
یج  بهره برداری از نتا
هاپژوهش 

ترجمان دانش



BACKGROUND

 Research is consistently producing new findings that 
may contribute to effective and efficient care,

 The findings of such research will not change outcomes 
unless health services and health care professionals 

adopt them in practice(1).

.1 -Grimshaw, Ward, Eccles. (2006) Oxford Handbook of Public Health. 480-
7. 



گترینبزرکهاستهاگیریتصمیموعملصحنهدرآنکارگیریبهودانشتولید
هرهببرایتالشودانشانتقالاهمیتمنابعمحدودیت.هاستوملتدولتهاسرمایه
.(2)استدادهافزایشراتحقیقاتنتایجازبرداری

وارددوجودبسیاریزمانيفاصلهعملصحنهدرآنازاستفادهودانشتولیدبین
داشتهپيدرناگوارینتایج(بیمارانبخصوص)جامعهبرایميتواندتاخیریچنین
.(3).باشد

-Santesso N،2- Tugwell P.  Knowledge Translation in Developing Countries. J Continuing Education Health 

Professions; 2006; 26(1):87-96.

3-Lomas J، Enkin M، Anderson GM، Hannah WJ، Vayda E، Singer J. Opinion leaders vs audit and feedback to 

implement practice guidelines. Delivery after previous cesarean section. Journal of the American Medical 

Association; 1991; 265(17):2202-2207.



چرا باید برای بهره برداری از نتایج پژوهش برنامه داشت؟

سالمتتولیددانشجدیداغلببهتنهایيدربهکارگیرییاتأثیرگذاریبرروی
.منجرنميشود

ندتابایدتعاملبیشتریباپژوهشعلومپزشکيداشتهباشنظامهایسالمت
هنگیامبنایاینرابطهبایدفر.دانشمربوطهراجهتبهبودوضعخودبکارگیرند

.(4)همکاریمتقابل،حلمسألهونوآوریباشد

• 4- Organisation, W. H. (2004). World Report on Knowledge for Better Health - Strengthening Health 

Systems. Geneva, World Health Organisation.
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تعاریف
 داده ها؟ اطالعات؟ دانش؟
اطالعاتخام:دادهها

دادههایمرتبشده:اطالعات

اطالعاتمعنيدار:دانش

 انتقال دانشKnowledge transfer
رفرایندیباماهیتخطيکهدرآنابتداایدهپژوهشبوجودآمدهوبعدپژوهشانجامميشودود

مترتبماهیتیکطرفهایکهبرمقولهانتقالدانش)آخرنتایجآندراختیارکاربرانقرارميگیرد
رقابلاستموردانتقادقرارگرفتهومطالعاتاخیرنشاندادهاندکهچنینراهبردینميتواننداث

(.توجهيدرتقویتپذیرشوبکارگیرینتایجپژوهشهایجدیدداشتهباشند

 ترجمان دانشKnowledge translation
یچیدهایازترجمهدانشبهمعنایتبادل،سنتزوکاربردیافتههایتحقیقبهواسطهسیستمپ

.ارتباطاتبینمحققینواستفادهکنندگانازدانشاست

بهبیاندیگرترجمهدانشتسریعکنندهچرخهدانشاست.



کلشزمانازفعالیتهاکلیهکهاستفرآیندیدانشترجمان

اتمامازتنهاکهایننهگیردميبردررا“تغییرایجاد”تا“پژوهشسوال”گیری
.شودشروعپژوهش



HOW SHOULD IT BE TRANSFERRED?

Type of activity Objective Process

Diffusion Awareness Passive

Dissemination Awareness +

Attitude change

Active

Implementation Attitude change +

Behavior change

Active+++

5- Lomas L: Diffusion, dissemination, and implementation: who should do 

what? Ann N Y Acad Sci 1993, 703:226-235.



چگونه دانش انتقال می یابد؟

فرآیند هدف فعالیت  نوع
انفعالي آگاهيتغییردر پخش

فعال شتغییردرنگر+آگاهيتغییردر انتشار

+++فعال ارتغییردررفت+درنگرشتغییر اجرا

5- Lomas (1993)



ترجمان دانش چارچوب
جملهازومختلفنهادهایجانبازدانشترجمانبرایاکنونهمکهچارچوبي
لیدیکمرحلهپنچبهآندرکهاستچارچوبيشدهتوصیهبهداشتجهانيسازمان

:(7و6)کندمياشارهپیامترجمانخصوصدر
What:؟پیاميچه
To whom:؟کسيچهبه
By whom:کسي؟چهتوسط
How:چگونه؟
Evaluation:تاثیری؟چهبا

6-World Health Organisation. 2004. World Report on Knowledge 

for Better Health: Strengthening Health Systems.

7-Lavis, J; et al. (2003). The Milbank Quarterly, 81 (2) : 221-248.



(WHAT)پیام

واندرگزارشویامقالهخودمشخصکنیدکهعمالًبانتیجهمطالهشماچهمیيتی
.کرد

کیردتوجهکنیدکهحتماًیکمطالعهمنجربهپیاميکهبتوانبیراسیاآآناقیدام
.منجرنميشود

بهتربدسیتمیيآینیدتیااز“مجموعهایازپژوهشها”پیامقابلانتقالخودرااز
زوبررسیيگزارشمنفردپژوهشيیانتایجیکمطالعه،بهعبارتدیگرانجاممتاآنالی
مرویمنظمبرایتهیهپیاممفیدترازمطالعههایمشاهدهایهستند

ارندمطالعاتمنفردبهندرتمنجربهاتخاذتغییرميشوندچونشواهدکافيند.



TO)مخاطب WHOM)

.تنداستفادهکنندگانبالقوهازنتیجهتحقیقشماهس“گروهمخاطب”
يتوجهکنیدکهسایرمحققینتنهابخشيازگروهمخاطبشمام

.باشند
يپژوهشهرفردیاگروهيکهبتوانددرراستایدستیابيبهنتیجهنهای
(.8)دشماتأثیربگذاردیاتأثیربپذیرد،جزومخاطبینشماقراردار

آندریسازتصمیمکهمحیطينوعوتصمیمنوعبایدپیامانتقالدر
،شوندگرفتهنظردرشودميانجام

نماییدشناسایيراخودمخاطبینخوبيبهمرحلهایندرباید.

8- (Mike Jones ‘Getting the message across’ Dissemination Seminar - Bridging the Gap)



پستوجهکنیدکه:
چهکسيميتواندبراساآپژوهشاقدامکند؟1)
چهکسانيميتوانندبراینافرادتاثیربگذارند؟2)
ید؟باکدامگروهمخاطببهباالتریندرجهازموفقیتخواهیدرس3)



BY)پیام رسان چه کسی است؟ WHOM)

دارداهمیترسانپیغاماجتماعيوعلميحیثیتواعتبار.

ایرسومدیرانبالیني،همکاراناست،داشتهشماتحقیقنتیجهکهایزمینهدر

ماشمطالعهپیامحاملبهترتواندميفردآندارند؟قبولراکسيچهمخاطبین

.باشد



(HOW)؟باشدفرآیند انتقال چگونه 

غیرفعالفعالیا

يچندانتأثیرفعالغیرسازوکارهایکهباورنداینبرصاحبنظراناغلب

د،باشنتعامليبصورتافرادشدندرگیرمتضمنکهفرایندهایيونداشته

.هستندارجح



انواع غیر فعال ترجمان دانش

انتشارمقالهدرمجلههایداخلي
انتشارمقالهدرمجلههایبینالمللي
ارایهدرکنفرانسها،سمینارهاوهمایشهایداخلي
ارایهدرکنفرانسها،سمینارهاوهمایشهایبینالمللي
ارسالگزارشکاملازطرحپژوهشيبرایاستفادهکنندهها
ارسالخالصهایازگزارشطرحبرایاستفادهکنندهها
قراردادننتایجدروبسایت
ایپستکردنیاپستالکترونیکيمقاالت،گزارشهاویاخالصههایآنهابر

استفادهکنندگانبادرخواستآنان
عالقهنظیرمجلههایاروزنامههایمورد)انتشارنتایجپژوهشدرنشریاتغیرعلمي

(عموم



انواع فعال ترجمان دانش

بیماران،ایبرسادهنوشتههاینظیر)کنندههااستفادهمتناسبزبانبامتونارسالوتهیه

-25گزارشآزمایشگاهي،وبالینيهمکارانبرایعمليگزارشمدیران،برایخاصمتون

خاصگزارشیاگیرانتصمیمومدیرانبرای(استشدهمعرفيجلوتراسالیدسه)3-1

(دانشگاهیانبرای

فعانذینبرایآنهاخالصههاییاوگزارشهامقاالت،الکترونیکيپستیاکردنپست

آناندرخواستبدون

مصاحبهدرشرکتیارسانههادرانتشاربرایتلویزیونورادیونشریات،خبرنگارانبهارایه

ها

پژوهشنتایجمعرفيبرایمخاطبینباجلسهتشکیل



:انتخابروشترجماندانشبایدبرمبنایموادذیلباشد

موانعاحتمالي

وجودشواهدکهاینشیوهانتقالموثراست،منابعموجود

سایرمواردمربوطبهقابلیتاجرایي



(EVALUATION)

دهد؟رخچهشماپژوهشازحاصلدانشانتقالازبعدداریدانتظارا
بيبهبستگيبهمیزاندستیاپژوهشهرنتیجهقضاوتدرموردمیزانموفقیت

.هدفموردنظردارد

هدفشماچهبوده:
براساآنتیجهپژوهششماارایهخدمتيتغییرکند؟
مستقیمازنهتنهابطور)اصوالًنوعرویکردگروهمخاطبنسبتبهموضوعتغییرپیداکند

؟(نتیجهتحقیقاستفادهکندبلکهذهنیتافرادنیزتغییریابد
گروهمخاطبتنهاازاینمطالعهمطلعباشد؟

نیدمتناسبباانتظارخودازتغییربایدتدارکفعالیتانتقالدانشراببی.

World Health Organisation. 2004. World Report on Knowledge for Better 

Health: Strengthening Health Systems.



1-3-25گزارش 

نوشتن گزارش به نحوی که هم مختصر باشد و هم مفید

 استیك مقاله برای مجالت علمی متفاوت نوشتن.

1گزارش: صفحه25خالصه اجرایی : صفحه3پیام اصلی  : صفحه

 سانتیمتر،  فاصله دو سطر2.5، حاشیه 12فونت



پیام اصلی  : صفحه1

(قلب گزارش)

 است این گزارش را می خواند؟  کسی چه

الزم است چه مطلبی را در مورد این پژوهش بداند؟

 ؟از یافته های این مطالعه بر می آیدچیز چه

 که مخاطب باید از آن آگاه شود به صورت فهرست وارنكاتی

 سوال نیست پیام شما حاوی توصیه های مشخص باشد، اگر نمی توان نتیجه گیری قطعی نمودالزم

. نماییدآن پاسخ داد به صورت واضح مطرح پس از این به مشخصی را که باید 



خالصه اجرايی: صفحه3

 مورد بررسی و پاسخ های بدست آمدهموضوع اشاره به
یافته های طرح به صورت فشرده
نا به نگارش با زبان شفاف و روشن ولی غیرعامیانه به گونه ای که فرد ناآش

پژوهش آن را کامال درك نماید
نكات دارای اهمیت بیشتر در ابتدای متن ونكات کم اهمیت تر در ادامه
 سطر1-2روش اجرا و جزئیات تكنیكی در حد

كهانيزببا!نيستآكادميكمقالهخالصهيكاجراييخالصه
.يدبنويسفهمندميراآنهمبقيهشماهایایرشتههمازغير



گزارش: صفحه25

دهدپوششراموضوعاتاينبايدگزارش.

Contextزمینه و سابقه 1.

Implicationsمفاهیم 2.

Approachرویكرد 3.

Resultsنتایج 4.

Additional Resourcesمنابع اضافی 5.

Further Researchپژوهش های بیشتر 6.

References and Bibliographyمراجع و کتابشناسی 7.



درتانلرسپزشکيعلومدانشگاهپژوهشيمعاونتکهکنیدتوجه
کهصورتي

1)باشدشدهاعتبارتامینهاآنمنابعازشماطرح،
2)باشندمحققینازغیرشماپژوهشنتیجهمخاطبگروه
3)آناهمیتوراموضوعاینطرحنهایيگزارشارسالهنگام

کنیدذکررا

.نمودخواهدحمایتشمادانشترجمانفعالیتاز


