
  
 

   

 
 
 
 
 
  

     
 
 

   2.0النسخة  " Business Model Foundry and Phersonمقتبس من "

        
  

 . من سیقوم باستخدام النواتج ولماذا وكیف ومتى؟1
 

افھم جمھورك الرئیسي وفكر في السیاق اإلنساني الذي 
 احتیاجاتھم ستقدم فیھ تحلیلك توقع 

 واھتماماتھم وفصل تحلیالتك لتالئم تحدیاتھم وأھدافھم. 
 

الرئیسي   جمھورك  لمن افھم  اإلجتماعیة؟  ومواقعھم  دورھم  ھو  ما  عددھم؟  وكم  ھم  من 
ما  اآلخرین؟  مع  المستخدمین  بعض  أھداف  ستتعارض  للمساءلة؟ ھل  سیكونون خاضعین 

 عالمي؟ ھو مستوى عملھم؛ ھل ھو محلي أم إقلیمي 
 

ما ھي درجة معرفتھم؟ ھل تحتاج إلثبات خبراتك ومؤھالتك؟ ھل یتطلبون منك اعرفھم:  
ما  تشركھم؟  سوف  كیف  المیداني؟  أو  البرمجي  أو  االستراتیجي  المستوى  عن  معلومات 

 الذي من الممكن أن یشتَّت انتباھھم؟ 
 

القرار:   التي نحتاج إلى  فھم  الرئیسیة  القرارات  القوة ما ھي  اتخاذھا؟ ھل یمتلك المستخدم 
والسلطة لیؤثر على تطور مشكلة موجودة؟ ھل ستحتاج نتائج التحلیل إلى اتخاذ إجراءات  
اتخاذ اإلجراءات؟ ھل   تبعات عدم  الوضع؟ ما ھي  المفترض أن یغیر اإلجراء  وكیف من 

ال لمنع  اتخاذھا  یمكن  التي  اإلجراءات  نوع  على  التحلیل  یركز  أن  أیًضا  من یجب  مزید 
 الضرر أو التخفیف منھ؟ 

 
 

ھل تعني اإلجابة عن السؤال اإلخبار عن انعقاد اجتماع أو حدث  فھم عملیة اتخاذ القرار:  
اتخاذ قرار؟   تبعات عدم  القرارات؟ من یشارك في ذلك؟ ما ھي  تُتخذ  خاص؟ كیف ومتى 

 ھل یحتاجون إلى تفاصیل كثیرة أم التفاصیل الحرجة فقط أم كلیھما؟ 
 

ومھاراتھم:  حدد   وخبراتھم  مستخدمیك  ومواقفھم قیم  المھنیة  وخبراتھم  خلفیتھم  خي  ما 
ومعتقداتھم وسمعتھم وتحیزاتھم وقیمھم وأھدافھم؟ ھل ھم على درایة بالمصطلحات التقنیة  
مدى  ما  الحساب؟  في  مستواھم  ھو  ما  تحلیلك؟  لفھم  كافیة  خبرة  لدیھم  ھل  المستخدمة؟ 

 ستقدمھا؟  معرفتھم بأدوات القیاس التي
 

أیة نوع من المشكالت العملیة أو السیاسیة یعانون منھ؟ ما الذي یھتمون  ضع نفسك مكانھم:  
مستیقظین  یبقیھم  قد  الذي  ما  دوافعھم؟  ھي  ما  التحلیل؟  من  علیھ  للحصول  ویحتاجون  بھ 
الممكن أن تجعلھم یقاومون رسالتك؟ ماذا  التي من  التحیزات لدى جمھورك  لیًال؟ ما نوع 

 رضونھ على األرجح؟ أي من تلك االفتراضات صحیح وأیھا خاطئ؟ سیفت 
 

للمعلومات یستخدمھا   أي مصادرأخرىحدد المصادر األخرى للمعلومات التي یستخدمونھا:  
ھامة  رؤى  التحلیلیة  الدراسة  تقدم  كیف  مسبقًا؟  لدیھم  التي  المعلومات  ما  مستخدموك؟ 

 وتتعدى ما قالھ اآلخرون؟ 

 ؟ األسئلة الحقیقیة . ما ھي2

وضح ونقح األسئلة الھامة بدقة وركز على أھداف دراستك 
 التحلیلیة لتوفیر

 القرارات وفي الوقت المناسب. أھم المعلومات الالزمة لصنع 
 

الضرورة: السؤال األصلي حسب  أعد صیاغة  أو  نحتاج  نقح  التي  الرئیسیة  األسئلة  ما ھي 
إلجابتھا وأیة معلومات نحتاجھا إلجابة تلك األسئلة؟ ھل یسأل العمیل السؤال الصحیح؟ ھل  

ومجموعات   الجغرافیة  والمناطق  (القطاعات  أضیق  أو  أوسع  بشكل  السؤال  السكان  صیغ 
المصالح  السؤال من طرف أصحاب  فیھا)؟ ھل ستعاد صیاغة  التحقیق  التي سوف یجري 
اآلخرین؟ ھل ما یزال الموضوع ذي صلة؟ ھل تسببت األحداث األخیرة في نشأة تحدیات 
أو فرص أخرى؟ ھل یمكنك الحد من نطاق المشكلة بالتفریق بین ما ھو مھم وبین ما لیست  

ر؟ ھل تحتاج المصطلحات أو المواقع أو الفترات أو المفاھیم داخل  لھ قیمة لدى صناع القرا 
 السؤال إلى التوضیح؟ 

 
 

ما ھي الفترة الزمنیة التي ستستغرقك؟ ھل نحتاج للحدیث عن راجع األطر الزمنیة المتاحة: 
الموضوع   یخسر  زمني حرج  إطار  ھناك  ھل  معًا؟  والمستقبل  الماضي  أم  وحده  الماضي 

ھناك موعد نھائي محدد وغیر مرن لتقدیم دراستك التحلیلیة؟ ھل یحتاج  صلتھ خارجھ؟ ھل  
المستخدم أن یعرف شیئا خاًصا قبل صدور قرار االجتماع أو السیاسة العامة؟ ھل یمكنك 

 توقع موقٍف ینذر مستخدمیك بالخطر بخصوص أمر قبل الموعد النھائي؟ 
 
 

ة لسؤالك؟ ھل یمكن اإلجابة على ما ھي كل اإلجابات الممكن استكشف خیارات االستجابة:  
السؤال بعدد من الفرضیات المحتملة أم باالستجابة بنعم أو ال؟ ھل السؤال مطروح بطریقة 
تجعل لھ أكثر من بدیل؟ ھل ھناك أیة تصورات خفیة یمكن لھا التسبب في خطأ المستخدم  

 ؟ بینما یتبع تحلیلك؟ ھل توجد أیة شكوك یمكن لھا أن تؤثر بشدة على ھدفك

 ما ھو السیاق األشمل لدراستك التحلیلیة؟ . 3

 انتبھ لذلك السیاق األعم والقضایا األخالقیة التي
 تمكن أن تؤثر على قضیتك ومشتركیك وجمھورك

 لجعل عملك وثیق الصلة وأقل عرضة للخطأ 
 

التحلیلیة؟ ماذا كان الدافع لحاجتك إلى عمل دراستك  اعمل على قیاس نطاق مجال قضیتك:  
التي   الطریقة  التأثیر على  یمكنھم  والذین  الدولیة  الساحة  الرئیسیون على  الفاعلون  ھم  من 
ھناك  ھل  وتغیًرا؟  حیویة  األكثر  منھم  أي  بینھم؟  الصلة  ھي  ما  المستقبل؟  بھا  سیتكشف 

 تناظر تاریخي للوضع الراھن؟ ما ھي أوجھ التشابھ واالختالف بینھم؟ 
 

دورك:   تالئمافھم  جرت    كیف  كیف  منظمتك؟  دور  أو  األعم  التفویض  التحلیلیة  دراستك 
التحلیلیة  الكفاءة  الذي قدمتھ منظمتك من قبل؟ ما ھي  فیھا؟ ما  تبدأ  القضیة قبل أن  تغطیة 
التي من المتوقع أن تظھرھا في عملك؟ ما ھي المعاییر واإلرشادات التي سیحكم بموجبھا 

ضافة قیمة إلیھ؟ ھل ھناك شخص آخر أجدر على عملك؟ كیف یمكنك ملئ ذلك الفراغ وإ
 بالقیام بذلك العمل؟ 

 
 

الثانوي:   جمھورك  على اعرف  أجیب  ھل  أوسع؟  لجمھور  أم  لمستخدمیك  مھم  األمر  ھل 
ذلك السؤال أو على سؤال شبیھ من قبل، وماذا قیل أو تغیر منذئذ؟ من أیًضا مشترك معك 

 منظورھم؟ ھل یقرأ مستخدموك أعمالھم؟ بالكتابة عن ذلك الموضوع؟ ما ھو 
 
 

األخالقیة:   القضایا  اعتبارك  في  یجب خذ  التي  المصالح  أصحاب  مع  االتفاقات  ھي  ما 
الدراسة  تستحق  ھل  منھم؟  مطلوبًا  سیكون  والجھد  والموارد  الوقت  من  كم  بھا؟  االلتزام 

ال  التحلیلیة بطریقة مھمة في حل  العناء؟ ھل ستساھم دراستك  الحالیة بین  التحلیلیة  فجوات 
المعلومات وبعضھا؟ ھل تتمتع أنت وزمالئك بالكفاءة الالزمة للقیام بالدراسة التحلیلیة؟ ھل  
دراستك  ستحتویھا  التي  المعلومات  كل  عونھم  تطلب  أو  تستجویھم  الذین  الناس  سیعرف 
الناس؟ ما مدى احتمال وقوع مثل ذلك  التسبب بضرر في حیاة  التحلیلیة؟ ما ھي مخاطر 
قابلیة  مدى  ما  استخدامھا؟  وكیفیة  المعلومات  بحساسیة  تتعلق  مخاوف  ھناك  ھل  الخطر؟ 
للحفاظ على  المناسب  المستوى  المدروسة؟ ما  التعرف على األفراد واألحداث والمنظمات 
السریة؟ ماذا تفعل إذا شھدت سلوكیات ضارة أو غیر قانونیة أو خاطئة من جانب اآلخرین 

دراستك بحرص وبتأن وبشكل صحیح من ناحیة بعض المقاییس  خالل البحث؟ ھل أجریت  
التحلیلیة المعقولة أو الممارسات الشائعة؟ من یمتلك عملك ودراستك التحلیلیة؟ عندما تُكتب  
اكتشافاتك الستخدامھا بشكل مالئم؟  التزام بدعم  لدیھم  بتوزیعھا؟ ھل  تقاریرك، من سیقوم 

 ئ؟ماذا لو جرى استخدامھا بشكل مضر أو خاط

ما ھو أفضل منھج لدراستك . 4
 التحلیلیة؟ 

 فكر في إطار دراستك التحلیلیة 
 والمعلومات واألسالیب واألدوات والتقنیات 

التي ستسترشد بھا وتستعین بھا في تنظیم تحریاتك للحصول على  
 نتائج أكثر جدارة بالثقة وحدد احتیاجات جمھورك.

 
ما ھي درجة التحلیل التي یبحث المستخدم عنھا؟ ھل تحتاج حدد المستوى المناسب للتحلیل:  

 دراستك التحلیلیة إلى السمو فوق الوصف وأن تكون تفصیلیة أو توقعیة أو وصفیة؟ 
 

البیانات وتحلیلھا مثل إطار  طور إطار دراستك التحلیلیة   ھل ھناك إطار حالي یمكنھ دعم 
 شة؟ ھل تحتاج إلى تعدیل أم إنشاء واحدة؟میرا أو إطار المعی 

 

أیة فئات من التحلیل ذات صلة أو أھمیة ملحوظة؟ تعرف على أنواع المقارنات الرئیسیة:  
ما نوع المقارنات المطلوبة بمرور الوقت بین القطاعات أومجموعات السكان وبین المناطق  

 الریفیة مقابل المدنیة، إلخ؟ 
 

التحلیلیة:   لدراستك  بحثي  منھج  أفضل  على  أم  تعرف  وصفي  أسلوب  تحلیلك  یتطلب  ھل 
تعادل األرقام أو تفوق أھمیة فھم مدى وتنوع التأثیر؟ كم كمي أم أسلوب مركب منھما؟ ھل  

 مقدار ما یحتاج الجمھور المستھدف إلى اإلعراب عنھ؟ 
 

كیف ستحد من التحیز خالل تحلیلك؟ ھل ستستفید  اختر أسالیب الحمایة والتحلیل المالئمة  
سبیل   على  المنظمة؟  التحلیل  طرق  استخدام  من  التحلیلیة  دلفي  دراستك  برمجیة  المثال: 

السیناریوھات ونحوه ما مدى  الوفاة وتطویر  قبل  الرئیسیة وتحلیل ما  االفتراضات  وقائمة 
استعانتك بتحكیم الخبراء مقابل الشروحات المعتمدة على البیانات أو المفاھیم؟ ما األسالیب 

 التي ستستخدمھا في دراستك التحلیلیة للتأكد من عدم التحیز وضبط الجودة؟ 
 
 

ما البیانات التي ستحتاجھا لإلجابة عن األسئلة أو التحري  تعرف على متطلبات المعلومات:  
عن الموضوعات المشمولة في إطار دراستك التحلیلیة؟ ما مستوى الدقة الذي تحتاجھ؟ ما 
التي   النسبة  ھي  ما  المتاحة؟  والموارد  الزمني  اإلطار  ظل  في  الممكنة  األھلیة  درجة  ھي 

 كامل السكان لتمثیل بیانات دراستك؟ ستحتاجھا من 
 
 

البیانات: بالفعل كلیًا أو جزئیًا؟ لو اختر أفضل المصادر للحصول على  البیانات متاحة  ھل 
كانت اإلجابة ال، فمن أین ستحصل على البیانات؟ أیة مصادر ستمدك بأدق المعلومات؟ ما 

 ھي أفضل وأسوأ مصادر البیانات المتاحة؟ 
 

للح  وسیلة  أفضل  البیانات:  حدد  على  بأمان صول  للبیانات  الوصول  لك  الممكن  من  ھل 
وبسھولة في الوقت المتاح؟ ھل تحتاج لعمل طلب رسمي من أجل الوصول للمعلومات؟ ھل 
ستحتاج لزیارة المراكز المتخصصة؛ على سبیل المثال وزارة اإلحصاء أو المنطمات غیر 

ھل ستحتاج للحصول على البیانات    الحكومیة ونحوه؟ كیف ستتمكن من الوصول للبیانات؟
بنفسك؟ لو كانت اإلجابة بنعم، أیة وحدة تحلیل وإبالغ (في األسرة أو المجتمع أو المنطقة 
البیانات ستستخدم (المالحظة  الجغرافیة) ستدعم تحلیلك بالشكل األفضل؟ أي تقنیات لجمع 

نقاش أم المقابلة عن    المباشرة أم مقابلة صاحب المعلومات أم المناقشة من خالل مجموعة
 طریق الھاتف أو غیر ذلك)؟ 

                                     ھل یستطیع التعاون . 5
 أن یساھم في إجابات أفضل؟

 حدد كیف ستطور المشاركات 
 تحلیلك وتوفر نتائج جدیرة بالثقة 

 
التحلیلیة:   دراستك  جودة  تطویر  للمساھمات  یمكن  كیف  منك حدد  المستخدم  یتوقع  ھل 

لك  سیمكن  أین  األسئلة؟  عن  اإلجابة  ألجل  األخرى  المجاالت  في  بالخبراء  االستعانة 
من  أو  منظومتك  من  متاحة  للمساعدة  سبل  أو  معلومات  ھناك  ھل  الخبراء؟  مع  التواصل 

 ل یعمل على تلك المسائل؟ الخارج؟ من عمل بالفعل  أو ما زا
 
 

ما ھي الموارد والخبرات من الموظفین تعرف على الشركاء الرئیسیین وخبراء الموضوع:  
من   منتجك  تطویر  وأثناء  قبل  معھ  التواصل  علیك  من  شركائك؟  من  ستحتاجھا  والبیانات 
أجل الحصول على المدخالت المطلوبة؟ ھل یجب علیك عقد جلسات عصف ذھني للتعرف  
بدیلة   شروحات  واستكشاف  المعلومات  وتحلیل  ومواجھتھا  المحوریة  االفتراضات  على 
ستكون  ومتى  كیف  والمسؤولیات؟  األدوار  توزیع  سیجري  كیف  بدیلة؟  نطریة  إلنتاج 

 ُمشتركة؟ كیف سیجري التواصل بین الشركاء ومن سیكون مسئوالً عنھا؟ 
 
 

المنتج:   سیمتلك  من  عن حدد  مسؤوالً  سیكون  من  والبیانات؟  النھائي  المنتج  سیمتلك  من 
ق؟ من سیقر باستنتاجات دراستك التحلیلیة؟ من  إصدار النسخة النھائیة من البیانات والوثائ
 سیجیب على األسئلة حول الدراسة البحثیة؟ 

 

 . كیف یجب6
 أن أتصور فكرة المنتج؟

 فكر في استراتیجیة النشر والتوزیع واألسالیب 
 التي ستعرض اكتشافاتك بالصورة األكثر فعالیة. 

 
المعلومات:   استیعاب  على  جمھورك  قدرة  في  جمھورك فكر  ویستوعب  سیفھم  كیف 

المعلومات؟ كم الوقت الذي یحتاجھ جمھورك الرئیسي الستیعاب منتجك؟ ھل یجب أن یكون 
من   بالكثیر  مطول  مقال  أم  بارز  قرار  صانع  أجل  من  قصیًرا  مركًزا  مقاالً  استنتاجك 

أوسع؟   إلى جمھور  التي ستصل  أكثر من مستھلك رئیسي؟ ھل ھناك التفاصیل  ھل ھنالك 
 حاجة لتطویر منتجات مختلفة بنظم مختلفة؟ ما ھي اللغة والمفردات المالئم استخدامھا؟ 

 

ما ھو عدد وأنواع المنتجات التي تحتاج للتخطیط لھا؟ ما الذي سیتاح حدد نتائجك في قائمة:  
 أین وكیف ستُخزنھا بعد إطالقھا؟  للمستخدم بالتحدید؟ ھل یحتاج الجمھور للبیانات الخام؟

 
الرئیسیة:   الرسالة  صیغة  لك  حدد  یمكن  كیف  وسردھا؟  الرئیسیة  الرسالة  صیغة  ھي  ما 

المستخدم مثل مختصرات أو تقاریر طویلة أو عرض تقدیمي   تطویع سردك ألسلوب یعتاده
من   واضح؛  بشكل  رسالتك  إلیصال  األفضل  الوسیلة  ما  ونحوه)؟  بوربوینت  برنامج  على 
خالل خریطة أو ملخص أو تقریر؟ ھل من المرجح أن یستخدم العمیل نسخة كاملة أم عینة 

بیض؟ ھل یجب أن یكون المنتج  من المنتج؟ ھل من المرجح أن یختار اللون األسود أم األ
قصیًرا أم طویالً، محدًدا بفقرات أم بنقاط، مع الكثیر أم مع القلیل من المؤثرات البصریة؟  
أن   أكثر؟ ھل یجب  أو  واحد  بیاني  في رسم  إیصالھ  ماترید  إیصال جوھر  الممكن  من  ھل 

 تلخص نتائجك في ملخص تنفیذي؟ 
 

عبر عن الشك في رسوماتك البیانیة وسردك؟  كیف ست  حدد أفضل طریقة للتعبیر عن الشك:  
على  معتاد  جمھورك  ھل  تحلیالتك؟  تقید  التي  العراقیل  عن  لإلبالغ  طریقة  أفضل  ماھي 
في   للتفكیر  النوعیة  المصطلحات  من  المزید  الى  تحتاج  ھل  او  اإلحصائیة  المصطلحات 

 مستویات الثقة واالحتماالت؟ كیف ستفرق بین الحقائق واالفتراضات؟ 
 

بك:    وضح الخاصة  النشر  كیف استراتیجات  لمخرجاتك؟  النھائي  المستخدم  سیصل  كیف 
البیانات، وماھي الطرق للتأكد من الشفافیة وإمكانیة التحقق من النتائج أو  ستشارك وتوثق 
أدلة داعمة اخرى  او  للوثائق  أولیة و مصادر  بیانات  إرفاق  الى  تحتاج  إنتاجھا؟ ھل  إعادة 

ماھي مقاییس وإجراءات الحمایة التي تحتاجھا لتطبیقھا واإلخبار    لملفك وعرضك التقدیمي؟
عنھا في حالة المعلومات الحساسة؟ من یحتاج الى الوصول للمخرجات النھائیة؟ من غیرك 

 أیًضا یجب أن یكون مدرًكا لوجود ذلك المخرج النھائي؟ 
 

التجاریة:   العالمة  استراتیجیة  للمنحدد  التجاریة  العالمة  ستكون  ھل كیف  النھائي؟  تج 
الوثیقة؟ كیف  نسخ  تحدید شروط  ترید  الشعارات واألسماء؟ كیف  النھائي  المنتج  سیتضمن 

 ستعترف بالدعم الخارجي من منظمة أو أشخاص معینین؟ 

 

ما ھي الموارد 8.
 المطلوبة؟ 

حدد المصادر الالزمة لجمع المعلومات 
ثم تحلیلھا وكتابتھا.  ومن  في الوقت المحدد 

 .التحسب للحاالت الطارئة
 

والتكالیف:    المصادر  جمع تحدید  یتطلبھا  التي  الالزمة  الرئیسیة  المصادر  ھي  ما 
ھل   لھا؟  التخطیط  تحتاج  التي  والمھارات  الخبرات  ماھي  وإنتاجھا؟  وتحلیلھا  المعلومات 

واالتص المعلومات  بتكنولوجیا  خاصة  مواد  أو  محددة  برامج  بیانات ھناك  أّي  أو  االت 
للشراء؟ ھل ھناك موارد كافیة متاحة أو ھل تحتاج لطلب المزید منھا، وھل المخرجات أو 

 اإلطار الزمني بحاجة للتعدیل أو التفاوض؟ 

    
                       التخطیط .9  

 ما ھي األنشطة المطلوبة؟ . 7

تنفیذھا لضمان منتج عالي  حدد االنشطة المطلوب 
 الجودة وفي الوقت المناسب. التخطیط

 للجودة والتحلیل الواقعي
 

الزمني:    السقف  اّي تحدید  ھناك  ھل  النھائیة؟  النتائج  لتقدیم  المقدر  الزمني  السقف  ھو  ما 
 نتائج وسطیة یجب تسلیمھا؟ ما ھي المخرجات والمنتجات الرئیسیة المرتبطة بھا؟ 

 

ما ھي االنشطة الرئیسیة المطلوبة لتسلیم منتجات ذات جودة وفي الوقت   تحدید االنشطة: 
المناسب؟ كیف ستضمن نتائج موثوقة ویمكن التحقق منھا؟ ما ھي إجراءات مراقبة الجودة 

 التي تحتاج إلعدادھا؟
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