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 3/  شارات تا ترجمان دانشاز انت

 

 از انتشار تا ترجمان دانش
 

 مبانی نظری و عملی

 تولید، ارائه و کاربرد شواهد علمی برای

دهندگان و گیرندگان خدمات  گذاران، مدیران، ارائه محققان، سیاست

 بهداشتی درمانی
 

 

 

 نویسندگان:

 دکتر بهنام هنرور
 گذاری سالمت استدانشیار مرکز تحقیقات سی متخصص پزشکی اجتماعی و 

 

  دکتر اقبال سخاوتی
 سالمت یاستگذاریس MPH  و یستز یطمح یمهندس یدکترا

 

 دکترکامران باقری لنکرانی زیر نظر: استاد
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 5/  شارات تا ترجمان دانشاز انت
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 9/  تشکر و قدردانی

 قدردانی و تشکر
 

 این تدوین نیست، ممکن جمعی همت و همکاریو  تالش با جز اثری هر پدیدآوردن شکبی

 نتایج از که ها آن. است بسیاری افراد همکاری مرهون و نیست مستثنا قائده این از نیز کتاب

 که ها آن و کشور از ارجخ در چه و داخل در چه نمودیم، استفاده تحقیقاتشان یا علمی مباحث

گران عملی و علمی تجارب. اندبوده دانشگاه این یا کشور سطح در دانش ترجمان گفتمان مروج

 جدی گیرندهپی و اصلی ی پردازنده که لنکرانی باقری دکترکامران محترم، استاد گشایراه و بها

 آثار از برخورداری و هستند و بوده شیراز پزشکی علوم دانشگاه در دانش ترجمان گفتمان ترویج

 تحقیقات مرکز محترم ریاست مجدزاده، سیدرضا دکتر آقای جناب محترم، استاد ماندگار علمی

 اثر این پدیدآوردن در بنده راه چراغ تهران پزشکی علوم دانشگاه سالمت دانش از برداری بهره

 این از خود را همیشگی قدرشناسی و تشکر که بینم می واجب خود بر حقیر، این. است دهبو

استاد محترم بخش زبان فارسی دانشگاه علوم پزشکی  فنی های راهنمایی ابراز نمایم. استادان

 همکار و دوست زحمات و کتاب این ویرایش در عبداللهی، منیژه دکتر خانم سرکارشیراز ، 

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی کتابداری ارشدکارشناس ابراهیمی،حاج مهدی ایآق جناب ارجمند

 انتها در. است اینجانب سپاس ی مایه و نشدنیفراموش نیز کتاب این منابع آوری جمع در شیراز

 خانم سرکار ویژهبه سالمت گذاری سیاست تحقیقات مرکز زحمتکش و گرانقدر کارشناسان از

 مرکز این اجرایی و علمی های فعالیت در کهبرء خانم خدیجه صاو سرکار  ایزدی فرحناز

و معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم  اندداشته مؤثری نقش دانش ترجمان ی درزمینه

 . را دارم تشکر کمال که امکان چاپ این کتاب را فراهم آورد پزشکی الرستان

 

  هنرور بهنام دکتر
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 11/  مقدمه نویسنده

 نویسنده مقدمه
 

سوره صف فاصله بین حرف و عمل به روشنی مورداشاره قرار گرفته  2-1ید آیات در قرآن مج

 را چیزی چرا اید آورده ایمان که کسانی ) ای "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ"است: 

 این )که هِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَکَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّ "کنید(  یبه آن عمل نم گویید، می زبان به که

   .آورد( می غضب و خشم به را خدا سخت بسیار

 تغییرمنشأ  بتوانند تا شوند فهمیده و شنیده باید تحقیقاتروی سخن این کتاب این است که، 

 ترجمان» همان جز نیست چیزی تحقیق هر نتایج کاربستنبه و فهمیدنو  شنیدن این. باشند

 های تصمیم با علمی شواهد یا تحقیقات نتایج بین عمل، و علم بین کنونی دنیای در. «دانش

 که شود می مشاهده ژرف ای فاصله خدمات دهندگانارائه و ریزانبرنامه مدیران، ،گذاران سیاست

 میسردرگ و آزمون و خطا برمبتنی های تصمیم مالی، محدود منابع هدررفتن جز آن ی نتیجه

 اول بند در اسالمی، انقالب معظم رهبر ای، خامنه اهلل آیت حضرت. نیست هدف هایگروه

 و حقوق از مردم سازی آگاه لزوم بر سالمت، ی درزمینه خود ابالغی کلی های سیاست

 برای سالمت های مراقبت ی ارائه های محیط ظرفیت از استفاده و خود اجتماعی های مسئولیت

 بر ها سیاست این 11 بند در ایشانکردند.  تأکید جامعه در اسالمی اخالق و معنویت رشد

 و خانوادهو  فرد ی فعاالنه و ساختارمند مشارکت و توانمندی پذیری،مسئولیت آگاهی، افزایش

 فرهنگی، های سازمان و نهادها ظرفیت از استفاده با سالمت ارتقای و حفظو  تأمین در جامعه

 توصیه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت نظارت تحت کشور ای سانهر و آموزشی

 .فرمودند
 تجاری سازی :کشور )که در فصل نهم این کتاب  سالمت علمی جامع ی نقشه در دیگر، سوی از

 منطقه در (ران)ای مردم آحاد سالمت اول جایگاه کسبتحقیقات مورد استناد قرار گرفته است(، 

 پژوهش گذاری یهسرما فناوری، و علم تولید و موجود دانش یبردار بهره ازطریق 1404 سال تا

 به ایتوسعه علوم در درصد،35 میزان به کاربردی علوم در درصد،25 میزان به بنیادی علوم در

 ی مقالههزار 20 تولید درصد،10 میزان به سالمت بازار هایپژوهش در و درصد30میزان

 سهم به دستیابی سالمت، ی حوزه در پتنت 280 ساالنه ثبت و سال در شدهنمایه پزشکی علوم

 از درصد85 سهم به دستیابی و سالمت ی حوزه در خدمات و محصوالت جهانی بازار از درصد2

بار از   چهارده قشه،ن این در و مورد تاکید قرار گرفته سالمت ی حوزه محصوالت داخل بازار
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این شواهد  .استفاده شده است ترجمان دانش ی بار از کلمه چهاردانش و  یبردار بهره ی کلمه

 . دارد داللت کشورمان پژوهشی نظام هایعرصه تمامی در عمیق تحول لزوم بر همه و همه

 از معدودی تعداد در فقط و است برخوردار زیادی چنداننه قدمت از دانش ترجمان مبحث

 ی ارائه در حتی دارد، ردیابی امکان زمینه این در جدی های فعالیت ی سابقه دنیا کشورهای

 این دوساله مستمر تالش از پس رو،ازاین ندارد؛ وجود جدی نظراتفاق نیز آن از واحدی تعریف

 ی دربرگیرنده دنیا، در علمی هدشوا نشدنعملی دالیل ی ارائه ضمن تا شد تهیه مجموعه

 وساطت مفهوم آن، های راهکار و مبنایی های تئوری و ها مدل، دانش ترجمان اجزای و تعاریف

 دانش ترجمان با تحقیقات سازیتجاری ارتباط و ها رسانه و ارتباطات نقش دانش، ترجمان در

 و ملی معتبر علمی شواهد آخرین و منابع تمامی از گیریبهره ضمن ،کتاب این تألیف در. باشد

 اکتفا دانش ترجمان موضوع تئوری های جنبه بر تنها که بوده آن بر تالش همواره المللی، بین

 و دهندگانارائه ،گذاران سیاست مدیران، ،محققان عملی، های مثال ی ارائه ضمن بلکه نگردد،

 چگونگی برای عملی ابزاری ی منزله به آن از بتوانند رمانید بهداشتی خدمات گیرندگان

 های تجربه ی ارائه. کنند استناد آن به و نمایند استفاده عمل و دانش بین موجود خأل پرنمودن

 مرکز ویژهبه ،تهران پزشکی علوم دانشگاه های تجربه همچنین و دنیا مختلف کشورهای موفق

دانشگاه در دانش ترجمان ترویج دار پرچم قبل سال چندین از که انشد وریبهره تحقیقات

در تدوین این  همچنین. است کتاب این دیگر های بخش از است، بوده کشور پزشکی علوم های

. این کتاب کتاب تالش بر آن بوده که ضمن ارائه مجموعه ای منظم ، توالی مباحث حفظ گردد

با اهداف کلی و مباحثی که خوانندگان  اول تا نهم فصل هایدر ده فصل تدوین شده ، که 

محترم با خواندن آن فصل ها آشنا می گردند، شروع شده و در انتهای هر فصل نیز خالصه ای 

نکات مهم و کلیدی که  همچنین از مطالب و منابع مورد استناد در آن فصل ذکر شده است.

فصل  فصل ها مشخص شده است. در متن "نکته "باید مورد توجه خاص قرار گیرد بصورت

ها در بر گیرنده تمرین  پیوست وجمع بندی از کل مطالب کتاب  ،(سخن آخر) کتاب دهم

های پایانی کتاب جهت و منابع بیشتر برای مطالعه است. در قسمت  طراحی برنامه انتقال دانش

در  واژه های مربوطه آشنایی دارند، تسهیل ادراک آن دسته از خوانندگان محترمی که کمتر به

آورده شده است. التین معادل ترجمان دانش  اصطالحاتو واژه یاب فارسی، نمایه هاقالب 

 شده است. اختصاص دادهفهرست کل منابع مورد استفاده در این کتاب، انتهای کتاب نیز به 

 به مواردی در فارسی، کامالً کتاب ی رائها برای تالشمان حداکثر رغمعلی آنکه علت به پیشاپیش

. نماییم می عذرخواهی ایم،شده ناگزیر کتاب این در انگلیسی های کلمه یا ها عبارت از استفاده

 کند راضی را دانش ترجمان های ی درزمینه گوناگون های ذائقه بتواند مجموعه این که است امید



 13/  مقدمه نویسنده

 شکبی. باشد ایران عزیزمان، کشور پژوهشی سیستم در زمال تحوالت از قسمتی ساززمینه و

 ترکامل های نسخه ی ارائه در را ما محترم، خوانندگان انتقادهای و پیشنهادهاو  نظرها ی ارائه

 .کرد خواهد یاری آینده در کتاب این

 

 بهنام هنرور

com.32@gmailHonarvarbh 
 

 

mailto:Honarvarbh32@gmail.com
mailto:Honarvarbh32@gmail.com
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 15ها و اصطالحات /  واژه 

  اصطالحات وها  واژه
 افراد تکتک تحصیلی یا سنی اطالعات: مثال هستند؛ خام اطالعات همان ها،داده :هاداده

 .جامعه

 .تحصیلی های گروه یا سنی های گروه: مثال هستند؛ شدهمرتب های داده اطالعات،: اطالعات

 سنی های گروه فراوانی مقایسه: مثال است؛ دارمعنی یا شدهتحلیل اطالعات شامل دانش :انشد

 . تحصیلی های گروه یا

 دانش و نویسیم می که 2است آشکار دانش ی زنندهگره دانش مدیریت 1:دانش مدیریت

: کنیم مطرح را اساسی سؤاالت باید دانش مدیریت برای. است ما مغز در که آنچه یعنی 3ضمنی

 و ما فعلی اطالعات منابعی چه از و کجا داریم؟ آگاهی خود های نادانسته و ها دانسته بر آیا

 ،تولید ی درباره دانش مدیریت شوند؟ می تأمین دهند، می پاسخ را ما های نادانسته که اطالعاتی

 ی چرخه کردنکامل هدف به دانش مدیریت. است دانش یگذار اشتراک به و تسخیر تشخیص،

 بر تأثیر منظوربه صحیح زمان در و صحیح مکان در صحیح، دانش کسب با رابطه در دانش

 که است خالقانه و پویا استراتژی نوعی دانش مدیریت خالصه، طوربه. است عملکرد یا تصمیم

 یا تثبیت منظور به دانش کاربرد و انتشار تحلیل، و تجزیه گذاری،اشتراک به تولید، آن طی

  (.1) است جامعه افراد سالمت ارتقای

 یواکاو ای دیجد شواهد دیتول قیازطر که است یقیتحق ،یکاربرد قیتحق 4:یکاربرد قیتحق

 ندیفرا به کنند، یم مشخص نفعان ذی که یخاص یها ازین به ییپاسخگو در موجود دانش

 بریمبتن یریگ میتصم و یگذار استیس درواقع کند؛ یم کمک یریگمیتصم و یگذار استیس

 (1). سازند یم ممکن را شواهد

                                                      
1
 Knowledge Management 

2
 Explicit 

3
 Tacit 

4
 Applied Research 
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 17معرفی نامه  / 

 1یناتوان با مرتبط قاتیتحق انتشار یمل مرکز

 2کانادا سالمت تحقیقات مؤسسات

  3دشواه برمبتنی سیاست شبکه

 انتخاب از مختلف یها بخش درکنندگان  استفاده وپژوهشگران  بین تعامل 4:دانش ترجمان

 این در. کند یم بیشتر را دانش از یبردار بهره امکان که ای گونه به آن، انتشار تا پژوهش موضوع

 . است ها اقدام اصلی مبنای اخالقی و علمی یها جنبه درنظرگرفتن سازنده، تعامل

 بعد و آید می وجود به پژوهش ی ایده ابتدا آن در که خطی ماهیت با فرایندی 5:دانش انتقال

 . گیرد می قرار کاربران اختیار در آن نتایج آخر در و شود می انجام پژوهش

 و پژوهشگران بین ریهمکا یقازطر مسائل حل از عبارتست دانش تبادل 6:دانش تبادل

 . آید یم دست به تبادالت و ارتباطات ایجاد یقازطر که گیرانتصمیم

 برمبتنی خاص شواهد آن در که است فرایندی تحقیق از استفاده 7:تحقیق از استفاده

 از محدودتر و ترخاص مفهومی تحقیق از استفاده. شود می گرفته کاربه عمل در پژوهش،

 استفاده تحقیقات از آمده دست به شواهد از فقط تحقیق از استفاده در. دارد 8دانش از تفادهاس

 و نیست تحقیقات به محدود فقط اطالعات از استفاده ی حوزه دانش از استفاده در ولی شود، می

 (.2) شود می هم دیگر اطالعات شامل

 درآنچه  مانند پژوهش، یا دانش منتشرنمودن از است عبارت دانش انتشار 9:دانش انتشار

 آگاهی افزایش 7تنهاییبه دانش انتشار از هدف. دهد می رخ علمی های کنفرانس و علمی مجالت

 آگاه تحقیقات ایجنت از مخاطب10،مؤثر انتشار نوع در ولی است، مقاالت خواندن تسهیل و

 . برد می کاربه و کند می قبول را آن شود، می

                                                      
1
. NDDR (National Center for the Dissemination of Disability Research) 

2
. CIHR(Canadian Institutes of Health Research) 

3
. EVIPNET: Evidence Informed Policy Network 

4
. Knowledge Translation 

5
. Knowledge Transfer 

6
. Knowledge Exchange  

7
. Research Utilization 

8
. Knowledge Utilization 

9
. Knowledge Dissemination  

10
. Effective Dissemination  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_on_Disability_and_Rehabilitation_Research
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 در مشخص، های مجرا از نوآوری یک آن، ی واسطهبه که است فرایندی دانش نشر 1:دانش نشر

 .گردد می مبادله اجتماعی، ای سامانه اعضای میان درو  زمان طول

 به پژوهش یا نوآوری تبدیل از است عبارت یساز پیاده 2:دانش کارگیریبه یا یسازپیاده

 تمرکز که فرایندی از است عبارت دانش یریکارگ به دیگر، عبارت به اجرایی؛ تصمیمات و عمل

 ایجاد از مناسب حمایت و کردنتقویت یقازطر تحقیقات از صلحا شواهد تطبیق افزایش بر آن

 .است سالمت ارتقای به منتج مدنظر رفتارهای یا بالینی عملکرد در تغییرات

دهند  یل میرا تشک یفیط یخدمات سالمت ی طهیرنده در حیگ میافراد تصم 3رنده:یگ میتصم

مقام وزارت گسترش  درنهایتان و ریدهندگان خدمت در خط اول تا مد آن از ارائه ی که دامنه

مربوط  گذاران سیاستران و یمد ی رندهیگ میه به دو گروه تصمیاصل قض ،حال درعین ؛ابدییم

 شود. یم

 و یستندکنندگان ن محققان و استفاده ءجز الزاماً که هستند افرادی 4:شدان هایگر واسطه
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و شواهد  گذارنداثر  یکدیگرو بر کار  کنندرا بهتر درک  یکدیگر یبتوانند اهداف و فرهنگ کار

 .یندرا استفاده نما یقحاصل از تحق

 آموزش، رسانی، اطالع هدف باکه  است هاییبرنامه ملشاسالمت همراه،  5: همراه سالمت

 سطوح در سالمت ارتقای یا حفظ مسیر در عملکرد یا مراقبت ،اطالعات ثبت نگرش، تغییر

 افزاریسخت های سیستم ازطریق( نوتوانی یا ثالثیه و درمانی یا ثانویه اولیه،) پیشگیری مختلف

 هوشمند، تلفن همراه، تلفن همچون سیار یاهمراه  یارتباط وسایل از هاستفاد با و افزارینرم یا

. درواقع ندشو یم یبانیپشت الکترونیکی، امکانات سایر و هوشمند های ساعت تابلت، تاپ،لپ

 در اطالعات و ارتباطات تکنولوژی از استفاده که 6الکترونیک سالمت از نوعی همراه سالمت

 .گردد می محسوب است، سالمت مسیر
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 29/   فصل اول

 اول فصل

 عمل و علم بین خأل
 

 کلی اهداف

 خواننده رود می انتظار بنابراین است؛ شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 :گردد آشنا زیر موارد با فصل این خواندن از پس

  دنیا؛ در تحقیقات نتایج کارنبردنبه علمی شواهد -
 ؛ایران در کاربردی قاتتحقی شناسیآسیب -
 ؛ایران در تحقیقات نتایج کارنبردنبه علمی شواهد -
 .تحقیقات نتایج برمبتنی سازیتصمیم و تحقیقات نمودنکاربردی های حلراه -

  دنیا در تحقیقات نتایج کارنبردنبه علمی شواهد .1-1

 تقویت و اند داشته تأکیدآن  بر همواره کشورها ی همه که است ضروریاتی از پژوهش و تحقیق

 ارتقای یقازطر مهم این. است جامعه نیازهای و مشکالت حل و علمی شکوفایی زیربنای آن

 به خود اهداف این به دستیابیآنکه  حال کند، می کمک کشور هر پیشرفت به علمی ظرفیت

 پژوهشی اعتبارات درصد90 حاضر، حال در. است وابسته مناسب بستر و شرایط شدنفراهم

 که است حالی در این و شود می سالمت با مرتبط پژوهشی های اولویت از درصد10 صرف دنیا

 با مواجهه در گیرندگان یمتصم و تغییرند حال در سرعت به سالمت و مراقبت های سیستم امروزه

 از برخاسته و یکدیگر با تناقض در اغلب که هستند اطالعات از وسیعی حجم و پیچیده محیط

 است کرده علم قد میان این در نیز پاسخگویی به جدید نیازهای و هستند مختلف و زیاد منابع

 این که هستند جدید های یافته تولید حال در مداومطور  به تحقیقات دیگر ازطرف (.3-1)

 داشتهالزم را  کارایی درمانیبهداشتی های گیریتصمیم در و باشندمؤثر  است ممکن ها یافته
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به عمل در مراقبت خدمات نظام و گذاران سیاستآنکه  جز را تحقیقات این های یافته اما باشند؛

 تحقیقات از منتج شواهد. شود نمی جامعه و مردم سالمتی آگهیپیش تغییر باعث گیرند،می کار

 افزایش و ممکن تصمیمات انواع انمی از خاص گیری یمتصم استدالل و توجیه در توانند می

به و دانش تولید دیگر، عبارت به باشد؛ داشته نقش گیران یمتصم در توافق و نفساعتمادبه

ملت و هادولت سرمایه ترین بزرگ که است ها گیری تصمیم و عمل ی صحنه در آن کارگیری

 تحقیقات نتایج از برداری بهره برای تالش و دانش انتقال اهمیت منابع، محدودیت ولی هاست،

 بسیاری زمانی فاصله عمل، صحنه در آن از استفاده و دانش تولید بین. است داده افزایش را

 داشته پی در ناگواری نتایج بیماران خصوصبه جامعه برای تواند می تأخیری چنین و دارد وجود

داشته باشند تا  پزشکی علومبا پژوهش  یشتریتعامل ب یدبا سالمت های نظام بنابراین باشد؛

 یهمکار یافرهنگ  یدرابطه با ینا ی. مبنایرندکار گ هبهبود وضع خود ب برایدانش مربوط را 

  باشد. یمتقابل، حل مسئله و نوآور
 اکتشافات که دش اعالم میالدی 2004 سال در «بهتر سالمت برای دانش» جهانی درگزارش

 تغییرات، ایجاد برای که شوند جامعه سالمت ارتقای باعث توانند می درصورتی تنها بیومدیکال

 کار به جمعیتی، هایگروه و بهداشتی های سیستم سیاسی، اجتماعی، های ی درزمینه خصوصاً

به را آن عمق که دارد وجود شکافی عمل، و پژوهش بین حاضر حال در (.1-3) شوند گرفته

 هلند، و متحدهایاالت در شدهانجام های پژوهش اساس بر. نمود برآورد توان نمی درستی

 علمی شواهد اساس بر بیماران، درصد45تا30 حدود که زنند می تخمین پژوهشگران

 که کنند می دریافت مراقبتی نیز ها آن درصد25تا20 و کنند نمی دریافت سالمتی های مراقبت

 ی استفاده با که است شده زده تخمین همچنین. است مضر بالقوه ورتصبه یا ندارد ضرورت

 از استفاده با و یابد بهبود درصد30 تا تواند می هاسرطان پیامد است، شده دانسته آنچه از بهینه

 ؛(1-3) یابد کاهش درصد10 حداقل سرطان از ناشی مرگ دسترس، در درمانی های روش
 یا خدمت کنندگانارائه بالینی های مراقبت از اعم عمل، و پژوهش میان شکاف پرکردن بنابراین

 هرچه و عمل و پژوهش پیونددادن مستلزم سالمت، نظام در گذاری سیاست و گیری تصمیم

 های سال در که است حالی در این و است گیران تصمیم و پژوهشگران دنیای ترنمودننزدیک

 و شدنجهانی ی پدیده ارتباطی، های اوریفن پیدایش ازجمله چند تحوالتی بیستم قرن واپسین

 وجودبه اجتماعی مسائل و علم ی عرصه در تغییراتی ها، دانشگاه دولتی ی بودجه کاهش نیز

 حاضر حال در بنابراین شد؛ منجر علم تولید ی عرصه به بسیاری نهادهای ورود به و آورده

 جذب برای ها دانشگاه ه،زمین این در. نیست علم تولید مرکز ترین بزرگ دیگر دانشگاه

 رقابت به علم تولیدکنندگان سایر با هستند ناگزیر جامعه منابع سایر یا دولتی های بودجه
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 چون هایی مقوله متوجه بیشتر سویی از ها دانشگاه که است این رقابتی چنین ی نتیجه. بپردازند

 و ها تفاهم بودجه، تأمین منظوربه دیگر ازطرف و اندشده خود کارآمدی باالبردن و کارآفرینی

 از. بگیرد شکل باید یا گرفته شکل خصوصی بخش و دولت دانشگاه، بین جدیدی های همکاری

 مجله هزار24 از بیش بین در او کار یافتن که بداند باید محقق هر که است آن دیگر های چالش

 سیاستی باید محققان رو ازاین ندارد؛ زیادی احتمال شانس ازنظر حتی مقاله میلیون چندین و

 که است معنی بدان این و رود انتشار از فراتر ها آن تحقیقات ی نتیجه که نمایند اتخاذ را

 منتقل تحقیق پیام باید کسی چه به و وقت چه کجا، چطور، چه، که بدانند باید محققان

 .گردد می پر نیم،ک می عمل آن به که آنچه و دانیم می که آنچه بین خأل کار این با ؟شود

 گذاری سیاست در شواهد کاربردخأل  دالیل .1-1-1

 :گذاران سیاست که است آن گذاری سیاست در شواهد کاربردخأل  دالیل ازجمله 
  دهند؛ انجام باید را اقدامی چه یا است موجود الزم، اطالعات که دانند نمی .1

 نیستند؛ واقف آن همیتا یا اطالعات مفهوم به .2

 دانند؛ می خود سیاست برای غیرسودمند یا غیرمرتبط را اطالعات .3

 .دانند می کنندهگمراه یا نادرست را اطالعات .4

 درصد فقط درنهایت علمی موجود شواهد مجموعه ازاست که  آن مشکالت این ی نتیجه

 :است شده داده نشان 1 شماره شکل در مسئله این. شود می هاستفاد کاربردی صورتبه ناچیزی



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  32

Policy 

Action

Advocacy for 

Policy

Packaging for Policy 

Synthesis of Evidence to 

Knowledge

Acessing Research and Evaluations 

Research Studies & 

Health Statistics 

RESEARCHERS

POLICY MARKERS 

POLICY MARKERS 

Research Action

Policy-relevant Resarch 

Funded

New research Agendas

Advocacy for Evidence 

Research & Development Questions

Policy& Practice Questions

POLICY MARKERS 

RESEARCHERS

Evidence failing 

to reach policy

Policy problems 

not addressed by 

reasearch

 
 جهانی بهداشت سازمان نگاه از عمل و دانش بین شکاف: 1 شکل

Curtesy from: World Health Organization. Bridging the “Know-Do” Gap. Meeting on Knowledge 

Translation in Global Health; Geneva, Switzerland10–12 October 2005. Available from: 

www.who.int/kms/WHO_EIP_KMS_2006_2.pdf. Accessed in: 04.25.2015 
 

 

 گذاری سیاست در تحقیق نتایج کاربرد در موانع ترین یعشا .2-1-1

 شامل گذاری سیاست در تحقیق نتایج کاربرد در موانع ترین یعشا گر،دی مطالعات نگاه از 

 :است بوده زیر مشکالت

 ؛(مطالعه 24 از 11) گذاران سیاست ومحققان  بین شخصی تماس نبود .1

 ؛(مطالعه 24 از 9) تحقیق ارتباط و زمانی تناسب نبود .2



 33/   فصل اول

محققان  آگاهی یا عملی تجربگی بی از گذاران سیاست پندار شامل متقابل، اعتمادی بی .3

 8) گذاران سیاست الزم علمی کفایتی بی ازمحققان  پندار و گذاری سیاست  ی درزمینه

 ؛(مطالعه 24 از

 ؛(مطالعه 24 از 7) بودجه و قدرت مشکالت و ها محدودیت .4

 ؛(مطالعه 24 از 6) تحقیق نامطلوب کیفیت .5

 (.45،)( مطالعه 24 از 5) گذاران سیاست سریع تغییر یا سیاسی ثباتیبی .6

 در شواهد از استفاده های کنندهتسهیل و موانع در خصوص تحقیق یک نتایج .3-1-1

 مدیریت

 BMC Health ی مجله در میالدی 2014 سال در که سیستماتیکی مروری ی مطالعه در

Services Research مدیریت در شواهد از استفاده های کنندهتسهیل و موانع شد، چاپ 

 های مهارت)فرهنگ(،  سازمان(، فرایند و)ساختار  سازمان ،اطالعات ی حوزه پنج در ای برنامه

 (6. )است آمده 1جدول در و شده مشخص تعامالت و فردی

 
 ایبرنامه مدیریت در شواهد از استفاده های کنندهتسهیل و موانع: 1 جدول

 کننده تسهیل عامل نوع بازدارنده عامل نوع موضوع

 اطالعات

 اطالعات به دسترسی مشکل با تحقیق ارتباطیبی

 پیچیده ای مداخله ارزشیابی های  روش شواهد غیرشفاف ی ارائه

 هدفمند صورت به شواهد انتشار تحقیق از منفی ادراکات

 و اطالعات به محدود دسترسی

 تحقیق از یناش شواهد

 

 مجموعه با تحقیق نبودن منطبق

 موجود های واقعیت

 انجام زمان مدت بودنطوالنی

 تحقیق

 اطالعات زیاد حجم
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 ایبرنامه مدیریت در شواهد از استفاده های کنندهتسهیل و موانع: 1 جدولادامه 

 و)ساختار  سازمان

 (فرایند

 سازمانیدرون باطاتارت زمانی های محدودیت

 تحقیقات از وریبهره در تبحر داخلی تحقیق منابع فقدان

 شواهد ادغام های فرایند انسانی منابع های محدودیت

 اجرایی و مدیریتی حمایت مالی های محدودیت

 کاربردی اطالعات فراهمی هاسیستم و اطالعات فقدان

  ریزی برنامه های فرایند کمبود

 فرایندها فقدان

 مدیریت ضعیف حمایت

 باالدستی

 ناپذیر انعطاف های برنامه

  ها اولویت رقابت

 ضعیف ارتباطات

 )فرهنگ( سازمان

 شواهد یاستفاده از حمایت گیری تصمیم

 سیستم برقراری و انسانی منابع آموزش بحران مدیریت

 پاداش

 سازمانیدرون های هماهنگی تغییر مقابل در مقاومت

 تحقیقات از مشهود وری بهره سیاست از متأثر تصمیمات

 از استفاده ارتقای چالش

 شواهد

 

 فردی هایمهارت

 کاربرد بر گیرندهتصمیم و محقق تمرکز تحقیق سواد

 شواهد

 گیرندگانتصمیم ومحققان  بین تماس قتحقی از وری بهره

 محققان و گیران یمتصم متقابل احترام مدیریت

 تعامالت
  محقق/ گیرندهتصمیم خأل

 متقابل اعتمادیبی
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 جکوبسون نگاه از دانش انتقالمؤثر  تحقق عدم یا تحقق دالیل .4-1-1

 علمی، هیئت اعضای شغلی ارتقای و قطعی استخدام تمقررا عامل سه همکارانش و جکوبسون

 گذارتأثیر دانش انتقالمؤثر  تحقق عدم یا تحقق در را ساختارها و مالی منابع و ها هزینه تأمین

 :داد شرح ترجزئی طور به توان میعوامل را  این. شمردند

 علمی هیئت قطعی استخدام و ارتقا مقررات .1-4-1-1 

 تخصصی و علمی فعالیت به فقط شغلی پیشرفت و درآمد مقدار قبیل از هایی خصشا وقتی

 افرادی امروزه. داشت نخواهند دانش انتقال در درگیرشدن به تعهدی چندان افراد باشد، وابسته

 سوق جامعه نیازهای به بیشتر پاسخگویی سویبه را دانشگاهیان و دانشگاه کنند می سعی که

 مقررات بازبینی و اصالح موضوع و شده واقف استخدام و ارتقا چون مسائلی اهمیت به دهند،

 .اندداده قرار خود هایتالش محور را مربوط

 مالی منابع و ها هزینه تأمین. 2-4-1-1 

 خاطرنشان مؤلفان از بسیاری. است مالی منابع تأمین نیازمند دانش انتقال ی حوزه یها فعالیت

 .آید یم شماربه دانش انتقال به افراد توجه مانعها،  بودجه و امکانات این نبودن کهاند  ردهک

 ساختارها .3-4-1-1 

. دارد بستگیها  آن ساختار به عمده طور به موجود، نیازهای با پژوهشی تشکیالت انطباق میزان

 خاص موضوعات ی درزمینه کار یا خاص یها هگرو همکاری جلب ی وظیفه که ویژه مراکز ایجاد

 عوامل سایر. شوند دانش انتقال ی حیطه وارد ترآسان افراد که شودمی باعث دارند، برعهده را

 انتقال مخصوص دفاتر از عبارتند کنند، تسهیل را دانش انتقال فرایند است ممکن که ساختاری

 بین ارتباطی پل ی منزله به که دانش گرانواسطه مانند سازمانی یها پست ادایج یا پژوهش،

 (.7) کنند می عمل پژوهش ازکنندگان  استفاده و تولیدکنندگان

 دانش انتقال در یفرد و یزشیانگ ،یفرهنگ عوامل نقش .5-1-1

دارند که در ذیل به تفکیک توضیح  نقش دانش انتقال در یفرد و یزشیانگ ،یفرهنگ عوامل 

 می شود. داده
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 دانش انتقال در یفرهنگ عوامل نقش .1-5-1-1

 از فرهنگ. دارد زیادی اهمیت دانش انتقال امکان ساختنفراهم در نیز سازمان بر حاکم فرهنگ

 نقش بر محققان اغلب. دهد می قرار تأثیر تتح را یادگیری فرایند که است عواملی ترینمهم

 و داونپورت. اند کرده تأکید دانش انتقال امکان ساختنفراهم در سازمان بر حاکم فرهنگ مهم

 دانش انتقال راه سر بر مانع ایجاد در فرهنگی عوامل نقش به میالدی 1998 سال در 1پروزاک

 جلوگیری دانش مؤثر انتقال از توانند می زیر فرهنگی عوامل یشان،ا ی عقیده به. اند کرده اشاره

 فضای و فرصت نبودن مختلف، افراد بین فرهنگی هایتفاوت یکدیگر، به افراد اعتمادی بی: کنند

 یادگیری برای الزم های ظرفیت نبودن ،سازمانی هایسیاست افراد، بین مؤثر تعامل برای کافی

 اغلب در ایشان ی عقیده به. هاآن نکردنیاری و دیگران تباهاتاش نکردن تحمل  مخاطب، در

 تبادل رسمی جلسات یا پیشرفته فناوری از استفاده دانش، انتقال روش مؤثرترین هاسازمان

 است افراد بین غیررسمی اجتماعی های تماس دانش، انتقال مؤثر عامل بلکه نیست، اطالعات

 تقویت برعالوه ها سازمان بنابراین، دهد؛ می رخ صمیمی و ککوچ های محیط در که

 ارتباطات بیشتر هرچه ایجاد برای نیز را زمینه باید اطالعات تبادل کالسیک های مکانیسم

 زیرساختاری و مناسب سازمانی فرهنگ خلق نیازمند ها سازمان. سازند فراهم هم غیررسمی

 (.8) شود منتقل و خلق واندبت دانش آن در که هستند

 دانش انتقال در یزشیانگ عوامل نقش .2-5-1-1

 نیات و رفتار بر ها انگیزه این. دارند وجود دانش انتقال برای هایی انگیزه سازمانی، شرایط هر در

می منع یا ترغیب دانش انتقال فرایند در شدندرگیر به را ها آن و گذارند می تأثیر افراد منافع و

بخش یا افراد بین اعتماد حسن دانش، انتقال در مثبت ی انگیزه ایجاد در اصلی عوامل از. کنند

 محرک ی منزله به اعتماد، حس وجود که است این بر عقیده. است سازمان هر مختلف های

 (.7) کندمی عمل اجتماعی تبادالت

 دانش انتقال در یفرد عوامل نقش .3-5-1-1

 انجام از همکاران و مدیران نکردن حمایت و تغییرات انجام برای قدرت نداشتن کافی، وقت نبود 

 ازجمله... و آماری های آزمون نکردن درک و تحقیقات ارزیابی برای مهارت نداشتن ،الزم تغییرات

 .(8)است  دانش انتقال بر گذارتأثیر فردی عوامل
 

                                                      
1
 . Davenport and Prusak 
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 کانادا یتوسعه و تحقیقات المللی بین مرکز نگاه از دانش انتقال موانع .6-1-1

 ی عرصه در دانش انتقال موانع کانادا ی توسعه و تحقیقات المللی بین مرکز نظر اساس بر

 :از عبارتند گذاری سیاست

 برای زمان کمبود یا اقتصادی و مالی منابع دکمبو گذشته، ی تجربه اساس بر گیری تصمیم 

 ناآگاهی تحقیق، از استفاده به رهبران و گذاران سیاست ندادن اهمیت تحقیق، نتایج از استفاده

 مهارت نداشتن نیاز، مورد تحقیقات به دسترسی کمبود مرتبط، تحقیقات وجود از گیران تصمیم

 و ها سیاست بودن ثبات بی نتایج، از منتقدانه های ارزیابی انجام از ناتوانی تحقیقات، از استفاده

   .(4) گیران تصمیم تعویض

 ایران در تحقیقات نتایج نبردنکار  به علمی شواهد. 2-1

 به تفکیک چند دانشگاه ذکر می گردد. ایران در تحقیقات نتایج چگونگی کاربرد علمی شواهد

 تهران پزشکی علوم دانشگاه توسط همطالع یک نتایج .1-2-1

 شده، انجام تحقیقات از درصد15 در تنها که داد نشان تهران پزشکی علوم دانشگاه در ای مطالعه

. اند نموده ارسال ها آن برای و آماده مخاطبان نوع اساس بر را تحقیق نتایج از گزارشی محققان

 جدول برطبق دانش تولیدکنندگان بخش در شده شناسایی موانع ساسا بر مطالعه نیا جینتا

 نشان 3 شماره جدول برطبق گیرندگان یمتصم توسط علمی شواهد از استفاده موانع و 2 شماره

 .(9) است شده داده
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 ایران در دانش تولیدکنندگان بخش در شدهشناسایی موانع: 2 جدول

 

 پژوهشگران های ظرفیت

 آن ضرورت و ابزارها ،دانش ترجمان با محققان ناآشنابودن

 تحقیق یک در یکدیگر با مختلف های رشته محققان کم ارتباط

 و علمی ازنظر یکدیگر به تحقیقاتی های گروه اعتمادییب علت به

 اخالقی

 مخاطب در تغییر ایجاد توانایی از محقق ناامیدی

 هاپژوهش بودنتکراری و سازیمشابه

 مجالت پسند اساس بر پژوهش موضوعات انتخاب

 گذاران سیاست برای نتایج نامتناسب ارائه و انتشار

 ها پژوهش

 

 ها پژوهش از برخی نامناسب کیفیت

 راهنماهای و سیستماتیک مرور مانند کاربردی های پژوهش بودنکم

 بالینی

 مشابه عملی های موقعیت به تحقیق نتایج ناپذیری تعمیم

 مطالعه در کنندهشرکت افراد معنوی و مادی حقوق ناکامل رعایت

 مقاالت و تحقیقاتی های طرح در مخاطب دقیق نبودنروشن

 های سرمایه مدیریت

 انسانی

 علمیهیئت اعضای ارتقای نادرست معیارهای

 دانشگاه در خدامیاست مشکالت و نیرو کمبود

 پژوهش مدیریت

 دانش ترجمان فرهنگ ناکافی ترویج

 تحقیقاتی های طرح در دانش ترجمان یهزینه نپذیرفتن

 دانش انتقال های روش یدرباره تحقیق ندادنانجام

 های گروه به پژوهش های یافته انتقال برای مندنظام سیستم نبود

 مخاطب

 آینده و فعلی نیازهای به توجه بدون پژوهشی های اولویت ی ارائه

 کشور

 محققان به تحقیقاتی نیازهای ناقص رسانی اطالع

 داخلی معتبر مجالت کم تعداد

 داخلی مجالت در مقاالت چاپ پذیرش صحیح های مالک نبود
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 رانیا در دانش کاربران بخش یشدهییشناسا موانع: 3 جدولادامه 

 های ظرفیت

 گیرندگان تصمیم

 ها گیری تصمیم در دانش از استفاده های شیوهدر  دانش کمبود

 گیری تصمیم در شواهد جایگاه به کامل نگرش نبود

  داخلی های پژوهش در قبال خارجی شواهد از استفاده برتردانستن

 پژوهش ینهادپیش راهکارهای اجرایی ضمانت نبود

 در سیاست

 سازی تصمیم

 سالمت نظام گذاران سیاست در نگر کالن و باز نگاه کمبود

 اقتصادی توسعه های برنامه مانند ،کشوری کالن های برنامه از نکردن پیروی

 اجتماعی

 ها موریتأم چارچوب در ها سازمان نکردن عمل

 شواهد از منابع تخصیص تأثیرنداشتن

 پژوهش از استفاده و نوآوری ضرورت از نبودن آگاه

 در سیاست

 پژوهش

 پژوهشی های اولویت و نیازها نبودن مشخص

 شواهد از برداری بهره و پژوهش سفارش برای اعتبارات کمبود

 مدیریت

 انسانی ی سرمایه

 مدیران انتساب و انتخاب در نامناسب معیارهای وجود

 مدیران سریع جایی جابه

 در رفاهی ی انگیزه کمی و دولتی و صوصیخ بخش در پرداخت نظام تفاوت

 دولتی بخش

 بخش سمت به ها سیاست تقویت و خصوصی بخش در گیران تصمیم درگیری

 بالینی متخصص گذاران سیاست حضور علت به بالینی

 تنبیه و تشویق های نظام نبود

 ها برنامه مدیریت

 تعویض دنبال به ها برنامه تغییر افراد، به تصمیمات و ها برنامه بودن وابسته

 مدیران

 فکر های اتاق یا مشاوران از نکردن استفاده

 محوربودن سیستم جای به ها مدیریت فردمحوربودن و ای سلیقه
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  ایران در تحقیقات نتایج شدن کاربردی موانع .2-2-1

 محیط اساس بر توان می را ایران در تحقیقات نتایج شدن کاربردی موانع دیگر ای گونه به

 ارائه زیر شرح به پژوهش نتایج ازکنندگان  استفاده و دانش انتقال روند ،دانش تولید دانشگاه،

 (10) :نمود

 «دانشگاه محیط» اساس بر تحقیقات شدن کاربردی موانع .1-2-2-1

 عبارتند «دانشگاه محیط» اساس بر تحقیقات دنش کاربردی موانع شده انجام تحقیقات اساس بر

 نبودن مشخص غیرپزشکی، و پزشکی های دانشگاه بینالزم  ارتباطاتی سیستم نبودن مشخص: از

 از حاصل دانش انتقال ارزیابی سیستمنبود  صنعت، و ها دانشگاه بین مناسب ارتباطی سیستم

 از تحقیقات جذب متأثربودن تحقیقاتی، های مایهسر جذب برای مناسب های البینبود  پژوهش،

 حقوق حفظ برای مناسب قوانیننبود  ساالری، دیوان نظام وجود ،المللی بین سیاسی فضای

 در سیاسی موانع وجود مطالع، فرهنگ نظیر مناسب بستر فقدان و فرهنگی موانع افراد، معنوی

 و محققان تربیت برای انشگاهید آموزش سطح بودن پایین ها، پژوهش برخی نتایج انتشار

 .نیاز مورد های مهارت درنظرگرفتن بدون علمی هیئت انتخاب

 «پژوهش از حاصل دانش تولید» اساس بر تحقیقات شدن کاربردی موانع.2-2-2-1

 لیدتو» اساس بر ایران در تحقیقات شدن کاربردی موانع که است آن ی دهنده نشان ها پژوهش

 پژوهش، از حاصل دانش انتقال لزوم از محققان آگاهینا: از عبارتند «پژوهش از حاصل دانش

 پژوهش، در محققاننداشتن  کافی مهارت پژوهش، از حاصل دانش انتقالاز  ینیاز بی احساس

 ها آن نبودن متناسب و ها هشپژو محوربودن محقق دانش، انتقال های روش با محققان آشنایینا

 از حاصل دانش انتقال و انتشار برای کافی وقتنبود  ،کنندگان مصرف نیاز و ها اولویت با

نبود  پژوهش، مخاطبان نداشتن از  شناخت اجرایی، یا آموزشی های مسئولیت داشتن، پژوهش

 نبودن منسجم و بودن پراکنده مطالعات، اغلب بودن تکراری و توصیفی ،افراد بین متقابل اعتماد

 .محققان آکادمیک گیانگیز بی و ها پژوهش از بخشی

 از حاصل دانش انتقال روند» اساس بر تحقیقات شدن کاربردی موانع.3-2-2-1

 «پژوهش

 از حاصل دانش انتقال روند» اساس بر تحقیقات شدن کاربردی موانع که است آن نشانگر شواهد

 وجود ،دانش ی کننده مصرف و تولیدکننده بین منسجم ارتباطنبود  :از عبارتند «پژوهش

 نتایج به دسترسی برای مناسب اطالعاتی بانکنبود مانند  دانش انتقال زیرساخت در مشکالت
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 های حطر گزارش و ها نامه پایان نتایج ی ارائه برای مناسب اطالعاتی های بانکنبود ، ها پژوهش

فقدان  ،پژوهش از حاصل دانش انتقال مؤثر راهدر جایگاه  ها سایت وب به توجهی بی، پژوهشی

، مناسب دهی گرانت سیستمنداشتن ، کنندگان مصرف نیاز اساس بر پژوهشی های اولویت

 شورای خاص هاینظر اعمال، نامناسب ازطریق نتایج انتشارشونده،  منتقل پیام نبودن مناسب

 پذیرش ،مقاالت بررسی و پذیرش سیستم بودن غیرروان و غیرالکترونیکی ،التمج سردبیری

 در مناسب داوران کم تعداد ،ها دانشگاه همان مجالت در دانشگاه هر علمی هیئت اعضای مقاالت

 نتایج انتشار روزنبودن به و ها آن ی مطالعهنبودن  ممکن و مجالت تعداد زیادبودن ،مربوط موضوع

 .ها پژوهش

 نتایج ازکنندگان  استفاده» اساس بر تحقیقات شدن کاربردی موانع .4-2-2-1

 «پژوهش

 ازکنندگان  استفاده» اساس بر تحقیقات شدن کاربردی موانع که داد نشان همچنین تحقیقات

 گیری، تصمیم نظام در پژوهشی شواهد به یتوجه بی :از عبارتند ایران در «پژوهش نتایج

، پژوهش نتایج به کنندگان مصرف یاعتماد بی ،گیری تصمیم در پژوهشاز  ییازن بی احساس

 برای تحقیق زبان نبودن مناسب، پژوهش نتایج به کنندگان مصرف نداشتن دسترس

 نتایج از استفاده و تحلیلو تجزیه برای گذاران سیاستنداشتن  کافی مهارت، کنندگان استفاده

 برای بودجه محدودیت و قانونی های محدودیت وجود ،تحقیق نتایج به فوری نیاز ،پژوهش

 ساختارهای نبود ،ها برنامه به مدیرانمتعهدنبودن  و درازمدت های برنامه نبود، تحقیق سفارش

 نداشتن مشارکت ها، دهنده سفارش محدودبودن ،محقق به پژوهش سفارش برای مناسب اداری

 .محققان و دهندگان سفارش بین منافع تعارض ودوج و تحقیق فرایند در کنندگان مصرف

 تهران دانشگاه تحقیقات در دانش فعال و غیرفعال انتقال .3-2-1

 مشخص شد، انجام تحقیقاتی ی پروژه 301 بر و تهران دانشگاه در 1383 سال که مطالعاتی در

 نتایج ی ارائه و مقاله انتشار ویژه به ،از جانب محققان تحقیق های یافته غیرفعال انتقال که شد

 ها یافته انتقال فعال های روشاز  بیشتری مراتب به سهم ،ها کنفرانس و سمینارها در تحقیق

 اعتبار تحقیقات این درصد3/2 در فقط که شد داده نشان مطالعه این در همچنین. است داشته

 این اعتبارات کل درصد1 معادل هم آن که بود شده گرفته نظر در انشد انتقال برای الزم

 دانستند نمی تحقیق از جزئی را دانش انتقال محققان که بوده آن شدالیل و است بوده تحقیقات

 یقاتیتحق های طرح در اعتبارات درنظرگرفتن ،تحقیقاتی های طرح داوران نیز دیگر ازطرف و

 انتقال که شد مشخص بررسی این در همچنان. دانستند می نامقبول را دانش انتقال منظور به
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 با و ها آن شخصی ی عالقه با ای، حرفه شغل های سال افزایش با محققان دانش غیرفعال

 انتقال که ها آن در و داشت معناداری و معکوس ی رابطه سالمت سیستم به مربوط تحقیقات

 و بالینی تحقیقات با مقایسه در ،سالمت ی حوزه به مربوط تحقیقات داشتند، دانش فعال

 ی رابطه محققان اجرایی های مسئولیت و معنادار و مستقیم ی رابطه ،پایه علوم تحقیقات

 تحقیقات، این های گزارش از نیمی در همچنین. داشتند روش این با معناداری و معکوس

 ی نحوه و چارچوب که هرچند؛ داشت وجود آمده دست به ایجنت از استفاده برای هاییپیشنهاد

 توانستند می که مخاطبانی به درصد47 در و نداشت وجود هاپیشنهاد این ی ارائه برای مشخصی

 غیرمبتنی نیز اشارات این ی نحوه باز ولی ؛بود شده اشاره ،کنند استفاده تحقیقات این نتایج از

 بیش بهداشتی نظام تحقیقات که شد داده نشان مطالعه این در همچنین. بود خاصی اصول بر

 های شرکت را کمی تعداد و اند درآمده اجرا به دولتی های سازمان سفارش به ها پژوهش سایر از

 از درصد5/24 که بود حالی در این و بودند داده سفارش غیردولتی پزشکی تجهیزات و دارویی

 از یک هیچ در را مشارکتی نوع هیچ پایه علوم و بالینی، بهداشتی های حیطه کل در پژوهشگران

 از کنندگان استفاده و پژوهشگران مشارکت میزان میانگین و ننمودند ذکر پژوهشی مراحل

 به نسبت معناداری طور به بهداشتی های پژوهش در مشارکت امتیاز میانگین. بود درصد35 دانش

 این میزان که درحالی ؛بود درصد41 با برابر و بیشتر پایه علوم و بالینیی ها پژوهش سایر

 دیگر نتایج از. بود بیشتر معناداریی طور به پایه علوم تحقیقات از نیز بالینی علوم در مشارکت

 خود دانش ترجمان به مربوط های فعالیت از متفاوتی درک پژوهشگران که بود آن مطالعه این

 از بیش برابر سه را شده منجر دانش ترجمان به که مزبور قیقتح از ایشان خودارزیابی و دارند

 نشان بود، دانش ترجمان  ی درزمینه ها آن عملکرد بر مبتنی که سؤاالتی در که چیزی آن

 هر ازای به هم آن و اشتغال های سال تعداد تنها ،مختلف عوامل بین از دیگر سوی از. داد می

 بیشتر 07/0 ی اندازه به دانش  ترجمه های عالیتف بینی بزرگ خدمت ی سابقه افزایش سال

 ترجمه های فعالیت میزان پژوهشگران که دهد می نشان مطالعه این های یافتهبنابراین  ؛شود می

 و آموزش رو ازاین کنند؛ می ارزیابی دهند، می انجام واقعاً که آنچه از بیش را خود دانش

 تواند می ها فعالیت این ارزیابی های روش و دانش انتقال های جنبه تمامی با محققان آشنانمودن

 نشان همچنین فوق مطالعات. باشد مؤثر ها آن نتایج از استفاده و ها پژوهش کردن کاربردی در

 نیست برخوردار ای امیدوارکننده وضعیت از پژوهش در تیمی کار و مشارکت وضیعت که دادند

 زئحا ی نکته ،دیگر ازطرف. است« خالقیا مالحظات» گروهی کار و مشارکت موانع از یکی و

 مقاله چاپ ازطریق تنها طرح نتایج معموالً پژوهشی های طرح انجام از پس که است آن اهمیت

 و پژوهش اصلی مخاطبان به ها پژوهش نتایج انتقال برای و رسد می مخاطبان اطالع به
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 نحو به شده انجام های پژوهش ؛ بنابراینپذیرد نمی صورت مناسب های اقدام ها آن کردن کاربردی

 و جامعه سالمت حال درعین و کشور پژوهشی نیازهای رفع در ای شایسته و مقتضی

 با که است رسیده فرا آن زمان اکنون. شوند نمی گرفته کار به کالن های گیری تصمیم

 ازامتی اختصاص و ارتقا ی نامه آیین در پژوهش از حاصل دانش ترجمان های فعالیت کردن لحاظ

شوند  تشویق شده انجام های پژوهش از بهینه گیری بهره رایب پژوهشگران ها، فعالیت قسم این به

 .(9و11) نمایند تالش زمینه این در و

 ابزار» با تهران پزشکی علوم دانشگاه در پژوهشی مرکز خودارزیابی.4-2-1

  «پژوهشی های سازمان در دانش ترجمان خودارزیابی

 ابزار» با تهران پزشکی علوم دانشگاه در پژوهشی مرکز بیست خودارزیابی ی مطالعه در

 چهار و عبارت پنجاه بر مشتمل که «پژوهشی های سازمان در دانش ترجمان خودارزیابی

 داده نشان است، شواهد از استفاده ترویج و دانش انتقال دانش، تولید، پژوهشی سؤال ی حیطه

 چهار میان در را امتیاز کمترین شواهد از استفاده ترویج و امتیاز بیشترین دانش تولید که شد

 های گروه و مراکز پژوهشی شورای اعضای و پژوهشگران ازنظر. دارد دانش انتقال ی حیطه

 در و ندارند مناسبی وضع دانش ترجمان  ی هدرزمین که مواردی طرح، این در کننده شرکت

 جلساتی در پژوهشی های سازمان پژوهشی های اولویت تعیین: از عبارتند ،هست مداخله اولویت

 نامه شیوه تدوین پژوهش، نتایج از کنندگان استفاده یا اجرایی های سازمان نمایندگان حضور با

 انتقال مخاطب های گروه به باید ها پژوهش از یک کدام نتایج که کند می مشخص که فرایندی یا

 تولید مقدار به باتوجه دانش انتقال تقویت برای الزم انسانی نیروی یا ساختار وجود یابند،

 الزم مالی منابع تأمین پژوهشی، سازمان هر در گیرندگان تصمیم به یابنده انتقال های پژوهش

 برگزاری، پژوهش نتایج انتشار و پژوهش نتیجه مخاطب گروه اب متناسب یامحتو ی تهیه برای

 به یادآور های پیام ارسال و پیگیری، گیرندگان تصمیم به ها پژوهش نتایج ی ارائه جلسات

 نتایج ازگیرندگان  تصمیم ی استفاده میزان بررسی ها، طرح نتایج ی درباره گیران تصمیم

 محققان نیازهای تأمین و ارزیابی و پژوهشگران معنوی مالکیت از حمایت قوانین ها، پژوهش

 .(10) دانش انتقال  ی درزمینه
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 تحقیقات موانع  ی درزمینه شیراز پزشکی علوم دانشگاه در ای مطالعه نتایج.5-2-1

 کاربردی

 یاعضا از درصد53 که بود آن از حاکی شیراز پزشکی علوم دانشگاه در ای مطالعه نتایج 

 از را دانشگاهی سطح در درمانی و بهداشتی های اولویت و نیازها نبودن مشخص علمی هیئت

 مطرح پژوهش انجام راه سر بر موجود مشکالت بین در بسیارمهم یا اهمیت با مشکالت

 کیفیت در مشکل بیشترین شیراز، پزشکی علوم دانشگاه در دیگر تحقیقیطی  .(11) اند نموده

 سایربه  که هرچند شد، دانسته مالی مشکالت دانشگاه، این علمی هیئت عضو 240 تحقیقات

اشاره  نیز شخصی و علمی مشکالت، مدیریتی و شغلی مسائل تسهیالت،: ازجمله مشکالت

 .(12)کردند 

 ترجمان  ی درزمینه بهشتی شهید دانشگاه و تهران دانشگاه مطالعه های یافته .6-2-1

 دانش

 سالمت، های برنامه مقاالت در چقدر» عنوان با ای مطالعه تهران دانشگاه در 1387 سال در

 اشاره و مشخص پیام وجود میزان انجام شد. در این مطالعه، «است شده رعایت دانش ترجمان

 و سل  ی درزمینه اخلید مجالت و المللی بین مجالت در منتشرشده مقاالت در مخاطب به

 گردید مشاهده و شد بررسی گرفته، صورت ایران جمعیت روی بر که مادران مراقبت و دیابت

. است نشده مشخص مستقیم مخاطب ولی دارد وجود مشخص پیام ،مقاالت این بیشتر در که

 این که اردد وجود زمان هم مخاطب به اشاره و مشخص پیام ،مقاالت درصد2/12 در فقط

 از مطلوبی سطح ،پزشکی و بهداشتی مجالت از توان نمی وضعیت این در که است آن نشانگر

 ساختارمندنمودن ،پیشنهادی مقاالت فرمت تغییر ،اساس این بر ؛داشت انتظار را دانش ترجمان

 و باشد گیری یجهنت و ها یافته اجرا، روش مقدمه، شامل که نحوی به ،مقاالت ی خالصه

 جدید بخش این در است.« مطالعه بندی جمع» عنوان با مقاله در جداگانه بخشی نمودن اضافه

 مطالعه های محدودیت و موجود دانش به شده افزوده دانش مطالعه، مخاطب روشنی، به باید

 ایجاد باید مخاطبی چه در تغییری چه مطالعه این با که شود بیان واضح طور هب وگردد  مشخص

 تحقیقات از هریک ترتیب این به دارد؟ را تغییر پیشنهاد قابلیت مطالعه این اصوالً یا شود

 شواهد اساس بر کردن عمل هدف به دستیابی مسیر در قدمی شده چاپ های مقاله و شده انجام

  .(2) بود خواهد علمی
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 تأثیر بیشترین ترتیب د که موانع زیر بهنشان دا تهران بهشتی شهید دانشگاه در دیگر ای مطالعه

 دارند: علم تولید بر را

 ؛دانش اشتراک برای تیمی کار در ضعف همچون اجتماعی فرهنگی موانع. 1

 و سازی ذخیره، سازماندهی گردآوری، در پژوهشی علمی نظام ناتوانی همچون ارتباطی موانع. 2

 کشور، نیاز مورد تحقیقاتی های اولویت و علم تولید ی حوزه به مربوط اطالعات موقع به ی اشاعه

 ها دانشگاه ضعیف ارتباط پژوهشی، مراکز و ها دانشگاه بین یافته سازمان و منسجم ارتباط فقدان

 با کارآمد تعاملنبود  پژوهش، فرهنگ ی اشاعه و علمی فضای ایجاد در جمعی های رسانه و

 ؛پژوهشی مراکز و ها دانشگاه سوی از المللی بین علمی تبرمع نهادهای و مراکز

 و نوآوری، خالقیت ترویج جای به دانش انتقال بر مبتنی آموزش همچون آموزشی موانع. 3

 ؛ای رشته بین مطالعات و علوم بین ارتباط بهنداشتن  کافی توجه کارآفرینی،

 مسائل به جدی توجه جای به خارجی تحقیقات زا موضوع و ایده گرفتن همچون فردی موانع. 4

 کیفیت بهنداشتن  کافی توجه و گرایی کمیت دید غلبه پژوهشگران، سوی از جامعه مشکالت و

 .(13) محققان نزد پژوهشی های فعالیت

 از ناشی نتایج بر مبتنی سازی تصمیم و تحقیقات نمودن کاربردی های حل راه .3-1

  تحقیقات

 مدلی بررسیبه  ها دانشگاه برای جدید یها یتاولو عنوان با خود کتاب در المن و لیتون

 ها دانشگاه علمی هیئت جایگاه آن در و دارد نام «دانشگاهی یافته گسترش» مدل کهاند  پرداخته

 دو این ی عقیده به. است یافته سازگاری دانش انتقال اصل با و شده تعریف تر وسیع دیدگاهی با

 و گیرد می صورت کاربردی دیدگاه از بیشتر دانش برای تقاضا و طلبی علم امروزه نفر،

 انجام از ناگزیر خود علمی اهداف به نیل برای که کنند درک را نکته این باید دانشگاهیان

 و علمی کار. هستند خود کاری ی حوزه در موجود مختلف عناصر با ای پیچیده و وسیع تعامالت

 آن کاربرد به را تحقیق که است هم با مرتبط های فعالیت مجموعه از بخشی درواقع اهیدانشگ

 برایبنابراین  ؛آورد می وجود هب پذیرش و خوراندها پس از متقابلی جریان و کند می متصل

 و شود ایجاد ها دانشگاه کلی ساختار و سازماندهی در تغییراتی باید ،کار این در تسهیل

 :بگیرد بیشتری رونق فعالیت نوع سه آن ی درنتیجه

 ؛دانش کاربران ودکنندگان یتول بین ارتباط برقراری .1

  ؛دانش انتقال مناسب شرایط سازی فراهم برای وساطت و نظر تبادل .2

 .کاربراندست  به دانش رساندن .3
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 انعقاد و پژوهشی های بورس مسئول که اهدانشگ از هایی بخشاند  کرده پیشنهاد مؤلفان

 های بنگاه چون جدیدی شرکای با و دهند گسترش را خود عمل ی حوزه ،هستند قراردادها

 همچنین المن و لیتون .نمایند همکاری غیردولتی های سازمان و جامعه سطح در رسانی خدمات

 این در علمی کار به نهادن ارج و ارزشیابی و مستندسازی باشد بنا اگر که سازند می خاطرنشان

 موجود های انگیزه و ها ارزش و ها اولویت در تحول ایجاد گیرد، انجام درستی به جدید یها زمینه

 «آمریکا عالی آموزش سازمان» چون مراکزی که است تغییر به نیاز همین دلیل هب. است ضروری

 های راه بررسی به کهاند  رسانده چاپ به را فاتیتألی مجموعه «کارنگی آموزش ارتقای بنیاد» و

 دانش انتقال قبیل از جدید یها ی درزمینه شده انجام کار به اریزگ ارج و ارزشیابی برای ای تازه

 ی رتبه عالی مدیران از متشکل 1«کیلوگ» به موسوم کمیسیون 1999 سال در. پردازند یم

 گزارشی ،بود پرداخته ها دانشگاه ی آینده بررسی به که تحدهم ایاالت در دولتی های دانشگاه

 مؤسساتی ایجاد یعنی؛ بود شده تأکید «ها ریشه بهبازگشت » ی مسئله بر آن در که کرد منتشر

 متعهد خصوصی بخش و دولت جامعه، با دوجانبه منافع بر مبتنی ارتباطاتی برقراری به که

. نمایند وفصل حل و شناسایی را واقعی و عملی ئلمسا بتوانند روابط این کمک به و باشند

 انجام در محقق توانایی فضایی چنین در که است آن از حاکی نیز ما کشور در موجود شواهد

 و مسائل ی ارائه به گیرندگان یمتصم توانایی و نیاز مورد عینی شواهد ایجاد به تحقیقات

. بود خواهد منجر گشا گرهها  آن سوی از الزم های حل راه یافتن برایمحققان  به مشکالت

 و استخدامی های گزینش قوانین در جدی تغییرات ضرورت بر کشورمان در پیشگفت مطالعات

 گذاران سیاست در مربوط تعهدات ایجاد و علمی هیئت یاعضا برای خصوص هب علمی ارتقای

 بهها  آن توانمندسازی ومحققان  آموزش لزوم شواهد این همچنین. دارد تأکید دانشگاه پژوهشی

 و دانش انتقال سمت بهها  آن توجه و نگرش تغییر همچنین و ارتباطی های مهارت و قواعد

 مستقیم اعتبارات تأمین به دانش انتقال شک بی. کند می مشخص را ها فعالیت این گذاری ارزش

 های پروژه در ،دانش انتقال خدمات از گیری هبهر مثل غیرمستقیم و مربوط متون ی تهیه مثل

 و تحقیقاتی های طرح کنندگان تصویب و حامیان جانب از اعتبارات این شدن دیده و تحقیقاتی

 شغلی ارتقای قوانین اصالحبنابراین  ؛دارد نیاز آن به تحقیقاتی های طرح داوران توجه همچنین

 انتقال برمؤثر  بیرونی عواملی  منزله به الزم زیرساختارهای تأمین و مربوط های گذاری سیاست و

 انتقال موضوع اهمیت ازمحققان  درک و عقاید ها، ارزش نقش به دادن اهمیت کنار در دانش

مؤثر  انتقال به متعهد پژوهشی نظام ی الزمه ،دانش انتقال برمؤثر  درونی عواملی  منزله به دانش

 و اتفاق نه است فرایندنوعی  ،گذاری سیاست که دبدانن بایدمحققان  ،دیگر سوی از. است دانش

 و هستند عوامل این از یکی فقط علمی شواهد. دخیلند آن تحقق در زیادی عوامل
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 تولید و است فرایند بلکه نیست محصول ،تحقیق که باشند باور این بر باید نیز گیرندگان یمتصم

 هم ومحققان  هم. اشدب مرتبط سریع یاتفاق نه و ها سال گذشت به است ممکن دانش

 ترجمان. درواقع باشند آگاه یکدیگر کار بر ای زمینه عوامل تأثیر از باید نیز گیرندگان یمتصم

 ارتباطات را آن اساس و است اجتماعی زمینه یک در پیچیده های فرایند از ای مجموعه دانش

 بهترین و است کلیدی گذاران سیاست بامحققان  شخصی استم ،میان این در. دهد می تشکیل

 اعتماد و درک باعث ارتباطات گونه این زیرا ؛است گذاری سیاست بر تحقیق تأثیر پیشگوی

 فراهم را پیچیده های فرایند تحقق امکان ،بزرگ ی کننده تسهیل عنوان هب و شود می متقابل

 .نماید می

 گذاری سیاست در تحقیقات شواهد کاربرد در هکنند تسهیل عوامل ترین یعشا .1-3-1

 مطالعه 24 نگاه از

 شواهد کاربرد در کننده تسهیل عوامل ترین یعشا مطالعه، 24 از برآمده ی نتیجه برطبق

 :(14،5،4-17) از عبارتند گذاری سیاست در تحقیقات

 ؛(مطالعه 24 از 13)  گذاران سیاست ومحققان  بین شخصی تماس -

 ؛(مطالعه 24 از 13) موجود نیازهای و مشکالت با تحقیقات رتباطا و زمانی تناسب -

 ؛(مطالعه 24 از 11.)باشند همراه روشن پیشنهادها با خالصه شامل که تحقیقاتی -

 ؛(مطالعه 24 از 6)  خوب کیفیت با تحقیقات -

 ؛(مطالعه 24 از 6)  باشند فعلی سیاست ی کنندهتأیید که تحقیقاتی -

 ؛(مطالعه 24 از 4)  تحقیقات نتایج به مشتریان نیاز یا فشار -

 .(مطالعه 24 از 3)  باشندمؤثر  اطالعات شامل که تحقیقاتی -

 

 شدن کاربردی برای ممکن های حل راه ازجمله توان می ذکرشده مسائل به باتوجه :نکته 

کنندگان  استفاده که شود می باعث دانش ترجمان. دانست دانش ترجمان را تحقیقات نتایج

 :گذاران سیاست همچون دانش از

 ؛بدانند آن دیدن به ملزم را خود و بدانند جالب را اطالعات -

 ؛بدانند مرتبط را اطالعات -

 ؛بدانند معتبر و فهمیدنی و شفاف را اطالعات -

 ؛بدانند مجبور اطالعات آن قبال در یکار انجام به را خود -

 . کند می آن کاربران اقدامِ و توجه درخور را تحقیق ،دانش ترجمان -
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 دهند؟ انجام باید را اقداماتی چه دانش ترجمان تسهیل برای ها دانشگاه: نکته 

 ؛هدشوا کاربرد استراتژی برقراری -

 مختلفی کاربران که تحقیقاتی و مشارکتی تحقیقات برای الزم های مشوق برقراری -

  ؛دارند

 ؛ای رشته چند دانش ترجمان کوریکولوم تدوین تسهیل -

 .دانشگاه سطح در دانش ترجمان پوینت فوکال و واحد تعیین -

 قرار مشابه تحقیقات با ترکیبی قالب در باید شود کاربردیآنکه  از قبل تحقیقهر : نکته 

 تا است نیاز (آنالیز)متا فراتحلیلی مطالعه یا سیستمیک مروری مطالعه به یعنی ؛گیرد

 انواع که هرچند ؛نمود استفاده دانش ترجمان چارچوب عنوان به آن شواهد از بتوان شاید

 داشته دانش ترجمان ی درزمینه تری رنگ کم های استفاده توانند می نیز دیگر مطالعات

 .باشند

 و دستیابی  ی درزمینه گذاران سیاست و گیرندگان تصمیم به آموزشی های دوره: نکته 

 مفهوم دانستن و علمی شواهد نقدبرای  الزم های مهارت کسب تحقیق، نتایج کاربستن به

 منابع، بسیج کار، روش  ی درزمینه نیز محققان .کند می کمک دانش ترجمان در1 وساطت

 در نیز ها رسانه. گردند توجیه و ببینند آموزش باید دانش ترجمان و علمی منابع بازیابی

 ی چرخه در جوامع و دانش ترجمان و شواهد به دستیابی موضوعی، نامتخصص یافتن

 .گردند درگیر باید تحقیق اربردک و علمی شواهد به دستیابی و کسب و تحقیق

 کاربردی تحقیقات ترویج های راه .2-3-1

 و انتخاب ی نحوه تعیین :از عبارتند کاربردی تحقیقات ترویج برای پیشنهادی های راه ازجمله

 گزارش و ها پروپوزال قالب اصالح گیران، تصمیم به ارائه برای پژوهشی های طرح بندی درجه

 قالب در مداخله، علمی هیئت ارتقای قوانین بهبود و اصالح، نفعان ذی حقوق تبیین نهایی،

 از حاصل دانش انتقال پشتیبان اطالعاتی بانک و سایت وب طراحی، علمی نشریات مقاالت

 دستورالعمل تدوین تحقیق، آموزش متداول های برنامه در آموزشی یامحتو گنجاندن ،پژوهش

 به که هایی پژوهش تسهیل و ترویج برای راهکار تدوین ،پژوهشی مپیا انتقال ی بسته ی تهیه

 انعقاد و پژوهشی های بورس مسئول که دانشگاه از هایی بخش شوند، می منجر شواهد تولید

 های بنگاه چون جدیدی شرکای با و دهند گسترش را خود عمل حوزه هستند قراردادها

 فعال سساتؤم افزایش نمایند، همکاری لتیغیردو های سازمان و جامعه سطح در رسانی خدمات
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 ای واسطه سساتؤم سیسأت آن، های روش و دانش ترجمان  ی درزمینه خصوصی یا دولتی

 اخالقی کدهای برقراری دانش، ترجمان مجری محققان برای پاداش تخصیص، دانش ترجمان

 ترجمان با منطبق تحقیقات وپوزالپر ی ارائه و طراحی تحقیق، نفعان ذی حقوق با منطبق

 پیام انتقال های سایت وب طراحی دانش، ترجمان گزارش نهایی های فرم ی ارائه و طراحی دانش،

از  دانش ترجمان ماهیانه ی خبرنامه ی ارائه، مخاطبان به دانش ترجمان اساس بر تحقیقات

 اساس بر تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه ارزشیابی معیارهای از یکی قراردادن ها، دانشگاهسوی 

 علمی و شغلی ارتقای تحقیقات، از وری بهره و دانش ترجمان بر مبتنی تحقیقاتی های فعالیت

 مشارکت امکان آوردن فراهم مقاالت، چاپ بر عالوه تحقیق نتایج کاربستن به اساس بر محققان

 که تحقیقاتی ها آن در که انکوباتور زمراک افزایش، تحقیقات انجام در خصوصی بخش بیشتر

 از محققان و شوند می ارائه ،باشند داشته تجاری و وری بهره کاربردی، های جنبه توانند می

 و علم های پارک تعداد افزایش، شوند می برخوردار حمایت و کارآفرینی همچون آن مزایای

 دانش انتقال دانش، فعال انتقال سمت به جمعیت بر مبتنی تحقیقات صحیح مدیریت وری،افن

 های دستورالعمل بر مبتنی و هدفمند نقد مراحل طی از پس ها رسانه به تحقیقات از ناشی

 نیاز مورد تحقیقات انجام منظور به 1 ها دانشگاه در سالمت سیستم تحقیقات تقویت، موجود

 گیری یمتصم زیرساختارهای و نگفره ارتقای ،گیرندگان تصمیم و گذاران سیاست و مدیران

 هر خاص دانش ترجمان نامشاور تربیت و تعلیم ،گذاران سیاست و مدیران در شواهد بر مبتنی

 ریزان برنامه و گذاران سیاست ومحققان  کردن جمع و دانش ترجمان روز انتخاب ،پژوهشی فیلد

 پیشنهادی های نوآوری از یکی ،هم بهها  آن های دیدگاه سازی نزدیک و تبیینمنظور  به آن در

 محققان تا است دانشگاه علمی تئهی اعضای یارتقا قوانین تغییر دانش، ترجمان تقویت برای

 از بسیاری در. گردند حمایت و تشویق آن ترجمان و مطلوب کیفیت با علمی شواهد تولید برای

 امتیاز زئحا علمی هیئت اعضای ارتقای در ،شوند تغییر به منجر که هایی فعالیت ها، دانشگاه این

مسیر  در ها پژوهش از حاصل تجارب و نوین دانش کارگیری هب و ارزیابی ترجمه، انتشار، .هستند

 های کارگاه برگزاری ،عمومی سالمت و بهداشت  ی درزمینه عملکرد یارتقا و بهبود توسعه،

 مختلف اقشار و اجتماعی های سازمان برای جدید های مهارت ایجاد و توانمندسازی تربیتی،

 براساس واضح زبان به مستنداتی ی تهیه و نگارش ،نیاز تناسب به و روشن و واضح زبان به مردم

 ی ارائه منظور به مدیران و گیران تصمیم گذاران، قانون گذاران، سیاست به خطاب جدید های یافته

 بر مبتنی ازنظر یدأیت از پس نهرسا به علمی های یافته انتشار ،موجود مشکالت برای حل راه

 جدید تکنولوژی و دانش از استفاده ،مردم ی عامه نظر برای فهمدرخور  زبان به بودن شواهد

 ی تهیه ،است داده قرار تأثیر تحت را جامعه سالمت که فعلی مشکالت کردن حل برای
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چشمگیری  تعداد که نحوی به دیگر دور راه از موزشآ های برنامه یا ویدئوکامپیوتری های برنامه

 ملی یا محلی جلسات در کاربردی های گزارش ی ارائه و تهیه دهد، پوشش بتواند را مخاطبان از

 زبان به پژوهشی اطالعات انتشار ،نیاز تناسب به و استفادهدرخور  زبان به عمومی اماکن سایر یا

 دانش ترجمان های فعالیت سایر به امتیازدادن و نیاز تناسب به تیدول های بخش به مخاطب

 در ،دارد بیشتری تأثیر پژوهش نتایج نمودن کاربردی در که پیوسته های فعالیت خصوص به

 مؤثر کشور در دانش ترجمه وضعیت ارتقای در تواند می علمی، هیئت اعضای ارتقای قوانین

 .باشد

 دانش انتقال  ی درزمینه ها دانشگاه یبرا پیشنهادی راهبردهای .3-3-1

 راهبردهای تواند می پژوهش از حاصل دانش انتقال و تولید بر گذاری سرمایهبرای  نیز دانشگاه

 دانشگاهی محققان و ربط ذی مسئوالن در سازمانی تعهد و باور ایجاد :باشد داشته مدنظر را ذیل

 دانش، ترجمه ی چرخه استقرار از دانشگاه ارشد مدیریت تعهد و حمایت ،دانش ترجمان به

 ی چرخه ارزیابی نظام استقرار و تعریف، دانش مدیریت برای دانشگاه در ساختاری جایگاه تعیین

 برگزاری ازطریق دانش تبادل و انتقال  ی درزمینه دانشگاه محققان توانمندسازی دانش، ترجمه

 استقرار و شناسایی ثر،ؤم های روش سایر و مجازی آموزش، کتاب و بروشور انتشار کارگاه،

 ارتباطات استقرار و شناسایی، اطالعات تکنولوژی از استفاده و الکترونیکی ارتباطات های ارزش

 افراد جذب امکان ایجاد، دیگر مرکز به مرکزی از دانش صاحب افراد تبادل چهره، به چهره

 از دانش انتقال برای افراد به کافی فرصت ی ارائه نو، دانشی خلق در شرکت و دانش صاحب

، سازمانی دانش ایجاد برای مشترک فرهنگ و زبان چندجانبه، اعتماد ایجاد ممکن، های راه

 طرق استقرار و دانش مختلف انواع شناسایی، دانشگاه در مهم انگیزشی ابزارهای از ستفادها

 نیز افرادی یا ساختارها باید دانش، انتقال ی چندگانه های راه از استفاده هرکدام، مختص انتقال

 برای بسترسازی بگیرند، عهده بر را گیران تصمیم و محققان بین ارتباطی پل ایجاد مسئولیت

 نفعان ذی نظر کسب صنعت، با ارتباط دفتر همکاری ازطریق صنعت با ارتباط های روژهپ

 با ارتباط دفتر در شده انجام پژوهشی بازاریابی از استفاده با الزم های پژوهش انجام  ی درزمینه

 ها مهارت و وظایف شرح ی مجموعه تدوین ها، دسترسی و ارتباطات تسهیل دانشگاه، صنعت

 واجد های طرح انتخاب و شناسایی، پژوهشگران برای دانش از استفاده و انتقال درخصوص

 همچون دانشگاهی و ملی معتبر های جشنواره در معرفی و دانش تبادل و انتقال شرایط

 های پژوهش نتایج ی سامانه سازی مناسب و ارتقا ،... و سینا ابن رزمی،خوا رازی، های جشنواره

 ی سامانه در ها نامه پایان و پژوهشی های طرح ثبت بهبود پژوهشیار، کلی بستر در کاربردی

http://siuco.tums.ac.ir/
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 تبادل و انتقال شرایط واجد های طرح نتایج انتشار، تحقیق نتایج کردن کاربردی نگاه با پژوهشیار

 کارگیری به ،نفعان ذی و محققان جلسات برگزاری کتاب، انتشار و ها رسانه ازطریق دانش

 پژوهشی معاونت اهداف راستای در« مند نظام مرور» ترویج برای دانشگاه محققان ظرفیت

 های رشته در بالینی/سالمت های راهنما مند نظام تدوینبرای  مناسب راهکارهای اتخاذ، دانشگاه

 ثروت، خلق راهبرد اتخاذ دانشگاهی، و ملی سطح در ربط ذی مراجع به نآ ی ارائه و مختلف

 و علم تولید در دانشگاه قوت نقاط تقویت و تشخیص ازطریق پژوهش از دانش و محصول تولید

 در دانشگاه پژوهش های خروجی دانش انتقال بر تأکید ها، حوزه این در پژوهشی گذاری سرمایه

 ضرورت همچنین و مخاطب گروه با متناسب غیره و بالینی راهنماهای سیاستی، سندهای قالب

 همچون الزم زیرساختارهای ایجاد دانشگاه، در محوری محصول و محصول تولید به توجه

 توجه ازطریق فراوان های ارجاع با مقاالت تعداد افزایش ،1کوکران همکاری مرکز اندازی راه

 و دانشگاه مند نظام مرور واحد ایجاد و سیستماتیک مرور خصوص به و مروری مقاالت به بیشتر

 سازی نهادینه بر مؤثر عوامل از یکی که ها سازمان در اطالعات فناوری به دسترسیدرنهایت 

 را اطالعات این از بیشتر وری بهره و اطالعات تبادل امکان افراد به که است دانش ترجمان

 .کند می فراهم

 دانش انتقال در فناوری نقش.4-3-1

 هوش اطالعاتی، های بانک: داشت باور دانش انتقال ی زمینه فناوری نوع چهار نقش به رمستدآ

 الکترونیک پست مثل گروهی کار های فناوری سازی، تصمیم به کننده کمک ابزارهای و مصنوعی

 . اینترانت و اینترنت مثل ای شبکه های فناوری و وییئوید های کنفرانس و

 :است ریز شرح به اطالعاتی فناوری ی عمده کاربردهای

 ؛انتقال در تسریع و دانش به دسترسی قابلیت افزایش. 1

 ؛افراد ذهن از دانش استخراج امکان در تسهیل. 2

 ؛سازمان خارج و داخل در تجارب و اطالعات مبادله در تسهیل. 3

 ؛جهانی های شبکه بر مبتنی نشدا کاربردهای تسهیل. 4

 ؛(اطالعات به دستیابی و سازمان بیرون با ارتباط) اینترنت بر مبتنی کاربردهای دادن ارتباط. 5

 .اطالعاتی های پایگاه مدیریت های سامانه ارتباط در تسهیل. 6

                                                      
1
. Cochrane Collaboration Center 
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 تحقیقات نتایج از تفادهاس میزان افزایش برای کننده پیشگویی های شاخصه .5-3-1 

 ها سازمان توسط

 استفاده میزان افزایش برای کننده پیشگویی های شاخصه که هستند معتقد همکاران و الندری 

 میزان تحقیق، موضوع به کنندگان استفاده تسلط میزان از عبارت ها سازمان تحقیق نتایج از

 سازمانی بستر و کنندگان استفاده و محققان بین ارتباط کنندگان، استفاده معلومات

 عامل گیران تصمیم ازنظر هم و محققان ازنظر هم تحقیق کیفیت ضمن در. است گیران تصمیم

 انجام تهران دانشگاه در که ای مطالعه در. است تحقیق نتایج از استفاده بر مؤثری ی شده شناخته

 ،دانش انتقال روند دانش، تولید دانشگاه، حیطم اساس بر دانش ترجمان های راهکار شد،

 :(9و10) دست آمد به زیر نتایج وگردید  مطالعه ،پژوهش نتایج از کنندگان استفاده

 «دانشگاه محیط» اساس بر دانش ترجمان راهکارهای .1-5-3-1

 های فعالیت برای متولی تعیین :از عبارتند «انشگاهد محیط» اساس بر دانش ترجمان راهکارهای

 دانشگاه در پژوهش از حاصل دانش انتقال های فعالیت ارزیابی دانشگاه، ساختار در دانش انتقال

به  دانش انتقال های فعالیت کیفیت پایش دانش، انتقال ارزیابی برای الزم استانداردهای تعیین و

 قوانینی وضع دهنده، سفارش و تولیدکننده بین ارتباط فرهنگ ارتقای ،کار نای متولی دست

 گنجاندن تحقیق، اجرای در دهندگان سفارش با ارتباط ایجاد برای محققان تشویق یا اجبار برای

 قوانین سازی شفاف و تدوین و ارزیابی سیستم در علمی هیئت اعضای دانش انتقال های فعالیت

 های فعالیت کردن لحاظ و ارتقا های نامه ینیآ و قوانین اصالح افراد، نویمع حقوق رعایت برای

 .دانشگاهدر  کارآمد انسانی نیروی جذب و ها آن در دانش انتقال

 «دانش تولید» اساس بر دانش ترجمان راهکارهای .2-5-3-1

 آموزش: از عبارتند ،اند شده مطرح «دانش تولید» اساس بر که دانش ترجمان راهکارهای

 مهارت آموزشی، های بسته ی تهیه یا آموزشی های کارگاه ازطریق محققان به الزم های مهارت

 ،ارتباط برقراری مهارت ،گروهی کار مهارت ،پژوهش انجام مهارت ،نیاز اساس بر موضوع انتخاب

 های روش با آشنایی منظم، مروری مطالعات انجام مهارت ،پژوهش نتایج از پیام ی تهیه مهارت

 انجام ،دانشگاه آکادمیک های آموزش در «دانش انتقال» موضوع گنجاندن ،دانش انتقال

منظور  به دانش انتقال های مهارت با افرادی تربیت و دانش انتقال ی حوزه درضروری  مطالعات

 .دانش انتقالبرای  تحقیق تیم به کمک
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 «پژوهش از حاصل دانش انتقال روند» اساس بر دانش ترجمان ارهایراهک. 3-5-3-1 

 تعیین: از عبارتند «پژوهش از حاصل دانش انتقال روند» اساس بر دانش ترجمان راهکارهای 

 یا ساختار ایجاد با دانشگاه در ها پژوهش نتایج انتشار و رسانی اطالع های فعالیت متولی

 نظیر ها پژوهش از حاصل نتایج از اطالعاتی بانک طراحی موجود، ساختارهای سازی بهینه

 ارتقای ها، پژوهش نتایج به دسترسی سهولت برای پژوهشی های طرح گزارش و ها نامه پایان

 دانشگاه دانش انتقال های فعالیت اردادنقر دسترس در، دانش انتقالبرای  اطالعات تکنولوژی

 با ارتباط ایجاد و پژوهش مخاطبان به دسترسی سهولت برای ساختارهایی طراحی سایت، در

 بازاریابی ترویج و آموزش ،مخاطبان برای دانش انتقال مؤثر های راه شناسایی و تحقیق ها، آن

 صورت به که هایی پژوهش به دندا اولویت آن، ارزیابی برای هایی شاخص تعیین و اطالعاتی

 موضوع تعیین .باشد شده طراحی مشکل حل منظور به و کشور اجرایی مدیران با مشترک

 های پژوهش به امتیازدهی و گذاری ارزش پژوهشی، های اولویت و نیازها اساس بر ها نامه پایان

 و مکمل های پژوهش به امتیازدهی و گذاری ارزش ،کننده مصرف و تولیدکننده بین مشترک

 انتقال های فعالیت به امتیازدهی و گذاری ارزش .کند می دنبال را مشخصی هدف که دار دنباله

 تحقیقات به گذاری ارزش علمی، هیئت اعضای «دانش انتقال» های فعالیت تشویق و دانش

 از منتج های پیام برای الزم استانداردهای تعیین ها، جشنواره در دانش انتقال  ی درزمینه

 نویس پیش به «نتایج انتشار طرح» بخش کردن اضافه و ها پروپوزال ساختار تغییر ها، پژوهش

 دهندگان سفارش جذب پژوهش، از بخش این برای بودجه تخصیص و پژوهشی های طرح

منظور  به مدیران بین ارتباطی سیستم ایجاد ها، دانشکده های توانمندی معرفیازطریق 

 سهولت برای نشریات و مجالت بندی طبقه یکدیگر، پژوهشی های نیاز و ها فعالیت از شدن مطلع

 .ها طرح و مقاالت داوران برای آموزی مهارت و خاص اتموضوع در ها پژوهش نتایج از استفاده

 از حاصل دانشکنندگان  استفاده» اساس بر دانش ترجمان راهکارهای .4-5-3-1

 «پژوهش

 شامل «پژوهش از حاصل دانشکنندگان  استفاده» اساس بر دانش ترجمان راهکارهای

 تحقیقات، نتایج و ها پیام از استفاده برای گیران تصمیم متقاعدنمودن :است زیر راهکارهای

 و مدیران انتخاب ،ها دانشکده و ها گروه های توانمندی معرفیازطریق  دهندگان سفارش جذب

 و شناسایی، ها گیری تصمیم در پژوهشی شواهد از تفادهاس آموزش ،شایسته گیران تصمیم

 های برنامه تدوین ،گذاران سیاست و کنندگان مصرف ازطرف ها اولویت و نیازها نمودن مشخص

 نتایج از استفاده در الزم منابع مدیریت ،ها گیری تصمیم در پژوهش از استفاده برای درازمدت
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 تقویت ،گیری تصمیم ی عرصه در هزینه و کنترل اد،اعتم اساس بر فرایندها کردن ساده ،پژوهش

 در کنندگان مصرف درگیرکردن، ای منطقه و کشوری درون دانشگاهی، بین بخشی، بین ارتباطات

 .مربوط قوانین تدوین و منافع تعارض  ی درزمینه سازی شفاف و پژوهش مراحل تمامی

 تقویت برای متعددی راهکارهای مطالعه، نای در شده مطرح موانع به باتوجه :نکته 

 است ضروری نکته این به توجه. گردد می پیشنهاد سالمت های پژوهش از برداری بهره

 و تولیدکننده های سازمان باید سالمت بخش در دانش ترجمان ترویج برای که

 به شدن نزدیک ایبر خود مدیریتی و گیری تصمیم فرایندهای در دانش از کننده استفاده

 بخش در .نمایند اتخاذ جانبه همه گیری جهت علمی، شواهد بر مبتنی یسیستم

 انجام برای توانایی افزایش منظور به ایشان آموزش و انگیزه ایجاد دانش تولیدکنندگان

 راهکارهای ازجمله مخاطب با متناسب تحقیق نتایج انتشار و مناسب کیفیت با تحقیق

 در ارتقا قوانین تغییر ،محقق در انگیزه ایجاد برای مداخله ینتر مهم. است موجود

 های گزارش و ها پروپوزال ی هئارا های شیوه تغییر همچنین. است دانشگاهی های سیستم

 خواهد هموار ها پروژه پیام و مخاطب شدن شفاف برای را راه تحقیقاتی، های طرح

 محققان میان ارتباطی پلیدرجایگاه  مجالت به ویژه توجه رسد می نظر به. ساخت

 خواهند توجهدرخور  راهکارهای از گذاران سیاست و محققان میان همچنین و مختلف

 فرمت تغییر و کشور سالمت های اولویت بر منطبق مقاالت قراردادن اولویت در. بود

 که است تغییراتی از ،باشد مشخص واضح طور به آن مخاطب و پیام که جهتی در مقاالت

 .(9) گردد بررسی باید ها آن مؤثربودن و عملی

 پژوهشگران متوجه مداخالت از زیادی تعداد محل اگرچه که داشت توجه باید :نکته 

 ترین مهم. باشند مداخالت ی کننده اعمال و کننده شروع توانند نمی افراد این است،

 بهداشت، وزارت شور،ک سالمت نظام در مداخالت اجرای و طراحی در مسئول های ارگان

 ها بخش این درواقع. هستند ها دانشگاه پژوهشی های معاونت و پزشکی آموزش و درمان

 مداخالت یکدیگر کمک به آن، از استفاده و پژوهش بر مؤثر عوامل دقیق شناخت با باید

 میان همکاری قدم، اولین ،دلیل همین به. نمایند ارزیابی و اجرا و طراحی را مناسب

 دانش ترجمان موانع شناسایی برای ها دانشگاه و کشور سالمت نظام ستادی گیران یمتصم

 همکاری این درواقع. است آن ترجمان منظور به مؤثر مداخالت اجرای و طراحی سپس و

 .شود منجر دانش ترجمان ترویج در کشور پژوهشی نظام نقش بازبینی به باید
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  پژوهشگران تحقیقات از بخشی مخاطب که است این دیگر اهمیت حائز ی سئلهم: نکته 

 و شناخت اهمیتمسئله  این و است بهداشت وزارت و دانشگاه از خارج ،سالمت بخش

 . دهد می نشان را سالمت نظام از خارج مخاطبان با همکاری

 بخااش رد مااداخالت تاارین مهاام مطالعااه، ایاان در ذکرشااده موانااع بااه  توجااه بااا :نکتههه 

 و مادیریتی  ساطوح  در گیاری  یمتصم فرهنگ تغییر متوجه باید دانش از کنندگان استفاده

 کننادگان  استفاده آموزش هدف با مداخالتی به نیاز بر عالوه بنابراین ؛باشد گذاری سیاست

 نینقوا ایجاد ها، گیری تصمیم در دانش از استفاده ی نحوه و اهمیت درک منظور به دانش از

 باعاث  ها، ارگان و ها سازمان در موجود های برنامه به پایبندبودن فرهنگ ترویج آن تبع به و

 دساتیابی  تضمین بر عالوه متعاقباً و شود می افراد به تصمیمات و ها برنامه وابستگی کاهش

 حاصال  چشامگیری  جاویی  صارفه  انسانی و مالی منابع در شده، پیاده های برنامه اهداف به

 بار  مختلاف  های بخش های سیاست که بود خواهد ممکن صورتی در این البته. دش خواهد

 آیناده  مادیران  و گاذاران  سیاست برای آن مستندات و شده ریزی پایه علمی شواهد اساس

 ماانع  ،سااختاری  مشاکالت  مطالعه این در که است این توجهدرخور  ی نکته. باشد موجود

 و است نشده عنوان سالمت بخش در سالمت ایه پژوهش از برداری بهره در اساسی و مهم

 ترجماان  میازان  افزایش برای مطالعه این در کنندگان شرکت دیدگاه از که رسد می نظر به

 از عباور  بارای  بناابراین  نیسات؛  نیااز  ای ویژه ساختاری تغییرات به فعلی شرایط در دانش

 کشاور  در ناوآوری  کاالن  نظاام  بایاد  شدانا  ترجماان  تقویت و پژوهش در فعلی مشکالت

 نظاام  آن در اسات،  داناش  ترجمان در غایی هدف که عمل تا ایده از فرایند و ودش تعریف

 .گردد روشن

 و تولیدکنندگان میان عمیق همکاری مستلزم کهالزم  مداخالت ترین مهم از: نکته 

 . است سالمت بخش در کشور شیپژوه های اولویت تعیین است، دانش کنندگان استفاده

 به آن نتایج انتقال و کشور سالمت پژوهشی نیازهای تعیین در منظم و علمی فرایند ایجاد

 که است مسلم. است ها دانشگاه و بهداشت وزارت در مسئوالن اهتمام نیازمند پژوهشگران

 سطح در آن متولی باید اول قدم در واست  پیچیده فرایندی کشور پژوهشی نیازهای تعیین

 بیان روشنی به مربوط نفعان ذی و طراحان برای آن اهمیت و ودش شناخته ای منطقه و ملی

 به دانش از کننده استفاده و تولیدکننده های بخش در شده مطرح مداخالتی  همه اگرچه .گردد

 ،بخش دو این میان شکاف علت ترین مهم ؛شد خواهد منجر ها آن میان تبادل فضای تقویت

 تواند می ایشان های توانمندی و نیازها سازی شفاف بنابراین ؛است یکدیگر به ایشان یاعتماد بی
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 با محقق همکاری که است مسلم. گردد موجود اعتمادی بی فضای رفتن میان از باعث

 که مطلب این بیان با وی نهمکارا و چویی برنارد. دارد خاصی های پیچیدگی رگذا سیاست

 متفاوت، زبان ،اطالعات به متفاوت نگرش متفاوت، اهداف گذاران سیاست و محققان

 افزایش برای را هایی حل راه ،دارند متفاوتی شغلی ارتقای مسیر و متفاوت زمانی های معذوریت

 های سیستم برقراری: از دعبارتن ها حل راه این از بعضی. است نموده معرفی همکاری این

 از استفاده آن به پاسخ که مهمی سؤال و گذاران سیاست و محققان همکاری برای تشویقی

 آیا: است ضروری دانش ترجمان تقویت برای الزم های فعالیت نوع تعیین در دانش های واسطه

 به یا باشند افراد باید فعلی شرایط رد دانش های واسطه آیا داریم؟ نیاز «دانش های واسطه» به

 تولیدکننده های سازمان در باشد؟ کجا باید ها آن جایگاه است؟ نیاز جدید ساختارهای ایجاد

 با ارتباط دفتر تجربیات از استفاده است بدیهی دانش؟ از کننده استفاده های سازمان یا دانش

 ای مطالعه در. باشد کننده کمک بسیار ؤثرم حل راه به دستیابی در تواند می ها دانشگاه در صنعت

 دانشگاه در سالمت های پژوهش از یبردار بهره تقویت راهکارهای و موانع  ی درزمینه که

 و دانش انتقال دانش، تولید دانشگاه، سطوح در راهکارها و موانع شده، انجام تهران پزشکی علوم

 که حاضر ی مطالعه و مطالعه آن از آمده دست به نتایج. است شده بندی طبقه دانش از استفاده

 بیانگر موضوع این و دارند هم با توجهی درخور پوشانی هم ،است شده انجام تری وسیع سطح در

 موانع ،کشور سطح در دانش ترجمان تقویت منظور به مداخالت شروع برای که است نکته این

 علمی شواهد .گذاشت سر پشت باید کشور محیطی و مرکزی های خشب در را ای اولیه مشترک

 استفادهامکان  سالمت بخش های گذاری سیاست با مرتبط فرایندهای از مختلفی های بخش در

 بزرگی و مشکل تعیین مراحل شامل سالمت های گذاری سیاست در گیری تصمیم فرایند. دارد

 از هریک معایب و مزایا بررسی و کلمش حل برای ممکن های حل راه نمودن مشخص آن،

 گیری تصمیم برای که است  گرفته صورت مداخالت ارزیابی ،درنهایت و مداخله انجام ها، حل راه

 برای که است این است مسلم آنچه. است علمی شواهد به نیاز ذکرشده های ی نمونه همه در

 و تولیدکننده های انسازم در متعدد مداخالت انجام به کشور در دانش ترجمان افزایش

 دانش ترجمان اهداف به بخش یک در تنها مداخالت انجام با و است نیاز دانش از کننده استفاده

 و درمان بهداشت، وزارت در مداخالتی جاری های سال در که است ذکر به الزم .رسید نخواهیم

 :ازجمله تاس گرفته صورت سالمت های پژوهش از برداری بهره تقویت برای پزشکی آموزش

 های دانشگاه ی بودجه از درصد2 اختصاص کاربردی، تحقیقاتی های طرح برای فراخوان

 و منظم مروری مطالعات تولید برای سازی ظرفیت، سالمت نظام تحقیقات برای پزشکی علوم

 مداخالت این انجام. وزارتخانه در سالمت تکنولوژی ارزیابی واحد تأسیس و بالینی راهنماهای
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 حال بااین ؛است دانش ترجمان در بهداشت وزارت امیدبخش و مثبت رویکرد ی ندهده نشان

 محیط سالمت مدیران و گذاران سیاست گیری تصمیم محیط که داشت توجه باید همواره

 قبلی، های تجربه علمی، شواهد اثر متقابل ی نتیجه ایشان های گیری تصمیم و است ای پیچیده

؛ است جامعه های ارزش و سیاسی های گروه فشار موجود، های سنت و ها عادت موجود، منابع

 آن تحقق برای همگانی عزم نیازمند علمی، شواهدبر  مبتنی گذاران سیاست تقویت بنابراین

 برداری بهره تقویت برای زیر مداخالت مطالعه این در آمده دست به موانع به باتوجه درنهایت .است

 آن اعالم و پژوهشی های اولویت تعیین :گردد می پیشنهاد کشور سالمت ی حوزه در ها پژوهش از

 مکانیسم تغییر یا تعیین ازطریق انگیزه تقویت منظم؛ طور به دانش ی تولیدکننده های سازمان به

 و علمی هیئت شغلی ارتقای معیارهای تغییر مانند دانش از استفاده و تولید برای تشویقی

 با ارتباط در جدید قوانین وضع و آموزش ازطریق رذاگ سیاست و محقق توانمندسازی مدیران؛

 فرایندی ایجاد همچنین. است مداخالت این ازجمله تصمیمات و ها سیاست در مستندسازی

 پذیرش معیار و مقاالت فرمت در تغییر ها؛ آن در شواهد از استفاده میزان ثبت و تعیین برای

 میان دانش تبادل فضای تقویت مقاالت؛ و ها گزارش و ها پروپوزال فرمت تغییر نشریات؛ در ها آن

 ها آن متقابل های توانمندی و نیازها سازی شفاف ازطریق کنندگان استفاده و تولیدکنندگان

 .است شده توصیه

 خالصه

 اکتشافات شد ماعال میالدی 2004 سال در «بهتر سالمت برای دانش» جهانی درگزارش

 تغییرات، ایجاد برای که شوند جامعه سالمت ارتقای باعث توانند می صورتی در تنها بیومدیکال

 کار به جمعیتی، های گروه و بهداشتی های سیستم سیاسی، اجتماعی، های ی درزمینه خصوصاً

 ستیدر هب را آن عمق که دارد وجود شکافی عمل و پژوهش بین حاضر حال در .شوند گرفته

 اساس بر بیماران، درصد45تا30 حدود شده انجام های پژوهش اساس بر. نمود برآورد توان نمی

 دریافت مراقبتی نیز ها آن درصد25تا20 و کنند نمی دریافت سالمتی های مراقبت علمی شواهد

 حال در که است حالی در این و است مضر بالقوه صورت به یا ندارد ضرورت که کنند می

 سالمت با مرتبط پژوهشی های اولویت از درصد10 صرف دنیا پژوهشی اعتبارات ددرص90حاضر

 و تغییرند حال در سرعت به سالمت و مراقبت های سیستم امروزه، دیگر ازطرف. شود می

 در غالباً که هستند اطالعات از وسیعی حجم و پیچیده محیط با مواجهه در گیرندگان تصمیم

 موانع ترین شایع مطالعات، برطبق. هستند مختلف و زیاد منابع از برخاسته واست  هم با تناقض

 و محققان بین شخصی تماسنبود  :از عبارتند گذاری سیاست در تحقیق نتایج کاربرد در
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 و محققان بین متقابل اعتمادنبود  تحقیق، ارتباط و زمانی نبودن تناسبم ،گذاران سیاست

  ی درزمینه محققان آگاهی یا عملی گیتجرب بی از گذاران سیاست دارپن شامل که گذاران سیاست

 و ها محدودیت است، گذاران سیاست الزم علمی یکفایت بی از محققان پندار و گذاری سیاست

 سریع تغییر یا سیاسی نقش عوامل، تحقیق نامطلوب کیفیت، بودجه و قدرت مشکالت

 در نیز را فرهنگی و انگیزشی فردی، ختاری،سا عوامل کلیدی نقش که هرچند ،گذاران سیاست

 فوق مشکالت در نیز مربوط های حل راه که است بدیهی. داشت ذهن از دور نباید بین این

 مشکالت بر آمدن فائق برای پیشنهادی های حل راه ترین مهم از یکی وشوند  می تعریف و تبیین

 و تولیدکنندگان و دانشگاه مختلف سطوحدر  دانش ترجمان راهبرد از استفاده ذکرشده

 خواهیم آن ابعاد به تفصیل به رو پیش فصول در که موضوعی. است دانش از کنندگان استفاده
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 دوم فصل

 دانش ترجمان 
 

 کلی اهداف

 خواننده رود می انتظار نبنابرای ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 :گردد آشنا زیرمباحث  با فصل این خواندن از پس

 ؛دانش ترجمان های تعریف -

 ؛دانش ترجمان ی تاریخچه -

 ؛دانش ترجمان به مند نظام رویکرد -
 ؛دانش ترجمان الگوهای -
 ؛ایران برای دانش ترجمان پیشنهادی الگوی -

 ؛دانش های کاربرد انواع و ها سنجش -

 .دنیا سراسر در دانش ترجمان استراتژی بستنکار به موفقیت از هایی مثال -

 

 «دانش ترجمان» از رایج های تعریف .1-2

 کانادا سالمت تحقیقات سساتؤم ازنظر دانش ترجمان تعریف .1-1-2

؛ ندارد وجود کامل نظر توافق آن اعمال های روش و دانش ترجمان تعریف در که گفت باید

 بسیار نظرمد مستندات به دستیابیمنظور  به صحیح و مناسب یها کلیدواژه انتخاب بنابراین

ها  واژه رسد می نظر به دانش، این جدیدبودن دلیل به دانش انتقال در. است همیتا حائز

 ،نمونهبرای  ؛گردد نمی استفاده دنیا سراسر در مشترکی یها واژه واند  نشده استاندارد
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 2دانش کاربرد های واژه از انگلیس و آمریکا در و 1دانش ترجمان واژه از کانادایی پژوهشگران

 با مرتبط متنوع های کلیدواژه به باید منابع در وجو جست هنگامبنابراین  ؛شود می استفاده بیشتر

  ی درزمینه دانش ترجمان اصطالح اهمیت و کاربرد بر این اساس .داشت دقت دانش ترجمان

 تعریف ترین یعشا .(1،2) است روزافزون توانبخشی تحقیقات و پزشکی عمومی، سالمت

. کرد ارائه میالدی 2000 سال در کانادا سالمت تحقیقات مؤسسات را دانش ترجمان کاربردی

 تعامل مجموعه در دانش اخالقی کاربرد و سنتز تبادل،» را دانش ترجمان مؤسسات این

 تحقیقات از ناشی عمناف تسریع جهت در دانشکنندگان  استفاده ومحققان  بین

 سالمت سیستم و ثرترؤم محصوالت و خدمات ی ارائه سالمت، ارتقای منظور به

 دانش ترجمان از کانادا سالمت ی مؤسسه تعریفدرواقع  .(3،4) کردند تعریف «تر مستحکم

 تا دانش تولید های فعالیتی  همه شامل و جامعه های بخش تمامی ی دربرگیرنده بالقوه صورت به

 بعد به زمان آن از .(5) است جامعه افراد سالمت ارتقایاز آن  هدف واست  آن از دهاستفا

 تورنتوی پزشکی ی دانشکده مثالبرای  ؛است شده ارائه دانش ترجمان برای نیز دیگری تعاریف

 عمل در شواهد بر مبتنی اطالعات زمان بر مبتنی ومؤثر  بستنکار به را دانش ترجمان کانادا

 سیستم توان رساندن حداکثر به و مطلوب آگهی پیش تحقق منظور به سالمت کارشناسان توسط

 . داند می سالمت

 جهانی بهداشت سازمان ازنظر دانش ترجمان تعریف.  2-1-2

 شامل و آن را کند می معنی را دانش ترجمان ،متسال ارتقای برای جهانی بهداشت سازمان

 از ناشی منافعدستیابی به  تسریع منظور به ،نفعان ذی توسط دانش کاربرد و تبادل و سنتز

 . داند می مردم سالمت ارتقای و سالمت های سیستم تقویت برای ،محلی و جهانی های خالقیت

 و ناتوانی تحقیقات ملی مؤسسه و گراهام ازنظر نشدا ترجمان تعریف .3-1-2

 توانبخشی

 انتشارات در که دانش ترجمان با مرتبط اصطالح 29 همکاران، و گراهام میالدی 2006 سال در

 بسیج و 3شده ترجمه تحقیق دانش، کاربرد ،دانش تبادل همچون بود، رفته کار هب مرکز 33

 دانش انتشار به شبیه است ممکن دانش ترجمان اصطالح اگرچه .(2) نمودند ارائه را 4دانش

                                                      
1
. Knowledge translation 

2
. Research utilization, Implementation 

3
 Translational research 
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 و انتشار از قبل تحقیق کیفیت بر تأکید دانش ترجمان در که است این در تفاوت ،شود تصور

 سیستم در فرایند بهبود و هماهنگی ازمندنی دانش ترجمان واقع در .است سیستم در آن کاربرد

 دانش ترجمان در آن بر عالوه .است بیماران آگهی پیش و رفتار تغییرمنظور  به ای پیچیده

 و کاربرد و جدید دانش تولید بین مراحل تمام که است ای مداخله و فعال فرایند ی منزله به

 ملی ی مؤسسه .(6) شود می ملشا جامعه برای آگهی پیش ایجاد برای را آن زا مندی بهره

 چندبعدی و فعال فرایند صورت به را دانش ترجمان از خود تعریف توانبخشی و ناتوانی تحقیقات

 درها  آن بیشتر مشارکت و ناتوان افراد زندگی ارتقای ثباع تحقیق از منتج دانش آن طی هک

 مرکز ،کانادا سالمت اتتحقیق مؤسسات تعریف هب استناد با. ، ارائه کرده استشود می جامعه

را  دانش ترجمان از خود تعریف ،میالدی 2005 سال در 4ناتوانی به مربوط تحقیقات انتشار ملی

 عملی کاربرد و تجمع تعیین،، ارزیابی سیستماتیک، و مشارکتی مرور: »داد ارائه زیر صورت هب

 ارتقای ی منزله به نفعان ذیاز جانب  توانبخشی و ناتوانی  ی نهدرزمیمطلوب  کیفیت با تحقیقات

 که است کیفیت با تحقیقات عملی کاربرد دانش ترجمان ،دیگر عبارت به؛ ناتوان افراد سالمت

 .است ناتوان افراد زندگی ی توسعه منظور به نفعان ذی مشارکتی و سیستماتیک مرور از برآمده

آنچه  و دانیم می کهآنچه  فاصله تا نماید می تسهیل را تحقیقات نتایج زا استفاده دانش ترجمان

 .کند می منتهی عمل به را دانش رو ازاین به حداقل برساند؛ کنیم می عمل آن به که را

            دانش ترجمان مفاهیم و ها سایرتعریف.4-1-2

 شکلی به تحقیقات از ناشی شواهد یریارگک به و کیفی بررسی مراحل شامل دانش ترجمان

 ترجمان. است آن کاربران آگهی پیش ارتقای و بهبودی هدف و زمینه با مرتبط و یدنیفهم

 ها، روش، ها مکانیسم از جامع درک آن الزمه که است چندبعدی و پیچیده یمفهوم دانش

 ید و کاربرد اخالقی. تبادل، تولاست عوامل ینا بین تعامل و اجتماعی و فردی عوامل ها، شاخص

 یبردار ش بهرهیافزا ازطریقن پژوهشگران و کاربران که یعامالت بتمرکب از  یستمیدانش در س

ت نظام یتر و تقومؤثرسالمت، محصوالت و خدمات  یاز منافع حاصل از پژوهش موجب ارتقا

ش یمربوط که با افزا نفعان ذیتوسط  تبادل و کاربرد دانش و دیشود. تول یمراقبت از سالمت م

مراقبت از  یها ت نظامیساز تقو نهی، زمیو جهان یا ها و ابداعات منطقه یمنافع حاصل از نوآور

 کاربرد و سنتز و تبادل معنای به دانش ترجمان. شود میها  سالمت انسان یسالمت و ارتقا

 ومحققان  بین متقابل ارتباطات از ای پیچیده سیستم ی واسطه به تحقیق های یافته

 دانش ی چرخه ی کننده تسریع دانش ترجمان ،دیگر بیانبه  .است دانش ازکنندگان  استفاده

 تا «پژوهش سؤال» گیری شکل زمانها از  تیفعال ی همه که است فرایندی ،دانش ترجمان. است
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طور  به دانش ترجمانپژوهش شروع شود. تنها از اتمام  ینکهنه ا ،گیرد می بر در را «تغییر ایجاد»

 شامل را دانش به عمل و انتقال تولید، شامل ها فعالیت تمام که است فرایندی شامل بالقوه

 که است مراحلیی  همه ی دربرگیرنده که است چترگونه یاصطالحاین اصطالح، . گردد می

 بلکه نیست واحد یدعملکر دانش ترجمان. کند می منتهی عمل ی همرحل به را تولیدی دانش

. کند می تغییر مخاطبان نوع و زمان تحقیق، نوع اساس بر که است هایی فعالیت از ای مجموعه

 است ممکن گیرنده تصمیم وکند  می تحقیق و انتخاب را تحقیق عنوان محقق ،دانش انتشار در

 مشارکت با و ابتدا از گیرنده تصمیم و محقق دانش انترجم در ولی ؛نماید استفاده نتایج این از

 تعامل در آن کاربرد و تحقیق اجرای مراحل تمام در ومی کنند  انتخاب را تحقیقاتی عنوان هم

 افزایش و انتقال ،مقاله چاپ مثل دانش انتشار های فعالیت در ،دیگر عبارت به. دارند قرار هم با

 با دانش انتقال دانش، ترجمان از ناشی دانش انتقال های تفعالی در ولی ؛گیرد می صورت آگاهی

 ارتباطات یقازطر عمل و تحقیق ی زننده گره دانش ترجمان. گیرد می صورت رفتار تغییر هدف

 ومحققان  بین شخصی تماس و همکاری و مشارکت را دانش ترجمان محوریت. است

 ی عرصه به را دانش که است فرایندی دانش ترجمان. دده می تشکیل دانشکنندگان  استفاده

 تحقیق نتایج بودن کاربردی صرفاً نه و کردن کاربردی معنای بهدرواقع  و است کرده منتقل عمل

 و آگاهی سطح در تغییر ایجاد دنبال به نفعان ذی به تحقیق نتایج انتقال با دانش ترجمان. است

 نتایج کاربرد با و شروع پژوهش ی ایده با که است ای زنجیره دانش ترجمان. است آنان رفتار

 از راکنندگان  استفاده دانش، ترجمان. یابد می اتمام آن مخاطبان در رفتار تغییر و پژوهش

 ترجمان. است عمل به تحقیق شدن ختم دانش ترجمان خالصه، طور هب و نماید می آگاه دانش

 آن «دانش ترجمان» تعریف دیگر، عبارت به ؛دانیم می که است چیزی آن کردن کاربردی دانش

 علمی مجالت چون معمول مجاری ازطریق ها پژوهش قراردادن دسترس در از فراتر مراتب به را

 اساسی مفاهیم یا اصلی های پیام استخراج شامل که است دانستهها  همایش در مطلب ی ارائه و

 .(10 -2) است شخصم مخاطب های گروه بهها  آن رساندن و تحقیق نتایج دل از

 دانش ترجمان اصول و ها تعریف در مهم نکات.5-1-2

 .است تحقیقات از حاصل دانش کاربرد بر تأکید دانش ترجماندر  -

 .است جدید دانش کاربرد و تولید بین مراحل تمام ی دربرگیرنده دانشترجمان  -

 .است الزم دانش ترجمان تحقق برای دانش کاربران و دگانتولیدکنن مداوم مشارکت -

  .است اصل ،دانش ترجمان در فرایند چندسویه ارتباطات و بودن غیرخطی و تعاملی -

 .است ای رشته بین یفرایند دانش ترجمان - 
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 انجام تحقیق مناسب روش ،شود می ارائه هایی فرضیه و سؤاالت ،دانش رجمانت ی چرخه در -

 کار به عملی مشکالت حلبرای  ها یافته این سپس شود، می تفسیر نتایج و ها یافته وگردد  می

 و دانش مولدین مختلف های گروه برونی و درونی مشارکت و مداوم تعامل درواقع. روند می

 .است دانش ترجمان اصلی جزء تحقیق، مراحل تمام در آن کاربران

 آن در تحقیق نتایج است قرار کهای  جامعه اجتماعی های زمینه درخصوص محققان هرچه -

 بیشتر گذاران سیاست تصمیم بر تحقیقات این تأثیر احتمال ،بدانند بیشتر ،شود گرفته کار به

 . بود خواهد

 درنظرگرفتن بدون شواهد ایجاد دانش ترجمان در اصلی چالش. هستند اتثب بی شواهد -

 و بحث فضای ایجاد برای وگو درخور گفت شواهد ایجاد و آن به حساس ولی موجود های زمینه

 .است ها آن ی درباره وگو گفت

 علم اگر. ستنده شونده اعمال های اریذگ سیاست در جایی یافتن دنبال هب شواهد انواع تمام -

 در دیگر شواهد بر ها آن آنگاه ،نماید ایجاد گذاران سیاست بین در را شواهد از درکی نتواند

 .نمایند می تکیه خود های گیری تصمیم

 های توانایی از نیز آن کنندگان اعمال و دارد مشخصی و متفاوت سطوح گذاری سیاست فرایند -

 .برخوردارند متفاوتی

 .برانگیز چالش های ارزش بر تا بگذارند عقاید تغییر بر را خود تمرکز تربیش باید محققان -

؛ بنابراین  سیاست بر فقط نه گردد تأکید شواهد مالکیت به ترغیب بر باید دانش ترجمان در -

 بر مبتنی عمل حتی و نیاز بر مبتنی شواهد در خصوص وگو گفت بر دانش ترجمان ی سایه در

 .گردد تأکید باید شواهد

 ،نیست محصول ،تحقیق اگر. است اجتماعی  ی درزمینه ها فرایند تالقی محل دانش ترجمان -

 را فوق فرایندهای دانش ترجمان است، فرایند نیز نآ نیست اتفاق ،سیاست اگر و است فرایند

 درنظرگرفتن و وگو گفت فضای درنظرگرفتن با و طریق این از را ها حل راه وکند  می ملحق مه به

 .آورد می دست هب اجتماعی های زمینه

 علت و محل و چگونگی به محققان و تحقیق به گذاران سیاست پیوستن و ارتباط میزان -

 .دارد بستگی پیوستن گونه این

 به و کند می بیشتر را ها سازمان رقابت تقدر ،دانش ترجمان که معتقدند ازمحققان برخی -

 .(7) سازند هماهنگ ها نوآوری و تغییر با تر سریع را خود که دهد می امکان ها آن
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  دانش ترجمان تاریخچه .2-2

 تحقیقات، نتایج که هنگامی ؛شد آغاز دوم جهانی جنگ از پس مدرن، تحقیقات طالیی دوران

 سال در سپس. یافت گسترش غیرفعال صورت به و شد منتشر ها تدول یها سیاست از خارج

 آموزش، و بالینی راهنماهای فعال انتقال 1شواهد بر مبتنی پزشکی پیدایش بامیالدی  1970

 در خصوصی صنایع گرفتن پیشی دنبال به و داد رخها  آن کارگیری هب و سازگارنمودن و ترجمه

 نظری چارچوب زمان این در. گردید پدیدار نیزها  وریفنا ارزیابی محصوالت، ی توسعه و پژوهش

. گردید مشتقها  نوآوری انتشار اجتماعی تئوری از پژوهش، گیریکار به و پژوهش انتقال

 های سرویس و 1660 سال به انگلیس در اختراعات ثبت به دانش ترجمان به مربوط های فعالیت

 فعالیت این طی. کرد اندازی راه 1914 سال در 2لور تاسمی که گردد برمی کشاورزی ی توسعه

 ارتقای منظور به هایی توصیه ها دانشگاه اطالعات اساس بر کشاورزی ی توسعه مؤسسات

 با مرتبط تحقیقات انتشار ملی ی مؤسسه. نمودند ارائه داران دام و کشاورزان به کشاورزی

 برای جدیدی اصطالح را دانش ترجمان 2005 سال در ودخ 10 شماره فنی گزارش در 3ناتوانی

 در شواهد بر مبتنی تحقیقات کم کاربرد مشکل آن و داند می قدیمی ی تاحدودیمشکل توضیح

 دهیم می انجام عمل در کهآنچه  و دانیم می کهآنچه  بینخأل  وجوددرواقع  و بیماران مراقبت

 گردد، برمی 1960 ی دهه اواسط به سالمت های حوزه در تحقیقات کاربرد ارزشیابی گرچه. است

 آمریکا، در 1989 سال در. است شده تشدیدجاری  سال 25 طی سابقه با موضوع این به توجه

 کانادا دولت 1997 سالدر  .شد تأسیس 4کیفیت و سالمت های مراقبت در تحقیق آژانس

 در را آژانس چند 2000 سالو  نمود گذاری پایه را 5سالمت یها مراقبت ارتقای ی مؤسسه

 آمریکا در سالمت ملی مؤسسات 2006 سالدر  .نمود ادغام کانادا سالمت تحقیق مؤسسات

 علمی ی مؤسسه شصت حاضر حال در که نمود گذاری پایه را 6بالینی و ترجمان علوم جوایز

 ترجمان مفهوم اگرچه گفت، توان می اجمالر طو . بهکنند می حمایت آن از کشور این در بالینی

 در جهانی سطح در عمل و دانشخأل  به واقعی توجه ؛است بوده مطرح قبل ها دهه از دانش

 بر نشست این در. داد روی (1) مکزیکو در بهداشت یوزرا نشست در و میالدی 2004 سال

                                                      
1
. Evidence-based medicine 

2
. Smith-Lever 

3
. National Center for the Dissemination of Disability Research :NDDR  

4
. Agency for Healthcare Research and Quality 

5
. Canadian Foundation for Healthcare Improvement, or CFHI 

6
. Clinical and Translational Science Awards  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_on_Disability_and_Rehabilitation_Research
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 نمودن وضع در تحقیق ی بالقوهکنندگان  استفاده درگیرنمودنمنظور  به 1گری واسطه نقش

 تأکید سالمت نظام در شواهد بر مبتنی گذاری سیاست بر همچنین و تحقیقاتی های اولویت

 و توانمندسازی و دانش تبادل و وگو گفت دانش، به دسترسی وضعیتی چنین در. گردید

 .است الزم دانش ترجمان برای سازی ظرفیت

  دانش جمانتر به مند نظام ردکیرو .3-2

 دانش ترجمان یاجزا .1-3-2

 تا است مجموعه یک صورت به نتایج آن ی ارائه و منفرد تحقیقات نتایج ترکیب 2:دانش سنتز

 .شود مشخص ،دانیم نمی که راآنچه  و دانیم می نظرعناوین مد درخصوص کهآنچه 

 با متناسب رسانه و پیام شناسی، مخاطب اساس بر باید دانش انتشار در 3:دانش انتشار -

 .شود می مشخص مخاطبان

 مشارکت یقمحققان ازطر و دانش کاربران بین تعامل برقراری، دانش تبادل در 4:دانش تبادل -

 .گیرد می شکل تحقیق انجام درها  آن

 باید قوانین و ها ارزش و اخالقی اصولدرنظرگرفتن  با دانش تبادل 5:دانش اخالقی کاربرد -

 .(8) گیرد صورت

 ی کننده تأمین بخش به را دانش ترجمان یاجزا ،نیاز و تقاضا اساس بر توان می دیگر سوی از

 .(8) نمود تقسیم دو این بین ارتباطات بخش و شواهد به نیاز بخش 6،تحقیق شواهد

 دانش ترجمان پنجگانه مراحل .2-3-2

 د؟یرا انتقال ده یامید چه پیخواه یم  .1

 رسانده شود؟ ی/کسانید به چه کسیام باین پیا  .2

 ؟ برسانند ی/کسانید چه کسیبارا ام ین پیا .3

 د رسانده شود؟ یبا ییت و محتوایفیام چگونه و با چه کین پیا .4

 (9, 10) ؟است چگونه امیپ نیا تأثیر. 5

                                                      
1
. Brokering 

2
. Synthesis 

3
. Dissemination 

4
. Knowledge Exchange 

5
. Ethically-sound application of knowledge  

6
. Supply Side 
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 دانش از یبردار بهره های الگو .4-2

 دانش از یبردار بهره یالگوها بر یاجمال یمرور .1-4-2

 در خالصه طور به که شده ارائه نشدا ترجمان و یبردار بهره یبرا یمتنوع و متعدد یها الگو 

 حیتوض ها مدل نیا از یبرخ به راجع مبسوط صورت به سپس و شده ارائه 1 ی شماره جدول

 .(14-3) ه استشد داده

 است مهم پروژههر  برای ریزی برنامه موقع در دانش از یبردار بهره های الگو دانستن: نکته. 

 دانش از یبردار بهره های الگو: 1 دولج

 توضیح لفؤم الگو

 دانش از استفاده

Weiss CH. (1979); 

Yin RK, Moore GB. 

(1988); Kline SJ, 

Rosenberg N. (1986) 

 مدل ،دانش راندن پیش های مدل شامل ها مدل این

 مدل. است تعاملی مدل و شارانت مدل تقاضا، کشش

 های پژوهش از استفاده برای همچنین« ویس»

 .است گذاری سیاست در اجتماعی علوم

Knott J, 

WildavskyA(1980) 

 صورت به تحقیق کارگیری به دیدگاه این در

 شناخت پیام، رساندن افتد، می اتفاق ای فرایندچندمرحله

 کاربرد و نفوذ تالش، رجوع،

Landry R, Lamari M, 

Amara N.(2001) 

 و انتشار اقتصادی، فناوری، مدلچهار  شامل قالب این

 .است اجتماعی تعامل

Nutley S, Walter I, 

Davies, H.(2003) 

 اصلی گروه چهار به تحقیق از استفاده ی مقوله در

 در اثر و حمایت بسیج مفهومی، ابزاری، :شود می تقسیم

 تر وسیع سطحی

Lavis JN, Robertson D, 

Woodside JM, Mcleod 

CB, Abelson J. (2003) 

 مدل این در پژوهش از استفاده مختلف های شیوه

 نمادین و مفهومیو  ابزاری :از عبارتند

Logan J, Graham 

LD.(1998) 

 برای است مدلی و است «اتاوا» عنوان تحت مدل این

 که پژوهشی های یافته مدیریت و دانش زا استفاده و نشر

 اصلی قسمت سه زیرگروه در که بوده جزء شش شامل

 .است گرفته قرار( ارزشیابی و پایش ارزیابی،)

Institute on Disability 

and 

Rehabilitation 

Research. the 

Research Utilization 

Support and Help 

(RUSH) Project (2006) 

 تحقیق از استفاده برای مؤثر اجزای ،مدل این در

 .کاربر و ارتباطی محیط زمینه، محتوا، منبع، :از عبارتند
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 دانش از یبردار بهره های الگو: 1 جدولادامه 

 بر متمرکز مدل

 بهداشتی پیامدهای

 رفتار تغییر و

Davis D, Evans M, Jadad 

A, Perrier 

L, Rath D, Ryan D, 

Sibbald G, Straus S, 

Rappolt S, Wowk 

M,Zwarenstein M. (2003) 

 ای پیوسته طیف درواقع دانش انتقال فرایند مدل این در

 برای توافق شدن، آگاه مداخله، انجام شامل که است

 .است ها فتهیا از استفاده به متعهدشدن و پذیرش

 بین ارتباط

 دستاوردهای

 نوع و پژوهشی

 گیری تصمیم

Hanney SR, Gonzales-

Block MA, 

Buxton MJ, Kogan M. 

(2003); 

Hanney S, Packwood T, 

Buxton M.(2000) 

 از حاصل دستاوردهای ورود مراحل ،مدل این در

 در ها آن از استفاده و مدیریتی  عرصه به پژوهش

 فرایند پژوهش، درونداد :از عبارتند گیری میمتص

 ثانویه بروندادهای تحقیق، ی اولیه بروندادهای پژوهش،

 .نهایی پیامدهای و تحقیق کارگیری به تحقیق،

 بین اتصال تسهیل

 عمل و تحقیق نتایج

Lavis JN, Lomas J, 

Hamid M, 

Sewankambo NK. (2006) 

 گیران تصمیم ترغیب نعناوی تحت مدل چهار شامل

 ،(Push effort model) ها واسطه و محققان توسط

 ،(pull effort model) گیران تصمیم فشار مدل

 (Exchange efforts model) متقابل تعامالت

 مدل عنوان تحت فوق مدل سه از ترکیبی مدل و

 .است( Integration efforts model) یافته ادغام

 منظور به اقدام :مدل

 تحقیق یساز پیاده

 بهداشتی خدمات در

 (PARIHS) یا

Rycrojt-Malone J. (2004) 

 عامل سه به تحقیق یساز پیاده در موفقیت ،مدل این در

 شواهد: از عبارتند که است وابسته کلیدی

(evidence)، موجود ی زمینه و وضعیت  (context) 

 facilitation)) کنندگان تسهیل و

 ارتباط ایجاد

 بین ساختاری

 و گیران تصمیم

 محققان

Canadian Health Service 

Research Foundation 

(2000)   

 و محققان بین ای ویژه ساختاری ارتباطات مدل این در

 گیران، تصمیم ن،محققا» چارچوب در گیران تصمیم

 های رسان آذوقه و مالی کنندگان تأمین یا ها صندوق

 .است شده ارائه «دانش

 با محققان آشنایی

 کاربران
Jacobson N, Butterill D, 

Goering P (2003). 

 کاربران، ی مجموعه: است حیطه پنج شامل قالب این

 و محققان بین رابطه پژوهش انتقال، مورد موضوع

 .دانش نشر های استراتژی کاربران،

 CIHR(2004) دانش ی چرخه

 های اولویت تعیین :شامل مرحله هفت از مدل این

 بخش در ها اولویت تعیین پژوهش، انجام پژوهشی،

 از استفاده دانش، کاربرد و نشر دانش، سنتز ،دانش

 .است شده تشکیل دریافت میزان یارزیاب و دانش
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 عوامل

 و «کننده تسهیل»

 «دانش های جریان»

Štrach, P., Everett, A.M. 

(2006) 

 از عبارتند «کننده تسهیل عوامل» ،مدل این در

 و دانش انتقال برای انگیزه ،دانش انتقال های کانال

 .خاص شرایط در دانش انتقال برای توانایی

 میزان سنجش: از عبارتند نیز «دانش جریانات»

 .ای فاصله و زمانی ابعاد در دانش انتقال

 انتقال های استراتژی

 دانش

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) 

 ریزان برنامه به پیام انتقال برای کلیدی عامل پنج

 انتقال ی پروسه رسان، پیام مخاطبان، پیام، :از عبارتند

 .انتقال تأثیر ارزشیابی و

 

 ویس راه نقشه .2-4-2

 نتایج سودمندنمودن چگونگی به را خود توجه شناس جامعه دانشمندان میالدی، 1970 دهه در

 جلب به را خود توجه گذاران سیاست همچنین. نمودند معطوف گذاران سیاست برای تحقیق

 توجهات این به ویس کارول. دندنمو معطوف اجتماعی سودمند تحقیقات از دولتی های حمایت

 از متفاوت معنایبنابراین  ؛است معنی چه به واقعاً کاربردی تحقیق که داد جواب ترتیب بدین

 :داد ارائه زیر شرح به را آن به نیل الگوهای و دانش بودن کاربردی

 

                                                                           

 ویس کارول

 1دانش از منبعث الگوی .1-2-4-2

 رسالت به پاسخ محققان ی وظیفه، دانش از منبعث مدل برطبق

 براست.  دانش ی فزاینده تولید که است ای حرفه و اختصاصی

 و دارد ارزش خود یخود به دانش دانش، از منبعث الگوی اساس

 علم ارزیابی و تولید خود علمی ی جامعه. شود می سنجیده علمی کیفیت اساس بر اعتبارش

 کردن کنترل و محور قضاوت نظام دانش، از منبعث مدل در همچنین .دارد برعهده را مرتبط

                                                      
1
. Knowledge Driven 
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 هک دانشمندی یا دانش خاستگاه و کندمی تضمین را دانش بودن مناسب ،1دانشگاهی همکاران

 در سخت دانش .است برخوردار بیشتری اعتبار از کند منتشر مجالت در را بیشتری مقاالت

 خود است مناسب ها آن برای بینند می که را دانشی آن ها آفرین نقش و گیرد می قرار جایی

 فرایند صورت به دانش از منبعث مدل. است غیرفعال دانشگاه نقش مدل این در. آورند دست به

 منتهی جدید های سیاست و کاربردهای به تحقیق جدید نتایج ،مدل این برطبق و است خطی

 به دانش وجود و است تحقیقی ای توسعه انتشاری سنتی یرویکرد به معتقد مدل این .شود می

 .است مرتبط آن مستقیم بودن کاربردی

 2مسئله حل الگوی.2-2-4-2

 خبرگان یا محققان با را مشکلی ت،سالم خدمات کنندگان ارائه ،مسئله حل الگوی اساس بر

 نقش بر ،مدل این در. پردازند می خود ی روزانه مشکالت حل به صورت بدین و کنندمی مطرح

 مشکالت به گویی پاسخ برای علمی ی جامعه از خدمات کنندگان ارائه انتظارات و نیازها قانونی

 که است آن از استفاده تنها بلکه ندارد، ارزش خود ودیخ به دانش و استشده  تأکید ها آن

؛ باشد مسئله حل به هدف بتواند که است برخوردار اهمیت از دانشی آن یعنی یابد؛ می اهمیت

 روزمره. مشکالت یا مردم سالمت افزایش سطح برای نمونه،

 باید محققان و است اجرایی های سازمان خواست ،دانش برتری مالکمسئله  حل الگوی مدل در

 دهندگان ارائه بین منطقی همکاری و ارتباط مستلزم مدل این. باشند ها آن های خواست پیرو

 مستقیم کاربرد بر مبتنی و خطی فرایند صورت به مسئله حل مدل. است محققان و خدمات

 و کاربرد بر مبتنی گیری یمتصم بر دلم این آنکه خالصه ،است مسئله حل برای تحقیق نتایج

 (تحقیق شواهد بر مبتنی گیری تصمیم. )است شده نهاده بنا تحقیق نتایج از استفاده

  3(گرایانه کنکاش) تعاملی الگوی .3-2-4-2

 دانش ،ستیکامل ن ین ارزشمند است ولینو دانش گرایانه، کنکاش یا تعاملی الگوی اساس بر

 نظر اتفاق و اجتماعی تعامل با که است برخوردار اهمیت از هنگامی و است جتماعیا ی سازه یک

 الگوی در. نماید تضمین را شده تولید دانش از بهینه ی استفاده تواند می سازه این .شود تولید

 .دهند می صورتآنان  مشارکت باو  نفعان ذیمحققان و را دانش  ی د متفقانهیتول ،گرایانه کنکاش

 مدل اساس بر مزبور همکاری بلکه ،ستین نییاز باال به پا دانش کاربران ومحققان  بین یهمکار

                                                      
1
. Peer Group 

2
. Problem solving 

3
. Interactive or Deliberative  
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 دانش، است یاجتماع یا جاکه دانش سازه از آن تعاملی، الگوی در .(1شکل) است ای چرخه

 یبرا یاصل ی هیسرما ،دانش. ابدی یاعتبار م یو با کنکاش عموم یتعامالت اجتماع بر مبتنی

 گذاران سیاست و است غیرخطی فرایند بر مبتنی مدل ایناست.  یو اجتماع یفرد ی سعهتو

 ،تحقیق و گیری یمتصم فرایند الگو، این در. آورند می دست هب مختلفی منابع از را الزم اطالعات

 .است منتج چندگانه تعامالت و روابط شامل گذاری سیاست به

 
 مدیران و گذاران سیاست بامحققان  تعاملی ی شبکه: 1شکل

 محور سیاست الگوی .4-2-4-2

 را گذاران سیاست موقعیت موافق، و جهت هم عقاید یا عالیق جمع محور، سیاست الگوی در

 تأیید برای تحقیق و نیست جدید شواهد پذیرای و است نفوذناپذیر عقاید کند. می مشخص

 .رود می کار به گذاران سیاست موقعیت
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 1(راهبردی) تاکتیکی الگوی .5-2-4-2

 و گردآوری ها آفرین نقش سایر همانندباید  که است منابعی از دانش راهبردی، مدل اساس بر

 درنتیجه ؛ندارد خاصی ویژگی دانش  شدیدتر، شکل در. گردد استفاده یاشود  ردوبدل

 ،باشد فراهم سازمانی و اجتماعی بسترهای ایرس که زمانی تنها ونیست  مند ارزش خود خودی به

 منابع جامعه در تغییر ایجاد برای ،مدل این اساس بر. کند بارز را خود ی افزوده ارزش تواند می

 اهمیت از همگی عوامل سایر و منابع گیرندگان، تصمیم خواست دانش،. دارد وجود متعددی

. نیست دانش ،نظرمد موضوع تنها و شوند تغییر به منجر یکدیگر کنار در باید و برخوردارند

 برداری بهره برای زمینه ،ها آن از دنبال هریک به. ناپذیر است بینی پیش بسیار اجتماعی تحوالت

 به توجه. است کالن گذاران سیاست از ثرأمت شدت به که شود فراهم تواند می یصورت به دانش از

 آمدها پی و موضوعات بر گذاریتأثیر در ماًلزو دانش. است راهبردی مدل مدنظر ها زمینه این

 دانش، از برداری بهره واداشتن حرکت به برای منطقی راه مدل این در بلکه نیست، ناتوان

 و اجتماعی ی توسعه در را محققان آفرینی نقش رهبریباید  که است کسانی به دادن اهمیت

 و رود نمی کار به آن محتوای ساسا بر تحقیق مدل این اساس بر همچنین. دهند انجام سازمانی

 برطبق .شود می محدود است، عملی اتخاذ فشار تحت رگذا سیاست که وضعیتی در تحقیق انجام

 .شود می استفاده گذاران سیاست گویی پاسخ و دالیل اثبات برای تحقیق از مدل این

2روشنگرانه الگوی .6-2-4-2
 

 ،دانش انتشار و تولید اصلی فایده ،جهانی تجددخواهی ی دوره رد ،روشنگرانه الگوی اساس بر

 فهم در که تغییری ی واسطه  به تر بیش بلکه ابزار ی منزله به نه دانش دنیاست، از درک ی توسعه

 به نهایتاً جامعه، در دانش جریان و تنوع افزایش و دارد اهمیت ،کندمی ایجاد هستی شناخت و

 و ساختارنیافته ،دانش انتقال روشنگرانه، الگوی در. گردد می منجر عملکردها و ها تصمیم غنای

 بین ارتباط. دهد می روی تصادفی و غیرمنتظره طور به ها سازمان  و جوامع در و است غیررسمی

 به و است دمستن آن خود در دانش ی فایده چراکه ؛بماند باقیباید  ونیست  تصادفی عمل و علم

 فرهنگی ای سرمایه دانش .ندارد نیازی ها سازمان و جوامع در دانش از استفاده تجربی دادن نشان

 بر مستقیم طور به تحقیق نتایج آنکه از بیشتر. روزانه لئمسا حل برای ابزاری نه است،

 اساس بر همچنین. دارند تأثیر آن بر ها تئوری و مفاهیم باشند، داشته تأثیر ها گذاری سیاست

 ،مدل این در. دهد می ارتقا را اجتماعی فرهنگ که است مندارزش جایی آن از دانش، الگو این

                                                      
1
. Strategic  

2
. Enlightenment  
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 با دانش .شود می نائل توسعه به طریق این از و داند می بیشتر که دارد بیشتر تعالی ای جامعه

 آن دانش از منبعث مدل با مدل این تفاوت. شود جامعه تعالی موجب تواند می غیرمستقیم تأثیر

 برخوردار اهمیت از اجتماعی فرهنگ و سواد سطحافزایش  دلیل به دانش ،مدل این در که است

 .گیرد می قرار توجه مورد ارزشمندبودن دلیل به علم دانش، از منبعث مدل در ولی ؛است

 کانادا سالمت تحقیقات مؤسسات ی ارائه دانش ترجمان الگوی .3-4-2

 راهنمای یک شامل ،دارد قرار تحقیق ی چرخه مبنای بر که دانش ترجمان جهانی مدل این

 اجزا، بین مشارکت و ارتباطات و تعامالت آن طی که است ای مرحله شش مفهومی

 .(2شکل) است دانش رجمانت شدن عملی اجرای ی کننده تسهیل

 :از عبارتند مرحله شش این

  ؛تحقیق های روش و سؤاالت کردن مشخص(: KT1) 1 مرحله -

 ؛مشارکتی صورت به تحقیق انجام(: KT2) 2 مرحله -

  ؛دسترسدر  و ساده زبان به تحقیق نتایج انتشار(: KT3) 3 مرحله -

 درنظرگرفتن با دیگر های دانش  ی درزمینه قتحقی نتایج قراردادن(: KT4) 4 مرحله -

  ؛یاجتماع فرهنگی های ارزش

  ؛تحقیق های یافته اساس بر عمل و گیری تصمیم(: KT5) 5 مرحله -

 .دانش کاربرد اتتأثیر اساس بر بعدی تحقیقات انجام و تداوم(: KT6) 6 مرحله -

تاراشتنا

 شناد ناربراک
قیقحت  و تالاوس قیقحت جیاتنیناهج شناد

 راک شور

شناد تاریثات

 شناد دربراک

شناد یزاس هنیمز

 جیاتن راشتنا
 نابز اب قیقحت
 هویش و   او
 هب قیقحت ماجنایسرتسد لباق

 تروص
یتکراشم

 و لاوس نییعت
 قیقحت شور

 ساسارب تاقیقحت یدعب تبون ماجنا
 دهاوش زا هدافتسا زا یشان تاریثات

 هنیمز رد قیقحت جیاتن نداد رارق
 یاهراجنه و اه  یهاگ  ریاس

یعامتجا یگنهرف

 لمع و یریگ میمصت
 و دهاوش رب ینتبم
قیقحت جیاتن

KT1

KT6

KT2

KT5

KT4

KT3

 
 .است شده تلفیق دانش ترجمان مرحله شش با که ای چرخه مدل: 2 شکل
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  1کاربران بستر و زمینه شناخت بر مبتنی محور تعامل الگوی .4-4-2

 ترجمان جریان در کننده استفاده های گروه بیشتر شناخت با دیگران ومحققان  ،مدل این در

 ،مدل این در. دارد کاربرد CIHR مدل درالزم  تعامل ایجاد در مدل این .گیرند می قرار دانش

 ی رابطه .4 ؛یق.تحق3 ؛.موضوع2 ؛کاربران. 1: گرفت نظر در را حوزهپنج  باید تعامل ایجاد برای

ها  آنازطریق  تا شوند می مطرح سؤاالتی راهبرد هر در. انتشار های دراهبر .5 ؛کاربرانو  محققان

 و ها خته ناشنا همچنین داند؟ می چه دانش ترجمان و کاربران ی بارهدر محقق که گردد مشخص

 .گردند می مشخص ها اولویت

 کاربران ی حوزه .1-4-4-2 

 منابع به دستیابی، گیری یمتصم خصائص، کاربران، عملی ی زمینه باید کاربران ی حوزه در

 شود. بررسی دانش ترجمان ی درزمینه تجارب ومحققان  و تحقیق بهها  آن نگرش اطالعاتی،

 :از عبارتند حوزه این سؤاالت نمونه

 اند؟ گرفته قرار غیررسمی یا رسمی ساختار چگونه در دانشکاربران  -

 د؟دار خصوصیاتی چه و است چگونه دانش کاربرانپیرامون  سیاسی فضای -

 کنند؟ می اتخاذ را تصمیماتی نوع چه دانش کاربران -

 ؟دهند می قرارمدنظر  گیری یمتصم اتخاذ در را معیارهایی چه دانش کاربران -

 مو وعی ی حوزه .2-4-4-2

 ترجمان بستنکار به یقازطر که یموضوع ی ها زمینه و ها خصوصیت به موضوعی ی حوزه در

 .شود می توجه ،گردد حل باید دانش

 :از عبارتند حوزه این سؤاالت نمونه

 کنند؟ می برخورد نظرمد موضوع با دانش کاربران چگونه حاضر حال در -

 است؟ مهم و برجسته نظرمد موضوع دیگری های گروه چه برای -

 ؟است چقدر موضوعپیرامون  های چالش میزان -

 است؟ نیاز خاصی تخصص به موضوع درک برای آیا -

  تحقیق .3-4-4-2

 به تحقیق انطباق و ارتباط و تحقیق به کاربران توجهات تحقیق، خصائص به قسمت این در

 .شود می توجه کاربران گروه

                                                      
1
. Understanding-User-Context Framework  
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 :از عبارتند حوزه این سؤاالت نمونه

 است؟ دسترس در شده بررسی موضوع ی درزمینه تحقیقی چه -

 است؟ چگونه وجودم تحقیق کیفیت -

 است؟ چگونه کاربران با تحقیق ارتباط و تناسب -

 دارد؟ کاربران های اولویت یا انتظارات با غیرمنطبق کاربردهای تحقیق آیا -

 کاربرانو  محققان ی رابطه .4-4-4-2

 .استها  آن به مربوط مسائل و کاربران ومحققان  ارتباط بیانگر قسمت این

 :از عبارتند حوزه این سؤاالت نمونه

 است؟ چقدر کاربران و محقق بین ارتباط و اعتماد میزان -

 دارند؟ را هم با کار ی سابقه کاربران، و محقق آیا -

  دارد؟ را الزم تعامل کاربران، ی نماینده با محقق آیا -

 است؟ مانده باقی ابتث تحقیق پروژه دوره کل در کاربران ی نماینده آیا -

 است؟ اندازه چه تا کاربران و محقق بین تماس زمانی تناوب -

 انتشار .5-4-4-2

 .است تحقیق نتایج انتشار برای کاربردی های راهبرد شامل انتشار 

 : از عبارتند حوزه این سؤاالت نمونه

 ؟ غیررسمی یا رسمی شفاهی، نوشتاری،: چیست کاربران و محقق بین تعامل راه ترین مناسب -

 گیرند؟ قرار تحقیق جزئیات جریان در تا هستند متمایل اندازه چه تا کاربران -

 و کسب تحقیقی  درباره را جدیدی اطالعات قادرند اندازه چه تا کاربران ،تعامل هر طی -

 ؟ نمایند تجمیع

 گروه پسخوراند به آزمون پیش صورت هب خود، طرح نتایج نهایی ی ارائه از قبل محقق آیا -

 دارد؟ توجهی کاربران

 (اتاوا تحقیق کاربرد )مدل محور زمینه الگوی .5-4-2

 تمام در دانش ترجمانبودن  ناموفق یا موفقیت در که ای زمینه های ویژگی بر مدل این در

 ی درزمینه پویا تعامل بر مبتنی مدل این ،درواقع. شود می تأکید، دارند تأثیر آن مراحل

 هر ،مدل این در. است دانش ترجمان ی مرحله هر در درگیر افراد بین عمل و گیری تصمیم

 .گردد می ارزشیابی و پایش و بررسی مداوم صورت هب اجرا به تصمیم از بعد و حین و قبل مرحله
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 های ریزی برنامه موانع این به باتوجه سپس ،شود می بررسی مرحله هر اجرای موانع همچنین

 مدل این در خالصه طور هب. شوند می گرفته کار به موانع این بر شدن فائق برای الزم عملیاتی

 .است مالک نتایج ارزیابی و مداخالت پایش و حمایتگرها و موانع بررسی

 :(3شکل) عبارتند از مدل این اجزاء

 ؛(شواهد تولید فرایند) شواهد بر مبتنی خالقیت -

 ؛(مهارت و نگرش و آگاهی) بالقوه کاربران -

 ؛(نشده کنترل شرایط و اقتصاد، فرهنگ ،اجتماع ساختار،) عمل محیط -

 ؛(پیگیری و دانش انتقال، موانع مدیریت) مداخالت راهبردهای -

 ؛(عمل و قصد) مداخالت پذیرش -

 .(کاربران و سیستم) آگهی پیش -

 دهاوش رب ینتبم تیقالخ
 هعسوت دنیآرف •
 تیقالخ صاوخ •

هوقلاب ناگدنریذپ
 یهاگآ •
شرگن •
 تراهم / شناد •
 قیالع •
 یراج درکلمع •

 لمع طیحم
  نارامیب •
یعامتجا / یگنهرف لماوع •
 یراتخاس لماوع •
 یداصتقا لماوع •
  لرتنک لباق ریغ طیارش •

یا هلخادم یاهراکهار
  عناوم تیریدم •
لاقتنا •
 یریگیپ •

شریذپ
  دصق •
دربراک •

یهگ  شیپ
 رامیب •
 کشزپ •
 متسیس •

 یبایتسد
 اه  تیامح و عناوم

  شیاپ
 دهاوش دربراک نازیم و تالخادم

   یبایشزرا
 اه یهگآ شیپ

 
 اتاوا کاربردی تحقیق مدل: 3شکل
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 (گراهام)مدل  عمل تا دانش فرایندنگر مدل .6-4-2

، گذاران سیاست، پزشکان همچون نفعان ذیرا  تحقیق بر مبتنی دانش کاربرد ،مدل این با

  .دانش به عمل .2 دانش تولید .1: دارد جزء دو مدل این. کنند می تسهیل جامعه و بیماران

 دانش ترجمان فرایند که هرچند ؛است فاز یا مرحله چند شامل خود جزء دو این از هرکدام

 مراحل و جزء دو این بین ای جداکننده و مشخص مرز و است پویا و پیچیده مدل این برطبق

 و دهند رخ متوالی صورت به یا زمان هم است ممکن دانش به عمل جزء فازهای. ندارد وجود آن

 .باشند گذارتأثیر است ممکن دانش به عمل های فاز بر دانش تولید جزء فازهای

 .است شده داده نشان 4 شکل در گراهام نگرفرایند مدل اساس بر دانش ترجمان کلیش توصیف

  .دانش ابزار و محصوالت .3 ؛دانش سنتز .2 ؛دانش کسب. 1: دارد فاز سه دانش تولید

 دانش اکتساب ابتدای در آن ی عمده های قسمت که است ای وارونه قیف همچون دانش تولید

 تولید کمتر تعداد به و یابد می کاهش آن های قسمت تعداد دانش سنتز طی سپس و است

 ی دهانه از، دیگر عبارت به ؛شود می منتهی دانش کردن کاربردی منظور به ابزاری و محصوالت

 درنهایت تا شود یم پاالیش و تصفیه دانش از زیادی حجم ،آن خروجی سمت به قیف این

 در تواند می نفعان ذی نیازهای ،مدل این برطبق. برسد نفعان ذی استفادهبه  آن از کمی قسمت

 مسائل و مشکالت به تحقیق سؤاالتآنکه  ازجمله ؛شود گرفته نظر در دانش تولید ی مرحله هر

 از و استفاده دارد لفمخت کاربران برای تحقیق پیام ینکها یا گردد می معطوف نفعان ذی

 ،مدل این در. گردد می استفاده تحقیق پیام به کاربران دستیابی برای مناسب های روش

 و گراهام. است دانش کردن کاربردی برای الزم های فعالیت نشانگر دانش به عمل ی چرخه

 تأثیر همدیگر بر چرخه مراحل تمام آن طی کهدانند  می پویا فرایندی را چرخه این همکارانش

 را مشکل که هایی گروه یا افراد با چرخه این. است دانش تولید فرایند تأثیر تحت و دارند

 این. شود می شروع مشکالت این بر آمدن فائق برای الزم دانش با همچنین و کنند می مشخص

 با دانش اینهمچنین . هست نیزمسئله  حل سودمندی و صحت ازنظر دانش نقد شامل مرحله

 کنندگان، تسهیل و موانع ارزیابی بعد ی مرحله در. گردد منطبق باید ای زمینه های وضعیت

 اطالعات. شود می شامل را دانش آن از استفاده ی زمینه ارزیابی وکنندگان  استفاده ارزیابی

 و سهیلت برای الزم های راهکار اتخاذ و برنامه این اجرای و ریزی برنامه برای سپس آمده دست به

 پایش بعد مرحله الزم، ی برنامه ی ارائه از بعد. می گردد استفاده دانش کاربرد و آگاهی ترویج

 اتخاذشده ی برنامه و راهکارها کارایی تأثیر مرحله این در. است آن نوع اساس بر دانش کاربرد

 در دانش کاربرد تأثیر دانش ترجمان فرایند یط .شود می سنجیده احتمالی الزم تعدیل منظور به
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 دانش ی استفاده برای نیز ای برنامه. شود می سنجیده سیستم و پزشکان و بیماران آگهی پیش

 در مراحل بین روابط گراهام مدل برطبق. است الزم زمان گذشت اثر بر محیط تغییر با زمان هم

 بر گذارتأثیر یا تأثیر تحت مرحله هر بلکه نیست، سویه یک و خطی دانش به عمل ی چرخه

 کاربردی ی استفاده تولیدی دانش که شود داده نشان اگر نمونه برای ؛است قبلی ی مرحله

 مدل. است شده حاصل دانش کارایی بهبود برای راهکارها و ها برنامه مرور لزوم معنای به ،ندارد

 با مقایسه در دانش ترجمان از تر جامع تصویری)گراهام(  دانش ترجمان ای چرخه و فرایندنگر

 مدل این. شود می شامل نیز را دانش تولید فرایند مدل این زیرا ؛دهد می ارائه اتاوا مدل

 برای دانش از استفاده به مداوم نیاز و ای زمینههای  وضعیت با دانش انطباق به نیاز همچنین

 بیشتری جزئیات مدل این رچنده. شود می شامل را الزم اصالحات انجام و تغییرات بینی پیش

 از کامل، ی چرخهی  منزله به ،کند نمی مشخص را دانش به عمل فرایند از اتاوا مدل به نسبت

 .شود می شامل را دانش تأثیر و کاربرد تا تولید مرحله

 
 گراهام عمل تا دانش فرایندنگر مدل: 4شکل
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 شواهد طبیعتیا  سطح. 1 گردد: می  مرحله سه شامل گراهام، عمل تا دانش دفراین مدل درواقع

 آن با دانش کاربرد که روشی. 3 ؛رود می کار به آن در تحقیقکه  محیطی یا زمینه .2؛ رفتهکار به

 تحقیق نتایج بودن کاربردی موفقیت تعیین در یکسانی اهمیت مرحله سه هر. شود می تسهیل

 و هستند محلی اطالعات و بیمار ی تجربه بالینی، ی تجربه تحقیق، از ترکیبی شواهد، .دارند

 بالینی، ی تجربه و شده انجام خوب واست  معتبر تحقیق که هستند آن نشانگر قوی شواهد

 .اند بوده گیری یمتصم از جزئی ی شده ارزیابی اطالعات و بیمار تجربه

  حیطیم ی زمینه .1-6-4-2

 این. گردد اعمال آن در تغییرات است قرار که است موقعیتی یا مردم شامل محیطی ی زمینه

 همچنین. گردد مداخله آن در است قرار که است شرایطی و فیزیکی محیط شامل زمینه

 زمینه جزء پایش و بازخورد سازمانی، فرهنگ منابع، و قدرت الگوی گیری، تصمیم های فرایند

 ها مؤلفه این. است ارزشیابی و رهبری و فرهنگ شامل زمینه ،دیگر عبارت به ؛شوند می محسوب

 که قوی حاالت تا شوند می شامل را تحقیق ناموفق کاربرد که ضعیف حاالت از وسیعی طیف

 از عبارتست ای زمینه قوی حاالت از مثالی. گردد می شامل ،دارند درپی را تحقیق موفق کاربرد

 کار قالب در رهبری شوند، می محسوب ارزشمند آن در مشتریان و کارکنان آن در که فرهنگی

 .شود می استفاده آن در ارزشیابی مختلف های روش از و گرفته شکلمؤثر  تیمی

  1تسهیل .2-6-4-2

 یا راداف کنندگان، تسهیل و شوند می تر آسان دیگران برایکارها را  که است تکنیکی ،تسهیل

 نقش واقعدر .نمایند می کمک عمل در شواهد کاربرد و نیازهایشان درک در را ها گروه

 اصلی نقش به 2پاریهس مدل در فقط. است توانمندکننده و کننده کمک کنندگان تسهیل

 بر دیگر های مدل مثلآنکه  حال شده، پرداخته تحقیق کاربرد فرایند در کنندگی تسهیل

 . است نشده پرداخته دانش تولید بر مدل این در. استتأکید  دانش بودن کاربردی

 مالک تنها تحقیقات از آمده دست به شواهد یا نتایج که داشت توجه باید :نکته 

 ترجمان برای که ها مدل از بسیاری در که طور همان بلکه نیستند،ها  آن شدن کاربردی

 عوامل البی، و فشار های گروه منابع، همچون دیگری عوامل است، شده ارائه دانش

 رغم علی تحقیقات نتایج نشدن کاربردی بر توانند می اجتماعی و فرهنگی سیاسی،

                                                      
1
. Facilitation  

2
. PARIHS  
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 2شدن کاربردی تا 1بودن کاربردی بین یعنی ؛باشند داشته تأثیر نتایج این بودن کاربردی

 ؛نمایند آفرینی نقش توانند می ناگونیگو کنندگان تسهیل برعکس یا موانع تحقیق، نتایج

 سالمتی بر یمضر هایاثر سیگار ینکها بر مبتنی نتایج آمدن دست به بیننمونه،  برای

 سیگار با مقابله در المللی بین و ملی های فعالیت تحقق و قوانین شدن وضع تا دارد ها انسان

 .(5)شکل بیندازند فاصله دهه چندین توانستند زیادی عوامل

          

 
 کانادا در سیگار با مبارزه عملی گیریشکل مراحل: 5شکل

 :سایت از استخراج 
 Curtesy from: National Collaborating Centre for Healthy Public Policy: 

http://www.ncchpp.ca/76/Multimedia.ccnpps?id_article=376  
 

  3کاربردی ی شده هماهنگ الگوی .7-4-2

 بر گذارتأثیر فاکتورهای ی دربرگیرنده ،کرد ارائه میالدی 1993 سال در لوماس که مدل این

 قرار مدنظر عمل به دانش انتقال برای که رویکردهاییباید  مدل این در .است دانش کاربرد

 بالینی گذاران سیاست و عمومی گذاران سیاست مجریان، جامعه، گروه چهار ی دربرگیرنده ،گیرد

                                                      
1
. Applicability  

2
. Application  

3
. Coordinated Implementation Model 
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 نماید می کمک دانش ترجمان فرایند بر محیطی ارذگتأثیر عوامل بیشتر فهم به مدل این. است

 (.6شکل )
 قیقحت تاعالطا

ربتعم نتم هیهت

لماک روط هب درکلمع طیحم

ییارجا طیحم یشزوم  طیحم یداصتقا طیحم

یصخش
کشزپ تاعالطا هعماج طیحم

رامیب

 ینوریب لماوع
 لاثم یارب
 یاه  یژولونکت

 تاعالطا دیدج

 تیعضو کرد
 و عامتجا طسوت
هریغ

 ینوریب لماوع
  لاثم یارب

 یداصتقا دوکر
هریغ و اه  هلاسر

 هصالخ بیکرت
 دقن یزاس

 یهاگ  ,شرگن , الطا

هرکاذم دربراک

یراذگنوناق

ناگدننک عیرست یعامتجا یاهراشف

 اه   وشم

 
 لوماس کاربردی ی شدههماهنگ مدل: 6شکل  

 استتلر فردی متمرکز الگوی .8-4-2

 تصویری مدل قسمت اولین. است شده گرفته نظر در پزشکان ی استفاده برای: 1استتلر مدل

 مرحله هر برای انتخاب و اطالعات شامل دومقسمت  .است تحقیق کاربرد مرحلهپنج  شامل

 شده سهیلت ی استفاده منظور به که است کاربردی یرویکرد ،استتلر مدل درواقع .(7)شکل است

 :است فرض شش بر مبتنی مدل این. شد ایجاد تحقیق های یافته از مؤثر و

 ؛نشود یا بشود درگیر تحقیق از فردی های استفاده در است ممکن رسمی سازمان -

 ؛باشد سمبلیک یا مفهومی، ابزاری است ممکن دانش کاربرد -

                                                      
1
. Stetler Model 
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 ترکیب تحقیق های یافته با احتماالً تحقیق بر مبتنیغیر اطالعات یا شواهد دیگر انواع -

 ؛آیندمسئله  حل یا گیری تصمیم کمک به تا اند شده

 ؛ندتأثیرگذار شواهد کاربرد و گروهی یا فردی نگرش بر خارجی و داخلی عوامل -

 ؛دهد می قطعی نه و احتمالی اطالعات ما به ارزشیابی و تحقیق -

 مناسبنا ومؤثر نا استفاده باعث دانش کاربرد برای الزم یها مهارت و اطالعات فقدان -

 .شود می دانش از

 از استفاده و تحقیقاتی شواهد انواع شناختن سمت به را کاربران استتلر، مدل ی شده روز به فرم

 .کند می هدایت اولیه العاتمط جای به سیستماتیک مروری مطالعات

  استتلر مدل ی پنجگانه مراحل

 متمرکز تحقیق شواهد منابع و زمینه و هدف بر مرحله این است. آمادگی مرحله :اول مرحله

 دیگران آیا که گیرد می تصمیم و کند می مشخص را ها اولویت و مسائل و مشکالتپزشک  .است

 را زمان و منابع و عقاید همچون گذارتأثیر خارجی و داخلی ملعوا یا نه، کند درگیر نیز را

 شرایط بامنطبق  منابع واست  سیستماتیک مروری شواهد یوجو جست در و کند می مشخص

 .کند می انتخاب را

 سیستماتیک مرور نقد و شواهد اعتبارسنجی بر مرحله این است. اعتبارسنجی :دوم مرحله

. شود می مشخصها  آن بالینی اهمیت و بندی رتبه شواهد یتکیف مرحله این در. است متمرکز

 وجود شواهد اگر. گردد می اتخاذ شواهد رد یا قبول به تصمیم و است کاربرد بر مبتنی ارزشیابی

 ،صورت این غیر در ؛شود می متوقف مرحله این در کار باشند، ناکافی شواهد یا باشد نداشته

 .شود می سوم ی مرحله وارد پزشک و شده قبول شواهد

 که است معیار چهار شامل مرحله این است. گیری تصمیم ای مقایسه ارزشیابی :سوم مرحله

 ی بالقوه شناخت شامل شواهد تقویت اول، معیار. کند می مشخص را عمل در شواهد بردنکار به

 نشانگر که وضعیت با انطباق دوم، معیار. است غیرتحقیق و تحقیق از آمده دست به اطالعات

 سنجی امکان، سوم معیار. است بیماران یا جامعهوضعیت  با تحقیقوضعیت  شباهت میزان

 چهارم، معیار و است دیگران درگیری برای آمادگی و منابع به نیاز خطر، عوامل بررسی شامل

برای  گیری یمتصم برای تغییر به نیاز بررسی و جدید عملکرد با فعلی عملکرد ی مقایسه

 .است نظرمد شواهد از نکردن استفاده یا کردن استفاده

 با که است کاربردی شواهد فرایند بر مبتنی و است کاربرد ترجمه ی مرحله :چهارم مرحله

 یا مستقیم رسمی، یا غیررسمی) استفاده روش ،(سمبلیک ابزاری،، مفهومی) استفاده نوع تأیید
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 سپس و شود می شروع( سازمانی، گروهی، ی)فرد شواهد از استفاده سطح و( یمغیرمستق

 به مرحله این در. بردکار  به را شواهد باید ؟چطور و؟ وقت چه؟ کسی چه که شود می مشخص

 .شود می گرفته تصمیم شواهد از استفاده درنظرگرفتن یا استفاده

 و شواهد از استفاده درنظرگرفتن ارزشیابی ی مرحله دو شامل که ارزشیابی :پنجم مرحله

 ،آزمون یشپیا  پایلوت ی مطالعه با اول ی مرحله در. است شواهد از استفاده به تصمیم ارزشیابی

. گردد می اتخاذ شواهد از استفاده به تصمیم سپس و شود می بررسی عمل در تغییر ایجاد امکان

 .گردد می ارزشیابی رسمیطور  به کاربرد فرایند شواهد، از استفاده به تصمیم یا دوم ی مرحله در

 بسیار مدل این. درواقع است شدنی استفاده درمانی بهداشتی مختلف های گروه برای استتلر مدل

 های گیری تصمیمبرای  تحقیق از کاربردی ی استفاده مراحل تمام در ها گروه اینبه  ،جامع

 .کند می کمک بالینی

 ،وجتسج
 و یدنب هقبط
 عبانم  اختنا

 دهاوش

 نتفرگ رظن رد
 رثوم لماوع

 تیولوا ریثأت

 یهگ  شیپ و فده فیرعت
 هدننک عیرشت  و وم

 و یدربراک دقن
 :یزاس هصالخ
 تروص رد و فیصوت
 یزاس دنتسم ناکما

 و هعلاطم تایئزج
 ناگدننک فیصوت

 فقوت

یکرت
یاتن ب

بایشزرا و ج
نتبم ی

 ی
رایعم رب

 :یریگ میمصت
 اهن  تردق ساسارب دهاوش دربراک

 )درباک مدع( فقوت )فلا
 یلعف دربراک :1 
دربراک نتفرگ رظن رد :2 

 و  طس ، ون دییات :فلا
 تایئزج ساسارب دربراک

2 هلحرم

 دربراک :1 
 یدربراک تایئزج رورم
 لمع و دربراک :یمسر ریغ
 تادنتسم هیهت :یمسر
 هتسب هیهت دهاوش رب ینتبم
 یزیر همانرب و شناد راشتنا
 هلمجزا دهاوش رب ینتبم

 یبایشزرا

 2: 
 :دربراک نتفرگ رظن رد
 رب ینتبم ریغ تاعالطا :یمسر ریغ

 فده
 :1  ل م تایئزج ماجنا :یمسر
  رط بلاق رد دربراک  و یزیر همانرب
 لوبق     ساسارب یبایشزرا اب تولباپ

 نودب ای و تاحالطصا اب( هدرک
دییامن در ای و )تاحالطصا

 هب یبایشزرا
 یئزج ناونع
 لمع زا

 :ایوپ یبایشزرا
 دروم ره یارب فده نییعت
 لامعا دربراک
 ینیبزاب :دهاوش لوصح
 تاریی ت لامعا و  دنی رف
 شیپ و فادها ینیبزاب و مزال
 اه  یهگ 
 تهج رد ررکم دهاوش دربراک
 فادها ققحت

 میظنت
 طیارش

 ناکما
یریذپ

 تابثا
دهاوش

 درکلمع
یراج

 :1 هلحرم
 یگدام 

 :2 هلحرم
 یزاس رابتعا

 :3 هلحرم
 یقیبطت یبایشزرا
 یریگ میمصت و

 :4 هلحرم
 دربراک / همجرت

 :5 هلحرم
 یبایشزرا

ای

 
 استتلر دانش کاربرد مدل: 7 شکل
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  دانش ترجمان ی چهارگانه های الگوهای .9-4-2

 تبادل مدل 3،کشش مدل 2فشار، مدل همکاران، و 1الویس
 ترجمان برای را 5ادغام مدل و4

 .(8)شکل نمودند ارائه دانش

. است تحقیقاتشان نتایج انتشار برایمحققان  های تالش نشانگر :فشار الگوی .1-9-4-2

 ابزار کارگیری به یقازطر تغییر این. است تغییر برای اصلی محرک عامل محقق ،مدل این برطبق

 دسترس در بیشتر را تحقیق نتایج که ها یدئوو و سیاستی های خالصه ،دانش سنتز مثل جذاب

 و سیاسی های زمینه از که شناختی با علمی تبادل نوع این در. گردد می اعمال ،نمایند می

 فشار، مدل در. هستند دانش کنندگان دریافت گیرندگان تصمیم دارد، وجود فشارها

 . کنند می دریافت را خاصی موضوع به راجع اطالعات گیرندگان یمتصم

کنندگان  استفاده و کاربران تقاضای از حاصل های ظرفیت نشانگر :کششی الگوی .2-9-4-2

 عمل اصلی عامل تحقیقکنندگان  استفاده مدل این برطبق. است تحقیقات نتایج و دانش

 .هستند تحقیقات نقادانه های مهارت و اهدشو و اطالعات متقاضی گیرندگان تصمیم و هستند

 ومحققااان  متقاباال تعاماال و ارتباااط اساااس،در ایاان الگااو  :تبههادل الگههوی .3-9-4-2

 مادت  کوتاه برای است ممکن مشارکت این. است متقابل مندی بهره برای دانش کنندگان استفاده

 تعیاین  و افتاد  اتفااق  گاذاری  سیاست و تحقیق از مرحله هر در است ممکن وباشد  درازمدت یا

. گاردد  شاامل  را اطالعااتی  هاای  باناک  انادازی  راه یاا  تحقیق ی پروژه مشارکتی انجام ها، اولویت

 .کنند ایفا را کلیدی نقش توانند می میان این در 6گران واسطه

 ایجااد  محلای  یاا  ملی سطح در ای سسهؤم یا پالتفورم : در این الگوادغامی الگوی .4-9-4-2

 ساالمت  سیساتم  در را تعاملی و ارتباط دانشکنندگان  استفاده ومحققان  بین بتواند تا گردد یم

 نیازهااای کاه  اسات  داناش  گار  واساطه  معااادل داناش  ترجماان  پالتفاورم . درواقاع  کناد  ایجااد 

 ایجااد  و ساازی  رفیات ظ باه  رویکارد  ناوع  این و کند می مرتبط تحقیق ابزار به را گذاری سیاست

 .کند می کمک دانشکنندگان  استفاده ومحققان  بین گفتمان

 دانش ترمؤثر طور به تحقیقاتی های سازمان چطور که شود می مشخص ها مدل این برطبق

 .کنند می منتقل گیران تصمیم به را تحقیق

                                                      
1
. Lavis  

2
. Push  

3
. Pull  

4
. Exchange  

5
. Integration  

6
. brokers  
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 ناربراک
قیقحت

نیققحم

قیقحت ناربراک

 یراشف لدم –   لدم
نیققحم طسوت یلامعا راشف

شناد یوگتفگ تیفر 

نیققحمقیقحت ناربراک

 نیققحم

قیقحت ناربراک

 یششک لدم –   لدم
ناربراک طسوت یششک لامعا

نیققحم

 نامجرت  وطس
شناد

 یماغدا لدم – د لدم
ناربراک و نیققحم ماغدا تهج اه  شالت

  یلدابت لدم –   لدم
 ناربراک و نیققحم نیب یلدابت یاهشالت

 
  (ادغامی مدل تبادلی، مدل کششی، مدل فشاری، )مدل دانش رجمانت ی چهارگانه الگوهای: 8 شکل

          

 1روجرز نو وری انتشار الگوی .10-4-2

 شروع آنجا از تحقیق انتشار و شود می ناشی شناسی جامعه رشد از نوآوری انتشار ،مدل این در

 بنا. گردد می منتقل و منتشر دیگر کشاورز به کشاورزی زا کشاورزی های نوآوری چطور که شد

 های کانال ازطریق نوآوری آن ی درنتیجه که است فرایندی انتشار روجرز، اورت ی عقیده به

 . گردد می منتقل اجتماع سیستم یاعضا بین زمان طی و خاص

 

  

                                                      
1
. Rogers’ diffusion of innovation  
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روجرز اورت                                    روجرز نو وری انتشار الگوی: 9شکل    

  دویس الگوی .11-4-2

 که درحالی ،دارند کمی نقش رفتار تغییر در انفعالی، آموزشی های فعالیت دویس الگوی اساس بر

منظور  به و نیازسنجی بر مبتنی یادآورهامثل  فعال راهکارهای همان ها راهکار ترین اثربخش

خأل  کردنپر برای مهمی ابزار دانش ترجمان ،مدل این اساس بر همچنین. هستند موانع حذف

 مبتنی ؛ بنابرایناست متمرکز رفتار تغییر و سالمت آگهی پیش بردرواقع  و است عمل و دانش

 تمام به ،دانش ترجمان که است استوار اساس این بر دویس الگوی. است عمل بر

 نگاهی درواقع و است شواهد بر مبتنی و دارد توجه درمانی قبتیمرا اعمال در کنندگان مشارکت

 آورندگان فراهم یا ها آموزش و یادگیرندهو   معلم مالحظات آن اساس بر و دارد جامع

 دانش ترجمان .گیرد می نظر در نیز را درمانی بهداشتی مراقبتی سیستم یا بالینی های سیاست

 اجتماعی، بازاریابی، سازمانی آموزش بیمار، آموزش، یرسان اطالع های حوزه آموختگان دانشرا 

 .(10 شکل) کنند می تقویت غیره و کیفیت مداوم ارتقای
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 هدنریگ ری تم

 شناد
)1(

 بیغرت
)2(

 ریثأت
)4(

 شریذپ

 یعامتجا متسیس
اهری تم

 زا هدش  رد تاصخشم
در اه  تیقالخ

 موادت مدع

 شریذپ موادت

 در موادت

 هدنی  رد شریذپ

 یتیصخش یاه  هصخشم -1
 یمومع شرگن لا م روطب(
)ریی ت تهج
 یعامتجا یاه  هصخشم -2
 )ندوب یللملا نیب لا م روطب(

 تیقالخ یارب زاین  رد -3
 هریغ -4

 یتیصخش یاه  هصخشم -1
 یمومع شرگن لا م روطب(
)ریی ت تهج
 یعامتجا یاه  هصخشم -2
 )ندوب یللملا نیب لا م روطب(

 تیقالخ یارب زاین  رد -3
 هریغ -4

 میمصت
)3( 

 یبسن تیزم -1
 یراگزاس -2
 یگدیچیپ -3
 یریذپ نومز  -4
ندوب ریذپ هدهاشم -5

 یبسن تیزم -1
 یراگزاس -2
 یگدیچیپ -3
 یریذپ نومز  -4
ندوب ریذپ هدهاشم -5

 یعامتجا یاهراجنه -1
 فارحنا لمحت -2
 تاطابترا ماغدا -3
 هریغ -4

 یعامتجا یاهراجنه -1
 فارحنا لمحت -2
 تاطابترا ماغدا -3
 هریغ -4

دنی رف قباوسدنی رف قباوس

 ابترا عبانم ابترا عبانم

اهلانااک اهلانااک

بقاوع بقاوع

 ینیزگیاج -
 مهوت عفر -
 ینیزگیاج -
 مهوت عفر -

  نامز
 دانش ترجمان برای دویس ی: الگو10 شکل

 

 1دانش ترجمان در ریچ الگوی .12-4-2

 و اطالعاتی بانک و سایت ایجاد :ازطریق سنتزی علمی شواهد یوجو جست امکان برقراری

 با ارتباط و سنتزی مطالعات انجام و وجو جست ی درزمینه سریع پاسخگوی های واحد

 و استفادهدرخور  های پیام حاوی های بسته ی ارائه ؛کوکران مثل سنتزی مطالعات دهندگان ارائه

 برگزاری ؛اولویت تعیین های زمینه و امکان برقراری ؛خبرنامه و سالیانه های گزارش و کاربردی

 انجام و ها اولویت سر بر توافق منظور به گیران تصمیم و محققان بین گفتمانبرای  نشست

 ؛گذاران سیاست توسط شواهد بر مبتنی گذاری سیاست و محققان ینیازها بر مبتنی تحقیقات

 شواهد کاربستن به و پذیرش و دستیابی در ارانگذ سیاست برای آموزشی های کارگاه برگزاری

 چگونه اینکه و گذاری سیاست به مربوط های درزمینه محققان آموزش و تحقیقات از منتج

                                                      
1
. REACH-Policy Initiative: Knowledge, Dialogue, Capacity  
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 مشارکت آن در یا رهبری را دانش ترجمان های فعالیت چگونه و کنند تولید را سنتزی مطالعات

 .نمایند

 الگوها سایر .13-4-2

 و آموزش که 2گرین سالمت مدل و است محور مشتری که 1پاتمن ،دانش ترجمان مدل

 .است ویس مدل از شده منبعث فرم درواقع که 3ناتلی مدل و است محور مراقبت

 ایران برای دانش ترجمان پیشنهادی مدل .5-2

 بوده برخوردار کمتری اهمیت از دیگر مطالعات در که ما کشور در شده شناخته مانع ترین مهم

 های مدل دلیل همین به ؛است شده انجام های پژوهش کیفیت و پژوهش سؤال أمنش ،است

 برای سبمنا یمدل ،مقاالت از تعدادی در که اوتاوا دانش ترجمان مدل مانند دانش ترجمان

 در استفاده برای ،است شده معرفی توسعه درحال کشورهای در دانش ترجمان وضعیت بررسی

 شواهد تولید زمان از را دانش ترجمان راهکارهای و موانع مدل این زیرا نیست؛ مناسب ما کشور

 و توجه به علمی شواهد تولید چگونگی و أمنش ما کشور در اینکه حال نماید، می بررسی علمی

 پزشکی علوم دانشگاه که دانش ترجمان پیشنهادی مدل دلیل همین به .(8) دارد نیاز ررسیب

 .(7و9) است شده داده نشان 11 شکل در کرده ارائه تهران

 

 

 

                                                      
1
. Pathman  

2
. Green  

3
. Nutley  
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)تاصخشم(

اهراکهار

عبانم

عبانم

اهراکهار
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شناددیلوت

شناد لاقتنا لاوئس لاقتنا

لدابت رب ینتبم یاه  تیلاعف

قیقحت دربراک

 یششک تمس

 
 تهران پزشکی علوم دانشگاه وهشپژ از حاصل «دانش ترجمه چرخه» مدل: 11 شکل

 

 : است قسمت پنج شامل کرده است، ارائه تهران دانشگاه که دانش ترجمان ای چرخه مدل

  1دانش تولید. 1

  2دانش انتقال. 2

                                                      
1
. knowledge creation  

2
. knowledge transfer  
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1پژوهش از استفاده .3
 

  2سؤال انتقال. 4

 3سازمان بستر .5 

 پنجم بخشیعنی  سازمانی بستر بر بخش چهار هر و یکدیگرند با ارتباط در اول بخش چهار

 سازمان در موجود فرهنگ و ها ارزش، ها سیاست رهبری، نظام ،سازمانی بستر. است استوار

 جزء دو شامل دانش تولید. است بخش دو شامل خود چهار تا یک های بخش از هرکدام. است

 هرکدام نیز سؤال انتقال و دانش انتقال. است «تحقیق ومحققان  فردی های ویژگی» عنوان با

 دو بر مشتمل نیز پژوهش از استفاده. هستند «ها استراتژی و منابع» عنوان با جزء دو شامل

 .است گیری یمتصم بستر و گیران یمتصم فردی های ویژگی بخش

 دانش تولید .1-5-2

، کار ی سابقه تحصیالت، سطح سن، شامل «محققان فردی های ویژگی» ،دانش تولید قسمت در

 امکان یا دیگران های وهشژپ به اعتماد مانند دانش انتقال موضوع به نگرش، آگاهی

 های مهارت، ها روش با آشنایی و مهارت، تمایل و انگیزه ،وهشیژپ های ایده رفتن ازدست

 با مطالعات نوع تناسب پژوهش، نوع شامل تحقیق و مخاطبان شناخت و کافی زمان، ارتباطی

 متناسب ساختارهای، (نیازها به پاسخدر ) ها پژوهش یکپارچگی و انسجام پژوهشی، نیازهای

 پاسخدر ) روزبودن به، (نیازها به پاسخدر ) پژوهشی بندی اولویت، ها پروپوزال برای دانش انتقال

 الزم برای تجهیزات از استفاده در مشارکت برای تسهیالت و پژوهش کیفیت، (نیازها به

 .پژوهش

 دانش انتقال .2-5-2

 علمی، مجالت مواد، و تجهیزات مالی، ی سرمایه شامل «منابع» ،دانش انتقال قسمت در

، ها سازمان ینبو  افراد بین ارتباطی های شبکه اطالعاتی، های بانک علمی، مجامع ها، رسانه

 : شامل ها، استراتژی ،دانش ترجمان های واسطهمانند  افراد و قوانین

 ؛ها پژوهش نتایج ی ارائه برای مالی منابع و اجرایی تسهیالت تأمین - 

                                                      
1
. Research utilization  

2
. Question transfer  

3
. context of organization  
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 و الکترونیکی دسترسی ایجاد منظور به اطالعات فناوری و اطالعات مدیریت ارتقای - 

 گزارشها،  نامه پایان مجالت، اطالعاتی، یها بانک به گیران تصمیم و محققان غیرالکترونیکی

  ؛پژوهشی های گروه و محققان مشخصات پژوهشی، یها طرح

 این به دسترسی کردن فراهمو  ها سازمان سطح در و افراد سطحدر  ارتباطی یها شبکه ایجاد - 

 ؛ها شبکه

 ازاستفاده ، پژوهشی نتایج از حاصل یها پیام برای دانش انتقال متناسب یها ساختار تعیین - 

 پژوهش نتایج ی ارائه و پژوهشی یها طرح های گزارش تدوین و مقاالت چاپ در نظرمد یها پیام

 ؛گیران تصمیم به

 یا انگیر تصمیم ومحققان  برای دانش ترجمان خصوصدر الزم های راهنما ی یهته - 

 ؛گروهی های رسانه متولیان مانند هایی سازمان

 های رسانه متولیان مانند هایی سازمان یا گیر تصمیم های سازمان بامحققان  ارتباط تسهیل -

 ؛گروهی

 ارتقای درخصوص انگیر یمتصم ومحققان  برای علمی مجامع و آموزشی های دوره برگزاری -

 ؛گیران تصمیم ومحققان  بین مشترک زبان ایجاد و دانش ترجمان های مهارت

 انتقال با مرتبط های فعالیت تشویق و گذاری ارزش منظور به ارزیابی سیستم استقرار و یطراح -

 ؛دانش

 ؛گیران تصمیم به پیام تقالان مهارت یدارا ،دانش مترجم افراد تربیت -

 ؛پژوهشی نتایج کیفی و روز به متناسب ی ارائه منظور به علمی مجالت نشر مدیریت یارتقا -

 .دانشترجمان  ی چرخه ارتقای ی درزمینه الزم تحقیقات برای سازماندهی و ریزی برنامه -

 پژوهش از استفاده .3-5-2

 و سابقه تحصیالت، سطح بر مشتمل گیران یمتصم فردی ایه ویژگی شامل پژوهش از استفاده

 نتایج به اعتماد پژوهشی، شواهد به نیاز احساسها،  نگرش و اعتقادات و باورها کاری، ی تجربه

 به اعتماد و شناخت، تحقیق روش بهتسلط یعنی  استفاده برای فنی مهارت پژوهش،

 مالی، و قانونی یها محدودیت شامل گیری تصمیم بستر. تحقیقات نتایج و پژوهشگران

 یریگ میتصم یاقتضا)دیگر شواهد وجود فرهنگی، و سیاسی شرایط اداری، ساختارهای

 و تغییر فوری، های پاسخ به نیاز ،ی(رپژوهشیغ و یپژوهش شواهد یتمام از استفاده ی واسطه به

 .است پژوهشگران به دسترسی امکان و گیران تصمیم و مدیران سریع جایی هجاب
 



 93/   فصل دوم

 سؤال انتقال .4-5-2

 و اعتبار ی کننده تأمین های سازمان ی دربرگیرنده که است یمنابع شامل سؤال انتقال

 و دولتی های سازمان سایر و بهداشت وزارت دانشگاه، در پژوهش مدیریت با مرتبط ساختارهای

 : از عبارتند مرحله این های استراتژی. است غیردولتی

 و تحقیقاتی مراکز و محققان مشخصات از اطالعاتی یها بانک به دسترسی ایجاد -

 ؛گیران تصمیم نیازهای و مشخصات از وها  آن یها توانمندی

 ؛گیران تصمیم نیاز اساس بر دانشگاه پژوهشی یها اولویت سازماندهی -

 ؛گیران تصمیم و محققان بین متقابل اعتماد ایجاد -

 ؛ها پژوهش اجرای و تعریف فراینددر  گیران تصمیم و محققان بین ارتباط ایجاد -

 .پژوهشی های گرانت به دسترسی ایجاد -

 سازمان بستر .5-5-2

 :از است ترعبا سازمان بستر

 و دانش ترجمان برای مناسب یها مدل ی ارائه  ی جنبه از سالمت نظام در الگوشدن -

  ؛آن کردن عملیاتی

 ؛دانش ترجمان و دانش مدیریت با مرتبط یها فعالیت از حمایت برای الزم منابع جذب -

 ؛دانشگاه پژوهش بخش در دانش ترجمان ی چرخه به توجه درخصوص فرهنگی بسترسازی -

 ؛دانش ترجمانی  چرخه اقدامات از اجرایی و سیاسی حمایت -

 نیروهای)جذب  فراوان تحقیقاتی و علمی یها وانمندیت با علمی هیئت اعضای گزینش -

 ؛(مدآکار

 ؛آکادمیک های آموزش در دانشترجمان  ی چرخه با مرتبط های آموزش جایگاه بودن مشخص -

 سیستم راستای در ،پژوهش از حاصل دانش ترجمان ی چرخه ارزیابی سیستم بودن مشخص -

 ؛دانشگاه در شدان مدیریت ارزیابی

 .دانشگاه در دانشترجمان  چرخه تسهیل برای الزم قوانینوضع  -

 و نشر و تولید به کهرا  کسانی تمامی و ما پیرامون افراد است ذکر به الزم: نکته 

 کدام هیچ و کرد اریذگ جای مدل چند یا یک در توان می ،اند پرداخته دانش از برداری بهره

 این از مناسبی تعادل تا است الزم بلکه ،نیست صحیح یا غلط خود خودی هب ها مدل این از

 از دانش بر مبتنی یا منبعث مدل پایه، علوم بحث درنمونه،  ؛ براینماییم فراهم ها مدل

 .است برخوردار بیشتری اهمیت
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 دانش از برداری بهره سمت به ،مقاله تولید به رفص نگاه از را گذاری ارزش نظام: نکته 

 .دهیم تغییر

 انتشار و انتقال ی درزمینه نوآوری موضوع به ندادن اهمیت کشور، در علم تولید مشکالت از

 را آن اجزای همة توان نمی رو ازاین ؛است نظام یک قالب در تحقیقات از حاصل دانش ی فعاالنه

 مراکز همچون کشور در نوآوری نظام اجزای اکنون هم. داد قرار یکدیگر کنار در مناسب تعامل با

 همانند ها آن میان مناسب تعامل هنوز اما ؛هستند مطرح اختراعات ثبت مراکز یا ها پارک رشد،

 های فعالیت به گذاری ارزش مشکل که گونه همان درنتیجه .است نشده برقرار نوآوری ملی نظام

ی  همه نبود است، معطوف مقاله تولید سمت به شدت به ،تقارن و توازننبود  دلیل به میعل

 دانش از نادرست برداری بهره و مشکالت بروز موجب نیز کالن سطح در نوآوری نظام عناصر

 .است شده

  دانش کاربرد انوا  و( ها شاخص) ها سنجش.6-2

 افزایش منظور به مختلف مداخالت شامل را دانش کاربرد میالدی 1993 سال در 1بیکر

با  را مختلفی های زیرعنوان او. است کرده تعریف مردم مشکالت حل برای دانش ی استفاده

 دانش، شناسی جامعه خالقیت، انتشار آن، کاربرد و اطالعات انتشار تکنولوژی، انتقالعنوان 

 از استفاده. است نموده مطرح شخصی بین و جامعه ارتباطات و سیاست تحقیق، ازمانیس تغییر

 دانش، از کاربردی چنین آگهی پیش. است دانش ترجمان هدف یقین به ،تحقیق بر مبتنی دانش

 موانع شناخت کنار در وعموض اینبه  میالدی 1960ی  دهه اواخر از. دارد سالمت بر مثبت تأثیر

 .(15) است بوده عالقه تحقیقات شدن کاربردی

 : دارد وجود دانش کاربرد نوع سه

 ؛ابزاری ی استفاده -

 ؛مفهومی یا ادارکی ی استفاده -

 ن.نمادی یا سمبلیک ی استفاده -

 شامل دانش از ابزاری ی استفاده ،داد توضیح میالدی 1997 سال در 2بیرطور که  همان

 شامل دانش ادراکی ی استفاده. است مستقیم و اختصاصی مسیر در تحقیق نتایج کاربرد

 شامل دانش سمبلیک ی استفاده و است عمومی روشنگری منظور به تحقیق نتایج استفاده

 . است شده مشخص قبل از های موقعیت نمودن توجیه منظور به دانش کاربرد

                                                      
1
. Backer  

2
. Beyer  
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 مشهود و مستقیم استفاده آن اساس بر که است متصل گیری یمتصم ایندفر به ابزاری ی استفاده

 1999 سال در 1استابروک. است شده مشخص قبل از مشکالت حل جهت در تحقیق ابزاری

 به تحقیق آن طی که داند می تحقیق ی پیوسته مه به کاربرد را دانش از ابزاری استفاده میالدی

 ادراکی ی  استفاده استابروک ی  عقیده به. شود می ترجمه پروتکل ونهمچ استفاده درخور فرم

 و رسانی اطالع به تحقیق شکل این. شود می منتهی رفتار لزوماً نه و فکر تغییر به دانش

 دانش، از نمادین استفاده استابروک، نگاه در. کند می کمک گیرندگان یمتصم روشنگری

 و استرابروکو  2میلنر. است رفتار توجیه برای یاسیس ابزاری ی منزله به تحقیق ی استفاده

 کاربرد نوع تعیین در مختلف عوامل که دادند نشان کانادا آلبرتای در خود تحقیق در 3هامفری

 تحقیق در درگیرشدن و نگرش آگاهی، علمی، ی درجه مثل عواملی ،دخیلند تحقیق

 ی استفاده بینی پیش در ارتباطات و علمی درجه. هستند دانش ابزاری کاربرد ی کننده بینی پیش

 نقشی زمینه این در نگرش و آگاهی که هرچند هستند، دخیل دانش از مفهومی و ادراکی

 از ننمادی استفاده تعیین در اجتماعی های رسانه و تحقیق در درگیرشدن نگرش، آگاهی،. ندارند

 نوع و تحقیق از  استفاده نوع تعیین در را تحلیلی نگرش نوع این. هستند دخیل تحقیق

. بست کار هب باید مربوط ارزشیابی در همچنین و رود می کار به دانش ترجمان در که راهکارهایی

 ،نباشد کاربردی تولیدشده ی اولیه فرم در دانش است ممکن مواقعی در که است معتقد 4الرسن

 برخوردار خوبی اثربخشی از ،شود داده فرم تغییر کاربران نیازهای اساس بر راگ است ممکن ولی

 یمؤثر کارایی است ممکن ،بوده آن انجام اولیه هدف که فرمی در تحقیق گاهی عالوه، هب. باشد

 تحقیق نتایج بر نگر آینده یا نگر گذشته زمانی بعد. داشته باشد تغییر به احتیاج و نداشته

 و بررسی ،شد ارائه میالدی 1980 سال در که 5کونر الگوی اساسبر  .باشد گذارتأثیر تواند می

 .(12شکل) است برونداد و فرایند ،درونداد ،اهداف بررسی شامل دانش بودن کاربردی ارزشیابی
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فادها دادنورد اهدنی رف  هژورپ یازجااه یهگ  شیپ
یبایشزرا

 یاه  هبنج
یدربراک دنی رف

جیاتن تیفیک
جیاتن تیمها

وگلا
لالدتسا
ناربراک تیع و

  ون
  طس
نامز

 
 دانش کاربرد ارزشیابی برای کونر مفهومی مدل: 12شکل

 

 اهدافی بررسی ؟نه یا باشد کاربردی توانسته تحقیق ینکها بررسی مرحله اولین کونر مدل در

 اهداف ازاعم  تحقیق کاربردی اهداف تعیین. شود می دنبال خاص تحقیق آن کاربرد از که است

 تغییر تحقیق اجرای حین شواهد اساس بر و باشند پویا صورت به است ممکن ثانویه یا اولیه

 و پایایی با را نتایج کیفیت. است تحقیق نتایج اهمیت و کیفیت بررسی ،بعد ی مرحله. یابند

 کاربردهای بررسی، کاربران سوی ازها  آن اهمیت درجه تعیین با را نتایج اهمیت وها  آن روایی

 توان می تحقیق کاربردی های پیام دنبو یدنیفهم و شفافیت بررسی و تحقیق معنادار اجتماعی

 مدل این درونداد دیگر یاجزا از نیز تحقیق نتایج به عمل الزم برای منابع بررسی. نمود بررسی

 .هستند

 با. است نتایج کاربرد و انتشار فرایند مستندسازی و ارزیابی و بررسی سوم، ی مرحله

 مرحله این در. شود می مشخص اهداف و ریزی برنامه از احتمالی های رفتن بیراهه ،مستندسازی

 ی استفاده ی درزمینهها  آن قضاوت و اطالعات درخصوصها  آن عقاید و کاربران مشخصات

 اطالعات از نکردن استفاده یا کردن استفاده برای کاربران دالیل ،(الگو) اطالعات این از مجدد

 و نگرش همچنین و( کاربران خصائص) برانکار ی بالقوه وضعیت و سازمانی نظم، )منطق(

 .شود می بررسی مرحله این در افراد توانایی

 در شوند؟ می بسته کار هب تحقیق نتایج آیا که است این ارزشیابی از هدف چهارم ی مرحله در

 ،دیگر عبارت به ؛شود می مشخص تحقیق نتایج کاربردی فرایند زمان و سطح و نوع ،مرحله این

 از چطور ،(استفاده)سطح ؟ برد می کار هب را اطالعات کسی چه، شود مشخص باید مرحله این در

 کونر، ی عقیده به بنا ؟است کی کاربرد زمان و( استفاده نوع)؟ شود می استفاده اطالعات

 فرایندی نقد ساسا بر کاربرد تأثیرآنکه  ازجمله ،دارد زیادی منافع تحقیق کاربرد ارزشیابی

 تحقیق آخر ی مرحله عنوان به نه ویژه یبخش ی منزله بهکاربرد  انتشار فرایند به، شود می ممکن
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 دانش کاربرد موانعبه  ،گیرند می قرار توجه درمعرض بیشتر کاربردی اهداف، شود می توجه

 . گردد می زیاد مردم یقازطر کاربران ومحققان  تعامل و شود می توجه

  مختلف های کشور در دانش ترجمان  میز موفقیت اجرای از هایی نمونه .7-2

 اثر کهشود  اشاره می مختلف های کشور در دانش ترجمان آمیز موفقیت اجرای از هایی  نمونهبه 

 :باشد گذارتأثیر نیز جهانی سطح دراست  توانسته محدود بسیار و محلی سطوح درها  آن اجرای

  1کیلوگبه  موسوم کمیسیون گزارش .1-7-2

 و ها سیاست و ساختارها از متعددی یها نمونه حاوی کیلوگ به موسوم کمیسیون گزارش

 مرکز در. است آمریکا مختلف های دانشگاه در دانش ترجمان اعمال با مرتبط عملکردهای

 که شده ایجاد «ها دانشگاه اعتالی مرکز» بنام نهادی پورتلند، شهر در اورگون ایالتی دانشگاه

 ایجاد مسئولیت ،مرکز این ی حاکمه هیئت. است جامعه بر مبتنی تعلم آن کار اصلی موضوع

 قبیل از اموری به مشغول علمی هیئت و شده دار عهده را جامعه و دانشگاه بین شراکت و پیوند

. کند می حمایت و کمک جامعه با مشترک یها فعالیتبه  و تاس درسی یها برنامه در نوآوری

 و پژوهش ازجمله هایی درزمینه دولتی نهاد چندین همکاری با دیویس در کالیفرنیا دانشگاه

 ازجمله مراکز از بسیاری. است مشغول کار به محیطی سطح های فعالیت و آموزشی ریزی برنامه

 ارزشیابی برای جدیدی معیارهای ،آریزونا و سیلوانیاپن ایالتی یها دانشگاه و راتجرز دانشگاه

 تشکیل شد، ذکر آنچه نوع از تعهداتی راها  آن اساس کهاند  کرده وضع علمی هیئت عملکرد

 .دهد می

 کنیا در تنباکو با مبارزه طر  .2-7-2

 این نتایج بستنکار به جهت در فعاالنه را دولت که کنیا در تنباکو با مبارزه تحقیقاتیطرح  

 .رساند کمک و ترغیب تنباکوکاری با مقابله در تحقیق

 جنوبی  فریقای رادیویی های برنامه ی تجربه.3-7-2

 از را سالمت در عدالت ی حوزهمحققان  ی چهره ،جنوبی آفریقای در رادیویی های برنامه ی تجربه

 در که داد نشان تحقیقات همچنین. ادد تغییر برنامه این کلیدی مشاوران به رادیکال های گروه

 که کردند می ابراز ،کردند می کوچ جدید مسکونی های محل به که نشینانی زاغه جنوبی آفریقای

 بین وگو گفت برقراری و گردآوری یقازطر دانش ترجمان. هستند تر سالم نه و تر خوشحال نه

                                                      
1
. Kellogg  
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 به جدید های محل به کوچ از را رویکرد نوع توانست مربوط جوامع و مدیران و ریزان برنامه

 حمایتی های فعالیت ی دامنه و کند تبدیل نشینان زاغه این فعلی مسکونی کیفی سطح ارتقای

 .دهد ارتقا نیز ها شهر ی حومه مناطق به ها شهر فقط از را مسئوالن

  ماالوی و کنیا در نقادانه تفکر ترویج .4-7-2

 .گذاری سیاست و تحقیق های حوزه در ماالوی و کنیا در نقادانه تفکر ترویج

 سازمان کنفرانس در قلیان از استفاده با مبارزه در پمفلت اریذگتأثیر .5-7-2

 بیروت در جهانی بهداشت

 در جهانی بهداشت سازمان کنفرانس در لیانق از استفاده با مبارزه در پمفلت اریذگتأثیر قدرت

 و است چندعاملی و پیچیده دانش ترجمان آمیز موفقیت اعمال اگرچه که بود آن نشانگر بیروت،

 ،شود ارائه مناسب زمان در و بجا اگر پمفلت مثل ای وسیله ولی ،دارد نیاز مختلف ابزارهای به

 .برکند جا از نیز را کوه حتی است قادر

  مازون در جیوه با  لودگی منابع به راجع تحقیق .6-7-2

 زنان نقش دانش ترجمان رویکرد اعمال با که آمازون در جیوه با آلودگی منابع به راجع تحقیق

 از پیشگیری نتیجهدر و محلی ناحاکم و یانیروستا بین اجتماعی های تشکل ایجاد در

 و تأکیدبه  محیطی های آسیب با مقابله و تغذیه بهبودی افراد، جان نجات و مربوط های بیماری

 .رسید اجرا

 بنین در  کودکان ومادران  درخصوص سمپوزیوم .7-7-2

 از نفوذی با و قوی نمایش قدر آن بنین در کودکان ومادران  درخصوص یسمپوزیوم برگزاری 

 غربی افریقای کل در گذاری سیاست بر توانست که بود مسئوالن و محققان جامعه مشارکت

 .باشد افکن سایه ومؤثر 

  جامائیکا در تنباکو با مبارزه ی برنامه .8-7-2

 جامائیکا، در کشش یا نیاز بر مبتنی یتحقیق اساس بر جامائیکا در تنباکو با مبارزه ی برنامهطی 

 کنترلی های سیاست اجرای اصلی مانع منافع ادند ازدست ترس که شدند متوجهمحققان 

 اعمال بر مبتنی کنترلی های سیاست اجرایها  آن بنابراین ؛است بوده کشور این در تنباکو
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 دولت درآمد افزایش عامل هم و دخانیات مصرف کنترل اعمال در هم را دخانیات بر مالیات

 .یدگرد اجرا بالفاصله سیاست این رو، ؛ ازایننمودند معرفی

  تانزانیا در سالمت درمؤثر  مداخالت ارتقای .9-7-2

 درمؤثر  مداخالت ارتقای در بسزایی نقش ای رسانه های مقاله و پاورپوینتی های ارائه تانزانیا، در

 .اند داشته سالمت

 گواتماال در ها رستوران در دخانیات استعمال ممنوعیت .10-7-2

 در ها رستوران در دخانیات استعمال ممنوعیت در کلیدی نقش سیاستی های بسته و ها رسانه

 .اند داشته گواتماال

 زنان حقو  مفهوم ی توسعه منظور به دانش ترجمان ابزار از استفاده .11-7-2

 مفهوم ی توسعه برای دانش ترجمان ابزار از 1المللی بین ی توسعه تحقیقات مرکز کانادا، در

 .است نموده استفاده جهان سطح رد زنان حقوق

 ویتنام ی تجربه .12-7-2

 ایه ه کارگا برگزاری و اقتصادی و سیاستی های بسته ،سایت وب یقازطر ویتنام در

 هم با تعامل در ها این و کنند می عمل دولت رسمی مشاوران عنوان هب، محققان گذاری سیاست

 .دارند قرار

 متسال در عدالت پروژه و زامبیا .13-7-2

 درگیرنمودن برای ویدئویی ی برنامه و تئاتر اجرای قالب در سالمت در عدالت پروژه، زامبیا در

 ی مسابقه ایجاد سپس و نظراتشان ی ارائه و موضوع اینی  درباره فکر بهها  آن واداشتن و جامعه

 برخوردار زیادی بسیار ثیرتأ زا کرد، ارائه مردم به دولت که قوی یپیام ی ارائه جهت در رقابتی

 .شد
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 بولیوی در زائد مواد دفع ی برنامه .14-7-2

 میزان توانست بازیافت و ضدآلودگی رویکردهای ی ارائه یقازطر بولیوی، در زائد مواد دفع برنامه

 از محققان تحقیقات نتایج ،راستا این در. برساند حداکثر به را ها شهرداری با مردم همکاری

 .گرفت قرار گذاران سیاست و مردم مساعی تشریک و اقبال مورد و شد ارائه مختلف طرق

 کودکان و مادران مراقبت های برنامه ی درزمینه موفق ی چندجانبه اقدامات .15-7-2

 نیجریه در

 نیجریه در کودکان و مادران مراقبت های برنامه ی درزمینه موفق ی چندجانبه اقدامات ازجمله 

 سایر ومحققان  ،گذاران سیاست از متشکل سالمت گذاری سیاست مشاوره کمیته یلتشک

 مشارکت و هماهنگی برای را الزم بستر کمیته این. است بوده سالمت ی حوزه نفعان ذی

 بین اعتمادی کم جو کردن کم همچنین و ها گروه این ای شبکه فعالیت و بخشی بین

 منابع با جوامع در خصوص هب کمیته این تشکیل .کند می فراهممحققان  و گذاران سیاست

 شواهد بر مبتنی های استراتژی تعیین و گذاری سیاست به را بهداشت های وزارتخانه ،محدود

 تدوین همچنین و کمیته این فعالیت مداوم ارزشیابی و پایش و اعضا آموزش. کند می ترغیب

 دیگر موفق ومؤثر  اقدامات ازجمله ها گروه این بینمؤثر  تعامل برای سیاستی خالصه های بسته

 .(16) است بوده نیجریه در

 دانش ترجمان ی درزمینه کانادا سالمت تحقیقات مؤسسه های فعالیت .16-7-2

 انجام 1کانادا المتس تحقیقات مؤسسه در دانش ترجمان راستای در که هایی فعالیت ازجمله 

 :از عبارتند شود می

 .کانادایی کوکران شبکه از حمایت و دانش سنتز -

کنندگان  استفاده آگاهی برای را ای برنامهمحققان  که 2نهایی امتیازدهی با دانش ترجمان -

 این برای تیازهاییام راستا این در. گیرند می کار به ،نموده تدوین تحقیقات نتایج از دانش

 .شود می داده تخصیص کار

 دانش ازکنندگان  استفاده که پژوهشی یکردهایرو 3شده ادغام دانش ترجمان -

 درمان، و بهداشت کارکنان ریسا و پزشکان ،محققان رندگان،یگ میتصم ،گذاران )سیاست

                                                      
1
. Canadian Institutes of Health Research:CIHR  

2
. End-of-Grant  

3
. Integrated KT  
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 تعیین در دانش کاربربرای نمونه،  ؛دهد می مشارکت تحقیقات دررا  (ها رسانه صنعت،

 درواقع. کند می کمک محقق به نتایج تفسیر و تحلیل و تجزیه در و پژوهش عنوان

 ابزار تعیین کار، روش اتخاذ تحقیق، موضوع گیری شکل در دانش کاربران ومحققان 

 و انتشار آن، از ناشی پیام و طالعهم نتایج تفسیر ها، داده یآور جمع ،اطالعات یآور جمع

 نتایج شدن کاربردی تحقق و دهی جهت در کلیطور به و آن پیام و تحقیق نتایج کاربرد

 .کنند می کار هم با تحقیق

 در. دانش ترجمان برای پانل و اجرایی های امتیاز رقابتی برقراری 1:دانش ترجمان علم -

مؤثر  های راه و تحقیقات نتایج از کاربردی ی استفاده برمؤثر  عوامل فعالیت گونه این

 . شود می مطالعه دانش از کاربردی استفاده

 و فلوشیپ جوایز جوان، پژوهشگران جوایز پژوهشی، دکترای جوایز اعطای 2:آموزش -

  .سالمت حوزه تحقیقات

 آموزشی دوره طراحی و ها دستنامه ونهمچ ،دانش ترجمان برای راهنماهایی تدوین -

 تحقیقات نفعان ذی آموزش دانش، ترجمان تابستانی مؤسسه اندازی راه ،دانش ترجمان

 دانش، سنتز فلوشیپ ی دوره دانش، ترجمان آموختگان شبکه اندازی راه سالمت، حوزه

 .دانش ترجمان جهت در گذاران سیاست توانمندسازی

 مفاهیم به آگاهمحققان  تعداد افزایش منظور به توانمندسازی و سازی ظرفیت ی رنامهب تدوین

 .کنند می کاربردی را تحقیقات که محققانی تعداد و دانش ترجمان

 اویپنت شواهد بر مبتنی گذاری سیاست شبکه های فعالیت .17-7-2

 بهداشت سازمان به وابسته ی کهشب، شواهد بر مبتنی گذاری سیاست ی شبکه یا 3اویپنت 

 مبتنی گیری یمتصم به را متوسط یا کم درآمد با کشورهای در گذاران سیاست که است جهانی

 در تحقیقات شواهد سیستمیک کاربرد ی کننده ترویج ی شبکه این .کند می ترغیب شواهد بر

 تا است گذاران سیاست ومحققان  بین مشارکتی فضای ترویج یقازطر گذاری سیاست

 بهترین بردنکار به شبکه این از هدف. نماید تسهیل را تحقیقات از ناشی شواهد شدن کاربردی

 ایجاد و دانش سنتز سیاستی، های بسته ی ارائه ی درزمینه شبکه این. است موجود شواهد

 .کند می فعالیت دانش کاربران ومحققان  بین تعاملی ی شبکه

                                                      
1
. Science of KT  

2
. Training  

3
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 سالمت اجتماعی ی کننده تعیین عوامل کمیسیون های فعالیت .18-7-2

 نمود فعالیت به آغاز میالدی 2005 سال در 1سالمت اجتماعی ی کننده تعیین عوامل کمیسیون

 بر مبتنی های گذاری سیاست جهت در پزشکان و دانشمندان گردآوری آن اصلی فعالیت و

 بر مداخله یقازطر سالمت درعدالت  ،کمیسیون نای های گزارش نمونه. است شواهد

 .است سالمت اجتماعی های کننده تعیین

 دانش یبردار بهره و ترجمان انتشار، ی درزمینه مختلف کشورهای . سهم19-7-2

 داده نشان دانش یبردار بهره و ترجمان انتشار، ی درزمینه مختلف کشورهای سهم 2 جدول در

 .است شده
 دانش از برداری بهره و ترجمان انتشار، در مختلف کشورهای سهم: 2 جدول
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 خالصه

 عمل و دانشخأل  به واقعی توجه ،است بوده مطرح قبل ها دهه از دانش ترجمان مفهوم اگرچه

 باید. داد روی مکزیکو در داشتبه یوزرا نشست در و میالدی 2004 سال در جهانی سطح در

 در. ندارد وجود کامل نظر توافق آن اعمال های روش و دانش ترجمان تعریفی  درباره که گفت

 یها واژه واند  نشده استانداردها  واژه رسد می نظر به دانش، این جدیدبودن دلیل به دانش انتقال

 ترجمان کاربردی تعریف ترین یعشا ،این وجود با. گردد نمی استفاده دنیا سرسرا در مشترکی

 ،مؤسسات این. کرد ارائه میالدی 2000 سال در کانادا سالمت تحقیقات مؤسساترا  دانش

 وحققان م بین یتعامل مجموعه در دانش اخالقی کاربرد و سنتز و تبادل» را دانش ترجمان

 سالمت، ارتقای منظور به تحقیقات از ناشی منافع تسریع جهت در دانشکنندگان  استفاده

 مهم یاجزا. کردند تعریف «تر مستحکم سالمت سیستم و ترمؤثر محصوالت و خدمات ی ارائه

 کاربرد و شدان تبادل ،دانش انتشار، دانش سنتز: از عبارتند تعریف این در دانش ترجمان

 دانش تولید بین مراحل تمام که است آن دانش ترجمان ی برجسته خصوصیت. دانش اخالقی

 مهم این و شود می شامل را جامعه برای مناسب آگهی پیش ی ارائهمنظور  به آن کاربرد و جدید

رد یک. روشود می صلحا دانش کاربران ومحققان  بین پویا ومؤثر  تعامل و تبادل ی سایه در

ام ین پیا .2د؟ یرا انتقال ده یامید چه پیخواه یم. 1 :از عبارتستبه ترجمان دانش  مند نظام

ام ین پیا .4؟ برساند ی/کسانید چه کسیبا را امین پیا .3 رسانده شود؟ ی/کسانید به چه کسیبا

 و است چقدر امیپ نیا تأثیر زانیم .5د رسانده شود؟ یبا ییت و محتوایفیچگونه و با چه ک

  گردد؟ یم یابیارز چگونه

 این دانستن که شده ارائه دانش ترجمان و یبردار بهره برای متنوعی و متعدد های الگو و ها مدل

 منبعث مدل توان می ها مدل این ازجمله. است مهم پروژههر  برای ریزی برنامه موقع در ها مدل

 روشنگرانه، مدل، راهبردی مدل محور، سیاست مدل تعاملی، مدل ،سئلهم حل مدل دانش، از

 تحقیق کاربرد مدل کاربران، بستر شناخت مدل ،دانش ترجمان ای مرحله شش ای چرخه مدل

 متمرکز مدل لوماس، کاربردی ی شده هماهنگ مدل گراهام، عمل تا دانش فرایندنگر مدل اتاوا،

 نوآوری انتشار مدل الویس، ادغام و تبادلو  کششو  فشار ی چهارگانه های مدل استتلر، فردی

 توصیه برطبق. برد نام را ریچ مدل و ناتلی مدل گرین، مدل پاتمن، مدل دویس، مدل راجرز،

 مشتمل ای چرخه مدل ما، کشور برای دانش ترجمان مناسب مدل تهران پزشکی علوم دانشگاه

 کلیطور  به و دانش انتقال، سؤال انتقال ی درزمینه گیرندگان تصمیم کشش، حققانم فشار بر

 منابع و ها گروه این بستر و مشخصات درنظرگرفتن و شناخت با و گروه دو این بین دانش تبادل
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 ارزشیابی و بررسی شد، ارائه میالدی 1980 سال در که کونر مدل اساس بر. است الزم

 اجرای از هایی نمونه. است برونداد و فرایند ،درونداد ،اهداف بررسی شامل دانش بودن کاربردی

 جنوبی، آفریقای ماالوی، کنیا، آمریکا، ازجمله مختلف های کشور در دانش ترجمان آمیز موفقیت

 اثر که نیجریه و بولیوی، زامبیا ویتنام،، کانادا ،گواتماال، تانزانیا جامائیکا، بنین،، آمازون لبنان،

 اشاره باشد، تأثیرگذار نیز جهانی سطح در توانسته محدود بسیار و محلی سطوح درها  آن اجرای

 دانش ترجمان ازنظر کانادا کشور و کاربردی تحقیقات و دانش انتشار ازنظر آمریکا. است شده

 .دارند قرار مختلف کشورهای نبی اول ی رتبه در
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 سوم فصل

 دانش ترجمان در پیام
 کلی اهداف

 

 خواننده رود می انتظار بنابراین ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 :گردد اآشن زیر نکات با فصل این خواندن از پس

  ؛دانش ترجمان در پیام -

 ؛شود گرفته نظر در باید کاربردی پیام طرح در که سؤاالتی -
 ؛داشت مدنظر باید مطالعه هر پیام استخراج در که نکاتی -
 ؛دانش ترجمان در پیام انواع -

 ؛پیام هر تأثیر قدرت  -
 است؟ مهم علمی شواهد از استفاده در گیرندگان تصمیم برای معیارهایی چه -
 

  دانش ترجمان در پیام .1-3

درواقع  پژوهش پیام. است دانش ترجمان فرایند بخش ترین مهم مطالعه، هر پیام استخراج

 نشانمطالعات  .نیست پژوهش خام های یافته تنها و است پژوهش مستقیم ی نتیجه و حاصل

 استمؤثر  گذاران سیاست و مدیران یها یریگ میتصم بر هنگامی پژوهش نتایج که است داده

 نوع و کیفیت پژوهش، پیام استخراج در. خام یها داده شکل به نه ،شود ارائه ایده صورت به که

 صورت به پیام ی ارائه برای است بدیهی. دارد ای عمده نقش آن، از حاصل شواهد قدرت و مطالعه

 نیاز مناسب کیفیت دارای یها پژوهش مجموعه از حاصل محکم شواهد به ا،اجردرخور  ی ایده

 و باشد محکم شواهد بر مبتنی و شود استخراجها  پژوهش مجموعه از باید پیام نوع این. است
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 ارائه اجرایی پیام یا ایده نیست شایسته ،نباشد برخوردار قوی ی پشتوانه از مطالعه شواهد اگر

 .(1) شود

 شود گرفته نظر در باید کاربردی پیام طر  در که یسؤاالت .2-3

 است؟ مهم موضوع این چرا -

 گویند؟ می ما به را چیزی چه ذکرشده موضوع ی درباره نظرمد تحقیق شواهد -

 دارد؟ تفاوت ایدئال گیری تصمیم با جدید های گیری تصمیم اندازه چه تا و آیا دانیم می -

 د؟ده انجام باید چه و کند عمل باید کسی چه -

 آن مقبولیت میزان تا شود پایلوت باید و باشد معنی بی اصطالحات از خالی باید ها پیام -

 .(2) شود بررسی نهایی ی ارائه از قبل

  مدنظر قرار گیرد باید مطالعه پیام استخرا  در که نکاتی .3-3

 ؛ردیپژوهش صورت گ یک یها افتهید تنها بر اساس ینبا انتقال دانش .1

 ؛پژوهش توجه گردد یالزم است به درجه علم در انتقال دانش .2

 داشته وجودپژوهش  شونده منتقلسودمند و  یها افتهیق از یم تحقیدرک مشترک ت باید .3

 .باشد

 .(2) و فرهنگ گروه مخاطب باشد د متناسب با دانشیام باپی .4

 نباید دانش انتقال که کنند می پیشنهادبا تأکید  موجود شواهد که است آن اول نکته 

 شواهد ی مجموعه از باید ییاجرا پیام و گیرد صورت پژوهش یک یها یافته اساس بر تنها

 به ای مقاله در1لونیدیس. شود استخراج موجود معتبر مطالعات از حاصل نتایج ترکیب از و

 مختلف یها پژوهش در باید نتایج پیام، تقالان از پیش که داد نشان یالدیم 2006 سال

 گیرند، می انجام یاثر یا رابطه یافتن منظور به که مطالعاتی در زیرا ؛باشند شده تکرار

 بعدی مطالعات به نسبت اولیه مطالعات جدید، یداروی درمانی اثر بررسی در مثالطور  به

 اثر این از مشابه مطالعات انجام و زمان گذشت با که درحالی دهند، می جلوه تر پررنگ را اثر

 به ابتدایی، مطالعات یها یافته اساس بر صرفاً پژوهش پیام انتقال بنابراین ؛شود می کاسته

 ای نتیجه گذاران، سیاست و مدیران بالینی، نامتخصص مانند گیران تصمیم سایر یا مردم

 یها پیام به ها آن اعتمادشدن بی وها  پژوهش ضدونقیض نتایج میان آنان سردرگمی جز

                                                      
1
. Ioannidis  
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 مخاطب گروه که پایه علوم مطالعات در که است حالی در این. داشت نخواهد بهداشتی

 . است منطقی کامالً منفرد مطالعات نتایج انتقال ،هستند پژوهشگران تنها ها آن

 متفاوتی های طراحی که مطالعاتی اعتبار، ازنظر شواهد بندی درجه در آنکه دوم نکته 

 مروری مطالعات به مربوط اعتبار درجه بیشترین. نیستند برخوردار یکسانی ارزش از دارند

 گروهی، هم بالینی، کارآزمایی مطالعات ترتیب به بعدی درجات در و است مند نظام

 اعتبار که است بدیهی. دارند قرار خبرگان نظر و بیماران گزارش مقطعی، موردشاهدی،

 ی مطالعه از شده استخراج پیام که طوری به ؛است اهمیت حائز بسیار مطالعات این درونی

 پیام با مقایسه در است، کرده رعایت را تحقیق شناسی روش اصول که یمعتبر گروهی هم

 ؛است اعتمادتردرخور  ،باشد ننموده تبعیت اصول این از که یمند نظام مروری مطالعه

 ها، سوگیری است الزم ابتدا آن حیطرا نوع به باتوجه مطالعه نوع هر برای بنابراین

 های ابزار. شوند گرفته نظر در ها آن کنترل ی نحوه و تصادفی خطاهای گرها، مخدوش

در  نیز الکترونیک صورت به که اند شده طراحی مطالعات نقادانه ارزیابی منظور به بسیاری

 نقد را مختلف عاتمطال مند نظام صورت به توان می ابزار این از استفاده با. هستند دسترس

 اعتبار میزان به توجه دانش انتقال در. سنجید را ها آن درونی اعتبار و نمود بررسی و

 نتایج انتقال و انتشار است بدیهی. است برخوردار زیادی اهمیت از مطالعات درونی

 هایخطا وجود دلیل به و نشده رعایت تحقیق شناسی روش اصول ها آن در که مطالعاتی

 شد ذکر که گونه همان. نیست صالح ،دارد فاصله واقعیت با برآورد سوگیری یا تصادفی

 برای مناسبی شواهد ،هستند برخوردار درونی اعتبار از که یمند نظام مروری مطالعات

 شده استفاده ها پژوهش مجموعه از ها آن در چراکه ؛روند می شمار به پژوهش پیام انتقال

 اولیه مطالعات یازطرف. شود مین رو روبه ها پژوهش ضدونقیض های فتهیا با مخاطب و است

 و گیرند می قرار نقادانه ارزیابی درمعرض ،شود می وارد مند نظام مروری ی مطالعه در که

 .شوند می حذف معتبرنبودن درصورت

 دانش به توجه ،است ضروری پژوهش های یافته انتقال در آن به توجه که سوم نکته، 

 و تهیه مدیران برای که پیامی. است مخاطب شرایط و ها ویژگی ق،یعال باورها، فرهنگ،

. نیست یکسان ،شود می طراحی بالینی متخصصان برای که پیامی با شود می تنظیم

 ؛است متفاوت مخاطبان سایر با شود می طراحی گذاران سیاست برای که پیامی همچنین

 ها آن شکل و نگارش است الزم باشند داشته یکسانی محتوی ها پیام این اگر حتی

 . باشند شده طراحی مخاطب گروه زبان به و مخاطب دانش و وقت با متناسب
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 فرایندانجام  موفقیت برای که است آن پیام استخراج در دیگر توجه شایان و چهارم نکته 

 مفید و یابنده انتقال های یافته زا مشترکی درک به تحقیقاتی گروه است الزم دانش انتقال

 چه پژوهش دانند می پژوهشگران خود گرچه که دهد می نشان شواهد. برسند پژوهش

 الزم منظور این به. کنند منتقل خود مخاطب گروه به را آن توانند نمی ولی ،دارد ای یافته

 ی ارائه ی حوهن و پژوهش ی یابنده انتقال پیام ،یکدیگر با تعامل در تحقیقاتی گروه است

 .بیابند مخاطب های گروه به را تحقیق نتایج

 دانش ترجمان در پیام انوا  .4-3

  پژوهش از حاصل یها پیام انوا  .1-4-3

 1 نو  پیام .1-1-4-3

 ای لحظه شیوع مانند ملموس و مشخص و دقیق اطالعات شامل که است پیامی اول نوع پیام

 .است خاص اریبیم یک

 2 نو  پیام .2-1-4-3

 شواهد نوع یا مطالعه یها محدودیت دلیل به که هایی گیری نتیجه وها  یافتهدوم  نوع پیام

 و محقق بین پویا یتبادل در تواند می اما ،کند هدایت طور مستقیم به راها  گیری تصمیم تواند نمی

 درمعرض سنشان، از نظر صرف کار، اول ماه در کارگران تمام برای نمونه، شود؛ استفاده مخاطب،

 .هستند دیدگی آسیب از زیادی خطر

 3 نو  پیام .3-1-4-3

 ای ایده صورت به تواند می که ی استشواهد مجموعه از حاصل که است پیامی سوم، نوع پیام

 مربوط و کند یم فراهم را مستقیم اقدامات یا مشاوره گوناگون، یها توصیه و شود ارائه 1ییاجرا

 دهد انجام اقدامی چه باید کسی چه که کند می مشخص و است خاص مخاطب یریگ میتصم به

 وجود کمر کامل بالینی ی معاینه از بعد که وقتی  برای نمونه، ؛تغییرکند باید چیزهایی چه و

 بدنی فعالیت انجام به و شود داده اطمینان بیمار باید به شد، رد مهم خطرهای و ها بیماری

 .ندارد احتیاج درمان و عکسبرداری به که شود گفته وی به و شود ترغیب

 است الزم بنابراین است؛ متفاوت پیام انواع از هریک برای الزم شواهد سطح است بدیهی 

 . گردد یریگ میتصم پژوهش اعتبار ی درجه و مخاطب گروه پیام، نوع به باتوجه

                                                      
1
. Actionable message 
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 مستر مک دانشگاه تعریف اساس بر اجرایی های پیام انوا  .2-4-3

 کند: می تقسیم زیر عناوین بهرا  اجرایی های پیام مستر مک دانشگاه

 ؛(یوار )خبر عنوان یها امیپ .1-2-4-3 

  ؛یا جمله تک یها امیپ  .2-2-4-3 

 ؛یپاراگراف کی ای یبند تک یها امیپ .3-2-4-3 

 یا صفحه کی ایکامل  یمتن یها امیپ .4-2-4-3 

 یام خبریپ -الف

 برای بیکاری»برای مثال،  ؛باشد یادماندنی به و جذاب باید ،است کوتاه آنکه عین در خبری پیام

 پیام «سالمتی روی آن اثر و بیکاری» که درحالی است، خبری پیام «است مضر سالمتی

 .شود مین محسوب

 یا جمله یکام یپ - 

 ؛شود نوشته آن نتایج از استفاده یا پژوهش ی  یافته بر تأکید با است ممکن ای جمله یک پیام

 و زندگی روش علت به تأثیر این و دارد منفی تأثیر سالمتی روی بر بیکاری»، مثالطور  به

 زمانی گذاران سیاست» پیام و نماید می تأکید پژوهش ی یافته بر «است بیکار افراد کمتر تحرک

 سالمتی روی بر بیکاری بد یها پیامد به دبای نمایند می طراحی را کار بازار یها سیاست که

 .کند می تأکید ،است مفید گذاران سیاست برای که پژوهش از ای جنبه بر «نمایند توجه

 یپاراگراف یکام یپ - 

 :شود می ارائه زیر الؤس چهار به پاسخ در که است جمله چهار شامل پاراگرافی یک پیام

 است؟ مهم موضوع این چرا -

 گویند؟ می چه باره ندرای موجود شواهد -

 دارند؟ تفاوت چگونه و میزان چه تا مطلوب یها سیاست با موجود یها سیاست -

 ؟انجام دهد کسی چه را اقدامی چه -

 یا صفحه یکام یپ -د

 هر برای ولی ؛دهد می پاسخ فوق الؤس چهار به پاراگرافی یک پیام مانند نیز ای صفحه یک پیام 

 .گرفت نظر در پاراگراف یک مثالً جمله یک از بیش توان می سؤال
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 پیام یک تأثیر قدرت .5-3

 ارتباط آن، شفافیت آن، پذیربودن مشاهده به پیام یک تأثیر قدرت که دهند می نشان ها بررسی

 آن توان می که دارد بستگی )جهت حل مشکل( آن بودن عملی وها  آن های نیاز ،مخاطبان با آن

 :داد نشان زیر فرمول با را

 
 

 چه ینکها مشکل، علت مشکل، تحلیل و تجزیه ی دربرگیرنده باید اصلی پیام دیگر عبارت به

 عملی و شده ارائه های حل راه و است مهم تغییر چرا دهد، ارائه را حل راه باید و تواند می کسی

 .رود می انتظار دیگران از ،تغییر راستای در کهاست 

 : م ال

 در ها مرگ این چهارم سه و گردد می باعث دنیا در را قربانی میلیون یک از بیش سالیانه یاماالر»

 کم وزن باعث ماالریا بازماندگان، بین در حتی. دهد می رخ آفریقایی ی ساله پنج زیر کودکان

به خاطر این  ،این بر  عالوه ؛شود می دیگر مشکالت و راجعه تب خونی، کم نابینایی،، ضعف تولد،

 با. گردد می وارد سالمت سیستم و جوامع ها، خانواده افراد، به صادیاقت ازنظر زیادی باربیماری 

 از استفاده با. دارد وجود بیماری این با مقابله برای ای صرفه به مقرون ومؤثر  مداخالت وصف این

 این دلیل به کودکان ومیر مرگ توان می محلی سطوح در کش حشره به آغشته بندهای پشه

 .«داد کاهش درصد20 تا را بیماری

 وی برای حد از بیش پیام اگر؟ است یدنیفهم ها مادربزرگ برای ما پیام آیا: مادربزرگ تست

 .است آمیز خدعه حد از بیش مخاطبان برای احتماالً باشد، پیچیده

ها  آن همه ،دارند پژوهشگران سایر برای باارزشی یها پیامها  پژوهش ی همه اگرچه آنکه نتیجه

 متخصصان و مدیران و مردم مانند مختلف مخاطب یها گروه برای مفیدی یها پیام توانند نمی

 نموده، توجه پژوهش علمی ی درجه به پیام طراحی از پیش است الزم و باشند داشته بالینی

 .کرد تهیه مخاطب گروه با متناسب را پیام شکل و امحتو سپس

 

 

 میزان تاثیر پیام= 

  × پیام با نیازهای مخاطبان ارتبا میزان  ×بودن پیام میزان عملی

 شدن پیام مشاهدهمیزان  × پیام میزان شفافیت
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   است مهم علمی شواهد از تفادهاس در گیرندگان یمتصم برای معیارهایی چه .6-3

 نیاااز تااا باشااند شااده اسااتخراج مطماائن منااابع از بایااد شااواهد: شااواهد دقاات و عتبااارا -

 ؛کنند تأمین را شواهد به دستیابی و نقد به گیرندگان یمتصم

 کارهایی چه و شده انجام کارهایی چه. باشند ابهام از خالی و شفاف باید شواهد: کیفیت - 

 ؛دهند ارائه تأثیر ترتیب اساس بر را پیشنهادها و نشده انجام

 ؛باشند همراه هزینه تحلیل با باید شواهد: هزینه -

 ؛شوند ارائه جهانی و ملی و محلی زمینه توصیف با باید شواهد: زمینه -

 ؛باشند جاری کارهای و ها موضوع با مرتبط شواهد: زمان -

 ؟ نمود کسب را اطالعات توان می شتربی منابعی چه از: ارتباطات -

 ؛مختلف طرق به و کاربردها برای شواهد از استفاده قابلیت: پذیری انعطاف -

 کاغذی های فرم که هرچند است ارجح شواهد الکترونیک های فرم ی تهیه: شواهد ی ارائه روش -

 .(1-5) است مطلوب نیز

 خالصه

درواقع  پژوهش پیام. است دانش ترجمان فرایند بخش ترین همم مطالعه، هر پیام استخراج

 نشانمطالعات  .نیست پژوهش خام های یافته تنها و است پژوهش مستقیم ی نتیجه و حاصل

 استمؤثر  گذاران سیاست و مدیران یها یریگ میتصم بر هنگامی پژوهش نتایج که است داده

 نوع و کیفیت پژوهش، پیام استخراج در. خام یها داده شکل به نه ،شود ائهار ایده صورت به که

 نکته چهار به مطالعه پیام استخراج در. دارد ای عمده نقش آن از حاصل شواهد قدرت و مطالعه

در  ،ردیپژوهش صورت گ یک یها افتهید تنها بر اساس ینبا : انتقال دانشداشت توجه باید

ق از یم تحقیدرک مشترک ت باید ،پژوهش توجه گردد یقال دانش الزم است به درجه علمانت

د متناسب با دانش و یام باپی و باشد داشته وجودپژوهش  ی یابنده سودمند و انتقال یها افتهی

 میزان ضرب حاصل به پیام تأثیر میزان و دارند مختلفی انواع ها پیام فرهنگ گروه مخاطب باشد.

 شدن مشاهده یزانم و یتشفاف یزان، ممخاطبان نیازهای با پیامارتباط  میزان پیام، دنبو عملی

 است، مهم علمی شواهد از استفاده در گیرندگان یمتصم برای که معیارهایی. دارد بستگی پیام

 از استفاده ی زمینه شواهد، کاربستن به ی هزینه شواهد، کیفیت، شواهد دقت و اعتبار: از عبارتند

 .شواهد ی ارائه روش و پذیری انعطاف ،ارتباطات شواهد، به دستیابی برای الزم زمان هد،شوا
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 چهارم فصل

 دانش ترجمان در رسانان پیام و مخاطبان
 

 کلی اهداف

 خواننده رود می انتظار بنابراین ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 :گردد آشنا زیرنکات  با فصل این خواندن از پس

 ؛دانش ترجمان در ها آن نقش و مخاطبان -
 ؛هستند مواجه آن با مخاطبان درخصوص  محققان که مسائلی -

 شود؟ می ارزیابی مخاطب محیط چگونه -
 ؛دانش ترجمان مخاطبان ی درزمینه محققان های مسئولیت -
 ؛تحقیقات در گیرندگان تصمیم های نقش انواع -

 ؛تحقیق فرایند در گیرندگان تصمیم ی بالقوه نقش بر مؤثر عوامل -
 ؛گیرندگان تصمیم با محققان مؤثر ارتباط و تبادل های کارراه -
 .دانش ترجمان در ها آن نقش و ها رسان پیام -

 

 دانش ترجمان در ها  ن نقش و مخاطبان با  شنایی .1-4

 تعیین. شود رساندهها  آن به باید پژوهش پیام که شود می اطالق گروهی یا فرد به مخاطب

 :شود می میسر زیر های سؤال به پاسخ با ،مناسب طبمخا

 وی برای مطالعه پیام از آگاهی و برد کار به عمالً را پژوهش این نتایج تواند می کسی چه -

 باشد؟ مفید

 باشند؟ اثرگذارتر فوق گروه عملکرد بر توانند می کسی چه -

 ت؟اس همراه موفقیت احتمال بیشترین با کسی چه به مطالعه پیام انتقال -



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  116

 بیماران، ،مردم ی عامه توانند می و دارند قرار مختلف سطوح در سالمت یها پژوهش مخاطبان

 و گیران تصمیم و مدیران بالینی، خدماتدهندگان  ارائه اجتماعی، مختلف یها گروه

 کنیم مشخص را مخاطبان نوع که است مهم بنابراین ؛باشند مختلف، یها رده در گذاران سیاست

 را مخاطب ترین مناسب باید. دهیم قرار کننده عمل و درک آگاهی، طبقات از یکی در راها  آن و

 که است بدیهی هرچند. کرد طراحی گروه آن برای را مناسب پیام و نمود مشخص پیام هر برای

 باید. درواقع باشد داشته مختلف سطوح از یمخاطبان زمان هم تواند می پژوهش یک پیام

 . بیابند راها  آن مشکالت بتوانند بهتر تا کنند فرض مخاطبان جای را دخومحققان 

 کنیم، تقسیم نگر جامعه سالمت و سالمت خدمات بالینی، بنیادی، گروه چهار به را تحقیقات اگر

 قانونی نهادهای ومحققان  تحقیق، ارانذگ سرمایه صنعت، :بنیادی تحقیقات مخاطبان ازجمله

 محلی، مدیران ن،شاغال بیماران،: سالمت خدمات تحقیقات و بالینی تتحقیقا مخاطبان. هستند

. هستندمحققان  و تحقیق ارانذگ سرمایه صنعت، قانونی، نهادهای ملی، گذاران سیاست

 قانونی، نهادهای ملی، گذاران سیاست محلی، مدیران: نگر جامعه سالمت تحقیقات مخاطبان

 ها، ویژگی به باید مخاطب، شناسایی از پس. ندهستمحققان  و تحقیق ارانذگ سرمایه صنعت،

 فرهنگی، عوامل ازجملهها  آن یریگ میتصم محیط و هستند مواجهها  آن با که تصمیماتی نوع

 تعیین در مخاطبان شرایط وها  ویژگی چراکه ؛کرد توجه سازمانی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی،

 .(1) هستند مؤثر انتظار درخور اثر حتی و آن انتقال ی شیوه رسان، پیام انتخاب پیام، محتوای

  در ترجمان دانش مخاطب یها گروه

 ؛پژوهشگران و محققان  .1 

  ؛(المللی بین و محلی سطوح در) گیرندگان یمتصم و ریزان برنامه مدیران، ،گذاران سیاست  .2 

و  یرسم یها نظام در درمانی بهداشتی های مراقبت و سالمتدهندگان خدمات  ارائه .3 

  ؛یررسمیغ

ر: یند نظمؤثرق آنان یها و عال دگاهیبه د یده که در شکل یماران و افرادیافراد جامعه، ب .4 

 ؛نو داوطلبا 1یردولتیغ یها دهندگان، سازمان ها، آموزش رسانه

  .کنندگان عیها و توز کارخانه و یگذار هیسرما یها شامل شرکت یبخش خصوص .5

 :هستند گروه سه شامل مخاطبان ردیگ عبارت به 

 که قدرت صاحبان و گذاران سیاست مثل کنند، برقرار ارتباطها  آن با باید محقق که . گروهی1

 .باشند داشته برنده پیش یا بازدارنده کلیدی تأثیر توانند می

                                                      
1
. (NGO: Non governmental organization) 
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 کننده تسهیل توانند می ها این یراز ؛نماید برقرار ارتباطها  آن با است بهتر محقق که . گروهی2

 .باشند ساز مشکل یا

 غیرمستقیمطور  به ها آن نقش زیرا ؛نماید برقرار ارتباطها  آن با دارد دوست محقق که. گروهی 3

 .(1و2) است بازدارنده یا کمکی

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 مخاطبان بامحققان  ارتبا  انوا : 1 شکل

 هستند مواجه  ن با مخاطبان رخصوصد  محققان که مسائلی .2-4

 ؛باشد ارزش با مخاطب برای تواند می که پیامی -

 رسد؛ می مخاطبان ی استفاده به جزئیات، از حد چه تا -

 کنند؛ می استفاده مخاطبان که فکری روش -

 دارند؟ اعتماد بیشتر رسانندگان پیام کدام به مخاطبان -

 دارند؟ راحتی احساس یادگیری برای زبانی چه بابیشتر  مخاطبان -

 تنها نه میان این در که دارد بستگی مختلفی عوامل به مخاطبان به اطالعات انتقالمؤثر  روش

ها  آن که روشی و اطالعات به مخاطبان نیاز نوع بلکه اطالعات انتقال در ما توانایی نوع و عالقه

 و گذاران سیاست تحلیل و تجزیه. گرفت نظر در باید نیز ،دهند می ترجیح اطالعات دریافت برای

 و تغییر مخالف و فشار های گروه ها، آن دهی حمایت میزان ها، آن قیعال و جایگاه قدرت، بررسی

 ترجمان شناسی مخاطب در مهم نکات ازجمله سیاستی ارانذگتأثیر و سیاستی ی شبکه درک

 کند می کار یا زندگی آن در مخاطب که محیطی باید مخاطب انتخاب از بعد .است دانش

 محیط. دارد نیاز مالی منابع و زمان به گیران تصمیم محیط شناسایی البته ؛شود شناسایی

 و مدیران یریگ میتصم محیط با بالینی متخصصان و بیماران شهروندان، یریگ میتصم

 دوست دارد-3 

 بهتر است  -2

 باید -1
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 علمی تنداتمس ،گذاران سیاست و مدیران یریگ میتصم فضای در. دارد تفاوت گذاران سیاست

. کنند می رقابت یکدیگر با تصمیمات بر اثرگذاشتن برای سیاسی و سازمانی عوامل با

 دولت، عقاید وها  ارزش به تحقیقات نتایج بر عالوه باید یریگ میتصم زمان در گذاران سیاست

 ثرا در که بگیرند نظر در باید. درواقع نمایند توجه هم عمومی نظر و نفعان ذی عالئق و حمایت

 زیان و سود این میزان و کنند می ضرر کسانی چه برند، می سود کسانی چه اخذشده تصمیم

 .(1-3) چقدراست

 شود  می ارزیابی مخاطب محیط چگونه .3-4

 خالصه بخش دو در ایشان محیط و مخاطبان درک. کرد درک را او باید مخاطب انتخاب از پس

 یها کننده تسهیل و موانع شناسایی سپس و بانمخاط عملکرد و آگاهی ارزیابی ابتدا: شود می

 .موجود موانع بر غلبه برای الزم راهکارهای طراحی و مخاطبان گروه در پیام اجرای

 است: کننده کمک مخاطب با آشنایی برای زیر سؤاالت

 انجام اقداماتی چه و کنند می عمل چگونه نظرمد موضوع در مخاطبان حاضر حال در -

 دهند؟ می

 ؟است چگونهزمینه  این در قوانین وها  لدستورالعم -

 کنند؟ می اتخاذ رابطه این در جدیدی تصمیم چه مخاطبان -

 ؟است نظرمد مخاطب اختیارات ی حوزه در تصمیمات این تغییر آیا -

 را موفقیت احتمال بیشترین یک کدام به پیام انتقال ،مخاطبان مختلف یها گروه بین -

 دارد؟

 این بر تواند می کسیچه ، آید می شمار به معتبری آور پیام کسی چه ،مخاطبان ازنظر -

 مخاطبان ازنظر که آورانی پیام با همکاری امکان آیا دیگر عبارت به بگذارد؟ تأثیر افراد

 دارد؟ وجود ،معتبرند

 آیا واند  داشته همکاری یکدیگر با کنندگان استفاده و محققان پیام این تولید در آیا -

 اند؟ بوده مرتبط همکاری شبکه نای با شما نظرمد مخاطبان

 بر عالوه تغییر ایجاد و گذاری سیاست و گیری یمتصم که باشند واقف نکته این بر باید محققان

 درمحققان بنابراین  ؛(2)شکل  دارد بستگی دیگری زیاد عوامل به تحقیقات از منتج شواهد

 انتظاراتشان برای مناسب پاسخی دبتوانن تا باشند داشته نظر در را زیر نکات باید شواهد ی ارائه

 .(1-3) بیابند گذاران سیاست شواهد بستنکار به از
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 گذاری سیاست برای علمی شواهد از استفاده بر مؤثر عوامل: 2 شکل

 

 دانش ترجمان مخاطبان ی درزمینه محققان های لیت مسئو .4-4

 ؛است داده روی قبالً که نچهآ از اطالع منظور به همکاران با تماس و متون مرور -

 ؛باشد محور اخالق و ممکن کیفیت حداکثر با نیاز، بر مبتنی و مهم که تحقیقی ی ارائه -

 خواهند کار به و دارند نیاز اطالعات آن به که ها آن به تحقیق های یافته انتقال از -

 .باشند مطمئن گرفت،

 و ترغیب در باید ،باشند متمرکز ها گذاری سیاست بر یتأثیرگذار بر باید تنها نه محققان 

 طراحی ها، اولویت تعیین مثل تحقیقات مختلف مراحل در گیرندگان تصمیم دهی مشارکت

 .گردند معطوف نیز نتایج کاربستن به و تحقیقات

 

 

عقائد  رسانه ها
 فرهنگی

خالصه  
 سیاستی

 تجار 

علم 
 کارشناسی

منابع در  
 دسترسی

 ارزش ها

سنت و 
مبل ین با   دا 

 نفوذ

مجامع 
 دیگر

 احتماالت

مطالعات 
 منفرد

مطالعات 
 تلفیقی

چرخه  
 گزینش

عقائد 
 خو 

مطالعات 
مروری 
 سیستمیک
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  تحقیقات در گیرندگان تصمیم های نقش انوا  .5-4

 منفعل مخاطب یا معمول شکل به گیرندگان تصمیم .1-5-4

 فرایند در مشارکتی و هستند تحقیق نتایج منفعل ی کننده دریافت فقط گیرندگان تصمیم

 .باشد ها آن درخواست به است ممکن تحقیق انجام که هرچند. ندارند تحقیق

  1صرف گرحمایت ی منزله به گیرندگانتصمیم.2-5-4

 و کنند می حمایت را آن که هرچند ؛ندارند لفعا و مستقیم دخالت تحقیق در گیرندگان تصمیم

 ورود و اطالعات و منابع تأمین روی به را درها که آورده وجود هب را صمیمانه جوی

 از گیران تصمیم حالت، این در درواقع. نمایند می باز تحقیق ی حوزه به دیگر گیرندگان تصمیم

 قانونی طیشرا و کنند می حمایت تحقیق اهداف از ولی نیستند مطلع تحقیق جاری های فعالیت

 .کنند می تسهیل را منابع به دسترسی و کرده فراهم را تحقیق اجرای

  2پاسخگو مستمع یا مخاطب ی منزله به گیرندگانتصمیم.3-5-4

 مشارکت این که هرچند ؛دارند تحقیق در فعالی نسبت به و بیشتر مشارکت ،گیرندگان تصمیم 

 تحقیق، طراحی در گیرندگان تصمیم دیگر عبارت به. است محققان عملکرد و ها ایده به پاسخ در

 ترجمان راهکارهای ایجاد و مشاوره ی ارائه ،اطالعات تفسیر و آوری جمع، تاکتیکی راهنمایی

 .باشند کننده کمک و داشته نقش توانند می دانش

  3تحقیق کامل و اصلی شریک و کلیدی جزء ی منزله به گیرندگان تصمیم .4-5-4

 تحقیق تیم در کلیدی نقش و فراوان مشارکت تحقیق، اجرایی پیشبرد در گیرندگان تصمیم

. هستند تحقیق فرایند کلیدی های قسمت ی دهنده شکل و ها فعالیت ی کننده شروع و دارند

 اگرچه. است منطقی و شمندانههو یاقدام تحقیق طراحی در شرکت به گیرنده تصمیم از دعوت

 هاییپیشنهاد ولی ،باشد جذاب گیرندگان تصمیم مشارکت برای است ممکن خاص های پروژه

 حتی و مشارکت به را گیرندگان تصمیم توانند می ها آن کارگرفتن به با محققان که دارد وجود

 .(4و5) نماید ترغیب تحقیق شروع ابتکار

 درگیر تحقیق ی مرحله کدام در گیرنده تصمیم آنکه به بسته که است این کلیدی نکته 

 . نماید می مشخص تحقیق در را وی نقش نوع شود، می

                                                      
1
. Formal supporter 

2
 responsive audience 

3 
Integral part 
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 تحقیق فرایند در گیرندگان تصمیم بالقوه نقش بر مؤثر عوامل .6-4

 :است زیر عوامل به بسته تحقیق فرایند در گیرندگان تصمیم ی بالقوه نقش

 کند؛ طلبرا  گیرندگان تصمیم مشارکت ،محقق که تحقیق از ای مرحله -

 الزم؛ تعهد زمان مدت -

 ؛تحقیق برنامه و موضوع با گیرنده تصمیم تخصص بودن همگن -

 ؛گیرندگان تصمیم با محقق بین موجود قبل از ارتباطات وجود -

 ؛تحقیق نتایج کاربران مسئولیت -

 با تماس متون، مرور ازطریق آمده دست به های دانسته بر مبتنی عملکرد و اطالع -

 ؛مداوم آموزش و همکاران

 استفاده عملکرد در روزشده به و زمانی فرایند طی تحقیقات نتایج آنکه از اطمینان -

 شود؛ می

 .سالمت ی حوزه محققان به هاپیشنهاد و ها هتجرب خوراند پس ی ارائه -

  گیرندگان یمتصم بامحققان  مؤثر ارتبا  و تبادل های راهکار .7-4

  1 سازی مفهوم مرحله .1-7-4

 تمرین تحقیق سؤاالت به اولویتدر  موضوعاتِ تبدیل یقازطر ها اولویت تعیین مرحله این در

 مرحله این درها  آن حضور و شوند می درگیر زیادی نفعان ذی مرحله این در. شود می

 .استها  آن مشارکت ی کننده تثبیت

2تولید مرحله .2-7-4
 

 به محقق مرحله، این مشارکتی انجام با. گیرد می صورت مشارکتی پروژه طراحی مرحله این در

 برقراری جای به مرحله این انجام با. خورد می گره تحقیق به رگذا سیاست و گذاری سیاست

 صورت به دانش ترجمان های رراهکا و نتایج موضوعات، ها، حل راه« یمانکارکارفرماپ» ی رابطه

 .گردد می ارائه مشارکتی

3انتشار مرحله .3-7-4
 

درواقع  و است سنتز از فراتر مرحله این. گردد می ارائه دانش ترجمان های راهکار مرحله این در

 سیستم کردکار و زمینه ،گیرندگان یم. تصماست عمل تا نتایج از راه ی نقشه دقیق ی ارائه

                                                      
1
. Conceptualization 

2
. Production stage  

3
. Dissemination 



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  122

 یافتن جریان ی نحوه گیرندگان یمتصم کنند، می تولید اطالعاتمحققان  اگر. دانند می را سیاست

 را اطالعات این شدن کاربردی برای الزم توافق و اطالعات این به نیازمند افراد اطالعات، این

 .کنند می فراهم

1کاربرد مرحله .4-7-4
 

 و دانش مدیریت سیستم وجود به باشد داشته کاربردی جنبه بتواند که اطالعاتی سیستم ایجاد

 .دارد بستگی شواهد نقد و استخراج یافتن، ،وجو جست در آن توانایی

 معاونت .5-7-4
2  

 درها  آن عضویت یقازطر تحقیق مراحل هدایت در مشارکت به گیرندگان یمتصم دعوت

  .تحقیقاتی های بورس یا ها گرانت تخصیص یها کمیته مثل تحقیق های کمیته

 3گذاریسرمایه .6-7-4

 تحقیق بهها  آن تعهد ایجاد در ،تحقیق گذاری سرمایه در همکاری به گیرندگان یمتصم از دعوت

. دهد می تحقیق به مالکیت احساسها  آن به گیرندگان یمتصم مشارکت نوع این. استمؤثر 

 و باشد گیرندگان یمتصم با بحث مورد موضوعات اولین از ایدب تحقیق در 1گذاری سرمایهدرواقع 

 .(1-3) گردد مشخص قبل از انتظارات، و نیازها آن طی

 دانش ترجمان در ها  ن نقش و ها رسان پیام .8-4

 رسان پیام موقعیت و اعتبار که است بدیهی. دهد انجام می سازمان یا گروه یا فرد را پیام انتقال

 داشته اعتماد رسان پیام به که هنگامی مخاطبان اغلب. است بااهمیت بسیار انتقال ینا در

 افراداز جانب  پیام انتقالبنابراین  ؛کنند می استناد شده منتقل پیام به بااطمینان باشند،

 که شوند می شناخته4تأثیرگذار افرادی موضوع، یا رشته هر در. دارد کلیدی اهمیت تأثیرگذار

 افراد این از استفاده گاهی و باشد تأثیرگذار دیگران برها  آن عملکرد باشند وها  وهگر معتمد

 نظرمد تغییر ایجاد در تواند می خاص یها گروه و موضوعات در پژوهش های یافته انتقال برای

 انسانی و ارتباطی خوب های مهارت و خصوصیات با و روز به باید افراد این. باشدمؤثر  بسیار

 ممکن دارد،زیادی  ی هزینه گاهی و نیست آسان نیز همیشه افراد این شناساییالبته  .باشند

 همچنین و باشند نداشته وجود ای شده شناخته تأثیرگذار افراد نظرمد مخاطب گروه در است

 برای که است این است مسلم آنچه .بدهند دیگران به را خود جای زمان طول در افراد این

                                                      
1
. Utilization Stage 

2
. Stewardship 

3
. Funding 

4
. Local opinion leader 



 123/   فصل چهارم

 را الزم ی تجربه و مهارت محقق که زمانی. هستند معتبر متفاوتی آوران پیام مختلف، مخاطبان

 مخاطب محیط شناخت است بدیهی. کند عمل اصلی آوران پیام از یکی در مقام تواند می ،دارد

 .(5-4و  1) نماید راهنمایی معتبر آور پیام انتخاب در را ما تواند می نظردم

 

 خالصه

 مخاطبان. شود رساندهها  آن به باید پژوهش پیام که شود می اطالق گروهی یا فرد به مخاطب

 یها گروه بیماران، ،مردم ی عامه توانند می و دارند قرار مختلف سطوح در سالمت یها پژوهش

 در گذاران سیاست و گیران تصمیم، مدیران بالینی، خدماتدهندگان  ارائه اجتماعی، مختلف

 یکی در راها  آن و کنیم مشخص را مخاطبان نوع که است مهمبنابراین  ؛باشند لفمخت یها رده

 پیام هر برای را مخاطب ترین مناسب باید. دهیم قرار کننده عمل و درک و آگاهی طبقات از

 خدمات بالینی، بنیادی، تحقیقات. کرد طراحی گروه آن برای را مناسب پیام و نمود مشخص

 بر یتأثیرگذار به باید تنها نه محققان .دارد را خود خاص مخاطبان گرن جامعه سالمت و سالمت

 مراحل در گیرندگان تصمیم دهی مشارکت و ترغیب در باید ،باشند متمرکز ها گذاری سیاست

 .گردند معطوف نیز نتایج کاربستن به و تحقیقات طراحی ها، اولویت تعیین مثل تحقیقات مختلف

 یا پاسخگو مستمع صرف، گر حمایت منفعل، نقش است ممکن تحقیقات در گیرندگان تصمیم

 بامحققان  مؤثر ارتباط و تبادل های راهکار .باشد تحقیق کامل و اصلی شریک و کلیدیعضو 

. است گذاری سرمایه و نظارت کاربرد، انتشار، تولید، سازی، مفهوم مراحل شامل گیرندگان یمتصم

 عملکرد وباشند ها  گروه معتمد که شوند می شناخته تأثیرگذار افرادی موضوع، یا رشته هر در

 انتقال برای و رسان پیامدر مقام  افراد این از استفاده گاهی وباشد  تأثیرگذار دیگران برها  آن

مؤثر  بسیار نظرمد تغییر ایجاد در تواند می خاص یها گروه و موضوعات در پژوهش های یافته

 آنچه. باشند انسانی و ارتباطی خوب های مهارت و صوصیاتخ باو  روز به باید افراد این. باشد

 زمانی البته ؛هستند معتبر متفاوتی آوران پیام مختلف، مخاطبان برای که است این است مسلم

 عمل اصلی آوران پیام از یکیدر مقام  تواند می خود ،دارد را الزم ی تجربه و مهارت محقق که

 . کند
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 پنجم فصل

 دانش ترجمان در پیام انتقال های راه
 

 

 کلی اهداف

 خواننده رود می انتظار ابراینبن ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 :گردد آشنا زیر نکات با فصل این خواندن از پس

  ؛دانش ترجمان در پیام انتقال های راه -
 ؛محلی بستر با راهنماها انطباق -
  ؛خدمات دهندگان ارائه برای دانش ترجمان در پیام انتقال های راهکار -
 ؛بالینی عملی راهنمای -
 ؛محلی انتأثیرگذار به دانش ترجمان در پیام انتقال های ارراهک -
 ؛بیماران بر متمرکز دانش ترجمان در پیام انتقال راهکارهای -
  بر متمرکز دانش ترجمان در پیام انتقال راهکارهای -

 ؛گیرندگان تصمیم و ریزان برنامه، مدیران -
 ؛1-3-25 الگوی با دانش ترجمان در علمی شواهد ی ارائه -
 سالمت گذاری سیاست تحقیقات مرکز پژوهشی مطالعات نتایج گزارش از هایی مثال -

 ؛کلیدی پیام الگوی با شیراز پزشکی علوم دانشگاه
 ؛سیاستی خالصه الگوی با دانش ترجمان در علمی شواهد ی ارائه -
  ؛ایران در سیاستی ی خالصه تنظیم پیشنهادی های چارچوب -

 شورای از سوی سالمت بخش سیاستی سند ی خالصه تنظیم پیشنهادی چارچوب -
 ؛ایران پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت گذاری سیاست

 ؛کانادا در سیاستی خالصه تنظیم پیشنهادی های چارچوب -
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 ؛سیاستی ی خالصه الگوی با دانش ترجمان در علمی شواهد ی ارائه از هایی مثال -
 ؛سیاستی ی خالصه تقویت -
 اینترنت، رادیویی، ی برنامه ویی،ئوید های کلیپهمچون  پیام انتقال دیگر های روش -

 ،پاورپوینت ،پوستر ی ارائه ،سخنرانی ها، بالگو و ها سایت وب اجتماعی، های شبکه موبایل،
 و کاریکاتور کارتون، جزوه، ،بروشور اخبار، ،خبرنامه ،روزنامه یا مجالت در مقاله چاپ

  .همراه سالمت و الکترونیک سالمت ،ایمیل دستنامه، تصاویر،

 

 دانش ترجمان در پیام انتقال های راه .1-5

 درپی است ممکن بلکه ،شود مین منجر محصوالت تولید یا مطالب عام انتشار به لزوماً پژوهش

 مقابل در. باشد داشته خاص خاطبم گروهبنابراین  ؛باشد خاص سازمانی سؤال به دادن پاسخ

 در است الزم و باشند مردم عموم نیازهای گوی پاسخ توانند می نیزها  پژوهش از بسیاری

 و موضوع با متناسب باید پژوهش از حاصل پیام درنتیجه ؛گردند منعکس گروهی یها رسانه

 .(1, 2) شود منتقلها  نآ خاص مخاطبان به متفاوت یها کانال از استفاده با کاربرد

طور  به درست زمان در و درست یقازطر درست مخاطب به درست پیام باید دانش ترجمان در

 های روش .دارد نیاز مهارت و راهکار و ریزی برنامه به خود این و گردد منتقل متمایز و مکرر

 ی سویه یک تالش از بیش ها آن از برخی که دارد وجود پژوهش پیام انتقال برای مختلفی

 پژوهش، های یافته انتقال های روش کلی طور به .است خود های یافته انتشار جهت در پژوهشگر

 .شوند می تقسیم فعال های روش و غیرفعال های روش دسته دو به

 پژوهش های یافته انتقال غیرفعال های روش .1-1-5

 :از عبارتند پژوهش های یافته انتقال غیرفعال های روش

  ؛داخلی های مجله در مقاله انتشار -

  ؛المللی بین های مجله در مقاله انتشار -

  ؛داخلی های همایش و سمینارها و ها کنفرانس در تحقیق نتایج ی ارائه -

  ؛المللی بین های همایش و سمینارها و ها کنفرانس در تحقیق نتایج ی ارائه -

  ؛ها نندهک استفاده برای پژوهشی طرح از کامل گزارش ارسال -

  ؛ها کننده استفاده برای طرح گزارش از ای خالصه ارسال -

  ؛سایت وب در تحقیق نتایج قراردادن -



 127/   فصل ششم

 برای ها آن های خالصه یا ها گزارش و مقاالت الکترونیکی پست یا کردن پست -

  ها؛ آن درخواست با کنندگان استفاده

 عموم مطلوب های زنامهرو یا ها مجلهمانند  غیرعلمی نشریات در پژوهش نتایج انتشار -

(3).  

  پژوهش های یافته انتقال فعال های روش .2-1-5

 :از عبارتند پژوهش های یافته انتقال فعال های روش

 برای ساده های نوشتهمانند  ؛ها کننده استفاده متناسب زبان با متون ارسال و تهیه -

 آزمایشگاهی، و یبالین همکاران برای عملی گزارش مدیران، برای خاص متون بیماران،

 خاص گزارش یا گیران یمو تصم مدیران برای یاستیس ی بسته یا 1-3-25 گزارش

  ؛دانشگاهیان برای

 نفعان ذی برای ها آن های خالصه یا ها گزارش و مقاالت الکترونیکی پست یا کردن پست -

  ها؛ آن درخواست بدون

 در شرکت یا ها رسانه در ارانتش برای تلویزیون و رادیو و نشریات خبرنگاران به ارائه -

  ؛ها مصاحبه

  .پژوهش نتایج معرفی برای مخاطبان با جلسه تشکیل -

 صورت مخاطبان بر پیام انتقال های روش از هریک یتأثیرگذار ی درزمینه بسیاری مطالعات

 نشان مطالعات این. است بوده بالینی خدمات دهندگان ارائه برمتمرکز  بیشتر که گرفته

 و ها کنفرانس در نتایج ی ارائه و سخنرانی مانند دانش انتقال غیرفعال های وشر که دهند می

 از نظر صرف تعاملی، های روش مقابل در ؛ندارند مخاطبان رفتار تغییر بر چندانی تأثیر آن نظایر

 مخاطبان و هشگرانپژو میان تعامل فرایند در تقویت وهستند  ها روش ترینمؤثر مخاطب، نوع

 نقش ،گیری تصمیم و ها یافته انتقال پژوهش، انجام و طراحی از مراحلی  همه در پژوهش،

 و اجرا قابلیت و پیام نوع از ثرأمت بودن،تأثیرگذار بر عالوه انتقال روش انتخاب البته؛ دارد کلیدی

 نوع پیام، نگارش ی هطریق بر مخاطب نوع تأثیر بر عالوه ،دیگر سوی از .است نیز پیام مخاطب

 مورد در باید که بیمارانی برای نمونه طور به ؛دارد تأثیر نیز پیام انتقال راهبرد انتخاب بر مخاطب

 باید که بالینی متخصصان برای1بیماران برای گیری تصمیم کمک بگیرند، تصمیم سرطان درمان

 باید که مدیران برای2 لینیبا راهنماهای نمایند گیری تصمیم بیماران درمان و تشخیص مورد در

                                                      
1
. Patient Decision Aids 

2
. clinical practice guideline 
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 نظام گذاران سیاست برای ،1اقتصادی های ارزیابی نمایند، گیری تصمیم منابع تخصیص مورد در

 و 2 بهداشتی های سیستم مطالعات نمایند، گیری تصمیم موردقوانین در باید که سالمت

 و مالیاتی ایسیاسته مورد در باید که مالی های بخش در کالن گذاران سیاست برای درنهایت

 کننده تعیین پزشکی غیر فاکتورهای روی بر تحقیقات نمایند، گیری تصمیم پول انتقال و نقل

 در بالینی راهنماهای تولید ازآنجاکه .باشد پیام انتقال برای مناسبی استراتژی تواند می سالمت،

 یراهنماها این از استفاده به حال درعین واست  طوالنی و سخت بسیار کشور فعلی شرایط

 باید رو ازاین ؛جست بهره دنیا در موجود راهنماهای از که است بهتربنابراین  ؛است نیاز موجود

 . شود استفاده 3 انطباق روش از

 محلی بستر با راهنماها انطبا .2-5

 که ستا شفاف و پذیرتکرار و روشن استانداردی ایجاد محلی، بستر با راهنماها انطباق از هدف

 کیفیت که اعتمادیدرخور  های روش شواهد، بر مبتنی اصول: است استوار ذیل اصول ی پایه بر

 پذیر انعطاف چارچوب محلی، بستر درنظرگرفتن کلیدی، نفعان ذی مشارکت کنند، می تضمین را

 .راهنماها منابع شناختن رسمیت به و خاص های نیاز گنجاندن برای

 تولید و انطباق و ریزی برنامهاست:  مرحله سه شامل محلی بستر با راهنماها انطباق فرایند

 .یینها محصول

 ریزی برنامه مرحله .1-2-5

 ییشناسا شامل که گیرد می صورت الزم اقدامات برای ریزی برنامه ،انطباق فرایند شروع از قبل

 راهنما یینها کنندگان مصرف شامل باید پانل. است پانل طراحی و الزم منابع و ها مهارت

 .باشد بیماران و مدیران مراقبت، خدمات دهندگان ارائه ازجمله

 انطبا  مرحله .2-2-5

 برای الزم یوجو جست. شوند می ییشناسا بالینی خاص مسائل و انتخاب موضوع ،مرحله این در

 ی نسخه و شود می گیری تصمیم راهنما انطباق ی درباره. گردد می انجام راهنما ارزیابی و یافتن

 ارزشیابی شامل شده یافت راهنماهای ارزیابی .گردد می آماده یافته انطباق راهنمای ی اولیه

                                                      
1
. Economic evaluation 

2
. Health system researches 

3
. Adaptation 
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 3،مربوط شواهد با هاپیشنهاد خوانی هم 2،ها آن روزبودن به 1،بالینی ارزیابی ابزار کمک با کیفیت

 در ،ارزیابی است. 5اراهنم ییاجرا قابلیت و4کنندگان مصرف و دهندگان ارائه برای مقبولیت

 است ممکن آن اساس بر و دارد مهمی نقش مرجع راهنمای اصالح و انتخاب برای گیری تصمیم

 محلی شرایط با و ترجمه زبانی ازنظر صرفاً شده انتخاب راهنمای شود، انتخاب دیگری راهنمای

 چند مبنای بر بالینی اهنمایر و شود روزرسانی به و اصالح آن هایپیشنهاد شود، داده مطابقت

 شود طراحی مرجع راهنمای

 یینها مرحله .3-2-5

 مرتبط نفعان ذی از و کنند می مرور و مطالعهرا دیگران  شده تهیه راهنمای بخش این در

 با آن، نهایی ی نسخه نگارش و یافته انطباق راهنمای روزکردن به برای و شود می گرفته بازخورد

 فرایند تنظیم الزم اقدام آخرین. گردد می انجام مشاوره مرجع اهنمایر اصلی کنندگان تهیه

  6.راهنماست روزرسانی به

  خدمات دهندگان ارائه بر متمرکز دانش ترجمان در پیام انتقال های راهکار .3-5

 متمرکز پزشکان دمانن خدمات دهندگان ارائه بر که دانش ترجمان در پیام انتقال های راهکار

 : از عبارتند، است

 و الکترونیکی انتشارات بالینی، های راهنما و ها دستورالعمل) چاپی آموزشی مواد -

  ؛(شنیدنی دیداری های آموزش

 ؛آموزشی های کنفرانس و ها کارگاه -

 ؛(تجویزی رفتار) آموزشی توسعه -

 ؛عقاید بر آموزشی محلی ارانذگتأثیر -

  ؛خوراند پس -

 .یادآورها -

                                                      
1
. AGREE 

2
. currency 

3
. consistency 

4
. Acceptability 

5
. Applicability 

6
www.ADAPTE.org. برای مطالعه بیشتر به سایت   مراجعه گردد.   

http://www.adapte.org/
http://www.adapte.org/
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 1بالینی عملی راهنمای.4-5

 برای بالینی گیری یمتصم به که هستند دانشی ابزارهای شواهد، بر مبتنی بالینی های راهنما

 .کنند می کمک بیماران

 آیند؟ می وجود هب بالینی های راهنما چگونه

  ؛ای چندرشته تیم تعیین -

 ؛است گهیآ پیش و مقایسه مداخله،، بیماران ی دربرگیرنده که بالینی سؤال تعیین -

 ؛متون سیستماتیک مرور -

 ؛شدهوجو جست متون نقد -

 ؛وجو جست نتایج سر بر توافق -

 ؛بالینی راهنمای نویس پیش تدوین -

 این بر الزم اصالحات و کنند می بررسیرا  نویس پیش کلیدی نفعان ذی و کاربران -

 ؛گیرد می صورت آن در اساس

 ؛شود می خوانده ارانتش و توزیع منظور به آخر بار برای بالینی راهنمای -

 ؛شود می آماده کاربردی راهکار -

 .شود می ارزشیابی و نقد بالینی راهنمای -

 واست  طوالنی و سخت بسیار کشور فعلی شرایط در بالینی راهنماهای تولید ازآنجاکه

 بهره دنیا در موجود راهنماهای از که است بهتر ،است الزم راهنماها این از استفاده حال درعین

 .جست

 محلی انتأثیرگذار به دانش ترجمان در پیام انتقال های راهکار .5-5

 بیرونی، ارتباطات ارتباطی، های مهارت ،فراوان دانش سطح با افرادی محلی، انتأثیرگذار

 .هستند ،گیرند می نظر در را نفعان ذی که ای حرفه اخالق دارای نوآور، ،زیاد اجتماعی موقعیت

 بیماران بر متمرکز دانش ترجمان در پیام انتقال راهکارهای .6-5

 ؛نبیمارا برای گیری تصمیم راهنمای -

 ؛سالمت ی درزمینه تعاملی ارتباطات -

 اجتماعی، حمایت با را اطالعات این که بیماران ایبر اطالعاتی های بسته کاربرد -

 ؛کنند می ترکیب رفتار تغییر یا گیری تصمیم

                                                      
1
. Guideline 
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 ازطریق پایش آموزش،صورت  به دارویی درمانی تبعیت افزایش برای الزم مداخالت -

 غیره. و یادآورها، مشاوره، تلفنی

 برای استفاده درخور صورت به را شواهد بیماران، برای گیری تصمیم های راهنما: نکته 

 مقابل در منافع ی مقایسه و باشند داشته توانند می که هاییانتخاب ی درزمینه بیماران

 کتابچه یا بروشور صورت به تواند می ها راهنما این. کنند می کمک گیری تصمیم در عوارض

 به الزم. باشد اینترنتی های آموزش و گیری تصمیم تابلوی دی،دیوی ،ویدئو دستنامه، یا

 های لیست چک از استفاده با گیری یمتصم های راهنما کیفیت تعیین که است ذکر

 سایت در توانید می را آن ی نمونه کهمی گردد  تعیین استاندارد

http://decisionaid.ohri.ca/methods.html (1 -3)شکل آورید دست به. 

 
 وجو جست عناوین اساس بر نبیمارا گیری تصمیم راهنمای: 1 شکل

 (Ottawa Hospital Research Institute ; http:// http://decisionaid.ohri.ca :از اقتباس)

http://decisionaid.ohri.ca/methods.html
http://decisionaid.ohri.ca/methods.html


 /  از انتشار تا ترجمان دانش  132

 
 .است نفر یک گیرندهتصمیم که موقعی گیری، تصمیم راهنمای: 2 شکل

 ( ; http://decisionaid.ohri.ca/decguide.htmOttawa Hospital Research Institute :از اقتباس)
 

http://decisionaid.ohri.ca/decguide.htm
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 .هستند نفر دو گیرندگان تصمیم که موقعی گیری، تصمیم راهنمای :3 شکل

 (Ottawa Hospital Research Institute ; http://decisionaid.ohri.ca/decguide.htm :از اقتباس)
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 مدیران، ،گذاران سیاست به دانش ترجمان در پیام انتقال راهکارهای .7-5

  گیرندگان تصمیم و ریزان برنامه

 و ریزان برنامه مدیران، ان،رگذا سیاست به علمی شواهد انتقال های روش ازجمله

 صورت به نتایج ی ارائه صورت به یا 1-3-25 مدل صورت به نتایج ی ارائه گیرندگان، تصمیم

 . است سیاستی خالصه ی بسته

 1-3-25 الگوی با دانش ترجمان در علمی شواهد ی ارائه .8-5

 :است زیر های نمونه شامل 1-3-25 قالب با دانش ترجمان گزارش

 صفحه 1 در )پیام اصلی( کلیدی پیام .1-8-5

 صفحه 3 در اجرایی خالصه .2-8-5

 صفحه 25 در تفصیلی گزارش .3-8-5

  کلیدی پیام از ای صفحه1 گزارش. 1-8-5

 درس آن از گذاران سیاست که است گزارش قلب ،شود می ارائه صفحه یک در که اصلی پیام

 قدم یک باید شما. نکنید گیج نتایجتان خالصه ی ارائه با را گذاران سیاست و مدیران. گیرند می

 که پیامی این دارد؟ها  آن برای معنایی چه شما نتایج که بگویید مخاطبانتان به و روید فراتر

 نباشد، مشخص شما تحقیق شگزار متن در است ممکن کنید، منتقلها  آن به خواهید می شما

 به توانید می که است یفرصت و شانس این. است تحقیق نتایج از برداشت و درک شامل بلکه

 پیام این شود می چگونه چیست؟ دیگران برای شما کار کاربردهای که بگویید گیرندگان یمتصم

 یادآنچه  از آمدهبر شفاف نتایج بر و بگذارید کنار را خود گزارش متن ینکها کرد؟ فرموله را

 چهها  آن شناسید؟ می را خود مخاطبان چگونه که دارد آن به بستگی ،شوید متمرکز اید گرفته

 اگر چیست؟ بدانند شما کار نتایج ی بارهدر است الزم که ای مسئله بیشترین و هستند کسانی

 روش به مالی نابعم به کردن تکیه جای به که باشد این نشانگر و ی کننده منتقل بتواند شما پیام

 منابع سایر و مردم از منابع یآور جمع به ،دولت از مستقیم مالی اعتبارات گرفتن یعنی سنتی

 ی نتیجه؛ برای نمونه، بود خواهد تر عاقالنه پیام نمود، تکیه باید سالمت ارتقای برای غیردولتی

 ،ران استخوان سر ایمپلنت دارای بیماران برای منزل در مراقبت ارتقای که بود آن تحقیق

 در را ها مراقبت این که کند می هایی آن از تر سریع بیمارستان از خارج راها  آن در بازتوانی

 از زودتر ترخیص ی کننده ترغیب «تحقیق این کلیدی پیام». کنند می دریافت بیمارستان

 مشوق عامل ترین مهم شغلی امنیت که داد نشان دیگری ی مطالعه. است این در بیمارستان
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 برای ساله ده تعهد بایددولت » که باشد این شامل تواند می پیام. است آمریکا در شاغل پرستاران

 نوشتن است ممکن هرچندمحققان  برای .«نماید اتخاذ پرستاری های سرویس گذاری سرمایه

 به تحقیق جنتای است قرار اگر، بگیرند یاد را مهارت اینمحققان  باید باشد، مشکل پیام

 بینش از کهرا  تحقیق نتایج دیگر فردی است ممکن وگرنه برسد، گیرندگان یمتصم ی استفاده

 در نباید ندارید، گفتن برای بیشتری چیز اگر. کند تفسیر نیست، برخوردار نتایج این به مشابهی

 که دباش سؤاالتی متوجه باید اصلی پیام. است نیاز بیشتری تحقیقات به بگویید پیامتان

 کلیدی، پیام ی ارائه در خالصهطور  به پس ؛است مخاطبانهای  از نیازمندیها  آن به پاسخگویی

 و دانیم می چه رابطه این در و چیست مشکل که کنید مشخص، عنوان نمودن مشخص از پس

 کرد توجه باید اصلی پیام نوشتن یبرا .کنید بیان را مشخص نتایج یا حل راه؟ دانیم نمی را چه

 پیام این در بدانند؟ را چیزی چه که دارند نیاز بیشترها  آن و هستند کسانی چه مخاطبان که

 ،بگوییدها  آن به خواهید می شما کهآنچه  کاربردی های جنبه که گفت گیرندگان یمتصم به باید

 ی است،نیاز چه زمینه این در بیشتر تحقیقات به ینکها عبارت بیان از اصلی پیام در. چیست

 که نمود استفاده مطالعه ی خالصه کادر از توان می کاربردی مقاالت انتهای در. کنید زپرهی

1:است زیر های بخش شامل
 

 ؛(مخاطبان) مخاطب -

 ؛تحقیق عنوان -

  ؛گزارش ی دهنده ارائه آدرس و مشخصات -

 دانستیم؟ می چه شده مطالعه موضوع ی درباره تحقیق این انجام از قبل - 

 نماید؟ می اضافه موجود دانش به را اطالعاتی چه رحاض ی مطالعه -

 ؟چیست مطالعه های محدودیت -

 الزم؛ بعدی مداخالت انجام ی درزمینه هاپیشنهاد - 

 ؛است شده ارائه آن در علمی کامل گزارش که سمیناری یا مجله آدرس -

 .گزارش ی کننده دریافت نظر -

 سالمت گذاری سیاست تحقیقات مرکز که نیز زیر تر طوالنی اندکی ولی مشابه قالب از البته

 کلیدی پیام ی ارائه برای توان می ،است کرده استفاده ،شیراز پزشکی علوم دانشگاه به وابسته

 :نمایید استفاده مطالعه

 

                                                      
1
. Overview box  
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 : عنوان

 : است شده ارائه آن در مطالعه نتایج که سمیناری یا مجله آدرس

 : مطالعه اجرای محل:        مطالعه انجام زمان:       گزارش ی ارائه تاریخ         : گزارش شماره

 ی دهنده گزارش علمی ی درجه و سمت:              طرح ی دهنده گزارش خانوادگی نام و نام

 : طرح

 :     ایمیل آدرس و تلفن شماره شامل ،طرح ی دهنده گزارش تماس آدرس

                                        

 ؟ دانستیم می چه مطالعه موضوع ی درباره تحقیق این انجام از قبل

 (: سطر 2تا1 در)  مطالعه روش

 نماید؟ می اضافه موجود دانش به را اطالعاتی چه حاضر مطالعه

 

 : مطالعه محدودیت

 : الزم بعدی مداخالت انجام ی درزمینه( ها)پیشنهاد

 

 : هرکدام به مناسب رسانی اطالع روش و گزارش این مخاطبان

   

 : گزارش ی کننده دریافت نظر

 ای صفحه3 ،اجرایی ی خالصه .2-8-5

 وجود با که شود مطرح سؤال این شاید. گردد می ارائه و تنظیم صفحه سه در گزارش این

 ی خالصه به نیازی چه یگرد است، اصلی متن از کوتاه ای خالصه که تحقیقاتی ی مقاله  چکیده

 هر اگرچه دارد، بسیاری های تفاوت اجرایی ی خالصه با چکیده درواقع اما دارد؟ وجود اجرایی

 است ای شده خالصه متن چکیده، .اند شده گرفته اصلی متن از که هستند کوتاهی های متن دو

 هر عمیق تحلیل ش،همای مقاالت ی مجموعه متون، مرور نامه، پایان پژوهشی، ی مقاله از که

 اصلی متن هدف از سرعت به کند می کمک خواننده به اغلب و آید می دست به غیره و موضوع

 اجرایی، ی خالصه ،شود می محسوب متن کلیت از شمایی فقط که چکیده برخالف. شود آگاه

 را پیشنهاد بهترین موجود، های گزینه بین از تا است خواننده متقاعدکردن برای طالیی فرصت

 تر فنی طرح موضوع هرچه. کند انتخاب است، هزینه کمترین با فواید بیشترین متضمن که

 از اجرایی ی خالصه در چکیده، برخالف زیرا یابد؛ می تری مهم نقش اجرایی ی خالصه باشد،
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 در. گردد تر ملموس طرح مخاطب برای طرح نتایج و منافع تا شود می پرهیز فنی های بحث

( ها)حل راه یا( ها)پیشنهاد غیرفنی، زبان به متن از ای خالصه ی  ارائه ازطریق اجرایی ی خالصه

 به خوانندگان اقدام، های شیوه بیان با درواقع و گردد می ارائه نظرمد مشکل یا موضوع برای

 به اجرایی ی خالصه در .شوند می ترغیب ها طرح ی بقیه با آن تمایز وجه و پیشنهادی طرح انجام

 به درانتها و تحقیق های یافته تر طوالنی ی ارائه به سپس ها، زمینه پس و مشکل هکوتا بیان

 دیگر عبارت به ؛شود می پرداخته کلیدی نکات نمایی درشت با پیشنهادها و گیری نتیجه ی ارائه

 در نعنوا ترین جذاب که است روزنامه داستان به شبیه بیشتر اجرایی گزارش که گفت توان می

 کار روش گزارش این در. آید می انتها در تر اهمیت کم قسمت و زمینه سپس و آید می آن ابتدای

 ولی روشن و شفاف زبان با باید نگارش. شود می نوشته سطر دو یا یک حداکثر در آن جزئیات و

 رد. گیرد صورت نماید، درک کامالً را آن پژوهش به ناآشنا فرد که ای گونه به غیرعامیانه

 و پرمشغله ی گیرنده تصمیم بهسرعت  به را کارتان نتایج اهم خواهید می شما اجرایی ی خالصه

 .دهید ارائه کم وقت با

 اجرایی ی خالصه تدوین در کلیدی نکات 

 متقاعد پیشنهاد ارزش و اهمیت درخصوص را خواننده باید اجرایی ی خالصه در اول ی جمله -

 دارد وجود کمتری احتمال شود، بیان کمتر شما اجرایی ی خالصه در مهم اطالعات هرچه. کند

 همان در را مهمی اطالعات که خواهید می شما اگرچه. ببیند را خالصه حتی مخاطب که

 .باشد خاص و ویژه پاراگراف، آن که نکنید فراموش اما ؛دهید ارائه اول پارگراف

 خود ی پروژهبرای  کارآفرین اینکه وجود با! ننویسید دروغ خود اجرایی ی خالصه در -

 جمالت از. گردد منجر نادرست اطالعات ی ارائه به نباید شوق، و شور حفظ اما است، زده هیجان

 شما اجرایی ی خالصه تمام که باشید مطمئن. بنوسید ساده را مطالب و کنید خودداری پیچیده

 .است شده نوشته مثبت لحن با

 .باشید داشته فعال و شورانگیز قوی، لحنی ؛باشید قاعدکنندهمت -

 نمایش برای صورت این غیر در. نکنید تکیه آمار و نمودارها بر خیلی ؛نباشید نمایشگر -

 یا 1ای میله یا ستونی نمودارهای از است بهتر سیاستی ی بسته در ارقام و اعداد تصویری

 .جدول تا شود استفاده 2ای کلوچه

 .بنویسید معلوم افعال و جمالت با را اجرایی ی خالصه -

                                                      
1
. BAR  

2
. Pie  
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 به آنکه مگر هستند، مند هعالقها  آن به مدیران که کنید استفاده کوتاه و ساده جمالت از -

 (. جمله هر در لغت 20-15) باشد نیاز تر طوالنی جمالت یا کلمات نوشتن

 هستید، تخصصی لغات از دهاستفا به ناگریز اگر. بپرهیزید فنی و غیرضروری جزئیات ذکر از -

. بخوانند را آن است قرار کسانی چه که باشید داشته یاد به. دهید شرح خواننده برای را آن

 ی خالصه کنید سعی همیشه. دهید توضیح را غیرآشنا یها روش و اصطالحات لزوم، درصورت

 .باشد فهمدرخور  و خودمانی زبان به اجرایی

 .نمایید تنظیم پیشنهادها نوشتن هنگام و نهایی گزارش میلتک از بعد را اجرایی ی خالصه -

 421500/8 جای به ؛ برای نمونه،بنویسید خالصه و گردشده صورت به را اعداد امکان حد تا -

 .ریال میلیون 4/8 بنویسید ریال میلیون

 رشگزا ی نمونه با که کسی از منظور این برای. باشد گزارش از مستقل باید اجرایی ی خالصه -

 شود مشخص تا کند مطالعه را شما اجرایی ی خالصه بخواهید ندارد، آشنایی شما پژوهش

 .کند می درک را آن چقدر

 .کند یریگ میتصم و گیری نتیجه شما اطالعات اساس بر خودش تا دهید اجازه خواننده به -

 است؟ شده بیان آن اساسی فاهیمم و کلیدی یها ایده آیا ببینید و کنید مرور را خود تحقیق -

 در اگر. کنید گذاری شماره را قسمت هر و بندی دسته منطقی روشی به را هانظر وها  ایده -

 بررسی را دیگر تحقیقات اجرایی ی خالصه کنید سعی دارید، تردید نوشتن برای یریگ میتصم

 .کنید

 .دکنی استفاده خواننده برای ملموس و شده شناخته یها مثال از -

 کاربردی بنیادی یا کاربردی عنوان که هایی پروپوزال در پس این از شود می پیشنهاد: نکته 

 به شود خواسته مجری از نیز و گردد مشخص فرعی و اصلی مخاطبان و کاربرد نوع دارند،

 .نماید ارائه اجرایی ی خالصه قالب با مطابق را کوتاه گزارشی خود، نهایی گزارش همراه

  ای صفحه25 تفضیلی شگزار .3-8-5

 :(7) است زیر های بخش شامل ای صفحه25 گزارش

 1زمینه .1-3-8-5

 و دارد وجود مدیریتی و گذاری سیاست ی حوزه در که ای مسئله و مشکل زمینه قسمت در

 و موضوع این مورد در قبلی تحقیقات. نمایید ترسیم ،باشد آنمرتبط با  است قرار شما تحقیق

                                                      
1
. context 
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 در حکایات و امثال از استفاده. نمایید مشخص را کند می زمینه این در شما تحقیق که کمکی

و سهم  یقبل یها پژوهش، پژوهش سؤال شامل زمینه خالصهطور  . بهباشد مفید تواند می اینجا

 . استن پژوهش در پاسخ به سؤال یا

  1معانی و مفاهیم .2-3-8-5

. دارد گیرندگان تصمیم برای یمعنای چه شما های یافته که نمایید روشن قسمت این در

 نوع اگر و باشند مند عالقه توانند می شما کار به مخاطبانی چه که نمایید مشخص همچنین

 این اطالعات وسعت اینکه. باشد جدا و متفاوت باید ها آن برای شما پیام متفاوتند، مخاطبان

 پیام قسمت این درواقع. شود مشخص دبای پیام قسمت این در ،باشد تواند می چقدر تحقیق

 شامل مفاهیم خالصه طور به. شود می مشخص شما کلیدی پیام ذات و گوهر که است جایی

 این. استها  امیپ یکتفک وج یم نتایتعم ی ر، ذکر گسترهگذا استیا سی ریمد یها برا افتهیمفهوم 

 .گردد ارائه جدول قالب در است ممکن قسمت

 2رویکرد .3-3-8-5

 ی نمونه جزئیات و اطالعاتی منابع مطالعه، طرح قسمت این در. نمایید مشخص را کار روش

 این در. نمایید مشخص را اطالعات تحلیل و تجزیه های روش و گویی پاسخ میزان مطالعه،

 برای را خود طرح و کردید کار پروژه روی گیرندگان تصمیم با چگونه که دهید شرح قسمت

مطالعه،  یطراح شامل رویکرد خالصهطور  . بهنمایید مشخص تحقیق این از حاصل دانش انتشار

 های روش البته. است تحلیل و تجزیه یها یکتکن و یریگ ات نمونهیها، جزئ ها، منبع داده روش

 و ها روش این انتخاب اهمیت ضمیمه این رد و نمایید پیام ضمیمه توانید می را پیچیده تکنیکی

 .دهید شرح را گیری نتیجه و نتایج بر ها آن تأثیر

 3نتایج .4-3-8-5

 پیام و گیری نتیجه ها یافته این چگونه دهید نشان تا کنید ذکر را نتایج خالصه قسمت این در

 کمک بهتر درک به ها جدول و نمودار از استفاده کنید می فکر اگر. کنند می تأیید را شما

 ضمیمه قسمت به ،نیستند نتایج بامرتبط  مستقیماً که نتایجی. برید کار به را ها آن کنند، می

ها، استفاده از  امینمودن پ پررنگ قالب درخالصه و  صورت به نتایج خالصه، طور به. نمایید منتقل

 .شود می داده نشانو نمودارها  ها جدول

                                                      
1
. Implications 

2
. Approach 

3
. Results 
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  1یگرد منابع .5-3-8-5

 برای ویژه به که را ها سایت وب و انتشاراتی منابع همچون دیگر اطالعاتی منابعی

 . بیاورید قسمت این در باشند مفید توانند می گیرندگان تصمیم

 2بیشتر تحقیقات .6-3-8-5

 مدیریتی و گذاری سیاست ی درزمینه که سؤاالتی وکنید  ذکر را اطالعاتی ی مانده باقی خأل

 برای مطالعاتی تا کنید پیشنهاد و بیاورید قسمت این در ،اید نموده مشخص تحقیق ی درزمینه

 فهرست با بیشتر های پژوهش انجام پیشنهاد. درواقع گردد انجام سؤاالت این به گویی پاسخ

 .گردد می تکمیلمشخص  یها طرح پرسش وموجود  یها نمودن شکاف 

  3شناختی کتا  و منابع .7-3-8-5

 ها آن از باالنویس صورت به گزارش، متن در که ترتیبی به و گزارش انتهای در یدبا منابع آدرس

 خودداری گزارش صفحات پایین یا متن داخل در منابع آدرس آوردن از. بیاید ،شده استفاده

 و گیرندگان تصمیم برای بیشتر کهباشد  هایی قسمت باید نیز شناختی کتاب بخش. نمایید

 شناختی کتاب و منابع قسمت .بدانند موضوع زمینه مثالً ی بارهدر یشترب خواهند می که محققانی

 قسمت در ای حاشیه صورت به آنکه مگر شوند، می گذاری شماره ای صفحه25 گزارش وجز

 . شوند آورده ضمیمه

 4 پیوست .8-3-8-5

 قیمغیرمست نتایج ،اید کرده استفاده مطالعه در که ای پیچیده تحلیلی های روش قسمت این در

 در. بیاورید ،نشوند قلمداد ای صفحه25 متن وجز خواهید می که شناختی کتاب و منابع و تحقیق

 و مواد همچون ،ندارند ارتباط گیری نتیجه به مستقیماً که است هایی یافته شامل پیوست اصل

 .تکنیکی های روش

 ای صفحه25 گزارش نگارش ی درباره نکته چند .4-8-5 

 .نمایید تایپ متر سانتی 5/2 حاشیه با درمیان خط یک صورت به را ای صفحه25 گزارش. 1
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 راحتی احساس باعث و آید خوش بیشتر محقق مذاق به ای صفحه25 گزارش نوشتن شاید .2

 را نکته این باید ولی ؛دهد می قرار شما نگارش اختیار در را بیشتری فضای چون شود، بیشتری

. بنویسید کادمیکآ صورت به نباید که باشید داشته یاد به ای صفحه3 و 1 گزارش همچون

 نداشته تردیدی گزارش این در منظورتان، رساندن برای داستان از استفاده لزوم درصورت

 .باشید

طور  به غیرآکادمیک احتماالً و پرمشغله ی گیرنده تصمیم برای گزارشتان ببینید ینکها برای .3

 و مدیر برای را آن ،دهید ارائه خود اصلی مخاطب به هآنک از قبل شده، نوشته مناسب

 جذابیت و سودمندی نگارش، ی شیوه و زبان آیا ببینید که بفرستید دیگری ی گیرنده تصمیم

 است؟ انتظار حد در گزارش

 مطالبی ذکر از که است این ،شود توجه باید گزارش نوع این ی تهیه در که ایی نکته رعایت .4

 .گردد می یریگ میتصم در رگذا سیاست تردید باعث کهشود  یزپره

 1-3-25 فرم مزایای بعضی .5-8-5

محققان  قابلیت و دهد می افزایش را آن شدن خوانده شانس پیام، ی ارائه تر کوتاه شکل -

 .گردد می باعث را خودشان ی شجاعانه وجود ابراز برای

 تحقیق های گزارش خواندن چگونگی به است احترامی ابتدا در کلیدی پیام قراردادن -

 .نتیجه خواندن سپس و چکیده خواندن اول: گیران تصمیم توسط

 تحقیقات مرکز پژوهشی مطالعات نتایج از کلیدی پیام گزارش از هایی م ال .9-5

  شیراز پزشکی علوم دانشگاه به وابسته سالمت گذاری سیاست

 لعاتمطا نتایج از کلیدی پیام گزارش از هایی نمونه -
 گذاری سیاست تحقیقات مرکز سایت دانش ترجمان ی صفحه در تحقیقی اتغل -

 .(6-3) است دسترس در http://health-policy.sums.ac.ir :آدرس به سالمت

  1سیاستی خالصه الگوی با دانش ترجمان رد علمی شواهد ی ارائه .10-5

 باشد؛ تحقیق نتایج کلیدی کاربردهای یا فعال و ساده و روشن پیام شامل باید تحقیق ی خالصه

 درواقع. کند ترغیب تحقیق کامل گزارش در بیشتر جزئیات خواندن به را خوانندگان که درحالی

 آن در فقط بلکه ،دهد نمی ها آن به را بدانند دارند نیاز مخاطبان که آنچه هر سیاستی ی خالصه

                                                      
1
. Policy brief 

http://health-policy.sums.ac.ir/
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 است مهم که آنچه اما ؛برانگیزد پیام به راجع بیشتر دانستن برای را ها آن اشتهای که است حد

 ی نکته. دارد را خود خاص های توانمندی و زبان و داستان ،مخاطب هر که است آن شود دانسته

 با پیام نمودن منطبق و ها آن ترجیحات و ها توانمندی و ها نیازمندی و خاطبانم تشخیص مهم،

 است ای جسورانه و شفاف و جدید نسبت به روش سیاستی ی خالصه ی بسته. است ها ویژگی این

 بندی قالب سیاستی ی خالصه ساختار. دهد می قرار گذاران سیاست اختیار در را شواهد که

 با یگاه) ویژه یپیشنهادها ی ارائه و زمینه به باتوجه ها حل راه دادن نشان پتانسیل، یا مشکل

 ی ارائه ،قسمت آخرین و 1مشکل ارائه ،قسمت اولین. است (حل راه هر یبرا یا نهیهز یبرآوردها

 ی ارائه روش .(4 شکل) است دو این میان 3های ممکن پل میانی قسمت و است 2ها سیاست

 ی خالصه در صفات کاربردن به. است منطقی توالی بر منطبق و ای حرفه سیاستی خالصه

 .نمود پرهیز آن از باید و انگیزد برمی را سوداگری و سوگرایی بودن، احساساتی بر شک سیاستی
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 هنیمز

 ورش

 یدنب تیولوا
 هیهت یارب تاعو وم
یتسایس هصالخ

  تسیچ یتسایس هصالخ
 یتسایس هصالخ یاوتحم
  دشاب دیاب هچ
 لوا یاه  ماگ

 و ندومن هدام  یارب یزاس تیفر  -
 یتسایس هصالخ زا هدافتسا

 تهج اه  ا اقت هب عیرس  ساپ -
قیقحت دهاوش

  دوب دهاوخ رظن دروم یتاعو وم هچ -
  دنمادک تیولوا نییعت یاهرایعم-
  دراد تکراشم یدنب تیولوا رد یسک هچ -
  دور یم راک هب یدنب تیولوا یارب یدینارف هچ -

 هصالخ دیاب روط هچ
 هدام  ار یتسایس

  دومن

 یزاس نشور
 لکشم

 و یریگ میمصت
 فیصوت
 یاه  تسایس

 نکمم

 راک هب عناوم نییعت
 اه  تسایس نتسب

 مدع دراوم نییعت
 یارب زاین و نانیمطا
 یبایشزرا و شیاپ

  تسا هدومن رظن بلج لکشم روطچ و تسیچ لکشم-
 بلاق  ون ن  بقاوع و هدش یدنب بلاق و فیصوت لکشم هنوگچ -
  تسیچ یدنب

  تسا ردقچ لکشم داعبا یگرزب -
  تسیچ لکشم تلع -

  ددرگ هئارا دیاب ییاه  تسایس هچ -
 فلتخم یاه  تسایس ذاختا زا یشان بقاوع دروم رد اه  هتسناد -
  تسیچ
  تسا هنوگچ یذاختا تسایس ره هب دامتعا نازیم -
 دیاب ار فلتخم یاه  تسایس ریثأت صوصخ رد تاعالطا روطچ -
  دومن هصالخ

  تسیچ تسایس ره ذاختا عناوم -
  دنمادک مهم عناوم اب هلباقم یاهراکهار -
  میناد یم هچ  وف یاهراکهار تاریثات صوصخ رد -
 ار اهراکهار یلامتحا تاریثات و عناوم صوصخ رد تاعالطا روطچ -
  دومن هصالخ ناوت یم

 یریگ میمصت زا لبق هک دراد دوجو یمهم نانیمطا مدع دراوم ای  -
  تشاد رظن دم دیاب

  داد ماجنا ار شیاپ دیاب هنوگچ و دنمادک شیاپ لومشم دراوم -
 ماجنا ار یبایشزرا دیاب هنوگچ و دنمادک یبایشزرا لومشم دراوم -
  داد

 و یدنب نامزاس
 ناتفگ یزاس هدایپ
تسایس نوماریپ

  تسیچ اه  تسایس صوصخ رد نامتفگ فادها -
  دنک یم تکرش اهوگتفگ رد یسک هچ -
  دنوش یم یدنب نامزاس اهوگتفگ هنوگچ -
  درک دیاب هچ اهوگتفگ لابند هب -

 و یناسر  الطا
 ندومن ریگرد
ناعفنیذ

 دیاب یسایس هصالخ نتسب راک هب و هیهت رد ار ناعفنیذ زا کیمادک -
  دومن ریگرد و علطم
  دنتسه راذگ ریثأت ناعفنیذ ندومن ریگرد رد یا  هنیمز طیارش هچ -
 هصالخ نتسبراک هب و هیهت رد عفنیذ فلتخم یاه  هورگ هنوگچ -
  دنوش یم ریگرد یتسایس
 یبایشزرا یگنوگچ و ناعفنیذ ندومن ریگرد و یناسر  الطا توافت -
  تسیچ توافت نیا

 هصالخ دیاب هنوگچ
 راک هب ار یتسایس

  درب

 
 سیاستی ی خالصه کاربرد و سازی  ماده ی نحوه ینه،زم: 4 شکل
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 تدوین رسمی اتممقا و ریزان برنامه و مدیران و گذاران سیاست برای سیاستی ی خالصه

 دیگر های روش همچون پیام انتقال راه این در رفتهکار به روش و امحتو و شکل البته. گردد می

 های محدودیت دچار فوق مخاطبان که داشت توجه باید. دارد بستگی مخاطبان خصوصیت به

 کامالً باید سیاستی ی بسته ،رو ازاین ؛هستند مطلب دریافت از وتیامتف حسط گاهی و زمانی

 در موضوعات این تمام و کند منتقل را موضوع فوریت و ارتباط و اهمیت بتواند وباشد  فشرده

 آیا یعنی ؛بگذرد «فلکس کورن تست» از باید سیاستی ی خالصه. شود ذکر کمتر یا صفحه دو

 سیاستی خالصه در دارد نیاز آن به که موقعی تواند می را نظرشمد اصلی نکات رگذا سیاست

 غذایی مواد سراغ به مستقیم ،بخورد را خود صبحانه خواهد می باعجله که موقعی همچون بیابد،

 جهت در را جدید شواهد و کند مشخص را مشکل باید سیاستی ی خالصه. رود می خود مطلوب

 به را مشکالت و دهد ارائه رگذا سیاست به را الزم یپیشنهادها و ممکن های حل راه موضوع،

  .(11-9) دهد سوق الزم های سیاست و ها حل راه

 بستگی نظرمد ی مسئله ی مرحله و مخاطب نوع به سیاستی ی خالصه طول یا اجزا: نکته 

 : است زیر های بخش شامل و دارد
 ؛سازد خودبه  معطوف را خوانندگان وباشد  مختصر باید: عنوان .1

 و عملی اقدام به نیاز دالیل موضوع، با ارتباط ،مسئله بر کلی مروری: اجرایی ی خالصه .2

 ؛آید می اول صفحه در است و خاص یپیشنهادها

 «چرا» از. نمایید مطرح ،دارد گیری یمتصم به نیاز کهرا  سؤالی: مسئله یا مشکل بیان .3

 ؛شوید متمرکز... و «کجا» ،«چطور» ،«چه» بر و کنید خودداری

 توجه به موضوع که کند متقاعد را مخاطب که اساسی حقایق: موضوع اهمیت و زمینه .4

 ؛دارد نیاز فوری مداخله و

 اگر ؛است جریان در اکنون یا داشته وجود قبالً مداخالتی چه: قبلی های سیاست .5

 ؛نگیرد ورتص جدیدی مداخله موضوع بامرتبط 

 رامسئله  حل برای جایگزین های راه از بعضی: (یانتخاب) رو پیش در های سیاست .6

 ؛نمایید مطرح

 بیان مخاطبان دید از را شده معرفی های راه معایب و مزایا: انتخابی های سیاست نقد .7

 ؛کنید

 استدالل همراه به را جایگزین حل راه یک(: اختیاری) پیشنهادی های سیاست .8

 ؛کنید ذکر اقدام ضرورت و ندهمتقاعدکن

  ؛کنید ذکر پیوست در را پیشنهادی یا مشاوره مورد شناختی کتاب منابع: منابع ذکر .9
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 ،ه شودرساند سیاستی ی خالصه باید چگونه و کسی چه به ینکه: اپیام رساندن ی نحوه .10 

 .نمایید مشخص

 مؤثر سیاستی ی خالصه برای الزم نکات: 

 ؛بنویسید خاص مخاطب برای -

 ؛ببرید بهره نوشتن برای ،آکادمیک نه و ای حرفه ادبیات از -

 ؛کنید متکی مطمئن و قوی شواهد بر را خود استدالل -

 ؛شوید متمرکز خاصی مشکل یا موضوع بر -

 ؛کنید استفاده ساده های پاراگراف و کوتاه جمالت از و بنویسید مختصر -

 ؛کند دنبال سادگی به را شما استدالل وی تا بدهید خواننده به را کافی اطالعات -

 ؛بشکنید دسترس در یاجزا به را متن -

 مشابه مسائل و ها قول نقل تصاویر، ها، رنگ ،آمیز اغراق نه و مناسب بردنکار به با -

 ؛کنید جذاب را سیاستی ی خالصه

 ؛بپرهیزید کلمات اختصار های فرم و معنی بی و وپاشکسته دست سخن بردنکار به از -

 ؛(است اختیاری) باشید داشته ای هزینه کاربردهای بر کلی یمرور -

 سیاستی ی خالصه در. هستند پذیر امکان و عملی پیشنهادها که باشید مطمئن -

 باید گیران یمتصم نیازهای اساس بر پیشنهادها ذکر و هستند اختیاری پیشنهادها

 ؛باشد

 .باشید اشتهد نظر در سیاستی ی خالصه بر عالوه را کنندهتأیید مستندات -

 گیرد یمصورت  زیر های اقدام معمولطور  به سیاستی، ی خالصه تنظیم برای: نکته: 

  ؛گردد شفاف باید موجود سیاستی سؤال -

  ؛مداخله مختلف های گزینه گیری شکل -

 ؛ها گزینه نمودن اجرایی چگونگی -

  ؛عدالت درنظرگرفتن وها  آن کاربرد ارزیابیها،  یافته نقد ،مند نظام مرورهای -

  ؛محلی شرایط شناخت برای محلی شواهد یافتن -

  ؛سیاستی ی خالصه نمودن نهایی -

  .گذاری سیاست یوگو گفت اجرای -
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 از یبردار بهره تحقیقات مرکز سیاستی خالصهپیشنهادی تنظیم  چارچو  .11-5

 ایران در سالمت دانش

 از یبردار بهره تحقیقات مرکز سیاستی ی خالصه یاجزا پیشنهادی رچوبچا ،1 شماره جدول

 .(3) دهد می نشان را ایران در سالمت دانش

 پزشکی علوم دانشگاه سالمت دانش از برداری بهره تحقیقات مرکز پیشنهادی چارچوب :1 جدول

 سیاستی خالصه ظیمتن منظور به تهران

 موجود مشکل حل برای کننده توجه جلب و جذاب سؤال شکل به تاحدامکان،: عنوان

 :اصلی پیام

 چیست؟ اصلی مشکل

 را چیزهایی چه یا؟ شناسیم یم مشکل این برای عملی های حل راه درخصوص را هایی گزینه چه

 ؟دانیم نمی

 باشیم؟ داشته مدنظر یدبا را اجرایی مالحظات چه

 :گزارش

 ذکر شود، پرداخته مشکل به باید شرایط، آن در که بستری و مشکل توصیف آن در که ای مقدمه

 .گردد

 :زیر فهمدرخور  های شیوه به آن خصوصیات و مشکل تعریف

 .کند پیشگیری آن از یا درمان را آن باید سالمت نظام که هایی آسیب یا بیماری بار و یتخصوص. 1

 مشکل آن درمان یا پیشگیری برای الزم داروهای یا خدمات ی ارائه اثربخش، هزینه های برنامه .2

 اثربخش،  هزینه یها برنامه از نکردن استفاده یا دسترسی ی کننده تعیین که سالمت نظام چینش .3

 .باشد خاص های گروه تأثیر بر مشتمل داروها یا خدمات

  مشکل با رتبطم مختلف های گزینه .4

 آمده دست به علمی شواهد خصوصیت ها یافته بندی دسته

   گزینه مزایای و سود

  گزینه ضرر گزینه های زیان و

  گزینه اثربخشی هزینه و ها هزینه

   گزینه مضرات و مزایا در خصوص نسبیت

 دالیل و کارکرد گیچگون) گزینه کلیدی نکات

 (گزینه بودن مناسب
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  نفعان ذی هایرنظ و تجارب

 انتخابی های گزینه نمودن اجرایی احتمالی موانع و اجرایی مالحظات

 4 گزینه 3 گزینه 2 گزینه 1 گزینه سطوح

      کننده مصرف

 ی دهنده ارائه

 خدمات

    

     سازمان

     سیستم

 

 شورای سالمت بخش سیاستی سند خالصه تنظیم پیشنهادی چارچو  .12-5

  پزشکی و موزش درمان بهداشت، وزارت سالمت گذاری سیاست

 تنظیم برای ایران در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت سالمت گذاری سیاست شورای

 برای را آن از استفاده وکرده  تدوین چارچوبی سالمت، های حوزه در سیاستی سند ی خالصه

 :(2 جدول) است زیر شرح به آن یاجزا که نموده است پیشنهاد سالمت بخش گذاری سیاست

  مقدمه .1-12-5

 اجرایی، خالصه ها، واژه تعاریف سند، کنندگان تهیه مشخصات عناوین، فهرست اصلی، صفحه

 سیاست سند قانونی و حقوقی مبانی

  مسئله و عیت توصیف .2-12-5

 شود؟ حل باید مشکلی چه چیست؟ مسئله -

 است؟ کدام سئلهم پذیر سنجش های نشانه و مشهود عالئم -

 و روند محدوده، ،مسئله عمق و شدت بعد از شده تعریف جامعه در مسئله وضعیت -

 است؟ کدام آن تداوم پیامد

 درصورت؟ است کدام مسئله حل برای قوانین و ها سیاست ها، تالش قبلی دستاوردهای -

  .قبلی های تالش وجود

 مسئله عوامل و علل تحلیل .3-12-5
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 با ها آن ارتباط و مسئله ی دهنده تشکیل اجزای است؟ کدام مسئله یلتحل مدل -

 چیست؟ یکدیگر

  چیست؟ ها آن اولویت و مسئله بر مؤثر عوامل و علل -

 ارزیابی و مسئله در قبال هرکدام عینی و کلی وظایف اهداف، ،نفعان ذی تحلیل -

 است؟ بوده چه تاکنون آنان عملکرد

 مداخالت تحلیل .4-12-5

  چیست؟ مسئله حل برای کشوری و جهانی تجربیات و (ها گزینه) پیشنهادی مداخالت -

 چیست؟ مداخالت انتخاب معیارهای -

 است؟ چگونه معیارها به باتوجه پیشنهادی مداخالت( مقایسه) بندی رتبه -

 است؟ کدام اولویت در پیشنهادی مداخالت یا مداخله دستاوردهای و هااثر بینی پیش -

 
 سالمت یاستیس سند اجزای: 2 جدول

 کلی مسئله

 و ها حوزه

 های حیطه

 مسئله

 و مسائل

 مشکالت

 و علل

 عوامل

 مؤثر

 مداخالت

 اولویت
 مسئول

 اجرا
 فعل) راهبردی هدف

 میزان، اختصاصی

 (زمان ،پذیر سنجش

 راهبردها

 از انتخاب)

 (فهرست

       

       

 

 (مداخالتاستقرار ) گیری نتیجه .5-12-5

 مداخالت یا مداخله موفقیت های شاخص و ارزیابی و شپای ی شیوه .6-12-5

  چیست  ها  ن سنجش ی نحوه و پیشنهادی

 

 مسائل با مقابله و بازبینی ی نحوه و شکایات به گویی پاس  ی شیوه .7-12-5

 چیست  سیاست مداخالت ی نشده بینی پیش
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  ست ا کدام سند این استقرار و تصویب برای الزم نیازهای پیش .8-12-5

 ربط ذی مراجع در بخشی بین حمایت و همکاری ارتقای برای الزم مصوبات.9-12-5

  است  کدام

 

 چیست  مداخالت استقرار نفعان ذی تحلیل.10-12-5

 

 المللی بین تحقیقات توسعه مؤسسه سیاستی خالصه تدوین پیشنهادی الگوی .13-5

 کانادا

 ارائه کانادا المللی بین تحقیقات توسعه مؤسسهمحققان  برای ابزاری که سیاستی ی خالصه قالب

 :(3)جدول  است زیر صورت به کرده

 کانادا المللی بین تحقیقات توسعه مؤسسه سیاستی خالصه تدوین پیشنهادی الگوی: 3 جدول

 باشد. استیسی خالصه کلمه 1500 ی دربرگیرنده و صفحه 4تا2 حداکثر باید      

  ؟دهیم می ارائه را تحقیق نتایج چرا و کسی چه برای: نمایید مشخص را تحقیق مخاطبان:  مادگی

 .بگیرید تصمیم مناسب رویکرد و کلیدی پیام روی

 موضوع پیرامون تهدیدهای و ها فرصت ضعف، نقاط قوت، نقاط: دهید انجام را( SWOT) سوات آنالیز

 .کنید تبیین را تحقیق

 ی ادامه در موضوع کردن دنبال به را خوانندگان که بنویسید خالصه ی جمله دو یا یک :اجرایی خالصه

 .نماید ترغیب گزارش

 مراقبت خصوص آن در مردم باید چرا و است مهم موضوع چرا که دهید پاسخ سؤال این به :مقدمه

 .شوند

 .بنویسید کلی یجنتا و تحقیق اهداف به راجع

 .برانگیزید سیاستی خالصه ی ادامه به را خوانندگان کنجکاوی حس

 .بنویسید خالصه صورت به را تحقیق موضوع ی زمینه و موضوعات حقایق، :نتایج و رویکردها

 .بنویسید و کنید بسنده ،بدانند باید خوانندگان که حداقلی به

 .بیاورید را الزم های مثال خود نتایج تأیید برای

 .بنگارید قوی بیانی با را کلیدی نتایج :گیری نتیجه

 .بنویسید ،فتدبی اتفاق بعداً باید که آنچه به راجع شفاف طور به :پیشنهادها و کاربردها

1. SWOT: S(Strenght), W(Weakness), O(Opportunities), T(Threats) 
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 سیاستی خالصه الگوی با دانش ترجمان در علمی هدشوا ی ارائه از هایی م ال .14-5

 جهان در

 و مختلف های زبان به صفحه 4تا2 در را سیاستی خالصه از ای نمونه جهانی بهداشت سازمان

 E4A نام با سیاستی خالصه ،WHR05 گزارش عنوانبا  کودکان و مادران مراقبت درخصوص

 همچون مشکالتی درخصوص حمایتی اهداف منظور به گذاران سیاست برای کاربردمناسب  که

 در شواهد تلفیقی ی شبکه دیگر، های نمونهاز  .است نموده ارائه ،است تزریقی معتادان و ایدز

 صورت به کلیدی های پیام بر مشتمل خالصه گزارشی شواهد، تجمیع با که است 1سالمت نظام

 گذاران سیاست برای گزارش نوع این. دهد می ارائه را شواهد بخش و اجرایی خالصه تیتروار،

 ی خالصه دیگر مثال. است شده گرفته نظر در راحتها  آن مطالعه برای و مفید پرمشغله

 ماالریای با مقابله برای شرقی آفریقای در آرتیمیسین حاوی داروهای از استفاده سیاستی

 و موضوع توصیف شامل که جدول دو قالب در سیاستی ی خالصه این .(2) است پوروم فالسی

 سیاست به مربوط شواهد و اجرا راهکارهای اجرا، موانع مقبولیت، معایب، مزایا، نظر،مد سیاست

 .است شده داده نشان ذیل در و شده تدوین ،است نظرمد

 ماالریا درمان برای  رتیمیسین حاوی ترکیبات به یدسترس افزایش .1-14-5

  فریقا شر  در بورکینفاسو در ساده فالسیپاروم

 در ساده فالسیپاروم ماالریا درمان برای آرتیمیسین حاوی ترکیبات به دسترسی شواهد افزایش

 آمده است. 4آفریقا در جدول  شرق در بورکینفاسو

 یسیاست خالصه عنوان .1-1-14-5 

 در ساده فالسیپاروم ماالریا درمان برای آرتیمیسین حاوی ترکیبات به دسترسی افزایش 

 آفریقا شرق در بورکینفاسو
 

 مو و  .2-1-14-5  

 نواحی از مطالعات از تعدادی در ضدماالریا مرسوم داروهای به فالسیپاروم پالسمودیوم مقاومت

 بعضی در نیز آرتیمیسین حاوی های درمان ثربخشیاآنکه  حال شده، تأیید دنیا مختلف

 پیشنهاد را ترکیبات این از وسیع ی استفاده جهانی بهداشت سازمان و است شده ثابت مطالعات

 ،ترکیبات این ،2005 سال فوریه در نیز بورکینوفاسو در کشورها سایر همچون. است کرده

                                                      
1
. HEN: Health Evidence Network  
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 گزارش این نوشتن زمان تا هرچند. شدند معرفی ساده ماالریای درمان در کلروکین جایگزین

 .بود نشده گرفتهکار  به سنی های گروه تمام برای جدید های دارو این از استفاده

 مسئله حجم .3-1-14-5  

 جان و مبتال را نفر میلیون دو از بیش سالیانه و است فاسو بورکینو در ای عمده معضل ماالریا

 های مشاوره از ای عمده حجم. گیرد می را، سال پنج زیر کودکان ویژه به ،نفر ارهز4 از بیش

 به ماالریا صحیح مدیریت. است ماالریا به مربوط مرگ و بیمارستانی بستریمسائل  پزشکی،

 محدودیت جامعه، اقتصادی اجتماعی وضعیت هرچند. است وابسته آن علیهمؤثر  درمان کاربرد

 به جمعیت از ای عمده های قسمت دستیابی از بهداشتی ضعیف رهایزیرساختا و ملی منابع

 .کند می جلوگیریمؤثر  درمان

 انتخابی های سیاست .4-1-14-5

 درمان به مردم عادالنه و همگانی دسترسی برای هایی سیاست فوری اتخاذ موجود، وضع بیان با

 :از عبارتند ها سیاست این. است الزم ،دار غیرعارضه، ساده ماالریای در آرتیمیسین حاوی

 بر آرتیمیسین حاوی درمان قیمت کاهش به را خصوصی های بخش اندرکاران دست -

 ؛کنید وادار سوبسید ی ارائه اساس

 ؛نمایید ترغیب ساده ماالریای ،خانه در درمان به را درمانی بهداشتی پرسنل -

 . کنید قطع ساده ماالریای درمان برای را دارویی تک ضدماالریای درمان -

 اجرایی نکات .5-1-14-5 

 :که است الزم پیشنهادی سیاست سه از هرکدام اجرای برای

 راهمف ماالریا کنترل ی عمده اندرکاران دست آگاهی افزایش برای را الزم اطالعات -

 ؛نمایید

 ؛باشید نمطمئ کشور سراسر در سنی های گروه تمام برای جدید درمان بودن فراهم از -

 ؛است الزم جدید درمان ی کننده توزیع کارکنان آموزش -

 .کنید مرور را فوق های سیاست اجرای به مربوط قوانین -

 ماالریا درمان برای  رتیمیسین حاوی ترکیبات به دسترسی افزایش سیاستی خالصه: 4 جدول

  فریقا شر  در بورکینفاسو در ساده فالسیپاروم
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 مذکر افراد ی ختنه قبال در غیراسالمی کشورهای در دولت سیاست 2-14-5

 باشد  باید چه HIV ویروس به ابتال احتمال کاهش در راهکاریی  منزله به

 مقدمه .1-2-14-5

 : گفت توان می جمله یک قالب در را شواهد

 در HIV نتعفو به ابتال در چشمگیر کاهش باعث مذکر افراد ختنه»: نمونه برای -

.« باشد تواند می ،ایدز بامقابله ، گذاری سیاست درمؤثر  رویکردی این و شود می مردان

 .باشد مخاطبان نیازهای با مطابق و جمله این از برآمده باید بعدیجمالت 

 . شود ذکر بالفاصله باید باال جمله در ذکرشده شواهد اعتبار منابع -

 حداقل کاهش بر دال اوگاندا و کنیا و جنوبی یآفریقا در علمی تحقیقات»: برای نمونه -

 «.است شده ختنه مذکر افراد در HIV عفونت بر ابتال احتمال درصدی50

 ذکرشده رویکرد که نمود متقاعد بتوان را یرانگ تصمیم اگر چیست؟ باال شواهد کاربرد -

 .بود خواهد بیشتر سیاست این شدن کاربردی احتمال آنگاه است،اثربخش  هزینه

 با مقایسه در و است HIV با مقابله در قوی ابزاری مذکر افراد ختنه»ای نمونه: بر -

 «.دارد کمتر هزینه با بیشتر اثر دیگر رویکردهای
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  بحث .2-2-14-5

 قسمت در است، سیاست سوم قسمت و است شواهد ذکر سیاستی ی خالصه اول قسمت اگر

 ذکربرای نمونه  ؛شوند می مرتبط ومس و اول قسمت چطور که داد نشان باید مخاطبان به بحث

 حداکثررساندن به برای که استنکاتی  ،ندناپذیر بحث و مطمئن شواهد چهاگر» که گردد می

 تأثیر: دارد وجود بحث در ای جنبه سه رویکرد رو ازاین «.گرفت نظر در باید سیاست این کارایی

 بستنکار به که نمود خصمش باید یعنی ؛آموزش و ایمنی فرهنگی، واکنش سالمت، نظام بر

 در اجتماعی رویکردهای بعضی با داشته، سالمت نظام بر اتیتأثیر مذکر افراد ی ختنه سیاست

 ات،تأثیر این. دارد نیاز جامعه وسیع بخش آگاهی و ایمن اقدامات به و بود خواهد چالش

 درک و نیاز سطح به ،شوند باز ابعاد این حد چه تا ینکها چرا؟ و هستند چه اقدامات و ها چالش

 .دارد بستگی مربوط ی زمینه و مخاطبان

  سالمت نظام بر شواهد اعمال تأثیر .3-2-14-5

 یا پیشگیری دیگر تصمیمات بر است ممکن سالمت نظام در گیری یمتصم هر که دانست باید

 عدم یرتأث نیز مالی و انسانی منابع بر و داشته منفی یرتأث ماالریا کنترل یا تغذیه مثل درمانی

 سالمت نظام مالی و انسانی منابع بر جدید ی مداخله هر برای نمونه، ؛باشد داشته قطعیتی

 را مداخله این ی هزینه کسی چه ینکه: ااز عبارتند آن ای هزینه سؤاالت و است تأثیرگذار

 از سطحی چه ؟دهند می ارائه را خدمت این دولتی یا خصوصی بخش آیا ؟کند می پرداخت

 هر یازا به ختنه تقریبی ی هزینه؟ چیست منابع اولویت درجه ؟است الزم جهیزاتت و آموزش

. است نابالغ از تر ساده ها بچه برای نآ از بعد های مراقبت و جراحی عمل و است دالر 10 نفر

 افراد ی ختنه مثالً ؛باشد داشته وجود شواهد اعمال به فرهنگی واکنش است ممکن همچنین

 و اجتماعی مذهبی، آداب یا مفاهیم مقابل در است ممکن جمعیت از ادیزی افراد برای مذکر

 ی درزمینه یا است الزم عوامل این ثرأت و تأثیر تعیین برای دیگری تحقیقات و. باشد فرهنگی

 اگرچه که نمود مشخص باید زمینه این در آموزشی الزامات و ایمنی بر شواهد اجرای تأثیر

 فرد اگرنمونه  برای ؛نیست هم ریسک بدون ولی ،دارد بهداشتی منافع مذکرها ی ختنه

 طرف نآ از و است زیاد او در HIV به ابتال احتمال ،باشد داشته جنسی فعالیت  شده ختنه تازه

 بدون جراحی عمل هر» که نمود تبیین بایدبنابراین  ؛نیست HIV علیه ایمنی عامل ختنه نیز

 ایمنی HIV علیه ،ختنه. باشد همراه استاندارد یمش خط با باید سیاسترو  ازاین نیست، ریسک

 «.است الزم نیز HIV با مقابله های استراتژی سایر تداوم و جامعه آموزش بنابراین ؛دهد نمی
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 است  شده متقاعد مربوط رگذا سیاست اول، ی صفحه در که شد مشخص اینجا تا: نکته

 و دارد بزرگی تأثیر چه سیاستی نینچ یریکارگ به و هستند متقن شواهد که

 سیاستی ی خالصه که است بدیهی کدامند؟ احتمالی مشکالت و جزئیات حال درعین

 اولین ی منزله به که است کافی قدر آن حال درعین ؛دهد نمی پوشش را جزئیات تمام

 .کنند دنبال را قضیه تا کند ترغیب را آنان و برانگیزد را گذاران سیاست توجه ،تالش

 سیاستی یپیشنهادها .4-2-14-5

 چیست؟ بعدی قدم

 برای مناسبی فرصت و آمده سیاستی ی خالصه اول ی صفحه دنبال به سیاستی یپیشنهادها

  .هستند حمایت جلب

 باشد شدید تواند می «مذکرها همه برای رایگان ختنه» سیاست فوری اعالم برای اجتماعی فشار

 بسیار رویکردی چنین اعمال آن شدن عملی برای جامعه فرادا از بسیاری و علم تأکید رغم علی و

 سناریوی ؛ بنابرایناست رو هروب مخالف های گروه فشار و منابع محدودیت با و است بر هزینه

 چنین نباید کهاست  لییدال و اجتماعی طیشرا جامعه، عموم اقبال شواهد، حامل شده ارائه

 جایگزین اقدامی ی منزله به. است مطرح رگذا سیاست سوی از فوق طرح رد. کرد عملی را اقدامی

 رهبران جامعه، افراد شامل نفعان ذی از ای کمیته تشکیل ،باشد ارزان و فوری تواند می که

 علمی نقشه تعیین و مباحثه برای ،دیگر مرتبط های گروه و وزارتخانه یاعضا ،محققان مذهبی،

 جدول باید اقدام این. است سازگار جامعه قیعال و سیاست با اقدام این. است موضوع فرهنگی و

 و شده ایجاد تدریجی و بینانه واقع بیشتر رویکرد اتخاذ برای عطش اینجا تا. باشد داشته زمانی

 در ای چندرشته تحقیق نیز موازات، به. است شده معطوف دیگر های حل راه انتخاب به ها نگاه

 ی ارائه های مکانیسم و بالینی استانداردهای تعیین مالی، نتخاباتا اجتماعی، فرهنگی بستر

 نشانگر ،«است فراهم آن امکانات همه برای و رایگان ها مذکر ی ختنه» ینکه. ااست الزم خدمت

 خصوص هب است، دولت سوی از آن نکردن اعمال و سیاست این اعالم ی درزمینه زیاد اشتباهات

 محدود ظرفیت و مالی های محدودیت گرفتن نادیده و ای مینهز طیشرا گرفتنندرنظر باآنکه 

 درنهایت. است کرده همراه کمتر بینی خوش با را سیاست این شدن عملی ،سالمت نظام

 در مذکرها ی ختنه نقش موضوع به که زیادی عمومی ی عالقه با که بود خواهد این پیشنهاد

 زمینه این در جانبه همه ریزی برنامه اتخاذ به که نیازی دیگر ازطرف و دارد وجود HIV با مقابله

 و سریع گیری یمتصم ی اجازه دولت به کهاست  الزم اجرایی و ای چندرشته تحقیق دارد، وجود
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 را (رهیغ و امکانات و منابع ،یاجتماع نهیزم درنظرگرفتن با) کافی شواهد بر مبتنی حال درعین

 . بدهد

 اطالعات بیشتر هرچه ی ارائه ،سیاستی خالصه ی ئهارا از هدف باشید داشته یاد به: نکته 

 های سیاست و مالحظات و موضوع ظریف و دقیق ذکر هدف بلکه نیست، صفحه دو در

 و دارد کنندگی ترغیب و برانگیزندگی رل ای دوصفحه سیاستی ی خالصه. است پیشنهادی

 .باشید داشته دسترس در ربیشت اطالعات همیشه باید شما

 برای. کنید استفاده سیاستی ی خالصه نوشتن برای مرسوم و ساده فونت از: نکته 

، Garamond ،Times New Roman ،Optima های فونت از انگلیسی زبان به های گزارش

Century ،Arial ،Helvetica را فوق سیاستی خالصه دیگر عبارت به ؛کنید استفاده 

 : نوشت زیر صورت به توان می

 :HIV با مقابله و مذکرها ختنه

 کدامند؟ ها سیاست -

 این و شود می مردان در HIV عفونت به ابتال چشمگیر کاهش باعث مذکر افراد ی ختنه

 آفریقای در علمی یقاتتحق .باشد تواند می ،ایدز بامقابله  ،گذاری سیاست درمؤثر  رویکردی

 افراد در HIV عفونت هب ابتال احتمال درصد50 حداقل کاهش بر دال اوگاندا و کنیا و جنوبی

 با مقایسه در واست  HIV با مقابله در قوی ابزاری مذکر افراد ی ختنه. است شده ختنه مذکر

نکاتی  ،ندناپذیر بحث و مطمئن شواهد اگرچه. دارد کمتر ی هزینه و بیشتر اثر دیگر رویکردهای

 سیاست بستنکار . بهگرفت نظر در باید سیاست این کارایی داکثررساندنح به برای که است

 چالش در اجتماعی رویکردهای بعضی با و دارد سالمت نظام بر اتیتأثیر مذکر افراد ی ختنه

 وابسته جدید ی مداخله هر. دارد نیاز جامعه وسیع بخش آگاهی و ایمن اقدامات به و بود خواهد

 کسی چه: از عبارتند آن ای هزینه سؤاالت و است سالمت نظام رد مالی و انسانی منابع به

 ارائه را خدمت این دولتی یا خصوصی بخش آیا ؟کند می پرداخت را مداخله این ی هزینه

 هزینه؟ چیست منابع اولویت ی درجه و ؟است الزم تجهیزات و آموزش از سطحی چه ؟دهد می

 برای آن از بعد های مراقبت و جراحی عمل و است دالر 10 نفر هر یازا به ختنه تقریبی ی

 در است ممکن جمعیت از زیادی افراد برای مذکر افراد ی ختنه. است نابالغ از تر ساده ها بچه

 عمومی اعالم تابنابراین  ؛باشد برانگیز چالش فرهنگی و اجتماعی مذهبی، آداب مفاهیم، با مقابل

 الزم عوامل این ثرأت و تأثیر میزان تعیین یبرا دیگری تحقیقات ،ها سیاست این شدن عملی و

 همراه استاندارد مشی خط با باید سیاست رو ؛ ازایننیست ریسک بدون جراحی عمل هر. است
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 های استراتژی سایر تداوم و جامعه آموزش بنابراین دهد، نمی HIV علیه ایمنی  ختنه. باشد

 .است الزم نیز HIV با مقابله

 سیاستی یپیشنهادها -

 باشد شدید تواند می «مذکرها همه برای رایگان ختنه» سیاست فوری اعالم برای اجتماعی رفشا

 چنین اعمال ،آن شدن عملی برای جامعه افراد از بسیاری و علم تأکیدبا وجود علیرغم و

 به. است رو هروب مخالف های گروه فشار و منابع محدودیت با و است بر هزینه بسیار رویکردی

 و بالینی استانداردهای تعیین مالی،، اجتماعی فرهنگی بستر در ای چندرشته حقیقت نیز موازات

 ی ختنه نقش موضوع به که زیادی عمومی ی عالقهبا  .است الزم خدمت ی ارائه های مکانیسم

 در جانبه همه ریزی برنامه اتخاذ به که نیازی دیگر ازطرف و دارد وجود HIV با مقابله در مذکرها

 گیری یمتصم اجازه دولت به کهاست  الزم اجرایی و ای چندرشته تحقیق ؛دارد جودو زمینه این

 و امکانات و منابع ،یاجتماع نهیزم درنظرگرفتن با) کافی شواهد بر مبتنی حال درعین و سریع

 جان دکتر ،«مذکرها ختنه» موضوع با سیاستی ی خالصه تدوینخصوص در. بدهد را (رهیغ

. شد )پایلوت( آزمون پیش تانزانیا در 2007 سال ژوئن کارگاه در و دکر ارائهگزارشی  1الویس

 های استراتژی تدوین برای را کاری هفته یک تانزانیا و کنیا و اوگاندا از تحقیقاتی های گرو

 کردن لحاظ با و سیاستی ی خالصه قالب در ،مذکرها در ختنه موضوع درخصوص مرتبط

 :ادندد ارائه را زیر دستورالعمل مالحظات،

 کشوری های گروه برای دستورالعمل .5-2-14-5

 جزئی ی منزله به سیاست این گنجاندن چگونگی: مذکرها ی ختنه»: احتمالی کاری عنوان -

 .«HIV از پیشگیری ی جانبه همه استراتژی از

 .کنید ذکر راها  آن شغلی وابستگی و نویسندگان فهرست: نویسندگان -

 آفریقای جوامع اجتماعی بستر با مرتبط مختلف موضوعات: گذاری سیاست موضوعات -

 نباشند. یا باشند کاربردی توانند می کهکنید  ذکر را شرقی

 .کنید ذکر را ها هزینه پرداخت ی نحوه و خدمات پوشش و مالی حاکمیتی، ابعاد -

 و است HIV از یشگیریپ جامع استراتژی از جزئی «مذکرها ی ختنه» آیا: خدمات پوشش -

 گردد؟ اعمال است قرار ها گروه کدام برای است چنین اگر

 دهد؟ ارائه را خدمات این است قرار چطور و موقع چه کسی، چه: خدمات دهندگان ارائه -

 .کند پرداخت را شده ارائه خدمات ی هزینه باید چطور و کسی چه: پرداخت -

                                                      
1
. Dr John Lavis  
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 :گردد ادغام شرقی آفریقای سالمت نظام در باید فوق ی برنامه چگونه که دهید توضیح -

 HIV از پیشگیری جامع های برنامه در افقی و عمودی ی برنامهی  منزله به مذکرها در ختنه

 از پیشگیری های برنامه قالب در مذکرها ی ختنه ی برنامه اعمال در. شود می اجرا و گنجانده

HIV ی ختنه که ویروس این به بتالا ازنظر پرخطر یفرهنگ قومی های گروه بر اولیه تمرکز 

 .است است زیاد نیز رویکرد این پذیرفتن احتمال و است ناشایعها  آن در مذکرها

 توضیح شرقی آفریقای سالمت نظام در را سیاست این اعمال های چالش و مشکالت شدت -

 : دهید

 به ابتال نظراز ها خانم و آقایان برای ،فواید. است چقدر یفرهنگ قومی های گروه در HIV شیوع

HIV هم و عوارض هم برای و ها خانم و آقایان یبرا، معایب و تولیدمثلی پیامدهای و 

 ی مطالعه و مربوط متاآنالیز و بالینی کارآزمایی ی مطالعه سه براساس ،رفتاری های واکنش

 معایب و فواید. کند می کمک رویکرد این اثر چرایی و چگونگی توضیح به که شواهد ترکیبی

 باید سنی گروه چه به و کسی چه ؛ برای نمونه،ختنه خدمات ی ارائه ی نحوه جایگزین های هرا

 .دهد ارائه ایمنی نکات چه رعایت و روشی چه با را خدمت این

 سیاست این اعمال مالی پرداخت جایگزین های راه معایب و فواید -

 با مقایسه در طبی صورت به که هایی گروه در و سنی های گروه اساس بر مذکرها  ختنه میزان

 را کار این طبی صورت به که هایی گروه در. دهند می انجام را کار این سنتی صورت به کهها  آن

 .گردد مشخص نیز مالی تأمین و خدمات ارائه ی نحوه ،دهند می انجام

 این پذیرش ی کاهنده و افزاینده عوامل و گروه اساس بر مذکرها ختنه پذیرش میزان -

 ؛رویکرد

 ؛مذکرها ختنه فرهنگی قومی واهدش -

 ؛ها گروه اساس بر مالی های ظرفیت و آموزشی انسانی، منابع شواهد -

 این ی درزمینه جامعه رفتار و آگاهی در تغییر ایجاد در جایگزین های راه معایب و محاسن -

 .رویکرد

 : که کنید طرنشاناخ درنهایت

 های گروه بر اولیه تمرکز با و HIV از گیریپیش جامع ی برنامه از جزئی ی منزله به مذکرها ختنه

 احتمال همچنین و مذکرها ختنه کم میزان و HIV به ابتال باالی احتمال از که یفرهنگ قومی

 .گردد اعمال باید برخوردارند، هدفمند افقی ی برنامه اعمال مثالً قالب در موضوع پذیرش زیاد

  ها سیاست اعمال -
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 تحقیق: حاکمیت در ها تفاوت برای نمونه، ؛گردند بررسی ردکارب ازنظر باید تحقیق نتایج

 نسخ های هزینهکاستن از  هدف با دارویی اقالم کالن خرید های برنامه بودن اثربخش درخصوص

 ،نیستند متمرکز دارویی نظام در خصوصی حاکمیت بر که کشورها بعضی در دارویی

 در بودن قطبی تک به گذاران سیاست که کشورها از دیگر گروهی با مقایسه در است شدنی اعمال

 . هستند مبتنی حاکمیت نظام

 تیمی کار بودن اثربخش ی درزمینه تحقیق: عملی های واقعیت و ها محدودیت در ها تفاوت

 صورت به زایمان که کشورهایی در ها بچه و مادران برای عوارض کاهش در مادران مراقبت

 کار هایی محیط در زیادی گذاران سیاست که درحالی ،شود می انجام ماماهابه دست  و سنتی

 . شود نمی انجام نجاآ در باال شکل به زایمان که کنند می

 ای زمینه شرایط در ها تفاوت -

 درصد10 از کمتر که کشورهایی در ،باردار های خانم در HIV آزمایش ترویج ی درزمینه تحقیق

 ممکن گذاران سیاست از بسیاری که درصورتی ،دهند می انجام را مزبور آزمایش حامله های خانم

 انجام را آزمایش این باردار های خانم درصد85 حداقل که کنند کار کشورهایی در است

 .دهند می

 

 اندازها چشم و سیاسی های چالش در ها تفاوت -

به دست  ها بچه برای معمولی مراقبتی خدمات ی ارائه ایمنی و اثربخشی ی درزمینه تحقیق

 از بسیاری که درحالی پزشکی ضعیف های انجمن و پزشک کمبود با کشورهای در و رانپرستا

 خیلی های انجمن و زیاد آنجا در پزشکان تعداد که کنند می کار کشورهایی در گذاران سیاست

 .دارند پزشکی قوی

 عدالت بررسی -

 مذهب، ت،جنسی شغل، قومیت، و نژاد سکونت، محل اساس بر باید را ستاسی اعمال معایب

 .کرد بررسی نیز سرانه و اجتماعی ی شبکه و اقتصادی اجتماعی شرایط آموزش،

 :از عبارتند دانشی ترجمان سؤاالت

 است؟ تفاوتی نامطلوب شرایط در ها سیاست اثربخشی در آیا -

 نامطلوب شرایط در موضوع اهمیت بر که دارد وجود متفاوتی ای زمینه شرایط آیا -

 ارند؟ذگتأثیر

 نامطلوب شرایط در مطلق اثربخشی بر که دارد وجود متفاوت ای زمینه طشرای آیا -

 باشند؟ ارذگتأثیر
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 نزند دامن بیشتری عدالتی بی به که دارد وجود سیاست کارایی در مهمی مالحظات آیا -

 دهد؟ کاهش را آن یا

 در تغییری یا شد خواهد کشور در عدالتی بی افزایش یا کاهش باعث سیاست اعمال آیا -

   کند؟ می یجادا نآ

 مقیاس -

، مقیاس تعیین بدون. است شاخص بلکه نیست نتیجهفقط  خود ،تحقیق نتایج پایلوت آزمون

 و عوامل بررسی و« ینهزم» بررسی نیازمند دانشترجمان  .هستند معنی بدون موفق های پایلوت

 انسانی، منابع، انینقو ظرفیتی، های محدودیت هزینه، پیچیدگی، ازنظر ها مقیاس تعیین

 ی زمینه شدن گسترده از جلوگیری باعث که است دیگری عامل هر یا تداوم ها، سیستم سازگاری

 .شود می سیاستی خالصه اجرایی

 سیاستی خالصه تقویت .15-5

 و هر با همراهبه و است نیاز آن به کهآنچه  همه نه ولی استمؤثر  روشی سیاستی ی خالصه

 جلسات برگزاری. رود کار به باید دانش ترجمان دیگر های روش و راهکارها از بسیاری با اغلب

 ی خالصه درخصوص بحث همچنین و ایجاد برای مناسب راهی سیاسی مباحثات و توجیهی

 را کالن سیاست ییرتغ انتظار نباید ولی نیست محدود سیاستی ی خالصه نقش. است سیاستی

محققان   نقش. داشت (زیمتاآنال مثل یبیترک نوع مطالعه یحت) مطالعه یک نتایج اساس بر فقط

 اعمال درنظرگرفتن با تا است مطالعه از برآمده نتایج با زمینه کردن لحاظ دانش ترجمان در

 .شود دهی وزن و ارزیابی ها سیاست نآ یتأثیرگذار میزان( جامعه) تر وسیع ی درزمینه نتایج

  پیام انتقال دیگر های روش .16-5

  ییوئوید های کلیپ قالب در پیام ارائه .1-16-5

 صورت مخاطبان به تحقیقات کلیدی های پیام انتقال ی درزمینه که هایی فعالیت جملهاز

 است ای دقیقه شش وکلیپئوید صورت به آن ی ارائه و تحقیقات کلیدی پیام استخراج گیرد، می

 تولید ی مرحله به کانادا مونترال دانشگاه سالمت تحقیقات ی مؤسسه در فعالیت این ی نمونه که

 دانش ترجمان مختلف های ی درزمینه موفقیت نشانگر شیوه این ارزشیابی نتایج واست  رسیده

 هشتاد از بیش در نظرمد کلیدی پیام انتقال تا نظرمد موضوع به مخاطبان در عالقه ایجاد از

 و فرایندها از استفاده به روش این از استفاده ،باوجوداین ؛است بوده مخاطبان درصد

 این در را الزم های مهارتمحققان  است آن نیازمند که دارد احتیاج خود خاص های تکنیک
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 بر بلکه آن ذاتی جذابیت اساس بر نه پیام انتقال برای وئوید انتخاب .(15) نمایند کسب زمینه

 و تر آسان و تر سریع جذب باعث وییئوید های کلیپ یا کوتاه های فیلم .باشد باید اهداف اساس

 و مردم دادن نشان با ییوئوید های انیمیشن. گردد می اقدام پذیرترکردن امکان و ایده تر شفاف

 با افراد برای وئوید. دهند نشان توانند می را مشکل از تری لموسم ی چهره ،واقعی های مثال

 ،شوند می سردرگم طوالنی متن خواندن از که ها آن یا پرمشغله افراد یا زیاد چندان نه سواد

 های پیامباید  وییئوید های کلیپ سازندگان ؛ بنابرایناست پیام انتقال برای انتخاب بهترین

 ارائه خاص مخاطبان برای ای زمینه شرایط رعایت با و صحیح ی طریقه به را صحیح کلیدی

 . دهند

  ویدئویی های کلیپ مخاطبان

 ارتباط هر زیربنای موضوع این درک و نیست مخاطبان مناسب شناخت جایگزین چیز هیچ

 پایان به بعدی مراحل آنکه از قبل و نامه فیلم نوشتن از قبل باید نهایی مخاطب. است یمؤثر

 در دانش ترجمان مشابه قاعده توان می ویدئو ازطریق پیام انتقال برای. باشد کار نمای، راهبرسد

 چون ؛کرد رعایت را دقیقه 1:5:10ی قاعده ؛ برای نمونه،نمود رعایت را 1:3:25 کاغذی فرم

 بر عالوه مربوط تیم در بنابراین ؛هستند غیرآشنا تحقیق دنیای با غالباً ها ویدئو تولیدکنندگان

 بسیار های پیام با های ویدئو. شود استفاده موضوعی کارشناسان از باید فنی کارشناسان

 های سایت در اگرچه. باشند تر کوتاه است بهتر که هرچند هستند، ای دقیقه نه حداکثر تأثیرگذار

 های پالتفورم ،نمود بارگذاری را تحقیقات از منتج های ویدئو توان می یوتیوب مثل اجتماعی

 مخاطبان و موضوعی عناوین اساس برمحققان  که دارند وجود www.scivee.tv مثل علمی

 ،JAMA، Lancet مثل معتبر مجالت از بسیاری. نمایند بارگذاری را خود های ویدئو توانند می

New England Journal و PloSmed یبرا .هستند خود مقاالت ی ضمیمه در ویدئو ی پذیرنده 

 برای .باشد ییویدئو پیام انتقال برای خوبی ارتباطی کانال تواند می سینما و تلویزیون ،مردم

 ،شوند می داده نمایش پوستر ی ارائه یا ها  همایش حین در که کوتاه های ویدئو دانشگاهیان،

 نمایش برای خوبی مسیر تواند می موبایل صفحه ،جوانان و گذاران سیاست برای. است بمناس

 ها نمایشگاه مثل عمومی های مکان در ها ویدئو نمایش ها گروه ی همه یبرا .باشد هاویدئو

 .باشد مناسب تواند می

  رادیویی های برنامه .2-16-5

 شهروندان خودابرازی و جامعه آموزش، آگاهی ارتقای در ای برجسته نقش رادیویی های برنامه

 ی مناظره ایجاد و ها گیری یمتصم در جامعه مشارکت تقویت باعث رادیویی های برنامه. دارد

http://www.scivee.tv/
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 دانش یگذار اشتراک به فرهنگ که جوامعی در. بشود تواند می مردم و مدیران بین اجتماعی

 روزنامه مثل نوشتاری های فرم که جوامعی در یا تاس وگو گفت و شفاهی یقازطر بیشتر

 ،ارتباطات ی همه برای قدرتمند روشی رادیو است، گران خیلی یا نیست دسترس در راحتی به

 دیداری، های برنامه برخالف. است منظوم و داستانی های برنامه به تحقیقات نتایج تبدیل ازجمله

 از وسیعی پوشش و شوند می محسوب پیام انتقال برای تر ارزان منبعی رادیویی ایه برنامه

 و یرانندگ ای خانه یکارها انجام مثل کار انجام با زمان هم) شهری نواحی در چه را مخاطبان

 برای ابزاری مثابه به. شوند می شامل بضاعت کم افراد بین یا روستایی نواحی در چهو (  رهیغ

 های برنامه قالب در شده تهیه های برنامه با مقایسه در رادیویی های برنامه ،دانش ترجمان

 باید رادیو های یامپ .باشند ارزان الزاماً که نیست طور این ولی ؛ترند ارزان ،ییویدئو یا تلویزیونی

 کوتاهی بسیار زمان در را پیام کلیدی نکات تمام که جهت این از و کند توجه جلب سرعت به

 ی همه یا یکی رادیویی شنوندگان که درصورتی. باشد بخش اطمینان باید ،دهد می پوشش

 : باشد تواند می پیام انتقال برای مناسب راهی رادیو، باشند داشته را زیر شرایط

 امعجو دیداری، یا نوشتاری های پیام به دسترسی محدودیت شفاهی، اطالعات بر اطمینان

 کم سواد موضوع، به سطحی ی عالقه، طوالنی های خواندن به تمایل فقدان یا وقت فقدان بومی،

 های پیام همچنیناست.  پیچیده حد از بیش موضوعآنکه  به عقیده خواندن، به کم تمایل یا

 یقازطر ارسالی پیام صورت به پوسترها، مکملدر جایگاه  تحقیقات، نتایج همراه به نیز رادیویی

 .دارد کاربرد نیز ها نمایشگاه در و ها موبایل

  ها وبالگو  ها سایت و  و اجتماعی های شبکه: اینترنت .3-16-5

 سپری اینترنت در بیشتری زمان ،سنی های گروه تمام از مردم یافته، توسعه کشورهای در

 را خود نقش قاطع رهبران همچون اجتماعی های شبکه رو، ازاین ؛تلویزیون تماشای تا کنند می

 نقش گاهی و ها مؤسسه معرفی در را بروشور نقش گاهی تواند می سایت وب. کنند می ایفا

 یا هاویدئو از ای گنجینه یا عکس آلبوم کتابخانه، حمایتی، مجمع یا سیاستی خالصه یا خبرنامه

 و ها عکس سریع، های پیام انتقال امکان توانند می نیز ها وبالگ. کند بازی را وییرادی های برنامه

 هاینظر ی ارائه و یادداشت گذاشتن به را بینندگان یمؤثر صورت به وکنند  فراهم را مقاالت

 تحلیل و تجزیه و کارشناسان نظر تبادل برای محلی توانند می ها وبالگ. بکند ترغیب خود

 غیررسمی شکل به در آن نوشتن و است آسان خواندنش ، وبالگ. باشند ها تسیاس و موضوعات

ممکن  ،ها وبالگ در شده غیرگزارش موضوعات از صحبت. بردارد کلیدی مفاهیم از پرده تواند می

. سازد رهنمون موضوعات آنی  درباره نوشتن و پیگیری به را دیگران یا خبرنگاراناست 
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 فرصت ونماید  می جلب را جدید مخاطبان ،شود می ارائه اه وبالگ در که خوراندهایی پس

طور  بهباید  ها وبالگ و ها سایت وب که داشت توجه باید. کند می فراهم را جدید های همکاری

 ایمیل از تر جذاب بسیار ها وبالگ و ها سایت وب. گردند تأثیرگذار تا شوند روزرسانی به مرتب

  (.1گردد ) می ایجادها  آن در رایگانطور  به وبالگ که دارند وجود ختلفیم های سایت. هستند
 وب در شایع اشتباه پنج

 ؛خواهیم می سایت از ما کهآنچه  بودن نامشخص. 1

 ؛خوب طراحی اهمیت از کافینا درک. 2

 ؛سایت نشدن روزرسانی به یا نشدن ویرایش. 3

 ؛جذاب رمپالتفو ی منزله به وب کاربرد در بودن ناتوان. 4

 .وب مسئول تیم تشکیل . نبود5

 ها کنفرانس سمینارها، ها، همایش در مطلب ی ارائه .4-16-5

 دریافت و مسائل حل، منابع تأمین مطلب، ی ارائه شدن، جمع برای نظیر بی ای لحظه ،کنفرانس

 های سخنرانی با تواند می و است رب هزینه و گیر وقت رویدادی چنین هرچند ؛است جدید دانش

 حل در ها کنفرانس تأثیر میزان ،مواقع از بسیاری در .باشد همراه طوالنی های گزارش و آور کسل

 در جدید تحول اما ؛نیست آن دنبال به نیز کسیدرواقع  و شود نمی ارزیابی مسائل و مشکالت

 های ارائه که جایی است، یادگیری برای پویا محیطی به ها کنفرانس تبدیل هدف با ها کنفرانس

 ،است عملی نکات و قوی های پیام حاوی که مقاالتی خالصه سمت به پوستر با یا شفاهی

 (:1) شود می پرداخته زیرمسائل  به قسمت این در. یابد جریان

 را هاووگ گفت و ها سخنرانی باید چطور: سخنرانی صورت به مطالب ی ارائه -

 تکنولوژیآنکه  نه ولی ؛نمود مناسبی استفاده تکنولوژی از و کرد تر یادماندنی به

 .شود سخنرانی جایگزین

 مناسب اندازه و صحیح نمای صحیح، یامحتو باید چطور: پوستر صورت به مطالب ارائه -

 .نمود انتخاب پوستر برای را

 گردآوریمؤثر  ی نحوه به را کنفرانس نهایی ی خالصه باید چطور: کنفرانسی های ارائه -

 را گزارشگران نقش و کلیدی های پیام درک در را ها پانل مشارکت باید چطور و نمود

 .نمود تقویت یمؤثر ی شیوه به

 شفاهی ارائه در مهم نکات 
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 زیاد لاحتما به. است دقیقه بیست حدود بالغ فردهر  توجه زمانی متوسط :اول واقعیت

 .رفت خواهند خواببه  نامستمع ازدرصد 16

 شما که را چیزهایی همه که نیست مند عالقه ،شما سخنرانی محلدر ، کس یچه: دوم واقعیت

 .بداند دانید، می

 «.بود تر طوالنی سخنرانی کاش ای» گفت نخواهد کس هیچ: سوم واقعیت

 دلیلیهر  .ببینند را سخنرانی 30تا20 است ممکن ناحاضر کنفرانس هر در :چهارم واقعیت

 .باشد محل ترک وها  آن حضور ادامه قطع باعث تواند می

  سخنرانی .1-4-16-5

 اهمیت خوب سخنران. برانگیزد یشترب اطالعات کسب به را مخاطبان اشتهای باید سخنرانی

 ،نیست علمی ی مقاله ،سخنرانی. «فروشد می» را ایده اصل و کند می خاطرنشان را موضوع

 بعد ها مدت یا بالفاصله حتی اگر. نیست نیز پاورپوینت ونیست  تحقیق روش بیان برای فرصتی

 از ماندنش یاد به احتمال چیز یک ولی اوردنی یاد به سخنرانی آن از چیزی کسی سخنرانی از

 به راجع قسمت این .«شد انجام خوب سخنرانی» که است این نآ و است بیشتر مخاطبان سوی

 .(1) بود خواهد پاورپوینت از مسئوالنه ی استفاده ی ادامه در و پیامی سه سخنرانی

 پیامیسه سخنرانی

. سخنران نه ،نماید ارضا راها  آن تجارب باید سخنرانی و شندبا شروع ی نقطه باید مخاطبان

 شوند، می شامل را مخاطبان با مرتبط استدالل و شواهد ،برانگیزند توجهمؤثر  های سخنرانی

 است آن راه رینت راحت .هستند یادماندنی به و کنند آگاه می خود ادعای حقیقت به را مخاطبان

 مقاله ساختار شبیه ساختار این هرچند ؛نمود تقسیم اساسی قسمت سه به را سخنرانی که

 سخنرانی در. باشد طور آن هم نباید و نیست ی( ریگ جهینت و ریتفس کار،روش  ،مقدمه ده،یچک)

 خاطرسپردن به و پیگیری امکان راحتی هب که طوری به باشد شده سازماندهی و منظم باید امحتو

 ابتدای در مخاطب توجه نمونه، سخنرانی در. باشدداشته  (سخنران یبرا) خواندن بار یک با

 سخنرانی ساختار. ذکر شده است( کلیدی های پیام به زدن چنگ) انتها در و( امیدوار) سخنرانی

 :ببندید کلیدی پیام سه روی را

 1کدامند؟ پیام سه که یدیبگو مخاطبان به -

 2.دهید ننشا جزئیات با و عمل در را پیام سه مخاطبان به -

                                                      
1
. Tell them 

2
. Show them 
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 1. بودند چه پیام سه آن که کنید یادآوری -

2.بپرسید توجهاتشان و سؤاالت ی بارهدر -
 

 سخنران( لحن در بودن کنواخت)ی بودن مونوتون که شد داده نشان مطالعه یک در: نکته 

 شد داده نشان دیگر ای مطالعه در همچنین و بود مخاطبان رفتن خواب به دلیل ترین مهم

 درخور تأثیر ناحاظر برای سخنرانی محتوایی گیرایی بر سخنران هیجانی حاالت که

 .داشت توجهی

 :از عبارتند سخنرانی برای طالیی قوانین بعضی

  ؛ساختگی مخاطبان حضور در ترجیحاً کردن تمرین -

  ؛سخنرانی مواد با کامل آشنایی -

 .زمانی های محدودیت با کنارآمدن -

 و ایجاد  مادگی جهت سخنرانی کردن تمرین .2-4-16-5

 برای پیشنهاد شد، آماده دقیقه بیست برای شده تنظیم حداکثر و پیامی سه سخنرانی که وقتی

 :است زیر موارد شامل آن کردن تمرین

 را خود سخنرانی ظاهر و وشیوه سرعت تا درآورید ویدئو رتصو به را خود سخنرانی -

 .نمایید قضاوت

 داشته آن تکرار به نیاز نیز دقیقهبیست  باید ،دقیقهبیست  برای شده تنظیم سخنرانی -

 را توازن وبگیرید  نظر در را مناسب وقت سخنرانی پیامسه  از پیام هر برای. باشد

 .نمایید ربرقرا

است  شفاف شده ارائه ی ایده ینکها و سخنرانی روش ی درباره خود ساختگی مخاطب از -

 .بگیرید خوراند پس و کمک نه یا

 با آشنایی سازی زمینه کار این. کنید تمرین خصوصی به جای یا بالکن در را سخنرانی -

 .است ...و حضار محل آکوستیک،، تکنولوژی

 .غیره و کالمی اشتباهات اسالیدها، اشتباهی چینش ازجمله. بیابید را خود اشکاالت -

 رامسئله  این و باشید آماده ممکن لحظات بدترین در اشکال ایجاد برای همیشه -

 ادامه خود توضیحات به کامل خونسردی با طییشرا چنین در که کنید تمرین

 .دهید می

                                                      
1
. Remind them 

2
. Ask them 



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  166

 نکات حول وار دایره را آن مرتب و دارید نگه ثابت را آن پوینتر لیزر از استفاده موقع -

 .ندهید قرار خود عادت را آن از حد از بیش استفاده و ندهید تکان

 رهیذخ فرم ،ید یس فالش، کارت) مختلف فرمت با پشتیبان 3تا2 خود اسالیدهای از -

 بصری ابزار از استفاده بدون سخنرانی ی ارائه برای را خود و کنید تهیه ( لیمیا یرو

 .کنید آماده

 روزشونده به خود هخودب های برنامه تمام و کنید چک را پاورپوینت ی ارائه کامپیوتر -

 باز های برنامه و فوری های پیام. باشد خاموش صفحه محافظ و (رهیغ و روسیضدو)

 یا مختل را شما ی ارائه ی برنامه است ممکن که... و اینترنت رمرورگ ،ایمیل مثل دیگر

 .دارید هگن خاموش را شود پرتی حواس باعث

 حداقل به اسالیدها ی تهیه در را ها انیمیشن از استفاده و ساده را اسالیدها تصاویر -

 .برسانید

 .است «زیبایی بهترین سادگی». است بیشتر کمتر -

  سخنرانی تمرین -الف

 5 شکل 1.نمود تمرین را سخنرانی و نمود فرض خود مخاطب را بالش فرضیطور  به توان می

 .دهد می نشان را مراحل این

 
 سخنرانی تمرین مراحل: 5 شکل

 (www.phdcomics.com :سایت از برگرفته)
 

 

                                                      
1
. Pillow Talk  
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  برای سخنرانی  مادگیایجاد  - 

 .است آمده 6 شکل در داد قرار مدنظر سخنرانی برای 1آمادگی منظور به باید که نکاتی

 
 داد قرار مدنظر سخنرانی برای  مادگی منظور به باید که نکاتی: 6 شکل

 (www.phdcomics.com: سایت از برگرفته)

 سخنرانی ارائه برای دیگر مهم نکات بعضی 

 ایده کرده، معرفی را شما کنفرانس رئیسآنکه  مگر و است بزرگی ی لحظه سخنرانی -

 ؛کنید معرفی کامل را خودتان که است خوبی

 خاطر به مثالً) کنید خواهی معذرت راحتی هب. نباشید میدانا و عصبانی و ساکت هرگز -

 ؛دهید مهادا و ی(کیتکن اشکال

 ؛کنید تمام را آن قوی و شروع را سخنرانی قوی -

 موقع هب مکث یک از ترمؤثر ای کلمه هیچ ولی باشدمؤثر  است ممکن درست کلمه -

 ؛نیست

 ؛بایستید -

 ؛دهید تغییر را صدایتان لحن و باشید صریح -

 ؛کنید برقرار چشمی ارتباط خود مخاطبان با -

 ؛نخوانید کاغذ روی از -

 ؛نکنید روخوانی پاورپوینت روی از -

 ؛بدهیدها  آن به را خواهند می ها آن کهآنچه  و بخوانید را خود مخاطبان فکر -

 ؛بگذارید احترام زمانی های محدودیت به -

                                                      
1
. Preparation  
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آنکه  نه باشند شاد و کنند صحبت خواهند می مخاطبان. نمایید اضافه را خود استعداد -

 ؛کنید خلق همیشگی و نکردنی فراموش ای حظهل تا کنید سعی ؛بخوابند

 ؛نکنید منحرف سخنرانی مسیر از را خود مخاطبانآنکه  یعنی شفاف صحبت -

 را خودتان گویید، می «آه» خود کلمات بین اگر. بنشینید زنید، می قدم مرتب اگر -

 عادت کنید، می لمس سخنرانی حین در را خود چانه و بینی مرتب اگر. کنید اصالح

 ؛دارید نگه دور را خود دستان کنید

  ؛است شما اضطراب دهنده نشان و است مخاطبان حواس ی کننده پرت چیزها این همه -

 صادق کنید، کنترل را خود هنگام این در و دهید پاسخ مخاطبان پیگیرانه سؤاالت به -

 ؛نروید طفره سؤاالت گویی جواب از و باشید

 :بگویید این مثل چیزی شدید مواجه مشکل سؤاالت با اگر -

 ؛بپردازم موضوع این به بعداً دارم قصد

 ؛کرد خواهیم صحبت بعداً آن به راجع شما و من وجود تمام با

 به راجع دقت به توانید می شما آیا بودم، نکرده فکر آن به من که کردید مطرح را جالبی موضوع

 .دهید شرح آن

  پاورپوینت تهیه نکات مهم در .5-16-5

 که درحالی گیرند، می قرار پاورپوینت الشعاع تحت حد از بیش ها اغلب سخنرانی -

 ها عکس. باشد سخنران های صحبت تصویری ی کننده تقویت باید پاورپوینت از استفاده

 هرگز شما مخاطب اگر. میزدآ می هیجان و رنگ با را پیام ی ارائه ها جدول و تصویرها و

 به اسالید ولعاب رنگ اندکی با است ندیده را پاورپوینت صورت به سخنرانی ی ارائه

 قبالً بار یک برای حتی را ای تجربه چنین مخاطب اگر ولی آید می تحسین و هیجان

  .(1) سدبر فریاد و ناله و خشم به است ممکن شما خونسردی با وجود ،باشد داشته
 :است زیر سایت در ،داشت خوب پاورپوینتی ی ارائه توان می چگونه که این -

(everything2.com/index.pl?node_id=1134342) 

 برای خصوص هب و کنند می کمک سخنران سخنرانی به پاورپوینت های اسالید :نکته 

 را زیر نکات باید پاورپوینت از استفاده در ولی. برد دارندکار نمودارها و تصاویر دادن نشان

 :داشت مدنظر

 که حالتی در سخنرانی ی ارائه ی ادامه برای را خود و باشید آشنا پاورپوینت سیستم با -

 .نمایید آماده شود خراب سیستم
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 نشاندار و (دیاسال هر در کلمات کم تعداد) مختصر صورت به را اسالیدها داخل متن -

 .کنید استفاده

 را آن سریع شنوندگان ؛ زیرانکنید توزیع قبل از هرگز را اسالیدها ی شده پرینت فرم -

 .دهند نمی گوش شما های صحبت به دیگر و خوانند می

 را آن شما از تر سریع برابر  ده تاها  آن زیرا ؛نکنید روخوانی حضار برای اسالیدها روی از -

 در و ببریدکار  به خود سخنان تحکیم برای را اسالیدها متن. بخوانند توانند یم

 .نمایید استفاده اسالیدها متن از متفاوت کلمات از سخنرانی

 هر برای و کنید تهیه اسالید ده اید، گذاشته وقت سخنرانی برای دقیقه بیست اگر -

 هشت پیام، ی مقدمه برای اسالید یک. بگذارید وقت دقیقه ود متوسططور  به اسالید

 عملی نکات ذکر و پیام تثبیت برای را آخر اسالید یک و پیام جزئیات برای اسالید

 .بگذارید

. کند می تقویت را پیشنهاد آن و کند می پیشنهاد بلکه ،گوید نمی داستان خوب اسالید -

 خوب اسالید ی نمونه. است آمده 7 شکل در شده طراحی بد اسالید از ای نمونه

 .است آمده 8 شکل در شده طراحی

 
 شدهطراحی بد اسالید از ای نمونه: 7 شکل
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 شدهطراحی خو  اسالید نمونه: 8 شکل

  علمی مجالت در مقاله چاپ ازطریق پیام ارائه .6-16-5

 تواند می علمی مجالت در مقاله چاپ ،هستند محققان سایر فقط پیام مخاطبان که صورتی در

 مجالت بعضی به کامل دسترسی محدودیت علت هب هرچند. باشد پیام انتقال برای مناسب راهی

 رایگان دسترسی با مجالت در مقاالت چاپ ،ضعیف یا متوسط درآمد با کشورهای در ویژه هب

 فرد هر. کند می تر مشکل را کار مقاله، میلیون سه حداقل سالیانه چاپ دیگر ازطرف. است

 جدیدترین جریان در بتواند تا کند مطالعه روزانه را جدید ی مقاله 20تا17 باید آکادمیک

. است ناکافی روش این سفانهأمت است، سیاست بر تأثیر یا تغییر هدف اگر. گیرد قرار ها پیشرفت

 زبان چراکه ؛ندارد وجود علمی مجالت برای مخاطبی تقریباً دانشگاهیان و دانشمندان از غیر به

 مقاالت اغلب در. است ناپذیر درک یا غیرمفهوم تا حدی غیردانشگاهی افراد برای مجالت این

 سودمند و مهم نکات از بعضی. ندارد وجود مسائل یا مشکالت حل برای یمشخص یپیشنهادها

  :از عبارتند شود می ها آن اثرگذاری حداکثر باعث مقاالت نوشتن موقع در ها آن رعایت که
 مقاله در شده مطرح موضوع با است ممکن شما مخاطبان زیرا بنویسید، ساده و شفاف -

 ؛نباشند آشنا

 ؛کنید استفاده راحت و مستقیم جمالت از و بنویسید دقیق و کوتاه -

 کلمات و استعارات نوشتن از و کنید استفاده باشد شدنی ترجمه راحتی هب که زبانی از -

 ؛کنید پرهیز پیچیده و ای محاوره

 تحقیق: »بنویسید برای نمونه، ؛نکنید استفاده مجهول زبان از ببرید، کار هب فعال زبان -

 است شده داده نشان جدید تحقیق توسط» ننویسید و «...که دهد می نشان جدید

 ؛«...که

  (.1) بگیرید نظر در را خوانندگان عالیق و نیاز و بنویسید متفکرانه -

 

The Good Slide 

 One “sans-serif” font large enough to read. 

 White background, black text. 

 Funny visual that illustrates our point about 

 keeping technology simple. 
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    سرمقاالت و ها زنامهرو ازطریق پیام ی ارائه .7-16-5

 راهی ها روزنامه در ها آن های پیام و مقاالت چاپ رسد، مردم به تحقیق پیام است قرار اگر

 ها روزنامه. فشارند تحت طریق این از گذاران سیاست و زیادند ها روزنامه مخاطبان. است بدیهی

 در صحیح و کامل طور به مقاله اینکه اطمینان از برای ولی هستند؛ برخوردار زیادی قدرت از

 بدین و ه شودخرید روزنامه تبلیغاتی فضای که است آن راه تنها ،شد خواهد چاپ روزنامه

 نویسنده و محقق ی رابطه چگونگی به مقاله سرنوشت صورت این غیر در رود؛ کار به منظور

 ،تأثیر قدرت موضوع، به مردم عالقه خبر، ارزش از ها آن درک نمیزا و روزنامه کارمندان با مقاله

 کالم و گیری تصمیم کاغذ، جوهر، درواقع. دارد بستگی مقاله ی ارائه زمان و طول روش، ،امحتو

در مقام  مقاله، کامل چاپ شانس حداکثررساندن به برای است الزم رو ازاین ؛است ها آن با خرآ

 آگاه روزنامه و مردم خصوصیات و عملکرد و عالیق به ،روزنامه به الهمق ی دهنده ارائه و نویسنده

 .باشید

 ؛بنویسید وارونه هرم صورت به را مقاله -

 ؛شود استفاده فعال جمالت از آن در و باشد کننده جلب و کوتاه باید جمله این: سرمقاله -

 ؛نویسنده مشخصات: حاشیه -

 و چرا کجا، وقت، چه چه، کسی، چه سؤال شش به پاراگراف این در باید: اصلی پاراگراف -

 ؛داد پاسخ چطور

 را اطالعات این ؟دارند احتیاج اصلی پاراگرافاز  بیشتری اطالعات چه بهخوانندگان  :توضیح -

  ؛کنید تمام ،نیستند کلیدی که یتأیید اطالعات و شواهد با و بنویسید اهمیت ترتیب به

 ؛بگیرید دوبل را سطرها ی فاصله، روزنامه برای قالهم نوشتن موقع در -

 ؛بنویسید را صفحه هر ی شماره ،صفحه راست سمت و باال در -

 ی کلمه با اول ی صفحه انتهای در ،است ممتد بعد ی صفحه با صفحه یک مطالب اگر -

 ؛کنید مشخص «...بیشتر»

 شماره) تماس جزئیات و کاری پست و نام و ببرید کار به «پایان» ی کلمه مقاله انتهای در -

 .نمایید قید را نویسنده (لیمیا و تلفن

 .(1) است دبیر سر صالحدید با آید مقاله انتهای یا سرمقاله زیر کجا در توضیحی سطر ینکها 

 سرمقاالت و ها روزنامه ازطریق پیام ارائه در مهم نکات    

 ؛بنویسید شفاف و ساده را جمالت -

 ؛بنویسید کوتاه را پاراگراف -
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 ؛نکنید سرگردان را خود و ندهید هدر را کلمات -

 شکسته پا و دست یا معنی بی کلمات بردنکار به از و کنید استفاده مستقیم لغات از -

 ؛کنید پرهیز

 ؛نمایید استفاده افعال مجهول نه و «فعال» شکل از -

 ؛کنید استفاده خود کالم به بخشیدن جان برای قول نقل تعدادی از ،است ممکن اگر -

 این بر دال» کلمات آوردن از ،گردد تر قوی چشمگیریطور  به کالم که مواردی در جز -

 «شد تفسیر و تعبیر»، «شد ذکر»، «شد مشاهده»، «بودمرتبط » ،«بود حاکی» ،«بود

 .کنید پرهیز

 موقع در و صحیح شخص به یح،صح طرز به صحیح، شکل در مقاله حاوی روزنامه باید -

 .شود زیاد آن اثرگذاری احتمال تا گردد تحویل صحیح

  1خبرنامه یقازطر پیام انتقال .8-16-5

. باشندداشته ، هردو زمان هم نه ،سازمانی برون یا سازمانی درون مخاطبان توانند می ها خبرنامه

. رود می کار به سازمانی سازی فرهنگ و ازمانس کارمندان برای سازمانی درون های خبرنامه

 با ارتباطی کانال برقراری و آن های فعالیت و سازمان بیرونی نمایاندن برای بیرونی های خبرنامه

 ی نحوه و امحتو ،مخاطب نیز خبرنامه در خصوص ها روش سایر مثل. است منتخب مخاطبان

 تولید متعارف حد در و هستند صفحه 4تا2 عموماً ها امهخبرن. کند می مشخص را آن ی ارائه

 محتوا طرح، نام،) خبرنامه این خصوصیات و هستند ها سازمان ویترین مثل ها خبرنامه. شوند می

 که هستندها  آن خوب های خبرنامه. است سازمان معرف (آن مواد در رفتهکار به تیفیک و

 مجالت و روزنامه شبیه خبرنامه قواعد. انگیزند یبرم بیشتر دانستن سمت به را خود خوانندگان

 های راه و مخاطبان. باشد آسان خوانندگان برای خواندنش و جذاب دیدنش باید خبرنامه. است

 حد از بیش یا ساده حد از بیش نباید خبرنامه طراحی. نمایید مشخص راها  آن با ارتباطی

 و تصویر نشانگر لوگو ،برانگیزد بالفاصله را خوانندگان توجه باید عنوان و لوگو. باشد پیچیده

 ثابت قوانین صفحه در اشکال تعداد و متن سرفصل، فونت، برای. است سازمان کیفیت و سبک

 تراکم دچار خوانندگان تا بگذارید مختلف موضوعات بین در سفید فضای. باشید داشته

 و بریدکار  به را گوناگون اطالعات. کنید مرور ارسال یا چاپ از پیش را مطالب. نشوند موضوعی

 کادر درون متن ،کاریکاتور جدول، نمودار، عکس،همچون  گوناگون ابزار از اطالعات انتقال برای

 توجه حجم به کنید می منتشر ایمیل یقازطر یا اینترنتی صورت به را خبرنامه اگر. کنید استفاده
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. باشد اف دی پی قالب در و کیلوبایت 500 است بهتر و نباشد مگابایت 1 از بیشتر که کنید

 ی نسخه دو است بهتر. نیست خوانندگان برای کردن پرینت مطلوب رنگی، و بزرگ های فایل

 یک و ای حرفه چاپ قابلیت و عالی کیفیت با نسخه یک :باشید داشته خبرنامه از الکترونیکی

 خواهد توزیع الکترونیکی یقازطر فشرده صورت به که فایل تر کوچک سایز و کم کیفیت با نسخه

 ها آن در را مطالب ما است کافی و دارند آماده ازپیش های قالب وردپروسسرها بیشتر. شد

 بیابید راها  آن موفقیت راز توانید می موفق ایه خبرنامه معکوس مهندسی با. کنیم جاگذاری

(1). 

 :باشد زیر های بخش شامل است ممکن رنامهخب

 ؛خبری ی شده ویرایش های نسخه: طر  -

 ؛ها طرح و ها پروژه و ها فعالیت پیشرفت وندر: پیشرفت روند -

 ؛ها نشست یا ها کنفرانس های گزارش: ها گزارش -

  ؛وردهاادست: اهداف -

 ؛یندهآ رویدادهای به راجع اطالعات: ها طر  -

 ؛فنی نکات: نکات -

 ؛بیشتر اطالعات و مقاالت و پروژه نتایج به: ارتباطات -

 ؛محققان مشخصات: مردم -

 ؛کاریکاتورها تصاویر،: گرافیک -

 .موضوع تحلیل و تجزیه: خصوصیات -

 برای ولی خبرنامه کاغذی فرم مردم ی عامه برای مثالً ؛دارد بستگی مخاطبان به خبرنامه توزیع

 .باشد تر مناسب شاید سایت وب یقازطر ارائه یا ایمیل دانشگاهیان و گیران یمتصم و محققان

 اجتماعی های شبکه به یا نظرمد های سازمان سایت به یا گیرندگان به مستقیم راخبرنامه 

 .(1) بگذارند را خود های یادداشتها  آن بر تا کنید ترغیب را گیرندگان و کنید ایمیل مربوط
 http://newsinhealth.nih.gov: است آمده زیر سایت در ها خبرنامه از هایی نمونه

 اخبار یقازطر پیام انتقال .9-16-5

های زیر نیاز است:  شبخ به ،روزنامه ی مقالههمچون  نیز اخبار یقازطر پیام انتشار درخصوص

 ترین جالب شامل و شده استفاده آن در فعال شکل به افعال از که ای کلمه7تا3 کوتاه ی سرمقاله

 داده پاسخ چطور و چرا کجا، وقت، چه چه، کسی، چه سؤال شش به که پاراگرافی ؛است قسمت
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 «پایان» ی کلمه با وباشد  شده نوشته اهمیت کمترین به بیشترین از ترتیب به که متنیباشد؛ 

 .(1) خبری منبع سایت وبآدرس  یا سخنگو فرد با تماس اطالعات آن دنبال به و یابد خاتمه

 از است عبارت تحقیق فرایند در ها رسانه نقش خالصه طور به: 

 ؛است راه در تحقیق که مردم به رسانی اطالع برای -

 ؛مهم العاتاط انتشار برای -

 ؛مشترک عالیق با های گروه بین ارتباط ایجاد برای -

 ؛آورند می وجود هب را مذاکره و بحث فضای ،خاص موضوعات کردن پررنگ و تأکید با -

 ؛محقق دست در عادی مردم بین شواهد و غیرعلمی ی زمینه نمودن فراهم -

  ؛تحقیق مؤسسات سازی معرفی و تحقیق سازی تجاری -

 تحت یا نموده مشارکت تحقیق در کهها  آن برای پذیری مسئولیت فضای نمودن فراهم -

 . بدانند پاسخگو را گیران یمتصم جامعه ینکها و اند بوده تحقیق حمایت

 ارزیابی فصل به سالمت های پژوهش نتایج اخبار تلیس چک و راهنما ی درباره: نکته، 

 .کنید مراجعه مطالعات ارزشیابی و انتخاب ی نحوه نقد،

   جزوه و بروشور یقازطر پیام انتقال .10-16-5

 صفحه یک در موضوع یا خدمت محصول، یک دادن نشان در ولی است روزنامه شبیه بروشور

. دارند کاربرد سازمان یک فعالیت منحنی یا نمودار دادن نشان رد همچنین. هست بهترین

 گذاشتن دید معرض در با و دارند ها روزنامه با مقایسه در تری طوالنی ای طبقه عمر بروشورها

 نیز ناشناس مخاطبان برای ،پست یقازطر ها آن ارسال جای به ،عمومی های مکان درها  آن

 مصرف ولی است سیاستی ی خالصه یامحتو به نزدیک و تراز در بروشور یامحتو. مفیدند

 .شود می هگنجاند آن در نیز ندارد انقضا که اضافی اطالعات و گرافیک و دارد تری گسترده

 ی ازیک. دارد تولیدکننده تماسی مشخصات و اطالعات بیشتر منابع به اتصال امکان بروشور

است؛  تاخوردگی چندین با صفحه یک روی معموالً که است آن بروشورها طراحی در تمشکال

 .(1) (9)شکل  نمود مشخص خوانندگان برای باید را خواندن ترتیب بنابراین
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 بروشور بندیطر  نمونه: 9 شکل

 

 به را دهخوانن نآ محتوی و باشد برانگیز توجه و جذاب باید( 1) بروشور روی پوششی ی صفحه

 شعار حتی یا نماد یا شکل از صفحه این در توان می. نماید ترغیب بروشور داخل خواندن

 به زیادی توجه خوانندگان زیرا ؛بنویسید تماس آدرس فقط( 6) آخر صفحه در. نمود استفاده

 منابع 5 صفحه رد و بدهید خواننده به 4تا2 صفحات در را اطالعات بیشترین. ندارند صفحه این

 .کنید مشخص را

 :دید زیر مثال در توان می را پمفلت یتأثیرگذار قدرت: م ال

 مصرف از ناشی هایخطر و عوارض ی درباره که بیروت آمریکایی دانشگاه در شده تهیه پمفلت

 سیگار کامل پاکت یک ی اندازه به کشیدن قلیان ساعت یک ینکها و بود قلیان قالب در تنباکو

 2008 سال در جهانی بهداشت سازمان ی جلسه در ،کند می بدن وارد زا سرطان و سمی مواد

 را سعودی عربستان و جیبوتی ترکیه، بحرین، عمان، آلمان، مالزی، نمایندگان توجه و شد ارائه

 اگر پمفلت بنابراین. داشت جنوبی آفریقای های امهروزن و رادیو در فراوانی انعکاس و برانگیخت

 داشته تواند می گیران تصمیم بر جهانی تأثیر حتی و قدرت ،شود ارائه صحیح مکان و زمان در

 .کند تبدیل گسترده سطحی در شده درک یسیاست به را ناشناخته موضوعی و باشد
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  تصاویر و کارتون صورت به پیام انتقال .11-16-5

 پیام انتقال برای خوبی دلیل «باشد داشته کلمه هزار ارزش تواند می تصویر یک» که هجمل این

 از برآمده ی پیچیده نتایج توضیح برای وسیله بهترین همیشه تصاویر اگرچه. باشد تواند می

 را پروژه یک روح یا ایده یک مغز ،ظرافت با و برجسته طور هب توانند می ولی نیستند تحقیقات

 نوشتاری متن به نزدیک ارتباط که شکلی که است داده نشان اخیر مروری تحقیق. دکنن منتقل

 یادآوری و بسیار زیاد توجه افزایش باعث (متن ارائه فقط با سهیمقا در) باشد داشته صحبتی یا

 گویای توانند می رتصاوی و ها کارتون. شود می مخاطبان توجه جلب و سالمت با مرتبط اطالعات

 (.1) باشند موجود ی زمینه هم آن و دانش ترجمان از مهمی بعد

  پوستر در قالب ارائه صورت به پیام انتقال .12-16-5

 عاتاطال دریافت به را خواننده که است دانش ترجمان از چشمگیر و مناسب راهی خوب پوستر

بستگی  کنفرانس برگزارکنندگان ی  ارائه روش چگونگی به پوستر ساختار. کند می ترغیب بیشتر

 هزینه ،باشد ای حرفهآنکه  برای و کند می مشخص را پوستر در موجود فضایمسئله  این. دارد

 جلب خود به ثانیهیازده  طی را سرگردان ی بازدیدکننده توجه باید خوب پوستر. داشت خواهد

 مطالب از ترکیبی خوب پوستر. کند منتقل او به را پیام دقیقهده  از کمتر طی سپس و نماید

 این بر ها بعضی. است غیرمبهم و مختصر و ساده متنی با غیرپیچیده، و رنگی طراحی علمی،

 پوستر ی دهنده ارائه غیبت در حتی باشد، کردن صحبت از ترمؤثر تواند می پوستر که باورند

 برای ،دارد استفاده امکان تغییر بدون مختلف های کنفرانس در بار چندین باشد،مؤثر  تواند می

 برای و است پیام ی ارائه برای مناسب راهی دارند واهمه جمع در سخنرانی از که افرادی

 است مهم روشی پوستر انتقال روش. تاس یتأثیرگذار برای مناسبی راه کاران تازه و دانشجویان

 .(1) (15تا10 اشکال) کند قلتمن درستی به را پوستر که

 را مطالبی چه ،آورد باید را مطالبی چه ینکها و بود دقیق باید پوستر مطالب انتخاب در -

 نباید بیشتر دقیقه 10تا5 بین پوستر کامل خواندن ینکها درنظرداشتن با نمود رها

 .بکشد لطو

با وجود  که (24تا18 فونت) بگیرید نظر در بزرگ و ساده را فونت: پوستر در فونت -

 .باشد یخواندن ،داشتن فاصله از پوستر

 .شوند پر مطالب از کامالً پوستر سفید فضای ی همه که نیست لزومی: سفید فضای -

 از بهتر، دارند مستتر خود در را کافی توضیح خودکه  ها جدول و ها عکس: ها گراف -

 .است متن از بهتر ای دایره نمودارهای. است متن
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 را تر بزرگ و کمتر متن. کنید شروع نتایج با»: کنند می پیشنهاد نیلسون و کارتر: متن -

 .«کنید تأکید تصویری های فرم و اشکال بر و کنید استفاده

 .کنید حذف را زیادی های قسمت: زوائد -

 مرکز و باال در نمونه طور هب ؛باشد مشخص باید پوستر اصلی نقطه: واندنخ جهت -

 فونت برای راست به چپ از معموالً ؛باشد راحت و منطقی باید خواندن جهت و پوستر

 .پائین به باال و فارسی فونت برای چپ به راست و انگلیسی

 بتواند پوستر اگر و است کار انتشار برای عالی رصتف پوستر :1دستنامه داشتن همراه به -

 اقناع برای را دستنامه مثل دیگر آموزشی مواد باید باشد، برانگیزنده خوانندگان برای

 .باشیم داشته دست در خوانندگان

 1 ≠ شماره پوستر .1-12-16-5  

 راهنمایی شده گذاری شماره کادرهای یقازطر را خوانندگان که شده طراحی جوری پوستر این

 .(10)شکل  است نواز چشم و ساده مطالب توازن و دارد وجود زیادی سفید فضای. کند می

 

 
 1 ≠ شماره پوستر: 10 شکل

 2 ≠ پوستر .12-16-5- 2

در  و کند می راهنمایی پیکان یقازطر را خوانندگان که شده طراحی ای گونه به پوستر این

 .(11)شکل  است تر مهیج تاحدودی( 1)پوستر  ای شماره فرم مقایسه با

 

                                                      
1
. Handout  
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 2 ≠ پوستر: 11 شکل

 

 3≠پوستر .3-12-16-5

 بود هدخوا پوستر کانونی نقطه عکس یا گراف: است پوستر وسطی حلقه پوستر این کلیدی نکته

 .(12)شکل 

 
 3≠پوستر: 12 شکل
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 4 ≠پوستر .4-12-16-5

 و اصلی های پیام بر که است این آن و دارد جزئی تفاوت پوسترها دیگر با پوستر این

 میمفاهی برای ساده توضیحات و رنگ مرکز در نمودارها. کند می تأکید پیشنهادی های سیاست

 .(13)شکل  کنند می اضافه باشند پیچیده توانند می که

 
 4 ≠پوستر :13 شکل

 5 ≠پوستر .5-12-16-5 

 تا است وی عکس و کاری آدرس مثل پوستر ی دهنده ارائه مشخصات حاوی پوستر این

 نبود، خود پوستر کنار پوستر دهنده ارائه پوستر از بازدید ی لحظه در که درصورتی

 .(14)شکل  باشند داشته دسترسی او به راحتی هب ببینند را وی بخواهند که بازدیدکنندگانی
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 5 ≠پوستر: 14 شکل

 

 
  مناسب پوستر یقازطر پیام فوری ی ارائه سپس و توجهجلب :15 شکل
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 سمینارها و ها کنفرانسدر  گزارش ارائه صورت به پیام انتقال .13-16-5

 :از عبارتند سمینارها یا ها کنفرانس گزارش بهتر ی ارائه برای مختلف راهبرد دو

 ها، مصاحبه شده، ارائه مطالب آمیختن یقازطر نهایی گزارش ی ارائه: ترکیب .1-13-16-5

 و ها درس» اساس بر ایدب گزارش فصل هر. مخاطبان تفکیک به... و ها کارگاه ها، مباحثه

 خدمات دهندگان ارائه زان،یر برنامه گذاران، استیس) کسی چه که منظور این به و «پیشنهادها

 انتشار. گردد تنظیم ،دهد انجام باید را چیزیچه  ی(مردم یها انجمن ومحققان  سالمت،

 برای و کنفرانس در کنندگان شرکت تمامی برای آن کردن پست یقازطر مربوط گزارش

 در قالب شده ارائه مطالب همراه به سایت وب روی گزارش از کپی یک قراردادن و خبرنگاران

 .کند می بیشتر را گزارش اثربخشی موفقیت ،پوسترها و مقاالت و اسالیدها

 کیفیترو  ازاین ؛است ذهنی یکارکرد« کلیدی های پیام» انتخاب :دهی گزارش .2-13-16-5

 سمینار های بخش و ها پانل مدیران ازها  آن که هایی راهنمایی و دهندگان ارشگز عملکرد

 .است مهم ،گیرند می

 نکته چند 

 با مرتبط علمی ی زمینه با افراد بین از دهنده گزارش: دهنده گزارش دقیق انتخاب -

 .گردند می انتخاب مصاحبه و نوشتن خوب توانایی و کنفرانس

 استخراج چگونگی در دهندگان گزارش ای چندجلسه آموزش: دهندگان گزارش آموزش -

 .است مهم کنفرانس در شده ارائه مطالب زیاد بسیار تعداد بین از کلیدی های پیام

 شده ارائه مسائل به که تسلطی با افراد این: راپورتر عنوان به ها بخش و ها پانل مدیران -

 .باشند داشته ای ارزنده نقش مطالب بندی جمع در توانند می دارند، کنفرانس در

 کمک کلیدی های پیام انتخاب در ها راپورتر به: دهنده گزارش کلیدی های پیام انتخاب -

 متقاعد دهندگان گزارش با همکاری در را کنفرانس های بخش و ها پانل سایؤر و کنید

 .کنید

  ایمیل یقازطر دانش الانتق .14-16-5 

 ایمیل در گانه سه قوانین .1-14-16-5

 که است حیاتی استراتژیک کامالً یابزار ایمیل گیلبرت، ی گانه سه و طالیی قوانین اساس بر

 قوانین این. است غیره و پادکاست و سایت وب مثل دیگر ارتباطاتی های استراتژی بر مقدم

 : دهند می افزایش را شما آنالین یتأثیرگذار میزان
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 صرف که است منابعی از تر ارزش با بسیار ،شوند می هزینه ایمیلبرای  که منابعی :اول قانون

 .شوند می وب

 است یسایت وب از تر زشار با بسیار ،شود می ساخته ایمیل اساس بر که یسایت وب :دوم قانون

 .است خودش راهبرد بر مبتنی که

  .شود می منجر بهتری راهبردی تفکر به کل در ایمیل بر مبتنی تفکر :سوم قانون

 آن از افراد این همه که گفت توان نمی ولی کند می استفاده ایمیل از امروز دنیای در هرکسی 

 . (1) کنند می استفاده خوبی به

 از عبارتند ایمیل از استفاده برای طالیی قواعد بعضی: نکته: 

 یا)قالب(  هوک یک از استفاده با. کنید اصلی نکات فقط حاوی و کوتاه را ها پیام -

 سطل به انتقال و اسپام بهها  آن تبدیل مانع هایتان پیام اول ی جمله در کلیدی ی کلمه

 . شوید پیامتان گیرندگان ی زباله

 بیاورید ایمیل یک در خواهید می را موضوع یک از بیش اگر. موضوع یک ،ایمیل یک -

 .بیاورید دار شماره لیست صورت به

 .کنید رعایت را درست امالی و گذاری نقطه گرامری، نکات -

 سر رب فریادکشیدن مثل کار این. ننویسید بزرگ حروف تمام صورت به را کلمات هرگز -

 .است پیام ی خواننده

 .نفرستید ،کنید تصحیح را آن و بخوانید ابتدا درآنکه  بدون را پیامتان هرگز -

 چک «Bcc» و« Cc» و« To»: ازنظر ارسال از قبل را پیامتان انتقال وضعیت همیشه -

، مستقیم مخاطبان برای را «To». است حساس مطالب حاوی اگر خصوص به کنید،

 :Courtesy Copy». کنید انتخاب ،داریدها  آن از عملی یا پاسخ ارانتظ کهها  آن یعنی

Cc »باشند جریان در باید کهها  آن یعنی کنید، انتخاب غیرمستقیم مخاطبان برای را .

 ینکها از بسیاری زیرا ؛کنید استفاده باالتر مقامات گذاشتن درجریان برای قسمت این از

 .شوند می ناراحت شده، کپی نیز دستی ینیپا افراد برای شدهها  آن با که ای مکاتبه

- «Bcc: Blind Courtesy Copy» را پیام گیرندگان آدرس بودن مخفی ی اجازه 

 زمان هم است ممکن شده ارسال شما برای که ایمیلی باشید داشته یاد به. دهد می

 .باشد شده «Bcc» دیگران برای

 .باشد پیام دریافت خاطر به تشکر حد در اگر حتی دهید، جواب سریع ها ایمیل به -

 .ماند خواهد باقی محرمانه پیامی هر که نکنید فکر هرگز -



 183/   فصل ششم

 کلماتی نوشتن از و بنویسید داری معنی عبارت ایمیل( Subject) موضوعی قسمت در -

 خودداری ،شود می ایمیل شدن اسپام باعث که( Urgent) فوری(، Hello) سالم مثل

 .کنید

 .کنید استفاده کم «Reply to all» همه به پاسخ قسمت از -

 .کنید استفاده روان و ساده متن -

 به پیام گیرندگان بدانیدآنکه  مگر بگیرید، نظر در مگابایت 1 حداکثر تا را ها پیوست -

 پیام گیرندگان به قبل از ،صورت دو این غیر در. دارند دسترسی پرسرعت اینترنت

 .بکشد طول است ممکن پیام یساز یادهپ که دهید خبر

 صورت به کرد کپی و برداشت دیگر جای از راحتی به توان می که را مطلبی هرگز -

 .نیاورید پیوست

 .نکنید استفاده حد از بیش «function Priority» اولویت تابع از -

 (.1) کنید خاطرنشان را آن موضوعی قسمت در دارد زمانی محدودیت ایمیلی اگر -

 ایمیل در شکست موارد .2-14-16-5

 ؛ایمیل های آدرس نکردن یآور جمع -

 ؛ها ایمیل آدرس خرید -

 اسپامرها که یکار همچون) ایمیل با مقایسه در سایت وب روی بیشتر گذاری سرمایه -

 ؛(.دهند یم انجام

 ؛ایمیل استراتژی نبود -

 ؛ها ایمیل بهندادن  پاسخ -

 ؛غیرانسانی و غیرصادقانه ارتباطات -

 ؛آنالین ارتباط به پیام گیرندگان کردنن هدایت -

 ؛ایمیل خبرنامه فقدان -

  ؛کردنن چک -

 .ارتباط یبرقرار تا امحتو به بیشتر توجه -

 1 همراه سالمت و الکترونیک سالمت یقازطر اطالعات انتقال .15-16-5

 ثبت نگرش، تغییر آموزش، رسانی، اطالع هدف با که است هایی برنامه شامل، همراه سالمت

 پیشگیری مختلف سطوح در سالمت ارتقای یا حفظ جهت در عملکرد یا مراقبت ،اطالعات

                                                      
1
. m-health: mobile health 
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 با و افزاری نرم یا افزاری سخت های سیستم ازطریق ی(نوتوان ای هیثالث و یدرمان ای هیثانو ه،یاول)

 تابلت، تاپ، لپ هوشمند، تلفن همراه، تلفن همچون سیار یا همراه ارتباطی وسایل از استفاده

 نوعی همراه سالمت. درواقع ندشو یم یبانیپشت الکترونیکی امکانات ریسا و هوشمند های ساعت

 جهت در اطالعات و ارتباطات تکنولوژی از استفاده که گردد می محسوب 1الکترونیک سالمت از

 موارد درخصوص نیز ها نگرانی و است افزایش حال در همراه سالمت از استفاده. است سالمت

 . است فزونی به رو نیز نآ از سوءاستفاده افزایش روبه و نشده کنترل

  پیام انتقال های راه سایر .16-16-5

 مدیران، ،گذاران سیاست عملکرد و نگرش آگاهی، بر تواند می که دانش ترجمان دیگر های راه از

 آواز، و شعر مثل هنری محصوالت ی ارائه و تولید باشد،مؤثر  مردم و خدمتدهندگان  ارائه

 عام های توده و مردم بین در تواند می خصوص به که است ییسرا داستان و فیلم تئاتر، موسیقی،

 . باشد برخوردار پیام انتقال در شگرفی اریذگتأثیر از جامعه

 خالصه

طور  به درست زمان در و درست یقازطر درست مخاطب به درست پیام باید دانش ترجمان در

 های روش. دارد نیاز مهارت و راهکار و یریز برنامه به خود این و گردد منتقل متمایز و مکرر

 ی سویه یک تالش از بیش ها آن از برخی که دارد وجود پژوهش پیام انتقال برای مختلفی

 پژوهش، های یافته انتقال های روش کلی طور به .است خود های یافته انتشار جهت در پژوهشگر

 نظیر دانش انتقال غیرفعال یها روش .شوند می تقسیم فعال و غیرفعال های روش دسته دو به

 ندارند، مخاطبان رفتار تغییر بر چندانی تأثیر آن نظایر و ها کنفرانس در نتایج ی ارائه و سخنرانی

 میان تعامل وهستند  ها روش ترینمؤثر مخاطب، نوع از نظر صرف تعاملی، های روش مقابل در

 و ها یافته انتقال پژوهش، انجام و طراحی از مراحل ی همه در پژوهش، نمخاطبا و پژوهشگران

 بر عالوه انتقال روش انتخاب البته .دارد فرایند این تقویت در کلیدی نقش ،گیری تصمیم

 بر عالوه دیگر سوی از .است نیز پیام مخاطب و اجرا قابلیت و پیام نوع از ثرأمت بودن،تأثیرگذار

 تأثیر نیز پیام انتقال راهبرد انتخاب بر مخاطب نوع پیام، نگارش ی طریقه بر مخاطب نوع تأثیر

ها  آن به دانش ترجمان انتقال مهم های راه و دانش ترجمان مخاطبان اجمالیطور  . بهدارد

 :از عبارتند

                                                      
1
. e-Health  
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 یده مشارکت وجامعه  یاتنظر افتیبا جامعه، در ارتباطات یقشواهد ازطر ی : ارائهجامعه برای 

  ؛جامعه

  ؛گیری تصمیم های راهنما: بیماران برای

 و ینیبال یها دستورالعمل ی ارائه: یدرمان یکنندگان خدمات بهداشت ارائه سایرو  پزشکان برای

  ؛یشانا از سوی یابیآموزش مداوم و کسب ارزش

-3-1 گزارش، سیاستی خالصه های بسته ی ارائه: ریزان هبرنام و مدیران و گذاران سیاست برای

 .ها آن با سیاستی مجمع تشکیل و 25

 الزم گردد، استفاده است قرار که شرایطی یا محلی بستر با ها آن انطباق راهنماها، درخصوص

 مرحله سه لشام و باشد شفاف و پذیرتکرار و روشن استانداردی ایجاد آن از هدف که است

 از ای خالصه گزارش نوشتن دیگر، سوی از .نهایی محصول تولید و انطباق و ریزی برنامه است:

 و اهداف زیرا ؛نیست مشابه مجله یک برای آکادمیک مقاله نوشتن با گیران یمتصم برای تحقیق

 برای آسان و راحت های قالب در را کلیدی های پیام دانش ترجمان .متفاوتند دو این رویکردهای

 قالب به که دانش ترجمان های قالب از یکی دردرواقع  .دهد می قرار کاربران اختیار در استفاده

 در .گیرند می قرار شواهد جریان در گیران یمتصم ای مرحله صورت به است، مشهور 1،3،25

 که کنید مشخص، عنوان نمودن مشخص از پس کلیدی، پیام ی ارائهبرای  ای صفحه1 گزارش

 و کنید بیان را مشخص نتایج ؟دانیم نمی را چه و دانیم می چهباره  دراین و چیست مشکل

 چه مخاطبان که کرد توجه باید اصلی پیام نوشتن برای. بنویسید را پیشنهادها و ها حل راه

 به باید پیام این در بدانند؟ که دارند نیاز بیشتر را چیزی چهها  آن و هستند کسانی

. چیست بگوییدها  آن به خواهید می شما کهآنچه  کاربردی های جنبه که گفت گیرندگان یمتصم

. نمایید پرهیزاست  نیاز چه زمینه این در بیشتر تحقیقات به ینکها عبارت بیان از اصلی پیام در

 تر طوالنی ی رائها به سپس ها، زمینه پس و مشکل کوتاه بیان به ای صفحه3 اجرایی گزارش در

 کلیدی نکات نمایی درشت با پیشنهادها و گیری نتیجه ی ارائه به انتها در و تحقیق های یافته

 داستان به شبیه بیشتر اجرایی گزارش که گفت توان می دیگر عبارت به. شود می پرداخته

 قسمت ،آمده مینهز سپس و آید می آن ابتدای در عنوان ترین جذاب که است روزنامه

 سطر دو یا یک حداکثر در آن جزئیات و کار روش گزارش این در. آید می انتها در تر اهمیت کم

 که گیرد صورت ای گونه به غیرعامیانه ولی روشن و شفاف زبان با باید نگارش. شود می نوشته

 گزارش. نماید درک سریع و کامل را آن وقتکمبود  با پرمشغله یا پژوهش به ناآشنا فرد

 تحقیقات انجامبرای  پیشنهاد و منابع ذکر نتایج،، رویکرد مفاهیم، زمینه، شامل ای صفحه25

 مروری ی مقاله مثل سنتزشده ی مقاله یا مقاله کامل رمف ی ارائه یا ضمائم و دیگر مرتبط
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 موجود شواهد رینبهت از برآمده باید نیز سیاستی خالصه .است متاآنالیز یا سیستمیک

 شواهد اینآنکه  ضمن و باشد (زیمتاآنال و کیستماتیس یمرور مطالعات مثل هیثانو مطالعات)

 های سیاست و ها حل راه دبای ،شود می ارائه آن اهمیت ذکر با ساده و روشن زبان به علمی

 سیاستی صهخال ساختار اجمالی،طور  . بهداد ارائه موجود ی زمینه درنظرگرفتن با را پیشنهادی

 ،ویژه پیشنهادها ی ارائه و زمینه به باتوجه ها حل راه دادن نشان پتانسیل، یا مشکل بندی قالب

 و مشکل ارائه سیاستی، خالصه قسمت اولین. است حل راه هر برای ای هزینه برآوردهای با گاهی

 نظر در باید هالبت. است دو این میان های ممکن میانی قسمت و ها سیاست ی ارائه قسمت آخرین

 روش این و است نیاز آن به کهآنچه  همه نه ولیاست مؤثر  روشی سیاستی خالصه که داشت

 ؛رود کار هب باید دانش ترجمان دیگر های روش و راهکارها از بسیاری همراه به دانش ترجمان

 همچنین و ایجاد برای مناسب راهی سیاسی مباحثات و توجیهی جلسات برگزاریبرای نمونه، 

 به توان می پیام انتقال دیگر های روش ازجمله. است سیاستی خالصه درخصوص بحث

 ها، وبالگ ها سایت وب اجتماعی، های شبکه موبایل، اینترنت، رادیویی، برنامه یی،ویدئو های کلیپ

 ،بروشور اخبار، ،خبرنامه روزنامه، یا مجالت در مقاله چاپ ،پاورپوینت ،پوستر ی ارائه ،سخنرانی

جایگاه  و استانداردها هرکدام که نمود اشاره ایمیل و تصاویر ،کاریکاتور کارتون، دستنامه، جزوه،

 رود می کار به کاربردی های برنامه برای است اصطالحی، همراه سالمت .دندار را خود ی استفاده

شوند.  یم یبانیپشت همراه ارتباطی های دستگاه توسط عمومی سالمت و طبابت ی درزمینه که

 نشده کنترلهای  نمونه درخصوص نیز ها نگرانی و است افزایش حال در همراه سالمت از استفاده

 . است فزونی به رو نیز نآ از سوءاستفاده افزایش روبه و
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 ششم فصل

 دانش جمانتر در ها واسطه و وساطت 

 کلی اهداف

 خواننده رود می انتظار بنابراین ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 .گردد آشنا زیرنکات  با فصل این خواندن از پس

 ؛دانش ترجمان در وساطت مفهوم -

 ؛ها واسطه مشخصات -

 ؛دانش ترجمان در ها واسطه نقش -

 .دانش ترجمان های پالتفورم -
 

 1دانش در وساطت. 1-6

. کند می حمایت را شواهد بر مبتنی گیری یمتصم ،دانش انتقال تسهیل یقازطر دانش وساطت

 مؤسسات یا راداف ها واسطه این. هستند گذاری سیاست و تحقیق دنیای میان پل ها واسطه

 هم دور به افراد گردآوری برای ارتباطی های مهارت از استفاده ها واسطه ی وظیفه اولین. هستند

 ترجمان در 2گران واسطه. بدانند را هنرمندی و قدرت و سیاست های مؤلفه باید ها واسطه. است

 درک تعامل، ایجاد به کمکها  نآ نقش که باشند هایی سازمان یا افراد ممکن است دانش

. درواقع است گذاران سیاست مثل دانش نتایج ازکنندگان  استفاده ومحققان  مشارکت و متقابل

 و اهداف از درک دانش کاربران ومحققان  که گردند می باعث دانش ترجمان در گران واسطه

 شامل 3همکاران و وربو جاکسن نگاه از ها واسطه صیخصا.باشند داشته یکدیگر کار بر تأثیر

                                                      
1
. Knowledge Brokering 

2
. Brokers 

3
. Jackson-Bowers et al 
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 ی شبکه ایجاد بر عالوه. است موضوع در کارشناسی و گذاری سیاست در طرفی بی اعتبار، اعتماد،

 :دارند عهده هب را زیر وظایف ها واسطه ،گیرندگان تصمیم محققان

 و سیستمیک مرور ،سیاستی خالصه بسته تدوین یقازطر ترکیبی تحقیق -

 آوری، جمع توانایی و تحقیق ای پایه های مهارت باید واسطه. ها یادداشت ریبردا خالصه

 . باشند داشته را شواهد و دانشی بسته ایجاد و ترکیب تحلیل، و تجزیه، نقد

 برای سیستمیک مرور و تحقیق های برنامه منفرد، مطالعات در مشارکت ایجاد -

 .مربوط سؤاالت به گویی پاسخ و پرسش درها  آن توانمندسازی

 .شواهد و اطالعات به دستیابی تسهیل -

 و ها اولویت تعیینمنظور  به طرفی بی جو و فضا ایجاد برای جلسه یا نشست برگزاری -

 .(1-3) ملی سیاسی های وگو گفت

   چیست ها واسطه مشخصات. 2-6

 منابعها  . آنهستند قدرت و تسیاس ی صحنه بر طبیعی هنرپیشگان ،دانش ترجمان های واسطه

 عامل یوجو جست زحمت که محققی. هستند سیاست و تحقیق کردن هماهنگ برایمطمئن 

 دانش انتقال کار شود، می متحمل را تحقیق نتایج از وی سازی آگاه و بهداشتی سیستم اجرایی

 بین جلسه برگزاری عامل سال در بار دو فرد همین اگر حال. نیست واسطه ولی دهد می انجام را

 که ارتباطات متخصص. است نموده ایفا را ای واسطه نقش شود، گذاران سیاست ومحققان 

 سریع گویی پاسخ با دسترس در های بسته ی دهنده ارائه صرفاً و شفاف زبانی به تحقیق مترجم

ی  منزله به فرد همین اگر دیگر ازطرف. وساطت نه کرده عمل دانش انتشار ی درزمینه، است

 و نموده ایجاد علمی های تماس از ای شبکه و نماید عمل درمانی بهداشتی سیستم برای رابطی

 وی از توان می نماید، کمک علمی شواهد یآور جمع های پروژه ی توسعه در را گذاران سیاست

 .(1-3) ،(1)شکل برد نام واسطه عنوان هب

 

 

 

 

 

 

 



 191/   فصل ششم

 

 
 

 .یابند دست متقابل تعامل و در  به توانند می گرانواسطه :1شکل

 (s Sylvie Stachenko. Knowledge Translation –Public Health Perspective :از اقتباس)

 

 دانش ترجمان در ها واسطه نقش .3-6

 :از عبارتند دانش ترجمان مختلف مراحل در ها واسطه نقش 

 در و دارند بین این در ای طرفانه بی نقش ها واسطه: ها اولویت تعیین ی مرحله در -

 خود نقش قیعال و نیازها تبیین در وساطت و جلسات این مدیریت و جلسات برگزاری

 .کنند می ایفا را

 تعیین را سیاست و تحقیق ترکیب برای الزم اصطالحات ها واسطه: مشارکتی تحقیق -

 .کنند می ریزی پایه را مشارکتی یوگو گفت طرفانه بی و ندکن می

 و نقد شواهد، بازیابی کلیدی های مهارت باید ها واسطه: دانش ترجمان راهکارهای -

 اطالعاتی های بانک به دسترسی اری،ذگ سیاست فرایند از آگاهی شواهد، انتشار

 .باشند داشته را ریعس پاسخگوی خدمات ی ارائه قابلیت و پذیروجو جست
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 کشف در شخصی های تماس و سازی شبکه ازطریق ها واسطه: اریذگ سرمایه -

 گیرندگان تصمیم و محققان بین وگو گفت فضای ایجاد و اریذگ سرمایه های فرصت

 ایفا را خود نقش تحقیق اریذگ سرمایه در مشارکت یا اریذگ سرمایه درخصوص

 .(1-3) کنند می

 دانش ترجمان بنیادهای یا ها پالتفورم .4-6

. هستند دانش وساطت هنر به متعهد مؤسسات شامل دانش ترجمان بنیادهای یا ها پالتفورم

 و محققان خدمت در مؤسسات این. دارند دانش تبادل و تعامالت در مهمی نقش ها این

 اجتماعی های انجمن و ها رسانه و پزشکان مثل دانش انکنندگ استفاده سایر و گیرندگان تصمیم

 قرار ها ظرفیت تقویت و مولد های وگو گفت دانش، مبنای بر دانش ترجمان های پالتفورم. هستند

 های سیاست و تحقیقاتی های اولویت برای اجتماعی های حمایت سازنده، هایوگو گفت .دارند

 شواهد و تحقیق های فرایند در دانش کاربران همراهی نیز سازی ظرفیت. یندنما می فراهم را ملی

 کنندگان تسهیل و سیاست و تحقیق بین انواسط بنیادها این درواقع. دهد می توسعه را علمی

 برگزاری و اطالعات سنتز و ارائه و یافتن در و هستند کشش و فشار های مکانیسم بین

 های فرایند از ای مجموعه دانش ترجمان اگر. دارند نقش گیرندگان تصمیم و انمحقق ییاگردهم

 انجمن ،مثالبرای  ؛است ها ییاگردهم این فیزیکی های محل ها پالتفورم است، اجتماعی

 سازی نزدیک ،سیگار با مبارزه ی درزمینه را خود گری واسطه نقش 1سیگار کنترل کانادایی

 قالب در آن شدن اجرایی سوی به محققان از دانش انتقال و ردمم با ریزان برنامه و مدیران

 .(1-3) است نموده ایفا هدف های گروه توانمندسازی

 

  خالصه 

 خاص نقاط ی کننده تعیین گیرد، می شکل تحقیق فرایند با گیرندگان تصمیم تعامل که زمانی

 بین مداوم تعامل ترغیب شامل واست  وسیع ها واسطه الیتفع ی حوزه. است ها واسطه ورود

 یوجو جست تجارب، گذاری اشتراک به شامل مختلف سطوح در گیرندگان تصمیم و انمحقق

 . است  محققان برای تحقیق سؤاالت ایجاد و مشکالت مدیریت برای دانش
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 هفتم فصل

 دانش ترجمان در معنوی مالکیت اصول رعایت و اخال  
 

 کلی اهداف 

 خواننده رود می انتظار بنابراین ؛است شده فتهگر نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 .گردد آشنا زیرنکات  با فصل این خواندن از پس

 کند؟ می پیدا اهمیت دانش ترجمان فرایند در معنوی مالکیت چرا -

 ؛مالی کننده حمایت های سازمان معنوی مالکیت اصول رعایت و اخالق -

 ؛هستند پژوهشگران سایر مخاطبان که میهنگا معنوی مالکیت اصول رعایت و اخالق -
 گیران تصمیم  گذاران سیاست مخاطبان که هنگامی معنوی مالکیت اصول رعایت و اخالق -

 ؛هستند
 .هستند مردم مخاطبان که هنگامی معنوی مالکیت اصول رعایت و اخالق -

 

  یابد می تاهمی دانش ترجمان فرایند در معنوی مالکیت چرا .1-7

. است آمده دست به اطالعات معنوی مالکیت است مطرح پژوهش نتایج انتقال در که مسائلی از

 دیگر سوی از و نکردن استفاده ،است اهمیت حائز معنوی مالکیت در که موضوعاتی از

 تیغ مثل دانش انتقال درواقع که است معنا آن به این و است پژوهش های یافته از سوءاستفاده

 حال درعین ولی ؛شوند مطلع مهم پزشکی اطالعات از موقع به دارند حق مردم. است لبه دو

 به تواند می رسانه ازطریقاند،  نشده علمی یابیرزا هنوز که پزشکی های گزارش انتشار

 باشد، ضروری نیز نتایج زودهنگام انتقال است ممکن یازطرف. شود منجر غلط های گیری نتیجه

 در تحقیق نتایج همیشه تقریباً ازآنجاکه. جامعه در خطرناک عفونی بیماری بروز هنگام مانند

 چاپ ،باشند شده منتشر قبالً که نتایجی مجالت اکثر و شوند می چاپ مجالت در مقاله قالب
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 معنوی مالکیت تأمین با تااست  تضرور پژوهش در اخالق منشور تدوینبنابراین  ؛کنند نمی

 حاکی پزشکی علوم دانشگاه در شده انجام ی مطالعه. یابد ارتقا کشور در دانش ترجمان نفعان ذی

 از یکی. ندارد ای امیدوارکننده وضعیت پژوهش در تیمی کار و مشارکت وضیعت که است آن از

 انتشار کنترلبرای  که است بدیهی. است «القیاخ مالحظات» گروهی کار و مشارکت موانع

 وضعیت. است ضروری علمی های فعالیت تمامی در معنوی مالکیت حقوق رعایت پژوهش نتایج

 ترین مهم از. است کرده بررسی تحقیق گروهرا  دانشگاه در فعلی شرایط در دانش ترجمان

 انتشار. بود همتایان گروه یابیارز شرط پیش چاپ، از قبل پژوهش نتایج انتشار به مربوط مطالب

 انتشار لزوم و ها داده نوع اطالعات، معنوی مالکیت مابین قرارداد به همچنین چاپ از قبل نتایج

 از پس. است آمده متن در که است شکلی نویس پیش نهایی ی نتیجه. دارد بستگی ها آن فوری

 وضعیت مجدد بررسی بر هعالو کشور، پژوهشی نظام در اخالق منشور کاربردن به و تدوین

 بررسی باید دانش ترجمان وضعیت تغییر در خاص نوآوری این نقش دانشگاه، در دانش ترجمان

 به ایران در را پژوهش منابع تأمین از مهمی بخش که کشور پزشکی علوم های دانشگاه در. گردد

 مفاد به هایی ماده کردن ضافها و مذکور منشور ترویج :است مطرح پیشنهاد دو ،دارند عهده

 توسط مخاطب گروه زبان به پژوهش نتایج انتشار حق به آن در که دانشگاه پژوهش قراردادهای

برای . باشد شده اشاره علمی صالحیت از برخورداری و جامعه به رسانی نفع صورت در دانشگاه

 با ای چندمرحله نظر تبادل از پس و تهران پزشکی علوم دانشگاه در اخالقی منشور این تدوین

 (:1) گردید منعکس نظرخواهی این اول مراحل در زیر هاینظر نظران صاحب

 گیری تصمیم ها آن اساس بر بتواند باید باشد داشته دسترسی نتایج به که مسئولی فرد هر. 1

 .کند

 کارشناسان که شرطی به شوند، منتشر مجالت در چاپ از قبل توانند می تحقیقات نتایج .2

 موضوع به که گیرانی تصمیم که است ممکن چون ،کنند ارزیابیها را  آن زمینه همان در همتا

 ،شود مجالت در نتایج چاپ مانع نتایج انتشار اگر اما کنند؛ تفسیر اشتباه را نتایج ندارند اشراف

 .کرد منتشر را ها آن نباید

 .دارد بستگی اطالعات مالکیت و معنوی حقوق بینفیما قرارداد به چاپ از قبل نتایج انتشار. 3

 .دارد بستگی نیز آن فوری انتشار لزوم و مطالعه های داده نوع به چاپ از قبل نتایج انتشار. 4

 :گرفت شکل زیر ی ایده کارشناسانبه دست  پانل مجدد بررسی از پس

 تااست  پژوهش در اخالق منشور تدوین ،دانش ترجمان تقویت برای پیشنهادی های نوآوری از

 شامل باید اخالق منشور. یابد ارتقا کشور در دانش ترجمان نفعان ذی معنوی مالکیت تأمین با

 :باشد(  7-2 تا 7-6) زیر های بخش
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 مالی ی کننده حمایت های سازمان معنوی مالکیت اصول رعایت و اخال  .2-7

 بررسی انجام از پیش اجازه دارد سازمان آن نماید، مالی حمایت یپژوهش از زمانیسا اگر -

 . گردد مطلع پژوهش نتایج از 1 همتایان گروه

 ازمانع پژوهشگر  که دهد نمی را حق این گذار سرمایه سازمان به پروژه یک از مالی حمایت -

 در ها پژوهش برخی تتسهیال و منابع که است شده ذکر. گاهی شود پژوهش نتایج انتشار

. شوند انجام تحقیقات ی جامعه عموم نفع به تا شوند گذاشته اشتراک به المللی بین سطح

 بخش که کشور پزشکی علوم های دانشگاه شرایط در موجود پیشنهاد اعتبار همین به

 منشور ویجتر ضمن که است این ،دارند عهده به ایران در را پژوهش منابع تأمین از مهمی

 در (:1-5) کنند اضافه را رو هروب ی ماده دانشگاه پژوهش قراردادهای مفاد به ذکرشده

 ی نتیجه و است جامعه نفع به پژوهش نتایج انتقال که بدهد تشخیص دانشگاه که مواقعی

 از ریغ به) مخاطب گروه زبان به خود تواند می است، برخوردار علمی صالحیت از آن علمی

 .نماید اقدام آن انتشار برای (نارهایسم و ها کنگره در طرح جینتا ی ارائه ای الهمق انتشار

 پژوهشگران سایر مخاطبان که هنگامی معنوی مالکیت اصول رعایت و اخال  .3-7

 هستند

 بررسی با مشابه سطح در که هستند پژوهشگرانی سایر نتایج انتشار مخاطبان که زمانی

 به همتایان گروه بررسی انجام از پیش را پژوهش نتایج تواند می پژوهشگر هستند، همتایان

 .نماید ارائه ها آن

 گذاران سیاست مخاطبان که هنگامی معنوی مالکیت اصول رعایت و اخال  .4-7

 هستند گیران تصمیم

 خود پژوهش نتایج تواند نمی پژوهشگر باشند، گیران تصمیم گذاران سیاست اصلی مخاطبان اگر

 هنوز که نتایجی اساس بر نباید تصمیمات چون؛ نماید ارائه ها آن به همتایان رسیبر از پیش را

 .شوند گرفته ،اند نشده ارزیابی
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 .هستند مردم مخاطبان که هنگامی معنوی مالکیت اصول رعایت و اخال  .5-7

 پیش را خود پژوهش نتایج تواند نمی پژوهشگر باشند، جامعه عموم یا مردم اصلی مخاطبان اگر

 مالکیتی  درباره شده بسته قرارداد به هگفت پیش مطالب تمام. نماید منتشر همتایان بررسی از

 به که شود می توصیه پژوهش نفعان ذی به. دارد بستگی گذار سرمایه و محقق بین معنوی

 از که است قرارداد این زیرا نمایند؛ جهتو قرارداد عقد زمان در معنوی مالکیت های جنبه ی همه

 .است اعتبار و اهمیت حائز قانونی منظر

 ایده ارزیابی .6-7

   گاردد  بررسای  داناش  ترجماان  وضاعیت  تغییر در باید خاص نوآوری این نقش که است بدیهی

(9-1). 

 خالصه

 از و نکردن استفاده ،است اهمیت ائزح دانش ترجمان در معنوی مالکیت در که موضوعاتی از

 نتایج انتشار کنترلبرای  که است بدیهی. است پژوهش های یافته از سوءاستفاده دیگر سوی

 یکیبنابراین  ؛است ضروری علمی های فعالیت تمامی در معنوی مالکیت حقوق رعایت پژوهش

 در اخالق منشور به عمل و تدوین ،دانش ترجمان تقویت برای پیشنهادی های نوآوری از

 ارتقا کشور در دانش ترجمان ،نفعان ذی معنوی مالکیت تأمین با تااست  کاربردی های پژوهش

 . یابد

  منابع

 :پژوهش دانش ترجمان یارتقا یبرا مداخله(. »1388) .و همکاران سیدرضا ،مجدزاده .1

  .18(3) ،پزشکی علوم رد یپردازهینظر یرانیا مجله ،«یمعرف

: یپژوهش مؤسسات در دانش انتقال یابیخودارز» (.1387) .و همکاران سیما ،نجات .2

 .259-68، (3)7 ،شیپا فصلنامه .«دانش ترجمه مدل کردن یکاربرد

 ،«ژوهش پ یها افتهی انتشار در پژوهشگران تیمسئول(. »1387) .همکاران و مهنار ،یآشورخان .3
 .هشتم نوبت  فصلنامه پژوهش

 چرا :پژوهش دانش ترجمان یارتقا یبرا مداخله» (.1388) .نجات سحر و سیدرضا ،مجدزاده .4

 شیافزا پزشکی علوم مجالت ازطریق را پژوهش از حاصل دانش یبردار بهره توان یم چگونه و

 .(3)19، یپزشک علوم در یپردازهینظر یرانیا مجله ،«داد؟
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 شتمه فصل

 دانش ترجمان در ارزشیابی و ارزیابی 
 

 کلی اهداف 

 خواننده رود می انتظار بنابراین ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 .گردد آشنا زیر نکات با فصل این خواندن از پس

 ؛دانش ترجمان در ارزشیابی -

 ؛تحقیق از ناشی دانش کاربرد ارزیابی  -

 نتایج از کننده استفاده مؤسسات وها  سازمان ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار -
 ؛پژوهشی

  ؛پژوهشی شواهد تولیدکننده مؤسسات وها  سازمان ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار -

 ؛دانش کاربرد ارزیابی رد مهم نکات -

 ؛دانش ترجمان در مطالعات نقد و ارزیابی -

 یها طرح بندی درجه و انتخاب نحوه برای الگویی ارائه ی درزمینه تهران دانشگاه تجربه -
 ؛گیران تصمیم به ارائه برای پژوهشی

 ؛دانش ترجمان مرتبط با مرکز یا مؤسسه یک ارتباطات استراتژی ارزشیابی -
  .سالمت های پژوهش نتایج اخبار تولید راهنمای و تلیس چک -

 دانش ترجمان در ارزشیابی. 1-8

 عبارت به. است دانش انتقال ی برنامه در مدنظر هدف به دستیابی جشسن ،ارزشیابی از منظور

 عملکرد ی نحوه و آگاهی سطح در که است تغییری ،دانش ترجمان ی پدیده مشهود تظاهر دیگر

 قرار دانش انتقال میزان سنجش مالک را تغییر این توان می و آید می وجود هب کنندگان دریافت

 .داد
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 دانش انتقال برنامه مختلف اهداف. 1-1-8

 صرفاً هدف است ممکنبرای نمونه  ؛گیرد می صورت متفاوتی اهداف با دانش انتقال فرایند انجام

 حدواسط یمدپیا به دستیابی دیگر ازطرف. باشد گیران تصمیم به نتایج ی ارائه ی جلسه برگزاری

 رفتار تغییر مانند عملی یپیامد به دستیابی یا نگرش و دانش و آگاهی میزان در تغییر مانند

 رو ازاین ؛پرداخت مزبور اهداف تحقق میزان ارزیابی به توان میبنابراین  ؛باشد مدنظر مخاطبان

 های سازمان بیخودارزیا برای که است ابزاری از استفاده دانش، از یبردار بهره مراحل از یکی

 از کننده تسهیل و بازدارنده از اعممؤثر  عوامل ابزار این از استفاده. شود می استفاده پژوهشی

 را گیرنده تصمیم های سازمان خودارزیابی ابزار این از ای نمونه. دهد می نشان را دانش انتقال

 در شود مشخص تا کند می کمک ابزار این بهداشتی های سیستم در تحقیق کانادایی بنیاد

 نماید، می شناسایی را تحقیقاتی منابع ؛شود می استفاده چگونه تحقیقات از نظرمد سازمان

 کند، می مشخص را تحقیقات از استفاده و آوری جمع برای سازمانی درون ظرفیت میزان

 به آن باید که را انسازم بعدی های گام و کشف را تحقیقات از بهتر استفاده برای هایی ایده

 .کند می تعیینشود،  توجه

 نتایج از کننده استفاده های سازمان در دانش ترجمان ارزشیابی ی چهارگانه های حیطه. 2-1-8

 :شوند می ارزشیابی زیر ی حیطه چهار در تحقیقات

 .خود نیاز مورد تحقیقات نتایج نیافت در سازمان توانایی تعیین: پژوهش آوردن دست به. 1 

ارتباط  یایی،پا از اطمینان منظور به تحقیقات نتایج بررسی در سازمان توانایی تعیین: ارزیابی. 2 

 .سازمان در آن کاربرد میزان و نظرمد سؤال با آن

 مفیدترین از گیرندگان یمتصم به تحقیقات نتایج انتقال از سازمان توانایی تعیین: سازگاری. 3 

 .راه

 نتایج از استفاده و تشویق برای الزمو فرهنگ  فرایند، ساختار، مهارت وجود تعیین :کاربرد. 4 

 برحسب توان می را ابزارها از هریک یامحتو البته ؛سازمان گیری یمتصم در تحقیقات

 .داد تغییر گیر تصمیم سازمان یا پژوهشی مرکزهر  ویژه خصوصیات

 ی تولیدکننده های سازمان در دانش ترجمان ارزشیابی ی چهارگانه های حیطه. 3-1-8

 .دانش

 پایایی و روایی با (قیتحق دهنده انجام) دانش تولیدکننده های سازمان برای شده طراحی ابزار 

 :است حیطهچهار  شامل نیز شدهتأیید
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 و کند شناسایی را گیران یمتصم تحقیقاتی های ازنی تواند می سازمان آیا: پژوهش سؤال. 1  

 (عبارت 12)  درآورد؟ پژوهشی موضوع صورت به

 استفادهدرخور  ها گیری یمتصم که کند تولید شواهدی تواند می سازمان آیا: دانش تولید. 2   

 (عبارت 9) باشد؟

 نتیجه یا گیرندگان یمتصم رفتار تغییر به مانساز های پژوهش نتایج آیا: دانش انتقال. 3   

 (عبارت 25) شود؟ می منجر کاربردی

 نتایج از بتوانند گیرندگان یمتصم تا کند می تالش سازمان آیا: شواهد از استفاده ترویج. 4   

 (عبارت 4)؟ کنند استفاده بهتر ها پژوهش

 از برخی و مرکز پژوهشی شورای ضورح با ای جلسه در ابزار، اینبا  پژوهشی مراکز ارزیابی برای

 بدین. شود می امتیازدهی و بررسی ،گروهی صورت به پرسشنامه عبارات از هریک پژوهشگران،

 های راه شده شناسایی لئمسا اساس بر و شناسایی مربوط سازمان در دانش انتقال موانع روش

 مدنظر باید شندا ترجمان ارزیابی رد که دیگری ی جنبه. گردد می شناسایی ممکن ی مداخله

 هدف با کهاست  مجالت در منتشره مقاالت فرمت در گرفته صورت مداخالت ارزیابی گیرد، قرار

 به غیرفعال حالت از مجالت نقش جهت تغییر منظور به مخاطب و مطالعه پیام نمودن مشخص

 ارزیابی ی نحوه باید مداخالت انجام از قبل؛ بنابراین گیرد می صورت دانش انتشار در فعال حالت

 و بهداشتی نشریات در مداخالت طراحی اهداف باید دلیل همین به. شود نظرگرفته درها  آن

 صورت شده تعیین زمان در مداخالت ارزیابیها  آن اساس بر و شود تعریف روشنی به پزشکی

 با دانش ترجمان یارتقا یا ایجاد به مربوط های برنامه که گفت توان می خالصهطور  . بهبگیرد

 سازی فراهم برای وساطت و نظر تبادل دانش، کاربران ودکنندگان یتول بین ارتباط برقراری هدف

 صورت به باید ها دانشگاه سطح در کاربراندست  به دانش رساندن و دانش انتقال مناسب شرایط

 .شود سنجیدهها  آن اثربخشی و دگرد اجرا پایلوت

 تحقیق از ناشی دانش کاربرد ارزیابی .2-8

 این از بعضی. است شده ارائه دانش از استفاده ارزیابی ی درزمینه مختلفی های مدل و مطالعات

 دید از بعضی و کنندگان استفاده ددی از را دانش از استفاده تلیس چک صورت به ها ارزیابی

 میزان الرسن بندی درجه روش در مثال برای .نمایند می بررسی دانش تولیدکنندگان

 : استشده  بررسی ای مرحله هفت یطیف در دانش بودن کاربردی
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 الرسن بندی درجه اساس بر دانش کاربرد ارزیابی. 1-2-8 

 های یافته و اطالعات ولی گرفته صورت جزئی نظر تبادل دانش کاربران و محققان بین -

 ؛است شده رد تحقیق

 ؛است نگرفته صورت بحثی حتی و کاری هیچ -

 ؛اند گرفته قرار نظر تبادل مورد ولی اند نداشته کاربردی استفاده ،اطالعات -

 و گیری تصمیم درخصوص ابتدایی های قدم ولی است نشده ادهاستف اطالعات از اگرچه -

 ؛است شده برداشته شواهد بر مبتنی ریزی برنامه

  اند؛ رسیده استفاده ی به مرحله اطالعات از خاصی های جنبه فقط -

 اند؛ شده استفاده آن ی اولیه ی شده ارائه فرم در اطالعات -

 .اند شده استفاده محلی شرایط با ها آن  انطباق و تعدیل از بعد اطالعات -

 الماری و  مارا و الندری های مدل اساس بر دانش کاربرد ارزیابی. 2-2-8 

 ؛استشده  ارزیابی دانش تولیدکنندگان و محققان دید از دانش از استفاده دیگری های مدل در

 الماری و 2آماراو  1الندریمونه، برای ن
 را اجتماعی علوم تحقیقات از کاربردی ی استفاده( 9)3

 دانشگاهیمحققان  از بررسی این در. اند شده ارزیابی شده بندی درجه ارزیابی مدل قالب در

 های پاسخ اساس بر و اخیر سالپنج  طی تحقیقاتشان سرنوشت ی بارهدر تا شد خواسته

 سؤال شش به ،یشههم. 5معموالً . 4 اوقات بعضی .3 ندرت هب .2 هرگز .1 ی شده بندی درجه

 :هستند دانش کاربرد ی مرحله شش ی ربارهد که دهند پاسخ

 .(انتقال مرحله) نمودم ترجمهکنندگان  استفاده برای را خود تحقیق نتایج( )محقق من -

 مرحله)اند  فهمیده و دهخوانکنندگان  هاستفاد را من تحقیق ی شده ترجمه گزارش -

 .(شناخت

 من تحقیق نتایجبه  ،عملیاتی راهکارهای و مطالعات ها و گزارش درکنندگان  استفاده -

 .(استناد مرحله) اند کرده استناد

 من تحقیقات نتایج پذیرفتن و پذیری انطباق جهت درکنندگان  استفاده تالش و سعی -

 .(نطبا  ا و سعی مرحله) است گرفته صورت

 .(تأثیر مرحله) است داشته تأثیرکنندگان  استفاده تصمیمات بر من تحقیق نتایج -

                                                      
1
. Landry  

2
. Amara  

3
. Lamari  
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 است شده توسعه به منجر و کاربرد داشتهکنندگان  استفاده برای من تحقیق نتایج -

 .(کاربرد مرحله)

 لیچ مدل اساس بر دانش کاربرد ارزیابی. 3-2-8

 این در. داد ارائه پرستاران تحقیقات نتایج کاربرد برای را مقیاسی میالدی 1989 سال در 1لیچ

 .1 ی گزینه پنج از یکی به لیکرت مقیاس اساس بر تا شد خواسته دهندگان پاسخ از نامه پرسش

 21) نگرش قالب در موضوع 46 نامه پرسش این در. دهند پاسخ مخالف بسیار .5 تا موافق بسیار

. است شده مطرح (سؤال 10) کاربرد و( سؤال 8) حمایت، (سؤال 7) دنبو دردسترس ،(سؤال

 :از عبارتند پرسشنامه این در شده مطرح موضوعات از هایی مثال

 نگرش

 ؛دهم می تغییر تحقیقات نتایج اساس بر را خود عملکرد من -

 ؛نهم بنا تحقیقات اساس بر را خود عملکرد خواهم می من -

 .کند می کمک من به هدافا حصول به تحقیقات از استفاده -

 بودن دردسترس

 ؛دارم دسترسی تحقیق نتایج به کار محل در من -

 ؛دارم دسترسی کنم می کار که ای طبقه در تحقیق نتایج به من -

 .دارم وقت کار انجام حین تحقیق نتایج خواندن برای من -

 کاربرد

 ؛ام کرده مبتنی تحقیق نتایج بر را خود عملکرد من -

 ؛است تحقیق نتایج بر مبتنی نم مراقبتی تصمیمات -

 .کنم نمی استفاده روزانه صورت به عملکرد در تحقیق نتایج از من -

  حمایت

  ؛همکاران حمایت -

 ؛رئیس حمایت -

 .مدیر حمایت -

 
 

                                                      
1
. Leach  
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  هانی مدل اساس بر دانش کاربرد ارزیابی. 4-2-8

 چهار گذاری سیاست در تحقیق از استفاده ی رزمینهد میالدی 2003 سال در همکاران و 1هانی

 :کردند بررسی را محور

 ؛تحقیقات نتایج با سیاست توافق میزان -

 ؛اریذگ سیاست جلسات بر تحقیقات تأثیر میزان -

 گذاری؛ سیاست ی قاعده بر تحقیقات تأثیر میزان -

 ؛مربوط راهکارهای اتخاذ و سیاست کاربرد بر تحقیقات تأثیر میزان -

 ؛اسناد تحلیل و تجزیه ازطریق تحقیقات نتایج با سیاست توافق میزان -

 مرتبط یتأثیر میزان به گذاری سیاست جلسات های بحث بر تحقیقات تأثیر میزان -

 حل برای شده ارائه های حل راه و مشکالت و مسائل دادن نشان در تحقیقات که است

 سیاستمداران روشنگری و ها حل راه این بر مبتنی های گذاری سیاست و مشکالت این

 و اسناد تحلیل و تجزیه و مصاحبه ازطریق اطالعات این .دارند موضوع اهمیت به

 .آید می دست هب نامه پرسش

 بر تحقیقات مستقیم اتتأثیر شامل اریذگ سیاست ی قاعده بر تحقیقات تأثیر میزان -

 ها، بینش تجربی هتوسع همچون غیرمستقیم اتتأثیر و گذاری سیاست یامحتو

 و پیمایش و مصاحبه ازطریق اتتأثیر این. است روشنگری و مفاهیم ها، تئوری

 .شود می بررسی مستندات

 راهکارهای اتخاذ ی درزمینه، گذاری سیاست و ها سیاست کاربستن به بر تحقیقات تأثیر -

 مشخص عمومی اعتقاد و سیاسی تعهدات ایجاد مالی، طلبی حمایت در یا مناسب

 .آید می دست هب اسناد تحلیل و تجزیه و مصاحبه ازطریق اطالعات این. گردد می

 از کننده استفاده مؤسسات و ها سازمان ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار .3-8

 پژوهشی نتایج

 2 کانادا در داشتیبه خدمات ی دهنده ارائه های سازمان تحقیقات از حمایت صندوق را ابزار این

. است استفاده درخور پژوهش نتایج از کننده استفاده اجرایی های سازمان برای که کرده تهیه

 :شما سازمان در نمایید مشخص تا کند می کمک شما به ابزار این

                                                      
1
. Hanney  

2
.
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 ؟شود می استفاده چگونه تحقیقات از حاضر حال در .1

 ؛نمایید شناسایی را تحقیقاتی منابع. 2

 ؛نمایید مشخص را تحقیقات از واستفاده آوری جمع برای سازمانی درون فیتظر میزان .3

 ؛نمایید کشف را تحقیقات از بهتر استفاده برای هایی ایده .4

 ؛کنید تعیین را گیرد قرار توجه مورد باید که سازمان بعدی های گام .5

 کند: می بررسی بخش هارچ در را گیری تصمیم در دانش از استفاده میزان ابزار این

 آن به ،یافته را خودالزم  تحقیقات نتایج تواند می شما سازمان آیا 1:پژوهش  وردن دست به .1

 (2 جدول و 1 جدول) یابد؟ دسترسی

 :ارزیابی .2
 با آن ارتباط پایایی، از تا نماید بررسی را تحقیقات نتایج تواند می شما سازمان آیا2

 .(3 جدول) شود مطمئن سازمان در آن ردکارب میزان و نظرمد سؤال

 گیرندگان تصمیم به راه مفیدترین از را تحقیقات نتایج تواند می شما سازمان آیا 3:سازگاری .3

 (4 جدول) نماید؟ منتقل

 :کاربرد .4
 تحقیقات نتایج از استفاده و تشویق برای الزم فرهنگ و فرایند ساختار، مهارت، آیا4

 (6 جدول و 5 جدول) دارد؟ وجود شما سازمان گیری تصمیم در

 : گرفت نظر در زیر صورت به را امتیازدهی روش توان می خالصه طوربه

. ندارد وجود تسؤاال برای درست یا غلط پاسخ ،است ارزیابی برای ای وسیله ابزار این ازآنجاکه

 1 امتیاز سؤال هر در ولیکن ،است متفاوت سؤال هر نوع به باتوجه سؤال هر برای امتیاز انتخاب

 میزان یا گیری تصمیم در تحقیق از استفاده ظرفیت شما سازمان در که است این ی نشاندهنده

 از استفاده برای شما سازمان که است این بیانگر 5 امتیاز و است کم آن با مرتبط های فعالیت

. کند می عمل آن به اوقات اغلب واست  شده ساماندهی خوب بسیار گیری تصمیم در تحقیق

 زیر ابزار از توان می پژوهش نتایج از کننده استفاده مؤسسات یا ها سازمان ارزیابی ابزار درخصوص

 .(1-7) نمود استفاده

 در که دانش ی تولیدکننده و کننده استفاده مراکز ارزیابی تلیس چک اول فارسیجد: نکته 

 ژوهش پ نتایج از برداری بهره و دانش ترجمه کتاب 12 فصل ازاست،  شده آورده فصل این

                                                      
1
. Acquire  

2
. Assess  

3
. Adapt  

4
. Apply  
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 سحرناز مجدزاده، سیدرضا صدیقی، ژیال نویسندگی به تهران پزشکی علوم دانشگاه نشر

  و حقوق معنوی این جداول مربوط به ایشان است..است شده آورده غالمی ژاله و نجات

 پژوهش  وردن دست به. 1-3-8

 و «یابد؟ دست پژوهش به تواند می ما سازمان آیا» حیطه دو در پژوهش ایجنت آوردن دست به

 .(1-2 ها جدول) گردد می ارزیابی و بررسی «گردیم؟ می پژوهش دنبال به مناسب جای در آیا»
 

 یابد  دست پژوهش به تواند می ما سازمان  یا :1 جدول

 موضوع
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 1 2 3 4 5 .داریم پژوهش ی درزمینه ماهری کارکنان ما 1-1-1

 1 2 3 4 5 .دارند پژوهش برای کافی زمان ما کارکنان 2-1-1

 1 2 3 4 5 .شوند می تشویق پژوهش انجام برای ما کارکنان 3-1-1

 1 2 3 4 5 .دارند اختیار در را پژوهش برای الزم منابع ما کارکنان 4-1-1

 آن، پایش یا پژوهش اجرای پژوهش، موضوع یافتن برای 5-1-1

 .داریم سازمانی خارج متخصصان با هایی توافق
5 4 3 2 1 

 شرایط برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه باشد، مناسب شما سازمان

 1 2 3 4 5 ؟ 6-1-1

 1 2 3 4 5 ؟ 7-1-1
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 گردیم  می پژوهش دنبال به مناسب جای در  یا :2 جدول

 موضوع
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 یاا  اینترنت ازطریق یا هستیم مشترک که مجالتی در 1-2-1

 دنبااال هباا داریاام، دسترساای هااا آن بااه کتابخانااه

 گردیم می مرتبط های پژوهش

5 4 3 2 1 

 های گزارش مانندای   غیرمجله منابع از استفاده با 2-2-1

 ،(Grey Literature) خاکستری متون یا نشده چاپ

 از اطالعات مستقیم ارسال اینترنت، کتابخانه،

 .گردیم می مرتبط های پژوهش دنبال هب. . و ها سازمان

5 4 3 2 1 

 ها آن مشترک که ای کتابخانه اطالعاتی های بانک در 3-2-1

 مانند رسند می ما دست به اینترنت ازطریق یا هستیم

(ochrane،Medline،EMBASE) های پژوهش دنبال هب 

 .گردیم می مرتبط

5 4 3 2 1 

 مرتبط های پژوهش دنبال به ها سایت وب ازطریق 4-2-1

 .گردیم می
5 4 3 2 1 

 پژوهشگران بین غیررسمی و رسمی جلسات ازطریق 5-2-1

 .کنیم می برقرار ارتباط سازمان افراد و
5 4 3 2 1 

 گیری تصمیم شریک میزبان، در مقام پژوهشگران با 6-2-1

 .کنیم می مشارکت اسپانسر، یا
5 4 3 2 1 

 همکاران با غیررسمی و رسمی ارتباطات ازطریق 7-2-1

 تجربیات و ها ایده تبادل به سازمان، بیرون یا درون

 .پردازیم می موفق

5 4 3 2 1 

 برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه باشد، مناسب شما سازمان

 1 2 3 4 5 ؟ 8-2-1

 1 2 3 4 5 ؟ 9-2-1
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 ارزیابی. 2-3-8

 های پژوهش تشخیص اناییتو ما سازمان آیا» که شود می مطرح سؤال این ارزیابی ی حیطه در

 .(3 جدول) «؟دارد را کاربردی و مرتبط
 دارد  کاربردی و مرتبط های پژوهش تشخیص توانایی ما سازمان  یا :3 جدول
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 Tools Critical) انتقادی ابزارهای و ها مهارت ما کارکنان 1-1-2

Appraisal )را ها پژوهش اجرای روش کیفیت بررسی برای 

 .دارند

5 4 3 2 1 

 سنجش برای انتقادی ارزیابی الزم های مهارت ما کارکنان 2-1-2

 .دارند را مرتبط های پژوهش پایایی

5 4 3 2 1 

 ی مقایسه و شواهد پایایی و ها روش ارزیابی برای ما سازمان 3-1-2

 ها مهارت از خود که سازمانی نبرو متخصصان با نتایج و ها روش

 .دارد هایی توافق کنند، می استفاده انتقادی نقد ابزارهای و

5 4 3 2 1 

 شما سازمان برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه باشد، مناسب

 1 2 3 4 5 ؟ 4-1-2

 1 2 3 4 5 ؟ 5-1-2

 کنند برقرار ارتباط سازمان و پژوهش بین توانند می ما کارکنان 1-2-2

 .دهند تشخیص را ها تفاوت و ها شباهت و

5 4 3 2 1 

 شناسایی برای سازمانی برون متخصصان با ما سازمان 2-2-2

 و دهیم می انجام آنچه میان موجود های تفاوت و ها شباهت

 .دارد هایی توافق دهند، می پیشنهاد ها پژوهش آنچه

5 4 3 2 1 

 شما سازمان برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه باشد، مناسب

 1 2 3 4 5 ؟ 3-2-2

 1 2 3 4 5 ؟ 4-2-2
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 سازگاری. 3-3-8

 را نتایج کردن خالصه یتوانای ما سازمان آیا» که داد پاسخ باید سؤال این به سازگاری قسمت در

 .(4 جدول) «دارد؟ کارکنان برای استفاده درخور یصورت به
 دارد  کارکنان برای استفاده درخور یصورت به را نتایج کردنخالصه توانایی ما سازمان  یا: 4 جدول
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 بتواند که دارد نیاز منابع و انگیزه و زمان با ماهر کارکنان به ما سازمان 1-1-3

 را پژوهش نتایج ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت از استفاده با

 گروه برای) کند ارائه درک قابل زبانی با و مانع و جامع صورت به

 ایدنب ها آن برای یامحتو که افرادی سایر یا مردم و بیماران مخاطب

 (.باشد فنی

5 4 3 2 1 

 بتواند که دارد نیاز منابع و انگیزه و زمان با ماهر کارکنان به ما سازمان 2-1-3

 را مرتبط های پژوهش ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت از استفاده با

 دهد ارائه مستند صورت به دیگر، منابع تحلیل و اطالعات همراه به

 مانند دارند اشتغال خدماتی  ارائه به که یمخاطبان گروه برای)

 (.مدیران یا کارشناسان پرستاران، پزشکان،

5 4 3 2 1 

 بتواند که دارد نیاز منابع و انگیزه و زمان با ماهر کارکنان به ما سازمان 3-1-3

 با را پژوهش نتایج ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت از استفاده با

 پیوند ،هستند رو روبه آن با سازمان گیران تصمیم که کلیدی موضوعات

 (.گذاران سیاست و مدیران مخاطب گروه برای) دهد

5 4 3 2 1 

 که داردنیاز  منابع و انگیزه و زمان با ماهر کارکنان به ما سازمان 4-1-3

 های فعالیت ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت از استفاده با بتوانند

 .کنند ارائه سازمان گیران تصمیم به را پیشنهادی

5 4 3 2 1 

 با بتوانند کهدارد  سازمانی برون متخصصان با هایی توافق ما سازمان 5-1-3

 و جامع صورت به را پژوهش نتایج دانش تبادل ارتباطی های مهارت

 .دهند ارائه درک قابل زبانی با و مانع

5 4 3 2 1 

 با بتوانند که سازمانی برون متخصصان با هایی توافق ما سازمان 6-1-3

 همراه به را مرتبط های پژوهش ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت

 .دهند ارائه مستند صورت به منابع دیگر های تحلیل و اطالعات

5 4 3 2 1 

 با بتوانند که دارد سازمانی برون متخصصان با هایی توافق ما سازمان 7-1-3

 کلیدی موضوعات با را پژوهش نتایج ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت

 .دهند پیوند ،هستند رو روبه آن با سازمان گیران تصمیم که

5 4 3 2 1 
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 4 جدولادامه 

 با بتوانند که دارد سازمانی برون متخصصان با هایی توافق ما سازمان 8-1-3

 به را پیشنهادی های فعالیت ،دانش تبادل ارتباطی های مهارت

 .کنند ارائه سازمان گیران تصمیم

5 4 3 2 1 

 مناسب شما سازمان شرایط برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه باشد،

 1 2 3 4 5 ؟ 9-1-3

 1 2 3 4 5 ؟  10-1-3

 کاربرد. 4-3-8

 و ها مثال با تواند می ما سازمان آیا» که شود می داده پاسخ سؤاالت این به کاربرد بخش در

 سازمانی گیری تصمیم فرایندهای در آیا» و «؟دهد نشان را پژوهش از استفاده ارزش مصادیق،

 .(5 و 6 ها جدول) «؟دارد جایگاهی پژوهش ما
 دهد  نشان را پژوهش از استفاده ارزش مصادیق، و ها م ال با تواند می ما سازمان  یا :5 جدول
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 1 2 3 4 5 .است ها اولویت از ما سازمان در پژوهش از استفاده 1-1-4

 و دستیابی برای خود منابع از بخشی تخصیص با ما سازمان 2-1-4

های   گیری تصمیم درها  آن کارگیری به و ها پژوهش سازگاری

 .کند می عمل سازمانی

5 4 3 2 1 

 کنند می مشارکت مباحثی در کارکنان دهد می اطمینان ما سازمان 3-1-4

 سازمان اصلی اهداف با چگونه پژوهش شواهد دهد می نشان که

 .شود می مرتبط

5 4 3 2 1 

 سازمان های اولویت و راهبردها شفاف، یصورت به ما انسازم مدیریت 4-1-4

 یا تولیدکنندگان) پژوهش مجریان که نحوی به است، کرده اعالم را

 اهداف به دستیابی برای را سازمان نیازهای( پژوهش کنندگان پایش

 .شناسند می

5 4 3 2 1 

 در اطالعات گردش از که است ای گونه به ما سازمانی درون ارتباط 5-1-4

 .داریم اطمینان سازمان سرتاسر
5 4 3 2 1 
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 5 جدولادامه 

 ارزش مستمر بهبود و تغییر پذیری، انعطاف برای ما سازمانی فرهنگ 6-1-4

 حمایت ها ارزش این از منابعی تخصیص با و است لئقا ای ویژه

 .کند می

5 4 3 2 1 

 باشد، مناسب شما سازمان برای که را دیگری های ینهگز توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه

 1 2 3 4 5 ؟ 7-1-4

 1 2 3 4 5 ؟ 8-1-4

 

 

 دارد  جایگاهی پژوهش ما سازمانی گیری تصمیم فرایندهای در  یا: 6 جدول
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 برای کافی زمان خود، کالن های ریگی تصمیم در ما سازمان 1-2-4

 نتایج لحاظ و تحلیل ،تأمین پژوهشی، های سؤال شناسایی

 .گیرد می درنظر شواهد سایر شناسایی و پژوهشی

5 4 3 2 1 

 تصمیمات بودن اجرایی ،گیری تصمیم هنگام در ما سازمان مدیریت 2-2-4

 نفعان ذی ایرس و مخاطبان و سازمان بر ها آن تأثیر به باتوجه را متفاوت

 .کند می ارزیابی

5 4 3 2 1 

 که کارکنانی جانب از که پیشنهادی هربه  ما سازمان گیران تصمیم 3-2-4

 شناسایی یا داده انجاممناسب  کیفیت با و مرتبط پژوهشی

 .کنند می توجه رسماً اند، کرده

5 4 3 2 1 

 های گیری یمتصم ونگیچگ و زمان از مرتبط، نفعان ذی و کارکنان 4-2-4

 .هستند آگاه سازمان کالن
5 4 3 2 1 

 اختیار رادر گیری تصمیم برای الزم شواهد مرتبط نفعان ذی و کارکنان 5-2-4

 چگونه اطالعات این از دانند می و دهند می قرار سازمان

 .شود می استفاده

5 4 3 2 1 

 معموالً ،هستند ها تحلیل انجام و دشواه ی دهنده ارائه که کارکنانی 6-2-4

 .کنند می مشارکت سازمان گیری تصمیم جلسات در
5 4 3 2 1 

 در گیری تصمیم فرایند از بخشی پژوهشگر کارکنان با ارتباط 7-2-4

 .است سازمان
5 4 3 2 1 
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 6 جدول

 را تصمیم هر به مربوط بازخورد مرتبط، نفعان ذی و کارکنان 8-2-4

 .کنند می دریافت آن خاذات منطقی دالیل همراه به
5 4 3 2 1 

 در موجود شواهد تأثیر چگونگی از مرتبط نفعان ذی و کارکنان 9-2-4

 .شوند می آگاه سازمان های گیری تصمیم
5 4 3 2 1 

 مناسب شما سازمان برای که دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .کنید اضافه باشد،

 1 2 3 4 5 ؟ 10-2-4

 1 2 3 4 5 ؟ 11-2-4

 تولیدکننده مؤسسات و ها سازمان ی ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار .4-8

  پژوهشی شواهد

 نفعان ذی آن طی که است شده طراحی خودارزیابی ابزار این ،مدل این کردن کاربردیمنظور  به

 و دولتی تحقیقاتی مراکز دانشکده، دانشگاه، از اعم پژوهش ی دهنده امانج ی مؤسسه در پژوهش

 براساس و بپردازند خود سازمان در دانش انتقال موانع شناسایی به توانند می خصوصی

 .کنند پیشنهاد خود وضعیت بهبود برای مناسبی راهکارهای آورند، می دست به که هایی پاسخ

 حد چه تا را دانش ترجمان با مرتبط های فعالیت تحقیقاتی مرکز یک یمنمای مشخص آنکه برای

 ابزار این از چگونه که اینجاست سؤال حال .نمود استفاده مربوط ابزار ازباید  ،دهد می انجام

 (1-7) کنیم  استفاده

 مرکز پژوهشگران و پژوهشی شورای یاعضا ابتدا دانش ترجمان ارزیابی ابزار از استفاده برای

 کننده استفاده های سازمان از نمایندگانی است بهتر .کنید دعوت را خود ی دانشکده یا تحقیقات

 ها آن برای پیش از را خودارزیابی ابزار این .نمایید دعوت نیز را خود سازمان های پژوهش از

 در .کنند اضافه آن به یسؤال خواهند می اگر وکنند  بررسی را ها گزینه ازقبل تا کنید ارسال

 شده برده نام گیرندگان تصمیم یا پژوهش کنندگان استفاده از متن این های قسمت از بسیاری

 مدیران اجرایی، مدیران گذاران، سیاست توانند می ها گروه این که باشید داشته توجه ،است

 داروسازان، پرستاران، ماماها، پزشکان، مانند بالینی خدمات کنندگان ارائه ها، بیمارستان

 که بخواهید همکاران از ابتدا جلسه در .باشند مردم یا بیماران های گروه نیز و پزشکان دندان

 که را هایی گزینه سپس .کنند فهرست ،دهند می انجام که را هایی پژوهش از کنندگان استفاده

 را امتیازی و کنید بحث یکدیگر با مینهز هر در .کنید مرور آمده بخش چهار از هریک در

 مشخص (*) ستاره عالمت با تسؤاال از برخی .بدهید ها گزینه از هریک به گروهی صورت به
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 70 از کمتر 1ای خوشه درون همبستگی پایایی، ارزیابی در که هستند تیسؤاال ها این اند، شده

 که است ذکر شایان .دهید ارائه را الزم توضیحات ها پرسش این ی درباره بنابراین ؛اند داشته

 هر در را مهمی نکات ها پرسش این که است داده نشان شده انجام مطالعات ابزار و متون بررسی

 دست به که نتایجی. دارد اهمیت ابزار این در ها آن قرارگرفتن و نمایند می بررسی سازمان

 را موانعی است بهتر .است دانش انتقالی  هزمیندر شما سازمان مشکالت از فهرستی آورید می

 برای سپس .کنید «بندی اولویت» را مشکالت کار این برای .کنید انتخاب هستند تر مهم که

 .کنید پیشنهاد« مداخله» دارند بیشتری اولویت که ها آن

 :بود خواهد زیر صورت به کار مراحل

 ؛دهید می انجام که هایی پژوهش کنندگان استفاده درنظرگرفتن .1

 ؛خودارزیابی ابزار این های گزینه به پاسخ .2

 ؛شده شناخته سایل بندی اولویت .3

 .اند گرفته قرار اولویت در که لیئمسا برای مداخله های راه انتخاب .4

 است: شده طراحی بخش چهار در ابزار این

 ،کنند می استفاده تحقیق نتایج از که را یگیرندگان تصمیم نیازهای آیا :پژوهش سؤال. 1

 صورت به و کنیم می شناسایی

 آوریم؟ می در پژوهشی موضوع

 باشد؟ استفاده درخور ها گیری تصمیم در که کنیم می تولید شواهدی آیا :دانش تولید .2

 مخاطبان به ازمانس های پژوهش نتایج انتشار برای مناسب سازوکارهای آیا :دانش انتقال. 3

 گیرد؟ می صورت انتقال برای مناسب اقدامات و دارد وجود ها آن

 ها پژوهش نتایج از بتوانند که کنیم می کمک گیرندگان تصمیم به آیا :شواهد از استفاده ترویج. 4

 ؟ کنند استفاده بهتر

منجر  پژوهش تتقوی به که موضوعاتی از بسیاری که داشت توجه باید راهنما این های گزینه در

 موضوعات به تسؤاال از برخی اینکه نتیجه .کنند می تقویت نیز را دانش انتقال شوند، می

 تنها و گردند می باز «دانش تولید» یا «پژوهش سؤال» شناسایی تقویت قبیل از پژوهش عمومی

 این است که این دیگر نکته .دارد تریبیش سؤال تعداد است، «دانش انتقال » که سوم قسمت

 است هایی مداخله عمده بلکه ،انجام داد دانش ترجمه تقویت برای توان می که نیست کاری تمام

 انجام ها آن ی وظیفه که یمؤسسات در «پژوهش از حاصل دانش ترجمه» برای توان می که

                                                      
1
. Intra Cluster Correlation 
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 یدیگر ابزار خودارزیابی، بزارا این راستای هم که باشیم داشته یاد به .داد انجام ،است پژوهش

 .دارد وجود گیرنده تصمیم های سازمان برای

 :بود خواهد زیر صورت به کار مراحل اینکه نتیجه

 ؛شود می اتخاذ سازمان در که تصمیماتی انواع درنظرگرفتن .1

 ؛خودارزیابی ابزار این های گزینه به پاسخ .2

 ؛شده شناخته لئمسا بندی اولویت .3

 و سازمان های گیری تصمیم در دانش از استفاده در سازمان ضعف و قوت نقاط شناسایی .4

 .مناسب مداخالت ی ارائه

 برحسب توان می را ابزار این یامحتو که است این ابزار این کنندگان تهیه تأکید :نکته 

 .داد تغییر سازمان یک ی ویژه خصوصیات

 پژوهش سؤال. 1-4-8

 یگیرندگان تصمیم نیازهای توانیم می آیا» که شود می مطرح سؤال این هشپژو سؤال قسمت در 

 «؟درآوریم پژوهشی موضوع صورت به و کنیم شناسایی ،کنند می استفاده تحقیق نتایج از که

 (7 جدول)

 
 شناسایی ،کنند می استفاده تحقیق نتایج از که یگیرندگان تصمیم نیازهای توانیم می  یا :7 جدول

 در وریم  پژوهشی مو و  ورتص به و کنیم
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 نتایج از توانند می که هاییسازمان از جامعی فهرست ما سازمان در 1-1

 .دارد وجود ،کنند استفاده ما سازمان پژوهشی

 ..................................................................... :توضیحات

5 4 3 2 1 

 ها آن های توانمندی و محققان مشخصات از اطالعاتی های بانک 2-1

 .است ها سازمان سایر دسترس در ما سازمان های واحد برحسب

 ...................................................................... تتوضیحا

     

 های سازمان یا افراد پژوهشی های اولویت تبادل برای منظمی جلسات 3-1

 .دارد وجود ها آن های اولویت شناسایی برای پژوهش، از کننده استفاده

 ....................................................................... توضیحات
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 7 جدولدامه ا

 یا افراد به را خود پژوهشی های ظرفیت و ها زمینه ما سازمان 4-1

 .است کرده اعالم ها پژوهش این از هکنند استفاده های سازمان

 .........................................................توضیحات

     

 با همراه ما سازمان مرتبط، های پژوهش اجرای سازی زمینه برای 5-1

 جلسات (گذاران سیاست و مدیران) پژوهش نتایج از کنندگان استفاده
 های ظرفیت از استفاده و همکاری توسعه برای را هدفداری و منظم

 .(همکاری شبکه) دهد می تشکیل متقابل

 .......................................................... توضیحات

     

 برای )غیره و اطالعاتی بانک و وب مانند) تسهیالتی ما سازمان در 6-1

  .دارد وجود دیگر های سازمان تحقیقاتی های اولویت رسانی اطالع

 ............................................................. توضیحات

     

 نمایندگان حضور با جلساتی در ما سازمان پژوهشی های اولویت 7-1

مانند ) پژوهش نتایج از کنندگان استفاده یا اجرایی های سازمان

  .گردد یم تعیین( غیره و بیماران و مردم نمایندگان

 ..........................................................................توضیحات

     

 آن ی روزشده به فهرست و شده تدوین ما سازمان پژوهش های اولویت 8-1

 .است ما سازمان محققان دسترس در

 .............................................. توضیحات

     

 در پژوهشی بودجه به نسبت سازمان، خارج ی بودجه مقدار 9-1

 از خارج منابع از استفاده به محققان که است نحوی به خودسازمان،

 * .شوند می ترغیب سازمان

 ........................................................................... توضیحات

     

 در پژوهشی بودجه جذب به نسبت زمان،سا خارج منابع جذب فرایند 10-1

 از خارج منابع از استفاده به محققان که است نحوی به سازمان، خود

  (فرایند سازمانی خارج بخش) شوند می ترغیب سازمان

 ...................................................... توضیحات

     

 کوتاه زمان در محققان سازمان، از خارج پژوهش منابع جذب درصورت 11-1

 داخل بخش) نمایند پژوهشی امور صرف را آن توانند می راحتی به و

 (فرایند سازمانی

 ................................................... توضیحات
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 7 جدولادامه 

 خارج پژوهش اعتبار جذب برای تشویقی های مکانیسم ما سازمان در 12-1

 .دارد وجود سازمان از

 ................................................. توضیحات

     

 شما سازمان برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت   

 .کنید اضافه باشد، مناسب

      ؟ 13-1

      ؟ 14-1

 ی کننده استفاده های نسازما پژوهشی های اولویت پرسش این در نمایید توجه :نکته 

 .است مدنظر پژوهش

 پژوهش دهندهانجام های سازمان پژوهشی های اولویت پرسش این در نمایید توجه :نکته 

 .است مدنظر

 محققان، ی ایده اساس بر است ممکن پژوهش ی دهنده انجام سازمان پژوهش های اولویت

 ممکن اما ؛باشد شده مشخص ها سازمان سایر نیاز نیز و جامعه نیازهای از ارزیابی نگاری، آینده

 .کند فرق دیگر های سازمان پژوهشی نیازهای با است

 دانش تولید. 2-4-8

 ها گیری تصمیم در که کنیم می تولید شواهدی آیا» که نمود مشخص باید دانش تولید بخش در

 (8 جدول)« ؟باشد استفاده قابل

 باشد  استفاده قابل ها گیری تصمیم در که کنیم می تولید شواهدی  یا: 8 جدول
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 باالیی سطح با 1«انتقال قابل پیام» تولید به که هایی پژوهش ما مرکز در 1-2

 های فعالیت یا 2منظم مروری مطالعه انجام مانند شوند می منجر شواهد از

 دارند قرار پژوهش های اولویت در و لینیبا راهنماهای تولید های فعالیت

 .شوند می اعتبار تأمین و

 ............................................................ توضیحات

5 4 3 2 1 

 

                                                      
1
. Actionable message  

2
. Systematic review  
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 8 جدولادامه 

 یا تحقیق طراحی در ،کنند استفاده تحقیق نتایج ازباید  که هایی گروه 2-2

 .شوند می داده مشارکت آن انجام

 .......................................................... ضیحاتتو

5 4 3 2 1 

 کیفیت به ها پژوهش نتایج از کنندگان استفاده که است این ما استنباط 3-2

 .دارند اطمینان ما سازمان در شده انجام های پژوهش

 ............................................................. توضیح

5 4 3 2 1 

 کیفیت تضمین ی برنامه پژوهش هر انجام برای ما سازمان در 4-2

 .دارد وجود( پژوهش کارکنان آموزش یا پرسشگری انجام های پروتکل)

  ........................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 پایش) کیفیت کنترل ایه فعالیت پژوهش انجام حین ما سازمان در 5-2

( آن از خارج نظارت یا تحقیق گروه دست به  داخلی صورت به اجرا برنامه

 .دگیر می انجام ها طرح ی همه برای

 ....................................................................توضیحات 

5 4 3 2 1 

 مقبول ،«هشپژو شروع» تا «پژوهش موضوع شدن مشخص» بین زمان 6-2

 (.پژوهش پیشنهاد بررسی فرایند) است

 ..................................................................ت توضیحا

5 4 3 2 1 

 پژوهشی های طرح انجام در و پژوهشی پیشنهاد طراحی در محققان 7-2

 برسند نتیجه به مفید زمان در باید کاربردی های طرح که دارند توجه

 (.ها آن انجام در خیرأت نبود و ها طرح انجام زمان مدت)

 ...................................................................ت توضیحا

5 4 3 2 1 

 است مقبول ،«گزارش قالب در نتایج ارائه» تا «پژوهش پایان» بین زمان 8-2

 (.پژوهش نتیجه ی ارائه فرایند)

 ................................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 که هایی طرح) پروپوزال پژوهشی های طرح پیشنهادهای در 9-2

 گذاران، سیاست مدیران، خدمات، دهندگان ارائه آن تحقیق کننده استفاده

 از غیر) تایجن انتشار طرح برای بودجه هستند، مردم یا بیماران های گروه

 گرفته نظر در( ها کنگره در شرکت یا پژوهشی علمی مجالت در انتشار

 .شود می

 .................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 شما انسازم برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت

 .یدینما اضافه باشد، مناسب

 1 2 3 4 5 ؟ 10-2

 1 2 3 4 5 ؟ 11-2
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 دانش انتقال. 3-4-8

 برای مناسب سازوکارهای آیا» که شد خواهد داده پاسخ سؤال این به دانش انتقال قسمت در

 انتقال برای مناسب اقدامات و دارد وجود ها آن مخاطبان به سازمان های پژوهش نتایج انتشار

 (9 جدول) «؟گیرد می صورت
 دارد وجود ها  ن مخاطبان به سازمان های پژوهش نتایج انتشار برای مناسب سازوکارهای  یا: 9 جدول

 گیرد  می صورت انتقال برای مناسب اقدامات و
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 کند می مشخص که دارد وجود فرایندی یا نامه شیوه ا،م سازمان در 1-3

 سایر از غیر) مخاطب های گروه به باید ها، پژوهش از یک کدام نتایج

 .یابند انتقال (پژوهشی منابع ی دهنده ارائه های سازمان و محققان

 ............................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 یا انتقال از پیش پژوهشی های طرح ی همه نتایج ما سازمان در 2-3

 رسد. می داوران ارزیابیبه  ،دانش انتشار

 .............................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 انجام چگونگی و «پژوهش از حاصل دانش انتقال» موضوع با محققان 3-3

 .دارند آشنایی آن

 ................................................................ توضیحات

5 4 3 2 1 

 «انتقال قابل پیام» صورت به را خود تحقیق نتیجه ما محققان 4-3

 .نمایند می تبدیل آن مخاطب با متناسب

 ................................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 .دارند دانش انتقال برای را ارتباطی های مهارت ما محققان 5-3

 .................................................................. توضیحات
5 4 3 2 1 

 با که کنند استفاده کسانی خدمات از توانند می ما محققان 6-3

 سازمان در که افرادی وجود. )دارند آشنایی دانش انتقال های مهارت

 و افراد از خدمات خرید یا کنند می کار وظیفه شرح این با ما

 (.ما سازمان از خارج نهادهای

 ............................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 گروه مناسب یامحتو ی تهیه برای الزم مالی منابع ما محققان 7-3

 .دارند را پژوهش نتیجه مخاطب

 ................................................................ توضیحات

5 4 3 2 1 
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 9 جدولادامه 

 گروه مناسب یامحتو تهیه برایرا  الزم تجهیزات ما محققان 8-3

 .دارند پژوهش نتیجه مخاطب

 ..................................................................ت توضیحا

5 4 3 2 1 

 مخاطب گروه مناسب یامحتو ی تهیه برایرا  الزم زمان ما محققان 9-3

 .دارند پژوهش نتیجه

 ............................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 قوانین وجود تشویق، ازجمله ما سازمان محققان برای الزم ی انگیزه 10-3

 .دارد وجود دانش انتقال منظور به ترفیع یا ارتقا در مناسب

 .............................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 برنامه در ها پژوهش جنتای از برداری بهره و دانش انتقال آموزش 11-3

 .دارد وجود تحقیق روش آموزش عمومی

 ............................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 تهیه پژوهش نتایج از کنندگان استفاده از فهرستی تحقیق هر در 12-3

 .شود می

 ................................................................ توضیحات

5 4 3 2 1 

 برای الزم انسانی نیروی یا( سازمانی واحد یا دفتر مانند) ساختار 13-3

 به انتقال قابل های پژوهش تولید مقدار به باتوجه ،دانش انتقال قویت

 .دارد وجود ما سازمان در ،گیرندگان تصمیم

 ........................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 به) را محققان مختلف های گروه نیازهای ما سازمان پژوهشی مدیران 14-3

 دانش انتقال ی درزمینه (غیره یا گروه ،تحصیلی رشته تفکیک

 .کنند می اجرا ها آن برای مناسب مداخله ی برنامه و کرده ارزیابی

 ..................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 را ها پژوهش از حاصل مقاالت که علمی مجالت( فرمت) چارچوب 15-3

 توانند می گیرندگان تصمیم که است شکلی به کنند می منتشر

 .شوند مطلع راحتی به تحقیق «انتقال قابل پیام» از نیاز درصورت

 ............................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 که است نحوی به مجالت در آن انتشار تا مقاله ارسال زمان 16-3

 برسند نتیجه به معقول زمان در پژوهش از حاصل های مداخله

 (1( )حقیقت نتایج به گیران تصمیم سریع دسترسی به نیاز به باتوجه)

 .................................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 که است یصورت به پژوهشی های طرح نهایی گزارش چارچوب 17-3

 پیام توانند می تحقیق از کننده استفاده افراد یا ها سازمان سادگی به

 .کنند شناسایی را انتقال قابل

 .................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 
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 9جدول ادامه 

 منتشر الکترونیکی بانک یا وب ازطریق را پژوهش نتایج ما سازمان 18-3

 .کند می

 ................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 .شود می برگزار گیرندگان تصمیم به ها پژوهش نتایج ی ارائه جلسات 19-3

 ..................................................................... توضیحات
5 4 3 2 1 

 و اختصاصی و عمومی های رسانه با منظمی ی برنامه ما سازمان 20-3

 ایبر جوانان یا زنان به مربوط نشریات مانند ما مخاطب های گروه

 .دارد پژوهش از حاصل دانش انتقال

 .................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 انتشار از قبل که محققانی معنوی مالکیت از حمایت قوانین * 21-3

 .ددار وجود کنند، می اقدام پژوهش نتایج انتشار به مجالت در مطلب

 ................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

( خارجی یا داخلی های پژوهش) شواهد از استفاده میزان 22-3

 .است ما سازمان در تحقیق موضوعات از ،گیرندگان تصمیم

 ................................................................. توضیحات

5 4 3 2 1 

 توسط ما سازمان های پژوهش نتایج از استفاده میزان ما محققان 23-3

 تحقیق طرح از بخشی قالب در) کنند میم بررسی را گیرندگان تصمیم

 (. مجزا پژوهشی طرح پیشنهاد یا

 .................................................................... توضیحات

5 4 3 2 1 

 برای گیرندگان تصمیم رفتار تغییر احتمالی موانع ما سازمان محققان 24-3

 .کنند می شناسایی را ها آن های پژوهش ی نتیجه از استفاده

 .................................................................. توضیحات
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 دانش انتقال برای محققان یها فعالیت ارزیابی برای هایی مالک 25-3

 .دارد وجود ما سازمان در پژوهش از حاصل

 ................................................................ توضیحات
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 انسازم شرایط برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت    

 .کنید اضافه باشد، مناسب شما

 1 2 3 4 5 ؟ 4-25

 1 2 3 4 5 ؟ 5-25

 منتشر را همکاران مقاالت معموالً که مجالتی است ممکن که دارند توجه کامالً نگارندگان .1

 مانند داد، انجام زمینه این در هایی مداخله بتوان شاید ولی باشند سازمان از خارج کنند، می

 انتشار الکترونیک صورت به که مجالتی در انتشار از حمایت و ترغیب مجله، انتشار به تصمیم

 .اند گذاشته باقی بحث برای را تسؤاال این همین برای .یابند می
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 شواهد از استفاده ترویج. 4-4-8

 کمک گیرندگان تصمیم به آیا» که شد خواهد مشخص شواهد از استفاده ترویج بخش در

 (10 جدول) «؟کنند استفاده بهتر ها پژوهش ایجنت از بتوانند که کنیم می
 کنند  استفاده بهتر ها پژوهش نتایج از بتوانند که کنیم می کمک گیرندگان تصمیم به  یا: 10 جدول
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 یا «شواهد بر مبتنی پزشکی» مانند آموزشی های برنامه * 1-4

 یا خدمات دهندگان ارائه برای «شواهد بر مبتنی گیری تصمیم»

 .کنیم می برگزار مدیران

 ............................................................ توضیحات
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 که ابزارهایی از گیران تصمیم ی استفاده ترویج برای هایی برنامه 2-4

 دسترس در کند، می تقویت را شواهد بر مبتنی گیری تصمیم

 مروری مطالعات» شواهد تولید مانند شود می اجرا و ستا

 .«بالینی راهنماهای و سیستماتیک

 ................................................................ توضیحات
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 گیری تصمیم به کمک فنی های کمیته در ما محققان * 3-4

 حمایت های گروه یزن و بیمارستان مدیریت اجرایی، های سازمان)

 .کنند می ایفا را فعالی نقش (مردم و بیماران سالمت از کننده

 ............................................................ توضیحات
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 نتایج پیگیری منظور به هایی پیام گیرندگان تصمیم برای * 4-4

 یا یادآور) بودیم فرستاده را آن نتایج قبالً که هایی پژوهش

Reminder )فرستیم می. 

 ................................................................ توضیحات
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 شما سازمان برای که را دیگری های گزینه توانید می ،باشد داشته تمایل که درصورتی و امکان درصورت    

 .کنید اضافه باشد، مناسب

 1 2 3 4 5 ؟ 5-4

 1 2 3 4 5 ؟ 5-5
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 دانش کاربرد ارزیابی در مهم نکات. 5-8

 از حاصل شواهد از استفاده میزان در را پاسخگو فرد یک های پاسخ خودارزیابی، اساس بر

 :نمود خالصه زیر صورت به توان می وی کاری سازمان در تحقیقات

 در تحقیقات از بتوانیم که طوری به کند کار زیر های حوزه بر باید ما سازمان: پاسخگو فرد 

 . باشیم داشته بهتری ی استفاده اهداف تحققبرای  ها گیری یمتصم

 دهید قرار اولویتدر  را تحقیق ما، سازمان در. 

 فعلی وضعیت با مقایسه در باید تحقیق ما سازمان در کنیم می احساس : 

 ؛باشد برخوردار باالتری بسیار اولویت از -

  ؛باشد برخوردار باالتری نسبتاً اولویت از -

  ؛باشد برخوردار مشابه اولویت از -

 ؛باشد برخوردار کمتر تاحدودی اولویت از -

 . باشد برخوردار تری پایین بسیار اولویت از -

 کنید ادغام ما سازمان در را عمل در دانش کاربرد. 

 کنیم می احساس: 

 ؛دارد وجود حقیقت ادغام به بیشتری بسیار نیاز -

  ؛دارد وجود تحقیق ادغام برای بیشتر تاحدودی نیاز -

  ؛کنید حفظ را تحقیق فعلی ادغام وضعیت -

  ؛دارد وجود تحقیق ادغام به کمتر تاحدودی نیاز -

 .دارد وجود تحقیق ادغام به کمتری بسیار نیاز -

 نمایید ترغیب تحقیق از استفاده به را گیرندگان تصمیم. 

 ما گیران یمصمت کنیم می احساس: 

 ؛کنند نمی استفاده تحقیق از وجه یچه به -

  ؛کنند می استفاده تحقیق از ضعیف در حد -

  ؛کنند می استفاده غیرثابت صورت به تحقیق از -

 ؛کنند می استفاده ثابتطور  به تاحدودی را تحقیق -

  کنند؛ می استفاده کافی و خوبی به تحقیقاز  -

 .دهید افزایش را ما تحقیق ظرفیت -
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 5تا1 ی شماره با دارید، پاسخ یک از بیش اگر. نماییدبررسی  را زیر های بخش همه 

 .دهد می نشان را اولویت بیشترین 1 شماره ؛کنید مشخص

 تحقیق به دستیابی، خارج کارشناسان با هماهنگی، ها مشوق، زمان منابع،، ماهر کارکنان

  6تا1 ی شماره با رید،دا پاسخ یک از بیش اگر. نماییدبررسی  را زیر های بخشهمه 

 .دهد می نشان را اولویت بیشترین 1 شماره ؛کنید مشخص

 .باشیم داشته........  دسترسیبه  است بهتر

 ها، سایت وب اطالعاتی، های بانک، (خاکستری)منابع  منتشرنشده های گزارش، مجالت     

 .همتایان از یادگیری، محققان با کار فرصت

 (نمایید مشخص ،است شما وضعیت گویای که را لتحا ین)بهتر تحقیق ارزیابی. 

 :داریم احتیاج.........  به ما

 ؛تحقیق نقد و ارزیابی شروع -

  ؛تحقیق نقد و ارزیابی از بیشتری اندازه -

  ؛تحقیق نقد و ارزیابی ی درزمینه موجود وضع حفظ -

 ؛تحقیق نقد و ارزیابی کمتر تاحدودی -

 .قیقتح نقد و ارزیابی به کمتری بسیار میزان -

 که را حالت ین)بهتر گیران یمتصم روی پیش کلیدی موضوعات به تحقیق نتایج ارتباط 

 .(نمایید مشخص ،است شما وضعیت گویای

 :دارند احتیاج.........  به ما گیران تصمیم

 ؛گیری تصمیم در تحقیق کاربرد به شروع -

 ؛گیری تصمیم در تحقیق کاربرد بیشتر میزان -

 ؛گیری تصمیم در تحقیق کاربرد ی درزمینه موجود وضع حفظ -

 ؛گیری تصمیم در تحقیق از کمتر تاحدودی کاربرد -

 .گیری تصمیم در تحقیق از کمتری بسیار حد تا کاربرد -

کار  به منابع از بهینه ی استفاده و بهتر هدفمندیمنظور  به سازمان را خودارزیابی ابزار این نتایج

 .گرفت خواهد

 وقت ولی ؛است سازگار زیادی شرایط با و است شده هآورد نمونه صورت به زیر سؤاالت 

 نیز را اختصاصی سؤاالت خود ی آمده عمل هب خودارزیابی و سازمان اساس بر وبگذارید 

 .نمایید اضافه توانید می

 :کند می مطرح تحقیق با ما ارتباط در خصوصرا  زیر سؤاالت ما سازمان
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 نماید؟ درک را یقتحق اهمیت که کنیم می کمک مان سازمان به چطور -

 کنیم؟ می پیدا دسترسی ماهرکارکنان  به چطور -

 داریم؟ دستیابی تحقیق ی درزمینه بیرونی های کمک به چطور -

 دارد؟ وجود هایی موزشآ چه تحقیق ی خالصه نوشتن ی درزمینه -

 نمود؟ استناد باید موردی مطالعات چه به تحقیق اهمیت برتأکید برای  -

 است؟ بر نههزی تحقیق به دستیابی آیا -

 کرد؟ باید چه بدهیم، را تحقیقات به دستیابی ی هزینه نتوانیم که صورتی در -

 چیست  بعدی قدم

منظور  به گذاران سیاست و مدیران برای منابع از طیفی ،سالمت خدمات تحقیقات کانادایی بنیاد

 صورت به است قادر سازمان ایننمونه  برای ؛دارد اختیار در تحقیقات از استفاده و یافتن

 ،هستند مشابه مشکالت دچار که دیگر های سازمان به را آمیز موفقیت عملکردهای مبتکرانه

 خود همتایان با تحقیق ازکنندگان  استفاده آن در کهنماید  برگزار را هایی کارگاه و دهد نشان

 و سالمت سیستم مدیران بنیاد این همچنین. برند کار هب خود نیازهای رفع برای را راهکارها این

 که بدانید خواهید می اگر مثال یبرا؛ کند می مرتبطمحققان  و تحقیق با را گذاران سیاست

به  شما سازمان اگر یا باشد خوبی تحقیقی شریک تا دهد انجام اقداماتی چه باید شما سازمان

 ارک در تحقیق از بهتر ی استفاده منظور به ارشد مدیران برای الزم های مهارت نمودن فراهم

 www.chsrf.ca :نمایید مراجعه زیر سایت به ،است مند عالقه روزانه

 دانش ترجمان در مطالعات نقد و ارزیابی. 6-8

 ترین اصلی از یکی در. است آن اطبانمخ به پژوهش ی نتیجه انتشار طرح مفهوم به دانش انتقال

 :شود می مطرح عمده ی مرحله یا سؤال پنج ،دانش انتقال برای ها روش

 کسی چه را پیام یابد؟ می انتقال چگونه پیام کیست؟ پیام اصلی مخاطب چیست؟ اصلی پیام

 سازمان را پژوهش پیام انتقال چارچوب این است؟ چقدر آن تأثیر باالخره و کند می منتقل

. است کرده توصیه نیز «بهتر سالمت برای دانش» گزارشطی  2004 سال در بهداشت جهانی

 ایفاد پژوهش یک از که پردازد می پیامی صالحیت یا انتخاب به چارچوب، این بخش نخستین

 ارزیابی ،گردد جهتوبدان  باید سؤال این به پاسخ برای آنچه ؟(چیست اصلی پیام) شود می

 از هریک که است این موضوع. است شواهد بر مبتنی پزشکی اصول براساس پژوهش ی نقادانه

 از خاصی انواع تنها و دارند علیتی ی رابطه آزمون در خاصی ارزش مطالعه، های روش انواع

http://www.chsrf.ca/other_documents/pdf/partner_e.pdf
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 سایر ،مقابل در. کنند فراهم گیری تصمیم برای را الزم شواهد توانند می که هستند ها پژوهش

  (.10را ندارند ) صالحیت این ها پژوهش

 کنید توجه زیر نکات به مختلف منابع اعتبار خصوص در :نکته: 

کهنگی  دلیل به اغلب اما دارند قرار مطلوبی سطح در شواهد اعتبار ازنظر علمی مرجع کتب

 دیگری ی دسته پژوهشی مقاالت. نیست ها پژوهش نتایج اخبار برای مناسبی منبع ها آن مطالب

 مقاالت بررسی در. هستند سالمت های پژوهش نتایج منبع اغلب که است علمی مستندات از

 : داد پاسخ سؤال سه به باید

 برخورداری شرط به اصوالً. دارد الزم اعتبار ،مربوط اپیدمیولوژیکی ی مطالعه انجام روش آیا. 1

 تعلق 2فراتحلیل و 1سیستماتیک ریمرو مطالعات به اعتبار بیشترین مطالعه،مقبول  کار روش از

 موردکنترلی مطالعات 4،نگر آینده کوهورت مطالعات 3،تصادفی دار کنترل های تریال سپس و دارد

 و 9سردبیر به نامه 8،مورد بررسی یا 7موارد بررسی مطالعات 6،مقطعی مطالعات 5،نگر گذشته

 آزمایشگاهی مطالعات و ناتحیوا روی شده انجام مطالعات 10،خبره افراد نظر و ها یادداشت

 .(1 شکل) برخوردارند اعتبار درجه بیشترین از ترتیب هب

 

                                                      
1
. Systematic Review 

2
. Meta-analysis 

3
. Randomized control trials 

4
. Cohort 

5
. Case-Control 

6
. Cross sectional 

7
. Case Series 

8
. Case Report 

9
. Editorial 

10
. Expert opinion 
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 اپیدمیولوژیکی مطالعات اعتبار: 1 شکل

 

 بر نیز محل و جایگاه نشر این مطالعات، مطالعه نوع بر عالوه مقاالت اعتبار درجه سنجش در

 متاآنالیز و سیستماتیک مروری عاتمطال از ناشی مقاالتبرای نمونه،  ؛است تأثیرگذار ما قضاوت

 نقد به نیاز و برخوردارندبیشتری  اعتبار درجه از 1کوکران مرکزی سایت در شده چاپ و ثبت

 نقد به ،گردند اخذ یدیگر خذأم از که درصورتی مقاالت نوع همین آنکه حال دارند، کمی

 سطح به کار این ازآنجاکه و است متفاوت مطالعه نوع هر برای نقد ابزار. دارند احتیاج بیشتری

 ی درزمینه ماهر یفرد هاینظر از استفاده دارد، نیاز پژوهش شناسی روش دانش از مطلوبی

 . باشد داشته دانشگاهی تدریس ی سابقه که فردی ؛گردد می توصیه تحقیق، روش

 از گیری تصمیم یا ذاریگ سیاست و بالینی ازنظر آماری اهمیت بر عالوه مطالعه این نتایج آیا .2 

 .است محقق و مجرب فرد به نیازمند خود نیز سؤال این به پاسخ ؟است برخوردار الزم اهمیت

 آیا که است آن آخر سؤال شد، تأیید و مشخص آن کاربرد اهمیت و مقاله اعتبار آنکه از بعد .3 

 آن نتایج از توان می (رهیغ و جامعه جو ،یاقتصاد ،یاسیس ،یاعتقاد) موجود طیشرا به  باتوجه

  ؟کنیم استفاده خودمان فعلی مشکالت برای مطالعه

 مقاالت از برآمده مطالعات نتایج کاربستن به امکان چگونگی در باالمسائل  درنظرگرفتن بنابراین

 تجربیات موجود، شواهد سطح بهترین به دستیابی بر عالوه میان این در و است ضروری و الزم

                                                      
1
. Cochrane  
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 طراحی با ای مقاله اگر ؛ برای مثالندتأثیرگذار ای زمینه طیشرا با مرتبط ترجیحات و ها زشار و

 انجام خود ی ارائه ی شیوه در تغییری مطالعه یک همان از ثرأمت نباید خواندیم، موردشاهد

 این ،بزرگ های نمونه حجم با بالینی های کارآزمایی یا منظم مروری مطالعات درواقع. دهیم

 که نیستند حدی در مطالعه انواع سایر. کرد گیری تصمیم بتوان آن براساس که دارندرا  قدرت

 به اگر. کرد توصیه مردم زندگی ی شیوه یا خدمات ی ارائه در تغییری پژوهش، یک با بتوان

 و شود می حاصل ها داده مجموعه از اطالعات بیندازیم، نگاهی اطالعات و دانش میان تفاوت

 و دانش ی مرحله به کنند، ایجاد را مشخصی مفهوم بتوانند اطالعات مجموعه که درصورتی

 تولید موجب پژوهشی، های فعالیت عمده که اینجاست مهم موضوع. رسند می گیری تصمیم

 دانش تولید به، ذکرشده مطالعه های روش مانند، موارد برخی در فقط اما ؛شوند می اطالعات

 اینکه وجود با ،پژوهش یک ی نتیجه آیا که است این الزم وسواس درنتیجه،. انجامند می

 و مردم و خدمات دهندگان ارائه به آن انتقال برای کافی صحت از، باشد گرفته انجام درستی به

 یفوظا جزو را مسئله این به توجه افراد، از بسیاری شاید است؟ برخوردار گروهی های رسانه

 ماحصل انعکاس نگران باید پژوهشگر چرا. نکنند احساس را آن لزوم و ندانند پژوهشگران

 و انتخاب در موجود سازوکارهای که کرد توجه باید اما باشد؟ خود پژوهش از آمده دست به

 و انتخاب علمی، خبرهای گردآوری بر حاکم اصول ؟چیست جامعه سطح در دانش انتشار

 یمطلب ی نقادانه ارزیابی انتظار که طلبد می را دیگری ای حرفه صالحیت ها، آن رسانی اطالع

 اعم ،ها رسانه در آن رسانی اطالع و پژوهشی موضوع انتخاب مالک درواقع. رود نمی آن از علمی

 یارزیاب های مالک با بالینی، خدمات دهندگان ارائه یا باشد عام جامعه مخاطب گروه اینکه از

 ،یاعتقاد) هستند ولیتئمس این دار عهده که افرادی معموالً و است متفاوت پژوهشی نتایج

 (های روش) نقد تخصصی های آموزش زمینه این در (رهیغ و جامعه جو ،یاقتصاد ،یاسیس

 آن، ی اشاعه و خبر صحت برای ها آن مالک درنتیجه ؛گیرند فرانمی را پزشکی علوم در مطالعه

 در رسمی مقام ،خبر این ی دهنده ارائه که همین و است خبر ی کننده بیان شهرت و صالحیت

 کفایت خبررسانی برای باشد،داشته  پزشکی علوم دانشگاه یا تحقیقاتی مرکز علمی، یوزارت

 که وسواس این با خبر نحامال نه و اطالعات کنندهتولید پژوهشگران نه اینکه از دریغ. کند می

 ی جامعه آنکه نتیجه .اند نکرده توجه موضوع به باشد، داشته ابعادی چه آن انتشار است ممکن

 گروه ی محدوده از خارج علمی اخبار انتشار برای ناسره از سره تشخیص به موظف خود علمی

 مخاطب گروه که زمانی تا .هستند زمینه همان محققان سایر که است 1همتایان

                                                      
1
. Peer Review  
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 اما ؛شود مین ایجا مشکلی باشند، محققان یرسا یا پژوهشی علمی مجالت از کنندگان استفاده

 کننده ارزیابی حد در علمی های صالحیت ازنظر پژوهشی ی نتیجه از کننده استفاده آنکه محض به

 منجر دانش از برداری بهره سوء به ممکن است نتایج انتشار نباشد، پژوهشی موضوع آن نقد و

 علمی ی زمینه همان محققان از یرغ افرادی را پژوهشی علمی مجالت مخاطبان اگر. شود

 آن، خالصهفقط  خواندن با بسا چه و مقاله یک خواندن با که دارد وجودخطر  این دهند، تشکیل

 جدیدی داروی از استفاده یا (درمان روش ،یجراح روش) خدمت ی ارائه ی شیوه در تغییری

 پژوهش، نتایج انتشار موضوع .ندارند الزم صالحیت کاربردی، استفاده برای هنوز که بیفتد اتفاق

 عبارت به ؛شود تلقی غیراخالقی تواند می آن در تفریط و افراط که است اخالقی کامالً ای مسئله

 باید دانش چراکه بگذاریم، بهره بی آمده دست به دانش از را جامعه که نداریم حق سویی از دیگر،

 و ای حرفه ی جامعه ی مواجهه دیگر سوی از و گیرد قرار جامعه سعادت و توسعه خدمت در

 سوء به ممکن است باشد، رسیده الزم بلوغ به آنکه از بیش پژوهش دستاوردهای به مردم عموم

 دستاوردهای علمی صالحیت ارزیابی عرصه، این در شک بی .شود منجر دانش از برداری بهره

 از پژوهش یک ایجنت آنکه بدون و است ها آن همتایان گروه و پژوهشگران ی عهده به پژوهشی

 همان در غیرتخصصی های گروه برای آن انتشار باشد، گذشته همتایان گروه ی نقادانه ارزیابی

 نام، صاحبان و پژوهشگران که است مهمی موضوع این .شود می تلقی غیراخالقی خاص، ی رشته

 .کنند توجه آن بهباید  گروهی های رسانه با مصاحبه در قرارگرفتن هنگام

 و انتخا  ی نحوه منظور به الگویی ی ارائه ی درزمینه تهران دانشگاه بهتجر .7-8

  گیران تصمیم به ارائه برای پژوهشی های طر  بندی درجه

 کشورهای در سالمت، بخش گیران تصمیم برای پژوهش نتایج از استفاده و دانش انتقال اهمیت

 درآمد کم کشورهای یازطرف. است افزایش رو به ،پیشرفت حال در کشورهای در و پیشرفته

 از اگرچه. هستند رو هروب دانش کردن کاربردی برای بسیاری های چالش با منابع کمبود علت به

 المللی بین و داخلی مجالت در یمعتبر تحقیقاتی ی مقاله دانشگاه پژوهشی های طرح از بسیاری

 پژوهشگران میان در دانش انتقال راهکار ترین صلیا مقاله انتشار و گردد می منتشر معتبر

 نیست کافی دانش انتقال منظور به مقاله انتشار دلیل سه به ولی ؛آید می شمار به دانشگاهی

(11): 

 برسد مخاطب گروه دست به زمانی است ممکنبنابراین  است بر زمان انتشار فرایند آنکه اول 

 . باشد شده سپری گیری متصمی طالیی وقت که
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 بسته پژوهشگر و باشد نشده اشاره پژوهشی های یافته تمام به مقاله در است ممکن آنکه دوم 

 ها یافته از برخی به کرده انتخاب خود ی مقاله انتشار برای که ای مجله دیدگاه و خود ی عالقه به

  .ها آن تمام نه ،نماید اشاره

 نظرمد مخاطب گروه دست به منتشرشده ی مقاله که تنیس تضمینی آنکه تر مهم و سوم 

 . برسد

 ارسال ،گردید مطرح تهران پزشکی علوم دانشگاه در معضل این حل برای که راهکارهایی از

 این در دیگری مشکل ولی ؛بود ها آن مخاطب گروه به پژوهشی های طرح های یافته مستقیم

 که درصورتی «است؟ اعتماد درخور تحقیقاتی های طرح تمام نتایج آیا: »خورد چشم به راهکار

 ها طرح ضدونقیض های یافته ،باشند بالینی خدمات دهندگان ارائه و مدیران ،مردم مخاطب گروه

 های گیری تصمیم در را مشکالتی تواند می پژوهشی های طرح از برخی کم اعتبار همچنین و

 ی نکته. بکاهد موجود اسناد به گیران تصمیم اعتماد از مرور به و نماید ایجاد نتایج این بر مبتنی

 ازحد بیش کاری بار از توان می ها، طرح انتخاب برای چارچوبی طراحی با کهاست  این دیگر مهم

 و دانش انتقال ی چرخه وارد شرایط واجد های طرحفقط  که طوری به کاست، دانش انتقال

 های طرح بندی، درجه ازنظر، چارچوب این اساس بر. شوند می مخاطب گروه و پیام استخراج

 مطالعات و بیشترین A نوع مطالعات و شوند می تقسیم A، B، C، D، گروه چهار به پژوهشی

 کیفیت شواهد، بندی تقسیم برای مهم های شاخصه از .دارند شواهد اعتبار سطح ترین کم D نوع

 نقادانه ارزیابی منظور به. گردد می ممکن نقادانه ارزیابی ابزارهای با که است مطالعات لوژیمتدو

 از نظرسنجی و نقادانه ارزیابی 1های مهارت ی برنامه از اقتباس و ترجمه با پژوهشی های طرح

 مطالعات انواع برای مناسبی ابزارهای نظر، صاحب افراد و دانشگاه پژوهشی های طرح ناناظر

 های آزمون مطالعات ،مند نظام مرور بالینی، کارآزمایی گروهی، هم موردشاهدی، قطعی،م

 این در دیگر مهمی  شاخصه همچنین. گردید فراهم تفکیک به کیفی مطالعات و تشخیصی

 ،بالینی کارآزمایی و منظم مروری مطالعات که طوری به است، مطالعه طراحی نوع بندی درجه

 اجماع به نظر صاحب افراد با جلسات در که ای نکته. دارند مطالعات سایر به نسبتبیشتری  اعتبار

 در و گردند می منتقل که نیستند شواهدی تنها A علمی درجه با شواهد که بود این رسیده

مواقع  این در بنابراین ؛جست بهره نیز اطالعات دیگر سطوح از توان می باشد الزم که مواقعی

 ی نحوه مطالعه، این در شده ارائه الگوریتم .بگیرد تصمیمزمینه  این در ای کمیته تاس الزم

 این ی تهیه در. دهد می نشان مخاطب های گروه به ارائه برای را پژوهشی های طرح انتخاب

                                                      
1
. Critical Appraisal Skills Program  
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 اصلی بخش پنج چارچوب این. است شده توجه کرده، ارائه لویس جان که چارچوبی به الگوریتم

 :(12) است شده استفاده( 1 شماره نمودار) الگوریتم این در آن شبخ چهار که دارد

 چیست؟ پژوهش این مشخص پیام. 1

 مدیران، ،گذاران سیاست پژوهشگران،) هستند؟ کسانی چه پژوهش این نتایج مخاطبان. 2

 (.دیگران و مردم پزشکان،

 ؟کنند منتقلرا  پیام این باید کسانی چه. 3

 باشد؟ چگونه باید پیام تقالان ی نحوه. 4

 .دهند انجام ها سازمان سایر است الزم که است ارزیابی آخر ی مرحله

 ایده

 و انتخاب تسهیل برای الگوریتمی طراحی ،دانش ترجمان تقویت برای پیشنهادی های نوآوری از

 گیران تصمیم به ارائه برای ،دارند را دانش ترجمان قابلیت که پژوهشی های طرح بندی درجه

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشیار افزار نرم در نهایی گزارش بارگذاری ابتدا منظور همین به .است

 در که ابزاری از استفاده با مطالعه کیفیت و متدولوژی ارزیابی اول داور. پذیرد می صورت تهران

 نتایج انتقال ی درباره پژوهشگر نظر سپس. دهد می نجاما، بود شده طراحی قبل ی مرحله

 در مخاطب گروه به انتقال شرایط واجد ، A اعتباری ی درجه با مقاالت. شود می سؤال پژوهش

 به انتقال شرایط صالحدید B، C، D اعتباری درجه با مطالعات سایر در و شود می گرفته نظر

 خواستار پژوهشگر که درصورتی هرحال به. است دانشگاه دانش انتقال کمیته ی عهده به مخاطب

 را وی مطالعه پیام، استخراج ازنظر دانش انتقال ی کمیته ،نباشد خود پژوهش نتایج انتقال

 واجد اگر اما یابد؛ می خاتمه فرایند مرحله همین در ،نباشد شرایط واجد اگر .کنند می بررسی

 این به که خانگی ی صفحه در وکنند  می استخراج دانش انتقال هگرو را پیام ،باشد شرایط

 شامل خانگی ی صفحه این برای شده آماده پیشنهاد. دهند می نمایش ،است شده تهیه منظور

 و مردم برای که صفحاتی نمونه، برای ؛است خاص مخاطب های گروه برای اختصاصی صفحات

 ،باشد دانش انتقال خواستار پژوهشگر اگر .است شده تهیه تخدما دهندگان ارائه یا مدیران

 واجد مزبور ی مطالعه اگر صورت این در. کند می تکمیل را نهایی گزارش در دانش انتقال بخش

 از باشد، شدنی اصالح پیام ولی (مطالعه اعتبار درجه به باتوجه ) نباشد مخاطب به انتقال شرایط

 در ،ندهد انجام را اصالحات پژوهشگر که درصورتی. ددگر می اصالحات درخواست پژوهشگر

 به نتایج نباشد، شدنی اصالح پژوهش پیام اگر همچنین،. پذیرد می خاتمه فرایند جا  همین

 و موضوعی روایی دوم داور. پذیرد می خاتمه فرایند جا همین و شد نخواهد وارد سایت وب

 قبل مراحل همانند اینجا در کند می طی پژوهش پیام که مراحلی. دهد می انجام را محتوایی
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 بر عالوه اقدام این ی نتیجه. کنید توجه 1 شماره نمودار به. است «اول داور ارزیابی» یعنی

 مخاطب گروه به است الزم که هایی طرح تعداد گردد می باعث پژوهش نتایج نمودن کاربردی

 که هایی پژوهش اصلی پیام جهدرنتی ،گردد کم ای صرفه به مقرون شکل به ،شوند منتقل خاص

 ارسال مخاطب گروه برای باشند دانش انتقال شرایط واجد پیامشان نوع و اعتبار درجه به باتوجه

 .گردد می

 ایده ارزیابی

 از بعد باید. کنند می بررسی تحقیق گروهرا  دانشگاه در فعلی موقعیت در دانش ترجمان وضعیت

 در دانش ترجمان وضعیت مجدد بررسی بر عالوه مطالعه، این در شده مطرح ی ایده اعمال

 هرحال به. گردد بررسی دانش ترجمان وضعیت تغییر در خاص نوآوری این نقش دانشگاه،

 قبیل از متعددی عوامل وجود مستلزم که است پیچیده و دشوارکاری  عمل به پژوهش تبدیل

 سازمانی سطح در زیاد پشتکار و آگاهی مهارت، خالقیت، ،قدرتمند فکری چارچوب و نظم

 تا گردد اجرا و طراحی منظور این به سازمانی سطح در مداخالتی است ضروریبنابراین  ؛است

 مطالعه این از حاصل نتایج. نباشد محدود مقاله انتشار بهفقط  پژوهش از حاصل دانش انتقال

 .باشد مختلف های دانشگاه در پژوهش ی عرصه گذاران سیاست توجه مورد تواند می
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 شرازگ یراذگراب همتاخ
رایشهوژپ رد ییاهن

 هرابرد رگشهوژپ رظن
شهوژپ جیاتن لاقتنا

 شناد لاقتنا هورگ یسررب
جارختسا رظن زا

 طسوت مایپ جارختسا  
 شناد لاقتنا هورگ

 لاقتنا شخب ندرک رپ تاحالصا ماجنا
 ییاهن شرازگ رد شناد

 رگشهوژپ زا تاحالصا تساوخرد

 لوا رواد یبایزرا
 یژولودتم رتلیف

 لباق مایپ ایآ
 تسا حالصا

 همتاخ

 بو هب جیاتن ندشندراو
 همتاخ و تیاس

تاحالصا ماجنا  همتاخ

 طیارش دجاو
تسین لاقتنا
 طیارش دجاو
تسین لاقتنا

  طیارش دجاو
تسا

  طیارش دجاو
تسا

 لاقتنا راتساوخ
تسین شناد
 لاقتنا راتساوخ

تسین شناد

تسین طیارش دجاو

تسا شناد لاقتنا طیارش دجاو

ریخ

هلب

ریخ

هلب

 شناد لاقتنا راتساوخ
تسین

ریخ

هلب
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 گیران تصمیم

 

 

 پرداخت

 هزینه

 به

پژوهش

 و گر

 خاتمه
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 زا تاحالصا تساوخرد
رگشهوزپ

 مود رواد طسوت یبایزرا
 یشهوژپ تنواعم رظان

ییاوتحم و یعوضوم رتلیف

 حالصا لباق مایپ ایآ
؟تسا

 بو هب جیاتن دورو مدع
 همتاخ و تیاس

 ریاس داهنشیپ
 و راشتنا یاه  شور
 فرط زا اهنآ هنیزه

 رگشهوژپ

یسانشراک

همتاخ

 رب شرازگ تاعالطا یراذگراب
 تیاس بو یور

 تساوخرد
 زا تاحالصا

 رگشهوژپ

 یاه  تیلاعف ماجنا
 طسوت شناد لاقتنا

رگشهوژپ

 شرازگ هئارا
 لاقتنا یاه  تیلاعف

 شناد

 شرازگ دییات
 سانشراک طسوت

 کبدیف
رگشهوزپ

 هب هنیزه تخادرپ
 همتاخ و رگشهوژپ

 ماجنا
تاحالصا

ریخ

 لاقتنا طیارش دجاو
تسین شناد

تسین شناد لاقتنا طیارش دجاو

هلب

در

دییات

هلب
هلب

ریخ

ریخ
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 گیران تصمیم

 

  

 پرداخت

 هزینه

 به

پژوهش

 و گر

 خاتمه



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  236

 دانش ترجمان ی زمینهدر مرکز یا مؤسسه یک ارتباطات استراتژی ارزشیابی. 8-8

 و خاص مخاطبان به خاص اطالعات انتقال برای ای پیوسته ی برنامهدرواقع  ارتباطات استراتژی

 باید تنها نه اطالعات. است محدود و مشخص منابع با و معین زمانی ی محدوده در خاص دلیل به

 وکند  نفوذها  آن افکار به و جذب راها  آن ی عالقه و توجه باید بلکه برسد مخاطبان به

 اصحاب و سالمت ی حوزه مدیران ،گذاران سیاست دیگر سوی از. باشد عملدر ها  آن بخش الهام

 به باید علمی شواهد و ها پیامدهندگان  ارائه ومحققان  همچون سالمت با مرتبط های رسانه

 علمی، شواهد تولید ی حیطه بر عالوه تاباشند  توانمند و آگاه دانش ترجمان های روش و اصول

 ؛گیرد قرار اریذگتأثیر و شدن کاربردی مسیر در بتواند نیز شواهد این ارائه و انتشار های حیطه

 افزایش، روبه و متنوع اطالعات انفجار عصر در که است راهبردهایی چنین ی سایه دربنابراین 

رو  ازاین ؛شود عمل به منجر که استمؤثر  پیامی. باشند ارترذگتأثیر توانند می خاص اطالعات

 را آن بلکه کنند می یاد الزم و سودمند ابزاریی  منزله به تنها نهمؤثر  ارتباطات از ها سازمان

 .(1و10) دانند می  اهدافشان تحقق به دستیابی برای حیاتی و اساسی

  ارتباطات استراتژی ی دهگانه های مؤلفه. 1-8-8

 مؤسسات در ارتباطی راهبردهای به عمل و برقراری چگونگی با مرتبط های فعالیت ارزشیابی در

 که نمود استفاده ارتباطات استراتژی های لیست چک از توان می تحقیقاتی، مراکز ازجمله مراکز و

 یقازطر چیزی چه؟ هستید کسی چه که گوید می شما به که است یکلید ی مرحله ده شامل

 خواهید می چطور و باشید؟ ارذگتأثیر خواهید می کسی چه بر؟ شود گفته است قرار دنیا به شما

 : است زیر های مؤلفه شامل مباحث این؟ باشید داشته آینده و حال در را تأثیر این

 مخاطبان آیا است؟ بودهمؤثر  چقدر ارتباط این و ردیدک می برقرار ارتباط چگونه قبالً: مرور. 1

 نمودند؟ می درک را شما های پیام

 سنجش، قابل اختصاصی، شما اهداف آیا ؟چیست ارتباطات برقراری از شما هدف: اهداف. 2

  1هستند؟ زمان بر مبتنی و بینانه واقع عملگرا،

 شما ارتباطی پیام برای دیگری کلیدی مخاطب یاآ؟ کیست شما کلیدی مخاطب: مخاطبان .3

 نمایند؟ عمل آن مبنای بر تا دارند احتیاج اطالعاتی چه ها آن؟ دارد وجود

 چندین برای پیام چندین یا مخاطب نوع چندین برای پیام یک شما آیا؟ چیست پیام: پیام .4

 دارید؟ مخاطب نوع

                                                      
1. 

SMART: Specific, Measurable, Acheivable , Realistic, Time-bound 
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 کنند؟ می منتقل را شما پیام همه از بهتر ارتباطات از انواعی چه: سبد. 5

  ؟کنند می منتشر ودهند  می ترویج را شما های پیام ارتباطاتی های کانال چه: ها کانال .6

 هستند؟ معتبر و اعتماد درخور حد چه تا منابع: منابع .7

 زا؟ نیست تر مناسب مرحله به مرحله زمانی برنامه آیا ؟چیست شما زمانی جدول: زمان .8

 نمود؟ استفاده باید چگونه ها مناسبت و ها فرصت

 مطمئن توانید می چگونه است؟ برخوردار مشخصی نشان از شما های پیام آیا)نشان(:  برند .9

 خود رسانی پیام نوع و روش برای نشان از استفاده در؟ کنید می منتشر را درست پیام که شوید

 برند تعیین. باشد بخش الهام و اعتماد و صداقت از نشانی باید نشان یا برند. باشد داشته ثبات

 رعایت آن اصول تاانجام دهند  باید ارتباطات کمیته یا ای حرفه تیمی که است ای حرفه کاری

 .گردد

 درست ابزار از آیا؟ یابید می آگاهی خود ارتباطی راهکار موفقیت از چگونهخوراند:  پس. 10

 اید؟ داشته را الزم تأثیر آیا؟ اید برده بهینه استفاده زمان و بودجه از آیا؟ اید کرده استفاده
 

 ارتباطات در مهم نکات  

 گوشها  آن به بهتر وبشناسید  بهتر را خود مخاطبان اگر. است دوطرفه فرایندی ارتباطات -

 نیزها  آن بنابراین کنید؛ می برقرار ارتباطها  نآ با و شناسید می راها  آن های نیاز بهتر دهید،

 .کنند می عمل و یابند می عقیدهها  آن به دهند و می گوش شما های پیام به بیشتر

 کنند می درک را زبانی چه ،بدانند خواهند می چه مخاطبان که دانند می مؤثر گران ارتباط -

 ترین شدنی مشاهده باطاتارت. دهند می گوش و کنند می نگاهها  آن وقت چه و کجا و

 یا غلط چیز گفتن. دارد ای ویژه ظرافت به نیاز و شویم می درگیر آن در که است فعالیتی

 .کند می وارد مداوم و سخت آسیب ها پیام بد ی ارائه

 .باشد مخاطبان و پیام با متناسب باید ارتباطی های کانال و ابزار -

 .بشناسد را مخاطبان نگیفره ی زمینه باید ها پیام -

 .است ماهرانه و بر زمان کار خوب ارتباطات -

 وضعیت با باید ارتباطی هر. ندارد وجود ارتباطات برای ای جانبه همه و مشخص فرمول -

 شامل ارتباطی سبد. پذیرد تأثیر دائمی طور هب ها خوراند پس از و گردد منطبق خود خاص

 ها، کنفرانس متمرکز، های گروه ها، کارگاه سمینارها، تلفنی، های تماس رودررو، های قاتمال

 البته. رود می کار هب سیاستی ی بسته تولید برای و است مختلف نفعان ذی از متشکل فوروم
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 تنهایی به تحقیق نتایج ارتباطی، های پیام ی گی ارائهچگون رغم علی داشت نظر در باید

 .کند می کمک تغییری چنین به احتماالً ولی باشد سیاست ی غییردهندهت تواند نمی

  ن های مؤلفه و ارتباطات استراتژی از هایی م ال. 2-8-8

  :است شده ذکر مربوط های مؤلفه و ارتباطات استراتژی از های مثال 11 جدول در

 
  ن های مؤلفه و ارتباطات استراتژی از هاییم ال :11 جدول

 کنترل در را شواهد بر مبتنی های سیاست دولت ینکها از اطمینان جهت ارتباطات استراتژی تدوین: هدف

 ردگی می کار به میالدی 2011 سال در ماالریا

ب
اط

مخ
 

 : اولیه مخاطب

در  بهداشت وزارت

 مقام قدرتمندترین

 الزم تغییرات منبع

 : اولیه مخاطب

 در جایگاه محلی جوامع

 تحت های گروه بیشترین

و  بیماری این تأثیر

 مداخالت متأثر از همچنین

 کنترل ملی سیاست و

ها  گروه این. ماالریا

 بسیار حامیان توانند می

 های هبرای برنام ای ارزنده

 اگر و باشند پیشنهادی

 شوند حمایت خوبی به

 بر زیادی تأثیر توانند می

 . باشند داشته گیران تصمیم

 :ثانویه مخاطب

 و مهم نقش ها رسانه

 انتقال در اساسی

 منظور به ها پیام

 و اجتماعی تغییرات

 الزم تحرکات ایجاد

 .دارند سیاسی

 : ثانویه مخاطب

 المللی بین جوامع

 بزارا ی منزله به

 صدای و انتشار

 جهانی قدرتمند

 .کنند می عمل

     بینش

ی
اتژ

تر
اس

 

 بر مبتنی باید اهداف

 سیستم و ماالریا درک

 این در. باشند سالمت

 از درک باید زمینه

 گذاری سیاست فرمول

 ساختاری و فردی

 .باشد داشته وجود

 ازطریق را پیام ارسال باید

 .داد جامان افراد بانفوذترین

 با مرتبط که ها آن رادیو و چاپ

 .هستند ماالریا
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 11جدول ادامه 

ام
پی

 

 اهمیت بر تأکید

بر  ماالریا کنترل

 و سالمت سیستم

 ی دهنده ارائه

 پیشنهادها

 ماالریا کنترلی های فعالیت

 مؤثر های آموزش بر

 آموزش پرسنل پیشگیری،)

 ،(محلی درمانی بهداشتی

 تحلیل و تجزیه)ها سیستم

 رد عدالت جنسیتی،

 اقتصاد و( مندی بهره

 های هزینه باید که کسانی)

 پرداخت را مداخالت

 نمایند(

  

بد
س

 
ی

اط
رتب

ا
 

 بسته ،1:3:25 گزارش

 ،سیاستی خالصه

 رودررو، جلسات

 در بار دو های خبرنامه

 سال

 های برنامه پوسترها،

 رهبران با نشست رادیویی،

 بار دو های خبرنامه جامعه،

 الس در

 مقاالت، ،روزنامه

 های مصاحبه

 رادیویی،

 بار دو های خبرنامه

 سال در

 بار دو های خبرنامه

 سایت، وب سال، در

 ها کنفرانس

ال
کان

 
ی

ها
 

ی
اط

رتب
ا

 

 های گزارش شخصاً

 کنید، توزیع را 1:3:25

 این همچنین

 و پست را ها گزارش

را  ها آن و کنید ایمیل

 بگذارید و ایتس روی

 مخاطبان همه برای

 .نمایید ایمیل

 های محل در نمایش

 محلی، جلسات تجاری،

 های سالن در وگو گفت

 مساجد، ها، کلینیک انتظار

 و ورزشی های کلوپ

  اندام پرورش

 یا دی سی

 شده تهیه دی وی دی

 های برنامه از

 توزیع برای رادیویی

 وزارتخانه، در

 و ها درکنفرانس

 روی ریبارگذا برای

  سایت

 روی بارگذاری

 از استفاده و سایت

 های تکنولوژی

 و رسانی اطالع

 ارتباطات
ان

زم
 

ی
ند

ب
 

 واکسیناسیون، های روز وزیر تغییر زمان

 زنان هفتگی جلسات

  

 

 

 

 

 



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  240

 11جدول ادامه 

ند
بر

 یا 
ان

نش
 

 متشکل ساده لوگوی

 چشمگیر رنگ دو از

 آبی و تیره مثل)

 (روشن

   

س
پ

 
ند

ورا
خ

 

 برای صحیح بزارا از آیا

 به رسانی پیام

 صحیح مخاطبان

 استفاده شده انتخاب

 هدف آیا است؟ شده

 از نهایی

 جدید گذاری سیاست

 شواهد، بر مبتنی

است؟  شده محقق

 تغییر سیاست چطور

 کافی بودجه آیا یافت؟

 پیام مخاطبان آیا بود؟

 سرانجام و فهمیدند؟ را

 توانست ارتباطات آیا

 کنترل ملی سیاست

 سال تا را ماالریا

 تغییر میالدی 2011

  دهد؟

   

 

  سالمت های پژوهش نتایج اخبار تولید راهنمای و تلیس چک. 9-8

 را آن اعتبار و خبر منبع ،سؤال یک .(14) دارد وجود سؤالچهارده  تلیس چک این تعیین برای

 منبع آیا که گردد می مشخص سؤال این با. است موسوم غربالگری سؤال به که کند یم ارزیابی

 تولید به که هستند معتبر قدر آن سایت وب و مصاحبه پزشکی، مستندات و مقاالت همچون خبر

 تلیس چک دیگرهای  بخش رعایت بعد ی مرحله. گردد منجر مناسب علمی سطح با اخباری

 .شد خواهد منجر مناسب خبری تولید به که است
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 برخوردارفراوانی  اهمیت از شونده مصاحبه فرد اعتبار، باشد مصاحبه خبر منبع که درصورتی

 انظار درفرد . 1 :گردد یم توصیه گان شونده مصاحبه انتخاب در زیر هایی ویژگی به توجه. است

 لیفاتأت و سمت شغل، ت،تحصیال تخصص،و باید  باشد شده شناخته نظر صاحب ی منزله به

. 3؛ باشد روز به نظرمد ی درزمینه شونده مصاحبه دانش .2؛ باشد داشته موضوع با مرتبط

 .نماید رعایت را اخالقیمالحظات 

 یها سایت وب جزو سایت وب باید توجه داشت که ،باشد سایت وب خبر منبع که درصورتی

 وب اعتبار بر دارند، برعهده را سایت وب مسئولیت هک سازمانی اعتبار. باشد علمی معتبر

 بهتر نماید، یم اعالم دیگری سایت وب از نقل به را خبر سایت وب که صورتی در. است گذارتأثیر

 .(12)جدول  نمود استخراج آن اصلی منبع از را خبر است

 
 سالمت های پژوهش نتایج اخبار منابع اعتبار تعیین: 12 جدول

 خبر منبع

 علمی داتمستن

 خیر حدودی تا بله

 با متدلوژیست ازنظر

 نقد، ابزار از استفاده

 علمی سطح از مستند

 .است برخوردار مناسبی

 با متدلوژیست ازنظر

 نقد، ابزار از استفاده

 علمی سطح از مستند

 برخوردار مناسبی نسبتاً

 .است

 با متدلوژیست ازنظر

 نقد، ابزار از استفاده

 علمی سطح از مستند

 برخوردار اسبیمن

 .نیست

 مصاحبه خبر منبع

 آن متخصص افراد

در جایگاه  را فرد رشته،

 .دارند قبول نظر صاحب

 مقاالتی و تالیفات صرفاً

 .دارد زمینه آن در

 تخصصی تحصیالت

 دارد را مربوط رشته

 مقاالتی و لیفاتأت ولی

 .ندارد زمینه آن در

 خبر منبع

 سایت وب

 خبر تولید اولیه منبع

 معتبر منابع از و است

 .است خبری

 خبری معتبر منابع از

 از نقل به خبر اما است

 .است دیگری

 خبری معتبر منابع از

 خبر یا نیست

 .است چندم دست

 0 امتیاز 1 امتیاز 2 امتیاز 

 اقدام خبر تولید به گردد می توصیه وندارد  مناسبی اعتبار خبر منبع صفر، امتیاز کسب درصورت

 .ننمایید
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 ها، یافته دقت سؤال، نُه با و دوم ی مرحله در اول، ی مرحله در خبر منبع اعتبار تأیید از بعد

 عواقب و عوارض ها، یافته کاربرد علمی، های یافته بارزبودن اثر، ی اندازه ازنظر ها یافته اهمیت

 به اشاره خبر، منبع در منافع تضاد شواهد مطالعات، سایر نتایج با خوانی هم ها، یافته از ناشی

 خدمت یا محصول بودن دسترس در و موجود خدمات و محصوالت بین در ها گزینه سایر

 بهتر درک بهها  آن رعایت کهشود  مطرح می سؤال چهار درنهایت و گردد می بررسی شده مطرح

 مشخصات اعالم خبری، گزارش متن دشواری سطح خبر، عنوان :شامل شود، می منجر مخاطبان

 .(4) وحشت و رعب نکردنجادای و خبر منبع

 ترجمان ارزشیابی و پایش درخصوص مطالعه برای بیشتر منابع به دستیابی برای :نکته 

 .نمایید مراجعه 2 پیوست به دانش

 خالصه

 انتقال ی برنامه درر مدنظ هدف به دستیابی سنجش ،دانش ترجمان در ارزشیابی از منظور

 سطح در که است تغییری ،دانش ترجمان ی پدیده مشهود تظاهر، دیگر عبارت به ؛است دانش

 سنجش مالک را تغییر این توان می و آید می وجود هب کنندگان دریافت عملکرد ی نحوه و آگاهی

 به عمل و برقراری چگونگی با مرتبط های فعالیت ارزشیابی در. داد قرار دانش انتقال میزان

 های لیست چک از توان می تحقیقاتی، مراکز ازجمله مراکز و مؤسسات در ارتباطی راهبردهای

 از استفاده ارزیابی ی درزمینه مختلفی های مدل و مطالعات .نمود استفاده ارتباطات استراتژی

 دید از را دانش از استفاده ،تلیس چک صورت به ها ارزیابی این از بعضی. است شده ارائه انشد

 ها مدل این ازجمله. نمایند می بررسی دانش تولیدکنندگان دید از بعضی و کنندگان استفاده

 تحقیقات از ایتحم صندوق. نمود اشاره هانی و لیچ آمارا، الندری، الرسن، های مدل به توان می

 ی ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار کانادا، در بهداشتی خدمات ی دهنده ارائه های سازمان

 های سازمان برای واست  کرده تهیه را پژوهشی نتایج از کننده استفاده مؤسسات و ها سازمان

 در دانش از ستفادها میزان ابزار این .است استفاده قابل پژوهش نتایج از کننده استفاده اجرایی

. 3 ارزیابی. 2 پژوهش آوردن دست به. 1: نماید می بررسی بخش چهار در را گیری تصمیم

 و ها سازمان ی ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار .تحقیق از ناشی شواهد کاربرد. 4 سازگاری

 .2 پژوهش سؤال. 1 :شده طراحی بخش چهار در نیز پژوهشی شواهد ی تولیدکننده مؤسسات

 است این ابزار این کنندگان تهیه تأکید .شواهد از استفاده ترویج .4 دانش انتقال .3 دانش تولید

 ی جنبه .داد تغییر سازمانهر  ی ویژه خصوصیات برحسب توان می را ابزار این یامحتو که

 رد گرفته صورت مداخالت ارزیابی گیرد، قرار مدنظر باید شندا ترجمان ارزیابی در که دیگری
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 مخاطب و مطالعه پیام نمودن مشخص هدف با کهاست  مجالت در شدهمنتشر مقاالت فرمت

 صورت دانش انتشار در فعال حالت به غیرفعال حالت از مجالت نقش جهت تغییر منظور به

 همین به. شود گرفته نظر درها  آن ارزیابی ی نحوه باید مداخالت انجام از قبل؛ بنابراین گیرد می

 بر وشود  تعریف روشنی به پزشکی و بهداشتی نشریات در مداخالت طراحی اهداف باید دلیل

 نقد و ارزیابی درخصوص .بگیرد صورت شده تعیین زمان در مداخالت ارزیابیها  آن اساس

 آزمون در خاصی ارزش مطالعه، یها روش انواع از هریک گفت باید دانش ترجمان در مطالعات

 برای را الزم شواهد توانند یم که هستندها  پژوهش از خاصی انواع تنها و دارند علیتی ی رابطه

 ؛دارند قرار مطلوبی سطح در شواهد اعتبار ازنظر علمی مرجع کتب. کنند فراهم گیری یمتصم

 از. نیست ها پژوهش نتایج اخبار برای مناسبی منبعها  آن مطالبنبودن  تازه دلیل به اغلب اما

 نتایج منبع اغلب که است علمی مستندات از دیگری دسته پژوهشی مقاالت، گردی سوی

 مطالعه انجام روش آیا: داد پاسخ باید سؤال سه به مقاالت بررسی در. است سالمت یها پژوهش

 آماری اهمیت بر عالوه مطالعه این نتایج آیا ؟است برخوردار الزم اعتبار از مربوط اپیدمیولوژیکی

 به باتوجه آیا ؟است برخوردار الزم اهمیت از گیری یمتصم یا گذاری سیاست بالینی، ازنظر

 مطالعه آن نتایج از توان می (رهیغ و جامعه جو ،یاقتصاد ،یاسیس ،یاعتقاد) موجود وضعیت

 با بالینی یها کارآزمایی یا منظم مروری مطالعاتدرواقع ؟ کرد استفاده موجود مشکالت برای

 بتوان آن براساس کهرا دارند  قدرت این صحیحروش  شرط به و بزرگ یها نمونه حجم

 در تغییری پژوهش، یک با بتوان که نیستند حدی در مطالعه انواع سایر. کرد گیری یمتصم

 نتایج انتشار موضوع ،دیگر سوی از. کرد توصیه مردم زندگی ی شیوه در یا خدمات ی ارائه

 به ؛شود می تلقی غیراخالقی آن در تفریط و افراط که است اخالقی کامالً یا مسئله پژوهش،

 سوی از و بگذاریم بهره بی آمده دست به دانش از را جامعه که نداریم حق سویی از دیگر، عبارت

 بلوغ به آنکه از بیش پژوهش دستاوردهای به مردم عموم و یا حرفه ی جامعه ی مواجهه دیگر

 یک نتایج آنکه بدونرو  ازاین ؛شود منجر دانش از یبردار بهره سوء به تواند یم باشد، رسیده الزم

 در غیرتخصصی یها گروه برای آن انتشار باشد، گذشته همتایان گروه نقادانه ارزیابی از پژوهش

 و پژوهشگران که است مهمی موضوع این .شود یم تلقی غیراخالقی خاص، ی رشته همان

 بدانند و کنند توجه آن بهباید  گروهی یها رسانه با مصاحبه در قرارگرفتن هنگام نام، صاحبان

 تقویت برای پیشنهادی های نوآوری از. نیست کافی دانش انتقال منظور به فقط مقاله انتشار که

 که پژوهشی های طرح بندی درجه و انتخاب تسهیل برای الگوریتمی طراحی دانش، ترجمان

 ارزشیابی در همچنین است. گیران میمتص به ارائه برای را دارند دانش ترجمان قابلیت

 مراکز و مؤسسات در ارتباطی راهبردهای به عمل و برقراری چگونگی با مرتبط های فعالیت
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 شامل که نمود استفاده ارتباطات استراتژی های لیست چک از توان می تحقیقاتی، مراکز ازجمله

 یقازطر است قرار چیزی چه؟ هستید کسی چه که گوید می شما بهو  است کلیدی ی مرحله ده

 و تلیس چک ینهمچن باشید؟ ارذگتأثیر خواهید می کسی چه بر ؟شود گفته دنیا به شما

 اعتبار تأیید از بعد که است سؤال چهارده حاوی سالمت های پژوهش نتایج اخبار تولید راهنمای

 اثر، ی اندازه ازنظر ها یافته همیتا ها، یافته دقت دوم، ی مرحله در اول، ی مرحله در خبر منبع

 نتایج با خوانی هم ها، یافته از ناشی عواقب و عوارض ها، یافته کاربرد علمی، ی یافته بارزبودن

 و محصوالت بین در ها گزینه سایر به اشاره خبر، منبع در منافع تضاد شواهد مطالعات، سایر

 درنهایت و گردد می بررسی هشد مطرح خدمت یا محصول بودن دردسترس و موجود خدمات

 سطح خبر، عنوان شامل شود، می منجر مخاطبان بهتر درک بهها  آن رعایت که تیسؤاال

 بررسی وحشت و رعب نکردنایجاد و خبر منبع مشخصات اعالم خبری، گزارش متن دشواری

 .گردد می
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 نهم فصل

 دانشگاهی تحقیقات سازی تجاری 
 

 کلی اهداف

 خواننده رود می انتظار بنابراین ؛است شده گرفته نظر در زیر کلی اهداف فصل این تدوین در

 :گردد آشنا زیر نکات با فصل این خواندن از پس

  ؛آن تحقق ضرورت و دانشگاهی یقاتتحق سازی تجاری -
 .دانشگاهی تحقیقات سازی تجاری ی کننده تسهیل عوامل و بازدارنده عوامل -

 

  ن تحقق  رورت و دانشگاهی تحقیقات سازی یتجار .1-9

 که ایران اسالمی جمهوری( شمسی هجری 1384-1404) ساله بیست انداز چشم سند مبنای بر

 از باید انداز چشم این افق در ایرانی ی جامعه است، کشور توسعه ی ساله پنج مهبرنا چهار مبنای

 و اقتصادی اول جایگاه به دستیابی منظور به فناوری و علم تولید در ییتوانا و پیشرفته دانش

 فناوری و دانش سازی تجاری. گردد برخوردار غربی جنوب آسیای ی منطقه در فناوری و علمی

 .رود می شمار به کارآفرین دانشگاه اصلی کارکردهای از یکی توسعه و تحقیق از خاستهبر

 تحقیق، از برخاسته فناوری و دانش اختراع، ایده، آن موجب به که است فرایندی سازی تجاری

 جاری فرآیندهای و محصوالت بهبود یا بازاربه  عرضهدرخور  جدید خدمات و کاال تولید به

 کنار در را دانش سازی تجاری های، نوآوری و فناوری و دانش پتانسیل درنتیجه و شود می منجر

 موجود ادبیات براساس .شود می محقق کامل طور هب علمی همایش ازطریق دانش انتشار

 قشن ایفای کارآفرین، دانشگاه اصلی های ویژگی از یکی دانشگاهی، کارآفرینی ی درزمینه

 جدید عصر های دانشگاه .ست ا جامعه اقتصادی ی توسعه در مشارکت جدید موریتأم درجهت

 های دانش سازی تجاری ضرورت .دهند می انجام دانش سازی تجاری ازطریق را موریتأم این
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 از جدید انتظارات از ناشی فشار بر عالوه که شود می احساس بیشتر آنجا از ها دانشگاه تولیدی

 کاهش همچون نیز ها دانشگاه پیرامون محیط در تحوالت از دیگر برخی ها، نشگاهدا عملکرد

 ها، دانشگاه بقای برای را دانش سازی تجاری ها، آن مالی استقالل ضرورت و عمومی های بودجه

 تحقیقات های یافته سازی تجاری آشکار های ضرورت وجود با ؛است ساخته ناپذیر اجتناب

 اند. کرده تأکید کشور توسعه های برنامه اسناد در نیز و پژوهشگران و ننظرا صاحب که دانشگاهی

 دانشگاهی تحقیقات سازی تجاری ی کننده تسهیل عوامل و بازدارنده عوامل .2-9

 علل میان در. ندتأثیرگذار دانش تجاری انتقال اثربخشی بر گوناگونی موانع و عوامل

 طرف، دو اهداف بین موجود اختالفات به ها شرکت ها، گاهدانش با ها شرکت نکردن یرهمکا

 پژوهشی تسؤاال درنتیجه و متفاوت تمرکزهای دانشگاهی، های پژوهش زمان بودن طوالنی

 آشکارکردن های ندرو در موجود های دشواری و فرهنگی های تفاوت طرف، دو مدنظر متفاوت

 از ها دانشگاه که شود می مالحظه نیز ها بخش برخی در عالوه هب. کنند می اشاره «عمومی علم»

 صنعت جدید های پیشرفت با ها آن التحصیالن فارغ که صورت این به ؛هستند تر عقب صنعت

: شمرند برمی چنین را سازی تجاری در موجود مشکالت نیز پژوهشگران از برخی. ندارند آشنایی

 پرورش اندیشه، رهبران به وریفنا ی ارائه ها، فرصت و فناوری بر مبنی اکتشاف بین ارتباط

 ابزارهای انتقالهمچنین  و منافع انتقال و بازار مقبولیت موفق، ی ارائه برای الزم منابع فناوری،

 های دارایی مالکیت غیراثربخش مدیریت شامل عمده موانع بین این در. وکار کسب مناسب

 در پژوهشگران گیانگیز بی دانش، تجاری انتقال با دانشگاهیان برخی مخالفت دانشگاه، فکری

 و دانشگاه بین فرهنگی های تفاوت و دانشگاه فرهنگ خود، اختراعات و ها یافته سازی تجاری

 و علمی هیئت یاعضا از بسیاری هنوز. شود تالش ها آن رفع و تعدیل برای باید کهاست  صنعت

 تحقیقاتی های افتهی سازی تجاری از واحدی برداشت و اصولی درک دانشگاهی مدیران و محققان

 توالی و اقدامات مراحل، شامل ای یکپارچه و منسجم الگوی و مشخص فرایند تاکنون و ندارند

 و دانشگاهی مراکز از بسیاری در دانشگاهی تحقیقات های یافته سازی تجاری برای ،ها آن

 و فرایند که است آن از حاکی شواهد. است نشده معرفی و طراحی تحقیقاتی مؤسسات

 تحقیقات، ماهیت درک با باید ها دانشگاه و تحقیقاتی مؤسسات در سازی تجاری های یهرو

 و منابع ،علمی هیئت یاعضا آمادگی بازار، تقاضای مقرارت، و قوانین تحقیقاتی، های زیرساخت

 ها آن سازی آماده و ها دانشگاه در کارآفرینانه مدل استقرار برای و شود تعریفالزم  اعتبارات

 مختلف جهات از را تغییراتی و اصالحات باید ها دانشگاه دانش، اثربخش سازی تجاری برای

 و مساعد فرهنگ ایجاد با ها دانشگاه یعنی؛ کنند ایجاد خود در قوانینی و ساختاری فرهنگی،



 249/   فصل نهم

 اتخاذ و فکری های دارایی مدیریت برای مناسب ساختارهای ایجاد دانش، سازی تجاری مشوق

 سمت به را خود حرکت ی زمینه توانند می مشوق، و کننده تسهیل های مشی خط و نقوانی

 .(1-6) سازند فراهم اقتصادی ی توسعه در مشارکت و کارآفرینی دانش، سازی تجاری

 صنعت به دانشگاه از دانش انتقال فراگرد اثربخشی برای سیگل های توصیه. 3-9

 به دانشگاه از دانش انتقال فراگرد اثربخشی بر مؤثر عوامل یبررس از پس همکارانش و سیگل

 :دهند می ارائه ها دانشگاه در فراگرد، این بهبود برای را زیر های توصیه صنعت،

 توانند می که ها شرکت یعنی خود واقعی مشتریان نیازهای از را خود درک باید ها دانشگاه. 1

  ؛ببخشند بهبود ،هستند ساز تجاری بالقوه طور به را ها آن های فناوری

 و ها سیاست ،کرده اتخاذ تری منعطف موضوع فناوری، انتقال های توافق سر بر مذاکرات در. 2

 ؛کنند ترمؤثر و تر ساده را صنعت به دانشگاه از فناوری انتقال های رویه

 وکار کسب ی تجربه دارای افراد از را امتیاز اعطای متصدیان و فناوری انتقال دفاتر مدیران. 3

  ؛کنند انتخاب

  ؛آورند روی انگیزشی خدمت جبران به فناوری انتقال دفاتر در. 4

 توانند می که استراتژیک دید دارای افراد میان از را مدیران ،پژوهشی اجرایی مدیران. 5

  ؛نمایند انتخاب کنند، عمل تریمؤثر مرزی های مهرهی  منزله به

  ؛دهند اختصاص امتیازدهی و فناوری انتقال دفاتر هب بیشتری منابع. 6

 ازطریق را صنعت به دانشگاه از فناوری انتقال در ها دانشکده مشارکت برای پاداش. 7

 اعضای به و دهند افزایش تصدی، و ارتقا تصمیمات در مجوزها و امتیازات حق گذاری ارزش

 ؛باشند داشته را متیازا اعطای درآمد از بزرگی بخش که دهند اجازه علمی هیئت

 و دانشجویان دانشمندان، شامل اجتماعی های شبکه و فردی ارتباطات ارزش تشخیص. 8

 .التحصیالن فارغ

 عوامل مجموعه به باید ،شود می پرداخته نوآوری مبحث به که زمانی خالصه طور به پس

 به دانش تبدیل فناوری، و است دانش خلق علم،. کرد توجه نوآوری و فناوری و علم ی زنجیره

 دانش سازی عملی بلکه نیست، ای پیچیده دستگاه فناوری برخی، تصور برخالف .کاال یا روش

 ی ایده با بتوان که معنی این به. است مردم به جدید کاالی یا خدمت ی ارائه نوآوری، و است

 را جدیدی کاالی یا خدمت داشته، وجود قبل از که وقایعی از جدید ترکیب و ترتیب با یا نوین

 از صرف گذران جای به کنند می سعی کشورها ی همه .نمود مند بهره آن از را مردم و کرد خلق

 توسعه» نیز ما کشور در. باشند داشته دانش افزوده ارزش بر مبتنی های توسعه طبیعی، منابع
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 جمهوری انداز چشم از قسمت نخستین در و شده طرحم که است سالیانی «دانایی بر مبتنی

 بینی پیش منطقه در فناوری و علمی اول جایگاه با کشوری ایران ،1404 افق در ایران اسالمی

 دانش از بیشتر وری بهره سمت به کشور نگاه که معناست آن به مسئله این. است شده

 رخ کشور در که اتفاقاتی به موضوع این کنار در انبتو اگر حال. است توسعه منشأ ی منزله به

 بنیان دانش ی جامعه با متناسب چندان سابق سازوکارهای که شود می مشاهده کرد، توجه داده

 هنوزما  ، در کشوردیگر عبارت به ؛نیست باشد، داشته دانایی بر مبتنی توسعه خواهد می که

 مختلف های قسمت در منظم و جانبه همه حمایت بتوان که است نشده فراهم الزم های ظرفیت

 نگاه است، مطرح نوآوری ملی نظام عنوان به که آنچه مقابل در. داد انجام نوآوری ی زنجیره

 برای که هایی حرکت کنار در .است دانش نتیجهدر و ایده خلق بستر و انگیزه افزایش به کشور

 که داریم نیاز مهمی اجزای به ،است گرفته رتصو کشور در تاکنون پژوهش و آموزش اعتالی

الزم  که آنچه مثال برای ؛کنند تبدیل پذیر تحقق واقعیت به نادر یتصادف و یاتفاق از را نوآوری

 که هایی پژوهش از حمایت مالی خطر ها سرمایه این تا است «خطرپذیر سرمایه» وجود است،

 شرکت ،محقق توان حد در وجه هیچ به مسئله این. بپذیرد را شوند تبدیل نوآوری به توانند می

 برای را الزم مالی حمایت بتواند که نیست دانشگاه پژوهشی ی حوزه حتی و پژوهشی تعاونی

 کارآفرینی برای رشد مراکز وجود دیگر، ی مسئله. گیرد عهده بر ها پژوهش گونه این اعتبار تأمین

 و بجا حمایت ها آن مالکیت و نوآوری و ایده از بتوانیم تا است دانش ی  افزوده ارزش مبنای بر

 پژوهشگران، از کاملی ی مجموعه توانند می که فناوری و علم های پارک آن از پس. کنیم درست

. نماید فراهم یکدیگر کنار در ،است نیاز نوآوری تحقق و حمایت برای که اجزایی سایر و صنایع

 که است آن از حاکی دارد، وجود پزشکی علوم ی درزمینه دنیا علمی های نظام از که هایی گزارش

 اگر آنکه نتیجه. اند افتاده جا دنیا پزشکی علوم در کامالً و ندارند تعلق صنعت به صرفاً ها مدل این

 ایده ی زنجیره باید یابد، توسعه خود دانش با دارد قصد کهبرسیم  نوآور کشوری به بخواهیم ما

 قرار توجه در مرکز را است حرکت این ی الزمه که را اجزایی و کنیم خارج تصادف از را عمل تا

 دارد؟ وجود کشور در نظام این اکنون هم آیا که است این شود، می مطرح که یسؤال اما و. دهیم

 از حمایت رشد، مرکز فناوری، و علم پارک مانند نظام این اجزای از برخی که رسد می نظر به

 مانند نوآوری نظام اجزای از برخی دیگر عبارت به ؛اند شده ایجاد نمونه ورط به کشور در نخبگان

 حد در مجموعه این هنوز اما دارد، وجود کشور در الگو و فکر دادن نشان درحد هایی نمونه

 نشان کشور سطح در نوآوری خروجی در را شتأثیر بتواند تا نشده فراگیر و کامل انتظارات

 به دستیابی برایبنابراین  ؛است گرفته صورت زمینه این در مثبتی اربسی های حرکت البته .دهد

 زمینه این در تغییر و باشیم داشته نوینی سازوکارهای و جدید طراحی باید 1404 افق اهداف
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 کسب بر مبنی کشور سالمت علمی جامع ی نقشه در مصوب اهداف بتوان تا است ناپذیر اجتناب

 و موجود دانش برداری بهره ازطریق 1404 سال تا منطقه در مردم آحاد سالمت اول جایگاه

 علوم در درصد،25 میزان به بنیادی علوم در پژوهش گذاری سرمایه فناوری، و علم تولید

 میزان به سالمت بازار های پژوهش در و درصد30 ای توسعه علوم در درصد،35 کاربردی

 در پتنت 280 ساالنه ثبت و سال در شده نمایه پزشکی علوم ی مقاله هزار20 تولید ،درصد10

 ی حوزه در خدمات و محصوالت جهانی بازار از درصد2 سهم به دستیابی سالمت، ی حوزه

 (.7) ساخت محقق را سالمت

 خالصه

 دانشگاه اصلی کارکردهای از ،توسعه و تحقیق از برخاسته فناوری و دانش سازی تجاری

 و دانش اختراع، ایده، ،آن موجب به که است فرایندی سازی ریتجا .رود می شمار به کارآفرین

 بهبود یا بازاربه  عرضهدرخور  جدید خدمات و کاال تولید به تحقیق، از برخاسته فناوری

 ها دانشگاه تولیدی های دانش سازی تجاری ضرورت .شود می منجر جاری یندهایافر و محصوالت

 ها، دانشگاه عملکرد از جدید انتظارات از ناشی فشار رب عالوه که شود می احساس بیشتر آنجا از

 و عمومی های بودجه کاهش همچون نیز ها دانشگاه پیرامون محیط در تحوالت از دیگر برخی

 ساخته ناپذیر اجتناب ها، دانشگاه بقای برای را دانش سازی تجاری ها، آن مالی استقالل ضرورت

رو،  ازاین ؛ندتأثیرگذار دانش، تجاری انتقال اثربخشی بر گوناگونی موانع و عوامل، بنابراین ؛است

 برای مناسب ساختارهای ایجاد دانش، سازی تجاری مشوق و مساعد فرهنگ ایجاد با ها دانشگاه

 توانند می مشوق، و کننده تسهیل های مشی خط و قوانین اتخاذ و فکری های دارایی مدیریت

 اقتصادی توسعه در مشارکت و کارآفرینی و شدان سازی تجاری سمت به را خود حرکت زمینه

 .سازند فراهم
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 دهم فصل

  خر سخن 

 

 جدی معضالت زمره از. است بوده دانش بر مبتنی عمل بر اهمیت کریم قرآن تأکید همواره

 به منتج تحقیقات بودن ناکافی. 1عبارتند از:  ایران ازجمله و مختلف کشورهای در سالمت نظام

 شواهد بر مبتنی های گیری تصمیم و ها گذاری سیاست بودن ناکافی. 2 ؛محققان عمل

 بین متقابل اعتماد و درک و مؤثر ارتباطات خأل. 3 ؛مدیران و ریزان برنامه و گذاران سیاست

 مشکالت در کهدارد  طوالنی قدمت . این مشکالتآن کنندگان استفاده و دانش دگانتولیدکنن

 ؛ بنابرایندارد ریشه جامعه ازجمله و مذکور های حوزه تمام در متنوعی های چالش و متعدد

. است شده مطرح ای چنددهه ی سابقه با دانش ترجمان معضل این از رفت برون برای راهبردی

 و چندجانبه جامع، فرایندمحور، سیستمیک راهبردی ی برنامه یا روش یا رویکرد ،دانش ترجمان

 شامل را دانش از استفاده و انتقال تا تولید از مراحل تمام که است( ای چرخه) غیرخطی

 نامولد بین متقابل ارذگتأثیر و پویا و تعاملی ی رابطه تحقق آن انجام از هدف و گردد می

 و مارانیب خدمت، دهندگان ارائه گذاران، استیس محققان،) دانش کاربران و (انمحقق)دانش

  دست به شواهد مؤثر و فعال انتقال و موجود نیازهای بر مبتنی تحقیقات انجام منظور به (مردم

 آینده یا فعلی مشکالت حل برای شواهد این از کاربردی و مند نظام ی استفاده درواقع و آمده

 ولی وجود دارد؛ نظر اختالف همچنان آن دقیق تعریف سر بر اگرچه که گفت باید .است

 2000 سال در کانادا سالمت تحقیقات مؤسسات که است کاربردی تعریف تعریف، ترین رایج

 یک در دانش اخالقی دکاربر و سنتز و تبادل» را دانش ترجمان مؤسسات این. کرد ارائه میالدی

 تحقیقات از ناشی منافع تسریع منظور به دانش کنندگان استفاده و محققان بین تعامل مجموعه

 «تر مستحکم سالمت سیستم و ترمؤثر محصوالت و خدمات ی ارائه سالمت، ارتقای منظور به

 در آنچه و مدانی می آنچه بین شکاف به پاسخ در دانش ترجمان اینکه به باتوجه .کردند تعریف

 سطح در عملکرد بهبود و تغییر آن نهایی هدف بنابراین ؛است آمده پدید ،دهیم می انجام عمل
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 پیامدهای: باشد داشته دنبال به را زیر پیامدهای تواند می تغییر این. بود خواهد سازمانی و فردی

 ی چرخه به دهی شتاب؛ ناتوانی و بیماری از پیشگیری و حیات حفظ سالمتهمچون  مثبت

 و مؤثرتر سالمت پیامدهای و خدمات ؛تحقیق منافع به دستیابی تسریع و عمل به دانش تبدیل

 و کارا بهنگام، بیمارمحور، مؤثر، امن، سالمت مراقبت محیط ؛سالمت مراقبت نظام تقویت

 و آگاهانه خطر، بی مراقبت آگاهانه، و مدار دانش های گذاری سیاست و گیری تصمیم؛ منصفانه

 . اثربخش نههزی

 درخور دانش تولید الزمه: دانش تولید یا کشف .1 :از عبارتند دانش ترجمان مفهوم مقدمات

 یعنی دانش تولید های گام اولین از نهایی کاربران و محققان مداوم تعامل و نشست ؛کاربران

 تحقیق انجام و شرو انتخاب پژوهش، های فرضیه و سؤاالت تعریف و کاربران نیازهای تعیین

 و ادغام مرتبط تحقیقات سایر از حاصل دانش با باید فردی تحقیقات از تولیدشده دانش. است

 سازی ساده و تطبیق یعنی: تولیدشده دانش ترجمه .2؛ درآید یکپارچه دانش ی بدنه صورت به

 الزمه که دفه جوامع برای استفاده درخور شکل به دانش تولید مرحله از یافته تعمیم های یافته

: ها یافته انتشار. 3؛ است کاربران تفکر ی شیوه حتی و اهداف عالیق، نیازها، و بستر شناخت آن

 ترجمان های ویژگی به باتوجه نهایی کاربر به شده ترجمه تحقیق های یافته رساندن و انتقال

 شده ارائه دانش ترجمان و برداری بهره برای متنوعی و متعدد های الگو و ها مدل رو ازاین. دانش

 ها مدل این ی ازجمله. است مهم پروژه هر برای ریزی برنامه موقع در ها مدل این دانستن که

 مدل محور، سیاست مدل تعاملی، مدل ،مسئله حل مدل دانش، از منبعث مدل توان می

 بستر شناخت مدل دانش، جمانتر ای مرحله شش ای چرخه مدل روشنگرانه، مدل، راهبردی

 ی شده هماهنگ مدل گراهام، عمل تا دانش فرایندنگر مدل اتاوا، تحقیق کاربرد مدل کاربران،

 ادغام و تبادل کشش، فشار، ی چهارگانه های مدل استتلر، فردی متمرکز مدل لوماس، کاربردی

 ریچ مدل و ناتلی مدل گرین، مدل پاتمن، مدل دویس، مدل راجرز، نوآوری انتشار مدل الویس،

 کشور برای دانش ترجمان مناسب مدل تهران پزشکی علوم دانشگاه ی توصیه برطبق. برد نام را

 بستر در ،گیرندگان تصمیم جانب از کشش محققان، جانب از فشار بر مشتمل ای چرخه مدل ما،

 و شناخت با و گروه دو این بین دانش تبادل کلی طور به و دانش انتقال، سؤال انتقال

 آمیز موفقیت اجرای از هایی نمونه. استالزم  منابع و ها گروه این بستر و مشخصات درنظرگرفتن

 لبنان، جنوبی، آفریقای ماالوی، کنیا، آمریکا، ازجمله مختلف های کشور در دانش ترجمان

 که دارد وجود نیجریه و بولیوی، زامبیا ویتنام،، کانادا گواتماال،، انیاتانز جامائیکا، بنین،، آمازون

. باشد تأثیرگذار نیز جهانی سطح در توانسته محدود بسیار و محلی سطوح در ها آن اجرای اثر

 رازنظ کانادا کشور و کاربردی تحقیقات و دانش انتشار ازنظر آمریکا مختلف، کشورهای بین در
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 دانش ترجمان به مند نظام رویکرد. دارند قرار مختلف کشورهای بین اول رتبه در دانش ترجمان

 کسانی/ کسی چه به باید پیام این .2 دهید؟ انتقال را پیامی چه خواهید می. 1 :از عبارتست

 چه با و چگونه پیام این .4 شود؟ رسانده کسانی/کسی چه بایدرا  پیام این .3 شود؟ رسانده

  شود؟ می ارزیابی چگونه پیام این تأثیر میزان .5 شود؟ رسانده باید محتوایی و فیتکی

 هنگامی پژوهش نتایج. است دانش ترجمان فرایند بخش ترین مهم مطالعه، یک پیام استخراج

 به نه، شود ارائه ایده صورت به که است مؤثر گذاران سیاست و مدیران های گیری تصمیم بر

 دانش انتقال. 1: داشت توجه باید نکته چهار به مطالعه پیام استخراج در. خام های داده شکل

 درجه به است الزم دانش انتقال در. 2؛ گیرد صورت پژوهش یک های یافته اساس بر تنها نباید

 انتقال قابل و سودمند های یافته از تحقیق تیم مشترک درک باید .3؛ گردد توجه پژوهش علمی

 میزان. باشد مخاطب گروه فرهنگ و دانش با متناسب باید پیام. 4؛ باشد داشته وجود پژوهش

 شفافیت میزان ،مخاطبان نیازهای با ارتباط میزان، بودن عملی میزان ضرب حاصل به پیام تأثیر

 از تفادهاس در گیرندگان تصمیم برای که معیارهایی. دارد بستگی پیام شدن مشاهده میزان و

 کاربستن به ی هزینه شواهد، کیفیت، شواهد دقت و اعتبار: از عبارتند است، مهم علمی شواهد

 پذیری انعطاف ،ارتباطات شواهد، به دستیابی برای الزم زمان شواهد، از استفاده ی زمینه شواهد،

 توانند می و دارند قرار فمختل سطوح در سالمت های پژوهش مخاطبان .شواهد ی ارائه روش و

 مدیران، بالینی، خدمات دهندگان ارائه اجتماعی، مختلف های گروه بیماران، ،مردم ی عامه

 مخاطبان نوع که است مهم بنابراین ؛باشند مختلف های رده در گذاران سیاست و گیران تصمیم

 باید. دهیم قرار کننده عمل و درک و آگاهی طبقات از یکی در را ها آن و کنیم مشخص را

. کرد طراحی گروه آن برای را مناسب پیام و نمود مشخص پیام هر برای را مخاطب ترین مناسب

 و ترغیب به باید بلکه باشند متمرکز ها گذاری سیاست بر یتأثیرگذار باید به تنها نه محققان

 طراحی ها، ولویتا تعیین مثل تحقیقات مختلف مراحل در گیرندگان تصمیم دهی مشارکت

 است ممکن تحقیقات در گیرندگان تصمیم .گردند معطوف نیز نتایج کاربستن به و تحقیقات

 تحقیق کامل و اصلی شریک و کلیدی وجز یا پاسخگو مستمع صرف، گر حمایت منفعل، نقش

 سازی، مفهوم مراحل شامل گیرندگان تصمیم با محققان مؤثر ارتباط و تبادل های راهکار .باشد

 تأثیرگذار افرادی موضوع، یا رشته هر در. است گذاری سرمایه و نظارت کاربرد، انتشار، تولید،

 گاهی و است تأثیرگذاردیگران  بر ها آن عملکرد و باشند ها گروه معتمد که شوند می شناخته

 و موضوعات در پژوهش های یافته انتقال برای و رسان پیام در جایگاه افراد این از استفاده

 روز به باید رسان پیام افراد این. باشد مؤثر بسیار نظرمد تغییر ایجاد در تواند می خاص های روهگ

 برای که است این است مسلم آنچه. باشند انسانی و ارتباطی خوب های مهارت و خصوصیات با و
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 ی تجربه و ارتمه محقق که زمانی البته ؛هستند معتبر متفاوتی آوران پیام مختلف، مخاطبان

 باید دانش ترجمان در. کند عمل اصلی آوران پیام از یکیدر جایگاه  تواند می خود ،دارد الزم

 منتقل متمایز و مکرر طور به درست زمان در و درست ازطریق درست مخاطب به درست پیام

 و غیرفعال های روش هدست دو به پژوهش، های یافته انتقال های روش کلی طور به. گردد

 نتایج ی ارائه و سخنرانی نظیر دانش انتقال غیرفعال های روش. شوند می تقسیم فعال های روش

 های روش مقابل در ندارند، مخاطبان رفتار تغییر بر چندانی تأثیر آن نظایر و ها کنفرانس در

 و پژوهشگران میان تعامل اساساً و ندهست ها روش ترینمؤثر مخاطب، نوع از نظر صرف تعاملی،

 ،گیری تصمیم و ها یافته انتقال پژوهش، انجام و طراحی از مراحل ی همه در پژوهش، مخاطبان

 ثرأمت بودن،تأثیرگذار بر عالوه انتقال روش انتخاب البته .دارد کلیدی نقش فرایند این تقویت در

 بر مخاطب نوع تأثیر بر عالوه دیگر سوی از. است نیز پیام مخاطب و اجرا قابلیت پیام، نوع از

 اجمالی طور به. دارد تأثیر نیز پیام انتقال استراتژی انتخاب بر مخاطب نوع پیام، نگارش ی طریقه

 : از عبارتند ها آن به دانش ترجمان انتقال مهم های راه و دانش ترجمان مخاطبان

 و جامعه نظریات دریافت جامعه، با ارتباطات ازطریق شواهد ی ارائه: جامعه برای 

 ؛جامعه دهی مشارکت

 ؛گیری تصمیم های راهنما: بیماران برای 

 های دستورالعمل ی ارائه: درمانی بهداشتی خدمات کنندگان ارائه سایر و پزشکان برای 

 ؛ایشان ارزشیابی کسب و مداوم آموزش بالینی،

 گزارش ،سیاستی خالصه های بسته ی ارائه: ریزان برنامه و مدیران و گذاران یاستس برای 

 . ها آن با سیاستی مجمع تشکیل و 1-3-25

 تمجال برای آکادمیک مقاله چکیده نوشتن با گیران تصمیم برای تحقیق از ای خالصه نوشتن

 به که دانش ترجمان های قالب از یکی. متفاوتند دو این رویکردهای و اهداف زیرا ؛نیست مشابه

 از پس کلیدی، پیام ی ارائه برای ای صفحه1 گزارش در. است مشهور 25-3-1 قالب

 چه و دانیم می چه باره دراین و چیست مشکل که کرد مشخص باید عنوان، نمودن مشخص

 پیام نوشتن برای. بنویسید را نهادهاپیش و ها حل راه و کنید بیان را مشخص نتایج ؟دانیم نمی

 بگویید ها آن به خواهید می که آنچه کاربردی های جنبه که گفت گیرندگان تصمیم به باید اصلی

 وقت کمبود با گیرندگان تصمیم برای دقیق و شفاف های پیام ای، صفحه 1 های پیام. چیست

 و بشنوید را این گوییم می قعدروا. گردد می ارائه آور هیجان حقایق صفحه یک این در. است

. بگیرند یاد بیشتر گیرندگان تصمیم که است این آن نتیجه که ،است قرار این به آن حل شواهد

 جزئیات با سیاستی بسته همچون اصلی پیام ی درباره بحث یا ای صفحه3 اجرایی ی خالصه
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 این در. گیرد می رارق ،بیشتر وقت با گیران تصمیم از دیگری گروه اختیار در منابع و بیشتر

 امکان پیام از قسمت این. است مدنظر پیشنهاد ی ارائه از بیشتر مفهوم دادن نشان مرحله

 مورد عمل انجام به گیران تصمیم مرحله این در. کند می فراهم را کارشناسان بیشتر موشکافی

 ،مناسب ملع نکردناتخاذ که شوند می متوجه برعکس یا گردند می ترغیب آن سودمندی و نیاز

 ای صفحه3 اجرایی گزارش در دیگر عبارت به ؛داشت خواهد پی در( غیرسودمند) معکوس نتایج

 ی ارائه انتها در و تحقیق های یافته تر طوالنی ی ارائه سپس ها، زمینه پس و مشکل کوتاه بیان به

 ای حهصف25 گزارش. شود می پرداخته کلیدی نکات نمایی درشت با پیشنهادها و گیری نتیجه

 و دیگر مرتبط تحقیقات انجامبرای  پیشنهاد و منابع ذکر نتایج،، رویکرد مفاهیم، زمینه، شامل

 ای کیستمیس یمرور مقاله مثل) سنتزشده ی مقاله یا مقاله کامل فرم ی ارائه یا ضمائم

 برای را الزم شواهد ای، صفحه25 ترکیبی یا علمی ی مقاله دیگر عبارت به ؛است (زیمتاآنال

 که شود می داده نشان مرحله این در. دهد می نشان راو زمینه  دالیل و کند می فراهم جریانم

 چه اینکه و شوند می مشخص دیگر منابع همچنین. کنند می حل را مشکالت چگونه ها سیاست

 االن و کرده خودنمایی مشکل که یابند می اطمینان گیران تصمیم گزارش این با داد؟ انجام باید

 از برآمده باید نیز سیاستی ی خالصه. است دسترس در معتبر های حل راه و است عمل موقع

 و باشد (زیمتاآنال و کیستماتیس یمرور مطالعات مثل هیثانو مطالعات) موجود شواهد بهترین

 باید ،شود می ارائه آن اهمیت ذکر با ساده و درک قابل زبان به علمی شواهد این آنکه ضمن

 اجمالی، طور به. داد ارائه موجود زمینه درنظرگرفتن با را پیشنهادی های سیاست و ها حل راه

 و زمینه به  باتوجه ها حل راه دادن نشان پتانسیل، یا مشکل بندی قالب سیاستی خالصه ساختار

 قسمت اولین. است( حل راه هر یبرا یا نهیهز یبرآوردها با یگاه) ویژه یپیشنهادها ی ارائه

 های ممکن میانی قسمت و ها سیاست ی ارائه قسمت آخرین و مشکل ی ارائه سیاستی، خالصه

 همه نه ولی است مؤثر روشی سیاستی خالصه که داشت نظر در باید البته. است دو این میان

 های روش و راهکارها از ریبسیا همراه به دانش ترجمان روش این و هست نیاز آن به که آنچه

 های کلیپ به توان می پیام انتقال دیگر های روش ازجمله. رود کار هب باید دانش ترجمان دیگر

 ها، بالگو و ها سایت وب اجتماعی، های شبکه موبایل، اینترنت، رادیویی، ی برنامه یی،ویدئو

 ،بروشور اخبار، ،خبرنامه ،روزنامه یا مجالت در مقاله چاپ ،تپاورپوین ،پوستر ارائه ،سخنرانی

 و استانداردها هرکدام که نمود اشاره ایمیل و تصاویر ،کاریکاتور دستنامه،کارتون، جزوه،

 کار به کاربردی های برنامه برای که است اصطالحی نیز ،همراه سالمت. اردد را خود ی استفاده

 های دستگاه عمومی سالمت با مرتبط های توصیه و ها پیام انتقال و طبابت ی درزمینه که رود می

 واست  وسیع دانش ترجمان در ها واسطه فعالیت ی حوزه. شوند می پشتیبانی همراه ارتباطی
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 به شامل مختلف سطوح در گیرندگان تصمیم و محقق بین مداوم تعامل ترغیب شامل

 برای تحقیق سؤاالت ایجاد و مشکالت مدیریت برای دانش یوجو جست تجارب، گذاری اشتراک

 .است محققان

 اخالق منشور هب عمل و تدوین ،دانش ترجمان ترویج و تقویت برای پیشنهادی های نوآوری از

 کشور در دانش ترجمان ،نفعان ذی معنوی مالکیت تأمین با تااست  کاربردی های پژوهش در

 ،است اهمیت حائز دانش ترجمان در معنوی مالکیت در که موضوعاتی از. یابد ارتقا

 ترجمان صحیح اجرای. است پژوهش های یافته از سوءاستفاده دیگر سوی از و نکردن استفاده

)پس  انتظار مورد نهایی اهداف ارزشیابی و )در حین اجرا( میانی اهداف پایش به وابسته دانش

 دانش، ترجمان ی پدیده مشهود تظاهر دیگر عبارت به ؛است دانش انتقال برنامه در از اجرا(

 توان می و آید می وجود هب کنندگان دریافت لکردعم ی نحوه و آگاهی سطح در که است تغییری

 ی ویژه دانش ترجمان خودارزیابی ابزار. داد قرار دانش انتقال میزان سنجش مالک را تغییر این

 تحقیقات از حمایت را صندوق پژوهشی نتایج از کننده استفاده مؤسسات و ها سازمان

 های سازمان برای واست  کرده تهیه کانادا در بهداشتی خدمات ی دهنده ارائه های سازمان

 در دانش از استفاده میزان ابزار این. کاربرد دارد پژوهش نتایج از کننده استفاده اجرایی

. 3؛ ارزیابی. 2 ؛پژوهش آوردن دست به. 1کند:  می بررسی بخش چهار در را گیری تصمیم

 و ها سازمان ی ویژه دانش نترجما خودارزیابی ابزار. تحقیق از ناشی شواهد کاربرد .4 ؛سازگاری

 سؤال .1است:  شده طراحی بخش چهار در نیز پژوهشی شواهد ی تولیدکننده مؤسسات

 کنندگان تهیه تأکید البته .شواهد از استفاده ترویج .4 ؛دانش انتقال .3 ؛دانش تولید .2 ؛پژوهش

 تغییر سازمانهر  ی ویژه خصوصیات برحسب توان می را ابزار این یامحتو که استآن  ابزار این

 های کارآزمایی یا منظم مروری مطالعات که گفت باید علمی شواهد از استفاده ی درزمینه. داد

 قدرت این از صحیح اجرای روش از برخورداری شرط به و بزرگ هاینمونه حجم با بالینی

 بتوان که نیست حدی در مطالعه انواع سایر. کرد گیری تصمیم بتوان آن براساس که برخوردارند

 دیگر سوی از. کرد توصیه مردم زندگی ی شیوه در یا خدمات ی ارائه در تغییری پژوهش، یک با

 تواند می آن در تفریط و افراط که است اخالقی کامالً ای مسئله پژوهش، نتایج انتشار موضوع

 آمده دست به دانش از را جامعه که نداریم حق سویی از دیگر، عبارت به ؛شود تلقی غیراخالقی

 دستاوردهای به مردم عموم و ای حرفه ی جامعه ی مواجهه دیگر سوی از و بگذاریم بهره بی

 ؛شود منجر دانش از برداری بهره سوء به تواند می باشد، رسیده الزم بلوغ به آنکه از بیش پژوهش

 آن انتشار باشد، ذشتهگ همتایان گروه ی نقادانه ارزیابی از پژوهش نتایج آنکه بدونبنابراین 

 مهمی موضوع این .شود می تلقی غیراخالقی خاص، رشته همان در غیرتخصصی های گروه برای
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 بهباید  گروهی های رسانه با مصاحبه در قرارگرفتن هنگام نام، صاحبان و پژوهشگران که است

 های نوآوری از. ستنی کافی دانش انتقال منظور به صرفاً مقاله انتشار که بدانند و کنند توجه آن

 بندی درجه و انتخاب تسهیل برای الگوریتمی طراحی دانش، ترجمان تقویت برای پیشنهادی

 همچنین. است گیران تصمیم به ارائه برای ،دارند دانش ترجمان قابلیت که پژوهشی های طرح

 مراکز در ارتباطی راهبردهای به عمل و برقراری چگونگی با مرتبط های فعالیت ارزشیابی در

 و تلیس چک همچنین. نمود استفاده ارتباطات استراتژی های لیست چک از توان می تحقیقاتی،

 اول، ی مرحله در خبر منبع اعتبار تأیید از بعد سالمت های پژوهش نتایج اخبار تولید راهنمای

 کاربرد علمی، یافته بارزبودن اثر، ی اندازه ازنظر ها یافته همیتا ها، یافته دقت دوم، ی مرحله در

 منافع تضاد شواهد مطالعات، سایر نتایج با خوانی هم ها، یافته از ناشی عواقب و عوارض ها، یافته

 بودن دردسترس و موجود خدمات و محصوالت بین در ها گزینه سایر به اشاره خبر، منبع در

 بهتر درک به ها آن رعایت که تیسؤاال درنهایت و گردد می بررسی شده مطرح خدمت یا محصول

 مشخصات اعالم خبری، گزارش متن دشواری سطح خبر، عنوان شامل شود، می منجر مخاطبان

 تحقیق دنیای دیگر مشکالت ازجمله .گردد می بررسی وحشت و رعب نکردن ایجاد و خبر منبع

 به تحقیقات انجام ی هزینه صرف بودن وابسته ،است مشهود نیز ما کشور در بارزی طور به که

 این در ؛ بنابرایناست ها آن درآمدزایی و تحقیقات مالی استقالل فقدان و دولتی های بودجه

 پیامدهای و نوسان دچار تحقیقات انجام روند دولتی های بودجه در تغییر هرگونه با ها نمونه

 فکری های دارایی مدیریت برای مناسب ساختارهای ایجاد با ها دانشگاه رو ازاین ؛گردد می مربوط

 به را خود حرکت ی زمینه توانند می مشوق، و کننده تسهیل های مشی خط و قوانین اتخاذ و

 .سازند فراهم اقتصادی ی توسعه در محققان مشارکت و کارآفرینی و دانش سازی تجاری سمت
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 پیوست
 

 1 پیوست

 دانش انتقال برنامه طراحی تمرین
                            

 دانش انتقال برنامه طراحی  تمرین

 پزشکی علوم دانشگاه سالمت دانش یبردار بهره مرکز انتشارات قسمت این منبع :نکته 

 .است تهران

 انتخاب را سیستماتیک ریمرو مطالعه یا متاآنالیز مطالعه ترجیحاً و تحقیقاتی مقاله یک 

  :کنید تمرین دانش ترجمان برای را زیر مراحل و کنید

 

 )ها(پیام استخرا : اول مرحله. 1

 :بنویسید زیر بخش در را تحقیق پیام

 جانبی های پیام و اصلی های پیام

 : اصلی( های)پیام

 :جانبی( ی)هاپیام

 

 :پیام انوا 

 یک ای لحظه شیوع مانند ملموس و مشخص و دقیق اطالعات شامل است پیامی 1 نوع پیام

 .خاص بیماری

 تواند مین شواهد نوع یا مطالعه یها محدودیت دلیل به که هایی گیری نتیجه وها  یافته 2 نوع پیام

 مخاطب، و محقق بین پویا یتبادل در تواند می اما کند هدایت طور مستقیم به راها  گیری تصمیم



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  262

 خطر معرض در سنشان، از نظر صرف کار، اول ماه در کارگران تمام مثال گردد؛ برای استفاده

 .هستند دیدگی آسیب از زیادی

 ارائه 1ییاجرا ای ایده صورت به تواند می که شواهد مجموعه از حاصل است پیامی 3 نوع پیام

 به مربوط. این پیام کند فراهم را مستقیم اقدامات یا مشاوره گوناگون، یها توصیه و شود

 و دهد انجام اقدامی چه باید کسی چه که کند می مشخص و است خاص مخاطب یریگ میتصم

 وجود کمر کامل بالینی ی معاینه از بعد که وقتینمونه،  برای ؛کند تغییر باید چیزهایی چه

 بدنی فعالیت انجام به و شود داده اطمینان به بیمار باید شد، رد مهم خطرهای و ها بیماری

 سطح است بدیهی. ندارد درمان و عکسبرداری به احتیاج که شود گفته وی به و شود ترغیب

 گروه پیام، نوع به باتوجه است الزم است؛ بنابراین متفاوت پیام انواع از هریک برای الزم شواهد

 . گردد یریگ میتصم پژوهش اعتبار درجه و مخاطب

                        مخاطب با ارتبا  در پیام نو  تعیین: دوم مرحله. 2

 :دیکن مشخص را)ها( مخاطب تا دیکن فکر ریز سؤاالت به

 است؟ مرتبط یکس چه به امیپ

 برد؟ خواهد نفع قیتحق نیا جینتا از یکس چه

 برد؟کار  به عمل در تواند یم را قیتحق نیا جینتا یکس چه

 دییبگو مثال یبرا ؛دیکن مشخص قیدق و کاملور ط به را)ها( مخاطب :نکته 

 متخصصان یجا به ،کنند یم درمان را نابالغ در شانه صدمه که ییها ستیوتراپیزیف

 .ینیبال

 ممکن مخاطب هر شک بدون. دیکن مشخص ریز جدول در را)ها( مخاطب ها، آن نوع ،)ها(امیپ

 .باشد داشته مخاطب نوع کی از شیب است ممکن امیپ کی ای امیپ کی از شیب است

 پیام نوع مخاطب پیام ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

 مخاطب شناخت: سوم مرحله. 3

                                                      
1
. Actionable message  
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 وابستهها  آن موقعیت وها  آن طیمح مخاطبان، شناخت به آن انتقال و قیتحق امیپ یطراح

 . است

 صورت به را اطالعات نیا د؟یدار الزم یاطالعات چه مخاطبان، به جینتا نیامؤثر  انتقال منظور به

 .دیسیبنو ریز در یسؤال

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 نمودن اضافه درخور و است آمده ریز در کنند، یم کمک مخاطبان شناخت به که ینکات یبعض

 .است باال ستیل به

 نیا درها  آن اقدامات و کنند یم برخورد موضوع با چگونه مخاطبان حاضر حال در -

 امند؟کد نهیزم

 دارد؟ وجود موضوع ی درزمینه یدانیم ینیقوان و ها دستورالعمل چه -

 است؟ اریاخت صاحب موضوع به راجع یریگ میتصم در مخاطب ایآ -

 است؟ شتریب امیپ انتقال احتمال مخاطب کدام یبرا ،مخاطبان نیب در -

 بر یکس چه گرید عبارت به دانند؟ یم معتبر رسان امیپ را یکس چه مخاطبان -

 است؟ تأثیرگذار بانمخاط

 کند؟ هماهنگ را قیتحق جینتاکنندگان  استفاده ومحققان  کهدارد  وجود یا شبکه ایآ -

 است؟ مرتبط شبکه نیا به مخاطب ایآ و

  امیپ انتخا : چهارم مرحله. 4

 سوم نوع با تیاولو) دیسیبنو ریز فرم سه در را آن و دیکن انتخاب را دوم مرحله یها امیپ از یکی

 (است

 یامپ

 :فصل سر عبارت عنوان به 

 تأکید تحقیق، نتایج بر تأکید: بیاید تواند می صورت دو به پیام این)  ای جمله تک پیام عنوان به

 (گیران تصمیم برای نتایج کاربرد بر

 مهم موضوع این چرا: دهید پاسخ پاراگراف این در زیر سؤاالت به)  پاراگراف تک عنوان به
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 شرایط بین خأل میزان گویند؟ می ما به را چیزی چه موضوع با رابطه در یقتحق این نتایج است؟

 باید را چیزی چه و کند اقدام باید کسی چه است؟ چقدر آید می بر شواهد از که آنچه و موجود

 (داد؟ انجام

 نمود؟ منتقل مخاطب به را امیپ دیبا چگونه 

 و نوع به توان یم آن ازجمله که گرفت، نظر در دیبا امیپ انتقال نحوه انتخاب در را یادیز نکات

 .کرد اشاره موجود اعتبار و منابع مخاطب، تعداد

 خواهد شتریب دانش انتقال یینها تأثیر مخاطبان تعداد شیافزا با که است آن از یحاک شواهد

 و ساده ی وهیش به امیپی  بسته ی ارائه که است آن از یحاک یعمل اتیتجرب نیهمچن. بود

 ،یریگ میتصم کمک ات،یعمل دستور کتاب مثل شود؛ رو می روبه مخاطبان اقبال با یکاربرد

 غیره. و خانه در یاددهی ابزار ماران،یب یبرا نیتمر یها کارت ای دستنامه ،یآموزش یها کتاب

ی  پروژه یطراح آنگاه باشد برقرار مخاطبان نیب ایپوای  رابطه که یوقت شد، اشاره که همچنان

 از یبعض یمرور مطالعه شواهد اساس بر. شد خواهد ممکنها  آن یهمکار با دانش انتقال

  .(1-2) شود یم ذکر نجایا در برای نمونه انتقال یها روش
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 امیپ انتقال مختلف یها روش  عف و قوت نقا  و ریتأث :1 جدول

 (هستند تأثیر بر الد شدهشناخته مطالعات دوسوم حداقل) مؤثر کلی طور به

 ضعف نقطه قوت  نقطه تأثیر مثال مداخله

 های دستورالعمل شده چاپ های آموزش

 بالینی

 درصد9/4

 بهبودی

  ،کم هزینه

  پذیر امکان

 

 تعاملی آموزشی نشست

 فعال و

 بهبودی درصد11-20 کارگاه

 

 زمان پذیر امکان

 از وسیعی طیف در بهبودی درصدی9/4 تجویزی رفتار (کار) محل در آموزش

 مراقبت واحدهای

 ساده رفتارهای بر مؤثر

 (پیچیده نه)

 هزینه

 شبکه به وابسته -  بهبودی درصد10 آموزشی ارانذگتأثیر محلی رهبران

 خاص شرایط و اجتماعی

 ثابت زمان طی -

 .نیستند

 و تعیین برای هزینه -

 خدمات و آموزش

 از ای خالصه هر خوراند پس و ممیزی

 ینیبال عملکرد

 خالصه برای هزینه متغیر پذیری امکان بهبودی درصد10

 و تحلیل و تجزیه نمودن،

  ها داده انتشار

 برای خاص اطالعات یادآورها

 مواجهه یا بیمار

 تصمیم مثال برای  بهبودی درصد1/14

 .نیست مناسب

 و فعال های دستورالعمل

 تعاملی

 اطالعاتی های بسته

 با که بیماران برای

 مثل دیگر روشی

 حمایت کامپیوتر

 .شود می

   

 (هستند بهبودی نشانگر شدهشناخته مطالعات دوسوم و سومیک بین) ترکیبی تأثیر

 گیری تصمیم کمک

 بیماران

 انتخاب به وابسته 

 است مراقبتی سیستم

  

 افزایش مداخالت

  درمانی تبعیت دهنده

 پایش مشاوره،

 مداخله تلفنی،

 خانواده

   

 (هستند بهبودی بر دال شده شناخته مطالعات سوم یک از کمتر) مؤثرغیر

 زمان پذیر امکان  کنفرانس ،سخنرانی آموزشی نشست

 مخاطرات تعیین

 شخصی

    غربالگری
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  انتقال روش یبررس: پنجم مرحله .5 

 از یبعض فقط که دیباش داشته توجه. ستا شده یطراح انتقال روش یبررس یبرا مرحله نیا

دهندگان  ارائه به امیپ انتقال درها  آن یینها تأثیر کهشده  آورده نجایا در دانش انتقال یها روش

 همچون مخاطبان ریسا به ها امیپ انتقال. است شده یبررس سالمت یمراقبت خدمات

 نظر در را ها روش ریسا ها گروه نیا یبرا بنابراین ؛است نشده ذکر جامعه و گذاران سیاست

 .دیریبگ
 

 .است مؤثر اغلب انتقال های روش این که است این ی دهنده نشان سیستماتیک مرور:  شاهد

 پذیری امکان انتقال راه

 برای. برند می کار به داروسازان را برای مثال روش این :کار محل در آموزش

 نسخه نوشتن یا دارو انتخاب مثل ،نظارت تحت ساده رفتار تغییر

 

 (:کوچک های گرو برای کارگاه همچون) فعال و تعاملی آموزشی نشست

 های مهارت و کنند می بحث خود های موختهآ ی زمینهدر کنندگان شرکت

 دارند بیشتری هماهنگی هم با یادگیرندگان روش این در. آموزند می جدید

 بری زمان ،روش این ی هزینه. است بیشتر ها کارگاه این برگزاری امکان و

 .است خدمات دهندگان ارائهتوسط  آن

 

 بیمار برای اقدامی منظور به را سالمت لیانمتو که ای مداخله هر: یادآورها

 .کند می ترغیب خاصی شرایط با برخورد یا

 

 خاص، زمانی ی بازه در فرد بالینی عملکرد بررسی :خوراند پس و ممیزی

 هر یا بیمار هر ی هزینه میانگین ،ها آزمایش عدادت میانگین همچون

 . غیره و ها نسخه تعداد میانگین آزمایش،

 

 :محلی رهبران

 معلمان و ها اتحادیه نمایندگان مثل رسمی، محلی رهبران

 آموزشی مؤثر هندگان آموزش مثل رسمی، غیر محلی رهبران

 طی دیگر ازطرف. است اجتماعی های شبکه به وابسته روش این موفقیت

 .کنند می تغییر زمان

 

 پست بصری، سمعی های آموزش دستنامه، مثل: آموزشی محتوای

 دانش خأل کردنپر به روش این. وسیع تیراژ در ها دستورالعمل

 و ارزان روش این .کند می کمک ها مهارت و خدمت دهندگان ارائه

 .است پذیر امکان
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 برای و هستند افزار نرم فرم در معموالً: یتعامل و فعال های دستورالعمل

 و گیری تصمیم در ها آن به کمک و بیماران برای الزم اطالعات افزایش

 .روند می کار به رفتار تغییر

 

 .است مداخالت این متغیر تأثیر نشانگر سیستماتیک مرور: شاهد

 ی دهنده ارائه عملکرد یرتغی هدف با که ای مداخله هرگونه :بیمار با مداخله

 .رود می کار به بیماران به اطالعات ی ارائه یا اخذ و خدمت

 

 بر مبتنی بیماران آگاهی افزایش ضمن که :بیمار گیری تصمیم کمک

 .دهد می مشارکت درمان انتخاب در را ها آن ،بینانه واقع انتظارات

 

 .ندمؤثرغیر ی مداخله روش تنها ها روش این که است آن ی دهنده نشان سیستماتیک مرور: شاهد

  . هستند غیرفعال شنونده مخاطبان که ها کنفرانس مثل :سخنرانی

 .ندارد وجود ها بخش این در سیستماتیک مرور: شاهد

 :الکترونیکی ارتباطات

  وگو گفت های اتاق ،ایمیل اینترنت، مثل

 

 تابلوهای و مجالت ،ها روزنامه رادیو، تلویزیون، مزایای از استفاده :ها رسانه

 .رفتار تغییر یا گاهیآ افزایش جهت در توجه

 

 ستیل را آن ریتأث شواهد و دیکن یبررس را خود قیتحق درخصوص ریپذامکان یها روش ریسا

 .دیینما

 

 دانش انتقال یها دهکنن لیتسه و موانع یبررس: ششم مرحله. 6

 یطراح در کنندگان لیتسه و موانع نمودن لحاظ و شناختن صورت در دانش انتقال تأثیر

 نیا. است شدنی انجام مختلف سطوح در یبررس نیا. ابدی یم شیافزا ،دانش انتقالی  برنامه

 ستیل وارد زین را ها کننده لیتسه کاربرد و موانع با مقابله یها حل راه و دیکن ستیل را عوامل

 .دیینما

 : موانع

 :ها کننده لیتسه

 و موانع و)ان( مخاطب ام،یپ نمودن مشخص از بعد را امیپ انتقال یینهای  برنامه حاال

 .کنید یطراحرا  قیتحق از برآمده امیپ انتقال یها کننده لیتسه
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  امیپ انتقال هبرنام: هفتم مرحله .7

 : پیام

 

 :مخاطب

 انتخاب دلیل انتقال راه ردیف

1   

2   

3   

4   

 : پیام

 

 :مخاطب

 انتخاب دلیل انتقال راه ردیف

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 269/   پیوست

 تأثیر نییتع: هشتم مرحله. 8

 نمود؟ یابیارز را شدهمنتقل امیپ ریتأث توان یم چطور 

 نیبنابرا است؟ یزیچ چه رییتغ دنبال هب دانش ترجمان برنامه که است مهم سؤال نیا به پاسخ

 است، ارزشمند دانش انتقال یزیر برنامه شروع در نظرمد هایتأثیر نییتع یبرا گذاشتن زمان

 طرح وبمطل جینتا نکهی. انه ای دیده انجام نهیزم نیا در یرسم یابیارز دیبخواهآنکه  خواه

 کننده کمک آن مناسب روش انتخاب و برنامه اهداف یطراح در ،بود خواهند چه دانش ترجمان

 .هستند

 : دانش از میرمستقیغ استفاده

 را قیتحق زبان و میمفاه ها، دهیا)ان( مخاطب برای نمونه ؛یروشنگر و یآگاه شیافزا همچون

 مذاکرات یبرا را الزم اطالعات قیتحقآنکه  ای رندیگ یم ادی مسائل حل و یریگ میتصم یبرا

 .دینما یم فراهم یاسیس

 :دانش از میمستق استفاده

 حل در قیتحق یها افتهی از استفاده ای کاربرد است؛ برای نمونه رفتار رییتغ هدف، روش، نیا در

 یعملکردها در راتییتغ ،ییاجرا یها برنامه ای اقدامات، یگذار استیس در راتییتغیا  مشکالت

  .مارانیب آگهی پیش و مراقبت یبهبود ،ینیبال

 :دانش از یکیتاکت و یابزار استفاده

 ای تیوضع کی از دفاع ای قانونمندکردن و یبخش تیمشروع یبرا قیتحق جینتا از روش نیا در

 ای یساختار یا یاسیس لیدال همچون ،گرید لیدال به که شود یم استفاده یریگ میتصم

 قشانیتحق جینتا ار استفاده نحوه نیا دنبال بهمحققان  واقع در. است داده یرو ،یراهبرد

 استفاده مخاطبان ومحققان  یقو ارتباط. است ریزناپذیگر نوع نیا اوقات یگاه یول ،ستندین

 .رساند یم خود حداقل به را دانش از یابزار

 تأثیر یها شاخص ،دانش ترجمان برنامه از انتظار مورد هایتأثیر باال، موضوعات درنظرگرفتن با

 .دیینما ستیل را اطالعات نیا یآور جمع یها هار و یریگ اندازه یارهایمع و آن

 یینها تأثیر نه و است آگهی پیش تأثیر از مقصود که دیباش داشته توجه :نکته. 

 :کند یم مشخص را یینها تأثیر و آگهی پیش تفاوت ریز مثال

 تأثیر. «است نامناسب کشورها ریسا با سهیمقا در تهران مردم یطیمح سالمت»: یکاربرد امیپ

 مداخالت انجام و یزیر برنامه: از عبارتست( آگهی پیش) یکاربرد امیپ نیا انتقال از انتظار مورد
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 تعداد»: از عبارتست زین تأثیر نیا شاخص. تهران مردم یطیمح سالمت یارتقا یبرا شهرداری

 «.یطیمح مداخالت به منجر یها برنامه

 شهروندان یطیمح سالمت جیترو :از عبارتست رود نمی انتظار که امیپ درازمدت و یینها تأثیر

 .یتهران

 

 .نمود استفاده دانش انتقال تأثیر یبررس یبرا ریز جدول از توان یم

 برای بالقوه های روش ها شاخص و ها گیری اندازه دانش انتقال تأثیر 

 اطالعات آوری جمع

 

 

 

 منبع
1. TUMS-KTE Study Group.Center for Academic Health and Policy 
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 2 پیوست

 دانش ترجمان با بیشتر مرتبط منابع
 

 دانش ترجمان با مرتبط های سایت -1

 با. است شواهد بر مبتنی گذاری سیاست کننده ترویج 1شواهد بر مبتنی گذاری سیاست شبکه

 ،گذاران سیاست مشارکت شبکه این متوسط درآمد با و درآمد کم کشورهای برروی که تمرکزی

 اساس بر سیاست کاربرد و گذاری سیاست منظور به و کشوری سطح در را عهجام و محققان

 سایت به توانید می زمینه این در بیشتر اطالعات برای. کند می ترویج علمی شواهد بهترین

www.evipnet.org گذاری سیاست در علمی شواهد کاربرد حمایتی شبکه. کنید مراجعه 

SURE – Supporting the Use of Research Evidence (SURE) )بر مبتنی گذاری سیاست 

 سایت به توانید می شبکه این با بیشتر آشنایی برای. کند می دنبال آفریقا در را شواهد

www.evipnet.org/sure های شبکه و ها، مجالت سایت سایرذیل  4-1جداول  . کنید مراجعه 

مثالهای عملی در خصوص چگونگی ارائه  .(1-2) را معرفی می کند دانش ترجمان با مرتبط

یت ترجمان در سا صفحه ای ترجمان دانش 1-3-25صفحه ای از نحوه گزارش دهی  1گزارش 

دانش  مرکز تحقیقات سیاستگذاری سالمت وابسته به پژوهشکده سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

 قابل دستیابی است.   www.kthprc.irبه آدرس  شیراز
 دانش ترجمان با مرتبط های سایت: 1 جدول

Kthprc.org 

Kthprc.ir 
What is Knowledge Translation: 

http://www.ncddr.org/kt/products/focus/foc

us10 
http://ktesite.tums.ac.ir/defaul

t.aspx 

http://kurc.tums.ac.ir/ Knowledge Utilization Studies Program at the 

University of Alberta, Canada: 

http://www.nursing.ualberta.ca/kusp/ 
http://kurc.tums.ac.ir/Index--

1-22.htm  
 

Agency for Healthcare Research 

and Quality: 
http://www.ahrq.gov/research/

trip2fac.htm 

National Health Service (NHS) : 

 

 

 

                                                      
1
 EVIPNet:Evidence-Informed Policy Network  

http://www.evipnet.org/
http://www.evipnet.org/
http://www.evipnet.org/sure%20مراجعه%20کنید.%20%20جداول%201-4
http://www.kthprc.ir/
http://www.ncddr.org/kt/products/focus/focus10
http://www.ncddr.org/kt/products/focus/focus10
http://ktesite.tums.ac.ir/default.aspx
http://ktesite.tums.ac.ir/default.aspx
http://kurc.tums.ac.ir/
http://www.nursing.ualberta.ca/kusp/
http://kurc.tums.ac.ir/Index--1-22.htm
http://kurc.tums.ac.ir/Index--1-22.htm
http://www.ahrq.gov/research/trip2fac.htm
http://www.ahrq.gov/research/trip2fac.htm
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Campbell Collaboration: 

http://www.campbellcollabo

ration.org/ 

Knowledge Translation Resource 

Clearinghouse: http://ktclearinghouse.ca/ 

Canadian Coalition for Global 

Health Research: 

http://www.ccghr.ca/ 

Alliance for Health Policy and Systems 

Research available online at: 
http://www.who.int/alliance-hpsr/en/ 

Canadian Health Services 

Research Foundation: 

http://www.chsrf.ca/Home.a

spx 

International Development Research Center 

(IDRC): www.idrc.ca 

http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/29418.h 

Zamfohr: http://www. zamfohr.org/ 

http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/27335     
St. Michael's Hospital: 

http://www.stmichaelshospital.com/rese

arch/kt.php 

Canadian Institute for Health 

Research: 

http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/26574.html 
Canadian Institute for Health 

Research (CIHR): 

Center for Reviews and Dissemination: 

http://www.york.ac.uk/inst/crd 

CIHR Funding Opportunities: 

http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/780.html 

Cochrane 

Collaboration:http://www.cochrane.org/ 

http://www.chsrf.ca/home 

e.php 
IRSST: 

http://www.irsst.qc.ca/en/background.html 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/  Knowledge Translation: 

http://plus.mcmaster.ca/KT/Default.aspx 

http://www.who.it/kms/en/ Knowledge Utilization Studies Program: 

http://www.kusp.ualberta.ca/ 

http://www.ckt.ca/ Knowledge Translation Program (KTP): 

http://www.ktp.utoronto.ca/aboutTheKTP/mis

sion/ 

http://www.ccghr.ca/ Knowledge Translation Program 

http://www.stmichaelshospital.com/researc

h/kt.php 

Center for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd 

 
 

http://www.campbellcollaboration.org/
http://www.campbellcollaboration.org/
http://www.ccghr.ca/
http://www.chsrf.ca/Home.aspx
http://www.chsrf.ca/Home.aspx
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.h
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.h
http://www/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/27335
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/27335
http://www.stmichaelshospital.com/research/kt.php
http://www.stmichaelshospital.com/research/kt.php
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/26574.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/26574.html
http://www.york.ac.uk/inst/crd
http://www.cochrane.org/
http://www.chsrf.ca/home%20e.php
http://www.chsrf.ca/home%20e.php
http://www.irsst.qc.ca/en/background.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/
http://plus.mcmaster.ca/KT/Default.aspx
http://www.who.it/kms/en/
http://www.kusp.ualberta.ca/
http://www.ckt.ca/
http://www.ccghr.ca/
http://www.stmichaelshospital.com/research/kt.php
http://www.stmichaelshospital.com/research/kt.php
http://www.york.ac.uk/inst/crd
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 (2)جدول  دانش مدیریت یا انتشار ،مرتبط با ترجمان های دستورالعمل ومجالت  و مراکز. 2

 دانش مدیریت یا انتشار ،مرتبط با ترجمان های دستورالعمل ومجالت  و مراکز :2 جدول

National Collaborating Centres 

(NCC) 

The Canadian Heart Health Initiative (CHHI) 
 

Commission on Social 

Determinants of Health 

Canadian Best Practices Portal (CBPP) 
 

National Center for the 

Dissemination of Disability 

Research 

http://www.ncddr.org/ 

Centre for Reviews and Dissemination (UK) 

http://www.york.ac.uk/inst/crd/ 

 

 )Journal of) Implementation 

science 

)Journal of) Knowledge organization 

Journal of Health Services 

Research& Policy 
)Journal of) Milbank Quarterly 

Journal of Knowledge 

Management 
)Journal of)Research Evaluation 

Journal of Evaluation in Clinical 

Practice 
)Journal of)Research Policy 

(Journal of) Health Research 

Policy and Systems 

Optimizing the Transformation of Knowledge 

Dissemination - Towards a Canadian Research 

Strategy (Canada) 

http://www.kdstudy.ca/about.html 

Guide to Producing Health 

Information (UK) 

http://www.abdn.ac.uk/hsru/guid

e/guide.hti 

Hi Quality – Guidelines for Health Information 

Quality 

http://www.hiquality.org.uk/default.htm 

 

Health Canada - Knowledge 

Management (Canada) 

http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-

dgiac/km-

gs/english/kmhome.htm 

The Interdepartmental Knowledge 

Management Forum (Government of Canada) 

http://groups.yahoo.com/group/ikmf_figs/ 

 

KnowledgeBoard – The 

European KM Community 

(Europe) 

http://www.knowledgeboard.com 

 

Knowledge Management - National electronic 

Library for Health (UK) 

http://www.nelh.nhs.uk/knowledge_manageme

nt/default.asp 

OpenClinical – Knowledge 

Management for Medical Care 

(USA) 

http://www.openclinical.org/hom

e.html 

Institute for Knowledge Mobilization: 

http://www.knowledgemobilization.net/ 

 

http://www.ncddr.org/
http://www.ncddr.org/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://www.kdstudy.ca/about.html
http://www.kdstudy.ca/about.html
http://www.abdn.ac.uk/hsru/guide/guide.hti
http://www.abdn.ac.uk/hsru/guide/guide.hti
http://www.abdn.ac.uk/hsru/guide/guide.hti
http://www.hiquality.org.uk/default.htm
http://www.hiquality.org.uk/default.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/km-gs/english/kmhome.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/km-gs/english/kmhome.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/km-gs/english/kmhome.htm
http://www.hc-sc.gc.ca/iacb-dgiac/km-gs/english/kmhome.htm
http://groups.yahoo.com/group/ikmf_figs/
http://groups.yahoo.com/group/ikmf_figs/
http://www.knowledgeboard.com/
http://www.knowledgeboard.com/
http://www.nelh.nhs.uk/knowledge_management/default.asp
http://www.nelh.nhs.uk/knowledge_management/default.asp
http://www.nelh.nhs.uk/knowledge_management/default.asp
http://www.openclinical.org/home.html
http://www.openclinical.org/home.html
http://www.openclinical.org/home.html
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Knowledge Management Office – 

Veterans Administration Healthcare 

Network – Upstate New York (USA) 

http://www1.va.gov/visns/visn02/is/k

m/  

Health Partnership for Knowledge Sharing 

and Learning in the Americas (Pan 

American) 

http://www.paho.org/English/DD/PIN/pr0

31015.htm  

Centre for Knowledge Transfer 

(Canada) 

http://www.nursing.ualberta.ca/knowl

edgetransfer/ 

Knowledge Transfer and Exchange – 

Institute for Work and Health (Canada) 

http://www.iwh.on.ca/kte/kte.php 

Knowledge Transfer – Canadian 

Health Services Research Foundation 

(Canada) 

http://www.chsrf.ca/knowledge_trans

fer/index_e.php 

 

Knowledge Transfer Division – VISN 8 

Patient Safety Center of Inquiry – 

Department of Veterans Affairs (Canada) 

http://www.patientsafetycenter.com/knowl

edge_transfer.htm 

Knowledge Transfer Rounds 

(Canada) 

http://www.nursing.utoronto.ca/resea

rch/ktrounds/  

Partnerships & Knowledge Translation at 

the Canadian Institutes of Health Research 

(Canada) 

http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/about/2894.shtml 

 

، گذاران سیاست منظور به مطالعات نوع این به مربوط اطالعات و منظم مروری مطالعات منابع .3

 (3)جدول  خدماتدهندگان  ارائه و مدیران
، گذاران سیاست منظور به مطالعات نو  این به  مربو اطالعات و منظم مروری مطالعات منابع :3 جدول

 خدماتدهندگان  ارائه و مدیران

 

 

، گذاران سیاست جهت مطالعات نوع این به مربوط اطالعات و منظم مروری مطالعات منابع

 خدماتدهندگان  ارائه و مدیران

www.cochrane.org http://www.tripdatabase.com 

www.pubmed.com SIGLE: System for information in Grey 

Literature in Europe: 

http://opensigle.inist.fr/ 

http://www.opengrey.eu 

http://www.health-evidence.ca http://www.campbellcollaboration.org/ 

http://ktclearinghouse.ca  

http://www1.va.gov/visns/visn02/is/km/
http://www1.va.gov/visns/visn02/is/km/
http://www.paho.org/English/DD/PIN/pr031015.htm
http://www.paho.org/English/DD/PIN/pr031015.htm
http://www.paho.org/English/DD/PIN/pr031015.htm
http://www.nursing.ualberta.ca/knowledgetransfer/
http://www.nursing.ualberta.ca/knowledgetransfer/
http://www.nursing.ualberta.ca/knowledgetransfer/
http://www.iwh.on.ca/kte/kte.php
http://www.iwh.on.ca/kte/kte.php
http://www.iwh.on.ca/kte/kte.php
http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/index_e.php
http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/index_e.php
http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/index_e.php
http://www.chsrf.ca/knowledge_transfer/index_e.php
http://www.patientsafetycenter.com/knowledge_transfer.htm
http://www.patientsafetycenter.com/knowledge_transfer.htm
http://www.patientsafetycenter.com/knowledge_transfer.htm
http://www.nursing.utoronto.ca/research/ktrounds/
http://www.nursing.utoronto.ca/research/ktrounds/
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/about/2894.shtml
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/about/2894.shtml
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/about/2894.shtml
http://www.tripdatabase.com/
http://opensigle.inist.fr/
http://www.opengrey.eu/
http://www.health-evidence.ca/
http://www.campbellcollaboration.org/
http://ktclearinghouse.ca/
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 دانش ترجمان ارزشیابی و پایش درخصوص مطالعه برای بیشتر منابع: 4 جدول

1. Aubel, J. 1999. Participatory Program Evaluation: A Manual for Involving 

Program Stakeholders in the Evaluation Process. Catholic Relief Services. 

Available online at: 

http://www.childsurvival.com/documents/PEManual.pdf.Aaccessed in 04.24.2015) 

2. Earl, S., F. Carden and T. Smutylo 2001. Outcome Mapping: Building Learning 

and Reflection into Development Programs. Available online at: 

http://www.idrc.ca/en/ev-9330-201-1-DO_TOPIC.html. Accessed in 04.24.2015. 

3. Hovland, I. 2007. “Making a difference Difference: M&E of Policy 

Research”.ODI Working Paper 281. Available online at 
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04.24.2015 
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http://gsociology.icaap.org/methods. Accessed in 04.24.2015. This site lists links to 

free online books, manuals, guides and ‘how-to’ information about all methods 

relating to evaluation, such as surveys, observations, statistics, how to present 

results, free software, and more. 

7. W.K. Kellogg Foundation Evaluation Handbook. 1998. Available online at 

http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2010/W-K-Kellogg- 

Foundation-Evaluation-Handbook.aspx. Accessed in 04.24.2015. 
 

 دیگر منابع .1
Almeida, O., Hulse, G., Lawrence, D., Flicker, L. (2002). Smoking as a risk 

factor for Alzheimer’s disease: contrasting evidence from a systematic 

review of case-control and cohort studies. Addiction, 97, 15-28.  

 
Australian Bureau of Statistics. (2009). Australian Social Trends, March 

2009. Retrieved from 

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Feature

s10March%202009.  

http://www.odi.org.uk/rapid/Publications/Documents/WP281.pdf
http://www.wkkf.org/knowledge-center/resources/2010/W-K-Kellogg-
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10March%202009
http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features10March%202009


 /  از انتشار تا ترجمان دانش  276

 

Bammer, G., Strazdins, L., McDonald, D., Berry, H., Ritter, A., Deane, P., 

& van Kerkhoff, L. (2010). Expanding the deliberations about the research-

policy gap: useful ideas from the literature. In G. Bammer (Ed.), Bridging 

the 'Know-Do' Gap: Knowledge Brokering to Improve Child Wellbeing (pp. 

135-150). Canberra: ANU E-Press.  

 

Banks, G. (2009). Challenges of Evidence-Based Policy-Making. Canberra, 

ACT: Commonwealth of Australia.  

 

Boström, A.-M., Slaughter, S. E., Chojecki, D., & Estabrooks, C. A. (2012). 

What do we know about knowledge translation in the care of older adults? 

A scoping review. Journal Of The American Medical Directors Association, 

13(3), 210-219. doi: 10.1016/j.jamda.2010.12.004  

 

Canadian Health Services Research Foundation. (n.d). What is Knowledge 

Mobilization? Retrieved December 14, 2012, from 

http://www.oise.utoronto.ca/rspe/KM_Products/Terminology/index.html  

Canadian Institutes of Health Research. (2005). About knowledge 

translation. Retrieved November 23, 2012, from http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/29418.html  

 

Choi, B. C. K., Pang, T., Lin, V., Puska, P., Sherman, G., Goddard, M.,... 

Clottey, C. (2005). Can scientists and policy makers work together? Journal 

of Epidemiology and Community Health, 632-637.  

 

Cook, D., Jaeschke, R., & Guyatt, G,. (1992). Critical appraisal of 

therapeutic interventions in the intensive care unit: human monoclonal 

antibody treatment in sepsis. Journal Club of the Hamilton Regional Critical 

Care Group. Journal of Intensive Care Medicine, 7, 8.  

 

Douaud, G., Refsum, H., de Jager, C. A., Jacoby, R., Nichols, T. E., Smith, 

S. M., & Smith, A. D. (2013). Preventing Alzheimer’s disease-related gray 

matter atrophy by B-vitamin treatment. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 110(23), 9523-9528.  

 

Draper, B., Low, L.F., Withall, A., Vickland, V., & Ward, T. (2009). 

Translating dementia research into practice. International Psychogeriatrics / 

IPA, 21 Suppl 1, S72-S80. doi: 10.1017/s1041610209008709  

 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html


 277/   پیوست

Fraser Health Authority. (2007). Knowledge Transfer and Exchange: 

Terminology and Steps in Planning Dissemination Retrieved November 26, 

2012, from http://research.fraserhealth.ca/media/KTE-Terminology-and-

Steps-in-PlanningDissemination.pdf28 .  

 

French, S. D., S. E. Green, et al. (2012). Developing theory-informed 

behaviour change interventions to implement evidence into practice: a 

systematic approach using the Theoretical Domains Framework. 

Implementation Science 7(1): 38.  

 

Gaddis, G. M., Greenwald, P., & Huckson, S. (2007). Toward improved 

implementation of evidence based clinical algorithms: clinical practice 

guidelines, clinical decision rules, and clinical pathways. Academic 

Emergency Medicine: Official Journal of The Society For Academic 

Emergency Medicine, 14(11), 1015-1022.  

 

Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J., Caswell, 

W., et al. (2006). Lost in knowledge translation: Time for a map? The 

Journal of Continuing Education in the Health Professions, 26, 10.  

 

Hanney, S. R., Gonzalez-Block, M. A., Buxton, M. J., & Kogan, M. (2003). 

The utilisation of health research in policy-making: concepts, examples and 

methods of assessment. Health Research Policy and Systems, 1, 2-28.  

 

Head, B. (2010). From knowledge transfer to knowledge sharing? Towards 

betterlinks between research, policy and practice. In G. Bammer (Ed.), 

Bridging the 'Know-Do' Gap: Knowledge Brokering to Improve Child 

Wellbeing (pp. 109-150). Canberra: ANU E-Press  

 

Jacobson, N., Butterill, D., & Goering, P. (2003). Development of a 

framework for knowledge translation: Understanding user context. Journal 

of Health Services Research & Policy, 8, 9499.  

 

Joy, J. (2007). Gaining Perspective: The Evolution of Knowledge 

Translation. Retrieved November 23, 2012, from 

http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/5CB1E2EC-8B05-4F9A-

95D512A26169C3B8/0/JanetJoy.pdf  

 

http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/5CB1E2EC-8B05-4F9A-95D512A26169C3B8/0/JanetJoy.pdf
http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/5CB1E2EC-8B05-4F9A-95D512A26169C3B8/0/JanetJoy.pdf


 /  از انتشار تا ترجمان دانش  278

Kohn, L. (2000). To err is human: an interview with the Institute of 

Medicine's Linda Kohn. The Joint Commission Journal on Quality 

Improvement, 26(4), 227-234.  

 

Knopman, D., Donohue, J. A., & Gutterman, E. M. (2000). Patterns of care 

in the early stages of Alzheimer's disease: impediments to timely diagnosis. 

Journal of the American Geriatrics Society, 48(3), 300-304  

 

KT Clearing House. (2012). KT Knowledge Base Retrieved December 10, 

2012, from http://ktclearinghouse.ca/knowledgebase/glossary  

Lavis, J. N. (2006). Research, Public Policymaking, and Knowledge-

Translation Processes: Canadian Efforts to Build Bridges. The Journal of 

Continuing Education in the Health Professions, 26, 37-45.  

 

Lavis, J. N., Davies, H., Oxman, A., Denis, J., Golden-Biddle, K., & Ferlie, 

E. (2005). Towards systematic reviews that inform health care management 

and policy making. Journal of Health Services Research & Policy, 10(1), 

14.  

 

Lee, P. (1994). Smoking and Alzheimer’s disease: a review of the 

epidemiological evidence. Neuroepidemiology, 13, 131-144.29 

 

Lokker, C., McKibbon, K. A., Wilczynski, N. L., Haynes, R. B., Ciliska, D., 

Dobbins, M.,. .. Straus, S. E. (2010). Finding knowledge translation articles 

in CINAHL. Studies in Health Technology And Informatics, 160(Pt 2), 

1179-1183.  

 

Lomas, J. (1993). Retailing research: Increasing the role of evidence in 

clinical services for childbirth. The Milbank Quarterly, 71, 37.  

 

Lomas, J. (1997). Improving research dissemination and uptake in the health 

sector: Beyond the sound of one hand clapping McMaster University Centre 

for Health Economics and Policy Analysis Policy Commentary. Hamilton, 

Ontario, Canada: McMaster University.  

 

Marston, G., & Watts, R. (2003). Tampering With the Evidence: A Critical 

Appraisal of Evidence-Based Policy-Making. The Drawing Board: An 

Australian Review of Public Affairs, 3, 21.  

http://ktclearinghouse.ca/knowledgebase/glossary


 279/   پیوست

McKibbon, K. A., Lokker, C., & Mathew, D. (2007-2013). KT+ Knowledge 

Translation. Retrieved 20 March 2013, 2013, from 

http://plus.mcmaster.ca/KT  

 

McKibbon, K. A., Lokker, C., Wilczynski, N. L., Ciliska, D., Dobbins, M., 

Davis, D. A.,. .. Straus, S. E. (2010). A cross-sectional study of the number 

and frequency of terms used to refer to knowledge translation in a body of 

health literature in 2006: a Tower of Babel? Implementation Science: IS, 5, 

16-16. doi: 10.1186/1748-5908-5-16  

 

McKibbon, K. A., Lokker, C., Wilczynski, N. L., Haynes, R. B., Ciliska, D., 

Dobbins, M.,. .. Straus, S. E. (2012). Search filters can find some but not all 

knowledge translation articles in MEDLINE: an analytic survey. Journal of 

Clinical Epidemiology, 65(6), 651-659. doi: 10.1016/j.jclinepi.2011.10.014  

 

Murad, M. H. & Montori, V.M. (2010). Evidence-Based Medicine: 

Application in Alzheimer's Disease Research. Journal of Alzheimer’s 

Disease, 20(3): 935-942  

 

Murthy, L., Shepperd, S., Clarke, M. J., Garner, S. E., Lavis, J. N., Perrier, 

L.,... & Straus, S. E. (2012). Interventions to improve the use of systematic 

reviews in decision-making by health system managers, policy makers and 

clinicians. Cochrane Database Of Systematic Reviews (Online), 9, 

CD009401. doi: 10.1002/14651858.CD009401.pub2  

 

National Health Service. (2011). Alzheimer’s in the news, fear and 

fascination: a behind the headlines special report. NHS Choices, Version 

1.0. Retrieved from 

http://www.nhs.uk/news/2011/08August/Pages/alzheimers-dementia-press-

coverage.aspx  

 

Orton, L., Lloyd-Williams, F., Taylor-Robinson, D., O’Flaherty, M., 

Capewell S. (2011). The Use of Research Evidence in Public Health 

Decision Making Processes: Systematic Review. PLoS ONE, 6(7), e21704. 

doi: 10.1371/journal.pone.0021704  

Runciman, W. B., Hunt, T. D., Hannaford, N. A., Hibbert, P. D.,  

 

Westbrook, J. I., Coiera, E. W.,. .. & Braithwaite, J. (2012). CareTrack: 

assessing the appropriateness of health care delivery in Australia. Medical 

Journal of Australia, 197(10), 54930. 

http://plus.mcmaster.ca/KT
http://www.nhs.uk/news/2011/08August/Pages/alzheimers-dementia-press-coverage.aspx
http://www.nhs.uk/news/2011/08August/Pages/alzheimers-dementia-press-coverage.aspx


 /  از انتشار تا ترجمان دانش  280

Segal, L., Dalziel, K., & Bolton, T. (2008). A work force model to support 

the adoption of best practice care in chronic diseases – a missing piece in 

clinical guideline implementation. Implementation Science, 3, 35-44. doi: 

10.1186/1748-5908-3-35  

 

Straus, S. E., Tetroe, J., & Graham, I. (2009). Defining knowledge 

translation. CMAJ: Canadian Medical Association Journal = Journal De 

L'association Medicale Canadienne, 181(3-4), 165168. doi: 

10.1503/cmaj.081229  

 

Straus, S. E., Tetroe, J. M., & Graham, I. D. (2011). Knowledge translation 

is the use of knowledge in health care decision making. Journal Of Clinical 

Epidemiology, 64(1), 6-10. doi. Retrieved from 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.08.016  

 

Sudsawad, P. (2007). Knowledge Translation: Introduction to Models,  

Strategies, and Measures. Austin, TX: Southwest Educational Development 

Laboratory, National Center for the Dissemination of Disability Research. 

Retrieved April, 14, 2008 from 

http://www.ktdrr.org/ktlibrary/articles_pubs/ktmodels/index.html  

 

Sung, N. S., Crowley, W. F., Jr., Genel, M., Salber, P., Sandy, L., 

Sherwood, L. M.,. .. Rimoin, D. (2003). Central challenges facing the 

national clinical research enterprise. JAMA: The Journal of The American 

Medical Association, 289(10), 1278-1287  

 

University of Texas School of Public Health. (2002). Knowledge 

Translation History. Retrieved November 23, 2012, from 

https://ktexchange.sph.uth.tmc.edu/knowledge_translation_history.aspx  

 

Willey, J. (2013). ‘The daily vitamin B pill that halts the ravages of 

dementia’. The Daily Express, 21 May 2013. Retrieved from 

http://www.express.co.uk/news/health/401287/The-daily-vitamin-B-pill-

that-halts-the-ravages-of-dementia  

 

Woolf, S. H. (2008). The meaning of translational research and why it 

matters. The Journal Of The American Medical Association, 299(2), 211-

213. doi: 10.1001/jama.2007.26  



 281/   پیوست

World Health Organization (2005). Bridging the “Know–Do” gap: Meeting 

on knowledge translation in global health. Retrieved from 

http://www.who.int/kms/WHO_EIP_KMS_2006_2.pdf  
World Health Organization (2012). Knowledge Translation on Ageing and Health: 

Policy Development Framework 2012. Retrieved from 

http://www.who.int/ageing/publications/knowledge_translation_en.pdf 

 

 منبع
1. West P. Applied Health Research: A Briefing Paper on Knowledge Transfer, 

Dissemination and Utilization 2004. Available from: 

 http://www.continuousinnovation.ca/AppliedHealth-KTDU.html.Accessed 

in:04.25.2015 

 یقات. مرکز تحقپژوهش یجاز نتا یبردار و بهره ترجمه دانش .1387یال و همکاران. ژ ی،قیصد. 2

 . پزشکی تهران از دانش سالمت. دانشگاه علوم یبردار بهره

 kurc@tums.ac.ir: یتدر سا دسترسی قابل

 

 

                           

http://www.continuousinnovation.ca/AppliedHealth-KTDU.html.Accessed
mailto:kurc@tums.ac.ir


 /  از انتشار تا ترجمان دانش  282



 283/   پیوست

 (یا  واژه) الفبایی مو وعی فهرست

, 47, 36, 34, 27, 18, 17, 12ارتباطات

50 ,54 ,63 ,64 ,67 ,69 ,74 ,95 ,96 ,

114 ,122 ,131 ,132 ,163 ,175 ,185 ,

186 ,187 ,191 ,202 ,210 ,236 ,237 ,

238 ,239 ,240 ,242 ,248 ,252 ,254 ,

255 ,258 ,265 

, 70, 68, 66, 49, 46, 33, 27یابیارزش

77 ,81 ,83 ,84 ,85 ,96 ,97 ,98 ,101 ,

105 ,130 ,131 ,162 ,176 ,187 ,202 ,

203 ,204 ,236 ,242 ,255 ,257 ,273 

, 159, 129, 61, 48, 27, 15یاستراتژ

185 ,202 ,236 ,238 ,242 ,255 ,258 

, 33, 31, 29, 26, 18, 17, 15اطالعات

34 ,36 ,45 ,47 ,50 ,51 ,53 ,56 ,57 ,

62 ,66 ,72 ,77 ,79 ,80 ,83 ,84 ,86 ,

93 ,95 ,97 ,102 ,111 ,114 ,118 ,

120 ,121 ,122 ,132 ,138 ,139 ,140 ,

146 ,152 ,157 ,164 ,166 ,173 ,174 ,

175 ,176 ,177 ,178 ,185 ,189 ,191 ,

193 ,196 ,197 ,205 ,207 ,210 ,212 ,

213 ,214 ,229 ,232 ,236 ,259 ,261 ,

263 ,264 ,267 ,268 ,269 ,272 ,284 

, 104, 67, 64, 62, 17دانش انتشار

105 ,191 ,204 ,229 ,242 ,246 ,253 

, 36, 35, 30, 20, 17, 12دانش انتقال

40 ,41 ,43 ,46 ,49 ,50 ,52 ,53 ,56 ,

61 ,64 ,70 ,73, 82 ,92 ,104 ,114 ,

186 ,190 ,191 ,193 ,203 ,204 ,215 ,

216 ,227 ,230 ,231 ,232 ,233 ,242 ,

253 ,254 ,257 ,265 ,267 

, 38, 37, 29, 24, 21, 19, 13, 11رانیا

39 ,40 ,41 ,44 ,59 ,61 ,90 ,126 ,

147 ,148 ,197 ,198 ,246 ,249 ,251 ,

252 ,284 

, 173, 168, 164, 137, 127, 26لیمیا

174 ,175 ,183 ,184 ,185 ,188 ,239 ,

256 ,265 

, 176, 164, 132, 127, 50, 26بروشور

177 ,188 ,256 

, 169, 168, 166, 127, 25نتیپاورپو

170 ,188 ,256 

 177, 99, 22 ..................................... پمفلت

, 179, 178, 165, 163, 127, 26پوستر

180 ,181 ,182 ,188 ,256 

 185, 69, 18 ............................. یسازادهیپ

, 104, 67, 62, 57, 50, 17نشدا تبادل

193 ,253 

 11 ............................................ یساز یتجار

 78, 70, 15 ...................... یکاربرد قیتحق

, 47, 44, 43, 42, 12, 9دانش ترجمان

48 ,49 ,50 ,54 ,55 ,56 ,58 ,59 ,62 ,

63 ,64 ,65 ,66 ,74 ,75 ,77 ,79 ,82 ,

86 ,88 ,90 ,92 ,94 ,95 ,96 ,102 ,



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  284

104 ,106 ,115 ,125 ,162 ,163 ,186 ,

187 ,188 ,190 ,193 ,194 ,197 ,199 ,

202 ,204 ,215 ,232 ,233 ,242 ,252 ,

253 ,255 ,256 ,257 ,267 ,269 ,284 

, 44, 43, 41, 37, 27, 19, 12, 9تهران

45 ,52 ,56 ,59 ,90 ,91 ,104 ,106 ,

115 ,125 ,147 ,188 ,194 ,197 ,202 ,

209 ,230 ,231 ,232 ,235 ,245 ,251 ,

253 ,259 ,267 ,278 ,284 ,285 

, 208, 204, 202, 176, 27ستیل چک

240 ,242 ,243 ,245 ,258 ,284 

, 125, 115, 106, 89, 59, 26 خبرنامه

127 ,164 ,174 ,175 ,185 ,188 ,256 ,

284 

, 126, 101, 25, 24یاستیس خالصه

135 ,143 ,145 ,147 ,150 ,151 ,153 ,

157 ,161 ,162 ,164 ,187 ,188 ,191 ,

239 ,255 ,256 

, 43, 41, 37, 35, 31, 30, 15, 12داده

49 ,68 ,78 ,79 ,90 ,96 ,101 ,103 ,

108 ,111 ,114 ,120 ,130 ,141 ,151 ,

163 ,167 ,172 ,175 ,178 ,213 ,214 ,

215 ,219 ,220 ,249 ,256 ,260 ,267 

, 19, 18, 17, 15, 12, 11, 9, 5, 3دانش

20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28, 

30 ,32 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,

43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,50 ,51 ,52 ,

53 ,54 ,55 ,57 ,58 ,59 ,61 ,62 ,63 ,

64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,73 ,

74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,80 ,81 ,82 ,83 ,

84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,

93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,

101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,108 ,

109 ,110 ,111 ,114 ,115 ,116 ,117 ,

118 ,120 ,121 ,122 ,123 ,125 ,126 ,

127 ,128 ,130 ,131 ,135 ,136 ,137 ,

140 ,142 ,143 ,147 ,151 ,161 ,162 ,

163 ,165 ,178 ,183 ,186 ,187 ,188 ,

190 ,191 ,192 ,193 ,194 ,196 ,197 ,

199 ,200 ,202 ,203 ,204 ,205 ,206 ,

207 ,208 ,212 ,215 ,216 ,217 ,219 ,

220 ,221 ,222 ,223 ,224 ,227 ,228 ,

229 ,230 ,231 ,232 ,233 ,236 ,240 ,

242 ,244 ,245 ,246 ,247 ,248 ,250 ,

251 ,252 ,253 ,254 ,255 ,257 ,259 ,

262 ,263 ,264 ,265 ,267 ,268 ,269 ,

271 ,273 ,278 ,282 ,284 ,285 

, 132 ....... مارانیب یریگ میتصم یراهنما

132 

 196, 67, 49 ....................................... رسانه

, 174, 173, 163, 138, 127روزنامه

175 ,176 ,187 ,239 ,256 

, 32, 22, 20یجهان بهداشت سازمان

62 ,99 ,102 ,151 ,152 ,177 



 285/   پیوست

, 166, 165, 128, 127, 25یسخنران

167 ,168 ,169 ,170 ,171 ,178 ,186 ,

188 ,255 ,256 ,263 ,265 

, 185, 127, 26, 18  همراه سالمت

188 ,256 

, 140, 122, 73, 57, 56گذار استیس

142 ,145 ,156 ,157 

 17 ......... شواهد بریمبتن استیس شبکه

, 126, 115, 58, 44, 24, 19, 9رازیش

136 ,142 ,269 ,285 

 135 ....................................... 1-3-25 قالب

 256, 188, 174, 127 .................. کاتوریکار

, 183, 178, 169, 165, 99, 22کنفرانس

263 

 135 .................................... یلیتفص گزارش

, 64, 56, 54, 46, 41, 38, 34, 31محقق

75 ,76 ,77 ,86 ,102 ,111 ,117 ,118 ,

121 ,122 ,123 ,124 ,142 ,173 ,176 ,

199 ,205 ,228 ,240 ,246 ,249 ,255 ,

257 ,259 

, 71, 70, 69, 68, 59, 45, 27, 21مدل

72 ,73 ,74 ,75 ,77 ,78 ,80 ,81 ,82 ,

83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,90 ,91 ,94 ,

97 ,104 ,106 ,135 ,149 ,199 ,205 ,

206 ,207 ,215 ,244 ,247 ,253 ,284 ,

285 

 207, 142, 140 ................................... ریمد

 94, 50, 15 ......................... دانش تیریمد

, 95, 80, 71, 62, 49, 30, 26, 11مردم

98 ,100 ,101 ,109 ,113 ,117 ,124 ,

127 ,135 ,150 ,152 ,162 ,163 ,164 ,

173 ,175 ,176 ,186 ,193 ,196 ,199 ,

212 ,215 ,218 ,220 ,224 ,229 ,231 ,

232 ,243 ,248 ,252 ,254 ,257 ,267 

 با مرتبط قاتیتحق انتشار یمل مرکز

 17 ........................................................ یناتوان

, 17 .. کانادا سالمت قاتیتحق مؤسسات

20 ,21 ,61 ,62 ,63 ,74 ,104 ,252 

 18 ................................................. دانش نشر

 18 ............................... دانش یگرها واسطه

 167, 163, 162, 132 ........................ دئویو



 /  از انتشار تا ترجمان دانش  286



 287/   پیوست

 دانش ترجمان در یکاربرد ای معادلاصطالحات  التین 

 

 

 

 Information dissemination and utilization 

 Innovation adaptation 

 Innovation adoption 

 Innovation diffusion 

 Knowledge communication 

 Knowledge cycle 

 Knowledge dissemination 

 Knowledge exchange 

 Knowledge management 

 Knowledge mobilization (mobilisation) 

 Knowledge transfer 

 Knowledge translation 

 Knowledge transformation 

 Knowledge uptake 

 Sociology of knowledge 

 Technology transfer 

 Third mission 

 Translation(al) research 

 Translation(al) science 

 Transmission 

 Utilization (utilisation) 

 Knowledge to action 

 Knowledge development and application 

 Knowledge diffusion 

 Applied dissemination 

 Effective dissemination 

 Research implementation 
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