اعدادی که خبرھا را می سازند
چگونه آمار و ارقام موجود در اخبار را بفھميم و نقد کنيم
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ھدف
سياست مداران برای تاييد ادعاھايشان از اعداد استفاده می کنند .رسانه ھا با نقل اعداد
بيطرفی خود را نشان می دھند .ھمه ی ما در گفتگوھای روزانه از اعداد برای قدرتمند
کردن استدالل ھايمان استفاده می کنيم .آيا ما از اعداد به درستی استفاده می کنيم؟
يکی از کاربردھای رسانه ھای نوين گوشزد کردن خطاھای رسانه ھای بزرگ و
سياست مداران است .مجھز کردن شھروند-روزنامه نگاران به ابزارھای الزم برای
نظارت دقيق تر بر رسانه ھا و ساختار سياسی به تقويت نھادھای دموکراتيک کمک می
کند.
در اين مجموعه وبينارھا می خواھيم درباره ی اعدادی که اخبار را می سازند حرف
بزنيم .اينجا درباره ی مسايل نظری حرف می زنيم ،اما ارتباطمان را با ماده ی خامی
که شھروند-روزنامه نگار با آن درگير است قطع نخواھيم کرد .می خواھيم با ھم خبر
بخوانيم و از خودمان بپرسيم ،آيا اين عدد ھمان معنيی را دارد که سياست مدار می
گويد؟ آيا اين رسانه در تفسير اين عدد درست عمل می کند؟

يک ،دو ،سه ،چھار
اين مجموعه شامل چھار وبينار است،
•
•
•
•

مقدمه -در اين وبينار وارد مطلب می شويم و درباره ی جزييات برنامه حرف می
زنيم.
بودن و نبودن ،در آن واحد -در اين وبينار درباره ی نظريه احتمال و برداشت
ھای نادرستی که از ريسک و ميانگين وجود دارد حرف می زنيم .درباره ی نمونه
برداری ھم در ھمين وبينار حرف خواھيم زد.
وقتی خيلی خوب يعنی مشکوک -در اين وبينار درباره ی اندازه گيری و ارتباط
دادن اعداد نامربوط حرف می زنيم .ھمين طور درباره ی عالقه ی نظريه ھای
توطئه به نقل اعداد حرف خواھيم زد.
شوک و ھمبستگی -اين وبينار به ھمبستگی و رابطه ی علی می پردازد .درباره ی
دم توزيع ھای تصادفی و احتمال رخ دادن اتفاقات کم احتمال در اين وبينار حرف
خواھيم زد.

محتوی
کتاب: محتوای اين وبينارھا از سه منبع تامين می شود
 منابع خبری آنالين و شرکت کنندگان،ھای مرجع
. کتابھای زير مراجع اين برنامه ھستند
The Numbers Game: The Commonsense Guide to
Understanding Numbers in the News, in Politics, and in
Life by Michael Blastland, Andrew Dilnot
http://www.goodreads.com/book/show/4761846-the-numbersgame

A Mathematician Reads the Newspaper, by John Allen
Paulos
http://www.goodreads.com/book/show/195024.A_Mathematician_
Reads_the_Newspaper

. تاکيد ما روی کتاب اول خواھد بود

زمان بندی
زمان ھر وبينار 15دقيقه است .
•
•
•
•

2دقيقه -پرسش و پاسخ درباره ی وبينار قبل
4دقيقه -بررسی مطالب منتشر شده در رسانه ھا که به موضوع وبينار مرتبط بوده
اند .شرکت کنندگان در اين بازه ی زمانی تکليف وبينار قبل را ارايه خواھند کرد.
7دقيقه -مطلب وبينار
2دقيقه -پرسش و پاسخ

مشارکت شرکت کنندگان
در ھر جلسه حداقل سه نفر از شرکت کنندگان برای انجام تکليف ھفته ی بعد انتخاب می
شوند .اين افراد يک يا چند مطلب منتشر شده در رسانه ھای آنالين که مرتبط به
موضوع وبينار بوده اند را انتخاب می کنند و مطلب را بصورت يک پست وبالگی باز
می کنند .يکی از اين افراد در وبينار بعد موضوع خود را مطرح خواھد کرد .اين افراد
تشويق می شوند که مطلب خود را در وبالگ خود يا ديگران منتشر کنند.
ھر يک از شرکت کنندگان تا دو ھفته پس از آخرين وبينار فرصت دارند که يک
گزارش کوتاه (پنج پاراگراف )درباه ی دوره بنويسند .در اين گزارش شرکت کنندگان
درباره ی تجربه ی خود از برنامه توضيح خواھند داد.

مقدمه -وبينار اول
فصل چھارم بازی اعداد :منبع

باال و پايين و باال و پايين
اعداد باال و پايين می روند .اين را می دانيم .اما ھميشه کسی ھست که حرکت مساعد
اعداد را به خود و حرکت نامساعد آنھا را به ديگری منتسب کند.
نکته اول :اعداد باال و پايين می روند و اين موضوع ممکن است به دو طرف بحث
ارتباطی نداشته باشد.
نکته دوم :وقتی اعداد چيزی را نشان
می دھند ،ممکن است اولين ،و بديھی
ترين ،توضيح چندان صحيح نباشد.
يک مثال بزنيم.

نفرين ِ◌ روی جلد
مجله ی Sports Illustratedدر سال 2002
گزارش داد که تعداد زيادی از مخاطبان آن
معتقد ھستند رفتن روی جلد اين مجله باعث
بدشانسی می شود .اين مجله نشان داد که از بين
2456نفری که روی جلد اين مجله رفته اند،
913نفر دچار افول در موفقيت ھای خود شده
اند (37.2%).
آيا اين نشان دھنده ی واقعی بودن Sports
Illustrated cover jinxاست؟
اينجا بيشتر
بخوانيد
: http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_Illustrated_cover_jinx

بازگشت به ميانگين
يک ورزشکار زمانی روی جلد مجالت ورزشی می رود که در حرفه ی خود از
ديگران جلوتر باشد .چنين ورزشکاری احتماال در انتھای بازه ی توانايی ھای خود
است .عالوه بر اين ،اين ورزشکار احتماال بيشتر از ديگران خطر می کند .
بازگشت به ميانگين :زمانی که يک متغير تصادفی نزديک به بيتشرين مقدار ممکن خود
است ،احتمال ِ◌ اينکه اين متغير در اندازه گيری بعدی سقوط کند بيشتر از آن است که
افزايش پيدا کند .
در جمله ی باال «بيشترين »و «سقوط »را
می توانيد با «کمترين »و «صعود »جايگزين کنيد.
بيشتر - http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_toward_the_mean

نمونه

http://www.iribnews.ir/MainContent.aspx?news_num=308426

آزمايش می کنيم -يک
لطفا ھرکدام از شما اسم يکی از اتوبان ھای تھران را انتخاب کند.
لطفا به اين آدرس برويد و تاس
بياندازيد: http://www.random.org/dice/?num=2
حاصل دو تاس را جمع کنيد و به من بگوييد .اين عدد نشان دھنده ی تعداد تصادف منجر
به جراحت شدشد در اتوبان شما در ماه گذشته است.

آزمايش می کنيم -دو
ما به اندازه ی خريد سه دستگاه دوربين بودجه داريم .با توجه به اطالعاتی که از آمار
ماه گذشته داريم ،خطرناک ترين اتوبان ھا را برای نصب دوربين انتخاب می کنيم.
آھا .نصب دوربين ھا تمام شد.
دوباره از اتوبان ھای خطرناک آمار می
گيريم. http://www.random.org/dice/?num=2
چه شد؟ آيا صرفا تصور اينکه در اتوبان ھا دوربين نصب کرديم منجر به کاھش
تصادفات شد؟

نمونه

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13900720000414

سواالت مھم چه ھستند؟
برای فھميدن ادعای سياست مدار بايد چه سواالتی از خودمان بکنيم؟

قم قبل از اين چه وضعيتی داشته است؟

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1359585

آيا داريم مرد را می بينيم يا سگ را؟

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13900720000414

تمرين

آيا افزايش تعداد سرشماری ھا لزوما به نفع «مناطق محروم »است؟
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13900721000117

جمع بندی
متغيرھای آماری به داليل زيادی ،که لزوما مرتبط با اقدامات سياست مداران نيستند،
تغيير می کنند .اصحاب قدرت تغييرات مساعد را به نفع خود تفسير می کنند .اين
تفسيرھا ممکن است صحيح نباشد.
برای تحليل درست يک متغيير آماری الزم است گذشته ی آن و بازه ی مطالعه را بدانيم.

تمرين
سه نفر از شرکت کنندگان تا پيش از وبينار بعد يک مطلب منتشر شده در رسانه ھای
فارسی زبان را تحليل می کنند .يکی از اين افراد قبل از شروع وبينار بعد مطلب خود
را ارايه خواھد کرد .ھر سه نفر تشويق می شوند که مطلب خود را بصورت يک پست
وبالگی منتشر کنند .شما می توانيد مطلب خود را برای انتشار به وبالگ برنامه ی
پژوھش رسانه بفرستيد
http://iranmediaresearch.org/blog

روز شما خوش

