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القادة التنظيميون يتضّمنون قادة تظيمات لألعمال التجارية وقادة تنظيمات غير حكومية. هم يصنعون 
القرارات وحدهم ويمكنهم َقولبة النطاق والتدعيمات لصناعة القرار من ِقَبل المهنّيين الذين يعملون لديهم 
والمواطنين الذين يخدمونهم.  هنا نقّدم سياًقا لكيفية صناعة القرارات من ِقَبل قادة التنظيمات باستخدام 

أسئلة يمكنها أن تثير عوامل قد تدعم أو تعيق استخدامهم لألدلة العلمية. 

التوجيهات األسئلة
استراتيجية، تكتيكية، وتشغيلية	 
إذا كانت تشغيلية: مبرمجة )روتينّية( مقابل غير مبرمجة 

 ما نوع القرارات
التي يّتخذونها؟

المكتب الرئيسي، المكتب القطري أو المكتب المحلي	 
الرئيس التنفيذي، قادة آخرون، مدير، موظف أو متطوع	 
خيار شخصي )إيعاز(، االستشارة، اإلجماع أو التصويت 
القيد الزمني	 

 أين ومتى يتّم
اّتخاذ القرارات؟

يحتاجون إلى دراسة جدوى لتقدمة البضائع والخدمات	 
اتخاذ قرارات في ضوء قيود تنظيمية ومؤسساتية )مثاًل، متطلبات لإلفصاح عن المعلومات( وفرص السوق، 	 

المنافسة تحت ضغط المساهم أو صاحب المصلحة، واألخذ بعين االعتبار الواقع )مثاًل، تحليل البيانات( والتطّلعات 
)القيم وأهداف المبيعات، في ضوء أحداث خارجية )مثاًل، أزمة اقتصادية(

 ما هي العوامل
 التي تؤّثر على
صناعة القرار؟

وحدات تنسيق داخلية لدعم األدّلة وتحليل البيانات والتقييم، )مثاًل، اختبار أ/ب حيث الضغوطات التجارية تشجع 	 
استخدام تجارب السيطرة العشوائية(

وحدات داخلية إلدارة المعارف، البحث والتطوير، إعداد الميزانيات والتخطيط، المراقبة، مراجعة الحسابات، وإدارة 	 
المخاطر

دعم خارجي من مجموعات استشارية، شركات االستشارة اإلدارية، وقطاع الخدمات المالية )مثاًل، التمويل( 	 
والسلطات )مثاًل، تسعير العوامل الخارجية(

دعم خارجي من واضعي المعايير التقنية العالمية	 

 ما ’الهيكلّيات’
 التي يمكن أن
 تؤّمن مدخاًل

 للدليل العلمي
 )ولمأسسة دعم
الدليل العلمي(؟

إعداد الميزانية، التخطيط، والمراقبة	 
سياسات، إجراءات، أدّلة، وأدوات أخرى لدعم مسارات العمل	 
معايير التوظيف، معايير استعراض األداء، معايير الترقية، معّدل تبّدل الموظفين، والتطور المهني للموظف	 
االعتمادات التنظيمية 	 
ضمان الجودة	 
الحكومة، عالقات صاحب المصلحة، العالقات العامة ووسائل اإلعالم	 
العطاء الخيري	 
مبادئ الحوكمة البيئية، االجتماعية وحوكمة الشركات	 
مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان	 

 ما ’العملّيات’
 التي يمكن أن
 تؤّمن مدخاًل

 للدليل العلمي؟

القيادة التنظيمية وسياق استخدامها لألدلة العلمية

 ةلدت الأات يتعالج معوالال  ةمؤثرلاعلى استخعلة الدالأ مدالميالاسو تامنظملة في اتترايجيلت اات يت ديزمن الاستخمدا 
 لدلائلا ههذل  تامنظملفي اهعصي أب  نأتأت ي)من تلك لات يت زكرعلعلت)، في اامحكولى اادة يلا نكوتكري زعلى  تلويفلا

 اذ نكوج ةدومتندي وة أمت) .د20-22وسطةيعدلا ( من وتليفات الأدكوتة سلن ببسب لقبتسملة في ابولطم  سامنلاب
 ة،ئفلاي ةلماكلة اعمجمولا لمشي من اجتلل اامعالأرةي وةلماكلة اعمجمولا من ةيمحكولر ايغ تامنظملقط   .الااع  ،صحيلاوي

 تايت ّم تاّ خاذها بساتخ مداإطار عمل مشت ،كرمثل  يذلاُعرِض  فيمنتيالإ ىدثار لاف ،لا ّعليسمح  ابتلاين ذه فيه ذلر امالأ
 عوانأ23عد الأحأ(ض ءاينرّكذا بشكل مست مربأن  ديعدلامن لل اامعالأتجارينلة ااج حة– من  فيإطار مثاللا هذه،يتلويفس

 ةتاج ىكبرلر اك ،زلوإلمى أازون، ججول ونتفليكس – ي نومقوبتجارب سي ةطرعشوائية  ب راءجإمقارن تابين مختلف ).تامنظملا
كل قولات. )24) ش ةكربطاقت الائاتمان كابيتسو ناو لالسلملا

3.4

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 

Global Commission on Evidence
to Address Societal Challengesto Address Societal Challengesto Address Societal Challenges

https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/arabic
https://www.mcmasterforum.org/networks/evidence-commission/report/arabic
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ar

	Logo 5: 
	Page 38: 

	Logo 7: 
	Page 38: 



