مسابقة Electhon
السياسة عبر منظار البيانات

تماشٌا ً مع مهمتها فً تعزٌز النقاش العام  ،تطرح “طفرة” مسابقة تحلٌل قائمة على معطٌات وقعٌة.
بطرٌقة غٌر مسبوقة ٌ ،تم تشفٌر البٌانات التً جمعتها طفرة بطرٌقة تسمح باالستجواب :البٌانات االنتخابٌة  ،اإلحصاء العام للسكان ،
الفقر متعدد األبعاد والتنمٌة المحلٌة .كل هذه البٌانات موزعة على مستوى الجماعاتٌ .وفر هذا النطاق مستوى غٌر مسبوق
ومجموعة متنوعة من التحلٌالت للباحثٌن والمجتمع المدنً.
ولهذه المبادرة هدف ذو شقٌن :تعزٌز ثقافة النقاش الواقعً المستند إلى بٌانات محددة وملموسة مستوحاة من تحلٌل البٌانات .كما أنه
ٌتعلق بتحسٌن المعرفة والفهم لألبعاد االجتماعٌة واالقتصادٌة للمغرب الٌوم.
لماذا هو أمر مهم؟
ووفقا ً لرسالتها وأهدافها  ،قامت جمعٌة “طفرة” بتجمٌع وتشفٌر البٌانات االجتماعٌة-االقتصادٌة من مصادر مختلفة من أجل تعمٌق
فهم الدٌنامٌكٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة-االقتصادٌة على مستوى الجماعات  ،وكذلك ارتباطاتها المحتملة.
هذه المبادرة فرٌدة من نوعها من حٌث أنها تهدف إلى المساهمة فً إنتاج المعرفة التراكمٌة على المدى الطوٌل حول حقل معقد
ٌتكون من  8351جماعة وأكثر من  53333مسؤول منتخب على البلدٌة .سوف ٌحسن التحلٌل المستند إلى البٌانات وضوح هذا
المجال الواسع الذي ٌتحدى الحس السلٌم.
نحن نعتقد أن إمكانٌة إنتاج مثل هذه المعرفة تتجاوز بٌئات البحث التقلٌدٌة وتمتد إلى جمهور أوسع  ،ال سٌما المهتمٌن بهذه المبادرة
و المتوفرٌن المهارات الالزمة للرد علٌها .باإلضافة إلى ذلك  ،األساس هنا هو االقتراب من واقع هذه الحقول المعقدة من خالل
نماذج بسٌطة ٌسهل فهمها من قبل عامة الناس عوض إنتاج تحلٌالت منهجٌة.
السؤال الذي نطرحه كالتالي :
فً االنتخابات المحلٌة األخٌرة فً عام  ، 5383كان متوسط معدل المشاركة . ٪ 67ومع ذلك  ،فإن هذا المتوسط ٌخفً تباٌنات كبٌرة
 ،وكان الحد األدنى للقٌمة المسجلة  ٪ 53فً الفداء (الدار البٌضاء) و  ٪ 35فً تنوردي (مٌدلت).
لكً ٌكون قادراً على التصوٌت ٌ ،جب أن ٌكون الفرد مغربًٌا  ،وأن ٌمتلك أكثر من  81عامًا  ،وأن ٌتمتع بحقوقه المدنٌة وأن ٌكون
مسجالً فً القوائم االنتخابٌة .لذلك  ،مع العلم أن:
السكان الذٌن صوتوا السكان على قائمة الناخبٌن عدد السكان فً سن التصوٌت
ٌتم احتساب معدل المشاركة على النحو التالً:
معدل المشاركة

صوتوا الذٌن السكان
اإلنتخابٌة اللوائح فً المسجلٌن السكان

السؤال الذي ٌطرح نفسه هو كالتالً:
ما هي الخصائص االجتماعية الديموغرافية (المتغيرات التفسيرية) التي تفسر التباين المرصود في المتغير
التابع txParticipation؟
المطلوب شرح معدالت المشاركة باستخدام تقنٌة أو أكثر من تقنٌات التحلٌل اإلحصائً من اختٌارك .مثال:
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Statistiques descriptives
Régression
Classification
Clustering




Matching
أي اقتراح آخر ٌساهم فً تحسٌن فهم الظاهرة بشكل ملحوظ.

وبعبارة أخرى  ،ما الذي ٌفسر  ،من بٌن البٌانات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً لدٌنا  ،المشاركة السٌاسٌة للمغاربة؟ لتعمٌق فهم
السٌاق والسؤال المطروح  ،نقترح كتٌب :La responsabilité des élus dans le cadre de la régionalisation
avancée
http://tafra.ma/wp-content/uploads/2018/07/LivretRegionalisation2017.pdf

اإلجابات التي نبحث عنها
ٌجب أن تستوفً اإلجابات الشروط والمنطق التالٌٌن:
على مستوى المحتوى:





عرض التحلٌل المبنً ومبرراته (تعلٌل إختٌار متغٌر ما لشرح هذه النتٌجة أو تلك) ؛
تقدٌم وتفسٌر والتعلٌق بالفرنسٌة أو العربٌة أو اإلنجلٌزٌة على نتائج النموذج.
تبٌٌن أوجه قصور النموذج المعتمد وكٌفٌة تحسٌنه ؛
اإلجابة لٌست تنبؤٌة  ،ولكنها تفسٌرٌة .نتوقع من المشاركٌن أن ٌفسروا بالكلمات نتائج تحلٌالتهم اإلحصائٌة  ،سواء كانت
انحدارً ا أو تحلٌال عنقودٌا أو أي شًء آخر .وبالتالً  ،فإننا ال نسعى بالضرورة إلى تفسٌر التباٌن األقصى فً المتغٌر
التابع  ،ولكن إلنتاج تقرٌر سردي ٌسلط الضوء على العوامل المهمة التً تفسر معدل المشاركة  ،ال سٌما لتحدٌد العالقة
بٌن كل متغٌر تفسٌري مهم محتمل وبٌن المتغٌر التابع.

على مستوى النموذج:






ٌجب أن ٌتكون التقدٌم من كود مصحوبًا بتقرٌر سردي بحد أقصى  4صفحات امتداد ).docx (Wordأو .pdf,
بخط  Arialو حجم  ,11مع ترك مسافة واحدة بٌن السطور  .قد ٌكون التقدٌم أقصر .الهدف هو توفٌر كود لتكرار النتائج
التً تم الحصول علٌها  ،وتفسٌر شفهً للنتائج التً تم التوصل إلٌهاٌ .مكن تقدٌم التفسٌر السرد باللغة العربٌة أو الفرنسٌة
أو اإلنجلٌزٌة.
تحذٌرٌ :جب أن تستخدم الكود الملف .xlsxفقط التً نقدمها كجزء من المسابقة .ال ٌجوز استخدام مجموعات البٌانات
األخرى.
ٌجب أن تتضمن اإلجابة رقمًا مرئًٌا واح ًدا على األقل من اختٌارك :رسم بٌانً  ،مخطط  ،منحنى  ،إلخ.
ٌجب إرسال الكود الذي ٌنتج جمٌع األرقام والجداول على إمتداد  .Rل R, .doل Stata,أو على
إمتداد  .txtل SPSS, SASأو Python.لن ٌتم قبول أي لغة أو برنامج آخر.

كيفية المشاركة ؟


امأل االستمارة على الصفحة http://tafra.ma/concours-electhon/



سوف تتوصلون بملف البٌانات.



ٌجب أن ترسل نتائجك قبل  1نوفمبر فً الساعة  9:00صباحا بتوقٌت المغرب إلى العنوان .electhon@tafra.ma :
ٌجب أن ٌشتمل التقدٌم على:
o

o
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ملف نصً ).docx (Wordأو ٌ.pdfعرض


الطرٌقة المعتمدة ،



النتائج الرئٌسٌة المحصل علٌها



تفسٌر بصري للنتائج التً تم الوصول إلٌها،

النص البرمجً المستعمل،

كيف سيتم اإلعالن عن الفائز؟
سٌتم ترشٌح الفائز من قبل لجنة تحكٌم تتكون من أساتذة – باحثٌن فً تخصصات ومجاالت مختلفة  ،والذٌن ٌشاركون فً استخدام
األدوات المقترحة هنا .تتكون الهٌئة هذه من:

هشام أيت منصور ,دكتوراه فً علم اإلجتماع و أستاذ باحث فً جامعة محمد
الخامس (الرباط)

رومان فيرالي ,دكتوراه فً العلوم السٌاسٌة و باحث فً جامعة نٌوٌورك فً أبو
ظبً (اإلمارات العربٌة)

يوسف أولحوت ,دكتوراه فً علم األوبئة  /اإلحصاء الحٌوي و أستاذ فً جامعة
ماساتشوستس وكلٌة جامعة هارفارد للصحة العامة)(USA

يوسف إدغضور ,دكتور فً علم الوراثة و أستاذ -باحث فً جامعة نٌوٌورك فً أبو
ظبً (اإلمارات العربٌة)

شروط األهلية للمنافسة
هذه المسابقة مفتوحة للجمٌع .سٌتم إجراء تقٌٌم التحلٌالت المقدمة فقط على أساس نوعٌة المساهمة.
لإلستفسار
إذا كان لدٌك أسئلة ٌ ،مكنك الكتابة إلٌنا على صفحة طفرة على الفٌسبوك باستعمال الهاشتاق  #TafraElecthon.سٌتم نشر سؤالك
واإلجابة على نفس الصفحة.
آخر موعد لتقدٌم األسئلة هو  44ساعة قبل اإلغالق .مهلة الرد على األسئلة  24ساعة.
جوائز للفائزين
ٌحصل الفائز على جهاز كمبٌوتر محمول  ،مهدى من طرف مؤسسة إبن رشد للدعم المدرسً وسٌتم دعوته لتقدٌم عمله فً حدث
عام فً  6دٌسمبر . 2014وسوف ٌستفٌد أٌضًا  ،إذا كان مهتمًا  ،من تدرٌب فً مركز طفرة.
تحتفظ هٌئة التحكٌم بالحق فً إعالن عن فائز ثانً وثالث  ،والذٌن سٌدعون أٌضًا لتقدٌم نتائجهم فً نفس الحدث.
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مواعد مهمة





بداٌة المسابقة 1 :أكتوبر 2014
نهاٌة المسابقة 1 :نوفمبر  2014الساعة  9صباحا بتوقٌت المغرب
نتائج المسابقة 12 :نوفمبر 2014
عرض النتائج للحدث :الخمٌس  6 ،دٌسمبر فً الرباط( .المكان الذي سٌتم تحدٌده)

الملكية الفكرية وحقوق النشر
من خالل الدخول فً هذه المسابقة ٌ ،تفق المشاركون على أن حقوق الملكٌة الفكرٌة الخاصة بهم محكومة برخصة
 Creative Commons CC-BY-NC-ND 4.0.سٌتم نشر جمٌع األعمال التً تعتبر مؤهلة على الموقع اإللكترونً
 www.tafra.maوٌمكن الوصول إلٌها بسهولة.
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