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 چكيده
 بهجانهمه و درست انتخاب ها،پژوهش اجرای در امروزه است. دانش انتقال شكاف سالمت، مراقبت نظام روی پيش هایچالش از يكي زمينه:

 عنوان به ،دانش ترجمان دارد. ایويژه جايگاه فهم، قابل و ساده زباني با پژوهش کليدی پيام انتشار و پژوهشي هایاولويت تعيين مخاطبين،

 عملكرد تعيين هدف با حاضر پژوهش لذا بود. خواهد مثمرثمر عمل، صحنه در پژوهش نتايج کارگيری به و پذيرش تقويت در ثرؤم راهبردی

 است. گرفته انجام دانش ترجمان فرآيند در شواهد از استفاده ترويج تا پژوهش الؤس انتقال مرحله از بوشهر پزشكي علوم دانشگاه پژوهشگران

 كيپزش علوم دانشگاه پژوهشگران را پژوهش اين هایآزمودني است. توصيفي رويكرد با پيمايشي نوع از حاضر پژوهش :هاروش و مواد

 تصويب يپژوهش طرح پنج حداقل از برخورداری ورود معيار کارگيری به با نهايت در و انتخاب شماریتمام شيوه به که دادند تشكيل بوشهر

 پرسشنامه از استفاده با هاداده گردآوری شدند. انتخاب پژوهشگر 33 طرح، همكار يا و مجری جايگاه در 6334 تا 6331 زماني بازه در شده

 ييدأت مورد پژوهش همين از ديگری بخش در آن روانسنجي که گرفت انجام دانشگاهي پژوهشگران دانش ترجمان هایفعاليت خودارزيابي

 است. گرفته قرار

 يارمع انحراف و ميانگين با دانشگاه پژوهشي هایاولويت از اطالع هایگويه در پژوهشگران عملكرد داد نشان پژوهش هایيافته ها:يافته

 روز به هایپژوهش انجام پژوهش(، سوال انتقال حيطه )در 16/3±31/1معيار انحراف و ميانگين با پژوهش نتايج کاربران با آشنايي و 13/6±4

 انحراف و ميانگين با انتقال قابل پيام توليد برای الزم هایفعاليت انجام ،25/4±34/1 معيار انحراف و ميانگين با نفعانذی نياز با متناسب و

 )در 13/4±33/1معيار انحراف و ميانگين با پژوهش شروع تا موضوع شدن مشخص بين مناسب زماني فاصله رعايت و 13/4±33/1 معيار

 در پژوهش نتايج ارائه و 53/4±15/1 معيار انحراف و ميانگين با خارجي و داخلي مجالت در پژوهش نتايج انتشار دانش(، توليد حيطه

 با هاپژوهش اجرای و دانش( انتقال حيطه )در 22/4± 35/1 معيار انحراف و ميانگين با خارجي و داخلي هایهمايش و سمينارها ها،کنفرانس

 است. هافعاليت ساير از بهتر شواهد( از استفاده ترويج حيطه )در 31/3±12/6 معيار انحراف و ميانگين با شواهد بر مبتني گيریتصميم هدف

 مطلوب سطح در دانش ترجمان فرآيند کل در بوشهر پزشكي علوم دانشگاه پژوهشگران عملكرد چند هر که است اين بيانگر نتايج گيری:نتيجه

 شد هادپيشن لذا دارد. ثرؤم دخالت به نياز دانش انتقال و پژوهش الؤس انتقال هایحيطه در پژوهشگران عمل و دانش بين شكاف اما دارد قرار

 شود. ايجاد دانشگاه فناوری و تحقيقات معاونت در دانش ترجمان کميته عنوان تحت ساختاری

 علوم اهدانشگ شواهد، از استفاده ترويج دانش، انتقال دانش، توليد پژوهش، السؤ انتقال دانش، ترجمان ژوهشگران،پ کليدی: واژگان

 بوشهر پزشكي
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 مقدمه

 سالمت، مراقبت نظام رویپيش هایچالش از یکی

 چهآن و دانيممی آنچه بين شکاف ثرؤم پرکردن چگونگی

 1دانش انتقال شکاف عنوان تحت که است کنيممی عمل

 و پژوهش ميان شکاف کردن پر فکر (.1) است شده مطرح

 هترجم قبيل از مختلفی هاینام با گذشته هایدهه در عمل

 ،1791 دهه در دانش کاربرد ،1791 هایسال در دانش

 نهایت در و 1771 هایسال در شواهد بر مبتنی عملکرد

 دیدگاهی با 0دانش ترجمان اصطالح 0111 سال از بعد

 شد مطرح 3کانادا سالمت تحقيقات سسهؤم توسط جدید

 سال در 4بهداشت جهانی سازمان مفهوم، همين ذیل که (0)

 به هدف با را «5بهتر سالمت برای دانش» شعار 0114

 جامعه سالمت سطح ءارتقا و توليدی دانش کارگيری

 .(3) نمود انتخاب

 پذیرش تقویت در ثرؤم راهبردی عنوان به دانش، ترجمان

 زا که است عمل صحنه در پژوهش نتایج کارگيری به و

 لفيقت تبادل، توليد،» کانادا سالمت تحقيقات سسهؤم سوی

 ينب تعامالت پيچيده نظام در دانش اخالقی کامالً کاربرد و

 اصلح منافع کسب در تسریع برای کاربران، و پژوهشگران

 و خدمات جامعه، سالمت سطح ارتقای یعنی پژوهش از

 «تسالم مراقبت نظام تقویت و سالمت ثرترؤم پيامدهای

 کاربرد با دانش ترجمان مفهوم (.4) است شده توصيف

 هایموضوع در اخيراً و دارد نزدیکی ارتباط بالين در دانش

 منظور به راستا همين در است. یافته رواج سالمت علوم

 به دهیشتاب ناتوانی، و بيماری از پيشگيری و حيات حفظ

 ت،سالم مراقبت نظام تقویت عمل، به دانش تبدیل چرخه

 و آگاهانه و مداردانش هایگذاریسياست و گيریتصميم

 ابعاد اجرای به نياز پژوهش، هدف گروه از بازخورد کسب

 زمراک سایر و پژوهشی هایسازمان در دانش ترجمان فرآیند

 احساس پيش از بيش مربوطه درمانی و بهداشتی خدمات

                                                           
1 Knowledge transfer gap 
2 Knowledge Translation(KT) 
3 Canadian Instituteof Health Research(CIHR) 
4 World Health Organization (WHO) 
5 Knowledge for Better Health 
6 Knowledge Dissemination 
7 KnowledgeBrokers 

 ترجمان مورد در است ممکن که تصوری .(5) شودمی

 رانتشا مرحله به مفهوم این اختصاص باشد، مطرح دانش

 ترجمان موجود هایمدل به نگاهی با اما است. 6 دانش

 ال،مث برای است. نادرست تصور این که دهدمی نشان دانش

 هایمدل از یکی عنوان به «دانش ترجمه چرخه مدل»

 شروع مدل، این اساس بر است. آمده 1 شکل در موجود

 وهگر نيازهای و هااولویت شناسایی دانش، ترجمان فرآیند

 در یابد.می انتقال پژوهش الؤس قالب در که است هدف

 ارسال پژوهشی الؤس اساس بر پژوهشگران بعد، مرحله

 .کنندمی شواهد توليد به اقدام گران،واسطه جانب از شده

 هایاستراتژی و منابع براساس 9دانش گرانواسطه ادامه در

 ار مخاطبين و پژوهشگران ميان هدفمند تعامل زمينه الزم،

 یپژوهش شواهد نتایج، غيرفعال و فعال انتشار با و فراهم

 راهمف شواهد از استفاده زمينه نهایت در کنند.می منتقل را

 هایویژگی به توجه با باشد قادر هدف گروه تا گرددمی

 هترینب پژوهش نتایج از گيری،تصميم بستر و خود فردی

 پژوهش یک اجرای در بنابراین باشد. داشته را بهره

 تعيين مخاطبين، جانبههمه و درست انتخاب کاربردی،

 زبانی اب پژوهش کليدی پيام انتشار و پژوهشی هایاولویت

 ایویژه اهميت از نفع،ذی گروه به فهم قابل و ساده

 با راستا این در دانش ترجمان که بود خواهد برخوردار

 واهدخ کاربرد جامعه در دانش ارزیابی و کارگيری به توليد،

 هایسيستم بر پژوهش ثيرأت چگونگی .(9 و 6) داشت

 در نهات که است مهمی مسائل از هابيماری پيامد و بهداشتی

 است. گرفته قرار توجه مورد کشور در اخير سال چند

 ههست عنوان به دانش ترجمان که است چنان امر این اهميت

 مراکز و هادانشگاه از برخی طرف از دانش مدیریت اصلی

 .(9) است شده ارزیابی پژوهشی
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 (9) «دانش ترجمه چرخه مدل» (1 شکل

 

 نقش و دانش ترجمان به که هاییپژوهش از برخی ادامه در

  آورده اندپرداخته پژوهشی مراکز و هادانشگاه در آن

 است. شده
 

 نوشتارها مرور
 فرآیند در پژوهشگران فعاليت ميزان سنجش منظور به

  ایمت و امارا الندری، دانش، انتقال

(Landry, Amara &Ouimet) شرکت با را پژوهشی 

 هایسال طی کانادا دانشگاهی پژوهشگران از نفر 1554

 انجام طبيعی علوم و مهندسی هایزمينه در 1779 -0110

 عالف هایفعاليت در پژوهشگران که داد نشان نتایج دادند.

 شنق نتایج ارسال و ارائه و هاسخنرانی مانند دانش انتقال

 و( Gagliardi) گاگلياردی .(7) اندداشته تریپررنگ

 نيمه مصاحبه انجام با خود پژوهش در نيز همکاران

 ختيارا در و شناسایی را پژوهشی هایاولویت ساختاریافته،

 و گيرانتصميم نهایت در دادند. قرار پژوهشگران

 در .(11) داشتند رضایت مذکور فرآیند از پژوهشگران

 در را ایمطالعه ،همکاران و (Jack) جک دیگر پژوهشی

 حوزه در دانش اشتراک و انتقال بر ثرؤم عوامل مورد

 نتایج دادند. انجام کانادایی جوامع ميان در محيط بهداشت

 انش،د اشتراک جهت استراتژی ثيرگذارترینأت که داد نشان

 انيورا (.11) است پژوهش آغاز در جامعه اعضای آموزش

(Onyura) دانش ترجمان وضعيت سنجش با ،همکاران و 

 طریق از پزشکی آموزش درحوزه تجربی صورت به

 آموزش اساتيد از نفر 15 با ساختاریافته نيمه مصاحبه

 از تفادهاس مسير در اصلی مانع پنج که کردند بيان پزشکی

 کيفيت از: عبارتند که دارد وجود پژوهش از حاصل دانش

 فشار دانش، انتقال مناسب هایروش فقدان ها،پژوهش کم

 و علمی هيأت اعضای مقاومت وقت، کمبود و کاری

 عالوه .(10) منابع محدودیت و تغيير برابر در دانشجویان

 هدف با پژوهشی طی همکاران، و نجات ،فوق موارد بر

 در رانته پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران رفتار بررسی

 رد پژوهشگران که کردند بيان دانش انتقال هایفعاليت

 در جنتای انتشار دانش، انتقال غيرفعال هایفعاليت زمينه

 در و بودند کرده ذکر اقدامات سایر از بيشتر را مجالت

 کل از درصد 6 کسب با دانش، انتقال فعال هایفعاليت

 زبان اب متون ارسال و تهيه به تمایل بيشتر ممکن، امتياز

 امتياز پژوهش این در داشتند. هاکنندهاستفاده مناسب

 برابر 91/3 شده کسب دانش انتقال غيرفعال هایفعاليت

 در .(13) شد گزارش دانش انتقال فعال هایفعاليت امتياز

 وضعيت تعيين به ،همکاران و حسينی دیگر، پژوهشی

 رد پژوهشی هاییافته انتقال بر کيدتأ با دانش ترجمان

 هایافته د.پرداختن تهران توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه

 ستفادها قابل شواهد توليد بخش به پژوهشگران که داد نشان

 سطح و بودند کرده توجه هابخش سایر از بيشتر

 و متوسط حد در دانشگاه دانش ترجمان هایفعاليت

 قربانی مطالعه نتایج (.14) بود مناسب وضعيت از ترپایين

 بهداشتی و بالينی هایپژوهش در داد نشان ،همکاران و

 از تربيش المللیبين و داخلی مجالت در نتایج انتشار سهم

 تمایل پایه علوم هایپژوهش در اما بود. هافعاليت سایر

 سمينارها ها،کنفرانس در نتایج انتشار به بيشتر پژوهشگران

 علوی و فردوسی پژوهش .(15) شد گزارش هاهمایش و

 بادلت و انتقال دیدگاه از پژوهش وضعيت ارزیابی هدف با

 پژوهشی هایمعاونت و تحقيقاتی مراکز در دانش

 رد مذکور مراکز که بود این بيانگر اصفهان، هایدانشکده

 بهترین امتياز کل از درصد 63 کسب با دانش توليد مرحله

 لاؤس زمينه در آنها ضعف ترینعمده و داشته را عيتوض
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 .(16) است بوده پژوهش موضوع عبارتی به یا و پژوهش

 وضعيت بررسی به ،کرمانشاهانی دیگر، پژوهشی در

 اهدیدگ از قزوین پزشکی علوم دانشگاه در دانش ترجمان

 توجه که داد نشان هایافته پرداخت. علمی هيأت اعضای

 «هاریگيتصميم در استفاده قابل شواهد توليد» حيطه به

 ترجمان فرآیند کلی وضعيت و بود هابخش سایر از بيشتر

 پژوهش عالوه به (.19) شد مطرح متوسط حد در دانش

 تهيه مثل هاییفعاليت داد نشان ، همکاران و منصوریان

 و خارجی و داخلی علمی نشریات در چاپ برای مقاله

 رینتشایع سمينارها و هاکنفرانس در پژوهش نتایج ارائه

 با دیگر، پژوهش یک در (.19) است بوده فعاليت نوع

 درمان و بهداشت شبکه در دانش مدیریت ابعاد بررسی

 ،جعفری و سيدین کاظمی،شریف آبيک، شهرستان

 سازماندهی دانش، کسب دانش، خلق مولفه پنج وضعيت

 ضعيف سطح در را دانش کاربرد و دانش ذخيره دانش،

 شارانت لفهؤم وضعيت تنها پژوهش این در نمودند. گزارش

(.17) شد برآورد متوسط حد از باالتر دانش،

 است این بيانگر گرفته انجام هایبررسی و نوشتارها مرور

 کلی وضعيت ارزیابی به تنها مذکور هایپژوهش که

 از یبسيار در یا و سازمانی بستر از دانش ترجمان فرآیند

 دانش ترجمان هایحيطه از یکی وضعيت بررسی موارد،

 مانند پژوهشی مجامع در دانش( انتقال و دانش )توليد

 ابیارزی و اندنموده بسنده خطی فرآیند یک طی هادانشگاه

 اصلی هایمهره عنوان به پژوهشگران نقش و جایگاه

 دیکاربر تا توليد از ایچرخه فرآیندی اساس بر پژوهش

 همچنين است. شده واقع غفلت مورد شواهد نمودن

 انشد ترجمان فرآیند ارزیابی منظور به پژوهشی تاکنون

 پزشکی علوم دانشگاه در دانش ترجمه چرخه قالب در

 با حاضر مطالعه بنابراین است. نگرفته صورت بوشهر

 یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران عملکرد تعيين هدف

 شواهد از استفاده ترویج تا پژوهش سوال انتقال از بوشهر

 شد. انجام دانش ترجمان فرآیند در

 

 

 هاروش و مواد
 اب پيمایشی نوع از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 پژوهشگران را پژوهش جامعه و است توصيفی رویکرد

 علمی، هيأت جایگاه در بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه

 شيوه به که دادند تشکيل دانشجویان و کارمندان

 تصور گيرینمونه و شدند ارزیابی و انتخاب شماریتمام

 حداقل از برخورداری ورود معيار کارگيری به با نگرفت.

 تا 1371 زمانی بازه در شده تصویب پژوهشی طرح پنج

 علوم دانشگاه در طرح همکار یا و مجری جایگاه در 1374

 66 دسته دو در پژوهشگر 93 نهایت در بوشهر، پزشکی

 5 و کارمند 10) علمی هيأت غير 19 و علمی هيأت

 معاونت از استعالم با 1375 ماه خرداد در دانشجو(،

 تخابان بوشهر پزشکی علوم دانشگاه فناوری و تحقيقات

 ماه رشهریو در پژوهشگران به پرسشنامه ارائه از پس شدند.

 از) پژوهشگر شش گرفته، صورت هایپيگيری و 1375

 جامعه از دهیپاسخ عدم دليل به علمی( هيأت گروه

 از نفر 99 هایفعاليت سرانجام و شد حذف پژوهش

 گرفت. قرار ارزیابی مورد پژوهشگران

 خودارزیابی پرسشنامه از استفاده با هاداده گردآوری

 صورت دانشگاهی پژوهشگران دانش ترجمان هایفعاليت

 و طراحی پژوهشگران مطالعه حاضر، توسط که گرفت

 از متشکل مذکور پرسشنامه است. شده روانسنجی

 حيطه چهار قالب در گویه 07 و پژوهشگران مشخصات

 جتروی و دانش انتقال دانش، توليد پژوهش، الؤس انتقال

 عملکرد سطح ارزیابی منظور به است. شواهد از استفاده

 ازدهیامتي طيف اینکه به توجه با پژوهشگران، دانش ترجمان

 است، شده تعریف 5 تا 1 بازه در هاالؤس از یک هر به

 مانترج فرآیند کل در پژوهشگران عملکرد نمرات ميانگين

 مطلوب تاحدی (،07-59) نامطلوب سطح چهار در دانش

 (119-145) مطلوب بسيار و (99-116) مطلوب (،99-57)

 بدین حيطه 4 تمامی همچنين گرفت. قرار بررسی مورد

 در است ذکر به الزم شدند. ارزیابی سطح چهار در روش
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 9صوری روایی روش دو به ابزار روایی روانسنجی، مرحله

 امتياز با کيفی( و )کمی 7محتوایی روایی و کيفی( و )کمی

 روایی نسبت و 1170/1محتوایی روایی شاخص ،49/4 11ثيرأت

 بخش دو در پرسشنامه پایایی و ارزیابی 95/1 10محتوایی

 ضریب و 1371/1کرونباخ آلفای ضریب با بيرونی و درونی

 (.01) بود گرفته قرار یيدأت مورد 73/1 14پيرسون همبستگی

 انجام 00 ویرایش SPSS افزارنرم از استفاده با هاداده تحليل

 از قبل پژوهش، این هایداده تحليل و تجزیه منظور به شد.

 آزمون از استفاده با ابتدا در آماری، هایآزمون کارگيری به

 بررسی کمی هایداده توزیع 15اسميرنوف -کولموگروف

 نرمال به نزدیک مواردی در و بودن نرمال به توجه با شد.

 هایآزمون پژوهش، متغيرهای ارزیابی هایطيف بودن

 هب مواردی در همچنين گرفت. قرار استفاده مورد پارامتریک

 نيز کناپارامتری هایآزمون مطلوب، نتيجه به دستيابی منظور

 رب عالوه ها،داده تحليل در عبارتی، به شد. گرفته کار به

 ،16مستقل تی آماری آزمون توصيفی، آمار هایشاخص

 آزمون و 19طرفه یک واریانس تحليل آماری آزمون

 سطح همچنين و استفاده 19اسپيرمن همبستگی ناپارامتریک

 آماری هایآزمون و هامقایسه کليه برای داریمعنی

(15/1>P) شد لحاظ. 
 

 هايافته
 کل از درصد( 4/59) نفر 45 داد نشان پژوهش هاییافته

 رشته نظر از بودند. مرد بررسی مورد پژوهشگر 99

 علوم گروه در کنندگانشرکت از درصد 4/47 تحصيلی،

 از درصد 9/04 ودرصد در گروه علوم بالينی  06، پایه

 نفر 51 افراد این از داشتند. فعاليت بهداشتی گروه در آنان

                                                           
8 Face Validity 
9 Content Validity 
10 Impact Score 
11 Content Validity Index (CVI) 
12 Content Validity Ratio (CVR) 
13 Cronbach's alpha 
14 PearsonCorrelation 
15 Kolmogorov–Smirnov test 
16 Independent sample test 
17 One-Way ANOVA 
18 Spearman 

 در درصد( 0/31) نفر 04 دکتری، مقطع در درصد( 7/64)

 مقطع در درصد( 7/3) نفر 3 و ارشد کارشناسی مقطع

 جایگاه در پژوهشگران از درصد 7/99 بودند. کارشناسی

 درصد 5/6 و کارمند عنوان به درصد 6/15 علمی، هيأت

 به درصد( 9/95) نفر 66 افراد این از بودند. دانشجو نيز

 صورت به درصد( 3/14) نفر 11 و وقت تمام صورت

 کل از درصد 6/41 ميان این در داشتند. فعاليت وقت نيمه

 ينميانگ همچنين داشتند. اجرایی مسئوليت پژوهشگران

 73/9 معيار انحراف با 44/10 پژوهشگران کاری سابقه

 بود. متغير سال 05 تا 1 از آن محدوده که شد گزارش

 عملکرد نمره پژوهش، هدف به دستيابی راستای در

 هارچ در تفکيک به دانش ترجمان فرآیند در پژوهشگران

 و دانش انتقال دانش، توليد پژوهش، سوال انتقال حيطه

 گرفت. قرار بررسی مورد شواهد از استفاده ترویج

 با پژوهش سوال انتقال حيطه در پژوهشگران عملکرد

 31 تا 6 بازه )در 41/17±97/3 معيار انحراف و ميانگين

 گينميان با دانش توليد حيطه در مطلوب، سطح در امتياز(

 در امتياز( 35 تا 9 بازه )در 31/06±79/3 معيار انحراف و

 رافانح و ميانگين با دانش انتقال حيطه در مطلوب، سطح

 سطح در امتياز( 61 تا 10 بازه )در 97/39±97/6 معيار

 و نميانگي با شواهد از استفاده ترویج حيطه در و مطلوب

 در امتياز( 01 تا 4 بازه )در 37/13±41/3 معيار انحراف

 عملکرد نهایی، بررسی در شد. ارزیابی مطلوب سطح

 و ميانگين با دانش ترجمان فرآیند کل در پژوهشگران

 امتياز( 145 تا 07 بازه )در 99/76±96/13 معيار انحراف

 دولج در تفصيلی نتایج که شد معرفی مطلوب سطح در

 است. شده ارائه 1

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
is

m
j.2

1.
2.

13
4 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 is
m

j.b
pu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 13

http://bpums.ac.ir/
http://dx.doi.org/10.29252/ismj.21.2.134
https://ismj.bpums.ac.ir/article-1-922-en.html


 6331خرداد و تير / 2سال بيست و يكم/ شماره                                                    / طب جنوب                                       633

http://bpums.ac.ir 

 هش،پژو سؤال انتقال حيطه چهار در تفكيک )به دانش ترجمان فرآيند در پژوهشگران عملكرد نمره (6 جدول

 شواهد( از استفاده ترويج و دانش انتقال دانش، توليد

 رديف
 ترجمان هایحيطه

 دانش
 ميانگين

 انحراف

 معيار

 بيشترين

 )مد( فراواني
 بيشترين کمترين

 کل از درصد

 کسب قابل نمره

 64 09 9 17 97/3 41/17 پژوهش السؤ انتقال 1

 95 34 14 09 79/3 31/06 دانش توليد 0

 63 50 03 41 97/6 97/39 دانش انتقال 3

 69 01 5 13 41/3 37/13 شواهد از استفاده ترویج 4

 69 104 65 111 96/13 99/76 فرآیند( مجموع)کل

 

 رانپژوهشگ پژوهشی -آموزشی مشخصات رابطه تعيين در

 هک شد مشخص دانش، ترجمان فرآیند در آنان عملکرد با

 نظر از دانش، ترجمان فرآیند کل و هاحيطه از یک هيچ در

 دانش ترجمان عملکرد نمره بين داریمعنی رابطه آماری

 يلی/تحص مقطع تحصيلی/ رشته جنسيت/ با پژوهشگران

 اما ندارد. وجود کاری سابقه خدمت/ نوع شغلی/ وضعيت

 پژوهشگران عملکرد نمره ميانگين تفاوت ،0 جدول طبق

 مسئوليت فاقد و اجرایی مسئوليت دارای گروه دو در

 پژوهش سوال انتقال هایحيطه تمامی در اجرایی

(111/1=P،) 36/3(=95)T،) 104/1) دانش توليد=P، 

07/0(=95)T،) دانش انتقال (111/1=P، 63/0(=95)T،) 

 کل و (P، 06/0(=95)T=109/1) شواهد از استفاده ترویج

 نظر از (،P، 61/3(=95)T=111/1) دانش ترجمان فرآیند

 بود. دارمعنی آماری

 
 اجرايي مسئوليت حسب بر دانش ترجمان فرآيند در پژوهشگران عملكرد نمره مقايسه (2 جدول

 دانش ترجمان هایحيطه رديف
 تفاوت خير بله

 ميانگين

 شاخص

 T آزمون

 سطح

 معيار انحراف ميانگين فراواني معيار انحراف ميانگين فراواني داریمعني

 111/1 36/3 94/0 59/3 00/19 45 95/3 16/01 30 پژوهش الؤس انتقال 1

 104/1 07/0 15/0 11/4 44/05 45 65/3 51/09 30 دانش توليد 0

 111/1 63/0 14/4 61/6 11/36 45 69/6 16/41 30 دانش انتقال 3

 109/1 06/0 94/1 56/3 69/10 45 76/0 41/14 30 شواهد از استفاده ترویج 4

 <111/1 61/3 69/11 16/13 44/70 45 37/10 13/113 30 فرآیند( )کل مجموع

 

 صورت به پژوهشگران عملکرد تعيين منظور به ادامه در

 مرحله در دانش، ترجمان دهندهتشکيل حيطه 4 در مجزا

 4 و 1 هایگویه در (3 جدول )طبق پژوهش الؤس انتقال

 با دانشگاه پژوهشی هایاولویت از اطالع عنوان تحت

 جنتای کاربران با آشنایی و 4±19/1 معيار انحراف و ميانگين

 بيشترین 61/3±71/1 معيار انحراف و ميانگين با پژوهش

 آوردند. دست به را نمره

 

 دانش ترجمان فرآيند در پژوهش سوال انتقال حيطه در پژوهشگران عملكرد نمره (3 جدول

 حيطه
 شماره

 گويه
 ميانگين هاگويه

 انحراف

 معيار

 بيشترين

 )مد( فراواني
 نبيشتري کمترين

ال
نتق

ا
ؤس 

 ال
ش

وه
پژ

 

 5 1 5 19/1 4 دانشگاه پژوهشی هایاولویت از اطالع 1

 5 1 3 19/1 45/3 دانشگاه پژوهشی هایاولویت راستای در هاپژوهش اجرای 0

 5 1 4 19/1 47/3 پژوهش نتایج گيرانتصميم با آشنایی 3

 5 1 4 71/1 61/3 پژوهش نتایج کاربران با آشنایی 4

 5 1 0 15/1 66/0 دانشگاه پژوهشی هایگرانت به دسترسی 5

 5 1 1 16/1 19/0 پژوهش اجرای در دانشگاه از خارج منابع از استفاده 6
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 به دانش توليد مرحله در پژوهشگران ،4 جدول اساس بر

 انجام عنوان تحت 6 و 5 ،4 هایگویه در ترتيب

 ينميانگ با نفعانذی نياز با متناسب و روز به هایپژوهش

 برای الزم هایفعاليت انجام ،05/4±94/1 معيار انحراف و

 معيار انحراف و ميانگين با انتقال قابل پيام توليد

 مشخص بين مناسب زمانی فاصله رعایت و 93/1±17/4

 يارمع انحراف و ميانگين با پژوهش شروع تا موضوع شدن

  نمودند. کسب را نمره بيشترین 93/1±19/4
 

 دانش ترجمان فرآيند در دانش توليد حيطه در پژوهشگران عملكرد نمره (4 جدول

 حيطه
 شماره

 گويه
 ميانگين هاگويه

 انحراف

 معيار

 بيشترين

 )مد( فراواني
 بيشترين کمترين

يد
تول

 
ش

دان
 

 5 1 3 77/1 76/0 پژوهش نتایج گيرانتصميم مشارکت با هاپژوهش اجرای 1

 5 1 3 73/1 16/3 پژوهش نتایج کاربران مشارکت با هاپژوهش اجرای 0

 5 1 4 99/1 96/3 نفعانذی برای کاربردی و باکيفيت هایپژوهش اجرای 3

 5 1 5 94/1 05/4 نفعانذی نياز با متناسب و روز به هایپژوهش انجام 4

 5 1 4 93/1 17/4 انتقال قابل پيام توليد برای الزم هایفعاليت انجام 5

 5 0 4 93/1 19/4 پژوهش شروع تا موضوع شدن مشخص بين مناسب زمانی فاصله رعایت 6

 5 1 4 71/1 4 گزارش قالب در نتایج ارائه و پایان ميان مناسب زمانی فاصله رعایت 9

 

 دو به دانش، انتقال حيطه در پژوهشگران عملکرد ادامه در

 رارق ارزیابی مورد دانش غيرفعال انتشار و فعال انتشار روش

 عنوان تحت 9و 6 هایگویه در ترتيب به پژوهشگران گرفت.

 ينميانگ با خارجی و داخلی مجالت در پژوهش نتایج انتشار

 در پژوهش نتایج ارائه و 59/4±65/1 معيار انحراف و

 با خارجی و داخلی هایهمایش و سمينارها ها،کنفرانس

 تدس به را نمره بيشترین 00/4±75/1 معيار انحراف و ميانگين

 عالوه به است. شده ارائه 5 جدول در تفصيلی نتایج آوردند.

 فعال غير انتشار بخش نمره کل از درصد 75/91 پژوهشگران

 بخش در اما نمودند کسب (7 و 9 ،9 ،6 های)گویه دانش

 درصد 0/45 تنها (10 و 11 ،11 های)گویه دانش فعال انتشار

 دادند. اختصاص خود به را نمره کل از
 

 دانش ترجمان فرآيند در دانش انتقال حيطه در پژوهشگران عملكرد نمره (5 جدول

 حيطه
 شماره

 گويه
 ميانگين هاگويه

 انحراف

 معيار

 بيشترين

 )مد( فراواني
 نبيشتري کمترين

ال
نتق

ا
 

ش
دان

 

 5 1 3 79/1 60/0 پژوهش نتایج گيرانتصميم از فهرستی تهيه 1

 5 1 3 13/1 3 پژوهش نتایج کاربران از فهرستی تهيه 0

 5 1 4 19/1 49/3 پژوهش از حاصل دانش انتقال موضوع با آشنایی 3

 5 0 4 96/1 96/3 انتقال قابل پيام صورت به پژوهش نتایج ارائه 4

 5 0 4 96/1 69/3 پژوهش نفعانذی با تعامل در الزم ارتباطی هایمهارت از برخورداری 5

 5 0 5 65/1 59/4 خارجی و داخلی مجالت در پژوهش نتایج انتشار 6

 5 0 5 75/1 00/4 خارجی و داخلی هایهمایش و سمينارها ها،کنفرانس در پژوهش نتایج ارائه 9

 5 1 1 14/1 90/1 علمی غير نشریات در پژوهش نتایج انتشار 9

 5 1 4 03/1 99/3 آنان درخواست با کاربران به پژوهش نتایج ارسال 7

 5 1 1 17/1 11/0 آنان درخواست بدون کاربران به پژوهش نتایج ارسال 11

 5 1 0 04/1 91/0 کاربران مناسب زبان به پژوهش نتایج ارسال و تهيه 11

 5 1 1 10/1 79/1 هارسانه در پژوهش نتایج انتشار 10

 

 عملکرد تعيين با ارتباط در هایافته ،6 جدول اساس بر

 ددا نشان شواهد از استفاده ترویج مرحله در پژوهشگران

 هاپژوهش اجرای عنوان تحت 1 گویه در پژوهشگران که

 انحراف و ميانگين با شواهد بر مبتنی گيریتصميم هدف با

  دند.دا اختصاص خود به را نمره بيشترین 79/3±10/1 معيار
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 دانش ترجمان فرآيند در شواهد از استفاده ترويج حيطه در پژوهشگران عملكرد نمره (1 جدول

 حيطه
 شماره

 گويه
 ميانگين هاگويه

 انحراف

 معيار

 بيشترين

 )مد( فراواني
 بيشترين کمترين

یج
رو

ت
 

اده
ستف

ا
 از 

واه
ش

 د

 5 1 5 10/1 79/3 شواهد بر مبتنی گيریتصميم هدف با هاپژوهش اجرای 1

 5 1 4 17/1 00/3 يرانگتصميم توسط پژوهش شواهد از استفاده ميزان بررسی 0

 5 1 3 11/1 17/3 کاربران توسط پژوهش شواهد از استفاده ميزان بررسی 3

 5 1 4 14/1 3 شواهد از هاستفاد برای کاربران رفتار تغيير احتمالی موانع شناسایی 4

 

 بحث
 با بودن گنناهم و پراکنده دليل به هاپژوهش از بسياری

 و ناکارآمدی به منجر دانشگاه پژوهشی هایاولویت

 هایاولویت راستای در که این ترمهم و شوندمی کاریدوباره

 نظام از بخشی عنوان به دانش ترجمان .نيستند سالمت نظام

 است هاییفعاليت و هاروش از ایمجموعه دانش، مدیریت

 طی هم سمت به عمل و دانش جذب و کشش دنبال به که

 هب نهایت در که هدف این با دهد؛می رخ طرفه دو فرآیند یک

 منظا در دانش کاربرد هایفرآیند اثربخشی و درک افزایش

 تعيين هدف با حاضر پژوهش لذا .(01) شود منتج سالمت

 قالانت از بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران عملکرد

 مانترج فرآیند در شواهد از استفاده ترویج تا پژوهش الؤس

 است. گرفته صورت دانش

 الؤس انتقال حيطه 4 ميان در که داد نشان پژوهش هاییافته

 شواهد، از استفاده ترویج و دانش انتقال دانش، توليد پژوهش،

 سایر هب نسبت دانش توليد حيطه در پاسخگویان عملکرد نمره

 تر،پایين سطوحی در و است بوده اهميت حائز هاحيطه

 و پژوهش الؤس انتقال شواهد، از استفاده ترویج هایحيطه

 اهميت دارای ،پژوهشگران سوی از ترتيب به دانش انتقال

 پژوهشگران عملکرد اجمالی نگاهی در اند.شده معرفی

 سطح در دانش ترجمان فرآیند کل و حيطه 4 هر در دانشگاه

 که نمود استنباط چنين توانمی لذا است. بوده مطلوب

 ایهکنندهشروع بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران

 ؛شوندمی محسوب پژوهشی هایفعاليت اجرای برای خوبی

 با دهند.می قرار دانش توليد را خود اصلی هدف که چرا

 ينب موجود شکاف بيشترین پژوهشگران ميان در حال،این

 است. شده گزارش دانش انتقال حيطه در عمل و دانش

 به وفقم پژوهشگران اگر حتی خوشبينانه، نگاهی در بنابراین

 به را آن تبادل و انتقال زمينه اما شوند باکيفيت شواهد توليد

 به هشپژو نسازند، فراهم نفعانذی به نتایج دستيابی منظور

 است موجود مشکالت از مشکلی حل که خود نهایی هدف

 ترجمان از موجود هایتعریف اساس بر که چرا رسيد. نخواهد

 تمامی ،«دانش ترجمه چرخه مدل» داشتن نظر در با و دانش

 مکمل ایچرخه فرآیند یک طی دانش ترجمان هایحيطه

 رسای شکبی مراحل، از یک هر در ضعف و هستند یکدیگر

 که است ضروری لذا داد. قرارخواهد ثيرأت تحت را هاحيطه

 اهداف راستای در را خود تشویقی هایسياست دانشگاه

 رد دانش ترجمان موانع دیگر از نماید. تنظيم دانش ترجمان

 طرحم پژوهشگران سوی از که بوشهر پزشکی علوم دانشگاه

 هایحوزه در پژوهشگران به ضعيف ایمشاوره خدمات شده،

 نحوه و آماری خدمات متون، جستجوی نفعان،ذی شناسایی

 کرد انبي چنين توانمی اساس این بر است. بوده شواهد انتشار

 وارد کامل انگيزه با پژوهشگران موارد از بسياری در که

 مسير اب آشنایی عدم وقت، کمبود دليل به اما شوندمی پژوهش

 سایر با تعامل عدم و آموزشی امکانات کمبود پژوهش،

 و نندکمی اکتفا پژوهش انجام به تنها نفعانذی و پژوهشگران

 منصرف دانش ترجمان مراحل انجام و مسير ادامه پيمودن از

 زا دانشگاه حمایت وضعيت، این بهبود راستای در شوند.می

 رسانیآگاهی ضمن که دانش، گرانواسطه جایگاه در افرادی،

 در پژوهشگران، برای دانش ترجمان مسير سازیشفاف و

 خواهد ضروری باشند، آنان رسانکمک مذکور مراحل تمامی

 علوی ،فردوسی همکاران، و حسينی هایپژوهش نتایج بود.

 و 16 ،14) دارند خوانیهم حاضر پژوهش با کرمانشاهانی و

 ابعاد ميان در ،همکاران و کاظمیشریف مطالعه در (.19

 تشاران حيطه آبيک، درمان و بهداشت شبکه در دانش مدیریت

 رارق توجه مورد بيشتر پژوهشگران دیدگاه از دانش انتقال و
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 یسازمان فرهنگ ترویج احتماالً مورد این در که است گرفته

 اسطهو به آبيک، شهرستان درمان و بهداشت شبکه در مناسب

 وضعيت (.17) است بوده موثر دارند، عهده به که رسالتی نوع

 و همکاران و حسينی مطالعات در دانش ترجمان فرآیند کلی

 عرفیم مناسب حد از ترپایين و متوسط سطح در کرمانشاهانی

 توانمی را حاضر پژوهش با متفاوت نتایج این دليل است. شده

 در پژوهشگران حاضر، پژوهش در که نمود تفسير چنين

 آوریفراهم دانش، ترجمان در خود وضعيت ارزیابی

 را دانش ترجمان اهداف اجرای راستای در مناسب ساختاری

 سایر در اما اندنموده قلمداد پژوهشی هایمهره نقش از ترمهم

 ،خود هایفعاليت خودارزیابی از فارغ پژوهشگران مطالعات،

 (.19 و 14) اندنموده ارزیابی انتقادی دید با را سازمان وضعيت

 در اجرایی مسئوليت دارای پژوهشگران عملکرد همچنين

 شده زارشگ بهتر اجرایی مسئوليت فاقد پژوهشگران با مقایسه

 کنار در هک پژوهشگرانی نمود، استنباط چنين بتوان شاید است.

 یاجرای هایمسئوليت از خود پژوهشی -آموزشی هایفعاليت

 و مسائل با بيشتر درگيری حسب بر هستند، برخوردار

 با تریهدفمند و بهتر ارتباطات از سازمانی، هایچالش

 تریبيش انگيزه و تمایل و بوده برخوردار پژوهشی نفعانذی

 داشت. خواهند دانش ترجمان مراحل تمامی اجرای برای

 ژوهش،پ سوال انتقال حيطه در شد اشاره پيشتر که گونههمان

 پژوهشی هایاولویت از اطالع» گویه 0 در پژوهشگران

 عملکرد بهترین «پژوهش نتایج کاربران با آشنایی» و «دانشگاه

 گونههمان ها،اولویت تعيين فرآیند در اند.نموده گزارش را

 برای سالمت حوزه پژوهش کميسيون گزارش در که

 هاالؤس این به توجه شده، مطرح 1771 سال در 17توسعه

 شود؟می داده گوش کسانی چه صدای به است: ضروری

 و دارد؟ قرار گيریتصميم سأر در کسانی چه نظرات نقطه

 هایفعاليت محور کسانی چه بهداشتی منافع عبارتی به

 هادانشگاه اکثر امروزه که ایمسأله .(00) دارد؟ قرار پژوهشی

 که است این هستند روبرو آن با پژوهشی مراکز و

 هيأت اعضای از نظرسنجی با غالباً پژوهشی هایاولویت

 رد گردد.می تدوین مخاطبين از نيازسنجی جای به علمی،

                                                           
19.Commission on Health Research for Development (CHRD) 

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی هایاولویت حاضر حال

 و منابع مدیریت آموزش، سالمت، حيطه 4 در بوشهر

 ایهطرح برای فراخوان قالب در که است شده ارائه فرهنگی

 شود.می معرفی پژوهشگران به فصلی، صورت به پژوهشی،

 مشکالت و هاچالش اساس بر هااولویت از بسياری هرچند

 اهدشو نمودن اجرایی منظور به اما شده طراحی بوشهر استان

 زا موقع به نيازسنجی طی هااولویت که باشد بهتر شاید

 تریعين مشکالت و نيازها قالب در گيرانتصميم و کاربران

 اختيار در شده روز به فهرست صورت به و شود تدوین

 رایب دریافتی شواهد که هدف این با گيرد؛ قرار پژوهشگران

 ارانهمک و حسينی باشد. ترکاربردی و ترملموس نفعانذی

 مذکور نتایج به نيز خود هایپژوهش در کرمانشاهانی و

 و گاگلياردی دیگر پژوهشی در (.19 و 14) اندیافته دست

 با ایمصاحبه طی را پژوهشی هایاولویت همکاران،

 قرار پژوهشگران اختيار در و شناسایی پژوهش گيرانتصميم

 از پژوهشگران هم و گيرانتصميم هم طریق بدین و دادند

 پژوهشگران مقابل در .(11) داشتند رضایت مذکور فرآیند

 اجرای در دانشگاه از خارج منابع از استفاده» لفهؤم در

 هب پژوهش الؤس انتقال مرحله در را رتبه کمترین «پژوهش

 پژوهشگران که دليل این به شاید اند.داده اختصاص خود

  تعامل و ارتباط مربوطه هایسازمان دیگر با دانشگاه

  اند.نداشته مناسب

 حيطه 4 ميان در بوشهر پزشکی علوم دانشگاه پژوهشگران

 انشد توليد حيطه به را نمره حداکثر دانش، ترجمان فرآیند

 در ار عملکرد بهترین و اندداده اختصاص مطلوب سطح با

 نياز با متناسب و روز به هایپژوهش انجام» لفهؤم 3

 بلاق پيام توليد برای الزم هایفعاليت انجام» ،«نفعانذی

 دنش مشخص بين مناسب زمانی فاصله رعایت» و «انتقال

 الانتق قابل هایپيام اند.داشته «پژوهش شروع تا موضوع

 هک دارد بالينی راهنماهای و منظم مروری مطالعات به اشاره

 دیگر و متخصصين گيران،تصميم ویژه به نفعانذی برای

 ظورمن به باشد. کاربردی زمان حداقل صرف با پژوهشگران

 هایطرح ساختار اصالح شاید انتقال قابل پيام توليد
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 خصمش برای بخشی گرفتن نظر در منظور به پيشنهادی،

 به دهیجهت در تواندمی پژوهش مخاطب گروه نمودن

 تایجن با همسو باشد. ثرؤم پژوهشگران هایفعاليت مسير

 در پژوهشگران ،کرمانشاهانی مطالعه در حاضر پژوهش

 هایطرح که داشتند توجه پژوهشی هایطرح انجام

 مقابل رد .(19) شوند انجام مفيد و مقرر زمان در کاربردی

 مشارکت با پژوهش اجرای» لفهؤم در پژوهشگران

 گزارش عملکرد کمترین «پژوهش نتایج گيرانتصميم

 تاس این رابطه این در پژوهشگران دیدگاه احتماال اند.کرده

 روند در گيرانتصميم جمله از پژوهش نفعانذی که

 است نياز تنها و دارند قرار آنان مقابل گروه در پژوهش

 هب پژوهش از حاصل نتایج ارائه به شواهد تکميل از پس

 انعنو به گرانواسطه حضور اینکه از غافل بپردازند. آنان

 پایان تا شروع از دانش گرانکنش ميان 01دانش رسانانآذوقه

  است. ضروری پژوهش

 در ار تمرکز بيشترین پژوهشگران دانش، انتقال حيطه در

 و داخلی مجالت در پژوهش نتایج انتشار» هایگویه

 و سمينارها ها،کنفرانس در پژوهش نتایج ارائه» و «خارجی

 از بخشی عنوان به «خارجی و داخلی هایهمایش

 است رذک قابل اند.داشته دانش غيرفعال انتشار هایفعاليت

 ،همکاران و نجات مطالعات با حاضر پژوهش نتایج که

 دارد خوانیهم ،همکاران و منصوریان و همکاران و قربانی

 هایسياست که زمانی تا است بدیهی کامالً (.19 و 15 ،13)

 اندرم بهداشت، وزارت سطح در حتی و دانشگاه تشویقی

 مقاالت، قالب در شواهد ارائه پایه بر پزشکی آموزش و

 باشد؛ قبيل این از مواردی یا و هاکنفرانس در انتشار

 زا غافل برداشت. خواهند گام راستا همين در پژوهشگران

 اننفعذی توسط مقاالت در موجود شواهد از استفاده اینکه

 هب رسانیاطالع عدم دليل به موارد از بسياری در مربوطه

 ودنب برزمان و پژوهشی مقاالت تخصصی زبان مخاطبين،

 نتایجی در اما شد. نخواهد محقق مجالت، انتشار فرآیند

 که اندنموده بيان ،همکاران و الندری همسو غير

 واهدش انتشار بخش در مناسبی وضعيت دارای پژوهشگران

                                                           
20 .Knowledge Purveyors 

 توانمی را نتایجی چنين دالیل از یکی که اندبوده پژوهشی

 هایفعاليت شروع قدمت و پژوهشی زمينه بودن مناسب به

 تنسب کانادا دانشگاهی پژوهشگران ميان در دانش ترجمان

 را شدان انتقال رتبه کمترین پژوهشگران عالوه به (.7) داد

 «علمی غير نشریات در پژوهش نتایج انتشار» لفهؤم در

 به هک امتيازی دليل به پژوهشگران شکبی اند.نموده کسب

 از محوردانش هایسازمان سوی از استخدام و ارتقا منظور

 نند،کمی کسب پژوهشی نشریات در نتایج انتشار طریق

 رد شواهد انتشار مانند انتشار هایروش دیگر به تمایلی

 جیتروی نشریات که صورتی در ندارند. ترویجی نشریات

 برای همف قابل و ساده زبان به پژوهش پيام انتشار دليل به

 در و کاربردی بسيار مردم، و بيماران ویژه به دانش کاربران

 نياز اینبنابر بود. خواهد ثيرگذارأت شواهد از استفاده ترویج

 هدف با دانشگاه پژوهشی هایسياست در بازنگری به

 انتقال جهت پژوهشگران برای آورالزام قوانين تدوین

 شود.می احساس هایافته هدفمند

 رد پژوهشگران عملکرد حاضر پژوهش نتایج به توجه با

 قالانت از باالتر سطحی در شواهد از استفاده ترویج حيطه

 وردبرآ دانش توليد از کمتر دانش، انتقال و پژوهش الؤس

 بررسی، مورد هایگویه ميان در عالوه به است. شده

 با هاپژوهش اجرای» در را عملکرد بهترین پژوهشگران

 از اند.داشته «شواهد بر مبتنی گيریتصميم هدف

 در ویژه به شواهد، از استفاده در اهميت حائز هایموضوع

 قيممست ارتباط در پژوهش نتایج که درمان و بهداشت حوزه

 واهدش بر مبتنی گيریتصميم دارد، قرار جامعه سالمت با

 انشد کاربران دیگر و بالينی متخصصين ميان در که است

 این به توجه کند.می پيدا معنا درمان و بهداشت کادر در

 یپژوهش هایفعاليت بودن هدفدار از مثبتی نشانه گویه

 رانکارب و نفعانذی صرف اتکای عدم به اميد و پژوهشگران

 شده تعيين پيش از شواهد دیگر و هاتجربه به دانش

 ویهگ به را امتياز کمترین پژوهشگران مقابل در باشد.می

 استفاده برای کاربران رفتار تغيير احتمالی موانع شناسایی»

 نتاکنو که دليل این به شاید اند.داده اختصاص «شواهد از
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 و مخاطبين آگاهی سطح در تغيير به تنها پژوهشگران

 انشد غيرفعال نشر هایروش به اتکا با پژوهشی نفعانذی

 رفتار و عملکرد در تغيير به چندانی توجه و اندنموده بسنده

 راچ اند.نداشته دانش ترجمان اصلی هدف عنوان به کاربران

 نکرده درک را هدف این پژوهشگران خود است ممکن که

  باشد. نشده تعریف آنان برای یا

 

 گيرینتيجه

 ضروری عنصری دانش، ترجمان به معطوف هایپژوهش

 محسوب کشور سالمت نظام هایهدف پيشبرد در

 هاییپژوهش چنين از حاصل دانش طرفی از زیرا شوند.می

 قادر د،شونمی گرفته کار به خدمات کنندگانارائه توسط که

 مقرون و موثرتر را سالمت نظام هایمراقبت بود خواهند

 هاهشپژو سایر برخالف دیگر، طرف از و نمایند ترصرفهبه

 رد؛ک نخواهند اکتفا خطی فرآیند طی دانش انتقال به تنها

 و هکنند توليد گروه ميان تعامل بر ایویژه کيدأت بلکه

 مباحث به توجه با داشت. خواهند دانش کننده مصرف

 علوم دانشگاه پژوهشگران عملکرد چند هر شده، اشاره

 سطح در دانش ترجمان فرآیند کل در بوشهر پزشکی

 پژوهشگران عمل و دانش بين شکاف اما دارد قرار مطلوب

 هب نياز دانش انتقال و پژوهش الؤس انتقال هایحيطه در

 قویتت نيز و نقيصه این رفع منظور به لذا دارد. ثرؤم دخالت

 وهشپژ پایان تا شروع از پژوهشی هایفعاليت ابعاد تمامی

 ميان در دانش ترجمان فرآیند نمودن عملياتی و

 ساختاری و مقدمات آوری فراهم دانشگاه، پژوهشگران

 اتتحقيق معاونت در دانش ترجمان کميته عنوان با مناسب

 هاپژوهش مالی منابع و هاهزینه مينأت دانشگاه، فناوری و

 پژوهشی هایسياست در بازنگری دانش، ترجمان هدف با

 مدیریت در آورالزام قوانين تدوین هدف با دانشگاه

 بازیابی و بازنمون تا نيازسنجی از پژوهشی محتوای

 پيشنهادی هایطرح نهایی گزارش قالب اصالح اطالعات،

 به پژوهش پيام عنوان تحت بخشی نمودن اضافه و دانشگاه

 هيهت و مخاطبين( )زبان غيرتخصصی و تخصصی زبان

 رد پژوهشگران هایطرح برای ویژه مخاطبين از فهرستی

 تعامالت حفظ و ایجاد منظور به دانشگاه اطالعاتی بانک

 تقابلي که هستند مواردی از نفعانذی و پژوهشگران ميان

 در که است ضروری عالوه به داشت. خواهند اجرایی

 رابطان عنوان به دانش، گرانواسطه نقش آتی هایپژوهش

 و يلتسه در گذاران،سياست و گيرانتصميم و پژوهشگران

 هایسازمان در ویژه به دانش ترجمان فرآیند تسریع

 گيرد. قرار بررسی مورد محوردانش

 

 قدرداني و سپاس

 انشکدهد ارشد کارشناسی نامهپایان از برگرفته حاضر مطالعه

 لومع دانشگاه رسانیاطالع و کتابداری گروه و پيراپزشکی

 انشد ترجمان فرآیند یبررس» عنوان تحت بوشهر پزشکی

 ساسا بر بوشهر یپزشک علوم دانشگاه پژوهشگران انيم در

 نیا در دانش گرانواسطه نقش و دانش ترجمه چرخه مدل

 تصویب 0/4/1375 تاریخ در و 953 کد با که است «فرآیند

 محترم معاونت توسط پژوهشی هایهزینه مينأت با و

 انپای در است. شده انجام دانشگاه این فناوری و تحقيقات

 استادان از را خود قدردانی و سپاس مراتب پژوهشگران

 شرکت گرامی پژوهشگران و خبرگان هيات اعضای محترم

 دارند.می اعالم مطالعه این در کننده
 

  منافع تضاد

 است. دهنش بيان نویسندگان توسط منافع تعارض گونه هيچ
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Abstract 

Background: The knowledge transfer gap is one of the challenges facing the healthcare system. Nowadays, 
choosing the right and all-inclusive audience, determining the research priorities and publishing the key message 
of the research in a simple and understandable language have a special place in research. Knowledge translation 
is an effective strategy for acceptance and application of research results in practice. Therefore, the present study 
aimed to determine the performance of researchers at Bushehr University of Medical Sciences from the transfer 
of research question to promoting the use of evidence in the process of knowledge translation. 
Materials and Methods: This descriptive survey recruited a population of researchers from Bushehr University 
of Medical Sciences who were randomly selected. Eighty-three researchers were selected if they met the inclusion 
criteria of having at least five approved research projects from 2011 to 2015 as the main researcher or collaborator. 
Data were collected using Self-Assessment Questionnaire of Academic Researchers Knowledge Translation 
Activities, which was validated in another phase of this research. 
Results: The findings of this study showed that the researchers' performance was better in the following items: 
knowing research priorities of the university (4±1.08), familiarity with the users of the research results (3.61±0.90) 
(the transfer of research question domain), conducting up-to-date research in accordance with the needs of the 
stakeholders (4.25±0.84), performing the necessary activities to produce a transmittable message (4.09±0.83) and 
observing the appropriate interval between determining the subject and beginning the study (4.08±0.83) 
(knowledge production domain), publication of research results in local and foreign journals (4.58±0.65), 
presenting the research results in local and foreign conferences, seminars and congresses (4.22±0.95) (knowledge 
transfer domain) and conducting research with the objective of evidence-based decision making (3.97±1.02) 
(promoting the use of evidence domain). 
Conclusion: The results indicate that although the performance of researchers is Bushehr University of Medical 
Sciences is at a desirable level in the whole process of knowledge translation, but the gap between the knowledge 
and practice in transfer of research question and knowledge requires effective intervention. Therefore, it is 
suggested that a Knowledge Translation Committee be established at the Deputy of Research and Technology. 
 
 
 
 

Key words: Researchers, Knowledge translation, Transfer of research question, Knowledge production, Knowledge transfer, 
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