
01

ماهـــي تحليـــالت ال�يانـــات وما أهميتها في إحـــــداث التحــــول 
الرقمـي للحكومـات من خالل تسخير التقنيات الحديثة؟



© جميع الحقوق محفوظة لمكتب رئاسة مجلس الو��اء بو�ارة شؤون مجلس الو��اء بموجب 
القانون االتحادي رقم (7) لعام 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقوانين 

حماية الملكية الفك��ة.
 

Info@pmo.gov.ae



المحتويات

المقدمة03

ما هي ال�يانات الضخمة؟06

ما الفئات التي10
يستهدفها هذا الدليل؟

الفصل الثاني: كيف تساهم18
تحليالت ال�يانات بعملية تحّول

الجهات الحكومية؟

الفصل األول:12
ما هي تحليالت ال�يانات؟

4 أنواع لتحليالت ال�يانات15

أدوات تحليالت ال�يانات الحديثة21

تط�يقات واقعية لتحليالت23
ال�يانات

27
تط�يقات أخرى لتحليالت

ال�يانات في العمل
الحكومي

الفصل الثالث:36
تقنية تحليالت ال�يانات



المحتويات

المقدمة03

ما هي ال�يانات الضخمة؟06

ما الفئات التي10
يستهدفها هذا الدليل؟

الفصل الثاني: كيف تساهم18
تحليالت ال�يانات بعملية تحّول

الجهات الحكومية؟

الفصل األول:12
ما هي تحليالت ال�يانات؟

4 أنواع لتحليالت ال�يانات15

أدوات تحليالت ال�يانات الحديثة21

تط�يقات واقعية لتحليالت23
ال�يانات

27
تط�يقات أخرى لتحليالت

ال�يانات في العمل
الحكومي

الفصل الثالث:36
تقنية تحليالت ال�يانات



التقنيات  استخدام  يعني  الضخمة  ال�يانات  تحليل 
ضخمة  مجموعات  وفهم  لتحليل  الُمتقدمة  التحليلّية 
وأنواعها،  بأشكالها  تختلف  التي  ال�يانات  من  وك�يرة 
تحليل  األهمية  بالغ  المجال  أو  العلم  هذا  ويشمل 
الُمنظمة  وغير  الُمنظمة،  وشبه  الُمنظمة،  ال�يانات 
األحجام، حيث  وبُمختلف  المصادر  ُمختلف  القادمة من 
وأصحاب  والمحللين  للباحثين  الفرصة  العملية  تلك  ُ�تيح 
وأكثر  أفضل  بشكٍل  الق�ا�ات  التخاذ  الك�يرة  األعمال 
سرعة، ويعتبر علم تحليل ال�يانات من العلوم التي تشكل 
التقنّية  والهندسات  الحاسب  لعلوم  األساسية  الركيزة 
الجامعات  في  ك�يٍر  بشكٍل  تد��سها  ويتم  والبرمجّية، 

األكاديمية في عصرنا هذا.

على  إطالقه  يتم  حديٌث  الضخمة هو مصطلٌح  ال�يانات 
أي مجموعٍة من ال�يانات ذات الحجم الك�ير التي يصعب 
في  والموجودة  التقليدّية  ال�يانات  قواعد  على 
معها  والتعامل  وإدارتها،  معالجتها،  العادية  الحواسيب 
ال�يانات  مع  تفعل  كما  س��ٍع  بشكٍل  لها  االستجابة  أو 

من  العديد  الضخمة  ال�يانات  تمتلك  حيث  حجًما،  األقل 
على  تحليلها  مهمة  تصعب  والتي  الُمعقدة  الخصائص 
والصفات  الخصائص  هذه  و�تمثل  العادّية،  الحواسيب 
ال�يانات،  أنواع ومصادر  الك�ير في  والتنوع  الحجم  بكبر 
الفيد�و  وأجهزة  االستشعار  أجهزة  من  هذه  و�نتج 
الشبكات  عن  أيًضا  ال�يانات  هذه  وتصدر  والصوت، 
واإل�ترنت ووسائل اإلعالم، أي �نتشر بشكٍل ك�يٍر وعلى 

نطاٍق واسٍع في العصر الحالي.

المقدمة

استخدام تحليالت 
ال�يانات في العمل 

الحكومي
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يشير مصطلح ال�يانات الضخمة "Big Data" إلى ال�يانات 
الك�يرة جدًا أو الســـ��عة أو المعقـــدة بحيث يصعب أو 

يستحيل معالجتها باستخدام الط�ق التقليدية.

وكانـــت عمليـــة الوصول إلـــى الكميـــات الك�يرة من 
المعلومـــات وتخ��نها ألغـــ�اض التحليالت موجودة منذ 
وقت طو�ل. ولكن اكتســـب مفهوم ال�يانات الضخمة 
زخمـــًا في أوائـــل العقـــد األول مـــن القـــ�ن الحادي 
والعشـــ��ن عندما صاغ المحلل الصناعـــي "دوج الني" 

 ."Big Data" التع��ف السائد اآلن لل�يانات الضخمة أو

ال�يانات الضخمة هي ببســـاطة مجموعـــة من ال�يانات 
الضخمة في الحجم، التي �تولد بســـرعة غير ثابتة وتزداد 
و�نمو بشكل ك�ير بم�ور الوقت. ويصعب التعامل معها 
باســـتخدام أجهزة معالجـــة وتخ��ن ال�يانـــات التقليدية. 
و�رجع السبب في ذلك إلى أن مصدر ال�يانات ينتج كمية 
هائلة من المعلومات بشـــكل مســـتمر. وعلى ســـ�يل 
المثـــال فـــإن بورصة نيو�ـــورك �نتج واحـــد تي�ابايت من 
ال�يانات كل �وم كما تشير اإلحصائيات إلى أن أكثر من 
500 تي�ابايـــت مـــن ال�يانـــات تدخل إلى مركـــز �يانات 
فيســـبوك �وميًا. وتأ�ي هذه ال�يانات على شـــكل صور 
وفيد�وهات وحتى تعليقات المستخدمين ومنشو�ا�هم. 
و�تيجة للتغي�ات المتســـارعة التي نشـــهدها في العصر 
الحالـــي لجأت الحكومات إلى تســـخير التقنيات الحديثة 
واستخدام تحليالت ال�يانات في أنظمتها لتحسين العمليات 
وتقديـــم خدمـــات حكومية مميـــزة وا�خـــاذ اإلج�اءات 

الحكومية الالزمة لالرتقاء بالعمل الحكومي.

ومـــن المنطقي أن تســـتهدف الحكومـــات المجاالت 
األكثـــر حاجة في ظل محدودية مي�انيا�ها والضغوطات 
التي تواجههـــا لخفض النفقات، وهنا يأ�ي دور ال�يانات 
التي �تيح اســـتهداف هذه المجاالت عبر الكشـــف عن 
األشـــخاص والمواقع األكثر حاجـــة للدعم. وفيما يخص 
خفـــض التكاليف، مـــن الممكن للحكومات اســـتخدام 
تحليالت ال�يانات لتجنـــب هدر الموارد وارتكاب األخطاء 
وعمليـــات االحتيال وتحســـين عملية تحصيـــل الض�ائب 
والتنبـــؤ بالتحديات قبل وقوعها ممـــا يقلل من تكاليف 
معالجتهـــا. وال تقتصـــر الم�ايـــا التي تقدمهـــا تحليالت 
ال�يانـــات على الجوانـــب المالية، بل تمتد لتشـــمل نواٍح 
معنوية �تمثل في ارتفاع مســـتوى ثقة أف�اد المجتمع 
بالحكومات مع سعيها لتع��ز كفاءة أدائها وتقليص هدر 

وإساءة استخدام الموارد واالحتيال.

من خـــالل طـــ�ح منصـــات لل�يانـــات الضخمـــة، يمكن 
للحكومـــات الوصول إلى الحجم الهائل من المعلومات 
ذات الصلـــة بأعمالهـــا اليومية لتحقق مـــن خاللها آ�اً�ا 
إيجا�يـــة ال تعـــد وال تحصـــى. وتحظى هـــذه المنصات 
بأهمية ك�يرة ألنها تســـمح للحكومـــة بتحديد مجاالت 
االهتمـــام وتمنحهـــا هـــذه المعلومات فـــي الوقت 
الفعلـــي، كما تمكنها مـــن ا�خاذ ق�ا�ات بوتيرة أســـ�ع 
وم�اقبـــة هذه القـــ�ا�ات إلج�اء التغ�يـــ�ات عند الل�وم. 
عالوًة على ذلك، تمّكن تقنيات الحوسبة والخوا�زميات 
الحكومات من توظيف ال�يانات الضخمة الكتساب �ؤى 
قّيمة من الممكن استخدامها لتقديم خدمات حكومية 
أفضل. نســـتعرض هنا بعض المجاالت التي أحدثت فيها 

ال�يانات الضخمة  أ�ً�ا إيجا�ًيا على مستوى الحكومة.

ما هي ال�يانات الضخمة؟
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من الممكن تط�يق ال�يانـــات الضخمة والتحليالت على 
أي مشـــ�وع تابع لجهـــة حكومية وذلـــك لتحقيق �تائج 
ملموســـة. وفيمـــا يلـــي بعـــض األمثلـــة علـــى هذه 

التط�يقات:

تستخدم تحليالت ال�يانات لتحسين االستجابة لحاالت الطوارئ 
ال سيما عند وقوع الكوارث الط�يعية. وعلى وجه الخصوص، 
تســـاعد تحليالت ال�يانات اإلدا�ات الحكوميـــة المعنية على 
تحديد القضايـــا الصحية والتعامل مـــع آالف النازحين وتجنب 
ندرة الميـــاه والغذاء. كمـــا يمكن توظيف ال�يانـــات لتحديد 

مجاالت الحاجة والتخصيص الفعال للموارد.

تعد االســـتباقية أو التدخل المبكر مجال اهتمام رئيسي 
بالنسبة للحكومات. فمن األفضل التدخل في التحديات 
عندما تكـــون ضيقة النطاق وعندما يكـــون الض�ر النا�ج 
عنهـــا بأقل قدر ممكن وعندما تكـــون تكلفة حلها أقل. 

ويمكن للجهات الحكومية تحقيق ذلك إذا تمكنت من 

جمـــع وتحليل ال�يانات القادرة علـــى توجيهها للتحديات 
األكثر خطً�ا في المستقبل.

تســـتخدم الحكومات حول العالم تحليالت ال�يانات لمنع 
غســـل األمـــوال والج�ائم الماليـــة المرتبطـــة بالجهات 
اإلرها�ية أو حكومات الدول غير الصديقة التي تستخدم 

األنشطة المالية المحظورة لتمو�ل عمليا�ها.

من الممكن اســـتخدام تحليالت ال�يانات للكشـــف عن 
مواضـــع الخلل أو الســـلوك الخا�ج عـــن المعتاد وذلك 
لتقليل حجم ال�يانات التي �تعرض للتســـ��ب أو السرقة. 
يساهم ذلك في منع االحتيال والج�ائم الس�ب�انية التي 
تهـــدر األموال والمـــوارد التي يمكن أن تســـتخدم في 

ب�امج تعود بالنفع على أف�اد المجتمع.

من الممكـــن للجهات الحكومية التعرف على الفجوات 
الكامنـــة في القـــوى العاملة والتي قـــد �تفاقم مع 
تقاعد الموظفين أو تـــرك وظائفهم بهدف العمل في 
القطـــاع الخاص. يمكـــن للجهات الحكومية االســـتم�ار 
بالعمل بفعالية من خالل التأكد من أن الموظفين الجدد 
قاد��ن علـــى ملء الفجـــوات القائمة وط�ح أســـاليب 

استبقاء الموظفين. 

تقدم ال�يانـــات الضخمة وتحليالت ال�يانـــات م�ايا كثيرة 
للقطاع الحكومي وتساهم في تحسين النتائج التي لها 
أ�ر مباشر على أف�اد المجتمع. و�ترك ال�ؤى المستخلصة 
من المخ�ون الك�ير من ال�يانات فرًقا ك�يً�ا سواء أكانت 
الغاية منها مكافحة قضية المخد�ات على المســـتوى 
الوطني أو االســـتجابة لكارثة ط�يعية محلية أو الحماية 
من سرقة ال�يانات الحساسة أو الملكية الفك��ة أو تع��ز 

أداء الحكومة.
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يســـتهدف هـــذا الدليل الجهـــات الحكوميـــة المهتمة 
باستخدام تحليالت ال�يانات التخاذ ق�ا�ات أفضل وتحسين 
الخدمات الحكومية. وهو مصمم لمســـاعدة األشخاص 
على تصميـــم وتقديم خدمات حكوميـــة أفضل وتجاوز 
الحواجز التي تشكل عقبات لالستخدام الفعال لل�يانات. 
فاســـتخدام ال�يانـــات ضمـــن المجـــاالت الصحيحة في 
الخدمات الحكومية �ؤدي إلى �نظيم اآلليات وتحسين 
الوصول إلـــى المعلومات أو أفـــ�اد المجتمع وتمكين 
المبتك��ن. وصمم هذا الدليل ليستخدم بشكل تشاركي 
�ين جميع الخدمات الحكومية وليس فقط األشـــخاص 

الذ�ن يتمتعون بمها�ات فنية.

ما الفئـــات التـي
يستهدفهـــا هــذا

الدليـــل؟
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ما هــــــــــــــي 
تحليــــــــــــالت 
01ال�يانـــــــــــات؟

الفصل األول



ما هــــــــــــــي 
تحليــــــــــــالت 
01ال�يانـــــــــــات؟

الفصل األول



إذا �اودتك هذه األســـئلة في وقت من األوقات، فأنت 
لست وحدك. وما يجعل األمر أكثر إرباًكا أننا نشاهد هذه 
الكلمات ُتستخدم كم�ادفات أو تدمج في عبارة واحدة 

لتصبح "تحليالت ال�يانات الضخمة".

إّن مفهـــوم ال�يانـــات الضخمـــة وتحليلهـــا موجوٌد منذ 
ســـنواٍت عديدٍة مضت، ففي خمسينيات الق�ن الماضي 
وقبل أن يكـــون ُمصطلح ال�يانـــات الضخمة موجوًدا أو 
مع�وًفا في العالم، كانت الشـــركات تســـتخدم التحليل 
البســـيط من خالل أساســـيات التحليل التي تعتمد على 
، وغالًبا ما  األرقام وجداول �يانات التحليل بشـــكٍل يدويٍّ
كانت تســـتهلك هذه العمليـــة من التحليـــل الكثير من 
الوقت للقيام بها، كما أنها تكشـــف القليل من ال�يانات 

فقط وتعطي �تائَج بسيطًة نوًعا ما.

لكن، مع تطـــور تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصاالت 
وقواعد ال�يانـــات، تطور مفهوم تحليـــل ال�يانات وقدم 

للبش��ة الفوائد الجديدة والمهمة جًدا، والتي �تمثل 

بشكٍل أساسيٍّ بتقديم الســـرعة والكفاءة في التحليل، 
األمر الـــذي أدى إلى ��ادة التنافس �ين المؤسســـات 
والشـــركات في مختلف مجاالت عملها للعمل بشـــكٍل 

أس�ع،

يعود أحد أسباب الخلط �ين مصطلحات ال�يانات الضخمة 
وتحليالت ال�يانات وتحليالت ال�يانات الضخمة إلى حجم 
التداخل الك�ير فيما �ينها. وكما نحتاج إلى أدوات جمع 
وإدارة كميات ك�يرة من ال�يانات المختلفة، فإننا بحاجة 
أيًضا إلى األدوات التي تفسر تلك ال�يانات وتمنحنا �ؤى 

نستخلص منها اإلج�اءات والخطوات الواجب ا�خاذها. 

وعليه، كلما ســـمعَت كلمة "تحليـــالت" مق�ونًة بكلمة 
"ضخمة" يجب أن تخطر ببالك فكرة أساسية مفادها: إذا 
كانـــت ال�يانات التي تم جمعهـــا ومعالجتها ضخمة من 
حيث الكـــم والنوع؛ فمـــن المرجح أن تكـــون تحليالت 

وارتباطات تلك ال�يانات ضخمًة أيًضا.

هل هي ال�يانات الضخمة أم تحليالت
ال�يانات أم التحليالت فحسب؟

01
14 13
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لتحليالت  أنـــواع مختلفـــة  أربعة  هناك 
ال�يانـــات ُ�تيـــ� للجهـــات اإلجابة على 

األسئلة التالية:

1> ما الحدث الذي وقع؟
2> ما سبب حدوثه؟

3> ماذا سيحدث؟
4> كيف �تصرف تجاه الحدث؟

خذ وقتك وفّكـــر في أب�ز نقـــاط الضعف لدى 
الجهة التي تعمل بها أو فكر بتحٍد تواجهه �ومًيا 
في عملك أو ربما مشـــ�وع محـــدد تعمل عليه 
حالًيا. ال �نس التفكير في ط�يعة ال�ؤى أو أوجه 
الكفـــاءة التي ستكتســـبها عنـــد اإلجابة على 
األســـئلة: ما الحدث الذي وقع وســـبب حدوثه 
وماذا ســـيحدث الحًقا وكيف ســـ�تصرف تجاه 

الحدث. 
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مقدار الصعوبة

ما الحدث الذي وقع؟
اســـتخ�اج ال�يانات لتحديد أســـباب 
الموقع  حدوث قفزة في حركـــة 

االلكت�وني خالل الشهر الماضي 

ماذا سيحدث؟
اســـتخدام الخوا�زميـــات وال�يانات 
للتنبؤ بالمواقع التي يحتمل وقوع 

حوادث سرقة فيها في مدينة ما

التحليالت الوصفية

التحليالت الشخصية

التحليالت التنبؤية

التحليالت التوجيهية

كيف �تصرف تجاه الحدث؟
إعادة توجيه حركة التنقل حســـب 
والمباد�ات  المـــ�ور  حركة  �نبؤات 
تقدمها  التي  الجديـــدة  والخدمات 

الجهة (كالسيا�ات ذا�ية القيادة)

ما سبب حدوثه؟
 Google Analytics أداة  استخدام 
لمتابعـــة الحركـــة علـــى الموقع 
اإللكت�وني كعـــدد �ائري الصفحة 
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تحليـالت ال�يانــات 
بعمليـــــة تحـــــّول 
02الجهات الحكومية
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كيـــــف تساهــــم 
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بعمليـــــة تحـــــّول 
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الفصل الثاني



02
لطالما ُوجهت للقطاع الحكومي مطالبات بتقديم الم��د من الخدمات بتكاليف أقل وتقديم 
خدمات أفضل وأس�ع والعمل بشـــفافية ومنح األف�اد إمكانية الوصول للخدمات الحكومية 
وتحسينها. وفي الوقت نفسه، ما �الت الجهات الحكومية والمد�اء والمتعاملين مع القطاع 
الحكومي يســـتندون إلى التقا��ر ذا�ها التي كانت لد�هم منذ سنوات وال �الوا يتعاملون مع 
مهام تكنولوجيا المعلومات التي تمنح األولوية لطلبات العمل ويحاولون تفســـير والتوفيق 
�ين أعداد ك�يرة من الملفات والســـندات التي تختلف في صيغتها. ويعتقد متعاملو القطاع 
الحكومي أنه إذا ُأ�يح لهم وصول أفضل إلى ال�يانات المتوفرة فإنهم ســـيتمكنون من ا�خاذ 
ق�ا�ات مد�وسة تقودهم إلى مستقبل أفضل. وأخيً�ا، أصبح لدينا اليوم أدوات حديثة وسهلة 
االســـتخدام لتحليالت ال�يانـــات تعمل على تأدية هذه المهمة، وسنشـــ�ح لكم كيفية القيام 

بذلك.
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كيف تساهم تحليالت ال�يانات
بعملية تحّول الجهات الحكومية
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تمكنت أدوات تحليـــالت ال�يانات من مواكبة متطلبات 
العمل وأشـــاد القطـــاع الحكومي بفائدتهـــا. فلم تعد 
مهمـــة موظفـــي القطـــاع الحكومي مقتصـــرة على 
م�اجعـــة التقا��ر ورصـــد التوجهات فحســـب، بل أصبح 
لد�هم اآلن �ؤى في الوقت الفعلي حول الجهات التي 
يعملون بهـــا وأصبحوا قاد��ـــن على التنبـــؤ باألحداث 
المحتملـــة وا�خاذ قـــ�ا�ات بناًء على هـــذه المعلومات 
االستش�افية وليس استجابًة لما وقع بالفعل. كما يمكن 
وضع مقا�يس لتق�يـــم فاعلية البرنامج وذلك أ�ناء عمله 
أو خالل الســـنة المالية وليس بعد فوات األوان. يمكننا 
اآلن قياس فاعلية ب�امجنا من خالل اإلجابة على أســـئلة 

ش�يهة بما يلي:

• هل �توافق النفقات مع المي�انية أم أنه 
يتوقع أن �تجاوزها؟ ما هي التكاليف 

المتجاوزة للمي�انية في المش�وع، إن وجدت، 
وماذا يتوقع أن تكون وما المجاالت التي 

تسمح باسترجاعها؟
• هل نقدم خدمات ألف�اد المجتمع كما 

وعدناهم؟ هل تشهد أوقات اال�تظار ت�اجًعا؟
• هل يتوفر لدى األف�اد المعلومات التي 

تلزمهم؟ هل تحصل كافة فئات المجتمع على 
الخدمات التي يتوقعونها؟

• وقائمة األسئلة تطول...

ُصممـــت أدوات تحليـــالت ال�يانـــات الحديثـــة ليكـــون 
المســـتخدمون محورها. فرغـــم أن أقســـام تكنولوجيا 
المعلومات مســـؤولة عـــن إيجاد ال�وابط �يـــن ال�يانات 
و�ينما يســـاهم علمـــاء ال�يانـــات في تطو�ـــر النماذج 
التنبؤيـــة، يمكن للمتعاملين مع الجهات الحكومية ط�ح 
أســـئلتهم واستفســـا�ا�هم في هـــذا الشـــأن. إذ أصبح 
�إمكانهـــم اكتشـــاف ال�يانـــات دون وضـــع قائمة من 
األسئلة مسبًقا. لنأخذ مثاًال على ذلك، قد يكشف البحث 
أو االستفســـار عن كلفة برنامج حكومـــي معين للفرد 
الواحد عـــن فرد أو أف�اد يتحايلون على النظام من خالل 
الحصـــول على عدة وصفـــات لألدوية مـــن صيدليا�هم 
"المفضلـــة" و�يعها بشـــكل غير رســـمي لتحقيق أرباح. 
ففي هـــذا المثال، كان االستفســـار متعلًقـــا بالتكلفة 
للم��ض الواحـــد ولكن بعد اإلجابة على هذا الســـؤال 
ا�ضح أن برنامًجا ما لم يكن متوافًقا مع الب�امج األخرى، 
في حين قاد التفحص األدق إلى األسباب التي تسببت 
بانح�افه عن مســـاره. �وضح المثال السابق أهمية إ�احة 
الوصول إلى ال�يانات واالستفســـار عنها، فهذا السؤال 
البسيط كشـــف عن إساءة اســـتخدام للنظام وعمليات 

احتيال وبالتالي ساهم في تقليل النفقات. 
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أدوات تحليالت ال�يانات الحديثة
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أدوات تحليالت ال�يانات الحديثة



2. تع��ز اإل�تاجية

إن من شأن توفر األدوات الض�و��ة لتحليالت ال�يانات أن 
يّمكن جميع المتعاملين من العمل بكفاءة مع ال�يانات 
الضخمة إليجاد المعلومات والتخاذ ق�ا�ات قائمة على 
المعلومات ولتقديم خدمـــات أفضل. إذ �نعكس عملية 
ا�خاذ القـــ�ا�ات وتحســـين اإلجـــ�اءات الحكومية على 

تقديم خدمات أفضل ألف�اد المجتمع.

1. تس��ع وتحسين عملية صنع 
الق�ار

عند تحديـــد التوجهـــات وال�ؤى األخـــرى الكامنة في 
ال�يانات، يصبح من األســـهل واألســـ�ع ا�خـــاذ الق�ا�ات 
التنظيميـــة. ويتحقق ذلـــك من خالل معالجـــة ال�يانات 
المقدمة في الوقت الفعلي باستخدام أدوات التنظيم 
وغيرها من التقنيات. وفي حال عدم توفر هذه األدوات، 
ُتصبح عملية صنع الق�ار معتمـــدة على التنبؤ أو التجنب 

الكامل آللية صنع الق�ار.

24 23

تط�يقات واقعية
لتحليالت ال�يانات

فوائد تحليالت ال�يانات للحكومات االتحادية والمحلية:

من المع�وف أن الحكومات �نشئ وتستخدم كميات ضخمة من ال�يانات، ومن المع�وف أيًضا أن تحليالت ال�يانات 
�تيح الفرصة لتوفير مي�انية الجهات الحكومية. فمن خالل االســـتخدام الفاعل لتحليالت ال�يانات، يمكن للحكومات 

اّدخار المليا�ات كل عام. نستعرض أدناه الفوائد التي تجلبها تحليالت ال�يانات للحكومات االتحادية والمحلية:
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اّدخار المليا�ات كل عام. نستعرض أدناه الفوائد التي تجلبها تحليالت ال�يانات للحكومات االتحادية والمحلية:



3. تع��ز الشفافية وخفض 
التكاليف

تلجـــأ الجهات المســـؤولة عن الض�ائب فـــي الكثير من 
الحكومـــات إلى تخ��ن معلومات شـــخصية مك�رة في 
القطـــاع الحكومي بأكمله. وهو ما يلزم أف�اد المجتمع 
بتعبئـــة نماذج مكـــ�رة في كل مـــرة لتقديم معلومات 
متوفـــرة أصًال لدى الحكومـــة. وبالتالـــي، يعمل توفير 
نماذج معبئة مسبًقا على تس��ع عملية المعالجة وتقليل 

األخطاء في المعلومات التي يتم جمعها.

فإذا نجحنا بتخ��ن ال�يانات في موقع مركزي يصبح من 
الســـهل على جميع الجهات الحكومية اســـتخدام هذه 
المعلومات، إلى جانب أنه يُحد من مواضع عدم الكفاءة 

ويكفل استخدام ال�يانات الصحيحة.

�نجـــح الحكومات التـــي تســـتخدم ال�يانـــات الضخمة 
المتوفرة لد�ها في تحقيق التدفق المفتوح للمعلومات 
وتع��ز الشفافية وترســـيخ ثقة أف�اد المجتمع بها. �ينما 
يتســـّنى لألف�اد التعّرف علـــى ال�يانات التـــي تجمعها 
الحكومة ومجاالت استخدامها. وهذه الشفافية تسمح 
ألفـــ�اد المجتمع بم�اقبـــة األثر الذي تحققـــه النفقات 
الحكومية و�ن�يه الحكومة لترشـــيد اإلنفاق. كما يمكن 
للجهات تقديم المعلومـــات كخدمة من خالل تحليالت 

ال�يانات.

4. منع االحتيال وهدر الموارد 
وإساءة االستخدام

يعد القضاء على االحتيال واحًدا من الفوائد األساســـية 
لتحليـــالت ال�يانـــات فـــي الحكومات، كمـــا أنه يمكن 
الجهات المختلفة من الحد من هدر الموارد الداخلية من 
خالل تحديد مواضع الخلل. وحســـب المهام المطلوبة، 
ســـ�تمكن الجهات الحكومية من القضاء على إســـاءة 
االســـتخدام واالحتيال على مســـتوى الجهة نفسها او 

المتعاملين معها. 

5. الحد من الج�ائم والتهديدات 
األمنية

تساعد تحليالت ال�يانات الجهات الحكومية في الكشف 
عن الج�ائم وغيرها من الممارســـات غيـــر القانونية التي 
تهـــدد أمن المجتمـــع. كما يمكـــن لتحليـــالت ال�يانات 
مســـاعدة الحكومات االتحادية والمحلية على �نســـيق 

الجهود للحد من الج��مة في المجتمع.

يساهم التحليل الدقيق لل�يانات في الكشف عن أنماط 
الســـلوك غير الط�يعي للتعرف على ممارسات االحتيال. 
ومن الممكن اســـتخدام هذه األنماط إلنشـــاء ملفات 
ومقا�يـــس إحصائيـــة لتحديـــد التعامالت المشـــبوهة 
وم�اقبتها عن كثب. �ينما يساعد ا�باع نهج متمحور حول 
المعلومات المبنية علـــى مجموعات ال�يانات المختلفة 

على تع��ز فاعلية وكفاءة نظام العدالة الجنائية.

8. تحديد مواضع عدم الكفاءة 
والحد منها

يساهم التحليل الدقيق لل�يانات في فهم األخطاء التي 
ارُتكبت في الســـابق والتعلم منهـــا. وعلى نحو مما�ل، 
فإنه يســـاعد الجهات الحكومية على تحديد مســـاعيها 
التـــي حققـــت نجاحـــًا فـــي الماضـــي لتحديـــد أفضل 

الممارسات المستقبلية.

9. فاعلية القوى العاملة

تســـاهم تحليالت ال�يانـــات في فهم فجـــوات القوى 
العاملة في الجهات الحكومية والتي �نتج عن استقالة 
الموظفين أو تقاعدهم من وظائفهم. ومن خالل توفير 
هذه المعلومات في وقت مسبق، �تمكن هذه الجهات 
مـــن التخطيـــط لعمليـــة التوظيـــف والتأكـــد مـــن أن 
الموظفين الجدد يسدون الفجوات النا�جة عن التقاعد أو 

ترك العمل.

6. تحسين مخرجات المهمة

تع�ز تحليالت ال�يانات قدرة الحكومات على عمليات التنبؤ 
بالنتائـــج وســـينا��وهات مختلفة للنماذج الســـتخدامها 
مســـتقبًال، ويتيح ذلك أيًضا التخطيـــط للموارد وتخصيصها 

بشكل أفضل.

7. تع��ز االستجابة
لحاالت الطوارئ

مـــن الممكن اســـتخدام تحليـــالت ال�يانات لالســـتجابة 
للكـــوارث الط�يعية الخطرة والكشـــف عـــن التحديات 
الصحية والحد من تحدي نقص المياه و�نســـيق الجهود 
ال�اميـــة إلى إ�ـــواء آالف النازحين. فلطالما ســـاهمت 
الوقايـــة في الحد من الخســـائر، ســـواًء أكانت متعلقة 
بالموارد الحكومية أم ســـالمة األشـــخاص التي �تعرض 

للخطر بسبب الكوارث الط�يعية.
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بفضل م�ونة ال�يانات، يمكن اســـتخدامها بقطاعات مختلفة. ومن خالل إنشـــاء منصات لل�يانات، يمكن للجهات 
الحكومية الوصول إلى كميـــات ك�يرة من المعلومات التي لها أهمية ك�يرة في وظائفها اليومية. �ينما يتيح 
الوصـــول في الوقت الفعلي إلى هذه المعلومات تحديد المجاالت التي تحتاج ألكبر قدر من االهتمام وا�خاذ 

ق�ا�ات أفضل وأس�ع وتط�يق التغ�ي�ات الالزمة.

 فيما يلي بعض مجاالت تط�يق ال�يانات الضخمة في العمل الحكومي، وما هي إال البداية.

تط�يقات أخرى لتحليالت ال�يانات في 
العمل الحكومي:
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1. الرعاية الصحية

توجد معلومات قّيمة حول الصحة العامة في السجالت 
الحكوميـــة باإلضافة إلى مصادر غير تقليدية كوســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي ومنتديات المناقشـــة والقوائم 
الب��ديـــة والمواقـــع اإللكت�ونيـــة الصحيـــة والقنوات 
اإلخبا��ة. كما تســـتخدم �يانات الها�ف المتحرك بشكل 
واســـع لم�اقبـــة الخدمات الصحيـــة وتحســـينها. ومن 
الممكـــن لهذه القنوات أن تكّمل المصادر التقليدية من 
أجل مســـاعدة اإلدا�ات على م�اقبة النتائج واآل�اء في 
الوقـــت الفعلي، إلى جانب تطو�ـــر األداء والنتائج في 
إدارة العمليات داخل المستشـــفيات وإج�اءات التأمين 

والمطاعم والتغذية وعالج األم�اض. 

أما التط�يق اآلخر لتحليالت ال�يانات في الرعاية الصحية 
فيتمثـــل فـــي ال�يانات اليومية حول مســـتوى نشـــاط 
األف�اد. إذ يمكن ألجهزة االستشـــعار جمع هذه ال�يانات 
لتســـتخدمها الحكومـــات فـــي تحديد أفـــ�اد المجتمع 
المعرضين للخطر وا�خاذ إج�اءات اســـتباقية. عالوًة على 
ذلك، �تيح هذه ال�يانات للحكومات تحديد حاالت المرض 
وأنواع األم�اض التي يكون أف�اد المجتمع المحلي أكثر 
عرضة لها. على ســـ�يل المثال، أنشأت بعض الحكومات 
في الواليـــات المتحـــدة األم��كية لوحـــة تحكم على 
مســـتوى المدينة لم�اقبة مستوى النشـــاط والسمنة 
وخطر اإلصابة بالسكري، مما مّكن نظام الرعاية الصحية 

3. ال��اعة

من الصعب متابعة المواشـــي واأل�اضي ســـواء على 
مســـتوى الدول أو على مســـتوى العالم. كما �تحمل 
الحكومـــة مســـؤولية صعبة أال وهـــي متابعة األنواع 
الكثيـــرة للمحاصيـــل والمواشـــي التي �ر�يهـــا األف�اد 
والم�ارعـــون. وهنا يأ�ي دور تحليـــالت ال�يانات القادرة 
علـــى تغ�يـــر أســـلوب الحكومـــات فـــي إدارة ودعم 
الم�ارعيـــن و�نظيـــم المـــوارد المخصصة لهـــم. كما أن 
القـــدرة على جمع وتحليل كميـــات ضخمة من ال�يانات 

تجعل من عملية إدارة العمليات ال��اعية أكثر بساطة.

2. النقل

يســـتخدم مال�ين األف�اد الط�ق العامة كل �وم، سواًء 
من خالل قيادة المركبات أو السير على األقدام. وهناك 
عناصر كثيرة مرتبطة بالسالمة على الطرقات مثل ضباط 
الشـــرطة وســـالمة المركبات والظـــ�وف الجوية. ومن 
خـــالل هذه العناصـــر، �بدو من المســـتحيل التحكم في 
جميع العوامل التي تؤدي إلـــى وقوع حادث م�وري. 
وهنا يأ�ي دور تحليالت ال�يانات التي تمكن الحكومات 
من اإلشـــ�اف على قطاع النقل لضمان الســـالمة على 
الطرقات وشـــق الط�ق الجديدة وتحسين جودة الط�ق 
الحاليـــة. يمكـــن للجهـــات المحليـــة تحليـــل ال�يانـــات 
المستخرجة من حركة الم�ور في الط�ق المختلفة. كما 
تســـاهم أدوات التحليل في تجميع ال�يانات حول حركة 
المـــ�ور فـــي الوقـــت الفعلي التـــي تقدمهـــا أجهزة 
االستشـــعار الموزعة على الطرقات وكامي�ات الفيد�و 
وأجهزة تحديد المواقع الجغ�افية. في المقابل، يســـمح 
هذا التحول لمســـؤولي حركة الم�ور بتحديد التهديدات 
المحتملة للســـالمة على الطرقـــات. ويتم التصدي ألي 
تهديد محتمل لحركة المـــ�ور في المناطق الحض��ة من 

خالل تعد�ل مسا�ات النقل العام في الوقت الفعلي.
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من االستعداد لمواجهتها وســـلط الضوء على مجاالت 
تع��ز الصحة العامة �ين أف�اد المجتمع.

عالوة على ذلك، تعتمد الكثير من األنظمة الصحية على 
الدعـــم الحكومي مما ي��ـــد من خطر هـــدر الموارد أو 
التخصيـــص غيـــر المنصـــف للمي�انيات. و�تيـــح تحليالت 
ال�يانات للحكومات الفرصة للحصول على صورة واضحة 
حول مجاالت تخصيص المـــوارد والدوافع التي �تحكم 
بهـــا. ويعني هـــذا أن على الجهـــات الحكومية إحكام 
ســـيطرتها على المـــوارد وتقديم الخدمـــات الحكومية 

بفعالية وبأعلى جودة. 

خــالل أزمة اإل�بــوال التي وقعت في غــرب إف��قيا عام 
2014، اســتخدمت المؤسســة غيــر الربحيــة الســويدية 
Flowminder �يانــات الها�ــف المتحــرك إلنشــاء نماذج 
للتنبــؤ بحركــة األفــ�اد والمســا�ات المحتملة لتفشــي 
المــرض. في حين أطلــق خب�اء من مختلــف دول العالم 
مبــادرة ال�يانــات المفتوحة حول اإل�بوال التي ســمحت 
بتنظيــم عملية الوصــول إلى مصــادر متعــددة لل�يانات 
الضخمة وتطو�ــر أداة لتحليلها، وبالتالــي تطو�ر نموذج 
عالمــي مفتــوح المصــدر لإل�بــوال يتيــح لألطبــاء اختبار 

السينا��وهات والتدخالت المختلفة.

مثـــــــال
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31

4. التعليم

تســـاعد التحليـــالت التنبؤيـــة الحكومـــات علـــى فهم 
احتياجا�ها التعليمية سواًء على مستوى الدولة ككل أم 
على المســـتوى المحلي. ويضمن ذلك حصول الشباب 
علـــى خدمـــات التعليم بأعلـــى جودة ليصبحـــوا أعضاء 

فاعلين في مجتمعهم مستقبًال.

تستخدم الحكومة الكينية منصة الخ�ائط لعرض المواقع 
التــي �نقصهــا المــوارد التعليميــة، �ينما أنشــأت �ن�انيا 
الموقــع اإللكت�ونــي Shule.info بهــدف تق�يم جودة 

المدارس. 

5. خدمات التوظيف

تستخدم الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف ال�يانات 
الضخمة للمســـاهمة فـــي إعداد السياســـات المالئمة 
الهادفة لمســـاعدة األشـــخاص على العودة للعمل من 
خـــالل تخصيـــص خدمات التد��ـــب لفئـــات مختلفة من 

الباحثين عن عمل.

6. األمن العام

تستفيد قوات الشرطة من ال�يانات الضخمة والتحليالت 
التنبؤيـــة التخاذ قـــ�ا�ات أفضل. إذ تســـاعد المعلومات 
األساسية كأنواع الج�ائم ومواقعها ضباط الشرطة على 

ا�خاذ ق�ا�ات أمنية أفضل أ�ناء دو��ا�هم.

 PredPol تستخدم قوات الشرطة في 50 والية أم��كية
وهــي عبارة عــن أداة �نبؤية تعمل علــى تحليل ال�يانات 
األساســية كأنواع الج�ائــم وتا��خهــا وموقعها لتمكين 
جهات إنفــاذ القانون من ا�خاذ ق�ا�ات أمنية أفضل. كما 
تســتخدم الب�ا��ل والمملكة المتحدة وهولندا منهجيات 

مشابهة.
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مشابهة.
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تســـاعد تحليالت ال�يانـــات الجهات 
على معرفة ما يلي:

• تصنيفــات مــــــــــقدمي الخدمــــــــــات وأسعارهــــــــــم
• اإلجــــــازة المرضيــــــة التــــي يأخذهــــــا الموظــــــــــف
• األقســــام التــي ليســــت ضمــن المعــــدل الط�يعــــــي
• المجــــاالت التــي �تأ�ــر عمليا�هــا بتقاعــــد الموظفيــــن
• أنــــــواع المهــــــا�ات المطلوبة في ســــــــــوق العمـــل
• التحقــــــــــق مــــن ال�يانــــــــات لتحديــــــــد األعبــــــــــاء
• توقيت وأسباب تجاوز اإلنفاق بالمعدالت الحالية للمي�انية

اإلدارة الحكومية

العمليات المساندة
(المالية والموارد

البش��ة والمشت��ات)

الخدمات الصحية
واإلنسانية

رعاية األطفال

تســـتخدم تحليـــالت ال�يانات جميع 
ال�يانـــات المتوفرة لتحديد األطفال 
والخدمـــات  للخطـــر  المعرضيـــن 

األنسب لكل طفل.

الخدمات الصحية
واإلنسانية

الكشف/ الوقاية من
عمليات االحتيال

تحذر جميـــع الجهات الحكومية من 
الموارد  وهـــدر  االحتيال  عمليـــات 
ولكـــن  اســـتخدامها.  وإســـاءة 
التنبؤيـــة  التحليـــالت  اســـتخدام 
علـــى  التغلـــب  علـــى  يســـاعدها 
اآللي  للتعلم  والســـماح  المحتالين 
و�اء  التي تقف  الشـــركات  بتحديد 

عملية االحتيال.

األشغال العامة

إدارة المركبات

�تمكن تحليـــالت ال�يانات من جمع 
كافة المعلومـــات حول مركبة ما 
ومتطلبـــات الصيانـــة الخاصـــة بها 
وتا��خ الكفالة واألعطال الشـــائعة 
�ينها و�يـــن المركبات المشـــابهة 
فيهـــا  يقـــل  التـــي  واألوقـــات 
توقف  أ�ر  للتقليل من  االســـتخدام 
المركبـــات عـــن العمل إلـــى الحد 

األدنى.

النقل

المطا�ات- تحسين
تجربة المتعاملين
وتقليل التكاليف

ال�يانـــات محطات  تحدد تحليـــالت 
الـــركاب غيـــر المســـتخدمة لتوفير 
والتدفئة  والتب��ـــد  الصيانة  نفقات 
إلـــى أفضـــل المواقع  باإلضافـــة 
الف�تـــاح المتاجـــر والمواقع التي 
يتوقع أن ت��د فيها صفوف اال�تظار 
في  الموظفيـــن  تع�يـــن  بهـــدف 
وتوســـيع  المناســـب  المـــكان 

المسا�ات ل��ادة عائدات المطار.

الشكل: أمثلة على تأ�ير تحليالت ال�يانات اإليجابي على المهمة الموكلة إليك

مجال العمل الحكومي

حالـــــة االستخــــــدام

الم�ايــــــــــــــــــــــــــــا
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03
ال تعتبر تحليالت ال�يانات تقنية ناشـــئة. واليوم، أصبح باإلمكان الحصول على �ؤى أكثر عمًقا وبسرعة أكبر وذلك 
بفضل الكميات المت�ايدة من ال�يانات وتقنيات التنبؤ المتقدمة التي أصبحت متاحة بشـــكل ك�ير. �تميز ال�يانات 
الضخمـــة والتقنيـــات الحديثة بتقديم �ؤى أكثـــر دقة وتفصيًال. وإلى جانب اســـتخدام ال�يانـــات التخاذ ق�ا�ات 

مد�وسة، يمكنك أيًضا استخدام ال�يانات الحالية التخاذ ق�ا�ات فو��ة. 

تقنية تحليالت ال�يانات
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تقنية تحليالت ال�يانات
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هناك بعض التقنيات التي تع�ز قوة تحليالت ال�يانات وهي:

التعلم اآللي:

الـــذكاء االصطناعـــي هـــو المجـــال المتعلـــق بتطو�ر 
واستخدام أنظمة الحاسوب القادرة على محاكاة ذكاء 
اإلنســـان إلتمام المهام. ويعتبر التعلـــم اآللي فرًعا من 
ف�وع الـــذكاء االصطناعي الهامة فـــي مجال تحليالت 
ال�يانات ويتضمن خوا�زميات قادرة على التعلم بنفسها. 
و�تيح تط�يقـــات التعلم اآللي جمع ال�يانـــات وتحليلها 
لتوقع النتائج دون أن �برمجها شـــخص ما للتوصل إليها. 
كما يمكنـــك تد��ب خوا�زمية التعلـــم اآللي على عينة 
صغيرة من ال�يانات وسيستمر النظام بالتعلم مع جمعه 

للم��د من ال�يانات لتزداد دقته مع م�ور الوقت.

إدارة ال�يانات:

قبـــل تحليل ال�يانات، يجب أن �تخذ التدا�ير الالزمة إلدارة 
تدفقـــات ال�يانات الصـــادرة والـــواردة إلـــى أنظمتك 
والحفـــاظ على �نظيـــم �يانا�ك. كما عليـــك التأكد من 
جودة ال�يانات التي تجمعها وتخ��نها في منصة إلدارة 
ال�يانات إلتاحة اســـتخدامها وقـــت الحاجة. حيث يضمن 
تأسيس مثل هذه المنصة ا�فاق جميع األط�اف المعنية 
في الجهـــة التي تعمل بها على كيفيـــة إدارة ال�يانات 

والتعامل معها.

استخ�اج ال�يانات:

يشير اســـتخ�اج ال�يانات إلى آلية تصنيف كميات ضخمة 
من ال�يانات لتحديد األنماط واكتشـــاف العالقات فيما 
�ينهـــا ومجموعـــات ال�يانـــات ذات األهميـــة. ومن ثم 
يمكنك اســـتخدام هـــذه المعلومات إلجـــ�اء التحليالت 
وبنـــاء ق�ا�ا�ك عليها. واليوم، تســـمح تقنيات اســـتخ�اج 

ال�يانات �إ�مام هذه المهام بسرعة قياسية.

التحليالت التنبؤية:

تســـاهم التحليالت التنبؤية في تحليل ال�يانات السابقة 
لتوقع النتائج المســـتقبلية ومدى احتمالية حدوث �تائج 
متنوعة. وتستخدم هذه التقنيات الخوا�زميات اإلحصائية 
والتعلم اآللي. كمـــا تؤدي التنبـــؤات األكثر دقة إلى 
ا�خـــاذ الجهـــات لق�ا�ات أفضـــل مع مـــ�ور الوقت مما 
ينعكس علـــى نجاح أعمالهـــا. كما أنها تســـمح بتوقع 
التوجهـــات  وتوقـــع  العامـــة  والمخـــاوف  الحاجـــات 

المستقبلية والمحافظة على التنافسية.
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ماهـــي تحليـــالت ال�يانـــات وما أهميتها في إحـــــداث التحــــول 
الرقمـي للحكومـات من خالل تسخير التقنيات الحديثة؟


