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  فصلنامه پايش
  ٣٩٥-٤٠٠  صص١٣٨۸ پاييز چهارم  شمارهتمشهسال 

  ١٣/٨/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله
  ]۱۳۸۸ شهريور ۷-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  
  
  كيدهچ

 از دانش   ي مربوط به بهره بردار    يها  تينه فعال ي مطالعه نگرش آنها در زم     ،ن رو ياز ا .  از دانش دارند   ي در بهره بردار   يدي کل يمحققان، نقش 
ام به دست آمده از پژوهش را به نحو         يتوان پ   يآنها م به وسيله    است که    ييها  تي مختلف از فعال   هايي  فيترجمه دانش، شامل ط   . ت دارد ياهم
 کـه  ات خـود محققـان اسـت   ت ترجمه دانـش، اظهـار    ي وضع ي مربوط به  ها   منبع داده  ، از موارد  ياريدر بس . ناسب به گروه هدف انتقال داد     م

 بـاره  محققـان در   يابيـ ارز   خـود  بررسـي وضـعيت    ،ن مطالعـه  يـ هدف از ا  . رديگ  ي ترجمه دانش قرار م    يها   برنامه يزير   و برنامه  يابي ارز يمبنا
  .انش آنان بوده است انتقال ديها تيفعال

 ترجمه يها  از محققان در مورد فعاليت در اين پرسشنامه،. تهران تکميل گرديدي محقق دانشگاه علوم پزشک٢٠٨پرسشنامه طرح توسط    
همچنين از آنان خواسته شد تا به ميزان فعاليت ترجمـه دانـش   . شد يدانش انجام شده در مورد يک طرح مشخص اتمام يافته آنان سؤال م       

ن دو، يـ  ميـان ا يسپس ميزان همبـستگ . دهنده فعاليت بيشتر بود  بدهند که امتياز بيشتر نشان١٠ معادل صفر تا   يود در آن طرح امتياز    خ
 يون خطـ  يق رگرسـ  يـ  از طر  ين همبـستگ  يهمچنين عوامل مؤثر بر ا    .  آنان محاسبه گرديد   يابياز خودارز ي انجام شده و امت    يها  تي فعال يعني

  . شديبررس
 کـه در  ي کـه امتيـاز  ي؛ در حـال كردنـد  درصد از حـداکثر امتيـاز فعاليـت ترجمـه دانـش را کـسب       ٥/١٩ تنها ،ه طور متوسط  ب ،محققان
). >٠٠١/٠P(دار بــود  ي معنــين اخــتالف از نظــر آمــاريــا.  درصــد از کــل امتيــاز ممکــن بــود٦/٥٨ بــه خــود دادنــد، معــادل يخودارزيــاب
 متوسط ميان ميزان فعاليت و امتيـاز        ي از همبستگ  ي حاک  خود  بود که  ٤٣/٠ يز خود ارزياب  ن فعاليت ذکر شده و امتيا     يرسون ب ي پ يهمبستگ
هاي خدمت است؛ به طوري که به ازاي هر يک سـال   ها تعداد سال تنها متغير مؤثر بر اختالف امتياز خودارزيابي با فعاليت   . است يخودارزياب

  ).P=٠٠٤/٠(يابد  افزايش مي٠٧/٠ اختالف امتياز ،افزايش در ميزان خدمت
 آمـوزش و آشـنا      كنند؛ از اين رو،     ي م يدهند، ارزياب   ي ترجمه دانش خود را بيش از آن چه که واقعا انجام م            يها  پژوهشگران ميزان فعاليت  

از نتـايج   ها و استفاده  پژوهشكردنتواند در كاربردي  ها مي هاي ارزيابي اين فعاليت هاي انتقال دانش و روش ن با تمامي جنبهانمودن محقق
  .دند توسط مديران پژوهش مورد توجه واقع گردنتوان ي اين طرح ميها يافته. آنها مؤثر باشد

  
  پژوهشگران، ارزيابي از دانش، پرسشنامه، خوديبهره بردار :ها واژه كليد

                                                           
 ١٤١٧٩٦٥١٧٣: ، کد پستیبهره برداري از دانش سالمت اتمرکز تحقيق، ١٢ابان نصرت، پالک ي آذر، خ١٦ابان يتهران، خ: پاسخگو نويسنده ∗

  ٦٦٤٩٥٨٥٩: نمابر                                            ٦٦٤٩٥٨٥٩: تلفن
E-mail: :nejatsan@tums.ac.ir 
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  ٣٩٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
شکاف ده و نود، بيانگر فاصله بين نياز به پژوهش و انجام پژوهش             

 درصـد منـابع پژوهـشي       ٩٠ست که   اين شکاف حاکي از آن ا     . است
هـاي     درصـد از اولويـت     ١٠شـوند کـه تنهـا         لي مـي  ئدنيا صرف مسا  

ــ. دهنــد ســالمتي را تــشکيل مــي  دبــراي کــاهش ايــن شــکاف، باي
يکــي از ايــن راهبردهــا، تقويــت . ]١[راهبردهــاي اصــولي انديــشيد

 آنبـرداري دانـش        هدف از بهـره    ،در واقع . برداري از دانش است     بهره
ـ نش حاصل از پژوهش بتواند به تغييـر در ارا         است که دا   ه خـدمات   ئ

  . ]٢[ شوندمنجر  سالمت مردم،سالمت و يا در نهايت
برداري از دانش، اقداماتي است که در جهت           بهره هاي  يکي از الزام  

  شده معلومهم اکنون   . گيرد  انتشار دانش حاصل از پژوهش انجام مي      
ران بـه اسـتفاده      که انتشار يک سويه دانش از سـوي پژوهـشگ          است

در . ]٣[تواند منجر به تغيير در گـروه مخاطـب گـردد              کنندگان نمي 
عوض، ترجمه دانش به مفهوم تعامـل بـين پژوهـشگران و اسـتفاده              

هاي مختلف از تعريف موضوع پژوهش تـا انتـشار            کنندگان در بخش  
برداري از دانـش را بيـشتر         تواند امکان بهره    اي است که مي     آن، شيوه 

 يهـا   د، تبادل و کـاربرد يافتـه      ي تول ي ترجمه دانش به معنا    .]٤[کند  
ن محققان و استفاده کنندگان     يق ارتباطات چندگانه ب   يق از طر  يتحق

چرخـه  «ع کننـده    ي ترجمه دانش، تـسر    ،گريان د يبه ب . از دانش است  
  .]٥[ل دانش به عمل است ي تبديدر راستا» دانش

 تعامـل بـه   هاي مختلف ترجمه دانش، بـراي تعريـف ايـن        در مدل 
ــي  ــه مـ ــلي آن توجـ ــشگران اصـ ــشگران و   کنـ ــه پژوهـ ــود کـ   شـ

. ها و يا تصميم گيرندگان هستند       استفاده کنندگان از نتيجه پژوهش    
هايي که به بررسي وضـعيت و يـا            بسياري از مطالعه   ،به همين دليل  

پردازند، به اندازه گيري عملکـرد ايـن          ترجمه دانش مي    سطح ارتقاي
  . پردازند دو طيف انتشار دانش مي

صـورت   که به منظور پيونـد دادن پـژوهش بـه عمـل              يهاي  تالش
 و هر يك ممكن است به تنهايي يا در تركيب با يكديگر به              اند  گرفته

هـا   هـا يـا حمايـت كننـده     تالش توليـد كننـده  :  كار روند عبارتند از   
(Push efforts by producers or purveyors)   تـالش مـصرف ،

ــده ــا  كننـ ــالش(User pull efforts)هـ ــادل  ، تـ ــاي تبـ    يهـ
(Exchange efforts)هـــــــاي يكپارچـــــــه   و تـــــــالش  

(Integrated efforts) ]٦[. 
بـه عبـارت    . د کنندگان دانش مد نظر هستند     ي تول ،ن مطالعه يدر ا 

ن سؤال مطرح است که آن چه پژوهـشگران از عملكردشـان            يگر ا يد
مطابقت  شان با عملكرد  چقدر کنند،  در زمينه ترجمه دانش اعالم مي     

دارد؟ آيا پژوهشگران گزارش درستي از فرايند ترجمـه دانـش ارائـه             
كنند؟ نتيجه اين مطالعه براي مديران پژوهشي و محققـاني كـه              مي

كننـد، قابـل اسـتفاده     در زمينه ترجمه و انتقال دانـش فعاليـت مـي      
  .خواهد بود

  
   كار مواد و روش

 يم پزشـک  پژوهشگران دانشگاه علـو    ،ن مطالعه يشرکت کنندگان ا  
هـاي    ن صـورت کـه مجريـان اصـلي کليـه طـرح            يتهران، بودند؛ به ا   

پژوهشي انجام شده در دانشگاه علـوم پزشـکي تهـران کـه در سـال                
 يافته بودنـد، پرسـشنامه   پايان آغاز شده و تا زمان آغاز طرح،        ١٣٨٣

 پژوهــشگران بــر اســاس ،در ايــن مطالعــه. دنــدكرل يــطــرح را تکم
روه پژوهـشگران علـوم پايـه، بـاليني و          هاي مذکور، به سه گ      پژوهش

هـاي علـوم پايـه،         پـژوهش  منظـور از  .  تقسيم شـدند   ينظام بهداشت 
شوند    كه براي فهم بنيادي يك موضوع طراحي مي        هستندمطالعاتي  

هـاي علـوم      پـژوهش . و گروه مخاطب مستقيم آن پژوهشگران بودند      
ـ  کـه نتيجـه آنهـا بـراي ارا         عبارتند از مطالعاتي   ،باليني نـدگان  ه کن ئ

هـاي     و باألخره پـژوهش    است مستقيماً قابل استفاده   خدمات باليني 
 براي  ، در وهله نخست   ، که نتيجه آنها   هستند، آنهايي   ينظام بهداشت 

  . گذاران قابل استفاده باشد مديران و سياست
ابزار جمع آوري اطالعات، شامل سؤاالت جمعيتـي و سـه بخـش             

  :ر بوديز
 پژوهـشگران در زمينـه ترجمـه         سؤاالتي مبني بـر عملکـرد      -الف

المللي، ارائه مقالـه      دانش، شامل چاپ مقاله در مجالت داخلي يا بين        
هـاي     نتـايج بـه گـروه      ارسـال المللي،    هاي داخلي يا بين     در کنفرانس 

 تارگــاه مخاطــب، بــدون درخواســت آنــان، نمــايش نتــايج طــرح در
يزيـوني يـا    ، ارائه نتايج طرح در روزنامه، برنامـه تلو        )وب( الكترونيكي

 ارائـه نتـايج طـرح و برگـزاري جلـسات تـوجيهي بـا                بـراي راديويي  
انجـام  » پـژوهش مـورد نظـر      «زمينههاي مخاطب طرح که در        گروه

 سـال   ي، طـرح پژوهـش    »پژوهش مـورد نظـر    «منظور از   . شده بودند 
 ي اصل ي از مجر  باره آن  تهران بود که در    ي دانشگاه علوم پزشک   ١٣٨٣

هـاي انجـام       به هر يك از فعاليت     ،ها  ؤالدر اين س  . شد  يطرح سؤال م  
شده توسط پژوهشگر، يك امتياز تعلـق گرفـت و مجمـوع امتيـازات            

 امتيـاز فعاليـت      بـه عنـوان    ١٠ل به دامنه صفر تا      ي پس از تبد   ،افراد
  . ترجمه دانش محاسبه شد

ارزيابي محقق را از نظر فعاليت ترجمه دانـش            خود ،ک سؤال ي -ب
داد   انجام داده بود، مورد بررسي قرار مي      » پژوهش مورد نظر  «که در   
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  ٣٩٧

     همكاران و سحرناز نجات                                                                                                                   ...       آيا پژوهشگران تصور درستي از ميزان

در «:  بـود چنـين ن يـ سـؤال مربـوط ا  ). خودارزيابي از يک پـژوهش    (
 نـشانه فعاليـت زيـاد در    ١٠صورتي كه صفر نـشانه عـدم فعاليـت و       

هـاي شـما در       ترجمه دانش حاصل از پژوهش باشد، امتيـاز فعاليـت         
. »)صـفر تـا ده    (ترجمه دانش اين پژوهش خاص، چه عددي اسـت؟          

  .شد ي ذکر م نيزالزم به ذکر است نام پژوهش مورد نظر
 ترجمه دانش در کل     يها  تياز فعال ي امت  درباره گر،ي د ي در سؤال  -ج
در صـورتي كـه صـفر نـشانه         «شد    ي م پرسيده ي پژوهش يها  تيفعال

 حاصـل از    ، نشانه فعاليت زيـاد در ترجمـه دانـش         ١٠عدم فعاليت و    
ا در ترجمـه دانـش در کـل         هـاي شـم     پژوهش باشد، امتياز فعاليـت    

 از کـل    يخودارزيـاب (»  شما، چه عددي اسـت؟     ي پژوهش يها  تيفعال
  ).  طرحي انجام گرفته توسط مجريها پژوهش

بــه منظــور بررســي روايــي، پايــايي و مــشکالت اجرايــي تکميــل 
 ، پژوهـشگر  ٢٠ به اين صورت که      ؛پرسشنامه، پيش آزمون انجام شد    

ــار پر٢بــه فاصــله زمــاني دو هفتــه،  . دنــدكرســشنامه را تکميــل  ب
) Intra class correlation (اي هاي همبستگي درون طبقه شاخص
براي دستيابي بـه    . ند بود ٧٦/٠ و آلفاي کرونباخ برابر با       ٧٢/٠برابر با   

گويي، دو نامه ديگـر      گويي مناسب، در صورت عدم پاسخ       ميزان پاسخ 
ت طرح، به   هر يک به فاصله زماني يک ماه با مضمون تأکيد بر اهمي           

 يهـا   همراه يک نسخه پرسشنامه، مجـدداً بـراي پژوهـشگران طـرح           
  .  ارسال گرديديمورد بررس
ــراي ــاز  ب ــستگي امتي ــزان همب ــابي از يــک « بررســي مي خودارزي
سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهشگران در زمينـه        «با امتياز   » پژوهش

، ضريب همبستگي پيرسون محاسبه و در سـه گـروه           »ترجمه دانش 
 ين همبـستگ  يهمچنـ .  پايه، بـاليني و بهداشـتي مقايـسه شـد          علوم

ــژوهش « ــک پ ــابي از ي ــا امت» خودارزي ــب ــاب«از ي ــل يخودارزي  از ک
دامنـه  . دي گرد يبررس»  طرح ي انجام گرفته توسط مجر    يها  پژوهش

ــژوهش «يازهــايامت ــابي از يــک پ ــاب«، »خودارزي  از کــل يخودارزي
التي مبني بـر    سؤا«و  »  طرح ي انجام گرفته توسط مجر    يها  پژوهش

 ١٠هر سه از صـفر تـا        » عملکرد پژوهشگران در زمينه ترجمه دانش     
و امتيـاز   » خودارزيـابي از يـک پـژوهش      «از  يـ رابطه اختالف امت  . بود

بـه  » سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهشگران در زمينه ترجمه دانش        «
 جمعيتي سن، جنس، سـابقه کـار،        يرهاير وابسته و متغ   يعنوان متغ 

، )ندارد/ دارد (يي، مسئوليت اجرا  )تمام وقت / مه وقت ني(نوع خدمت   
به گفته خود فرد چند درصـد از زمـان           (ي پژوهش يها  تيزان فعال يم

، نـوع   ي، رتبـه علمـ    )دهـد   ياشتغال خود را به پژوهش اختـصاص مـ        
و نحـوه انتخـاب عنـوان       )  و نظام سالمت   يعلوم پايه، بالين  (پژوهش  

بر حسب عالقـه و يـا مـرور         انتخاب  / انتخاب بر اساس نياز     (پژوهش  
ق رگرسيون چند   ي مستقل از طر   يرهاي متغ مثابهبه  ) ها  ساير پژوهش 

ها   تحليل داده .  مورد بررسي قرار گرفت    enterمتغيره خطي در مدل     
  . انجام شدSPSS/11.5افزار  با نرم
  
  ها يافته

ــان  ــر٢٨٣از مي ــت  ي مج ــرايط، در نهاي ــد ش ــلي واج  ٢٠٨ ، اص
 نفـر از    ٧٥ که   ضمن آن  ؛دندكر تکميل   پژوهشگر پرسشنامه طرح را   

 بـه   دنـد و  كر بار ارسال، پرسشنامه طرح را تکميـل ن        ٣ با وجود    ،آنان
  . درصد به دست آمد٧٤ ميزان پاسخگويي، اين ترتيب،

 پژوهشگر مورد بررسي مـذکر      ٢٠٨از کل   )  درصد ٥/٦٢( نفر   ١٣٠
انحـراف   (٦/٤٥ و ميـانگين آن    ٧٢، حـداکثر    ٢٥حداقل سـن    . بودند
 درصـد از    ١٥ وضيعت شـغلي،     زمينهدر  . سال بوده است  ) ٤/٩ر  معيا

مربـي،   درصـد بـه ترتيـب        ١٩ و   ٢٦،  ٣٣،  ٧ت علمـي،    أافراد غير هي  
 ) درصد ٨٧( نفر   ١٨١ ،از اين افراد  . اند استاديار، دانشيار و استاد بوده    

نيمـه وقـت فعاليـت    )  درصـد ٨/٤( نفـر  ١٠ تمـام وقـت و     به صورت 
 سـال، بـا   ٤٣ و  ١راد در دانـشگاه بـين       سابقه کار ايـن افـ     . دندكر  مي

 ١/٥٩( نفــر ١٢٣.  بــود،ســال) ٥/٨انحــراف معيــار  (٣/١٤ميــانگين 
 رياسـت   شـامل  فعاليتي اجرايي    ، عالوه بر آموزش و پژوهش     ،)درصد

بيمارستان، دانشکده، گروه يا بخش، معاونت پژوهشي دانشکده و يـا           
دار  ده را عهـ    مختلـف دانـشگاه    يهـا   ت بخش يري مد مرکز تحقيقات و  

تنها به آموزش و يـا پـژوهش اشـتغال          )  درصد ٦/٣٤( نفر   ٧٢. بودند
از سؤال ي امتياز و امت١٠متوسط امتياز شرکت کنندگان از . اند داشته

 گروه علوم پايـه، بـاليني و        ٣ به تفکيک    ،خودارزيابي از يک پژوهش   
ــزان . نمايش داده شده است١ در جدول شماره ،بهداشتي  ميـــــــ
 از  يخودارزيـاب «و  » خودارزيابي از يـک پـژوهش     « امتياز   يهمبستگ

ــژوهش  ــل پ ــا ک ــر  يه ــط مج ــه توس ــام گرفت ــرحي انج  ٦١/٠»  ط
)٠٠١/٠P< (    ـ   . به دسـت آمـد دار نبـود     ين دو معنـ   يـ ن ا ياخـتالف ب
)٥٥/٠=P .(   خودارزيـابي از يـک     « ميزان همبستگي    ٢جدول شماره

سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهشگران در زمينه ترجمه        «و  » پژوهش
 گروه علـوم پايـه، بـاليني و         ٣را به صورت کلي و به تفکيک        » نشدا

خودارزيابي از يک   «از  ين اختالف امت  يانگيم. دهد  بهداشتي نشان مي  
سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهشگران در زمينـه        «و امتياز   » پژوهش

 ي به دست آمـد؛ در حـال     ١٧/٢ار  ي با انحراف مع   ٦٩/٣» ترجمه دانش 
محققـان در  .  بـود ٥٨/٩ و حـداکثر آن  ٢٥/١ن اختالف يکه حداقل ا 
گر يکـد ين نظـر بـا      ي از ا  يه و نظام بهداشت   ي، علوم پا  ينيسه گروه بال  
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  ٣٩٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

دهنـده     نـشان  ٣جدول شماره   ). P=٩١/٠( نداشتند يدار  يتفاوت معن 
خودارزيـابي از   «از  ينتايج رگرسيون خطي چند متغيره با اختالف امت       

ني بـر عملکـرد پژوهـشگران در        سؤاالتي مب «و امتياز   » يک پژوهش 
 که مـشهود    چنان. ر وابسته است  ي متغ مثابهبه  » زمينه ترجمه دانش  

هـا،    است، تنها متغير مؤثر بر اختالف امتياز خودارزيـابي بـا فعاليـت            

 بـه ازاي هـر يـک سـال          ،هاي خدمت است؛ به طوري که       تعداد سال 
ـ   افزايش مي٠٧/٠افزايش در ميزان خدمت، اختالف امتياز    الزم . دياب

انس يـ  درصـد از وار    ١٢رهـا تنهـا حـدود       ين متغ يـ  ا  كه به ذکر است  
دنـد  كر  يه مـ  يـ هـا توج    تياز فعال ي را با امت   يابياز خودارز ياختالف امت 

)٧/١١=% R2.(   
  

  ي و بهداشتيوم پايه، بالين عليها ها به تفکيک گروه هاي ترجمه دانش و امتياز حاصل از فعاليت  متوسط امتياز کلي خودارزيابي از فعاليت-١جدول شماره 
     يخودارزياب   انتقال دانشيها فعاليت

  )انحراف معيار(*انگين امتيازيم
Paired t-test P  

  >٠٠١/٠ )۷۱/۲ (۵۶/۶  )۱۱/۲ (۱۹/۲  علوم پايه
 >٠٠١/٠ )۱۶/۲ (۵۷/۵ )۳۳/۱ (۰۸/۲  باليني
 >٠٠١/٠ )۰۵/۲ (۶۸/۵ )۲۶/۱ (۸۳/۱  يبهداشت
 >٠٠١/٠ )۳۰/۲ (۸۴/۵ )۵۲/۱ (۹۵/۱  جمع

    است١٠ تا ٠ اين دو متغير از يدامنه امتياز قابل کسب برا* 
  
  

 و  ي علوم پايه، بالين   يها  ها به تفکيک گروه     هاي ترجمه دانش با امتياز حاصل از فعاليت          ميزان همبستگي امتياز کلي خودارزيابي از فعاليت       -٢جدول شماره   
  يبهداشت

  داري معني  ب پيرسونيضر  تعداد  ميزان همبستگي
 ٠٠١/٠  ٥٤/٠  ٤٦  علوم پايه

  ٠٠١/٠  ٣٥/٠  ١٠١  باليني
  ٠٠٣/٠  ٤٠/٠  ٦١  يبهداشت
  >٠٠١/٠  ٤٣/٠  ٢٠٨  جمع

  
  رهي چند متغيون خطيق رگرسياز طر» ها اختالف امتياز حاصل از خودارزيابي و فعاليت« مختلف در يرهاير متغي تأثي بررس-٣جدول شماره 

  داري معنيسطح   حدود اطمينان  ضريب رگرسيون  متغير
  ٩٣/٠  -٧٢/٠ -٧٩/٠  ٠٣/٠  )زن/ مرد (جنس 

  ٠٠٤/٠  ٠٢/٠-١٢/٠  ٠٧/٠  )سال(سابقه کار 
  ٥٨/٠  -٤٨/١ -٦٦/٢  ٥٩/٠  )نيمه وقت/ خدمت تمام وقت (نوع خدمت 

  ٣٨/٠  -٤٥/٠ -١٧/١  ٣٦/٠  )ندارد/ دارد (ت اجرايييمسئول
  ١٩/٠  -٠١/٠ -٠٤/٠  ٠٢/٠  هاي پژوهشي درصد فعاليت

  ٣٤/٠  -٥٤/١ -٥٣/٠  -٥٠/٠  )هاي علوم پايه در مقايسه با پژوهش (باليني
  ٣٠/٠  -٦٦/١ -٥١/٠  -٥٧/٠  )هاي علوم پايه در مقايسه با پژوهش (يکابرد

  ١٠/٠  -٢٥/٠ -٦٥/٢  ٢٠/١  )در مقايسه با استاديار(غيرهيأت علمي
  ١٣/٠  -٣٤/٠-٥٠/٢  ١٤/١  )در مقايسه با استاديار(مربي 

  ٩٧/٠  -٩١/٠-٩٥/٠  ٠٢/٠  )در مقايسه با استاديار(دانشيار 
  ٠٦٧/٠  -١٢/٢-٠٧/٠  -٠٢/١  )در مقايسه با استاديار(استاد تمام 

  ٥٣/٠  -٧٠/٠-٣٧/١  ٣٣/٠  )ها انتخاب بر حسب عالقه و يا مرور ساير پژوهش/ انتخاب بر اساس نياز (نحوه انتخاب عنوان پژوهش 
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  ٣٩٩

     همكاران و سحرناز نجات                                                                                                                   ...       آيا پژوهشگران تصور درستي از ميزان

  بحث و نتيجه گيري
 ي نفر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشک    ٢٠٨  مورد اين مطالعه در  

 يهـا   آنـان از فعاليـت  ي صـحت خودارزيـاب  يابيـ  به منظور ارز  ،تهران
 که در جدول شماره     همچنان. صورت گرفت ترجمه دانش خودشان،    

و » خودارزيابي از يک پژوهش    «يزان همبستگ ي م ،شود  ي مشاهده م  ا
در » جمه دانـش  سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهشگران در زمينه تر       «

ن مقـدار در  يـ به دست آمـد و ا ) ٤٣/٠=رسونيب پ يضر(حد متوسط   
بـه هـر    . تر بـود  يـش  ب ،هـا   ر گروه ي نسبت به سا   ،هيپژوهشگران علوم پا  

 کـه پژوهـشگران بـه       يازيـ سه مشخص شد که امت    ين مقا ي در ا  ،حال
خودارزيــابي از يــک « ترجمــه دانــش خــود در ســؤال يهــا تيــفعال

 اسـت کـه در      يزيـ  برابـر بهتـر از آن چ       ٣ ،)٨٦/٥(اند    داده» پژوهش
بـه  » سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهشگران در زمينه ترجمه دانش        «

ز يـ   ن  ين اختالف که از نظـر آمـار       ي ا  علت ).٩٥/١(دست آمده است    
 يهـا   تيح از فعال  يتواند عدم برداشت واحد و صح       يدار است، م    يمعن

تي مبنـي بـر     سـؤاال « از آن جا کـه در        ،ياز طرف . ترجمه دانش باشد  
ز از خـود فـرد در   يـ ن» عملکرد پژوهشگران در زمينه ترجمـه دانـش     

بررسي انجام شـدن واقعـي      شد و     يها سؤال م    تين فعال يمورد انجام ا  
 خـود   يابيـ  ارز يز به نوع  ين سؤاالت ن  ي ا يا غيرواقعي آنها مطرح نبود،    

 به دسـت آمـده      يشوند و ممکن است که همبستگ       يفرد محسوب م  
به هـر   . شتر باشد يز ب ين ن يزان اختالف از ا   ي و م  يواقعزان  يش از م  يب

 يأت علمـ  يـ  ه ي اعضا ي آموزش يها  تينه فعال يافته در زم  ين  ي ا ،حال
 يابيـ ارز   که همـواره خـود     ي به صورت  شود،   يز مشاهده م  ي ن يدانشگاه
 نشان  رااني عملکرد آنان توسط دانشجو يابي از ارز  يش ب يازيآنان امت 

خودارزيـابي  «ون خطي، اختالف امتياز     در رگرسي  ].٨،  ٧[داده است   
سؤاالتي مبني بر عملکرد پژوهـشگران در       «و امتياز   » از يک پژوهش  

به عنوان متغير وابسته و جنس، رتبـه علمـي،          » زمينه ترجمه دانش  
هاي اشتغال بـه کـار،    داشتن پست اجرايي، نوع استخدام، تعداد سال    

 انتخـاب   هاي پژوهشي در کل سـاعات خـدمت، نحـوه           درصد فعاليت 
) علوم پايه، باليني، و نظـام بهداشـتي       (عنوان پژوهش و نوع پژوهش      

 از ميـان    صـورت، بـه هـر     . انـد   متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده     
داري از    هاي اشتغال، تأثير معنـي      متغيرهاي نامبرده، تنها تعداد سال    

خود نشان داده است؛ به اين صورت که بـه ازاي هـر سـال افـزايش                 
 ٠٧/٠هاي ترجمه دانش به انـدازه          بزرگ بيني فعاليت   سابقه خدمت، 

 سـاير عوامـل     اتشـود و ايـن در حـالي اسـت کـه تـأثير               بيشتر مـي  
 ،در مطالعه نيـوتن و همكـارانش      . دنمخدوش کننده حذف شده باش    

هـاي    از نظـر فعاليـت   ، نفر از پژوهـشگران سـه دانـشگاه آلبرتـا          ٢٦٠

ــش، بررســي شــد  ــورد ندترجمــه دان ــا در م  اهميــت  و نگــرش آنه
 بررسـي، در ايـن    . هاي ترجمه دانش مورد ارزيابي قرار گرفت        فعاليت

هـاي    هاي ترجمه دانش در پژوهشگران طرح       مشاهده شد كه فعاليت   
داري بـيش از پژوهـشگران طـرح هـاي پايـه              كاربردي به طور معني   

 نـسبت بـه پژوهـشگران       ،هـا   است و همچنين پژوهشگران اين طـرح      
هـاي ترجمـه دانـش        از اهميت فعاليت  تري  يشهاي پايه، درك ب     طرح

داري بـين      در حـالي کـه در مطالعـه مـا اخـتالف معنـي              ؛]٩[دارند  
در مطالعـه ديگـري     . دشهاي کاربردي با علوم پايه مشاهده ن        پژوهش

نيز كه تتروئه بر روي تأمين کنندگان اعتبار براي ترجمـه دانـش در       
يـز تـصور    المللي انجام داده است، مشخص شده که آنهـا ن           سطح بين 

 و بـه نظـر      ]١٠[هاي ترجمه دانش نداشـته انـد          مشترکي از فعاليت  
 از اقـدامات     برداشت يكـساني    پژوهشگران ، به طور كلي    كه، رسد  مي

ــه  ــال يافت ــد    انتق ــژوهش ندارن ــاي پ ــ ].١١[ه ــاب ،ياز طرف  انتخ
  بـه   انتخـاب   خاصـي را در    يي دانشگاه، سـوگرا   ٨٣ سال   يها  پژوهش

ـ  يدار  يکـه اخـتالف معنـ     کند، چرا     يل نم يمطالعه تحم  از يـ ن امت ي ب
 يهـا    از کـل پـژوهش     يخودارزيـاب «و  » خودارزيابي از يک پژوهش   «

 يهـا   افتهي از اين رو،  . مشاهده نشد »  طرح يانجام گرفته توسط مجر   
 ير پژوهـشگران دانـشگاه علـوم پزشـک        يتوان به سا    ي م  را ن مطالعه يا

هـا بـه      فتـه اين  يم ا ي الزم است در تعم     كه  هر جند  ،م داد يتهران تعم 
ــا ــشگران س ــشيپژوه ــسات پژوه ــودير مؤس ــاط ب ــ.  محت ، ياز طرف

ت يـ زان فعال يـ  به اين علـت کـه امکـان دارد محققـان، م            يابيارز  خود
 ي، دچـار سـوگير    كننـد  يابيت ارز يانتقال دانش خود را بهتر از واقع      

ا يــن کــه آيــ اي امکــان بررســ حاضــر،اطالعــات باشــد، در مطالعــه
 را داشته است، واقعاً صورت      هاانجام آن  ي که محقق ادعا   يهاي  تيفعال

رسـد پژوهـشگران      يبه نظر مـ    .وجود نداشته است  ر،  يا خ ي اند  گرفته
  ترجمه دانش خود ندارند کـه      يها  تيزان فعال ي از م  يحي صح يابيارز

 و درک مـشترک از      يتواند به علـت عـدم وجـود آگـاه           ي م اين خود 
تواند   ي م دستن  ي ا ي از اتيد فرض ييتأ.  ترجمه دانش باشد   يها  تيفعال

د مـد نظـر     نـ توان  ين طرح مـ   يج ا ينتا.  باشد ياز اهداف مطالعات بعد   
  .دنري قرار گ نيزران پژوهشيمد
  

  تشكر و قدرداني
 مـورد حمايـت     ،٨٥-٠٣-٧٤-٤٤١٨ طي قرارداد شماره     ،اين مطالعه 

. معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشـکي تهـران قـرار گرفتـه اسـت             
ي غفــور رماونــدي در گــردآوري هــاي آقــا نويــسندگان از مــساعدت

   .گزارندسپاسهاي مطالعه  پرسشنامه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
88

.8
.4

.9
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1388.8.4.9.6
https://payeshjournal.ir/article-1-602-fa.html


  

  ٤٠٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 منابع

1- Currat LJ. The 10/90 Report on Health Research. 
Global Forum for Health Research: Switzerland, 2004 
2- World Report on Knowledge for Better Health: 
Strengthening Health Systems. Geneva: World Health 
Organization 2004 
3- Lomas J. Words without action? The production, 
dissemination and impact of consensus 
recommendations. Annual Review of Public Health 
1991; 12: 41-65 
4- Choi BC. Understanding the basic principles of 
knowledge translation. Journal of Epidemiology and 
Community Health 2005; 59: 93 
5- CIHR: Canadian Institutes of Health Research 
(2006). About Knowledge Translation. Available at: 
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html [cited 
13/07/2008] 
6- Lavis JN, Lomas J, Hamid M, Sewankambo NK. 
Assessing Country-level efforts to link research to 
action. Bulletin of the World Health Organization 
2006; 84: 620-28 

 ،ان مهرنـوش  يـ  کـوروش، کوثر   يدشاهيد، وح ي حم يجعفر محمد -۷
 تأيـ ه يج خودارزيابي اعـضا ينتا يا هسيمقا ي بررس.تراي ميمحمود

 يابيـ ارز بـا  مازنـدران  يپزشک علوم دانشگاه يدانشکده پزشک يعلم

، ١٧، ١٣٨٦ مازندران پزشکي علوم دانشگاه مجله. آنان از انيدانشجو
٦٧-٧٤  

نخعي نوذر، فـصيحي  , زهرا فتاحي, ادهمي اشرف، ريحاني حامد -٨
ت علمـي   أ هيـ   ارزشـيابي عملکـرد آموزشـي اعـضاي        .هرندي طيبـه  

هـاي   گـام  .خـود و دانـشجويان   دانشگاه علوم پزشکي کرمان از ديـد 
  ٢٥-٣٢ ،٢، ١٣٨٤ توسعه در آموزش پزشكي

9- Newton MS, Estabrooks CA, Norton P, Birdsell JM. 
Health researchers in Alberta: an exploratory 
comparison of defining characteristics and knowledge 
translation activities. Implementation Science 2007; 2: 
1 
10- Tetroe JM, Graham ID, Foy R, Robinson N, Eccles 
MP, Wensing M, et al. Health research funding 
agencies' support and promotion of knowledge 
translation: an international study. Milbank Q. 2008; 
86: 125-55 
11- Graham ID, Logan J, Harrison MB, Straus SE, 
Tetroe J, Caswell W, et al. Lost in knowledge 
translation: time for a map? The Journal of Continuing 
Education in the Health Professions 2006; 26: 13-24 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
88

.8
.4

.9
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1388.8.4.9.6
https://payeshjournal.ir/article-1-602-fa.html
http://www.tcpdf.org

