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  چكيده

بر اسـاس ايـن   . انجام شده است) مانند دانشگاه(ه دانش در سطح واحدهاي توليد کنند» ترجمه دانش«اين مطالعه با هدف طراحي مدل      
حاصـل از   » ترجمه دانـش  «هاي مورد نياز در عرصه        توان اقدامات مورد نياز براي شناسايي وضعيت موجود و طراحي مداخله            مدل نظري مي  

.  دو نـوع مطالعـه اسـتفاده شـده اسـت            انجام شـده و در آن از       ۱۳۸۵ اين بررسي در سال      . سازماندهي و ارزيابي کرد    ،پژوهش را در دانشگاه   
هـدف  بـه   (» بحـث گروهـي متمرکـز     «و مطالعه دوم به روش      ) هاي ارائه شده در منابع      به هدف شناسايي مدل   (مطالعه اول به روش مروري      

) در نظـام سـالمت    » ترجمه دانش «جمع آوري نظرات تخصصي محققين و تصميم گيران در خصوص عوامل مؤثر و موانع موجود در عرصه                  
  .شدانجام 

حاصـل از پـژوهش     » ترجمـه دانـش   «منجر به طراحي مدلي تحت عنوان چرخـه         » بحث گروهي متمرکز  «دستاوردهاي مطالعه مروري و     
» بستر سازمان«و » انتقال سؤال«، »استفاده از پژوهش«، »انتقال دانش«، »توليد دانش« بخش اصلي تحت عنوان ۵اين مدل از  .شده است

بـه طـور كلـي ايـن مـدل، الگـوي اوليـه بـراي                . شامل دو جزء هستند   ) به غير از بستر سازمان    (ها    کدام از اين بخش   هر  . تشکيل شده است  
  .دهد را ارائه مي» ترجمه دانش«مشخص کردن مفاهيم و ارتباطات مورد نياز در عرصه 

  
  ترجمه دانش، كاربرد پژوهش، دانشگاه، نوآوري :ها واژه كليد

                                                            
 پزشکي و خدمات هاي دانشگاهي، دانشگاه علوم ، مرکز تحقيق و توسعه سياست۱۲خيابان کارگر شمالي، خيابان مرحوم دکتر ميرخاني، پالک : پاسخگو نويسنده ∗

       بهداشتي درماني تهران
 Email: rezamajd@tums.ac.ir     ۶۶۴۹۵۸۵۹:  و نمابرتلفن  
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  ٣٦

    صلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيف    

  مقدمه
ها را ناگزير    سازمانافراد و   در عصــر حاضر،    نش  دااهميت فزاينده   

شتر توجـه   بيـ مديريت دانش، توليـد و انتقـال دانـش          سازد تا به     مي
با گذشـت زمـان اهميـت انتقـال دانـش و اسـتفاده از نتـايج                 . کنند

گيران بخش سالمت، در كشورهاي پيـشرفته و          پژوهش براي تصميم  
 ديگر كشورهاي   از سوي . در حال پيشرفت سير صعودي داشته است      

هـاي بـسياري بـراي        درآمد هم به علت كمبود منابع بـا چـالش         کم  
  ]. ۱[كاربردي كردن دانش روبرو هستند

راهكارهايي كه تا كنون براي تقويت انتقال دستاوردهاي علمـي و           
انـد،    به كار گيري آنها در امر تصميم گيري مورد استفاده قرار گرفته           

انـد، بـراي همـين بـه نظـر             نبـوده  از توفيق در حد انتظار برخـوردار      
، امري دشوار و پيچيـده اسـت        »عمل«به  » پژوهش«رسد تبديل     مي

كه مستلزم وجود عوامل متعددي از قبيل نظـم و چـارچوب فكـري              
قدرتمند، خالقيت، مهارت، آگاهي و پشتكار زياد در سطح سـازماني           

  ]. ۲[است
، دانـش كـارگيري   نتقـال و بـه      هاي خلق، ا   روشبنابراين توجه به    

آن در از  و اسـتفاده  و فاصله بين توليد دانش] ۳[است حياتي  امري  
تواند براي جامعه و به خصوص بيمـاران،          بخش بهداشت و درمان مي    

به بيان ديگر تحقيقات و شـواهد،       . نتايج ناگواري در پي داشته باشد     
گذارند و در حيطه سالمت،       ها و عملكردها مي     اثر عظيمي بر سياست   

تواند زنـدگي      شواهد به صحنه عمل و استفاده از آنها مي         وارد كردن 
  ].۴[ها نفر را ارتقا دهد ميليون

بسياري از کساني که به موضوع ايجاد تغيير متعاقب توليد دانـش            
پردازند، اعتقاد دارند که با توجه به موانع متعدد تأثير گذار بر سر  مي

تقـال دانـش را     راه تبديل پژوهش به عمل، بايستي عوامل مؤثر در ان         
وجود يـک مـدل کـارا و گويـا     . به صورت نمادين و يا مدل ارائه کرد  

شود تا انتخاب نقاط مداخله، بهتر صـورت گرفتـه و بتـوان               باعث مي 
 ].۵-۱۵[وضعيت اثرگذاري دانش حاصل از پژوهش را ارتقا بخشيد

نظام سـالمت   بر   ثير پژوهش أچگونگي ت ايران نيز   عرصه علمي   در  
ورد توجـه   مـ بيـشتر   هاي اخير    مي است که در سال    از موضوعات مه  
 در حال حاضـر تـصوير روشـني از ميـزان انطبـاق              .قرار گرفته است  

سـالمتي در   حـوزه   هاي پژوهـشي پژوهـشگران بـا نيازهـاي           فعاليت
هـاي   نيست، ولي اجماع کلي بر ايـن اسـت کـه از ظرفيـت            دسترس  

  . شود توليد دانش موجود به صورت بهينه استفاده نمي
در واحـدهاي   » ترجمـه دانـش   «ن مطالعه با هدف طراحي مدل       اي

انجام شده  ) هاي انجام دهنده پژوهش     يا سازمان (توليد کننده دانش    

پرداختن به موضوع انتقال و ترجمـه دانـش از          از آن جائي كه     . است
دانـشگاه علـوم پزشـكي و       معاونـت پژوهـشي     هـاي راهبـردي       برنامه

ايـن مطالعـه در ايـن    ، لـذا  اسـت خدمات بهداشتي ـ درماني تهران  
بـراي  چـارچوبي   توان   بر اساس اين مدل مي     .دانشگاه انجام پذيرفت  

تـوان   در دسترس داشـته و همچنـين مـي      شناسايي وضعيت موجود    
حاصـل از   » ترجمه دانـش  «هاي مورد نياز در عرصه        طراحي مداخله 

  .پژوهش را در دانشگاه سازماندهي و ارزيابي کرد
  

   كار مواد و روش
) مروري و بحث گروهي متمرکـز (اين بررسي از دو نوع مطالعه     در  

  . استفاده شده است
انجـام شـده   ) Narrative review(مطالعه اول به روش مـروري  

هـاي ارائـه      هدف از اين مطالعه مروري عبارت از بررسي مـدل         . است
مقالـه  «منابع به صـورت     . بوده است » ترجمه دانش «شده در عرصه    

در . انـد   بررسي شـده  » ها  ارشات افراد و سازمان   گز«و  » کامل مجالت 
 مـيالدي   ۲۰۰۶ تا   ۱۹۷۰هاي    از سال » گزارش«و  » مقاله «۶۵۰كل  

منابع هم به زبان انگليسي و هم بـه زبـان          . مورد مطالعه قرار گرفتند   
  . اند فارسي جستجو شده

هاي اطالعاتي و منابع اينترنتي مـورد اسـتفاده بـراي             آدرس بانك 
، CDSR ،DARE ،CDMRات عبــــارت از مقــــاالت و گزارشــــ

Medline ،CHRF، SID ،IRANDOCــستجوگرهاي   و جـــــــ
Google ،Yahoo و MetaCrawlerــوده اســـت ــين از .  بـ همچنـ

  .موجود در مقاالت نيز استفاده شده استفهرست منابع 
. انجـام شـده اسـت     » بحث گروهي متمرکز  «مطالعه دوم به روش     

رات محققـين و تـصميم      هدف از انجام اين مطالعه، جمـع آوري نظـ         
ترجمـه  «گيران در خصوص عوامل مؤثر و موانـع موجـود در عرصـه      

كـل شـركت    . حاصل از پژوهش در نظام سالمت بوده اسـت        » دانش
 نفر  ۵ نفر مدير پژوهشي،     ۵ نفر محقق،    ۱۰( نفر   ۲۳كنندگان شامل   
 نفـر نيـز مـسئوليت       ۸. بودند)  نفر سردبير مجالت   ۳سياست گذار و    
معيار اصلي انتخـاب    . ها را به عهده داشتند      ت گروه هماهنگي و هداي  

و » ژوهـشي شـاخص           سابقه پ «محققين و مديران پژوهشي عبارت از       
داشـتن تجربـه در نظـام       «معيار انتخاب سياست گـذاران عبـارت از         

موانــع و  محورهــاي اصــلي ســؤاالت، شــامل . بــوده اســت» ســالمت
 در قالـب سـه      شـركت كننـدگان   . بودنـد » انتقال دانش «راهكارهاي  

ها با كسب     مباحث هر كدام از گروه    . گروه به بحث گروهي پرداختند    
اجازه از شركت كنندگان ضـبط شـده و هـم زمـان توسـط يكـي از                 
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  ٣٧

     همكاران و  ژيال صديقيدكتر                                                                                                                                        ...       »ترجمه دانش«طراحي مدل 

گزارش اوليه بحث گروهي    . هماهنگ كنندگان يادداشت برداري شد    
هـا    با استفاده از مطالب ضبط شده و دست نويس هماهنـگ كننـده            

يي پس از كد بندي، طبقه بندي اطالعـات         تنظيم شده و گزارش نها    
  .و تحليل آنها تهيه شد

  
  ها يافته
  مطالعه مروري ) الف

. با يكديگر تفاوت واضحي دارند    » انتقال دانش «و  » ترجمه دانش «
فرآيندي با ماهيت خطي و غير فعال است كه نتايج          » انتقال دانش «

ن به معناي رساند و رساندن دانش به كاربرا پژوهش را به كاربران مي
  ]. ۱۶[استفاده حتمي از دانش نيست

نشان داده كه با اين رويكرد تغيير مـؤثري در عملكـرد            » لوماس«
هـم  » ريـچ «]. ۴[ارائه دهندگان خدمات سالمتي حاصل نخواهد شد      

صرف به موقع بودن دانش و ارتبـاط آن         «در تأييد اين نظر گفته كه       
شتريان مناسـب در    با موضوع، ماهيت عيني مطلب و ارائه آن بـه مـ           

 هيچكدام تـضمين کننـده اسـتفاده از      »شكلي عملي و قابل استفاده    
  ].۱۷[آن نيستند

کـه متـضمن    » ترجمه دانـش  «هاي فوق، موضوع      به دنبال چالش  
ارتباط متقابل و تعاملي بين محققين و استفاده کننـدگان از دانـش             

و » انتقـال دانـش   «با ايـن وجـود اغلـب        . است، به وجود آمده است    
  .اند به جاي يکديگر استفاده شده» ترجمه دانش«

هـا از موضـوعات       عوامل مؤثر بر انتقال و ترجمه دانش در سازمان        
 يكـي از ايـن   دسترسي به فناوري اطالعـات مهم در مطالعات بوده و     

فنـاوري امكـان ايجـاد      » درافت و هوبر  «به عقيده   . عوامل مؤثر است  
كـرده و افـراد را قـادر        هـا مقـدور      ارتباطات سريع را بـراي سـازمان      

سازد كـه اطالعـات خـود را مبادلـه كـرده و بـه درك و تفـسير                     مي
  ]. ۱۸[مشتركي از اين اطالعات دست يابند

، چهار نوع فناوري مهـم در ايـن زمينـه           ]۱۹[» آرمستد«به گفته   
هوش مـصنوعي   ) ۲هاي اطالعاتي     بانك) ۱: تري دارند   نقش برجسته 

هـاي کـار      فنـاوري ) ۳صميم سـازي    و ابزارهاي كمك كننده به امر ت      
فناوري ) ۴هاي ويدئويي و      گروهي مثل پست الكترونيك و كنفرانس     

فرهنگ حاكم بر سـازمان نيـز در         .اي مثل اينترنت و اينترانت      شبكه
]. ۲۰-۲۲[فراهم ساختن امكان انتقـال دانـش اهميـت زيـادي دارد           

ر سـر   به نقش عوامل فرهنگي در ايجاد مانع ب       » داونپورت و پروزاک  «
عوامل فرهنگـي  به عقيده ايشان،   . اند  راه انتقال دانش نيز اشاره كرده     

عـدم اعتمـاد    : توانند از انتقال مؤثر دانش جلـوگيري نماينـد          زير مي 

هـاي فرهنگـي بـين افـراد مختلـف، نبـودن              افراد به يكديگر، تفاوت   
هاي سازماني    فرصت و فضاي كافي براي معاشرت بين افراد، سياست        

ويق افراد به تبادل دانش، آنهـا را بـه سـوي فردگرايـي              به جاي تش  (
هـاي الزم بـراي يـادگيري در افـراد            ، نبودن ظرفيـت   )دهد  سوق مي 
  ].۲۳[ عدم تحمل اشتباهات ديگران و ياري نكردن آنها مخاطب،

هـاي پيـشگويي      معتقد هستند كه شاخـصه    » الندري و همكاران  «
ها   قيق توسط سازمان  کننده براي افزايش ميزان استفاده از نتايج تح       

عبارت از ميزان تسلط استفاده کنندگان به موضوع تحقيـق، ميـزان            
ــتفاده    ــين و اس ــين محقق ــاط ب ــدگان، ارتب ــتفاده کنن ــات اس معلوم

در ضـمن   ]. ۲۴[کنندگان، و بـستر سـازماني تـصميم گيـران اسـت           
هم از نظر محققين و هم از نظر تصميم گيران به           » کيفيت تحقيق «

شـناخته شـده    » استفاده از نتايج تحقيـق    «ثر بر   عنوان يک عامل مؤ   
   ].۲۵[است

توان در شش     را نيز مي  » استفاده از تحقيق  «عوامل فردي موثر بر     
ها، ميزان درگيـر شـدن        باورها و بينش  : گروه اصلي طبقه بندي کرد    

هاي تحقيقاتي، ميـزان طلـب اطالعـات و دانـش، ميـزان               در فعاليت 
  امــــــل هــــــاي شخــــــصيتي و عو تحــــــصيالت، ويژگــــــي

در ضمن مطالعـات متعـددي نـشان داده    ]. ۲۶[اقتصادي ـ اجتماعي 
توانند بر ميزان استفاده از دانش        ها نيز مي    ها و نگرش    است که ارزش  
   ].۲۷-۲۹[تأثيرگذار باشند

ــوآوري در  جکوبــسون و همکــارانش، مطالعــه اي را در خــصوص ن
شوند كـه     طبق نظر ايشان، عواملي باعث مي     . اند  ها ارائه داده    دانشگاه

محافل دانشگاهي براي مقوله انتقـال دانـش اولويـت چنـداني قائـل         
اي از ايـن عوامــل عبارتنـد از ارزش گــذاري زيـاد بــر     پــاره. نباشـند 

مثل چاپ مقاله   (هاي متداول توليدات علمي از نوع دانشگاهي          شکل
هـاي علمـي،       پژوهشي، ارائه مطلـب در همـايش       -در مجالت علمي    

و ) هاي دولتـي  هشي يا جذب گرانت از سازمانهاي پژو   گرفتن بورس 
در مقابــل ايــن متغيرهــا، بــه . نيــز محــدوديت ســاعات كــار روزانــه

هاي مربوط به انتقال دانش بودجـه چنـداني اختـصاص داده              فعاليت
هـاي موجـود در خـصوص مالکيـت           بـاألخره نگرانـي   ]. ۳۰[شود  نمي

 -ت علمـي    هاي پژوهشي تا قبل از انتشار آنها در مجال          معنوي يافته 
هاي خاصي كه بعضي مديران مجـالت در پـيش            پژوهشي و سياست  

شوند ديگـران نتواننـد بـه         گيرند، از عواملي هستند كه باعث مي        مي
   ].۳۱-۳۴[موقع در دانش جديد سهيم شوند

به طور کلي بعد از جنـگ جهـاني دوم، جـو اقتـصادي حـاكم بـر            
بان صـنايع   اي كـه دولـت و صـاح         بخش پژوهش تغيير كرد، به گونه     
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  ٣٨

    صلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيف    

اي در محـيط دانـشگاهي سـرمايه گـذاري            هاي برنامـه    روي پژوهش 
. در سنوات اخير اين توازن به هم خورده است    ]. ۳۵[بيشتري نمودند 

 تحـوالتي چنـد از جملـه    ۲۰هاي واپسين قرن  به طوري که در سال  
هاي ارتباطي، پديـده جهـاني شـدن و نيـز كـاهش               پيدايش فناوري 

، تغييراتي در عرصه علم و مسائل اجتمـاعي         ها  بودجه دولتي دانشگاه  
به وجود آورده و منجر به ورود نهادهاي بسياري به عرصه توليد علم             

بنابراين در حال حاضر دانشگاه ديگر بزرگترين مركز توليد علم          . شد
هـاي دولتـي      ها براي جذب بودجه     در اين راستا دانشگاه   ]. ۳۶[نيست

ا ساير توليد كننـدگان علـم بـه     يا ساير منابع جامعه ناگزير هستند ب      
هـا از    نتيجه چنين رقـابتي ايـن اسـت كـه دانـشگاه           . رقابت بپردازند 

سويي بيشتر متوجه مقوالتي چون كارآفريني و باال بردن كارآمـدي           
هـا و   اند و از طرف ديگر به منظـور تـأمين بودجـه، تفـاهم          خود شده 
هاي جديدي بين دانشگاه، دولت و بخش خـصوصي شـكل             همكاري

اند   به بررسي مدلي پرداخته   ] ۳۸[ »ليتون و المن  «]. ۳۷[گرفته است 
نام دارد و در آن جايگاه هيأت       » مدل گسترش يافته دانشگاهي   «كه  

تـر تعريـف شـده و بـا اصـل انتقـال دانـش         علمي با ديدگاهي وسيع  
به عقيـده ايـن دو نفـر، امـروزه علـم طلبـي و           . سازگاري يافته است  

گيـرد و     ز ديـدگاه كـاربردي صـورت مـي        تقاضا براي دانش بيـشتر ا     
دانشگاهيان بايد اين نكته را درك كنند كـه بـراي نيـل بـه اهـداف                 
علمي خود نـاگزير از انجـام تعـامالتي وسـيع و پيچيـده بـا عناصـر                  

كار علمي و دانـشگاهي     . مختلف موجود در حوزه كاري خود هستند      
كـه  هاي مرتبط با هـم اسـت    در واقع بخشي از يك مجموعه فعاليت     

كنـد و جريـان متقـابلي از پـس             آن متصل مـي    دتحقيق را به كاربر   
» جکوبـسون و همکـارانش    « .آورد  خوراندها و پذيرش به وجـود مـي       

مقـررات  «كنند كه سه عامـل مهـم شـامل            همچنين بيان مي  ] ۳۰[
هـا و منـابع    تـأمين هزينـه   «،  »ارتقاء و استخدام قطعي هيأت علمـي      

 كـاهش ميـزان تعهـد محققـين     در افزايش يـا  » ساختارها«و  » مالي
  : دانشگاهي براي انتقال دانش حائز اهميت هستند

   مقررات ارتقاء و استخدام قطعي هيأت علمي -۱
وقتي اموري از قبيل مقدار درآمد و پيشرفت شغلي فقـط وابـسته             
به فعاليت علمي و تخصصي باشد، آنگـاه افـراد چنـدان تعهـدي بـه                

امروزه افـرادي كـه   . اهند داشتدرگير شدن در امر انتقال دانش نخو 
كنند دانشگاه و دانشگاهيان را به سوي پاسـخگويي بيـشتر         مي  سعي

به نيازهاي جامعه سوق دهند، بـه اهميـت مـسائلي چـون ارتقـاء و                
استخدام واقف شده و موضوع اصالح و بـازبيني مقـررات مربوطـه را              

 .اند هاي خود قرار داده محور تالش

  نابع ماليها و م  تأمين هزينه-۲
.  نيازمند تأمين منـابع مـالي اسـت        انتقال دانش هاي حوزه     فعاليت

اند كـه نبـودن ايـن امكانـات و            بسياري از مؤلفين خاطر نشان كرده     
  .آيد  به شمار ميانتقال دانشها، مانعي بر توجه افراد به  بودجه
   ساختارها-۳

ميزان انطباق تشكيالت پژوهشي با نيازهـاي موجـود، عمـدتاً بـه             
ايجاد مراکز ويژه که وظيفه جلب همكاري       . ساختار آنها بستگي دارد   

هاي خاص يا كار در زمينه موضوعات خاص را بر عهـده دارنـد،            گروه
سـاير  . تر وارد حيطه انتقال دانش شوند       شود كه افراد آسان     باعث مي 

 را تـسهيل كننـد      انتقال دانش توانند فرآيند     عوامل ساختاري كه مي   
هـاي    تر مخـصوص انتقـال پـژوهش، يـا ايجـاد پـست            عبارتند از دفا  

 كـه بـه   )Knowledge brokers(سازماني مانند مترجمـان دانـش   
پل ارتبـاطي بـين توليـد کننـدگان و اسـتفاده کننـدگان از               (عنوان  
  .كنند عمل مي) پژوهش

  

  نتايج بحث گروهي متمرکز) ب
تر نتايج مطالعه کيفـي،   براي رعايت اختصار و امکان بررسي راحت     

بـه تفکيـک در     (موانع و راهکارهاي مطرح شـده در بحـث گروهـي            
رونـد  «، »توليد دانش حاصل از پـژوهش    «،  »محيط دانشگاه «سطوح  

در جـداول   ) »استفاده کنندگان از نتـايج پـژوهش      «و  » انتقال دانش 
  .  ارائه شده است۴ تا ۱شماره 

  

  حاصل از پژوهش » ترجمه دانش«ارايه مدل ) ج
بحث «و  » مروري«جه به دستاوردهاي مطالعه     در اين مطالعه با تو    

طراحي » ترجمه دانش «، مدلي تحت عنوان چرخه      »گروهي متمرکز 
  ). ۱نمودار شماره (و ارايه شده است 

دانـشگاه بخـشي از نظـام ملـي و جهـاني         » ترجمـه دانـش   «مدل  
اسـت،  ) Global and National Innovation Systems(نوآوري 

د سرعت رشد علم در دنيا، توجه به پژوهش زيرا متأثر از عواملي مانن
و توسعه علمي در اهداف کالن توسعه ملي، توسعه فناوري اطالعات،      
دسترسي بـه منـابع الکترونيـک، سـهم بودجـه پـژوهش از درآمـد                

   .ناخالص ملي و غيره است
توليد « بخش اصلي تحت عناوين      ۵اين مدل در درون دانشگاه از       

  ، انتقـــــــال دانـــــــش )(Knowledge-Creation» دانـــــــش
)Knowledge-Transfer( اســـــــــــتفاده از پـــــــــــژوهش ،  
)Research Utilization( انتقال سؤال ،)Question Transfer ( و

   .تشکيل شده است) Context of Organization (بستر سازمان 
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  ٣٩

     همكاران و  ژيال صديقيدكتر                                                                                                                                        ...       »ترجمه دانش«طراحي مدل 

  
  در دانشگاه بر حسب محيط دانشگاه» ترجمه دانش« موانع و راهکارهاي -۱جدول شماره 

  اهمحيط دانشگ
  راهکارها  موانع

هـاي پزشـکي و غيـر        بين دانـشگاه  ي مورد نياز    ارتباطاتسيستم  مشخص نبودن    -
 پزشکي

 ها و صنعت بين دانشگاهسيستم ارتباطي مناسب مشخص نبودن  -
 ارزيابي انتقال دانش حاصل از پژوهشسيستم عدم وجود  -
 هاي تحقيقاتي هاي مناسب براي جذب سرمايه  عدم وجود البي-
 ثر بودن جذب تحقيقات از فضاي سياسي بين المللي أمت -
  ديوان ساالري وجود نظام-
 عدم وجود قوانين مناسب براي حفظ حقوق معنوي افراد -
 موانع فرهنگي و فقدان بستر مناسب نظير فرهنگ مطالعه  -
 ها موانع سياسي در انتشار نتايج برخي پژوهش وجود -
 ي براي تربيت محققين پايين بودن سطح آموزش دانشگاه -
   مورد نيازهاي  ت علمي بدون در نظر گرفتن مهارتأانتخاب هي -

  در ساختار دانشگاه »انتقال دانش«هاي   تعيين متولي براي فعاليت-
هاي انتقال دانـش حاصـل از پـژوهش در دانـشگاه و تعيـين               ارزيابي فعاليت  -

 استانداردهاي مورد نياز براي ارزيابي انتقال دانش 
 هاي انتقال دانش توسط متولي اين امر  پايش كيفيت فعاليت-
  ارتقاي فرهنگ ارتباط بين توليد کننده و سفارش دهنده-
 وضع قوانيني براي اجبار يا تشويق محققين براي ايجاد ارتبـاط بـا سـفارش             -

 دهندگان در اجراي تحقيق
  ارزيابي ت علمي در سيستمأهاي انتقال دانش اعضاي هي  گنجاندن فعاليت-
  تدوين و شفاف سازي قوانين براي رعايت حقوق معنوي افراد -
هاي انتقال دانـش     هاي ارتقا و لحاظ کردن فعاليت       اصالح قوانين و آئين نامه     -

 در آنها
   جذب نيروي انساني کارآمد توسط دانشگاه-

  
  دانش حاصل از پژوهشتوليد در دانشگاه بر حسب » ترجمه دانش« موانع و راهکارهاي -۲جدول شماره 

  توليد دانش حاصل از پژوهش
  راهکارها  موانع

 عدم آگاهي محققين از لزوم انتقال دانش حاصل از پژوهش -
 عدم احساس نياز براي انتقال دانش حاصل از پژوهش -
 عدم وجود مهارت کافي محققين در امر پژوهش  -
 هاي انتقال دانش عدم آشنايي محققين با روش -
هـا و نيـاز       با اولويـت  ها  ها و عدم تناسب آن      حور بودن پژوهش  محقق م  -

 گان مصرف کنند
عدم وجود وقت کافي براي انتشار و انتقال دانش حاصـل از پـژوهش               -
 )هاي آموزشي و يا اجرايي داشتن مسؤوليت(
 عدم شناخت مخاطبين پژوهش -
اسـتاد و دانـشجو ـ محققـين ـ      (عدم وجود اعتماد متقابل بين افـراد   -

 )ها سازمان
 توصيفي و تکراري بودن اغلب مطالعات -
  ها  پراکنده بودن و منسجم نبودن بخشي از پژوهش -

ــه محققــين   آمــوزش مهــارت- از طريــق (هــاي الزم ب
هـاي   هـاي آموزشـي و يـا تهيـه بـسته      برگزاري كارگـاه  

 ) آموزشي
o مهارت انتخاب موضوع بر اساس نياز 
o مهارت انجام پژوهش 
o مهارت کار گروهي 
o مهارت برقراري ارتباط 
o مهارت تهيه پيام از نتايج پژوهش 
o مهارت انجام مطالعات مروري منظم 
o هاي انتقال دانش آشنايي با روش 

هــاي  در آمــوزش" انتقــال دانــش" گنجانــدن موضــوع -
  آکادميک دانشگاه

   انجام مطالعات مورد نياز در حوزه انتقال دانش-
صرفاً ارتقاي شغلي يا اخذ      (عدم وجود انگيزه آکادميک براي محققين      -

   ). مطرح استها مدرک در مورد پايان نامه
 تربيت افرادي با مهـارت هـاي انتقـال دانـش جهـت              -

  کمک به تيم تحقيق جهت انتقال دانش 
 

چهار بخش اول با يکديگر ارتباط دارند و تمامي اين چهار بخـش             
به » انبستر سازم «. استوار است ) بستر سازمان (بر روي بخش پنجم     

هـا و فرهنـگ موجـود در          هـا، ارزش    معناي نظـام رهبـري، سياسـت      
هـر کـدام   ). استسازمان در اين مدل معادل دانشگاه (سازمان است   
. شـامل دو جـزء هـستند      ) به غير از بـستر سـازمان      (ها    از اين بخش  

هـاي فـردي      ويژگـي «شـامل دو جـزء تحـت عنـوان          » توليد دانش «
ــين ــق« و )Characteristics of Researchers(» محقق » تحقي

)Research (انتقال دانش شامل دو جزء تحت عنـوان منـابع          . است
)Resources (ــتراتژي ــا  و اس ــت) Strategies(ه ــتفاده از «. اس اس

هـاي فـردي تـصميم        ويژگـي «شامل دو جزء تحت عنوان      » پژوهش
ــران ــستر «و ) Characteristics of Decision-makers(» گي ب
انتقـال  «. است) Context of Decision-making(» گيري تصميم
و ) Resources(» منـابع «نيز شامل دو جـزء تحـت عنـوان          » سؤال

  .است) Strategies(» ها استراتژي«
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  ٤٠

    صلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيف    

  
  روند انتقال دانش حاصل از پژوهشدر دانشگاه بر حسب » ترجمه دانش« موانع و راهکارهاي -۳جدول شماره 

  روند انتقال دانش حاصل از پژوهش
  اهکارهار  موانع

ارتباط منسجم بـين توليـد کننـده و مـصرف           وجود  عدم   -
 کننده دانش 

وجود مشکالت در زير ساخت انتقال دانـش، نظيـر عـدم             -
نتـايج  دسترسـي بـه     وجود بانک اطالعـاتي مناسـب بـراي         

 ها پژوهش
 نتـايج  ارائـه   هاي اطالعاتي مناسب بـراي       عدم وجود بانک   -

 وهشيهاي پژ ها و گزارش طرح پايان نامه
ثر انتقـال  ؤها به عنوان يک راه مـ     بي توجهي به وب سايت     -

 دانش حاصل از پژوهش 
ــت  - ــود اولوي ــدم وج ــاز    ع ــاس ني ــر اس ــشي ب ــاي پژوه  ه

 مصرف کنندگان
 مناسب گرانت دهي عدم وجود سيستم  -
و عـدم اسـتفاده از روش        (مناسب نبودن پيام مورد انتقال     -

 .)د کننده دانشتناسب با مخاطب پيام توسط توليزبان م
انتشار مقاله  به طور مثال    (از طريق نامناسب    انتشار نتايج    -

 در مجالتي که توسط مـصرف کننـده آن پـژوهش مطالعـه            
  .)شود نمي

  اعمال نظرات خاص شوراي سردبيري مجالت-
ــذيرش و   - ــستم پ ــودن سي ــر روان ب ــي و غي  غيرالکترونيک

 بررسي مقاالت
هـر دانـشگاه توسـط      ت علمي   أ پذيرش مقاالت اعضاي هي    -

 ها مجالت همان دانشگاه
  تعداد کم داوران مناسب در موضوع مربوطه-
  زياد بودن تعداد مجالت و عدم امکان مطالعه آنها-
  ها  انتشار نتايج پژوهش به روز نبودن -

ها در دانشگاه با ايجاد سـاختار يـا          هاي اطالع رساني و انتشار نتايج پژوهش        تعيين متولي فعاليت   -
 هينه سازي ساختارهاي موجود ب
هـاي   هـا و گـزارش طـرح       ها نظيـر پايـان نامـه        طراحي بانک اطالعاتي از نتايج حاصل از پژوهش        -

 ها پژوهشي براي سهولت دسترسي به نتايج پژوهش
  ارتقاي تکنولوژي اطالعات جهت انتقال دانش -
 هاي انتقال دانش دانشگاه در سايت  در دسترس قرار دادن فعاليت-
  طراحي ساختارهايي براي سهولت دسترسي به مخاطبين پژوهش و ايجاد ارتباط با آنها -
 ثر انتقال دانش براي مخاطبين ؤ تحقيق و شناسايي راههاي م-
 هايي براي ارزيابي آن  آموزش و ترويج بازاريابي اطالعاتي و تعيين شاخص-
ن اجرايي كشور و به منظور حل يك        هايي كه به صورت مشترك با مديرا        اولويت دادن به پژوهش    -

 .مشكل طراحي شده باشد
 هاي پژوهشي ها بر اساس نيازها و اولويت  تعيين موضوع پايان نامه-
  هاي مشترک بين توليد کننده و مصرف کننده   ارزش گذاري و امتياز دهي به پژوهش-
خـصي را دنبـال     هاي مکمـل و دنبالـه دار کـه هـدف مش             ارزش گذاري و امتياز دهي به پژوهش       -

 .کند مي
 »انتقـال دانـش   «هـاي  هاي انتقال دانـش تـشويق فعاليـت     ارزش گذاري و امتياز دهي به فعاليت     -

 ت علميأاعضاي هي
 ها  ارزش گذاري به تحقيقات در زمينه انتقال دانش در جشنواره-
 ها  تعيين استانداردهاي مورد نياز براي پيام هاي منتج از پژوهش-
هـاي    بـه پـيش نـويس طـرح        »طرح انتشار نتايج  «ها و اضافه کردن بخش       وپوزال تغيير فرمت پر   -

 پژوهشي و تخصيص بودجه براي اين بخش از پژوهش 
 ها هاي دانشکده  جذب سفارش دهندگان توسط معرفي توانمندي-
 ها و نياز هاي پژوهشي يکديگر   ايجاد سيستم ارتباطي بين مديران جهت مطلع شدن از فعاليت-
 ها در يک موضوع خاص  بندي مجالت و نشريات براي سهولت استفاده از نتايج پژوهش طبقه-
  ها   مهارت آموزي براي داوران مقاالت و طرح-

  
  استفاده کنندگان از نتايج پژوهشدر دانشگاه بر حسب » ترجمه دانش« موانع و راهکارهاي -۴جدول شماره 

  استفاده کنندگان از نتايج پژوهش
  رهاراهکا  موانع

  در نظام تصميم گيريپژوهشي عدم توجه به شواهد  -
  عدم احساس نياز به پژوهش در تصميم گيري -
   پژوهشجي مصرف کنندگان به نتاعدم اعتماد -
 عدم دسترسي مصرف کنندگان به نتايج پژوهش -
  مناسب نبودن زبان تحقيق براي استفاده کنندگان-
    تجزيه تحليل و استفاده از نتايج پژوهشگذاران براي  عدم مهارت کافي سياست-
  به نتايج تحقيقوجود نياز فوري -
 هاي قانوني و محدوديت بودجه براي سفارش تحقيق  وجود محدوديت-
جابجـايي سـريع    (هـا    عدم تعهـد مـديران بـه برنامـه         و   هاي درازمدت  نبود برنامه  -

 )مديران
 هش به محقق  عدم وجود ساختارهاي اداري مناسب براي سفارش پژو-
  ها محدود بودن سفارش دهنده -
 عدم مشاركت مصرف كنندگان در فرايند تحقيق -
   بين سفارش دهندگان و محققينوجود تعارض منافع -

 ها و نتايج تحقيقات   متقاعد نمودن تصميم گيران جهت استفاده از پيام-
هــا و  هــاي گــروه  جــذب ســفارش دهنــدگان توســط معرفــي توانمنــدي-

 ها دانشکده
  انتخاب مديران و تصميم گيران شايسته -
 ها  آموزش استفاده از شواهد پژوهشي در تصميم گيري-
 شناسايي و مشخص نمودن نيازها و اولويت ها از طرف مصرف كنندگان             -

 گذاران و سياست
 ها  هاي دراز مدت براي استفاده از پژوهش در تصميم گيري  تدوين برنامه-
 نياز در امر استفاده از نتايج پژوهش مديريت منابع مورد -
  ساده كـردن فرآينـدها بـر اسـاس اعتمـاد، كنتـرل و هزينـه در عرصـه                    -

 تصميم گيري
 اي   تقويت ارتباطات بين بخشي، بين دانشگاهي، درون كشوري و منطقه-
  مراحل پژوهشتمامي درگير كردن مصرف كنندگان در -
   شفاف سازي در زمينه تعارض منافع و تدوين قوانين مربوط-
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  ٤١

     همكاران و  ژيال صديقيدكتر                                                                                                                                        ...       »ترجمه دانش«طراحي مدل 

  
  حاصل از پژوهش » چرخه ترجمه دانش« مدل -۱نمودار شماره 
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  ٤٢

    صلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهيف    

  
  هاي انتقال دانش مدل -۵جدول شماره 

  توضيح  منبع  )سال(مؤلف   مدل

Weiss CH. (1979); 
Yin RK, Moore GB. (1988); Kline 

SJ, Rosenberg N. (1986) 

۳۹  
۴۰  
۴۱  
  

هاي پيش راندن دانش، مدل كشش تقاضا، مدل  ها شامل مدل اين مدل
 همچنين جهت استفاده از »ويس«مدل . انتشار و مدل تعاملي است

  .گذاري است هاي علوم اجتماعي در سياست پژوهش

Knott J, Wildavsky A. (1980) ۱۴  اي  صورت فرآيند چند مرحلهه كار گيري تحقيق به ه، بدر اين ديدگا
  .تالش، نفوذ و كاربرد رساندن پيام، شناخت، رجوع،: افتد اتفاق مي

Landry R, Lamari M, Amara N. 
وري، اقتصادي، انتشار و تعامل اجتماعي ا مدل فن۴اين قالب شامل   ۱۶ (2001)

  .است

Nutley S, Walter I, Davies, H. 
(2003) 

  
۴۲  

ابزاري، : شود   گروه اصلي تقسيم مي۴در مقوله استفاده از تحقيق به 
  .تر مفهومي، بسيج حمايت و اثر در سطحي وسيع

Lavis JN, Robertson D, Woodside 
JM, Mcleod CB, Abelson J. (2003) ۴۳  ابزاري، : هاي مختلف استفاده از پژوهش در اين مدل عبارتند از شيوه

  .دينمفهومي و نما

 
Logan J, Graham LD. (1998) ۸  

 بوده و مدلي است براي نشر و استفاده Ottawaاين مدل تحت عنوان 
كه در زير  جزء بوده ۶هاي پژوهشي كه شامل  از دانش و مديريت يافته
  .قرار گرفته است) ارزيابي، پايش و ارزشيابي(گروه سه قسمت اصلي 

  استفاده از دانش

Institute on Disability and 
Rehabilitation Research. the 

Research Utilization Support and 
Help (RUSH) Project (2006) 

منبع، : ثر جهت استفاده از تحقيق عبارتند ازؤدر اين مدل، اجزاي م  ۴۴
  .محتوا، زمينه، محيط ارتباطي و كاربر

مدل متمرکز بر پيامدهاي 
  بهداشتي و تغيير رفتار

Davis D, Evans M, Jadad A, Perrier 
L, Rath D, Ryan D, Sibbald G, 
Straus S, Rappolt S, Wowk M, 

Zwarenstein M. (2003) 
۱۳  

اي است كه  در اين مدل فرآيند انتقال دانش در واقع طيف پيوسته
شامل انجام مداخله، آگاه شدن، توافق براي پذيرش و متعهد شدن به 

  .ها مي باشد استفاده از يافته

ستاوردهاي ارتباط بين د
پژوهشي و نوع تصميم 

  گيري

Hanney SR, Gonzales-Block MA, 
Buxton MJ, Kogan M. (2003); 

Hanney S, Packwood T, Buxton M. 
(2000) 

 

۱۵ 
۴۵  

ورود دستاوردهاي حاصل از پژوهش به عرصه  مراحل  در اين مدل،
وهش، پژ درونداد: مديريت و استفاده از آنها در تصميم گيري عبارتند از

ه فرآيند پژوهش، بروندادهاي اوليه تحقيق، بروندادهاي ثانويه تحقيق، ب
  .كارگيري تحقيق و پيامدهاي نهايي

تسهيل اتصال بين نتايج 
  تحقيق و عمل

Lavis JN, Lomas J, Hamid M, 
Sewankambo NK. (2006) ۴۶  

ترغيب تصميم گيران توسط محققين و  مدل تحت عناوين ۴شامل 
 User pullمدل فشار تصميم گيران، )(Push effort modelها  واسطه

efforts model)(  ،تعامالت متقابل (Exchange efforts model)  
  و مدل ترکيبي از سه مدل فوق تحت عنوان

(Integration efforts model)است .  
منظور ه اقدام ب«مدل 

پياده سازي تحقيق در 
» خدمات بهداشتي

 »PARIHS«يا
  

Rycrojt-Malone J. (2004) ۴۷  

 

 عامل كليدي ۳در اين مدل، موفقيت در امر پياده سازي تحقيق به 
، وضعيت و زمينه )evidence(شواهد : وابسته است كه عبارتند از

  ).facilitation(و تسهيل کنندگان ) context(موجود 
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  ٤٣

     همكاران و  ژيال صديقيدكتر                                                                                                                                        ...       »ترجمه دانش«طراحي مدل 

  هاي انتقال دانش مدل -۵جدول شماره ادامه 
  توضيح  منبع  )سال(مؤلف   مدل

د ارتباط ساختاری بين ايجا
  تصميم گيران و محققين

Canadian Health Service Research 
Foundation (2000)  ۴۸  

 ساختاري ويژه اي بين محققين و تصميم ات ارتباطدر اين مدل،
مين أها يا ت محققين، تصميم گيران، صندوق«در چارچوب گيران 

  .ت ارائه شده اس»هاي دانش کنندگان مالي و آذوقه رسان

 .Jacobson N, Butterill D, Goering P  آشنايي محققين با کاربران
(2003) ۴۹  

مجموعه كاربران، موضوع مورد :  حيطه است۵اين قالب شامل 
هاي نشر  انتقال، پژوهش رابطه بين محققين و كاربران، استراتژي

  .دانش

  CIHR (2004) ۵۰  چرخه دانش
هاي پژوهشي، انجام  يتتعيين اولو«اين مدل از هفت مرحله شامل 

ها در بخش دانش، سنتز دانش، نشر و  پژوهش، تعيين اولويت
تشكيل " كاربرد دانش، استفاده از دانش و ارزيابي ميزان دريافت

  .شده است

 و »عوامل تسهيل كننده«
  »هاي دانش جريان«

  
Štrach, P., Everett, A.M. (2006)  ۵۱  

هاي انتقال  ند از كانال عبارت»عوامل تسهيل كننده«در اين مدل، 
دانش، انگيزه براي انتقال دانش و توانايي براي انتقال دانش در 

  .شرايط خاص
 سنجش ميزان انتقال دانش در : نيز عبارتند از»جريانات دانش«

  .اي ابعاد زماني و فاصله

  هاي انتقال دانش استراتژي
Lavis JN, Robertson D, Woodside 

JM, Mcleod CB, Abelson J. (2003); 
Lavis JN, Ross SE, Hurley JE, 
Hohenadel JM, Stoddart GL, 
Woodward CA, et al. (2002) 

۴۳  
۵۲  
 

، پيام  :پنج عامل کليدي براي انتقال پيام به برنامه ريزان عبارتند از
  .ثير انتقالأ ت ارزشيابي وپروسه انتقال،  پيام رسان،مخاطبين

  
هاي نيروي انساني با شـرح   وني، ردهقابل ذکر است که در نظام کن    

  . اند تعريف نشده» انتقال دانش«و » انتقال سؤال«وظايف 
به همين دليل در شرايط کنوني و در مدل ارايه شده ويژگي هاي             

در » توليد دانش«بخش . اند فردي در اين دو قسمت جاي داده نشده
به «لذا در جانب    . شود  توسط محققين آغاز مي   » ترجمه دانش «مدل  

انتقـال  «هـاي   بخـش .  قـرار دارد Push sideمـدل يـا   » پيش راندن
هـاي ترجمـاني يـا        تحـت عنـوان فعاليـت     «انتقال سـؤال    "و  » دانش

»Exchange efforts «نيـز در  » استفاده از دانـش «بخش . هستند
عوامل مـؤثر در  .  قرار داردPull sideمدل يا » جذب کننده«جانب 

عوامـل  اين (اند  رح ذيل تعيين شدههر کدام از اجزاي اين مدل به ش    
مؤثر در حين عملياتي نمودن مدل در دانشگاه، قابل بازبيني و ارتقـا      

  ):مي باشند
  توليـــــــد دانـــــــش حاصـــــــل از پـــــــژوهش  -۱

)Knowledge Creation(:  
ــف  ــي) الـــــ ــين   ويژگـــــ ــردي محققـــــ ــاي فـــــ   هـــــ
)Characteristics of Researchers(  

نسبت به موضوع   ، سابقه کار، آگاهي، نگرش      سطح تحصيالت سن،  
 و يا امکـان از      سايرينهاي    پژوهشاعتماد به    :مانند(» انتقال دانش «

، انگيزه و تمايل، مهارت و آشنايي بـا         )ي پژوهشي ها  ايدهدست رفتن   
  .، زمان کافي و شناخت مخاطبينهاي ارتباطي مهارتها،  روش
  )Research(تحقيق ) ب

هشي، انـسجام و    هاي پژو   نوع پژوهش، تناسب نوع مطالعات با نياز      
هـاي متناسـب      ، سـاختار  )در پاسخ به نيازهـا    (ها    يکپارچگي پژوهش 

در پاسـخ بـه     (ها، اولويت بندي پژوهشي       انتقال دانش براي پروپوزال   
، کيفيــت پــژوهش و )در پاســخ بــه نيازهــا(، بــه روز بــودن )نيازهــا

  .تسهيالت براي مشارکت در استفاده از تجهيزات مورد نياز پژوهشي
  )Knowledge Transfer(ل دانش انتقا -۲

  )Resources(منابع ) الف
هـا، مجـامع      ، مجالت علمي، رسـانه    تجهيزات و مواد  ،  ماليسرمايه  

 بـين   -بـين افـراد     (هاي ارتبـاطي      هاي اطالعاتي، شبکه    علمي، بانک 
 Knowledgeمانند مترجمان دانـش يـا  (، قوانين و افراد )ها سازمان

brokers.(  
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  )Strategies(ها  استراتژي) ب
  ها   تأمين تسهيالت اجرايي و منابع مالي براي ارائه نتايج پژوهش-
جهـت ايجـاد    ( ارتقاي مـديريت اطالعـات و فنـاوري اطالعـات            -

دسترسي الکترونيکي و غير الکترونيکي محققين و تصميم گيران به          
هـاي    هـا، گـزارش طـرح       هاي اطالعـاتي، مجـالت، پايـان نامـه          بانک

  ....)هاي پژوهشي،  ين و گروهپژوهشي، مشخصات محقق
) ها   در سطح سازمان   -در سطح افراد    (هاي ارتباطي      ايجاد شبکه  -

  ها و فراهم کردن دسترسي به اين شبکه
هاي حاصـل     هاي متناسب انتقال دانش براي پيام        تعيين ساختار  -

و / هاي مورد نظر در چاپ مقاالت         استفاده از پيام  (از نتايج پژوهشي    
و در ارائه نتايج پژوهش به      / شات طرح هاي پژوهشي     در تدوين گزار  
  )تصميم گيران

ترجمـه  « مورد نياز در خصوص      (Guidelines) تهيه راهنماهاي  -
 براي محققين و تصميم گيران و ايجاد دسترسي به آنها » دانش

هـاي تـصميم گيـر و يـا            تسهيل ارتبـاط محققـين بـا سـازمان         -
   گروهيهاي هايي مانند متوليان رسانه سازمان

هاي آموزشي و مجـامع علمـي بـراي محققـين و               برگزاري دوره  -
و » ترجمـه دانـش   «هـاي     تصميم گيران در خصوص ارتقاي مهـارت      

  ايجاد زبان مشترک بين محققين و تصميم گيران 
 طراحي و استقرار سيستم ارزيابي جهت ارزش گذاري و تشويق           -

  فعاليت هاي مرتبط با انتقال دانش
داراي مهارت انتقال پيام به تـصميم       (مترجم دانش    تربيت افراد    -

  )گيران
 ارتقاي مديريت نشر مجالت علمي در راستاي ارائه متناسب، به           -

  روز و کيفي نتايج پژوهشي 
 برنامه ريزي و سازماندهي براي تحقيقات مـورد نيـاز در زمينـه              -

  »ترجمه دانش«ارتقاي چرخه 
  )ionResearch Utilizat(استفاده از پژوهش  -۳

ــف ــران   ) الـــ ــصميم گيـــ ــردي تـــ ــاي فـــ ــي هـــ   ويژگـــ
)Characteristics of Decision-makers(  

ســطح تحــصيالت، ســابقه و تجربــه کــاري، باورهــا و اعتقــادات و 
ها، احساس نياز به شواهد پژوهشي، اعتماد به نتايج پـژوهش،             نگرش

، شناخت و اعتماد )تسلط به روش تحقيق(مهارت فني براي استفاده 
  . ران و نتايج تحقيقاتبه پژوهشگ

  )Context of Decision-making(گيري  بستر تصميم) ب

هاي قانوني و مالي، ساختارهاي اداري، شرايط سياسـي           محدوديت
اقتضاي تـصميم گيـري بـه واسـطه         (و فرهنگي، وجود شواهد ديگر      

هاي  ، نياز به پاسخ)استفاده از تمامي شواهد پژوهشي و غير پژوهشي  
جابجايي سـريع مـديران و تـصميم گيـران و امکـان             فوري، تغيير و    

  .دسترسي به پژوهشگران
  )Question Transfer( انتقال سؤال -۴

  )Resources(منابع ) الف
هاي تأمين کننده اعتبار و ساختارهاي مرتبط با مـديريت            سازمان
هاي دولتـي     در دانشگاه، در وزارت بهداشت و ساير سازمان       (پژوهش  

  ).و غير دولتي
  )Strategies(ها  ستراتژيا) ب
هاي اطالعاتي از مشخصات محققـين و          ايجاد دسترسي به بانک    -

  و از مشخـصات و نيازهـاي       / هـاي آنهـا       مراکز تحقيقاتي و توانمندي   
  تصميم گيران

هاي پژوهشي دانشگاه بر اساس نياز تـصميم           سازماندهي اولويت  -
  گيران

  ران ايجاد اعتماد متقابل بين محققين وتصميم گي-
در فرايند تعريـف و     ( ايجاد ارتباط بين محققين وتصميم گيران        -

  ) ها اجراي پژوهش
  هاي پژوهشي  ايجاد دسترسي به گرانت-
  )Context of Organization( بستر سازمان -۵
هاي مناسب براي      الگو شدن در نظام سالمت از جهت ارائه مدل         -

  و عملياتي کردن آن » ترجمه دانش«
هـاي مـرتبط بـا        مورد نياز براي حمايت از فعاليـت       جذب منابع    -

  » ترجمه دانش«و » مديريت دانش«
ترجمـه  « بستر سازي فرهنگـي در خـصوص توجـه بـه چرخـه               -

  در بخش پژوهش دانشگاه» دانش
  » ترجمه دانش« حمايت سياسي و اجرايي از اقدامات چرخه -
 هاي علمي و تحقيقاتي      گزينش اعضاي هيأت علمي با توانمندي      -
  )جذب نيروهاي کارامد(باال 
ترجمـه  «هاي مـرتبط بـا چرخـه           مشخص بودن جايگاه آموزش    -

  هاي آکادميک در آموزش» دانش
ترجمه دانـش حاصـل از   « مشخص بودن سيستم ارزيابي چرخه     -

  در دانشگاه» مديريت دانش«در راستاي سيستم ارزيابي » پژوهش
در »  دانـش ترجمـه « وضع قوانين مورد نياز براي تسهيل چرخه  -

   دانشگاه
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  بحث و نتيجه گيري
بـراي  را  هـايي     بسياري از مطالعات، ساختارهاي مفهومي يـا مـدل        

 اين  .اند  ارائه کرده  ترجمه دانش، انتقال دانش و استفاده از تحقيقات       
توليـد  «هـاي واسـط از        ورد نياز و هم چنـين حلقـه       صول م  ا ،ها  مدل
از طريـق    .بيـين نماينـد   توانند ت   را مي » استفاده از دانش  «تا  » دانش
از دانـش منـتج از      اسـتفاده   «توان بـا فواصـل موجـود بـين            ميآنها  

هـاي    مشخصات برخـي از مـدل     . آشنا شد » توليد دانش «و  » تحقيق
   ].۳۹-۵۲[ ارائه شده است۵مهم در جدول شماره 

مدل ارائه شده در اين مقاله با استفاده از نگرش ساختاري طراحي 
هاي انتقال دانش مؤثر  ها و استراتژي ين برنامهتواند در تبي   شده و مي  

هـاي مناسـب     توان مداخله   همچنين با استفاده از اين مدل مي      . باشد
در شايان ذكر است كه دانشگاه . در اين زمينه را طراحي و اجرا نمود

ستاي سرمايه گذاري بر توليد و انتقال دانـش حاصـل از پـژوهش              را
  :ر داشته باشدتواند راهبردهاي ذيل را مد نظ مي

   دانشگاه از استقرار چرخه ترجمه دانشحمايت مديريت ارشد -
   تعيين جايگاه ساختاري در دانشگاه براي مديريت دانش-
   تعريف و استقرار نظام ارزيابي چرخه ترجمه دانش-
اسـتفاده از  و هاي ارتباطات الکترونيکـي      ارزشو استقرار   شناسايي   -

  تكنولوژي اطالعات
 و استقرار ارتباطات چهره به چهره  شناسايي -
  صاحب دانش از مرکزي به مرکز ديگر  تبادل افراد -
  و شرکت در خلق دانشي نوصاحب دانش ايجاد امکان جذب افراد  -
 هاي ممکن   فرصت کافي به افراد براي انتقال دانش از راهرائها -
بـراي ايجـاد    ايجاد اعتماد چند جانبه، زبـان و فرهنـگ مـشترک             -
  انش سازمانيد
  در دانشگاهابزارهاي انگيزشي مهم استفاده از -
 شناسايي انواع مختلف دانش و استقرار طرق انتقـال مخـتص هـر             -

  کدام
  هاي چندگانه انتقال دانش راهاستفاده از  -

توزيع غيـر فعـال دانـش، ماننـد انتـشار            ها فقط بر    سازمانعمدتاً  
اما بايد دقت داشـت   . ندكن نشريات و تغيير رفتارهاي فردي تكيه مي  

كه با ايـن اقـدامات ممكـن اسـت كـه دانـش منـتج از تحقيـق بـه                     
  . مخاطبين خود نرسد

بنابراين بايد ساختارها يا افرادي نيز مسؤوليت ايجاد پل ارتبـاطي           
ايـن سـاختارهاي    . بين محققين و تصميم گيران را بر عهده بگيرنـد         

 تحقيق بصورت قابـل     ارتباطي در واقع باعث تسهيل در انتقال نتايج       
  ].۵۳[شوند گيران مي استفاده به تصميم

  ها دسترسيارتباطات و سهيل  ت-
و خـصوص انتقـال     ها در    وظايف و مهارت  شرح   مجموعه   تدوين -

  براي پژوهشگراناستفاده از دانش 
ــه   ــصوصاً در حيطـ ــددي خـ ــؤلفين متعـ ــكي و   مـ ــاي پزشـ   هـ

داننـد كـه    مـي اي  بهداشت ـ انتقال دانش را يك فرآيند چند مرحله 
ــردن شــكاف  ــر ك ــژوهش و   هــدف آن پ ــاي موجــود در عرصــه پ ه

  ]. ۵۴-۵۶[ ريزي است برنامه
اي بودن ايـن فراينـد، مـا را نيازمنـد داشـتن             در واقع چند مرحله   

هـاي درگيـر در فراينـد و          چارچوب يا مـدلي بـراي شـناخت بخـش         
در ضمن قابل ذکـر اسـت کـه         . نمايد  شناخت اقدامات مورد نياز مي    

ا، ارائه دهنده الگوي اوليـه بـراي مـشخص کـردن مفـاهيم و               ه  مدل
ها نيازمند برنامـه   ارتباطات مورد نياز بوده و کاربردي شدن اين مدل      

  . ريزي در خصوص هر کدام از اجزاي مدل است
دانشگاه علوم پزشكي تهران   » ترجمه دانش «مسلما ارزيابي چرخه    

و » قـال دانـش   انت«،  »توليـد دانـش   «نيازمند رويکرد جامع بـه کـل        
خواهـد بـود و شـايان ذکـر اسـت کـه مـدل               » استفاده از پژوهش  «

براي دانشگاه نيـز ماننـد تمـامي        » چرخه ترجمه دانش  «پيشنهادي  
ها به دنبال استفاده از آن و با توجه به تجربيـات کـسب شـده،                  مدل

  .نيازمند تغيير خواهد بود
  

  تشكر و قدرداني
شگاه علوم پزشـكي تهـران      اين طرح با اعتبار معاونت پژوهشي دان      

 و از حمايــت ايــن معاونــت انجــام شــده اســت) ۲۲۰۸كــد طــرح (
   .سپاسگزاريم
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