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 الخطوات المتخذة في إقرار ما إذا كان ينبغي اتخاذ اإلجراءات وكيفية اّتخاذها

يمكن للناس أن يقّرروا ما إذا  كان ال بد من اتخاذ إجراء 
وكيفّية اّتخاذه بشكل انفعالي - يكون في العادة كجزء من 
عملّية الواعية مكتسبة من العادة، أو بعد فترة تفكر )كجزء 

من عملٌية تشاورّية واعية تتضّمن الحصول على األدّلة 
العلمّية واستخدامها()1( بالّنسبة لألخيرة، مقاربة صناعة 

القرار كسلسة من الخطوات يمكن أن تساعد على اإلعالن 
بشكل صريح عن األسئلة  الّتي يمكن أن ُتطرح وطبيعة 

القرارات، وإن كان معظم الّناس ال يّتبعون الخطوات كّلها أو 
ال يتبعونها بالّترتيب المطلوب.  هنا يمكننا أن نقّدم نوعين 
من األنواع األربعة لصّناع القرار الذين هم محور تركيزنا في 
هذا الفصل )صّناع السياسات الحكومّية والمواطنون، في 

هذه الحالة نقصد الذين يعملون كقادة الجماعة(، وهنا نسّلط 
الضوء على أنواع األسئلة التي يمكن اإلجابة عليها عبر 

األدلة العلمية التي تشّكل محور الفصل التالي )انظر قسم 
4.2 و4.3(.  قسم 2.4 يمكنه المساعدة في الخطوة األولى 

أو التحقق من أّن الخيار المنتقى يحقق التأثير األفضل بتكلفة مقبولة*بالنسبة لصّناع القرار مثل صّناع السياسات الحكومّيين،.

فهم المشكلة 
وأسبابها 

رصد تأثير 
التطبيق 
والتقييم

انتقاء خيار 
لمعالجة المشكلة

تحديد اعتبارات 
للتطبيق *
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 القرارات الموجهة للمواطن
أو للقائد المجتمعي

القرارات الموجهة لصانع
السياسات الحكومي األسئلة المتعلقة الخطوات

 هل يجب علّي االنتباه لهذه
 المشكلة في ضوء كل المشاكل

 األخرى التي يواجهها الناس
 والمجتمع  الذي أهتّم ألمره؟

 هل يجب علينا االنتباه لهذه
 المشكلة في ضوء المشاكل

األخرى التي نواجهها كحكومة؟

ما هو حجم المشكلة؟

 هل المشكلة تزداد سوًءا أم هي أكبر هنا من أماكن
أخرى؟

 كيف يصف أو يختبر مختلف الناس هذه المشكلة
وأسبابها؟

 هل يجب علّي اّتخاذ أي إجراء
 لمعالجة هذه المشكلة، وإذا كان

 الجواب نعم، أّي إجراء )مثاًل،
 التحدث مع اآلخرين حول تغيير
 سلوكياتهم، العمل مع زمالء

 أعضاء في خدمة المجتمع على
 حلول محلّية، أو التواصل مع

المسؤولين المنَتَخبين(؟

 هل يجب علينا اّتخاذ إجراءات
 لمعالجة هذه المشكلة، وإذا كان

 الجواب نعم، أي خيار يجب أن
   ننتقي؟

ما الفوائد التي يمكن أن تنتج عنها؟

ما االحتماالت السيئة التي يمكن أن تحدث؟

 هل يمكن لخيار واحد تحقيق نتيجة أكبر لالستثمار
ذاته؟

 هل يمكننا تكييف ما نجح في مكان آخر والحصول
على الفوائد ذاتها؟

  من هي الجماعات التي تدعم كل خيار؟

 هل يجب علّي أن أعمل مع زمالء
 أعضاء في خدمة المجتمع وأن

 أشجع المسؤولين المنَتَخبين
 الّتخاذ خطوات للتحقق من أّن

 الخيار المنتقى يصل إلى الناس
والمجتمع الذي أهتّم ألمره؟

 هل يجب علينا اّتخاذ خطوات
 إضافية لزيادة فرص نجاح الخيار
 المنتقى في تحقيق األهداف

  المرجّوة؟

 ما هي العوائق أو المسهالت للتوّصل إلى وتحقيق
التأثير المرجّو عند األشخاص المعنّيين؟

 ما هي االستراتيجيات التي يجب أن نعتمدها
 للتوّصل إلى وتحقيق التأثير المرجّو عند األشخاص

المعنّيين؟

 هل يجب علّي أن أعمل مع زمالء
 أعضاء في خدمة المجتمع وأن

 أشجع المسؤولين المنَتَخبين للتأكد
 من حصولنا على األرقام التي
 نحتاجها لنعرف ما إذا كّنا نحقق

نجاًحا أو أّننا نفشل؟

 هل يجب علينا اّتخاذ خطوات
 إضافية للحصول على األرقام
 التي نحتاجها لإلعالن عن قصة
 نجاح أو لتصحيح المسار إذا احتاج
 األمر؟

 هل الخيار المنتقى يصل إلى األشخاص الذين
يمكنهم االستفادة منه؟

 هل الخيار المنتقى يحقق التأثير المرجّو؟
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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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