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سازي دانشتجاري 



دانش و توليد آنندگان مهمترين نكته در ترجمان دانش تعامل بين 

.است تصميم گيرندگان 
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مواری که در ترجمان دانش اهميت دارند 

1) What ( چه چيزی(

2) To whom ) به چه کسانی (

3) How ) چگونه ( 

4) Who کسان( چه (4)توسط Who ) توسط چه کسانی(

1394.3.24
3



Stakeholders)ط (مخاطبين 
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ت کااککشفاژک  يک از است ممکنکهمشخصهدفباويژهکميته

استشدهتشکيلعالقمندافرادازگروهیويانفر   است شده تشکيلعالقمندافراداز  گروهیويانفر

مم فرآيند توسط مستقيمغيريامستقيم طوربهياکه

.گرفت خواهند قرار تاثير تحت سازی پياده
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هر محقق خود يک مخاطب به حساب می آيد و در واقع يکی از 

اهداف مهم ترجمان دانش برقراری ارتباط بين محققين ميباشد 
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چ شده ارائه مطالب مگرداشتنخواهندشمامطالب به ایعالقههيچمخاطبين

.باشد آنها عاليق زمينه در

ی ا ق تباطب انخاطبينباا اهدثز دخ ائهطالبدکهب شدا  شده ارائه مطالب درکهبودخواهدموثرزمانیمخاطبينباارتباطبرقراری

 مخاطبين نيازهای به که صورتی در و  گردد توجه آنها های نياز به

شدنخواهدبرقرارموثریارتباطنشودتوجه

To communicate with any audience we must consider their needs andTo communicate with any audience, we must consider their needs and 

their preferences—not only our abilities or desires.
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:اطالعات الزم جهت اعمال اثر بر مخاطبين 

ترجيحات و عادات آنها را بشناسيم ) ١

سطح  تحصيالت آنها را بدانيم ) ٢

سطح درک آنها از موضوع خاص را بشناسيم ) ٣

اش)۴ آگا ات اطال ا ا آ ت ا به ميزان دسترسی آنها به منابع اطالعاتی آگاه باشيم)۴
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 دريافت را شما پيامتاباشدالزمخاصی گروهياوفرديکاگر

ينينر مطرح آنها برایکهسئوالیاولينکه باشيدمطمئن دارند یو رحرو

: که است اين ميگردد

What is in it for me ?
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 قادر ايد کرده شناسايی را مخاطبين احتياجات که صورتی در

 اين در و کنيد منتقل انها به بخوبی را خود پيام که بود خواهيد

اهيدااينشانت اکهداشتخ انبهاآن عن  عنوان به را آنهاکهداشتخواهيدرا اينشانسصورت

: که بگوييد آنها به تا نماييد جذب شنونده

What is in it for you!
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چه که مهم است اين است که هدف شما مشخص باشد و  آن

راحتتر ان درک شود انتخاب تر ساده هدف چه هر چه هدف ساده تر انتخاب شود درک ان راحتتر  هر

خواهد بود 
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Who, Precisely, is the Target Audience?
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در بيشتر موارد معموال طيف وسيعی از افراد و يا گروه ها وجود  

دارند که ميتوانند در جايگاه مخاطب واقع شوند

 

با توجه به اينکه اهميت و تاثير اين افراد ممکن است متفاوت باشد 

بنابراين قدم اول در ارسال پيام درجه بندی و يا طبقه بندی 

ميباشد مخاطبين ميباشدمخاطبين
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Assessing each stakeholder’s importance andAssessing each stakeholder’s importance and 

influence: “importance” and “influence”

A graph :Y= importance and X = influence

can help visualize the combination of both variablescan help visualize the combination of both variables.
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High impact/low influence
Keep satisfied 

High impact /High influence
Key players 

Low impact/ Low influence
Minimal effort 

Low impact /High influence

Keep informed 

1394.3.24
18



1.   Those with whom weMUST interact/ communicate

2. Those we SHOULD interact/communicate with
( ll th h k th i(usually those who can make the process easier or
more difficult)

3. And those we would LIKE to interact/ communicate
with(those who might indirectly help or hinder orwith(those who might indirectly help or hinder, or
represent some future or spin‐off factor).
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SHOULDSHOULD
LIKE

MUST



Implementation phases p p

Adapt the knowledge to your local setting?

Identify barriers and facilitators

Select and tailor implementation strategies to target
goals barriers and facilitators
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Restraining forces
(obstacles to change)

Driving  forces
(positive forces for change)

Present 
state
or

desired 
state 
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Create a 

knowledge 

translation 

institute
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Too expensive
Demand for better 

d

Create a  Too difficult

Too expensive 

Having the better health 
system

products

knowledge 

translation  No space Forced by the university 

system

institute

Not enough qualified staffGreater production
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Forces against changeForces for change

Loss of staff overtimeCustomer wants new 
product

Upgrade 

Staff  fear of new 
technology

product

Improved production
d factory with 

new 
manufacturing 
equipment

Impact on 
environment

speed

Reduced training time equipment

cost

Reduced training time

Lower maintenance

Disruption

Lower maintenance
costs
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