
طرق معالجة التحديات 

يمكن معالجة التحديات المجتمعية بعدة طرق. نطرح هنا ثالث طرق، يمكن جمع بعٌض 
منها. مثاًل، قد يتشارك فريق من اختصاصيين في البحوث واالبتكارات مع القادة 

المجتمعيين لتصميم تدّخل واحد لمواجهة تحٍد مجتمعي. وكبديل عن ذلك، قد تستخدم 
مجموعة من الباحثين مزيًجا من تحليالت البيانات وتحليل فعالية التكلفة والنمذجة لتحديد 

مجموعة التدخالت القائمة على األدلة التي سيكون لها التأثير األكبر في السلطات 
القضائية ذي طابع معّين ، كما حدث مع أولويات مكافحة األمراض 3، مراجعة دورية 

لمعالجة عبء األمراض في األماكن منخفضة الموارد.)4)

توصيفات طرق معالجة التحديات

 يتم اختيار التدخل )مثاًل، سياسة، برنامج، خدمة أو منتج( استنادًا الى األدلة المؤِكدة أن الفوائد 
تفوق األضرار، وأن التدخل متوفر لمن سيدفع مقابله وفي متناوله ومقبول الثمن لمن 

سيحصل عليه

التدخل المنفرد ما هو 
العرض؟

 يتم اختيار رزمة التدخالت األفضل بناًء على التدخالت التي ستضمن النتائج األفضل ضمن 
ميزانية ثابتة

رزمة )أو باقة( من 
التدخالت

 يتم اختيار المزيج األفضل من التدخالت بناًء على احتمالية تفاعل بعض التدخالت مع بعضها 
البعض بطرق “الكل أكبر من مجموع أجزائه” ، أو أن الرزمة تحقق عدة أهداف في الوقت عينه

التدخالت المتآزرة

يتم اختيار التدخل التي ثبت أنه يعالج المشكلة نفسها التي يتم اختبارها محلًيا  اختيار تدخالت مستندة
الى األدلة العلمية

كيفية 
اإلختيار أو 

يتم تصميم التدخل من قبل باحثين ومبتكرين وغيرهمالتطوير تطوير تدخالت جديدة

يتم تطوير التدخل بشكل مشترك من قبل أولئك الذين سيتلقونه
 و / أو أولئك الذين سيقدمونه، باإلضافة إلى الباحثين والمبتكرين وغيرهم

تدخل ذو تصميم مشترك

 يتم تطوير تدخل من قبل ممثلين عن المجتمع الذين أدركوا الحاجة إلى التدخل والذين 
سيتلقونها

نشاط بقيادة مجتمعية

 يتم اختيار المحفظة المثلى التي تحقق األهداف اإلستراتيجية ، وتعكس القدرة على التسليم ، 
وتوازن تنفيذ مبادرات التغيير والحفاظ على العمل كالمعتاد مع تحسين العائد على االستثمار

إدارة بحسب الملف كيفية اإلدارة 
عبر الزمن

 يتم جمع التدخالت، وتكييفها واستبدالها بناًء على كيفية تفاعلها بين مختلف األطراف وبين 
بعضها وداخل األنظمة التكيفية المعقدة، الدائمة التغير

التفكير النظمي )5)

ما هو

ض؟
 العر

 أو التطويراإلختياركيفية 

كيفية اإلدارة عبر
 الزمن

2.3

23 بالنسبة لجمیع المواد، ال یسمح بتكییف أي جزء من محتوى ھذا التقریر من دون إذن خطي من الناش. ھذا العمل ُمرخص بموجب
 ررخصة المشاع اإلبداعي-  ال مشتقات رخصة دولیة 0.4. نیابًة عن جامعة ماكماستر. تقریر لجنة األدلة العلمیة 
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