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 کاربرد مؤثر داده در حمایتگری

 

 

بایست برای تغییر به سوی استفاده از آن تالش کنند. استفاده مؤثر از داده  خالصه: داده قابل اتکاء ابزار قدرتمندی است که کنشگران می

ها و رفتار عمومی گردد.  گذاری تواند موجب تغییر در سیاست اطالعات کلیدی پیرامون مسائل عمومی میرسانی و ارائه  برای آگاهی

گیرند تا دیگران را همراه ساخته، حمایت عمومی کسب کرده  کنشگران موفق در سرتاسر دنیا، داده و اطالعات را به سان ابزاری به کار می

شان  ها را نسبت به اعمال و تعهدات  گیران در جامعه تغییر ایجاد کنند و حکومت ری بر تصمیمو افکار عمومی را آگاه سازند، با تأثیرگذا

توان به عنوان  یابی به تغییر واقعی نیازمند درک آن است که کی و چگونه داده و اطالعات را می پذیرتر سازند. با این حال، دست مسئولیت

 گرفت. مدرکی برای اثبات حقیقت و افشای واقعیت به کار
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 توان آن را بکار گرفت؟ داده چیست و چگونه در کنشگری می

 

ها،  کنند از طریق تأثیرگذاری بر سیاست های مختلف تالش می ها و ائتالف ها، شبکه ای است که در آن مردم، گروه رویه ۱گری حمایت

امید افزایش شانس ایجاد تغییر مثبت،  حقایقی از  ، با2گری شاهدمحور کردها و نظرات دیگران، تغییر مثبت ایجاد کنند. حمایت عمل

 گرایانه به کار آیند. های حمایت گیرد تا برای پشتیبانی از تالش جنس داده را به خدمت می

 

یی از ها های جغرافیایی، همگی مثال ای مجرد از اطالعات توصیف کرد. قیمت، اندازه، تاریخ، نام و نشانی افراد و مکان توان قطعه داده را می

توان داده را به عنوان سند و مدرکی برای درک  یابی به تغییر واقعی در درک این نهفته است که چه وقت می داده هستند. کلید دست

وهوائی را به  های گردآوری شده پیرامون تغییرات آب واقعیت موجود و آشکارسازی حقیقت پنهان بکار گرفت. برای مثال، دانشمندان داده

 ۳توخالی صدای و سر پروژهبرند. در هند،  ی بر میزان گستردگی گرمایش زمین و تأثیر آن بر محیط زیست و انسان به کار میعنوان شاهد

شان بفرستند که حین حادثه بر  هایی را برای های جنسی خیابانی، از زنان قربانی خواست تا تصاویر لباس به منظور مقابله با مشکل خشونت

ن عاملی است برای جلب توجه متجاوزین به اند. شواهد گردآوری شده این تصور عمومی را به چالش کشید که نوع پوشش زنا تن داشته

 تر در جامعه زنان هند.  های عمیق انس و این خود آغازی شد بر بحث

 داده چیست؟  مصورسازی

هایی است که در چارچوبی انتزاعی همچون جدول، تصویر یا نمودار حول موضوعی خاص گرد آورده  مصورسازی داده نمایش تصویری داده

ای کارآمد انجام  ای شفاف و مؤثر به کاربر است. اگر مصورسازی به شیوه مصورسازی داده ارائه اطالعات به شیوهشده باشد. هدف اصلی 

تر و قابل  تر، قابل فهم های پچیده را برای او قابل دسترس های نهفته در شواهد یاری رسانده، داده شود، به کاربر در تحلیل و درک چرایی

 سازد.  استفاده می

   مثال

 

این دو تصویر از سازمان صلح سبز تأثیر تخلیه زباله بر 

دهند. آلباتروس از جمله  زندگی حیوانات را نشان می

کند. ماهی  پرندگانی است که از سطح آب تغذیه می

های پرنده، که هر دو در نزدیکی  مرکب و تخم ماهی

شوند، غذای این جانور را تشکیل  سطح آب یافت می

داده شده در تصویر خرده  دهند. پرنده نمایش می

گرم  ۳۹۰اش توسط زباله، جان داده است. این تصاویر با نمایش تقریبا  ها را با غذا اشتباه گرفته بوده و در نهایت با پر شدن شکم پالستیک

 دهند.  وضوح تأثیر پالستیک را در اقیانوس نشان می  به آشغال پالستیکی که شکم پرنده را پر کرده بود،
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 یند دادهچرخه فرآ

ای به شما  خاطر داشته باشید، چرخه فرآیند است. چنین چرخه بایست به موضوع مهمی که هنگام کار با داده به منظور ایجاد تغییر می

ترین جنبه در درک چرخه فرآیند داده، همان کلمه  ریزی کنید. شاید مهم کند تا یک پروژه کار با داده را به صورت مؤثر برنامه کمک می

چه در  توانید آن در آن باشد. زیرا به احتمال زیاد پر از پایان فرآیند دوباره خود را در نقطه آغازین خواهید یافت، جائی که می« هچرخ»

 اید را در آن اعمال کنید.  آموخته تان فرا مورد داده و کاربران

اش فراهم کنید،  نید و پرسشی که بخواهید پاسخی برایای که بخواهید روی آن کار ک ای از اهداف، داشتن پروژه داشتن هدف، یا مجموعه

تان  ای که نیاز دارید به اهداف کنند. نوع داده تان در طول چرخه فرآیند داده بازی می های همگی نقشی تعیین کننده در موفقیت فعالیت

آید باید اطمینان حاصل کرد که این  پیش میخواهید برسید. وقتی سخن از اهداف به  که با این اطالعات به کجا می بستگی دارد و به این

کنند  های یک هدف هوشمندانه را در زبان انگلیسی با پنج عبارت تعریف می طور خالصه، خصوصیت اهداف هوشمندانه تعیین شده اند. به

)قابل  Achievableگیری(،  )قابل اندازه Measurable)مشخص(،  Specificسازد:  را می SMARTشان کلمه  که حروف نخست

)قابل تحقق در زمان معین(. برای نمونه، خاتمه دادن به گرسنگی در جهان  Time Boundگرایانه(،  )واقع Realisticیابی(،  دست

ای در  نیافتنی؛ این هدفی نیست که شما برای تغییر بتوانید به آن برسید. درعوض، برنامه بسیار مطبوع است، اما در عمل بسیار دست

تواند هدفی قابل دسترس باشد که در ضمن مشخص و قابل  آموزان می تان برای توزیع نهار مجانی میان دانش ده مدارس محلهمحدو

 توانید بسنجید که آیا اجرا شده یا خیر و در زمان مشخص قابلیت اجرا دارد. گیری نیز است. شما می اندازه

 

 کرد: توان به سه گام مجزا تقسیم چرخه فرآیند داده را می

 
 

 

 

های ارائه  اش به داده های رسیدن به هدف یا اهداف مورد نظرتان متناسب با نحوه دریافت مخاطب و واکنش حین چرخه فرآیند داده، گام

ید. تان را دوباره ارزیابی کرده و با آن منطبق ساز کارهای بایست در واکنش به تغییرات در گروه هدف، راه شده، تکامل خواهد یافت. شما می

طور مداوم مورد  بایست به کنید را نیز می ها و ابزارهایی که برای ارتباط با شهروندان از آن استفاده می این خود بدان معنی است که داده

   1گام 

چه کسی در عمل از این : کاربران درجه یک داده های تان را مشخص کنید
داده ها استفاده خواهد کرد؟ مشخص کنید که آنها از چه گروهی اند؛ شهروندان 

عادی، خبرنگاران، مسئوالن دولتی یا جامعه مدنی؟ از این راه می بایست 
 . مخاطب تان را شناسائی کنید

  2گام 

چگونه می توان داده را به : راه های تعامل کاربران با داده را تعیین کنید
اطالعاتی مفید برای کاربران تبدیل کرد؟ چطور چنین پروژه داده ای کاربران 
 را قادر به انجام کارهایی خواهد ساخت که پیش از آن برای شان مقدور نبود؟

 3 گام

گروه هدف شما، و کسانی که می خواهید : خروجی های پروژه را مشخص کنید
رفتارشان را تغییر دهید، چه واکنشی نسبت به خروجی های پروژه خواهند 

 داشت؟ و این چگونه در رسیدن به هدف تان مفید خواهد بود؟
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ثیر بگیرند تان تأ های تان تأثیر گذاشته یا از تالش های توانند بر فعالیت هایی که می بازبینی قرار دهید. در این روند، شناخت افراد یا سازمان

 به شما کمک خواهد کرد.

 

 

 

 

 ذینفعان و اهداف

بایست مخاطبان و ذینغعان را شناسائی کرده، ببینید  گذراند، شما می طور که پروژه مراحل چرخه فرآیند داده را می همان

خواهید ایجاد  اند که یا با تغییراتی که می ه، به آن واکنش نشان خواهند داد. ذینفعان پروژه، کسانیچطور با داده تعامل کرد

های شما خواهند بود. ذینفعان ممکن است  ها کاربران درجه یک داده کنند یا از آن تأثیر خواهند گرفت. این کنید همراهی می

چه از ذینفعان انتظار دارید را  طور مداوم آن بایست به در هر حال، شما میتان باشند.  طرف یا مخالفان از یاران شما، افراد بی

 مرور کنید.

 گونه افراد را  خواهید این کنند. شما می تان همراه شده، آن را پشتیبانی می ، کسانی هستند که از پیش با اهدافیاران

ر اختیار مخاطبان هدف شما قرار دهند شان د های بسیج کنید تا در جلسات شرکت کنند، اطالعات را از طریق شبکه

طرف را با خود همراه کرده، اطالعاتی را که  و در تأمین منابع شرکت کنند. شما به یارانی نیاز دارید تا افراد بی

 کنید به اشتراک بگذارند.  آوری می جمع

 بایست به این  گیرند. شما می کنند و نه علیه آن موضع می تان حمایت می اند که نه از اهداف ، کسانیطرف افراد بی

توان با دراختیار  تان بدل شوند. این کار را می رسانی کرده، آنان را تحت تأثیر قرار دهید تا به یاران افراد اطالع

شان در روند کسب اطالعات مورد نیاز  خواهند یا به آن نیاز دارند، یا از طریق درگیرساختن قراردادن اطالعاتی که می

کردن این   طرف و تبدیل سازی افراد بی های مؤثر آگاه تان به انجام رساند. یکی از راه گری های حمایت برای فعالیت

 افراد به یاران فعال این است که آنها را در عمل در روند گردآوری اطالعات درگیر کنید.

 شان  ه شما باید مقابلگیرند؛ اینان کسانی هستند ک تان موضع می اند که فعاالنه علیه اهداف ، کسانیمخالفان

بایست آنان را در  تان را به یاران بدل کنید، اما می طرف، مخالفان بایستید. بعید است که بتوانید همچون افراد بی

دهد تا در مباحثات از اسناد و  های رودررو و جلسات بحث با موضوع درگیر کنید. این به شما امکان می مالقات

طرف را  توانید یاران و افراد بی کنند استفاده کنید. همچنین شما می آنان ارائه می شواهد برای استدالل علیه آنچه

 رسانی و آموزش مخالفان ترغیب کنید. برای آگاهی

 

هستند. مخاطب هدف ممکن است کسی  تان مخاطبان هدفافرادی که در عمل قدرت اعمال تغییرات مورد نظرتان را دارند، 

دهد. یا شاید او رئیس یک شرکت  کند که سیاست جاری را تغییر می یرد یا قانونی را تصویب میگ باشد که تصمیم نهایی را می

تان را نشناسید یا به او دسترسی مستقیم  خصوصی یا عضو هیئت رئیسه باشد. برخی اوقات احتمال دارد، شما مخاطب هدف

 خاطر داشته باشید: در طول چرخه فرآیند داده به

 یابند. های رسیدن به هدف تغییر کرده، تکامل می گام ●

 شان تغییر خواهد کرد. درک شما از کاربران و نیازهای ●

 ینی قرار دهید.ها و ابزارهای ارتباط با شهروندان را مورد بازب طور مستمر داده بایست به شما می ●
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هایی که گردآوری  توانند با کمک داده کند. آنها می ا میاستفاده از ذینفعان بسیار اهمیت پید  نداشته باشید. در چنین مواردی،

 شده، مخاطبان هدف را تحت تأثیر قرار دهند.

 

خواهید تماس بگیرید و از او انتظار انجام چه کاری را دارید، یک سری داده  که با چه کسی می توانید متناسب با این شما می

( طراحی شده، اطالعاتی را Tactical Techکه توسط تکتیکال تک ) های متفاوت نمایش دهید. مثال زیر واحد را به گونه

بینید، اطالعاتی یکسان برای ذینفعان مختلف  طور که می دهد. همان پیرامون وضعیت روسبیان شهر کلکته در هند نمایش می

 های متفاوت ارائه شده. به شیوه

 

 

  

خواهید آموزش دهید و  اند که می طرف کسانی ج کنید، افراد بیخواهید بسی به خاطر داشته باشید، یاران کسانی هستند که می

تواند یک پروژه داده باشد.  شان بایستید. در کل نیز به یاد داشته باشید که هرچیز می خواهید در مقابل اند که می مخالفان کسانی

 ورد نیازتان است. بایست اهداف قابل دسترسی را تعیین کرده و به درستی درک کنید که چه شواهدی م شما می
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 دهد نه تصویری که یاران را هدف قرار مینمو

 

شان را نشان  دهد. این تصویر داستان خشونت در جامعه های گردآوری شده در شرق بنگال، یاران پروژه را هدف قرار می نمایش داده بااین تصویر 

هایی از خشونت را شخصا تجربه  ای ارائه شده که برای روسبیان قابل درک باشد. این بسیار اهمیت دارد، زیرا اغلب روسبیان گونه دهد و به گونه می

 گذرد تا تشویق شوند که برای آن کاری انجام دهند. شان چه می اند. مقصود این تصویرآن است که این زنان بدانند در جامعه کرده
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 دهد نمونه تصویری که مخالفان را هدف قرار می

 

جویانه است. این سؤال را  بیان آن بیشتر مقابله کند؛ لحن این تصویر از داده برای خطاب قراردادن مخالفان، بخصوص نیروی انتظامی استفاده می

و میزان خشونت اعمال شده توسط نیروی انتظامی را با اراذل و اوباش مقایسه « کنید یا استثمارمان؟ آیا شما برای محافظت از ما کار می»پرسد که  می

ط نیروی انتظامی تقریبا دو برابر تعداد اراذل و اوباش است. های اعمال شده توس دهد که شمار خشونت کند. نمودار پایین سمت راست، نشان می می

 «کنید. کاران عمل می شما بدتر از خالف»گوید،  نما به وضوح به نیروی انتظامی می بنابراین، این داده
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 دهد طرف را هدف قرار می نمونه تصویری که افراد بی

 

طور اخص برای مقامات دولتی تهیه شده و هدف از آن  طرف. این مورد به بار برای ارائه به افراد بی ایندهد، اما  ها را نمایش می این تصویر نیز همان داده

 افتد. برجسته ساختن و مقایسه مناطقی است که خشونت در آن اتفاق می
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 خط تولید داده

آوری و کاربرد داده شوید. مرحله کار  مرحله جمعتوانید وارد  تان از چرخه فرآیند داده، ذینفعان و اهداف پروژه تکمیل شد، می وقتی درک

 توان به مراحل زیر تقسیم کرد: با داده را می

 : جستجو برای داده1گام 

 

عنوان شواهد بتوان به آن استناد  هایی که به توانید برای بدست آوردن داده اند. شما می اند که گردآوری شده هایی گاه، شواهد همان داده

های بین المللی همچون بانک جهانی مراجعه کنید. در موارد دیگر که  کننده داده باز و سازمان های ارائه های دولتی، پرتال کرد به پرتال

بایست خود شروع به گردآوری داده کنید. در بخش بعد منابع داده را به تفصیل شرح  آوری نشده، شما می ز داده مورد نیاز جمعهنو

 خواهیم داد.

 : ارزیابی داده2گام 

 

کنند، وارد  ( که امکان این کار را فراهم میSpreadsheetبایست آن را به ابزارهایی همچون صفحه گسترده ) برای ارزیابی داده، می

دهد؟ نکته دیگر، کیفیت داده  کنید. موقع ارزیابی به این نکته توجه کنید که آیا داده شما کامل است و آیا همه نیازتان را پوشش می

اهی کنند؟ سپس با نگ ها از یک الگو پیروی می هایی در آن وجود دارد. آیا همه نشانی خوانی که چه اشکاالت یا ناهم است؛ برای نمونه، این

 تان را شناسائی کنید.  کلی انواع مختلف داده موجود در صفحه گسترده

 

هایی  آید. در بخش بعد به ابزارها و روش کاربرپسند به دست می-که به اشکال غیر گاه دسترسی به داده یا بسیار دشوار است یا این

 کار گرفت و ماهیت آن را درک کرد. هایی را برای پیشبرد اهداف به توان چنین داده پردازیم که توسط آن می می

 

 

 

 

 

 

 

 

  

های آموزشی  آوری امن اطالعات و بررسی صحت آن، مرور دوره های جمع برای کسب اطالعات بیشتر پیرامون روش

و « برانگیز چالش های محیط در، ناظران - شهروند سوی از اطالعات اعتبار و درستی بررسی»ایران،  آنالین نبض

گام و  به نماهای گام ها راه شوند. این دوره توصیه می «برانگیز چالش های محیط در بشر حقوق نقض مستندسازی»

طرف و  ای دقیق، بی حال افراد را به گونه توان داده و شرح که چگونه می کنند درباره این های کاربردی ارائه می نکته

 منصف گزارش کرد.
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 : تمیزکردن داده۳گام 

 

کند. از این رو، پیش از  آید؛ این امر کار تحلیل و مصورسازی آن را بسیار مشکل می ریخته بدست می نابسامان و درهمداده غالبا به صورت 

ها در دیکته کلمات را برطرف  خوانی های غیرضروری را حذف کنید، ناهم بایست آن را تمیز کنید. برای مثال، فاصله آغاز به کار با داده، می

ها است. زیاد اتفاق  بندی توان در این زمینه کرد، ترکیب دسته ترین کارهایی که می ت را تصحیح کنید. یکی از مهمهای نادرس کرده، دیکته

 بندی شده باشد.  افتد که یک چیز در چند دسته مختلف طبقه می

 ابزارهای مفید برای تمیزکردن داده شامل:

 Microsoft Excel 

 Mac Numbers 

 LibreOffice Calc  

 Google Refine 

 OpenRefine 

های خاصی نیز در این زمینه مورد نیاز است. گاه زبان بکار  شود؛ بلکه مهارت کار تمیزکردن داده، فقط محدود به استفاده از ابزارها نمی

رفته یا عالمات نوشته شده برای همه قابل فهم نیست و حتی ممکن است بسیار غیرقابل دسترس بنماید. گاه ممکن است که داده 

ها و مصارف عمومی.  ضوعات فنی را پوشش دهد که نیازمند درک و دانش فنی خاص خود باشد؛ مسائلی همچون تدارکات، بودجهمو

 های خاص نیز بسیار اهمیت دارد.   کارگیری ابزار مناسب، مهارت بنابراین، همزمان با به

 : تحلیل داده۴گام 

 

این بدان معنی است که « که چه داستانی در پس این اطالعات نهفته است؟ این»هاست،  در مرحله تحلیل، هدف شما درک ماهیت داده

های کلیدی را مطرح کنید که داده ممکن است پاسخی برای آن فراهم کرده باشد.  بایست با نگاهی موشکافانه به داده، پرسش شما می

های کلی را با هم مقایسه کنید؟ آیا الگوهای نهفته در  خواهید مقادیر یا اندازه ابهات هستید یا تناقضات؟ آیا میبرای نمونه، آیا در پی تش

های مختلف داده وجود دارد که ارزش بررسی داشته باشد؟  داده نشانی از تغییر در طول زمان دارد؟  آیا ارتباط یا نسبت خاصی بین بخش

ها و نکاتی باشید که خود را  قاعدگی بایست به دنبال الگوها، بی طور کلی، شما می خاص اهمیت دارد؟ بهای  نظم و ترتیب داده به شیوه

 نمایان کرده یا بتوان با آن حکایتی خاص تعریف کرد.

 

ای همچون  گسترده افزارهای صفحه چنین، نرماست. هم OpenRefineیکی از ابزارهای معروف و کاربرپسند برای تحلیل داده، 

Microsoft Excel,OpenOffice, LibreOffice  وMac Numbers تان را به سادگی  های دهند تا داده به شما امکان می

 شود.  تر تحلیل توصیه می تحلیل کنید. استفاده از چنین ابزارهایی برای درک ماهیت داده و پیش از رجوع به ابزارهای پیچیده

 

های جستجو، تمیز کردن و تحلیل داده ارائه  ها و ابزارهای مفیدی را درباره روش نیز دوره hool of DataScسابت  در ضمن، وب

 گسترده. افزارهای صفحه هایی جهت تحلیل داده با نرم کند؛ همچنین دستورالعمل می

 : عرضه داده به مخاطبان۵گام 

 

توان کار روی نمایش حکایت مورد نظرتان از داده را  ه در آن کشف گردید، میهای نهفت ها تحلیل شده، الگوها و داستان زمانی که داده

تان تأثیرگذار خواهد بود؟ چه  تان را خوب بشناسید. چه تصاویری بر مخاطب بایست مخاطب نماها می-شروع کرد. برای کار با اطالع

سازید  تر، ساده باشد.  آیا تصویرهایی که می ز همه مهم، سعی کنید قوی، سرراست و ا واکنشی به آن نشان خواهند داد؟ در مورد پیام

 تان یاری رساند.  بایست بتواند مخاطب را در درک ابعاد و اهمیت پیام نمای نهایی می کنند؟ داده تان را منتقل می پیام

 

http://openrefine.org/
http://schoolofdata.org/courses/#IntroDataCleaning
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افزار،  وجود دارد. استفاده از نرمنما ابزارهای متعددی  نویس مصورسازی شده از داده به صورت نمودار یا داده برای تولید یک نسخه پیش

ابزاری از  ،Crowdmapتوانید از خدماتی همچون  کنید، می های مکانی کار می گامی اولیه اما مهم در مصورسازی داده است. اگر با داده

Ushahidi  یاogle Fusion TablesGo  تهیه شده  ،«گری حمایت راهنمای»استفاده کنید. برای دیگر انواع داده، این فهرست از

 تواند مفید باشد. می Tactical Techتوسط 

 

نمایی تأثیرگذار و قدرتمند  خواهید داده افزارها باشید. اگر می بایست برای نماسازی نهایی متکی به نرم شما نمیهرچند، 

دهید که  یتان را در اختیار طراح گرافیکی قرار م های . اگر دادهبسازید، احتمال دارد به کمک یک طراح گرافیک نیاز داشته باشید

تان را به او معرفی کرده و  تان را طراحی کند، سعی کنید تا حد امکان او را از پیشینه کار مطلع سازید؛ مخاطبان نمای خواهد داده می

ده، به های از کارهای انجام شده را به او نشان دا تان برای محصول نهائی را برای او شرح دهید. همیشه می بایست نمونه های اهداف و برنامه

 های تازه کمک کنید. او در یافتن ایده

 

تر نشان داده شود غالبا تأثیر بیشتری  تر بهتر است. نمایش داده را نیز پیچیده نکنید؛ هرچه کم فراموش نکنید که معموال، هرچه ساده

 دارد.

  

https://crowdmap.com/
http://tables.googlelabs.com/
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools
http://visualisingadvocacy.org/resources/visualisationtools


 

12 

 منابع داده

ای که بتوان آزادانه از آن استفاده  ، داده«باز  داده»ها و  یشکدههای جامعه مدنی، مؤسسات آموزشی، اند ها، سازمان منابع داده شامل حکومت

سپاری داده نیز به طرز روزافزونی در حال ساده شدن است؛ تنها کافیست  سپاری یا انبوه شود. جمع رسانی کرد، می کرده یا در اینترنت هم

انید. همچنین ابزارهای اینترنتی بسیاری وجود دارند که امکان آوری شده را از آن عموم گرد ای ایجاد کنید و مالکیت داده گرد که انگیزه

آوری  شود اطالعات را از مناطق جغرافیایی کامال مجزا از یکدیگر جمع سازند. در ضمن، به کمک اینترنت می آوری داده را فراهم می جمع

 گذرد به دست آورد. دنیا میچه در سرتاسر  توان تصویر دقیقی از آن کرد. بنابراین، در این عصر جهانی شدن می

 

 منابع حکومتی

 

هایی  ها سکو شان برای دسترسی عموم. بسیاری از دولت های اند به آزادسازی برخی از داده ها شروع کرده های اخیر، حکومت در سال

هد. برای مثال، کشور بریتانیا د های تولید شده توسط نهادهای مختلف حکومتی را ارائه می اند که داده ایجاد کرده  مخصوص میزبانی داده

data.gov.uk های خود را دارند. اگر مایلید بدانید که چه  سایت را راه انداخته و آمریکا، برزیل، کنیا و بسیاری کشورهای دیگر نیز وب

سر بزنید. اگر به دنبال یافتن داده درباره کشوری هستید که داده  datacatalogs.orgسایت   کشورهایی پرتال داده باز دارند، به وب

 کنند، داده مورد نظرتان را بیابید. باز ندارد، ممکن است با سرزدن به منابع کشورهای دیگری که داده در مورد آن کشور منتشر می

 

 ها و مؤسسات سازمان

 

هایی همچون بانک جهانی و  منتشر شده را در دسترس عموم قرار داد. سازمانهای  های رو به گسترشی در دست است تا داده امروزه طرح

کنند. مؤسسات علمی همچون ناسا نیز داده روانه ذخایر  سازمان بهداشت جهانی مقادیر عظیمی داده را برای دسترسی عموم منتشر می

 Openون فهرست ذخایر داده تهیه شده توسط هایی همچ کنند که بخشی از آن برای عموم قابل دسترس است. پروژه داده خود می

Access Directory سایت  یا وبdatahub.io  تهیه شده توسطOpen Knowledge Foundation اند تا مردم  ایجاد شده

های داده را از  ها اغلب این است که یا منابع داده را گردآوری کنند یا مجموعه را در یافتن داده مورد نیازشان یاری رسانند. هدف این پروژه

 منابع مختلف.

 

 موتورهای جستجو

 

در جعبه جستجو، توسط جستجوگر گوگل به دنبال  filetype:csvتوانید با تایپ کردن + دیگر منبع مهم داده، اینترنت است. شما می

اند را در  ( را که توسط کاما )،( از یکدیگر جدا شده هایی از مقادیر متنی )سلول مجموعه CSVهای  بگردید. فایل CSVهایی با قالب  فایل

را  CSVهایی با قالب  جستجو کنید، فایل filetype:csv +«آفریقای جنوبی»کند. برای مثال، اگر برای  سطور مختلف نگهداری می

برای  xslهای فایلی دیگری از قبیل  توانید قالب باشد. البته شما می شان آفریقای جنوبی ذکر شده خواهید یافت که در نام یا توضیحات

 را نیز بدین صورت بکار بگیرید. pdfیا  excelهای  گسترده صفحه

 

در اینترنت به دنبال اطالعات به فرم دهد تا میان جداول در دسترس  به شما این امکان را می Google Tablesموتور جستجوی 

 Google Fusion Tableشان در  دهد تا نتایج بدست آمده را با جداول جدول یا نقشه بگردید. این ابزار جستجو به کاربران امکان می

 های خالقانه و متنوعی تولید کنند. ترکیب کرده، خروجی

 

http://datacatalogs.org/
https://research.google.com/tables
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 ها های دانشگاهی و اندیشکده مؤسسه

 

شان پرس و  های جاری ها درباره پروژه آیند. بد نیست از آن های تحقیقاتی به حساب می سسات آموزش عالی مراکز فعالیتها و مؤ دانشگاه

هایی از قبل روی  بیشتر اوقات چنین داده --ای که برای کارتان مفید باشد در اختیار دارند   جو کنید تا ببینید آیا مجموعه داده

 ست.شان قابل دسترس ا های سایت وب

 

 سپاری جمع

 

کار اختیار  آوری کنید و برای استفاده دیگران به اشتراک بگذارید. این خود جمع های مورد نیازتان را حل دیگر این است که شما داده راه

آوری داده مشارکت داده، به شما در یافتن یاران تازه  کنید را به خودتان داده، دیگران را در امر جمع آوری می ای که گرد تعیین نوع داده

بایست ارزش و منفعتی که این کار برای مردم به همراه دارد را  دهید، می یسپاری را از عموم شهروندان انجام م کند. اگر جمع کمک می

کنند و هدف از این کار چیست و تا حد امکان به  شان شرح دهید. همیشه سعی کنید آنان بدانند چرا در چنین فعالیتی مشارکت می برای

شان  بایست آنان را درک کنید و هر بار به سراغ ه کنید. میتان توج تر، به نیازها و عالیق کاربران صورت شفاف عمل کنید.از همه مهم

 روید موقعیتی باشد برای مشارکت بیشترشان در کار. می

 

در « داده باز»سپاری گردآوری کنید، یک راه خوب این است که آن را به صورت  تان را خودتان و از طریق جمع های خواهید داده اگر می

 اند: ات داده باز خوب فهرست شدهآورید. پایین، یک سری از خصوصی

 .به سادگی بشود به آن لینک داد و با دیگران به اشتراک گذاشت 

 .در قالبی منظم و استاندارد قابل دسترس باشد تا بتوان به سادگی آن را پردازش کرد 

 به آن اعتماد توان  ها در طول زمان تضمین شده باشد تا دیگران بدانند که می قابل دسترس بودن و سازگاری داده

 کرد.

 توان به  خواهند از آن استفاده کنند بدانند تا چه میزان می تا منبع اصلی داده، قابل ردیابی باشد تا دیگرانی که می

 صحت آن اطمینان داشت.

 گوید داده باز است. ای داشته باشد که به صراحت می مجوز استفاده 

چه »جا پرسش مهم این خواهد بود که  ن درستی و صحت اطالعات است. اینسپاری، تعیی های جمع های مهم در پروژه یکی از بخش

ای برای  گیرانه المللی موازین سخت ها و محاکم بین برای نمونه، دادگاه« هایی برای تعیین صحت داده باید بکار گرفته شوند؟ آزمون

تان مهر تأیید  های مراجع قانونی بتوانند بر صحت داده کنند و در این موارد نکته مهم این است که اطمینان از صحت اطالعات اعمال می

تان مطمئن باشید که به اعتبارتان لطمه وارد نشود. تا حد امکان  های بایست تا حدی از صحت داده ترین حالت، می بگذارند. در ساده

 سنجی کنید. آوری شده را مرور و واقعیت اطالعات جمع
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 دادههای معمول پیرامون مصورسازی  پرسش

 های داده از همه تأثیرگذارتر است؟ چه نوع مصورسازی .1

کنند.  هایی هستند که بر یک نکته خاص تأکید کرده، برای القای آن از کمترین میزان داده استفاده می ها آن تأثیرگذارترین مصورسازی

 رسانند. را به او می ها بیننده را به خود جذب کرده، پیام مشخصی تر بهتر. تآثیرگذارترین گرافیک هرچه ساده

 
 این تصویر، کمترین میزان داده را بکار گرفته تا پیامی روشن درباره وضعیت ترافیک به مخاطب القا کند.

 از کجا باید آغاز کرد؟ .2

مصورسازی خواهید ایجاد کنید؟ سپس به این فکر کنید که  خواهید برسید؟ چه تغییری را می تان شروع کنید. به چه چیز می از اهداف

تان را شناسائی کنید. ببینید آنان چه  بایست تا حد امکان مخاطبان توان به شما بکند. پس از آن شما می داده، در این راستا چه کمکی می

ر تان را متقاعد کننده خواهند یافت. چه تصاویری آنان را به تحرک واخواهد داشت؟ شما چه واکنشی را از آنان انتظا های وجهی از داده

 شان برای کار خود الهام بگیرید.  های نگاهی بیاندازید تا از روش نماها هم نیم دارید؟ در این میان، به دیگر داده

 گری را مالحظه کنم؟ های مورد استفاده در حمایت های خوبی از مصورسازی توانم نمونه کجا می .۳

 ان خوب برای الهام گیری عبارتند از:توان در اینترنت سراغ گرفت. چند مک های بسیار زیادی را می نمونه

 ایران نبض  

 سایت روزنامه گاردین وب 

 ch's Visualising Advocacy GuideTactical Te  

 Information is Beautiful  

 افزارهایی باید استفاده کنم؟ سازی و تمیز کردن داده از چه نرم برای آماده .۴

 OpenRefine .ابزاری معروف و کاربرپسند برای تمیزکردن و تحلیل داده است 

 گسترده همچون  های داده صفحه اگر با کدنویسی آشنا هستید، قالبCSV، Excel، JSON، XML، RDF 

گسترده وجود دارد که برای تمیزکردن داده به کارتان  افزارهای صفحه کنند. توابع بسیاری در نرم امکانات خوبی را فراهم می

 آید. می

 های آموزشی و ابزارهای ارائه شده در  دورهThe School of Data  به شما کمک خواهد کرد تا داده مورد

ها  گسترده  ها و ابزارهایی را درباره استفاده از صفحه توانید دوره نظرتان را بیابید، آن را تمیز کرده و تحلیل کنید. همچنین می

 برای تحلیل داده نیز در آن بیابید.

https://www.nabz-iran.com/fa/maps-infographics-center
%09http:/www.theguardian.com/membership/2014/sep/10/best-infographic-graphic-design
http://visualisingadvocacy.org/
http://visualisingadvocacy.org/
http://www.informationisbeautiful.net/
http://www.informationisbeautiful.net/
http://openrefine.org/
http://openrefine.org/
http://schoolofdata.org/courses/#IntroDataCleaning
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 نمای تعاملی چه خصوصیاتی دارد؟ یک داده .۵

توان  برد. باز هم به این فکر کنید که چگونه می ار کاربر را به سفری درون داده و حکایت نهفته در آن مینمای تعاملی تأثیرگذ یک داده

ترین میزان داده را بکار گرفت و با آن مخاطب را جذب کرده، تشویق کنید تا در مورد مسئله مورد نظرتان بیشتر مطالعه کند. شما  کم

نامند که  می» three gets»ز طریق آن حکایت تجربیات شخصی افراد را بیابند. این روش را کنید تا ا شان باز می مسیری را پیش روی

دیگر نیز هست و آن مشارکت دادن مخاطب در « get»یک « ایده بده، حکایت بده و جزئیات بده.»توان چنین ترجمه کرد:  به فارسی می

 است. Land Matri xسایت  کار است. یک نمونه بسیار جالب در این زمینه، وب

 های متفاوتی را به کار برد؟ بایست مجموعه داده آیا برای مخاطبان مختلف می .6

ر مختلفی از داده تمرکز کرد. یک مجموعه داده توان بسته به مخاطب بر عناص نه الزاما. زیبائی مصورسازی داده در این است که در آن می

طرف را آموزش دهد و به مخالفان را به  های مختلفی که یاران را به حرکت وادارد، افراد بی تواند مبنایی باشد برای مصورسازی واحد می

 چالش بکشد.

 توانم داده بدست بیاورم؟ هایی می از چه راه .7

ای را پیدا کنید که در دسترس  های از پیش گردآوری شده که داده آوری داده کنید یا این م به جمعیا خودتان اقدا -دو راه در پیش دارید 

تر باشد، زیرا این داده به منظور دیگری تهیه  اند کمی مشکل هایی که از پیش گردآوری شده کار بستن داده عموم است. ممکن است به

کنید را در  شان اطالعات کسب می شان یا با کمک کنید جامعه افرادی را که در موردزنید، سعی  آوری داده می شده. اگر خود دست به جمع

 کار دخیل کرده، نتیجه را در اختیارشان قرار دهید.

 

(، NGO'sنهاد ) های مردم توان بدست آورد. کار را با دولت، سازمان هایی که در دسترس عموم باشند را از جاهای مختلفی می داده

هایی همچون ذخیره داده  اند. پروژه آوری شده هایی بگردید که برای تحقیقات گرد ی و علمی آغاز کنید. به دنبال دادهمؤسسات دانشگاه

Open Access Directory سایت  یا وبdatahub.io  زیرمجموعهOpen Knowledge Foundation  به مردم کمک

آوری کرده یا  کنند تا منابع داده را جمع ها تالش می دا کنند. این پروژههایی که برای عموم قابل دسترس باشند را پی کنند تا داده می

 جا بیشتر بخوانید: های مختلف از منابع مختلف را گردآوری کنند. این داده مجموعه

 http://schoolofdata.org/handbook/courses/finding-data/#sthash.gUxglLRQ.dpuf 

 

  

http://www.landmatrix.org/
http://www.landmatrix.org/
http://www.landmatrix.org/
http://schoolofdata.org/handbook/courses/finding-data/#sthash.gUxglLRQ.dpuf
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 منابع بیشتر

 برای مصورسازی داده:

 The TA Bridge Webinar Using Info-Graphics and Data Visualisations to 

webinar/-initiative.org/datavis-http://tech.transparency Engage 

 Tactical Tech’s Visualising Information for Advocacy 

dvocacy.org/https://visualisinga 

 Global Witness’s The Power of the Info-Graphic 

visual/-good-a-of-power-http://www.globalwitness.org/blog/the 

 The Guardian’s Development Projects’ How to make infographics: a 

-http://www.theguardian.com/global :beginner’s guide to data visualisation

-infographics-network/2014/aug/28/interactive-professionals-development

 data-development 

 برخی ابزارهای مفید برای مدیریت و مصورسازی داده

 Import.io 

 Infogr.am 

 Tableau Public  

 OpenRefine 

 Timeline 

 CartoDB 

 پیرامون کاربرد داده در تغییرات اجتماعی

 http://www.theguardian.com/dataThe Guardian Data Blog  

 http://www.undatarevolution.org/UN Data revolution group  

 https://openspending.org/Open Spending  

o IN CAMEROON, BUDGET TRANSPARENCY ONE COUNCIL AT A 

TIME 

 initiative.org/-http://tech.transparencyBridging Transparency and Technology  

 Online book: Visualizing information for advocacy  

https://visualisingadvocacy.org/ 

 http://www.gapminder.org/Gapminder  

 FabRiders’ What I’ve Learned about Data Advocacy:  

advocacy/-http://www.fabriders.net/data 

 FabRiders’ What I’ve Learned about Privacy, Data & Digital Tools: 

privacy/-http://www.fabriders.net/data 

 -http://www.fabriders.net/why What I’ve Learned about Maps:Fabriders’ 

maps/ 

 https://www.tacticaltech.orgTactical Technology Collective  

 The TA Bridge Webinar Getting Citizens Engaged in Your Transparency 

-initiative.org/webinar-http://tech.transparency and Accountability Project:

/engaged 

http://tech.transparency-initiative.org/datavis-webinar/
http://tech.transparency-initiative.org/datavis-webinar/
http://tech.transparency-initiative.org/datavis-webinar/
https://visualisingadvocacy.org/
http://www.globalwitness.org/blog/the-power-of-a-good-visual/
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/aug/28/interactive-infographics-development-data
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/aug/28/interactive-infographics-development-data
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/aug/28/interactive-infographics-development-data
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/aug/28/interactive-infographics-development-data
https://import.io/
https://import.io/
https://infogr.am/
https://infogr.am/
http://www.tableau.com/public/
http://www.tableau.com/public/
http://openrefine.org/
http://openrefine.org/
http://www.simile-widgets.org/timeline/
http://www.simile-widgets.org/timeline/
http://cartodb.com/
http://cartodb.com/
http://www.theguardian.com/data
http://www.undatarevolution.org/
https://openspending.org/
http://community.openspending.org/2014/08/in-cameroon-budget-transparency-one-council-at-a-time-2/
http://community.openspending.org/2014/08/in-cameroon-budget-transparency-one-council-at-a-time-2/
http://tech.transparency-initiative.org/
https://visualisingadvocacy.org/
http://www.gapminder.org/
http://www.fabriders.net/data-advocacy/
http://www.fabriders.net/data-advocacy/
http://www.fabriders.net/data-advocacy/
http://www.fabriders.net/data-privacy/
http://www.fabriders.net/data-privacy/
http://www.fabriders.net/data-privacy/
http://www.fabriders.net/data-privacy/
http://www.fabriders.net/why-maps/
http://www.fabriders.net/why-maps/
http://www.fabriders.net/why-maps/
http://www.fabriders.net/why-maps/
https://www.tacticaltech.org/
http://tech.transparency-initiative.org/webinar-engaged/
http://tech.transparency-initiative.org/webinar-engaged/
http://tech.transparency-initiative.org/webinar-engaged/
http://tech.transparency-initiative.org/webinar-engaged/


 

17 

 درک بهتر داده

  DataFundamentals:School of Data’s 

http://schoolofdata.org/courses/#DataFundamentals 

 https://structureofnews.wordpress.com/ (Re)Structuring Journalism   

 

 سپاری های جمع پروژه

 

 Land Matrix 

 Iran-Nabz 

 Eurasian Harm Reduction Network -Women Against Violence Project 

 Ushahidi 

 pHarassma 

 

 

 

 

 

 

http://http/schoolofdata.org/courses/#DataFundamentals
http://http/schoolofdata.org/courses/#DataFundamentals
http://schoolofdata.org/courses/#DataFundamentals
https://structureofnews.wordpress.com/
http://www.landmatrix.org/en/
http://www.landmatrix.org/en/
https://www.nabz-iran.com/fa/
https://www.nabz-iran.com/fa/
http://www.harm-reduction.org/issues/women-who-use-drugs
http://www.harm-reduction.org/issues/women-who-use-drugs
http://www.ushahidi.com/
http://www.ushahidi.com/
http://harassmap.org/ar/
http://harassmap.org/ar/

