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 مقدمة 

، وفي كل عام  متزايدة تحدياتفي ظل األزمات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الحالية، يواجه مواطنو العالم 
ية الفقر والظروف المعيشية السيئة. لهذا السبب، أصبحت برامج الحماية االجتماعية  حيقع ماليين األشخاص ض 

وتهدف هذه البرامج إلى دعم أولئك الذين يواجهون صعوبات في تأمين   ،ةاإلنمائي الخططجزءًا أساسيًا من 
االقتصادية المفاجئة،   اتر المتوقعة مثل األحداث الطبيعية واألزم، بسبب األحداث غيالكريمل العيش بُ ُس 

عليهم تداعيات الصدمة على مدى سنوات عديدة. وتستهدف برامج تؤّثر  والذين، إن لم يتلقوا الدعم الالزم، قد
ذوي  مثل األمهات العازبات، واألشخاص (الحماية االجتماعية الفئات التي تواجه تحديات هيكلية في المجتمع 

لحد من مشاكلهم أو على األقل تخفيفها، وذلك عبر تزويدهم بما يكفي من األدوات  ل  )يننّ اإلعاقة، والسكان المس
الفقر  لتجّنب  مجموعة واسعة من االستراتيجياتالحالية  لتطوير حياتهم المهنية والشخصية. وتتضمن البرامج

 .تسببه التيأو الحد من أثره، ومعالجة تداعياته والمشاكل الهيكلية 

احتياجات الناس، تحتاج الحكومات إلى وضع استراتيجيات تسمح  وازدياد  الموارد، تّتصف بندرة وفي فترة
الحاجة إلى الموارد باالستفادة منها. ومن خالل هذه االستراتيجيات، يمكن لصناع   بأمّس  يه لتياللفئات 

السياسات تحسين فرصهم في اختيار البرامج المناسبة الستخدام األموال بكفاءة، وبالتالي تغطية احتياجات 
  ،بيئتهو ،افتهبلد وثق واقع كلجيات، ألن يوصفة سحرية لنجاح هذه االستراتيوجد  السكان قدر اإلمكان. ال 

مؤسساته وتاريخه يجعل كل حالة فريدة من نوعها من نواح عديدة. ولهذا السبب، ليس من المعقول االدعاء  و
من المهم االعتراف بأن بعض العناصر الهيكلية لهذه البرامج  فيناسب جميع البلدان. ومع ذلك،  بوجود حّل موّحد

إلى آلية كافة محدودية الموارد، تحتاج برامج الحماية االجتماعية ل لها أنماط مماثلة. فعلى سبيل المثال، ونظراً 
الخصائص الالزمة لكي يصبحوا مستفيدين. ولذلك، وفي ب مدى تمّتعهم وتحديد ،لجمع المعلومات من األفراد

حين أنه ليس من الواقعي وضع دليل موّحد يحدد المبادئ التوجيهية الصحيحة بشأن كيفية تنظيم برامج 
السياسات بشأن كيفية تنظيم البيانات الحالية   صنّاع لتوجيهاالجتماعية، فمن الممكن وضع دليل  الحماية

 صناع، سيكون لدى األّولية للتحسين. وبعد إجراء هذه التقييماتالقابلة المجاالت وتحّدد  بطريقة تغذي البرامج،
 .للتمكن من المضي قدماً  كافية عن بعض النقاط التي تحتاج إلى التحسينالمعلومات الالسياسات 

 (SPP-RAF) االجتماعيةإطار التقييم الس��ع لبرامج الحماية 

أدوات تقييم الحماية االجتماعية شائعة في األدبيات الدولية، وهي تحدد النقاط الرئيسية التي ينبغي على عتبر  تُ 
مة خصيصًا صم� األطر مفاهيمية للغاية ومُ   هذه   برامج الحماية االجتماعية النظر فيها من جوانب مختلفة. وبعض 

يركز على الرصد المستمر ألهداف   البعض اآلخر   االستراتيجية الشاملة للبرنامج، في حين أن   لتحديد لتوجيه القارئ 
باستراتيجية الدعوة وكيفية التعامل مع مختلف أصحاب   يهتمّ البرنامج من أجل تحديد كفاءتها وفعاليتها، و

لتزامهم بتنفيذ الخطط. وتقوم أطر أخرى بتطوير أدوات تحليلية منطقية لتحديد القدرات المصلحة لضمان ا 
 .(GIZ, 2017)،  (OECD, 2019)،  (UNICEF, 2019)والتحديات التي يمكن أن يواجهها البرنامج.  
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من األطر واألدوات المتاحة، إلى  انطالقاً ، SPP-RAFويهدف إطار التقييم السريع لبرامج الحماية االجتماعية 
  صناع السياساتتقديم تقييمات عملية منخفضة التكلفة يمكن تنفيذها بانتظام كجزء من البرامج، وتزويد 

خطوات محاذية مع الرسم   . لهذا السبب، يتم إنشاء اإلطار وفق أربعهابالنقاط الرئيسية التي تؤثر على نجاح
 . أدناهالتخطيطي المعروض في الشكل 

 

 مكن تحديد المسار المنطقي العام على الشكل التالي:ييتم شرح كل خطوة في الفصول التالية، بينما 

يستند الجزء األول إلى البيانات التي يتم جمعها من  :(Profiling beneficiaries) تحديد المستفيدين )أ(
ة من األدوات اإلحصائية.  مجموع  باالعتماد على لسماتهم في هذه المرحلة وفقاً  المصنفينالمستفيدين 

احتياجاتهم، وضمان تعافيهم وتحديد المستفيدين من البرنامج،  صناع السياساتوتتيح هذه المالمح ل
 ؛ ظروفهم الصعبة الفوري أو التخفيف الفعال من حّدة

يستند الجزء الثاني إلى عملية اختيار المستفيدين.   :(Targeting characteristics) خصائص االستهداف ) ب(
د  المستفيدين الحاليين  سمات المعتمدة ومقارنةهذه الخطوة، من خالل مراجعة معايير االختيار وُتحد�

. توفر هذه الخطوة مدخالت إلجراء مناقشة رفيعة المستوى  االختيارالخصائص التي تستند إليها عملية ب
ين من البرنامج، ومناقشة درار التفكير في المتغيرات الحالية التي تحدد المستفيع القا يمكن فيها لصنَ 

، حاجة إلى متغيرات إضافية أو إلغاءال مدىأهميتها بالنظر إلى البرامج الحالية والمستقبلية، والتحقق من 
 ؛أو إعادة صياغة المتغيرات الحالية

الثالث إلى بيانات المستفيدين الحاليين  يستند الجزء :(Coverage evaluation) تقييم التغطية )ج(
غير والمعلومات التي تجمعها مصادر إدارية أخرى عن غير المستفيدين. من خالل تحديد السكان 

ضمن السكان المستفيدين الحاليين، وتقدير الخصائص المفقودة لغير المستفيدين، يقدر هذا  المستحقين 
ضمن  حالياً  درجينمُ  غير  يتم اختيارهم كمستفيدين ولكنهم القسم األفراد المحتملين الذين يستحقون أن

1. Profiling 
beneficiaries

2. Targeting 
characteristics

3. Coverage 
evaluation

4. Beneficiary 
evaluation
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البرنامج. كما يحدد المستفيدين الذين ال تكون خصائص اختيارهم نمطية، والحاالت التي لم يتم فيها  
تسجيل بعض المتغيرات ذات الصلة. وعلى الرغم من أن هذه المعلومات ال تكفي لتحديد األشخاص الذين  

 الديمغرافية الرئيسية وحّل  -تحديد السمات االجتماعية لتوجه صناع القرار إالّ أّنها  يساء تصنيفهم،
تحديد  ل صناع السياسات توجيه ، يمكن لهذه الخطوةلذلك. مثالً  وفقاً  المشاكل العالقة والمضي قدماً 

  لبُ الُس  المحافظات التي يمكن أن يكون لديها سجل فرعي منهجي للمستفيدين، وتسمح لهم بمناقشة أفضل
 ؛ ذات الصلة لتحسين استراتيجيات تقديم الخدمات

تستند الخطوة األخيرة إلى القدرة على تتبع األفراد أثناء  :(Beneficiary evaluation) قييم المستفيدينت ) د(
نشئت برامج الحماية االجتماعية لتحسين ظروف ر سماتهم. وا� مشاركتهم في البرامج وفهم كيفية تغيّ 

من  و ،تحسين هذه الظروفحول قدرة البرامج على  التساؤل التالي المستفيدين منها؛ ولذلك، يمكن طرح
خالل تحديد المتغيرات الرئيسية للتتبع ومتابعة األفراد أثناء مشاركتهم في البرنامج، من الممكن التحقق 

الخطوات األخرى،  نقيضل عيشهم. تحذير: على بُ مما إذا كانوا يشاركون بفعالية بطريقة تسمح بتحسين ُس 
 القدرة على التمييز بين الفوائد(زة التعقب وتقييم االتجاه تتطلب هذه الخطوة تحليالً مفصالً لتحديد أجه

، والقدرة على معرفة ما إذا كان الفرد  )العام للمجتمع الناتجة عن التحّسنوالفوائد  الناتجة عن البرنامج
. وبما أن هذه العناصر تتطلب مجموعة كبيرة من أّن مشاركته صورّية يستفيد فعليًا من البرنامج أم

التقنيات بعيدًا عن الخطوات الثالث األخرى، فإن هذا الدليل سيغطي الخطوات الثالث األولى بالتفصيل 
 في دليل الحق.ليتّم تناولها ويترك هذه الخطوة األخيرة 

 إلى أربع ركائز: تناداً اس تم بناؤه فقد، SPP-RAF إلطارولتحقيق أقصى قدر من التطبيق العملي 

وبالتالي تكون (بأنها: قابلة للتكرار  SPP-RAFتتسم التقنيات اإلحصائية المستخدمة لتنفيذ إطار  التنظيم: )أ(
يمكن استخدام نفس األدوات حتى  ( ، قابلة للقياس )النتائج مستقلة عن الفرد الذي يقوم بعملية الحساب

يمكن تطبيق نفس  (، قابلة للتوحيد )نطاق تغطيتهامن  لو زادت البرامج من عدد المستفيدين منها أو
مع تطور أولويات البرنامج، تعكس األدوات (ف ، وقابلة للتكيّ )اإلجراء التحليلي على برامج مختلفة

 ؛ )بها  صناع السياساتالتحليلية هذه التغييرات وُتعلم 
خفضة التكلفة والقيام بتحديثات  بيانات من بما ُيتيح جمعالبيانات اإلدارية،  ُتستخدم :الكمي التحليل ) ب(

من برنامج الحماية  ُيقّدمها الناس لالستفادة، يمكن استخدام بيانات االستبيانات التي مثالً  منتظمة.
االجتماعية، والبيانات اإلضافية التي يقومون بتعبئتها عند اإلبالغ عن ضرائبهم أو المدفوعات التي  

مم هذا النظام بحيث ال يتطلب الكثير من  على ذلك، فقد ُص  يتكبدونها مقابل الخدمات العامة. وعالوة
، تعكس االستنتاجات اً بل يتطور مع نضوج نظام الحماية االجتماعية. وأخير ،البيانات في البداية

معت من أجل البرامج. وبالتالي، ة، كما يتضح من البيانات التي ُج المستخلصة من التحليل الحالة المحليّ 
وكذلك مديري البيانات لتحسين  ،وضع السياسات في تساعد األدوات في توجيه صناع القراريمكن أن 

 ؛ نظام المعلومات باستمرار
شفافة  هذه العملية : تدعم األدلة االستنتاجات المستخلصة. وبالتالي، تعتبر القرارات القائمة على األدلة )ج(

، يمكن للسياسات المستمدة من هذه االستنتاجات أن تشكل فمثالً مساءلة المنظمة وشرعيتها.  من وتعزز
 ؛ تشير بوضوح إلى البيانات التي تدعم هذه السياسات كونها قاعدة المناقشات العامة،

 ، تساعد هذه العملية على تحديد:للنظام الدوريةمراقبة المن خالل  الحالة الراهنة والتطور: ) د(
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  معّوقات األشخاص الذين يواجهونكان الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى البرامج.  السك (1)
 للوصول إلى المؤسسات العامة لتقديم طلب المشاركة في البرنامج.

 البرامج ،مثالً .  قبل من كانت كما الحالي الوقت في مناسبة فيها االختيار أساليب تعد لم التي البرامج (2)
 البرنامج رتغيّ  بعد ولكن لوظائف،ل الرسمي الطابع تحديد أجل من الماضي في دةمعتمَ  كانت التي

 .إليها حاجة هناك تعد لم ،الوقت مرور مع المذكور
  المستعّدات الشابات عدد ازدياد المثال،  سبيل على. فيها المستهدفين سكانال  عدد رتغي�  التي البرامج (3)

 .لدعمهن جديدة سياسات إلى وحاجتهنّ  العمل سوق إلى لالنضمام

 هيكلية الدليل والمالحظات الختامية 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا بل هو أداة تعليمية أنتجتها  ي،الدليل مادة للتعلم الذات ُيشكّل هذا ال
ويمكن استخدامه لتنشيط  .االجتماعيةالحماية ي لبرامج منهج التدريب على التحليل الكمّ  الستكمال )اإلسكوا(

، فإنه يأتي مرفقًا بالملفات التي تحتوي على الرموز هللحصول على أقصى استفادة منوذاكرة المتدربين. 
 ومجموعات البيانات المستخدمة لشرح المحتويات على اختالفها.

ين. ، تقديم عرض شامل ىولاأل  الخمسة الفصول، الذي يتضمن األول يهدف الجزء ويقسم الدليل إلى جزا�
لمرونته  ونظراً . R. والبرنامج اإلحصائي المختار هو SPP-RAFللبرمجيات اإلحصائية المستخدمة لتنفيذ إطار 

في   شعبية من البرامج األكثر Rكونه منصة مفتوحة المصدر، أصبح البرنامج اإلحصائي  والكبيرة وخصائصه، 
تقارير ضخمة.   بوضع حيد مجموعات البيانات الكبيرة وتقومالتحليالت الكمية التي تتطلب عادة تو تطوير

 في حين أن المتدربينوولهذه األسباب، يستند برنامج التدريب الحالي إلى هذه المجموعة اإلحصائية.  
لالطالع على األدوات اإلحصائية   ،الثانيالبرنامج يمكن أن يتجهوا مباشرة إلى الجزء  المتمكّنين من هذا

   األول لو سريعة على الفصول األخيرة من الجزءوأن يلقوا نظرة  ويفّضل، SPP-RAFالمطلوبة لتنفيذ إطار 
ل إنشاء  بطرق تسهّ  Excel )إكسيل(لربط البرنامج مع  الً بُ ألنها تقدم ُس  )الخامس و الرابع وال سيما الفصلين(

، الذي يتضمن منهلكتروني، فيما يناقش الجزء الثاني من الدليل لمحة عن البرنامج اإلالتقارير. يقدم الجزء األول  
على الصعيد المفاهيمي ثم يعرض األدوات  SPP-RAF، الخطوات المختلفة إلطارالثامنإلى  السادسالفصول من 

 والرموز ذات الصلة الالزمة لتنفيذه. 

  - SPP-RAF إطارفعلي، تستند جميع األمثلة المقدمة لتنفيذ وأخيرا، ولتحسين الصلة بين المفاهيم والتطبيق ال
. تبدأ دراسة الحالة في مرحلة مبكرة من  للتقييملديه برنامج للحماية االجتماعية بحاجة  افتراضيإلى بلد 
،  لذلكمن خالل وصف بيانات البلد المعني.  Rحيث يتم توضيح وظائف البرنامج االحصائي الثاني، الفصل 
بما  الخامس إلى الثانيقراءة الفصول من  بفي االطالع مباشرة على أدوات التنفيذ  المتدّربون الراغبون يوصى

 . الثانيجل فهم أفضل لألمثلة التوضيحية المقدمة في الجزء  ألأنها تصف دراسة الحالة 
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نامج توحيد العمل في إطار البر  . الجزء األول
 Rاالحصائي  

 Rمقدمة حول البرنامج االحصائي  . الفصل األول

لهم االطالع على هذا   نّ للمتدربين الذين لم يتس Rيهدف هذا الفصل إلى تقديم لمحة عن البرنامج االحصائي 
وتحديد طريقة   R. ويبدأ الفصل بتعريف البرنامج االحصائي وظائفه األساسية البرنامج، وذلك عبر وصف

 .1كيفية إنشاء الرموز األساسية  وينتهي بشرحالمكونات التي يستخدمها البرنامج، مختلف ثم يصف  تحميله،

 ؟ Rرنامج االحصائي  بما هو ال 

 ؛ هو عبارة عن لغة وبيئة للحوسبة اإلحصائية والرسومات البيانية Rالبرنامج االحصائي   )أ(
الخطية وغير الخطية، واالختبارات النمذجة (وهو يوفر مجموعة من التقنيات اإلحصائية والرسومية  ) ب(

هذه التقنيات في  تستخدم. )...اإلحصائية الكالسيكية، وتحليل السلسلة الزمنية، والتصنيف، والتكتالت، 
لتوفير الدعم في عمليات اتخاذ القرارات القائمة على   الحماية االجتماعيةتنظيم التحليل الكمي لبرامج 

 ؛األدلة
جهة سهلة االستخدام تسهل تصور المدخالت والمخرجات التي يستخدمها. لذلك، للتمكن  وا Rال يوجد لدى  )ج(

التي تحسن طريقة   Rstudio )آر ستوديو(تحميل الواجهة البينية  يجب بطريقة مريحة، Rمن استخدام 
.  R Studioو  Rويعرض القسم التالي الخطوات حول كيفية تحميل كل من  اتصال المستخدم بالبرنامج.

  حول عملية التحميل، يرجى االطالع على:  تفصيلي صول على شرحللح
https://courses.edx.org/courses/UTAustinX/UT.7.01x/3T2014/56c5437b88fa43cf828bff5

371c6a924 . 

 R Studioوالواجهة ال�ينية    Rتحميل برنامج  

الموجود على   CRANعلى رابط  ي/ ثم انقر https://www.r-project.orgبزيارة الرابط  قومي/ : قم1الخطوة 
 يسار صفحة الويب. 

 
بل ديفيد  ق من  "Rاإلحصاءات التطبيقية مع برنامج "، يوصى بقراءة Rوللمتعلمين الراغبين بتوسيع نطاق معرفتهم بالبرنامج االحصائي  1

الذي يتم تحديثه بانتظام ويمكن العثور عليه على الرابط  ، " Applied Statistics with R"دالبياز 
)https://daviddalpiaz.github.io/appliedstats/applied_statistics.pdf( . من هذا الكتاب.  7-1ويستند إلى الفصول 

https://courses.edx.org/courses/UTAustinX/UT.7.01x/3T2014/56c5437b88fa43cf828bff5371c6a924
https://courses.edx.org/courses/UTAustinX/UT.7.01x/3T2014/56c5437b88fa43cf828bff5371c6a924
https://www.r-project.org/
https://daviddalpiaz.github.io/appliedstats/applied_statistics.pdf
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 . Cloud-0على أي رابط للمتابعة، من القائمة التي تبدأ بـ  ي/ : اضغط2الخطوة 
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 Mac وماك Windowsوينطبق ذلك على كل من ويندوز  Rأي تحميل  Download Rعلى  ي/ : انقر3الخطوة 

 . )يعتمد ذلك على جهازك(

 

 ."للمرة األولى Rتثبيت "أي  "install R for the first time"على  ي/ : انقر4الخطوة 
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يستند الرسم  ( "لنظام التشغيل ويندوز Rتحميل "  ”Download R for Windows“فوق  ي/ : ثم انقر5الخطوة 
 . ) Macينطبق أيضًا على نظام التشغيلو، Windowsالتوضيحي على جهاز يعتمد  

 

 ها في برنامج التثبيت. باإلرشادات الموصى  ي/ بتشغيل ملف التثبيت على جهازك واتبع قومي/ : قم6الخطوة 

 . "Rstudio"في تحميل  دماً بنجاح، يمكن المضي قُ  "R"بعد تثبيت برنامج 

 ."تحميل"أو  "Download"على  ي/ ، وانقرwww.rstudio.comبزيارة موقع  قومي/ : قم1الخطوة 
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 . Rstudioمن  "المجانية"على النسخة  ي/ : انقر2الخطوة 
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. بمجرد تنزيل ملف التثبيت، افتحه "Rstudioتحميل "أي  "Download R Studio"على  ي/ : انقر3الخطوة 
 .واتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة
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 RStudioالواجهة ال�ينية   

 . Rstudio: أربع مجموعات من واجهة ي/ الخاص بك، ستلحظالحاسوب على جهاز  RStudioعند تشغيل 

 

كتابة نصوص التعليمات البرمجية أو الرموز، وحفظها، ومراجعة   حيث يمكنالمصدر؛  بويسمى الربع األول  
 قواعد البيانات، وتحديد خطوط التعليمات البرمجية التي تريد تنفيذها.
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القوائم  ستجد  هايستعرض جميع المتغيرات التي قمت بتحميلها. من بينوالبيئة والتاريخ، بويسمى الربع الثاني 
  التأكّديمكن التمارين ذات الصلة. ستفيد في تطوير يرها من المتغيرات التي والوظائف ومجموعات البيانات وغ 

من المحفوظات، واالتصاالت، واالطالع على البرامج التعليمية، ولكن نوافذ التبويب هذه ليست ذات صلة 
 بالدليل الحالي.

 

ات الخاصة بك، ومعاينة ما قمت والربع الثالث المتعدد األغراض، هو األكثر فائدة ألنه يسمح بالتحقق من الملف
الع على دليل  ، واالّط )حة في القسم التاليموّض (بإنشائه، والتحقق من الحزم التي يتم تحميلها في النظام 

 المساعدة في البرنامج. 

 



13 

سترى فيه نتائج التعليمات البرمجية التي تقوم بتشغيلها في قسم  حيث والربع األخير هو وحدة التحكم، 
 ألنها ال تحتفظ بتعقب واضح  بذلك نصح كنك أيضا كتابة الرموز البرمجية األساسية، ولكن ال يُ يمو ،المصدر

 كما في قسم المصدر.

 

 الحزم والمكتبات  

حيث يوجد  والرموز التي يستخدمها البرنامج للقيام بالتحليل اإلحصائي   Rوتمثل الحزم مجموعات من وظائف 
ويمكن الوصول إليها مباشرة  Rمجموعة من الحزم األساسية التي تستخدم كجزء من الشيفرة المصدرية لـ 

  Rتحميلها على حدة. تحتوي هذه الحزم على الوظائف الرئيسية التي تسمح لـ دون الحاجة ل، Rكجزء من تثبيت 
 تؤدي وظائف إحصائية ورسومية نموذجية. وبالعمل، 

من خالل   ،بذلك Rاستخدامها عليك أن ُتعلم ب رغبتإذا و. "libraries" "المكتبات"يتم االحتفاظ بالحزم في 
 .(library) استخدام الدالة

 

. )أن ينفذ تطلب منه بأنك Rأي إعالم (عملية التنفيذ ُيطرح تساؤل حول بمجرد كتابة النص في قسم المصدر، 
 للقيام بذلك.خياران هناك و

"Ctrl+Enter"   على لوحة المفاتيح
 .)الخيار الموصى به(

 

 ."تشغيل" Run  :الضغط على الزرثّم تحديد سطر األوامر عبر  ،الخيار الثاني
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 حزم التث�يت  

R  الحزم الجديدة التي يتم إنشاؤها كل يوم من قبل المستخدمين مهامهم   تسهلهو برنامج مفتوح، حيث
 : من أجل استخدامها، تحتاج هذه الحزم إلى تحميل وتثبيت. ويمكن إجراء عملية اإلعداد بطريقتينوالتحليلية. 

على عالمة  ي/ انقرثّم لية في الربع الثالث المتعدد األغراض. الطريقة األولى عالمات التبويب الحاتستخدم 
تحميلها  المطلوب كتابة اسم الحزمة ويمكن  ،"Install"أو  "تثبيت" اخترثم  "Packages" "الحزم"التبويب 

ستقدم  ، )"ggplot2"مثالً، نريد تثبيت (الحزمة التي تريد تثبيتها هذه كتابة اسم لكن يالحظ عند وتثبيتها. 
 سيساعدك على تجنب األخطاء اإلمالئية.  مما القائمة اقتراحات الحزم المتاحة.
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 يحتاجاستخدام هذا الخيار إالّ أّن في سطر األوامر.  (install.packages)أيضا تثبيت حزمة عبر وظيفة ويمكن 
تحسين العمل الجماعي  و الحفاظ على رموزك واضحة وكاملة. مّما يساعد في للحزمة  معرفة االسم الدقيقل

هذه  واحتاجت، إذا قمت بمشاركة الرموز أو التعليمات البرمجية مع شخص آخر، مثالً  وتجنب مشاكل التنسيق.
تعليمات البرمجية،  . أما إذا قمت بإضافة هذا السطر إلى الهاالتعليمات البرمجية إلى حزمة، لن تتمكن من تشغيل 

 ، وستتمكن من تشغيل التعليمات البرمجية.الحاسوب تثبيت الحزمة في يتم تلقائياً 

 

كافة الحزم التي تحتاجها  ويتّم تحميل Rتحميلها في برنامج  عامة عن تحميل الحزمةيختلف مالحظة أخيرة، 
 .Libraryباستخدام الدالة المكتبة 

 Rعناصر  

 Rبعد تغطية معظم العناصر الهيكلية للبرنامج، يستعرض هذا القسم أنواع المتغيرات التي يستخدمها برنامج 
 لتطوير عمله. 

 رات المتغيّ  

: متغيرات رقمية وأحرف  منها على أنواع مختلفة Rيحتوي حيث يتم تقييم المتغيرات بواسطة النظام. 
 تقوم بتعريفها بالطريقة  "="فقط تسميتها، وعبر عالمة  يجبالمتغيرات هذه ي من أ إلنشاء و ومتغيرات منطقية. 

 .المناسبة
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 مالحظة أمرين: ُيرجى 

، سيبّلغ رباعي البيئة والتاريخ عن المتغيرات التي )4إلى  1ر من والسط(بمجرد تشغيل خطوط األوامر   )أ(
رؤيتها، يجب تشغيل األمر فقط عبر اسم أردَت إذا وعلى وحدة التحكم. إالّ أّنها لن تظهر قمت بتعريفها. 

 ؛ Cالمتغير، كما هو الحال في المثال 
سطر بعد كتابة هذه  ال إليقاف قراءة Rتم تصميم برنامح  وقد . "#"هناك بعض خطوط األوامر التي تبدأ بـ  ) ب(

 على اآلخرين فهمك.تعليماتك البرمجية ليسهل استخدامه إلضافة تعليقات إلى كما يمكن العالمة. 

 المتجهات  

، جميع المتغيرات لنفس مثالً : ذات النوع الواحد  هو المتجه الذي يجمع المتغيرات Rعنصر أساسي آخر في 
 نطقية. حرف أو متغيرات مأمتغيرات رقمية،  :المتجه هي

 

 ويرجى المالحظة: 

 ؛تشير إلى سلسلة، وهي تضع جميع العناصر داخل قائمة التي (c) إلنشاء المتجهات، يتم استخدام دالة )أ(
  num، بـ A، يشار إلى المتغير مثالً  ويمكن مالحظة التغييرات الطفيفة في وصف المتغير في الربع الثاني. ) ب(

 ؛3رقم الإلى  1رقم  الإدخاالت مفهرسة من  ةثالث مّما يفيد بوجود [1:3] يظهرو بما يفيد أنه متغير رقمي،
 ؛ ، تعرض وحدة التحكم كافة العناصر)6سطر ( B المثالكعند استدعاء المتجه،   )ج(
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. في المثال، المطلوبة تحديد عنصر معين، يمكنك استخدام األقواس المربعة وتحديد اإلدخاالت أردتإذا  ) د(
 فقط.  2و 1يطلب خط التعليمات البرمجية اإلدخاالت 

 المصفوفات  

 يةكيفوالمصفوفات، ظهور  يةيوضح المثال التالي كيفوأبعاد أكثر. ذات  هاالمصفوفات مشابهة للمتجهات، ولكن
 . إنشائها
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باستخدام و، Bو  Aمن المتجهات،  اثنينتخلق  ، فهي التعليمات البرمجية السابقة خطوات محددة. أوالً تتبع 
ظيفة األولى بينهما عبر صفوف والحيث تربط لتشكيل مصفوفة،   "paste"، تلصقهما (cbind)و  (rbind)وظائف 

بنية مزدوجة تذكر  في الربع الثاني ترى بعدين، لذلكإّن للمصفوفة ف والثانية عبر أعمدة. على نقيض المتجهات،
كما   . (dim)ة عدد األعمدة. وهناك طريقة سريعة لمعرفة األبعاد تتمثل باستخدام وظيف عدد الصفوف وثانياً  أوالً 

 .)Dمودين في اللع( 2و )Dفي  ةالثالث للصفوف( 3في المثال، إخراج هذه الدالة هو متجه بقيم نرى 

بما أن لها  والستدعاء إدخاالت معينة،  brackets)( في حال المتجهات استخدام أقواس مربعةيمكن ، وأخيراً 
اإلدخال األول  (القيمة في الصف الثاني  D[2,2] بعدين، يجب تحديد القيم. في هذا المثال، يظهر لنا استدعاء

 . )اإلدخال الثاني في القوس(والعمود الثاني  )في القوس

 العوامل  

، عندما يطلب استطالع مستوى التعليم، فإنك ترغب في مثالً العوامل لتحديد الفئات ذات المتغيرات. ُتستخدم 
 تظهرالتي تعطى بها مجموعة البيانات  وفقًا للطريقة ، ولكن"الثالثي"أو  "الثانوي"أو   "االبتدائي"رؤية قيم مثل 

غ البرنامج أن هذه األرقام ليست مجرد إبال يجب. لذلك )تمثل كل مستوى تعليمي( 3أو  2أو  1مثل  قيماً 
 العوامل هي الوسيلة التي تسمح بالقيام بهذا التمرين.على أّن تمثل فئات محددة.  بل متغيرات رقمية،

 

  )3و 2السطران (عند تشغيله و كما في التعليمات البرمجية السابقة، يحتوي المتجه األصلي على قيم رقمية، 
لكن  يفهم البرنامج أن هذه القيم تمثل أشياء محددة. س، factor)( )الدالة(استخدام عامل وبسترى األرقام فقط. 

تضع المتجه  ، عناصر. أوالً  ةثالثتلك السابقة  نقيضهذه الوظيفة، على ول، سنالحظ أن ذلك لن يتّم على الفور
بنفس ترتيب المستويات، تكتب التسميات  و، وأخيراً  . ئاتفتمثل ، تحدد المستويات التي الذي تريد تحديده. ثانياً 

 التي تريدها لهذه الفئات. 
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بعد االنتهاء من تمرين العامل، ال ترى أي رقم، ولكن ترى الفئات.   Aأنه عندما تنظر إلى محتوى   سنالحظ اآلن،
 محددة فقط  مستويات ةثالثهناك  والسبب أنّ  في الموضع الخامس )قيمة مفقودة( <NA> ومع ذلك، ترى

البرنامج عليه عالمة  يضع . ونظرًا لعدم تحديد هذا المستوى،"4"، ولكن المتجه األصلي قيمته )3،  2، 1(
<NA>  ًعن خطأ في الكتابة في مرحلة إعداد االستطالع.  كقيمة مفقودة ألنه ربما يكون ناتجا 

 ال�يانات  طر أُ  

يسمح بالعمل  مما البيانات على متغيرات من أنواع مختلفة.  ا�طرعلى نقيض المصفوفات، يمكن أن تحتوي 
 بالفئات واألرقام واألحرف والمتغيرات المنطقية ضمن إطار واحد. 

 

، تنشئ التعليمات  أوالً  نالحظ:تسليط الضوء على بعض عناصر التعليمات البرمجية أو الرموز المشار إليها وب
 والمستفيدون ،(Age)، والعمر (Edu)، ومستوى التعليم (Name)متغيرات: االسم  ةبرمجية أربعال

(Beneficiaries) شارة الى ثالث سيدات يشاركن في برنامج الحماية االجتماعية. ولكل متغير نوع مختلفإ، في، 
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ومتغيرات   (Names)وأحرف في األسماء  (Edu)وفئات في مستوى التعليم  (Age)هناك أرقام في متغير العمر ف
كل منها على حدة، واستخدام وظيفة   فيللعمل  ستحتاج. لذا (Beneficiaries)المستفيدين  تحديدمنطقية في 
، وهي ، إذ يمكنك إضافة المتجهات التي تريدهاسهالً  هايعتبر استخدام حيث ،لجمعها (data.frame) أطر البيانات

باستخدام الخدعة المعروضة و . إالّ أّنه، وفيما خّص التعليم، يمكن مالحظة وجود فرقسترتب المتغيرات تلقائيًا. 
يمكنك ضبط األسماء على مجموعة البيانات بحيث يسجل إطار   ،(Education=edu)في التعليمات البرمجية 

بيانات  الفي استدعاء قيمة من إطار  رغبَت إذا االسم الذي تريده. على خالف المصفوفات،  تماماً  البيانات
 واسم المتغير. "$"تستخدم الرمز 

 الدالة  

لتنفيذ مهمة معينة. يمكن أن تتلقى بعض قيم اإلدخال ثم  تهدف أو مجموعة من اإلرشادات  Rلغة  الدالة هي رمز
على النتيجة المطلوبة ثم تعطي الرموز أو التعليمات البرمجية النتيجة للمستخدم. ويتمتع   للحصول  العمل معها

على  وامر قدوصة بهم خا بالعديد من الوظائف المدمجة، يسمح أيضًا للمستخدمين بإنشاء الوظائف ال Rبرنامج 
 .ذات الصلةصيل المزيد من التفا يقّدم هذا القسم إالّ أنّ ، factorأو  rbindالعديد منها، مثل 

 يتم تمثيل دالة بما يلي:

 

 ؛ R: اسم الدالة المخزنة في  (Function-name)الدالةاسم  )أ(
وهي اختيارية ويمكن أن يكون لها قيم  ،المدخالت التي تتطلب دالةهي :  (Arguments)الوسيطات ) ب(

 ؛في حالة الحاجة إليها إالّ أّنه يجب تعريفها افتراضية،
 مجموعة من العبارات التي تعّرف ما تقوم به الدالة. وهي :  (Expression)التعبير )ج(

Function-name = function (arg_1, arg_2, …) {Expression} 
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 "b" و "a" دخالينإلتاج حأن الدالة ت Rغ تبلّ  ،في المثال السابق، تم استخدام البنية المشار إليها إلنشاء دالة. أوال

ال يظهر النتائج على وحدة   )4-1 سطورال(وتبّلغ القيمة. وتشغيل الدالة فقط  ""yتضيفهما في  هاثم تشرح أن
في الربع الثاني تعليق يشير إلى إنشاء هذه سيظهر التحكم ألنها مجّرد تعليمات وليست عملية فعلية. ومع ذلك، 

من أجل استخدام الدالة، والبرنامج النصي الخاص بها.  لن ترى سوى  ،)6سطر ( باستدعائها قمت التي إن الدالة.
ستدعى الدالة  ، تُ 8. لذلك، كما ترى في السطر األقل على من المدخالت اثنين  عليك أن تستدعيها عبر توفير

 .4هي  Aأّن قيمة ، حيث A، وتحفظ ذلك في 3و 1إلضافة 

الحصول على تعليمات برمجية أكثر دقة في كن أن تساعد أن تكون أفكارك منظمة، ولكن الدالة يم يجب
جة ي، إال أن هذا ال يظهر في النت""yووضوح. ويمكن مالحظة أنه على الرغم من أن الدالة تستخدم متغير 

 عملية داخلية.   باعتبارهالنهائية، 
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 عبارات شرطية  

التعليمات البرمجية إلى مخرجين   ُيعمل على توجيه على ذلك،  واعتماداً  ،لتقييم حالة if/elseيمكن استخدام 
عبارة  ، إذا كانت القيمة تشير إلى )في المثال أدناه "statement1"  1البيان(مختلفين. بعد تقييم الحالة 

؛ في المقابل، إذا كان )في المثال أدناه"statement2"  2بيانال(يتم تنفيذ اإلعالن األول  "TRUE"أو  "صحيح"
 .)في المثال أدناه "statement3"  3البيان( "آخر" "Else"، يتم تنفيذ اإلعالن الثاني "FALSE"أو  "أخط"القيمة 

 التركيبة الرئيسية هي: 

 

عالمة سالب ستظهر أقل من صفر،  x ت قيمةبتنفيذ التقييم التالي: إذا كان )إذا( "if"في المثال أدناه، يقوم 
"Negative"  عالمة موجب فستظهرأكبر من صفر،  ت قيمتهعلى الشاشة؛ إذا كان"Positive" ستظهر ؛ وإال فإنه
 . "zero"عالمة صفر 

 

طباعة كل ما يتلقاه طالما أنه لم يتم تلبية أي من  ستتّم ال شروط له ألنه  "else"يظهر نموذج هذا المثال أن 
 التعليمات السابقة.

If (statement1) {statement2} else {statement3} 
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 الحلقات 

طريقتين للقيام بذلك  Rيقدم تحتاج بعض الرموز إلى تعليمات للتمكن من تكرارها عدة مرات. لهذه الحالة، 
 هي: و، بسهولة

 whileحلقة 

 

عن   whileالتعليمات البرمجية داخل تتوّقف ، استيفائهإنشاء شرط إيقاف وبمجرد  يجب في هذه الحالة،
 التكرار.

 

ومع ذلك، هناك عناصر هامة ال بد من تسليط الضوء   .6إلى  1تعرض التعليمات البرمجية أرقامًا من  ،في المثال
 ها: يعل 

 ؛ 1العداد في تهيئة تبدأ  )أ(

while (test_expression) {statement} 
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أّما قيمة. الوسوف تزداد  "i"، سيتم طباعة قيمة ) i<=6أي(استيفاء الشرط وب، while حلقة عند دخول ) ب(
 ؛ من دون توقفالحاسوب  إذا لم تقم بإضافة شرط يمكن الوصول إليه، سيتم تشغيل

، والتي تختلف عن النتيجة األخيرة في وحدة +1الربع الثاني النتيجة األخيرة فقط بعد إضافة يظهر  )ج(
 .)1+(مة قبل إضافة هذه القيالرقم فقط  ُتظهر  التحكم التي

 Forحلقة   

 

 بشرط إيقاف، ولكن يجب تحديد القيم الدقيقة التي تريد تقييمها. Forحلقة ال تتمّتع ال

 

 0مع جميع القيم ذات الصلة. ثم تبدأ بـ  xتحديد متجه  يجب أنه للقيام بالحلقة ،الحظ من التمرين السابقي
، حتى تحصل على xفي كل من إدخاالت   y، وفي كل خطوة تقوم بزيادة اإلضافة على القيمة األصلية yكقيمة لـ
 . 6+5+ 4+3+2+ 1+0 مجموع: أي 21النتيجة 

for (element in a sequence) {statement} 
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 إدارة ال�يانات  . الفصل الثاني

، تم إنشاء حالة محاكاة لمساعدتك على  لذلكالعمل على كيفية إدارة مجموعات البيانات. إلى القسم يهدف هذا 
ى منظورات عل  تّطلع فهم أفضل للوظائف األكثر صلة بإدارة البيانات. خالل كل من التدريبات التالية يمكنك أن

 .الحماية االجتماعيةبرامج  ستفيد الحقًا في تحليل مختلفة من مجموعة البيانات التي

 تحميل ال�يانات  

معرفة كيفية تحميلها في الملف. لهذا التمرين،    فيالخطوة األولى  تكمن تحليل مجموعة البيانات،ب للبدء
الموجود بدوره داخل مجلد  Data folderداخل مجلد البيانات  المتواجد "CleanData.xlsx"تستخدم ملف س

إجراء   نشير إلمكانية، Excel )ايكسيل(. بينما يستند هذا المثال إلى العمل في ملف Input folderالمدخالت 
 عملية مماثلة عن طريق تحميل البيانات من تنسيقات مختلفة. 

 

كما   Import Dataset "استيراد مجموعة البيانات"ي وانقر على لتحميل مجموعة البيانات، انتقل إلى الربع الثان 
 . "from Excel…"يظهر هذا المثال، ثم انقر على  
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حيث يمكنك العثور على مجموعة البيانات ذات    "Browse" "تصفح"خاصية  تظهرفي هذه النافذة الناشئة، 
. ومع ذلك، "import" "استيراد "، يمكنك النقر على جودة المعلومات  تحميلها والتحقق من وبعدالصلة وتحميلها. 

الرموز في البرنامج النصي  بنسخها أو بنسخ قمتالتي إن على التعليمات البرمجية  تّطلع فمن المستحسن أن
يمكنك تشغيله مباشرة من الربع  و، مجدداً  تحتاج إلى تشغيل كل شيء من الصفر فلن، الرئيسي الخاص بك

 األول. 
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 لوجود يشير  اً سريع  اً تجد ملخصسوفي الربع الثاني  ،Rاآلن تصور مجموعة البيانات الخاصة بك في  بإمكانك
 متغير. 16مالحظة من  40000

 إدارة ال�يانات  

ولهذا الغرض يعتمد هذا القسم  .أفضل، تحتاج إلى العمل بشكل أكبر على محتواهالفهم مجموعة البيانات بشكل 
، لذا يرجى  أوالً  "library"تحميل المكتبة ل، تحتاج المطلوبة حزمةومن أجل استخدام ال. "dplyr"على الحزمة 

 تقوم بإنشائه: Rللغة  التأكد من تضمين هذا السطر األول في أي رمز

 

تعليمات مجزأة بواسطة ألنها تسمح بتنظيم العمليات المعقدة  ،مفيدة جدا إلدارة البيانات library dplyr ُتعتبر
أفضل نقطة و ،معرفة المتغيرات في مجموعة البيانات ال بّد من بذلك بطريقة صحيحة، ومن أجل القيام بسيطة.

 ها.نانطالق هي معرفة المتغيرات التي تتضم

 

 البيانات لتحميل المستخدمة البرمجية التعليمات من  جزءاً  هذا األوامر سطر في  نسخنا أننا إلى اإلشارة وتجدر
. تلقائياً  تحميلها إلى لُيصار dplyr حزمة سطر أضفنا لكننا ،تلقائياً  بذلك القيام من فصاعداً  اآلن من نتمكن لكي

 سوباللح وفقاً  األخضر النص يتغّير أن يمكن بحيث ،الحاسوب على يعتمد الملفات مسار أن مالحظة الرجاء
 .المستخدم

  اعتماداً . أفضل بشكل الملف داخل المتغيرات أسماء بفهم تسمح والتي ،)colnames( هي هنا الجديدة الدالة
 البيانات مصدر إلى بالعودة  شك أي بتوضيح يوصى لذا ،أحياناً   مربكة األسماء تكون البيانات، مجموعة على
 :كالتالي البيانات مجموعة وصف ويصبح ،منها كل لفهم
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 وصف مجموعة البيانات 

  متغيرا. 16فرد، و 40 000. وهي تشمل معلومات حول Xتم جمع مجموعة البيانات من برنامج الحماية االجتماعية في مملكة 
مشاركين   سواء كانوا  األفراد تخّص تي البرنامج، أّما تلك الالمتغّيرات المتعلّقة باألفراد المشاركين في البرنامج مصدرها بيانات 

 ): الوزارةمثالً ( غير مشاركين فمصدرها مختلف  وأ

 . Gو Fو Eو Dو  Cو Bو Aمناطق، تمثلها الحروف   6تنقسم المملكة إلى   : regionالمنطقة

 ."female" "اإلناث" أو  "male"  "الذكور"يمثل هذا المتغير جنس األفراد   gender:الجنس

 متغير عددي مع العمر في حياة الفرد.  age :العمر

  " الثانوية"، "primary" " االبتدائية"يصف الحد األقصى لمستوى التعليم الذي يحققه الفرد. والفئات هي   education: التعليم
"secondary" ،"بكالوريوس" bachelor"" ،" التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني" "TVET" ،" الدراسات العليا  

"Postgrade")  نعم، يتخلل البيانات خطأ إمالئي في"postgrade" سنقوم بتصحيحه في الخطوات التالية(. 

  ال تشتمل التعليمات الفئات لذا سنتحقق منهافي هذه الحالة، (ُيعنى بوصف حالة العمالة للفرد   : "employment"التوظيف
 . )بأنفسنا

 . )األغنى ( D10إلى  ) األفقر( D1وهو معّدل الدخل للفرد الواحد، يتراوح من  ": "income quantileالدخل

 ويمّثل عدد األفراد في األسرة المعيشية الواحدة.  : "householdMember"أعضاء األسرة المعيشية

هو عدد األشخاص لكل غرفة. وهو متغّير مخّصص فقط لألفراد الذين يشاركون في   : "popRoom"المشاركين في السكن
 برنامج الحماية االجتماعية. 

وهو عدد مصادر الدخل في األسرة. وهو متغّير مخّصص فقط لألفراد الذين يشاركون في   : "incomeSources"مصادر الدخل
 برنامج الحماية االجتماعية. 

وهو حصص النفقات المخصصة الستهالك األغذية. تسجل المملكة هذا المتغير من   : "consumptionShare"االستهالكحّصة 
 جميع األفراد، حتى لو لم يكونوا مسّجلين في البرنامج. يشمل مصدر مختلف، لذلك فهو 

وهي حصص النفقات المخصصة للخدمات العامة. تسجل المملكة   : "publicServiceShare"الخدمات العامة المشتركةحّصة 
 جميع األفراد، حتى لو لم يكونوا مسّجلين في البرنامج. يشمل هذا المتغير من مصدر مختلف، لذلك فهو 

يتّم احتساب مؤشر المديونية من قبل القطاع المالي. تسجل المملكة هذا المتغير من مصدر   : "indebtness"المديونية
 جميع األفراد، حتى لو لم يكونوا مسّجلين في البرنامج. يشمل لف، لذلك فهو مخت

إذ لم يكن لديه هذه   no " ال"إذا كان للفرد امكانية الوصول إلى اإلنترنت،    "yes" "نعم " "internetAccess": خدمة االنترنت
جميع األفراد، حتى لو لم يكونوا مسّجلين في  يشمل االمكانية. تسجل المملكة هذا المتغير من مصدر مختلف، لذلك فهو 

 البرنامج. 

إلى النتيجة يمكن للناس الوصول إلى    النتيجة: باستخدام المتغيرات السبعة السابقة، تقوم الحكومة باحتساب النقاط، واستناداً 
 برنامج، وهذه القيمة متاحة فقط للمستفيدين. ال

 إذا كان الفرد ال يشارك في البرنامج.  no " ال"إذا كان الفرد يشارك في البرنامج،   "yes" " نعم"المشارك:  
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في مجموعة  NAرات على أنها غير محددة أو  بعض المتغيّ  سبب ظهور أثناء فحص قائمة المتغيرات، يتضح
 البيانات.

 

  26326المالحظة ، ولكن popRoomبالنسبة للمشاركين في السكن  NAغير محددة  26325، إن المالحظة مثالً 
   لمستفيد منه الثانيةتعود غير مستفيد من البرنامج، بينما تعود لشخص يعني أن األولى مّما  لها قيمة محددة.

الخطأ اإلمالئي في التعليم كتصحيحها بالعناصر التي نرغب كما سمح لنا وصف مجموعة البيانات برصد 
education ،في الفصل وّضحنا كما وفئات التوظيف. ك، وزيادة بعض المعلومات اإلضافية التي نود جمعها

من إطار البيانات مباشرة كما لو كانت تشير إلى متجهات،  commandsالسابق، يمكن استخدام بعض األوامر 
 تم ذكرها بشكل صحيح. يطالما  
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تطبيق هذا األمر على  عبر  )فريد (أي  (unique) دالة المتجه ُتستخدم  لحل مشكلة المعلومات غير المحددة، و
 ظهر وحدة التحكم أن هذا المتغير يحتوي على ثالث فئات فقط.تُ فمتجه التوظيف، 

في هذه الحالة بالتحديد باستخدام حزمة  ُينصح كن تصحيح االسم باستخدام هذه الوظائف األساسية، و ويم
dplyr .الذي "%<%" قبل استخدامها، من المهم إدخال الرمز ولكن التي من المؤكد أنها تجعل األمور أسهل  
استخدام كل ما هو في يسار الرمز كمدخل إلى الدالة   باإلمكان يصبح هبمجرد استخدامو. "pipeline" ـب يعرف

 الموجودة على اليمين. 

 

، يتم إنشاء إطار بيانات جديد يسمى  5. في السطر 6و 5في هذا المثال، يتم التركيز على السطرين 
CleanDataNew المماثل لـ  CleanData  ولكن مع إضافة شرائح وتعليمات جديدة في السطر السادس. هذه ،

لمعايير معينة.   وفقاً  أخرىالمتغيرات الموجودة أو إنشاء  ُتتيح تعديل التيو، (mutate)ليمات هي الدالة التع
  :، وكما يوحي االسم، تحتوي على ثالثة أجزاء(ifelse)وظيفة تسمى  بحّد ذاتها في هذه الحالةلها سيكون و

  "الدراسات العليا "عليم السيما فئة تنطوي على القيم في التالتي  ،conditionهو الحالة  ،الجزء األول
Postgradeهنا نريد تغيير التهجئة إلى  ،كانت الحالة صحيحة ما هو ما يحدث إذا ،. الجزء الثاني"postgrad".  

أي ( قيمة مماثلة لما كانت عليه في األصل ستعمل على أن يكون لها ،، إذا لم يتحقق األمرأّما في الجزء الثالث
 . الخطأ اإلمالئي. بهذه الطريقة، مع مجموعة من األوامر البديهية تم تصحيح )التعليم

 وضع متغّيرات جديدة  

وتسمح أيضا بخلق متغيرات  ،وتستعمل ألكثر من غرض )ة( للمستخدم هي خاصية متاحة دائماً  mutateالدالة 
لهذا الغرض، تم إنشاء متغير واألمر إلنشاء متغير جديد يقيس العمر باأليام.  ُيستخدم جديدة. في المثال التالي

وتضع هذا المتغير الجديد في   بتنفيذ هذه المهمة تلقائياً  (mutate)الدالة حيث تقوم  ."ageDays"جديد باسم 
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎نهاية مجموعة البيانات.  × 365. 
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تكون مجموعات البيانات كبيرة جدًا وتتضمن متغيرات متعددة غير ذات صلة بالتمرين. في هذه  حيانًا، أ
 .مطلوب منهاالغير  أو إزالة المطلوبة داالت على تحديد المتغيراتتساعد بعض الالحاالت، 
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 تحديد المتغيرات  

استخدامها بشكل مختلف. في الحالة   نإالّ أّنه يمك. (select)الوظيفة الرئيسية هي  ف المثال السابق،  ُيوّضح وكما
 .)والحظ أنها تظهر بنفس الترتيب الذي حددته لها(التي تريد إظهارها فقط  ثةالثالاألولى، يتم تحديد المتغيرات  

 وهو مطلوبالوهذا يسمح للبرنامج بمعرفة  ،قبل المتجه "-"عالمة  Rلغة  في الحالة الثانية، يضيف رمز أّما
 ت من مجموعة البيانات.إزالة هذه المتغيرا

 تصفية المتغيرات  

في هذه  ، ويصبحمالحظات أكثر من تلك المطلوبة في مجموعة البيانات يوجد أحياناً   على غرار فائض األعمدة،
التعليمات  و أداة مفيدة لتحديد المالحظات التي تفي بالشروط المطلوبة فقط.  (filter)الحالة عامل التصفية 

 المنطقية األكثر فائدة هنا هي:

 > smaller than " صغرأ " 

> greater than "كبرأ " 

== equal to  "يساوي " 

<= less or equal to  "أقل أو يساوي " 

>= greater or equal to "أكبر أو يساوي " 

%in%"٪القيمة في المتجه استخدمنا هذا األمر من قبل في  " ٪في(ifelse) 

&   and"و " 

| or "أو" 

 

 



33 

عاملين أو  سواء كانوا   عاماً   30سنهم عن  يقل تصفية البيانات ولم يتم اختيار سوى األفراد الذينتّم ، عليه وبناءً 
أن مجموعة  مالحظةعاطلين عن العمل. بينما يمكنك التحقق من البيانات ورؤية كيفية تغيرها، من الجيد 

 .40,000مالحظة فقط بدال من  14,639البيانات الجديدة تحتوي على 

 تلخيص المتغيرات  

في هذه الحالة  ه على أنّ مجموعة معايير محددة. ل ّاتباعهايعتبر تلخيص المتغيرات من الممارسات الشائعة شرط 
أن كل أمر بعد ذلك  R ُتخبر  ، كما يوحي االسم،التي (group_by) هي  ىمن الوظائف. األول اثنتينيمكن استخدام 

 للمعايير المحددة.  على تصغير البيانات وفقاً  التي تساعد، (summarise) أّما الثانية فهييتم بواسطة مجموعات. 
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  وفقاً ريقة األولى على تجميع البيانات طالدالتين بطريقتين مختلفتين. تقوم اليستخدم المثال السابق هاتين 
ب عمر أصغر فرد في كل مجموعة. تمتوسط عمر كل مجموعة. أما الثانية فتحس واحتساب حالة التوظيفل

 ويستكشف هذا األمر عنصرين جديدين:

مالحظة   ستظهر بعد تطبيقه،وتغييرات جذرية في بنية البيانات.  إلى "summarise "يؤدي أمر التلخيص  )أ(
 ؛(3)واحدة فقط لكل عضو في المجموعة 

 تطوير التمرين. للتمكن من (pipeline)إضافة خطين متسلسلين  يتم ) ب(

 بعين االعتبار التعليمات التالية: ، مع األخذمشاهدة القيم يمكنباستكشاف المالحظة األخيرة، و

 ؛ وفقًا لأليام إنشاء متغير العمر )أ(
 ؛ األشخاص المستفيدين حصراً اختر  ) ب(
 ؛ فقط region والمنطقة  genderوالجنس )باأليام(  ageاختر متغيرات العمر )ج(
 . والمنطقة الجنس نوعل  وفقاً  )باأليام( المستفيدين عمر متوسط احتسب ) د(
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 في سطر أوامر واحد.  ةاألربع يوضح المثال السابق كيفية تنفيذ اإلرشادات ،في هذه الحالة

التنسيق غير مريح إلى حد ما  إالّ أنّ الحوسبة المشار إليها في الفصل التالي،   في عمليات هذا الجدول  ُيفيد
على عكس التنسيق الطويل  (، يفضل العديد من المستخدمين عرض الجدول بتنسيق واسع لذلكبالنسبة للقارئ. 

 هذا المطلب. (spread)تدعم الدالة و. )الذي يتم إنتاجه حاليا

 

 التمرين السابق، فإن هذا التنسيق مريح أكثر للقارئ. الرجاء مالحظة أمرين:  يالحظ من كما
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،  ) مودافي كل ع (هي المتغير الذي تستخدمه لتوسيع التنسيق وسيطتين، األولى  (spread)تستخدم دالة 
 .)في هذه الحالة العمر(والثانية هي القيمة التي تعمل على محتوى الجدول 

مود أو الصف قد اال يعني أن الع مّمابعض األجزاء في إطار البيانات  R، ال تعرض وحدة التحكم في أحياناً 
ال يشكل ذلك ازعاجًا نظرًا إلى حجم الشاشة وتفضيل القارئ كي خلي، يستخدمهما بشكل دا Rاختفيا. فبرنامج 

 مالحظتان أخيرتان:  عدم رؤيتهما.

 ).(melt هي )spread(ـ ، الدالة المعاكسة لأوالً 
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هيكلة البيانات في تنسيق طويل، ولكن خالل تلك العملية يتغير اسم  (melt) الدالة تعيدفي المثال،  ُيالحظ كماو
 .المتغيرات، لذا كن حذراً 

من اتخاذ مسار طويل من خالل تحويالت تلخص القيم،  الحاجة إلى إنشاء جداول، وبدالً  ، تظهر أحياناً ثانياً 
 للقيام بذلك. بعض الوظائف المحددة مسبقاً   ُخّصصت

 

الحصول بشكل  في  dplyrاستخدام وظيفة مباشرة دون  يساعد  ،السابقة الحاالت نقيضفي هذا المثال وعلى 
 فئة.الخاصة بكل أسرع على الجدول المطلوب مع المالحظات 

ويمكن   ،SPP-RAF ـإلى فائدة الرموز ذات الصلة ب ، يتم اختيار الوظائف المقدمة في هذا الفصل استناداً عموماً 
تحسين معرفته في إدارة قواعد البيانات. بالنسبة  القارئ على   مساعدة التي يمكنها من الوظائف األخرى للعديد

 المستوى المتقدم:ذي لهؤالء، يوصى بنقاط انطالق للتعلم 

 ؛ https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/vignettes/dplyr.html )أ(
 . https://datacarpentry.org/R-ecology-lesson/03-dplyr.html ) ب(

https://cran.r-project.org/web/packages/dplyr/vignettes/dplyr.html
https://datacarpentry.org/R-ecology-lesson/03-dplyr.html
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 الرسوم ال�يانية  .الفصل الثالث

البيانية . تعتبر عملية تمثيل المعلومات في الرسوم وذلك للداللة على أهمّيتهاأن الصورة تساوي ألف كلمة بيقال 
تسليط الضوء عليها،   يريد على نوع البيانات والقيم التي  على المتدرب أن يدرك أنه اعتماداً و ًا،واألشكال فنّ 

بالوصول إلى مجموعة واسعة من   "ggplot2"حزمة  تسمحو تؤدي بعض الرسوم البيانية دورًا أفضل من غيرها. 
من توحيد عمليات اإلبالغ مع ايالء اهمية للتصميم. تمكنك  الرسوم البيانية مع العديد من الخيارات المرنة التي

يشرح هذا القسم  و هناك عدد كبير من التصاميم للرسوم البيانية وتظهر في كل يوم رسوم بيانية جديدة.
لمرونتها، تقوم   ثم يرشد القارئ حول كيفية العمل مع الرسوم البيانية. ونظراً  ggplot2العناصر األساسية لحزمة 

أسهل   اً هنا تفسير المعتمدة أن تؤدي الطريقة يتوّقعامج المختلفة بتدريس هذه الحزمة بطرق مختلفة، ولكن البر
 الجدد. على المتدّربين  للمدونات وتسهيل العملية

 العناصر األساسية  

رسم  ض متوسط عمر األفراد على أساس منطقتهم في ا، دعونا نبدأ باستعرggplot2ـ لفهم العناصر األساسية ل
 شريطي. 

 

 بثالث خطوات: القيام  نيمك إلنشاء الرسم البياني،

 ؛ (ggplot)في الرسم مع الدالة  ستستخدم خط يربط البيانات التي )أ(
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رات في تسمح للمستخدم بتحديد أسماء المتغيّ  (aes)دالة أخرى اسمها  توجد (ggplot)داخل دالة  ) ب(
 ؛Yو Xالمحورين 

التي تعمل كخط اتصال بالتعليمات التي تليها في الرسم البياني؛ في هذه  "+"ينتهي سطر األوامر بعالمة  )ج(
، وبالتالي فإن الدالة اً شريطي اً رسموالذي هو في هذه الحالة  التعليمات شكل الرسم البياني، تحّدد الحالة

 .(geom_bar)هي التي تتوّلى ذلك 

إلى   شريطي يعرض متوسط عمر األفراد استناداً إنتاج رسم ب  تنحصر أن المهمة فلنفترضمستوى التحدي،  لرفع
 منطقتهم وجنسهم. 

 

بهذا   (aes)إضافي في دالة عامل  حيث يقترن هناك تغيير واحد فقط بين هذا الرسم البياني والرسم السابق.
تسمح  المتغير الجديد. الرسوم البيانية المختلفة لها سمات مختلفة، سيتم عرضها في األمثلة التالية، ولكن 

يعرف المستخدم أين  ل  (aes)بالقيام بذلك بطريقة سهلة بحيث أنها تجمع كل الخصائص في دالة  ggplot2حزمة 
أعمار النساء والرجال،   مراكمة المنطقي غير منف ، جيد غيرالرسم البياني الحالي  اعتبار يمكنال  ،ذلكلوضعها. 

 . ذي فائدة وغير بما يجعل الرسم البياني مربكاً 
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الرسم البياني أفضل ويتم تفسير القيم   يصبحداخل الدالة،   "position_dodge"من خالل تحديد الوضع على أنه 
في  أن  عدد أكبر من اإلناث، في حين لديهما ن يكون أل نتميال Eو D المنطقتين بسهولة، مما يدل على أن

المنطقتين ألف وباء بالنسبة للرجال، ولكن بين الفجوة ترتفع أكبر من الذكور. وبالمثل،  اً عدد Gو F المنطقتين
 الفرق ليس كبيرا.

 التنسيق  

يبدو جذابًا ويحتوي على المعلومات ذات الصلة. لتنسيقه  من ال بدّ  بعد تصميم البنية األولية للرسم البياني،
بعد تعديالت  ( تتيحتستند بعض النصائح الموضحة هنا إلى المبادئ التوجيهية التحريرية للبنك الدولي التي 

 .(2016) رسوم بيانية احترافية يمكن دمجها بسهولة في تقرير إنشاء )قليلة

 التسميات  

التي  (labs)الدالة   ggplot2النقطة األولى هي التسميات التي تظهر في الرسم البياني. في هذه الحالة، يوفر 
 .(parameters)العوامل تستخدم للتحكم بشكل كبير في 
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. yوضعه في المحور ل فال داعيالعمر في العنوان،  لوجود ، نظراً مثالً  بعض القيم عن الحاجة. تزيدفي الواقع، 
. ومع ذلك، يتم xذكرها في المحور ل  فال داعي هي المناطق، Gإلى  A من ، أناّتضح وفقًا للسياقوبالمثل، إذا 

الرسوم   إزالتها من. وقد تمت (labs)تقديم هذا الشكل من أجل تعلم كيفية دمج هذه القيم كجزء من دالة 
 اقة. البيانية التالية بحيث يصبح التصميم أكثر أن

 الموضع وخطوط الشبكة واأللوان  

تغيير التنسيق وقلب المحاور إذا  ُيستحسن في حين أن هذه العناصر تعتمد على الشخص الذي يقدم التقرير،
كان ذلك يساعد على تصور التسميات بشكل أفضل، وإزالة خطوط الشبكة الداخلية، واستخدام األلوان الرصينة 

 على طول التقرير. ينسحب اً لطيف اً التي توفر تدرج
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 : ، هيأوامر إلى سطر األوامر ةثالث ُيضاففي هذه الحالة، ولتحقيق هذه النتيجة، 

 ؛مسؤول عن تغيير المحور وهو :(Coord_flip) )أ(
  "paired"مسؤول عن تغيير لوحة األلوان. في هذه الحالة، لوح األلوان هو  وهو :(Scale_fill_brewer) ) ب(

ولكنه ليس الوحيد المتوفر. للقراء الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع  
https://www.r-graph-gallery.com/38-rcolorbrewers-palettes.html التصاميم  عشرات للعثور على

 ؛لوحاتالالع على كيفية إنشاء ى واالّط األخر
 يزيل خطوط الشبكة ويبقي الخلفية البيضاء.  وهو :(Theme_classic) )ج(

 المحاور والمسافات  

  مع األخذوالمحور مما يضر بالميزة الجمالية للرسم البياني.  0وجود فجوة بين  ،الحظ في التمرين السابقي
 . )بسبب قلب المحاور xالذي أصبح اآلن المحور ( y إلى محور (2)بعين االعتبار امكانية إضافة األرقام العشرية 
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ديدة. ج library، الحظ إضافة مكتبة هذا المثال الجديد بتغيير عنصرين في التعليمات البرمجية. أوالً يقوم 
أمر جديد إلى الرسم البياني   أِضف، . ثانياً (plot axis)المخطط في العمل على المحور  "scales"تساعد حزمة 

عبر   "expand"بالتوسيع األولى تتعلق  :وسيطتان  (scale_y_continuous). للدالة الجديدة )23و 22السطران (
التي تحدد دقة المحور وحجمه. في   "labels"بالتسميات الثانية بينما تتعّلق من الرسم البياني،  0إزالة الفجوة 

جداول الحزمة   تأتي الحالة السابقة، وكعشري.   2، يحتوي المحور على 0.01الدقة  تسجل  كماوهذه الحالة 
ثل  م ،من الروابط العديد علومات استكشافمويمكن للراغبين بالمزيد من ال ،مجموعة واسعة من الخياراتب

https://scales.r-lib.org/ فالدالة  22و 20. وفي هذا الصدد الحظ التشابه في السطرين .ggplot  مصممة
 بكيفية كتابة خطوط األوامر.  تذكيرهم األمر على المستخدمين عبر وتسهيلللحفاظ على هذه األنماط 

 معايير �نسيق أخرى  

في  تناولها بالتفصيل لى رموز التنسيق التي سيتمفي حين سيتم إضافة العديد من معايير التنسيق األخرى إ
ممارسة تشغيلها وإيقافها لفهم آثارها على الرسوم البيانية. ويمكن االطالع على بعض  ُيستحسن الفصول التالية،

 : هذه المواضيع عبر المواقع التالية حول اإلرشادات التفصيلية

https://ggplot2.tidyverse.org/reference/ggtheme.html. 
http://www.sthda.com/english/wiki/ggplot2-themes-and-background-colors-the-3-elements . 

 تجميع الرسوم ال�يانية  

  الحاجة إلى إنشاء رسوم بيانية فرعية للتمكن من فهم المضمون.كمية المعلومات مفرطة وتظهر  تكون أحياناً 
إلى منطقتهم وجنسهم وما   ، افترض أن المهمة هي إنتاج رسم شريطي يعرض متوسط عمر األفراد استناداً مثالً 

 إذا كانوا من المستفيدين. 

https://ggplot2.tidyverse.org/reference/ggtheme.html
http://www.sthda.com/english/wiki/ggplot2-themes-and-background-colors-the-3-elements
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بإنشاء رسوم بيانية فرعية داخل نفس اإلطار.   (facet_wrap)الدالة  ، يسمح استخدامفي هذا الرمز الجديد
الحظ أنه حتى مع  ويللرسوم البيانية الفرعية. وبالتالي، المطلوب لألعمدة  عدداللتحديد    ncol يتم استخدامو

فجوات  تتضّمن مناطق   يمكن رؤية تكوين رؤية واضحة للبيانات. وفي الوقت الراهن، يمكن هذه األوامر القليلة،
، هناك فجوة صغيرة بالنسبة لغير  Bو Aكور واإلناث، ومن المثير لالهتمام، بالنسبة للفئتين عمرية بين الذ

من   تزداد بالنسبة للمستفيدين مما يعني أن البرنامج يميل إلى اختيار الرجال األكبر سناً  هاالمستفيدين، ولكن
. ومع ذلك، ال تزال بحاجة إلى معرفة  هذه االختالفات منشأالنساء في هذه المنطقة. وتسمح المهام التالية بفهم 

 المزيد من العناصر الرسومية والرمزية ذات الصلة قبل وصولك إلى تلك المرحلة. 

 أنواع الرسوم ال�يانية  

رسم بياني معّين   يمكن تفضيل، توجيههاعلى الرسالة التي نريد  ، واعتماداً فنّ  هو  اختيار نوع الرسم البيانيإّن 
 على آخر. فكّر بالباحث المهتم بتوزيع العمر مثالً.
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 عناصر هامة في إطار التعليمات البرمجية: ةثالث  يمكن تسليط الضوء على

 ؛ violin plotمن تحديد تخطيط شريطي، فإنه يحدد اآلن تخطيط كماني  وبدالً  10يتغير السطر  )أ(
ق التخطيط الكماني مباشرة على مجموعة البيانات الكاملة،  يعلى نقيض التخطيط الشريطي، يمكن تطب ) ب(

 ؛يتطلب أي معالجة مسبقة دون ان
خدعة عندما ال يكون  ال يمكن استخدام هذه بواسطة وسيلة اإليضاح. وأزيل ،ُيستخدم لموعامل  أضيف )ج(

سوم البيانية الركللتأكد من أن الرسوم البيانية لها لوحة ألوان مصممة وليست رمادية  fill،هناك تعبئة
 األولى في الفصل. 

 اني على مالحظة أن األفراد األصغر سناً مساعدك التخطيط الكيعلى خالف الرسوم البيانية الشريطية السابقة، 
أكبر   اً األفراد األكبر سنا فرص لدى ما يؤّشر أنّ في المجموعة المستفيدة من غير المستفيدة.   أقل تمثيالً هم 

 البرنامج. يصبحوا مستفيدين من  ل

هذا االدعاء. في هذه الحالة، ل اكبر هذه الفرضية يمكنك إنشاء رسم بياني آخر يساعدك على دعم وجودبمجرد 
 يمكن إنشاء تخطيط مبعثر يوضح درجة المستفيدين مقابل اعمارهم.



46 

 

 عناصر عديدة في هذا المثال:يجب إبراز 

 ؛يانيللحصول على التصميم الجديد للرسم الب 10يتغير السطر  )أ(
آثار،   ةثالث  لهو "colour"متغير  للنقاط ، فإن"fill"الحالة السابقة كان في في حين أن المتغّير الجمالي  ) ب(

 ؛ 17، والثالث في السطر 15، والثاني في السطر 9األول في السطر 
 ؛أي شيء منه يصعب استنتاج الرسم البياني جميالً، ولكن يبدوأن كالرسوم البيانية مفيدة،   أحيانًا، ال تكون )ج(
طرق يستخدمها البرنامج   بل التحذيرات ليست أخطاء،وتحذير باللون األحمر في وحدة التحكم.  يوجد ) د(

. في هذه الحالة، عند استخدام كل مجموعة البيانات، وعندما ال يكون حدوث شيء غريب لإلشارة إلى
ال يدل على وجود  مّما ،الكثير من البيانات التي ال يمكن تلوينها يوجد مستفيدين درجات،ال غيرلألفراد 

 معلومات مفيدة. أحياناً التحذيرات  متقدّ  مشكلة. ومع ذلك،

من تخطيط مبعثر، يمكن  بدالً وغيير االستراتيجية الرسومية، في مثل هذه الحالة، ربما يكون من األفضل ت
 استخدام رسم خط المسح، على الشكل المشار إليه في المثال التالي. 
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 :المثال هذا في عديدة عناصر برازإ  من بد ال

  وخطوط ونقاط المتراكبة، البيانية الرسوم من اثنين  الواقع في نجد واحد، بياني رسمك يبدو أنه حين في )أ(
 ؛ 12و 11 الخطين في تنعكس  خطي، انحدار

  "na.rm=TRUE" تجد أن يمكن ذلك، ومع. البياني الرسم قبل البيانات إعداد  إلى تحتاج الحالة، هذه في ) ب(
 وإذا النقاط متغير في NA محددة غير مالحظات يوجد السابقة، الحالة في موضح هو كما. الملخص في
  الذي السطر هذا  بإضافة لذلك،. خطأ يعتبر وهذا  NA كلها النتيجة فستكون المتوسط، ضمن هاتضمين تم

 ؛ NA بإشارة المرفقة غير للقيم فقط يتم اإلجراء أن R يفهم NA إزالة إلى يشير
يسلط الضوء على أن   واضحاً  في البيانات، يظهر الرسم البياني اتجاهاً موجودة ضوضاء ال تزال  في حين ال )ج(

على درجات أعلى، أي أن لديهم المزيد من االحتياجات. ومع ذلك، فإن  للحصول األفراد األكبر سنا يميلون
 مقارنة باإلناث. لدى الذكور الفرق في النتيجة بالنسبة للعمر أعلى

أفضل حول   فهم المشكلة وتغيير تصميم الرسم البياني في الحصول على رؤى سيساعد وبهذه الطريقة،
 البرنامج.

خالل التدريبات السابقة، تم استعراض أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، وسلط الضوء على األنماط الشائعة  
مذهلة حول كيفية عرض المعلومات. يوصى    اً يمكن الوصول إلى بوابات متعددة تقدم أفكار للرموز. حالياً 

  https://www.r-graph-gallery.com/ggplot2-package.htmlع زيارة الموقم بللراغبين بتوسيع آفاق معلوماته
لكترونية رموزًا  . بطبيعة الحال، تقدم الصفحات اإلنفسها الذي يقدم تصاميم متعددة باستخدام أنماط الرموز

 صيات المقدمة في هذا القسم، يمكن للمتدرب التعرف بسرعة على الرموزمختلفة قليالً، ولكن باستخدام التو
 التي تحتاج إلى تعديل والبدء بتصميم رسوم بيانية جديدة بنجاح. 

https://www.r-graph-gallery.com/ggplot2-package.html
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 Excelمزامنة اكسيل  . الرابع الفصل

نشاء  إل  احتجت ، إذامثالً تنظيم التمارين المتعلقة بهذه األداة.  يصعبأداة قوية. ومع ذلك،  Excel )إكسيل(يعتبر 
 ،منك المشرف إضافة عنوان عام إلى جميع هذه الرسوم البيانية طلب عنوان، وفجأةً  دون مائة رسم بياني

دقيقة دون  50ثانية لكل رسم بياني إذا كنت تعرف العناوين، أي  30حوالي (من الوقت  كبيراً  قدراً  حتاجست
فكرة جيدة وأنه من األفضل إزالة   ها لم تكن، أنالرسم . وماذا لو قرر المشرف الخاص بك، بعد رؤية هذا)قفتو

دقيقة من    100ما ال يقل عن  تخسر العناوين. ثم فقط عن طريق القيام بهذه المهمة، التي ليس لها قيمة مضافة،
للتأكد من أن هذه العملية يمكن أن تكون   Rو  )لإكس( Excelهذا الفصل والفصل التالي على تنسيق ُيركّز وقتك. 

 آلية، مماثلة لتلك السابقة، ويمكن إجراء هذه التغييرات فقط عن طريق تعديل بعض الرموز.

لصق الجداول (  Excel )كسيلإ( تجعل العمل مع التي "openxlsx"لبدء الفصل، ال بد من تقديم حزمة جديدة: 
 أسرع.  )والرسوم البيانية

 الرئيسية  األوامر  

 النتائج. يقوم بعرض على نقيض األقسام األخرى، يعرض القسم الحالي الرموز، وبمجرد شرح أجزائها، فإنه

 

. في هذه الحالة، تتم إضافة مكتبة جديدة في 3 في الفصل الُمنجز ويستند التمرين إلى الرسم البياني األخير
 .5السطر 
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 :جديدان commands أمرانيظهر  8و 7ثم، في السطر 

في هذه الحالة على أنه  سيظهر الذي، Excelإنشاء ملف  Rمن  (createWorkbook)دالة تطلب  :Openxlsx )أ(
 رؤية الملف، ولكن في سطر األوامر األخير،  تتمكّن من . في هذه المرحلة لن"ESCWA"بواسطة  ا�نشىء

النهائي المتضمن جميع الصفات  Excelملف الـ   )كسيلإ( وُينشىء جميع التعليمات المنتجة R يأخذ
 ؛المطلوبة

لهذا السبب الوسيطة األولى  (تصميمه بكسيل الذي بدأت إملف  إعالم هذه الدالة من شأنها: addWorsheet ) ب(
هي اسم جدول البيانات، ولكن  الثانيةالوسيطة و، )-wbفي هذه الحالة تظهر - Excelالخاصة به هي ملف 

 تحصل على خطأ.ستتبعها،  التي إن لم كسيل بعض القيود على هذه األسماءإملف فل  اً كن حذر

تغيير دقيق في   يوجدالقيام بتمرين حول إنشاء الرسوم البيانية. ومع ذلك،  أصبح باإلمكان لمحة،ال هذهبعد 
متغير. في هذه الحالة، قد ال يتم عرضها  كيتم تعيين كافة الرسوم البيانية  15في السطر ف ،التعليمات البرمجية

سطر جديد  مشاهدتها، يمكنك إنشاءب رغبَت  إذاو في الواجهة، ولكن يتم تخزينها في القرص ألغراض أخرى. 
 فقط باسم المتغير. 

تتم وبمكان طباعة الرسم البياني ونوع التنسيق.  Rيخبر  والذي filenameمتغير اسمه  29يعرض السطر 
 . pngالطباعة بتنسيق  

 . spreadمجموعة البيانات المستخدمة إلنتاج الرسم البياني في جدول باستخدام وظيفة  30يضبط السطر 

 يمكن .بذلك (ggsave)الدالة وتقوم . filenameيانية التي يتم تناولها بواسطة  الرسوم الب 31يحفظ السطر 
  المرتبطةالعرض واالرتفاع والمقياس كإضافة الرسم البياني بشكل صريح في التخطيط، مع تحديد التفاصيل 

 بالرسم البياني المطبوع.

  حيث تجد. ذلك (insertImage) لدالةا وتتولىبإضافة هذا الرسم البياني إلى ملف اكسيل.  R 32السطر يخبر 
، تحتاج إلى إدراج ملف اكسيل الذي تقوم بتصميمه، ثم فيها العديد من العناصر التي تحتاج إلى تحديد. أوالً 

التي تريد لصقها، ثم عليك   sheetالصفحة عن ، و(fileName) إبالغ الملف عن الصورة التي تم تعريفها بواسطة
 تحديد الصفوف واألعمدة التي تريد لصقها وأبعاد الرسم البياني. 

. على غرار  ذلك (writeDataTable) الدالة وتتولىكسيل. إبإضافة هذا الرسم البياني إلى ملف  R 32السطر يخبر 
 ويليالتي تريد لصقها.  sheet حةثّم الصف كسيل الذي تقوم بتصميمه،إالحالة السابقة، تحتاج إلى تحديد ملف 

 ، ثم تحديد الصفوف واألعمدة حيث تريد لصقه.)30في السطر (الجدول  يحفظذلك وضع المتغير الذي 

، بإنشاء ملف اكسيل في (saveWorkbook)، من خالل الدالة Rلبرنامج  37إلى  35من  سطورال، تسمح وأخيراً 
 ملفات سابقة تحمل نفس االسم.  في حال وجود بالكتابة فوقهالمسار الذي قمت بتحديده. كما تسمح لك 
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الخاص بك. الملف األول هو الصورة التي تم   الحاسوب تجد ملفين جديدين في جهازسنتيجة لهذه العملية 
 جاهزة ليتم لصقها في أي تقرير تريده.   وأصبحت إنشاؤها،

 لى نتائج العمل المنجز.الع ع كسيل الذي يمكنك الوصول إليه لالّط إوالثاني هو تقرير 
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 :هيف، تسليط الضوء عليها يجب النقاط ذات الصلة التيأّما 

 ؛بواسطة التعليمات البرمجية ُعّينت في بداية الرسم البياني تطابق تلك التي والجدول الحظ أن الخانات )أ(
 ؛البرمجيةالذي تم تعريفه بواسطة التعليمات ذاك الحظ اسم جدول البيانات الذي يطابق  ) ب(
من السهل إلى حد ما نسخها ولصقها من ملف   يصبحضمن تقرير،  لوضعها هذه البياناتاحتاجت إذا  )ج(

 اكسيل.

 القواميس  

. ويستخدم هذا القسم كافة  Rيعرض القسم السابق العناصر الرئيسية الالزمة لربط ملف اكسيل ببرنامج 
. ومع  Rكل من اكسيل و بالتفاعل السريع بين ،وظيفي تلقائيالمعارف التي تم التوصل إليها إلنشاء نظام تقرير 

تجده في مجلد اإلدخال، تحت اسم: س ،)يسمى قاموس(لهذا التمرين إنشاء ملف اكسيل جديد  ُيطلب ذلك، 
"Dictionary Reduce.xlsx" . 

 ي: يحتوي األول على جميع عناصر الرسم البيان ،كسيل هذا صحيفتين مرفقتين بجدولينإملف يتضّمن 

 

 ويحتوي الثاني على جميع عناصر المتغير:

 

نتقدم في التعليمات البرمجية، تصبح فائدته   عندما القيام بهذا العمل، ولكن سببال يمكن فهم  ،في هذه المرحلة
 واضحة. 
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 .Rوبالتالي، فإن المهمة األولى هي تحميل هذه الملفات في برنامج 

 

كما في إحدى الحاالت حيث قمنا  (read_excel) اسُتخدمت سابقاً الحظ أنه في هذا الرمز، تم توسيع الدالة التي 
نه تحديد  ويمك  "ذكياً " Rيكون  ،بتحديد الصفيحة، وفي الحالة األخرى قمنا بتحديد الصفيحة والنطاق. أحيانا

 وبالتالي، فمن األفضل تحديده. اللغط العديد من الجداول، يحصل بوجود الجدول الذي تريده، ولكن

 الرجاء مالحظة عنصرين آخرين: 

عملي القتراح اال هذا يساعد . XXXXXXXXXXXعلى صف من في سطره األخيريحتوي الجدول األول  )أ(
العديد من القيم  تتضّمن تحتوي الجداول على أعمدةالبرنامج عندما  قد يرتكبهاعلى تجنب األخطاء التي 

 ؛المفقودة
بمجرد االنتهاء من الرموز، واألحرف،  R يعرض فيها الطرق التيتمّثل غريبة  رموزٌ ال يظهر النص العربي، بل  ) ب(

 ستتضمن المخرجات المحتوى الصحيح. 
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، يجب هالبيانية والجداول. بمجرد االنتهاء منإنشاء متغير يساعد في تحديد لغة الرسوم بالخطوة الثانية تتمّثل 
 تكون التسميات باللغة الصحيحة.  ، على أنتعديل جميع المتغيرات ذات الفئات عبر عوامل

 

يتم تحميلها ومعالجتها، وفي المرحلة األخيرة، يتم تحويل  التي أن البيانات في هذا المثال، يمكن مالحظة 
أن   Rإلبالغ  as.matrix(genderCategories)[,2] الحالة، تستخدم دالة إلى عامل. في هذهفيها متغير الجنس 

مود الثاني من جدول اكسيل المقترن بالفئات. ثم، تستخدم دالة االمستويات هي تلك المكتوبة في الع
as.matrix(genderCategories)[,4-language]  لتبلغ البرنامج حول  :If language = 1 then 4-language =3. 

أصبحت البيانات تشير إلى  ،ليزية الجديدة. بذلكك، الذي يحتوي على تسميات اللغة اإلنالثالث مودااذهب إلى الع
، الذي يحتوي على تسميات اللغة  الرابعمود ااذهب إلى الع if thenمن الذكور واإلناث.  الرجال والنساء بدالً 

تسمح بتغيير الفئات بسرعة إلى لغات   فّعالة كونها الحيلة، إال أنها الرغم من سهولة هذهوبالعربية الجديدة. 
حاجة لتغيير مرادف، يمكن تغيير التسمية بسرعة في  برزتأو  ،كانت الترجمة خاطئة وفي حال  مختلفة.

  .ليتم تعديل جميع النتائج المتعلقة بهذا المتغير تلقائياً  Rقاموس اكسيل، وتشغيل التعليمات البرمجية في 
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ألنه يحتوي على القيم ذات اإلمالء الدقيق الموجود في  2مود ااإلشارة إلى أنه ال ينبغي أبدا لمس الع وتجدر
 مجموعة البيانات األصلية. 

البيانية  هرسوممع  (excel)برنامج البيانات الخاص بمايكروسوفت  مع العامل، يتم ربط نفسهاباستخدام الفكرة 
 الرسم البياني.  )parameters(بعوامل 

 

الوضوح، يبدأ هذا الرمز مباشرة بعد انتهاء التعليمات البرمجية للمثال السابق. هناك بعض  وبهدف زيادة
ظهر يفي المقطع السابق. أوالً، المستخدمة  االختالفات الصغيرة بين هذه التعليمات البرمجية أو الرموز وتلك

  Rلغة  ومن ثم العثور على رمز ،) "0_1"في هذه الحالة (ودورهما هو تعيين رمز للرسم البياني  24و 23 الخّطان
 .(subset)ويتم ذلك في إطار الدالة   ،الرسم البياني الذي ينبغي استخدامه لتحديد في القاموس

المستخدمة للعامل،  كتلك خدعة  (35-31)والتسميات  ر األلوانوسط فيما يتعلق بالرسم البياني، تجد فيو
لإلصدار   0 لهذا التمرين حدد المتغير بـ( على متغير اللغة   اعتماداً تستخدم اإلصدار الصحيح من جدول إكسيل 

 .)العربي

في اللغة  yالمحور بتغّير موقع هو االعتراف  ها. والغرض من(scale_y_continuous)هناك أيضا إضافة إلى الدالة 
غة التي لمحور وفقا للّ حيث يتغير ا  ،في الفصل األول المثال الذي ورد كما في  if elseيحتوي على  إذ العربية.

 يستخدمها الرسم البياني.
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تنسيقا أفضل للرسم البياني. كجزء من عملية  (theme)مجموعة كبيرة من التعليمات المتعلقة بـ   تضمن ،وأخيراً 
 لفهم أفضل لكيفية تأثيرها على الرسم البياني.  سطورالتعلم، يوصى بأن يتعامل القارئ مع هذه ال

ى إضافة التعليمات البرمجية الالزمة إلنتاج ملفات اكسيل، كما ذكر بالتفصيل في الجزء  القراء عل  يتوّقع حرص
 للمتدرب فكرة واضحة عن إمكانيات هذه التقنية.  حيث ُتعرض النتيحتان ويكون، ينالقسم السابقو

 

التقارير في لغات متعددة.  أتمتة توليد  R في ختام الفصل، الحظ أنه من خالل إنتاج قاموس منظم، يمكن لـ
فقط  عليكتغييرات في عدد كبير من الرسوم البيانية، ب جت للقياماحت وعالوة على ذلك، وكما وعدنا القارئ، إذا

  علىيوفر الوقت ويساعد   مّمافي التقرير.  دمج كل التغييرات تلقائياً سترموز الوبعد تشغيل   ،تغيير القواميس
والجداول لتحديد  ةحاجة للتحقق من الرسوم البيانيال ستنتفي يح القاموستجنب األخطاء، ألنه بمجرد تصح

 مكان التغييرات.
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 أ�متة العمليات الك�يرة . الخامسالفصل 

  تنفيذ تلكهذا الفصل يتولى إلنتاج تقارير سريعة.  Rتناول الفصل السابق تعليمات حول كيفية ربط اكسيل و 
قد يتساءل القراء   .(SPP-RAF) يم السريع لبرامج الحماية االجتماعيةالتقنيات على نطاق واسع في إطار التقي

يعتبر متروك للتقنيات اإلحصائية، و  الثاني اإلجابة هي أن الجزءو. الثاني  الجزء عن سبب غياب هذا الفصل عن
، يمكن  عليه وبناءً هذا الفصل بمثابة مقدمة لهذه التقنيات، بما في ذلك إنتاج اإلحصاءات الوصفية ذات الصلة. 

حيث يتم وصف مجموعة البيانات  الفصل التمهيدي، أو 0أن يسمى هذا الفصل، عند وضعه في تقرير ما، الفصل 
  ، فإنّ للفصول القادمةوعبر الرسوم البيانية والجداول، والسماح بتأمين البيئة المؤاتية للتحليل. لهذا الفصل 

  Dictionary.xlsxو  )Inputs/Dataموجودة في ( RawData.xlsx : ملفات اكسيل التي سيتم استخدامها هي
 .)Inputs/Dictionary فيموجود (

 المشروع والملف الرئيسي  

 كافة الملفات وفق ترتيب محدد.  بتنظيم قبل بدء أي مشروع يوصى

  عن المدخالت مجلدات منفصلةالالذي تجده في مواد المساعدة التعليمية، حيث ذاك  والترتيب المقترح هو 
يمكن (وحفظه في المجلد األساسي  Rوالرموز والمخرجات. بمجرد تنظيم كل شيء، يمكنك إنشاء مشروع 

. وبالنسبة للحالة العامة، يمكنك حفظ مشروع  )(ESCWA)العثور على هذا المشروع تحت اسم اإلسكوا 
 الرمز المميز في الرسم التوضيحي.  باستخدام

 

ضمن ملفات  بتفاعلها . والتي تعرفحيث يمكن وضع العديد من الرموز معاً   ،مجلدك ، يعتبر المشروع اً عملي 
مشاريع   أمام يمكنك العمل مع جميع البرامج النصية، كما فعلنا حتى اآلن. ولكن عندما تكونونفسها.  الحاسوب

تقسيم التعليمات البرمجية إلى أجزاء يسهل مراجعتها بشكل منفصل  تفترض كبيرة، فإن الممارسة الجيدة
قوية البنية تسمح ال ،الرموز. في هذا السياقوضوح  عمليات التصحيح و مّما يؤّدي إلى تسهيل. )كفصول(

عن طريق استدعاء الملف الرئيسي من خالل   ،بتكامل هذه الملفات المنفصلة عبر ملف رئيسي متزامنللمشروع 
ترد التعليمات البرمجية الدقيقة للملف . معلومات حول بنية المجلد ويحسن تنظيم النتائجاليجمع الذي  المشروع 

الرئيسي في رمز المجلد الخاص بالمساعدات التعليمية، وفي هذا القسم، ستطلع على مكوناته. على نقيض  
القارئ  العام فهمل ألنها ال تضيف قيمة كبيرة ل تغطية العديد من الوظائف هنا إال سطحياً   لم تتم ،األقسام األخرى

 ويمكن العثور على وظائفها بشكل دقيق على شبكة االنترنت. 
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رسوم بيانية أو متغيرات محفوظة   وخلّوه من البرنامج نظافة ،األولى من الملف الرئيسي ةاألربع روتضمن السط
تأتي من   قد يساعد الحسابات على االنتقال بشكل أسرع وتجنب األخطاء التيمّما من التدريبات السابقة. 
عند بدء تشغيل التعليمات   الحاسوب يخبرحيث . السطر األخير هو للتحكم بالوقت  البيانات المخزنة مسبقاً 

عند توقف تشغيل التعليمات   الحاسوب تكميليالخط ال بّلغيُ لرئيسي، ، في نهاية الملف االبرمجية. الحقاً 
للغاية حيث يمكن للمستخدم تقدير أوقات ًا مفيد  مّما يجعلهغ المستخدم حول مدة العملية. بل� يُ كما البرمجية 

 لذلك.  التشغيل وتخطيط عمله وفقاً 

 

يساعد المستخدمين اآلخرين على  وهذا ما  ،عليها بدقةإنها ممارسة جيدة حيث يتم كتابة المدونات والتعليق 
تثبيت الحزم عن  الحاسوب فهم ما تمت كتابته في البرنامج النصي. في هذا الجزء، تسأل التعليمات البرمجية

تسمح بالتأكد   كما وإذا لم تكن مثبتة من قبل تقوم التعليمات البرمجية بتثبيتها.  ،11و 8ر والمذكورة في السط
  الحاجة لتحّققبحيث يمكن تشغيل جميع الرموز األخرى بسالسة، دون  librariesل كل المكتبات من تحمي

 المستخدم مما إذا كان قد تم تحميل المكتبة أم ال. 
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  كركما ذُ ف. 26السطر  فيالحظ الدالة  ،المقطع التالي بتهيئة مجلدات اإلخراج وتعريف لغة التقرير الكامل يقوم
كسيل أو ملف آخر تحتاج إلى استخدام مسارات كبيرة جدًا. ولكن مع الدالة  إ، عندما تريد استدعاء ملف سابقاً 

، إذا كنت تريد التحقق من وجود  مثالً عن موقع المشروع ويحدد كافة المجلدات المتعلقة به.  Rيبحث  ،hereهنا 
،  الكامل للملفتحديد التحتاج إلى  ولن ،)29إلى  27ر من وباستخدام السط(، يمكنك إعداده outputملف يسمى 

المسار الكامل، تم هو مطلوب بما أّن ال، 44و 43في السطرين وعليك فقط ذكر اسم المجلد في المشروع. 
 تلقائيا. ، إذ يقوم الحاسوب بهذه المهمةحاجة لكتابته بشكل صريح فال ،26استخراجه بالفعل في السطر 

 

بتوقيف عداد الوقت. و ،برامج النصية ذات الصلة المقترنة بفصول التقريرالجزء األخير بتشغيل كل اليقوم 
 لمعالجة كل التقرير.  الحاسوب الوقت الذي استغرقه احتساب وبهذه الطريقة، يمكن
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كل فصل من الفصول   الثاني الجزء على أن ُيغّطي من التقرير، 00ال يغطي هذا الفصل من الدليل سوى الفصل 
 األخرى. 

 إحصاءات وصفية إ�تاج  

ويترك   فقط، الضوء على العناصر الرئيسية للمدونة 00الفصل  ُيسّلطوبطريقة مماثلة لعرض الملف الرئيسي، 
 المتدربين. لتمارين الباقي

 

 ،الجزء األول من التعليمات البرمجية متغير لكافة المخرجات التي تم إنشاؤها في هذا البرنامج النصي ُينشىء
   والخطوط 4-7ر  والسط(مع القواميس  )8السطر (ة الجداول المقترنة بالبيانات الخام تحميل كافب ويقوم
ورصد أي تغيير في القاموس قد  ،. يضمن القيام بهذه العملية في البداية تنظيم التعليمات البرمجية)20-11

هذه التعليمات   عدم حاجة يجب التنويه إلى ،. أخيراً )على سبيل المثال، ظهور فئة جديدة(  هافي يتطلب تغييراً 
عدم المقدرة على   تم تشغيلها بواسطة الملف الرئيسي. ومن الجدير بالذكر أيضاً يالبرمجية إلى مكتبات بما أنه س

بتشغيل الرموز األولى من الملف  القيام أوالً  ذلك، فعليكأردت  إذاوالتعليمات البرمجية وحدها. تشغيل هذه 
 هذه التعليمات البرمجية.  تشغيلثم ، )2حتى القسم (الرئيسي 
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المقطع التالي من التعليمات البرمجية كافة المتغيرات الموجودة في مجموعة البيانات. ويوصى بالقيام   ُيترجم
أي سطر من  ب تلقائياً  ُتدمجبذلك في مرحلة مبكرة، ويفضل أن يكون من مجموعة البيانات األصلية بحيث  

 إنتاج الرسوم البيانية والجداول. ب والبدءإنشاء تصميم لملف اكسيل،  بعدها يتمل ،التعليمات البرمجية
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يتم استخدام كل هذا النص إلنشاء متغير واحد. وقد تم تغطية معظمه في الفصل الرابع، ولكن من المهم تسليط  
 عناصر: ةثالثالضوء على 

 ؛ بعض نسب الرسم البياني بحيث تبدو أفضل عند طباعتها لتعديل 66-71تستخدم الخطوط  )أ(
وخاصة (كسيل إتظهر العديد من الرسوم البيانية واحدة تحت األخرى في نفس الورقة من ملف  أحيانًا، قد ) ب(

اني  رسم بي بوجود Rعلى إخبار  105. ويساعد السطر )في الحاالت التي يكون فيها الموضوع مماثالً 
يتراجع بعض الصفوف بل سيظهر في الصف األول من ورقة اكسيل، ال وفي هذه الحالة، يجب أن  .جديد

 ؛بحيث يظهر الرسم البياني الجديد بعد السابق مباشرة ،إلى األسفل
مع رمز المؤشر ويشير إلى لغة الرسم البياني بحيث   pngالحظ أن اسم الملف مشفر بطريقة يظهر بها ملف  )ج(

 حلل معرفة الرسم البياني ولغته بسرعة بمجرد التحقق من اسم الملف. يمكن للم

تشير  التي ر األخيرة،و نصل إلى السط حتى مجرد تكرار طويل من مؤشرات مختلفة، يبقية البرنامج النصي ه و
 إلى طباعة ملف اكسيل. 
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  ال يعتبرإلى إطار للبيانات.  dictionaryز بطريقة تحول القاموس كمالحظة أخيرة، الحظ أن البرنامج النصي مرمَ 
قائمة منظمة بجميع المؤشرات التي تم إنتاجها، ووضعها في  بل ُيمّثل ،فحسب  لكتابة التقرير القاموس مفيداً 

 رسم بياني، أو جدول. وهكذا، يصبح أداة موجزة مفيدة تلخص محتوى التقرير. 

 تحليل النتائج  

نجز  كل ما نتاج الرسوم البيانية، وتقييم النتائج. مع كل ما قد إيمكّن من الوصول الى نقطة تسمح ب إلى اآلنا�
. الحظ أن بعض X انجزناه، دعونا نختار بعض المتغيرات التي يمكن أن تساعدك على فهم أفضل لواقع مملكة

البرمجية، من المتوقع أن   ، ولكن من خالل التحقق من التعليمات3الرسوم البيانية غير موضحة في الفصل 
 يعرف المتدرب أين يضيف خطوط األوامر للحصول على النتيجة المحددة.

 

 

بين المناطق   دعونا نبدأ في مراجعة مستويات التعليم للسكان. وفي حين أن هذه المستويات متشابهة نسبياً 
وفي   ،أكثر النساء تعليماً  A-C طقتينيوجد في المنحيث  ،اختالفات واضحة بالنسبة للنساء تبرز بالنسبة للرجال،

F-G  تعليماً  هنّ أقل . 
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، وحتى في Eو D المنطقتين أقل من الرجل، وبالنسبة لكل منبنسبة ة العاملة المرأة في القوّ  تشارك وبوجه عام،
F وG، غير مستعد  (بين أن تكون خارج القوى العاملة  فرقمعدالت البطالة بين النساء. الحظ أن هناك  فترتفع

. ومن ثم، )وظيفة تأمين على استعداد للعمل، ولكن غير قادر على(عن العمل وبين أن تكون عاطال ً )للعمل
النساء في  عدم اندماجالرغم من ب، فقيرتان جداً  Gو F، يالحظ المحلل أن المنطقتين Xوبفحص تاريخ مملكة 

في هاتين المنطقتين إلى العمل. ومع ذلك، وبما أن   هنّ حاجة إلى المال دفعت العديد منالقوى العاملة، فإن ال
 النساء فيها تحديات تحول دون تمكنهن من الحصول على الوظائف. تواجه المناطق فقيرة، 
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ز النساء الفقيرات في سلط الضوء على كيفية ترك� قد لما سبق، الحظ أن توزيع فئات الدخل العشرية  واستكماالً 
F وG .يتحقق المحلل من تاريخ البالد مرة أخرى   ،وهذا ينطبق على الرجال؛ ولو بنسبة أقل. في هذه الحاالت

ترأس  د الرجال. وهكذا، اعدأ  جعترامن الحرب مما أدى إلى  افحسب بل عانت ا فقيرتينليست  Gو Fويدرك أن 
يتركز  و Cو  A تانالمنطق تزدهر ذلك، نقيض معظم األسر المعيشية المتبقية في تلك المناطق. وعلى النساء

 ا أغنى أفراد البلد. مفيه

 

في المناطق   لديهم المناطق األولى مصادر دخل متعددة، في حين أن ألفراد وتعقيبًا على القصة السابقة، فإن
 ة مصادر دخل أقل. األخير
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مع النتائج السابقة، يميل األفراد في المناطق الفقيرة إلى تخصيص حصص أكبر من دخلهم لدعم  وتماشياً 
 احتياجاتهم األساسية. 

 

في االعتبار، وبصفة عامة  ذلك وفي هذا الشأن، من المثير لالهتمام أن نرى كيف يأخذ البرنامج االجتماعي
األفراد المشاركين في البرنامج، بشكل عام، حصصًا أكبر من نفقاتهم لتغطية  تخصيصيمكنك أن ترى 
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مزيد من الدعم.  ل األكثر حاجة أن البرنامج يستهدف السكان يؤّشر، ألنه إيجابي االحتياجات األساسية. وهذا
أولويات المستفيدين على هذا المتغير،   عدم تركيزض يشير إلى كون التوزيعات قريبة من بعضها البعفومع ذلك، 

 األخرى.  المتغّيراتقيمة  يبالغ من وربما

 

التي (الدرجة  )كما هو متوقع(الحظ أن يُ ، من خالل تحليل توزيع الدرجات مقارنه بالمدخول العشري، وأخيراً 
فجوة   وجود ،أوالً  على عنصرين:لضوء من المهم تسليط او تنخفض مع انخفاض الدخل.  )تمثل حاجة األفراد

 من البرنامج.  األغنىبعض األشخاص من العشر  استفادة، من المثير لالهتمام مالحظة . ثانياً D6غريبة في العشر 

وبعض النقاط التي  ،ويتيح االستعراض الوصفي الحصول على صورة أفضل عن االختالفات اإلقليمية في البالد
ترك للمتدرب التحقق من الرسوم البيانية  يُ  ،. اآلنSPP-RAFخالل من قد تكون ذات صلة لتسليط الضوء عليها 

 المتبقية وتطوير قصص تكميلية لتلك المعروضة في هذا الفصل. 

 الخالصة  

على إعداد   اً قادر اصبح في هذه المرحلة، اكتسب المتدرب األدوات األساسية الالزمة للعمل في مجال البحث،
توجه صانع السياسات في فهم الحالة العامة لبرنامج الحماية االجتماعية.  قدتقارير تنتج إحصاءات وصفية 

  وبعد توضيح هذه األفكار األساسية، يذهب الجزء الثاني من الدليل إلى وصف األدوات التحليلية وكيف يمكن
أن توفر رؤى أعمق للتقييم. لها
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 SPP-RAF . الجزء الثاني

 تحديد سمات المستفيد�ن  . الفصل السادس

. وتستخدم هذه الفصول المثال  SPP-RAFالتالية على الخطوات الثالث األولى من إطار  ةالثالث كز الفصولتر
تتضمن المعارف التي تم الحصول عليها بشأن سياق هذا كما  ،الثانيعطي سابقًا كمبدأ توجيهي في الفصل الذي ا� 

 البلد لتوضيح التحليل.

 الغرض من تحديد سمات المستفيد�ن  

الديمغرافية للمستفيدين من   -إلى تحديد الخصائص االجتماعية  SPP-RAFلمرحلة األولى من إطار وتهدف ا
مماثلة ضمن مجموعات، وتصور العوامل  المالمح ال ذوي األفراد بجمع البرنامج. وتسمح لصناع السياسات

لمشتركة، يمكن تصميم الهيكلية التي تجعل هذه الفئات السكانية عرضة للخطر. وبمجرد تحديد هذه الخصائص ا
 ن رفاه هؤالء السكان. يمصادر الضعف وتحس لمعالجة سياسات

 المخرجات  

 ؛ الديمغرافية التي يتقاسمونها -الخصائص االجتماعية  وفق بناء مجموعات من المستفيدين )أ(
 ؛ بحسب المناطق اإلقليمية التباينات عن فهم أفضل لطبيعة الفقر والضعف، فضالً  ) ب(
 السريع لتحديد األفراد الذين ينتمون إلى كل مجموعة. طريقة الفحص  )ج(

 الوثيقة الختامية  

 ؛الضعف الهيكلي المستمدة من الخصائص المشتركة للمستفيدين  ألسسالتحديد االستراتيجي  )أ(
احتياجات مجموعات محددة من المستفيدين  تستهدف تلبية الحصول على أدلة تسمح بابتكار خدمات ) ب(

 والحد من ضعفهم على المدى الطويل.

 متطلبات ال�يانات  

تتطلب هذه المرحلة إنشاء مجموعة بيانات تضم جميع األفراد المستفيدين من برنامج معين خالل فترة  
، ولكن يمكن "ديةفر". من الناحية المثالية، ينبغي أن تكون وحدة الدراسة المشتركة محددة، وخصائصهم

 البيانات. توّفر استخدام المعلومات على مستوى األسرة المعيشية اعتمادًا على
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 :الديمغرافية -وبالنسبة لكل فرد، يجب إدراج القوائم التالية للخصائص االجتماعية 

إذا  (لصناعة ا ،المهنة ،نوع العقد ،مستوى الدخل ،الحالة االجتماعية ،الموقع ،مستوى التعليم  ،العمر ،الجنس )أ(
 ؛ والجنسية )كان الفرد يعمل

قيم األسر المعيشية لمتغيرات االستهداف التي يستخدمها برنامج الحماية االجتماعية لتحديد أهلية   ) ب(
 ؛ )أو أكبر عدد ممكن(المتقدمين 

 المتغيرات األخرى التي تهم صانعي السياسات. )ج(

 التجمعات االحصائية  

المفاهيم األساسية للتجمعات   يتناوليشرح هذا القسم العناصر المفاهيمية للتجمعات اإلحصائية. وفي حين أنه 
كمصدر جيد    Zeltermanاالستفادة من كتاب  للراغبين، يمكن SPP-RAFطار ويركز على تلك الموصى بها في اإل

 .(2015) )ترتيبفي هذا ال( 10و 11للتعمق في هذه المواضيع؛ ال سيما في الفصلين 

يوجب  عدد من األفراد ذوي الصفات المختلفة و  يوجد مشكلة التجمعات االحصائية.عرض من السهل نسبيًا 
تكون بين المجموعات والخصائص داخل كل مجموعة  تتشابه التحدي تجميعهم في مجموعات قليلة حيث

 حد ذاتها تحديين: بهذه الجملة  تجلب مختلفة. ومع ذلك،

 ؟)1الخطوة ( أو اختالفهما لتحديد مدى تشابه شخصين استخدامها ما هي المعايير التي يمكن )أ(
 ؟)2الخطوة ( االختالف الكفيل بوضع شخصين في مجموعتين مختلفتينكيف يمكننا أن نقرر  ) ب(

يلي. ومع ذلك، وكما هو الحال في تحديات وبدائل متعددة سيتم استكشافها فيما    يترافق هذان السؤاالن مع
  "البطة القبيحة"نظرية تسمى   تثبتإجابة واحدة فريدة. في الواقع، لهذه المسائل المواضيع السابقة، ال توجد 

، وعند هذه النقطة يحتاج المحلل إلى دائماً  درجة من المعايير الذاتية ديوجأنه بالنسبة للتجمعات االحصائية، 
 . (Watanabe, 1969) ضوء السياق أفضل للبيانات علىمح له بفهم معرفة الخلفية التي تس

 المسافات  :1الخطوة 

 ةثالث، يمكن تقديم للتوضيحتعريف المسافة بين األفراد. بالخطوة األولى في تحديد التجمعات االحصائية تكمن 
 أمثلة: 

النقطتين.   يصل بينمحددة بطول الجزء الذي  وهي ،qو pيقيس المسافة بين نقطتين، وهو  اإلقليدية:مقياس 
 المثال التالي.  يوّضح ساب ذلك من خالل نظرية فيثاغورس، كما هوتحاويتم 

سنة خبرة   15سنة ولديه  37.5محمد عمره  فيما يبلغ خبرة في العمل.سنة  20 لديهو عاماً   40أحمد  يبلغ مثال:
 : في العمل. في هذه الحالة المسافة هي



69 

�(40 − 37.5)2 + (20 − 15)2 = 5.59 

  ويعتبر أقوى المسافة بين نقطتين بمجموع الفرق المطلق بين كل قياس. المقياس مانهاتن: يحدد هذامقياس 
 من مقياس اإلقليدية ألنه ال يرّبع المسافة. 

سنة خبرة في   15سنة ولديه  37.5محمد  فيما يبلغ العمل.خبرة في سنة  20 لديهو عاماً   40أحمد يبلغ  مثال:
 : العمل. في هذه الحالة المسافة هي

|40 − 37.5| + |20 − 15| = 7.5 

ثم لتحويله إلى مسافة، يمكنك طرح  ،قياس لتحديد التشابه بين الفئاتميتم تطبيق هذا ال مؤشر جاكارد:
 .1قيمة  المجموع من

  ، ليس لدى محمد إنترنت أو سيارة، لكن لديهفي المقابلسيارة. ليس لديه و، وتلفازأحمد إنترنت  لدى مثال:
 : . وبالتالي، فإن المسافة هيةثالث. الحظ أن المثالين يتقاسمان خيارين مشتركين من أصل تلفاز

1 −
2
3

= 0.3333 

، إذا كانت المسافة تتطلب مثالً  على اآلخر. أحدهما على السياق، يمكن تفضيل واعتماداً  ،هناك اختالف ترىكما 
، كما أنه يحاكي الحاجة إلى قياس عدد السيارات على "مانهاتن"عادة مقياس يفّضل قياس تحركات السيارات، 

  Jaccard )دجاكّار(قطع المباني. وبالمثل، يعتبر مقياس ت من اللجوء إلى أقطار قد طول شبكة من الشوارع بدالً 
العمل في هذا القسم على   سيتركّز ون فيها المتغيرات قاطعة. ومع ذلك،لبعض الحاالت التي تك جداً  فعاالً 

دخال التعديالت الصحيحة، يمكن أن يتضمن ايضًا هيكل البيانات. إيتضمن فئات، وب قد المقياس اإلقليدي ألنه
 ولكن، دعونا نسلط الضوء على مشاكل المقياس اإلقليدي أوال. 

من سنة  20و عاماً  37.5من الخبرة ومريم سنة  15و عاماً  40نى، م :شخصين آخرين  إلى المثال دعونا نضيف
اإلجراء كما في المثال السابق، سيجد المتدرب أن المسافة بين مريم ومنى هي مرة أخرى   بتطبيق نفس الخبرة.

  15,572للرجلين و 16,303 المسافتان من السنوات، ستكون . ومع ذلك، إذا قررنا قياس العمر باأليام بدالً 5.59
مسافتي ، كانت النسبة بين فمثالً في الحجم، بل هو تغيير هيكلي في القياس.  اً تغيير  وال يعتبر ذلك .للسّيدتين
. تؤثر هذه التغييرات في النسب  1.05 أصبحتولكنها  )أي أنها كانت متشابهة( 1في السابق  السّيدتينالرجلين و

آخر في   مفاهيمّي  تحد�  طرحيُ  غير مرغوب فيها. ومع ذلك،  يجعلها مّما على الخطوة التالية من عملية التجميع
 .أدناه الشكل
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 الجزء العلوي من الرسم البياني. وعالوةً  يوّضح ، كماوثيقاً  بطبيعة الحال يرتبط العمر والخبرة في العمل ارتباطاً 
يختلف   الحال على نفس المسافة، ولكن هندسياً هم في المثال،   ةاألربع من موقع األفراد نالحظ على ذلك، وكما

،  تتعاكسان معه من الناحية المفاهيمية. في حين أن محمد وأحمد متماشيان مع هذا االتجاه، إال أن مريم ومنى
من نمط مريم ومنى. لحسن الحظ، إذا تم تحويل المتغيرات بشكل   لذلك من الشائع رؤية نمط أحمد ومحمد بدالً 

المسافة اإلقليدية كافية. عندما يتم هذا التحول،  ستصبحل عالقة التباين المشترك، عبر تعديلها من خال ،كاِف 
أنها  ب والتي تتمّيز، Mahalanobis )ماهاالنوبيس(ولكنها تصبح مسافة  "االقليدية"مسمى   تحت تبقى المسافة لن

شة التعليمات البرمجية،  أثناء مناقو ،ثابتة من حيث الحجم وتشمل هيكل التباين المشترك. في المقطع الالحق
 R.(Mahalanobis, 1936)يشرح الدليل كيفية إجراء هذا التعديل على المسافة اإلقليدية في 

 التجميع  :2الخطوة 

منى ومريم وأحمد ومحمد في مصفوفة  يتشارك كل من سيناريو جديد حيث  بوضع  ألغراض التوضيح، قمنا
في هذه الخطوة هو المصفوفة،  ما يهّم (ويتم ذلك عن طريق معيار المسافة  أدناه في الجدول المسافة الممثلة
 .)المعتمدة  وليس الطريقة
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 بلسم  فاتح محمد  حمد أ مريم  منى  

 5 4 9 3 2 0 منى 

 1 10 3 1 0 2 مريم 

 3 5 8 0 1 3 حمد أ

 5 10 0 8 3 9 محمد 

 2 0 10 5 10 4 فاتح

 0 2 5 3 1 5 بلسم 

تجميع األفراد؟ بطبيعة ب نبدأ. اآلن، كيف النفس منتفيةألن المسافة مع  0 هي القطر قيمة وبطبيعة الحال، فإن
. لكن اآلن، ماذا عن بلسم؟ وهي )األقرب( 1، ألنهما على مسافة أحمد ومريم إلى أن يكونا معاً  ، يحتاجالحال

أحمد. وعالوة على ذلك، فإن بلسم قريبة من فاتح،  من  3، ولكنها على مسافة )1المسافة (من مريم  قريبة جداً 
 .أدناهعدة خيارات للقيام بهذه العملية، ثالثة منها ممثلة في الشكل  عن مريم. وهناك حالياً  بعيد جداً  األخير لكن

  شخص بين للمسافة األدنى الحد هي )ب( المجموعة وأفراد )أ( المجموعة أفراد بين المسافة :الوحيد الربط
 .)ب( المجموعة منوآخر  )أ( المجموعة من

  شخص بين للمسافةاألقصى  الحد هي )ب( المجموعة وأفراد )أ( المجموعة أفراد بين المسافة :الكامل الربط
 . )ب( المجموعة من  وشخص )أ( المجموعة من

 . (Ward, 1963) تدمج التباين بينها بطريقة المجموعات بين المسافة  تحسب :الوارد الربط

، ولكن في الربط الكامل، معاً  ، أحمد ومريم دائماً مثالً طريقة تجميع األفراد مختلفة. فإّن كما ترون في النتائج، 
من مريم.   تزداد قرباً ا بعيدين عن مريم وأحمد، ولكن في الربط الوحيد، مفإن التقارب بين بلسم وفاتح يجعله

مختلف   باختبار التوصيةتتمّثل التي يمكن اختيارها، وبوجه عام، ال يوجد دليل توجيهي واضح بشأن الطريقة 
الهدف إنشاء مجموعة متوازنة، يميل  كانالتي تعكس البيانات بشكل أفضل. ومع ذلك، إذا  تلك الروابط لمعرفة

إدارتهما  مخططات تسلسل متطرفة بسبب انبشكل أفضل ألن الطريقتين األخريين تنتج للعمل wardمقياس 
 الحد األدنى والحد األقصى من المعايير التي يديرونها. لمعياري

تحديد عدد   في التحدي التالي، على مستوى السياسة، يصبح بمجرد أن يكون لديك مخطط تسلسل القرارات،
 :مثالً المجموعات التي تريدها. 

تيجيات استهداف، فإن التوصية  الحكومة لوضع ثالث استرا استعداد، على افتراض 3الربط الوارد للشكل  )أ(
ح، تع هي وضع استراتيجية استهداف لمنى وأحمد ومريم، وأخرى لبلسم وفايهذا التجم المبنية على

 ؛ وواحدة لمحمد
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  ح في مجموعةات بوضع بلسم ومريم وأحمد في مجموعة واحدة، ومنى وف  حيث سيوصيالربط الوحيد؛  ) ب(
 في مجموعة أخيرة. وحيداً  ، ومحمداخرى

قواسم مشتركة تساعد صانعي السياسات على فهم  ذات  التقنيات المختلفة مجموعات مختلفة ولكن نتجتبذلك، 
 . أحمد ومريم معاً  جمع عن البقية، في مختلف التقنيات، ويمكن دائماً  كثيراً  محمد يختلف، مثالً الحالة. 

 

 خطط تسلسل التصنيف  

  فهمًا عنلك  يقدم ، إال أنه الفي مجموعات تجميع األفرادفي حين أن التجميع هو عملية بصرية تساعدك على 
 تطوير تقنيتين، تمّ المتغيرات التي تقود القواسم المشتركة. لحل هذه المشكلة،  ةماهي  وعن سبب تجميع هؤالء

صص هذا القسم ، وقد ُخ أكثر  شرح مفهومها مباشرة في المثال، واألخرى تقنيةيُ وصفية للغاية، وبالتالي  إحداهما
 للتوسع في شرحها. 

أساسيات   إحدىوهي  CART "شجرة االنحدار"أو  "تسلسلالالتصنيفات وخطط "تعرف الطريقة التقنية باسم 
لدى القارئ، يقدم هذا الفصل لمحة مبسطة حول   خلفية معينةهذه التقنية تتطلب  لكونالتعلم اآللي. ونظرًا 

التي يتوسع في شرح   Breimanاء الراغبين بالحصول على المزيد من التفاصيل قراءة كيفية عملها، يمكن للقرّ 
 .(1984)وظيفتها
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زرقاء ال هي تلك تبدأ الشجرة في الجذور، وهذا يعني جميع السكان. في هذه الحالة المجموعة األكبر ،في األصل
ين اللون األزرق إلى الجذور. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن لديك معلومات إضافية، مالحظات، لذلك يتم تعي 10مع 

 اختيار شخص عشوائيا، من القسم الملون باألزرق.  يفّضل

 

منصفًا وواضحًا بين المجموعات. وإذا كان الشخص يتمتع   تقسيماً  قد تضعوتعتبر التجربة من أهم المعايير ألنها 
 وإال يبقى في الجزء األزرق.  )مجموعة األغلبية(في الجزء البرتقالي  يوضعة من الخبر عاماً  25بأكثر من 
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  لدى أفرادها عامًا من ضمن المجموعة التي 40الـ  تتعّدى أعمارهمالتصنيف التالي على األشخاص الذين  يرتكز
توصيف األفراد لفهم  ب المرتبطةعطى لألسئلة عامًا. من هنا نالحظ أن األولوية تُ  25خبرة في العمل تتعدى 

العنصر األول هو التجربة والثاني هو  فإّن خصائص كل مجموعة. في هذه الحالة بالنسبة للبرتقالي واألصفر، 
 العمر.

 

. الحظ أن 40من  بدالً  32 يصبح مرالع أنّ  إالّ  يتم القيام بتقسيم مماثل لألشخاص ذوي الخبرة المنخفضة،الحقًا، 
أحد األشخاص   حصول . في هذه الحالة، يمكن مالحظة)كذلك وال يحتاج إلى أن يكون( التصنيف ليس مثالياً 

معيار الشجرة. من وجهة النظر  اّتبعنا في الجزء األخضر بدالً من األزرق إذا ما كنا هعلى تصنيف خاطئ ووضع
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بلون مختلف عن األخرى. من خالل   )عقدة نهاية(رة حتى تتمتع كل ورقة زيادة نمو الشج يمكناإلحصائية، 
شخص، والعمل باعتباره ضمن يمكن أن يخطىء العداد في الكتابة وتتّم إضافة   ة لألعداد،مفرطال  زيادةال

ي فرد جديد  أ ضمّ  التركيبة الهيكلية. من ناحية أخرى، تعتبر الشجرة وسيلة سريعة للتوصيف، لذلك إذا أردت
طرح المزيد من األسئلة فإّن سؤالين. بالطبع،  طرح، عليك بسرعة ف المجموعة التي ينتمي إليهايتعرل واضطررت

 .قل�ت التكاليف، وبالتالي كلما قل عدد األسئلة ماّدياً   مكلفة يمنحك إجابات أكثر دقة، ولكن األسئلة

  للفصلين في هذا القسم، يتناول القسم التالي الرموز، بطريقة مماثلة ين الرئيسيّ وبعد توضيح العنصرين النظريّ 
 خطوات تحليل التوصيف.  كافة ، ويسلط الضوء علىالخامس

 تحليل التوصيف  

  -chapter 1 ـألن التوصيف مقترن ب( chapter 01 فة بـة المعرّ يستمر هذا القسم باستخدام التعليمات البرمجيّ 
ألنه يقوم بتحميل  Chapter 00 يمات البرمجية تبدأ بنفس الطريقة كما في. الحظ أن التعل )SPP-RAFمن 

، وعلى النقيض من التعليمات البرمجية السابقة، نلحظ  ذات اللغة الواحدة البيانات وتنسيق القواميس والفئات
 أن التوصيف ينطبق فقط على األشخاص المستفيدين من للداللة على 39إلى  37ر من وفي السط تغييراً 

 البرنامج.

 

في نوع  مثالً متغيرات رقمية تمثل تلك الفئوية.  ، وهي عبارة عنويتناول الجزء التالي إنشاء متغيرات وهمية
 الذكور. في مجموعة البيانات هذه، هناك العديد من المتغيرات الفئوية.مثل ي 1اإلناث و 0الجنس، يمثل 

 . dummy_colsتخدام دالة سهذه الفئات إلى متغيرات وهمية، عبر ا تحّولاألمور عند احتساب النقاط،  ولتسهيل



76 

 

  Rالتي يستخدمها  المتعّددة تتضمن الحزم . وأحياناً (select)قبل الدالة  dplyrالعنصر المهم اآلخر هنا هو إدراج 
لتحديد الحزمة التي تأتي   "::"استخدام  يفّضل ء،لوظائف مختلفة. في هذه الحالة، لتجنب األخطا اسمًا مماثالً 

 منها الدالة بشكل صريح. 

 ساب المسافة. تحابمجرد االنتهاء من هذا التحويل، تبدأ عملية 
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، المستخدمة (Mahalanobis) تعريف مسافة ماهاالنوبيس فيالعناصر الرئيسية تكمن  ومن بين هذه الخطوط،  
بالعملية الحسابية   R يقوم  ، وتحويله إلى أداة للمسافة بحيث(mahalanobis.dist)من خالل دالة  86في السطر 
 .(as.dist)عن طريق 

مصفوفة   R، الطريقة التي يستعرض فيها 137المقطع التالي من التعليمات البرمجية، حتى السطر يظهر و
. ومع ذلك، 3فس المنطق المعروض في الفصل بع نهنا ألنه يتّ  منهذا الجزء من التعليمات يغيب المسافة. 

 عرض مصفوفة المسافة لتقييم عناصرها الرئيسية.تُ 

 

 

مود  اكل ع يمّثل بعضهم البعض. و منهذا التمثيل البياني لمصفوفة المسافة األفراد القريبين أو البعيدين يكشف 
لون الخلية المسافة بينه وبين اآلخرين، حيث األزرق هو الحد األدنى للمسافة  يعكس ، واً واحد اً فرد )وصف(

  ستجدطري إذا ما تمعنت النظر، على طول الخط القُ و طري هو األزرق. الخط القُ و األقصى.  حّدهاواألحمر هو 
  ربعات صغيرة. في المقابل، يمكنك مالحظة مكتل ضوء تمثل هؤالء األفراد الذين تفصلهم مسافات صغيرة نسبياً 

عن أي فرد  في الزاوية اليسرى السفلى. في حين أنها متشابهة من الداخل، فهي مختلفة جداً  لونها أخضر فاتح
ال يسمح لك بتحديد  لكّنه ،النظر هذا التصورويريح . )األعمدة الحمراءحولها تنعكس في تلك الصفوف و(آخر 

جوء إلى الرسم الشجري أو  حاجة للّ ال تبرزسير المفاهيمي، على غرار التفوترتيب عملية التجميع، لهذا السبب، 
 الرسم التخطيطي التفرعي. 
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الرمز المفتاح بين   يكمن ،لهذا الرسم الرسم الشجري هو مخطط يوضح نتائج نظام التجميع الهرمي. بالنسبة
التجميع  لينتج 86في السطر  مصفوفة المسافة المحسوبة سابقاً  156السطر فيستخدم . 193و 156السطرين 

فيجب  كان من الضروري استخدام الروابط الوحيدة أو الكاملة،  وإذا. hclustعبر دالة  ةوارد روابطباستخدام 
. ثم،  Rالتفسير التي يضطلع بها برنامج  في عملية السطر التاليويفيد ادخاله في هذا السطر. بالتغيير  أن يتمّ 

ستخدم في هذه المرحلة. ويحدد ، هناك رسم شجري صغير تم إنشاؤه، ولكن لن يُ 163و 159بين الخطين 
بحيث يمكن  167-169 سطورال يتّم حفظ المعلومات بينعدد المجموعات التي نريد تحليلها،   165السطر 

يوفر معلومات مهمة حول   اً شجري اً رسم  193 إلى 171من  سطورال نشىءتُ  ،. وأخيراً الحقاً  استخدامها للتحليالت
ويتم تشجيع   ،فرق دقيق في البداية مع وجود،  ggplotستخدم دالة تُ  هيكلية المستفيدين. الحظ هنا ايضاً 

 والتمّرن لفهم كيفية إنتاج رسوم بيانية مختلفة.  (Parameters)العوامل القارئ للتعامل مع هذه 

 )األحمر واألزرق(من األفراد  . وهناك مجموعتان صغيرتان جداً الرسم الشجري النهائي جذاب جداً  اعتبار ويمكن
  بعض المجموعات ذات الحجم المعقول، وأخيراً  كما نرى ا اختالفات شديدة مع جميع المجموعات.ميبدو أن لديه 

سمات مماثلة. ومن   ذات، مجموعة كبيرة والورديباللونين البرتقالي  ممثلتانالكبيرتان،  المجموعتان ال تشكّل
يكون فيها االستهداف أكثر كفاءة.  قداألماكن التي بتحديد  البدء صناع السياساتخالل هذه المعلومات، يمكن ل 

السياسة المجموعات المتوسطة والصغرى، فقد يكون من الممكن تحقيق نتائج  استهدفت فمن ناحية، إذا
 ، ومع ذلك يكون التأثير على جميع السكان محدود بطبيعة الحال. ولكن،  حددة جداً سريعة، ألن المجموعات م

بسبب التنوع الكبير داخلها   إذا كان صانع السياسة يستهدف المجموعة الكبيرة، قد تكون النتائج أقل وضوحاً 
  ستكون، ومع ذلك )إلى التجميع مجموعات فرعية استناداً  إلى سبعأنه يمكن تقسيم الوردي أيضا  مثالً  الحظ(

هذه النتائج قادرة على تغطية المزيد من الناس. وتعتمد هذه القرارات على توفر النتائج، والميزانية، 
 .الممكنة ذاتها توفر التوجيه بشأن البدائل حدّ باألداة  ولكنّ  واألفضليات السياسية لصانع السياسات.
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المجموعات، فالعنصر الرئيسي هو فهم كيفية تصنيفها. التحليل األول  ، ال يكفي أن نرى سابقاً كما ذكر وومع ذلك، 
 يسمح لنا بالتوصل إلى استنتاجات حول المتغيرات ذات الصلة. اً شجري اً هو وصفي بحت ويتضمن رسم

 274التعليمات البرمجية الرئيسية مماثلة لـ   سطورفي هذه الحالة، تكون 

 

عرض   ويمثل مودين،ا، في إطار يحتوي على ع ع مخططات معاً عن طريق وضع أرب اً ينشئ هذا الخط مخطط
 مود الثاني.اعرض الع يمود األول ضعفاالع
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عبر التعليمات البرمجية. تبرز الرسوم البيانية السفلية  ينشأ الرسم البياني األول الذي ، خذألغراض التوضيح
باللون األخضر في الجزء   المحّددة، الثالثة المجموعة تأتيعية. وبالتالي، يالرسم الشجري والمجموعة المواض

صغير في منتصف   بخط باللون األحمر، المحّددة ،األولى األول من الرسم الشجري. في المقابل، تتمثل المجموعة
 التحقق من محتوى كل مجموعة. يمكن الرسم الشجري. من خالل مطابقة تلك المسافات في الشكل العلوي،

. )باللون البرتقالي( الخامسةالذي يطابق المجموعة  )الرسم البياني العلوي( C في طار البرتقالي، الحظ اإلمثالً 
األشخاص   األولى المجموعة تضمّ  وبالمثل،. C من تضم في الغالب األشخاص الخامسة أن المجموعة يؤشروهذا 

 . Bمن المنطقة 
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، عند  مثالً . مميزة جداً  اً أنماط هالبعض لكنّ  نتاجات،للتوصل إلى است  ذات فائدةفي حين أن المتغيرات ليست كلها  
في ، تكون القيم منخفضة جداً  . وفوقها مباشرةالرابعة التحقق من االزدحام، ترتبط القيم العليا بالمجموعة

إلى  كافة المتغيرات بواسطة مجموعات، ولكن بالنسبة للتقارير، واستناداً  ترض. في الدليل عُ المجموعة األولى
 المعايير التي يريد المحلل تسليط الضوء عليها، يمكن إجراء الرسوم البيانية بعدد مختلف من المتغيرات.

 

سابها.  تحاملخص عن كافة الوسائل التي تم يحتوي على  الجزء األخير من التعليمات البرمجية جدوالً  نتجيُ 
  ، الحظ أن المجموعةمثالً  عبر الرسوم البيانية.تتضح وهذا يمكن أن يساعد في مراجعة بعض العناصر التي لم 

، في  مجموعتين، وهما أفقر Gو Fهي الوحيدة التي تضم طالب الدراسات العليا. وبالمثل، تتركز الفئتان  الثامنة
أعلى معدالت البطالة. وبهذه تحتويان و متوقع، الفئتان اللتان ، كما هأيضاً  وهما ،الرابعة والسابعة المجموعتين

األفراد الذين هم األكثر  تضّمانعلى أنهما  الرابعة والسابعةتحديد المجموعتين ب، يمكن البدء مثالً  الطريقة،
 عرضة للمخاطر.

 

 سابها.تحا طويلة ولكن من السهل نسبياً  وهي ،الجزء األخير من العملية هو إنشاء شجرة القرار
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إلى  مستنداً من عملية التجميع،  األفراد الذين كانوا جزءاً  يختزلالجزء األول إطار البيانات األصلية، يأخذ 
 . سابها سابقاً تحا، ويضيف إليها المجموعات التي تم )459السطر (العوامل ذات الصلة، يضع اللمسات األخيرة 

يعطي  ، سابقاً  كما تم شرحه في المناقشة المفاهيميةونقاش تقني يتعلق بالرسم الشجري.  يبرز في هذه المرحلة
  طول الشجرة مالءمة أفضل، لكنه يأتي على حساب اإلفراط في البيانات، وهذا يعني أن النموذج لم يعد قادراً 

الجانب األيمن. عليه تحديد و الهدف المقصود منه. لذلك، يجب أن يكون المحلل متوازناً  تحقيق على التصنيف
اء الراغبين بمزيد من المعلومات يمكن االطالع على كتاب غاريث وآخرون  للقرّ و. اً دقيق علماً  ، هذا ليسإالّ أنّ 

Gareth et al  ًاء المهتمين بالمفهوم، يوفر الرابط التالي بالنسبة للقرّ  أّما لهذه المسألة. عميقاً  الذي يقدم تحليال
-https://towardsdatascience.com/how-to-find-decision-tree-depth :حول هذه المسألةتفسيرات عملية 

via-cross-validation-2bf143f0f3d6 . 

  )415-518 سطورال(لتحسين التلقائي  ا )خوارزميال (النقاش، يستخدم الرمز  يجانب ضافة إلى التعامل مع  باإل
تركيبها المناسب أو المفرط. وفقًا ل (decision tree) صحة األشجار فحص تقنية التحقق المتبادل  تتوّلىحيث 

المذكور أعاله   Rلغة  أفضل للمشكلة. وهكذا، فإن رمز توّفر فهماً  القيام ببعض التجارب اليدوية ألنهاب يوصى
 . ويمكن الرجوع الى تفسيره من المرجع المذكور أعالهفي الدليل  سيكون موجوداً 

 

https://towardsdatascience.com/how-to-find-decision-tree-depth-via-cross-validation-2bf143f0f3d6
https://towardsdatascience.com/how-to-find-decision-tree-depth-via-cross-validation-2bf143f0f3d6
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الجزء األول  يطلب . (rpart)، يتم إنشاء شجرة يدوية بواسطة دالة فصاعداً  521في المقابل، من السطر 
"clusters ~ " ،من البرنامج اختيار أفضل طريقة لتحديد المجموعات على أساس جميع المتغيرات. ومع ذلك ،

بقائمة متغيرات مفصولة بـ   "."القيام بعملية التجميع باالستناد إلى متغيرات معينة عليك استبدال أردت إذا 
 فقط ، العمر والمنطقة)نطقةالم +العمر  ~المجموعات ( "Clusters ~ age+region"دالة تستخدم ، مثالً  ."+"

 يوّضح  ف السطر التالي البيانات ثم يتبعه شرح لألسلوب المتبع. كماكمعيارين في تحديد أفراد المجموعة. يعرّ 
عليك   "class"للمتغيرات المستمرة، لذلك، وعند استخدام دالة  CARTاستخدام  ، يمكن أيضاً الثامن الفصل

  minsplit هيو الدليل بهذا صلة ذات  عناصر، تحديد يمكنكمتغيرات قاطعة. في خط التحكم،  تحديد استخدام
 الشجرة تحّدد لكي المجموعة  في العناصر لعدد األدنى الحد عن البرمجية التعليمات األول يخبر. minbucketو

تأكّد  في الشجرة، لذلك  )أو ورقة(نهاية الى لحجم عقدة األدن الحد الثاني ويحدد.  اإلضافي للقطع حاجتها مدى
 على األقل. مالحظة  ةخمس عشركل مجموعة لفي هذه الحالة من أن 

الحظ أن الرسم  . ggplotوفي هذه الحالة سوف تبرز إمكانات  ،الرسوميةالعوامل الخطوط المتبقية تمّثل 
ة المتضمنة على معلومات داخلية  ، والعديد من التسميات الملونخطوط شريطّية البياني هو خليط من مجموعة 

الدليل، يتم تشجيع القارئ على بهذا ذات صلة غير السهام. في حين أن التفاصيل   التي تتخّللوبعض النصوص 
 . Rمهاراته عند العمل مع الرسوم البيانية في   توسيع علىلقدرته تحليل الهيكل الكامل 

األفراد حسب المتغيرات ذات الصلة ومن ثم، تقوم  تقسيم بفي القسم المفاهيمي تبدأ الشجرة وضحنا كما 
من   اً أشخاص )البرتقالية( الثامنةالمجموعة  تمّثل ،مثالً   .تصف كل مجموعة بتحديد الخصائص الرئيسية التي

، ولديهم درجات في الدراسات العليا ولكن ليس لديهم  ADEFالفئات العشرية األعلى، معظمهم من المناطق 
األفراد ذوي  )الحمراء( السادسةالمجموعة تمّثل ذلك،  نقيضالخدمات الصحية. وعلى إمكانية الوصول إلى 

  . فمن ناحية، يسمح هذا بإنشاء مبادئ توجيهيةCمن جميع المناطق باستثناء  )أعلى عشر(الدخل المرتفع 
؟  Cتستبعد المنطقة ، لماذا مثالً سريعة للتوصيف، من ناحية أخرى تثير هذه األداة أسئلة هامة تتعلق بالسياسات، 

بمجرد توحيدها، أن توفر رؤى سريعة عن نوع ونسبيًا، بسيطة  لتقنيات أن نفهم اآلن كيف يمكنولذلك، 
  صناع السياساتالمستفيدين من برامج الحماية االجتماعية، ومن خالل تطوير أدوات التوصيف الدقيقة، يمكن ل

 ل العيش. بُ زمة لتحسين ُس تحديد احتياجات هذه المجموعات ووضع استراتيجيات حا
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 مالحظات ختامية  

من قبل. تم تحديد كافة هذه الحزم  ُتذكر العديد من الحزم التي لم تستخدم الفصول القادمة،كفي هذا الفصل، 
على المزيد من التفاصيل، يوصى  باالّطالعاء الراغبين . للقرّ مجّدداً شرحها لال نحتاج  لذلك في الملف الرئيسي

 . "StatMatch"كما في المثال دالة   Googleبالتحقق من الحزم في الملف الرئيسي ووضعها في 
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  ك مذكورل لذمماثالً   اً تنسيق ويتبع جميعها مرفقة بملفات ووثائق طويلة، Rتأتي حزم  ،مع استثناءات قليلة جداً 
 تحسين مهاراتك.  فيتساعدك  قد مثلةأ، ومع أدناه، وتأتي مع تفسيرات مفاهيمية وتقنية
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 خصائص االستهداف  .الفصل السابع

تقييم المعايير في  SPP-RAFالخطوة التالية في إطار  تتمّثلبمجرد االنتهاء من تحديد سمات المستفيدين، 
 يشارك فيه.  وذاك الذي لنفي البرنامج  الشخص الذي سيشارك المستخدمة الختيار

 خصائص االستهداف الغرض من  

المحّددة  تهدف المرحلة الثانية من اإلطار إلى تحديد أهمية معايير اختيار المتغيرات المتصلة بالمجموعات 
. وخالل هذه المرحلة، تستعرض الدرجات التي حصل عليها المستفيدون في كل معيار من معايير االختيار سابقاً 

 . هؤالء عملية اختيارالتأثير على مجموع الدرجات و في لفهم قدرتها

 المخرجات  

ألهميتها بين المستفيدين الحاليين وتأثيرها على  ف المتغيرات المختارة وفقاً مجموعة القياسات التي تصنّ  )أ(
 ؛عدم األهلية/ درجة األهلية

المستهدفين خلق تباينات بين مقاييس عملية الغربلة ونتائج المتغيرات لتقييم المطابقة بين المستفيدين  ) ب(
 والمستفيدين الفعليين.

 وثيقة ختامية  

توجه صناع السياسات وتتيح تحديث منهجية االستهداف التي  مجموعة من المؤشرات الرسومية والرقمية هي 
 وتحسينها باستمرار. 

 متطلبات ال�يانات  

خالل فترة  تتطلب هذه المرحلة إنشاء مجموعة بيانات تضم جميع األفراد المستفيدين من برنامج معين 
 تأمين المتغيرات التالية:ُيطلب . لكل أسرة، المشتركة محددة، وخصائصهم

 ؛ االختيار معايير من  كجزء المستخدمة المتغيرات جميع للمستفيدين، بالنسبة )أ(
 .األفراد درجات لتحديد المستخدمة المقاييس معرفة الضروري من تقييمه، سيتم الذي للبرنامج بالنسبة ) ب(

 استرا�يجية االستهداف  

، يقل حجم الموارد عن عدد السكان  نادرة الموارد المتاحة لبرامج الحماية االجتماعية محدودة، وفي حاالت
إلى الدعم. ولهذا السبب، تحتاج الحكومات إلى وضع معايير الختيار من سيستفيد أكثر من غيره من   المحتاجين

يهدف  ، فكر في برنامجمثالً  .العملي وتطبيقهااهيمي لالستراتيجية البرامج. ويمكن التمييز بين التصميم المف
حاجة إلى  تنتفي ال هاتف محمول. ثم، على فيها كل شخص منطقة يحوز وفي لكل الناس هاتف محمول لتأمين
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التي   وتلك تحديد األولويات. من ناحية أخرى، فكر في برنامج يعطي قيمة متساوية لألسر التي لديها أطفال،
الموضوع  فقد يكون، وثيقاً  لديها أفراد يذهبون إلى المدرسة االبتدائية. وبما أن هذه المتغيرات ترتبط ارتباطاً 

باختيار  تكون ذات صلة أيضاً قد أكثر من المتغيرات األخرى التي  مرجحاً  )األطفال في المدارس(المشترك 
تين لفهم مدى أهمية معايير القرار الحالية الختيار ر هذا الفصل تقنيتين متكامل المستفيدين. ولهذا السبب، يطوّ 

 المستفيدين.

 تقنية تحليل التبا�ن  

تأثير كل من المتغيرات على معايير القرار، إال أنه بمجرد أن تواجه  قد ّحددوا صناع القرار السياسي  أنّ  في حين
لتطوير  Yو Xاستخدام متغيرين،  سيناريو حيث يتم لنفترض، مثالً  .اً محدد اً ترتيب  لن تجدالنظرية البيانات،  

 هي:التالية لتجنب المضاعفات، الصيغة و. من عدمهالفرد في البرنامج  مشاركةدرجة تحدد 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 = 1 × 𝑋𝑋 + 1 × 𝑌𝑌 

  لألفراداالعتبار الفروق في المتغيرات. لنفترض أن بمتساويان في التمثيل، دعونا نأخذ  Yو Xبينما يبدو أن و
مستقالن ويستخدمان المبادئ اإلحصائية   Yو  Xأن و. Yمختلفة جدا في  و  Xفي  إجابات متشابهة جداً 

من االختالف   في المائة 80شرح ب Yتقوم  . لذلك،5هو  )مدى انتشار قيم النقاط(األساسية، فإن تباين النتيجة 
 صعباً  X ـالوصول ل فقط. وعند وضع المعلومات في سياقها، ماذا لو كان في المائة X 20 رحشت بينمافي النتيجة 

من التباين تستحق   في المائة 20ـ ال هل التساؤل. في هذه الحالة يطرح )للحصول عليه ومكلفاً ( جداً 
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑋𝑋)العناء؟ = 1,𝑉𝑉𝑎𝑎𝑠𝑠(𝑌𝑌) = 4. 

بإيجاز في  شرحنافي هذه الحالة، تستند التقنية المستخدمة في هذا الدليل إلى ارتباطات شبه جزئية. كما 
  Yتم شرحه من قبل  قد X زءًا صغيرًا منج ، ولكنZالمتغير قد قاما بشرح  Yو X، يمكن اعتبار أن أدناهالشكل 

، ثم  Xعلى  Y، علينا أوال حذف تأثير Yلط مع دون الخ Xفي  Z الجزء الذي يفسر هيةمالايضًا. لذا، لفهم أفضل 
، ولكن  R^2تحلل  هذه التقنية بعض الناس أنويشير . Zعلى  Xأن نرى كيف يؤثر ما تبقى من متغير في  يمكن

إلى مجموع االرتباطات شبه الجزئية. ومع   R^2بنية ارتباط المتغيرات على إضافة  تؤثرال  ،من الناحية الفنية
إليه. لرؤية عرض  استناداً القيم  تحتسب وعادة ما )بعد تربيع االرتباط شبه الجزئي(مفيد  R^2ذلك، فإن 

يقدم حالة    .https://www.statisticshowto.com/partial-correlationمختلف لهذا الموضوع، فإن الرابط 
 . 𝑅𝑅2𝑅𝑅2 𝑅𝑅2(Kim, 2015) توضيحية

https://www.statisticshowto.com/partial-correlation
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 االرتباط شبه الجزئي  

في القسم األخير، سيقدم البرنامج إرشادات بشأن األهمية النسبية لكل متغير في عملية   سنرى ، وكماوختاماً 
 صانع السياسات بشأن أهمية هذه المتغيرات.سيوجه  مّما اختيار المستفيدين،

 انحدار السو  

ركز القسم السابق على قوة تفسير المتغيرات، ولكن يمكن إجراء دراسة مختلفة على معامالت المتغيرات. 
 لنفترض أن معادلة تحديد النتيجة هي: 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 = 0.1 × 𝑋𝑋 + 10 × 𝑌𝑌 

ع ذلك، هل هو صغير بما يكفي ليتم إهماله؟ لحل هذه  ، وم10هو أصغر بكثير من  0.1أن وزن  يعتبر بصرياً حيث 
انحدار  افتراضلشرح هذا المفهوم يمكن والمشكلة، يمكنك استخدام أسلوب إحصائي يعرف باسم انحدار السو. 

 (Tibshirani, 1996)نموذجي مع اثنين من المتغيرات وخطأ.

𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝜖𝜖 

 𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,𝛽𝛽2ساب القيم لتقليل مجموع األخطاء التربيعية: تحاممارسة تمرين االنحدار الخطي ب  توجب

min
𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,and 𝛽𝛽2

(𝑌𝑌 − 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 − 𝛽𝛽2𝑋𝑋2)2 

 𝛽𝛽تريد تضمين ذلك في عملية التقليل: لذا .ستكون مكلفة 0 عن βقيم   اختالف اآلن، افترض أن
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min
𝛽𝛽0,𝛽𝛽1,and 𝛽𝛽2

(𝑌𝑌 − 𝛽𝛽0 − 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 − 𝛽𝛽2𝑋𝑋2)2 + 𝜆𝜆(|𝛽𝛽1| + |𝛽𝛽2|) 

 التكاليف ارتفاع بسبب 0 ستعادل β أنّ  أي ∞=λالعملية نموذجية؛ في المقابل، إذا،  تصبح λ=0وبالتالي، إذا، 
بعض المعايير    تقومو  المتغيرات، أهم بتحديد المعادلة تبدأ ،λ البطيئة لـ زيادةال خالل  من وهكذا،. بهما المرتبطة
باستخدام أقل عدد من المتغيرات. لذلك، ال يسمح هذا التمرين فقط بإزالة و Y تفسير في λأفضل  حبشرالتقنية، 

  استخدام متغيرات أقل يمكّن احتساب النقاط بشكلٍ وب ،ضبط األوزان أيضاً يعيد المتغيرات غير المفيدة، ولكن 
التي لديها أفراد   تلكو لألسر التي لديها أطفال، متساوياً  صحيح. ولنتذكر مثال البرنامج الذي يعطي وزناً 

هذه المتغيرات   إحدىإزالة   هيالسو انحدار يذهبون إلى المدرسة االبتدائية. والنتيجة المحتملة باستخدام 
  أعلى بكثير.  اً هذا العنصر وزنلالعنصر الثاني إلظهار أن  عاملوتكرار 

 تحليل االستهداف  

بتحميل البيانات والقواميس وموضوعات التنسيق  Chapter 01 و Chapter 00 كما في Chapter 02 يبدأ الرمز
نشاء متغيرات وهمية ذات صلة إلحاجة  يوجد، Chapter 02ذات الصلة. الحظ أنه على غرار التدريبات في 

 التنبه إليه. يجب بحيث يمكن إجراء العمليات. وتجدر اإلشارة إلى وجود سطر مهم

 

، يجب أن تكون النتيجة  نظرياً ، في هذا التمرين، خاطئمتغير  خطي حيث يوجد دائماً االنحدار ال نقيض على
أخطاء في اإلبالغ، خاصة إذا   تقع، قد واقعياً للمتغيرات المستخدمة في االستهداف. ولكن  مباشراً  ساباً تحا

 "خطأ صغير"بعض األسئلة على منظور المرشح المستفيد من البرنامج. وهكذا، يتم إضافة مصطلح  اعتمدت
 بعض األخطاء في البيانات. إمكانية وقوع إلى النتيجة مما يعكس

 ساب االرتباطات شبه الجزئية. تحاوبمجرد االنتهاء من ذلك، يتم 
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 :ذات صلة سطور على عّدة  ال بد من تسليط الضوء ،في هذا الجزء من التعليمات البرمجية

الخطوط ذات   59و 58السطران  ويحّدد االرتباطات شبه الجزئية بين كافة المتغيرات، 54يحسب السطر  )أ(
 ؛ الصلة في المصفوفة

المعني   (rpart)للنمط المستخدم في  مماثالً  االنحدار الخطي، وسيحدد القارئ نمطاً  65يحسب السطر  ) ب(
 .𝑅𝑅2بمخطط تسلسل القرارات للحصول على 

 

 2R قد قام من الجدول، 102من الرسم البياني، و 73الرسم هو بياني شريطي، الحظ أنه في السطر  وأخيراً 
 . معياراً ذلك بحيث يمكن أن يكون بتقسيم البيانات، 
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ذات صلة،  هي جميع المتغيرات   أن نرى أنيمكن باستثناء حصة الخدمة العامة، وإلى التحليل السابق،   واستناداً 
 حيث أن المتغيرات األكثر صلة هي الوصول إلى اإلنترنت، وعدد السكان لكل غرفة، ومصادر الدخل. 
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، فيما يشير  سطورإلى النموذج وال 117إلى  115من  سطور. تشير الالرمز المرتبط بانحدار السو معقد قليالً إّن 
  أن األوزان البديهي، من مثالً ال يوجد أي قيود، ولكن،  ،حالياً . βتنظيم نطاق البحث عن إلى  120-121السطران 
 سطورال(قيمة األمثل الساب تحالذلك. تقوم الكتلة التالية ب  وفقاً  120إيجابية، أي يمكن تعديل السطر  ذات قيمة
 لتي يمكن إزالتها من المعادلة.وتستخدمها لتحديد المتغيرات ا ) 127-123

 

  159، في السطرين بشكل شبه مثاليهذه الكتلة الثانية من الرموز باحتساب السو للمتغيرات األخرى تقوم 
مع مراعاة منظور ديناميات المعامالت حول  sكحلقة حيث يتم تقييم  a. ثم تستخدم التعليمات البرمجية 160و

  هي الخطوات الرسومية المقترنة باإلجراء، وال توفر أي عناصر جديدة للدليل. فبقية الرموز أّما القيمة المثلى. 
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حصة الخدمات العامة منذ البداية،   لغيتا� النتيجة المثيرة لالهتمام هي خط التحليل. في هذا الرسم البياني 
حذف متغيرات الدين، والوصول إلى الصحة، وتقاسم االستهالك،  فقط يمكنبل عامل كبير القيود من قِ زيادة وب

إلى الخدمات الصحية، ومصادر والوصول إلى اإلنترنت،  يستطيعون ظهر هذه العملية أن األشخاص الذينتُ 
الذين  هم اولئكعالية لادرجات ال ذويفي حين أن األفراد  )كما هو متوقع(درجات أقل  يحوزون على الدخل

 عالية من نفقاتهم لالستهالك، ولديهم مستويات عالية   اً يعيشون في المنازل المكتظة، ويخصصون حصص
 من الدين. 

 ذاتألنها غير  بدور الخدمات العامة، نظراً  األولى تتعلق :لتينأال بد من تسليط الضوء على مس ،طارفي هذا اإل
مدى تكلفة الحصول على هذا المتغير األخير. والثانية هي التحقق مما إذا كانت هذه التمّعن في صلة، ال بد من 

 المستفيدين. في تحديد خدمتفهم الصيغة التي استُ  يجباألوزان تتماشى مع تصور البرنامج، ولهذا الغرض،  

الوزنين  كليالسو أن  يؤّشر. ومع ذلك، 1.5بينما حصة االستهالك هي  0.25يونية هو مدالحظ أن وزن ال
أكثر هي إن نسبة التخفيض بالنسبة لالستهالك ف، ومع ذلك، من المتوّقعكالهما أقل ( 0.1بحوالي  نسبياً  متماثالن

األوزان التي يجري   فهم، يةثم، يمكن لصانعي السياسات، من خالل إجراء هذه األنواع التحليل و. )دراماتيكية
 لذلك.  البرنامج وفقاً  لوتعدي على نحو أفضل تطبيقها للفحص
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 :صيغة المستفيدين

 . الصيغة الختيار المستفيدين هي: Xوفقًا لمملكة 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 =
𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝

7 +
6 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎

5 +
3 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖ℎ𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎

2 +
1 × 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖ℎ𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎

2 +
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠

4 + (1− ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑐𝑐ℎ𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠) + (1 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎𝑐𝑐𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠) 

 في حين ال يشارك فيها األفراد الذين حصلوا على درجات أقل.  3.5ويشارك في البرنامج األفراد الذين تزيد درجاتهم عن 
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 تقييم التغطية . الفصل الثامن

الرابعة بيانات   فإّن للخطوةسابقًا،  ُذكر، كما SPP-RAFالثة من إطار يتناول الفصل األخير من الدليل الخطوة الث
ومتطلبات تقنية أعلى، وبالتالي فهي تجعل الطريقة اليدوية الحالية واسعة النطاق. ومع ذلك، يغطي القسم 

 فكرة أوضح وأكثر شمولية حول اإلطار.  تكوين القادم، متطلبات هاتين المرحلتين بحيث يمكن للقارئ

 الغرض من تقييم التغطية  

البرامج. فمن ناحية،  تقع فيها  واالستبعاد التي التضمين تهدف المرحلة الثالثة من اإلطار إلى تحديد أخطاء 
  حالتهم وربماتغّيرت  خصائص المستفيدين الحاليين لتحديد أولئك الذين قد التحليلية تستعرض هذه المرحلة

 استيفاؤهم حتملإلى برنامج مختلف. ومن ناحية أخرى، تحدد األفراد الذين يُ نقلوا  من البرنامج أو استبعدوا
، ذلك . ومن خالللكنهم غير مسجلين حالياً   )أو من المرجح أن يستوفوها قريبا( معايير المشاركة في البرامج 

 مدى، ويحدد حّدها األقصىاتخاذ قرارات تزيد من كفاءة استخدام الموارد إلى   صناع السياساتيتيح اإلطار ل
 جعل جهود التسجيل أكثر فعالية.لحاجة إلى نشر خطط التوعية ال

 المخرجات  

الكشف عن المؤشرات التي قد تساعد على تحديد المستفيدين المحتملين الذين حذفهم البرنامج في منطقة  
بخالف تلك التي   ،مال انتمائهم إلى مجموعة المستفيدين أو غير المستفيدينجغرافية محددة، وكذلك احت

 فيها. عّينوا

 وثيقة نهائية  

 ؛ واالستبعاد التضمين أخطاء من الحدّ  )أ(
 . االستبعاد أخطاء من للحدّ  البرامج لتنفيذ فيها األولوية ُتعطى قد التي الجغرافية المناطق تحديد ) ب(

 متطلبات ال�يانات  

المرحلة   هاتنتضمّ  التي  نفسها المرحلة إنشاء مجموعة بيانات تحتوي على مجموعة المتغيراتوتتطلب هذه 
 في هذا البرنامج. نطاقها لتشمل األفراد الذين ال يشاركون حالياً   مع توسيعاألولى، 

هذا التحدي، سيتم تطوير تقنيات مرنة   ، ولمواجهةالمستفيدين محدودة جداً  بيانات غير  من المتوقع أن تكون
  قدرةنجاح التحليل على  يعتمد الصعوبات المطروحة بسبب المتغيرات المفقودة. ومع ذلك، لتذليلللتعلم اآللي 

 وغير المستفيدين. للمستفيدينالحصول على أكبر مجموعة ممكنة من المتغيرات 
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 الغرض من تقييم المستفيد  

على المستفيدين منه وتحديد  الحماية االجتماعيةإلطار إلى قياس أثر برنامج وتهدف المرحلة الرابعة من ا
والخروج بنجاح من البرنامج. ولذلك، من المهم  الصعبةالخصائص التي تمكن األفراد من التغلب على ظروفهم 

صائص  خ  ومدى توّفرالمستفيدين،   عيشل  بُ النتائج المرجوة على صعيد ُس  على استخالص البرامج فهم قدرة
غير   ذات أثر ضار خصائص تتعلق بحوافزو، )وينبغي تشجيعها(فردية تدعم نجاح األفراد في حياتهم الشخصية 

 .وتطبيقهامرغوب فيها تتطلب مناقشات بشأن تصميم البرامج 

 المخرجات  

 ؛الوقت وعبر مختلف مجاالت السياسة العامة مع الحماية االجتماعيةتحديد مدى تطور مؤشرات  )أ(
على احتمال   التي تؤّثررات السلوكية بين المستفيدين والتغيّ  ذات األثر الضاّر المحتمل وافزقياس الح ) ب(

 تخرجهم من البرنامج. 

 وثيقة ختامية  

 ؛ الحماية االجتماعيةإنشاء آلية للتقييم السريع لقياس أثر تدابير  )أ(
المشاركة في برامج  ل عيش الفرد إلى درجة تغنيه عن بُ ن ُس تحديد الخصائص واإلجراءات التي تحّس  ) ب(

 المساعدة. 

 متطلبات ال�يانات  

في المرحلة نفسها وتتطلب هذه المرحلة إنشاء مجموعة بيانات تحتوي على مجموعة المتغيرات المذكورة  )أ(
لتقييم   )مثالً  شهرياً (األولى، ولكنها تمتد عبر فترات مختلفة. لذلك، ينبغي تتبع نفس الشخص بتواتر معين 

وخاصة متغيرات االستهداف، أو أكبر عدد ممكن من (البرنامجية االستراتيجية  رات في الخصائصالتغيّ 
 ؛ )المتغيرات

وينبغي أن تتجاوز متابعة األشخاص فترة مشاركتهم في البرنامج، ورصد المتغيرات لعدة فترات بعد   ) ب(
 توقفهم عن المشاركة في البرامج. 

 تحدي ال�يانات المفقودة  

الواردة من غير المستفيدين.  تلكالمستفيدين مع  بيانات مقارنةلحاجة ال تبرزبالنسبة للفصل الثالث من التقرير، 
  عوقو كافة البيانات ذات الصلة باختيار المستفيدين من كل شخص في البالد، فال ينبغي تالحظ أنه إذا جمع
.  )عملية التوزيع، وهذا ما سيغطيه القسم التالي ضّللت باستثناء القيم الخاطئة التي ( األفراد أي سوء في توزيع

جميع المتغيرات  لدى المستفيدين فقط جمع البيانات مكلف ويتوقع أن يكونألّن  فإّن الحال يختلف، ومع ذلك،
هنا تبدأ العديد من و )سب النظام درجاتهم؟ تجميع المتغيرات، وإال كيف سيح لديهم أن يكون يتوّقع(ذات الصلة 

، ماذا لو لم تتمكن فرق البرنامج االجتماعي من الوصول إلى مجموعة من مثالً الظهور. بالحقائق المؤسفة  
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 إلى البرنامج لن يعرفوا السكان الذين يصعب الوصول إليهم؟ في هذه الحالة، فإن هؤالء الذين يحتاجون فعالً 
األمر باعتبار ان المتغيرات ذات الصلة غير مدرجة في النظام. بولن يسجلوا أنفسهم؛ ولن تعرف الحكومة  فيه

أّثر أو ماذا لو  ؟ بالعمل وغير قادر على الذهاب إلى مكان التسجيل جداً  ماذا لو كان الفرد، بسبب الفقر، مشغوالً و
األسباب،   هذهل ؟ شاركوا في البرامج الحكومية ما ما يتعرض له بعض أفراد المجتمع من تمييز إذاك  البعض سلباً 

هي من خالل   لذلك تغطيتهم. والطريقة التقليدية تتم درجة األشخاص الذين ال إلىتقنية ترشدنا   وضعمن المهم 
عن جميع المتغيرات ذات الصلة وتقييم  في مناطق محّددة الدراسات االستقصائية الستجواب األفراد إجراء  

الدراسات االستقصائية مكلفة   فإنّ  . لألسفالمعايير ستوفونالذين ي بين عدد األشخاص الذين تمت تغطيتهم من
في البلدية أ، ولكن البلدية ب هي التي تعاني من المشكلة، ال أحد   تّمتإذا (، محلية طويالً  وتستغرق وقتاً 
أّما من هم كذلك، فستعرف الحكومة ( خارج النظام تماماً  يكون الفردأن  من الصعب جداً حاليًا،  .)سيعرف بذلك

المنهجية  ستخدمتس ثم، ،بعض السجالت اإلدارية المتاحة للجميع يوجد . لذلك )في نهاية المطاف بذلك
  عتبروهذا ال يُ  ساب الدرجة المحتملة للفرد.تحاالمعروضة في هذا الفصل هذه البيانات لتقدير القيم المفقودة و

عن المناطق الجغرافية  محتملة رة، ولكنه يعطي فكتصنيفه ما قد أسيء أن شخصاً إلعالن  دقيقاً  قياساً 
 ـ وبالتالي تصميم استراتيجيات توعية موجهة. ذات التمثيل الناقص والقطاعات االجتماعية واالقتصادية، 

االنحدار الخطي لن يكون  كإن وجود نهج موحد، فويمكن أن تكون العالقة بين المتغيرات معقدة للغاية، بالتالي 
، فإن كان عدد المتغيرات ذات الصلة المستخدمة في اختيار المستفيدين مرتفعاً . من الناحية األخرى، إذا  كاٍف 

ضمان  وسيصعب ،لكل حالة هو مسعى مرهق وممل، يحتاج إلى تحديث منتظم مصمم خصيصاً   وضع نموذج
  م اآللي متقدمة، وعلى غرار المثال الذياستخدام النموذج الصحيح. لحسن الحظ، كانت خوارزميات التعل� 

هذه   غير أنّ أفضل مؤشر.  ،بشكل مستقلتعطي خوارزميات أخرى أن يمكن ل، CARTمع  6في الفصل  طّورناه
الحال في االنحدار أو  ك يرات ليس بسيطاً عادة لتحليل البيانات ألن تتبع الروابط بين المتغال تستخدم الطرق 

تؤدي دورها بشكل جيد للغاية. في هذه الحالة، يقترح الدليل  فهي  ، ومع ذلك، ألغراض التنبؤ،CARTفي 
تقوم بتوسيع نطاق مخطط تسلسل القرارات وتضع  التي  ،Gradient Boostingخوارزمية تسمى التعزيز المتدرج 

تّم ي، وتقارن نتائجها، وتعّد شجرة أكبر استنادًا إلى مجموعة النتائج التي العديد من المخططات بشكل متواز
أهدافه.   ملن تضفي قيمة مضافة تخد هافي شرح الخوارزمية في الدليل باعتبار أن  نتوّسعلن  توصل إليها. ولكنال

صى بها عبر الرابط بالنسبة للقراء الراغبين باالطالع على المزيد من المعلومات، يمكن العثور على مقدمة مو 
https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-gradient-boosting-algorithm-machine-

learning.  طرق أفضل لتصميم فهم  لنايتيح طط تسلسل القرارات هو أن عرضه السبب في شرح مخويكمن
إلى  عدم حاجتهاالمقابل، بالنسبة لهذا القسم، فإن القيمة الوحيدة للخوارزمية هي معرفة بالمبادئ التوجيهية. 

هذه   ايايسمح لنا بأتمتة العملية بسرعة نسبية. وإحدى مزما ، وهذا استنادًا إلى متغّيرخبير إلعطاء تنبؤ جيد 
المعلومات المحدودة  حالة في ستظل بالنسبة لمخطط تسلسل القرارات، هي أنها  الطريقة، التي لوحظت أيضاً 

لقيمة متغير، مما يسمح لنا بتنفيذ هذه العمليات حتى في السيناريوهات ذات الموارد   مستنيراً  تنتج تخميناً 
 .(Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009).حدودةالم

حالة مملكة  مثالً فيالعملية في هذه المرحلة واضحة وصائبة. ولنتأمل  أصبحتوبعد تقديم هذه المالحظات، 
X.   تكمن . وبالتالي،لهمكمصادر الدخل، متاح فقط  مثالً  معايير للمستفيدين، وبعضها، ةسبع تطبق فيهاحيث  

تطوير خوارزمية التعزيز التدرجي للتنبؤ بمصادر الدخل على أساس األفراد الذين يعيشون   في الخطوة األولى

https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-gradient-boosting-algorithm-machine-learning
https://machinelearningmastery.com/gentle-introduction-gradient-boosting-algorithm-machine-learning
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ستخدم هذا النموذج للتنبؤ بقيم مصادر األخرى. ثم ن ةاألربع في غرفة واحدة، وحصة االستهالك، والمتغيرات
 ، كما هو موضح في الرسم التخطيطي التالي.أو استبدالها القيمة المفقودة  بتغييرالدخل للمستفيدين ثم 

 

 المفقودة  لل�يانات  باألرقام التنبؤ عملية 

المستفيدين، على درجة، وباستخدام  وبعد تنفيذ العملية السابقة، سيحصل جميع األفراد، المستفيدين أو غير 
مشاركين   دون أن يكونوا على أن يكونوا في البرنامج القادرين المعايير التي تحدد التأهل، يمكن تحديد األفراد

خرى، بعض التوجيه  األصانع السياسات، عبر تقاطع هذا المتغير الجديد بالمتغيرات  سيكون لدى فيه. وبالتالي،
 كن أن تحدث فيها أخطاء استبعادية.بشأن المجاالت التي يم

 تحدي القيمة الخارجة  

بفرصة   الفرد المعلومات التي يقدمها ترتبط يرتبط التحليل النهائي بأخطاء التضمين. لسوء الحظ، عندما
 .خاطئة قادرين على تقديم معلومات ذات تأثير ضار تجعل األفراد حوافز ستبرز الحصول على بعض الفوائد،

 بدقة كبيرة من خالل إجراء الدراسات االستقصائية،   )البيانات المفقودة(التحدي السابق  ّل يمكن حفي حين 
االستطالع بإمكانية فقدان الفوائد، أو كسب المزيد من قد ربط الفرد ًة ألّن ال يمكن حل المشكلة الثانية مباشر

من التحيز. ومع ذلك، يمكن إعادة هيكلة الفكرة السابقة الستكمال البيانات    يعاني المسح أيضاً  وقدالمال، 
يمكن أن تساعد هذه الفكرة في كما . دراسات أكثر تفصيالً   ما يتطّلبالشائعة  نمط اإلجابات ذوي وتحديد األفراد

 .كثر شيوعاً األالقيم المتطرفة  ذات تحديد المتغيرات

بمصادر الدخل على أساس   للتنبؤ نموذج يوجد فعالً   الخطوة السابقة بناًء علىو. Xحالة مملكة  مثالً فيولنتأمل 
استخدام   يمكنالتنبؤ بهذه القيمة ألولئك الذين لم يقدموا هذه المعلومة،  وعوضًا عنجميع المتغيرات األخرى. 

التي كان من   وتلك موهاالنموذج للتنبؤ بهذه القيمة للجميع. اآلن، بالنسبة للمستفيدين، لدينا البيانات التي قد
إلى البرنامج،  يتوّقع انتسابهمالمتوقع تقديمها. وباستخدام هذه المعلومات، يمكننا تحديد المستفيدين الذين لم  
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هكذا حاالت. كما سنقوم بتحليل مدى اختالف التنبؤ النموذجي مع   في وإيالء المزيد من االهتمام والبحث
واضحة ويمكن أن تسهل التفتيش، التنبؤ الأنماط  ذات وفهم المتغيرات القيمة الحقيقية للبيانات لكل متغير

 وتلك التي لديها إمكانية تنبؤ أقل وينبغي مراجعتها بعناية.

 

 تحليل التغطية  

 55 الـ سطورال تقوم السابقة، الحاالتك. chapter 03 اسم تحت هي القسم بهذا الصلة ذات البرمجية التعليمات
 . والقواميس البيانات بتحميل األولى
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  (gbm)خوارزمية التعزيز المتدرج المحدد بواسطة الدالة  متغيرات يتم تشغيل ،94إلى  56 سطورثم، من ال
بعض البارامترات   63و 62إلنشاء نماذج التنبؤ هذه. ويوفر السطران ") ~ (".مقابل كافة المتغيرات األخرى

مفضلة،   (Parameters)عوامل المستخدم لدى . على غرار حالة األشجار، إذا كان Rلبرنامج  المثلى للتنبؤ وفقاً 
  يتوقع أخرى مرتبطة بعدد األشجار التي (Parameters)عوامل وضعه يدويًا. في كل نموذج تنبؤ، هناك  فيمكن

اإلنترنت تندرج ضمن مسمى والدخل، والوصول إلى الصحة،  اعدادها. على وجه الخصوص، باعتبار أن مصادر
 ر.ل المتغيّ على تحوّ  متغير المديونية مثاالً  يقدم، لذلك. وأخيراً  على الشجرة وفقاً  لكي تعرضالفئات، يتم العمل 

يغطي ال (ية اس، يعمل النموذج المتوقع بشكل أفضل عندما يكون المتغير في اللوغاريتم أو األشكال األسأحياناً 
 انطالق جيدة اء المهتمين به، الرابط التالي هو نقطة رّ الدليل هذا الموضوع للق

http://sciences.usca.edu/biology/zelmer/305/trans/#:~:text=For%20regression%2C%20it%20i

s%20the,and%20meet%20the%20linearity%20assumption.&text=If%20transformation%20su

cceeds%20in%20producing,the%20dependent%20variable%20(Y). 

يتضمن نموذج  قد يل البيانات في هذه المرحلة بحيثيمكن تحو 85و 84كما يمكن المالحظة في السطرين 
 التنبؤ ذلك.

 

التالية على إنشاء متغير من شأنه تسجيل كل األفراد المشاركين وغير المشاركين واألفراد الذين  سطورالتعمل 
ؤ  واستخدام النماذج للتنب )لغير المستفيدين(  incomeSources و popRoomيعانون من نقص في بياناتهم عبر 

كمدخالت، الستخدامها في   التي تأخذ النموذج والبيانات (predict)الدالة الرئيسية هي فإّن بها. لهذه العملية، 
 التنبؤ بالقيمة التي يجب وضعها في المالحظة. 

 

بمجرد االنتهاء من مجموعة البيانات، يستخدم الجزء التالي التعليمات الواردة الحتساب درجة جميع األفراد  
هي مجرد متابعة لتلك التعليمات وتقوم  سطورأن يكونوا ضمن المشاركين. هذه ال ُيتوّقع الذين أولئك وتحديد

 .Expected_Participantباحتساب المتغير الجديد  

http://sciences.usca.edu/biology/zelmer/305/trans/#:%7E:text=For%20regression%2C%20it%20is%20the,and%20meet%20the%20linearity%20assumption.&text=If%20transformation%20succeeds%20in%20producing,the%20dependent%20variable%20(Y)
http://sciences.usca.edu/biology/zelmer/305/trans/#:%7E:text=For%20regression%2C%20it%20is%20the,and%20meet%20the%20linearity%20assumption.&text=If%20transformation%20succeeds%20in%20producing,the%20dependent%20variable%20(Y)
http://sciences.usca.edu/biology/zelmer/305/trans/#:%7E:text=For%20regression%2C%20it%20is%20the,and%20meet%20the%20linearity%20assumption.&text=If%20transformation%20succeeds%20in%20producing,the%20dependent%20variable%20(Y)
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  ،التالية الجداول والرسوم البيانية للقيم والتعليمات البرمجية التي غطتها الفصول السابقة سطورالوتتناول 
 الذي قام بتفسيرها. ذاك الصلة هو ذوويعتبر الجزء 

 الوتيرة المشاركة  المشارك المتوقع 

 28827 ال ال

 8232 ال نعم

 0 نعم ال

 2941 نعم نعم

األرقام هي  (لعدم المساس بقيم المشاركين، ال يزال كل من يشارك من المتوقع أن يشارك  في هذه الحالة، ونظراً 
 فعليًا. يشاركوا لكّنهم لممشاركتهم يتوّقع  كان من بين األفراد الذين ال يشاركون في المائة 22. ومع ذلك، )نفسها

 

 

 قد تتضمن، األكثر فقراً العشر  أّن الفئات عشريات الدخل ويذكرل وفقاً  يقدم هذا الرسم البياني النتائج السابقة
 أعلى من األخطاء الخاصة بالفئات العشر األكثر ثراء. استبعادأخطاء 
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معظم أخطاء االستبعاد في أفقر المناطق. ومع   وقوع تكرار العمل حسب المنطقة نتيجة واضحة تبرزيوّفر و
لنتيجة اهذه  مّمأ يجعل لى الحكومة الوصول إليها،التذكير بأن هذه المناطق عانت من الصراع كان من الصعب ع 

  استهداف المناطق الصعبة علىتساعد  نشرالتفكير في سياسات ب البدء صناع السياساتواقعية. وهكذا، يمكن ل
 يحتاج الناس إلى الدعم ويكافحون من أجل الحصول عليه.  حيث

حيث تبدأ بتحديد الخطوط  308إلى  277من  سطورالجزء الرئيسي التالي من التعليمات البرمجية في اليكمن 
 العريضة.

 

 على. األصلية البيانات بقيم المقترنة الزمنية المتغيرات بعض إنشاء في األولى الخطوة تكمن ر،والسط هذه في
  ) 287-293روالسط( المتغيرات بجميع التنبؤ يتم ثم. التنبؤ في النموذج قوة مدى  تعكس لكي تستخدم أن
 أو للرموز المخصصة رو السط على نقع هابعد. )295-38  روالسط( المتوقعة بالمشاركة للتنبؤ أيضاً  تستخدم التيو

ذلك ألنه و. بالمستفيدين  فقط ينحصر النتائج. الحظ أن التحديث التي تتوّلى تتّبع  االضافية البرمجية التعليمات
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م األشخاص غير المستفيدين معلومات غير صحيحة لتجنب المشاركة في البرنامج. المتوقع أن يقدّ غير من 
 غ غير المستفيدين عن أي شيء. ال يبل� أحيانًا 

 

 

بالمستفيدين الحاليين.  الخاص وعلى نقيض الرسم البياني السابق، تركز هذه التقنية على جانب الرسم البياني
  ماً مون قيّ نسبة من األفراد الذين يقدّ  أكبر حيث توجد  Dالمنطقة ب مرتبط وفي هذه الحالة، يمكن مالحظة شذوذ

 غير نمطية، وبالتالي، يكون من الحكمة فهم ما يحدث هناك بشكل أفضل. 

 التنبؤ.على وفي هذا السياق، من المهم مراجعة قدرة النماذج 
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عما هو متوقع من نموذج التنبؤ. التنبؤات محاذية بشكل أو  هذا المخطط مثاالً يشكّل ، المالحظة كما يمكنك
طري  الحظ أن النقاط على الخط القُ (ش الطبيعي حول هذا التنبؤ يبعض التشو  ويسّجل الحقيقية، للقيم بآخر
 .)لغير المستفيدين، كما لم يتم استبدال قيمها تعود

 

 

 هذا النموذج يعرض مشاكل التنبؤ ألنه ال يتنبأ بأكثر منستخدم هذا الرسم البياني الستعراض الفئات. الحظ أن يُ 
،  دقيقة جداً  2إلى تدرج اللون، عادة ما يكون التنبؤ من مصادر  . واستناداً 3، أو 2،  1إما  هاجميع ،مصادر ةثالث



105 

ش داخل هذا ي. وهذا يشير إلى أنه بسبب التشوللغايةمصادر التنبؤ موثوقة  ال تعتبر 3و 1 فيما خصولكن 
 للخطأ.  تكون مصدراً  قد إنشاء آليات للتحقق من صحة المعلومات التي يفضل المتغير،

 

 

مًا أقل بكثير  أن تحرز مجموعة كبيرة من األفراد قيّ ُيتوّقع  اتجاه غريب حيث كان للمديونية ، الحظ أنوأخيراً 
، وهي منطقة من  Dمنطقة وضع فرضية عمل عند األخذ في االعتبار أيضًا أن ال ويمكن ا.همن تلك التي ادعو

الطبقة المتوسطة   كونل نظراً و، مثالً للمعلومات الخاطئة.  محتمالً  شير إلى أّنها مصدراً ا�  الطبقة المتوسطة، قد
 بمصادر الدخل للتأكد من فيما يتعّلق أعلى من الواقع اً الناس أرقام سيبّلغقريبة من مسألة خفض االستحقاقات، 

هيئة تنظيم السياسات   تضع أن يجبأرقام المديونية ستمكنهم من الوصول إلى البرنامج. وفي هذه الحالة،  أنّ 
. وتتسق هذه الفرضية مع القصة المذكورة في  Dالمزيد من ضوابط الرصد في هذه المجموعة، وفي المنطقة 

  قد تساعد هذه الفرضية لكنّ  ،فعالً حدث ضمان أن هذا ما ي استحالة الرغم منبالسابقة.  ةاألربع الرسوم البيانية
 ن تخصيص الموارد لألشخاصيمن شأنها تحس صانعي السياسات على إنشاء آليات رصد أفضل وأكثر تركيزاً 

بعض النتائج األخرى، ولكن يمكن للمتدرب مراجعتها   يتضمن الدليل . في هذا القسم، لماألكثر حاجة إليها
 ة المتعلقة بتغطية البرنامج. الفرضيات المحتمل غيرها من وتحديد 



106 

 

ساب الخطأ في التنبؤ على  تحاالخطأ في التنبؤ. في هذه الحالة يتم  711-733 سطور الإلنهاء التحليل، تقيس 
النتيجة  توّحد ، ومن ثم)اي الفرضية المتوقعة ناقص الواقع المسجل، جميعها مربعة(شكل الخطأ المربع 

 .1بمثابة معيار حول القيمة  بمتوسط الخطأ. عند القيام بهذا اإلجراء، يمكن أن يكون الخطأ دائماً 

 

 األغنياء األفراد  ميل بسبب منطقي وهذا. المنخفضة تلك من أكثر تنبوئية قوة العالية للشارات عام، بشكل
  االستهالك وحصص أقل، الواحدة الغرفة في األشخاص معدل يكون ،مثالً . ثباتا أكثر ايجابية مقي�  على للحصول

 ذلك، ومع. عديدة بطرق الفقر يتجلى أن يمكن حيث للفقراء بالنسبة النطاق يكبر ذلك، من النقيض وعلى. أقل
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 العشر في نمطية غير   ذروة لديها برز التي الصحة هو األول. عليهما الضوء تسليط يستحقان متغيران هناك
في العشر الرابع. بالنسبة للحالة األخيرة، تدعم هذه النتيجة  نمطية غير ذروة سجلت التي والمديونية السابع،

بعض الديناميكيات الجارية في الطبقة المتوسطة والتي يمكن أن تسبب   حول وجود الفرضية المعلنة سابقاً 
طاء األكبر، يمكن لصناع السياسات تحديد  خطأ في تصنيف األفراد. من خالل مالحظة تلك المتغيرات ذات األخ

التي تحتاج أكبر قدر من السيطرة من جانب السلطات بسبب تبايناتها الكبيرة التي تصّعب عملية التحقق   تلك
في الغرفة الواحدة، أو اإلنترنت ألفقر   بعدد األفراد المتغير المرتبطفإّن ، مثالً . في هذه الحالة، منها إحصائياً 

. ثم، من  الفرد التي يقّدمهاالمعلومات   صّحةإنشاء خوارزمية تخمن بدقة  يصعبتبر عشوائي. لذلك ، يعا�سر عشر
 الضروري تنفيذ ضوابط إضافية لدعم رصد المستفيدين لتجنب سوء توزيع المعونة. 

 بعض المالحظات حول تقييم المستفيد�ن  

في الدليل الحالي، يقدم هذا القسم بعض األفكار التي توجه  في حين أن هذا الموضوع لن يناقش رسمياً 
  يكمن تتبع األفراد عبر الزمن. ولهذا السبب، إلىهذه الخطوة األخيرة  وتهدف. المتدرب حول كيفية المضي قدماً 

ي على  البرنامج االجتماع  ركز ، إذامثالً تحديد المتغيرات الرئيسية للتحقق من تطور المستفيد.  في العنصر األول
الفرد في البرنامج. ومن   يمضيه تحسين قابلية الفرد للتوظيف، فإن المتغير الطبيعي للتتبع هو الوقت الذي

 األمثلة األخرى البرامج المتصلة بالصحة، حيث يكون متغير التتبع هو صحة المستفيد. 

 سوءاً أو ازديادها  الحالة نتحّس تحديات. ويتمثل التحدي األول في   ةومع ذلك، ال بد من تسليط الضوء على ثالث
 يتوقعأداء االقتصاد، تحّسن برامج مساعدات العاطلين عن العمل، إذا ل بالنسبة ،مثالً  عن البرنامج. أحيانًا بمعزل

االستراتيجية   تحتاجفي البرنامج. وبالتالي،  مشاركتهم عن بمعزل أن يحصل الناس على وظائف أسرع،
 .)مجموعة المراقبة(لمستفيد وتناقضه مع تطور األشخاص غير المستفيدين في تطور ا التمّعن اإلحصائية إلى

ويتعلق التحدي الثاني بمشاركة األفراد في البرنامج. وتتجاوز عدة برامج خدمات تحويل الدخل، وتقوم  
هذا   باإلمكان ربطبحلقات عمل وفعاليات وأنشطة تهدف إلى دعم المستفيدين. وينبغي معرفة ما إذا كان 

يعني كان الفرد يشارك في هذه األنشطة. ومع ذلك، فإن التوقيع على قائمة المساعدة ال  ما البرنامج إذابسن التح
المشاركة في هذه األحداث. وبالتالي، تحتاج البرامج إلى تطوير آليات رصد يمكنها تحديد مدى   بالضرورة

 ألفراد. ل الفعلية مشاركةال

ن يكونوا مستفيدين من أكثر أل، يميل األفراد وفقًا للبلدويرتبط التحدي األخير بالمشاركة في برامج متعددة. 
برنامج واحد فقط، أو كنتيجة   ما إذا نتج عن المشاركة في ليلمن برنامج، ولذلك، فإن أي تحسن يحتاج إلى تح

على مختلف البرامج التي  االّطالع الخطوات السابقة، من المهم نقيض . وبالتالي، وعلىبين عدة برامج التآزر
 يشارك فيها الفرد.

لى العديد من البلدان ع  هذه الخطوة مستحيلة التنفيذومما ال شك فيه أن المتطلبات الكبيرة من البيانات تجعل 
كي يتطور النظام   المعلومات لديها. ومع ذلك، من المهم أخذ هذه األفكار في االعتبار مُظ حالة نُ  بالنظر إلى

 من هذه المتغيرات، وبهذه الطريقة، يمكن أن يتحسن تحليل البرامج باستمرار. المزيد ويشتمل على
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 مالحظات ختامية  

عدته اإلسكوا لدعم مجموعة من أنشطة بناء القدرات الموجهة للبلدان التي الدليل الحالي هو دليل تدريبي أ
لرفع كفاءة برامج الحماية االجتماعية وفعاليتها. وكما ذكر في   طريقة استخدامها للمعلومات ترغب في تحسين

  ،الثقافة ، ساتالتحليل اإلحصائي دون معرفة معمقة للمؤس لن يكتمل الخاصة، وبالتالي مميزاته لكل بلدف الدليل، 
الممارسات االجتماعية واالقتصادية والسياق السياسي لبلد ما. ومع ذلك، يمكن استخدام أدوات تحليل   ،البيئة

للبرامج.  أو تحديات أو حتى فرصاً  تضع معّوقاتالجوانب التي يمكن أن   لمعالجة البيانات إلنشاء تقييم سريع
لى أنه يخدم غرضين. فمن ناحية، يعد الدليل أداة مفاهيمية، وعبر  وفي هذا الشأن، يمكن النظر إلى هذا الدليل ع

على مجموعة من األدوات المفيدة، التي يتم  االّطالع ، يمكن لصانعي السياسات2التفسيرات النظرية في الجزء 
التحليل  الدليل أداة تطبيقية توجه  يشكّل . ومن جهة أخرى،)SPP-RAF) ( تنظيمها في إطار تحليلي منطقي

استخدامه لتحسين أتمتة التقارير وإضفاء   يةوكيف Rالستخدام البرنامج اإلحصائي   بأفضل الممارسات المتعلق
على  اً إيجابيّ  اً المتوقع أن يكون للدليل، من خالل خدمة هذين الجمهورين، أثر منالطابع المهني عليها. وثم، 

 ل عيش الناس. بُ لى تحسين ُس للبلدان، ومن خاللهما، ع  الحماية االجتماعيةبرامج 
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الستكمال منهج   )اإلسكوا(يعمل دليل التدريب كأداة تعليمية أنتجتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
 .) م الذاتيبمثابة مادة للتعل�  يعتبر حيث ال (التدريب على التحليل الكمي لبرامج الحماية االجتماعية 

مة لشرح المحتويات على ومجموعات البيانات المستخدَ يأتي الدليل مرفقًا بالملفات التي تحتوي على الرموز 
 اختالفها. ويمكن استخدامه أيضا لتنشيط ذاكرة المتدربين. 

الذي يهدف إلى تقديم تقييمات   (SPP-RAF) يقدم هذا الدليل إطار التقييم السريع لبرنامج الحماية االجتماعية
ع صناع السياسات على النقاط  طاليجري ا برامج وعملية منخفضة التكلفة ويمكن تنفيذها بانتظام كجزء من ال

 الرئيسية التي تؤثر على نجاح البرامج. 

مة لتنفيذ إطار  ويقسم الدليل إلى جزا�ين. يهدف الجزء األول إلى تقديم عرض شامل للبرمجيات اإلحصائية المستخدَ 
SPP-RAF .وقد تّم اختيار البرنامج اإلحصائي R  كونه منصة  والكبيرة وخصائصه،  . ونظرًا لمرونته للقيام بذلك

التحليالت الكمية التي تتطلب عادة توحيد   في تطويرأكثر شعبية  Rمفتوحة المصدر، أصبح البرنامج اإلحصائي 
تقارير ضخمة. ولهذه األسباب، يستند برنامج التدريب الحالي إلى هذه  بوضع مجموعات البيانات الكبيرة وتقوم

 المجموعة اإلحصائية. 

، الخطوات المختلفة   هلكتروني، فيما يناقش الجزء الثاني منء األول من الدليل لمحة عن البرنامج اإل يقدم الجز
 األدوات والرموز ذات الصلة الالزمة لتنفيذه.  يعرض وذلك على الصعيد المفاهيمي ثم  SPP-RAFإلطار

- SPP-RAF  المقدمة لتنفيذ إطاروأخيرا، ولتحسين الصلة بين المفاهيم والتطبيق الفعلي، تستند جميع األمثلة 
 لتقييم. لإلى بلد افتراضي لديه برنامج للحماية االجتماعية بحاجة 


	مقدمة حول التحليل الكمي بهدف وضع سياسات لبرامج الحماية الاجتماعية قائمة على الأدلة
	حقوق الطبع
	الرسائل الرئيسية
	المحتويات
	مقدمة
	الجزء الأول. توحيد العمل في إطار البرنامج الاحصائي R
	الفصل الأول. مقدمة حول البرنامج الاحصائي R
	الفصل الثاني. إدارة البيانات
	الفصل الثالث. الرسوم البيانية
	الفصل الرابع. مزامنة اكسيل Excel
	الفصل الخامس. أتمتة العمليات الكبيرة

	الجزء الثاني. SPP-RAF
	الفصل السادس. تحديد سمات المستفيدين
	الفصل السابع. خصائص الاستهداف
	الفصل الثامن. تقييم التغطية

	المراجع

