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يمكن وصف وسطاء المعرفة باإلستناد إلى ميزات عدة. سنعرض هنا عشرة ميزات منها. قد يكون أحد وسطاء المعرفة 
شاِسع ومتنوع في تركيزه اإلستراتيجي وملتزم بتمكين استقاللية الموارد المتوفرة  واستخدام األدلة العلمية لقولبة 

األجندات المجتمعية خالل الفترات الزمنية الطويلة. وقد تتخصص جهة متواضعة أخرى بتحٍد محدد وتعتمد على عقود الخدمة 
مع الشركات المصنعة للمنتجات ) مثل شركات االدوية( لدعم صناعة القرار من قبل المواطنين 

إذا كان باستطاعة المرء أن يتنبأ باستمرار بأن االستنتاج المستخلص من وسيط األدلة  سينطوي إما على حل تقوده الحكومة 
وإما على حل يستند إلى السوق أو سينطوي على سياسة أو برنامج يستفيد منه )أو منتج أو خدمة تقدمها( فريق متسق مع  

الجهة أو يمولها، وعندئذ تكون هناك فرصة مناسبة ألن يكون الدافع وراء الجهة هو القيم أو المصالح الخاصة على التوالي 
أكثر مما هو الدافع وراء األدلة العلمية.

األمثلة الميزات
 متعلقة بالقطاع المحلي )مثل التربية( 

محّلية عابرة للقطاعات )مثل السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية(
التنسيق الدولي )مثل العالقات الدولية( 

 التحديات التي
تم التركيز عليها

صناع السياسات الحكومية )مثل التأثير على أنظمة السلطة التنفيذية والتصويت التشريعي( 
القيادة التنظيمية )مثل التأثير على العمليات واالستراتيجيات التنظيمية 
المهنّيون ) التأثير على الممارسات المهنّية( 
المواطنون )مثل التأثير على الرأي العام والتصويت( 

 أنواع صّناع
 القرار

المستهدفين

األدلة العلمية	 
أفكار أخرى حول “ما هي/هو” مثل المعتقدات  
القيم أو األفكار التي تتمحور حول “ماذا يجب أن يكون”	 
المصالح )العامة والخاصة( 

القوى المحفزة

األحزاب السياسية	 
الشركات أو النقابات	 
الفرق المهنية	 
تحّركات اجتماعية	 
ال ينطبق )مستقل( 

 اإلتساقات
 التي قد تؤثر
 على القوى

المحفزة

الموارد المتوفرة	 
األسس	 
الحكومات	 
الشركات	 
األفراد	 

 المصادر
 التمويلية التي
 قد تؤثر على

القوى المحفزة

عقود الخدمة )على سبيل المثال ، 12 مستندات إثبات لألدلة العلمية في السنة( 
تكاليف الترخيص واإلشتراك	 
المبيعات واألحداث	 

مصادر الدخل

المدى القصير )مثل االستجابة لالحتياجات العاجلة لألدلة العلمية( 
 المدى المتوسط  )مثل التحضير لالنتخابات المقبلة أو كيفية االنسحاب عندما يخسر حزب سياسي االنتخابات وينتهي  

التعيين السياسي(
المدى الطويل )القيام بمبادرة برنامجية لمدة عقد من الزمن لقولبة التفكير في مجال أولوية السياسات الناشئة( 

اآلفاق الزمنية

الممولون	 
قادة الهيئات	 
أفراد الطاقم	 

 واضعي
األجندات

إنتاج األدلة العلمية ودعمها هو محورالقسم 5.3	 
اإلستشارة	 
المناصرة	 

  االسترايجيات
 التي تم التركيز

عليها
المنظمات متعددة األطراف )مثل وكاالت األمم المتحدة المتخصصة؛ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(	 
الحكومات	 
المنظمات غير الحكومية المستقلة والمنظمات الهادفة للربح	 
الجامعات 

المواقع

ميزات وسطاء المعرفة 5.2

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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