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 هاادداشتی

 عمومیهای یادداشت

تا سال  که اقتصادیهای شاخصدر مورد ، کتاب حاضر. در 2017سال های داده

 از استفاده با عمدتا  را ها د، گپ مایندر سری دادهشان وجود نداراطالعات 2017

. به منظور گسترش داده است 1صندوق بین المللی پول جهانی اقتصادهای بینیپیش

استفاده  2017سال  در انداز جمعیت جهاناز چشم شناختی،جمعیتهای دهتوسعه دا

 را ببینید. gapm.io/eextو  Pop-UN2]1[ایم، کرده

رات این اشا ،کنیممی اشاره. در این کتاب، به کشورهایی در گذشته مرزهای کشوری

بنگالدشی ی هاخانواده اندازه . برای مثال، دربارهبا در نظر گرفتن مرزهای امروزی است

در آن زمان کشور انگار که  کنیممی صحبت 1942در سال  شانو امید به زندگی

هند ز ا، اگرچه در واقعیت هنوز تحت قوانین بریتانیا به عنوان بخشی مستقلی بوده

 gapm.io/geob. این آدرس را ببینید: بوده است

 

 مقدمه

استکهلم  4اهمتدر سوفی 3توسط استفان برمر ری-ایکس عکس. ری-ایکس عکس

است.  5هانس به نام ماریان مگدالنشمشیر یکی از دوستان  . قورت دهندهگرفته شد

 باشد.می gapm.io/xswordوب سایت او : 

                                                           
1 International Monetary Fund(IMF) 
2 World Population Prospects, United Nations Population Division 
3 Staffan Bremmer 
4 Sophiahemmet 
5 Maryanne Magdalen 
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چندین زبان در سایت:  بهسؤال به صورت رایگان  13. سؤاالت واقعیت

www.gapminder.org/test/2017.  .در دسترس است 

 با کشور 14نفر در  12000سنجش  جهت . گپ مایندرآنالینهای نظرسنجی

Ipsos MORI[1]  وNovus[1] های آنها با پانلهای همکاری کرد. نظرسنجی

های پاسخ انجام شد. میانگین بزرگسالهای ای از جمعیتوزنی آنالین به عنوان نماینده

د. که بو 2.2تغییرات آب و هوایی( در مورد  13زء سؤال به ج) سؤال 12درست برای 

 gapm.io/rtest17 به گرد کردیم. جهت مشاهده اطالعات بیشتر 2آن را به عدد ما 

 مراجعه کنید. 

قسمت آنالین همراه سؤال و نام کشور در های . نتایج نظرسنجینتایج نظرسنجی

 خودهای سخنرانی در ما که نظرسنجی ده نتایجهآمده است. جهت مشا پیوست کتاب

 .را مشاهده کنید gapm.io/rrsایم، داده انجام

نتایج  ،مخاطب) . برای ضبط ویدئو از سخنرانیسخنرانی انجمن جهانی اقتصاد

را  1اقتصاد جهانی مجمعسایت ، کند(می ثانیه دریافت 18دقیقه و  5آزمون را طی 

 .مشاهده کنید

شصت درصد از دختران در کشورهای  ست.پاسخ صحیح گزینه پ ا :1سؤال واقعیت 

، 2کنند. با توجه به آمار بانک جهانیمی مقطع دبستان را تمام ،با سطح درآمد پایین

را  gapm.io/q1. یماهکرددرصد گرد  60درصد است، اما ما آن را به  63.2رقم 

 .مشاهده کنید

با سطح در کشورهای  ،مردم پاسخ صحیح گزینه ب است. اکثر :2سؤال واقعیت 

 پایه درآمدی برهای کشورها را به گروه 3کنند. بانک جهانیمی متوسط زندگیدرآمد 

                                                           
1 The World Economic Forum(WEF) 
2 World Bank[3] 
3 World Bank[2] 

http://www.gapminder.org/test/2017
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بانک آمار کند. با توجه به می درآمد ناخالص ملی به نرخ روز دالر آمریکا تقسیم سرانه

کشورهای با سطح درآمد متوسط، درصد،  9شورهای با سطح درآمد پایین ، ک1جهانی

 درصد از جمعیت جهان را شامل 16سطح درآمد باال درصد و کشورهای با  76

 .را مشاهده کنید gapm.io/q2شوند. می

پاسخ صحیح گزینه پ است. درصد مردمی که با درآمد کمتر از  :3سؤال واقعیت 

از  2013در سال  2جهانی بانک آمار طبقکردند، می زندگی 1993دالر در سال  1.9

دالر در روز و استفاده  1.9 رقم د تصور دقیق ازبا وجو رسید. درصد 10.7درصد به  34

بسیار  شدیدگیری فقر ین اعداد بسیار بزرگ است. اندازهاز اعشار، عدم اطمینان در ا

کنند یا ساکنان می از طریق کشاورزی امرار معاش دشوار است: فقیرترین مردم عمدتا 

مداوم در و به طور ی بینغیرقابل پیش شانشرایط زندگی ی هستند کهنشینفقیر زاغه

مستند شده است. اما حتی  از آنها معامالت پولی کمی چنینحال تغییر بوده است. هم

منابع  چرا که ،مشخص استاطمینان همراه باشند، جهت روند  اگر سطوح با عدم

تعداد توانیم مطمئن باشیم که می ال  در طی زمان ثابت هستند.ااحتم خطای اطالعاتی

. شده است حداقل نصفبه یک سوم نیز کاهش پیدا نکرده باشد  اگر 1سطح افراد 

gapm.io/q3 را مشاهده کنید. 

انستیتو سنجش و با توجه به آمار پاسخ صحیح گزینه پ است.  :4سؤال واقعیت 

به  2016متوسط امید به زندگی جهانی برای کسانی که در سال ، 3ارزیابی سالمت

 سال 71.9 یعنی اندکی کمتر ،UN-Pop[3] تخمین است. سال 72.48دنیا آمدند 

 .را مشاهده کنید gapm.io/q4یم. اهگرد کرد 70عدد را به  ما این. باشدمی

                                                           
1 World Bank[4] 
2 World Bank[5] 
3 IHME[1] 



 های پیوستبخش  –واقعیت کتاب 

5 

 UN-Pop[2]طی ده سال گذشته،  .است پ گزینه صحیح پاسخ :5 واقعیت سؤال

 ندکه بیشتر از تعداد کودکان کنونی نیست 2100اش از تعداد کودکان سال بینیپیش

 .را مشاهده کنید gapm.io/q5. ه استرا منتشر کرد

بخش جمعیت سازمان  کارشناساناست.  ب گزینه صحیح پاسخ :6 واقعیت سؤال

 0.37درصد افزایش جمعیت از  1که  کنندبینی میپیششان در محاسباتملل متحد 

 یشترمیلیارد بزرگسال ب 2.5درصد از  69سال(،  14-0سنین ) میلیارد کودک بیشتر

 75ین سن) میلیارد نفر افراد بسیار مسن 1.1درصد از  30سال(، و  74تا  15سنین )

. اندگرفته شده UN-Pop[3]از  ها. دادهنشأت خواهد گرفت سال و باالتر(

gapm.io/q6 را مشاهده کنید . 

مرگ و میرهای ناشی از بالیای  .است پ گزینه صحیح پاسخ :7 واقعیت سؤال

 کبان اطالعات را ازکاهش پیدا کرده است، درصد  75 سال گذشته 100، طی طبیعی

 بالیای میزان وقوع کهآنجایی  از. مشاهده کنید ،EM-DATالمللی بالیا؛ بین اطالعات

کنیم. می ده سال را با هم مقایسههای است، میانگین متفاوت سال به سال طبیعی

نفر هر ساله توسط  80.386(، به طور متوسط 2007-2016طی ده سال گذشته )

-1916)آن پیش صد سال  مقدار درصد 25ند. این رقم ادهش بالیای طبیعی کشته

 دادند.می نفر هر سال جان خود را از دست 325.742، زمانی که است (1907

gapm.io/q7 را مشاهده کنید.  

 7.55 ،2017است. جمعیت جهان در سال  الف گزینه صحیح پاسخ :8 واقعیت سؤال

 میلیارد نفر گرد 8به رقم . معموال  باشدمی UN-Pop[1]آمار با توجه به  رنف میلیارد

 دهیم چرا که جمعیت را منطقه به منطقه گردمی میلیارد نفر نشان 7شود، اما ما می

UN-ملی از های ، براساس داده1چهار منطقه گپ مایندرهای کنیم. جمعیتمی

                                                           
1 Gapminder[1] 
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Pop[1]میلیارد؛ آفریقا،  0.84، اروپا میلیارد؛ 1، : آمریکای شمالی، جنوبی و مرکزی

 .را مشاهده کنید gapm.io/q8 .است میلیارد 4.4آسیا،  میلیارد؛ 1.3

سازمان بهداشت با توجه به آمار  .است پ گزینه صحیح پاسخ :9 واقعیت سؤال

ها برابر برخی بیماری در درصد از کودکان یک ساله در جهان 88 امروزه 1جهانی

را مشاهده  gapm.io/q9یم. اهدرصد گرد کرد80ه ب رقم را این .شوندمی واکسینه

 .کنید

 IHME[2]های با توجه به تخمین .است الف گزینه صحیح پاسخ :10 واقعیت سؤال

 9.09سال، به طور متوسط  34تا  25به طور جهانی زنان بین سنین کشور،  188از 

 لی و باروهای یافته طبق. کنندمی سال را در مدرسه تحصیل 10.21سال، و مردان 

 29تا  25زنان بین سنین زدند،  تخمین 2010 سال در را کشور 146 که( 2013)

 را در مدرسه به تحصیلسال  9.32سال، و مردان  8.79سال به طور متوسط 

 .را مشاهده کنید gapm.io/q10. ندختپردامی

امروزه هیچ کدام از این سه گونه  .است پ گزینه صحیح پاسخ :11 واقعیت سؤال

 بیشتر در معرض خطر انقراض نیستند، با توجه به لیست قرمز 1996سبت به سال ن

ببر  ،2المللی حفاظت از طبیعتاتحادیه بین انقراض خطر معرض در حیوانیهای گونه

معرض خطر انقراض بود و امروز در گروه حیوانات در  1996)پانترا تیگریس( در سال 

مطابق با آمار اما بعد از یک قرن کاهش،  .را ببینید IUCN Red List[1]، هست نیز

تعداد ببرها در حیات وحش رو به  ) 2016Platt(و  3طبیعت برای جهانی صندوق

در معرض خطر  4الجثهعظیم پاندای ]2IUCN Red List[به با توجه  .افزایش گذاشت

جدید از نتایج های زیابیار 2015معرفی شد، اما در سال  1996در سال انقراض 

                                                           
1 WHO[1] 
2 International Union for Conservation of Nature)IUNC) 
3 World Wide Fund for Nature(WWF) 
4 Ailuropoda melanoleuca 
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. قرار داد 1پذیروضعیت بحرانی کمتر آسیب این گونه جانوری را در ،جمعیتیش افزا

 و هنوز نیز بوده است 3بحرانی انقراض لیست در معرض خطر در 2کرگدن سیاه

المللی کرگدن سیاه . اما بنیاد بینرا مشاهده کنید IUCN Red List[3]باشد، می

امی در حال افزایش است. به آر این گونه جانوریهای اعالم کرد که جمعیت

gapm.io/q11 را مشاهده کنید. 

 ،درصد 85.3اکثریت جمعیت جهان  .است پ گزینه صحیح پاسخ :12 واقعیت سؤال

 گرد 80رقم را به  این 4متصل هستند.در کشورهایشان به شبکه سراسری برق 

ی تعریف شده است. در برخدر تمام منابع اصلی متفاوت  «دسترسی»کنیم. واژه می

قطعی برق را تجربه کنند و  60، خانوارها ممکن است به طور میانگین در هفته موارد

را مشاهده  gapm.io/q12قرار گیرند.  «دارای دسترسی به برق»چنان در لیست  هم

 .کنید

 274به  «اقلیمیکارشناسان »است.  الف گزینه صحیح پاسخ :13 واقعیت سؤال

 6پنجمین گزارش ارزیابیدر . شودگفته می 5لیمیت بین دولتی تغییرات اقأهینویسنده 

دمای سطح کره » آمده است که منتشر شده، 2014در سال که  تأهیبه قلم این 

؛ «یابد.می افزایش ،ام تحت تمام سناریوهای انتشار ارزیابی شده 21زمین طی قرن 

IPCC[2]  و gapm.io/q13  مشاهده کنید را. 

                                                           
1 VU 
2 Diceros bicornis 
3 Critically Endangered (CR) 
4 GTF 
5 Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC[1]) 
6 IPCC Fifth Assessment Report(AR5) 
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گیری خطای اندازه بات شناختی با استفاده ازایده توضیح تعص واهی:های خیال

( 2011) 2فکر کردن، سریع و آرام، نوشته دانیل کانمنکتاب از  1الیر-مولر ادراکی

 برگرفته شده است.

تحت تأثیر گانه ما بر غرایز ده تفکر شناسی شناختی.گانه و روانغرایز ده

ذهنیت ها . بعضی کتابقرار گرفتشناختی  برجسته دانشمندان از تعدادیهای تالش

دهند: دن می جهان کامال  تغییرهای واقعیت تدریس بهترما را درباره ذهن و چگونگی 

( و حقیقت 2010)4، اوج غیرمنطقی بودن3(2008غیرعقالنی ) بینیپیشآریلی، 

 عمل، چگونه ذهن 6(؛ استیون پینکر2012) 5صادقانه درباره غیرصادق بودن

، و فرشتگان بهتر (2002)9لوح نانوشته(، 2007)8شه(، جنس اندی1997)7کندمی

)اما  هآمداشتباهات به وجود ، 10(؛ کارول تاوریس و الیوت آرونسون2011طبیعت ما )

(؛ والتر 2011)12(؛ دانیل کانمن، فکر کردن، سریع و آهسته2007)11نه به دست من(

، ابر 15(؛ فیلیپ تتالک و دن گاردنر2014)14مارشمالو ، آزمایش13میشل

                                                           
1 Müller-Lyer 
2 Daniel Kahneman 
3 Dan Ariely, Predictably Irrational (2008) 
4 The Upside of Irrationality 
5 The Honest Truth About Dishonesty 
6 Steven Pinker 
7 How the Mind Works 
8 The Stuff of Thought 
9 The Blank Slate 
10 Carol Tavris and Elliot Aronson 
11 Mistakes Were Made (But Not by Me) 
12 Thinking, Fast and Slow 
13 Walter Mischel 
14 The Marshmallow Test 
15 Philip E. Tetlock and Dan Gardner, 
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، فرضیه 4(؛ جاناتان هایت2012)3گو، حیوان قصه2(؛ جاناتان گاتشال2015)1بینیشپی

 دانیم چه چیزمی ، چگونه7(؛ و توماس گیلوویچ2012)6( و ذهن صالح2006)5شادی

 (.1991)8نیست علت

 فصل اول: غریزه شکاف

مرگ و میر کودکان استفاده شده در سخنرانی سال های دادهمرگ و میر کودکان: 

های را به روز کردیم و دادهها بود. در این کتاب مثال UNICEF[1]متعلق به  1995

 میر و برای تخمین مرگ متحد ملل سازمان المللبین گروهجدید مرگ و میر را از 

 استفاده کردیم. 9کودکان

 1965ال کودکان در س بقاءاندازه خانوار و نرخ  نمودارهای حبابی نمودارهای حبابی:

بدست آمده  UN-IGMEو  UN-Pop[1,3,4]های استفاده از دادهبا  2017و 

است. یک نسخه بر هم کنشی از نمودار به این آدرس رایگان در دسترس است: 

gapm.io/voutdwv. 

د را مورگپ مایندر مردم ایاالت متحده و سوئد  کشورهای با سطح درآمد پایین.

حال کشورهای در»یا  «پایین کشورهای با سطح درآمد»که زندگی در  پرسش قرار داد

 30را حدس زدند که برای  یآنها به صورت سیستماتیک اعداد چگونه است. «توسعه

 .را مشاهده کنید gapm.io/rdevتوانست درست باشد. می سال پیش 40یا 

                                                           
1 Superforecasting 
2 Jonathan Gottschall 
3 The Storytelling Animal 
4 Jonathan Haidt 
5 The Happiness Hypothesis 
6 The Righteous Mind 
7 Thomas Gilovich 
8 How We Know What Isn’t So  
9 The United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN-
IGME) 
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د است. درص 35تر از نرخ اتمام مقطع ابتدایی برای دختران در تنها سه کشور پایین

(، 1993تان )، نااطمینانی باال است و اعداد قدیمی هستند: افغانساما برای هر سه کشور

درصد. سه کشور  30(، 2011درصد؛ چاد) 18(، 2010درصد؛ سودان جنوبی ) 15

ان دختر UN-Pop[4]بر مبنای لیبی( آمار رسمی ندارند.  )سومالی، سوریه، و دیگر

ا ا در مجموع تنهبرند، اممی جنسیتی شدیدی رنجهای در این شش کشور از تبعیض

 نشوند. خاطر نشامی درصد از دختران در سن مقطع ابتدایی را در جهان شامل 2

مانند. می شود که در این کشورها، بسیاری از پسرها نیز از تحصیل بازمی

gapm.io/twmedu را مشاهده کنید. 

 برو  1در چهار سطح درآمدی توسط گپ مایندرحاضر تعداد افراد سطوح درآمدی. 

از  2011درآمدها بر مبنای برابری قدرت خرید  .مشخص شده است IMF[1] مبنای

 .را مشاهده کنید gapm.io/fwlevelsتنظیم شده است.  2المللیبین مقایسه برنامه

ر مکزیک ها دمقایسه درآمدو ، اندنمودارهایی که افراد را بر حسب درآمد تقسیم کرده

ردن با مشابه است، که جهت تراز کهای داده ، بر پایه2016و ایاالت متحده در سال 

. اندهتنظیم شد درآمد ملی در دسترسهای آخرین بررسی با استفاده ازها، شکل توزیع

و برای بهتر  بدست آمده است PovcalNetو  World Bank[16]برزیل از  آمار

 .را مشاهده کنید gapm.io/ffinexتنظیم شده است.  CETADبا شدن  تراز

که درباره سطوح درآمد شخصی و میانگین درآمد کشورها  زمانیکتاب،  در طول

دوبرابر )یا لگاریتمی( های کنیم. مقیاسمی استفاده از مقیاس دوبرابرشود، می صحبت

شوند، یا زمانی که می مقایسهدر بسیاری از شرایط که ارقام در یک طیف وسیع 

 ، استفادهقام بزرگ هستندبزرگ بین ارهای کوچک به مهمی تفاوتهای تفاوت

                                                           
1 Gapminder[8] 
2 International Comparison Program (ICP) 
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، اما افزایش نسبت به اندازه افزایش حقوق مهم نباشدمقیاس زمانی که  این. شوندمی

 ببینید.را  gapm.io/esca. ، مفید استمهم باشد چه قبال داشتیدآن

بانک جهانی برای پایان دادن به  بیانیهدر اینجا  «.کشورهای در حال توسعه»

، پنج ماه بعد از آن که من به صراحت «در حال توسعهجهان »استفاده از اصطالح 

ترمینولوژی منسوخ شده را به چالش کشیدم: 

-use-continue-we-https://blogs.worldbank.org/opendata/should

world-ingdevelop-term. 

World Bank[15]  کنید. مشاهدهرا 

 ادهاستف «کشورهای در حال توسعه»سازمان ملل هنوز از اصطالح زیادی از های بخش

برای  (2017بخش آمار سازمان ملل متحد )کنند، اما تعریف مشترکی وجود ندارد. می

 کند. می از آن استفاده «راحتی آماری»به نام  موضوعی

 ( است.2014) 1بخشی از مثال برگرفته از دنیس کمینس ریاضی. نمرات

بدین معنی که  است: ای از معانی فنیمجموعهدارای  «شدیدفقر »واژه  .شدیدفقر 

در بسیاری از کشورهای سطح  «فقر»دالر دارید. واژه  1.9شما درآمد روزانه کمتر از 

یا  اجتماعی ممکن است به آستانه رفاه «خط فقر»و  اصطالح نسبی استچهار یک 

 20. در اسکاندیناوی، خط فقر رسمی اطالق شودسنجش آماری رسمی فقر در کشور 

 World ،ماالوی است مانند ،برابر باالتر از خطوط فقر در فقیرترین کشورها

Bank[17]  .13 مشخص شد کهآخرین سرشماری ایاالت متحده  طبقرا ببینید 

های چالش کنند.می خط فقر زندگی زیر ،روز در دالر 20 تقریبا   یت بادرصد از جمع

در یک کشور ثروتمند نباید نادیده ها میان فقیرترین قرار داشتناجتماعی و اقتصادی 

                                                           
1 Denise Cummins 

https://blogs.worldbank.org/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world
https://blogs.worldbank.org/opendata/should-we-continue-use-term-developing-world
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، اما مانند فقر بسیار شدید نیست. را ببینید( World Bank[5]) دنگرفته شو

gapm.io/tepov را مشاهده کنید. 

 گرافصل دوم: غریزه منفی

 زیست برنامهپایه  رباره صید بیش از حد یا تخریب دریاها بربیانیه د. زیست محیط

 3پاول کولیر، سیاره غارت شده ،2کشاورزی و غذا سازمانو  1ملل سازمان محیطی

 IUCN حیوانی در معرض خطر انقراض ازهای گونههای و داده ،160صفحه  ،(2010)

Red List[4] است. gapm.io/tnplu را مشاهده کنید. 

 سایتای نتایج نمودار میله ای: درباره بهتر، بدتر، یا مشابه؟هنمودار میل

YouGov[1]  وIpsos MORI[1]  یک سؤال یکسان در  جهت پرسشرا

 .را مشاهده کنید gapm.io/rbetter. کندمی ادغامکشورهای مختلف 

 100د که هیچ گاه نبایمطرح کردیم در این فصل  اعتماد شود.ها چه زمانی به داده

ل برای گپ مایندر، بر پایه شک معقوهای دستورالعملعتماد کنید. اها به دادهدرصد 

 .را مشاهده کنید gapm.io/doubt باشد.می مختلفهای انواع داده

را با  1820در سال  شدیدتا نرخ فقر  کردندمورخان تالش  .شدیدنمودار: روند فقر 

. دست یافتند یمتفاوت که به نتایجمختلف تخمین بزنند، های استفاده از روش

Gapminder[9]  در  1800درصد جمعیت جهان در سال  85که  زدتقریبا  تخمین

 آید.می بدست PovcalNet از 1980از سال قبلهای کردند. دادهمیی گزند 1سطح 

Gapminder[9]  های دادههای بینیپیشبا استفاده از  2017روند را تا سال

PovcalNet  وIMF[1] ین، در چ شدیدد. ارقام در متن بر پایه کاهش فقر دا دامها

                                                           
1 United Nations Environment Programme (UNEP[1]) 
2 Food and Agriculture Organization (FAO[2]) 
3 Paul Collier, The Plundered Planet 
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. آیدمی بدست World Bank[5]از  ،هند، آمریکای التین، و هرجای دیگر

gapm.io/vepovt را مشاهده کنید. 

. در سال است IHME[1]از امید به زندگی برگرفته های داده امید به زندگی.

 سال 50کمتر از  ه زندگی، تنها جمهوری آفریقای مرکزی و لسوتو امید ب2016

ه ک. برای دانستن آن زیاد است 2 و 1 سطوح در خصوص به شبهاتداشتند. اگر چه 

ه را مشاهد gapm.io/blexdبهتر است  شک داشته باشید،ها چقدر به دادهبایستی 

 .کنید

 داده پایگاه و 1فریدمنمیانگین دو منبع  عدداین  مرگ در اثر قحطی در اتیوپی.

 باشد.می 2بالیا المللی بین

بیرون ها هستند، بسیاری از باسوتویی 3باسوتویی اکثرشانشهروندان لسوتو  لسوتو.

 کنند.می کنند، اما منظور ما کسانی است که در لسوتو زندگیمی از لسوتو زندگی

و  van Zanden[2] آمار سوادآموزی تاریخی برای سوئد از سوادآموزی.

OurWorldInData[2] خ سوادآموزی برای هند از سرشماری سال باشد. نرمی

 . در دو کشور هند و سوئد صد سال پیش، سوادآموزی تنهابدست آمده است 2011

لت بر دال ارقامحروف و توانایی تجزیه متن به آهستگی بود. به معنی تشخیص اولیه 

 .یدرا مشاهده کن gapm.io/tlit. داردنوشتاری پیچیده نهای توانایی فهم پیغام

است. حتی در  WHO[1]واکسیناسیون برگرفته از های داده سیناسیون.واک

 دریافت واکسن نوبت درصد کودکان یک ساله امروزه چندین 60افغانستان، بیش از 

قرار داشت، وجود  2یا  1زمانی که سوئد در سطح ها کنند. هیچ کدام از این واکسنمی

                                                           
1 Friedman Industries Inc. FRD 
2 EM-DAT 
3 Basotho 
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 gapm.io/tvacآن زمان بود.  در سوئد عمرهانداشت، و بخشی از علت کوتاه بودن 

 .را مشاهده کنید

ا ب، همراه را 2فصل  نمودار خطی 32 استفاده شده درهای داده پیشرفت.مورد  32

 gapm.io/ffimpدر  ،اندمستندات دقیق که بسیاری از منابع از آنها بهره برده

 .مشاهده کنید

را  gapm.io/tcminsgبرای اطالعات بیشتر درباره این نمودار  سرانه گیتار.

 .مشاهده کنید

شود. اعضای نمی در جوامع خشن، از کودکان محافظت تاریخی کودک.های قتل

ند، اهشماری را تجربه کردبیهای به طور کلی خشونت 1گردآورنده-شکارچیهای گروه

 ,Gurven and Kaplan (2007) Diamond (2012)همان طور که در 

Pinker (2011),  وOurWorldInData[5]  .معنی  این بدینتوصیف شده است

در  شدیدیکسان هستند. در شرایط فقر  گردآورنده-نیست که همه قبایل شکارچی

به فرزندان کشتن  اند.کشی را پذیرفتهعمل کودکها اری از فرهنگیسراسر جهان، بس

این روش شوند. می دشوار تغذیههای که در زمانهایی جهت کاهش تعداد دهان

در  مستمربه طور  وهاست، از بین بردن یک کودک به دردناکی دیگر راهوحشتناک 

که مجبور به کشتن نوزاد تازه متولد  یجوامع سنتی به وسیله مصاحبه با والدین

 ببینید.را  Pinker (2011) شناسان ثبت شده است؛توسط انسان ند،اهشان شدشده

 UNESCO[5]رفته از تحصیل دختران و پسران برگهای داده تحصیل دختران.

 دهد و با اطالعات بیشتر اثباتمی به روشنی توضیح Schultz (2002)باشد. می

نی مطرح شده جهاهای کند که چگونه ایده آموزش دختران، یکی از بهترین ایدهمی

 بوده است.

                                                           
1 Hunter-gatheree groups 
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باشد. تا سال می IHME[4,5]امروزه غرق شدن برگرفته از های داده غرق شدن.

 سال بودند. انجمن 10درصد قربانیان غرق شدن کودکان زیر  20، بیش از 1900

گری برای اجباری کردن آموزش شنا در تمام نجات زندگی سوئدی شروع به البی

  کاهش یافت. آمار غرق شدنگیرانه د، که همراه با دیگر اقدامات پیشمدارس کر

Sundin et al(2005) .را ببینید 

 فصل سوم: غریزه خط مستقیم

ه بکه گپ مایندر  محصولیباشد. می WHO[3]ایبوال برگرفته از های داده. ایبوال

را در تولید کرد جهت تالش برای برقراری ارتباط در موقعیت ضروری 

gapm.io/vebol مشاهده کنید. 

 UN-Pop[1,2,5]جمعیتی بر مبنای های بینیپیشجمعیتی. های بینیپیش

های هدهش جمعیت سازمان ملل برای شناسی در بخ. کارشناسان جمعیتباشدمی

 شدت در دسترس باشند، بهکامپیوتری مدرن های مدل آن که ، حتی پیش ازمتمادی

نسخه  هایشان درباره تعداد کودکان در آینده در چهاربینیپیش. اندکرده عمل دقیق

م شده است. ارقا گرد عددگذشته جمعیت مشابه بوده است. دو میلیارد کودک یک 

 2100میلیارد برای سال  1.97و  2017میلیارد برای سال  1.9ازمان ملل دقیق س

 Nicoسازمان ملل، های بینیپیشمشاهده بیشتر کیفیت  جهتاست. 

Keilman(2010)  وBongaarts and Bulatao(2000)  و

gapm.io/epopf.  ببینید.را 

مسیح  الدقبل از می 8000ت جهان از سال جمعیروند  جمعیتی تاریخی.های داده

متیوس  توسطو گردآوری شده صدها منابع مختلف، های با استفاده از داده تا به امروز
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. منابع عنوان شده زیر نمودار تنها شده است تاریخدان اقتصادی، نشان داده 1لیندگرن

 .را مشاهده کنید gapm.io/spopمنابع اصلی هستند. 

برای شاخص  «اد نوزادان به ازای هر زنتعد». ما از واژه تعداد نوزادان به ازای هر زن

 الس از پس آماربرای  UN-Pop[3]ز اکنیم. می استفاده «نرخ کلی باروری»آماری 

پیش از های ، برای سالمتیوس لیندگرنبرپایه کار  Gapminder[7]و  1950

 هتعدیل یافتپروژه باروری  2017 سال بعد از منقطعخط  کنیم.می استفاده 1950

د. برس 1.96 رقمبه  2099رود در سال می انتظار که دهد،می ل را نشانسازمان مل

gapm.io/tbab .را ببینید 

تاب یر ایستا در این کاواگر برای شما فهم پر کردن در متن و درک تص پر کردن.

این  نتوضیح داد هایمانو یا دستها استفاده از انیمشیندریافتیم که با  سخت است،

ی تیاین پدیده تکانه جمع) .را مشاهده کنید gapm.io/vidfu؛ آسان تر است واژه

( و را ببینید UN-Pop[6,7]شود. برای مشاهده توضیحات تکنیکی می نامیده

gapm.io/efill .را مشاهده کنید 

ر د. منبع اصلی تعداد تاریخی نوزادان به ازای هر زن و نرخ مرگ و میر کودکان

 1800 سال پیش ازهای مرگ و میر در خانوادهپس فرضیات ما درباره نرخ باروری و 

 Gurvenو  Livi-Bacci (1989) ، Paine and Boldsen(2002)مطالعات 

and Kaplan(2007) درباره نرخ باروری 1800کس پیش از سال  است. هیچ 

بود.  نرخ باروری آن زمان دانست، اما شش نوزاد عدد معمول و متوسطنمی

gapm.io/eonb ید.را مشاهده کن 

در  خانوارها ازما های تخمین با توجه به درآمد. وارخان اندازه متوسطنمودار: 

شده به وسیله شمارش معکوس تا  آوریجمعهای سطوح مختلف درآمدی برپایه داده

                                                           
1 Mattias Lindgren 
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-UNICEFاز خانوارها  سنجی نظر صدها ترکیب، GDL[1,2]و  2030سال 

MICS,  USAID-DHS[1], IPUMS  سایر استو .Gapminder[30]  را

 مشاهده کنید.

از  ،امعآن که چگونه جو در مورد . برای مشاهده بیشترخانوادهتغییر اندازه معمول 

 Rosling etکوچک تغییر شکل دادند، مطالعات های بزرگ به خانوادههای خانواده

al. (1992), Oppenheim Mason (1997), Bryant(2007)  (2008)و 

Caldwell  مانیز ،تعداد نوزادان به ازای هر زن رسد کهمی نظر مشاهده کنید. بهرا 

رده ک مجددشروع به افزایش  رسندمی 4 سطح در باالهای درآمدی به واقعا   مردم که

دهد که می را ببینید. این ویدئو نشان Myrskylä et al( .2009)است ؛ مطالعه 

 .gapm.io/esclfpشود: می منجر به کاهش جمعیتها چگونه نجات زندگی

. بیشتر این هاو برآمدگیها سرسرهمانند،  sهای خطوط مستقیم، خمیدگی

عداد ترا ببینید.  Gapminder[3]درآمد ملی بدست آمده است؛ های نمودارها از داده

و ها مانند واکسیناسیون sتفریحی، خمیدگی های خط مستقیم هزینه) کمی

آید. در هر می خانوارها بدستهای هو شیب بر باروری( با استفاده از دادها، یخچال

می عظیم بین کشورها در هر سطح وجود دارد. کشورهای بسیار کهای نمونه، تفاوت

مه الگوی عمومی از ه ،کنند، اما خطوطمی هستند که از این خطوط دقیقا  پیروی

 طراحی شده راهای توانید حبابمی دهد. شمامی کشورها طی چندین دهه را نشان

 مشاهده کنید. gapm.io/flinexدر  خطوطپشت این  دقیقا 

که به  ، وقتیبسیاری از خطوط که مستقیم نیستند بینید؟می چه بخشی از خط را

حتی یک دایره. این ایده از —شوندمی دیدهاندازه کافی بزرگنمایی انجام دهید صاف 
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. ه استفته شدالهام گر 1(، چگونه در اشتباه نباشیم: قدرت تفکر ریاضی2014) النبرگ

gapm.io/fline .را مشاهده کنید 

 

 فصل چهارم: غریزه ترس

گرفته  2نیازهای پیش از حادثههای سایت ارزیابیارقام زلزله نپال از  بالیای طبیعی:

سایت استراتژی سازمان ملل متحد برای در اروپا از  2003شده است. آمار موج گرمای 

امروزه،  بدست آمده است. DAT-EMیا از بالهای آمار داده دیگر و 3کاهش بالیا

 http://www.ffwc.gov.bdسایت عالی نظارت بر سیل دارد: بنگالدش یک وب

 را مشاهده کنید. gapm.io/tdis و

ل از . محاسبات ما از مرگ کودکان در اثر بیماری اسهامرگ کودکان در اثر اسهال

 gapm.io/tsanباشد. می IHME[11] و WHO[4] لوده بر مبناینوشیدن آب آ

 مشاهده کنید.را 

ها دهو دا IATAاخیر برگرفته از های تلفات انسانی در سالهای داده حوادث هوایی.

 نترلمسافرتی از آژانس سازمان ملل که کاهش تعداد حوادث را کهای براساس مسافت

 را مشاهده کنید. gapm.io/ttranspa و ICAO[1,2,3]کند گرفته شده است، می

میلیون کشته در جنگ جهانی دوم شامل همه افراد  65. رقم تلفات در جنگ ها

بدست آمده است. منابع آماری برای تلفات  White[1,2]از  کهکشته شده است 

شامل ( UCDP[1]و  Correlates of War Project ،Gleditsch ،PRIO) جنگ

که هایی نه مرگ وطی جنگ و سربازان ها یرنظامیگزارش شده از غهای مرگ

                                                           
1 Ellenberg (2014), How Not to Be Wrong: The Power of Mathematical Thinking 
2 PDNA 
3 United Nations International Strategy for Disaster Reduction(UNISDR) 

http://www.ffwc.gov.bd/
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های . تخمینباشدمی اند، مثل مرگ در اثر قحطیمربوط نبودهبه جنگ  ا مستقیم

به شدت بدست آمده است. مشاهده این مستند را  UCDP[2]تلفات جنگ سوریه از 

: شده است لحاظشناخته شده های تمام جنگ در این مستندکنیم، می توصیه

www.fallen.io. به آدرس 1990از سال ها برای مقایسه تعداد تلفات جنگ ،

http://ucdp.uu.se.  .مراجعه کنیدgapm.io/twar.  مشاهده کنید.را 

لی پلیس فوکوشیما برگرفته از آژانس مهای داده .ایهسته تشعشعاتترس از 

است. مطابق با مستندات پلیس، زلزله توهوکو و تسونامی  iIchisek)2013(و  1ژاپن

( شده 2017دسامبر ) نفر تا 2546شدن  مفقودنفر و  15894منجر به کشته شدن 

نفر بسیار پیر در شرایط  61نتیجه گرفت که  Tanigawa et al(2012) است.

 ،فوتی 1600ند. حدود اهرا از دست دادزده جان خود سالمت بحرانی طی تخلیه شتاب

بیشتر افراد سالخورده توسط و  ،به طور غیرمستقیم در اثر دیگر مشکالت اکثرا 

Ichiseki. بر طبق ه استگزارش شد .Pew[1]  درصد مردم  76، 2012در سال

است. بحث در مورد تحقیقات سالمت  آلودهفوکوشیما  مواد غذاییژاپن باور داشتند که 

ای از وب هستههای کالهکهای است. داده ]5WHO[ اساسبر  2چرنوبیل بعد از

 را مشاهده کنید.  gapm.io/tnuc .گرفته شده است 3ایسایت دفتر یادداشت هسته

شیمیایی منشاء ترس از مواد  Gordon Gribble(2013). ترس از مواد شیمیایی

و حوادث شیمیایی در معرفی  5راشل کارسون نوشته( 1962)4سکوت بهار کتاب دررا 

 ،شده و غیرمنطقی از مواد شیمیایی اغراقهای ترسگوید میرا دنبال کرد. او ها دهه

 را مشاهده کنید. gapm.io/ffea .استاستفاده نادرست از منابع به دلیل 

                                                           
1 the National Police Agency of Japan 
2 Chernobyl 
3 Nuclear Notebook 
4 Silent Spring 
5 Rachel Carson 

http://www.fallen.io/
http://ucdp.uu.se/
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 4در ایاالت متحده،  Gallup[3]براساس گزارش . واکسیناسیون عدم پذیرش

 Larson، 2016در سال  .اهمیتی ندارندها که واکسنکنند می تصوردرصد از والدین 

et al  در مجموع درصد از افراد  13کشور، به طور میانگین  67پی برد که در بین

عظیمی بین کشورها وجود داشت: های نسبت به واکسیناسیون بدبین هستند. تفاوت

صعودی  درصد در فرانسه و بوسنی و هرزگوین تا صفر درصد در عربستان 35بیش از 

یرهای کودکان بود. درصد از مرگ و م 7، سرخک علت 1990در سال  و بنگالدش.

درصد است. مرگ به علت سرخک عمدتا  1تنها  این رقم، ناسیونیامروزه، به لطف واکس

 که کودکان به تازگی شروع به دریافت واکسن سطوحیافتد، می اتفاق 2و  1در سطوح 

 را مشاهده کنید. gapm.io/tvacینید. را بب WHO[1]و  IHME[7] کنند؛می

DDT:  ،1984شناسی و پزشکی در سال برنده جایزه نوبل در روانپائول هرمن مولر 

 «نوع بندپا برابر چندین به عنوان یک سم تماسی در DDTکشف کارایی باالی »برای 

را ممنوع اعالم کرد، و  DDT 1968در سال  . مجارستان اولین کشوری بود کهبود

داد. ایاالت متحده سه سال بعد استفاده از  این کار را انجام 1969د نیز در سال سوئ

برابر  المللی دریک پیمان بینرا ببینید.  CDC[2]سم را ممنوع اعالم کرد: 

شد؛  یکشور اجبار 158، از آن زمان در DDT، شامل مختلفهای کشآفت

http://www.pops.int.  1970. از دهه مشاهده کنیدرا ،CDC[4]  وEPA 

اند. صادر کردهها انسان بر روی DDTرا برای پیشگیری از خطرات هایی دستورالعمل

در مناطق ها برای نجات جان انسان DDTسازمان بهداشت جهانی استفاده از امروزه، 

گیرانه ایمن و سختهای لعملماالریا، با دستوراهای یله از بین بردن پشهبه وس را فقیر

 .را ببینید WHO[6,7]کند؛ می ترویج

 از پایگاه اطالعات تروریستی جهانمیزان تلفات تروریسم برگرفته های داده تروریسم.

مد برگرفته مرگ و میر تروریستی برحسب سطح درآرا ببینید. آمارهای  GTDاست، 

نجی ترس از تروریسم را درباره نظرس Gallup[4]. باشدمی Gapminder[3]از 

 .را مشاهده کنید gapm.io/tterببینید. 

http://www.pops.int/
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ناشی از سوء های مرگ در موردسبات ما ا. محمرگ و میر ناشی از مصرف الکل

. است BJSو  IHME[9] ،NHTSA(2017) ،FBIاز مصرف الکل 

gapm.io/alcterex .را مشاهده کنید 

های هر کردن تعداد کشتهاز تقسیم  ردیمک نقل قول هایی کهدرصد .دنمر خطر

 و براند در ده سال گذشته به دست آمده 4سطح های همه کشته عامل مرگ بر تعداد

برای سوانح هوایی،  IATAطبیعی،  برای بالیای EM-DAT ای:منابع دادهاساس 

IHMME[10] ها، برای قتلUCDP[1] ها، و برای جنگGTD  .برای تروریسم است

تقسیم شود، ها تعداد کل کشته بر اعدادنباید ی هر خطر، تر برادر محاسبه مناسب

، به حساب توانند رخ دهندمی هاکه این گونه مرگهایی بهتر است تا در شرایط بلکه

 مشاهده کنید.را  gapm.io/ffear. آیند

با ها همه مرگ». به منظور مقایسه انواع تلفات ناشی از بالیا، مقایسه بالیای طبیعی

 عامه توجه قابل خبر ی طبیعی را تبدیل بهستند: چه تعداد کشته یک بالر نیهم براب

 OurWorldInData[8]به صورت آنالین در  را« .کندمی هارسانه در درج برای

از انواع مختلف تلفات و انواع ها رسانه از پوشش هاییگپ مایندر به تازگی داده ببینید.

وقتی که آماده شد، منتشر خواهد  کند.می مختلف مشکالت محیط زیستی گردآوری

 را مشاهده کنید. gapm.io/fndrشد: 

 

 فصل پنجم: غریزه اندازه

در این استفاده مورد تولد و جمعیت های دادهمحاسبه مرگ نوزادان ناکاال. 

-UNموزابیک، مستندات بیمارستان ناکاال و  1970 سال محاسبات بر پایه سرشماری

IGME باشد.می 2017 سال 
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که مردم مایل هستند تا بیش از حد تخمین ها، نسبتهای مثال اشتباه.های نسبت

، دهدمی کشور را نشان 33، که تصورات اشتباه بین  Ipsos MORI[2,3]بزنند از 

جذاب های مثال سرشار از ،Paulos, Innumeracy(1998). برگرفته شده است

چه میزان کردید سرخ اضافه میهای جهان را به دریای اگر که خون تمام انسان مانند

 .را مشاهده کنیدgapm.io/fsize  .؟ استرفتمی باال آنسطح 

. بحث در مورد آن که چگونه مادران تحصیل انمادران تحصیل کرده و بقاء کودک

 175های شوند بر پایه مطالعه دادهمی کودکان بیشتری جان کرده منجر به نجات

 .Lozano, Murray et al(2010)توسط ، 2009تا  1970های کشور بین سال

 را مشاهده کنید. gapm.io/tcare .صورت گرفته است

که ها ی این درمانباال اتتأثیر هزینه وکمهای درمان. لیست هانجات جان انسان

 ، گرفته شده است کهUNICEF[2]دهند از می را نجاتها بیشترین زندگی

های ، پیش از آن که بودجهمام شهروندانکه ترا بهداشتی اولیه ضروری های مراقبت

بایستی به آن دسترسی  های پیشرفته بیشتر شود،بهداشتی عمومی خرج مراقبت

 شود.می را شامل ،داشته باشند

 بدست UN-IGMEاخیر از های مرگ و میر نوزادان در سالهای دادهمیلیون.  4.2

 بدست UN-Pop[3]ز ا 1950تولدها و مرگ نوزادان در سال های آید. دادهمی

 آید.می

راه به آگاهی  Hans Hanssonاین مقایسه قابل توجه توسط  و تبرها.ها خرس

خشونت خانگی علیه  نادیده گرفتن اش دربارهعمومی یافت. او برای روزنامه محلی

ای را برای مردان جهت کمک به شکست رفتارهای زنان نوشت و شبکه

تن و مصاحبه به زبان انگلیسی با او را از این جا کرد. م اندازیراهآمیزشان خشونت

http://www.causeofdeathwoman.com/the-: مشاهده کنیدبخوانید و 

network-mens. 

http://www.causeofdeathwoman.com/the-mens-network
http://www.causeofdeathwoman.com/the-mens-network
http://www.causeofdeathwoman.com/the-mens-network
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گیر بیماری همه درباره شدر کتاب ،Crosby(1989). آنفوالنزای اسپانیایی

به  تخمین زد که آنفوالنزای اسپانیایی منجر صحبت کرد و اموش شده آمریکاییفر

و  Johnson and Mueller(2002). رقم توسط ه استمیلیون نفر شد 50مرگ 

CDC[1] به این میلیارد نفر بود، 1.84، 1918ل تأیید شد. جمعیت جهان در سا 

 را از بین برد. درصد از جمعیت کل جهان 2.7گیر بیماری همهاین  کهمعنی 

TB آنفوالنزای خوکی از های . دادهو آنفوالنزای خوکیWHO[17] های و داده

TB  ازWHO[10,11] آمده است بدست .gapm.io/bswin .را مشاهده کنید 

 Smil, Energyکنند ازمی اطالعاتی که منابع انرژی را با هم مقایسه. منابع انرژی

Transitions: Global and National Perspectives(2016) بدست 

زدایی فسیلی و همچنین اشکالهای آهسته از سوخت گذار درباره اسمیل آید.می

. دهدمی توضیح ای از تولید غذا، خالقیت، جمعیت، و خطرات بزرگافسانه

gapm.io/tene .را مشاهده کنید 

، این بخش. جهت تجسم تعاملی نمودارها در مصرف کنندگان آتی

gapm.io/incm  دو کتاب عالی در این زمینه، جهان پسامشاهده کنیدرا .-

، نوشته توماس 3و جهان مسطح است 2(2008نوشته فرید زکریا) 1آمریکایی

 باشد.می 4(2005فریدمن)

هند  واکسید برای چین، ایاالت متحده، آلمان، سرانه کربن دیهای داده: .CO2سرانه 

 مشاهده کنید. را gapm.io/tco2آید. می بدست CDIACاز 

 

                                                           
1 The Post-American World 
2 The Post-American World by Fareed Zakaria (2008) 
3 The World Is Flat 
4 The World Is Flat by Thomas L. Friedman (2005). 
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 گرافصل ششم: غریزه کلی

این یک نسخه تعاملی از نمودار  جهت مشاهدهدرون آفریقا. های نمودار: تفاوت

 ببینید.را  gapm.io/edafr، بخش

باشد. می UN-Pop[9]و  UNFPA[1]برگرفته از ها . دادهگیری از بارداریپیش

gapm.io/twmc  مشاهده کنید.را 

هراس مردمی که از مواد شیمیایی  شود.می میایی ساختههمه چیز از مواد شی

 )صنعتی و مضر( تقسیم «شیمیایی»امن( و )«طبیعی»دو گروه جهان را به  دارند،

این مسأله را  معین،کنند. بزرگترین بانک اطالعاتی جهان از ترکیبات شیمیایی می

صنوعی و شیمیایی ارگانیک و م همیلیون ماد 132شامل  CASبیند. می متفاوت

ربطی ترکیب  سازنده به دهد که ماهیت سممی نشان همچنینباشد. می شانخواص

(، 12584-83-7به شماره رجیستری  CASکوبراتوکسین )به عنوان مثال، . ندارد

شود، سیستم عصبی شما را تا آنجا که نتوانید نفس بکشید می توسط طبیعت ساخته

 ید.مشاهده کنرا  gapm.io/tindکند. می فلج

 به این آدرس مراجعه کنید: لحی. جهت اطالع بیشتر از خانواده صحیصلخانواده 

gapm.io/dssahبسیار کمی از تونس یا هرجای های کنید خانهمی . اگر که فکر

. برای رایگان را تجربه کنید، حس مشارکت داریم gapm.io/dstun ردیگر د

 :اجعه کنیدبه آدرس زیر مر اطالعات بیشتر از نحوه انجام آن

 street/about-http://www.gapminder.org/dollar  

 به بازیابیوضعیت  چهتاریخدر مورد بیشتر  اطالعات برای. بازیابیوضعیت 

Högberg and Bergström(1997)  وWikipedia[10] کنید مراجعه. 

http://www.gapminder.org/dollar-street/about
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خواب  ایسیاست بهداشت عمومی بر نتیجه. (SIDS)هانی نوزاد سندرم مرگ ناگ

 Högberg andکه توسط شد در سوئد  SIDSمنجر به افزایش  حالت دمر

Bergström(1997)  وGilbert et al(2005) گزارش ه استتوضیح داده شد .

 باشد.می Davies(1985)هنگ کنگ از 

 

 فصل هفتم: غریزه سرنوشت

یت، ذهن اهها، یشتر از حس برتری نسبت به دیگر گروه. جهت اطالع بحس برتری

را  1(2012) شوندمی از هم متمایزسیاست و مذهب  توسطصالح: چرا مردم خوب 

 مشاهده کنید.را  gapm.io/fdesمطالعه کنید. 

سال  200 طی مطالعه نمودار بهداشت جهانی جهت. هاحرکت جوامع و فرهنگ

 را مشاهده و گزینه www.gapminder.org/whcبه صورت متحرک  گذشته

 نمایش را انتخاب کنید.

برگرفته از  ،امید به زندگی برای کشورها و نواحیهای داده تواند برسد.می آفریقا

]4Gapminder[ را (2007)3نفر آخرکتاب یک میلیارد  2پاول کولیر باشد.می 

. تخمین تقریبی ما از نوشته استز آینده برای فقیرترین مردم جهان اندادرباره چشم

از ها و نقشه ،ODI(2015) بر پایه منازعه در معرض منازعه شدیدمردم در فقر 

WorldPop، IHME[6] ،FAO[4] و ،UCDP[2] .سعه طی سرعت تو است

 .gapm.io/edafr2: پیشین را در این آدرس مشاهده کنیدهای دهه

                                                           
1 Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and 
Religion (2012). 
2 Paul Collier 
3 The Bottom Billion 

http://www.gapminder.org/whc
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بمب جمعیتی، نوشته پاول و آنا کتاب . چین، بنگالدش و ویتنام پیشرفت در

های توانند جمعیتنمی گاهاین که آسیا و آفریقا هیچاز (، طرز تفکر رایج 1968) 1ارلیچ

تلفات از قحطی های . دادهمطرح کرده است ،در حال رشدشان را تأمین غذایی کنند

و فقر را ها درگیریهای نقشه 2انستیتو تحقیقاتی صلح اسلو باشد.می DAT-EM از

برای مشاهده اطالعات تولید صنعت . را ببینید gapm.io/mpocoکند: می تهیه

 مشاهده کنید.را  gapm.io/tmanteنساجی دنیا 

المللی . نظرات ما بر مستندات صندوق بین 3المللی پولصندوق بینهای بینیپیش

. باشدمی IMF[2] بین المللی پولانداز اقتصاد جهانی صندوق پول برمبنای چشم

gapm.io/eecof را مشاهده کنید. 

، دانشگاه علوم پزشکی تهراناز حسین ملک افضلی،  پروفسور. باروری در ایران

ریزی ه برنامهمیزبان من در ایران بود. او کلینیک ناباروری را به من نشان داد و دربار

—یرانبه منظور مقایسه ان آموخت. آموزش جنسی به مهای خانواده ایرانی و برنامه

برخالف دیگر کشورها طی زمان، —قهرمان جهان در برنامه ریزی خانواده

gapm.io/vm2 را مشاهده کنید. 

. در بسیاری از کشورها، اکثریت جمعیت متعلق به یکی از مذاهب مذاهب و نوزادان

در نیجریه، از کشورها اکثریت مشخصی وجود ندارد.  رخیچه، در ب اگر .بزرگ است

طبق اطالعات ما در  از جمعیتدرصد  48 ودرصد  49 ،2010در سال  برای مثال،

 Pew[2]با استفاده از  به ترتیب مسیحی و مسلمان بودند. ،Pew[2,3]مورد مذهب، 

به منظور تخمین نرخ باروری هر گروه مذهبی، و تخمین  USAID-DHS[2]و 

و دیگر  OECD[3]و  GDL[1,2] ایتقریبی درآمد سرانه هر گروه مذهبی بر مبن

                                                           
1 The Population Bomb, by Paul and Anne Ehrlich 
2 The Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
3 IMF 
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. کردیم بندیگروه مربوطه نمودارهای در مجزا حباب 3 در را کشور 81 ،منابع

gapm.io/ereltfr  مشاهده کنیدرا . 

 Karen Oppenheim(. 1997) «توضیح انتقال باروری». در آسیاییهای ارزش

Mason به جنسیتی  هایکند. نقشمی هنجارهای در حال تغییر خانواده را بحث

ها شوند و شیوه زندگیمی وتمندترهمان طور که مردم ثرها، در همه فرهنگ سرعت

پرجمعیت، های با تأکید بر خانواده یهایکند. در فرهنگمی شود، تغییرمی مدرن

 مشاهده کنید.را  gapm.io/twmiکنند. می با سرعت کمتری تغییرها ارزش

را  http://www.auw.edu.bd. دشدانشگاه آسیایی برای زنان در بنگال

 .مشاهده کنید

برگرفته از پایگاه  اطالعاتطبیعت محافظت شده برمبنای های . دادهذخایر طبیعی

همراه با گزارش سیاره محافظت  (.UNEP[5])داده جهانی مناطق حفاظت شده 

-1990های روند برای سال .است بدست آمده IUCN[1,2] و (UNEP[6])  شده

. lAbouchakra et a نوشته ؛1روند با اهمیت 50نگاه به آینده: کتاب از  1911

 Gapminder[5] به جزئیات بیشتر مشاهده برای باشد. هم چنینمی (2016)

 مراجعه کنید.

 ، دانشجویان انستیتو کارولینسکا1990. در دهه هاشامپانزه منسوخ شدهسؤاالت 

 ینتایج خروجی بدتر ،بهداشت مینهدر زکه بسیاری از کشورهای اروپایی  ،نستنددانمی

نتایجی هستند که در اولین ها اند. ایننسبت به بسیاری از کشورهای آسیایی داشته

به که  زمانی (. سیزده سال بعد2006تم: رزلینگ)تد به نمایش گذاش ام درسخنرانی

اولیه استفاده  از سؤاالت اصلی نتوانستیم ،بودیمدانش  پیشرفت میزان دنبال سنجش

                                                           
1 Looking Ahead: The 50 Trends That Matter 

http://www.auw.edu.bd/
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های کشورهای اروپایی توسعه یافته بودند، همان طور که در نمودارکنیم، چرا که این 

 .gapm.io/vm3شوند: می انیمیشنی نمایش داده

درباره ازدواج ها نگرش ازها داده تغییر فرهنگی در ایاالت متحده و سوئد.

 باشد.می Gallup[5]ه برگرفته از در ایاالت متحد همجنسگرایان

 نگرش تک بعدیفصل هشتم: غریزه 

های . جهت مشاهده نتایج نظرسنجیکارشناسانهای نتایج نظرسنجی گروه

 .gapm.io/rrsذکر شده و دیگران به این آدرس مراجعه کنید:  کارشناسان

دارند ای العادهتخصص خارق ،افرادی که در یک زمینه. کارشناسانهای بینیپیش

نشان عملکرد بدی  از خود به بدی هر کس دیگری در سؤاالت مبتنی بر واقعیت ما

ندگان ، نویسDan Gardnerو  Philip E. Tetlock. این امر موجب تعجب دادند

سیستماتیک جهت تست  حل . در این کتاب آنها یک راهنشد( 2015)1بینیپیشابر 

که موجب  ادند، و متوجه شدند، عاملیینده را شرح دآ بینیپیشتوانایی افراد جهت 

است. همچنین آنها صفات  محدودشود، تخصص می اختالل در قضاوت خوب

که معموال  همراه  اشتباهات از یادگیری برای تمایل و کنجکاوی، انسانیت، شخصیتی

را در پروژه قضاوت  تانبینیپیشتوانید می قضاوت خوب هستند را توضیح دادند. با

 .www.gjopen.com: خوب بسنجید

جوانی است استعداد  از محققین بااین یک گردهمایی  2.جایزه لینداو نوبل مجمع

سالی  ،را، شانس یادگیری از برندگان جایزه نوبل العادهکه به لطف این سازمان فوق

شان در کنیم! ما تنها از نمرات واقعا  پاییننمی . ما از آن انتقادآورندمی بدستیک بار 

دانش  معرف خوب بودن واکسیناسیون برای اثبات این که دانش متخصصین، سؤال

                                                           
1 Superforecasting 
2 Lindau Nobel laureate meeting 
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بخوانید: را بیشتر  توضیحاتکنیم. در سایت لینداو می استفاده شان نیست،عمومی

gapm.io/xlindau64. 

از و چگونگی اجتناب  بر سر منابعها جهت مطالعه بحث. منابع طبیعی غارت شده

رفاه  طبیعت را جهت—توانیممی و چگونه—ا ما باید، سیاره غارت شده؛ چرشانغارت

را  4Red List[ IUCN[(، و 2010)1جهانی مدیریت کنیم، نوشته پاول کولیر

 ببینید.

 را ببینید. UNDESA. جهت کسب اطالعات بیشتر، آموزش نیاز به برق دارد

 .باشدمی WHO[12]مخارج برگرفته از های داده بهداشتی ایاالت متحده. مخارج

 4داری در سطح کشورهای سرمایه سایرمقایسه بین مخارج ایاالت متحده و مخارج 

ت چرا مخارج بهداشتی در ایاال» ای به نام،مطالعه. است OECD[1]برگرفته از 

تی هداشدر سیستم مراقبت بها گیرد که هزینهمی نتیجه «باال است؟ میزانمتحده این 

جرایی ادر زمینه مراقبت سرپایی و  ه خصوص، بایاالت متحده باالتر از دیگر مخارج

ها پزشک ،شود، چرا که سیستمنمی ر به نتایج خروجی بهتریمنج امر این که است،

یاز نکند تا زمان بیشتری را صرف بیمارانی که به بیشترین مراقبت نمی را تشویق

 مشاهده کنید.را  gapm.io/theaspدارند، کنند. 

کتاب  لیر به ناراحت کنندگی واقعی بودنشان هستند.پاول کوهای کتاب دموکراسی.

( جهت اطالع از آن 2011)2و آرا: دموکراسی در مناطق خطرناکها سالحها، جنگاو، 

مخصوصا  کشورهای در سطح —ثبات کندتواند کشورها را بیمی که چگونه دموکراسی

با دموکراسی در تر کند بخوانید. مسائل برهم زننده بیشتر تا آن که آنها را امن—1

در خانه و  مخالف اصول آزادیکراسی وکتاب فرید زکریا به نام؛ آینده دموکراسی: دم

                                                           
1 The Plundered Planet: Why We Must—and How We Can—Manage Nature for 
Global Prosperity, by Paul Collier 
2 Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places 



 های پیوستبخش  –واقعیت کتاب 

30 

د. باید به خودمان یادآوری کنیم که کلمات هوشمندانه وینستون شومی بحث 1خارج

کند که دموکراسی کامل است یا از خردمندی کامل نمی هیچ کس وانمود»، 2چرچیل

گفته شده است که دموکراسی بدترین نوع دولت نسبت به  . در واقعاستبرخوردار 

 «.داری است که از زمانی به زمان دیگر امتحان شده استدیگر انواع حکومت

gapm.io/tgovd مشاهده کنید. را 

رشد اقتصادی های . این بحث بر مبنای دادهرشد اقتصادی سریع و دموکراسی

IMF[1]  مجله از  2016و شاخص دموکراسیThe Economist[2] باشد. این می

متیاز اکمترین امتیاز داده است.  10تا  0از  «دموکراسی»کشورها را براساس شاخص، 

. شده است بندیمتعلق به نروژ رده 9.93متعلق به کره شمالی تا باالترین امتیاز  1.8

در اینجا ده کشور با رشدهای اقتصادی سریع طی پنج سال گذشته و امتیازات 

؛ 3.6؛ اتیوپی،1.83نخست( آمده است: ترکمنستان،ها ترینسریع) شاندموکراسی

ئوس، ؛ ال4.2؛ میانمار،1.95؛ ازبکستان،9.15، ایرلند،6.62؛ مغولستان،3.14چین،

ر زمینه د ،. تنها یکی از ده اقتصاد با رشد سریع5.93؛ جورجیا، 7.13؛ پاناما، 2.37

 دموکراسی امتیاز مطلوب کسب کرده است. 

 هم: غریزه سرزنشفصل ن

که برای صنعت هایی لیست بیماری . جهت مشاهدهشده نادیده گرفتههای بیماری

ه شان مردمی تقریبا  همها، این بیماری جایی که قربانیان دارویی سودآور نیستند، از آن

وال را ببینید. تا این اواخر، ایب WHO[15]کنند، می زندگی 1هستند که در سطح 

 ر داشت.در این لیست قرا

                                                           
1 The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad 
2 Winston Churchill 
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به  را شرکتیهای ایده تفکر سیستمی در سازمان 1پیتر سنج .سیستمی اتتفکر

و کمک به آنها برای  توسط یکدیگرسرزنش مردم  جهت متوقف کردنای عنوان شیوه

 بهاش ایده توسعه داد. اما شوند رامی که موجب پیدایش مشکالتهایی درک مکانیزم

جلوی قدرت  شود جایی که سرزنش افرادمی داده تعمیم انسانیهای ع سازمانانواهمه 

نوشته  (1990)2نظم پنجم، هنر و عمل سازمان یاد گیرنده گیرد.می درک و فهم را

 مشاهده کنید.را  gapm.io/fblame. سنج را ببینید

قاچاق پناهندگانی که از دانمارک های . سوئد قایقکنندنمی پروازها چرا پناهنده

مستند بی بی سی، . دوم مهاجرت کردند را مصادره نکرد در جریان جنگ جهانی

 ر. طبق نظر گلدبرگببینیدرا  «فرار کردند چگونه یهودیان دانمارکی از هولوکاست»

، نجات پیدا کردند. امروزهها یهودی دانمارکی با استفاده از این قایق 7220(، 1987)

را به هر کسی  «اقچیقاچ»کلمه  EC/2002/90دستورالعمل  3شورای اتحادیه اروپا

 وسایل مصادره»اجازه  کند، ومی کند، اطالقمی که در جهت مهاجرت غیرقانونی کمک

را  EU Council[1,2] دهد.می را «جرم ارتکاب برای استفاده مورد نقل و حمل

گوید که بسیاری از این پناهندگان حق می ژنوهای در حالی که کنوانسیون ببینید.

 را gapm.io/tprefو  gapm.io/p16را ببینید.  UNHCRپناهندگی دارند، 

 .مشاهده کنید

ا را ونگی تنظیم مقررات انتشار گازهچگ اند تامحققان در تالش : CO2 گاز انتشار

و  .Shengmin et al[2011]مشخص کنند؛ جمعیت های تغییرات اندازه مطابق با

Raupach et al[2014].  .را مطالعه کنیدgapm.io/eco2a ا ببینید. جهتر 

در سطوح درآمدی مختلف،  CO2 گاز کسب اطالعات بیشتر از انتشار

gapm.io/tco2i  مشاهده کنیدرا. 

                                                           
1 Peter Senge 
2 The Art & Practice of the Learning Organization 
3 EU Council 
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صاویر سیفلیس را کنید، تنمی کنید در بهترین زمان زندگیمی . اگر فکرسیفلیس

به زودی احساس خوشبختی خواهید داشت. اسامی بسیاری از این جست و جو کنید، 

 1از طریق کتابخانه دانشگاه گالسگو Quétel)1990(کننده را از  بیماری منزجر

 بدست آوردیم.

ی افراد. یک میلیارد نفر جمعیت گرد شده تعداد یک میلیارد نفر جمعیت و مائو

ن عیت چی، جم1949مائو قرار گرفت. در سال  شان تحت تأثیر ریاستاست که زندگی

ال ستا زمان مرگش در  1949ز سال میلیارد نفر بود. مائو رهبری چین را ا 0.55

ی میلیارد چین UN-Pop[1]، 0.7 آمار طبق بر به عهده داشت، طی این مدت 1976

 ه جمعیت اضافه شدند. دیگر ب

دهد که چگونه می . این نمودار تعاملی نشانکاهش نرخ تولد و رهبران قدرتمند

: رو به کاهش گذاشته است 1800تولد همه کشورها از سال های نرخ

gapm.io/vm4 .را مشاهده کنید 

 مبنی بر دسترسی ایمن به سقط جنین WHOهای . دستورالعملسقط جنین

سقط جنین منجر به سقط  مربوط به محدودیت در دسترسی خدمات» گوید:می

و عوارض جانبی ها رگشود. تقریبا  تمام ممی ناایمن و تولدهای ناخواستههای جنین

 افتد که سقط جنین به شدت در قانونمی ایی اتفاقدر کشوره ایمنسقط جنین نا

 را ببینید.  WHO[2] «.و/یا در عمل محدود است

جهت حمایت از آنها  مردم که کارهایی طریق از توانندمی بهتر سساتمؤ مؤسسات.

( 2011) 2اقتصادهای ضعیف، بانرجی و دوفلو، . در کتابشوند درک دهند،می نجاما

                                                           
1 University of Glasgow 
2 Poor Economics, Banerjee and Duflo 



 های پیوستبخش  –واقعیت کتاب 

33 

معرفی شده  ،مورد نیاز هستندفقر  تر ازبرای فرار راحته ک ابتداییمؤسسات بسیار 

 مشاهده کنید.را  gapm.io/tgovin. است

 1. دکتر فالحکارمندان دولتی کسانی که جهان را از بیماری ایبوال نجات دادند

 همکاری 2که افتخار داشتم با او در مونرویا ،یکی از پزشکان در زمینه ایبوال بودند

 ،شانجوامع نسبت بهخنانش درباره کارمندان دولتی و تعهدشان . به سداشته باشم

اعتماد  چنین چگونگی حفظهم یاز را به آنها داشتند، گوش دهید.زمانی که بیشترین ن

ایشان به در سخنرانی تد مونرویا  را ای که درحال مبارزه علیه عفونت استدر جامعه

 .gapm.io/x1: این آدرس بشنوید

شویی در عمل را در سخنرانی تد: لباس. معجزه ماشین به لطف صنعتی سازی

gapm.io/vid1 .مشاهده کنید 

 

 فصل دهم: غریزه فوریت

 که از بیماری کونزو رنجهایشان به منظور درک زندگی روستاییان و بچه کونزو.

، واقع در جمهوری که در ایالت باندوندو ( را1995)3برند، فیلم تورکیلد تایلسکارمی

 .gapm.io/x2: را مشاهده کنید ه استبرداری شدکنگو امروزی فیلم دموکراتیک

 ی کهخودتان در برابر شگردهای فروش رایجاز . یاد بگیرید که حاال یا هیچ وقت

( 2001)4کتاب روبرت سیالدینی، نفوذ  محافظت کنید. شود،می به کار بسته تانعلیه

 را مطالعه کنید.

                                                           
1 Dr. Mosoka Fallah 
2 Monrovia 
3 Thorkild Tylleskär 
4 Robert Cialdini’s Influence 
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(، جهت اطالع بیشتر از 2015)1ه تتالک و گاردنر، نوشتبینیپیشابر  غریزه فوریت.

 و موجب پیدایشبرای ما دشوار است، « احتماالت» در نظر گرفتن این که چگونه

 شود را مطالعه کنید.می هایماندر ذهنها نطقی از گزینهطیف م

آب شدن روزانه قطب شمال  2. امروزه وبسایت گرینلندقله یخ در حال ذوب شدن

مشاهده را  today-https://nsidc.org/greenlandد؛ دهمی گزارشرا 

 .کنید

کشور ثروتمند عضو  35های مرتبا  داده CO2. :OECDو  GDPآمار جدید برای 

ترین آمار مربوط آمده است، تازه 2017کند. همان طور که در دسامبر می را منتشر

وط به ترین آمار مربباشد. تازهمی شید ناخالص داخلی برای شش هفته پیلبه رشد تو

د، را ببینید. برای سوئ OECD[2]اکسید برای سه سال پیش است؛ کربن دی انتشار

توان در می تر از سه ماه نیستند راکه قدیمیاکسید انتشارات کربن دیهای داده

 را ببینید. SCBدا کرد؛ اقتصادی سوئد پیهای سیستم محیط زیستی و حساب

 . بسیاری از مطالعات بر این ادعا هستند که تعداد پناهندگانپناهندگان آب و هوا

بریتانیا  دفتر دولت. گذاشتافزایش خواهد رو به به سرعت  به دلیل تغییرات اقلیمی

( 2011، بینیپیش) 3مطالعه علم مهاجرت و تغییرات زیست محیطی جهانی جهت

در فرضیات رایج این ادعاها را به نمایش گذاشت. نخست، متوجه  نقاط ضعف بنیادی

که اغلب مطالعات نقل شده تنها به دو منبع اصلی اشاره دارند، یکی تخمین  ،شد

 150 بینیپیشده میلیون پناهنده و دیگری پدید آمدن تغییرات اقلیمی که منجر به 

موجود از تعداد مهاجران های تخمین»را ببینید:  Box 1.2میلیون پناهنده دارد؛ 

 ،و دوم، پی برد که این منابع «اند.سبه شدهامحیط زیستی بر پایه یک یا دو منبع مح

شان در سازش با تغییر را دست کنند و تواناییمی زندگی 2و  1مردمی که در سطوح 

                                                           
1 Tetlock and Gardner 
2 Greenland 
3 Migration and Global Environmental Change 

https://nsidc.org/greenland-today
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 مهاجرت به دلیل تغییرات اقلیمی را تنها گزینه توصیف اند. در عوضکم گرفته

 کنند.می

های بینیپیشداشتن  ،راه مواجهه. نیست مواجهه با موضوعانکار تغییرات اقلیمی، راه 

اری از یبس با در نظر گرفتنالبته بینانه درباره چگونگی سازش مردم با آن است، واقع

با شرایط محیطی جدید؛ برای مثال، چرخ ها در تاریخ جهان از تطبیق انسانها مثال

 .( را مطالعه کنید2014) 1فرایزدنده بزرگ، نوشته روث د

داشتن یک تصویر مبتنی بر واقعیت از مهاجرت جهانی و وضعیت پناهندگی،  به منظور

: دررا  UNHCRآمارهای جمعیتی 

http://popstats.unhcr.org/en/overview مشاهده کنید. هم چنین 

(، و الکسنادر بتس و پاول کولیر، 2013)2جمعی نوشته پاول کولیرمهاجرت دسته

 ( را مطالعه کنید.2017)3پناهندگی

را  2014ایبوال از سال  شایعوضعیت ثبت بیماری های گزارش WHO[13]. الایبو

 از CDC[3]دهند، و می ن موارد مشکوک را نشانیآنها همچن .کرده است گردآوری

 باشد.می مل موارد مشکوک و تأیید نشده نیزکند، که شامی باال استفادههای تخمین

تر یک دید مبتنی بر واقعیت از یک لیست طوالنی به منظور داشتن. پنج خطر جهانی

( 2008)4بزرگ، فجایع جهانی و روندها: پنجاه سال بعد، نوشته اسمیلهای از ریسک

تصویر  جهت مشاهده، نددانمی را مطالعه کنید. برای کسانی که آمار را آرامش بخش

 ،از انواع اختالالت کشنده محتملها و نااطمینانیها ریسکهای بزرگی از نسبت

gapm.io/furgr .را ببینید 

                                                           
1 The Big Ratchet, by Ruth DeFries 
2 Paul Collier’s Exodus 
3 Alexander Betts and Paul Collier’s Refuge 
4 Global Catastrophes and Trends: The Next Fifty Years, by Smil 

http://popstats.unhcr.org/en/overview
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تر . یک نسخه کوچک از آنفوالنزای اسپانیایی محتملگیر جهانیخطر بیماری همه

یه عل یمطالعه کنید. درحالی که بایست ( را2008ش است؛ اسمیل)از یک نسخه بزرگ

—در صنعت گوشت اقدامی انجام دهیمها بیوتیکاستفاده بیش از حد از آنتی

WHO[14][14]—  هم زمان باید مراقب اشتباهی که باDDT  و بیش از حد

بیشتری های توانند حتی زندگیمی هابیوتیکآنتیمحتاط بودن انجام دادیم، باشیم. 

 مشاهده کنید.را  gapm.io/tgerm. باشنداگر که کمتر گران  ،را نجات دهند

که با  ایمحیط خارجی با بازارهای سرمایه». طی ده سال گذشته، خطر سقوط مالی

 «ثبات شده است.بی شود،می هایشان بیشتر نمایانخصوصیت ،وقایع شدیدتررخ دادن 

Dobbs et al.  مشاهده کنیدرا  (2016) بدون اختالل عادی .

Hausmann(2015)  .را ببینیدgapm.io/dysec مشاهده کنید را. 

چگونه که بحث کرد در کتابش، . اسمیل ده سال پیش خطر جنگ جهانی سوم

 میانها درگیری تشدید به منجر آرامی به ی،جهان جدید شش روند در حال ظهور نظم

شینی ناروپا، سقوط ژاپن، راه روسیه، صعود چین، و عقب  جایگاهشد:  جهانهای بخش

 مشاهده کنید.را  gapm.io/dyssoایاالت متحده. 

 (، تفکر2010. کتاب سیاره غارت شده، نوشته پاول کولیر)خطر تغییرات اقلیمی

را  gapm.io/dysna و OurWorldInData]7[و  1اوستروم الینور اقتصاددان

 ببینید.

نفر  یک میلیارد ،World Bank[26]، ODI ،PRIO. خطر فقر حدی

پایان —هراس نداشته باشید»ند بی بی سی، ( نوشته پاول کولیر و مست2007)آخر

کاهش یافته است،  شدید،. در حالی که فقر را ببینید (]11Gapminder[)2«فقر

 اولیههای داده مبنای ، برکنندمی زندگیها تعداد افراد بسیار فقیری که در درگیری

                                                           
1 the thinking of economist Elinor Ostrom 
2 Don’t Panic—End Poverty 
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بند، به کنونی ادامه یاهای . اگر جنگت مانده یا حتی افزایش یافته استثاب PRIO از

فقیر پشت خطوط نظامی زندگی خواهند  بسیار کودکان اتفاق به قریب اکثریتزودی 

( 2016)1است؛ اعالمیه استکهلم المللیبین جامعه برای فرهنگی چالش یک کرد. این

 را مشاهده کنید. gapm.io/tepovو 

 

 فصل یازدهم: واقعیت در عمل

 رایک ابزار رایگان  MIT. اقتصادهای متنوع

(https://atlas.media.mit.edu/en/) در زمینه  برای کمک به کشورها

در موجود های چگونگی تنوع بیشتر دادن به کارشان، با توجه به صنایع و مهارت

 Hausmann et al( .2013)ببینید و را  gapm.io/x4؛ کشورشان تهیه کرده است

 ید. را بخوان

تا مواد آموزشی  مشاهده کنیدرا  www.gapminder.org/teach. معلم ها

بینی مبتنی بر واقعیت جهت ترویج یک جهانها مان را ببینید و به جامعه معلمرایگان

 هایشان بپیوندید.در کالس

شرقی های گرفته از این واقعیت که فرش ، الهاماشتباه عمدی این .لفظی اشتباهات

اید ب. حداقل یک گره باشدمی ،همیشه باید شامل حداقل یک اشتباه عامدانه باشند

یم و نباید کند که ما انسانمی همیشه در هر فرش اشتباه زده شده باشد. به ما یادآوری

 .اریموانمود کنیم که کامل هستیم. تعمدا ، درباره این واقعیت هیچ منبعی ند

ائه شده . در اینجا دو رویکرد کامال  متفاوت برای حل مشکل اخبار اراخبار سازنده

 است.

                                                           
1 the Stockholm Declaration 

https://atlas.media.mit.edu/en/
http://www.gapminder.org/teach
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 https://constructiveinstitute.org و 

https://www.wikitribune.com/. 

چرا باید »ت ندهید، در تد را از دس 1سخنرانی الن اسمیت ناآگاهی محلی و داده ها.

. زندمی محلی در بریتانیا اشتباههای برداشتعالی از های او مثال ،«عاشق آمار باشید

. هر حباب کندمی ، مانند این در استکهلمایندر شروع به توسعه تصورات محلیگپ م

نمایانگر یک منطقه کوچک از شهر است. گزینه نمایش را فشار دهید و ببینید چگونه 

از مناطق جایی در وسط هستند، و چگونه بیشتر استکهلم ثروتمندتر و  درصد 90

 مشاهده کنید. را  gapm.io/gswe1 شوند.می ترتحصیل کرده

 سخن آخر

نوشتن این  ،و تحقیقها دسترسی آزاد به داده .رایگان جهانی توسعههای داده

 یجهان آمار ترینجامع بانک جهانی، مجموعه، 1999کتاب را ممکن ساخت. در سال 

ای در نموداره «جهانی. توسعههای شاخص»: تهیه کرددی بر روی یک سیرا  کنون تا

 بارگذاری سایتوب بر را ، محتواتر افرادمان برای استفاده راحتانیمیشنی حبابی

تر ن پیشبانک جهانی کمی عصبانی شد، اما بحث ما این بود که مالیات دهندگا .کردیم

مطمئن  شان پرداخت کرده بودند؛ ما تنهاآوریرسمی را برای جمعی هااین داده هزینه

. و داشته باشنددسترسی  متعلق به آنها است،توانند به اطالعاتی که می شدیم که

آن  جهانی ربازا نیروهای تا ندارید اعتقاد اطالعات به آزاد دسترسی به آیا» پرسیدیم،

جهانی تصمیم گرفت تا تمام ، بانک 2010در سال  «؟طور که باید عمل کنند

در مراسم  ماهایش را به صورت رایگان منتشر کند )و از پافشاری ما تشکر کردند(. داده

د بانک شرکت کردیم، و از آن زمان به بع 2010می باز جدید در ماههای پلتفرم داده

جهانی تبدیل به نقطه دسترسی اصلی به آمارهای جهانی قابل اطمینان شد: 

gapm.io/x6  مشاهده کنید.را 

                                                           
1 Alan Smith’s TEDx talk 

https://www.wikitribune.com/
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 1متأسفانه، در این کتاب تقریبا  هیچ داده ای از آژانس بین المللی انرژی

(www.iea.org) است،که، همراه با  اقتباس نشدهOECD ،های هنوز برچسب

ماال  به دهد. احتمی قرار دهندگان مالیات اطالعات از زیادی تعداد روی بر را قیمت

 بخشهای داده عنوان زودی تغییر خواهد کرد یا مجبور خواهد بود که تغییر کند، به

 آمار حتما قابل دسترس باشد. که است مهم بسیار انرژی

 

                                                           
1 the International Energy Agency 

http://www.iea.org/
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