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Abstract
Objective (s): Health policy and management knowledge translation is the ‘process of production, exchange and use of valid
and quality knowledge for health policy makers and managers’. There is a Know-do gap in health policy and management.
This study aimed to identify facilitators of knowledge translation in health policy and management.
Methods: This was a scoping review. All published articles on the facilitators to knowledge translation in health policy and
management from 1 January 2002 to 20 March 2021 in nine databases were searched. Finally, 49 documents were reviewed
and analyzed using MAXQDA software.
Results: Overall 59 facilitators to health policy and management knowledge translation were identified and were grouped into
seven categories including factors related to the characteristics of the healthcare system, the healthcare organization, the health
policy and management knowledge, the knowledge producer, the knowledge user, the knowledge transfer technology and the
communication between the knowledge producer and the user. Improving communication between researchers and
policymakers and managers, generating applied knowledge, increasing access to valid evidence, developing knowledge
producers’ and users’ skills, increasing collaboration between researchers and policymakers and managers, and increasing
research resources were the most often reported facilitators to knowledge translation in health policy and management.
Conclusion: Researchers should be encouraged to produce applied knowledge and policymakers and managers should be
encouraged to use research evidence in their decision-making. Appropriate policies, strategies, methods, and standards should
be used to make more use of the knowledge generated in health policy and management.
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تسهیل کننده های ترجمان دانش سیاست گذاری و مدیریت سالمت :یک مرور حیطه ای

مقدمه :ترجمان دانش سياستگذاری و مدیریت سالمت فرایند توليد ،تبادل و استفاده از دانش معتبر و با کيفيت برای سياستگذاری و مدیریت نظام سالمت

مواد و روش کار :این پژوهش با روش مرور حيطهای انجام شد .کليه مقاالت منتشر شده در زمينه تسهيل کنندههاای ترجماان داناش سياساتگاذاری و
مدیریت سالمت در بازه زمانی  1ژانویه  2002تا  20مارس  2021ميالدی در  9پایگاه دادهای جستجو و جمعآوری شادند .در نهایات ،تعاداد  49مقالاه باا
روش تحليل موضوعی با استفاده از نرم افزار  MAXQDA10تحليل شدند.
یافتهها :تعداد  59تسهيل کننده ترجمان دانش سياستگذاری و مدیریت سالمت شناسایی شد که در هفت دسته تسهيلکنندههای مرتبط با بخش سالمت،
سازمان بهداشتی و درمانی ،دانش سياستگذاری و مدیریت سالمت ،توليد کننده دانش ،استفاده کننده دانش ،فناوری انتقال دانش و ارتباط بين توليد کننده
و استفاده کننده دانش گروه بندی شدند .پرتکرارترین عوامل تسهيل کننده ترجماان داناش در مطالعاات یبلای شاامل بهباود ارتبااط باين پژوهشاگران و
سياستگذاران و مدیران ،ارائه نتایج کاربردی ،افزایش دسترسی به شواهد معتبر ،توسعه مهارتهای انجام و استفاده از پژوهش ،همکاری باين پژوهشاگران و
سياستگذاران و مدیران سالمت و افزایش منابع بود.
نتیجهگیری :پژوهشگران باید تشویق به توليد دانش کاربردی و سياستگذاران و مدیران تشویق به استفاده از شواهد پژوهشی در تصاميمگياریهاای خاود
شوند .سياستها ،راهبردها ،روشها و استانداردهای مناسبی باید برای استفاده بيشتر از دانش توليد شده در سياساتگذاری و مادیریت نظاام ساالمت بکاار
گرفته شود.
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است .شکافی بين دانش توليد و استفاده شده در سياستگذاری و مدیریت نظام سالمت وجود دارد .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف شناسایی تسهيل کننده-
های ترجمان دانش در حوزه سياستگذاری و مدیریت سالمت انجام شد.

کلیدواژه :ترجمان دانش ،تسهيل کننده ،سياستگذاری سالمت ،مدیریت سالمت ،مرور حيطه ای
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سازمان های بهداشتی و درمانی سازمانهاای پيیياده و باا یابليات
تطبيق بسيار باال هستند که در یك محيط متغير فعاليت میکنناد.
در نتيجه ،مدیران بهداشتی و درمانی باید تصميماتی اتخاذ کنند تاا
بتوانند انسجام داخلی سازمانهای خاود را حفاک کنناد و بهتار باه
انتظااارات محاايط پيرامااون پاسااخ دهنااد .اتلاا تصااميمات در
سااازمانهااای بهداشااتی و درمااانی پيیيااده و بغاارنج هسااتند .از
راهکارهای ساده نمی توان برای حل این نوع مسایل پيیيده استفاده
کرد که خود منجر باه پيیيادگی بيشاتر مساایل و باروز مشاکالت
جدید خواهد شد .مدیران سازمانهای بهداشتی و درماانی باا توجاه
به منابع محدود و نيازها و انتظارات نامحدود ماردم باا لاالشهاای
زیادی در زمينه ارائه خدمات سالمت با کيفيت ،ایمن و اثاربخش باا
یيمت مناس مواجه هستند .پژوهشهای زیادی در حوزه بهداشات
و درمان انجام می شوند که باه شناساایی مشاکالت و لاالشهاای
سازمان های بهداشتی و درمانی و راهکارهای ماوثر بارای رفاع آنهاا
میپردازند .انجام این پژوهشها مستلزم صرف زمان و هزیناه اسات.
سياسااتگذاران و ماادیران سااالمت بایااد از شااواهد پژوهشاای معتباار
موجود برای برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل ساازمانهاای
بهداشتی و درمانی استفاده کنناد .ترجماان داناش سياساتگذاری و
مدیریت سازمانهای بهداشتی و درماانی موجا اساتفاده بهيناه از
منابع کمياب و افزایش بهرهوری این سازمانها میشود [.]1
سازمان موسسات پژوهش سالمت کانادا ترجماان داناش در بخاش
سالمت را «توليد ،انتقال ،تبادل و اساتفاده درسات از داناش بارای
ارتقای سالمت ،ارائه کاالها و خدمات اثربخش سالمت و تقویت نظام
سالمت» تعریف کرده است [ .]2به عبارتی ،ترجمان داناش ساالمت
فرایند تولياد ،تباادل و اساتفاده از داناش باهمنظاور تقویات نظاام
سالمت ،بهبود فرایندهای کاری ،توليد و ارائه کاالها و خدمات ما ثر
بهداشتی و درمانی و در نهایت ،بهبود ساالمت ماردم جامعاه اسات.
ترجمااان دانااش  Knowledge translationفراتاار از ترجمااان
پژوهش  Research translationاسات کاه باهمعناای تباادل و
استفاده از یافته های یك پژوهش است .داناش کااربردی در فرایناد
ترجمان دانش ،منتقل ،دریافت ،تطبيق و استفاده میشود .یافتههای
پژوهشی با شواهد مختلاف ترکيا شاده و متناسا باا سااختار و
فرهنگ سازمان هاای بهداشاتی و درماانی راهکارهاای مناسا  ،باه
صورت دانش ارائه میشود .ترجمان دانش سياساتگذاری و مادیریت
سالمت فرایند توليد ،تبادل و استفاده از دانش معتبار و باا کيفيات
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برای سياستگذاری و مدیریت نظام سالمت است [ .]3ترجمان دانش
سياستگذاری و مدیریت سالمت با هدف کاهش شکاف بين نظریه و
عمل ،همیون پلی بين شواهد پژوهشی و سياساتهاا و تصاميمات
عمل میکند .هدف ترجمان دانش این است کاه صارفاپ پژوهشاگران
دانش را تولياد نکنناد؛ بلکاه داناش تولياد شاده در عمال ،توساط
سياستگذاران و مدیران سالمت برای حال مشاکالت نظاام ساالمت
استفاده شود .ترجمان دانش سياستگذاری و مدیریت سالمت فرایند
ارتباط دو طرفه بين پژوهشگران و سياستگذاران و مادیران ساالمت
است که بر اساس آن پژوهشگران با توجه به نيازهای سياساتگذاران
و مدیران نظام سالمت ،پژوهش های کاربردی انجام داده و نتایج آنها
توسط سياستگذاران و مدیران سالمت استفاده میشود.
شکافی بين آنیه میدانيم و آنیه انجام میدهيم Know-do gap
همواره در بخش سالمت وجود داشته است [ .]4فاصلهای بين توليد
شواهد پژوهشی و بکارگيری نتایج پژوهشهاا در عمال وجاود دارد.
پژوهشااگران یافتااههااای پژوهشاای خااود را در مجااالت ،گزارشااات،
همایشها و کنفاران هاا ارائاه مایکنناد .در حاالیکاه ،مادیران و
کارکنان کمتر از این شواهد پژوهشی در عمل استفاده میکنند [.]5
عدم استفاده از شواهد پژوهشی منجر به کاهش کيفيات خادمات و
مرایبتهای سالمت [ ،]6استفاده ناکارامد از منابع [ ]7و در نهایات،
نتایج ضعيف سالمتی برای مردم میشاود [ .]8در مقابال ،ترجماان
دانش منجر به مدیریت علمای ساازمانهاای بهداشاتی و درماانی و
در نتيجه ،ارائه خدمات سالمت مبتنی بر شاواهد مایشاود کاه در
نهایاات ،منجاار بااه بهبااود رضااایت بيماااران و افاازایش بهاارهوری
سااازمانهااای بهداشااتی و درمااانی ماایشااود [ .]1 ، 9اگرلااه
سياستگذاران و مادیران ساازمانهاای بهداشاتی و درماانی از ارائاه
کنندگان خدمات سالمت مانند پزشکان و پرستاران می خواهند کاه
از شواهد پژوهشی در ارائاه خادمات ساالمت باه بيمااران اساتفاده
کننااد ،ولاايکن ،خااود کمتاار از دانااش موجااود در تصااميم گيااری،
سياستگذاری و مدیریت سالمت استفاده میکنند [ .]10در نتيجاه،
از سياستگذاری و مدیریت مبتنی بار شاواهد Evidence based
 Policy making and managementکمتاار از طباباات و
مرایبت مبتنی بر شاواهد  Evidence based practiceدر نظاام
سالمت استفاده میشود.
عوامل مرتبط با ظرفيت ،عالیه ،تواناایی و مهاارت توليدکننادگان و
استفادهکنندگان دانش و محيط سازمانهای بهداشتی و درماانی بار
فرایند ترجمان دانش اثر میگاذارد [ .]3پاژوهشهاای متعاددی در

سال بیستم ،شماره پنجم ،مهر ـ آبان 1400

جهان در زمينه تسهيل کنندههای ترجمان دانش انجام شاده اسات
[ .]11-13تحليل ،ترکي و تفسير نتاایج پاژوهشهاای مارتبط باا
تسهيلکنندههای ترجمان دانش سياستگذاری و مادیریت ساالمت،
منجر به توسعه مدل جامع و کاملی از تسهيل کننادههاای اصالی و
فرعی ترجماان داناش در حاوزه سياساتگذاری و مادیریت ساالمت
خواهد شد که تنها با انجام یك مطالعه پژوهشای یاا مطالعاه نتاایج
جداگانه این مطالعات نمیتوان به آن دست یافت .بنابراین ،پاژوهش
حاضر با هدف شناسایی و تبيين تسهيل کنندههای ترجماان داناش
سياستگذاری و مادیریت ساالمت باا ترکيا و تفساير یافتاههاای
مطالعات یبلای انجاام شاد .پژوهشاگران ،سياساتگذاران و مادیران
سالمت از یافتههای این پاژوهش مای توانناد بارای توساعه راهبارد
کاهش فاصله بين توليد و استفاده از دانش سياستگذاری و مادیریت
سالمت استفاده کنند.

Knowledge « ،»Knowledge translation« ،»generation
،»Knowledge exchang« ،»Knowledge uptake« ،»transfer
«Health « ،»Health policy« ،»Knowledge mobilization
Healthcare « ،»Health management« ،»policy making

 Knowledge Managementبرای دستيابی به مقااالت اینادک
نشاده در پایگاااههااای اطالعااات فاو مااورد بررساای یاارار گرفتنااد.
مطالعات بازیابی شده وارد نرمافزار  EndNote ×9شدند.
معيارهای ورود به مطالعه ،شامل تمامی پژوهشهای انجاام شاده در
حوزه تسهيل کنندههاای ترجماان داناش در باازه زماانی  1ژانویاه
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Knowledge and
،Knowledge Management
Journal of Knowledge ،Information Systems
Interdisciplinary Journal of ،Management information
Knowledge
Management
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،Information
Journal of Information & ،Development Journal

] [ DOI: 10.52547/payesh.20.5.529

مطالعه حاضر باا روش مارور حيطاهای  Scoping reviewانجاام
شد .مرور حيطه ای یك پژوهش ثانویه است که به ترکي و تحليال
یافتههای مطالعات پژوهشی اصيل میپردازد .مارور حيطاهای بارای
پاسخ به سواالت پژوهشی از ناوع "لاه ليازی" و "لارا" در یاك
حيطه موضوعی خاص مفيد است .از مطالعه مرور حيطهای میتاوان
برای شناسایی انواع شواهد موجاود در موضاوع ماورد نظار؛ ترسايم
نقشه ادبيات موضوع مربوطه ،بيان کليت موضاوع ،اجازاو و مفااهيم
کليدی آن؛ بررسی ماهيت و وساعت پاژوهش هاای انجاام شاده در
حوزه مورد نظر؛ شناسایی روشهای پژوهشی استفاده شده ،تلخيص
و انتشار یافتههای پژوهش و شناسایی و تحليل شکافهای پژوهشی
در ادبيات موضوعی مربوطه و تعيين ضرورت انجام مارور نظااممناد
استفاده کرد .مطالعه مرور حيطهای عالوه بر مقاالت پژوهشی اصايل
داوری شده ،به مرور ادبيات خاکستری نظير پایان ناماههاا ،خالصاه
مقاااالت کنفااران هااا ،گزارشااات سااازمانی و مقاااالت مااروری هاام
می پردازد .در مرور حيطهای از روش جستجوی نظااممناد اساتفاده
میشود ،وليکن ،مقاالت و مستندات بدست آمده ارزشايابی کيفيات
نماایشااوند .در نتيجااه ،مطالعااه ماارور حيطااهای در مااواردی کااه
سياستگذار یا مدیر نياز فوری به شواهد کلی در زمينه یاك موضاوع
خاص داشته باشد ،گزینه مناسبی در باين اناواع مطالعاات ماروری
است [ .]14در این پژوهش از پروتکل آرسکی ) (Arkseyو اوماالی
) (O'Malleyبرای انجام مرور حيطاهای اساتفاده شاد کاه شاامل
شش مرحله شناسایی سوال پژوهشی ،شناسایی مطالعاات مربوطاه،

 »organizationو «ترجماان داناش»« ،انتقاال و تباادل داناش»،
«تسهيل کننده»« ،توانمندساز»« ،سياستگذاری سالمت»« ،مدیریت
سااالمت» و «سااازمان بهداشااتی و درمااانی» ،بااهصااورت ترکيباای و
جداگانااه در پایگاااههااای داده الکترونيااك انگليساای «،»PubMed
«،»Springer« ،»Emerald« ،»Science Direct« ،»Scopus
« »Web of Scienceو پایگاااههااای داده الکترونيااك فارساای
« »SIDو « »Magiranو «بانااك اطالعاااتی پایاااننامااههااای علااوم
پزشکی کشور» انجام شد (جدول  .)1همیناين ،موتاور جساتجوی
« »Google scholarنيز برای اطمينان از دسترسی باه مطالعاات
مناس جستجو شد.
عالوه براین ،مجالت تخصصی در حوزه مدیریت اطالعاات و داناش
به ویاژه در بخاش ساالمت مانناد & Journal of Information
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انتخاب مطالعات ،ترسيم دادهها ،جمعآوری ،خالصهسازی و گازارش
نتاایج و در نهایات ،مشااوره اختيااری در ماورد نتاایج اسات [.]15
سواالت پژوهشی این مرور حيطهای عبارتند از «له عاواملی منجار
به تسهيل ترجماان داناش سياساتگذاری و مادیریت ساالمت مای
شااود » و «کاادام یااك از تسااهيل کنناادههااای ترجمااان دانااش
سياستگذاری و مدیریت سالمت بيشتر شایع هستند »
این پژوهش با تمرکز بر مطالعات منتشر شده به زبانهای فارسای و
انگليسی در زمينه شناسایی و تبيين تساهيل کننادههاای ترجماان
دانااش سياسااتگذاری و ماادیریت سااالمت در دهااههااای  80و 90
خورشيدی انجام شد .جستجو با کليدواژههاای انگليسای و فارسای
مناس «Knowledge « ،»Factor« ،»Enabler« ،»Facilitactor
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 Strategies ،Research ،healthو  Supportبود .خوشاه دوم در
برگيرناااده ده آیاااتم نظياااار Evidecne- ،Decision-makers
Health ،Government ،Faciliators ،informed decision
،Knowledge
transfer ،Implementation ،policy

 Quality ،Knowledge translationو  Researchersمایباشاد.
واژگااانی ماننااد Knowledge- ،Evidence-informed policy
 Support tools ،Management ،translationو Systemtic

تعداد  49مطالعاه در فاصاله زماانی  1ژانویاه  2002تاا  20ماارس
 2021ميالدی ( 30اسفند  )1399به بررسای تساهيل کننادههاای
ترجمان دانش سياساتگذاری و مادیریت ساالمت پرداختناد .آیاای
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 2002تااا  20مااارس  2021ماايالدی ( 30اساافند  )1399بااود.
معيارهاای خاروج از مطالعه نيز شاامل مطالعاات منتشار شاده باه
زبانهای مختلف به جز فارسی و انگليسی ،مطالعات منتشر شده بعد
از پایان  20مارس  2021ميالدی ( 30اسفند  )1399و منابع علمی
فاید متن کامل باود .یکای از نویساندگان وظيفاه اصالی ترباالگری
مطالعات را بر عهده داشت ،در صورت وجود مشکل ،با مشارکت نفار
دوم و بحث و تبادل نظر ،اجماع حاصل میشد.
به طور کلی ،تعداد 19532مقاله از طریق پایگاههاا اساتخراج شاد.
پ از حذف موارد تکراری و موارد فاید ماتن کامال ،تعاداد 1379
مطالعه برای بررسی عناوان و لکياده باایی ماناد کاه از ایان باين،
 1281مورد پ از بررسی عنوان و لکيده حذف شادند .تعاداد 98
مقاله در حوزه تسهيل کنندههاای ترجماان داناش در ایان مرحلاه
بدست آمد .پ از مطالعه دیيق مقاالت بایيماناده تعاداد  50مقالاه
به دليل عدم کاربرد در حوزه سياستگذاری و مدیریت سالمت حاذف
شدند .یك مقاله نيز با بررسی منابع مقاالت به دست آمد .در نهایت،
تعداد  49مقاله پژوهشی مرتبط با تسهيل کنندههای ترجمان دانش
در حوزه سياستگذاری و مادیریت ساالمت در ایان پاژوهش ماورد
استفاده یرار گرفتند (جدول  1و نمودار.)1
از فرم استخراج دادهها شامل یسمتهای مشخصات نویسندگان ،نام
مجله ،سال انتشار مقاله ،کشور محل مطالعاه ،هادف مطالعاه ،ساال
انجام مطالعه ،ناوع پاژوهش ،روش جماع آوری اطالعاات و تساهيل
کنندههای ترجمان دانش بارای اساتخراج دادههاا اساتفاده شاد .از
روش تحليال موضاوعی  Thematic analysisشاش مرحلاهای
براون و کالرک شامل آشنایی باا دادههاا ،شناساایی کادهای اولياه،
جستجو برای درون مایه ها ،مرور درون مایه ها  ،تعریف درون مایاه
ها و تهيه گزارش برای تحليل دادههای کيفی این مطالعاه اساتفاده
شد [ .]16از نسخه  10نرم افزار  MAXQDAبرای تحليل دادهها
استفاده شد .کليه مالحظاات اخالیای ماورد نظار در پاژوهشهاای
مروری در این مطالعه رعایت شد .پژوهشگران نظرات شخصی خاود
را در مراحل جمع آوری ،تحليل و گزارش دادهها دخالات ندادناد .از
لك ليست  PRISMA-ScRبرای گزارش دهی یافتههاا اساتفاده
شد [.]17
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پروفسور جاان الویا  John Lavisاساتاد دانشاگاه ماك مساتر
 McMasterکانادا با  7مطالعاه بيشاترین مقالاه را در ایان حاوزه
منتشر کردند .مطالعات کمی در زمينه تسهيل کنندههاای ترجماان
دانش در حوزه سياستگذاری و مدیریت ساالمت از ساال  2002تاا
 2010ميالدی انجام شده است اما ،مطالعات از سال  2011ميالدی
با رشد خوبی مواجه شاده اسات .حادود  73/5درصاد از مقااالت از
سال  2011ميالدی تاکنون نگاشته شدند .بيشتر مطالعات در ساال
 2019ميالدی انجام شدند (نمودار .)2
در  24مطالعااه ( 49درصااد) از روش مااروری 11 ،مطالعااه (22/5
درصد) از روش کيفی 10 ،مطالعه ( 20/4درصاد) از روش کمای3 ،
مطالعه ( 6/1درصد) از روش ترکيبای و یاك مطالعاه ( 2درصاد) از
نظریه زمينه ای برای جماعآوری دادههاا اساتفاده شاد .روشهاای
جمع آوری دادهها شامل بررسی پایگاههای اطالعااتی ( 24مطالعاه)،
مصاحبه ( 14مطالعه) ،پرسشنامه ( 10مطالعه) و دلفی ( 1مطالعاه)
بااوده اس ات .بيشااتر مقاااالت در مجااالت Implementation
 10( Scienceمقالااه)Health Research Policy and ،
 10( Systemsمقاله) 3( The Milbank Quarterly ،مقالاه)،
 2( Bulletin of the World Health Organizationمقاله)
و  2( PloS oneمقاله) به لاپ رسيدند.
شکل  1نقشه ارتباط درونی خوشههای مرتبط باا واژگاان ترجماان
دانااش سياسااتگذاری و ماادیریت سااالمت در پایگاااه Web of
 Scienceرا نشان میدهد .در ایان نقشاه انادازه دایارههاا نشاان
دهنده فراوانی هر کليادواژه اسات .خطاوط ،ارتبااط باين دو واژه را
نشان میدهد و ضخامت خطوط بيانگر ميزان این ارتباط است .واژه-
هایی که ارتباط یوی دارند باا خطاوط ضاخيم و آنهاا کاه ارتبااطی
ضعيفی دارند با خطوط نازکتر مشخص شدند .در این نقشه ،لهاار
خوشه برای حوزه ترجمان دانش بيان شد .خوشه اول شامل ده آیتم
شااامل Health- ،Framework ،Evidence ،Decision-making
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مدیریت سالمت :ترجمان دانش یك فرایناد پویاا و پيیياده شاامل
لرخه پنج مرحلاهای تولياد داناش ،Knowledge generation
انتقاال داناش ، Knowledge disseminationدریافات داناش
 ،Knowledge receptionتطبياااق داناااش Knowledge
 adaptationو اسااتفاده از دانااش Knowledge utilization
است .پژوهشاگر در فرایناد تولياد داناش سياساتگذاری و مادیریت
سالمت ،یافته های پژوهشی خود (اطالعات) را با کماك نظریاه هاا،
الگو ها ،شواهد و تجارب موجود به دانش تبدیل مایکناد و آن را در
یال یك خالصه سياستی یا خالصه اجرایی آماده میکناد .ساپ ،
این دانش کاربردی را با بهره گيری از فناوری ها و روشهای مناس
نظير مجالت ،کنفران ها ،همایشها ،کارگاهها ،وبينارها ،بروشاورها،
پمفلتها و کاربرگ ها در اختيار سياستگذاران و مدیران سالمت یرار
میدهد .استفادهکنندگان دانش (سياستگذاران و مادیران ساالمت)،
دانش توليد شده را دریافات نماوده و آن را متناسا باا سااختار و
فرهنگ سازمانی تغييراتی داده و برای حال مساایل ساازمانی بکاار
می گيرند .در نهایت ،آنهاا باا اساتفاده از شااخصهاای مناسا باه
ارزشيابی ميازان اثربخشای داناش ماورد اساتفاده در حال مساایل
سازمانی مای پردازناد و در صاورت نيااز ایادامات اصاالحی را بکاار
میگيرند .در این پژوهش تعداد  59تساهيلکنناده ترجماان داناش
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 reviewدر خوشه سوم یرار دارند .در خوشه لهارم واژگانی نظيار
 Public-health ،Information ،Evidence-based policyو
Research utilisationبود .در این نقشه بيشترین فراوانای مرباوط
باه واژه ترجماان داناش  Knowledge translationباوده اسات
(شکل .)1مطالعات تسهيل کننده های ترجمان دانش سياستگذاری
و مدیریت سالمت در  46کشور جهان انجاام شاده باود .حادود 49
درصد پژوهشها در یاره آمریکا (کانادا ،مکزیك ،آرژانتاين ،اروگوئاه،
اکوادور ،برزیل ،بولياوی ،پاراگوئاه ،پارو ،ساورینام ،شايلی ،کلمبياا،
گویان ،ونزوئال و آمریکا) 24/5 ،درصد در آسيا (ایران ،ویتنام ،یمان،
سوریه ،اردن ،عمان ،لبنان ،فيليپين ،بحرین ،فلسطين و بانگالدش)،
 14/3درصد در یاره اروپا (انگلي  ،نروژ ،اساکاتلند ،هلناد ،فرانساه،
انگلي و دانمارک) 6/1 ،درصد در یاره ایيانوسايه (اساتراليا) و 6/1
درصد در یاره آفریقا (سودان ،ليبی ،مراکش ،مصر ،کنيا ،تنا ،اوگاندا،
نيجریه ،ماالوی و آفریقای جنوبی) انجام شده بود (شاکل  .)2تعاداد
 59تسهيل کننده بارای ترجماان داناش سياساتگذاری و مادیریت
سالمت شناسایی شد .این تسهيل کنندهها در هفت دساته تساهيل
کنندههای مرتبط با ویژگیهای بخش سالمت ،ویژگیهاای ساازمان
بهداشتی و درماانی ،ویژگایهاای داناش سياساتگذاری و مادیریت
سالمت ،ویژگیهای توليد کننده دانش ،ویژگیهای اساتفاده کنناده
دانش ،ویژگیهای تکنولوژی انتقال دانش و ارتباط بين توليد کننده
و استفاده کنناده داناش گاروهبنادی شادند (جادول  .)2بيشاترین
تسهيل کنندههای ذکر شده ترجمان دانش سياستگذاری و مدیریت
سالمت در مطالعات یبلی به ترتي مربوط به ویژگیهاای ساازمان-
های بهداشتی و درمانی ( 28/8درصد) ،ویژگایهاای تولياد کنناده
داناش ( 18/6درصااد) ،ویژگاایهاای اسااتفاده کننااده دانااش (18/6
درصد) ،ویژگیهای ارتباط بين توليدکننده و استفاده کنناده داناش
(13/6درصد) ،ویژگیهای دانش سياساتگذاری و مادیریت ساالمت
( 8/5درصااد) ،ویژگاایهااای فناااوری انتقااال دانااش ( 8/5درصااد) و
ویژگیهای بخش بهداشت و درمان ( 3/4درصد) بود (نماودار  .)3از
نظر فراوانی بيشترین تسهيل کنندههای ترجمان داناش باه ترتيا
بهبود ارتباط بين پژوهشگران و سياستگذاران و مدیران ( 17ماورد)،
ارائه نتایج کاربردی ( 16مورد) ،افزایش دسترسی به شاواهد معتبار
( 15مورد) ،توسعه مهارت ( 11مورد) ،همکاری باين پژوهشاگران و
سياستگذاران و مدیران ( 9ماورد) وافازایش مناابع ( 6ماورد) باود
(نمودار .)4بيشترین فراوانای تساهيل کننادههاای ترجماان داناش
سياستگذاری و مدیریت سالمت در یاره اروپا شاامل بهباود ارتبااط
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بين پژوهشگران و سياساتگذاران و مادیران؛ افازایش دسترسای باه
شواهد معتبر؛ و افزایش منابع انجام پژوهش بود .افازایش دسترسای
به شواهد معتبر؛ بهبود ارتباط باين پژوهشاگران و سياساتگذاران و
مدیران؛ و افزایش دسترسی به شواهد معتبار باه عناوان بيشاترین
تسهيل کنندههای ترجمان دانش سياستگذاری و مادیریت ساالمت
در یاره آمریکا ذکر شده بودند .بيشترین تسهيل کنندههای ترجماان
دانااش در یاااره آساايا باه ترتيا بهبااود ارتباااط بااين پژوهشااگران و
سياستگذاران و مدیران؛ ایجاد فرهنگ تصميمگيری مبتنی بر شاواهد؛
آموزش کافی؛ و افزایش دسترسی به شاواهد معتبار بودناد .بيشاترین
فراوانی تسهيل کنندههای ترجماان داناش سياساتگذاری و مادیریت
سالمت در یاره ایيانوسيه مربوط به ایجاد فرهنگ تصميمگيری مبتنی
بر شواهد؛ بهبود ارتباط بين پژوهشگران و سياساتگذاران و مادیران؛ و
افزایش دسترسی به شواهد معتبر بود .بيشترین تساهيل کننادههاای
ترجمان دانش در یاره آفریقا به ترتي بهبود ارتباط بين پژوهشاگران
و سياستگذاران و مدیران؛ و افزایش دسترسی باه شاواهد معتبار باود
(جدول .)3
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 تکنولوژی انتقال دانش و ارتباط بين توليد کنناده و اساتفاده،دانش
.)3 کننده دانش یرار گرفت (شکل

سياستگذاری و مدیریت سالمت شناسایی شاد کاه در هفات گاروه
 دانااش، سااازمان بهداشااتی و درمااانی،ماارتبط بااا بخااش سااالمت
 استفادهکنناده، توليد کننده دانش،سياستگذاری و مدیریت سالمت
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 راهبرد جستجو و تعداد مطالعات به دستآمده از پایااههای مورد بررسی:1 جدول
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جدول  :2تاکسونومی تسهیل کنندههای ترجمان دان

عوامل مرتبط با بخش سالمت

عوامل مرتبط با سازمانهای بهداشتی و درمانی

عوامل مرتبط با استفادهکننده دانش سياستگذاری و مدیریت
سالمت
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این مطالعه با هدف شناسایی تساهيل کننادههاای ترجماان داناش
سياستگذاری و مدیریت سالمت انجام شد .تعداد مطالعات ترجماان
دانش سياستگذاری و مدیریت ساالمت از ساال  2011مايالدی باا
رشد خوبی مواجه بود .در این پژوهش با بررسی  49مستند بدسات
آمده از جستجوی  9پایگاه اطالعاتی و یك موتور جستجوگر در بازه
زمانی  19سال گذشته ،تعداد  59تسهيل کننده ترجماان داناش در
حوزه سياستگذاری و مدیریت سالمت شناساایی شاد کاه در هفات
دسته عوامل مرتبط باا ویژگایهاای بخاش ساالمت ،ساازمانهاای
بهداشتی و درمانی ،دانش سياستگذاری و مادیریت ساالمت ،تولياد
کننده دانش ،استفاده کنناده داناش ،ارتبااط باين تولياد کنناده و
استفاده کننده دانش و فناوری انتقال دانش دستهبندی شد.
مطالعات ماروری یبلای باه تعاداد کمتاری از تساهيل کننادههاای
ترجمان داناش در حاوزه سياساتگذاری و مادیریت ساالمت اشااره
کردند .به عنوان مثال ،اینوار و همکاران در ساال  2000مايالدی باا
مرور نظام مند  24مقاله پژوهشی منتشر شده در  8پایگاه دادهای به
شناسایی موانع و تسهيلکنندههاای ترجماان داناش سياساتگذاری
سالمت پرداختند .تسهيلکنندههای ترجمان دانش در ایان مطالعاه
عبارت بودند از تمااس شخصای باين پژوهشاگران و سياساتگذاران
سالمت ،دسترسی سریع به یافتههای پژوهشی مرتبط ،ارائه یافتههاا
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به صاورت خالصاه و پيشانهاد سياساتی ،کيفيات خاوب پاژوهش،
پژوهش تأیيد کنناده سياسات هاا و پاژوهش مارتبط باا اثربخشای
مداخالت [ .]12اوليور و همکاران با استفاده از روش مرور نظاممند و
جستجو در  11پایگاه اطالعااتی تعاداد  145مقالاه در باازه زماانی
 2000تا  2012ميالدی در زمينه تسهيلکنندهها ،موانع و اساتفاده
از شااواهد پژوهشاای توسااط سياسااتگذاران سااالمت پياادا کردنااد.
مهمترین تسهيل کننده های ترجمان دانش سياستگذاری سالمت در
آن مطالعه عباارت بودناد از موجاود باودن پاژوهشهاای مارتبط و
دسترسی راحت به آنهاا ،بهباود انتقاال داناش و شاواهد پژوهشای،
همکاااری بااين پژوهشااگران و سياسااتگذاران و بهبااود ارتباطااات و
مهارتها [ .]13نوع مطالعه مروری مورد اساتفاده در ایان پاژوهش
(مرور حيطهای) ،تعداد بيشتر پایگااههاای دادهای ماورد بررسای (9
پایگاه دادهای) و تناوع مطالعاات ماورد بررسای (مطالعاات ماروری،
کيفی ،کمی و ترکيبی) منجر به شناسایی تسهيلکنندههاای داناش
بيشتری در این پژوهش شد .بنابراین ،مطالعه مرور حيطهای گزیناه
مناسبی برای پاسخ به ساوال پژوهشای "لاه ليازی" و شناساایی
مفاهيم کليدی و تعداد بيشتری از عناصر در حيطه موضاوع خااص
است.
صنعت بهداشت و درمان با عدم اطميناان بااالیی مواجاه اسات .در
نتيجه ،سياساتگذاران و مادیران ساالمت باا لاالشهاای سياسای،
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ایتصادی و اجتماعی فراوانی مواجه هستند .دانش ماورد نيااز بارای
رفع لالشهای نظام سالمت پراکنده بوده و از منابع مختلفی بدست
می آیند [ .]18بنابراین ،یوانين و مقرراتی باید برای سياساتگذاری و
مدیریت مبتنی بر شواهد وضع شود .ثباات ساازمانی [ ]19و ایجااد
ساختار سازمانی مناس [ ]20از پيشنيازهای مهم تبادل و استفاده
موثر از شواهد پژوهشی هستند .سياستگذاری و مدیریت مبتنای بار
شواهد به حمایت دولت و سازمانهای مربوطه نياز دارد تا امکانات و
منابع الزم برای انجام پژوهشهای کاربردی ،انتقال نتایج پاژوهش و
استفاده از آن در عمل فراهم شود .ساختاری باید در وزارت بهداشت
برای مدیریت ترجمان داناش ایجااد شاود و و مناابع الزم بارای آن
فراهم شود تا ترجمان دانش باا جابجاایی مادیران ارشاد و کمباود
منابع فراموش نشاود .باه عناوان مثاال ،آژانا پاژوهش و کيفيات
بهداشت و درمان Agency for Healthcare Research and
 Qualityدر آمریکا ،سازمان موسساات پاژوهش ساالمت کاناادا
،The Canadian Institutes for Health Research
م سسااه ملاای مطالعااات بااالينی National Institute for
Clinical Studiesدر اسااتراليا و م سسااه ملاای تعااالی بااالينی
 National Institute for Clinical Excellenceدر
انگلستان به منظور تسهيل فرایناد ترجماان داناش تشاکيل شادند.
وظيفه این م سسات تسهيل انتقال نتایج پاژوهشهاای بهداشاتی و
درمااانی بااه ارائااهکنناادگان خاادمات سااالمت ،مشااتریان ،بيماااران،
سياستگذاران و رسانه های عمومی است تا تغييارات رفتااری الزم را
در آنها به وجود آورد .برخای از ایادامات ایان م سساات عبارتناد از
حمایت مالی از فعاليتهای ترجمان دانش ،انجاام پاژوهشهاایی در
زمينه ترجمان دانش ،آموزش پژوهشگران برای انتقاال بهتار نتاایج
پژوهشهای خود ،آموزش سياستگذاران و مدیران در زمينه تحليال
و تفسااير نتااایج پااژوهشهااا و لاااپ و توزیااع اطالعااات ناشاای از
پژوهش های مهم حاوزههاای سياساتگذاری و مادیریت بهداشات و
درمان .لناين مراکازی تعامال باين پژوهشاگران ،سياساتگذاران و
مدیران را تقویت کرده و توليد دانش تخصصی را افزایش میدهد.
ایجاد ساختار سازمانی پایدار؛ ایجااد زیرسااختهاای مناسا بارای
ترجمان دانش ،افزایش منابع سازمانی بارای انجاام پاژوهش ،ایجااد
فرهنگ حمایتی و مشارکتی ،ایجاد فرهنگ تصميم گيری مبتنی بار
شواهد ،اساتفاده از تساهيلگار داناش ،تعهاد رهباری و مادیریتی،
حمایت مدیران ارشد از ترجماان داناش ،وجاود یاوانين و مقاررات
استفاده از داناش ،توساعه دساتورالعملهاای اساتفاده از داناش در
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سازمان ،سياست های تشویقی تبادل دانش ،افزایش مهارت کارکنان،
افزایش مسئوليتپاذیری مادیران و کارکناان ،تعياين اولویاتهاای
پژوهشی سازمان ،فراخوان اولویتهای پژوهشی سازمان و ارزشايابی
پااژوهش در سااازمان از تسااهيلکنناادههااای ترجمااان دانااش
سياستگذاری و مدیریت سالمت در سطح ساازمانهاای بهداشاتی و
درمانی است [.]21-24
سازمانهای بهداشتی و درمانی در زمره پيیيدهترین سيساتمهاای
اجتماعی هستند .گروهها و افراد مختلفی باید با هم همکااری کنناد
تا خدمات بهداشتی و درمانی مناس را به بيماار ارائاه دهناد .ایان
افراد به صورت متمرکز کار نمیکنند و در سازمانها و مراکز مختلف
به ارائه خدمت مشغول هستند .این گروهها و افاراد اطالعاات بسايار
زیادی توليد می کنند که برای اثربخشی خادمات ساالمت ضاروری
هستند .استفاده از ترجمان دانش برای ثبت و انتقال اطالعاات باين
آنها الزامی است .اولویتهاای پژوهشای ساازمانهاای بهداشاتی و
درمااانی بایااد تعيااين و بااه اطااالع پژوهشااگران رسااانده شااود تااا
پژوهش های کاربردی مبتنی بار نيااز و مساأله محاور انجاام شاود.
سازمان های بهداشتی و درمانی باید امکانات الزم را برای اساتفاده از
دانش در اختيار مدیران یرار دهند .تهيه کتابها و مجالت تخصصی
در حوزه سياستگذاری و مادیریت ساالمت و توساعه سيساتمهاای
پشتيبان تصميمگيری مناس برای مدیران منجر به تشویق استفاده
از تصميمگيری و مدیریت مبتنی بر شواهد میشود.
ساختار و فرهنگ سازمانی و تأمين منابع الزم نقش مهمی در انتقال
و تبادل موفقيتآميز دانش در سازمانهای بهداشتی و درمانی دارند.
ساختارهای سازمانی مناس باید برای تسهيل ترجمان دانش ایجااد
شوند .ساختار سازمانی متمرکز و سلسله مراتبی مانع بزرگی بار سار
راه ترجمان دانش است [ .]25ساختار ساازمانی مساطح باا تمرکاز،
پيیيدگی و رسميت کمتر موج تسهيل فرایند ترجمان داناش در
سازمانهای بهداشتی و درمانی میشود [ .]3افراد و وظایف آنها در
لنااين ساااختار سااازمانی بایااد مشااخص شااده باشااند .همینااين،
سازمانهای بهداشتی و درمانی بایاد دارای واحاد تحقياق و توساعه
دانش فعال باشند .مدیران بایاد آماوزشهاای الزم را بارای افازایش
آگاهی کارکنان سازمان در زمينه اهميت و ضرورت استفاده از دانش
در عمل فراهم کنند و منابع الزم را برای جذب ،تطبيق و استفاده از
دانش در سازمان تأمين کنند .آموزش به توليدکننادگان و اساتفاده
کنندگان دانش کمك می کند تا زبان مشترکی پيدا کنناد .مادیران
باید در زمينه اهميت و ضارورت ترجماان داناش و نحاوه انجاام آن
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ماهيت و ویژگی هاای داناش سياساتگذاری و مادیریت ساالمت بار
ترجمان این دانش تأثير میگاذارد .باهروز باودن [ ،]3کيفيات بااال
[ ]31و کاربردی بودن دانش سياستگذاری و مدیریت ساالمت []21
مااایتواناااد انتقاااال و تباااادل ماااوثر آن باااين توليدکننااادگان و
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آموزشهای الزم را دریافات کنناد .آنهاا باا آماوزش درک بهتاری
نسبت به ترجمان دانش خواهند داشات .آماوزش باه آنهاا کماك
می کند که بهتر از فناوری هاا اطالعااتی بارای تباادل و اساتفاده از
دانش کمك گيرند .نتایج پژوهشای نشاان داد کاه مادیرانی کاه در
زمينه پژوهش آموزش دیاده بودناد ،بيشاتر از شاواهد پژوهشای در
تصميمگيریهای مدیریت استفاده میکردند [.]26
استفاده از تسهيلگر دانش  Knowledge brokerنياز منجار باه
تسهيل فرایند ترجمان دانش در سازمان میشود .تسهيلگر دانش با
ایجاد هماهنگیهاای الزم باين توليدکننادگان و اساتفادهکننادگان
دانش ،منجر به کاهش برخی از لالشهاای باين آنهاا و در نتيجاه،
تسهيل ترجمان دانش می شود [ .]27تسهيلگر داناش فارد رابطای
آگاه و ماهر است که به استفاده کنندگان داناش کماك مایکناد تاا
دانش مورد نياز خود را بيان کنند و به پژوهشگران کمك میکند تاا
آن دانش را توليد کنند .تسهيلگر دانش به توسعه و بهباود ارتبااط
بين توليدکننده و اساتفاده کنناده داناش مایپاردازد و در نتيجاه،
فرایند انتقال ،تبادل و استفاده از دانش در عمال راحاتتار صاورت
میگيرد [.]28
فرهنگ سازمانی باید حامی ترجمان دانش باشد .فرهناگ ساازمانی
مجموعه اعتقادات ،ارزشها و هنجارهای مشترک کارکناان ساازمان
است که نگرشها ،عادات و رفتارهای آنها را تعيين مایکناد [.]29
حمایت و پشتيبانی مدیران ارشد نقش مهمی در موفقيات ترجماان
دانش در سازمان های بهداشتی و درمانی دارد [ .]30مدیران باید باا
بکارگيری ایدامات مناس  ،زمينه توليد ،دریافت ،انتشاار و اساتفاده
درست از دانش کاربردی را بين بخشهای مختلاف ساازمان فاراهم
کنند .مدیران باید ظرفيت مدیریت دانش سازمان را توسعه دهند .از
پژوهشگران باید برای ارائه خالصه یافتههای پاژوهشهاا و برگازاری
ژورنال کالبها دعوت شاود .از بروشاورها ،پمفلاتهاا و جازوههاای
آموزشی بارای تباادل داناش تصاریحی و از جلساات تعااملی باين
پژوهشگران و مدیران برای تبادل دانش ضامنی مایتاوان اساتفاده
کرد.
سياستگذاران و مدیران بهداشتی و درمانی برای تصميمگياریهاای
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استفاده کنندگان را تسهيل کند .داناش بایاد متناسا باا نيازهاای
سياسااتگذاران و ماادیران سااالمت و شاارایط سياساای ،اجتماااعی،
فرهنگی ،ایتصادی و فناوری سازمانهای بهداشتی و درماانی تولياد
شود .نتایج پاژوهش بایاد باه صاورت خالصاه ،باا زباان سااده و باا
پيشنهادات واضح برای استفاده سياساتگاذاران و مادیران ساالمت
آماده شود .به روز بودن و مرتبط بودن دانش توليد شده بسيار مهام
است.
سياستگذاران و مدیران بيشتر از پژوهش (دانش تصریحی) به تجربه
(دانش ضمنی) اهميت میدهند [ .]32-33در حالیکه ،پژوهشگران
بيشتر به کيفيت و اعتبار پژوهش اهميت میدهند ،سياساتگذاران و
مدیران سالمت ،بيشتر باه یابليات اساتفاده از شاواهد پژوهشای در
سازمانهای بهداشتی و درمانی اهميت میدهناد .پژوهشاگران بایاد
نيازهای دانشی سياستگذاران و مدیران سالمت را در انجام پاژوهش
خود مورد توجه یرار دهند .پژوهشگران باید یافتههای پژوهش خاود
را به دانش کااربردی ماورد نيااز سياساتگذاران و مادیران ساالمت
تبدیل کنند .برای این منظور ،یافتههای پژوهش باید باا اساتفاده از
نظریااه هااا و ماادلهااای مختلااف متناس ا بااا ساااختار و فرهنااگ
سازمانهای بهداشتی و درمانی تکامل یابند.
نتایج پژوهش باید تاا حاد امکاان خالصاه شاود تاا ماورد اساتفاده
سياستگذاران و مدیران یرار گيرد .مدیران تمایل زیادی به خوانادن
مقاالت پژوهشی طوالنی ندارند .آنهاا فرصات کاافی بارای خوانادن
گزارشهای طوالنی و استخراج نتایج کليدی پژوهش ندارناد .داناش
جدید بهتر است با کمك ابزارهایی نظير خالصه سياستی Policy
briefو خالصه مادیریتی  Executive summaryو باه صاورت
مفيد و مختصر در اختيار سياستگذاران و مدیران سالمت یرار گيرد.
بنابراین ،پژوهشگران باید خالصه ای از پژوهش خود را تهيه کنناد و
در اختيار مدیران یرار دهند .در این خالصاه پاژوهش تنظايم شاده
برای مادیران ،سا ال پاژوهش ،محال انجاام پاژوهش ،روش انجاام
پااژوهش ،نااوع دادههااای مااورد اسااتفاده ،نتااایج مهاام پااژوهش،
نتيجهگيری پژوهشگر و کاربرد نتایج پژوهش بارای سياساتگذاران و
مدیران سالمت باید ذکر شود.
ساختار مجالت تخصصی سياستگذاری و مدیریت بهداشت و درماان
باید تغيير کناد و نتاایج پاژوهشهاا را باهگوناهای ارائاه کنناد کاه
سياستگذاران و مدیران سالمت باه راحتای و باه سارعت اطالعاات
اصلی مقاالت پژوهشی را شناساایی کنناد و تشاویق باه اساتفاده از
نتایج پژوهش در سياساتگذاری و مادیریت شاوند .در نظار گارفتن
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یساامتهااایی نظياار "کاااربرد نتااایج در سياسااتگذاری و ماادیریت
سالمت" و "محدودیتهای پژوهش" در مجالت بارای ایان منظاور
مفيد خواهد بود.
ویژگیهای پژوهشگران هم بر فرایند ترجمان دانش سياساتگذاری و
مدیریت سالمت اثر میگذارد .داناش و مهاارت پژوهشاگر در انجاام
صحيح پژوهش ،داشتن منابع کافی برای انجام پاژوهش ،دسترسای
کافی به پایگاههاای معتبار اطالعااتی ،آگااهی پژوهشاگر از فرایناد
ترجمان دانش ،انگيزه پژوهشگر بارای تباادل داناش ،داشاتن ویات
کافی برای تبادل داناش ،کااهش هزیناههاای انتقاال داناش ،روش
انتقال و تبادل دانش ،تعهد به ارائه نتایج یابل اعتماد ،ارائه به مویاع
نتایج پژوهش و ارائه نتایج کااربردی از جملاه تساهيل کننادههاای
ترجمااان دانااش ماارتبط بااا توليدکنناادگان دانااش سياسااتگذاری و
مدیریت سالمت است [.]34-37
پژوهشگر باید از دانش ،مهارت و انگيزه بااالیی برخاوردار باشاد تاا
پژوهش با کيفيت انجاام دهاد کاه ماورد اساتفاده سياساتگذاران و
مدیران نظام سالمت یارار گيارد .آشانایی محادود پژوهشاگران باه
روشهای درست پژوهش و زبان بينالمللی و هزینه بااالی برخای از
نشریات تخصصی ،منجر به کاهش کيفيت پژوهش آنها خواهاد شاد
[ .]38عالوه براین ،شناخت ناکافی از منابع اطالعاتی موج میشود
که پژوهشگران به راحتای نتوانناد یافتاههاای پاژوهش خاود را در
مجالت معتبر لاپ کنند .در نتيجه ،داناش و شاواهد پژوهشای باه
مویع به دست استفادهکنندگان دانش یرار نمیگيرد.
نتایج پژوهش باید در دسترس استفاده کنندگان داناش یارار گيارد.
پژوهشگران باید نقش فعالتری در ترجمان دانش داشته باشند .آنهاا
با شناسایی استفاده کنندگان دانش باید سعی کنند باا آنهاا ارتبااط
بریرار کرده و اطالعات مورد نظر آنها را به آنها انتقاال دهناد .زماان
دسترسی به شواهد پژوهشی نيز از اهميت زیاادی برخاوردار اسات.
پژوهشااگران بایااد نتااایج پژوهشاای را در زمااان مناس ا در اختيااار
اسااتفاده کنناادگان دانااش یاارار دهنااد تااا از آن اطالعااات باارای
تصااميمگيااری اسااتفاده کننااد .پژوهشااگران معمااوالپ افااق زمااانی
طوالنیتری را در پژوهشهای خود دنباال مایکنناد ،در حاالیکاه،
سياست گذاران و مدیران با محدودیت زمانی مواجه هستند .بنابراین،
پژوهشگران باید اهداف کوتاه مادتی را هام مادنظر یارار دهناد تاا
بتوانند نيازهای سياستگذاران را هم تأمين کنند [.]39
ميزان حق الزحمه کم پژوهشگران نسبت به زمانی که صارف انجاام
پژوهش میکنند ،موج کاهش انگيزه آنها برای توجه به انتظاارات

سياستگذاران و مدیران در انجام پژوهش ،افزایش کيفيت پاژوهش و
تبااادل دانااش تولياادی ماایشااود .منااابع الزم و کااافی باارای انجااام
پژوهش ها باید در اختيار پژوهشگران یرار گيرد .آموزش پژوهشگران
در زمينه روش تحقيق پيشرفته ،افزایش دسترسای پژوهشاگران باه
پایگاههای اطالعاتی ،تجهيز آزمایشگاههای تحقيقاتی و پرداخت حق
الزحمه منصفانه منجر به افازایش توانمنادی و انگيازه پژوهشاگران
برای ترجمان دانش میشود.
بودجه الزم باید برای انجام پژوهشهایی در زميناه ترجماان داناش
وجود داشته باشد .پژوهشگران باید برنامه ای برای ترجمان دانش در
پژوهش خود داشته باشند .آنها باید اطالعات و دانش تولياد شاده را
در شکل مناس آماده کنند و در دسترس سياساتگذاران و مادیران
یرار دهند .استفاده کنندگان داناش بایاد در فرایناد تولياد و تباادل
دانش مشارکت فعال تری داشته باشند .مشارکت آنها حتی در زماان
تدوین پروپوزال پژوهشی منجر به آگاهی بهتر پژوهشگران از مساأله
پژوهش و در نتيجه ،استفاده از روش مناس برای انجاام پاژوهش و
دسااتيابی بااه شااواهد پژوهشاای کاااربردی ماایشااود .مشااارکت
سياستگذاران و مدیران سالمت در تعيين ساوال پاژوهش ،انتخااب
روش مناس برای انجام پژوهش و تحليل و تفسير یافتهها منجر باه
افزایش انگيزه آنها برای استفاده از دانش توليد شده میشود.
روش انتشار دانش بر استفاده داناش اثار مایگاذارد .انتشاار نتاایج
پژوهشها در مجالت تخصصی سياستگذاری و مادیریت بهداشات و
درمان مناس است .همینين ،ارائه نتاایج پاژوهش در سامينارها و
کنفران ها ،دعوت از سياستگذاران و مدیران برای ارائاه گزارشای از
پژوهش ،نمایش نتایج پژوهش ها در وب سایت های تخصصی ،انتشار
در مجالت معتبر پر خواننده ،ارسال گزارشات یا مقاالت حاصله برای
سياستگذاران و مدیران ،استفاده از روش مالیات حضاوری رو در رو،
برای ارائه نتایج پژوهش و استفاده از وسایل کماك آموزشای مانناد
گزارش یا جزوات یاا سای دی روشهاای مناسابی و ماوثری بارای
انتقال شواهد پژوهشی هستند.
عوامل مرتبط با استفادهکننادگان داناش (سياساتگذاران و مادیران
سالمت) نيز بر اثربخشی فرایند ترجمان دانش اثر میگذارد .آموزش
کافی ،سواد اطالعاتی ،درک ارزش شاواهد پژوهشای ،دسترسای باه
پایگاه اطالعاتی ،ميزان شواهد پژوهشی تولياد شاده ،دسترسای باه
شواهد معتبر ،دسترسی به مویاع باه شاواهد ،عالیاه باه اساتفاده از
پژوهش ،داشتن ویت کافی برای استفاده از دانش و مهاارت ارزیاابی
شااواهد پژوهشاای و فهاام و اسااتفاده از آن در عماال از تسااهيل
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کنندههای مرتبط با استفاده کنندگان ترجمان دانش سياستگذاری و
مدیریت سالمت است [.]40-42
سياستگذاران و مدیران ساالمت از تخصاصهاای مختلاف هساتند.
بنابراین ،زبان مشترکی بين آن ها وجود ندارد کاه بار اسااس آن در
مقابل یك مسأله روش استانداردی را دنبال کنند .ورود به این حرفه
لندان کنترل شده نيست .بسياری از متخصصان باالينی شااتل در
پسااتهااای ماادیریتی دورههااای آموزشاای رساامی سياسااتگذاری و
مدیریت را نگذراندند .آنها بيشتر بر اساس تجربه عمل میکنناد تاا
اینکه به دنبال شواهد پژوهشی باشاند .در نتيجاه ،سياساتگذاران و
مدیران کمتر از شواهد پژوهشی استفاده میکنناد .عاالوهباراین ،در
آموزش سياستگذاران و مدیران بهداشت و درماان بيشاتر از داناش
تصریحی ،بر دانش ضمنی تأکيد میشود.
فرهنگ علوم مدیریتی عملگارا  Pragmaticاسات و باهکاارگيری
ایده ها را ارزش می داند .مدیران کمتر باه دنباال جساتجوی داناش
برای آن ایده مدیریتی هستند .آنها ویتی با الگاو یاا فان مادیریتی
آشنا میشوند ،ترجيح میدهند سریع آن را بهکار گيرند تا اینکه باه
جستجوی سوابق علمی و پژوهشی آن برآیند .مدیران خيلای ساریع
الگوها ،فناوری ها و فنون مدیریتی را بکار میگيرناد ،آنهاا را ناایص
اجرا میکنند و بعد از مدتی رها کارده و باه دنباال مادل مادیریتی
دیگر میروند [.]43
مدیران کمتر با دورههای آموزشی پژوهش آشانا هساتند .بناابراین،
درک آنها از پژوهش و نحوه استفاده از نتایج آن محادود اسات .در
نتيجه ،آنها گاهی اویات حتی نسبت به نتایج پژوهش و یصد و نيات
پژوهشااگران مشااکوک هسااتند .ماادیران بهداشاات و درمااان و
پژوهشگران حيطاه مادیریت بهداشات و درماان دو گاروه مساتقل
هستند .تعداد محدودی از مدیران موفق ،خود پژوهشگر نيز هساتند
[ .]44در سازمانهای بهداشتی و درمانی کمتر مادیرانی داریام کاه
عالوهبراین که مدیر هستند ،در فرایند آموزش دانشاجویان مادیریت
بهداشت و درماان مشاارکت دارناد و پاژوهشهاایی نياز در زميناه
مدیریت بهداشت و درمان انجام مایدهناد .بناابراین ،شاکافی باين
پااژوهش و ایاادام  Evidence-to-Practice Gapدر م ادیریت
بهداشت و درمان وجاود دارد .توساعه مادیریت مبتنای بار شاواهد
نيازمند تغيير این فرهنگ تال در سياستگذاری و مدیریت بهداشت
و درمان است .حمایت های الزم باید از مدیران برای اداماه تحصايل
در دورههای باالتر فراهم شود که خود همراه با انجام پاژوهش بارای
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انجام پایان نامه است .در نتيجه ،آنها با فرایناد پاژوهش و ترجماان
دانش بيشتر آشنا خواهند شد.
مدیران در حوزه علوم اجتماعی آموزش دیدند .در علوم اجتمااعی از
مطالعااات کيفاای و روش مشاااهده بيشااتر باارای پااژوهش اسااتفاده
میشود .در ایان حاوزه ،بار پاژوهشهاای توساعه نظریاه بيشاتر از
پژوهشهای آزمون نظریه تأکيد می شود .مدیران معتقدند که نتاایج
پژوهش ها متناس با نوع سازمان متفاوت است .فرایند تصميمگيری
مدیران فرایند پيیيده ای است .مدیران تصميمات کم ،ولی بزرگتری
اتخاذ می کنند .بيشتر تصميمات مهم مدیران ممکن است ،هفتههاا،
ماهها و حتی سالها طول بکشد تا اتخاذ شاوند و باه اجارا گذاشاته
شوند .نوع دانشی که مدیران در تصاميمگياریهاای خاود اساتفاده
کنند ،بسته به شرایط و مویعيت سازمانی متفاوت است .به عباارتی،
مدیران برای یك مشکل مشابه در دو سازمان مختلف ،باید اطالعات
و دانش متفااوتی را ماورد توجاه یارار دهناد .بناابراین ،مادیران از
راهنماها و سيستمهای پشتيبان تصميمگيری مرسوم در حوزههاای
بالينی ،بهندرت در تصميمگيریهای خود استفاده میکنناد .آنهاا
حتی ممکن است از تجربه و یضاوت شخصی  Intuitionباه جاای
شواهد علمی پژوهشی استفاده کنند [.]44
با توجه به نوع تصميمات مدیران و تأثير آن بر کال ساازمان ،آنهاا
مجبورند که بيشتر تصاميمات را باه صاورت گروهای اتخااذ کنناد.
بنابراین ،مدیران برای اینکه تعهد کارکنان را بارای اجارای تصاميم
به دست آورند ،باید به صورت رسمی و یا تير رسمی با افراد مختلاف
مذاکره کنند و تصميمات را باه ریی بگذارناد .عاالوهباراین ،عوامال
بسياری نظيار کمباود مناابع ،فشاار ذینفعاان مختلاف و یاوانين و
مقاااررات ملااای و ساااازمانی اساااتفاده از شاااواهد پژوهشااای را در
تصميم گيری محدود می کناد .بناابراین ،باهخااطر محادودیتهاای
سازمانی و سياسی حتی اگر شواهد پژوهشای معتبار وجاود داشاته
باشد ،باز ممکن است که مدیران تمایلی باه اساتفاده از آن نداشاته
باشند .نتایج تصميمات مدیران باه زودی یابال مشااهده نيسات .در
بسياری از موارد سالها زمان میبارد تاا نتاایج تصاميم اجارا شاده
مشاهده شود و در بسياری از موارد تأثير متغيرهاای مختلاف آنقادر
زیاد است که به راحتی نمیتوان نتایج حاصاله را باه تصاميم مادیر
نسبت داد [ .]44یك فرهناگ حاامی اساتفاده از شاواهد علمای و
پژوهشاای در تصااميمگيااریهااای ماادیریتی بایااد در سااازمانهااای
بهداشتی و درمانی تقویت شود.
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داشتن ویت کافی برای استفاده از داناش یکای از عوامال ماوثر بار
استفاده از دانش توليد شاده اسات [ .]45سياساتگذاران و مادیران
سالمت با توجه به حجم کارهای روتين ،ویات کمای بارای مطالعاه
دانش و شواهد علمی اختصاص مایدهناد .پژوهشاگران مایتوانناد
یافته های پژوهشی خود را در یال سمينارها و کارگاههاای کولاك
باارای سياسااتگذاران و ماادیران سااالمت ارائااه کننااد و حتاای روش
استفاده از این شواهد پژوهشی در عمل را برای آنها توضايح دهناد.
ایجاد کتابخاناه هاای الکترونياك و یاراردادن مناابع علمای معتبار،
کاربردی ،بهروز و باا کيفيات در موضاوعات مارتبط باا لاالشهاا و
مشکالت سياستگذاران و مدیران سالمت در این زمينه مفيد است.
افزایش دسترسی به شواهد پژوهشی منجر به تسهيل ترجمان دانش
میشود [ .]45-46برخی از سياستگذاران و مدیران ساالمت داناش،
مهااارت و تجربااه کااافی باارای اسااتفاده از کااامپيوتر ،جسااتجوی
پایگاه های اطالعاتی ،بدست آوردن مطالعاات پژوهشای و ارزشايابی
کيفيت شواهد پژوهشی ندارند .در نتيجه ،آنها نخواهناد توانسات از
شواهد دانشی درست استفاده کنند [ .]47-48دورههاای آموزشای
الزم باید برای سياستگذاران و مدیران سالمت در زميناههاای روش
انجام پژوهش ،نحاوه جساتجو و دسترسای باه شاواهد پژوهشای و
ارزیابی انتقادی پژوهش های صورت گرفته برگزار شاود تاا داناش و
مهارت آنها توسعه یابد و بتوانناد نتاایج پژوهشای را بهتار تفساير و
درک کنند .همینين ،دانشگاهها و انجمنهای علمی و صنفی باید با
برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشای ،سياساتگذاران و مادیران را
تشویق به استفاده از شواهد پژوهشی کنند و باا ایجااد پایگااههاای
اطالعاتی ،شاواهد معتبار علمای را بارای سياساتگذاری و مادیریت
فراهم آورند .دانشگاهها بایاد داناش و مهاارتهاای انجاام پاژوهش،
تحليل و تفسير یافتههای پژوهش و استفاده از نتاایج پاژوهشهاا را
به دانشجویان سياستگذاری و مدیریت سالمت آموزش دهند.
گاهی اویات سياستگذاران و مدیران مزایاای لنادانی در بکاارگيری
شواهد پژوهشی در عمل نمی بينند .بنابراین ،آنها انگيازه الزم بارای
استفاده از شواهد پژوهشی را ندارناد .اگار سياساتگذاران و مادیران
سالمت به سياستگذاری و مدیریت مبتنی بر شاواهد اعتقااد داشاته
باشند و ارزش آن را درک کرده باشند ،به ميزان بيشاتری از داناش
توليد شاده توساط پژوهشاگران اساتفاده خواهناد کارد .بناابراین،
مدیران باید از مزایای شواهد پژوهشی مطالع و تشویق شاوند تاا در
پااژوهشهاااای کااااربردی مشاااارکت داشاااته باشاااند .مشاااارکت
استفاده کنندگان دانش در مراحال برناماهریازی ،طراحای و اجارای
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پژوهش منجر به تساهيل اساتفاده از نتاایج پژوهشای خواهاد شاد.
آگاهی سياستگذاران و مادیران ساالمت از فرایناد ترجماان داناش،
اعتقاد به مفيد بودن شواهد پژوهشی ،ارتقای دانش ،مهارت ،تواناایی
و انگيزه آنها برای دریافت ،ارزشايابی و اساتفاده از داناش ،و تمایال
آنها به تغييار وضاعيت موجاود و تحمال ساختیهاا و لاالشهاای
بکارگيری دانش جدید در سازمان موجا تساهيل ترجماان داناش
سياستگذاری و مدیریت سالمت میشود.
فرایند ترجمان دانش ساده و خطی نيست که پژوهشگران دانشی را
توليد ،تکميل و منتشر کنند و سياساتگذاران و مادیران ساالمت از
این داناش تولياد شاده در عمال اساتفاده مای کنناد .رواباط باين
توليدکنندگان و استفادهکننادگان داناش سياساتگذاری و مادیریت
سالمت پيیيده ،پویا و متقابل اسات و نيازمناد ارتبااط دو طرفاه و
تعامل سازنده بين پژوهشاگران و سياساتگذاران و مادیران ساالمت
است .کيفيات ارتباطاات و اعتمااد باين توليدکننادگان و اساتفاده
کنندگان دانش ضروری است [ .]48ایجاد شبکه های ارتباطی بارای
پژوهشگران ،بریراری ارتباطات یوی با سازمان های پژوهشی ،بهباود
ارتباط بين پژوهشگران و سياستگذاران و مادیران ،گفتگاوی ماداوم
بااين پژوهشااگران و سياساااتگذاران و ماادیران ،همکاااری باااين
پژوهشااگران و سياسااتگذاران و ماادیران ،حمایاات سياسااتگذاران از
محققان ،عضویت پژوهشگران و مدیران در انجمنها و ایجاد اعتمااد
متقابل بين پژوهشگران و سياستگذاران و مدیران از تسهيل کننده-
های ارتباط موثر بين پژوهشگران و سياستگذاران و مدیران ساالمت
هستند [.]49-51
پژوهشگران خود را منطقی ،وایعگرایانه و جوینده ایدههای جدیاد و
سياستگذاران و مدیران را عملگارا ،تجربای و بایتفااوت نسابت باه
شواهد علمی جدید مایبينناد .در مقابال ،سياساتگذاران و مادیران
خود را عملگرا ،مسائول و پاساخگو و پژوهشاگران را سااده ،نظریاه
پرداز و بی تفاوت نسبت به وایعيتهای عملای مایبينناد .بناابراین،
ارتباط بين پژوهشگران و سياستگذاران باید بهبود یاباد تاا آنهاا باه
یکاادیگر اعتماااد کننااد .ارتباااط و تعاماال مناساابی بایااد بااين
توليدکنندگان و استفادهکنندگان دانش بهوجود آید تا داناش ماورد
نياز سياستگذاران و مدیران به صورت کااربردی تولياد و در نهایات،
استفاده شود .پژوهشگران علوم اجتماعی باید در روشهای پژوهشی
خااود تجدیاادنظر کننااد و از مطالعااات کيفاای مبتناای باار نظاارات و
یضاوتهای سياستگذاران ،مادیران و کارکناان بهداشاتی و درماانی
استفاده کنند تا جنبههای کاربردی دانش توليد شده تقویت شود.

سال بیستم ،شماره پنجم ،مهر ـ آبان 1400

پروانه اصفهانی و

تسهيل کننده های ترجمان دانش ...

] [ Downloaded from payeshjournal.ir on 2023-01-09

545

] [ DOR: 20.1001.1.16807626.1400.20.5.1.4

انتقااال و تبااادل دانااش نيازمنااد بااه ارتباطااات و همکاااری بااين
توليدکنندگان و استفاده کنندگان دانش دارد .مجموعه فعاليتهاایی
کااه ماایتوانااد موجاا توسااعه مشااارکت بااين پژوهشااگران و
استفاده کنندگان داناش شاود ،خاود موجا تشاویق تولياد داناش
مرتبط ،به روز ،و کاربردی برای استفادهکنندگان دانش میشود .هار
مخاطبی نيازهای اطالعاتی و سبك ارتباطی متفاوتی دارد .بناابراین،
اطالعات مورد نياز آنها باید به درستی فاراهم شاود .شاراکتی بایاد
بااين توليدکنناادگان و اسااتفادهکنناادگان دانااش (سياسااتگذاران و
مدیران سالمت) ایجاد شود تا آنها بهتر بتوانند به نيازها و انتظاارات
یکدیگر آگاهی داشته باشند .فعاليت های ترجمان دانش باید بر روی
کاربرد داناش و ناه فقاط ارائاه داناش متمرکاز شاوند تاا ظرفيات
استفادهکننده دانش را برای تفسير داناش و اساتفاده از آن افازایش
دهد .این مشارکت میتواند در یالا انجاام یاك پاژوهش مشاترک
توسط توليدکننده و استفادهکننده دانش صورت گيرد.
محيطی باید ایجاد شود تا پژوهشاگران (تولياد کننادگان داناش) و
سياستگذاران و مدیران (استفاده کنندگان دانش) با آرامش در کناار
هم در جلسهای شرکت کنند و نظرات و انتظارات خود را بيان کنند.
جوی باید ایجاد شود تا منجر به توليد و تبادل دانش کاربردی باين
پژوهشااگران و سياسااتگذاران گااردد .تعاماال ماانظم و ماادام بااين
توليدکنندگان و استفادهکنندگان دانش منجر به انجام پژوهشهاای
مناس توسط پژوهشگران و ترجمه آسان و صحيح آن برای استفاده
سياستگذاران و مدیران می شود .بریراری شارایط گفتگاوی ساازنده
بين توليدکننده و استفاده کننده دانش منجر به شناخت بهتر آنهاا
از نيازهااا و انتظااارات یکاادیگر ماایشااود .ایاان گفتگااوی مااداوم بااه
سياستگذاران کمك میکناد تاا سا االت خاود را از تايم پاژوهش
بپرسند و در صورت نياز مهارتها و ابزارهای الزم را بهدست آورند تا
بتوانند دانش را در عمل بهکار گيرند .این گفتگو به پژوهشگران نياز
کمك میکند برای س االت پژوهشی خود پاسخهای الزم را دریافات
کنند .برگزاری سمينارها با ذینفعان مختلاف نياز مای تواناد تباادل
دانش را تسهيل کند [ .]52ارتباطات حضوری و لهره باه لهاره باا
سياستگذاران و مدیران سالمت بيشتر از ارائه گازارشهاای کاتاذی
م ثرتر است [ .]53برای اینکه گفتگوهای بين توليدکننده و استفاده
کنندگان دانش به نتيجه برسد باید دو طرف متعهد به انجام صحيح
ترجمان و تبادل دانش شوند.
همکاری بين پژوهشگران و استفاده کنندگان دانش عامل مهمای در
توليد دانش مرتبط و کابردی دارد [ .]54تعامل این دو گروه موجا
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می شود که پژوهش های مرتبط با نيازهای استفاده کنندگان انجاام
شود و در پایان ،از نتایج پژوهش استفاده بيشتری به عمل آید .ایان
همکاری مای تواناد در جریاان انجاام پاژوهش هام صاورت گيارد.
همکاری استفاده کنندگان دانش در فرایند پژوهش منجر می شاود
که یافته های پژوهش از اعتبار بيشتری برخوردار باشد و باا وایعيات
بيشتر همراه باشد [ .]55در نتيجه ،استفاده کنندگان دانش اعتمااد
بيشتری به یافته های پژوهش خواهند داشت.
دانشگاهها و موسسات آموزشی باید ظرفيات الزم را بارای ترجماان
دانش ایجاد کنند و توساعه دهناد .تشاویق پژوهشاگران باه انجاام
پژوهش های کاربردی ،آموزش پژوهشگران در زمينه ارتقای کيفيات
پژوهش ،تشویق مشارکت سياستگذاران و مدیران سالمت در فرایند
پژوهش ،ایجاد ساختاری برای تسهيل فرایند ترجمان دانش ،تبادیل
یافته های پژوهش به خالصاه سياسات یاا خالصاه اجرایای در ایان
زمينه پيشنهاد میشود.
یکی دیگر از عوامل موثر بار بکاارگيری داناش ،مرباوط باه فنااوری
انتقال دانش است .افزایش تجهيزات مناس انتقال و تباادل داناش،
افزایش سيستمهای اطالعاتی ،افزایش دسترسی به کامپيوتر ،ایجااد
شبکهای برای انتقال و تباادل داناش و ایجااد کتابخاناه الکترونياك
منجر به تسهيل ترجمان داناش سياساتگذاری و مادیریت ساالمت
میشود [.]19 ،23
سياسااتگذاران و ماادیران سااالمت اتلاا در مقاباال نااوآوریهااای
کامپيوتری مقاومت میکنند .آنها به ویژه هنگامی که این فراینادها
در برگيرنده مقدار زیادی از دانش ضمنی هم باشد ،فکر میکنند که
موج اختالل در فرایندهای اصلی و حياتی مایشاوند [ .]56عادم
اعتماد به دادههای رایانهای یکی از مواناع اسات .تارس از باهوجاود
آمدن یك حالت رسمی ،امکاان یابليات ردیاابی اطالعاات ،باه هام
خوردن تعادل یدرت در ارتباطات بين مدیران و کارکناان و نگارش
شخصی نسبت به فنااوری ارتباطاات مایتواناد منجار باه ایان بای
اعتمادی شود [ .]3فناوری اطالعاتی یکای از توانمندساازهای مهام
ترجمان دانش است .تکنولوژیهاای مادرن اطالعااتی و روشهاایی
مانند داده کاوی به سياستگذاران و مدیران سالمت کمك میکند تا
اطالعات و دانش مورد نياز را سریع دریافت کنند .عالوه براین ،ایجاد
کتابخانههای الکترونيکی نقش بسزایی در دسترسی سياساتگذاران و
مادیران باه داناش و شاواهد ماورد نيااز دارد .باه خااطر مشاکالت
زیرساختی و محدودیت پهنای باند به تبع آن امکاان دسترسای باه
دانش محدود خواهاد شاد .از طارف دیگار ،هزیناه زیااد نگهاداری
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دانااش سياسااتگذاری و ماادیریت سااالمت شناسااایی شااده در ایاان
 به کمّی سازی تسهيل کنندههای ترجمان داناش در حاوزه،پژوهش
.سياستگذاری و مدیریت سالمت بپردازند

تکنولااوژی ماادیریت دانااش مااانعی باار ساار راه ترجمااان دانااش
 ساازمانهاای بهداشاتی و.سياستگذاری و مادیریت ساالمت اسات
.درمانی سيستمهای اجتماعی لند تخصصی بسيار پيیيده هساتند
مدیریت اثربخش و کارآمد این سازمانها نيازمند بکاارگيری داناش
 عوامل مختلفی در تساهيل تباادل و انتقاال داناش در حاوزه.است
 مدیران بایاد، بنابراین.مدیریت و سياستگذاری سالمت وجود داست
از مزایای شواهد پژوهشی مطالع شوند تا در پژوهشهاای کااربردی
مشارکت داشته باشند و دانش و مهارت آنها توسعه یاباد تاا بتوانناد
 ایان پاژوهش باا.نتایج پژوهشی را بهتر تفسير کنند و درک نمایند
استفاده از روش مرور حيطه ای و منطاق اساتقرایی باه شناساایی و
تبيين تسهيل کنندههای ترجمان دانش در سياستگذاری و مدیریت
 نوع روش مطالعه و بازه زماانی نسابتاپ طاوالنی آن.سالمت پرداخت
منجر به شناسایی تسهيل کننده های بيشتری برای فرایند ترجماان
 پيشنهاد میشود که پژوهشگران با منطق یياسی و.دانش شده است
با توسعه یك پرسشنامه با استفاده از تسهيل کننادههاای ترجماان
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