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بات عالم ال�يانات واســـًعا للغاية و�زخر �إمكانات هائلة 
قادرة على فتح المجال أمام جيل من االبتكا�ات القائمة 
علـــى الحقائق فـــي الحكومات، وذلك مـــن خالل دور 
ال�يانـــات المتمثـــل في دعم األفـــكار الجديـــدة بأدلة 
قاطعـــة. منطلًقا مـــن تطلعا�ه نحو إرضـــاء المتعاملين 
و�نظيـــم العمليـــات وإيضـــاح االســـت�ا�يجيات المتبعة، 
ت�اكمـــت لدى القطـــاع الحكومي كميـــات ك�يرة من 
ال�يانات على مـــدار العقد الماضي باإلضافة إلى حرصه 
على االس�ثمار بالتقنيات الحديثة و�نمية الكفاءات التي 
ُ�تقن تحليل ال�يانات. وترســـيخ ثقافة ا�خاذ الق�ا�ات بناء 
على تحليل ال�يانات والحقائق. كأســـاس شـــامل آلليات 

صنع الق�ار. 

مما ال شـــك فيه أن أكبر العقبات أمام ترســـيخ خدمات 
حكومية قائمة علـــى ال�يانات ليـــس مرتبًطا بالجوانب 
الفنيـــة، إنما بالثقافة الســـائدة. فمن الســـهل أن نِصف 
الكيفيـــة التي ســـُندخل فيها ال�يانات فـــي آليات صنع 
الق�ار، إال أن التحدي يكمن في اعتياد الموظفين عليها 
وا�باعهـــا تلقائًيا نظً�ا لمـــا يتطلبه ذلك مـــن تغ�ير في 
ط��قة التفكير وهو تحٍد ك�ير ومتشـــابك. لهذا الســـبب، 
نقـــدم 8 توصيات من شـــأنها أن تســـاهم في ترســـيخ 

ونشرثقافة صميمها ال�يانات.

1. الثقافـــة القائمة على ال�يانات تبدأ من المناصب 
العليا.

يفترض قـــادة الجهات التي �تمتـــع بثقافة قائمة على 
ال�يانات أن عملية صنع الق�ار داخل جها�هم قائمة على 
ال�يانات وأن ذلك هو األمر الط�يعي وليس اســـ�ثناًء أو 
أمر مســـتحدًثا. وهذا مـــا يجعلهم مثًال يحتـــذي به بقية 
المعن�ين بصنع الق�ار في الجهة. فعلى س�يل المثال، قد 
يمضـــي المـــد�اء التنفيذ�ـــون 30 دقيقـــة فـــي بداية 
االجتماعات التي يعقدونهـــا لم�اجعة تفاصيل الع�وض 
المقترحة والحقائق الداعمة لها حتى يتمكنوا من ا�خاذ 
قـــ�ا�ات تســـتند إلـــى األدلـــة. وهكـــذا ُتعمـــم هذه 
الممارســـات علـــى جميع مســـتويات الجهـــة، ويحرص 
الموظفون ال�اغبون �إ�بات مها�ا�هم والت�امهم بالعمل 
على التواصل مـــع القادة  فالمثال الـــذي يضربه بعض 
القادة في المناصب العليا قد يحفز تحوالت ك�يرة على 

مستوى الجهة ككل.
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2. ا�تقاء المقا�يس واختيارها بعناية.
يتمتع قادة الجهات الحكومية والشـــركات بقدرة ك�يرة 
على التأ�ير في الســـلوكيات الشـــائعة من خالل مهارة 
اختيار الجوانـــب التي يجب قياســـها وتحديد المقا�يس 
التي ُيتوقع من الموظفين استخدامها. لنفترض مثًال أن 
جهة حكومية تســـعى لتوفير التكاليف من خالل التنبؤ 
بأضـــ�ار الطرقات، فالمقياس المناســـب هنا اســـتخدام 
التحليالت التنبؤيـــة للوقت وحركة الم�ور. بالتالي، يجب 
علـــى الف��ق أن يقـــدم �نبؤات واضحة حـــول احتمالية 
وحجـــم األض�ار التي ســـتلحق بالطرقات. كمـــا أن عليه 
متابعة جودة هذه التنبؤات مما يضعها في تحسن ثابت 
ومســـتمر. لنأخذ مثـــاًال على برنامج للرعايـــة االجتماعية 
يسعى لتقديم المعونات للمستفيد�ن بأكبر قدر ممكن 
مـــن الدقة والسالســـة، وما يعطل هـــذه العملية هي 
اإلحصاءات المتوفرة حول آلية تقديم الرعاية االجتماعية 
والتـــي ال تحدد المســـتفيد�ن وجـــودة الخدمات التي 
يتلقونهـــا. ولكن من خالل وضع مقا�يـــس أكثر تفصيًال 
لتجارب أف�اد المجتمع، يمكن لهذه الجهة الحكومية أن 
تجـــري �نبؤات كميـــة متقدمة لبرنامجهـــا وتحدد مدى 
اســـتخدام الخدمـــات التي �وفرهـــا لتحقيـــق الهدف 

المنشود.

3. ال �ترك علماء ال�يانات خلف األبواب المغلقة.
عادًة ما يكون علماء ال�يانات مشـــ�تين في أنحاء الجهة 

الحكومية مما يصعب تواصلهم مع القادة. أو باقي 

الموظفين وال يمكـــن لتحليالت ال�يانـــات أن �تطور أو 
تقدم قيمة مضافة عندما تعمل بشكل منع�ل عن باقي 
أقسام الجهة. ولمواجهة هذا التحدي، يجب على الجهة 
ضمان تعـــاون وتقارب كافة األقســـام وإ�الـــة حواجز 
االتصال و الحرص على تع��ف الموظفين بمبادئ الترميز 
الكمية.  ال�يانـــات  الحاســـوبي وإحاطتهم بمصطلحات 

وتع��فهم بمبادئ علم تحليل ال�يانات.

4. الحل الس��ع لتحديات الوصول إلى ال�يانات.
يعاني الكثير من الموظفين على مختلف مســـتويا�هم 
مـــن عدم قدرتهـــم على الوصـــول إلـــى ال�يانات حتى 
األساسية منها. ورغم الكثير من الجهود المبذولة إلتاحة 
الوصول العادل إلى ال�يانات ضمن الجهات والشركات، 
فـــإن هذا التحدي ما �ال قائًمـــا. وهو �ؤدي إلى نقص 
المعلومات المتاحة ألخصائيي تحليـــل ال�يانات ويجعل 
من المســـتحيل صياغة الثقافة القائمة على ال�يانات أو 

حتى تطورها.

5. وضع إطار لمواضع الغموض.
ال أحد منا ينكر أن اليقين المطلق أمر مســـتحيل، فطلب 
اإلجابات الص��حة والدقيقة حول مستويات اليقين يضع 
صناع الق�ار في مواجهة مباشـــرة مع مصادر الغموض، 
لتب�ز تساؤالت على غ�ار: هل هذه ال�يانات موثوقة؟ هل 

لدينا أمثلة قليلة جًدا على النماذج الموثوقة؟ في 

المقابل، �ؤدي تشجيع الموظفين على تفهم الغموض 
إلى �نفيذ تجـــارب تحقق �تائج إيجا�ية (من ناحية الحلول 

وتحسين اآلليات على حد سواء).

6. تقديم التد��ب المتخصص في الوقت المناسب.
 تســـ�ثمر الكثيـــر مـــن الجهـــات فـــي جهـــود التد��ب 
المستمرة، إال أن الموظفين سرعان ما ينسون ما تعلموه 
بســـبب غياب التط�يـــق العملي. ورغـــم أهمية تضمين 
مها�ات ال�يانات األساسية في الدو�ات التد���ية، إال أنه 
من األفضـــل تد��ب الموظفين علـــى مفاهيم وأدوات 
متخصصة في التحليل قبل أن يحتاجوا إليها بفترة قصيرة.

7. اســـتخدام تحليل ال�يانات لمســـاعدة الموظفين 
على أداء مهامهم.

سرعان ما ننســـى الدور المحتمل الذي يمكن أن �تقلده 
إ�احـــة المعرفـــة بال�يانـــات والتعامـــل معهـــا لكافة 
الموظفين. إذ يســـاهم ذلـــك في تمكينهـــم من ا�باع 
النصائح المذكورة في الكتاب الذي يحمل عنواًنا يلصق 
 Automate the Boring بالذاكـــرة حول البرمجة وهـــو
Stuff with Python. ويجـــب تحفيز الموظفين للتد��ب 
على استخدام تحليل ال�يانات وتغ�ير ط��قة عملهم وإب�از 
الفوائد المترتبة على استخدام تحليل ال�يانات  مثل توفير 

الوقـــت وتجنب إعـــادة المهمـــات أو الحصـــول على 
المعلومات التي يحتاجونها في الوقت الفعلي.

8. التد��ب على تفسير الخيا�ات المتعلقة بتحليالت 
ال�يانات.

من النـــادر أن نجد منهجية واحـــدة صحيحة للتعامل مع 
التحديـــات المتعلقـــة بتحليل ال�يانـــات، إذ يتوجب على 
علمـــاء ال�يانـــات ا�خاذ خيـــا�ات �نطوي علـــى �نا�الت 
مختلفـــة. لذا، من األفضل أن تســـأل أعضاء الف��ق حول 
كيفيـــة تعاملهم مع تحٍد ما والبدائل التي أخذوها بعين 
االعتبار وط�يعة التنا�الت وســـبب تفضيلهم لمنهجية ما 
على األخرى. وا�باع هذه الممارســـة بشكل دائم يمنح 
الف�ق فهًما أعمـــق للمنهجيات ويحفزهـــم على النظر 
لمجموعـــة أوســـع من البدائـــل أو إعـــادة التفكير في 

االفت�اضات ال�اسخة لد�هم.

يمكـــن لل�يانـــات أن توفر نوًعـــا من األدلـــة التي تدعم 
الفرضيات مما يمنح المد�اء الثقة بالدخول في مجاالت 
وآليـــات جديدة ويجنبهم خوض مغامـــ�ات غير مضمونة 
النتائـــج. وال يكفي أيًضا أن �تطلـــع الجهة ليصبح عملها 
قائًما على ال�يانات، فاألمر يتطلب منها ترســـيخ ثقافات 
�تيح تطـــور وتقدم طـــ�ق التفكير. لتشـــجيع ذلك، على 
القادة أن يكونوا مثاًال ُيحتذى به من خالل تبني عادات 
جديـــدة والتوصل لمـــا تعنيه حًقـــا آلية صنـــع الق�ا�ات 

القائمة على ال�يانات.
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تقـــدم تحليـــالت ال�يانات �ؤى وتحســـينات جديدة على 
مبادئ الحوكمة فـــي الكثير من المجاالت الهامة بدًءا 
من تحســـين مخرجات الصحة العامة ووصوًال إلى دعم 
أنظمـــة النقل اآلمـــن. إال أننا بحاجة إلـــى بعض عوامل 
التمكين إلنجاح اســـتخدام تحليـــالت ال�يانات. فيما يلي 
سنذكر بعض السياســـات الموصى بها لتط�يق تحليالت 

ال�يانات:
 

1. إعداد خ��طة ط��ق لسياسة ال�يانات المفتوحة
�زخر تبني سياسة لل�يانات المفتوحة بم�ايا كثيرة تساهم 
في تطو�ر مشـــا��ع التحليالت المتكاملة بوتيرة س��عة 
مع الحرص على الشفافية والتشاركية. إذ �تيح سياسات 
ومنصات ال�يانات المفتوحة العمل بشـــفافية أكبر تجاه 
أف�اد المجتمع وربطها مباشـــرًة مـــع الباحثين الخارج�ين 
والخوا�زميات و/أو قواعد ال�يانات التي تدعم مشـــا��ع 
التحليالت الفاعلة. وبعد االســـتخدام المتقدم لل�يانات، 
تكمن الخطـــوة التالية في إعداد خ��طة ط��ق لل�يانات 
المفتوحة تســـاهم في �نمية معرفتـــك ومها�ا�ك في 
مجال تحليل ال�يانات ورســـم مستقبل يفتح المجال أمام 

الحوا�ات المتعلقة بسياسات ال�يانات المفتوحة.

2. إعـــداد ب�امج وأوصاف وظيفية تعـــ�ز محو أمية 
ال�يانات

بعـــد إعـــداد أوصـــاف وظيفية وأطـــر جديـــدة لب�امج 
تســـتقطب علماء ال�يانـــات الذ�ن �بحثـــون عن وظائف 
حكوميـــة، مـــن الممكن للمـــدن أن تعمـــل على جذب 
الكوادر الوظيفية التي تمتلك مها�ات عالية في مجال 

تحليل ال�يانات لترســـيخ ونشـــر مهـــا�ات ال�يانات ضمن 
مســـتويات مختلفة من حكومة المدينة. فســـواء أكان 
األمر متعلًقا باستحداث منصب المد�ر التنفيذي لل�يانات 
أو تشـــكيل ف��ق للتحليالت أو حتـــى تع�ين عالم �يانات 
في كل إدارة حكومية، ســـيؤدي ط�ح منصب مخصص 
لل�يانات بدعم مـــن اإلدارة العليا إلى تمكين الجهة من 
تطو�ر مشا��ع التحليالت التي تحتاجها. إلى جانب تع�ين 
خب�اء ومختصيـــن بال�يانات، يمكنك أيًضـــا تع��ز القد�ات 
الداخلية من خـــالل تصميم الب�امـــج التد���ية التي �تيح 
فرص التقـــدم الوظيفي للموظفين. وهنـــاك مثال �ائد 
علـــى ب�امـــج التد��ب علـــى التحليالت ضمن مســـتوى 
المدينة وهي أكاديمية SF Data في سان ف�انسيسكو 
التي تقدم مساً�ا للموظفين الحكوم�ين لتلقي التد��ب 
االحت�افي الذي �ركز على مهـــا�ات وتحليالت ال�يانات 

في العمل الحكومي.

3. تحفيز وتمكين التعاون ما �ين اإلدا�ات للربط �ين 
الموظفين ومصادر ال�يانات

من خالل تطو�ر مش�وع التحليالت، يتقلد علماء ال�يانات 
دوً�ا استشا�ً�ا وذلك ألنهم غالًبا ما يعملون خا�ج اإلدارة 
التي ينَفذ فيها المشـــ�وع. لذا من المهم وضع مسا�ات 
لعلمـــاء ال�يانـــات �تيح لهـــم التعـــاون والحصول على 
المدخالت مـــن اإلدارة أو الجهة المعنية. وفي الوقت 
ذا�ه، على المشــــــرفين توفير مســـــــا�ات تحفز علــى 

التواصل الشخصي مــــع خــــب�اء ال�يانات الجدد. كما 
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يجب تخصيص جزء من المسؤوليات اليومية لمساعدتهم 
علـــى "تخصيص الوقـــت" للمشـــاركة في المشـــا��ع 
المتمحورة حـــول ال�يانات. ومن خـــالل تحفيز موظفي 
الجهـــات الحكومية علـــى التواصل مع علمـــاء ال�يانات 
والعمل على تط�يـــق حلول تحليل ال�يانات على القضايا 

الرئيسية.

إن التعاون �ين موظفي الحكومة وعلماء ال�يانات يعتبر 
في غاية األهمية حيث أن الجهات الحكومية لد�ها كم 
هائل من ال�يانات المخ�ونة وغير المعالجة وباســـتخدام 
تقنيات تحليل ال�يانات يمكن تصنيف ال�يانات واســـتخ�اج 
�تائج تســـاهم في صنع القـــ�ا�ات الحكومية بناء على 
 GeoHub األدلـــة. في لـــوس أنجلـــوس، تقدم منصـــة
لل�يانـــات المفتوحة وصوًال غير مســـبوق إلـــى مصادر 
ال�يانات المتكاملـــة في المدينة. و�تـــاح هذه المنصة 
للجميـــع وهـــي مصممـــة للســـماح ألفـــ�اد المجتمع 
باكتشـــاف وتصُور وتحميل ال�يانـــات المفتوحة القائمة 
على الموقـــع الجغ�افي. كما تســـمح المنصة للجهات 
المختلفـــة في المدينة بمشـــاركة ال�يانـــات والوصول 

واالستخدام التشاركي ل�يانات الجهات األخرى.

4. تبني إج�اءات تسهل اســـتخالص ال�ؤى القائمة 
على ال�يانات على مستوى الجهة

مهما كانت الوســـيلة التـــي تلجأ إليهـــا لتع��ز تحليالت 
ال�يانات، فإن تبني آلية فاعلة إلدارة المشـــ�وع �تطلب 
وضع إطار للسياســـات يمّكـــن خب�اء علـــم ال�يانات من 
تصميم مشا��ع التحليالت مع حصولهم على الدعم من 

األقســـام القانونية واإلدا��ة المعنية باإلشـــ�اف ضمن 
الجهة. وبهدف تطو�ر مشـــا��ع تحليالت متقدمة، على 
الجهات أن تفرض إج�اءات شاملة كممارسات استخدام 
ال�يانات والب�وتوكوالت األمنية أو االتفاقيات القانونية 
وا�فاقيـــات مشـــاركة ال�يانـــات الموحـــدة. وتســـاهم 
اإلجـــ�اءات في �نظيم وترســـيخ ممارســـات اســـتخدام 
ال�يانـــات على مســـتوى الحكومة، ولكـــن على مد�اء 
المشـــ�وع اال�تباه إلى التحيز غيـــر المقصود للخوا�زمية 

الذي قد يكون أساًسا لنماذجهم.

5. الربـــط �يـــن المشـــاركة المجتمعيـــة وتحليالت 
ال�يانات

قد يعمل المد�اء التنفيذ�ون لل�يانات داخل بلدية المدينة 
إال أنهم جزء من المجتمـــع المحيط ومنظومة ال�يانات. 
و�نتـــج أفضل الـــ�ؤى المتعلقـــة بالتحليـــالت عند ربط 
المجتمعية، ففي  بالمشـــاركة  الحكومي  االســـتخدام 
نهاية المطاف أف�اد المجتمع هم الفئة المستهدفة من 
تحليالت ال�يانات. ومما ال شـــك فيـــه أن أًيا من الجهود 
التي ســـتقوم بها الجهات ســـ�ثمر عن �تائج أفضل عند 
مشـــاركة أف�اد المجتمـــع في صياغتها، ســـواء أكانت 
تحليل ال�يانـــات المتوفرة عبر منصات لل�يانات المفتوحة 
أو تطو�ـــر تصور لل�يانات أو د�اســـة مشـــ�وع للتحليالت 
التنبؤية. ومن خالل إنشـــاء نماذج التحليالت المســـتندة 
إلى المدخالت المباشـــرة من أفـــ�اد المجتمع أو التي 
�تطور بالشـــ�اكة مع مجموعة تقنية من أف�اد المجتمع، 
ســـتكون قادً�ا على تحســـين الخدمات وال�ؤى القائمة 

على ال�يانات.

6. وضع قواعد لضمان اإلنصاف والمساواة
تعتبر تحليالت ال�يانـــات أداة عملية لتجاوز نقص الموارد 
وتصنيف ال�يانات الواسعة غير المت�ابطة، إال أنها تؤدي 
إلـــى إعادة إ�تـــاج التحيـــ�ات ومواضع عـــدم اإلنصاف 
الكامنة في قواعد علم ال�يانات. من المهم للجهة التي 
تعمـــل بهـــا أن تضع معا�يـــر وآليات تضمن المشـــاركة 
الواضحة والمســـتمرة مع أف�اد المجتمع باعتبارها جزًءا 
هاًما من تع��ز الشـــفافية وتضمين ممارسات التحليالت 

الشاملة للجميع في العمل الحكومي.
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يتمتع أســـلوب التعامل مـــع ال�يانـــات وإدارتها بأهمية 
ك�يـــرة للجهات الحكومية والخاصـــة وذلك ل�تمكن من 
تســـ�ير عمليا�ها اليوميـــة بكفاءة أكبر وا�خـــاذ ق�ا�ات 
قائمة علـــى المعلومات والحقائـــق لالرتقاء بالخدمات 
التي تقدمها ألف�اد المجتمـــع والمتعاملين. ونظً�ا إلى 
أن التحديات الواجب حلها متشـــابكة ومتعددة األوجه 
في القطاع الحكومي أكثـــر منها في القطاع الخاص، 
تمثل تحليالت ال�يانات مساً�ا ينبغي على جميع الجهات 
الحكوميـــة أن �تخـــذه. فهنـــاك الكثيـــر مـــن األمثلـــة 
والممارسات التي تجســـد الفوائد التي يحققها القطاع 
الحكومي من اســـتخدام تحليالت ال�يانات. أما بالنسبة 
للجهات الحكومية التي ما �الت مترددة أو غير مستعدة 
لتوظيف تحليالت ال�يانات في آلية صنع الق�ار، نقول أن 
األوان لم يُفت بعد لالســـتفادة مـــن إمكانات تحليالت 

ال�يانات والبدء من الصفر.

تفتح تحليالت ال�يانات آفاًقا جديدة �تمثل في اكتســـاب 
�ؤى غيـــر مســـبوقة حـــول مجـــاالت هامـــة كتق�يم 
السياســـات والتعليـــم والرعايـــة الصحيـــة وغيرها من 
المجاالت التي ســـتجني ثمار تضميـــن تحليالت ال�يانات 
في آلية صنع الق�ار. �ينما يساهم ا�خاذ الق�ا�ات القائمة 
على المعلومـــات في إنقاذ حياة األشـــخاص وتمكين 
الجهات الحكومية من ا�خاذ ق�ا�ات أكثر فاعلية وتأ�يً�ا 

والسعي نحو تحسين حياة أف�اد المجتمع. نأمل أن يمثل 
هـــذا الدليل نقطة االنطـــالق في مســـيرتك نحو تبني 
ال�يانات وأن تســـتمر بالعمل معًا نحو االستخدام الفاعل 
والكفؤ والمهنـــي لل�يانات التخاذ قـــ�ا�ات مؤثرة في 

مختلف المجاالت.
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