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1 التصميم للتحليل 
أوًل: اعمل عىل تصميم مرشوعك وتخطيطه من خالل تحديد املناهج التحليلية التي تود 

استخدامها وتنظيمها. تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل: 

1- مراجعة األدبيات وتركيب املعلومات ملعرفة ما هو معروف وما هو مجهول 
2- فهم جمهورك األسايس وما الذي يحتاجونه ومتى 

3- توضيح األسئلة الرئيسية واألهداف التحليلية 
4- التفكري يف سياق تحليلك والنظر يف القضايا األخالقية، لفهم العوامل التي ميكن أن تؤثر عىل 

التحليل أو القضية أو املشاركني أو الجمهور 

5- قّسم املشكلة إىل أجزاء لفهمها بشكل أفضل واختيار أفضل نهج تحلييل 
6- اخَت متطلبات البيانات ومصدر وهدف مجموعة بياناتك 

7- ابحث عن رشكاء مفيدين للتعاون وتجميع الخربات 
8- حدد إطار املنتج النهايئ )املنتجات النهائية( واعمل عىل صياغة مخطط )مخططات(

9- خطط األنشطة والطوارئ وميزانية املوارد 
 

يف نهاية مرحلة التصميم، يجب أن متتلك: 

-  الرشوط املرجعية: األهداف العامة واملحددة ملرشوع التحليل ونطاقه )املجموعات واملناطق 

 SDR الجغرافية والقطاعات( واملخرجات النهائية )عرض باوربوينت وتقرير وقاعدة بيانات وملف

وما إىل ذلك( واإلطار الزمني وخطة العمل لألنشطة واملعامل الرئيسية، واملوارد املطلوبة و امليزانية 

واملنظامت واألفراد الذين تتعاون معهم، وخطة النرش.

- املنهجية )نظرية حول طريقة سري التحقيق(: إطار التحليل - العمل والخطة وتفاصيل حول 

تقنيات جمع البيانات ومصادر املعلومات وخطة أخذ العينات، وخطة املعالجة والفئات الرئيسية 

للتحليل والتعريفات والعتبات. 

- الوثائق الداعمة: دليل أسلوب العمل والهوية املرئية وإرشادات األمان أو حامية البيانات وإدارة 

البيانات وإجراءات التنظيف، وتوصيف الوظائف ومواد التدريب وأداة )أدوات( جمع البيانات 

وتعليامت القائم عىل العد والعالمة التجارية وغري ذلك. 

- مخطط املبديئ للمنتج النهايئ )املنتجات النهائية( 

 

2 اكتسب املعلومات تحتاج اىل
تتضمن مرحلة الحصول عىل البيانات جمع املعلومات وإدارتها. قد تكون هذه بيانات أولية جرى 

الحصول عليها من خالل الرحالت امليدانية أو االستطالعات أو املقابالت الهاتفية وما إىل ذلك، أو 

البيانات الثانوية املستمدة من تقارير التقييم ووسائل اإلعالم والتقارير ونحوه. 

تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل: 

10- مراجعة البيانات الثانوية املتوفرة 
 11- تحديد فجوات املعلومات، والتخطيط لكيفية الحصول عىل هذه املعلومات. 

12- تصميم أدوات موثوقة وجمع بيانات غري متحيزة 
13- إدارة البيانات وتخزين املستندات 

 

يف نهاية مرحلة اكتساب البيانات، يجب أن متتلك:

- ملًفا للبيانات الثانوية املنظمة وفًقا ألهداف البحث )عىل سبيل املثال حسب القطاع واملنطقة 

الجغرافية( وتحتوي عىل جميع الوثائق وقواعد البيانات التي جرى الحصول عليها من خالل 

مراجعة البيانات الثانوية

-  قاعدة بيانات للبيانات الثانوية املتعلقة باملعلومات األساسية املستخرجة من الوثائق واملميزة 

وفًقا لقطاع العناية واملوقع الجغرايف واملجموعة السكانية والوقت وما إىل ذلك

- استبيان بالستطالعات يبني تقييامت االحتياجات املجراة عىل مدى فتة زمنية محددة وموقعها 

وتركيزها وعمقها

- قاعدة بيانات واحدة أو عدة قواعد بيانات لجمع البيانات األولية، حيث جرى تخزين جميع 

لة عىل املستوى امليداين مبا يف ذلك استخالص املعلومات من الفرق امليدانية البيانات املحصَّ

4 التواصل نتائجك
ينبع تحليلك من التنظيم والوضوح واملصداقية يف حجتك )حججك( واألسباب الكامنة وراءها، 

ومع ذلك فإنها تصل إىل جمهورك املقصود فقط إذا نجحت يف توصيل ونقل رسالتك )رسائلك( 

بشكل فعال، فكلام كان منتجك مخصًصا أكرث للمستخدمني النهائيني، زاد تأثريه. تتمثل األنشطة 

الرئيسية فيام ييل:

36- اكتب أفكاًرا ملنتجات ذات صلة ومقروءة ومقنعة
ن العرض املريئ لرسالتك )رسائلك( الرئيسية 37- حسِّ

38- أخرب املعنيني عن أوجه التدد ووثّق بيانات واألساليب التي تتبعها 
39- حرر)بنفسك( املعلومات حول منتجك )منتجاتك( واطلب أيًضا من أقرانك مساعدتك يف ذلك

40- انرش النتائج وحافظ عىل عملك واعمل عىل حاميته ليتمكن اآلخرون من الوصول إليه

يف نهاية مرحلة التصال، يجب أن متتلك:

- مخرجات تحليل مصممة خصيًصا وذات صلة وقابلة للقراءة، وذات أدلة دامغة راجعها الخرباء

- حدود املعرفة املعلنة بوضوح ورصاحة وطريقة تأثريها عىل الثقة يف النتائج

- املنتجات والبيانات واملنهجيات املخزنة بأمان والتي يستطيع أن يصل إليها الجمهور الذي يبحث 

عن مزيد من التفاصيل

5 وبالتفصيل...
م يف تسلسل منطقي، فغالًبا ما يكون التحليل يف الحياة الواقعية تكراريًا وغالًبا  مع أن التحليل يقدَّ

اة. خالل العملية، ميكن أن تحدث األنشطة املستعرضة، مثل: ما تنشأ ثغرات يف املالحظات املتلقَّ

ق املوارد بناًء عىل مخرجات العمل املنجز بالفعل وتوقع الطوارئ املحتملة - كيِّف التخطيط ونسِّ

- نظِّم ووثق عملك لتتبع ما قمت به وتوفري مسار تدقيق وتسهيل الشفافية

- اكتب مبكًرا وبشكل متكرر وتحلييل لتنظيم أفكارك والتفكري يف االحتامالت الجديدة والتناقضات 

واملفاجآت ومشاركة عملك لتلقي التعليقات

- قّيم وتحقق من صحة األدلة املوجودة والفرضيات البديلة وأي افتاضات قد تؤثر يف تحليلك

- طبِّق املعايري الفكرية لضامن جودة تحليلك  ومصداقيته وشفافيته واملنطق وراءه
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3 حلل بياناتك
3.1 الستكشاف اإلرشاك والتحفيز

تعرف عىل بياناتك وحدد األمناط واإلشارات والقصص املحتملة التي ستعمل عىل تأكيدها يساعد 

االستكشاف يف فهم كيف وصلت إىل هناك وما متثله وما يبدو خطأ وما هو مفقود ليس فقط ما 

تغطيه البيانات. تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل:

14-  تعرف عىل البيانات وتحقق من خصائصها لفهم مدى مالءمتها واكتاملها وموثوقيتها
15- تشخيص البيانات  وتنظيفها وإثراؤها للتأكد من كونها دقيقة وكاملة قدر اإلمكان

16- مالحظة اإلشارات أو القصص املحتملة يف بياناتك
17- ترميز بياناتك وصقلها بينام تعكس الفهم النامي

18- تطوير تأكيدات وتقييم مدى جودة افتاضاتك

يف نهاية مرحلة الستكشاف يجب أن متتلك:

- قواعد بيانات نظيفة جرت مراجعتها، مبا يف ذلك مستوى املعلومات الهامة وسجل التغيري

- قامئة الرموز املستخدمة يف تنقية البيانات

- قامئة الفجوات املهمة يف املعلومات. يجب وضع استاتيجيات إلعادة توجيه أو تكييف التحليل يف 

ضوء الثغرات، وإبالغ املستخدمني النهائيني بأي تغيريات مهمة

- التأكيدات والقرتاحات الرئيسية حول األمناط الرئيسية واالتجاهات والنظريات والتفسريات 

والرسائل والقصص التي يجب استكشافها أو تأكيدها أو إبطالها

3.2  ِصف ولخِّص وقاِرن 
اعمل عىل تجميع البيانات وتلخيصها للمساعدة يف تحديد أوجه التشابه والختالف واألمناط 

املتسقة والتجاهات وأوجه الشذوذ وتأكيد النقاط الرئيسية أو القصص املثرية لالهتامم يف 

البيانات. تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل:

19-  تجميع املالحظات املتشابهة وتقليل البيانات عن طريق تطوير الفئات
20- تلخيص مالحظاتك وجمعها عىل مستوى مختلف من التفاصيل

21- قارن وباين بني مجموعات البيانات وداخلها للعثور عىل األمناط واالتجاهات وأوجه الشذوذ

يف نهاية املرحلة الوصفية يجب أن متتلك:

- إحصاءات وبيانات موجزة لكل فئة من فئات التحليل )املنطقة الجغرافية واملجموعة املتأثرة 

والقطاع وغري ذلك(

- األمناط الرئيسية املؤكدة والتجاهات والنظريات والتفسريات والرسائل والقصص

- قامئة مراجعة الفرتاضات الرئيسية لتحدي التأكيدات وتحديد املنطق الخاطئ أو األدلة الضعيفة 

أو التحليل املعيب

3.3 فسِّ وارِبط وقاِرن
يستخدم التحليل التوضيحي لتحديد أوجه العالقة والرتابط والصالت األخرى بني املالحظات، وهو 

يقوم عىل التحقيق الدقيق للعمليات األساسية أو اآلليات السببية وقوة عالقاتهم. تتمثل األنشطة 

الرئيسية فيام ييل:

22- ِصل بني النقاط وابحث عن أوجه التابط 
23- اربط التأثريات باألسباب

24- راِجع العمليات األساسية واملحركات والعوامل األساسية
25- َضع تفسريات معقولة واستوعب التفسريات املتنافسة

يف نهاية املرحلة التوضيحية، يجب أن متتلك:

- نظرية وأفضل حدس وتخمينات حول ما يتعلق مباذا أو يؤدي إىل ماذا

- مخطط شجرة املشكلة أو هيكل السمكة ميثل اآلليات السببية وأيها يساهم أكرث يف النتائج 

الحالية

- قامئة الفرضيات املنافسة أو البديلة

3.4  فّس ابحث عن اآلثار واستنتج

يهدف التحليل التفسريي إىل تجاوز النتائج إىل استخالص النتائج وتقييمها من خالل الجدل 

وتقييم قوة األدلة ووضع سياق لنتائجك. تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل:

26- قيّم الخطورة وحدد أولويات القضايا
27- قيّم األدلة وقّدر املعقولية

ل إىل موقفك 28- استخلص النتائج واعرث عىل الرسائل األساسية وتوصَّ
29- عّمم النتائج وانُقلها عند االقتضاء

يف نهاية مرحلة التفسري يجب أن متتلك:

- قامئة بالقضايا األشد و / أو ذات األولوية التي يتعني معالجتها، فضالً عن العوامل األساسية 

الكامنة وراءها

- استنتاج مدعوم باألدلة املعقولة والتفكري املنطقي

- تقييم ملقدار وقوة ونوع األدلة التي تدعم ادعاءاتك والتأثري املحتمل عىل دقة نتائجك

- تقييم احتاملية ورشوط تطبيق نتائجك عىل أماكن أو مجموعات أخرى

- قامئة افرتاضات أساسية محدثة

 3.5 تَرّقَّب وتوقَّع وتَنبّأ 
يحدد التحليل التوقعي احتاملية النتائج والتجاهات املستقبلية يف وقت محدد، بناًء عىل البيانات 

الحالية والتاريخية، فهو يجمع بني التوّقعات (تقديرات ملرة واحدة لحدث معني يف املستقبل ) 

والتنبؤات (مجموعات من الحتاملت املستقبلية التي تتضمن تقديرات احتاملية الحدوث.( 

تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل:

30- متديد الظروف الحالية للتنبؤ بالنتائج املستقبلية
31- فحص وتطوير مستقبل بديل

32- تحديد الدوافع وتتبع التطورات الجديدة

ويف نهاية املرحلة الستباقية يجب أن متتلك:

-الخطوط العريضة لتأثري استمرار التطورات أو التجاهات الحالية

-مجموعة من السيناريوهات التي توضح بالتفصيل العقود املستقبلية البديلة املحتملة واحتاملية 

حدوثها وتأثريها

-قامئة باملؤرشات ملراقبة ما إذا كانت هذه االحتامالت املستقبلية البديلة تحصل تدريجيًا

-خامتة منقحة وقامئة بالرسائل الرئيسية يف ضوء التطورات الجديدة املحتملة

3.6 أرِشد واقَتِح وانَصح 
التحليل الوصفي هو تقديم املشورة واقرتاح خيارات السياسة أو الستجابة، وهو يدرس التأثري 

املحتمل للقرارات املستقبلية وينظر يف طرق تحسينها لتتامىش مع النتائج املرجوة أكرث، كام أنه 

يرتجم تحليل الوضع إىل خطة مجدية ويبلغ عن الفرص واملخاطر ويظهر اآلثار املرتتبة عىل 

القرارات.تتمثل األنشطة الرئيسية فيام ييل:

33- ربط املشكلة واالستاتيجية واالستجابة
34- افحص وِقس تأثري خيارات االستجابة 
35- اقتح وقّدم املشورة بشأن االستجابة

يف نهاية املرحلة اإللزامية، يجب أن متتلك:

-اسرتاتيجية وأهداف لتغيري نتيجة األزمة

-تحليل مقارن ألنواع مختلفة من التدخالت والنتائج املحتملة والفرص واملخاطر

-لكل هدف مجموعة من التدخالت وتسلسل اإلجراءات املوىص بها
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