
تطابق األسئلة المتعلقة بالقرار مع أطر األدلة العلمية 

أمثلة عن أطر أدلة علمية  مفيدة أسئلة ذات صلة الخطوات
تحليل البيانات المؤشرات - ما حجم المشكلة؟

تحليل البيانات )على سبيل المثال ، استخدام 
قواعد البيانات اإلدارية أو االستطالعات 

المجتمعية(

 المقارنات - هل المشكلة تزداد سوًءا أم أّن حجمها هنا يفوق
حجمها في أي مكان آخر؟

الدراسات النوعية )مثال عبر المقابالت 
ومجموعات التركيز(

 اإلحاطة – كيف يصف مختلف األشخاص المشكلة وأسبابها
ويختبرونها؟

التقييم )على سبيل المثال  دراسات الفعالية 
كالتجارب العشوائية المضبوطة(

الفوائد – ما الفائدة التي قد ُتجنى منه؟

التقييم )مثال، دراسات قائمة على المالحظة( األضرار– ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟

 تقييم التكنولوجيا/ تقييم الفعالية من حيث
التكلفة

الفعالية من حيث التكلفة – هل يحقق خيار واحد المزيد   
لمصلحة التوظيف نفسه؟

التقييم )مثال تقييم العملية التي تدرس 
الطريقة التي نجح بها الخيار وسبب نجاحه (

 تكييف المحتوى- هل يمكننا تكييف شيء نجح في مكان آخر
مع االستمرار في الحصول على الفوائد؟

الدراسات النوعية )مثال عبر المقابالت 
ومجموعات التركيز لفهم ما هو مهم بالنسبة 

إلى المواطنين(

 آراء أصحاب المصلحة وخبراتهم - ما هي المجموعات التي
 تدعم ؟ وأي خيار تدعم؟

الدراسات النوعية )مثال عبر المقابالت 
ومجموعات التركيز لفهم العوائق والمسهالت(

 العوائق والمسهالت - ما )ومن( الذي سيعترض طريقنا
 أو يساعدنا في الوصول إلى التأثيرات المرجوة وتحقيقها

ضمن األشخاص المعنيين؟
البحث السلوكي/التطبيقي

انظر أيًضا “انتقاء الخيار”

 فوائد استرايجيات التطبيق، واألضرار، والفعالية من حيث
 التكلفة، إلخ.– ما االسترايجيات  التي يجب استخدامها

 للوصول إلى التأثيرات المرجوة وتحقيقها ضمن األشخاص
المعنيين؟

تحليل البيانات هل يصل الخيار الذي تم انتقاؤه إلى من يستفيد منه؟

التقييمات  هل يحقق الخيار الذي تم انتقاؤه التأثيرات المرجوة على
 نطاق كاف؟

بعد أن أظهرنا العالقات بين أطر األدلة العلمية 
والخطوات في عملية صناعة القرار في القسم 4.2، 

هنا سنوضح العالقات بين كل خطوة في عملية صناعة 
القرار وأطر األدلة العلمية مع األمثلة. 

إن توليفات األدلة العلمية يمكن أن تساعد في اإلجابة 
على جميع هذه األسئلة تقريبا من خالل تلخيص ما 
نعرفه وما ال نعرفه بناًء على جميع الدراسات التي 
تناولت سؤااًل مشابًها. إن توليفات األدلة العلمية 

هي في غاية األهمية للسؤال عن الفوائد واألضرار  
للخيارات واستراتيجيات التطبيق على حد سواء. 

سنوضح في القسم 4.4 لماذا تعتبر توليفات األدلة 
العلمية المكان األمثل للبدء عند اإلجابة على أنواع 

عديدة من األسئلة.

 فهم المشكلة
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