
ً تمثیل البیانات بصریا

لینا عجیالت



أجندة الورشة



الغرض من التمثیل البصري للبیانات



http://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo


ً امتالك البیانات لیس كافیا

یجب أن نعرضھا بطریقة جّذابة وسھلة الفھم



http://www.thefunctionalart.com/


لماذا نحتاج إلى تمثیل البیانات بصریًا؟
البیانات تساعد على وضع القصص في سیاقھا، وتساعد في اإلجابة على سؤال «لماذا یجب أن نھتم؟»

تمّكننا البیانات من أخذ قصص األفراد وتوضیح كونھا جزًءا من نمط ما أو من مشكلة أكبر

لكن األرقام ال تعني شیًئا إذا لم توضع في سیاق 



كیف نضع الرقم في سیاق؟
نبحث عن:

تغّیر، أو مقارنة، أو عالقة، أو توزیع 





  ما معنى أن یستھلك 
األردنیون 6 مالیین 

دجاجة؟ 

 6
مالیین 
دجاجة

 

3
 أیام

 10
ملیون 
نسمة

0.2
 دجاجة لكل مواطن لكل 

یوم
 



"نصیب الفرد من المیاه في األردن یقل عن 100 متر مكعب سنوًیا"-

الرقم وحده ال یعني شیًئا.

"نصیب الفرد من المیاه في األردن یقل عن 100 متر مكعب سنوًیا، فیما یبلغ خط -
الفقر المطلق لشح المیاه عالمًیا 500 متر مكعب سنوًیا".



یجب أن نترجم األرقام بصرًیا



عالقة + تغّیر عبر الّزمن



مقارنة + تغّیر عبر الّزمن



توزیع



توزیع



توزیع، مقارنة



مقارنة



توزیع



ھل الرسوم التالیة مفیدة؟ ماذا تخبرنا؟



https://www.elwehda.com/Akhbar-Al-Alm/4604429/%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1---%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9.html


https://twitter.com/PrimeMinistry/status/1073947890035384321/photo/1


http://visually.visually.netdna-cdn.com/Top10DefenseBudgets_4f67beb9d6125.jpg


مبادئ التصمیم االحترافي
البساطة: إختیار ثالثة ألوان وخطوط كحٍد أقصى والحفاظ على استخدامھا في تصمیمك.●

التسلسل الھرمي: تحتاج جمیع العروض المرئیة إلى نقطة محوریة لتوجیھ عملیة السرد خالل العرض.●

اإلیجاز:استخدام النص الموجز والحفاظ على بقائھ في صمیم الموضوع.●

الوضوح: استخدام العناوین والتسمیات بوضوح،تحدید الوحدات، استخدام وسیلة إیضاح عند الضرورة، ودائماً وضع ●

عناویناً للمحاور.



خمس قواعد ذھبیة



تجنب التأثیرات ثالثیة األبعاد1.





http://assafirarabi.com/ar/25458/2019/04/29/%D8%B9%D9%85%D9%91%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D9%84%D9%91%D9%87-%D9%84%D8%A3/


2. ترتیب البیانات من األكبر إلى األصغر، وبدأ ترقیم محور الصادات 
(العمودي) من "صفر"



https://www.7iber.com/2013/10/syrians-benefit-economy/


3. اختر/اختاري لونین أول ثالثة ألوان كحٍد أقصى أو درجات اللون نفسھ؛ 
تجنّب/ي األلوان الالمعة



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arab_League_countries_by_GDP_(nominal)


تساعد األلوان على ضبط النبرة●

یمكنك استخدام األلوان لتوجیھ عین المشاھد وجذب االنتباه إلى میزات معینة.●

تتیح لك األلوان سرد حكایة.●

راِع استخدام نفس اللون لنفس المتغیرات في المخططات المرتبطة ببعضھا●



4. العنوان الرئیسي یجب أن یروي حكایة
الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البیانات









أمثلة على عناوین ضعیفة: 

معدالت العنف المنزلي في أفغانستان.

صادرات المملكة المتحدة من األسلحة

https://www.pajhwok.com/en/2016/05/11/cases-violence-against-women-mediation-best-option
https://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-middle-east-north-africa


اختیار العنوان  الرئیسي األفضل

http://annkemery.com/four-storytelling-strategies/


5. استخدم/ي نّصاً واضحاً إلضافة السیاق
إضافة تسمیات لعناصر الرسم البیاني●
إضافة مصدر البیانات●
ربط بیاناتك بمصدرھا األصلي●
التأكد من وضوح الفترة الزمنیة التي تغطیھا البیانات ●



استخدام العناوین المباشرة للعناصر

https://app.datawrapper.de/chart/r7EFu/visualize?tpl=rjRUb


وضع عناوین للمحاور

https://app.datawrapper.de/chart/r7EFu/visualize?tpl=rjRUb


إرفاق رابطاً لمصدر البیانات 

https://app.datawrapper.de/chart/r7EFu/visualize?tpl=rjRUb


 القّراء لیسوا مضطرین لتذّكر األرقام، وھذا
 ھو الھدف األساسي من استخدام عروض
ً  البیانات التصّوریة؛ لذا ال تضع أرقاما
فحسب ضمن رسمك البیاني بال سبب



خالصة: خمس قواعد ذھبیة
تجّنب /ي التأثیرات ثالثیة األبعاد1.
رّتب /ي البیانات من األكبر إلى األصغر2.
اختر/اختاري لونین أو ثالثة كحّد أقصى؛ ینطبق األمر نفسھ على أنواع الخطوط3.
العنوان الرئیسي یجب أن یروي قصة4.
أضف /اضیفي السیاق من خالل استخدام نص واضح5.



ً خطوات عملیة عرض البیانات بصریا



 رّتب/ي البیانات المتوفرة في جدول●
ما ھي األسئلة التي تخطر في بالك عن ھذه البیانات؟●
ھل یمكن اإلجابة عن ھذه األسئلة بعملیات حسابیة؟ بمقارنات؟●
ھل ھناك بیانات ناقصة یمكن إضافتھا؟ ●
ما القصة في البیانات؟ ●

كیف نبدأ؟



ھل ھناك عالقات أو نسب یمكن التوصل إلیھا من خالل عملیة حسابیة وإضافتھا ●
للجدول؟

ما الذي شّد انتباھك في البیانات؟ ھل ھناك تغّیر في النمط؟ ھل ھناك شيء یخالف ●
التوقعات؟

ما ھو أنسب شكل إلبراز ھذا التغّیر أو العالقة أو الجانب الملفت؟●
ما ھي المتغّیرات؟ ما ھي التصنیفات؟ حسب الزمن؟ المناطق؟ األنواع؟ ●

جد/ي القصة في البیانات



الخطوات الثالثة إلنشاء مخطط البیانات

1- ماھي وجھة نظرك؟

العنوان ضیة
فر

 ال

2- كیف یمكنك تأكید وجھة نظرك على الرسم 
البیاني؟

نوع المخطط البیاني و البیانات و لون المخطط و النقاط الرئیسیة و 
التعلیقات التوضیحیة

ت
ثبا

اإل

ماذا ُیظھر المخطط البیاني النھائي؟

الوصف و العناوین المفتاحیة و المصادر

یر
فس

الت

یتطلب

یتطلب



حافظ/ي على تركیزك
"العناوین ھي فرضیاتنا، نحن َنِعد من خاللھا القارئ بما سوف یراه بمجرد إلقاء نظرة على المخطط، وھذا یحمل عدة 

مزایا: یحفظ وقت القارئ حیث أنھ سیعرف على الفور ما یجب علیھ االنتباه إلیھ عند النظر إلى المخطط، كما أنھ سیتذكر 
المبدأ االساسي للمخطط بشكل أفضل عندما یكون مكتوباً."

DataWrapper ،لیزا تشارلوت روست-



https://www.almasryalyoum.com/infographics/details/1392


 Source: “The US is the Biggest Carbon Polluter in History” (NYT, 1/6/2017)



اقترح/ي عنوانًا آخر



التالي: من العنوان إلى التصور



 اختیار المخطط
الصحیح

 كیف تجعل مخططاً ما مناسباً لبیاناتك
وعنوانك الرئیسي؟



ال تعتمد أبدا على التخمین في تصویرك البیاني



أنواع المخططات



سیعتمد رسمك البیاني على :

نوع البیانات:

رقمیة●
فئویة●
رقمیة + فئویة●
خرائط●
شبكیة●

الرسالة:

التوزیع●
الترابط●
الترتیب ●
جزء من كل●
التطور●
الخریطة●
االنسیاب●



المخطط الشریطي



المخطط الشریطي:



المخطط الشریطي:
یظھر المخطط الشریطي العالقة بین المتغیرین الرقمي والفئوي, حیث  یمثل كل شریط مجموعة من المتغیرات الفئویة, و 

یمثل حجم الشریط قیمتھ الرقمیة. باالعتماد على المخططات الشریطیة یمكننا إجراء مقارنات دقیقة بین القیم.





اختر المخطط الشریطي األفضل؟
 



اختر المخطط الشریطي األفضل؟



الفقاعات أو الدوائر للمقارنة

http://www.nytimes.com/interactive/2012/02/13/us/politics/2013-budget-proposal-graphic.html?_r=0




المخطط الخطي



المخطط الخطي



المخطط الخطي
یبین المخطط الخطي تطوراً واحداً من المتغیرات الرقمیة المتعددة, حیث ترتبط النقاط البیانیة بخط. یستخدم المخطط 

الشریطي غالباً لعرض اتجاه البیانات في فترات أو سالسل زمنیة, لذلك ُیرسم الخط غالبا وفقاً للتسلسل الزمني



ال تجعلھ معكرونة



مقارنة
المخطط الشریطي
بالمخطط الخطي



المخطط الدائري



المخطط الدائري
ھو عبارة عن دائرة مجزأة إلى أقسام تمثل كل منھا نسبة معینة من المجموع الكلي. وغالباً ما یتم استخدام المخطط الدائري 

إلظھار األجزاء بحیث یكون مجموعھا %100.

أفضل التطبیقات:

ال یتعدى الخمس شرائح●
یجب أن تكون الشرائح ذات أحجام مختلفة●
یجب اال  یكون تصنیف األرقام مطلوباً للوصول الى الرسالة الكلیة●



مقارنة المخطط الدائري مع المخطط الشریطي

https://madamasr.com/ar/2018/05/30/feature/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84/


الرسم التخطیطي



الرسم التخطیطي: أیھما رسم تخطیطي؟

http://www.youtube.com/watch?v=FrXz8hZiMwM


الرسم التخطیطي
تستخدم الرسوم التخطیطیة االیقونات إلعطاء صورة عامة أكثر ارتباطا لمجموعة صغیرة من الحقائق المنفصلة.

تمثل االیقونات بشكل نمطي فئة أو موضوع البیانات, مثال: ستستخدم البیانات الخاصة بالسكان ایقونات الناس ویمكن لكل 
ایقونة أن تمثل وحدة واحدة ألي عدد من الوحدات (مثال: كل أیقونة تمثل 10). یتم مقارنة مجموعات البیانات جنباً الى 

جنب في كل االعمدة أو الصفوف من األیقونات وذلك لكل األصناف مع بعضھا البعض.

یمكن استخدام األیقونات أن یساعد أحیانا في التغلب على االختالفات في اللغة والثقافة والتعلیم.



الرسم التخطیطي: الكثیر من األیقونات

https://inkyfada.com/ar/2016/11/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/


إبراز العالقة
Scatterplot Bubble Chart



http://visualdata.dw.com/specials/bildung/en/education-military.html#/MENA


Treemap :إلبراز الھرمیة في التوزیع أو المقارنة

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/hs92/1001/




تحضیر للیوم الثاني: إنشاء حساب على فلوریش

http://flourish.studio

http://flourish.studio

