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عندما ُتبدي إدارة أو جهة أو مدينة ما اهتمامها بتسخير تحليالت ال�يانات وكانت ُتفكر جّدًيا بذلك، فهناك بضعة ط�ق 
لالنطـــالق. وفي هذا الصدد، تلتـــزم بعض الجهات بمعا�ير الممارســـة المتعارف عليها لتوفير دليل يشـــ�ح خطوات 
الم�احل الرئيســـية لتطو�ر أي مش�وع، �ينما تميل جهات أخرى إلى ا�باع إطار تقني لتحدد حجم الدعم الذي تقدمه 

المصادر التنظيمية و/أو مصادر ال�يانات لتنفيذ مش�وع ما. 

ُيسلط هذا الفصل الضوء على خمس خطوات رئيسية يمكنك ا�باعها لتطو�ر مشا��ع التحليالت الخاصة بك وهي: 

1. تحديد التحدي 
2. تق�يم جاه��ة ال�يانات 
3. تحديد نطاق المش�وع 

4. إعداد نموذج تج��بي للمش�وع 
5. �نفيذ النموذج وتعميمه
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1. تحديد التحدي

بالرغم من صعوبة الكشـــف عن التحديـــات التي يمكن 
دعمها أو الحد مـــن آ�ارها باســـتخدام التحليالت؛ إال أن 
هذه الخطوة هاّمة لبناء مش�وع تحليالت ناجح. ومع أن 
ال�يانات قد تكون متاحة بوفرة، يكون األهم هنا تطابق 
المجـــال قيـــد الد�اســـة ومصـــادر ال�يانـــات الصحيحة 
والمناســـبة ضمن جهة ما. وعند البدء بتطو�ر مشـــا��ع 
التحليالت، عادًة ما يتخذ علماء ال�يانات دور االستشـــاري 
الداخلـــي والداعـــم لالحتياجات الواجـــب تل�يتها إلنجاز 
المهمـــة وذلـــك عبر عملهـــم مع األقســـام أو الجهات 

المختلفة لتحديد التحديات الرئيسية. 
  

وإذا مـــا أردنا تحديد ماهية التحدي بدقة، علينا أوًال فهم 
أنواع التحديات الخمســـة التي تساهم تحليالت ال�يانات 

على وجه الخصوص في مواجهتها:  
 

1) صعوبة إيجاد الفئات المستهدفة في المناطق 
ذات الكثافة السكانية العالية

لالستعانة بتحليالت ال�يانات لمواجهة هذا التحدي، من 
الممكن مثًال تطو�ر رسم �ياني للّسكان �وضح الحاالت 

الخارجة عن المألوف أو القيم المتطرفة. 

2) التأخر في تصنيف الخدمات ذات األولوية 
لالستعانة بتحليالت ال�يانات لمواجهة هذا التحدي، من 
بالحاالت  قائمة  تقدم  خوا�زمية  إنشاء  مثًال  الممكن 

ذات األولوية.

تستجيب  التي  الخدمات  على  الموارد  تركيز   (3
لألحداث بعد وقوعها

لالستعانة بتحليالت ال�يانات لمواجهة هذا التحدي، من 
الممكن مثًال إنشاء خوا�زمية تقدم �ن�يهات لإلبالغ عن 
الحاالت التي يتم فيها الوصول إلى حد معين قبل أن 

�تفاقم األض�ار. 

إلى  الوصول  دون  متك�ر  بشكل  الق�ا�ات  ا�خاذ   (4
جميع المعلومات ذات الصلة

لالستعانة بتحليالت ال�يانات لمواجهة هذا التحدي، من 
تساعد  التي  ال�يانات  تصو�ر  حلول  ط�ح  مثًال  الممكن 
وفهمها  الصلة  ذات  المعلومات  إلى  الوصول  في 

واالستفادة منها. 

على  االطالع  دون  تو��عها  أو  األصول  جدولة   (5
مدخالت أحدث ال�يانات حول الخدمة 

لالستعانة بتحليالت ال�يانات لمواجهة هذا التحدي، من 
توضح  التي  الح�ا��ة  الخ�ائط  استخدام  مثًال  الممكن 

أماكن وقوع مثل هذه الحاالت.

2. تق�يم جاه��ة ال�يانات 

إن تق�يـــم مـــدى جاه��ة ال�يانـــات هو مـــن الجوانب 
الرئيسية للتحليالت وشرط مسبق لتحديد نطاق المش�وع. 
وال يعتمد نجاح مشـــ�وع التحليالت علـــى تحديد الحاجة 
لتحليالت ال�يانات فحسب؛ بل على وجود كادر وظيفي 
مناســـب و�نفيذ ممارســـات جمـــع ال�يانـــات وتخ��نها 
والحصول على دعم األط�اف المعنية من داخل القسم 

أو الجهة ومن خارجها أيًضا. 

�تمثل إحدى أســـاليب تحديد مدى جاه��ة ال�يانات في 
تطو�ر ما ُيســـمى �إطار ُنضج ال�يانـــات الذي يتألف من 
استبانة وبطاقات أداء تساعد في تحديد جاه��ة القسم 
مـــن حيث التقنيات وال�يانـــات والجانب التنظيمي. وقد 
يتضمـــن هذا اإلطـــار اســـتبانة واســـتطالع �أي لتق�يم 
الجاه��ة وثالث مصفوفـــات لبطاقات األداء �تعلق بما 

يلي:   

1) تع��ف التحدي
2) جاه��ة ال�يانات والتكنولوجيا

3) الجاه��ة التنظيمية 

يمكـــن للجهات المختلفـــة االســـتعانة ببطاقات األداء 
لتحديد مستوى قد�ا�ها من حيث جاه��ة ال�يانات وذلك 
بموجـــب أربـــع فئـــات تبدأ من مســـتوى متقـــدم إلى 
مســـتوى متأخر. وقد �تضمن فئات بطاقات األداء عدة 

جوانب منها: ط��قة تخ��ن ال�يانات وماهية ال�يانات 

التي يتـــم جمعها وممارســـات الخصوصيـــة والتوثيق، 
باإلضافة إلـــى الكادر الوظيفي وسياســـة اســـتخدام 
ال�يانـــات والحصول علـــى دعم الموظفيـــن والمعن�ين 

بجمع ال�يانات والقادة والخب�اء والجهات الممولة. 

فـــي المقابل، يمكن تق�يـــم نضج ال�يانـــات من منظور 
ُكلي- كأن يقوم رئيس بلدية أو مســـؤول �يانات بتق�يم 
مســـتوى نضج ال�يانات في الجهة التي يعمل بها. ومن 
المهم هنا الوقوف على أســـئلة واســـعة النطاق ترتبط 
بط��قـــة اســـتخدام ال�يانات فـــي الحكومـــة وط��قة 
اســـتفادة القيـــادة منهـــا التخـــاذ قـــ�ا�ات متعلقـــة 

بالسياسات.   
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1. الخطوة األولى: تحديد األهداف
تحديد أهداف المش�وع.

2. الخطوة الثانية: تحديد اإلج�اءات والتدخالت
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تع��زها من مصادر خارجية و/أو حكومية؟

4. الخطوة ال�ابعة: تحديد نوع التحليل المطلوب
ما التحليل الذي يجب القيام به؟ هل يتضمن وصف 

التحدي أم الكشف عنه أم التنبؤ به أم أنه مرتبط بتغ�ير 
السلوكيات؟ كيف سيتم التحقق من صحة التحليل؟

5. الخطوة الخامسة: معالجة ال�يانات
ال�يانات  من  إليه  تحتاج  ما  استخالص  يمكنك  كيف 

المتوفرة لديك؟

6. الخطوة السادسة: تصو�ر ال�يانات
كيف يمكنك عرض ال�يانات بط��قة يسهل فهمها؟

7. االعتبا�ات األخالقية
والشفافية  بالخصوصية  المتعلقة  التحديات  هي  ما 
المش�وع  هذا  في  والمساءلة  والتم�يز/اإلنصاف 

وكيف س�تعامل معها؟

الخطوة األولى:
تحديد األهداف

تعـــد هذه الخطـــوة األكثـــر أهمية في عمليـــة تحديد 
النطاق. غالًبا ما تبدأ المشـــا��ع بهـــدف غير واضح وغير 
ملمـــوس إلى حد ك�ير، لنأخذ على ســـ�يل المثال هدف 
تحســـين التعليم أو تحســـين الرعاية الصحية الذي يمكن 
صياغته بشـــكل أوضح وأكثر واقعية مثل ��ادة النســـبة 
المئوية من الطالب الذ�ن ســـيتخرجون في وقت محدد 
أو تقليل عدد األطفال الذ�ن يتعرضون لحاالت التســـمم 
بالرصاص. كما يجب االستم�ار في تعد�ل صياغة الهدف 
وتحديده للوصـــول إلى هدف واضـــح وواقعي يحقق 
غايات الجهة التـــي تضعه. ُتغفل معظم الجهات أهمية 
وضـــع أهـــداف تحليلية واضحـــة ومحـــددة للعديد من 
التحديات التي تواجهها؛ وهـــذا ما يجعل هذه الخطوة 
صعبة بالنســـبة للكثي��ن. في المقابـــل، قد تكون هذه 
األهـــداف موجودة في بعـــض األحيـــان لكنها تبقى 
ح�يســـة أذهان األفـــ�اد العاملين لدى الجهـــة وال يتم 
التع�ير عنها بوضوح. وفي أحيان أخرى، تحاول أقســـام 
مختلفة تحقيـــق أهداف متعددة ومختلفة. وهنا، �تمثل 
غايتنا في الوصول إلـــى النتيجة المرجوة وتحويلها إلى 

هدف قابل للقياس والتحسين.

لنأخـــذ مثاًال على التعليم الثانوي في الواليات المتحدة 
الذي �واجـــه تحدًيا ك�يً�ا وهو مســـاعدة الطالب على 
التخ�ج في الوقت المحـــدد. ففي ظل معدالت التخ�ج 
في الواليات المتحدة التي تقـــارب 65% من الطالب، 
�تجه أنظار الجميع اليوم نحو تحديد الطالب الذ�ن قد ال 

يتسّنى لهم فرصة التخ�ج في الوقت المحدد. وعند 

التواصل مع المدارس، بـــدأ العمل بهدف مختصر وضيق 
النطاق يتمثل في التنبؤ بالطالب المحتمل عدم تخرجهم 
في الوقت المناسب. وتضمنت الخطوة األولى الرجوع 
إلى هـــدف ��ـــادة معدالت التخـــّ�ج واالستفســـار عن 
مجموعات الطـــالب المعرضين الحتماليـــة عدم التخ�ج 
التي ترغب المدرســـة بتحديدها. ماذا لـــو أمكننا تحديد 
الطـــالب المعرضيـــن الحتمالية عدم التخ�ج بنســـبة %5 
مقابل الطالب الذ�ن تصـــل احتمالية عدم تخرجهم في 
الوقـــت المحدد إلـــى 95% إذا لم يحصلـــوا على دعم 
إضافـــي؟ إذا كان الهدف مقتصـــً�ا على ��ادة معدالت 
التخ�ج فقط، فإن التدخل وإحداث التأ�ير ســـيكون أسهل 
مع المجموعة األولى علـــى األرجح مقارنًة بالمجموعة 
الثانية التي تحتاج إلى موارد ودعم. وهنا �ب�ز الســـؤال 
التالي: هل الهدف المرجو هو ��ادة معدل أو متوســـط 
احتمالية تخـــّ�ج الطالب من صف أو مدرســـة ما، أم أن 
الهدف هو التركيز على الطالب األكثر عرضة الحتمالية 
عـــدم التخ�ج وتع��ـــز احتمالية تخرجهـــم؟ أم أن الهدف 
تحقيـــق قدر أكبر مـــن اإلنصاف والمســـاواة والحد من 
التبا�ن فـــي احتمالية التخ�ج في الوقـــت المحدد �ين 
الربـــع األعلى والربع األدنـــى؟ بالطبع، تعـــد كل هذه 
األهـــداف منطقية ولكن يجدر بالمـــدارس أن تفهم كل 
هدف وتقيمه لتحدد األهم بالنســـبة لها. وغالًبا ما �ثمر 
مناقشـــة هذه األســـئلة عن تفكير وتحليـــل أكثر عمًقا 

لتحديد أهداف الجهة والبدائل.
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3. تحديد نطاق المش�وع

بمجرد اال�تهاء من تق�يم جاه��ة ال�يانات في قسم ما، يحين موعد تحديد نطاق المش�وع. ويجدر التذكير هنا أنه ليس 
هناك نهج واحد "صحيح" لتحديد نطاق المشـــ�وع. وكما هو الحال دائًما، فإن عملية تحديد النطاق هي عملية قائمة 

على التك�ار إلى حد ما بحيث يخضع النطاق للتعد�ل والتنقيح عدة م�ات خالل العملية وأ�ناء المش�وع أيضًا.

فيما يلي مثال على الخطوات التي يمكن أن تساعدك في تحديد نطاق التحدي:

تحديد اإلج�اءاتتحديد األهداف
والتدخالت

تحديد نوع تحليل
ال�يانات المطلوب

معالجة ال�يانات
إلفادة التحليل

تصو�ر ال�يانات
ليسهل فهمها

استع�اض ال�يانات
الحالية وتق�يم

ال�يانات المطلوبة
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التفكير بالتنا�الت أ�ناء تحديد األهداف
عندما نبدأ بتحديد األهداف ووضـــع األولويات، غالًبا ما 
�نتهي العملية بتنا�الت عديـــدة. لنعد إلى مثال التعليم 
الســـابق ونط�ح الســـؤال التالي: ما األمر األكثر أهمية 
بنظرك عند التعامل مع الطالب المحتاجين لدعم إضافي 
ليتمكنـــوا من التخ�ج في الوقت المحدد؟ هل ســـتهتم 
�إيجـــاد كل طالـــب بحاجة للدعم (مع م�اعـــاة احتمالية 
اســـتهداف طالب ليســـوا بحاجة للدعم ممـــا يقلل من 
كفاءة األداء)، أم ســـتعطي األولويـــة للكفاءة وتركز 
فقط علـــى الطالب الذ�ـــن �ثبت حاجتهم للمســـاعدة 
والدعم (بالتالي إغفال العديد من الطالب). أما بالنسبة 
لمثال حاالت تســـمم األطفال بالرصاص، هل ســـتفضل 
التقصي عـــن عدد أكبر مـــن المنـــا�ل دون العثور على 
مخاطر فعلية (بالتالي فقـــدان كفاءة األداء) أم إغفال 
منا�ل يت�ين الحًقا أنها معرضة لخطر التســـمم بالرصاص؟ 
لنأخـــذ مثـــاًال آخر عـــن التنـــا�الت، عند إرســـال مركبات 
االستجابة للطوارئ، هل ترغب في ضمان الوصول إلى 
جميع حاالت الطوارئ خالل 10 دقائق، أم تفضل ضمان 
الوصول إلـــى حاالت الطوارئ الحرجـــة خالل 3 دقائق 
والحـــاالت غير الحرجة خـــالل 20 دقيقة؟ ما هو النطاق 
المسموح به الرتكاب األخطاء؟ يمثل هذا السؤال الهام 
جزًءا هاًما من العملية الناجحـــة لتحديد األهداف، و�تم 

اإلجابة عليه بناًء على أولويات الجهة المعنية.

بالنســـبة لتحليل ال�يانات، هل تفّضل أن يكون لديك عدد 
أكبر من الحاالت اإليجا�ية غير الحقيقية أم الســـل�ية غير 
الحقيقيـــة؟ يعتمـــد هذا القـــ�ار بالطبع علـــى تأ�ير تلك 
األخطـــاء وتكلفـــة كل منهـــا، والتي غالًبـــا ما يصعب 
تحديدها. قـــد ال �توفر إجابـــة صحيحـــة موضوعًيا لهذا 
السؤال؛ فاألمر مت�وك لصناع السياسات الختيار أهداف 
السياسيات التي �رغبون في تحســـينها وتقد�ر الموارد 
المتوفـــرة لد�هـــم واألهداف التـــي �رغبـــون بمنحها 
األولويـــة. وهنا يأ�ـــي دور علـــم ال�يانـــات لدعم هذه 
األهداف و�نفيذها، �ينما تســـهم تحليالت ال�يانات في 
الكشـــف عن أ�ر تلك األهداف والتبعـــات المترتبة عليها 
بشكل أفضل. ولكن في نهاية األمر، ترتبط عملية تحديد 
األهـــداف الواجب تحســـينها بالق�ا�ات المتخـــذة أ�ناء 

صياغة السياسات.

الخطوة الثانية:
ما اإلج�اءات / التدخالت التي �تم 

على المدخالت والمعلومات؟

يعتمـــد تأ�ير أي عمل نقوم به علـــى قابلية �نفيذه على 
أرض الواقع. ما اإلج�اءات التي يمكن ألي جهة ا�خاذها 
لتحقيق تلك األهداف؟ ينبغي أن تكون هذه اإلج�اءات 
واقعية وملموسة. يتضمن المش�وع ذي الهدف المحدد 
مجموعة مـــن اإلجـــ�اءات التي �تخذهـــا الجهة ولكن 
يمكن تحسينها باستخدام علم ال�يانات. فمثًال، إذا تضمن 
اإلجـــ�اء أو التدخـــل الذي �تخـــذه أحد أقســـام الرعاية 
الصحيـــة العامة عمليـــات تفتيش للكشـــف عن مخاطر 
الرصاص، يمكن االستعانة بتحليل ال�يانات لتحديد المنا�ل 
الواجـــب تفتيشـــها. وال تقتصـــر الفائدة على تحســـين 
اإلج�اءات المعمول بها فحسب، بل ينتهي األمر بتطو�ر 

مجموعة جديدة من اإلج�اءات في أغلب األحيان.  

بشـــكل عام، يعد التركيز على تقديم المعلومات الالزمة 
لإلج�اءات القائمة بدًال من البـــدء �إج�اءات جديدة كلًيا 
قد ال تكون الجهة على د�اية بها است�ا�يجية جيدة. كما 
أن تحديـــد عدد اإلج�اءات يجعل المشـــ�وع قابًال للتنفيذ 
على أرض الواقع. وإذا كان التحليل الذي ســـيجري في 
وقـــت الحق ال يقدم المعلومات إلجـــ�اء ما، فإنه عادًة 
(ولكن ليس دائًما) ال يساعد الجهة على تحقيق أهدافها 

وبالتالي ليس من المف�وض أن يمنح األولوية.
تقسيم اإلج�اءات

�رتبط كل إج�اء بمستوى دقة ووتيرة وفترة زمنية وقناة 
�نفيذ معينة. فعلى ســـ�يل المثـــال، ينبغي تحديد القناة 

(القنوات) التي سيتم توظيفها الستهداف األف�اد بما 

في ذلك ال��ـــا�ات المن�لية أو المكالمـــات الها�فية أو 
الب��د اإللكت�وني أو تويتر أو فيسبوك أو سناب تشات أو 
اإلعالنات التلف��ونية وعدد كم م�ات اســـتخدام القناة 
للتواصل مع الفئات والجهة التي يجب أن تســـتهدفها، 
كمـــا يجب التفكير �إج�اءات وتدخـــالت جديدة �ين حين 

وآخر. 

لنستعرض الم��د من األمثلة على اإلج�اءات:
غالًبا ما يكون للجهات إج�اء واحد عالي المستوى (مثل 
إج�اءات التفتيش عـــن الرصاص أو فحص المنا�ل) ولدى 
الوصول إلى مرحلة تحديد النطـــاق، يمكن ا�باع واحدة 

من الط�ق التالية:

1.  اإلبقاء على النطاق لتقديم المعلومات لذلك 
اإلج�اء عالي المستوى وهنا يمكن ط�ح السؤال 
تفتيشها  يجب  التي  المنا�ل  هي  ما  التالي: 
للكشف عن المخاطر؟  أو من هم الطالب الذي 

يجب عليهم االلتحاق بالب�امج الالمنهجية؟
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التفكير بالتنا�الت أ�ناء تحديد األهداف
عندما نبدأ بتحديد األهداف ووضـــع األولويات، غالًبا ما 
�نتهي العملية بتنا�الت عديـــدة. لنعد إلى مثال التعليم 
الســـابق ونط�ح الســـؤال التالي: ما األمر األكثر أهمية 
بنظرك عند التعامل مع الطالب المحتاجين لدعم إضافي 
ليتمكنـــوا من التخ�ج في الوقت المحدد؟ هل ســـتهتم 
�إيجـــاد كل طالـــب بحاجة للدعم (مع م�اعـــاة احتمالية 
اســـتهداف طالب ليســـوا بحاجة للدعم ممـــا يقلل من 
كفاءة األداء)، أم ســـتعطي األولويـــة للكفاءة وتركز 
فقط علـــى الطالب الذ�ـــن �ثبت حاجتهم للمســـاعدة 
والدعم (بالتالي إغفال العديد من الطالب). أما بالنسبة 
لمثال حاالت تســـمم األطفال بالرصاص، هل ســـتفضل 
التقصي عـــن عدد أكبر مـــن المنـــا�ل دون العثور على 
مخاطر فعلية (بالتالي فقـــدان كفاءة األداء) أم إغفال 
منا�ل يت�ين الحًقا أنها معرضة لخطر التســـمم بالرصاص؟ 
لنأخـــذ مثـــاًال آخر عـــن التنـــا�الت، عند إرســـال مركبات 
االستجابة للطوارئ، هل ترغب في ضمان الوصول إلى 
جميع حاالت الطوارئ خالل 10 دقائق، أم تفضل ضمان 
الوصول إلـــى حاالت الطوارئ الحرجـــة خالل 3 دقائق 
والحـــاالت غير الحرجة خـــالل 20 دقيقة؟ ما هو النطاق 
المسموح به الرتكاب األخطاء؟ يمثل هذا السؤال الهام 
جزًءا هاًما من العملية الناجحـــة لتحديد األهداف، و�تم 

اإلجابة عليه بناًء على أولويات الجهة المعنية.

بالنســـبة لتحليل ال�يانات، هل تفّضل أن يكون لديك عدد 
أكبر من الحاالت اإليجا�ية غير الحقيقية أم الســـل�ية غير 
الحقيقيـــة؟ يعتمـــد هذا القـــ�ار بالطبع علـــى تأ�ير تلك 
األخطـــاء وتكلفـــة كل منهـــا، والتي غالًبـــا ما يصعب 
تحديدها. قـــد ال �توفر إجابـــة صحيحـــة موضوعًيا لهذا 
السؤال؛ فاألمر مت�وك لصناع السياسات الختيار أهداف 
السياسيات التي �رغبون في تحســـينها وتقد�ر الموارد 
المتوفـــرة لد�هـــم واألهداف التـــي �رغبـــون بمنحها 
األولويـــة. وهنا يأ�ـــي دور علـــم ال�يانـــات لدعم هذه 
األهداف و�نفيذها، �ينما تســـهم تحليالت ال�يانات في 
الكشـــف عن أ�ر تلك األهداف والتبعـــات المترتبة عليها 
بشكل أفضل. ولكن في نهاية األمر، ترتبط عملية تحديد 
األهـــداف الواجب تحســـينها بالق�ا�ات المتخـــذة أ�ناء 

صياغة السياسات.

الخطوة الثانية:
ما اإلج�اءات / التدخالت التي �تم 

على المدخالت والمعلومات؟

يعتمـــد تأ�ير أي عمل نقوم به علـــى قابلية �نفيذه على 
أرض الواقع. ما اإلج�اءات التي يمكن ألي جهة ا�خاذها 
لتحقيق تلك األهداف؟ ينبغي أن تكون هذه اإلج�اءات 
واقعية وملموسة. يتضمن المش�وع ذي الهدف المحدد 
مجموعة مـــن اإلجـــ�اءات التي �تخذهـــا الجهة ولكن 
يمكن تحسينها باستخدام علم ال�يانات. فمثًال، إذا تضمن 
اإلجـــ�اء أو التدخـــل الذي �تخـــذه أحد أقســـام الرعاية 
الصحيـــة العامة عمليـــات تفتيش للكشـــف عن مخاطر 
الرصاص، يمكن االستعانة بتحليل ال�يانات لتحديد المنا�ل 
الواجـــب تفتيشـــها. وال تقتصـــر الفائدة على تحســـين 
اإلج�اءات المعمول بها فحسب، بل ينتهي األمر بتطو�ر 

مجموعة جديدة من اإلج�اءات في أغلب األحيان.  

بشـــكل عام، يعد التركيز على تقديم المعلومات الالزمة 
لإلج�اءات القائمة بدًال من البـــدء �إج�اءات جديدة كلًيا 
قد ال تكون الجهة على د�اية بها است�ا�يجية جيدة. كما 
أن تحديـــد عدد اإلج�اءات يجعل المشـــ�وع قابًال للتنفيذ 
على أرض الواقع. وإذا كان التحليل الذي ســـيجري في 
وقـــت الحق ال يقدم المعلومات إلجـــ�اء ما، فإنه عادًة 
(ولكن ليس دائًما) ال يساعد الجهة على تحقيق أهدافها 

وبالتالي ليس من المف�وض أن يمنح األولوية.
تقسيم اإلج�اءات

�رتبط كل إج�اء بمستوى دقة ووتيرة وفترة زمنية وقناة 
�نفيذ معينة. فعلى ســـ�يل المثـــال، ينبغي تحديد القناة 

(القنوات) التي سيتم توظيفها الستهداف األف�اد بما 

في ذلك ال��ـــا�ات المن�لية أو المكالمـــات الها�فية أو 
الب��د اإللكت�وني أو تويتر أو فيسبوك أو سناب تشات أو 
اإلعالنات التلف��ونية وعدد كم م�ات اســـتخدام القناة 
للتواصل مع الفئات والجهة التي يجب أن تســـتهدفها، 
كمـــا يجب التفكير �إج�اءات وتدخـــالت جديدة �ين حين 

وآخر. 

لنستعرض الم��د من األمثلة على اإلج�اءات:
غالًبا ما يكون للجهات إج�اء واحد عالي المستوى (مثل 
إج�اءات التفتيش عـــن الرصاص أو فحص المنا�ل) ولدى 
الوصول إلى مرحلة تحديد النطـــاق، يمكن ا�باع واحدة 

من الط�ق التالية:

1.  اإلبقاء على النطاق لتقديم المعلومات لذلك 
اإلج�اء عالي المستوى وهنا يمكن ط�ح السؤال 
تفتيشها  يجب  التي  المنا�ل  هي  ما  التالي: 
للكشف عن المخاطر؟  أو من هم الطالب الذي 

يجب عليهم االلتحاق بالب�امج الالمنهجية؟
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عالي  اإلج�اء  تقسيم  أيًضا  الممكن  من   .2
هناك  يكون  فقد  أصغر:  عناصر  إلى  المستوى 
العديد من الب�امج الالمدرسية ويمكن اعتبار كل 
قد  المثال،  س�يل  فعلي  ذا�ه.  بحد  إج�اء  منها 

يكون هناك ثالثة أنواع من الب�امج:

أ. برنامج إلكت�وني ُيقدم لما نسبته 90% من الطالب. 
ب. برنامج قصير يقدم لما نسبته 50% من الطالب. 

جـ. برنامج ُمكثف ُيقدم لما نسبته 10% فقط من الطالب.

الخطوة الثالثة:
ما هي ال�يانات التي تملكها وما 

هي ال�يانات التي تحتاج إليها؟

إذا تمّعنـــت بما ســـبق الحديث عنه فـــي عملية تحديد 
النطاق، ســـُتالحظ أننا حتى اآلن لم �تطّ�ق إلى ال�يانات 
على اإلطالق. وهذا مقصود ألننا ن��د لهذه المشا��ع أن 
تكون مشـــا��ع متمحورة حول مواجهة التحديات وليس 
حول ال�يانـــات. نعم، لل�يانات مكانة مميزة بالنســـبة لنا 
وهي حقيقـــة ال يمكننا إنكارها؛ ولكـــن البدء بال�يانات 
غالًبا ما �ـــؤدي إلى تحليل غير قابـــل للتنفيذ أو ليس له 
صلـــة باألهداف التي ن��د تحقيقها. فور تحديد األهداف 
واإلجـــ�اءات، نصل إلـــى الخطوة التاليـــة وهي معرفة 
مصادر ال�يانات الموجودة داخل الجهة (وخارجها) والتي 
ســـتكون ذات صلـــة بالتحدي قيد الد�اســـة، إلى جانب 
تحديد مصـــادر ال�يانات التي نحتـــاج إليها لمواجهة هذا 

التحدي بفعالية. 

من الممارســـات الجيدة التي ُينصح بها عند تحديد مصادر 
ال�يانات معرفة ط��قة تخ��ن تلك ال�يانات ووتيرة جمعها 
ومستوى تفصيلها وما إن كانت حديثة أم قديمة. ومن 
المفيد أيًضا الكشف عن حاالت التحّيز في جمع ال�يانات 
إن وجـــدت وتحديد عـــدد م�ات توفير ال�يانـــات الجديدة 
ومعرفة مـــا إن كانت هذه ال�يانـــات تحل مكان �يانات 

قديمة أم ُتضاف في حقول جديدة.

يجب أوًال إعداد قائمة بمصادر ال�يانات المهمة المتوفرة 
داخل الجهـــة. ومن الجد�ر بالذكر أن هذه عملية متك�رة 
ألن معظم الجهات ال تملك بالض�ورة قائمة شاملة تضم 

مصادر ال�يانات التي تخزنها. في بعض األحيان  قد تكون 
ال�يانات مخزنة في مســـتودع مركزي ومتكامل؛ ولكن 
حتى في هذه الحالة قد تجد أف�اًدا و/أو أقســـاًما لد�ها 

�يانات إضافية أو نسخ مختلفة من مستودع ال�يانات.

مطابقة ال�يانات مع اإلج�اءات
تساعدك هذه الخطوة في معرفة ما إذا كانت ال�يانات 
مطابقة لإلجـــ�اءات التي يجب عليك تقديم المعلومات 
الالزمـــة لها. فإذا كانت اإلج�اءات ُ�نفذ على مســـتوى 
فردي، فقد يكـــون من األفضل الحصـــول على �يانات 
على المســـتوى الفردي. وإذا كانت اإلج�اءات �تطلب 
ا�خاذ ق�ار بشكل �ومي، فقد تحتاج إلى تحديث �يانا�ك 
كل �وم. ومن المهم مطابقة اإلج�اءات بكل تفاصيلها 
ووتيرتهـــا وإطارها الزمني مع تفاصيـــل ووتيرة واإلطار 

الزمني لل�يانات المتوفرة لديك.
 

ال�يانات الخارجية و/أو العامة
مـــا إن �نتهـــي من تحديـــد ال�يانـــات التي تحتـــاج إليها 
وال�يانات الموجودة داخل الجهة، عليك بعد ذلك تحديد 
ال�يانات الخارجيـــة و/أو العامة التـــي يمكنك الحصول 
عليها لســـد الفجوات. وال �نَس أن كل مجال يعتمد على 
مصادر �يانات مختلفة، كما أن بوابات ال�يانات المفتوحة 
(على المستوى االتحادي والحكومي والمحلي) تضم 

�يانات يمكن استخدامها لتع��ز �يانا�ك الداخلية. ننصحك 
أيًضـــا �إلقاء نظرة علـــى مصادر ال�يانـــات التجا��ة التي 

يمكنك ش�اؤها لتدعيم �يانا�ك الداخلية.
 

استع�اض ال�يانات و�نقيحها
ما إن تصبح ال�يانات في متناول يديك، يحين الوقت لبدء 
العمـــل عليها. ابـــدأ بالبحث والتنقيـــب لمعرفة ما لديك 
وكيـــف يمكنك ربـــط كل العناصر مًعـــا لتحقيق هدفك 
األصلي. دّون مالحظات حول أول تحليل ُتج��ه واستشير 
ف��ق تقنية المعلومـــات أو المجموعات األخرى لفهم 

المتغي�ات التي لديك. 

�تمثل الخطـــوة التالية في �نقيح ال�يانات. وإذا الحظت 
بعض ال�يانات المفقودة أو غير المكتملة، عليك التدقيق 
في كل عمود من األعمدة الموجودة أمامك للتأكد من 
أن ال�يانـــات متجانســـة ومنقحـــة. نحن نعلـــم أن هذه 
الخطوة على األرجح هـــي األطول واألكثر إزعاًجا خالل 
مشـــ�وع تحليل ال�يانات، ولكنك حتًما س�تجاوزها طالما 

أنك تضع هدفك نصب عينيك.
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16 15

الخطوة ال�ابعة:
ما التحليل الذي يجب القيام به؟

وصلنا إلـــى الخطوة األخيرة في تحديـــد النطاق وهي 
تحديد التحليل الذي يجـــب القيام به لتقديم المعلومات 
لإلج�اءات باستخدام ال�يانات المتاحة لتحقيق األهداف 

المرجوة. 
قـــد يســـتخدم التحليل أســـاليب وأدوات مـــن مجاالت 
مختلفـــة منهـــا: علم الحاســـوب والتعلـــم اآللي وعلم 
ال�يانات واإلحصاء وعلم االجتماع. ومن الممكن تقسيم 
التحليـــالت إلى أربعة أنواع لتحديـــد الخيار األفضل منها 

كما يلي:

على  أساسي  بشكل  النوع  هذا  �ركز  الوصف:   .1
في  وقعت  التي  والسلوكيات  األحداث  فهم 

الماضي.

و�هتم  الماضي  على  أقل  بنسبة  �ركز  الكشف:   .2
النوع  يتضمن هذا  ما  الجا��ة. وغالًبا  باألحداث  أكثر 
المألوفة  غير  والحاالت  األحداث  عن  الكشف 

 الحالية.
بالسلوكيات  التنبؤ: �ركز على المستقبل والتنبؤ   .3

واألحداث المستقبلية.

4. التحسين.

5. تغ�ير السلوك: �ركز هذا النوع على إحداث تغ�ير 
في سلوكيات األف�اد والجهات واألحياء. وعادًة ما 
السببي  االستدالل  بأساليب  النوع  هذا  يستعين 

واالقتصاد السلوكي.

�وجد بالطبع أنواع أخرى من التحليل، لكننا ســـنركز في 
هذا الدليل على األنواع الخمسة المذكورة أعاله.

كمـــا تجدر بك اإلجابـــة على األســـئلة التالية في هذه 
الخطوة: 

1. ما التحليل الذي يجب القيام به؟ هل هو تحليل 
أو  للكشف  مهمة  أم  �نبؤي،  نموذج  أم  وصفي 
عملية  تجمع  األحيان،  أغلب  ففي  السلوك؟  تغ�ير 

التحليل أكثر من نوع من األنواع المذكورة أعاله.
 

هو  ما  التحليل؟  صحة  من  التحقق  سيتم  كيف   .2
أسلوب التحقق الذي يمكن االستعانة به باالعتماد 
التجارب  هي  ما  والسابقة؟  الحالية  ال�يانات  على 
صحة  من  للتحقق  تصميمها  يجب  التي  الميدانية 

التحليل قبل تعميمه والبدء بتنفيذه؟

المعلومات  يقدم  أن  للتحليل  يمكن  كيف   .3
المفيدة لإلج�اءات؟

الخطوة الخامسة:
كيف يمكنك استخالص النتائج

من ال�يانات المتوفرة لديك؟ 

اآلن بعـــد أن أصبحت لديك �يانـــات منقحة وحددت نوع 
التحليل المطلوب، حان الوقت الســـتخالص النتائج. يجب 
أن تبدأ مرحلة إ��اء ال�يانات من خالل ضم جميع المصادر 
المختلفة وســـجالت المجموعات لتض�يق نطاق ال�يانات 
والوصـــول إلى الخصائص األساســـية. كما يمكنك ا�باع 
ط��قة أخـــرى إلثـــ�اء ال�يانات وهي دمـــج مجموعات 
ال�يانات، أي اســـترجاع األعمدة من مجموعة �يانات أو 
عالمـــة تبويب واحـــدة ووضعها فـــي مجموعة �يانات 
مرجعية. وُتشـــكل هذه الخطوة عنصّ�ا رئيســـًيا في أي 
تحليل، ولكنها قد تكون معقدة في حال وجود كم ك�ير 

من المصادر.

عند جمـــع ال�يانات وتحضيرها واســـتخالص النتائج، يجب 
توخي الحـــذر لتجنب التحّيز غير المقصـــود أو أي أنماط 
أخرى غير مرغوب فيها. لنأخذ ال�يانات المســـتخدمة في 
بناء نماذج التعلم اآللي وخوا�زميات الذكاء االصطناعي 
على س�يل المثال، فهي تمثل في أغلب األحيان العالم 
الخارجـــي، وبالتالي قد �تحيز بشـــكل ك�يـــر تجاه بعض 
المجموعات واألفـــ�اد. ومن األســـباب التي تولد لدى 
األشـــخاص خوًفا من ال�يانات والذكاء االصطناعي هو 
عـــدم قدرة الخوا�زميات على تحديـــد حاالت التحّيز. في 
المقابل، عند تد��ـــب النموذج على التعامل مع ال�يانات 
المتحيزة، فإنه سيفســـر حاالت التحّيز المتك�رة على أنها 

ق�ار بالتك�ار وال تحتاج إلى التصحيح.
  

وهنـــا تب�ز الحاجة للتأكد من أن ال�يانات المســـتخدمة ال 
ُتعـــ�ز حاالت التحيز التي يمكـــن أن تؤدي إلى مخرجات 
متحيـــزة أو غير عادلة، ولذلـــك فهي جزء هام من عملية 
معالجـــة ال�يانات. فاآلن أصبح من المهم أن يتحلى عالم 
ال�يانات بميزة تحّمل المســـؤولية عن عملية صنع الق�ار 
في نموذج التعلم اآللي والقدرة على تفسيرها، وهي 
ميزة �تجاوز في أهميتها قـــدرة عالم ال�يانات على بناء 

النماذج في المقام األول.
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الخطوة السادسة:
كيف يمكنك تصو�ر ال�يانات

بشكل ُمجٍد ومفيد؟

لديك اآلن مجموعة �يانـــات غنية ومنظمة (أو ربما عدة 
مجموعـــات)، حـــان الوقت للبدء في استكشـــافها من 
خالل إنشاء الرسوم ال�يانية. وعندما �تعامل مع كميات 
ك�يـــرة مـــن ال�يانـــات، يعـــد التصو�ـــر أفضـــل ط��قة 
الستكشـــاف النتائج والتع�ير عنها، وهو المرحلة التالية 

من مش�وع تحليل ال�يانات. 

والتحدي هنا هـــو أن تكون قادً�ا على البحث والتنقيب 
في الرســـوم ال�يانية في أي وقـــت واإلجابة على أي 
سؤال قد يتم طرحه حول فكرة ما. وهنا يأ�ي دور عملية 
إعداد ال�يانات وتجهيزها. وإذا كنت الشخص نفسه الذي 
قام بكافة األعمال المرتبطة بجمـــع ال�يانات وتحليلها، 

فسوف تكون على د�اية تامة بال�يانات. 

�ند�ج الرســـوم والصور ال�يانية ضمن الط�ق المستخدمة 
إلث�اء مجموعـــات ال�يانات وتطو�ر خصائص تجذب النظر 
واالهتمـــام. فعلى ســـ�يل المثـــال، عندمـــا تضع نقاط 
ال�يانات على خارطة، قد تصبـــح قادً�ا على مالحظة أن 
مناطق جغ�افية معينة لها داللة وأهمية أكثر من غيرها 

من الدول أو المدن أخرى.
 

االعتبا�ات األخالقية:

يجـــب م�اعاة االعتبا�ات األخالقية طـــوال مرحلة تحديد 
النطاق وأيًضا خالل �نفيذ المش�وع بأكمله. غالًبا ما تركز 
الحوا�ات األولية حول األخالقيات على القيم التي نود 

ترســـيخها من خالل الحل قيد التطو�ر. فـــال يتعلق األمر 
بتحليـــالت ال�يانات أو الـــذكاء االصطناعي، وإنما يتعلق 
بالقيم االجتماعية التي ن��د ترســـيخها. وفي هذا اإلطار، 
علينا أن �تأكد من أن هذه الخطوة ليست ثانوية بل هي 
مجـــال تركيز مهم ومســـتمر يشـــمل جميـــع األط�اف 
المعنية، ال سيما األشخاص الذ�ن سيتأ��ون بهذا النظام.

�تضمن القضايا الواجب مناقشتها ما يلي: 

• الشفافية
- هل يعلم األشخاص الذ�ن "يمتلكون" ال�يانات أنك 

تستخدمها؟
- ما اإلج�اءات التي �تخذها تجاه األف�اد بناًء على هذه 

ال�يانات؟ 
- عندما تستهدف فئة معنية، هل تعرف هذه الفئة أنك 

تستهدفها وسبب ذلك؟
- ما سبل المساعدة والحماية التي يملكونها؟ 

- من هي األط�اف المعنية في كل مرحلة من المش�وع؟ 

• التم�يز / اإلنصاف والعدالة 
- ما هي المجموعات المحددة التي تسعى لضمان منحها 

مخرجات عادلة ومنصفة؟  
- ما تع��فك لإلنصاف والعدالة؟ خالل أي فترة زمنية؟ 

- كيف يمكنك الكشف عن حاالت عدم اإلنصاف؟ 
- كيف يمكن الحد من حاالت عدم اإلنصاف؟ 

- كيف نخفف من تأ�ير النظام المتحّيز على العدالة 
واإلنصاف؟

 
• المساءلة

- من هم األشخاص المسؤولين والذ�ن سيكونوا موضع 
مساءلة حول جميع األمور المذكورة أعاله؟ 

• التقبل االجتماعي
- إذا أصبح مش�وعك مع�وًفا لدى جميع أف�اد المجتمع، 

هل سيحوز على موافقتهم واستحسانهم؟  لماذا؟ 

• الخصوصية/ الس��ة واألمن 
- ما هي االعتبا�ات المتعلقة بالخصوصية (القانونية 

واألخالقية)؟
- كيف �تم حماية خصوصية األف�اد في ال�يانات؟

- ماذا عن الس�ّ�ة؟ 
- ما هي االعتبا�ات المتعلقة باألمن والحماية؟ ما الجهات 

المص�ح لها باإلطالع على ال�يانات وأي أج�اء مسموح 
باالطالع عليها؟  ألية أغ�اض؟ ما هي عملية التدقيق 

األمني؟
 

• هل من اعتبا�ات أخالقية أخرى؟  
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4. إعداد نموذج تج��بي للمش�وع

�ند�ج تجربة أي مش�وع من مشا��ع التحليالت تحت فئة 
االبتكار، حيث �تضمن هذه المرحلة التجربة والخطأ ألي 
مشـــ�وع جديد. مهمـــا كان ف��ـــق التحليـــالت منظًما 
ومستعًدا - سواء أكان التحدي يكمن في متغير رئيسي 
أو تســـتند إليه الخوا�زمية أو منهج عام للمشـــ�وع، يأ�ي 

المش�وع التج��بي مختلًفا عما هو متوقع.

شأنها شـــأن أي جهد ُ�بذل من أجل االبتكار في القطاع 
الحكومي، فإن تجربة أي مشـــ�وع تحليلي �تعارض إلى 
حد ما مع التفضيالت ال�ي�وق�اطية المتعلقة باالتســـاق 
وتجنـــب المخاطر، ولكنها في الوقت نفســـه ُتشـــكل 
مرحلة حاســـمة يمكن أن ُ�ثمر عن �ؤى هامة لتحســـين 
األداء عندما يحين الوقت للتنفيذ على نطاق أوسع. كما 
أن البدء بتجارب صغيرة يســـاعد في الحـــد من المخاطر 

وتحقيق �تائج واضحة.
 

من جهة أخـــرى، تمنح تجربة المشـــ�وع التحليلي فرصة 
للتصحيح وبالتالي تساعد في تحسين جهود اال�تقال �ين 
م�احل المش�وع بدًءا من تحديد النطاق إلى التنفيذ. كما 
يسهم تعد�ل معا�ير المشـــ�وع خالل المرحلة التج���ية 
في ��ادة احتمالية النجاح في مرحلة التنفيذ وما بعدها.

5. �نفيذ النموذج وتعميمه

ال ت�ال البحوث والد�اســـات حول �نفيذ وتعميم مشا��ع 
التحليالت محدودة، ونظً�ا الختالف مشـــا��ع التحليالت 
عن بعضهـــا البعض مـــن حيـــث الهيـــاكل والمي�انيات 
واألهداف؛ فإن تحديد الممارســـات القابلة للتعميم في 
هذه المشـــا��ع ينطـــوي على تحديات عـــدة. وال توجد 
حلول جاهزة هنا، فالحل األساســـي هو االستم�ار في 
إج�اء التجارب وإدخال التعديالت والتحسينات المستمرة.

واحدة مـــن أكبر األخطـــاء التي �رتكبها األفـــ�اد فيما 
يتعلق بتحليـــالت ال�يانات هي اعتقادهـــم أن النموذج 
ســـيواصل العمل بشـــكل ط�يعي إلى أجل غير مسمى 
بمجرد بنائه وبدء تشـــغيله. والواقـــع عكس ذلك تماًما؛ 
فإذا لم يتم تحســـين النماذج باســـتم�ار وتغذيتها ب�يانات 
جديدة ســـيتدنى مستوى جودتها مع م�ور الوقت. كما 
يجب إعـــادة تق�يمها وتد��بها بشـــكل متواصل وتطو�ر 
ســـمات جديدة لكي تبقى مفيـــدة ودقيقة. والخالصة 
التـــي يمكننا الخ�وج بها من هذه الخطوات األساســـية 
في مجـــال التحليـــالت وال�يانات هي أن مهـــام عالم 
ال�يانات ال �نتهي أبًدا وهذا ما يجعل العمل مع ال�يانات 

تجربة اس�ثنائية.
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نصائح لعرض ال�يانات بط��قة مهنية

من الط�يعي أن يســـاهم عرض ال�يانات في تع��ز فهم 
األشخاص للمعلومات المعقدة، حيث أن عرض ال�يانات 
يتطلب شفافية عالية. إذ �ؤدي إخفاء األرقام الهامة أو 
تقديم معلومـــات كثيـــرة أو اختيار الرســـم ال�ياني غير 
المناسب إلى التشويش غير المقصود للرسالة التي ت��د 

إيصالها من خالل ال�يانات.

أن هنـــاك بعض القواعـــد التي يمكنـــك ا�باعها لتجعل 
العرض التقديمي دقيًقا قدر اإلمكان.

فيما يلي أربع قواعد بهذا الخصوص:

ال تسمح لالنحياز بالتحكم في خيا�ا�ك

يتعرض اإلنسان على الدوام للوقوع في فخ االنحيا�ات 
المعرفيـــة بما فيها االنحياز التأكيدي. فمن الســـهل أن 
نصـــب تركيزنـــا علـــى إيجاد األرقـــام التـــي �ثبت صحة 
معتقدا�نا فقط، وذلك بشـــكل ال شعوري. فعندما ن��د 
أن �ثبـــت صحة فكـــرة ما، نميل إلى جمـــع األدلة التي 
تدعم معتقدا�نا ونفسرها بط��قة تؤكدها. ولكن إد�اك 
هـــذه الط�يعية لدينا، يمثل خطوًة جيـــدة للبدء بالتفكير 

في كيفية إيصال ال�يانات إلى جمهور معين.

فقد �تحول �واية قصة مـــا أو تصو�ر �يانات معينة إلى 
آليـــة مضللة إذا كنت عازفًا على البحث عن األرقام التي 
تدعـــم وجهة نظـــرك فقط ال غير. ولكـــن كيف يمكنك 
مواجهة هذا االنحياز؟ عليـــك أن تدرب عقلك على فعل 
األمـــر المعاكـــس، أي أن توســـع النطـــاق وتبحث عن 
المعلومـــات التي ت��د من تعقيد أفـــكارك. فالعمليات 
الحسا�ية أشبه بقيادة الد�اجة، ما عليك إال التدرب على 

اال�تباه وسيصبح أمً�ا تلقائًيا في نهاية المطاف.

ال ُتخِف مواضع عدم اليقين

حيا�نا ال تخلو من انعدام اليقين وهو جزء �اسخ فيها، فال 
تحرم جمهـــورك منه وتأكد من تضميـــن جميع ال�يانات 
التي �ناقض وجهة نظرك. فانعدام اليقين مهم جًدا، وال 
يمكنك إخفاؤه أبًدا. إذا تكتمت عن معلومات قد تضيف 
عـــدم اليقين إلى وجهـــة نظرك، فإنك تقـــوم بالتالعب 

بالمعلومات لترسم صورًة ضيقة للواقع.

كما ينطبق ذلـــك على المعلومات التي قد تحفز الحوار 
النا�ج عن انعدام اليقين. فقد يساعد رسم �ياني جيد في 
اإلجابة على تساؤل ما، إال أن �إمكانه أيًضا إ�ارة فضولنا 

ودفعنا لط�ح الم��د من األسئلة.

كما يدل الكشف عن ال�يانات المناقضة على مصداقيتك 
ويع�ز من ثقة الجمهور بك. فال تسمح لع��متك أن �ت�اجع 

ألن رسالتك تحتوي على معلومات نا�جة عن غموض 

استخدم ال�يانات الموثوقة

قـــد تعتقـــد أن هذه النصيحـــة مف�وغ منهـــا إال أنه من 
األفضل دائًما تك�ارها، فال تســـتخدم إال مصادر موثوقة 

لل�يانات.

هناك عدد من الط�ق التي يمكنك من خاللها التأكد من 
دقة ال�يانات، واألســـهل منها هو التأكد من أنها قادمة 
من مصـــدر موثـــوق بـــه. فـــإذا وجـــدت �يانـــات ت��د 
اســـتخدامها، عليك التوصل إلى مصدرها األصلي للتأكد 
من صحتها. اســـأل أيًضا عن الظ�وف التي نشـــأت فيها 
هذه ال�يانات، وهل نشرتها جهة لها أجندة سياسية؟ هل 
هي متحيزة؟ إذا أجبت بنعم على أي من هذه األسئلة، 

ننصحك بالتأني قبل استخدام هذه ال�يانات.

أما الط��قة األخرى لتع��ز موثوقية ال�يانات �تمثل في 
استخدام ال�يانات المنشورة حديًثا، أما إذا كانت ال�يانات 
تعود لعـــام أو عامين عليـــك توضيح ذلك أ�نـــاء العرض 

التقديمي.

وأخيً�ا، إذا لم تكن متأكًدا من اآللية التي �تبعها، يمكنك 
التعاون مع الخب�اء. وهذا ينطبق على وجه الخصوص إذا 
كنت ترغب بنشـــر وجهـــة نظرك القائمة علـــى ال�يانات 
للعامة، ننصحك باالمتناع عن نشـــر أي �يانات لم ي�اجعها 

خ�ير.

ال�يانات، بـــل على العكس عليـــك أن �تقبلها كما هي 
لتحفز الحوار وت��ع الثقة لدى جمهورك.

ال بد من التذكير هنا أنه من المهم عدم اإلف�اط بتقديم 
المعلومـــات غير الواضحة للجمهور. وما عليك هنا إال أن 
تحكم بنفســـك وتط�ح السؤال التالي: "إذا كنت أستمع 
إلى هذا العـــرض التقديمي، هل ســـيمنعني وجود أو 

غياب هذه المعلومة من فهم الموضوع األساسي؟".

امنح تصاميم ال�يانات السياق المناسب

للحد من احتمالية إســـاءة الفهم، عليك أن تضع ال�يانات 
التي تستعرضها باإلطار المناسب. ولن يساهم ذلك في 
تقليـــل فرصة أن يســـيء جمهورك فهـــم ال�يانات التي 
تعرضهـــا، وإنما يســـاعدك على إحكام الســـيطرة على 
االنحيـــاز التأكيـــدي لديك. ننصحك بعـــرض قضيتك على 
شـــكل خطوات وربط كل تب��ر بخطوات سابقة والحقة 
لتضمن عدم وضع أهداف غير قائمة على أسس صحيحة.

كما عليـــك توضيح المصـــدر األصلي لل�يانـــات وتقديم 
تفســـي�ات بديلة إن أمكـــن ذلك. وهـــذا يجعلها خطوًة 
هامة عند استع�اض ال�يانات، ألننا ن��د أن نرى معلومات 
مقدمة بط��قة بسيطة دون أن تأ�ي هذه البساطة على 

حساب الفهم.
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ما �الـــت الكثير مـــن الدول غير مســـتعدة الكتشـــاف 
اإلمكانيات الحقيقية لل�يانات فـــي القطاع الحكومي 
رغـــم أنها أ�بتت أهميتها البالغة.  نســـتعرض أدناه بعض 
أسس االستخدام الفاعل لتحليالت ال�يانات في الجهات 

الحكومية.

مـــع ت�ايد أهمية ال�يانـــات الضخمة و�تيجـــة للمتغي�ات 
المتســـارعة التي نشهدها في العصر الحالي، بدأ تعميم 
العمـــل فـــي مجـــال ال�يانات علـــى جميع مســـتويات 
الحكومة، وبدأ الموظفون الحكوميون  �واجهون بعض 

التحديات المشتركة.

يت�ايد استخدام موظفي إدا�ات تكنولوجيا المعلومات 
واالبتـــكار وخب�اء التقنيـــات في الجهـــات التي ُتعنى 
بمواضيـــع مثـــل الصحة أو المبـــاد�ات العامـــة لقواعد 
ال�يانـــات والتحليالت وأســـاليب الحوكمة القائمة على 

األدلة، وليس هذا باألمر الجديد.

1. تكلفة تصور ال�يانات تشكل تحدًيا يصعب تجاوزه. 
تمكنت  إذا  ال�يانات  تحليالت  إج�اء  السهل  فمن 
ال�يانات  تصور  ب�امج  تكاليف  تحمل  من  الجهات 
المتطورة، إال أن تكلفتها الك�يرة تدفع الجهات إلى 
القصير  المدى  على  تكلفة  أقل  بديلة  ط�ق  إيجاد 

لكنها أكثر تكلفًة على المدى الطو�ل.

تحدًيا  الموازنات  الط�يعة األصيلة إلعداد  2. تشكل 
مالًيا ف��ًدا من نوعه أمام خب�اء التقنيات في جميع 
المستويات. عادًة ما يتم إعداد الموازنات في وقت 
الذ�ن  التقنيات  خب�اء  على  أن  يعني  مما  مسبق 
ال�يانات  يعملون ضمن مشا��ع تج���ية قائمة على 

االلت�ام بطلبات التمو�ل في وقت مسبق أيضًا.

3. أما التحدي اآلخر، فيتمثل في توظيف الكفاءات 
في  أصًال  تعمل  التي  الكفاءات  وإيجاد  المؤهلة 
تحليل  مها�ات  تمتلك  والتي  الحكومي  القطاع 
التي  المتاحة  األدوات  من  الكثير  هناك  ال�يانات. 
تسمح للقطاع الحكومي بتحليل ال�يانات مثل نظام 
ونمذجة   R البرمجة  ولغة   SAS ال�يانات  تحليل 
ُيستخدمان  اللذان  وبايثون  تابلو  وبرنامجا  ال�يانات 
لغايات تصور ال�يانات. ورغم إمكانية إج�اء تحليالت 
ال�يانات على يد عالم �يانات وخب�اء خارج�ين، يجب 
المعرفة  الحكومي  القطاع  موظفو  يمتلك  أن 
األساسية باآللية التي يعد علم اإلحصاء أساًسا لها. 
عملية  تع�ز  مفيدة  �ؤى  على  الحصول  يمكن  فال 
النتائج  م�اقبة  على  االقتصار  خالل  من  الق�ار  صنع 
يتطلب  فاألمر  ال�يانات،  تحليل  عملية  عن  الصادرة 
وتفسير  وتحليل  جمع  كيفية  على  التعرف  أيًضا 

وتصور ال�يانات.
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أوًال.  ال�يانات  بجمع  ال�يانات  تحليل  عملية  تبدأ   .4
ومع تأدية القطاع الحكومي لوظائف متعددة، 

يكون لديه وصول ك�ير لمصادر متنوعة من ال�يانات. 
ورغم اإلمكانيات الهائلة التي تزخر بها عملية جمع 
بعض  في  الحكومي  القطاع  �ولي  ال  ال�يانات، 
من  والتي  ال�يانات  توحيد  بعملية  اهتماًما  األحيان 
الض�وري أن يكون لها صيغة وبنية مشتركة. ففي 
دمج  الصعب  من  ال�يانات،  توحيد  تحقق  عدم  حال 

ال�يانات واستخ�اج المعلومات الهامة منها.

رقمية  تكون  أن  يجب  المجموعة  ال�يانات  أن  كما 
المستوى  وعلى  الجهة  مستوى  على  ومخزنة 
الوطني أيًضا. لتحقيق ذلك، على القطاع الحكومي 
ف��ق  وتشكيل  لل�يانات  �نيفيذي  رئيس  تع�ين 
خطى  على  سيً�ا  ال�يانات  جودة  إلدارة  مخصص 
أن  يجب  كما  الخاص.  القطاع  شركات  من  الكثير 
أف�اد  لجميع  متاحًة  المجموعة  ال�يانات  تكون 
المجتمع، فهذا ال يساهم فقط في تع��ز شفافية 
أيًضا  يخلق  بل  الحكومي  القطاع  ضمن  العمليات 

فرًصا للتحسين.

ال�يانات  الحكومي أن يدرك قيمة  القطاع  5. على 
أفضل  سياسات  لصياغة  الهامة  األصول  من  كجزء 
و�نفيذها بشكل أكثر فعالية. ولالستفادة من عملية 
من  ال�يانات   كافة  �ين  الربط  يجب  ال�يانات،  جمع 
كافة الجهات و�نظيمها عبر عمليات الف�ز والترتيب 
تكون  الحاالت  من  الكثير  في  أنه  إال  والمعالجة. 
الجهة  مستوى  على  ومنتشرة  متفرقة  ال�يانات 
الفعال.  استخدامها  يمنع  أيًضا مما  وأكثر من جهة 

ويعود تف�ق ال�يانات إلى االعتقاد القابل بأن 

مالكيها  �يد  تبقى  أن  يجب  والمعلومات  ال�يانات 
للمشاركة.  متاحة  وليست  الملكية  من  جزء  وأنها 
والمد�ر  الجهات  قيادة  تسعى  أن  يجب  لذلك 
غير  االنطباع  هذا  إلغاء  نحو  لل�يانات  التنفيذي 
المتناسب مع توجهات العصر وترسيخ ثقافة جديدة 

لمشاركة ال�يانات.

ال�يانات  على  قائمة  جديدة  �يئات  حالًيا  ظهرت   .6
الضخمة تحدث ثورة في حجم و�نوع وسرعة توليد 
ال�بانات. و�تج عن ذلك ط�ح وتطو�ر أدوات جديدة 
ال�يانات بشكل  تحليالت  إج�اء  الجهات على  تساعد 
أسهل وأس�ع. و�تمثل إحدى المتطلبات التي تمكن 
التحليالت  تقنيات  إدماج  من  الحكومي  القطاع 
بقد�ات  المستمر  االس�ثمار  في  بنجاح  الجديدة 
ثقافة  وترسيخ  الموظفين.  �ين  ال�يانات  تحليالت 
تحقق المواءمة �ين تحليالت ال�يانات ورسالة الجهة 
وأخالقيات  اإلحصاء  بعلم  األساسية  والمعرفة 

استخدام ال�يانات.
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