطلب
البيانات يف ملف  CSVأو إكسل والذي ميكن أن يتم إرسالها عرب الربيد اإللكرتوين،
قم باالتصال أو بالزيارة حتى ال يشكل التعامل معك متاعب أكرب مام تشكله تلبية طلب
البيانات .ال تطلب البيانات الشخصية مبا يف ذلك أرقام الهواتف أو العناوين أو أرقام
الهوية القومية الخاصة باألشخاص الوارد ذكرهم يف سجالت البيانات ألن ذلك يتعارض
مع قوانني الخصوصية الشخصية.
وتعد هذه الطريقة فعالة يف حال ما إذا كانت الدولة التي تطالب جهة حكومية
عام تريده من بيانات ،لديها قوانني تحمي حق الحصول عىل املعلومات،
بها باإلفراج َّ
وتعمل ضمن لوائح وإجراءات صارمة تضمن الرد عىل طلبات الحصول عىل البيانات
املقدمة إىل املؤسسات الحكومية بها .ويف الدول العربية يعترب القانون حديثاً نسب ًّيا
ٍ
بعض منها .لتصبح هذه الطريقة فعالة فإنه من الرضوري أن
ورمبا مل يُف َّعل بعد يف
يقدم الصحافيون عىل نحو فعال طلبات لضامن تطوير هذه اإلجراءات واللوائح لتمهيد
الطريق ألنظمة مشاركة البيانات بني الحكومة واملواطنني.

الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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جمع البيانات بشكل مبارش
تبدأ صحافة البيانات بواحدة من الطريقتني التاليتني :إما أن يكون لديك سؤال يحتاج
إىل بيانات ،وإما أن لديك مجموعة بيانات تحتاج إىل طرح األسئلة حولها .أيًّا كان األمر،
فالبيانات هي املادة الخام التي تصنع منها القصة الصحفية يف كلتا الحالتني .وإذا ما
توفرت البيانات عىل شبكة اإلنرتنت أو لدى املصادر اإللكرتونية أو إذا كان رد املؤسسات
الحكومية عىل طلبك للحصول عليها أنها ليست متوفرة لديهم ،ففي هذه الحالة عليك
محاولة جمع هذه البيانات بطريقة مبارشة.
وهناك العديد من الطرق لجمع البيانات بطريقة مبارشة مثل املقابالت الشخصية
وتوزيع االستبيانات واستطالعات الرأي .ميكنك طلب املساعدة من إحدى الرشكات
املتخصصة يف إجراء البحوث واستطالعات الرأي ملساعدتك يف تصميم االستبيان أو
تكليفها بجمع ما تريده من بيانات ،لكن إذا كان هذا الخيار مكلفًا بالنسبة إليك فيمكنك
أن تقوم باألمر بنفسك .يف كلتا الحالتني عليك التأكد من أنه يتم االستطالع بطريقة
تعكس القطاع األعرض من الجمهور املستهدف لتضمن الوصول إىل بيانات أكرث دقة.
تتضمن عمليات استطالع الرأي أخذ عينة من مجموعة سكانية معينة .نظ ًرا إىل
أنه من غري العميل إجراء استطالع رأي لكل فرد من تعداد السكان ،يقوم الصحافيون
بأخذ عينات أصغر متثيلية يُراد أن تكون متثيلية ،مبعنى أنها عينة عشوائية للسكان.
وكلام ازداد عدد األشخاص الذين تجرى معهم مقابالت ،تزداد احتاملية أن تكون العينة
متثيلية للسكان .فإذا كان هامش الخطأ ألحد استطالعات الرأي هو  2,5يف املئة ،فهذا
يعني أنه إذا قمت بإجراء ذلك االستطالع للرأي  100مرة يجري فيها توجيه أسئلة لعينة
مختلفة من األشخاص يف كل مرة ،فإن النسبة املئوية الكلية لألشخاص الذين كانت لهم
نفس اإلجابات ستبقى داخل نطاق  2,5يف املئة من النتيجة األصلية يف عدد  95عىل
األقل من أصل  100من استطالعات الرأي تلك.
ميكنك االستعانة بنامذج استطالع الرأي املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت ،رغم أن ما
سيأتيك من إجابات سيكون محدو ًدا عىل مجموعة محددة ،رمبا تكون مقترصة عىل
أولئك املهتمني باملسألة التي يتناولها االستبيان ،وميكنك القيام بذلك عرب Google
 Driveتوجه إىل هذا الرابط https://www.google.com/intl/ar_eg/forms/about
ثم قم باختيار  Google Formsلتختار النموذج.
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ستنقلك هذه الخطوة إىل صفحة إلنشاء االستطالع الخاص بك ،والتي ميكنك خاللها
البدء يف إضافة أسئلة إىل النموذج الذي تريد لآلخرين مأله ،وكذلك إخراج شكله الفني.
ميكنك إضافة أسئلة بالعدد الذي يغطي كافة النقاط التي تريد جمع بيانات بشأنها،
واستخدام الخصائص املتنوعة من الخيارات التي من املمكن أن تقدمها إىل األشخاص
الذين سيقومون بتعبئة االستطالع مثل كتابة نص أو االختيار املتعدد أو من قامئة،
ميكنك أيضً ا جعل بعض األسئلة واجب اإلجابة عليها حتى يتم قبول االستامرة.
حاملا تنتهي من كتابة استامرتك ،ميكنك البدء مبشاركتها ،إذ يوجد العديد من خيارات
املشاركة ،إما من خالل استخدام الرابط املوجود أسفل الصفحة ،وإما يف الجانب األعىل
من جهة اليمني حيث يوجد خيار إرسال االستامرة عرب الربيد اإللكرتوين ،أو خيار
التضمني املوجود تحت .More Actions
اليشء األكرث إفادة يف استامرات  Googleهو أن جميع اإلجابات التي تحصل عليها
تخزن يف جدول بيانات ،حيث يتم تلقائ ًّيا تحويل جميع إجابات األسئلة غري املنظمة
بطريقة آلية إىل أخرى منظمة ،صالحة للتحليل.
أمر آخر ميكنك فعله مع هذا النوع من البيانات املجمعة هو إضافة سؤال اختياري
تطلب فيه معرفة ما إذا كان الذين ملئوا االستامرات عىل استعداد أن يتحدثوا بشكل أكرب
عن املسألة ،تاركني مساحة لهم أن يكتبوا تفاصيل التواصل معهم ،وهي طريقة رائعة
لعمل دراسات حالة.

الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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ميكنك أيضً ا استخدام موقع  Surveymonkeyوالذي يتيح لك كذلك إمكانية تصميم
استامرة استطالع الرأي الخاصة بتحقيقك الصحفي ومشاركتها مع الرشيحة املستهدفة
عن طريق الربيد اإللكرتوين ونرشها عىل منصات التواصل االجتامعي ،ويتميز هذا
املوقع عن  Google Formsبخاصية الحصول عىل نتائج لحظية لالستبيان بعكس
 Google Formsوالذي يحدث النتائج من وقت إىل آخر.
مترين:
واآلن قم باستخدام  Google Formsإلنشاء استطالع للرأي لجمع بيانات
عن حاالت التحرش الجنيس يف أماكن العمل يف بلدك:
 - 1حدد الفئة املستهدفة من هذا اإلستطالع.
 - 2حدد األسئلة التي ستشكل اإلجابة عليها مصد ًرا للبيانات ،مثل« :ما
هو نوع التحرش الذي تعرضت له يف مكان عملك؟ هل ِ
قمت باإلبالغ عن
واقعة التحرش أم ال؟  ...إلخ».
 - 3حدد الطريقة التي سوف تقوم بها لتوزيع االستطالع وجمع البيانات.
 - 4قم بتحليل النتائج وكتابة تقرير صحفي عنها.

ترسيبات البيانات
يف الكثري من الحاالت قد تتعرث يف استكامل تحقيقك الصحفي لصعوبة الحصول
لبيانات ،لكن الترسيبات التي تخرج للعلن من وقت إىل آخر قد تفتح لك الباب للعثور عىل
قصص صحفية مثرية من خلف الوثائق املرسبة للعلن .فمن األسهل أن تنبش عن القصص
الصحفية داخل قواعد البيانات املتاحة من أن تبحث عن بيانات إلثبات فرضية صحفية.
ويف ظل التدفق املتزايد للبيانات يتوجب عىل الصحفي التعامل مع البيانات املتوفرة
لديه عىل أنها فرصة ميكنه من خاللها إظهار الكثري من املعلومات والعالقات املتشابكة
واملتداخلة بينها وتفسري مدلولها وأثرها يف القارئ وبخاصة يف ظل تدفق البيانات
حولنا يف كل مكان نذهب إليه ،ففي كل ما نقوم به من أعامل بسيطة تتولد تيارات
جديدة من البيانات.
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رسم توضيحي يبني زيادة حجم الترسيبات عىل شبكة االنرتنت
منذ عام  2010حتي نهاية عام .2016

يعد وجود البيانات قصة خربية بحد ذاتها ،فعندما تتوفر ترسيبات من البيانات
عن حاالت اختفاء قرسي لطالب الجامعات املرصية عىل خلفية قضايا سياسية ،فهذه
ربا بالتأكيد .لكن الخرب األكرث أهمية هو ما بداخل هذه الترسيبات من
الترسيبات تعد خ ً
أرقام وتحليالت تكشف للقارئ خلفيات القبض عىل كل شخص منهم والتهم املوجهة
إليه والعقوبات التي أقرتها السلطات تجاههم .لذا فمن الرضوري عىل املحررين تغطيتها
والبحث والتدقيق يف قواعد البيانات للبحث عن عالقات تشابه أو اختالف تتامىش مع
رغبة القارئ يف معرفة التفاصيل املثرية خلف القصة الصحفية.
من املمكن أن نعترب تعامل الصحفيني األسرتاليني مع الترسيبات التي نُرشت حول
اآلالف من الالجئني الذين حاولوا اللجوء إىل أسرتاليا وتم ترحيلهم إىل جزيرة ناورو
جا التباع هذه الطريقة يف الحصول عىل قصص صحفية مدفوعة بالبيانات من
منوذ ً
الترسيبات املتاحة .إذ كشفت الصحافة األسرتالية عن اعتداءات وانتهاكات حدثت يف
مركز الهجرة يف جزيرة ناورو ،أكرث من نصفها حدثت مع أطفال .نظ ًرا إىل اتباع
أسرتاليا سياسة متشددة فيام يتعلق بالهجرة تقيض بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم
اعرتاض قواربهم يف البحر إىل مركز تقوم بتمويله يف جزيرة ناورو ويضم حوايل
 500شخص ،ومركز آخر عىل جزيرة مانوس يف بابوا بغينيا الجديدة.
وكشفت الترسيبات عن قيام أسرتاليا بنقل العائالت واألطفال قرسيًّا إىل ناورو منذ
سبتمرب /أيلول  ،2012مبوجب مذكرات تتفاهم بني البلدين .وأن أسرتاليا تغطي جميع
تكاليف االحتجاز عىل الجزيرة والتعامل مع طالبي اللجوء والالجئني .وأن الحكومة
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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األسرتالية أنفقت  415مليون دوالر أسرتايل عىل عمليات ناورو خالل السنة املالية
املنتهية يف  30إبريل /نيسان  ،2015أي ما يقارب  350ألف دوالر أمرييك عن كل
شخص محتجز عىل الجزيرة ذلك العام وحده.
إن هذا النوع من التحقيقات الصحفية مل يكن ممك ًنا من دون الحصول عىل ترسيبات
من البيانات ،التي كانت الحكومة تعمل جاهدة عىل إخفائها ،وبخاصة أن قانون حق
الحصول عىل املعلومات يف مثل هذه الحالة لن يكون مجديًا عىل اإلطالق ،إذ أنه من
الطبيعي إخفاء الحكومة لهذه املامرسات غري القانونية.
ميكنك معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الترسيبات وكيف عالج الصحفيون األمر
من خالل التقرير الصحفي املنشور بصحيفة الجارديان الربيطانية عرب الرابط التايل:
http://bit.ly/2cGYDUQ
ويف يوليو /متوز  ،2016تضمن تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ترسيبات
آلالف الصور ملعتقلني سوريني قضوا تحت التعذيب يف السجون السورية .إذ كشفت
شخصا أثناء احتجازهم يف سوريا منذ اندالع
الترسيبات عن مقتل نحو 17,723
ً
األزمة يف مارس /آذار ،أي مبعدل أكرث من  300شخص كل شهر .ويوث ِّق التقرير،
الصادر بعنوان« :إنه يحطِّم إنسانيتك :التعذيب واملرض واملوت يف سجون سوريا»،
جرائم ضد اإلنسانية ارتكبتها القوات الحكومية السورية .استند التقرير إىل 55
ألف صورة لـ 11ألف شخص تم قتلهم بوسائل مختلفة يف أفرع املخابرات والثكنات
العسكرية .تم ترسيب الصور عن طريق املصور املنشق نفسه والذي كان يقوم
بتصوير جثث املعتقلني الذين قتلوا تحت التعذيب ،أو تركوا ليموتوا جو ًعا ،ويلتقط
أربع أو خمس صور للجثث بحضور طبيب وممثل للقضاء ،ويعطي للضحايا أرقا ًما،
ويف حال سؤال ذويهم عنهم تز َّور وثيقة تفيد بوفاة الشخص يف املشفى بسبب أزمة
قلبية أو قصور تنفيس .وقد التقطت الصور يف الفرتة من بداية الثورة السورية حتى
شهر أغسطس /آب .2013
و باالستناد إىل ما ورد يف التقرير من بيانات مرسبة ،قامت العديد من وسائل اإلعالم
الغربية والعربية بنرش تقارير صحفية مدعمة بشهادات ملعتقلني سابقني ناجني .ميكن
االطالع عىل التقرير من خالل الرابط التايل:
https://hrdag.org/wp-content/uploads/201608//HRDAG-AI-memo-2.pdf
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تعد هذه الطريقة نو ًعا ما الطريقة األسهل لرسد قصص صحفية مدفوعة
بالبيانات لكون الصحفي مل يتعرث يف الحصول عىل البيانات،لكنها قد
تكون األصعب يف حال عدم امتالك الصحفي مهارات تحليل البيانات والتي
متكنه من النبش عن العالقات والتشابكات بني البيانات للخروج بزوايا
جديدة لقصة صحفية صالحة للنرش.

الجمهور مصد ًرا
يف كثري من األحيان ،عندما يكون املصدر الرسمي للبيانات غري متاح ،تلجأ املؤسسات
الصحفية إىل أساليب «الحصول عىل البيانات التي تتخذ من الجمهور مصد ًرا لها»
للحصول عىل البيانات األولية من املواطنني أو عن طريق شبكة مدربة من املتطوعني.
يف كثري من الحاالت ،تقوم وسائل اإلعالم بإرشاك جمهورها يف أنشطتها إلرسال
املواد األولية الخاصة بهم أو تقارير لشهود عيان عن طريق إرسال رسائل قصرية أو
الفيديوهات أو الصور واملشار إليها مبشاركات املواطنني يف اإلعالم.
ومن أشهر األمثلة عىل هذا األسلوب خارطة العنف التي توثق االنتهاكات التي وقعت
أثناء االنتخابات األفغانية  http://www.tfp.nai.org.af/map/mainيف هذه
الخارطة ،أرسل مراقبو االنتخابات يف أفغانستان تنبيهات برسائل قصرية توثق العنف
واملخالفات التي تم ارتكابها يوم االقرتاع .إذ تم تدريب املراقبني عىل كيفية استخدام
النظام ثم استخدم الصحفيون البيانات إلعداد تقارير صحفية لتغطية هذه االنتهاكات.
ويعترب تطبيق يوشاهيدي « »Ushahidiأحد أهم املنصات املعروفة جي ًدا لجمع البيانات
«التي تتخذ من الجمهور مصد ًرا لها» .تم نرش هذه املنصة لرصد الكوارث الطبيعية واألزمات
السياسية وغريها من األحداث حيث ميكن أن ينبئ جمع البيانات املبارشة عن إجابة .ميكِّن
هذا النظام أيضً ا من وجود شبكة مفتوحة أو مغلقة لتقديم تقارير عن الحوادث )مثل
العنف والعبث بصناديق االقرتاع ومضايقات الرشطة) والتي يتم إرسالها للنظام املركزي
للتحقق منها باإلضافة إىل قاعدة البيانات واملوقع الجغرايف لوقوعها.
عىل سبيل املثال ،تم إنشاء موقع يوتشاجوزي « »Uchaguziوالذي تم إنشاؤه
باستخدام تطبيق يوشاهيدي « »Ushahidiملراقبة االنتخابات الكينية .ويف هذا املثال
استفادت دور اإلعالم من شبكة مركزية من مراقبي االنتخابات الذين كانوا يتتبعون
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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ويصنفون أحداث االنتخابات .ويف مرص ،تم استخدام نفس التطبيق لتوثيق حاالت
التحرش الجنيس بالنساء.

صورة من موقع خريطة التحرش
http://harassmap.org/ar

هناك العديد من الطرق والوسائل األخرى التي ميكن االعتامد عليها كمصدر للحصول
عىل البيانات لبناء قصص صحفية مثل البيانات املجمعة بواسطة أجهزة االستشعار ويتم
استخدامها لكتابة تقارير عن القضايا البيئية .عىل سبيل املثال ،من املمكن أن توزع إحدى
دور اإلعالم أجهزة استشعار صغرية اقتصادية عىل مجموعة مدربة من املتطوعني لجمع
بيانات مثل البيانات عن جودة الهواء ودرجة حرارة املياه ونشاط الزالزل.
كام أن املؤسسات الصحفية الدولية باتت تستخدم اآلن بنحو متزايد طائرات بدون
طيار لتقدير حجم االحتجاجات ،وقياس مقالب القاممة .عىل سبيل املثال ،نرشت وول
سرتيت جورنال فيديوهات مشرتكة قامت بتصويرها طائرات بدون طيار لتوضيح حجم
ريا.
االحتجاجات يف هونج كونج أخ ً
وميكن للتقارير اإلعالمية يف كثري من األحيان أن تنتج مخزنًا غن ًّيا بالبيانات .ومن املمكن
استخدام هذه اإلسرتاتيجية لجمع البيانات املتعلقة بالعنف ضد املرأة ،واألشخاص الذين تم
قتلهم من إطالق الرشطة النار .عىل سبيل املثال ،تقدم األخبار املنشورة عن عمليات الهجرة
غري الرشعية بيانات عن وفيات املهاجرين يف البحر املتوسط ،وعند دمج هذه البيانات فمن
املمكن أن ترسم صورة أكرث اكتامالً بكثريٍ لحاالت وفيات املهاجرين يف رحلتهم إىل أوروبا.
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التحقق من البيانات
مثل أي مصدر ،ال ميكن دامئًا الوثوق بالبيانات .تتأثر البيانات بانحيازات الجهة
التي قامت بجمعها واألهداف الخاصة بها .لذلك ،مثل أي مصدر ،فأنت تحتاج إىل طرح
أسئلة تخصها :من الذي جمعها ،ومتى ،وألي غرض؟ كيف تم تجميعها؟ من الذي ميكنه
تفسري البيانات؟
أيًّا ما كانت الطريقة التي حصلت بها عىل البيانات فعليك التأكد من دقتها ومصداقيتها
لتفادي نرش تحقيقات تحتوي عىل بيانات مغلوطة .ولضامن دقة البيانات التي حصلت
عليها عليك طرح قامئة من األسئلة التي ميكن أن تساعدك يف تحديد حزم البيانات
املشتبه فيها أو غري الجديرة بالثقة .استخدم هذه القامئة لتقييم البيانات ،يف كل مرة
ستقل األخطاء إىل الحد األدىن .كام أن إدراك األخطاء الشائعة يف إعداد التقارير عن
البيانات التي يقع فيها اآلخرون يضمن كذلك تحقيق االستخدام املسئول للبيانات.
أسئلة رضورية تُطرح بخصوص دقة البيانات:
 - 1ما مصدر هذه البيانات؟
■ ما املؤسسة التي نرشت هذه البيانات؟
سجال لجمع البيانات املوثوق بها؟
ًّ
■ هل متتلك هذه املؤسسة
■ هل التقرير متاح عىل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة؟
 - 2من الذي سجل هذه البيانات؟
■ هل قامت املؤسسة بجمع البيانات بنفسها أم أنها استعانت مبصادر خارجية
من رشكات أخرى؟
■ ما التدريبات التي خضع لها املوظفون؟
 - 3كيف تم جمع هذه البيانات؟
■ هل تم تجميع البيانات من مصادرها األوىل أم تم تجميعها من أحد التقارير؟
■ هل كانت هذه نتائج املسح الذي تم فيه توثيق معلومات عن بعض األشخاص
أم إحصاء تم فيه توثيق الجميع تقري ًبا؟
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية
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 - 4ما الغرض الذي من أجله تم تجميع هذه البيانات؟
■ هل تم تجميع هذه البيانات لتقديم تقارير إىل ممول ليك يوضح أن األهداف
قد تحققت؟
■ هل تم تجميع هذه البيانات بواسطة معد بيانات خارجي؟
 - 5هل البيانات متسقة مع املصادر األخرى؟
■ هل هناك مجموعات أخرى من البيانات تخص نفس املوضوع وتتواءم مع
النتائج؟
مترين:
أَلقِ نظرة عىل البيانات املتاحة عىل منصة منظمة الصحة العاملية واملتعلقة
بوفاة األطفال دون سن الخامسة يف الدول العربية ،ثم قم باإلجابة عىل
األسئلة التالية:
 - 1ما املنظمة التي أنتجت هذه البيانات؟
 - 2من أين حصلت املنظمة عىل البيانات ،أم أنها هي املصدر األصيل؟
 - 3هل ميكنني إيجاد رشح لطريقة جمع وتوثيق البيانات؟
 - 4كم يبلغ عمر البيانات؟
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يلخص الشكل التايل كافة الطرق والوسائل التي قمنا بذكرها سلفًا يف هذه الوحدة التدريبية.
هل ما تبحث عنه من بيانات متاح للجميع؟

ال
هل تعمل إحدى املؤسسات الدولية
أو املحلية عىل توثيق هذه البيانات؟

ال
هل هناك جهة حكومية معنية بتوثيق
هذه البيانات؟

ال
هل هناك جهة حكومية معنية بتوثيق
هذه البيانات؟

ال
هل ميكنك جمع هذه البيانات بنفسك؟

ال
هل بوسع القراء أن يكونوا مصد ًرا
لتزويدك بهذه البيانات؟

ال
ال ميكنك الوصول إىل البيانات بكافة
الطرق السابقة.
الوحدة األولى  -أين يمكن العثور على بيانات لقصص صحفية

نعم

استخدم محركات البحث عىل شبكة اإلنرتنت
للحصول عليها.

نعم

ابحث عنها يف منصات البيانات التابعة للمؤسسات
الدولية ،أو تقدم بطلب إىل املؤسسة املحلية التي
توثق هذه البيانات.

نعم
تقدم بطلب مبارشة إىل الجهة الحكومية
لإلفصاح عن هذه البيانات

نعم
تقدم بطلب مبارشة إىل الجهة الحكومية
لإلفصاح عن هذه البيانات

نعم
قم باتباع إحدى طرق الجمع املبارش للبيانات،
ولتكن استطالعات الرأي.

نعم
اخرت وسيلة ملشاركة القراء يف توثيق هذه
البيانات ،سواء عن طريق الرسائل النصية أو
تطبيق  ushahidiعىل سبيل املثال.

نعم
إذًا ،ميكنك الوصول إىل قصة صحفية.
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من الفوضى إلى جداول البيانات املنظمة
إن أكرث ما يوقف استخدام الصحفيني لحزم البيانات املتاحة ،إما عن قصد وإما بدون
قصد ،هو أن البيانات تم الحصول عليها يف تنسيقات ال ميكن استخدامها أو قراءتها
مبارشة بواسطة جهاز حاسب آيل .هذه الوحدة ترشح التنسيقات املختلفة للبيانات
والعمليات الالزمة لتحويلها إىل جداول بيانات منظمة .وأيضً ا تستعرض التطبيقات
والربامج التي يحتاجها الصحفي لتجريف البيانات من مصادرها املختلفة.

الوحدة األولى -
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بعد أن قضيت عدة أشهر يف عملية البحث عن البيانات وقمت بإجراء العديد
من املكاملات الهاتفية وإرسال الكثري من الرسائل الربيدية إىل الجهات املختلفة،
وحصلت يف النهاية عىل مجموعة البيانات التي كنت تبحث عنها ستكتشف أن
هذه البيانات التي جمعتها فوضوية ويصعب فهمها.
يعتقد الكثري من الصحفيني أن كتابة قصص صحفية مدفوعة بالبيانات يتطلب
تخصيص  80يف املئة من الوقت لتحليل البيانات ،لكن واقع األمر أن الجزء األكرب من
الوقت يُنفق يف عملية تحويل البيانات التي حصلت عليها يف صورة فوضوية وغري
منظمة إىل جداول مهيكلة ميكن قراءتها آل ًّيا ،ومن ثم تحليلها .ووجود البيانات هو
مجرد البداية.
وميكن القول إن عملية تنظيف البيانات هي الخطوة األوىل لفك لغز البيانات
والكشف عام بداخلها من قصص صحفية مثرية وشائقة .كونك واثقًا من األخبار املخبأة
داخلها يعني أنك قادر عىل الوثوق بجودة البيانات ،وذلك يعني تنقيتها .تأخذ عملية
التنقية بشكل منوذجي شكلني :إزالة الخطأ البرشي ،وتحويل البيانات إىل صيغة تتفق
مع البيانات األخرى التي تستخدمها.
ال يتطلب األمر معرفة أساسيات كتابة األكواد الربمجية إلنشاء قواعد بيانات منظمة
ونظيفة ،فهناك العديد من األدوات البسيطة التي ميكن العمل بها مثل جداول جوجل
للبيانات والتي تعمل من خالل أي متصفح لإلنرتنت وال تشرتط إتقان أي مهارات
برمجية .كذلك ميكنك االعتامد عىل برنامج مايكروسوفت إكسل والذي يعمل من خالل
مشغل ويندوز إلنشاء قاعدة بيانات بسيطة خاصة بتحقيقك الصحفي .ويعترب كل
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من جداول جوجل ومايكروسوفت إكسل األداتني األفضل لتخزين وتصفح البيانات
وتحريرها بشكل تلقايئ دون الحاجة إىل استهالك الوقت للقيام بنفس املهام يدويًّا.
وقد ال تضطر إىل الوقوف عند هذه الخطوة واستهالك الكثري من الوقت يف حال
ما إذا حصلت عىل بيانات منظّمة و ُمرتّبة و ُمج ّمعة بطريقة تجعل من السهلِ تنقيحها
وترتيبها ومعالجتها وتحليلها ،لكن ناد ًرا ما يحدث ذلك .ففي أغلب الحاالت تكون
البيانات التي قمت بتجميعها غري مرتبة ومل يتم تنظيمها بطريقة محددة مسبقًا ومل
يتم وضعها يف بنية منظمة للبيانات أو عىل شكل أعمدة وصفوف.
من املمكن أن تحصل عىل البيانات يف صيغة غري منظمة ،يف صيغتها الخام،
وهي غري قابلة للقراءة آل ًّيا .وتشمل البيانات غري املنظّمة أشياء مثل :الربيد اإللكرتوين
وملفات الـ  PDFو ُمدخالت املد ّونات وملفات الصوت والفيديو وامللفات التي تحتوي
عىل نصوص حرة وصفحات الويب وغريها الكثري من املصادر التي تحتوي عىل بيانات
غري مهيكلة ،كام تتطلب التفسري البرشي الستخالص املحتوى بداخلها وتحديد داللته.
كام ميكن أن تكون الطريقة التي جمعت بها البيانات من األساس هي السبب يف
كونها غري منظمة نظ ًرا إىل أنها ُجمعت بطرق مختلفة أو ألنها جاءت من مصادر
إلكرتونية مختلفة أو تم تجميعها من أكرث من منظمة ،ويف هذه الحالة تحتاج إىل جمع
كل هذه البيانات يف ملف واحد ،ويف بعض األحيان يكون خيارك الوحيد هو إعادة نسخ
البيانات بنفسك ،إذا كان حجم البيانات التي حصلت عليها من كل منظمة أو مصدر
ريا ،وإذا جاءت البيانات يف صيغ يصعب عليك نقلها من امللف األصيل ووضعها يف
صغ ً
ملف آخر.
أما إذا حصلت عىل البيانات يف إحدى الصيغ غري املقروءة آل ًّيا ،مثل امللفات املمسوحة
ضوئ ًّيا أو املحفوظة يف صيغة  ،PDFفسيتوجب عليك استخراج البيانات من داخل
هذه امللفات ذات الصيغ املختلفة ووضعها يف جدول يسهل التعامل معه حاسوبيًّا.
خالل هذه الوحدة التدريبية ،سنقوم باستعراض مجموعة من األدوات اإللكرتونية التي
ستساعدك يف تجريف البيانات من صيغ مختلفة وتحويلها إىل جدول منظم.
أما إذا كنت أكرث حظًّا من االحتامالت السابقة فقد تنجح يف الحصول عىل ما تريده
من بيانات يف صيغة جدول داخل ملف يسهل التعامل معه حاسوب ًّيا ،لكن هذا الجدول
يحتوي عىل الكثري من االختصارات والرموز التي تجعل البيانات فوضوية بعض اليشء
الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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وال تأخذ طاب ًعا متساويًا .يف هذه الحالة ميكنك معالجة هذه املسألة بإدخال تعديالت
عىل البيانات يف حالتها األصلية بقدر املستطاع ،لكن يف هذه الحالة عليك االنتباه حتى
ال تصبح البيانات غري دقيقة بسبب كرثة التعديالت ،ولتفادي هذا األمر ،قم باالحتفاظ
بالنسخة األصلية للبيانات كام هي حتى ميكنك الرجوع إليها عند الحاجة.
تذكر دامئًا أن األمر يستحق عناء هذا الجهد املبذول وإنفاق كم كبري من الوقت للحصول
عىل جداول بيانات منظمة ونظيفة ،ألن هذه الجداول هي املفتاح األسايس لكافة التحليالت
املتقدمة التي من املمكن إجراؤها عىل البيانات لتعظيم القيمة التي ميكن استخراجها من
تلك البيانات للوصول إىل قصة صحفية مثرية وجاذبة النتباه القراء.

أنواع الصيغ املختلفة لحفظ البيانات
تأخذ البيانات صيغًا مختلفة ،منها ما ميكن قراءته آل ًّيا ومعالجته بواسطة الحاسب
اآليل ،وتعد امللفات يف صيغة إكسل ) - )XLSوالتي يتم حفظ البيانات بها عىل شكل
جدول مقروء بواسطة برنامج مايكروسوفت إكسل  -وملفات القيم املفصولة بفصالت
) - )CSVوالتي تحفظ البيانات فيها عىل شكل ملف نيص واضح مع فصل كل إدخال
للبيانات بفاصلة  -باإلضافة إىل ملفات القيم املفصولة بجداول ).(TSV
تعد هذه الصيغ هي أكرث الصيغ شيو ًعا مللفات البيانات املنظمة واألنسب للتحليل مبارشة
بواسطة برامج الحاسوب ،ويسهل التعامل معها بكافة برامج جداول البيانات املختلفة
مثل جداول البيانات الخاصة بجوجل  Google Spreadsheetsوبرنامج مايكروسوفت
إكسل ،وإذا كان بوسعك الحصول عىل ملفات البيانات التي تبحث عنها بهذه التنسيقات
من البداية فلن تكون مضط ًرا إىل قضاء وقت طويل يف عملية التنقية والتنسيق.
وبالرغم من أن امللفات املحفوظة بصيغة ) CSVالقيم املفصولة بفصالت) واملحفوظة
بصيغة ) TSVالقيم املفصولة بجداول) ال تأخذ طابع الجداول مبفهومها البرصي املعتاد
إال أنها تنسيقات شائعة لـ «ترميز» البيانات املجدولة .فكل منها يحتوي عىل ملفات
نصية واضحة ميثل فيها كل سطر صفًّا ،ويشتمل كل سطر عىل فاصلة )للقيم املفصولة
بفصالت) أو حرف جدولة )للقيم املفصولة بجداول) يفصالن األعمدة.
عندما تعرث عىل البيانات التي كنت تبحث عنها يف صيغ وتنسيقات أخرى مثل الوثائق
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املكتوبة بخط اليد وامللفات املحفوظة يف تنسيق وثيقة محمولة ) )PDFوالتي عىل الرغم
من أنها تحتوي عىل جداول بيانات ميكن قراءتها بالعني البرشية إال أن الحاسب اآليل يجد
صعوبة يف الوصول وقراءة البيانات املجدولة بداخلها ،ينبغي عليك تحويل الجداول داخل
ملف  PDFإىل تنسيق ميكن فتحه عن طريق برنامج جداول بيانات.
كذلك الصور املمسوحة ضوئ ًّيا والتي يعجز الحاسب عن قراءة البيانات بداخلها
ويتعامل معها عىل أنها جدار متامسك وضخم ،البيانات بداخلها مشفرة يف صيغة
صور تتم قراءتها ككتلة واحدة ضخمة بدالً من قراءتها كأجزاء منفصلة .وهذا النوع من
امللفات يتطلب برامج التعرف الضويئ عىل األحرف للتعرف عىل النص داخل الصورة.
جرت العادة أن تستخدم هذه لتكون منشأة عن طريق الحاسب اآليل ،ولكن بعد ذلك
يقوم شخص ما بطباعة املستند وإجراء املسح الضويئ عليه مرة أخرى يف الحاسب
اآليل ،محوالً إياه إىل ملف صور ضخم.

معالجة مستندات النصوص
وهو األكرث شيو ًعا يف صيغة
.Microsoft

صيغة امللفات التي تحتوي
عيل تنسيق ثابت ملحتواها
من النصوص والخطوط.

ملف نيص بسيط جدا ً صغري
الحجم يعرض بواسطة
برنامج الدفرت أو املفكرة.

لغة برمجية تستخدم يف
إنشاء وتصميم صفحات
الويب.

اختصار ملستندات جداول
البيانات التي تعمل ضمن
برنامج ميكروسوفت إكسل.

لغة برمجية تستخدم لبناء
قواعد البيانات.

اختصار صيغة غري مشهورة
لحفظ الصور تستخدم فقط
يف مجال الطباعة.

اختصار صيغة الصور
الرقمية وهو األكرث استخد ًما
يف أنظمة التشغيل املختلفة.

صيغة لحفظ امللفات التي
تحتوي عىل جداول بيانات.
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من تنسيقات الوثائق إىل البيانات املقروءة آل ًّيا
1

تجريف البيانات من صفحات الويب

تجريف ،قــد تكــون هــي املـرة األولــى التـي تسـمع فيهـا هـذا املصطلح
واملقصود بــه هو استخراج البيانات مــن الصيـغ املختلفــة التــي عــادة مــا
تكــون صعبــة التعامل معهــا حاسوبيًّا ،ووضعها يف صــورة يسهل بهــا تعامل
تطبيقـات الحاســوب مــع حزمة البيانـات .قــد تنجح يف العثور عىل البيانات
املطلوبة ،لكنــك ســتجدها غالبا معقدة ،ولن يسعفك الحــظ دومــا يف القــدرة
عىل تحليلها إذ تأيت يف صيغ يصعب نسخها ولصقها يف جـدول.
فعندما تأيت البيانات التي تريدها عىل نحو صفحات ويب يف مواقع إلكرتونية بصيغة
 ،HTMLمثل األخبار والتغريدات وغريها من البيانات التي تتوفر يف صيغ نصية داخل
صفحات الويب ،فمن املمكن أن تستخدم طريقة النسخ واللصق التقليدية الستخراج
البيانات ،إال أنه من املحتمل أال تخرج بالتنسيق الذي تريده وقد تتضمن معطيات كثرية
ال تحتاجها يف تقريرك الصحفي ،وقد تكون عملية النسخ واللصق التقليدية مستحيلة
يف حال ما إذا كانت هذه البيانات ضخمة.
عىل سبيل املثال ،إذا أردنا تحليل كافة التغريدات التي جاءت عرب حساب الرئيس
األمرييك املنتخب دونالد ترامب خالل حملته االنتخابية ملعرفة عدد التغريدات التي
حملت كلامت تدل عىل الكراهية تجاه العرب ،ومعرفة عدد التغريدات التي حملت عداء
واض ًحا تجاه الالجئني املتواجدين يف الواليات املتحدة ،وتحديد حجم تفاعل متابعيه عىل
تويرت مع هذه التغريدات ،فإن تغريدات ترامب تعد هي البيانات التي نريدها لصياغة
هذا التقرير ،وعىل الرغم من أن هذه البيانات متاحة ويسهل الوصول إليها إال أنه يصعب
الحصول عليها يف صورة منظمة  -أعمدة وصفوف  -لكن لحسن الحظ ،هناك العديد
من األدوات واألساليب تساعد يف الحصول عىل مثل هذا النوع من البيانات .دعونا نلقي
نظرة عىل عدد من الطرق الرئيسية للتعامل مع استخراج البيانات من صفحات الويب،
جن ًبا إىل جنب مع بعض النصائح حول كل طريقة منها.
■ تجريف البيانات باستخدام متصفح كروم
من خالل متصفح كروم ميكنك تفعيل أداة  Scarpe Similarوالتي متكنك من
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تجريف أي نوع من أنواع البيانات املتوفرة بصفحة ويب ،سواء كانت هذه البيانات
منظمة أم غري منظمة .الخطوات التالية توضح كيفية تفعيل أداة :Scarpe Similar
 - 1قم بفتح متصفح كروم.
 - 2توجه إىل متجر التطبيقات الخاص مبتصفح كروم من خالل الرابط التايل:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
 - 3قم بتحميل أداة التجريف الخاصة مبتصفح كروم من خالل الرابط التايل:
https://goo.gl/mOKt0w
 - 4قم بالضغط عىل الزر الظاهر يف يسار الصورة التالية لتفعيل تطبيق .Scraper

واآلن قم بالتجربة األوىل الستخدام أداة  Scarper Similarلتجريف البيانات
املتواجدة بصفحة الويب الخاصة باململكة األردنية الهاشمية يف بوابة البيانات املفتوحة
التابعة لألمم املتحدة يف هذا الرابط:
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crname=Jourdon
الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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تحتوي الصفحة عىل العديد من الجداول املختلفة والتي قد يؤدي نسخها ولصقها
بالطرق التقليدية إىل فقدان لبعض القيم أثناء عملية النسخ أو قد يتم نسخ البيانات
عىل نحو مختلف عىل ما هو عليه داخل صفحة الويب ،لذا يفضل اتباع طريقة تجريف
البيانات باستخدام أداة  Scraperلضامن تفادي هاتني املشكلتني.

اتبع الخطوات التالية لتجريف الجدول األول بالصفحة:
 - 1حدد الصفوف األوىل من الجدول باستخدام الفأرة.
 - 2قم بالضغط عىل الزر األمين بالفأرة.
 - 3اخرت من ضمن قامئة االختيارات الظاهرة أمامك اختيار .scrape similar
 - 4سوف تظهر لك واجهة التطبيق ،ملتابعة تجريف البيانات قم بالضغط عىل الزر
األمين من جهة اليمني أسفل الصفحة.
وبعد ذلك سوف تظهر تلقائ ًّيا صفحة من صفحات جداول جوجل للبيانات تحتوي
عىل كافة البيانات التي قمت بتجريفها من الجدول األول بصفحة الويب الخاصة باململكة
األردنية الهاشمية عىل النحو التايل:
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يقدم متصفح موزيال فريفكس تطبيقًا مشاب ًها ملا يقدمه متصفح كروم،
ميكنك الحصول عليه من خالل هذا الرابط:
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/dafizillatable2clipboard
مترين
قم بتجريف البيانات الخاصة بالصحة والتعليم لكل من مرص والعراق
ولبنان واألردن من خالل املوقع التايل https://www.quandl.com
باستخدام أداة  Scrape similerيف متصفح كروم.

الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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■ تجريف البيانات باستخدام جداول جوجل
توفر جداول جوجل للبيانات عد ًدا من املعادالت املخترصة لتجريف البيانات من
صفحات الويب ومن أشهر هذه املعادالت معادلة  importHTMLالتي متكنك من
تجريف كم هائل من البيانات املنظمة املنشورة بصفة ويب واحدة ،والتي تظهر داخل
جدول أو قامئة ووضعها داخل جداول جوجل .تأخذ معادلة  importHTMLإحدى
الصيغتني التاليتني:
الصيغة األوىل
يف حال تجريف جدول من صفحات اإلنرتنت
)=importHTML )“URL”,“table”,N
الصيغة الثانية
يف حالة تجريف قامئة من صفحة ويب
)=importHTML)“URL”,“list”,N
يف املعادلتني يرمز اختصار  URLإىل رابط الصفحة التي نعمل عىل تجريف البيانات
بداخلها،بينام ترمز  Nإىل رقم الجدول أو القامئة وفقًا لتسلسل محتويات الصفحة التي نعمل عليها.
من املمكن أن يساعد املثال التايل يف فهم الخطوات العملية لتجريف البيانات
من صفحات الويب باستخدامات جداول جو جل .قم بالتو جه إىل الرابط التايل:
 ،https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indicesحيث يوجد
جدول برتتيب كافة دول العامل وفقًا لدرجة الحرية بكل دولة والذي يظهر عىل النحو التايل:
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ولتجريف البيانات بهذا الجدول قم باتباع الخطوات التالية:
 - 1قم بفتح صفحة من صفحات جدول بيانات جوجل فارغة من خالل هذا الرابط
) https://docs.google.com/spreadsheetsإذا مل يكن لديك بريد إلكرتوين
عىل  Gmailفسوف يطلب منك إنشاء بريد إلكرتوين).
 - 2قم بكتابة املعادلة التالية يف الخانة األوىل من الجدول عىل النحو التايل:
_=importHTML)“https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom
)indices”,”table”,3
 - 3اضغط عىل زر إدخال.
 - 4سوف تظهر البيانات عىل هذا النحو فور إمتام عملية التجريف.

الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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توفر جداول جو جل معادالت عدة لتجريف البيانات بخالف معادلة
 importHTMLالتي عرضناها يف املثال السابق ،ومن أشهر هذه املعادالت
األخرى معادلة  importXMLوالتي تساعد عىل تجريف البيانات املنظمة
غري املعروضة يف صفوف وأعمدة.
■ تجريف البيانات باستخدام موقع Import.io
ميكنك من خالل موقع  Import.ioتجريف البيانات من صفحات الويب ببساطة
وحفظها يف صيغة ملف  CSVيف دقائق دون كتابة سطر واحد من األكواد الربمجية من
خالل كتابة رابط املوقع الذي تتوفر فيه البيانات التي تريدها من خالل الخطوات التالية:
 - 1قم بالتوجه إىل موقع https://www.import.io
 - 2قم بادخال رابط صفحة الويب التي تود تجريفها.
 - 3حدد الخانات التي يتم تجريف البيانات بها.
 - 4قم باستخراج البيانات يف صيغة ملف .CSV
و بالعودة إىل املثال الذي ذكرناه سلفًا عن تغريدات ترامب ،فالصورة التالية توضح
كيفية تجريف التغريدات من حسابه عىل موقع  Twitterباستخدام تطبيق .imoprt.io
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تطبيقات إضافية لتجريف البيانات من صفحات الويب:
■ Kimono
■ Screen Scraper
■ Uipath
■ Fminer.com
2

تجريف البيانات من ملفات PDF

عىل الرغم من القوانني التي تتيح حق الحصول عىل البيانات يف بعض الدول والتحرك
حا ،إال أن االطالع عىل البيانات ال يزال يشكل تحديًا
العاملي نحو حكومات أكرث انفتا ً
للصحفيني .يف كثري من األحيان ،ينجح الصحفي يف العثور عىل ما يريده من بيانات
عرب اإلنرتنت لكن امللفات التي حصل عليها عىل األرجح تكون يف صيغة ملفات ،PDF
كام أن فمعظم املؤسسات الحكومية تعتمد هذه الصيغة لحفظ مراسالتها نظ ًرا إىل أنها
تحفظ التنسيق عىل هيئته األصلية وال تسمح بالتعديل أو التالعب بها .ما يجعلها غري
قابلة للتحليل والتفسري بواسطة برامج الحاسب اآليل املختلفة.
وقبل أن تحدد الطريقة التي سوف تتبعها يف تجريف البيانات من هذا النوع من
امللفات عليك أن تطرح عد ًدا من األسئلة لتحديد الطريقة األفضل لتجريف البيانات:
هل تم إنشاء امللف بواسطة الحاسب اآليل أم ال؟ مبعنى ،هل تم حفظ امللف بتنسيق
الوثائق املحمولة ) )PDFأم أنه طبع أوالً ثم تم نسخه كصورة وحفظ بعد ذلك بصيغة
ملف .PDF
السؤال الثاين هو ما إذا كانت البيانات داخل امللف متوفرة يف أعمدة وصفوف أم ال؟
قابال للبحث فهذا يعني
قابال للبحث بداخله أم ال؟ وإن كان ً
ريا ،إذا كان امللف ً
وأخ ً
أن الحاسب اآليل يستطيع متييز النص وبوسع التطبيقات املتخصصة لتجريف ملفات
 PDFأن تتعرف عىل الحروف واألرقام داخل امللف.
هناك العديد من الربامج التي تحول امللفات املحفوظة بصيغة  PDFإىل صيغ أكرث
الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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استخدا ًما مجانًا ،وأفضل نصيحة هي تجربة العديد من تلك الربامج حتى تصل إىل
أفضلها يف الجودة.
■ تجريف البيانات من ملف  PDFبواسطة موقع SmallPDF
 - 1قم بتحميل تقرير مؤرشات الحريات بالعامل من خالل هذا الرابط
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/humanfreedom-index-preliminary-report.pdf
 - 2توجه إىل موقع https://smallpdf.com
 - 3اخرت تحويل امللف من  PDFإىل .Excel
 - 4قم برفع التقرير عىل موقع .SmallPDF
 - 5قم بتنزيل امللف بصيغة  Excelفور انتهاء عملية استخالصها.
تأكد من الجداول يف ملف  Excelقد تم تجريفها عىل نحو سليم وأنك مل تفقد أي
أجزاء من البيانات.
يوفر املوقع بعض الخدمات األخرى مثل فصل صفحات امللف ،وقد تساعد هذه
الخاصية يف الحصول عىل صفحة محددة من امللف ،كذلك هناك خاصية فك الحامية
عن امللفات املحمية.
■ تجريف البيانات من ملف  PDFبواسطة برنامج Tabula
يعد هذا الربنامج واح ًدا من الربامج األكرث احرتافية لتجريف البيانات من ملفات
 PDFويتيح للمستخدم عد ًدا من املزايا منها تحديد الصفحة أو الجدول املراد تجريفه
بصورة مبارشة ،ومراجعة البيانات به قبل تحويلها إىل صيغة .CSV
كام يتوفر الربنامج يف إصدارات تعمل مع كافة أنظمة التشغيل املختلفة ألجهزة
الحاسب ،ميكنك تحميل النسخة املناسبة لجهازك الخاص من خالل هذا الرابط http://
.tabula.technology
ولتجريف البيانات يف امللف املشار إليه سلفًا والخاص مبؤرشات الحريات يف كافة
دول العامل ،قم باتباع الخطوات التالية:
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 - 1افتح برنامج .Tabula
 - 2قم بتحميل ملف البيانات بصيغة  PDFعىل برنامج .Tabula
 - 3توجه مبارشة إىل الصفحة التي تحتوي عىل جداول البيانات.
 - 4حدد الجدول الذي تريد تجريف البيانات منه.
 - 5اضغط زر « »Preview & Export Extracted Dataأعىل ميني الربنامج.
 - 6قم مبراجعة البيانات ،تأكد من أن كافة الصفوف واألعمدة التي تريدها قد تم
استخراجها.
 - 7قم بحفظ البيانات بالصيغة املناسبة لك.

الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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يحدث يف بعض األحيان أن يتم تصوير البيانات من ملفات ورقية ووضعها عىل
الحاسب اآليل ومن ثم تحويلها إىل ملف بصيغة  ،PDFإذا كانت النسخة الوحيدة منها
ورقية أو إذا طرأت عليها بعض التعديالت.
استخراج املعلومات من هذه امللفات يكون صع ًبا ،إذ إنه ال ميكنك نسخه ولصقه أو أن
تستخدم برامج التحويل التي سبق ذكرها ،ويف هذه الحالة ال يكون بوسعك سوى أن تستخدم
برامج متاحة عىل اإلنرتنت أو عىل أجهزة الكمبيوتر نفسها للتعرف عىل الحروف .حيث تعمل
هذه الربامج عىل تحويل الصور املأخوذة عن نصوص وتقوم بتحويلها إىل نص حقيقي
ميكنك إجراء تعديالت عليه بعد ذلك أو تحليلها باستخدام برامج أخرى ،بنفس الطريقة التي
تعمل بها الربامج التي تقوم بتحويل ملفات  PDFإىل صيغ أخرى أكرث استخدا ًما.
ونظ ًرا إىل صعوبة نسخ املعلومات الواردة يف امللفات املحفوظة بصيغة  ،PDFفإنك ستحتاج
يف أغلب الوقت إىل استخراج تلك البيانات ووضعها يف تطبيق يسهل استخدامها من خالله مثل
تطبيق جداول البيانات ،وفيام يأيت سنعرض بعض الخطوات التي تُسهل عليك هذه املهمة:
■ اطلب من الشخص املسؤول عن البيانات نسخة من البيانات يف صيغة أكرث
استخدا ًما ،فمن املمكن أن يوافق عىل إرسال جدول البيانات األصيل أو امللف
املكتوب الذي جاءت فيه البيانات.
■ أحيانًا ،ينجح األمر أن تقوم بنسخ ولصق النص املكتوب إىل ملف وورد أو إكسل،
بنفس تنسيقه داخل امللف املحفوظ بصيغة  PDFويف هذه الحالة ،يجب أن تتأكد
من أن األرقام قد نُقلت يف نفس األعمدة التي كانت متواجدة داخلها يف ملف الـ
 PDFاألصيل ،إذ إن بعض الصفوف من املمكن أن ال تحتوي عىل أية بيانات ،ما
يجعلها تنتقل إىل عمود أو صف آخر عند النسخ.
حا وإن كان بطيئًا ،ويف بعض الحاالت
يف بعض األحيان يكون النسخ خيا ًرا متا ً
يكون هو الخيار الوحيد وهو خيار مستخدم يف كربى املؤسسات .ففي أحد املرات،
اضطر فريق عمل صحيفة الجارديان الربيطانية إىل نقل بيانات خاصة بقضية شغب
يدويًّا ،ألنه كان بحاجة إىل تضمينها يف مرشوع معني بأحداث العنف والتمرد.
أيضً ا ،لجأ موقع  ProPublicaاملتخصص يف التحقيقات االستقصائية إىل استخدام
عدد من الوسائل املختلفة إلخراج البيانات من ملفات بصيغة  ،PDFالستخدامها يف
تحقيق استقصايئ يرصد العالقات املالية بني األطباء والرشكات الطبية.
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3

تجريف البيانات من امللفات املمسوحة ضوئ ًّيا

يف منتصف عام  2015بدأت ويكيليكس يف نرش عرشات اآلالف من الوثائق املرسبة
حول اململكة السعودية ،معظمها من وزارة الخارجية السعودية وتحتوي عىل اتصاالت
رسية من مختلف السفارات السعودية يف جميع أنحاء العامل وتقارير من مؤسسات
الدولة السعودية األخرى ،مبا فيها وزارة الداخلية وجهاز املخابرات العامة يف اململكة.
كشفت هذه الوثائق عن أن السعودية لعبت دو ًرا رئيس ًّيا يف دعم ومساعدة الحكومة
البحرينية لسحق االنتفاضة الشعبية يف عام  ،2011عندما أرسلت قواتها لقمع
املتظاهرين يف دوار اللؤلؤ ،ما زاد من االنقسام الطائفي يف البحرين لحامية مصلحة
كل من اململكة العربية السعودية والبحرين إىل إضعاف قوة إيران اإلقليمية.
جاءت أغلب هذه الوثائق يف هيئة صور تم مسحها ضوئيًّا ،تم إرفاقها ضمن املراسالت
الربيدية وهو ما يجعل البيانات بداخلها صعبة القراءة آليًّا بواسطة برامج الحاسب اآليل،
ويتطلب األمر لتحويل هذه الوثائق إىل صيغ يسهل التعامل معها عن طريق تطبيقات التعرف
الضويئ عىل الحروف أو ما يعرف بتقنية  ، Optical Character Recognitionتقوم هذه
التقنية بقراءة وتحويل املستندات املصورة إىل نصوص حية ميكن تحريرها ونسخها ثم
التعديل عليها ،وهذه التقنية املتطورة تخترص علينا وقت إعادة كتابة املستند املصور من
جديد .وهناك العديد من التطبيقات التي تساعد يف تحويل الصور إىل نصوص حية
منها ما ييل:
■ تطبيق Google Drive
ميكنك االعتامد عىل  Google Driveلتحويل كم هائل من الوثائق يف دقائق قليلة،
فهو يحتوي عىل أكرث تقنية  OCRاحرتافية موجودة حتى اآلن ،حيث يقوم بالتعرف
عىل النصوص بكافة اللغات بكل سهولة ،عوضً ا عن أنه خدمة مجانية فهو يدعم اللغة
العربية واإلنجليزية والفرنسية ،ونسبة األخطاء يف التعرف عىل النصوص هي األقل
باملقارنة بالخدمات املشابهة لها.
وميكنك استخدام خاصية  OCRمن  Google Driveمن خالل رفع املستند أو
الصورة ومن ثم الضغط بزر الفأرة األمين واختيار .Open With Google Docs
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■ موقع Newocr
بعد الدخول إىل املوقع قم برفع الصورة أو امللف  PDFأو ضع العنوان املبارش للصورة
يف خانة الرابط  URLثم اضغط عىل  ،Previewبعد رفع الصورة قم بتحديد الفقرة
التي تود فحصها وتحويلها ثم اضغط عىل  .OCRثم يف ثوانٍ ستحصل عىل النتيجة.
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مترين
قم بتحويل هذه الوثيقة املرسلة من وزارة الداخلية السعودية إىل وزارة
التعليم العايل لالستعالم األمني عن أحد الطلبة البحرينيني قبل قبول طلبه
لاللتحاق مبنحة دراسية يف السعودية من صورة إىل نص حر يسهل قراءته
آل ًّيا باستخدام واحد من التطبيقات السابقة.

https://twitter.com/alaashehabi/status/613635487216062464/
photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw

تنظيف البيانات
إن كل مجموعة بيانات لها مشاكلها ،سواء كانت من مصدر حكومي أو متاحة عىل
شبكة اإلنرتنت ،لذلك واحدة من أوىل املهام التي يجب القيام بها هي التعامل مع هذه
املشكالت وتنظيف هذه البيانات ،قبل أن تبدأ يف استخدامها.
وتأخذ عملية تنظيف البيانات بشكل منوذجي شكلني :إزالة الخطأ البرشي ،وتحويل
البيانات إىل صيغة تتفق مع البيانات األخرى التى تم جمعها من مصادر مختلفة.
ألنه لألسف البيانات ال تأيت دامئًا يف الشكل الذي يسهل لنا فهمها وتحليلها ،فدامئًا
ما تجد بقاعدة البيانات التي حصلت عليها بعض األخطاء يف املحتوى نفسه ،ومن
األخطاء الشائعة وجود بعض الصفوف أو األعمدة فارغة دون قيم ،وهي مشكلة من
ريا فإنه يصعب عمل ذلك
السهل ج ًّدا إصالحها يدويًّا ولكن إذا كان حجم البيانات كب ً
بالطرق التقليدية.
ويف بعض األحيان يستخدم مدخلو البيانات االختصارات عند جمعهم
للبيانات لتوفري الجهد أو لتوفري مساحة أو ألن هذه االختصارات معروفة عىل
نطاق واسع بني مستخدمي البيانات .لكن هذه االختصارات ال ميكن إدراكها إال
بالعقل البرشي ،فعند إدخال قامئة تحتوي عىل اختصارات ألسامء دول العامل
يف تطبيق جداول جو جل ومحاولة تصميمها عىل هيئة خريطة ،لن يتمكن
التطبيق من تصميم الخريطة ،ألنه مل يتمكن من معرفة ما تشري إليه هذه
الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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االختصارات .يف مثل هذه الحاالت ينبغي عليك معالجة األمر وتسمية مدخالت
البيانات بصيغتها الكاملة.
من املمكن أن تكون البيانات املرسلة إليك ويف بعض األحيان تلك التي قمت بتجميعها
من مصادر مختلفة تحتوي عىل بعض الكلامت والجمل املختلفة التي تستخدم لتعني
نفس اليشء .يف هذه الحالة ،تحتاج إىل إيجاد طريقة لوضع معايري لجميع تلك
االستخدامات املختلفة ،حتى يتسنى لك حساب البيانات املتعلقة بنفس املسألة ،وإال
فإن أي محاولة الستخدام أدوات مثل جداول جوجل ،فإنها ستتعامل مع تلك البيانات
قيام مختلفة حتى وإن كانت تشري إىل نفس املكان أو الشخص أو املرشوع.
باعتبارها ً

تطبيقات تنظيف البيانات
1

تطبيق Google Refine

من بني التطبيقات الشهرية بتنظيف البيانات تطبيق  Google Refineوالذي يعمل
عىل تنظيف البيانات قبل البدء بتحليلها واستخالص االستنتاجات .تحتاج أوالً إىل
تحميل  ،Google Refineيتوافق الربنامج مع ويندوز وماك ولينكس ،وأفضل مميزاته
أنه مجاين.
فإذا حصلت عىل بيانات من عدة مصادر مختلفة ،فمن املحتمل أن تحتوي عىل عدد
من االختالفات ،للبدء يف ترتيب البيانات ،ستحتاج إىل فتح  Google Refineثم مرشوع
جديد من خالل رفع البيانات التي تريد ترتيبها يف صيغة .CSV
بعد ذلك ،ميكنك استخدام  Text Facetيف كل عمود ،ومن ثم ستظهر أمامك نافذة
بحساب لكل عنرص مختلف من البيانات يف ذلك العمود ،اضغط عىل  Clusterلتبدأ يف
مطابقة األسامء.
سيبدأ الربنامج يف التعرف عىل البيانات التي من املحتمل أن تكون متامثلة ،إما ألنها
متطابقة ولكن تأيت يف أحرف مختلفة ،وإما ألنها تبدو نسخًا مصغرة من اليشء ذاته،
أو ألنها مكتوبة بتهجية خاطئة.
ومع كل احتاملية تشابه ،توجد نافذة تضع عليها عالمة عند موافقتك عىل وجود
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تطابق ،وتوجد أيضً ا مسافة لكتابة االسم الذي تريد أن يتحول إليه جميع ذلك.
إذا الحظت أن الربنامج ال يعرث عىل العديد من التطابقات ،فيمكنك تغيري الطريقة التي
وحتام سيتغري عدد الكلامت أو الجمل املتشابهة التي تُظهر تطابقًا،
يعقد بها املقارنات،
ً
وتكون الطريقة األكرث فعالية هي أن تستمر يف التغيري حتى ال تجد أي تطابقات أخرى
أو حتى ترى أن التطابقات التي يقرتحها الربنامج غري متامثلة.
وطاملا استخدمت عملية الدمج ،فإنك ستحتاج إىل مراجعة قامئة  Text Facetللتأكد
من أنك مل تسقط أي عنرص ،وإذا كانت البيانات مرتبة أبجديًّا ،فإنك سرتى البيانات
املتشابهة ضمن قامئة واحدة.

يقدم  Google Refineعد ًدا من التغريات الرسيعة التي من املمكن أن ترغب
يف إدخالها عىل البيانات حتى يسهل العمل عليها ،وميكنك القيام بذلك عرب اختيار
 Common Transformationمن قامئة .Edit Cells
ميزة أخرى مثرية لالهتامم يوفرها برنامج  Google Refineهي «التجميع»
) ،)clusteringوالتي تحاول العثور عىل مجموعة من القيم املختلفة من الحقول التي
قد تشري إىل نفس اليشء .يتيح لك  Google Refineأيضً ا إمكانية القضاء عىل املساحة
البيضاء لجعل البيانات أكرث اتساقًا .قد ال تالحظ ما إذا كان اسم ما يحتوي عىل مسافة
الوحدة الثانية  -من الفوضى إلى جداول البيانات المنظمة
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بني األحرف لكنه سيكون مشكلة عند تحليل البيانات .ميكنك التخلص من هذه املشكلة
عرب استخدام الخيار تقليم املساحة البيضاء الزائدة )trim leading and trailing
).white space
أيضً ا ،إذا قمت بإجراء أية أخطاء يف تعديالتك ،فيمكنك الرتاجع عنها بسهولة .يتابع
 Google Refineكل تغيري تجريه عىل بياناتك ،لذا فإنه من السهل تغيريها مرة أخرى.
استخدام  Google Refineهي األداة األفضل للتعامل مع هذا النوع من البيانات
غري املرتبة ،إذ إنها من املمكن أن تجمع بيانات تبدو متشابهة م ًعا ،ما يعمل عىل ترسيع
عملية التعديل.
2

تطبيق Data wrangler

بدالً من الطرق التقليدية واليدوية لتحرير األخطاء يف جدول البيانات الخاص
بتحقيقك ،يقدم لك تطبيق  Data wranglerعد ًدا من األدوات املتعددة تتيح لك تقسيم،
دمج ،حذف ،وتنقيح الصفوف أو األعمدة .ميكنك التطبيق من تعديل قيم غري صحيحة
أو مفقودة بتقسيم البيانات داخل العمود الواحد إىل أعمدة مختلفة.
عىل سبيل املثال ،يسمح لك خيار «ملء» بتحديد خاليا فارغة يف مجموعة البيانات
ونسخ املعلومات الواردة سابقًا من الخاليا غري الفارغة إىل هذه الخاليا الفارغة .هذه
وظيفة مفيدة عند التعامل مع أدوات التصوير ،ولن تنجح إذا كانت مجموعة البيانات
تحتوي عىل خاليا فارغة.
األداة لديها وظيفة تحتفظ بسجل التغيريات املدخلة ،وأيضً ا تسمح باالطالع املنطقي
وراء التغيريات ،وهذا مفيد عندما يستخدم املحللون نفس مجموعة البيانات عىل كافة
التعديالت.
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صورة لواجهة املستخدم يف موقع Data wrangler
توضح خصائص االستخدام.

مترين
إذا توافرت لديك البيانات التالية عن عدد الالجئني السوريني يف املدن
اللبنانية .قم بالفصل بني أسامء املدن واسم الدولة يف العمود الثالث ليصبح
كل منهام يف عمود منفصل باستخدام تطبيق Data wrangler
م

املدينة

العدد

1
2
3
4

جنوب لبنان ،لبنان
بريوت ،لبنان
البقاع ،لبنان
شامل لبنان ،لبنان

117.750
287.651
360.733
251.299
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الوحدة الثالثة

العثور على قصص داخل جداول البيانات
واحدة من الخطوات األوىل نحو تقديم قصة صحفية تهم الشأن العام من داخل جداول
البيانات هو تعلم كيفية تفسري هذه البيانات وتحليلها ،سوف تساعدك هذه الوحدة
التدريبية عىل تحديد الفرضية املناسبة ملا لديك من بيانات ،وسوف تكتشف بعض
العمليات الحسابية األكرث شيو ًعا لرسد حكايات مبنية عىل بيانات.

الوحدة األولى -
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قصصا عن البيانات التي تصدرها
من املعتاد أن تَنرش املؤسسات الصحفية
ً
املؤسسات املشتغلة بقضايا حقوق اإلنسان ،تأخذ هذه القصص سياقًا تقليد ًّيا
بهدف تسليط الضوء عىل هذه البيانات ،لكن التقارير الصحفية األكرث أهمية
تكمن داخل هذه البيانات ،حيث ميكن لجداول البيانات أن تكون األساس يف
الوصول إىل سياقٍ ق ِّيم ينتج عنه قصص صحفية جيدة تفتح نافذة تطل عىل
قضايا حقوق اإلنسان وتسلط الضوء عىل تحدياتها للتوصل إىل حلول لها.
وال يعد التنقيب عن القصص الصحفية داخل جداول البيانات مهارة منعزلة عن
مهارات العمل الصحفي األخرى ،وعىل الصحفي أن يفكر يف البيانات باعتبارها مصد ًرا
آخر للمعلومات مثل املسؤولني الذين يجري معهم مقابالت صحفية .يف الواقع ،ينبغي
عليه أن يجري مقابلة مع ما لديه من بيانات ،ويطرح حولها مجموعة من األسئلة .عليه
أن يجري مقابلة مع البيانات بنفس الطريقة التي يجري بها مقابلة مع املسؤولني.
تتطلب مقابلة البيانات معرفة الصحفي بقواعد الرياضيات األساسية ليتمكنوا من
كشف القصص خلف جداول البيانات ،لكن دامئًا ما نسمع أن الصحفيني يكرهون
الرياضيات ،أليس كذلك؟ كم عدد املرات التي تجنبت فيها القيام ببعض املعادالت
الرياضية لكتابة قصة صحفية؟ يف الحقيقة ال مفر منها ،ألن التعامل مع جداول
البيانات يحتاج إىل بعض املهارات األساسية يف الرياضيات .األمر ليس صعبًا كام يظن
البعض .تحتاج فقط إىل معرفة بعض املعادالت الحسابية ومتى تستخدمها لتحول
جداول األرقام إىل قصة صحفية جاذبة للقارئ.
يظن بعض الصحفيني أنهم ال يحتاجون إىل استخدام املعادالت الرياضية لكتابة
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تحقيقاتهم الصحفية ،لكن تخيل أنك تعمل عىل قصة صحفية عن امليزانية العامة
لدولتك ،ميكنك وضع األرقام كام هي للقارئ لكنها سوف تكون نهاية حياتك املهنية
)مجرد مزاح) .بوسع القارئ أن يقرأ التقارير الحكومية لكنهم يفضلون قراءة القصص
الصحفية ألنها توضح معنى ما جاء من بيانات يف التقارير الحكومية كام تلقي الضوء
عىل أثرها يف حياتهم.
تكون القصة الصحفية أكرث إقنا ًعا إذا تضمنت نتائج تم الوصول إليها بعد تحليل
جداول البيانات ،لكن هناك خطأ شائ ًعا يقع فيه البعض عندما يزجون بالكثري من
األرقام يف قصصهم .فالهدف من نرش البيانات هو إيجاد قصة صحفية جيدة ،وينبغي
أن تَستخدم فقط األرقام الرضورية والتي تخدم فرضية التحقيق .يف الوقت نفسه،
هناك وسيلة فعالة إلرشاك الجمهور عند تقديم البيانات املعقدة وهي إدماج حكايات
واقعية وقصص شخصية.
ضخام من التأثري يف القراء .فعىل سبيل املثال،
كام
ً
من املمكن أن يصنع رقم مبفرده ًّ
”نحن ال  “99٪وهو الشعار الذي تم استخدامه من قبل الحمالت التي طالبت باحتالل
وول سرتيت يف الواليات املتحدة يف أواخر عام  ،2011حيث نُرشت يف ذلك الوقت
إحصائية بأن  1٪من األمريكيني فقط هم من ميلكون الجزء األكرب من الرثوة والنفوذ
السيايس ،ويتحكمون يف وسائل اإلنتاج .يشري الشعار إىل عدم املساواة يف الدخل
والرثوة يف الواليات املتحدة وتركيز كل الرثوة يف يد  1٪من املجتمع فقط ،بينام 99٪
هم من يدفعون مثن أخطاء أقلية صغرية داخل الطبقة العليا .هذه النسبة قد تقود إىل
لكثري من القصص الصحفية إذا حاولت البحث عن أسبابها.
كام ميكن للطريقة التي ترسد بها البيانات للقارئ أن تكون هي جوهر القصة
الصحفية .ففي وقت سابق من العام املايض نرشت اليونسيف تقري ًرا عن الوضع الصحي
لألطفال يف اليمن .يشري التقرير إىل أن  462000طفل يلقون حتفهم سنويًّا نظ ًرا إىل
سوء التغذية الحاد ،وأن اليمن تواجه صعوبات متثلت يف انتشار الفقر وانعدام األمن
الغذايئ وندرة الخدمات الصحية حتى قبل تصاعد حدة النزاع يف البالد يف آذار /مارس
 ،2015وأصبح نظام الصحة اليمني اليوم عىل وشك االنهيار .فهل ميكن لهذا الرقم أن
يكون محو ًرا لقصة صحفية مؤثرة؟
معظم القراء عىل األغلب لن يلتفتون إىل هذا الرقم رغم ضخامته ،فاألرقام الضخمة
الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات
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قد تصدم البعض وقد يتجاهلها البعض اآلخر نظ ًرا إىل صعوبتها .لكن ماذا إذا قمنا
بقسمة هذا الرقم عىل عدد أيام السنة لنستنتج عدد الوفيات يوم ًّيا ،وعىل هذا النحو
نقسم الناتج عىل عدد الساعات يف اليوم لنحصل عىل عدد الوفيات يف الساعة الواحدة
ثم يف الدقيقة .لنكتشف أنه ميوت عىل األقل طفل واحد كل عرش دقائق بسبب أمراض
ميكن الوقاية منها ،مثل اإلسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفيس.
كام تشكل املقارنات األساسية بني حزم مختلفة للبيانات محو ًرا جوهريًّا للعثور
مثال بالنظر إىل ترتيب الدول وفقًا ملؤرش
عىل قصص صحفية داخل جداول البياناتً .
تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة ،والذي كان هدفًا إمنائ ًّيا سعت إليه الدول
يف جميع أنحاء العامل لتحقيقه بحلول عام  .2015ويف تقرير املؤرش العاملي للفجوة
بني الجنسني والذي نرشه منتدى االقتصاد العاملي يف عام  2013احتلت مرص املرتبة
ريا مقارنة بعام  .2006فمن خالل هذه
 127من بني  160دولة ،وهو ما يعد تراج ًعا كب ً
املقارنة ميكننا الوقوف عىل ما يعيق مرص لتحقيق التقدم نحو املساواة بني الجنسني
ورسده يف قصة صحفية .تساعدنا البيانات يف اإلجابة عن هذا السؤال .ليس ذلك فقط،
فإنها تساعد عىل كشف الرؤى التي قد تساعد عىل سد الثغرات التي تبقى قامئة يف
التصدي لهذا الهدف.
وهناك الكثري من الحيل واملعادالت الحسابية األخرى التي من املمكن أن تساعد
الصحفي يف الكشف عن القصص الصحفية داخل جداول البيانات ،وسنرشح بعضً ا
منها يف السطور القادمة.

فرضية التحقيق
ال شك أن التع ُّمق يف البيانات يكشف عن قصص صحفية جديدة كام مييط النقاب
عن زوايا جديدة مل تكن لتظهر بطريقة أخرى .لكن قبل التعمق يف البيانات عليك
تحديد الفرضية التي تسعى الستقصائها من وراء ما لديك من بيانات .فالفرضية تعطيك
ملموسا للتحقق منه ،وتزيد من فرص اكتشاف األرسار داخل جداول البيانات .كام
شيئًا
ً
تضمن لك بشكل عميل تقديم قصة صحفية جيدة ،وليس مجرد كتلة من البيانات.
 - 1حدد فرضية ميكن استقصاؤها من خالل البيانات.
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 - 2حدد البيانات التي قد تحتاج إليها يف استقصاء الفرضية.
 - 3حلل ما لديك من بيانات لفهم القضية بشكل أفضل.
 - 4أجب عىل كافة األسئلة التي قد تحتاج إىل طرحها بشأن البيانات إلثبات الفرضية
الخاصة بك أو دحضها.
 - 5قم بإجراء مقابالت مع الخرباء ،واألشخاص املترضرين ،وصناع القرار وأصحاب
املصلحة الذين ميكنهم تفسري القضية وتبسيطها.
وجود فرضية واضحة يساعدك يف التحليل الجيد للبيانات ،والفرضية هنا تختلف
عن وضع فرضية لتحقيق استقصايئ ،فهي عبارة عن مجموعة من األسئلة التي ميكن
أن تطرحها حول ما بحوزتك من بيانات .حيث تساعد هذه األسئلة يف كشف األرسار.
فهناك الكثري مام نسميه بـ“األرسار“ هو باألصل حقائق مل يصل أحد إليها قط .لذلك
عليك دامئًا أن تطرح الكثري من األسئلة حول البيانات لتنجح يف كشف هذه األرسار.
وكام قال املحقق الفرنيس إيدوي بلينل” :إذا أردت العثور عىل يشء ما ،فعليك البحث
عنه“ .وميكن أن نضيف إىل هذه املقولة الشهرية ”إذا كنت تبحث حقًّا عن يشء ما،
فستجد أكرث مام تبحث عنه“.
وباالطالع عىل البيانات التي جاءت بخريطة أعداد الوفيات من املهاجرين الذين
حاولوا الوصول إىل أوروبا يف هذا الرابط ،http://www.themigrantsfiles.com
ميكنك الوقوف عند دولتك لتحديد عدد الوفيات والبدء يف طرح األسئلة املناسبة لبناء
مثال :ما حجم األموال التي أنفقها االتحاد األورويب عىل
فرضية التحقيق الخاص بكً .
ترحيل املهاجرين؟ وما مصادر بيانات ”إحصاء املوىت“؟ وما الفرتة الزمنية التي تم
استغراقها لحرص هذه البيانات؟
ويف كثري من األحيان سوف تجد أن بعض اإلجابات سوف تثري العديد من التساؤالت
األخرى والتي يتطلب الحصول عىل إجابات عليها البحث يف قواعد بيانات أخرى أو من
مصادر أخرى .ويف النهاية عليك دامئًا أالَّ تنىس السؤال األكرث أهمية واملستقى من
قاعدة البيانات ،أال وهو ما أهمية عنارص هذه القصة بالنسبة إىل القارئ؟
بعد حصولك عىل إجابات عىل األسئلة التي وضعتها حول البيانات بشكل ُم ٍ
رض،
ال بد من أن تستحوذ فكرة فرضية التحقيق الصحفي عىل تفكريك بشكل كامل بدرجة
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تصل إىل الهوس إذا تطلب األمر ،وذلك من خالل البحث والتحليل باستخدام جداول
جوجل البيانات أو أي برنامج آخر يستخدم يف تحليل البيانات .فعندما تستثمر قد ًرا
ريا من الوقت يف فهم بنية قاعدة البيانات ستكون مستع ًّدا بشكل سليم الستخالص
كب ً
ريا لنجاح تحقيقك الصحفي.
استنتاجات ذات مغزى والتي بدورها ستصبح ً
دعام كب ً
مترين:
إذا توفرت لديك بيانات عن عدد حاالت اإلعدام يف اململكة األردنية الهاشمية
خالل الفرتة من عام  2008حتى عام  2012كام هو موضح يف الجدول
التايل ،قم بتحديد الفرضية التي ستتناولها هذه البيانات ،ثم ابدأ بالبحث
عن البيانات اإلضافية التي تحتاجها إىل إثبات هذه الفرضية.
عدد األحكام التى تقيض بتنفيذ عقوبة اإلعدام خالل األعوام 2012/2008
العدد العام
2008
2009
2010
2011
2012

محكمة الجنايات الكربى محكمة أمن الدولة
5
7
9
20
13

1
-

مجموع األحكام
6
7
9
20
13

مترين:
حدد فرضية تتناول من خاللها البيانات الخاصة باملوضوعات التالية ،ضع
الفرضية التي ميكن أن تكون محركًا إلجراء تحليل أعمق للبيانات التي ميكن
أن تفرس هذه القضية:
■ إرضاب املعلمني الذين يطالبون بزيادة يف الرواتب وتقليل حجم الفصول
الدراسية.
■ نقص الغذاء يف بعض املدن باململكة األردنية الهاشمية.
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طرق تحليل البيانات
هناك العديد من العمليات الرياضية التي متكنك من كشف أرسار حزم البيانات التي
تعمل عليها الستخراج قصة صحفية جيدة .لكن ال تصلح جميع املعادالت الحسابية
لكافة حزم البيانات ،كام إن بعض املعادالت الحسابية قد تقودك إىل نتائج والبعض
اآلخر قد يصبح عديم الجدوى إذا ما تم استخدامه يف غري مكانه املناسب .لذا فالصحفي
بحاجة إىل معرفة متى يستخدم كل نوع من أنواع املعادالت الحسابية ليدرك الفرق بني
مؤرش إحصايئ ال قيمة له ومؤرش مهم ،وإال فإنه يجازف بكتابة قصة صحفية ستكون
ِ
ومشوشة ،ويف أسوأ األحوال خاطئة متا ًما.
يف أفضل األحوال مضلِّلة
1

تحطيم األرقام الكبرية

الصحفيون يفضلون استخدام األرقام الكبرية يف عناوين قصصهم اإلخبارية ،ويف
كثري من األحيان نشاهد أرقا ًما باملاليني واملليارات يف عناوين الصحف .هذه األرقام قد
مثال إن تم ربطها بنصيب
تظهر بحجمها الحقيقي عندما يتم وضعها يف سياق مختلفً ،
ربا عن البيانات التي
الفرد أو الحصة اليومية لإلنفاق منها .وتوضح الصورة باألعىل خ ً
ريا عن الوضع الصحي ألطفال اليمن.
جاءت يف تقرير ”اليونيسف“ والذي صدر أخ ً
2

املقارنة باملتوسط

نستخدم دامئًا املتوسط يف حياتنا اليومية ،فالناس تقارن نفسها دامئًا باآلخرين،
عىل سبيل املثال إذا كنت تعمل عىل تحقيق عن املساواة يف حق التعليم يف األردن فأول
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ما ينبغي أن تبحث عنه هو مقارنة الفرص التعليمية املتاحة لدى الطبقات االجتامعية
املختلفة داخل اململكة مبتوسط الفرص املتاحة يف اململكة ككل ،أو مقارنة متوسط عدد
املتعلمني يف كل طبقة ،أو متوسط اإلنفاق عىل التعليم الذي تنفقه كل طبقة.

املتوسط الحسايب يعطي نظرة رسيعة إىل البيانات ويلخص سلسلة كبرية منها ،وميكن
حسابه عن طريق قسمة مجموع القيم عىل عددها ،كام يوضح الخرب املشار إليه يف الصورة
باألعىل فإن العامالت السوريات يحصلن عىل أجر أقل من متوسط األجور يف اململكة.
لكنه ليس دامئً ا املؤرش اإلحصايئ املناسب لكافة البيانات وبخاصة إذا كان هناك
عرب بصورة دقيقة عن القيمة الوسطى
تفاوت يف قيم البيانات مام يجعل املتوسط غري ُم ِّ
للبيانات .يف هذه الحالة يعترب ”الوسيط“ هو املؤرش اإلحصايئ املناسب ألنه يعني حرفيًّا
القيمة الوسطى لسلسة البيانات بعد ترتيبها بشكل منطقي إما تصاعديًّا وإما تنازليًّا.
مترين:
قم بحساب املتوسط الحسايب والوسيط لسلسلة البيانات التالية:
7،8،9،8،9،7،5
3

وضع أساس مقارنة ثابت

إن البيانات يف حد ذاتها ال ميكن أن تدل عىل وجود مشكلة ما ،ولكن ال بد عليك أن
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تكشف عن املعيار الصحيح الذي سوف تعتمد عليه بشكل أسايس ،فمعرفتك للمعيار
الصحيح تسهل عليك الوقت والجهد يف تحديد األسئلة التي تناسب قضية موضوعك
الصحفي .كام أن هناك بعض املوضوعات الصحفية ال تحتاج إىل معيار مناسب ولكن
تعتمد يف عرضها عىل إطار املقارنات املعتمدة عىل الفرتات الزمنية أو مقارنة مؤسسة
مبؤسسة أخرى وهكذا.
ولكن هنا ينبغي الحذر ،حيث ال ميكن املقارنة بني معدل اإلرضابات العاملية يف
بلدين إحداهام حجم السكان بها كبري ج ًّدا واألخرى حجم السكان بها صغري دون
توحيد أسس املقارنة ،فبالطبع األرقام األولية ستبني أن عدد اإلرضابات أكرب يف البلد
األكرث عد ًدا للسكان ،لكن مع توحيد نسبة القياس لكل  100ألف نسمة قد تتبدل النتائج.
مثال ،إذا نظرنا إىل الجدول التايل والذي يضم عدد حاالت اإلعدام للدول األكرث تنفيذًا
ً
لهذه العقوبة يف العامل ،ومبقارنة الدول يف العمود الثاين والذي يضم عدد حاالت
اإلعدام سوف نكتشف أن الصني تأيت يف املرتبة األوىل بعدد الحاالت ،لكن العمود
الثالث من الجدول يعرض البيانات وفقًا لكل مليون نسمة والتي تضع اململكة العربية
السعودية عىل رأس القامئة.
عدد حاالت اإلعدام

حاالت اإلعدام بالنسبة لكل
مليون نسمة يف الدولة

) +470وقدرتها مصادر أخرى
بـ(5000
+317
+143
+135
42
+33

) +0.36وقدرتها مصادر أخرى
1
بـ(3.78
+4.50
+5.18
+0.78
0.14
+1.13

الدولة
الصني
إيران
اململكة العربية السعودية
باكستان
الواليات املتحدة
العراق

4

مقارنة التغري والنسب

إن البيانات يف حد ذاتها ال ميكن أن تدل عىل وجود مشكلة ما ،ولكن ال بد عليك
أن تحدد املعيار الصحيح الذي سوف تعتمد عليه بشكل أسايس ،فمعرفتك للمعيار
الصحيح يسهل عليك الجهد ويوفر الوقت يف تحديد األسئلة التي تناسب قضية
موضوعك الصحفي.
ميكن أن تكون النسب املئوية مفيدة لتحديد مدى الضخامة الحقيقية لرقم ما وذلك بواسطة
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النظر إليه عىل اعتباره جز ًءا من الكل .فالنسبة املئوية تساعد عىل وضع األشياء ضمن سياق
محدد ،وتساعد عىل توضيح املفارقات بني األمور التي تقارن بينها .مثالً إن توفرت لديك
أرقام بخصوص عدد الالجئني السوريني يف املخيامت األردنية عىل النحو التايل:
عدد الالجئني السوريني يف املخيامت بتاريخ 2015/12/31م
املخيم

مخيم الزعرتي
مخيم مريجب الفهود )األردين اإلمارايت)
مخيم الحديقة
مخيم سايرب سيتي
مخيم األزرق
املجموع

العدد

79.307
6077
640
265
29.188
115.477

فحساب النسبة يوضح املخيم الذي يضم عد ًدا أكرب ،وميكن حساب النسبة املئوية عن
طريق قسمة العدد املخصص لكل مخيم عىل العدد اإلجاميل.
وهناك أيضً ا مؤرش ”نسبة التغري“ ،وهو يختلف يف طريقة حسابه عن النسبة
املئوية حيث يقيس التغري بني القيم خالل فرتات زمنية مختلفة ملعرفة مقدار الزيادة
أو النقص يف القيم خالل هذه الفرتات .ويكون من املفيد أيضً ا أن تحسب نسبة التغري
لبعض األرقام ،إذا كان لديك مجموعة بيانات لفرتتني زمنيتني مختلفتني ،ويف هذه
الحالة من األفضل أن تستخدم نسبة التغري للمقارنة بني الفرتتني وتعرف ما إذا زادت
األرقام أم نقصت.
مثال ميكنك حساب نسبة التغري يف عدد الالجئني السوريني يف اململكة األردنية قبل
ً
اندالع األزمة السورية وبنهاية العام املايض ملعرفة مقدار التغري يف عدد الالجئني خالل
هذه الفرتة.
5

ترتيب البيانات

جمعت بها ،لكن عند البدء يف
تأخذ جداول البيانات ترتي ًبا محد ًدا وفقًا للطريقة التي ُ
تحليلها عليك إعادة ترتيب أعمدة البيانات وفقًا ملا يساعدك يف كشف ترتيب البيانات
املنطقي واكتشاف القيم األكرب والقيم األصغر .وهناك الكثري من القصص الصحفية
التي تبنى عىل فكرة الرتتيب.
إعادة ترتيب البيانات يساعد عىل تحديد القصص التي تعتمد عىل القيم الصغرى
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مثال يعرض الجدول
والكربى ،وكذلك التغريات وعمليات الزيادة والنقصان الكربىً .
التايل عدد الالجئني يف ست عرشة دولة حول العامل ،البيانات فيه تأخذ منطًا عشوائ ًّيا
ومل يتم ترتيبها بشكل تنازيل أو تصاعدي:

الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات
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ترتيب هذه البيانات ميكن أن يتم بسهولة بواسطة جداول جوجل من خالل النقر
فوق رأس العمود الذي يحتوي عىل القيم املراد ترتيبها من خالله ،ومن ثم اخرت من بني
أحد الخيارين الخاصني بعملية الرتتيب ” “Sortسواء أردت أن ترتب البيانات تصاعديًّا
أو تنازل ًّيا.
ومن ثم سيسألك إذا كنت ترغب يف فرز العمود فقط أم الجدول بأكمله ،ويف هذه
الحالة يرجح ترتيب الجدول بأكمله ،ألن ترتيب العمود مبفرده من املمكن أن يخرج
البيانات عن سياقها ،إذ إن قيمة معينة سوف تنتقل من مكانها لتقابل تصنيفًا ال تنتمي
إليه يف الصفوف .وميكن أن تستخدم نفس الخاصية لرتتيب العمود الخاص بالدولة
لكن الرتتيب هنا سيكون عىل أساس الرتتيب األلفبايئ وليس القيم الخاصة بكل دولة.
6

حزم البيانات
دمج ُ

يف كثري من األحيان ال ميكن لحزمة واحدة من البيانات أن تعطيك إجابة شاملة عام
مثال وجود بيانات عن مؤرش قياس ترحيب دول
تبحث عنه وتحاول إثباته يف تحقيقكً ،
العامل باألشخاص الذين يتقدمون بطلب اللجوء إليها ،هذه البيانات قد تشري إىل أن دوالً
يرحب سكانها بالالجئني يف حني أن دوالً أخرى ال ترحب.
هذه البيانات وحدها ال تكفي لبناء قصة جيدة حيث ينبغي ربطها بعدد الالجئني يف
مثال هي الدولة األكرث ترحيبًا بالالجئني يف حني أن عدد
كل دولة ،فقد تكون الصني ً
الالجئني يف الصني قد ال ميثل  0.001%من عدد سكانها .حيث يساعد ربط سلسلة
البيانات املتوفرة لدينا بحزمة أخرى من البيانات عىل تعميق القصة الصحفية وإظهار
بعد آخر لها.
7

الرشطي
التنسيق والتصنيف َّ

عندما تكون أمام حزمة ضخمة من البيانات فأنت بحاجة إىل أداة رسيعة تساعدك
عىل استكشافها وحرص البيانات التي تريدها فقط ،وهذا ما ميكنك فعله من خالل
جداول جوجل حيث متكنك خاصية ” “Conditional formattingمن قامئة تنسيق
” “Formatعىل تصنيف البيانات وفقًا لرشوط محددة.
عىل سبيل املثال ،فيام يتعلق باألعمدة التي تحتوي عىل أرقام ،ميكنك اختيار البحث
عن عنارص أكرب أو أقل من قيمة محددة ملعرفة الجزء الخاص الذي يتالءم مع تصنيف
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الرشطي مفيدة ج ًّدا عندما تتعامل مع بيانات نصية،
معني .كام تعد خاصية التصنيف َّ
إذ إنها توفر عليك قراءة النصوص املتواجدة بجميع الخاليا ،وتساعدك يف تنقيحها حتى
يتسنى لك اختيار العنارص التي تريدها عىل وجه التحديد من حزمة البيانات.
8

استخدام مؤرش غري مبارش

يف العديد من الحاالت” ،ما نريد قياسه“ و“ما ميكن لنا قياسه“ ليسا نفس اليشء
 مام يؤدي إىل اختيار مؤرش غري مبارش ،وهو عبارة عن مؤرش بديل ملا نريد قياسه.عىل سبيل املثال ،يف كثري من األحيان تستخدم مقاالت األخبار ”الناتج املحيل اإلجاميل
بحسب الفرد الواحد“ أو املبلغ اإلجاميل لألموال التي تجنيها دولة ما ،عىل اعتباره
رشا غري مبارش لقياس جودة الحياة يف تلك الدولة .ذلك يعني أنه بدالً من قياس
مؤ ً
جودة الحياة بواسطة النظر إىل جميع العوامل املؤثرة يف الرفاهية ،فإنه يحل محل
متوسط القيمة الخاص برثوة الفرد لقياس جودة الحياة أو الرفاهية يف دولة ما.

تحليل البيانات باستخدام جداول جوجل
يشبه تطبيق جداول جوجل  spreadsheetsإىل ح ٍّد كبري برنامج مايكروسوفت
إكسل ،لكنه ميتاز بواجهة مستخدم أسهل وأقل تعقي ًدا مام تظهر عليه واجهة املستخدم
فضال عن أن تطبيق جداول جوجل مجاين وميكن ملجموعة من
ً
يف برنامج إكسل،
الصحفيني أن يعملوا عىل نفس حزمة البيانات عن ٍ
بعد يف نفس الوقت .ومن بني
مميزاته األخرى ما ييل:
تحليل البيانات بسهولة
ميكنك من خالل جداول جوجل إجراء عدد كبري من العمليات الحسابية عىل حزم
البيانات الخاصة بتحقيقك الصحفي بسهولة ،حيث تتمتع جداول جوجل بحفظ
ِّ
الدوال والصيغ الرياضية الجاهزة مثل حساب املتوسط الحسايب
عدد ضخم من
ونسب التغري وغريها من املعادالت األخرى التي تساعدك عىل اكتشاف وفهم ما
لديك من بيانات.

الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات
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■ تستخدم صيغة  SUMإذا كنت بحاجة إىل معرفة إجاميل أرقام عمود أو
صف ،وللقيام بذلك ميكنك كتابة هذه الصيغة يف خلية فارغة وتسحب
مرب ًعا حول الخاليا التي تريد إضافتها م ًعا.
■ أما صيغة  AVERAGEفتستخدم ملعرفة املتوسط وهي تعمل بنفس
طريقة صيغة الجمع ،أما الصيغتان = MINو= MAXفتستخدمان
ملعرفة القيمة الكربى والصغرى يف عمود أو صف.
■ بينام تستخدم صيغة  COUNTإذا كنت تريد معرفة عدد العنارص
املتواجدة ضمن قامئة أو جزء من قامئة ،وتوجد عدة استخدامات لهذه
الصيغة:
 COUNT - 1تحسب جميع الخاليا التي تحتوي عىل أرقام يف النطاق
الذي حددته.
 COUNTA - 2تحسب جميع الخاليا التي تحتوي عىل )نص أو أرقام)
داخلها.
 COUNTBLANK - 3تحسب جميع الخاليا الفارغة.
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التوافق مع جميع أنواع امللفات الشائعة
بوسع تطبيق جداول جوجل أن يتعامل مع عدد كبري من الصيغ املختلفة لحفظ
البيانات ،حيث بوسعه استرياد البيانات من ملفات  Excelوملفات بصيغ متعددة
مثل صيغة ) )CSVوصيغة ) )TXTوتحويلها إىل جدول بيانات .كام ميكن من
خالله تصدير البيانات بصيغ متعددة أيضً ا.

مناذج فعالة للرسد البرصي للبيانات
ستساعدك جداول جوجل عىل اكتشاف طرق مختلفة لتمثيل بياناتك بشكل
برصي من خالل مناذج عديدة من املخططات والرسوم البيانية والخرائط
التفاعلية ،كام تساعدك جداول جوجل يف اختيار الرسم البياين املناسب ملا لديك
من بيانات حيث إنها تنبهك حال عدم مالءمة النموذج الذي قمت باختياره مع
ما لديك من بيانات.

العمل الجامعي عىل حزمة بيانات واحدة
ميكن لعدة مستخدمني التعاون يف ملء ملف واحد يف نفس الوقت من خالل
دعوة املستخدمني يف الحصول عىل إذن الدخول إىل امللف ،ويسمح لهم بالعمل
م ًعا عىل نفس البيانات مع حفظ سجل كامل بالتعديالت التي قام بها كل شخص
فضال عن خاصية إضافة التعليقات والتي متكن القامئني عىل العمل
ً
يف الفريق،
بنفس حزمة البيانات من التواصل بطريقة سهلة وفعالة.

الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات

77

تطبيق عميل
الجدول التايل يتضمن عدد الالجئني السوريني يف عدد من دول الجوار وفقًا
للبيانات املنشور بتاريخ  17يناير  2017يف موقع املفوضية السامية لشؤون الالجئني
.UNHCR

■ املطلوب :تحديد الدولة التي تستضيف أكرب عدد من السوريني عىل أراضيها؟
البيانات كام هي ظاهرة ليست مرتبة ترتي ًبا منطق ًيا ،أي أنها ليست تصاعدية أو
تنازلية .ولإلجابة عىل هذا السؤال فنحن بحاجة إىل استخدام خاصية الرتتيب يف
جداول جوجل.
 - 1قم بالنقر فوق رأس العمود الخاص باألرقام.
 - 2اضغط فوق املثلث الظاهر يف خانة عنوان العمود .B
 - 3اخرت من القامئة املنسدلة « »Sort Sheet Z-Aلرتتيب البيانات تنازل ًيا.
 - 4الحظ كيف تغري ترتيب األرقام يف الصورة التالية:
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خلال ما حدث يف عملية الرتتيب
لكن هذا الرتتيب ليس منطق ًيا ،وهو ما يعكس أن ً
جعل تركيا والتي تحتوي عيل الرقم األكرب من الالجئني تأيت يف مؤخرة الجدول .هل
تعلم ملاذا؟
بوسع تطبيق جوجل أن يفرق بني البيانات إذا كانت بنفس التنسيق ،لقد قام برتتيب
األرقام يف الدول األخرى عىل نحو سليم ،وألن القيمة الخاصة بدولة تركيا ولبنان كُتبت
بتنسيق مختلف عن بقية األرقام تجاهلها تطبيق جداول جوجل من عملية الرتتيب
ووضعها يف نهاية القامئة.
لذا ينبغي عليك قبل ترتيب البيانات التأكد من أن جميعها تأخذ نفس التنسيق ،وميكنك
فعل ذلك من خالل الضغط عىل قامئة تنسيق « »Formatثم اخرت منها «»Number
لتظهر لك قامئة جديدة بها أنواع مختلفة لتنسيق األعداد اخرت منها تنسيق «»Number
ثم الحظ كيف تغري األرقام.

الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات
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واآلن قم بإعادة ترتيبها تنازليًا مرة أخرى.

الحظ تركيا اآلن عىل رأس القامئة ومن بعدها لبنان ثم األردن ،لكن هل ميكن وضع
مثال إذا افرتضنا أن مجموع عدد
هذه األرقام يف صورة أخرى بخالف ما هي عليه اآلن ً
هذه األرقام يشكل  %100فكم سيكون نصيب كل دولة؟
ميكننا حساب نسبة كل دولة من خالل قسمة عدد الالجئني بها ،مثال لتحديد نسبة
عدد الالجئني السوريني يف تركيا علينا كتابة هذه املعادلة .B2/B7
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وبتكرار نفس املعادلة مع كافة الدول ميكننا الوصول لنسبة كل دولة كام هو واضح
يف هذه الصورة.

الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات
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الحظ أن النسب ظهرت بشكل غري مفهوم وذلك ألنها ناتج مبارش لعملية حسابية
ومل يتم تقريبها ألقرب صورة عددية .لتقريب النسب قم بالضغط عيل عالمة .%
لكن هل ميكن املقارن عىل هذا األساس ،بالقطع ال .عدد الالجئني ال يعني بالرضورة
أن هذه الدولة لديها نسبة أكرب من الالجئني حيث أن تعداد كل دولة تختلف عن الدول
األخرى ،لذا ينبغي مقارنة أعداد الالجئني يف هذه الدول عىل نحو مختلف نعرف عىل
سبيل مثال كم الجئ سوري بني كل عرشة مواطنني من مواطني كل دولة.
لتحديد نسبة عدد الالجئني بكل دولة عىل هذا النحو ينبغي أن نحصل عىل نسبة
الالجئني من إجاميل سكان كل دولة ،وهنا ينبغي علينا إضافة عمود جديد لجدول
البيانات ندخل به عدد السكان لكل دولة ثم نحسب النسبة عىل النحو التايل:

اآلن قم برتتيب النسب التي حصلت عليها يف العمود األخري ،لتكتشف أن لبنان
أصبحت يف املرتبة األوىل وأن من بني سكانها ما يزيد عن  %20الجئ سوري أي أن
من بني كل  10مواطنني لبنانيني هناك الجئان سوريان ،بينام النسبة أقل بكثري يف
تركيا رغم أنها تستحوذ عىل العدد األكرب من الالجئني السوريني مقارنة بدول الجوار.
هل تبدو اإلجابة اآلن منطقية؟!
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مترين:
قم بتطبيق نفس املنهجية عىل بيانات عدد حاالت اإلعدام يف عدد من البلدان
يف الوطن العريب ملعرفة ما هي البلد األكرث تطبيقًا لعقوبة اإلعدام.

الوحدة الثالثة  -العثور على قصص داخل جداول البيانات
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الوحدة الرابعة

السرد البصري للبيانات
السبل لعرض البيانات بشكل مريئ،
تُع ّد املخططات والرسوم البيانيّة من أسهل وأفضل ُ
حيث ميكن من خاللها تحويل مجموعات البيانات املعقدة إىل تصميامت أسهل للفهم.
تستعرض هذه الوحدة التدريبية كيفية اختيار أفضل املخطّطات والرسوم البيان ّية لتتوافق
مع مجموعات البيانات املختلفة ،كام تتضمن الوحدة العديد من النصائح والتقنيّات.

الوحدة األولى -
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ميكن للرسد البرصي للبيانات أن يكون أداة قوية لتسليط الضوء عىل
تقارير قضايا حقوق اإلنسان ،فبوسع الرسوم املعلوماتية الوصول إىل القراء
رسا وإقنا ًعا باملقارنة مع الطرق التقليدية لرسد
املستهدفني بطريقة أكرث ي ً
القصص الصحفيةً .
مثال ،الخرائط التفاعلية التي تنرش عىل نحو متزايد يف
املواقع اإلخبارية هذه األيام عن نزوح الالجئني من مناطق الرصاع يف شتى
بقاع العامل نحو أوروبا تسمح للمشاهد باستكشاف الحجم الحقيقي للمعاناة.
وال يعد استخدام الرسوم املعلوماتية أسلوبًا حديثًا ،فهو يستخدم منذ العصور التي
َرسم فيها ساكنو الكهوف رسو ًما عىل حوائطهم لقص حكاياتهم اليومية .لكنه اآلن
يشهد تطو ًرا ملحوظًا بشكل أكرب مام كان عليه يف العقود السابقة .وتستخدم هذه
التصميامت ضمن أعراف وقواعد وضعت من ِقبل مصممي البيانات .الغرض منها
تأسيس بعض التفاهامت بني مصمم البيانات والقارئ بشأن ما يقدمه التصميم .مثلام
للكتاب الصحفيني واملحررين قواعد خاصة باألسلوب ،فإن للرسد البرصي للبيانات
قواعدأيضً ا .ومن هذا املنطلق فإن التصميم البرصي يعد هو املرادف ألسلوب الكتابة.
السؤال اآلن :ملاذا نلجأ إىل رسد البيانات برصيًّا بدالً من طرق الرسد الصحفي
التقليدية؟ إن تصورات البيانات تساعدك عىل مقارنة أو ربط شيئني أو أكرث ،األمر
الذي ميكن أن ميثل إشارات نافعة للعثور عىل زوايا لألخبار التي توجهها البيانات.
مثال
عىل سبيل املثال ،تساعد الخرائط عىل مقارنة املواقع الجغرافية ببعضها )لنفرتض ً
كثافة السكان للدولتني .بينام يساعدك الرسم البياين الخطي عىل مقارنة فرتتني من
مثال النمو السكاين خالل ِعقدين).
الزمن )لنفرتض ً

86

دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق اإلنسان

لكن إىل أي مدى ينبغي عىل الصحفي أن ينغمس يف استخدام النامذج البرصية
يف تحقيقه الصحفي؟ يف الحقيقة ،ييسء البعض استخدام الرسوم املعلوماتية إما
بالطريقة التي تقدم بها وإما باستخدامها دون وجود رضورة ملحة لذلك ،فينبغي أن
يستخدم الصحفي تصميم البيانات لتلبية حاجة أساسية وهي رسد القصة الصحفية
بطريقة جذابة للقارئ وتبسيط البيانات .وعىل الصحفي أيضً ا قبل أن يرشع يف تصميم
قصته أن يحدد من هو جمهوره املستهدف من هذه القصة ،وما هو حجم البيانات التي
يريد الجمهور معرفتها ،وما هي أفضل طرق الرسد البرصي التي متكنه من توصيل
هذه البيانات للجمهور.
فالهدف الرئيس من تصميم البيانات توصيل البيانات بشكل واضح وفعال للقارئ،
ويساعد التصميم الفعال القارئ عىل فهم البيانات وإدراك ما تحمله من رسائل ،وهو ما
يجعل البيانات املعقدة أكرث سهولة وقابلية لالستخدام .فرسد قصتك الصحفية بطريقة
مؤثرة هو مفتاح تحويل البيانات إىل رؤية وفعل.

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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دعونا نقف أمام هذا التصميم الذي نرشه موقع ”ذا وول سرتيت جورنال“ والذي
ضخام من البيانات عن األشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب انتشار األمراض
كام
ً
يعرض ًّ
املعدية يف الواليات املتحدة عىل مدار سبعني عا ًما وعرب جميع الواليات الخمسني ،من
خالل هذا التصميم البسيط والذي يعتمد عىل عدد قليل من املكونات األساسية :سنوات
من اليسار إىل اليمني ،وخط عمودي أسود ميثل تاريخ تقديم املصل إىل املواطنني،
والواليات ُمرتبة من أعىل إىل أسفل ،ومربعات ملونة تشري إىل عدد األشخاص الذين
لقوا حتفهم يف كل والية ،ميكن ملن ينظر إىل هذا التصميم أن يفهم يف ملحة رسيعة أن
مع تقدم استخدام األمصال تراجعت الوفيات بشكل حاد يف جميع أنحاء البالد.
وهذا مثال آخر نُرش عىل موقع  http://www.borderdeaths.orgيعرض عدد
األشخاص الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غري رشعية من شامل
إفريقيا والرشق األوسط عرب البحر املتوسط ،أثناء محاولتهم الوصول إىل دول جنوب
االتحاد األورويب منذ عام  1990وحتى نهاية عام  .2013بالنصف العلوي من
التصميم تظهر نقاط بدرجتي لون من اللون األزرق متثل كل نقطة ضحية من ضحايا
الهجرة بينام ميثل اللون الداكن الضحايا مجهويل الهوية .وعىل الخريطة يظهر املوقع
الجغرايف الذي خرجت منه قوافل الهجرة غري الرشعية يف كل بلد.
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أغلب األشخاص يظنون أن التصميم املعلومايت هو عبارة عن رسوم الجرافيك التي
تحتوي عىل عدد من األيقونات واأللوان املختلفة ،لكن هذا ليس دقيقًا .ينبغي أن نوسع
تعريفنا للتصميامت املعلوماتية لتشمل املخططات والجداول والخرائط وغريها من
مناذج الرسد البرصي للبيانات.
جا للرسد البرصي لبيانات تتعلق
يحتوي هذا الرابط عىل أكرث من  90منوذ ً
بقضايا حقوق اإلنسان ،ميكنك استخدامها كأحد عنارص اإللهام ولتتعلم
كيف تعامل مصممو البيانات مع ما لديهم من بيانات لعرضها بأفضل شكل
ممكن https://goo.gl/cl4sfr

ابدأ باألسئلة
يعتمد التصور البرصي للبيانات عىل معلومات جيدة وواضحة ودقيقة وذات مغزى،
وعىل الجانب اآلخر يعتمد عىل األشكال واأللوان التي تُظهر هذه البيانات يف صورة
شكال أفضل ،والبداية الجيدة لرسد ما لديك من
ً
برصية تجعل القصة الصحفية تأخذ
بيانات تأيت باإلجابة عىل عدد من األسئلة التي تساعدك عىل الوصول إىل أفضل وسيلة
لرسد قصتك الصحفية ،وقبل أن تنشغل بالتفكري يف التفاصيل الفنية للتصميم عليك أن
تجد إجابات لهذه األسئلة التالية:
 - 1ما هو نوع البيانات التي لديك؟
عليك معرفة طبيعة البيانات التي تود رسدها لجمهورك ،حيث يساعدك التحديد
الدقيق لطبيعة البيانات عىل اختيار الطريقة املناسبة لرسدها .هل هي بيانات كمية أم
تسلسال زمنيًّا؟ هل البيانات مرتبة تريبًا محد ًدا؟
ً
بيانات وصفية؟ وهل تأخذ البيانات
هل ميكن تصنيف هذه البيانات ضمن مجموعات منفصلة؟ وهل ميكن مقارنة هذه
املجموعات ببعضها البعض؟ هل هذ البيانات مرتبطة مبناطق جغرافية؟ حيث يساعد
تحديد حجم وطبيعة البيانات عىل اختيار النموذج املناسب لعرضها.
 - 2من هو الجمهور املستهدف؟
هناك الكثري من الجوانب الفنية التي تدخل يف إنشاء التصميامت املعلوماتية ،بد ًءا
من اختيار األلوان حتى توافق مساحات عرض التصميم مع حجم املحتوى ،لكن أحد
الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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الجوانب األكرث أهمية ليس فنيًّا عىل اإلطالق ،إنه معرفة جمهورك .قد تكون بار ًعا يف
تقنيات الرسد البرصي للبيانات وتأيت بتصميم رائع لكنك قمت بتصميم ذلك للجمهور
الخطأ .للتأكد من أن هذا لن يحدث معك فعليك وقبل أي تصميم أن تعرف اإلجابة عىل
هذا السؤال «من هو الجمهور املستهدف؟».

البيانات

ما هي طبيعتها
وحجمها؟
ما هي عالقة
البيانات ببعضها؟
ما هي القصة وراء
هذه البيانات؟

الجمهور املستهدف

من هم؟
كيف ميكن تقديم البيانات لهم؟
كيف ميكن جذب انتباههم؟

الرسالة

ما هي الرسالة؟
كيف ميكن توصيلها للقارئ؟

القصة

ما هي الطريقة
املناسبة لرسدها؟
ما هو محتواها؟
ما سياقها؟

 - 3ما الرسالة التي ميكن توصيلها إىل القارئ؟
ال تجعل القارئ يف حرية من أمره من عرضك للبيانات عليه ،كن محد ًدا واعرض
البيانات التي تخدم سياق القصة التي أرشت إليها يف عنوان التحقيق .عليك تقديم
رسالة واحدة قوية من خالل الرتكيز يف البيانات التي تدعمها.
 - 4ما الذي ينبغي أن نسلط عليه الضوء؟
حدد النقاط التي ينبغي أن تسلط البيانات الضوء عليها ،هل هي عرض لتطور اتجاه
مؤرش معني خالل سلسلة من الزمن ،أم هي مقارنة عدد من املؤرشات بعضها ببعض.
وإذا كان لديك العديد من النقاط التي تود تسليط الضوء عليها فعليك ترتيب األفكار
والعنارص حتى يساهم ذلك يف رسم سياق البيانات ومدى ترابطها بعضها ببعض.
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ما الذي تود تسليط الضوء عليه؟

إظهار القيم املختلفة.

مقارنة مؤرش مبؤرش
آخر.

عرض تطور اتجاه مؤرش
خالل سلسة من الزمن.

 - 5ما هي الطريقة األفضل لرسد البيانات؟
فكر جي ًدا يف الطريقة التي ينبغي تقديم بها قصتك إىل الجمهور ،هل أنت بحاجة
إىل عدد محدود من الرسوم البيانية إلظهار نتائج تحليلك للبيانات؟ أم أنك بحاجة إىل
بناء قصة تفاعلية بوسع القارئ أن يتفاعل مع محتواها ويحدد العنارص التي سوف
يتصفحها منها .وما هو التصميم املناسب لطبيعة وحجم ما لديك من بيانات.

مبادئ الرسد البرصي للبيانات
يعتمد تصميم البيانات عىل العديد من العنارص الرئيسية التي ال تقل أهمية عن
البيانات نفسها ،فاأللوان واألشكال واألحجام والخطوط تساهم يف وضع التصور
البرصي للبيانات ولكل منها مدلولها الذي يساهم يف إظهار وتوضيح الرسالة الرئيسية
عامال رئيس ًّيا للتقليل
ً
املراد توصيلها إىل القارئ .ويعد االستخدام األمثل لهذه العنارص
من استخدام النص يف التصميم كام أنه يعمل عىل زيادة رسعة استيعاب القارئ
للبيانات وتفاعله مع القصة الصحفية .وعليك أن تتبع منطًا محد ًدا لتصميم بياناتك
كام تتبع منطًا محد ًدا لكتابة القصة الصحفية ،وينبغي أن يأيت هذا النمط متامشيًا مع
املبادئ األساسية للرسد البرصي للبيانات .ومن بني أبرز هذه املبادئ ما ييل:

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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 - 1الدقة
املبدأ األول واألكرث أهمية هو االلتزام بالدقة .ينبغي أن تكون البيانات يف التصميم
دقيقة ،محدثة ،ومقدمة يف سياق مناسب ،ينبغي أن تكون قواعد النحو واإلمالء
صحيحة .تأكد من أنك اتبعت كافة إجراءات التأكد من دقة البيانات االعتيادية األخرى.
ألن البيانات الخاطئة تدفع القارئ نحو استنتاجات خاطئة.
 - 2مراعاة الجمهور املستهدف
ينبغي أن يتم إنتاج التصميم بأفضل طريقة لجذب انتباه القراء ومساعدتهم عىل فهم
وقابال للفهم ،وإال فلن
ً
البيانات املقدمة .إضافة إىل ذلك يجب أن يكون التصميم بسيطًا
يقرأه القراء أو يفهموه .يكتب إدوارد توفتي يف كتابه «التصوير البرصي للمعلومات»،
وهو أحد رواد الرسد البرصي للبيانات” :إن التصميم املعلومايت ينبغي أن يكون غنيًّا
بالبيانات .التصميم املثايل هو الذي يسمح للقارئ أن يحقق اكتشافات بشأن املعلومات
غري املشار إليها بواسطة مصمم البيانات والتي ال تبدو ظاهرة فو ًرا“.
 - 3اختيار منوذج التصميم املناسب
ُعرف آخر يجب أن يتم االلتزام به عىل نحو دقيق وهو أن منوذج التصميم ينبغي أن
يكون مناس ًبا للبيانات واملعلومات املقدمة .هذا العرف عىل نحو الخصوص مهم لعرض
البيانات الكمية .هناك مناذج تصميم محددة مناسبة ألنواع من البيانات وتكون غال ًبا
غري مالمئة ألنواع أخرى من البيانات) .ستُناقش هذه النامذج الحقًا يف هذه الوحدة).
يُخالَف هذا العرف يف الكثري من التصميامت املعروضة يف املجالت والصحف.
تحدث هذه املخالفات مرات عديدة ألن املصممني ال يعرفون عىل نحو جيد البيانات التي
يحاولون تقدميها أو ليس لديهم هدف محدد من عرضها عىل القارئ.
 - 4استخدم مفاتيح اسرتشادية للتصميم
لن يتمكن القارئ من فهم كل يشء يف التصميم مبفرده ،ينبغي عليك أن تضع
املفاتيح االسرتشادية للتصميم لتضمن أن كافة القراء بوسعهم إدراك ما يعنيه التصميم
عىل نحو سليم .ضع مفاتيح ملا ترمز إليه األلوان املختلفة يف التصميم ،وضع عنوانًا
فوق كل مخطط بياين ليدرك القارئ إىل ماذا يشري هذا املخطط.
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 - 5اخرت ألوانًا متناسقة
تأكد من أنك قمت باختيار لون الخلفية ولون سالسل البيانات بشكل متناسق حتى
يكون هناك تباين يكفي أن يرى القارئ بوضوح كافة عنارص التصميم ،وال تلجأ إىل
األلوان املنفرة والتي تزعج العني وتوتر القارئ واعتمد أكرث عىل األلوان الجاذبة لالنتباه
واملتناسقة بعضها مع البعض والتي تحمل داللة واضحة ملا تشري إليه البيانات.

تطبيق يساعد عىل اختيار األلوان املتناسقة
/http://colorsupplyyy.com/app

وهناك عدد من التطبيقات األخرى التي تساعدك أو تساعد مصمم البيانات
يف اختيار درجات األلوان ومتكنه من خلق حالة من التوازن فيام بينها،
منها موقع .colorbrewer2.org
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 - 6القارئ يتحرك من اليسار إىل اليمني ومن أعىل إىل أسفل
هذا املبدأ جيل ،لكن من املهم عىل أي شخص منغمس يف التصميم أن يتذكره دامئًا.
القراء يتصفحون الصحف من اليسار إىل اليمني ،من أعىل إىل أسفل .من املمكن أن يبدأ
القراء مطالعتهم للتصميم من مكان آخر إذا أعطوا سب ًبا وجي ًها ليفعلوا ذلك .من املمكن
أن يكون هذا السبب صورة ملونة زاهية يف وسط الصفحة أو عنوانًا داك ًنا قويًّا عىل
الجانب األمين من الصفحة .يحتاج مصممو البيانات إىل أن يكونوا عىل وعي بالحاالت
التي يخالفون فيها هذا املبدأ.

2

1
3

 - 7البساطة
قد تكون الرسوم البيانية معقدة لكن يجب أن يكون مظهرها غري مبعرث .أحد
االنتقادات لكثري من التصميامت أنها رسوم كرتونية .أي أن بها أشكاالً صغرية ورسومات
فهام للبيانات املوجودة يف التصميم .يجب أن
زائدة عىل الالزم ،ال تضيف إىل القارئ ً
يحتوي التصميم عىل أقل عدد من العنارص الرضورية لفهم البيانات.
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أنواع التصميامت البرصية للبيانات
1

السالسل الزمنية

تعد السالسل الزمنية أحد أشهر التصميامت البرصية التي تُستخدم لعرض قامئة
تسلسال زمنيًّا محد ًدا .وتتمثل املهمة الرئيسية للسالسل الزمنية يف
ً
من األحداث تأخذ
رسد املعلومات املتعلقة بالوقت ،إما إلعطاء القارئ فرصة لتحليلها وإما ملجرد رسدها
يف سياق برصي سلس.
وتتيح السالسل الزمنية للقارئ إمكانية قراءة البيانات وتقييمها وفقًا لفرتات زمنية
مختلفة ،فعىل سبيل املثال عرض سلسلة زمنية ملحاكمة أحد الناشطني يف مجال حقوق
اإلنسان يسمح للقارئ مبعرفة األحداث الرئيسية يف هذه املحاكمة وتتيح له إمكانية
الدخول إىل أدق التفاصيل وربطها بالسياق الزمني لألحداث.
ميكن أن تُرسم السالسل الزمنية بشكل أفقي أو رأيس حسب حجم البيانات ،لكن يف
الحالتني ينبغي عىل املصمم مراعاة الطريقة التي يتقدم بها الزمن .فإذا قمت برسمها
عىل نحو أفقي فالبيانات يجب أن تتحرك من جهة اليسار إىل اليمني ،أما إذا قمت برسمها
عىل نحو رأيس فالبيانات ينبغي أن تتحرك من األعىل إىل األسفل.

منوذج رأيس

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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2

الخرائط الجغرافية

تستعمل الخرائط الجغرافية لإلجابة عىل سؤال مهم للغاية يف القصة الصحفية وهو
”أين حدث ذلك؟“ وتعد الخرائط أحد أكرث الرسوم البيانية شيو ًعا وفائدة يف وسائل
اإلعالم يف الوقت الراهن .فهي سهلة االستخدام وتقدم إىل القراء معلومات مهمة ميكن
استخدامها يف املساعدة عىل رشح األحداث املرتبطة باملواقع الجغرافية.
هناك طرق مختلفة لرسم الخرائط من بينها طريقة ”خريطة الدرجات اللونية“ والتي
تستخدم اختالفات يف األلوان إلظهار التباين يف قيمة البيانات داخل مناطق محددة يف
خريطة .وهناك نوع آخر من الخرائط يطلق عليه ”خرائط الفقاعات“ يتم خاللها عرض
دوائر عىل مناطق جغرافية محددة يتناسب حجم هذه الدوائر مع قيمة البيانات عىل
الخريطة .ويعاب عىل هذا النوع من الخرائط أن الفقاعات الكبرية تتداخل مع باقي
الفقاعات مام يعيق رؤية القارئ للبيانات الدقيقة.

خرائط الفقاعات
تقارن بني القيم من خالل متثيل كل قيمة يف
حجم الفقاعة عىل الخريطة.
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خرائط الدرجات اللونية
تقارن بني متغريين عىل األقل وتأخذ األلوان
جا مختلفًا لتمثيل قيم البيانات.
تدر ً

دليل صحافة البيانات لتغطية قضايا حقوق اإلنسان

مثال عىل خرائط الدرجات اللونية

تظهر الخريطة حجم مشاركة املرأة يف الربملان يف كافة بلدان العامل ،ومتثل درجات اللون األزرق حجم ونسب املشاركة يف كل بلد

مثال عىل الخرائط الفقاعية

توضح الخريطة كثافة تواجد الالجئني يف عدد محدود من الواليات األمريكية  .ومتثل حجم الفقاعة عدد الالجئني.
الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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3

شبكة العالقات

هذا النوع من التصميامت البرصية يبني كيف ترتابط األشياء أو األشخاص من خالل
استخدام الدوائر وخطوط االرتباط لتمثيل صلتهم ببعضهم ،تساعد شبكات العالقات
مصمم البيانات عىل توضيح أنواع العالقات بني مجموعة مختلفة من األشخاص ذات
الصلة بنشاط محدد.
عادة يتم رسم الدوائر عىل نحو متامثل مع حجم البيانات ،وميكن أن تستخدم الصور
والرموز بدالً من الدوائر وعادة ما يتم عرض الرابط كخطوط اتصال بني الدوائر.

شبكة عالقات ذات الطابع الهرمي
تستخدم يف رسم العالقات بني األشخاص
مثل هيكل التنظيامت أو املجالس اإلدارية

4

شبكة عالقات عنكبوتية
تستخدم لرسم العالقات التي ال يوجد بينها
ترتيب وظيفي وتقترص فقط عيل تداخل املصالح

السحابة الكالمية

تستخدم السحابة الكالمية يف حالة ما إذا كانت البيانات تأخذ صيغة نص بهدف
إظهار الكلامت األكرث تكرا ًرا يف النص ،ويتم ترتيب الكلامت حسب حجمها ،وميكن أن
يتم توظيف تباين األلوان إلعطاء رسالة للقارئ.
تستخدم عادة السحابة الكالمية لتحليل مضمون الخطابات السياسية للرؤساء أو
الشخصيات العامة .وتساعد القارئ يف استيعاب كم كبري من النص يف صورة برصية
واحدة تلخص النص وتُظهر النقاط التي تم الرتكيز فيها يف النص.
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منوذج للسحابة الكالمية

5

الخرائط الشجرية

متثِّل الخرائط الشجريَّة الصورة البانورام ّية .فهي تقارن العنارص التي تنتمي بعضها
إىل بعض .كام أنها تعطي امل ُشا ِهد فرصة ج ِّيدة لفهم التفاصيل بعمقٍ  .ميثل حجم
الخارطة الشجريِّة القيمة فيام يعكس اللون التب ُّدل يف القياس.

منوذج للخرائط الشجرية

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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6

الرسوم البيانية

تعد الرسوم البيانية هي الطريقة األكرث استخدا ًما لعرض البيانات ،وغال ًبا ما يعتمد
معظم مصممي البيانات عىل أنواع محددة من الرسوم البيانية لعرض البيانات ،من بني
هذه املخططات الرسم البياين الرشيطي والرسم البياين الخطي واملخطط الدائري ،وكل
نوع منها يستخدم يف متثيل أنواع معينة من البيانات ويكون غري مناسب ألنواع أخرى.
الرسم البياين الرشيطي :يقارن بني مجموعات مختلفة من البيانات.
الرسم البياين الخطي :يقارن البيانات عرب الزمن.
املخطط الدائري :يظهر عالقة الجزء باملجموع.

■ الرسم البياين الرشيطي
املخطّط الرشيطي هو أحد أكرث األنواع شيو ًعا بني املخطّطات .وميكن أن يستعمل
إلظهار املقارنات العدديّة بني القيم .ميثل كل رشيط فئة محددة ،ويشري طول الرشيط
إىل القيمة وميكن أن يُرسم املخطّط الرشيطي إما أفق ًيا أو عموديًا .ومن األفضل أن تُرتَّب
الرشائط ترتيباً مالمئاً .عادة ما يكون الرتتيب حسب الحجم هو األفضل ما مل يكن هناك
ترتيب طبيعي واضح كالعمر أو الزمن.

رسم بياين رشيطي عمودي
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رسم بياين ملخطط رشيطي عمودي

يظهر الرسم عدد حاالت اإلعدام التي متت يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من عام  2007وحتى عام .2016

رسم بياين ملخطط رشيطي أفقي

يظهر مؤرش املساواة بني الجنسني يف مجموعة من الدول.
الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات

101

■ رسم بياين خطي
يعد الرسم البياين الخطي هو الخيار األفضل لتمثيل سلسلة من القيم تتبّدل مبرور
الوقت .ويف بعض األحيان يفضل استخدام مخطط الرسم البياين الخطي ألنه األفضل
لعرض اتجاه البيانات ،وأحد األعراف األساسية لرسمه هي الرسم البياين الخطي هي أن
ميثل املحور السيني الزمن وميثل املحور الصادي الكميات أو القيم ،وميكن أن يستخدم
أكرث من خط واحد لعرض كيف يتغري أكرث من عنرص خالل الزمن ،لكن كرثة الخطوط
ميكن أن تربك القارئ .فيجب أن تتجنب وضع أكرث من ثالثة خطوط يف الرسم.

2003

2002

2001

رسم بياين خطي ملتغري واحد

2003

2002

2001

رسم بياين خطي ألكرث من متغري

مثال عىل الرسم البياين الخطي

يوضح مدى مشاركة املرأة يف العمل بجمهورية مرص العربية خالل سلسلة من الزمن .املصدر  -البنك الدويل
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■ املخطط الدائري
هو وسيلة برصية لعرض توزيع مجموعة البيانات بني فئات مختلفة ،إلظهار النسبة
املئوية لكل فئة منها ،من خالل تقسيم الدائرة إىل قطاعات نسبية ميثل كل جزء منها نسبة
كل فئة ،ومتثل الدائرة كاملة املجموع الكيل لجميع البيانات أي ما يعادل  . %100تَ ِق ّل فائدة
املخطّطات الدائرية إذا تشابهت أحجام الحصص ،ألنه سيكون من الصعب عىل القارئ التقاط
الفروق الدقيقة بني أحجام الرشائح .تجنب وجود الكثري من الرشائح يف املخطط الدائري.
قم برتتيب الرشائح من األكرب إىل األصغر .وابدأ من أعىل ثم تحرك باتجاه عقارب الساعة.

رسم بياين دائري تقليدي

رسم بياىن دائري مفرغ من املنتصف

مثال عىل الخطط الدائرى

يوضح نسبة عدد ضحايا اإلرهاب حسب الجهة التي قامت بالعملية اإلرهابية خالل شهر نوفمري من عام  .2014املصدر  -موقع statista.com

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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يحتوي موقع  /http://www.datavizcatalogue.comعىل عدد من
األنواع املختلفة للرسوم البيانية ،كام يوضح تعريف كل نوع والغرض من
استخدامه باإلضافة إىل عرضه لعدد من التطبيقات واألدوات التي تساعد
كل منها.
مصمم البيانات يف تصميم ٍّ

اختيار نوع املخطط الصحيح
الرسم البياين املناسب يساعد يف عرض القصة الصحفية يف شكل دقيق ويعطي
قراءة واضحة للبيانات ،وميكن القول بأن الرسم البياين الجيد هو الذي يروي قصة
كاملة مبفرده ،ويساعد القارئ عىل فهم البيانات ،لذلك فإن اختيار رسم غري صحيح
قد يؤدي إىل إفساد محتوى القصة الصحفية يعيق القارئ عن إدراك معنى البيانات،
ولتضمن أن تتم عملية اختيار الرسم البياين املناسب بدقة عليك بتحديد نوع املخطط
وفقًا للهدف من استخدامه كام ييل:
الهدف

املخطط املقرتح

التغري عرب الوقت

املخطط الخطي :يربز املسارات املحتملة يف البيانات.
مخطط األعمدة :يربز املقارنة بني القيم الفردية.

املقارنة

مخطط األعمدة :يستخدم ملقارنة قيم مصنفة.

الرتتيب

مخطط أعمدة أفقي :يظهر ترتيب القيم.

الجزء بالنسبة إىل الكل

املخطط الدائري :يقارن القيم املئوية.

االرتباط

املخطط البياين املبعرث :يظهر التوزيع واالرتباطات بني مقياسني.

معلومات جغرافية

خرائط األلوان الحرارية :تربز البيانات الجغرافية عرب تلوين املناطق
الجغرافية وفقًا لقيمهم املتعلقة باملقياس.
املخطط الفقاعي الجغرايف :تربز البيانات الجغرافية بإظهارهم عىل
شكل فقاعات متباينة يف الحجم عىل خريطة.
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وبالعودة إىل أساسيات العمل الصحفي ،فجميعنا يعرف األسئلة األساسية
ربا معي ًنا .وهي
التي نسعى جاهدين إليجاد الرد عليها ،عندما نطارد خ ً
األسئلة املعروفة التي تبدأ بـ«من»« ،ماذا»« ،أين»« ،متى»« ،ملاذا» و«كيف»
ميكنك االستعانة بها إذا مل تتمكن من تحديد الهدف املالئم لعرض البيانات.
يستعرض النموذج التايل أمناط الرسوم البيانية التي تتناسب مع ما لديك
من بيانات وفقًا للسؤال الذي تود اإلجابة عليه يف قصتك الصحفية.

متى؟

السالسل الزمنية
تعرض البيانات خالل سلسلة
محددة من الزمن.

كيف؟

شبكة العالقات
توضح العالقات بني األشخاص.

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات

أين؟

ماذا؟

الخرائط الجغرافية

المخطط الشريطي

تستخدم لعرض املواقع
الجغرافية.

لماذا؟

الرسم المبعثر
تفسري العالقة بني أكرث من
متغريين.

تستخدم ملقارنة القيم الرقمية
وتفسري العالقة بينها.

من؟

سيرة األشخاص
تستخدم لرسد معلومات عن
األشخاص.
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تطبيقات الرسد البرصي للبيانات
تطبيق Google Spreadsheets

https://www.google.com/sheets/about/

إضافة إىل قيام جوجل مبهمة عظيمة كمح ِّرك بحث ،فهو يقوم أيضً ا مبهمة عظيمة بعرض البيانات مرئيّا
عن طريق تطبيق  .Google Spreadsheetsفكام يساعد يف إنشاء جداول للبيانات والعمل عىل تنظيمها
وتنظيفها يساعد أيضً ا يف عرضها برصيًّا من خالل عدد من الرسوم البيانية التفاعلية وأنواع متعددة من
الخرائط الجغرافية.

موقع Datawrapper

https://www.datawrapper.de/

يُع ُّد هذا التطبيق املجاين األسهل واألرسع عىل اإلطالق من بني كافة التطبيقات املامثلة ،حيث يتطلب إعداد
البيانات مسبقًا يف صيغة ملف ) )Excelومن ثم تحميلها عىل املوقع بصيغة ) )CSVيف الخطوة الثانية
ميكنك التأكد من البيانات املح َّملة ،ومن ثم تأيت املرحلة الثالثة التى تتطلّب اختيار الصورة البرصية األنسب
لطبيعة هذه البيانات ،حيث يوفر املوقع مثانية مناذج لعرض البيانات .يف هذا القسم ميكنك اختيار األلوان
وتصميم اإلطار ،ومن بعدها يصبح الرسم البياين التفاعيل جاه ًزا للنرش.
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برنامج Tableau

http://www.tableau.com/

هو برنامج رائع لتحويل البيانات إىل أشكال ورسومات تفاعلية ،ميكنك تحميله مجانًا ومن ثم تحميل ملف
البيانات الذي ترغب يف تحويله ،وال يقف عند ح ّد الرسوم البيانية وحسب بل ميكنك من خالله إنشاء خرائط
تفاعلية كام يوفر املوقع اإللكرتوين الخاص بالربنامج العديد من الفيديوهات التعليمية التي ترشح بوضوح
كيفية استخدام الخصائص املتعددة للربنامج.

موقع Cartodb

https://carto.com/

يعد املوقع األكرث احرتافية من بني كافة التطبيقات املتعلّقة بالخرائط التفاعلية ،بإمكانك استدعاء البيانات
من حسابك عىل  Google Driveأو تحميلها كملف  Excelبصيغة ) )CSVيوفر املوقع أيضً ا العديد من
األدوات لتحرير الخريطة ووضع طبقات مختلفة من البيانات لتعميق القصة الصحفية ،باإلضافة إىل إمكانية
اختيار قالب األلوان ،والتعديل ضمنه ،ومن املمكن للمتصفح أن يقوم بالبحث داخل الخريطة عن منطقة
جغرافية محددة أو اختيار أحد التصنيفات املدرجة بالقامئة الرئيسية للخريطة.

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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موقع Raw

http://raw.densitydesign.org/

فريق العمل باملوقع املوق َع بأنه "الحلقة املفقودة بني جداول البيانات والرسومات البيانية" حيث
يع ّرف
ُ
يحتوي عىل مكتبة من ستة عرش نو ًعا من الرسم البياين لالختيار من بينها ،وال يخزن املوقع البيانات التي
تقوم بتصميمها من خالله ،لذا فبياناتك آمنة.

موقع Timeline. Js

https://timeline.knightlab.com/

وكام يوحي اسم املوقع فهو متخصص يف تصميم السالسل الزمنية التفاعلية دون الحاجة إىل كتابة األكواد
الربمجية ،فهو موقع مجاين يتم استخدامه من قبل أكرب املواقع الصحفية .كل ما عليك هو تعبئة البيانات
الخاصة بقصتك الصحفية يف االستامرة الخاصة بإدخال البيانات ،قم بتحديد أنواع امللفات البرصية
املصاحبة لكل تاريخ ،حيث بوسعك أن تضيف ملفات صوت أو صور وتغريدات إىل كل حدث.
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موقع chartle

http://www.onlinecharttool.com/

يدعم هذا املوقع اللغة العربية كام يوفر العديد من األشكال البيانية املتنوعة التي يسهل التحكّم بها من غري
يخصص
العودة إىل برنامج  Excelحيث يوفر املوقع خانات منفصلة إلدخال البيانات بطرق يدوية ،كام
ّ
املوقع الجانب األمين لعرض الرسم البياين أثناء إدخال البيانات والتعديل عليها للتأكّد من صحتها.

موقع Mapchart

https://mapchart.net

يعد املوقع وسيلة سهلة ورسيعة إلنشاء الخرائط الجغرافية ،لكن يفتقر إىل عرضها بطريقة تفاعلية حيث
ميكنك من تحميلها يف صيغة صورة ثابتة يف نهاية التصميم .ميتاز بالسهولة فهو عبارة عن أداة لتلوين
املناطق الجغرافية وفقًا ملا ميثله حجم البيانات املتعلقة بها .كام يوفر خريطة مخصصة لدول الخليج والرشق
األوسط.

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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موقع Map Viz

https://viz.socialcops.com

يتخصص املوقع يف تصميم الخرائط الجغرافية فقط ،ولديه عدد من القوالب الجاهزة لعدد من الدول
املختلفة .ميتاز بالسهولة يف االستخدام لكن يعاب عليه أنه ال يشمل كافة دول العامل حيث يقترص عىل عدد
محدد من الدول العربية.

موقع Vizzlo

https://vizzlo.com/documents

يشمل املوقع عددًا أكرب من الرسوم البيانية باملقارنة مع التطبيقات السابق عرضها ،ويتميز بسهولة
االستخدام ،حيث يتكون من واجهة مستخدم بسيطة متكنك من إضافة البيانات واختيار الرسم البياين
املناسب لها ومن ثم تعديل األلوان وإضافة العنوان والنص املرافق للرسم البياين.
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موقع Story Map

https://storymap.knightlab.com

فمثال يساعد يف رسم تسلسل زمني
ً
يساعد املوقع يف رسم السالسل الزمنية املرتبطة مبواقع جغرافية،
لعمليات التهجري القرسي التي متت بحق مواطنني سوريني بسوريا حيث ميكنك من خالل املوقع تحديد
املسكن األصيل لهم وموقع انتقالهم وربط هذه العمليات بالزمن عىل خريطة واحدة.

موقع Littlesis

https://littlesis.org/maps/new

املوقع متخصص يف رسم شبكات العالقات بني األشخاص ويحتوي عىل عدد كبري من الشبكات سابقة
التحضري املتعلقة بالشخصيات العامة واملشاهري مثل رؤساء الواليات املتحدة .ميكنك من خالله إنشاء شبكة
جديدة وإضافة األشخاص وربطهم بعضهم ببعض وإضافة الصور الخاصة بهم داخل كل دائرة.

الوحدة الرابعة  -السرد البصري للبيانات
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موقع Viz

http://vis.occrp.org

هذا املوقع متخصص فقط يف تصميم شبكات العالقات ويحتوي عىل عدد من النامذج الجاهزة التي قام
رصا إللهامك يف تصميم شبكة العالقات
آخرون من مستخدمي املوقع بتصميمها والتي من املمكن أن تكون عن ً
التي تعمل عليها .املوقع مجاين وسهل االستخدام ويحتوي عىل فيديو يرشح كيفية االستخدام.

مترين
اآلن دعونا نحاول تطبيق ما تعلمناه .لنلقي نظرة عىل بيانات طلبات اللجوء
املقدمة إىل الدول األوروبية ،وفقًا للبيانات املتوفرة يف موقع املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،قم بتقسيم الطلبات حسب الجنسيات الراغبة
يف اللجوء وحسب عدد الطلبات املقدم إىل كل دولة ،ثم حدد الرسم البياين
املناسب لعرض كل منهام .استخدام أكرث من تطبيق من التطبيقات السابق
ذكرها لرسم املخططات البيانية حتى تصل إىل أفضل النتائج.
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