
مــــــع  بــالــتــعـــاون 

�سلـ�ســـــلة بــحــوث

القــمــة احلكــــــوميــة

حتقيق التمّيز من خالل �سنع القرار 

احلكومي اعتمادا على البيانات

متكني خدمات امل�ستقبل بقوة التحليل

فرباير 2013



            2  �سل�سلة بحوث القمة احلكومية 



          �سل�سلة بحوث القمة احلكومية  3 

التنفيذية حتليل املقدمة  على  املعتمدة  القرارات  �سنع  اأ�سلوب  عن  �ساملة  نظرة  الورقة  هذه  تقدم 

لتمكني  الذكية  التطبيقات  ا�ستخدام  وكيفية  احلكومي،  القطاع  يف  البيانات 

اتخاذ  خالل  من  الت�سغيلية  كفاءتها  تطوير  من  الأو�سط  ال�سرق  يف  احلكومات 

الرائدة  احلكومات  م�ساف  يف  لت�سعها  الرباهني،  على  مبنية  �سريعة  قــرارات 

يف العامل. �سيتم ا�ستعرا�ض فاعلية ا�ستخدام البيانات يف �سنع القرارات وذلك 

باإبراز النجاحات يف عامل ال�سركات بالإ�سافة اإىل التعّمق اأكرث يف جمالت معينة 

اجلهود  عن  عامة  ملحة  اإعطاء  يتم  �سوف  كما  ال�سحية.  والرعاية  القانون  مثل 

2012؛ و�سنو�سح  املبذولة يف حتليل بيانات النتخابات الرئا�سية الأمريكية عام 

وزارات  مثل  املواطنني،  مع  مبا�سرة  تتعامل  التي  الــوزارات  متّكن  التي  الكيفية 

اآلية  ا�ستخدام  عرب  املقّدمة  اخلدمات  حت�سني  من  وغريها،  والتعليم  اخلدمات 

ل�سنع القرار تعتمد على حتليل البيانات. و�سننهي تقريرنا باأهم اخلطوات التي 

اإىل  النجاح يف  التي تقود  اأف�سل املمار�سات  اأخذها بعني العتبار لتحقيق  يجب 

الإدارة بب�سرية نافذة. 
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للمعلومات

املراجع

 �صنع القرار املعتمد على

 البيانات يف القطاع اخلا�ص

 �صنع القرار املعتمد على البيانات يف

القطاع احلكومي
َرطية الذكّية للحّد من اجلرائم اخلدمات ال�سُّ

حت�سني نظام الرعاية ال�سحّية داخل احلكومات من خالل �سنع القرار املعتمد على البيانات

يكت�سب حتليل البيانات اأهميًة بالغة يف احلملة الرئا�سية الأمريكية

احل�سور الدائم ل�سنع القرار املعتمد على البيانات يف قطاعات اخلدمة احلكومية املعا�سرة

 اأهمية اآليات �صنع القرار املعتمد

البيانات بالن�صبة للجهات  على 

احلكومية يف ال�صرق الأو�صط



          �سل�سلة بحوث القمة احلكومية  5 

انت�سار  بف�سل  ــك  وذل م�سبوق  غــري  معلوماتي  تطور  املا�سيان  العقدان  �سهد 

الرقميات والت�سال ال�سهل بالإنرتنت والهواتف املتحركة. غرّيت هذه التطورات 

لدينا  يكن  مل  وجيز  زمن  ومنذ  اأّنه  تخّيل  ال�سعب  من  واأ�سبح  لالأف�سل،  حياتنا 

اأو  اإجابات  عن  للبحث  كــاأدوات  ل�ستخدامها  خلوية  هواتف  اأو  حممولة  حوا�سب 

املتاحة،  املعلومات  ب�سعة يف  اليوم  لدينا. ميتاز جمتمعنا  املف�سلة  املواقع  لت�سفح 

اإ�سافة اإىل ال�سرعة يف نقلها واحل�سول عليها، و�سعة نطاق الت�سال بالعامل اأكرث 

التنفيذي  اإريك �سميدت وهو الرئي�ض  لـِ  اأي وقت م�سى. هناك مقولة �سهرية  من 

منذ  اأنتج  الذي  بالقدر  معلومات  باإنتاج  يومني  كل  »نقوم  لغوغل مفادها:  ال�سابق 

فجر احل�سارة وحّتى عام 2003«. 

وقد اأدى ال�ستخدام املتزايد للتقنية يف املجتمع اإىل زيادة كبرية يف كمية البيانات 

قواعد  قيا�ض  كــان  م�ست  قليلة  �سنوات  فحّتى  اإنتاجها،  يتم  التي  الإلكرتونية 

البيانات لل�سركات �سمن جمال ينح�سر بني ع�سرات اإىل مئات الغيغابايت بينما 

ت�سل قواعد البيانات يف وقتنا احلا�سر اإىل عّدة تريابايت اأو حّتى بيتابايت وقد 

اأدى  تلك  ال�سخمة  البيانات  قواعد  مثل  وجود  اإن  جدًا.  �سائعة  الأخرية  اأ�سبحت 

اإىل انقرا�ض الو�سائل التقليدية لتخاذ القرارات التي كانت تعتمد على احلد�ض. 

وعالوًة على ذلك فاإّن الكثري من البيانات التي نح�سل عليها من مواقع التوا�سل 

الجتماعي واملدونات لي�ست ب�سكل منظم، وُيعترب حتويل هذه البيانات اإىل �سكل 

قابل لال�ستخدام وربطها مع بيانات اأخرى لتحليلها لحقًا حتديًا كبريًا. 

البيانات وتخزينها وعمل مناذج منها وحتليلها يعترب  وكذلك فاإن احل�سول على 

لتقدمي  اأكــرث  معقدة  اإح�سائية  تقنيات  تتطلب  التي  الإ�سافية  التحديات  من 

ولتحقيق  البيانات؛  هذه  اجتاه  اأ�سا�ض  على  �سيحدث  ما  وتوقع  مفيدة  معلومات 

لأداء  الأكفاء  الأع�ساء  من  عمل  فريق  اإىل  نحتاج  التحليلية  اجلهود  يف  النجاح 

التحليل وانتقاء الأ�سئلة التي ينبغي طرحها يف ما يتعلق بالبيانات، وحتديد اأوجه 

النتائج. يتطلب هذا عادًة فهما للح�سابات، ومعرفة  وُتقّدم  البيانات  الق�سور يف 

خمرجات  ربــط  اأن  اإل  اأي�سًا؛  الجتماعية  العلوم  من  و�سيء  الإحــ�ــســاء،  بعلم 

البيانات يف نهاية الأمر وعر�ض مدلولتها من قبل خرباء غري تقنيني هو اأمر هام 

للغاية عند ا�ستخال�ض روؤى قابلة للتنفيذ على اأر�ض  الواقع. 

بني  ما  م�سميات  عدة  املعلومات  على  املبنية  القرارات  على  يطلق 

والنماذج  الإح�سائية  والتحليالت  التوقعية  والنماذج  التحليالت 

عليها  طلق 
ُ
واأ الأعمال،  ومعلومات  البيانات  وا�ستخراج  التح�سينية 

ارتباطًا  الت�سميات  ترتبط كل هذه  الكربى.  البيانات  ا�سم  موؤخرًا 

وثيقًا وكلها مكّملة للهدف الأ�سمى وهو اتخاذ القرارات املبنية على 

املعرفة.

م�سادر  دمج  البيانات  على  املبني  القرار  اتخاذ  اأ�سلوب  يت�سمن 

البيانات املختلفة لت�سكيل جمموعة م�سرتكة من البيانات، وتطبيق 

جمموعة من التقنيات الإح�سائية والتطويرية للو�سول اإىل املعرفة 

وا�ستخدامها لتخاذ قرارات مبنية على علم م�سبق بالأمور.

تاأثري النت�صار الوا�صع للمعلومات



ذلك  ومع  عديدة،  حتديات  ن�سوء  اإىل  الإلكرتونية  للبيانات  الوا�سع  النت�سار  اأدى 

وبروكرت  واأمـــازون،  مــارت،  وول  ذلــك  يف  مبا  ال�سركات  من  العديد  عملت  فقد 

حديثًا،  املتاحة  البيانات  جميع  من  املفيدة  النتائج  ل�ستخال�ض  بقوة  غامبل  اآند 

وا�ستطاعت حتقيق النجاح ملتعامليها وموظفيها وامل�ساهمني فيها على حد �سواء. 

وح�سب الباحثني فاإّن اأ�سلوب اتخاذ القرار املعتمد على البيانات )DDD( هو 

5% اإىل  امل�سوؤول الرئي�ض عن زيادة النتاجية وحت�سني النتائج بن�سبة ترتاوح بني 

6% ورفع الربحية وزيادة القيمة ال�سوقية ب�سكل كبري. 

للح�سول  الأعمال  حتليل  اأ�سلوب  القطاعات  من  العديد  يف  املوؤ�س�سات  ت�ستخدم 

الأداء،  لإدارة  حكمًة  اأكرث  قــرارات  ولتخاذ  املتعاملني  ل�سلوك  اأف�سل  فهم  على 

وب�سكل اأكرث حتديدًا يتم ا�ستخدام حتليل الأعمال من قبل القطاع اخلا�ض لتوقع 

حجم الطلب ب�سكل ا�ستباقي واتخاذ القرارات ال�سحيحة واإدارة املخاطر وزيادة 

الأرباح ونيل ر�سا املتعاملني.

التوقعية  التحليالت  ا�ستخدام  جناح  فعليًا  اخلا�ض  القطاع  �سركات  اأثبتت  وقد 

على مدى ال�سنوات العديدة املا�سية، لقد انتقلت ال�سركات من مناذج التخطيط 

الرجعي القدمية اإىل مناذج توقعية لتحقيق اأف�سل اأداء ولتعزيز املّيزة التناف�سية. 

على الرغم من اأّن مبادئ �سنع القرار املعتمد على البيانات منا�سبة لأي موؤ�س�سة 

بغ�ض النظر عما اإذا كانت موؤ�س�سة ربحية اأم غري ربحية اأو موؤ�س�سة حكومية، فاإّن 

ظاهرة  هي  املختلفة  ووزاراتها  احلكومة  داخل  الفّعالة  بتطبيقاتها  الوعي  زيادة 

القطاع  عن  ملحوظ  ب�سكل  يرتاجع  احلكومي  القطاع  فــاإّن  الواقع  ويف  حديثة. 

منها  ال�سرتاتيجية  الــقــرارات  �سنع  يف  البيانات  ا�ستخدام  ناحية  من  اخلا�ض 

والتكتيكية.

فعالية  لتحقق  التوقعية  التحليالت  من  احلكومية  املوؤ�س�سات  ت�ستفيد  اأن  مُيكن 

الفردية،  املتعاملني  ب�سوؤون  الإحاطة  اأعلى يف تقدمي اخلدمات من خالل  وكفاءة 

واخلدمات  الربامج  خالل  من  متعامليها  متطلبات  كافة  تلبية  ت�سمن  وبالتايل 

امل�ساءلة  تعزيز  يف  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  اأ�سلوب  ي�ساعد  احلكومية. 

القطاع  �ساأن  من  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  املتعاملون  يطلبهما  اللتني  وال�سفافية 

احلكومي ومن خالل ال�ستخدام الفعال لتقنيات اأ�سلوب �سنع القرار املعتمد على 

البيانات اأن ي�سبح قادرًا على اتخاذ القرارات التي ت�ستند اإىل احلقائق بدًل من 

تلك التي تعتمد على الآراء غري املدرو�سة.

�سنع  اأ�سلوب  اعتمدت  حكومية  موؤ�س�سات  عن  اأمثلة  التالية  الأق�سام  يف  ندر�ض 

القرار املعتمد على البيانات لتح�سني الأداء وحتقيق مهامها الأ�سا�سية واأهدافها.

�صنع القرار املعتمد على 

البيانات يف القطاع اخلا�ص 

�صنع القرار املعتمد على 

البيانات يف القطاع احلكومي
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َرطية الذكّية اخلدمات ال�صُّ

 للحّد من اجلرائم

ت�ستمّر توّقعات املواطن يف احل�سول على خدمات عاّمة موثوقة بالرتفاع. وكجزء 

ا بيئة معي�سية اأكرث اأمًنا، ومعّدلت جرائم  من هذه اخلدمات، يتوّقع املواطن اأي�سً

تنفيذ  م�سوؤولو  وي�سارك  �سرعًة.  اأكرث  الأمنية  للتهديدات  وحلول  ا،  انخفا�سً اأكرث 

املواطنني  اأرواح  والنظام، وحماية  بالقانون  يتعّلق  الأهداف عينها يف ما  القانون 

وممتلكاتهم و�سونها. فهم بحاجة حلماية اأنف�سهم وكذلك حماية الآخرين لتفادي 

اأّية خ�سارة �سواء على �سعيد املاّدة اأم اأرواح املواطنني يف املجتمع. 

من  احلّد  مب�سوؤولية  الوفاء  وبغية  التقليدية،  الإجراءات  بح�سب  الإطار،  هذا  يف 

املواطنني  املقّدمة من  ال�سكاوى  تقارير  على  يعتمد  ال�سرطة  ق�سم  كان  اجلرائم، 

واملخابرات الداخلّية والدورّيات واأعمال ال�سرطة ال�سرّية وم�سادر ال�ستخبارات 

ال�سجناء،  عن  الإفراج  وبيانات  القدمية،  العتقالت  و�سجاّلت  الر�سمّية،  غري 

زيادة م�سادر  اإىل  التكنولوجّي  التطور  اأّدى  وقد  املعلومات.  وغريها من م�سادر 

�سبكة  وبيانات  املراقبة  كامريات  لتت�سّمن  ال�سرطة،  عليها  تعتمد  التي  املعلومات 

الهواتف املتحركة، و�سبكات التوا�سل الجتماعّي، والإنرتنت وغري ذلك. وقّدمت 

وللم�ساعدة يف  ال�سابط،  لتح�سني احلفاظ على �سالمة  الو�سائل الالزمة  التقنية 

التحقيقات، وكذلك، �ساعدت يف املحافظة على الت�سالت واملعلومات.

ولكن هذا التطّور حمل اآثار �سلبّية مل تكن يف احل�سبان، األ وهي:

اىل  و�سرعتها  وحجمها  املختلفة  املعلومات  م�سادر  تنّوع  زيادة  اأّدت 

اأ�سبح  بحيث  للبيانات،  الكبري  العدد  ب�سبب  العاديني  ال�سباط  اإرباك 

ف�سل ال�سالح عن الطالح اأكرث �سعوبًة

عمل  عرقلة  اىل  والأنظمة  الأق�سام  خمتلف  بني  البيانات  انت�سار  اأّدى 

�سامل  ب�سكل  احلالت  تقييم  القرار يف  و�سانعي  الأّول  ال�سف  �سّباط 

و�سريع

يتمّثل  حتدٍّ  القانون  تنفيذ  هيئات  تواجه  املتاحة،  البيانات  كرثة  مع 

للبيانات مبا يخدم  الت�سغيلية  بتجميع وتقييم وحتليل وحتديد الأهمية 

اليومّية احتياجاتها 

اليد  من  املطلوبة  الحتياجات  املوازنة  �سات  خم�سّ تواكب  مل  عينه،  الوقت  ويف 

من  �سّك  اأدنى  هناك  ولي�ض  املوجودة.  املوارد  على  العبء  زاد  وبالتايل  العاملة، 

اأّن احلّل لهذه امل�سكلة يكمن يف القدرة على البحث عن اأجزاء املعلومات املختلفة 

الأق�سام  بع�ض  ا�ستطاعت  فقد  مفيدة.  معلومات  اىل  وحتويلها  فّعالة  بطريقة 

لو�ض  �سرطة  ق�سم  ال�سريعة �سمن  وال�ستجابة  املبا�سر  البيانات  ق�سم حتليل  مثل 

البيانات  وحتليل  جلمع  ومتطور  حديث  مركز  من  بنجاح  ال�ستفادة  اأجنلو�ض 

اجلنائية. فا�ستخدامهم مثاًل لتقنيات التوّقعات الح�سائّية لإعداد اخلرائط مع 

اإبراز الأماكن املحّددة التي من املحتمل اأن حتدث فيها اأنواع معّينة من اجلرائم، 

يعترب تطبيًقا مت�ساًل ب�سنع القرار املعتمد على البيانات.

ويف عّدة دول متقّدمة، مبا فيها الوليات املّتحدة وبريطانيا، كانت هيئات تنفيذ 

القانون ت�ستخدم بفعالّية �سنع القرار املعتمد على البيانات للتحقيق يف اجلرائم، 

من  ال�سرطة  قّوات  يف  النا�ض  ثقة  وزيادة  اأ�سرع،  ب�سكل  املجرمني  على  والقب�ض 

المريكّية،  املّتحدة  الوليات  يف  بو�سطن،  ففي  اجلرائم.  معّدل  خف�ض  خالل 

حققت مبادرة اخلدمات ال�سرطية الذكية التي تت�سّمن تقييم العمليات وتاأثريها 

على املجتمع والتي يطبقها �سّباط حفظ الأمن يف ال�سوارع جناحًا لفتًا. وا�ستملت 

على التحليل الطويل الأمد  لال�ستقرار يف املناطق الأكرث �سخونة من حيث جرائم 

العنف يف املدينة. ولذلك، قام �سّباط فريق اأمن ال�سوارع بـ400 عملية تدّخل، ما 

اأّدى اإىل انخفا�ض ملحوظ يف العدد الإجمايّل جلرائم العنف وانخفا�ض ملحوظ 

يف ن�سبة ال�سرقات.
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تنفيذ  اأهداف  لتحقيق  البيانات  على  املعتمد  القرار  �صنع 

القانون

لندر�ض بع�ض الطرق التي ميكن فيها ا�ستخدام جمموعة البيانات املتاحة لتقييم 

التهديدات بدّقة وحتديد اجلرمية وجتّنبها. 

للبيانات  م�سدًرا  املحلّية  ال�سرطة  ق�سم  عن  ال�سادرة  امليدانّية  التقارير  تعترب 

حلل  وم�سدرا  املواطنون،  عنها  يبلغ  والتي  ا  يومًيّ حت�سل  التي  باجلرائم  املتعّلقة 

تلك اجلرائم. ومن خالل ا�ستخدام تقنّيات التحديد النمطي العلمي، ي�سبح من 

اأعمال  الك�سف عن  مثل،  اأمناط اجلرائم،  اأنواع خمتلفة من  الك�سف عن  املمكن 

ح�سول  وقت  على  بذلك  مرتكزين  عينها،  الع�سابة  بها  تقوم  التي  ال�سرقات 

يت�ساركون  الذين  وال�سحايا  امل�سروق،  ال�سيء  ونوع  حدوثها،  ومكان  اجلرمية، 

وا�ستخدام  امل�ستخدمة، وغري ذلك،  والقّوة  الأ�سلحة  اخل�سائ�ض عينها، وطبيعة 

هذا النهج للقب�ض على املجرمني ب�سكل اأ�سرع.

ويف  اأذكى  ب�سكل  املطلوبة  املناطق  يف  ال�سباط  دورّيات  ن�سر  يعترب 

ل�ستخراج  متطّورة  طرق  ا�ستخدام  مع  ال�سحيحة  الزمنّية  الأوقات 

البيانات والإح�ساءات، منهجية فّعالة لتفادي حدوث اجلرائم.

كونها  للمعلومات  غنًيا  م�سدًرا  املراقبة  كامريات  تلتقطها  التي  ال�سور  وتعترب 

�ساهمت  وقد  التجارّية/ال�سكنّية.  املناطق  يف  وال�سّيارات  النا�ض  بتحّركات  تتعّلق 

تقنيات ا�ستخراج البيانات املتّقدمة يف اإظهار الن�ساطات غري املاألوفة يف لقطات 

اجلرائم  حالت  على  الرتكيز  من  املناوبني  ال�سباط  بالتايل  ومّكنت  الفيديو، 

املحتملة فقط والإم�ساك باملجرمني اأثناء وجودهم يف العمل.

مرور  حركة  ت�سهد  التي  املناطق  لتحديد  املرور  حركة  بيانات  ا�ستخدام  وميكن 

التي ت�سهد حركة مرور �سعيفة وبالتايل  اإىل املناطق  عالية وحتويل حركة املرور 

تخفيف ازدحام ال�سري. وميكن ا�ستخدام تلك املعلومات لتحديد خمالفي ال�سرعة 

وبالتايل مراقبة حدود ال�سرعة على الطرقات ال�سريعة ومعاقبة خمالفي ال�سرعة. 

ولنفرت�ض اأننا وجدنا عدًدا غري متنا�سب من الأ�سخا�ض الذين لقوا حتفهم على 

امتداد طريٍق ما. ملعاجلة هذه امل�ساألة، ميكن اأن حتدد ال�سرطة م�سادر البيانات 

الطوارئ،  خدمات  ناحية  ومن  والتعليمّية  الهند�سّية  الناحية  من  ال�سلة  ذات 

هذه  املعنّية  الوكالت  تدر�ض  اأن  وميكن  ا�سرتاتيجّية.  بطريقة  امل�سكلة  لتحديد 

وعلى  املتوّفرة.  املعلومات  على  ال�سامل  الطالع  خالل  من  كلي  ب�سكل  امل�سكلة 

�سبيل املثال، قد توؤّدي البيانات اإىل تغيري ت�سغيلّي كزيادة عدد احلواجز يف و�سط 

املدينة، وحت�سني اللوحات الإر�سادّية، اأو حّتى تعديل خدمات الطوارئ وممار�سات 

تطبيق القانون. 

البيانات  م�سادر  من  م�سدر  كّل  قيمة  من  املتكاملة  البيانات  تزيد 

وذلك من خالل توفري املعرفة عن نطاق امل�سكلة وامل�ساعدة على توفري 

ا�ستجابة اأكرث تكاماًل. 

وت�ستطيع و�سائل التوا�سل الجتماعي، بدورها، حتديد املوؤ�سرات التي ت�سبق وقوع 

الأحداث اخلطرية يف بع�ض الأحيان مثل اأعمال ال�سغب يف احلفالت اأو املظاهرات 

يف  الأ�سخا�ض  بني  امل�سرتك  القا�سم  لتحديد  ببع�سها  النقاط  وربط  اخلاطفة، 

ة  اخلا�سّ والروابط  والأمناط  النزعات  حتديد  خالل  ومن  اجلرائم.  خمتلف 

بالن�ساطات امل�سبوهة، ميكن لو�سائل التوا�سل الجتماعي وال�سبكات التحليلّية اأن 

ت�ساهم ب�سكل ملحوظ يف التحقيقات اجلنائّية. 

2011، جعل النت�سار  خالل اأعمال ال�سغب التي ح�سلت يف لندن عاّم 

�سوءًا، حيث كان  اأكرث  الو�سع  العالم  و�سائل  للمعلومات عرب  ال�سريع 

اإر�سال  ب�سرعة من خالل  التجّمع  الع�سابات  من  با�ستطاعة جمموعة 

هذه  ر�سد  ال�سرطة  با�ستطاعة  كان  فلو  البع�ض.  لبع�سهم  الر�سائل 

ال�سبكات، لكانت ا�ستخدمت القّوة ب�سكل حكيم وجتّنبت خ�سائر ُقّدرت 

قيمتها باملاليني.

املعادية  العنا�سر  مكاملات  لتتّبع  املحمولة  الهواتف  بيانات  ا�ستخدام  وميكن 

ولتعّقب  ال�سوت،  على  التعّرف  برجمّيات  ا�ستخدام  خالل  من  وذلك  للمجتمع 

حتديد  يف  اأي�سًا،  البيانات  هذه  من  ال�ستفادة  وميكن  املجرمني.  وجود  اأماكن 

الروابط بني خمتلف الأفراد امل�ساركني يف اجلرائم.       

و�سع ا�سرتاتيجّية وقائية

اأمرًا  املعنيني  لالأ�سخا�ض  واإي�سالها  ال�سحيحة  املعلومات  على  احل�سول  يعترب 

واملكان  الوقت  يف  املعلومات  هذه  على  احل�سول  ويعترب  القانون؛  لتنفيذ  اأ�سا�سيًا 

حتليلّية  طرق  القانون  تنفيذ  هيئات  ت�ستخدم  اأن  وميكن  اأهمية.  اأكرث  املنا�سبني 

توقعية لتحويل الرّتكيز ّعما ح�سل اإىل ما الذي قد يح�سل.

متعّددة  م�سادر  من  واحلالّية  التاريخّية  البيانات  التوقعية  التحليالت  وت�ستخدم 

وذلك لتحديد النزعات واكت�ساف اأوجه الرتابط، وخلق بع�ض النماذج التي ميكن 

تنفيذ  لهيئات  ذلك  ويتيح  الأمنّي.  واخللل  اجلرمية  حدوث  ل�ستباق  ا�ستخدامها 

مبتكرة  بطرق  البيانات  فح�ض  عرب  امل�ستقبل،  نحو  الأمام،  اإىل  التطّلع  القانون 

ا�ستباقّي داخل املجتمع. ومن خالل  ب�سكل  الأمنّية  ال�سكان  بغية معاجلة حاجات 

بع�ض  �ساأنها معاجلة  التي من  ال�سرتاتيجّيات  التحليالت هذه، ميكن خلق  اأنواع 

امل�سائل على املدى الق�سري ب�سكل تكتيكّي ومعاجلة اأ�سباب اجلرائم والأذى على 

املدى الطويل ب�سكل ا�سرتاتيجّي.

جهاز  )اإح�ساءات  نيويورك،  مدينة  ل�سرطة  التابع  كومب�ستات  برنامج  يعترب 

الكمبيوتر( من الربامج الأكرث جناحًا، والذي يرّكز على تفادي ح�سول اجلرمية 

هذا  ويرتكز  البيانات.  على  املعتمد  القرار  ل�سنع  املبتكر  ا�ستخدامه  خالل  من 

لل�سماح  وا�ستخدامها  البيانات يف وقتها احلقيقي وتوزيعها  الربنامج على جتميع 

اأف�سل.  ب�سكل  املعلومات  على  تعتمد  التي  القرارات  باّتخاذ  ال�سرطة  ل�سّباط 

وكذلك  جرائم،  ت�سهد  اأن  ميكن  التي  املناطق  لتحديد  البيانات  هذه  وت�ستخدم 

البيانات  تكن  مل  املا�سي،  يف  اجلرائم.  حماربة  يف  ال�سباط  كفاءة  لتحديد 

التي  اأمناط اجلرائم  لتحليل  اأبدُا  ت�ستخدم  املقاطعة  م�سوؤويل  املوجودة يف حوزة 

تقع عرب املقاطعات، وهذا كان اأحد الأهداف الأ�سا�سّية لربنامج كومب�ستات. 
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و�ساعدت اجتماعات ا�سرتاتيجية مراقبة اجلرائم التي تنعقد كل اأ�سبوعني كجزء 

التنفيذيني  الوكالت  املعلومات بني مدراء  تدّفق  زيادة  كومب�ستات، يف  من جهود 

واملحافظة  اجلرمية   على  خا�ّض  بوجه  الرّتكيز  مع  التنفيذّية،  الوحدات  وقادة 

روؤ�ساء  باإمكان  ي�سبح  الأ�سا�سّية،  باملعلومات  اإحاطتهم  وبعد  احلياة.  نوعية  على 

من  احلد  بغية  فّعال  ب�سكل  املوارد  تخ�سي�ض  التنفيذيني  والروؤ�ساء  الأق�سام 

اأداء الأق�سام. وقد �ساعد برنامج كومب�ستات الأق�سام الفردّية  اجلرائم وحت�سني 

»التحليل،  على  القادر  القرار  �سنع  من  بالتايل  لتتمّكن  اأكرب  ب�سلطة  التمتع  يف 

والتب�سر، والتعّلم والتغيري ا�ستنادًا اإىل اخلربات.«

ال�صالح  هو  املنا�صب  الوقت  يف  املنا�صبة،  املعلومات  اإيجاد 

الأقوى ملحاربة اجلرمية

مع تنّوع طبيعة �سكان ال�سرق الأو�سط وتقدمهم وانفتاحهم ال�سريع، اأ�سبح من امللّح 

ا�سرتاتيجّيات  البيانات يف  على  املعتمد  القرار  �سنع  و�سائل  تطّبق احلكومات  اأن 

احلكومات  حوزة  يف  املوجودة  البيانات  حجم  اإّن  بها.  ة  اخلا�سّ اجلرمية  �سبط 

ا وميكن ا�ستخدامها بفعالّية يف ا�سرتاتيجية اخلدمات ال�سرطية الذكية  كبري جدًّ

عرب املدن، و�ستوؤّدي اإىل تغيري جذرًي يف �سكل تنفيذ القانون الذي نعرفه. فنحن 

بحاجة اإىل دمج هذه الكمّيات الكبرية من البيانات يف جممع مركزي، وحتليلها 

بغية تكوين معرفة حمّددة وفورية، وو�سع ا�سرتاتيجّيات للحّد من اجلرمية.

نحو  املوّجهة  املثلى  الطريقة  خالل  من  القانون  تنفيذ  فر�ض  �ستن�ساأ 

الزمان  يف  املنا�سب،  لل�سخ�ض  املنا�سبة،  املعلومات  لتقدمي  النتائج 

واملكان املنا�سبني.

اأ�سرع، من  اأف�سل للمعلومات ال�ستخباراتية ب�سكل  وباخت�سار، فاإّن تقدمي نوعية 

لردع  اليها  يحتاجون  التي  الذخرية  العاّم  الأمن  عن  للم�سوؤولني  يوؤّمن  اأن  �ساأنه 

يف  ذلك  كان  �سواء  املواطنني-  حماية  اأجل  من  اجلرائم  وحماربة  التهديدات 

ال�سارع اأم على الإنرتنت. وميكن اأن ت�ساهم التحليالت املتقّدمة، وتبادل البيانات 

بالتهديدات  املتعّلقة  املبكرة  التحذيرات  اكت�ساف  يف  الإدارة،  وتقنّيات  املهّمة 

الأمنّية املحتملة وذلك عند ظهورها. 

ت�سع  اأن  باإمكانها  الآن،  التحّول  بهذا  تقوم  التي  القانون  تنفيذ  دوائر  اأّن  ونعتقد 

اأمًنا. وقد اّتخذت قّوات ال�سرطة  اأكرث  نف�سها يف موقع ي�سمح لها بتطوير جمتمع 

يف الكثري من البلدان املتقّدمة خطوات فّعالة ل�ستخدام البيانات من اأجل اإجراء 

بلدان  اأمام  الآن  الفر�سة  هي  وها  القرار.  و�سنع  الأدّلة  على  املبنّية  التحليالت 

تقنيات  ا�ستخدام  خالل  من  املتقّدمة  البلدان  تلك  حذو  لتحذو  الأو�سط  ال�سرق 

�سنع القرار املعتمد على البيانات.

داخل  ال�صحّية  الرعاية  نظام  حت�صني 

احلكومات من خالل �صنع القرار املعتمد على 

البيانات

فيها  والجتماعّية  القت�سادّية  الأو�ساع  منّو  مع  الأو�سط  ال�سرق  دول  �سهدت 

ارتفاع  مع  الطبّية  مرافقها  يف  ملحوًظا  حت�ّسًنا  الكبري،  ال�سّكايّن  النمّو  وارتفاع 

ة يف جميع  املخت�سّ واملراكز  الأّولّية  ال�سحّية  الرعاية  امل�ست�سفيات وعيادات  عدد 

اأنحاء البالد. وقد بداأت املنطقة يف حتديث نظام الرعاية ال�سحّية ب�سكل �سريع 

واأ�سبح  ال�سحّية.  الرعاية  اأف�سل  العامة واخلا�سة  الرعاية  توفر موؤ�س�سات  حيث 

يف  نظرائه  معظم  يناف�ض  والإناث  للذكور  الولدة  عند  املتوّقع  العمر  متو�ّسط 

الرعاية  نظام  لة عن  اإح�ساءات مف�سّ لن�سر  متزايد  توّجه  وثّمة  املتقدمة.  الدول 

نوعّية  حول  ال�سفافّية  من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  اإىل  يوؤّدي  قد  ما  ال�سحّية، 

الرعاية ال�سحّية.

ال�سكان  حياة  بنمط  املرتبطة  املزمنة  الأمرا�ض  معّدل  ارتفاع  فاإّن  ذلك،  ومع 

اأّن حتقيق  ال�سوء على  ي�سّلط  اأن  �ساأنه  القلب، من  واأمرا�ض  وال�سكرّي  كال�سمنة، 

منهجية  اعتماد  يتّم من خالل  �سوف  ال�سحّية،  الرعاية  نظام  الدائم يف  التمّيز 

بالعالج  اخلا�ض  الأعلى  املثال  ويتطّلب  ال�سحّية.  الرعاية  لإدارة  ا�ستباقّية 

املنا�سب، بال�سكل املنا�سب، للفرد املنا�سب، يف الوقت املنا�سب، والكلفة املنا�سبة، 

الرعاية  مزّودي  وهم:  األ  الأ�سا�سيني  املعنيني  بني  بفاعلية  والتعاون  امل�ساركة 

واملنّظمني،  ال�سحّي،  النظام  ووا�سعي  التاأمني،  و�سركات  واملر�سى،  ال�سحية، 

خا�ض  وب�سكل   - ال�سحية  للتحاليل  ميكن  املجال،  هذا  ويف  ال�سحة.  ووزارة 

التحاليل التوقعية -  اأن ت�سطلع بدور ريادي.

عدم الت�صاق ال�صائد يف اأنظمة الرعاية ال�صحّية احلديثة

واعتمادًا  لالحتياجات  وفًقا  تقّدم  ال�سحّية  للرعاية  التقليدّية  الأ�سكال  كانت 

على زيارات املر�سى لعيادات الطبيب ووفًقا للخدمات الطبّية املقّدمة للمر�سى، 

ولننظر اىل  اإىل حد كبري.  ال�سحية  الرعاية  نوعّية  التقنية يف حت�سني  و�ساعدت 

بع�ض الأمثلة يف وقتنا املعا�سر.

• نظره 	 الإن�سان  لي�ستعيد  القرنّية  �سكل  الدقيقة  الليزر  اأ�سعة  نب�سات  تغرّي   

ب�سكل كامل. 

• تفا�سيل 	 املحو�سب  املقطعّي  والت�سوير  املغناطي�سّي  الرنني  �سور  لنا  تبنّي   

دقيقة لالأن�سجة احلّية وحتى للدماغ الب�سرّي.

• العملّيات 	 �سغرية  واآلت  بكامريات  امل�سحوبة  الروبوتّية  الأنظمة  جتري 

ال�سغرية الدقيقة.

كانت مقايي�ض جناح قادة ال�سرطة ال�سائدة يف املا�سي ت�ستند اإىل عدد 

العتقالت التي يتّم القيام بها بعد اجلرمية؛ و�ساعد كومب�ستات على 

لتحقيق  فعالّية  الطرق  اأكرث  وار�ساء  لتخفيف اجلرائم  التدابري  تغيري 

هذا الهدف، وكانت النتائج مذهلة. ففي غ�سون خم�ض �سنوات فقط، 

وقد  باملئة.  خم�سني  عن  يزيد  مبا  والقتل  ال�سطو  معّدلت  انخف�ست 

جتاوز هذا احلد التغيري يف بقّية البالد.
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قطاع  يفقد  امل�ست�سفى،  اإىل  الزيارات  على  يقت�سر  العالج  كان  اذا 

وتغيري  ال�سلوك  لتغيري  الذهبّية  الفر�سة  حينئذ،  ال�سحية  الرعاية 

على  ينبغي  املري�ض،  �سّحة  على  فعال  التاأثري  اأجل  ومن  النا�ض.  حياة 

اأن يعتمد على ويطّبق درو�ض التوا�سل مع املر�سى واإ�سراكهم  القطاع 

من خالل التعّلم من اأف�سل الأمثلة يف املجال.

لي�ض هناك اأدنى �سّك اأّن الرعاية ال�سحّية احلديثة املّتبعة اليوم، هي حًقا معجزة 

ما.  حّد  اىل  تقليدّي  ب�سكل  تتم  تزال  ل  الطّب  ممار�سة  فاإّن  ذلك،  ومع  تقنية. 

فاإن  بال�سجالت،  الحتفاظ  على  وتقوم  كبري  ب�سكل  يدوية  كونها  اإىل  فبالإ�سافة 

ممار�سة الطب متيل نحو ردة الفعل، حيث تركز على عالج حالة مر�سية قائمة.

وجديٌر بالذكر، اأّن حجم ال�ستثمار يف التقنية الأ�سا�سية واكت�ساب اأحدث املعّدات 

املتعّلقة  العلمّية  املنهجيات  ا�ستخدام  يواكب  مل  العالج،  اأ�سكال  واأحدث  الطبّية 

ونتائجها  الرعاية  نوعّية  حت�سني  اأجل  من  البيانات،  على  املعتمد  القرار  ب�سنع 

م�سبًقا.

تطبيق التحليالت املرتبطة بال�صحة

على  تعتمد  التي  املنهجية  فيها  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي  املجالت  من  العديد  ثّمة 

للفرد  املنا�سب،  بال�سكل  املنا�سب،  للعالج  الأمثل  الطريقة  بلورة  يف  البيانات 

املنا�سب، يف الوقت املنا�سب، والكلفة املنا�سبة. فلننظر اإىل بع�ض هذه املجالت:

توقع الأفراد املعّر�صني للخطر والتعامل مع املر�صى على النحو الأمثل

يف  الفردية  املري�ض  خماطر  وحتديد  توّقع  اأجل  من  بالتحاليل  ال�ستعانة  تعترب 

واحلّد  للتدخل  الرعاية  لفريق  كافية  فر�سة  لإتاحة  وذلك  ممكن  وقت  اأقرب 

املتاحة  الفر�ض  جمالت  اإحدى  تفاديها،  ميكن  التي  وامل�ساعفات  الأخطاء  من 

ل�ستخدام البيانات. وميكن اأن ميتّد ذلك لي�سمل تطوير النماذج التي من �ساأنها 

اأو  بالعالج  املعّر�سني لالإ�سابة مبر�ض مرتبط  املر�سى  ا�ستباقّي  ب�سكل  اأن حتّدد 

تطوير  خالل  من  اأو  امل�ست�سفى،  يف  لها  التعر�ض  يتّم  التي  الأمرا�ض  من  غريها 

ة بكل مري�ض من  النماذج، التي ت�سّجل ب�سكل روتينّي خطر اإعادة الإ�سابة اخلا�سّ

اأجل اإعالم الطبيب واأع�ساء فريق الرعاية بها م�سبقًا. 

باإمكاننا ت�سميم  فاإذا كان  بالتوّقع.  الرتكيز فقط  يتّم ح�سر  الإطار، ل  يف هذا 

املعر�سني  واإ�سراك  املري�ض،  على  يرتكز  منوذج  اأ�سا�ض  على  ال�سحّي  نظامنا 

يعانون  الذين  اأولئك  اإىل  بالإ�سافة  ا�ستباقي،  نحو  على  كبري  ب�سكل  لالإ�سابة 

ذلك  فاإن  احلياة،  ال�سلوك/منط  يف  جذرية  تغيريات  تتطّلب  التي  الأمرا�ض  من 

�سيحّقق فوائد دائمة لالأطباء واملر�سى على ال�سواء.  

 chronic quadrangle(( املزمن«  »املرّبع  مفهوم  على  نظرة  فلنلقي 

 The( الطبية«  املبتكر  »و�سفة  كتابه  من  كري�ستن�سن  لكاليتون  امل�سهور 

اأخطر  املزمن  املرّبع  يت�سّمن   .)Innovator’s Prescription
وبتكاليف  الوفاة  مبعدلت  مرتبط  كونه  الطبي  القطاع  يف  املعروفة  الأمرا�ض 

�سغط  وارتفاع  وال�سمنة،  ال�سكرّي،  وهي:  باملري�ض،  اخلا�سة  ال�سحّية  الرعاية 

الدّم.

و�ستكون التقنّيات التحليلّية املتطّورة التي ترّكز على تلك املجموعات من املر�سى 

على  مبنّية  للتوا�سل  متنوعة  طرقًا  تبتكر  والتي  كبري،  ب�سكل  للخطر  املعر�سني 

اأهمية  – ذات  للتغيري  – مبا فيها تقديرات ال�ستعداد  ال�سخ�سّية،  اخل�سائ�ض 

كبرية. فمن خالل ال�ستعانة بالبيانات التي مّت جمعها بح�سب تف�سيالت املري�ض 

عرب  اأو  الآيّل  املجيب  اأو  الق�سرية  الر�سائل  اأو  الإلكرتوين،  الربيد  عرب  – اأي 
اأّما  املري�ض.  مع  للتوا�سل  قناة  اأف�سل  حتديد  ميكن    - ال�سخ�سية  الزيارة 

العالج  بتو�سيات  التزموا  الذين  املر�سى  ارتفاع عدد  ف�ستكون  النهائية،  النتيجة 

والأدوية التي و�سفها لهم طبيبهم، ب�سكل ملحوظ.

اأخذ  اأحيانًا  وين�سى  ال�سكري،  مر�ض  من  يعاين  الذي  اأمري،  حالة  مثاًل  فلناأخذ 

الأن�سولني – وهي عادة اأو�سلته اإىل  غرفة الطوارئ لعّدة مرات على مدى ع�سر 

اإذا مل  اأو  الأن�سولني،  باأخذ  لتذكريه  ر�سائل ق�سرية  اإر�سال  باإمكاننا  اإن  �سنوات. 

يجيب، يتم الت�سال به على خّط ال�ستجابة ال�سوتية التفاعلية، بالتايل �سي�سبح 

اللتزام بالو�سفات الطبية اأكرث �سهولة.

املختلفة،  الأمرا�ض  وعالج  لت�سخي�ض  فائقة  تقنية  بقدرات  نتمتع 

مدّونة  التجارّية  والأنظمة  العمليات  من  العديد  تزال  ل  حني  يف 

معقّدة  عالجات  على  الطائلة  الأموال  ب�سرف  ونقوم  الورق.  على 

الوقائّية  للجهود  الأهمية  من  القليل  اإيالء  مع  اخلطرية،  لالأمرا�ض 

والتعليمّية  التي من �ساأنها اأن تقلل وحّتى اأن تق�سي على بع�ض هذه 

الأمرا�ض اخلطرية.
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تنظيم العر�ص والطلب يف نقل وزراعة الأع�صاء

الطبي  النجاح  م�سارات  اأكرث  من  واحدة  الأع�ساء  وزراعة  نقل  عمليات  تربز 

الأع�ساء  عدد  يف  تناق�سًا  القطاع  هذا  ي�سهد  ولكن  احلايل.  ع�سرنا  يف  اإبهارًا 

ال�سحية،  الرعاية  حت�سن  اأبرزها  عدة  عوامل  ب�سبب  الزرع  اأو  للنقل  املتوفرة 

املوؤثرة  العوامل  اأعداد املتربعني. ويف ظل هذا، ت�سبح  و�سالمة الطرق، وتراجع 

ال�ستخدام  ل�سمان  �سرورية  اإنها  حيث  حرجًا  اأكرث  العمليات  هذه  جناح  على 

الأمثل ملوارد حمدودة جدًا. وتغدو امل�ساألة اأكرث تعقيدًا يف ظل عوامل اأخرى تتعلق 

املتربع  الع�سو  ا�ستئ�سال  وقت  بني  الزمني  الفا�سل  مثل  من  نف�سها،  بالعمليات 

اآلية القرار املعتمد على البيانات  اإن  به من املتربع ومن ثم زراعته لدى املتلقي. 

ت�ساعد يف حتديد العوامل التي ت�ساهم يف رفع ن�سب النجاح والبقاء لدى املر�سى 

املتلقني، وكذلك يف حتديد العوامل التي توؤثر يف طول اأو ق�سر الفارق الزمني بني 

ال�ستئ�سال والزرع.

العالج املنا�صب يف الوقت املنا�صب

ميكن من خالل الحتفاظ مبلفات بيانية اإح�سائية خا�سة بالأدوية وبا�ستخداماتها 

الو�سفات  النحرافات يف  اأو  املتغريات  التحقق من  معينة،  ت�سخي�سات  يف عالج 

غري  الأخطاء  من  الوقاية  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  بدوره  وهذا  احلالية.  الطبية 

املق�سودة من قبل الكوادر ال�سحية املتخ�س�سة، وكذلك يف احلّد من التجاوزات 

وممار�سات �سوء ال�ستخدام يف نظام الرعاية ال�سحية.

اأي�سًا  املمكن  من  ي�سبح  البيانات،  على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  وبا�ستخدام 

امل�ست�سفى،  دخولهم  عند  للمر�سى  ال�سحية  احلالة  متابعة  يف  املبا�سر  التفاعل 

املخت�سني  وتنبيه  ال�سالمة  م�ستويات  �سمن  النحرافات  اأو  املتغريات  وحتديد 

ال�سحيني للتدخل املبا�سر عند اللزوم. اإن مثل هذه التنبيهات قد تكون مبنية على 

عوامل متعددة منها �سغط الدم ون�سب الكولي�سرتول وغريها من املوؤ�سرات التي 

يتم قيا�سها با�ستمرار ومقارنتها بيانيًا بامللفات الأر�سيفية للبيانات والنتائج.

تخطيط اخلدمات ال�صحية على املدى البعيد

ال�سحية  اخلدمات  لتخطيط  طموحة  ا�سرتاتيجية  منهجية  اإىل  الو�سول  ميكن 

اآليات �سنع القرار املعتمد على البيانات، بناًء على  على املدى البعيد با�ستخدام 

لي�سمل  هذا  يتو�سع  اأن  الدميوغرافية. وميكن  واخل�سائ�ض  الأطراف  احتياجات 

يتم  التي  اجلديدة  الأولية  ال�سحية  الرعاية  ومراكز  امل�ست�سفيات  واأعداد  مواقع 

ال�سحية  الكوادر  توفر  يف  نق�سًا  �ست�سهد  التي  الخت�سا�سات  ونوع  افتتاحها، 

املتخ�س�سة وعلى اأي مدى زمني وما ي�سابه ذلك من ال�سياقات واملحددات.

درا�صة م�صادر واأمناط انت�صار الأمرا�ص املعدية

اإن اأحد اأبرز الأمثلة الإبداعية يف �سياق التخطيط للخدمات ال�سحية هو ما قام 

تبعات  تقي�ض  درا�سة  من  هارفارد  جامعة  يف  العامة  ال�سحة  كلية  يف  باحثون  به 

التحرك ال�سكاين على انت�سار املالريا يف اأفريقيا.

النجاح  ن�سب  ارتفاع  ي�ستوجب  الأع�ساء،  وزراعة  نقل  حالت  يف 

واآليات التخ�سي�ض العادل للموارد املحدودة درا�سة احتمالت واأوزان 

املخاطر التي قد ترتتب، وذلك �سمن اأطر العديد من املتغريات مثل 

تنا�سب فئة الدم والوزن وفرتة النتظار واأنواع الأن�سجة وغريها.

بني يونيو 2008 ويونيو 2009، مت حتديد موقع كافة الت�سالت التي 

عمود   11^920 عرب  كينيا  يف  الهاتف  �سبكة  يف  م�سرتكون  اأجراها 

ار�سال يف 692 موقع جغرايف. وقد �ساعد هذا على حتديد وقت ومكان 

وا�ستخدمت  اخلليوي.  الهاتف  امل�سرتكون يف  بها  قام  التي  التنقالت 

منط  حتديد  يف  املالريا  انت�سار  خريطة  جانب  اإىل  البيانات  هذه 

انتقال املر�ض الوبائي عن طريق ال�سفر.

األمراض ذات النتائج الفورية

اإلكتئاب

الربو

Congestive heart failure

 النوع الثاني من مرض
السكر

مرض الشريان التاجي

آالم الظهر املزمنة

مرض ارجتاع املرذ املعديمرض كرون

العقم

مرض األوعية الدماغية

قصر النظر

مرض باركسون

التليف الكيسي

ترقق العظام

B التهاب الكبد الوبائي الفصام

اإلضطراب الثنائي  األقطاب

درجة تغيير السلوك املطلوبة

احلد األدنىاحلد األقصى

النتائج الوخيمة فورية

النتائج الضعيفة 

مؤجلة

السمنة

اإلدمان

مرض الزهامير

زيادة نسبة الدهون بالدم

ارتفاع ضغط الدم

قصور الغدة الدرقية

التصلب املتعدد

فيروس نقص املناعة املكتسبة

الصدفية

الصرع

احلساسية  الداء البطني
التهاب القولون التقرحي

فقر الدم املنجلي

النوع األول من مرض السكر
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األمراض ذات النتائج املؤجلة

املصدر: كريستنسن كاليتون، جيروم غروسمان، جيسون هوان - وصفة املبتكر الطبية: حل جذري للرعاية الصحية
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املالريا  انت�سار  يف  رئي�سي  �سبب  هو  الإن�ساين  التحرك  اأن  جيدًا  املعروف  ومن 

الإ�سابات  واأماكن  م�سادر  حتديد  اإن  لها.  الناقل  البعو�ض  بانت�سار  مقارنة 

املنقولة واملعدية ب�سبب التحرك الإن�ساين وحتديد املناطق ذات املخاطر املرتفعة 

�سي�ساعد بدرجة كبرية برامج احلد من املالريا والتعاطي معها.

ومبا اأن املر�ض ي�سيب الإن�سان من خالل البعو�ض الذي يحمل جرثومة املالريا، 

فيها  ينت�سر  نحو م�ساحات  امل�سابني  الأفراد  املهمة هو حترك  العوامل  اأحد  فاإن 

املر�ض ب�سكل اأقل. وقد ا�ستخدمت الدرا�سة ات�سالت الهاتف املتحرك والر�سائل 

الن�سية طوال عام واحد وقارنتها مع ن�سب انت�سار املر�ض بح�سب مناطق حمددة، 

ما مّكن الباحثني من الو�سول اإىل موؤ�سرات وا�سحة حول كيفية انتقال املر�ض من 

منطقة اإىل اأخرى. وقد ا�ستخدم الباحثون اأي�سًا بيانات الهواتف اجلوالة يف تتبع 

حتركات حوايل 15 مليون فرد.

الأفراد  يلتقطها  املر�ض  هذا  عدوى  من  عالية  ن�سبة  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

ال�ساحلية. و�ساعد  اأو املناطق  اأماكن كالبحريات  اإىل  خالل عودتهم من رحالت 

يف  املر�ض  انت�سار  كرثة  حول  للم�سافرين  حتذير  نداءات  توجيه  يف  اأي�سًا  هذا 

مناطق معينة. كما �ساعد التحليل يف التو�سل اإىل اأن اأف�سل ما ميكن بذله للحّد 

من املر�ض هو يف بذل اأق�سى اجلهود يف احلد من املر�ض عند امل�سدر. وقد قّدم 

هذا و�سيلة حمورية يف ا�ستخدام اآليات �سنع القرار املعتمد على البيانات يف منع 

عربها  ميكن  التي  والطرق  وطنيًا  هاج�سًا  ت�سكل  التي  احلالت  هذه  مثل  انت�سار 

اتخاذ اإجراءات وقائية ملكافحتها.

هناك العديد من التطبيقات الأخرى لآليات �سنع القرار املعتمد على البيانات؛ 

الأولية  الأبحاث  وعيادات  بامل�ست�سفيات  اخلا�سة  املعيارية  املوؤ�سرات  من  ابتداء 

اكت�ساف  بعمليات  مرورًا  اخلدمات؛  تكلفة  خالل  من  واأي�سًا  النتائج  اأبرز  حول 

اأمنًا،  واأكرث  اأف�سل  البيانية بهدف حتديد عالجات  التحليالت  بناًء على  الأدوية 

امل�ساكل  اأو  والروابط  الأمثل،  ال�سكانية  والكتل  ال�سريرية  التجارب  وت�ساميم 

ال�سحيح  النوع  ت�سكيل  خالل  من  ا�سرتاتيجية،  اأكرث  م�ستوى  وعلى  املحتملة. 

اخلا�سة  التحليالت  اإن  النا�سئة.  ال�سحية  الجتاهات  على  بناًء  ال�سيا�سات  من 

والنتائج يف  والدقة  والتكلفة  الفعالية  على حت�سني  فائدتها  تقت�سر  ل  بالتوقعات 

العالجات الطبية، بل تتخطى ذلك لت�سبح حمطًا لتغيري اإيجابي جذري م�ستقباًل 

يف النموذج الأ�سا�سي لتوفري الرعاية ال�سحية.

القطاع  يف  البيانات  على  املعتمد  القرار  ل�صنع  اأ�صا�ص  و�صع 

ال�صحي

هو  البيانات  على  املعتمدة  القرارات  �سنع  يف  التمكينية  العوامل  اأهم  اأحد  اإن 

هذا  وي�سمل  مالئمة.  ب�سيغة  خمتلفة  م�سادر  من  وموحدة  كافية  بيانات  وجود 

واملر�سى  اجل�سدية؛  وال�سحة  والعقلية  النف�سية  ال�سحة  بيانات  اإىل  الو�سول 

الذين يق�سدون العيادات اخلارجية اأو يدخلون امل�ست�سفى اأو يق�سدون الطوارئ؛ 

كافًة  جمعها  يتم  بحيث   – والأزمنة  الأماكن  اختالف  على  املقدمة  والرعاية 

لت�سكيل روؤية يف نطاق 360 درجة.

ال�سوق  يف  الثالث  احل�سرية  املجالت  من  البيانات  دمج  يجب  ذلك،  وبعد 

التقليدية - مزودي الرعاية، واخلطط ال�سحية، والباحثني/ امل�سنعني- بهدف 

ت�سكيل �سورة اأكرث دقة و�سموًل عن اجلودة والفعالية وال�سالمة، على م�ستوى كل 

من املر�سى كاأفراد والنظام البيئي الأو�سع.

اإيجاد  بهدف  البيانات  حتليل  من  اكت�سابها  يتم  التي  املعرفة  فاإن  وباخت�سار، 

ال�سحية  القطاعات  خمتلف  عرب  تعاونًا  تتطلب  ال�سحي،  القطاع  يف  حتويالت 

بهدف  العامة،  التحليلية  والحتياجات  والبيانات  للمعلومات  وم�ساركة  املعنية 

حتديد الرابط بني الهتمامات ال�سريرية والهتمامات التجارية.

على  ومرتكز  مدية،  بتكاليف  تعاوين  �سحية  رعاية  نظام  اإيجاد  فاإن  وبالطبع، 

املعتمدة  القرارات  �سنع  يف  الأولويات  حتديد  على  عالية  قدرة  يتطلب  النتائج، 

على البيانات. وهذه القرارات ت�سبح اأكرث قوة من خالل حتليل البيانات.

حملة  يف  ال�صدارة  مركز  التحليالت  حتتل 

النتخابات الرئا�صية الأمريكية

اأجرت الوليات املتحدة الأمريكية انتخاباتها الرئا�سية الـ 57 يف عام 2012، وقد 

مواجهة  يف  انتخابه  اإعادة  يف  اأوباما  باراك  احلايل  الدميقراطي  الرئي�ض  جنح 

املر�سح اجلمهوري ميت رومني، وفاز عليه بفارق وا�سح.

احتدام  اأّن  على  ال�سيا�سيني  والنقاد  الإعالم  و�سائل  معظم  اأ�سّرت  حني  ويف 

الدرا�سة  على  القائم  التحليل  فاإّن  �سعبًا،  اأمرًا  بالفائز  التنبوؤ  يجعل  املناف�سة 

ل للفوز بهذا املن�سب، حيث وا�سل الرئي�ض  الح�سائية اأظهر اأوباما كمر�سح مف�سّ

يف  وذلك   2008 عام  انتخابات  يف  امل�ستخدم  التحليلي  النهج  على  البناء  نف�سه 

جميع تفا�سيل حملة عام 2012، لكن هذه املّرة كان فريق التحليالت اأكرب بخم�ض 

مرات. 

ا�ستخدم فريق حملة اأوباما النتخابية اأ�سلوب �سنع القرار املعتمد على البيانات 

ب�سكل مكثف لفهم �سلوك الناخب و�سياغة ا�سرتاتيجية انتخابية، فقد كان هدفه 

قيا�ض كل موؤ�سر مرتبط باحلملة والت�سرف بناًء عليه. �ساعد هذا اجلهد الهائل 

احلملة  لتمويل  وهادفًا  ذكيًا  نهجًا  وقدم  دولر  مليار  اأوباما يف جمع  فريق حملة 

ال�ستخدام  اأن  ثبت  النهاية  التاأثري، ويف  الأق�سى من  ي�سمن احلد  والإنفاق مبا 

ميت  مع  مواجهته  يف  اأوباما  م�سلحة  يف  تناف�سية  ميزة  كان  للتحليالت  الفّعال 

رومني.

من  الأعمال  قطاعات  احلوا�سب  متكن  وقت  ويف  اأنه،  املده�ض  »من 

اإدارة وحتديد كل �سيء من تنظيف املالب�ض وحتى الآليات ال�سناعية 

على  القادرين  ال�سحية  الرعاية  مقّدمي  عدد  فاإن  امل�ستخدمة، 

مراحل  خمتلف  يف  ومتابعتها  للمر�سى  الطبية  البيانات  اإىل  الو�سول 

الرعاية  خدمات  مقدمي  كبار  معظم  اإن  جدًا.  قليل  عدد  هو  العالج 

ال�سجالت  يف  للنق�ض  للت�سدي  مت�سارع  ب�سكل  يتوجهون  احلرجة  

الرعاية  خدمات  مقدمي  من  الآلف  ولكن  الإلكرتونية،  الطبية 

تقدمي  يتم  عيادات �سغرية -حيث  العاملني يف  اأو  امل�ستقلني  ال�سحية 

طفيفًا  تقدمًا  �سوى  يبدون  ل   - ال�سحية  الرعاية  من  الأكرب  اجلزء 

 Healthcare جملة  يف  حمررة  مارليتي،  �سارلني  املجال«.  هذا  يف 
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اأبطال ثورة التحليالت

امتدت  الطائرة لرحلة  اأوباما جيم مي�سينا  ا�ستقّل مدير حملة   ،  2011 يناير  يف 

اأبل،  �سركات  من  اأمريكا  يف  تاأثريًا  الأكرث  القادة  من  عدد  للقاء  ال�سهر  حوايل 

وورك�ض  ودرمي  و�سايلزفور�ض،  ومايكرو�سوفت،  وفي�سبوك،  وزينغا،  وجوجل، 

وغريهم. وقد حتدث مي�سينا من مقر حملة اأوباما يف �سيكاغو عن هذه الرحلة: 

عن  واحلديث  ال�سركات  هذه  ملقابلة  كامل  �سهر  ملدة  البالد  حول  �سافرت  »لقد 

النمو التنظيمي، والتقنية النا�سئة، والت�سويق«.

القيام به لنيل ثقة  ناق�ض رواد الأعمال هوؤلء مع مي�سينا ما الذي ميكن لأوباما 

�سركة  )موؤ�س�ض  �ستيف جوبز  مع  مبا�سرة  للقائه  كان  وقد  راأيهم،  وفق  الناخبني 

و�ستيفن  جوجل(،  ل�سركة  ال�سابق  التنفيذي  )الرئي�ض  �سميدت  واإيريك  اأبل(، 

وفريقه  مي�سينا  باإر�ساد  كبرية  فائدة  بارك(  جورا�سيك  فيلم  )خمرج  �سبيلبريغ 

حول كيفية ا�ستخدام املنهج التحليلي جلمع املال، وت�سجيل الناخبني، وحّثهم على 

الإدلء باأ�سواتهم ل�سالح اأوباما.

اأّن معظم هذه ال�سركات التي زارها مي�سينا كانت تعمل  لي�ض من قبيل ال�سدفة 

يف جمال توليد كميات هائلة من البيانات املتعلقة ب�سلوك امل�ستخدم اأو ا�ست�سافة 

من�سة اأو قناة لت�سالت العمالء، حيث ي�سعى امل�سوقون للو�سول اإىل هذه الأنواع 

من البيانات. ولأ�سباب وا�سحة، حافظ فريق اأوباما على �سرّية م�سادر البيانات 

التي  املعلومات  هذه  ُتعترب  حيث  ا�ستخدامه،  مت  الذي  املف�سل  التحليلي  واملنهج 

ت�ساركها رواد الأعمال هوؤلء مع مي�سينا اأهم منحة �سيا�سّية تلقاها اأوباما.

يف الوقت ذاته، قام مي�سينا بتوظيف ريا�ض غني كعامل رئي�سي لرئا�سة كامل ق�سم 

ا�ست�سارية  �سركة  الأبحاث يف  علماء  كبار  اأحد  وباعتباره  اأوباما،  التحليل حلملة 

للك�سف  الن�سو�ض  حتليل  وتقنيات  مبتكرة  بيانات  غني  ا�ستخدم  فقد  رائدة، 

كلفة  لتخفي�ض  وذلك  العمل،  ا�سرتاتيجية  لتطوير  العمالء  �سلوك  اأمناط  عن 

على  التقنيات  هذه  ُطبقت  وقد  العمالء،  وا�ستجابة  الإيرادات  وزيادة  الت�سويق 

وتعبئة  جتنيد  اإىل  وو�سوًل  التربعات  جمع  من  بدءًا  اأوباما،  حملة  جوانب  كافة 

املتطوعني واإر�سال الر�سائل، والقرتاع، وو�سائل التوا�سل الجتماعي، والإعالنات 

التلفزيونية وعرب الإنرتنت، وجهود الإقناع، واحل�سول على الأ�سوات وغريها. مت 

ال�ستعانة باآلية التحليل لي�ض فقط للح�سول على املعرفة بل كذلك لتح�سني �سري 

العمليات اليومية.

امل�صوتني  تعريف  ملفات  من  الهائل  الكم  على  التغلب 

با�صتخدام تكامل البيانات الذكية

اأحد اأهم الدرو�ض امل�ستفادة من حملة اأوباما الرئا�سية عام 2008 هو اأن احلملة 

اإّن بيانات  قامت باإن�ساء واإدارة عدد اأكرب من الالزم من قواعد البيانات، حيث 

الناخب خمتلفة امل�سادر ل تت�سمن مفتاحًا يربطها ببع�سها؛ مما يحد من قدرة 

املحلل على التعامل مع تلك البيانات. فيمكن اأن ي�ستخدم نف�ض ال�سخ�ض اأ�سماًء 

واأ�سماء  الناخب  و�سجل  امل�ستهلك  بيانات  ب�سيطًا يف  اختالفًا  بع�سها  تختلف عن 

م�ستعارة على الفي�سبوك وتويرت وغريها، حيث اإّن بيانات قنوات التوا�سل املختلفة 

لي�ست مرتابطة (مثال : انزعج الناخب من اأنه/اأنها تلقى ات�ساًل هاتفيًا مبا�سرًة 

بعد اأن قام اأحدهم بقرع الباب(.

للحفاظ  وذلك  ناروال،  �ُسمّيت مب�سروع  �سهرًا   18 ملدة  برحلة  التحليل  قام فريق 

على وعد مي�سينا بتطبيق املقايي�ض على كل ا�سرتاتيجية، وقد اأدى هذا اإىل اإن�ساء 

وحمالت  الراأي،  ا�ستطالعات  من  جمعها  مت  التي  املعلومات  دَمج  هائل  نظام 

و�سائل  امل�ستهلكني، وكذلك  بيانات  قواعد  و  امليدانيني،  والعمال  التربعات،  جمع 

يف  الدميقراطيني  الناخبني  ملفات  مع  الهاتف  وات�سالت  الجتماعي،  التوا�سل 

الوليات املتاأرجحة.

كما قام الفريق ببناء من�سة ات�سالت �ُسميت لوحة القيادة، حيث اأتاحت للناخبني 

اأن يعربوا عن وجهات نظرهم بن�ض حّر وامل�ساركة يف النقا�سات عرب الإنرتنت؛ 

لذا  الراأي  ا�ستطالعات  من  جمعها  املمكن  من  يكن  مل  املتوفرة  املعلومات  هذه 

اأ�سبحت لوحة القيادة مبثابة موقع ال�سبكة الجتماعية لداعمي اأوباما، ويف هذا 

ال�سدد مت تطوير عدد من التطبيقات لت�سهيل عملية التفاعل بني الناخبني وفريق 

حملة اأوباما، وُيعتقد اأّن هذا اأدى لزيادة التربعات لأوباما واحل�سول على بيانات 

ذات جودة اأف�سل لفريق التحليل.

مي�سينا،  جيم  احلملة«.  هذه  يف  و�سغرية  كبرية  كل  بقيا�ض  »�سنقوم 

مدير حملة اأوباما

ويف  العمليات  يف  احلملة  طوال  التحليالت  ل�ستخدام  جناحنا  »يعود 

الأدوات التي كان ي�ستخدمها النا�ض للقيام بعملهم خالل احلملة. من 

معقدة  حتليالت  ن�سر  ا�ستطعنا  الأمتتة،  وزيادة  الفجوات  �سد  خالل 

حت�سنت مبرور الوقت ومت ا�ستخدام مدلولتها يف احلملة« ريا�ض غني، 

كبري العلماء، فريق حملة اأوباما

كان هدف م�سروع ناروال ب�سيطًا متامًا: بناء ملف �سيا�سي موحد 

ابتداء  البيانات  جمع  طريق  عن  البيانات  با�ستخدام  ناخب  لكل 

ما  وكل  التربعات  اإىل حمالت جمع  وو�سوًل  تويرت  تغريدات  من 

بينهما
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»كان  اأوباما:  حملة  فريق  من  العلماء،  كبري  غني،  ريا�ض  يقول 

لدينا قيادة تاأكدت من اعتماد التحليالت يف كل جزء من احلملة 

وباأن قراراتها كانت �سادرة عن تلك التحليالت«

قام   ،2008 عام  ففي  اللوج�ستية،  الناحية  من  اأي�سًا  هام  دور  للم�سروع  كان 

يف  اأما  منازلها.  زيارة  خالل  من  ال�سكنية  الأحياء  ا�ستبيان  باإجراء  املتطوعون 

2012، فقد كانوا مزودين بخرائط مف�سلة ل�سكان احلّي، وهذا ما مكنهم  عام 

من جتاوز الأمكنة املعروفة بتاأييد �سكانها التام لأحد املر�سحني والتوجه مبا�سرًة 

لأولئك الناخبني الذين مل يقرروا بعد من ينتخبون.

حتويل البيانات اإىل معرفة واأفعال

التحليلية  املرحلة  هو  كات�سر  درمي  م�سروع  كان  البيانات،  جمع  من  النتهاء  بعد 

ن�سر  من  الفريق  يتمكن  كي  البيانات  من  املعرفة  ل�ستخال�ض  امل�ستخدمة 

من  مت  الناخبني.  من  خمتلفة  جمموعات  بيانات  على  بناء  فعالة  ا�سرتاتيجيات 

املن�سورة  التعليقات  من  جدًا  هائلة  كميات  فرز  الن�ض  حتليالت  حمرك  خالل 

بالإ�سافة  الهاتفية،  املكاملات  م�ستودعات  يف  امل�سجلة  وتلك  القيادة،  لوحة  على 

الناخبني،  وميول  الرئي�سية  التوجهات  ملعرفة  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  اإىل 

ونتيجة لذلك متّكن فريق التحليل من حتديد املو�سوع الذي ترّكز عليه جمموعة 

دميوغرافية معّينة وكيف يتغري هذا املو�سوع مع الزمن، ونوع املعلومات التي قد 

وغري  حمددة،  �سيا�سية  ق�سية  مع  الناخبني  تفاعل  وكيفية  الناخبني،  اآراء  تغرّي 

ذلك.

البيانات  ا�ستخراج  خالل  من  و�سعها  مت  التي  امل�سهورة  ال�سرتاتيجيات  اإحدى 

كانت م�سابقات ع�ساء مع باراك، والتي تهدف اإىل جمع تربعات للحملة. ا�ستعان 

وو�سلت  تلك  الع�ساء  كلوين جلمع تربعات خالل حفالت  بنجومية جورج  اأوباما 

التربعات  قيا�سي جديد جلمع  – وهو رقم  15 مليون دولر  بلغ  اإىل مبلغ �سخم 

من   150 ح�سره  حيث  كلوين  م�سكن  يف  الع�ساء  اأقيم  الرئا�سي.  احلدث  هذا  يف 

اأّن  اآخرون من عامة النا�ض. وعلى الرغم من  الأثرياء الدميقراطيني واأ�سخا�ض 

جنوم هوليود دفعوا 40 األف دولر للح�سول على مقعد، فاإّن ثلثي التربعات التي 

اأن  قد عرف  البع�ض  كان  النا�ض.  عامة  كانت من  كهذه  منا�سبات  مت جمعها يف 

اإّن  البيانات:  ا�ستق�ساء  نتائج  على  بناًء  احلدث  ل�ست�سافة  اختري  كلوين  جورج 

ع�ساًء مع جورج كلوين واأوباما من العوامل التي جتذب ب�سكل خا�ض الن�ساء بعمر 

بني 40 و49 على ال�ساحل الغربي، ويجعلهن م�ستعدات للتربع.

 بف�سل تكتيكات وروؤية اأوباما والتزامه بالتحليالت، متكن فريق حملته من جمع 

مليار دولر واحل�سول على غالبية الأ�سوات ليفوز بوليته الرئا�سية الثانية.

ميزة  هي  ال�صعبية  القاعدة  مع  والتوا�صل  التحليالت  كانت 

اأوباما الهامة يف مواجهة ميت رومني

على عك�ض اأوباما، كان مناف�سه ميت رومني مفكر ًا ذو ح�ض �سيا�سي عايل وكانت 

القرارات التي اتخذها اأثناء حملته النتخابية مبنية على ذلك احلد�ض ال�سيا�سي.

وثيق مع م�ستثمري  ات�سال  باين كابيتال، فقد كان على  نظرًا خللفية رومني يف 

ال�سركات الذين تربعوا ب�سخاء. ومع ذلك، فاإّن ا�سرتاتيجية اأوباما للفوز باأ�سوات 

نهاية  بعد  اإل  رومني  يعرف  الأموال؛ مل  رومني جلمع  الناخبني حّدت من جهود 

النتخابات اأن لدى اأوباما حملة موؤلفة من 3000 �سخ�ض معظمهم من املتطوعني 

والعديد ممن مت ا�ستقطابهم من خالل لوحة القيادة واأدوات الت�سال. باملقارنة، 

كان لدى رومني فريق حملة مكّون من 500 �سخ�ض فقط. اأما اأوباما فقد اعتمد 

القنوات  عرب  ال�سخ�سية  مل�سته  اإ�سفاء  خالل  من  الناخبني  مع  التوا�سل  على 

يكن  ومل  فردي.  ب�سكل  الناخبني  مع  التوا�سل  من  اأ�سلوبًا  طّور  وبذلك  املتاحة، 

اأ�سلوب التحليالت ومن�سات الت�سال  بالإمكان حتقيق هذا الجناز لول اعتماد 

ذات ال�سلة.

تنظيم ا�صتطالعات الراأي وتف�صريها بطريقة علمّية

هو  من  حول  الإح�سائيني  واملحّللني  ال�سيا�سيني  النقاد  بني  الآراء  انق�سمت 

الداخلّي،  اعتمدوا على حد�سهم  اّلذين  فاعتقد  �سريبح احلملة.  الذي  ال�سخ�ض 

كان  املتناف�سني  بني  ال�سباق  اأّن  ال�سيا�سي  وحد�سهم  الّراأي،  ا�ستطالعات  ونتائج 

ا. اأّما الذين ا�ستخدموا التحليالت الإح�سائية، فاعتربوا اأّن اأوباما هو  قريًبا جًدّ

الفائز ب�سكل وا�سح. 

�سيلفر،  نيت  ا�ستخدمها  التي  التحليلّية  املنهجية  حول  وا�سعة  �سجة  اأثريت  وقد 

لنتائج  اأّن قراءة ب�سيطة  نيويورك تاميز. ومل  يعتقد �سيلفر  وهو مدّون يف جمّلة 

فقد  الناخبني،  اآراء  دقيقة حول  اإ�سارة  تعطي  اأن  �ساأنها  الّراأي من  ا�ستطالعات 

موؤّيدي  اأخذ مناذج عن  يتّم  اأن  النتخابّية )مثاًل ميكن  العملّية  اأخطاء يف  تطراأ 

يرّد  مل  فاذا  الهاتف.  عرب  الّراأي  ا�ستطالعات  خالل  من  مفرط  ب�سكل  اأوباما 

يعترب  لن  الّراأي،  ا�ستطالعات  على  ليجيبوا  هواتفهم  على  رومني  ناخبي  معظم 

يحاول  وعندما  ال�سّكان(.  �سريحة  لكّل  دقيًقا  متثياًل  الناخبني  منوذج  حينئذ 

خمتلفة،  طريقة  منهم  كلٌّ  �سي�ستخدم  التباين،  هذا  يعّدلوا  اأن  الراأي  م�ستطلعو 

ما يوّلد التناق�سات. ومن خالل دمج التباينات املختلفة، كان �سيلفر قادًرا على 

تقدير عدد موؤّيدي اأوباما بن�سب مئوّية خمتلفة.

تفاخر فريق حملة اأوباما بقدرته على »الإ�سغاء الدقيق«، وا�ستطاع 

الناخبني  �سيجذب  وكيف  �سيقوله  عّما  جيدة  فكرة  تكوين  اأوباما 

كذلك  التحليالت  اأظهرت  وقد  الناخبني،  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  اإليه 

واملنطقة  والعرق  واجلن�ض  بالعمر  مرتبط  الناخبون  يف�سله  ما  اأّن 

ال�سكنية وال�سجل النتخابي.
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على  املعتمد  القرار  ل�صنع  الدائم  احل�صور 

احلكومية  اخلدمة  قطاعات  يف  البيانات 

املعا�صرة

وبني  تقدمها احلكومات  التي  قوية بني اخلدمات  اأن هناك �سلة  الأبحاث  تظهر 

تتطلع  العامل  حول  احلكومات  بقيت  ال�سنوات،  وعرب  وتقديرهم.  املواطنني  ثقة 

والفعالية  الإنتاجية  م�ستويات  ورفع  اخلدمات  تقدمي  حت�سني  نحو  م�ستمر  ب�سكل 

التحليالت  خالل  ومن  واملوحدة  ال�ساملة  اخلدمات  اأنظمة  ا�ستخدام  خالل  من 

املتقدمة. وقد بداأت بع�ض احلكومات التي ا�ستثمرت يف الإبداع يف هذا اجلانب 

يف  خا�سة  البيانات،  على  املعتمد  القرار  �سنع  لآليات  الإيجابية  الثمار  بح�سد 

جمال تقدمي اخلدمات ويف حت�سني نوعية احلياة.

حيث  املجال  هذا  يف  امل�ستثمرين  طليعة  يف  �سنغافورة  كانت  املثال،  �سبيل  وعلى 

عاملية  ا�ست�سارات  �سركات  مع  بال�سراكة  الإبداعية  املراكز  من  عددًا  اأ�س�ست 

رائدة، ومن خالل الدعم احليوي من جمل�ض التنمية القت�سادي يف �سنغافورة. 

تقدمي  يف  باملعلومات  املدعم  القرار  �سنع  اآليات  ا�ستخدام  يف  الهدف  وتركز 

وال�سالمة  والتزويد  وال�سحة  والتعليم  الرتبية  قطاعات  خمتلف  عرب  اخلدمات 

العامة وا�ستخدام املوارد وال�سبكات الذكية والنقل وال�سرائب وغريها... 

النكما�ص املايل يف الإنفاق احلكومي

2008، �سهدت الأ�سواق املالية تقل�سات مع ركود يف  منذ الأزمة املالية يف العام 

للحّد  هائلة  �سغوط  حتت  احلكومات  من  العديد  واأ�سبحت  القت�سادي،  النمو 

مت  املا�سيتني،  ال�سنتني  وخالل  الإيرادات.  مع  املدفوعات  وموازنة  النفاق  من 

واأدى  بريطانيا،  يف  املدنية  اخلدمة  قطاع  يف  العاملني  من  عدد  رواتب  جتميد 

يف  معظمها  احلكومي،  القطاع  يف  وظيفة  األف  حوايل270  اقتطاع  اإىل  التق�سف 

قطاعي ال�سحة العامة والرتبية والتعليم. ومل يختلف الأمر يف الوليات املتحدة 

11 األف وظيفة فيدرالية من الوزارات  الأمريكية حيث اقتطعت احلكومة حوايل 

به على  يلوح  الذي  ال�سلبي  والأفق  ال�سعب  القت�سادي  الواقع  وانعك�ض  املختلفة. 

الكثري من احلكومات. وعلى ال�سعيد العاملي، كان التاأثر اأقل حدة واإن كان هناك 

تباطوؤ يف النمو القت�سادي العاملي، حيث حث �سندوق النقد الدويل دول اخلليج 

ا�ستدامة  حتقيق  بهدف  احلكومي  الإنفاق  زيادة  من  احلد  على  للنفط  امل�سدرة 

اإىل عجز مع  الفائ�ض يف جمموع امليزانيات قد يتحول  اإن  اأكرب مليزانيتها، حيث 

حلول العام 2017.

فاإن  العموم،  قبل  من  كثب  عن  للتدقيق  تخ�سع  احلكومية  املوازنات  اإن  وحيث 

احلكومات يف بحث م�ستمر عن طرق مبتكرة يف تقدمي اخلدمات بالكلفة نف�سها 

اأو بتكاليف اأقل.

من  هائلة  كميات  اأنتجت  الإلكرتونية  احلكومات  مبادرات 

البيانات

خالل العقدين املا�سيني، قامت العديد من الدول ببناء قنوات ات�سال �ساملة مبا 

يف ذلك الربيد الإلكرتوين ومراكز الت�سال واملواقع اللكرتونية، لتقدمي خدمات 

قامت  كما  باآخر.  اأو  ب�سكل  ببياناتها  القنوات  هذه  جميع  احتفظت  وقد  من�سقة. 

العديد منها مببادرات اإلكرتونية حكومية لتقدمي خدمة املن�سة الواحدة اجلامعة 

التي متّكن من الو�سول اإىل كافة اخلدمات احلكومية )مثاًل دفع الفواتري وتقدمي 

ال�سكاوى(. ويتم تقدمي معظم اخلدمات احلكومية العامة اإلكرتونيًا ما يوفر على 

اخلدمات  ت�سبح  وبهذا  احلكومية.  املكاتب  اإىل  الذهاب  اإىل  احلاجة  املواطنني 

اأ�سهل واأكرث و�سوًل، والإجراءات موحدة، والبيانات متبادلة عرب خمتلف الدوائر 

والوزارات والقنوات. بل اإن بع�ض املن�سات اللكرتونية احلكومية توفر منتديات 

ومتّكن  الإنرتنت.  عرب  وجتاربهم  اآرائهم  مب�ساركة  للمتعاملني  ت�سمح  ومدونات 

من  وتعزز  اأف�سل  ب�سكل  متعامليها  خدمة  من  احلكومات  القدرات  هذه  جميع 

ارتفاع م�ستويات ر�سا املواطنني وثقتهم من خالل زيادة الوعي و�سهولة الو�سول 

اإىل اخلدمات.

لقد اأدركت دول ال�سرق الأو�سط الأهمية ال�سرتاتيجية لتح�سني تقدمي اخلدمات 

واإجراءات  اأنظمة  وحتديث  تطوير  باجتاه  بارزة  اإجنازات  وحققت  احلكومية 

2010 حول اجلاهزية  تقدمي اخلدمات فيها. وبح�سب درا�سة لالأمم املتحدة يف 

املتحدة  العربية  الإمارات  احتلت  فقد  الإلكرتونية،  احلكومة  خلدمات  العاملية 

الن�سج  حيث  من  عامليًا  والأربعني  واخلام�سة  العربية  الدول  بني  الأوىل  املرتبة 

والتقّدم، وهذه مكت�سبات هامة.

وعلى اإثر هذا النمو ال�سريع يف حتديث اخلدمات احلكومية من خالل احلو�سبة، 

مت جمع كميات هائلة من البيانات من خالل اإجراءات تقدمي اخلدمات.

نتائج  بنجاح  وتوّقع   %90.9 بن�سبة  اأوباما  فوز  احتمال  �سيلفر  قّدر 

النتخابات  يف كّل من الوليات اخلم�سني.

يعترب تف�سري نيت �سيلفر التحليلّي لنتائج ا�ستطالعات الراأي ذو اأهمّية 

ب�سيط  تف�سري  يوؤّدي  اأن  وميكن  احلكومة.  �سيا�سات  ل�سنع  ة  خا�سّ

التمثيل  عدم  اإمكانية  اإىل  الراأي،  ا�ستطالعات  �سملتهم  الذين  لآراء 

ال�سحيح لآراء �سريحة من الراأي العاّم وبالتايل، اإىل احتمال تقوي�ض 

ثقة اجلمهور بهذه ال�ستطالعات. ولذلك، تعترب �سيا�سة �سنع القرار 

املعتمد على البيانات،  الطريق ال�سحيح للم�سي قدًما.

يعترب تف�سري نيت �سيلفر التحليلّي لنتائج ا�ستطالعات الراأي ذو اأهمّية 

ب�سيط  تف�سري  يوؤّدي  اأن  وميكن  احلكومة.  �سيا�سات  ل�سنع  ة  خا�سّ

التمثيل  عدم  اإمكانية  اإىل  الراأي،  ا�ستطالعات  �سملتهم  الذين  لآراء 

ال�سحيح لآراء �سريحة من الراأي العاّم وبالتايل، اإىل احتمال تقوي�ض 

ثقة اجلمهور بهذه ال�ستطالعات. ولذلك، تعترب �سيا�سة �سنع القرار 

املعتمد على البيانات،  الطريق ال�سحيح للم�سي قدًما.

ر�سا  م�ستويات  من  ترفع  اأن  للحكومات  ال�سرتاتيجية  الأهمية  من  اإن 

على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  ا�ستخدام  بها. وميكن  وثقتهم  املتعاملني 

البيانات بهدف: 

• حت�سني تقدمي اخلدمات احلكومية	

• التخطيط والتخ�سي�ض الأمثل للموارد	

• حت�سني الفعالية الإجرائية داخل وعرب الإدارات املختلفة	

• ت�سجيع م�ساركة املتعاملني	

•  اخلف�ض من تكلفة املعامالت	

• حتفيز ورفع م�ستويات الإنتاجية	
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ت�ستهدف  متنوعة  حزم  يف  اخلدمات  الربيطانية  كولومبيا  تقدم 

خمتلف ال�سرائح ال�سكانية. ويجري الت�سنيف على مرحلتني: املرحلة 

الأوىل حتدد ال�سمات ال�سخ�سية الأبرز مثل الإعاقة، العمر - �سيوخ اأو 

�سباب؛ واملرحلة الثانية تف�سل يف الظرف املعي�سي الأكرث دقة بهدف 

اخلدمة، مثل »التقاعد«، »حادث �سيارة«، »الزواج«، وغري ذلك.

من حمورية اخلدمات اإىل حمورية املتعامل

على  بالقت�سار  املتعاملني  احتياجات  تلبية  ت�ستطيع  لن  اأنها  احلكومات  تدرك 

للمواطن«.  احلكومة  »من  منوذج  نحو  لال�ستمرار  اخلدمات  اإجراءات  حو�سبة 

التمتع  وا�سعة يف  ولديهم خربات  واطالعًا  وعيًا  اأكرث  ال�سكان  لقد غدا كثري من 

فاإنهم  عليه،  وبناًء  والتطوير.  التح�سني  دائمة  التجارية  القطاعات  بخدمات 

لهذه  وا�ستجابة  احلكومة.  من  الذكية  اخلدمات  من  م�سابهًا  م�ستوًى  يتوقعون 

كمتعاملني.  مواطنيها  معاملة  اإىل  حاجة  احلكومات  تواجه  املتزايدة،  التطلعات 

نقاط  اأبرز  �سمن  العتبار  هذا  الإماراتية  احلكومة  و�سعت  املثال،  �سبيل  وعلى 

ا�سرتاتيجيتها الهادفة لتح�سني نوعية احلياة ملواطنيها.

لقد تبنت الدول املتقدمة مناذج »احلكومة مع املواطن« اأو »حمورية املتعامل« يف 

اخلدمات  ت�سميم  اأعادت  حيث  املجال،  هذا  يف  �سباقة  وكانت  املواطنني  خدمة 

من  للحد  حماولة  ويف  �سرائحهم.  تنوع  على  املواطنني  احتياجات  خمتلف  لتلبي 

على  خدمات  بتقدمي  احلكومات  بع�ض  بداأت  اخلدمات،  وتب�سيط  الرتباكات 

بناء  اأولية  املواطنني -- حيث مت حتديد ت�سنيفات  املعينة من  ال�سرائح  م�ستوى 

على جتارب العّمال امليدانيني.

اإن هذه املنهجية القائمة على ت�سنيفات ال�سرائح توفر للمواطنني طريقة �سهلة 

تنوع  مع  ولكن  ال�سخ�سية.  ظروفهم  بح�سب  تهمهم  التي  اخلدمات  لتحديد 

جهة  اأو  العرقية  الأ�سول  اأو  التعليم  اأو  العمر  حيث  من  �سواء  ال�سكانية  ال�سرائح 

الإقامة، وغريها والنمو املت�سارع يف حجم البيانات -املنظمة و�سبه املنظمة وغري 

املختلفة،  القنوات  خالل  من  متعامليها  من  احلكومات  جتمعها  التي  املنظمة- 

من  الرتاكيب  واملعقدة  الهائلة  الكميات  هذه  مثل  ه�سم  املمكن  غري  من  ي�سبح 

قواعد البيانات، ال�سرورية لكت�ساب املعرفة.

ما  هي  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  اإن  الأكرب.  الفر�سة  تربز  وهنا 

اإىل  الو�سول  بهدف  الأبرز  املجتمع  ل�سرائح  الدقيق  للتحديد  ا�ستخدامه  ميكن 

اأمثل تخ�سي�ض للموارد، وحتقيق تفاعل اأف�سل مع املواطنني من خالل ال�ستماع 

متفاعل  ا�ستباقي  ب�سكل  ال�سحيحة  اخلدمة  تقدمي  خالل  من  واأي�سًا  واحلوار، 

من  اخلدمة  منوذج  يف  التحول  يعني  هذا  اأخرى،  وب�سيغة  املعنيني.  لالأ�سخا�ض 

»ما هي اخلدمة التي حتتاجها؟« اإىل »ما هو ظرفك؟ هل تعلم اأن هذه اخلدمات 

قد تهمك وتعنيك.

دور  لعب  البيانات  على  املعتمد  القرار  �صنع  عملية  باإمكان 

حيوي عرب الدوائر املتعددة

تبّنت احلكومات حول العامل اآليات �سنع القرار املعتمد على البيانات يف عدد من 

التجاوب مع احتياجات ومطالب مواطنيها،  لي�ض فقط كنوع من  نواحي احلياة، 

اأزمات.  اإىل  تتطور  اأن  قبل  الق�سايا  ا�ستباق  اإمكانية  من  توفره  ملا  اأي�سًا  واإمنا 

اآليات �سنع القرار املعتمد على البيانات على جعل اخلدمات احلكومية  وت�ساعد 

اأكرث فعالية واإنتاجية، ومتمحورة حول املواطن.

�صكاوى املواطنني

العديد من  مع  للتوا�سل  واحدة  نقطة  كونغ  الكفاءة يف حكومة هونغ  متثل وحدة 

الدوائر احلكومية يف نقل �سكاوى املواطنني واقرتاحاتهم. وتتلقى الوحدة حوايل 

امل�ساعد  املدير  ويقول  �سنويًا.  اإلكرتوين  بريد  األف  و98  ات�سال  مليون   ٢.٦٥

الت�سالت  من  جدًا  كبريًا  عددًا  نتلقى  اإننا  »حيث  اأنه  دبليو.اف.يوك  للوحدة، 

والر�سائل اللكرتونية، نقوم بجمع البيانات املهمة من املعلومات. وتكون اخلطوة 

التالية هي ال�ستفادة منها والبناء عليها«.

ذكي  معلوماتي  نظام  بناء  يف  الن�سو�ض  لتحليل  �سركة  مع  الوحدة  تعاونت  وقد 

يبحث يف اجلذور الرئي�سية يف ال�سكاوى واأ�سبابها. وعليه، مت خف�ض املدة املطلوبة 

لإ�سدار التقارير من اأ�سبوع اإىل �سغطة زر واحد، على اإثره تكون الدائرة املعنية 

قد اأخطرت مبا�سرة باملو�سوع.

املوا�صالت

�سنع  اآليات  توظيف  فيها  ميكن  التي  املجالت  اأهم  اأحد  املوا�سالت  قطاع  يعّد 

�سبيل  على  ونذكر  الوا�سعة.  التحديات  مواجهة  يف  البيانات  على  املعتمد  القرار 

املثال مناذج التدفق املروري بهدف احلد من الزدحام، وحتديد اأ�سعار تعريفات 

مناطق الزدحام، واإيجاد امل�سارات الأمثل بح�سب الوجهات املق�سودة.

مرافق اخلدمات

الكهرباء يجري  اإنتاج منتجات املرافق بح�سب الطلب، فبع�سها مثل  تتم موازنة 

ا�ستخدامها فور اإنتاجها، وي�سيع الباقي غري امل�ستخدم هباًء؛ يف حني اأن بع�سها 

تخزين  تكاليف  ذلك  على  يرتتب  قد  ولكن  تخزينه،  ميكن  الغاز  مثل  من  الآخر 

عالية. من جهة اأخرى، فاإن اأي انقطاع يف التزويد قد يوؤدي اإىل اأ�سرار اقت�سادية 

هائلة للمواطنني والأعمال.

التزويد  موازنة  يف  �سريكًا   16 مع  التعاون  على  ال�سرقية  الدامنارك  داأبت  لقد 

م�سبقًا  املنا�سبة  ال�ستهالك  كمية  حتديد  بهدف  يومي  اأ�سا�ض  على  الكهربائي 

واإنتاج الكمية املطلوبة لالأعمال واملواطنني. ولكن بعد تعاونها مع �سركة كوبنهاغن 

للطاقة، والأخرية تركز على ا�ستخدام اآليات �سنع القرار املعتمد على البيانات، 

اأ�سبح بالإمكان توقع حجم ال�ستهالك لكل �ساعة ما يجعل حجم الطاقة املهدرة 

يف احلدود الدنيا.

البيانات يف  املعتمد على  القرار  الأخرى لآليات �سنع  التطبيقات احل�سا�سة  ومن 

اخلا�ض  ا�ستهالكهم  اإدارة  على  املواطنني  ت�سجيع  تطبيقات  اخلدمات،  جمال 

العادية.  ا�ستهالكهم  لأمناط  جتاوزهم  حال  يف  ا�ستباقي  ب�سكل  واإ�سعارهم 

وميكن لهذا اأن يح�سل عندما يرتك املواطنني الأدوات الكهربائية قيد الت�سغيل 
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للمرافق  املواطنني  ا�ستخدام  بيانات  لالإجازة. ومن خالل حتليل  خالل ذهابهم 

من  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  متّكن  املو�سمية(،  )ومبراعاة 

ميكن  وعليه،  املفرط.  ال�ستهالك  على  املبكرة  لالإ�سارات  ال�ستباقي  التحديد 

والتدخالت  الن�سية  الر�سائل  عرب  املواطنني  اإىل  اإخطارات  اإر�سال  بالتايل 

الو�سيطة لتجنيبهم ال�سدمة عند تلقي فواتريهم.

التعليم

وجودة  توفر  م�ستويات  على  للدول  العاملية  والتناف�سية  امل�ستمرة  التنمية  تعتمد 

التعليم يف املراحل الأ�سا�سية والإعدادية والثانوية واجلامعية. وتختلف احتياجات 

اأو حتى �سمن املرحلة نف�سها.  الطالب التنموية واهتماماتهم باختالف املراحل 

الفردية  القدرات  تنمية  يف  ي�ساعد  ل  واحد  قالب  خالل  من  التعليم  توفري  اإن 

والطاقات الكامنة يف كل تلميذ.

املكان  حتديد  يف  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  ا�ستخدام  وميكن 

الأمثل لإن�ساء مدار�ض وجامعات جديدة، ولتقييم مدى مالئمة املناهج لالأهداف 

املرجوة، والتخطيط لتوظيف املعلمني بناًء على الحتياجات امل�ستجدة.

اجلمارك 

تقع م�سوؤولية تاأمني العائدات الوطنية على عاتق هيئة احلدود واملعابر من خالل 

وحماية  القت�سادية  التنمية  م�سالح  لتحقيق  والواردات  ال�سادرات  مراقبة 

اأي�سًا عن  والهيئة م�سوؤولة  املواد املمنوعة.  الوطنية من خالل �سبط  ال�سناعات 

عرب  ال�سرائب  جباية  عن  وكذلك  امل�ستوردة  للب�سائع  اجلمركية  التخلي�سات 

احلدود اجلمركية.

 

يف كوريا اجلنوبية، ت�ساعف حجم الواردات خالل العقد الأخري لكن حجم قوة 

الب�سائع  من  عينات  تفتي�ض  على  العادة  وجرت  هو.  كما  بقي  اجلمركية  العمل 

اأ�سماء  على  بناًء  اأو ممنوعات،  قانونية  التحقق من عدم وجود جتاوزات  بهدف 

اخلارجيني.  واملزودين  الب�سائع  واأنواع  القانونيني،  غري  ال�سابقني  امل�ستوردين 

خالل  البيانات  تغري  نقاط  اإحدى  املفت�ض  تفوت  اأن  يف  واردة  الحتمالت  وكانت 

يف  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  الهيئة  تبّنت  ثم،  ومن  التفتي�ض. 

التحري عن الواردات غري القانونية. واليوم، ي�ستخدم هذه الآليات اأكرث من 400 

مفت�ض، حيث جتري تلقائيًا اأكرث من 60 بحثًا حول ا�ستيفاء �سروط عدم املخاطر 

والقانونية. وقد ارتفعت ن�سبة القدرة على الك�سف عن الب�سائع غري القانونية يف 

كوريا اجلنوبية بن�سبة 20% منذ اعتماد هذه التطبيقات.

النفط والغاز

اإجراءاتهم  حت�سني  اإىل  دائم  ب�سكل  والغاز  النفط  قطاع  يف  العاملون  ي�سعى 

التناف�سية.  من  عالية  م�ستويات  على  احلفاظ  بهدف  التقنية  وتوظيف  العملية 

وا�سعة من  البيانات هوام�ض  املعتمد على  القرار  اآليات �سنع  توفر  الغاية،  ولهذه 

التطبيقات الداعمة من مثل ال�سيانة ال�ستباقية، والتوقعات والتحليالت، وجتارة 

اآثار  الناجتة يف حتقيق  التحليالت  اإدارة املخاطر. وقد جنحت  واأنظمة  الطاقة، 

اإيجابية ملمو�سة على اأعمال القطاع.

يف بيرتوبرا�ض، اأحد ال�ستثمارات املقدرة مباليني الدولرات يف جمال اإن�ساءات 

الآبار النفطية يف البحار، يتم حتليل املواقع من خالل معاينة ال�سمات اجليولوجية 

بيرتوبرا�ض  وتوظف  �سنة.  مليون  و150  ماليني   5 بني  ترتاوح  اأعمارها  ل�سخور 

ال�سروخ  حتديد  يف  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  لآليات  التحليلية  النماذج 

ت�ساعف  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  الغاز.  اأو  النفط  با�ستخراج  ت�سمح  التي  ال�سخرية 

الناجت من النفط وحت�سني الأرباح.
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ب�سريحة  يتمتع  الذي  الأو�سط  لل�سرق  بالن�سبة  الذكر  اآنفة  الأمثلة  تعنيه  الذي  ما 

الإيجابية  الآثار  اأحد  العامل؟  اأنحاء  �سكانية �سابة ومطلعة، متثل ثقافات من كل 

هي اأن املواطنني اليوم باتوا يتوقعون م�ستويات اأعلى بكثري من

ال�سفافية وامل�ساءلة يف الدوائر احلكومية مقارنة بال�سنوات ال�سابقة.

 

التوا�سل  قنوات  عرب  جتاربهم  عن  يعرّبوا  اأن  اليوم  النا�ض  باإمكان  اأ�سبح  لقد 

يتلقون  عندما  خا�سة  املدونات،  خالل  من  اأو  وفي�سبوك  تويرت  مثل  الجتماعي 

بني  املقارنة  عادة  تتم  و  احلكومية.  الدوائر  من  ممتازة  خدمة  يتلقون(  ل  )اأو 

من  عددًا  هذا  دفع  وقد  اأخرى.  حكومات  خدمات  اأو  املختلفة  الدوائر  خدمات 

اأكرث فعالية وانتاجية يف  اإىل اتخاذ خطوات ا�ستباقية جتعلها  الدوائر احلكومية 

تلبية احتياجات املواطنني املتنوعة.

و�سهد العديد من القطاعات عدة مبادرات حت�سني ملمو�سة النتائج، نذكر منها 

ذلك،  مع  ولكن  اخلدمات.  وتقدمي  الوطنية  وال�سالمة  ال�سحة  قطاعات  كمثال 

تو�سيع  يف  املتقدمة  القت�سادات  عن  بعيدة  الأو�سط  ال�سرق  حكومات  تزال  ل 

�سناعة  اآليات  تدعيم  اإن  البيانات.  على  املعتمد  القرار  �سنع  اآليات  ا�ستخدام 

م�ستويات  من  ويرفع  وحت�سينها،  النتائج  تعزيز  نحو  يدفع  باحلقائق  القرارات 

الفعالية والتجاوب ال�ستباقي، وبالتايل ي�ساهم يف حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية 

املطلوبة  ال�ستثمارات  فاإن  والدوائر احلكومية. وحل�سن احلظ،  الهيئات  ملختلف 

من احلكومة يف هذا املجال ومن الدوائر والهيئات ب�سكل م�ستقل هي يف معظمها 

ا�ض.ايه. و�سركة  روجرز  اأند  بيربز  اأبحاث جمموعة  وبح�سب  تدريجية.  تراكمية 

القرارات  دعم  ثقافة  وايجاد  لتعزيز  املطلوبة  العنا�سر  اأبرز  يلي  ما  يف  ا�ض، 

بالبيانات:

• قيادة 	 قبل  من  البيانات  على  املعتمد  القرار  �سنع  لآليات  الفاعل  التبني 

عليا- ويجب اأن يكون ذلك من الأعلى، من وزير على �سبيل املثال اأو رئي�ض 

ال�سياق  هذا  يف  احلا�سرة  الأمثلة  اأف�سل  من  ولعل  مماثلة.  حكومية  جهة 

الرئا�سية  الأمريكية  النتخابات  يف  ا�ستخدمت  التي  التحليلية  املبادرة  هي 

للعام 2012 حيث مت تبنيها من قبل جيم مي�سينا مبباركة فاعلة من الرئي�ض 

يف  النجاح  يدفع  ما  هو  القيادية  الروح  لدى  ال�سغف  هذا  مثل  اإن  اأوباما. 

برامج تغيري قواعد اللعبة.

• لغة 	 لتبني  امل�ستخدمني  اإلهام  على  قادر  فرد  اجلهود  هذه  يوجه  اأن  يجب   

التنظيمية  الأطر  وخارج  داخل  امل�ستويات  واحلقائق على خمتلف  البيانات 

وي�سمل  التحليالت.  يف  متخ�س�ض  وممار�ض  باحث  بني  جتمع  قيادة  حتت 

هذا انفتاح عقليات امل�سوؤولني احلكوميني كي يتمكنوا من روؤية الإمكانيات 

بحيث  التحري،  ومهام  البحث  وبرامج  ال�سطحية  التقارير  تتجاوز  التي 

)ما  التوقع  على  والقدرة  يجري؟)،  )ماذا  الإح�سائية  التحليالت  ت�سمل 

اأهمية اآليات �صنع القرار املعتمد على 

البيانات بالن�صبة للجهات احلكومية يف 
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التوقعية  والنماذج  الظرف؟)  هذا  ا�ستمرار  حال  يف  يح�سل  �سوف  الذي 

الأمثل  والتح�سني  اأكرث؟(،  اأو  )ماذا �سيح�سل خلطتنا يف حال تغري عامل 

كيف  يعرف  �سخ�ض  توقعه؟).  ميكن  الذي  والأمثل  املمكن  احلل  هو  )ما 

ي�ستخدم املعرفة ويوظفها يف �سناعة واتخاذ القرارات الإجرائية.

•   جتاوز التكتالت البيانية نحو بناء قواعد بيانات موحدة ومت�سقة – وهذه 	

اخلطوة من الأهمية مبكان يعجز عنه ال�سرح. وقد بينت خمتلف الأبحاث 

الكامنة  العالقات  حتديد  يف  �سرورية  اخلطوة  هذه  اأن  احلالة  ودرا�سات 

بني م�سادر البيانات املختلفة واإمكانية توظيف الرتباطات بينها بفعالية. 

بحيث  خمتلفة  وب�سيغ  خمتلفة  م�سادر  يف  املخزنة  البيانات  دمج  ويجب 

جودة  تقييم  يجب  كما  متنا�سقة.  وب�سيغة  واحد  مكان  يف  خمزنة  ت�سبح 

البيانات ب�سكل دوري. ولإجناح هذه اخلطوة، ي�سرتط توافر املعرفة العملية 

والذكاء  البيانات،  ملحتوى  الدقيق  والفهم  املجال،  هذا  يف  املتخ�س�سة 

التقني.

•  كوادر من املوظفني املحفزين، وممن تلقوا تدريبات عملية حتليلية واملهارة 	

واخلربة الكافية لتوظيف البيانات النظيفة وحتويلها اإىل معرفة، من خالل 

ا�ستخدام تقنيات اح�سائية وحتليلية حت�سينية.

اأن تكون بال�سرورة جديدة كليًا  اأعاله ل ينبغي  العنا�سر ال�سرورية املذكورة  اإن 

اأو �سادمة وجذرية، ول تتطلب بال�سرورة ا�ستثمارات �سخمة من املوارد الب�سرية 

والتقنية على مدى ال�سنوات؛ ولكنها بالتاأكيد رحلة متدرجة، غري اأنه ميكن بدوؤها 

برامج  لبناء  ومتهد  املبادرة،  قيمة  تثبت  �سغرية،  م�ستويات  على  اإبداعية  بطرق 

اأو�سع واأكرب.

وباخت�سار، نحن نوؤمن باأنه على كل من دوائر الهيئات احلكومية اأن تتخذ بدورها 

خطوات �سغرية لكن جادة يف هذا الجتاه، ما �سينتج جناحًا م�ستدامًا للجميع. 

اآليات �سنع القرار  اإن القدرة على تطوير وتوظيف منهجية ناجحة يف ا�ستخدام 

املعتمد على البيانات �سوف توؤدي يف نهاية املطاف اإىل التناف�ض على اأعلى املراكز 

بني احلكومات على امل�ستوى العاملي.

باإجراء  فالبدء  مثالية.  بداية  تكن  مل  ولو  حتى  ما،  مكان  من  »ابداأوا 

املتاحة  بالفر�ض  زاخر  اليوم  والقطاع  معقدة.  م�ساألة  لي�ست  التحليالت 

يزال  ل  بعد،  مثايل  بيانات  م�ستودع  لديك  يكن  مل  لو  حتى  اأنه  بحيث 

جان  وال�سبط«.  والتح�سني  والتحليل  القيا�ض  دورة  يف  البدء  باإمكانك 

دي ويت، الرئي�ض واملدير التنفيذي لأنظمة املعلومات اخلا�سة بالرعاية 

ال�سحية وحلول الأداء يف جرنال اإلكرتيك - الرعاية ال�سحية

مالحظة: مت اإعداد هذا التقرير بناًء على تعاون مبا�سر بني موظفي جمموعة بيربز اأند روجرز وموظفي ا�ض.ايه.

ا�ض، وهو مبني على جمموع جتاربهما املوؤ�س�سية يف قطاع التحليالت والقطاع احلكومي.
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