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، دهگسترسرعت ه ها بامروزه شرايط و فضاي رقابتي سازمان
توليد  فقطشده است. در نتيجه  دچار تغيير و پيچيده

دستيابي به از طريق  آنمهار بلكه  ،دانش كافي نيست
عنوان هدف نهايي ه ب دانشتوسعه، نگهداري و ارزشيابي 

  براي سازمان ها مطرح گرديده است.

  

   ؟دانش چيست 

 هر استراتژيك دانش و است رقابت اصلي اساس دانش 
 سازمان آن قابليت و توانمندي گرفتن درنظر با را سازمان

 گروه سه به توان مي اشرقابتي موقعيت از حمايت در
   :كرد بندي تقسيم

 نوآورانه پيشرفته و دانش پايه، دانش دانش
تصميم گيرندگان و توليدكنندگان دانش شكاف ميان 

كشورهاي در حال توسعه نمود در  جهاني است كه يمشكل
يانگر بدر كشور هاي صنعتي نتايج تحقيقات بيشتري دارد. 
ي ثرؤدرصد از بيماران درمان م 40تا  30 آن است كه

از بيماران مراقبت هايي را بسياري د و كنندريافت نمي 
دارند كه نياز نداشته و حتي مضر مي باشد. اين مي دريافت
خدمات باليني و  يانگر آن است كه ميان ارائهبي هاگزارش

  وجود دارد. قابل توجهي شكافيشواهد علمي 

  مسير ارتقاء در مراكز علمي
 ،صرف مقاله توليد اساس بر دانشگاه در ارتقاء فعلي روند
 نيازهاي به پاسخ و بودن كاربردي گيري نظر در بدون
 تخدما سطح ارتقاء نيز و خدمات كننده مصرف و جامعه

باشد. اين مسير  مي جامعه موزشيآ و درماني و بهداشتي
نياز به بازنگري جدي و يافتن روش هاي جديد ارزيابي 

 دارد.

   دانش انترجمو  انتقالي مقايسه

 يايده يندي با ماهيت خطي است كه در آناانتقال دانش فر
شود و در  يپژوهش شكل مي گيرد، سپس پژوهش انجام م

 بنابراين .گيرد ميقرار كاربران دراختيارنهايت نتايج تحقيق 
كه تضميني بر و غير فعال دارد   طرفه  يكماهيتي 

  حـي بر تغيير در سطـالزام كارگيري آن در عمل نيست و به

وجود ندارد. در  پژوهش ها مخاطبانآگاهي و نحوه عملكرد 
ها فعاليت يفرايندي است كه كليه دانش انترجمكه حالي

 ش را در برـانتقال دانش و استفاده از دان ،از توليد دانش
شامل ارتباط متقابل و نه تنها دانش ترجمان . گيرد مي

باشد،  كنندگان از دانش مي تعاملي بين محققين و استفاده
كارگيري نتايج ه داراي فرايندي فعال و التزام در ببلكه 

  .استتحقيق در عمل 

   دانش تبادلمراحل ترجمان و 
  مخاطبان  جامعه/ هاينياز شناخت مشكالت/ •
  استخراج نتايج علمي از مطالعات باليني •
  توليد دانش از طريق مطالعات مروري نظام مند •
  توليد راهنماهاي باليني •

  بهترين الگوهاي باليني •
، انطباق دانش توليد شده با زمينه هاي اقتصادي •

  ملي اجتماعي و سياسي بومي/
  عمل يدانش در عرصه يرصد نمودن تحقق و اجرا •
 گيري دانش در عملبه كار كنترل و ارزيابي  •

 
   دانش در مطالعات ترجمان مخاطبان نقش و اهميت

ي واند در راستاي دستيابي به نتيجهفرد يا گروهي كه بتهر 
 مخاطبانرد جزو بپذيتأثير بگذارد و يا تأثير نهايي پژوهش 

دانش توجه به اين  ترجمانمراحل  در قرار خواهد گرفت.
 براي چه كسي يا كسانينتايج حاصل از دانش  كهنكته 

ي ـه كسانـه چـكباشد بسيار اهميت دارد. اين مفيد مي
توانند نتايج اين تحقيق را در عمل به كار گيرند نيز بايد مي

االت گروه ؤگيرد. در واقع با پاسخ به اين س مورد توجه قرار
گروهي  مخاطبانمخاطب مستقيم روشن خواهد شد. اين 



نخست و بدون واسطه از دانش  يخواهند بود كه در وهله
  مطرح شده استفاده خواهند نمود.

   بازار دانش
  هزينههر چه ش، ـازار دانـاست و در ب مبادله مفهوم به بازار

خريـدار   ،بهتر باشد نتايج تحقيقاتكمتر و يا كيفيت توليد 
نتـايج  چنين مفهومي براي  هبيشتري پيدا خواهد شد. امروز

 H-indexمقالـه و يـا    citation ميزان باالي تحقيقات با
مـا در متـدولوژي   . اشـود مي مقاالت علمي بيان يدر عرصه

 ،ترجمان دانش نگاه فقط به اين دو مقوله محدود نمي شود
ـ وقـبلكه عالوه بر مصرف كنندگان فـ  رح ـي مطـ ـ، خريداران

حصـول  مي باشند كه در عمل نتايج تحقيق را براي توليد م
  مي گيرند.به كار يا خلق خدمات نوين بهداشتي و درماني 

  تقاضا براي دانش 
 و تقاضا از عمده ترين مفاهيم است ،در مفهوم بازاريابي

براي انجام مبادله نياز به خريدار يعني تقاضا وجود دارد. به 
محصوالت پژوهشي را بايد اين تربيت بازارياب (محقق) 
يا منطقه اي و يا بين المللي  توليد كند كه در سطح ملي

سفارش  يگيرنده. بدين ترتيب داشته باشد يتقاضم
از ابتدا )، دولتي هاي خصوصي وسازمان افراد،(تحقيق 

تحقيق از مخاطب ـاس نيـبر اسود را يافته و ـدار خـخري
 .مي نمايد

   تجاري سازي
فرايند تجاري سازي همان فرايند انتقال دانش و فناوري از 

هاي علم و تحقيقاتي مانند مراكز رشد و پارك مراكز
  فناوري به صنايع موجود يا كسب و كارهاي جديد است.

 بازارياب خدمات تحقيقاتي يوظيفه

  و مشتريانمخاطبان شناخت  •
 مخاطبان شناخت نياز  •
 مخاطبان درك صحيح از انتظارات و استاندارهاي •
  مخاطبانبا  /محققانثر بازاريابانؤم ايجادارتباط •
 يندهايافر بهبوددر نوآوري رويكرد از استفاده •

 تأمين خدمات رتقاي زنجيرهاو عملياتي
 

 

 

  نوآوري
مسائل نوآوري فرايند ترجمان دانش به رشد اقتصادي، حل 

اجتماعي است و شامل مجموعه اي از آسيب هاي و بهبود 
 باشد. فعاليت هاي علمي، فناوري، سازماني و تجاري مي

 ايده خالق و بديل دانش به ايده، تبديلتفرايند نوآوري 
و منفعت اجتماعي است، كه در  ، ثروتدانش جديد به سود

اثر مجموعه اي از تعامالت و ارتباطات افراد نقش آفرين، با 
ايجاد مزيت هاي رقابتي  و بهره وري، هدف ارتقاي كارآيي

نيروي بالقوه ارزش مي آفريند.  ،و جامعهبراي سازمان 
بغرنج بخش سالمت  و معضالت ل مسائل نوآوري در ح

، مراقبتيبي عدالتي اجتماعي، افزايش هزينه هاي همچون 
سوء مصرف مواد ، آلودگي هاي افزايش جمعيت سالمندي، 

محيط زيست و چالش هاي جهاني شدن كارآمد مي باشد.

  معاونت تحقيقات و فناوري  

 مديريت ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش
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