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چكيده
مقدمه
برای ارزيابي علم ،فناوری و نوآوری آنچه در همه رويکردها مشترک است ارائه ي ک م د اس ت ،س س ب ر
اساس آن و برای قسمتهای مختلف شاخصهايي تعريف ميشود .بعضي از اين چهارچوبه ا و م د ه ا در
بخش سالمت تعريف شدهاند و برخي ديگر بهطوركلي .بهمنظور دستيابي به تصويری مشخص از نحوه رويکرد
مد ها و چهارچوبها ابتدا يک مد كلي بر اساس ورودیها و خروجيهای فرآيند تحقيق ترسيم ميگ ردد.
پايش و ارزيابي نظام پژوهشي با س ه ه دع عم ده ت ور م يگي رد )2 ،تولي د اطالع ا ب رای م ديريت
پژوهشهای در حا انجام )1 ،بهبود فرآيند تخصيص منابع به پژوهش و  )9توليد شواهد برای دريافت منابع
مالي برای پژوهش .مطالعه حاضر بهمنظور ارزيابي ميزان استفاده از پژوهشهای انجامشده در علوم سالمت و
عوامل مرتبط با آن طراحي گردي د .ه دع ك اربردی اي ن ط رر ،ارتق ای نظ ام پژوهش ي كش ور در جه ت
بهرهبرداری تحيحتر از دانش توليدشده از پژوهشها است.
روششناسي
برای دستيابي به اهداع طرر از چهارچوب  paybackك ه ك اربرد آن در مطالع ا ديگ ر ااب ت ش ده اس ت،
استفاده گرديد .همچنين مطالعاتي كه در سا های  2931و  2931خاتمه يافته باشند ،وارد مطالع ه ش دند.
جمعآوری اطالعا با هدع تعيين ميزان استفاده از پژوهشهای حوزه علوم سالمت و تعيين موانع اس تفاده
از پژوهشهای حوزه علوم سالمت ،در دو مرحله انجام گرديد ،استخراج اطالعا مربوط به ليست ط رره ا و
تکميل پرسش نامه توس ط م دير اجراي ي ط رر ب رای ارزي ابي وض عيت تعام ل و ارتب اط نظ اممن د مي ان
توليدكنندگان و استفادهكنندگان از دانش در حوزه علوم سالمت ،مصاحبه عمي ق ب ا ذینفع ان و دو جلس ه
بحث گروهي برگزار شد .با توجه به نتايج راهکارها در هر مورد ارائه گرديد.
يافتهها
در زمينه توسعه علم ،از ميان  921طرر تحقيقاتي كه در سا های  2931و  2931پاي ان پذيرفت هان د05 ،
درتد مطالعا  ،مطالعا علوم پايه ميباشند 20 .درتد از محققين ،ساير محقق ين در رش تهه ای خ ود را
گروه مخاطب نتايج طرر خود اعالم نکردهاند.
در خصوص ظرفيتسازی انجامشده بر اار انجام پژوهش ،حدود نيمي از طررها حداقل بخشي از پاي اننام ه
بودهاند  99/1درتد طررها ادعا نمودهاند كه بخشي از هزينه اين طرر برای تقويت منابع س ازمان پژوهش ي
كه در آن فعاليت ميكنند ترع شده است.

در ارتباط با اار تحقيقا بر تصميمگيریهای نظام سالمت 23/91 ،درتد از نتايج آنها در مطالعا مروری
منظم استفاده شده است .بهطوركلي از نتايج  29/11درتد از طررها در تدوين يک ي از مس تندا اس تفاده
شده است.
اار تحقيقا بر سالمت 12/11:درتد از مطالعا ادعا نمودند نتايج اين طرر مستقيماً سطح سالمت (مانن د
شيوع و بروز بيماری ،كيفيت زندگي و يا طو عمر) يا تعيينكنندههای سالمت و يا كيفيت ارائ ه خ دمت را
بهبود ميبخشد.
همچنين در باب اارا اقتصادی تحقيقا  3/31 ،درتد مطالعا ادعا نمودن د ك ه بتوان د منج ر ب ه تولي د
محصو يا خدما قابلفروش جديد و يا بهبود محصوال و خدما موجود بشود.
بحث و نتيجهگيري
مقايسه نتايج اين مطالعه نشان ميدهد كه در همه جنبهها ميزان اار تحقيقا اين مطالعه پايينت ر از س اير
مطالعا است .نکته ديگر اينكه آيا وضعيت مطالعاتي كه اكنون به پايان ميرسند نيز همينگونه اس ت ب ا
توجه به اينکه مداخالتي در سطح دانشگاه در اين مد تور گرفته است (مانند راهان دازی دفت ر ترجم ان
دانش در سطح دانشگاه ،تعريف بخشي از پ ژوهشي ار ب رای اب ت پي ام مطالع ه و اختص اص بودج ه ب رای
فعاليتهای ترجمان دانش ،برگزاری كارگاههای مرتبط توسط دفتر ارتباط با تنعت) ممکن است وضعيت در
برخي از قسمتها تفاو نموده باشد .از نتايج اين مطالعه اينگونه برداش ت م يش ود ك ه محقق ين نگ رش
مثبتي به پيامدهای فعاليتهای ترجمان دانش دارند ،وليکن از سوی افراد و سازمانهايي كه برايش ان مه م
است تحتفشار برای انجام فعاليتهای ترجمان دانش نميباشند .در مورد كنتر ه ای رفت اری درک ش ده،
موانعي شناسايي گرديدند .گرچه اكثريت موانع نياز به مداخال سازماني دارند ولي همگي آنها معطوع ب ه
تغيير رفتار تصميم گيران (سياستگذاران و مديران ،ارائ هدهن دگان خ دمت ،بيم اران و م ردم ،ت نعت) و
محققين است .بهنحویكه تصميم گيران در زمان تصميمگيری ب ه ش واهد علم ي موج ود توج ه نماين د و
محققين هم شواهدی توليد نمايند كه قابليت استفاده در تصميمگيریها را داشته باشد.
کليدواژه :ارزيابي برنداده ،تحقيق و توسعه ،علوم پزشکي ،سياستگذاران ،ايران.

