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  )»ترجمه دانش«کاربردي کردن مدل (ارزيابي انتقال دانش در مؤسسات پژوهشي  خود
 

 دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي و مرکز تحقيق و توسعه  و آمار زيستي، اپيدميولوژي، گروهاستاديار :دکتر سحرناز نجات
 هاي دانشگاهي در نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشکي تهران سياست

  ، گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي پژوهش دانشيار:تر ژيال صديقيدک
  هاي دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي تهران  مرکز تحقيق و توسعه سياست، پژوهشگر:دکتر ژاله غالمي

 انستيتو تحقيقات بهداشتي و مرکز تحقيق و  دانشکده بهداشت و و آمار زيستي، اپيدميولوژيدانشيار، گروه ∗ :دکتر سيدرضا مجدزاده
  هاي دانشگاهي در نظام سالمت، دانشگاه علوم پزشکي تهران توسعه سياست

  
  

  فصلنامه پايش                                                                                                                                                                    
  ٢٥٩-٢٦٨  صص١٣٨۷ تابستان سوم  شمارههفتم                                                                                                                                  سال 

  ٢٨/١/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله                                                                                                                                                         
  
  
  چكيده

دي كننده دانش، به منظور ايجاد توانمن       هاي انجام دهنده پژوهش و توليد       هدف اين مطالعه شامل طراحي ابزاري براي خودارزيابي سازمان        
هاي پژوهشي هدف اين مطالعه بوده        کارهاي مناسب براي بهبود وضعيت انتقال دانش سازمان         شناسايي موانع انتقال دانش و دستيابي به راه       

  .است
ترجمـه دانـش    «اي طراحي گرديد كه در آن، با بررسي متون و بحث گروهـي متمركـز، مـدلي بـراي                      اين ابزار با استفاده از نتايج مطالعه      

 مركـز تحقيقـاتي، بـه فاصـله زمـاني دو هفتـه، تكـرار                ٣ پژوهشگر از    ٢١با تكميل پرسشنامه توسط     . ارايه گرديده است  »  پژوهش حاصل از 
 مركز مورد بررسي    ٥ پژوهشگر از    ٤٥ها با تكميل پرسشنامه توسط        پذيري ابزار مورد سنجش قرار گرفت و همچنين يكنواختي دروني دامنه          

  . قرار گرفت
 تـرويج اسـتفاده از   -٤ انتقـال دانـش   -٣ توليـد دانـش   -٢ سؤال پژوهش -١:  حيطه مجزا است٤ عبارت در ٥٠ه شامل   ابزار طراحي شد  

شـاخص همبـستگي   . سـازد  كننـده دانـش را فـراهم مـي     هـاي توليـد    اين ابزار امكان بررسي موانع انتقـال دانـش در سـطح سـازمان             . دانش
 و در حيطـه انتقـال   ٧٠/٠ و ٨٧/٠، در حيطه توليد دانـش،  ٧٩/٠ و ٩٤/٠هش به ترتيب   اي و آلفاي كرونباخ در حيطه سؤال پژو         خوشه  درون

  . بود٢٧/٠ و ٤٨/٠ها به ترتيب  در حيطه ترويج استفاده از دانش اين شاخص.  بود٨٦/٠ و ٩٠/٠دانش نيز 
انع انتقال دانش در سازمان است كه به    كننده دانش در واقع روشي براي شناسايي و فهرست نمودن مو            هاي توليد   ارزيابي سازمان   ابزار خود 

هـاي   شود و نكته مهم اين است كه اين ابزار براي انجام مطالعات پيمايـشي و ارزيـابي         صورت گروهي و نه به صورت فردي، به كار گرفته مي          
وامل مؤثر احتمالي متناسـب     لذا در طراحي آن قابليت انعطاف زيادي براي تغيير، اضافه کردن و يا حذف ع              . كمي نتايج آن تهيه نشده است     

ها در تحليل وضعيت خود از نظر انتقال دانش و پيدا             تواند راهشگاي سازمان    براي شرايط هر سازمان در نظر گرفته شده است و اين ابزار مي            
  .هاي مداخله مؤثر در اين زمينه باشد کردن راه

  
  انش، دانشگاهبرداري از د  بهره،به كارگيري هاي پژوهشي،  نظام :ها واژه كليد

                                                            
هاي دانشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات  ، مرکز تحقيق و توسعه سياست١٢خيابان کارگر شمالي، خيابان مرحوم دکتر ميرخاني، پالک : پاسخگو نويسنده ∗

  بهداشتي ـ درماني تهران
  ٦٦٤٩٥٨٥٩: ن و نمابرتلف

E-mail: rezamajd@tums.ac.ir 
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    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه
ر عرصـه  ها د  سازمانترين مزيت رقابتي     مهم) دانايي(امروزه دانش   

كـارگيري دانـش بـــراي رقابــت و      ه  خلق و ب  . اقتصاد جهاني است  
مطالعات متعددي كـه    . ها ضروري شناخته شده است     حيات سازمان 

هـا انجـام شـده، نـشان          در زمينه انتقال دانش و استفاده از نـوآوري        
دهند كه بين توليد دانش و استفاده از آن در صحنه عمل فاصله               يم

در حال حاضر با توجه بـه اهميـت       ]. ٢،  ١[زماني بسياري وجود دارد   
هـاي عملـي مناسـبي     جهاني انتقال دانش حاصل از پـژوهش، مـدل        

براي کمک به پژوهشگران براي انتقال شواهد حاصل از پژوهش بـه            
  ].٣[وجود آمده است

) knowledge transfer(» انتقـال دانـش  «سـت كـه   قابل ذكـر ا 
فرآيندي با ماهيت خطي و غيرفعال است كه نتـايج پـژوهش را بـه               

رسـاند و رسـاندن دانـش بـه كـاربران بـه معنـاي                 گيران مي   تصميم
ترجمـه  «در ايـن راسـتا، موضـوع        . استفاده حتمي از دانـش نيـست      

بـل و  که متضمن ارتبـاط متقا ) knowledge translation(» دانش
تعاملي بين محققين و استفاده کنندگان از دانش اسـت، بـه وجـود              

بـه  » ترجمه دانش «و  » انتقال دانش «با اين وجود اغلب     . آمده است 
بـه  » ترجمـه دانـش   « بـه طـور کلـی        .اند  جاي يکديگر استفاده شده   

هاي تحقيق بـه واسـطه سيـستم          معناي تبادل، سنتز و کاربرد يافته     
بين محققين و اسـتفاده کننـدگان از دانـش          اي از ارتباطات      پيچيده

  . است
، امـري   »عمل«به  » پژوهش«دهد تبديل     شواهد موجود نشان مي   

دشوار و پيچيده است كه عالوه بر وجود خواسـت و تـوان در سـطح             
فردي، مستلزم وجود عوامل متعددي از قبيل نظم و چارچوب فكري  

سطح سـازماني   قدرتمند، خالقيت، مهارت، آگاهي و پشتكار زياد در         
. در واقع عملي کردن نتيجه پژوهش، مديريت تغيير اسـت         ]. ٤[است

براي اجرايي کردن ايـن تغييـر و کـاربردي کـردن نتيجـه تحقيـق،                
ها براي تحليل عوامـل بازدارنـده و تـسهيل            معمول است که از مدل    

البتـه هـستند محققينـي کـه        ]. ٥[کنند  کننده تغييرات استفاده مي   
، ولي نظر   ]٦[ها الزامي نيست      اده از اين گونه مدل    اعتقاد دارند استف  

هـاي الزم     ها براي سهولت انتخـاب مداخلـه        غالب بر استفاده از مدل    
 در  ٢٠٠٦در مروري که در سـال       ]. ٨،  ٧[باشد  براي انتقال دانش مي   

خصوص مباني نظري انتقال دانش صورت گرفته است، بيست مـدل           
ها بر اساس جايگاه      اين مدل . اند  مختلف در اين زمينه شناسايي شده     

هاي علوم اجتماعي، ارتقاي سالمت،       و يا رشته مورد استفاده به مدل      
 در  ،در عـين حـال    ]. ٨[شوند  پرستاري و نوآوري سازماني تقسيم مي     

ها به شـيوه جهـت گيـري          مروري که صورت گرفته هيچيک از مدل      
هاي پژوهشي براي انتقـال بهتـر دانـش حاصـل از پـژوهش                سازمان

اند و عمدتاً در سطح فردي و ندرتاً در سـطح سـازماني و از        داختهنپر
  . پردازند سمت استفاده کنندگان از نتيجه پژوهش به موضوع مي

مـدلي  ) همين گروه تحقيق  (اي    بر اساس همين نياز و طي مطالعه      
مـدل  «را براي شناسايي عوامل مؤثر بر انتقـال پـژوهش بـه عنـوان               

ها و مؤسـسات پژوهـشي پيـشنهاد          در سطح دانشگاه  » ترجمه دانش 
اين مدل بر اساس مطالعه مروري گسترده بر روي منابع          ]. ٩[اند  داده
المللي انتقال دانش و سپس انجام مطالعـه کيفـي در کـشور بـه                 بين

با اين وجود، با توجه به گستردگي توضيحات مـدل          . دست آمده بود  
  . درسيد که به کارگيري آن به سادگي ميسر نباش به نظر مي

برداري دانش مراتبي است که بـراي         يکي از مسايل مطرح در بهره     
هـاي مطـرح، سـه        بر طبق مـدل   . کاربردي کردن دانش مطرح است    

: کننـد   مرحله را براي انطباق دانش براي کاربردي کردن معرفي مـي          
ايجاد ابزار و يـا     ) دانش و پ  ) سنتز(ساخت  ) شناخت دانش، ب  ) الف

را در نظر بگيريم،    » دل ترجمه دانش  م«اگر  ]. ١٠[محصوالت دانشي 
در . دانـيم   حداکثر مرحله دوم اين سه مرحله را براي آن مترتب مـي           

، الزم بـود کـه ايـن        »مدل ترجمه دانش  «برداري از     نتيجه براي بهره  
مدل نظري تبديل به ابزاري کـه اسـتفاده از آن امکـان پـذير باشـد                 

  . گردد
استفاده (گيرنده    صميمهاي ت   به همين صورت براي ارزيابي سازمان     

نيز ابزارهاي خودارزيابي در سـطح سـازمان وجـود          ) کننده از دانش  
دهـد تـا وضـعيت        هاي کاري در سازمان فرصت مي       دارد که به گروه   

يکـي از   . سازمان خود را از نظر انتقال دانش مورد ارزيابي قرار دهند          
ترين اين ابزارهـاي خودارزيـابي توسـط صـندوق حمايـت از               متداول

ــستمت ــات سيــــ ــادا   حقيقــــ ــتي در کانــــ ــاي بهداشــــ   هــــ
)Canadian Health System Research Foundation (  تهيـه

گيرنده و اسـتفاده      هاي اجرايي تصميم    شده که مورد استفاده سازمان    
  ].١١[کننده از پژوهش است

در مقابل، تا زمان تهيه اين مطلب، نگارندگان به ابـزاري برخـورد             
ها و مشکالت ديگر سوي انتقـال   ن ظرفيت اند تا توسط آن بتوا      نکرده

را ) هاي توليد کننده دانش و يا انجام دهنده پژوهش          سازمان(دانش  
» مدل ترجمـه دانـش    «اصوالً بر همين اساس     . مورد مطالعه قرار داد   

و الزم بود که در مطالعه حاضر تبديل به ابزار          ] ٩[پيشنهاد شده بود    
نفعان پـژوهش در هـر         ابزار ذي  با استفاده از اين   . قابل استفاده گردد  

اعـم از دانـشگاه، دانـشکده، مراکـز         (مؤسسه انجام دهنـده پـژوهش       
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     نهمكارا و دكتر سحرناز نجات                                                                                                 ...       خودارزيابي انتقال دانش در مؤسسات پژوهشي

توانند بـه شناسـايي موانـع انتقـال      مي) تحقيقاتي دولتي و خصوصي  
هاي به دست آمده،      دانش در سازمان خود بپردازند و بر اساس پاسخ        

خـود  کارهاي مناسبي براي بهبود وضعيت انتقال دانش سـازمان            راه
  .پيشنهاد کنند

  
   كار مواد و روش

اي طراحي شده كه بـر        اين ابزار با استفاده از دستاوردهاي مطالعه      
اساس آن مطالعه و نيز مرور وسيع منـابع موجـود و انجـام بررسـي                

پيشنهاد شـده   » ترجمه دانش حاصل از پژوهش    «کيفي، مدلي براي    
ز تمامي عـواملي    در واقع روايي محتواي اين ابزار برگرفته ا       ]. ٩[است

هـايي همگـن      است که از اين مطالعه حاصل آمده و سپس در حيطه          
در واقع هر عبارت در اين ابزار، شـکل نگارشـي           . اند  جمع بندي شده  

است که طي آن حداقل يکي از عوامل مؤثر بر انتقال دانش را بـراي               
 نفـر از افـراد      ٥بـراي تأييـد روايـي محتـوا         . کنـد   ارزيابي مطرح مي  

ر در مورد هر يک از عبارات نظر خود را ابراز نمودنـد و بـر         نظ  صاحب
همچنـين از روش    . اساس آن تغييرات الزم در عبارات اعمال گرديد       

مشخص شد که آيا هر يـک از  ) Thinking aloud(بلند فکر کردن 
سـنجند؟ ابـزار تهيـه        عبارات، همان مفهومي را که مد نظر است مي        

 دانـشگاه کـشور     ٥ نماينـدگي از      نفر از همکاران کـه بـه       ٢٣شده با   
شرکت کرده بودند، از نظر توالي سؤاالت و        » انتقال دانش «دركارگاه  

رواني متن آن مورد بحث قرار گرفت و بر اساس بازخورانـد حاصـل،              
  .تغييرات نهايي در ابزار اعمال گرديد

 پايايي ابزار در دو بعد تکرار پذيري با شـاخص همبـستگي درون             
  و يکنواختي دروني) Intra Cluster Correlation-ICC(اي  خوشه

)Internal Consistency (به . با شاخص آلفاي کرونباخ ارزيابي شد
در ( اين ترتيب که براي مورد اول پژوهشگران سه مرکـز تحقيقـات             

پرسشنامه را به فاصـله دو هفتـه کامـل نمودنـد و             )  نفر ٢١مجموع  
دو مرکز عالوه بر سـه   ـ مرکز  ٥براي يکنواختي دروني نيز محققان 

. پرسـشنامه را تکميـل نمودنـد   )  نفـر ٤٥در مجمـوع  (مرکز اوليه ـ  
که براي  (توضيح اين که با توجه به نقش پايلوت داشتن اين مطالعه            

حجـم نمونـه از قبـل       ) دهي به ابزار خودارزيابي انجام شده بود        شکل
پذيري   تعيين نشده بود و مطالعه بر اين تعداد نمونه بر اساس امکان           

دهـي طراحـي      با توجه به ماهيت ابزار که براي امتياز       . انجام پذيرفت 
نشده است، مجموع امتيازات کسب شده سؤاالت هر دامنه به خودي 

با اين وجود، براي تعيين شاخص همبستگي درون . خود ارزش ندارد 
اي در سطح هر حيطه، ميانگين امتيازات هر حيطـه محاسـبه           خوشه

 ٤به اين صورت که حداقل امتياز هر حيطه         . د ضرب ش  ٤شده و در    
 بوده و امتياز باالتر به منزله وضعيت بهتـر انتقـال            ٢٠و حداکثر آن    

اي عـالوه     شاخص همبستگي درون خوشه   . دانش در آن حيطه است    
  .بر دامنه به تفکيک هر عبارت نيز محاسبه گرديد

  
  ها يافته

ــازم   ــابي س ــراي خودارزي ــه ب ــن مطالع ــه در اي ــزاري ک ــاي  اناب ه
ابزار در ضـميمه شـماره يـك ارايـه شـده            ( کننده دانش است     توليد
چهار حيطه در اين ابزار در نظر گرفته شـده کـه هـر يـک از         ). است

ايـن چهـار    . کننـد   تعدادي متغير را در قالب عبارت هايي مطرح مي        
توانـد نيازهـاي      آيا سازمان مـي   :  سؤال پژوهش  -۱ :حيطه عبارتند از  

يـران را شناسـايي کنـد و بـه صـورت موضـوع              گ  تحقيقاتي تـصميم  
توانـد    سـازمان مـي   :  توليد دانش  -۲،  ) عبارت ۱۲(پژوهشي درآورد؟   

 ۹(ها قابل اسـتفاده باشـد؟         گيري  شواهدي توليد كند که در تصميم     
هاي سازمان منجر به تغييـر        نتايج پژوهش :  انتقال دانش  -۳،  )عبارت

، ) عبـارت  ۲۵(شـود؟     گيرندگان و يا نتيجه کاربردي مي       رفتار تصميم 
کنــد تــا   ســازمان تــالش مــي  :  تــرويج اســتفاده از شــواهد  -۴

 ۴(ها بهتر استفاده کننـد؟        گيرندگان بتوانند از نتايج پژوهش      تصميم
  )عبارت

در . در يک مؤسسه بايستي گروهي براي خودارزيابي تشکيل شود        
ها مرور شده و بر اسـاس مقيـاس ارايـه             اين گروه هر کدام از عبارت     

در انتهــاي هــر حيطــه از . دهنــد بــه هــر عبــارت امتيــاز مــيشــده 
شود تـا در صـورت تمايـل، سـؤاالتي را             کنندگان خواسته مي    شرکت

باألخره اين که بر اساس     . بسته به شرايط سازمان خود مطرح نمايند      
هاي مداخله ممکـن      مسايل شناسايي شده در خودارزيابي، گروه، راه      

هـا از      عبارات هر يـک از حيطـه       .گيري خواهد کرد    را شناسايي و پي   
جـدول  . که شرح آن رفت استخراج شده است      » ترجمه دانش «مدل  

را نشان  » ابزار خودارزيابي «و  » ترجمه دانش « انطباق مدل    ١شماره  
 ٢جـدول شـماره   . ابـزار اسـت  » روايي محتـوا «دهد که حاکي از      مي

 .دهـد  نتيجه تکرار پذيري و يکنواختي دروني هر حيطه را نشان مـي     
همان طور که مشخص است در زمينه پايـايي راهنمـا، سـه حيطـه               
نخست سـؤال پـژوهش، توليـد دانـش و انتقـال دانـش از شـاخص                 

 و بيـشتر    ٧٠/٠و آلفاي کرونبـاخ     ) ICC(اي    همبستگي درون خوشه  
حيطه چهارم که تـرويج اسـتفاده از نتـايج پـژوهش            . برخوردار است 

اي کمتـر را دارا       ازهاست، از نظر هر دو شـاخص مـورد اسـتفاده انـد            
   .باشد مي
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  ٢٦٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  » خودارزيابي«با ابزار » ترجمه دانش«هاي مدل   تطبيق بخش-١جدول شماره 
  دهند هايي که پژوهش انجام مي براي سازمان

  تعداد عبارات در ابزار خوداريابي   حيطه در ابزار خودارزيابي  †بخش در مدل ترجمه دانش
  ١٢  سؤال پژوهش  انتقال سؤال

  ٩  توليد دانش  نش حاصل از پژوهشتوليد دا
  ٢٥  انتقال دانش  انتقال دانش

  ٤  ترويج استفاده از نتايج پژوهش  استفاده از پژوهش
  باشد، در متن هر يک از چهار مي» بستر سازمان«که » ترجمه دانش«وارد مربوط به بخش پنجم مدل  م†

  .حيطه ابزار خودارزيابي آمده است
  

  هايي که پژوهش انجام مي دهند  پايايي نسخه نهايي ابزار خودارزيابي و راهنماي بحث، براي سازمان نتيجه بررسي-٢جدول شماره 

ــستگي درون  همبــ
ــراي  ــه بـــ خوشـــ

ــاي   حيطه  ها عبارت آلفــــــ
  کرونباخ

ــستگي  همبـ
  درون خوشه

  حداقل  حداکثر

ــه   ــاراتي کـــ عبـــ
همبــــستگي درون 
ــين    ــا ب ــه آنه خوش

بــوده ٦٩/٠ تــا ٥٠/٠
  .†است

ــه  ــاراتي کــ عبــ
ــستگي درون  همب

متـر  خوشه آنها ک  
 بـــــوده ٥٠/٠از 

  .†است
  ٦  ١٢ و ٩، ٧  ٤١/٠  ٩٣/٠  ٩٤/٠  ٧٩/٠  ال پژوهشؤس

  ٧  ٩ و ٥  -٢٧/٠  ٨٩/٠  ٨٧/٠  ٧٠/٠  توليد دانش
  ٢٢ و ١٣، ١٠  ٢٤ و ٢١، ١٦، ٥، ٣  -٢٩/٠  ٩٣/٠  ٩٠/٠  ٨٦/٠  انتقال دانش

  ١  ٤ و ٣  ١٨/٠  ٨٢/٠  ٤٨/٠  ٢٧/٠  ترويج استفاده از نتايج پژوهش
  توانيد از  در نتيجه اصل عبارت را مي.  براي ابزار خودارزيابي هماهنگ هستند١هاي مندرج در ضميمه شماره  ها با شماره هاي ارايه شده براي عبارت هشمار †

  .به دست آوريد) ١مندرج در ضميمه شماره (مراجعه به حيطه در ابزار خودارزيابي 
  

  بحث و نتيجه گيري
الشي است در جهـت کـاربردي کـردن         طراحي اين ابزار در واقع ت     

مدلي کـه بـراي تحليـل عوامـل مـؤثر بـر انتقـال دانـش در سـطح                    
با در دسـترس بـودن      . کننده دانش تهيه شده بود      هاي توليد   سازمان

اين ابزار مشکل رويارويي با عوامل کثيري که مؤثر بر انتقـال دانـش         
  . گردد اند، مرتفع مي بوده و کاربرد اندکي داشته

توليد دانش حاصل از «قال دانش در دانشگاه در پنج بخشمدل انت
و » انتقال سـؤال  «،  »استفاده از پژوهش  «،  »انتقال دانش «،  »پژوهش

هـا در قالـب       در اينجا همـان بخـش     . ارايه شده بود  » بستر سازمان «
ها حفظ شده است، با اين وجود توالي آنها متناسب با شـرايط               حيطه

يعنـي در حيطـه     . رده اسـت  حاکم بر يک طرح پژوهـشي تغييـر کـ         
 عبارت اسـت و همـان       ١٢آمده که شامل    » سؤال پژوهشي «نخست  

از مدل انتقال دانـش را بيـان   » انتقال سؤال«موارد مندرج در بخش     
هـاي مـدل کـه شـامل فهرسـتي از             به عبارت ديگر بخـش    . کنند  مي

عوامل بودند در ابزار خودارزيابي به صورت حيطه و عبارات ملمـوس            
جهت نشان  . اند  رزيابي توسط هر سازمان الزم است درآمده      که براي ا  

جـدول  ) که نشاندهنده روايي محتوي   (دادن تطابق مدل و اين ابزار       
ترجمه «تنها موارد مربوط به بخش پنجم مدل        .  آمده است  ١شماره  
هـاي ابـزار      باشد در متن ساير حيطه      مي» بستر سازمان «که  » دانش

دهـد کـه       نـشان مـي    ٢ شـماره    جـدول . خودارزيابي وارد شده است   
 حيطـه   ٣اي و آلفاي کرونباخ بـراي         شاخص همبستگي درون خوشه   

به صـورت کلـي     » انتقال دانش «و  » توليد دانش «،  »سؤال پژوهش «
رضايت بخش است، ولي همان گونه که در همـين جـدول مـشاهده             

هاي کلي    اندازه» ترويج استفاده از نتايج پژوهش    «شود، در حيطه      مي
همچنين در بررسي عبارت بـه      . باشد   مي ٧/٠ده کمتر از    به دست آم  

 عبـارت موجـود در ابـزار        ٥٠عبارت مشاهده گرديد کـه از مجمـوع         
اي کمتـر از       عبارت شاخص همبستگي درون خوشه     ١٨خودارزيابي،  

ها که الزم بود تصحيح در آنها انجام گيـرد و           اين عبارت .  دارند ٧٠/٠
ي معمـول بـود ممکـن بودکـه        ا  يا اگر ابزار مـورد بحـث، پرسـشنامه        

. اند   آمده ٢تصميم به حذف آنها گرفته شود، در همان جدول شماره           
اي  عبارتي که در کل ابزار، کمترين شاخص همبستگي درون خوشـه        

از جملـه   (انگيـزه الزم بـراي محققـين سـازمان مـا            "را کسب کرده،    
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  ٢٦٣

     نهمكارا و دكتر سحرناز نجات                                                                                                 ...       خودارزيابي انتقال دانش در مؤسسات پژوهشي

نـش  براي انتقال دا) تشويق، وجود قوانين مناسب در ارتقا و يا ترفيع 
در طرف مقابل   . ، است ) از حيطه انتقال دانش    ١٠عبارت  "(وجود دارد 

مثل چـاپ  (گذاري بر توليدات علمي  ارزشو بر اساس منابع موجود،      
ـ مقاله در مجالت علمي هـاي    ارائـه مطلـب در همـايش    و پژوهشي 

انتقـال دانـش   بـر فعاليـت   ه بسيار مهمي اسـت کـ  ، از عوامل  )علمي
گـذاري،    راه شناخته شـده ارزش    ]. ١٢-١٧[گذارد  دانشگاهيان اثر مي  

به همـين دليـل وجـود      ]. ١٩،  ١٨،  ١٣[است ارتقااستخدام و   قوانين  
اين عبارت بـراي تحليـل وضـعيت سـازماني از نظـر انتقـال دانـش                 

اي که بر روي رفتـار        کما اين که در مطالعه    . رسد  ضروري به نظر مي   
فته مـشخص   انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشکي تهران صورت گر        

هاي تشويق و ارزيابي عملکرد اعضاي هيأت علمي به           شده که مالک  
. وضوح، تأثير مهمي بر رفتار انتقال دانش در دانشگاه گذاشته اسـت           

بر اساس همين ارزيابي در سازماني ماننـد دانـشگاه علـوم پزشـکي               
هاي ارتقاي اعضاي هيأت علمي شده        تهران، توصيه به بازبيني مالک    

هـاي ابـزار      ان گونه که در شيوه اختيار کردن عبـارت        هم]. ٢٠[است
خودارزيابي و در بخش روايي محتوا ذکر شد براي هـر يـک از آنهـا                

بـه عنـوان    . ها و يا مطالعه کيفي بومي وجود دارد         منابع ساير مطالعه  
بـراي    در زمينه همـين عامـل و شـيوه مداخلـه بـر آن              مروزهمثال ا 

تالش شده تا مقـررات     اي جامعه    نيازه ها به    نمودن دانشگاه  پاسخگو
هاي اعضاي  هاي جديد از فعاليت متناسب با ديدگاهارتقاء و استخدام    

بـه ايـن اعتبـار      ]. ٢١-٢٣[هيأت علمـي مـورد بـازبيني قـرار گيـرد          
را از ابـزار خودارزيـابي      » انگيزه الزم براي محققـين    «توان عامل     نمي

گارنـدگان،  از سوي ديگر عبارت انتخاب شده از سـوي ن         . حذف نمود 
به اعتقاد ايشان براي ارزيابي وضعيت توسط همکاران يـک سـازمان            

 از حيطه انتقال    ١٠لطفاً به عبارت    (توليد کننده دانش مناسب است      
اين مورد نه تنهـا بـه عنـوان عبـارتي کـه             ). دانش مجدداً نگاه کنيد   

اي را بـه دسـت آورده اسـت،          کمترين اندازه همبستگي درون خوشه    
 ٢هايي که در جدول شـماره   اي از تمامي عبارت ان نمونهبلکه به عنو  

اي آنها کمتر از حـد قابـل انتظـار            اند و همبستگي درون خوشه      آمده
. دو نکته در تفسير اين نتايج قابـل توجـه اسـت           . بوده مطرح گرديد  

نخست اين که در صورت افزايش حجم نمونه، امکان بهبـود بـرآورد             
تر اين کـه ابـزار حاضـر           ولي مهم  پايايي به دست آمده وجود داشت،     

صـرفاً  . تهيه نشده است  ) Survey(هاي پيمايشي     براي انجام مطالعه  
هدف اين بوده که افراد بتوانند وضعيت سازمان خود را از نظر انتقال 
دانش مرور کنند و فهرستي از عوامل مؤثر بر آن را پيش رو داشـته               

توانند هنگـام مـرور هـر حيطـه مـواردي کـه               يحتي افراد م  . باشند

. اختصاصي سازمان آنها است را مطرح و در خصوص آن بحث کننـد            
در نتيجه هر چند انجام مطالعه پايايي براي ابزار خودارزيابي کمـک            

هـاي راهنمـا کـرده اسـت، لـيکن            سـازي عبـارت     مناسبي در نهـايي   
 که نگارندگان   نتيجه اين . تواند مبنايي براي حذف سؤاالت باشد       نمي

اند که اين موارد را در راهنماي خودارزيابي بهتر توضيح            ترجيح داده 
داده و توجه استفاده کنندگان را به ضـرورت توجـه خـاص بـه ايـن        

نـسخه کامـل ابـزار خودارزيـابي کـه حـاوي            (ها جلب کننـد       عبارت
راهنماي استفاده از آن نيز هست، در آدرس خـانگي گـروه مطالعـه              

kte.tums.ac.irموجود است  .(  
نمايد که بسياري اعتقاد دارند با توجه به موانع متعدد   يادآوري مي 

تأثير گذار بر سر راه تبديل پژوهش به عمل، بايستي عوامل مؤثر در             
وجود يک مدل . انتقال دانش را به صورت نمادين و يا مدل ارائه کرد

ورت گرفته  شود تا انتخاب نقاط مداخله بهتر ص        کارا و گويا باعث مي    
ــا     ــژوهش را ارتق ــل از پ ــش حاص ــذاري دان ــعيت اثرگ ــوان وض و بت

  ]. ٢٤[بخشيد
رسد کارا و گويا شـدن مـدل بتوانـد بـا تبـديل آن بـه                   به نظر مي  

آن چه کـه حاصـل ايـن        . ابزاري مشابه با ابزار ارايه شده محقق شود       
هاي توليد کننـده دانـش        مطالعه بوده تهيه ابزار خودارزيابي سازمان     

ه در بردارنده تمامي عوامل شـناخته شـده مـؤثر بـر انتقـال               است ک 
با اين وجود بايد توجه داشت کـه        . ها است   دانش در اينگونه سازمان   

اين ابزار اصوالً براي انجام مطالعه پيمايشي طرح نشده و در طراحي            
آن قابليت انعطاف زيادي براي تغيير، اضافه کردن و يا حذف عوامل            

 براي شرايط هر سازمان در نظر گرفته شـده          مؤثر احتمالي متناسب  
ها در تحليل     اميد است استفاده از آن بتواند راهشگاي سازمان       . است

هاي مداخله مـؤثر      وضعيت خود از نظر انتقال دانش و پيدا کردن راه         
  .در اين زمينه باشد

  
  تشكر و قدرداني

اين مقاله نتيجه طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه علـوم پزشـكي و            
-٧٤-٠٢-٨٦ت بهداشتي ـ درماني تهران بـه شـماره قـرارداد     خدما
  . است٧/١٢/١٣٨٦ مورخ ٥٨٠٦

دانند قدرداني خـود را از اعـضاي محتـرم            مؤلفين وظيفه خود مي   
پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي و مراکز تحقيقات توسعه         
اجتماعي و ارتقـاي سـالمت، غـدد و متابوليـسم، تحقيـق و توسـعه                

انشگاهي در نظام سالمت که در بررسـي روايـي ابـزار            هاي د   سياست
   .اند اعالم دارند مساعدت داشته
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  ٢٦٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  دهند هايي که پژوهش انجام مي هاي ابزار خودارزيابي و راهنماي بحث، براي سازمان ها و عبارت شده حيطه  نسخه نهايي-١ضميمه شماره 
 سؤال پژوهش: حيطه نخست

  ندگان به تحقيق را شناسايي کنيم و به صورت موضوع پژوهشي درآوريم؟توانيم نيازهاي تصميم گير  آيا مي-١
  کامالً مخالف  مخالف   نه مخالف، نه موافق  موافق  کامالً موافق  

تواننـد از نتـايج       هايي که مي    در سازمان ما فهرست جامعي از سازمان        ١-١
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .پژوهشي سازمان ما استفاده کنند وجود دارد

هـاي آنهـا بـر        العاتي از مشخصات محققـين، توانمنـدي      هاي اط   بانک  ١-٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .ها است حسب واحدهاي سازمان ما در دسترس ساير سازمان

١-٣  
هــاي پژوهــشي افــراد و يــا  جلــسات منظمــي بــراي تبــادل اولويــت

کننده از پـژوهش بـراي شناسـايي اولويـت آنهـا              هاي استفاده   سازمان
  ١.وجود دارد

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هـاي پژوهـشي خـود را بـه افـراد و يـا                ها و ظرفيت     ما زمينه  سازمان  ١-٤
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  . ها اعالم كرده است هاي استفاده کننده از اين پژوهش سازمان

١-٥  
هاي مرتبط، سـازمان مـا همـراه بـا            سازي اجراي پژوهش    براي زمينه 

جلسات ) گذاران  مديران و سياست  (کنندگان از نتايج پژوهش       استفاده
هـاي    داري را براي توسعه همکاري و استفاده از ظرفيت         منظم و هدف  

  ).شبکه همکاري(متقابل تشکيل مي دهد 
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

در سـازمان مـا بـراي       ) مانند وب، بانک اطالعاتي و غيـره      (تسهيالتي    ١-٦
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .هاي ديگر وجود دارد هاي تحقيقاتي سازمان رساني اولويت اطالع

١-٧  
ن مـا در جلـساتي بـا حـضور نماينـدگان            هاي پژوهشي سازما    اولويت
کننـدگان از نتـايج پـژوهش تعيـين           هاي اجرايي و يا استفاده      سازمان

  .گردد مي
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هاي پژوهش سازمان ما تدوين شده و فهرست به روز شده آن              اولويت  ١-٨
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .٢باشد در دسترس محققين سازمان ما مي

١-٩  
، نسبت به جذب بودجـه پژوهـشي        مقدار بودجه منابع خارج سازمان    

در خود سازمان، به نحوي است که محققـان ترغيـب بـه اسـتفاده از                
  .شوند منابع خارج از سازمان مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

١-١٠  
سهولت جذب منابع خارج سازمان، نسبت به جذب بودجه پژوهـشي           
در خود سازمان، به نحوي است که محققـان ترغيـب بـه اسـتفاده از                

  شوند ازمان ميمنابع خارج از س
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

در صورت جذب منابع پژوهش خارج از سازمان، محققـين در زمـان               ١-١١
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .توانند آن را صرف امور پژوهشي نمايند کوتاه و به راحتي مي

هاي تشويقي براي جذب اعتبار پژوهش خارج         در سازمان ما مکانيسم     ١-١٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  . از سازمان وجود دارد

  .هاي ديگري را که براي شرايط سازمان شما مناسب باشد، اضافه نمائيد توانيد گزينه ت امكان و در صورتي كه تمايل داشته باشد ميدر صور

                                                            
  .های استفاده کننده پژوهش مد نظر است های پژوهشی سازمان توجه نمایید در این پرسش اولویت -1
ها مشخص شده باشد، اما  نهای پژوهش سازمان انجام دهنده پژوهش ممکن است بر اساس ایده محققین، آینده نگاری، ارزیابی از نیازهای جامعه و نیز نیاز سایر سازما اولویت -2

  .فرق کند) که حتی ممکن است دلیل وجود آنها یک و یا چند مورد از دالیل ذکر شده باشد(های دیگر  ممکن است با نیازهای پژوهشی سازمان
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  ٢٦٥

     نهمكارا و دكتر سحرناز نجات                                                                                                 ...       خودارزيابي انتقال دانش در مؤسسات پژوهشي

  توليد دانش: حيطه دوم
  ها قابل استفاده باشد؟ گيري توان شواهدي توليد كرد تا در تصميم  آيا مي-۲
  کامالً مخالف  فمخال   نه مخالف، نه موافق  موافق  کامالً موافق  

٢-١  

 بـا   ٣»پيام قابـل انتقـال    «هايي که منجر به توليد        در مرکز ما پژوهش   
 و  ٤مانند انجام مطالعه مروري مـنظم     (شود    سطح بااليي از شواهد مي    

هـاي پـژوهش      در اولويت ...) هاي توليد راهنماهاي باليني و        يا فعاليت 
  شوند  قرار داشته و تأمين اعتبار مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هايي که بايستي از نتـايج تحقيـق اسـتفاده کننـد، در طراحـي                 گروه  ٢-٢
  .شوند تحقيق و يا انجام آن مشارکت داده مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هـاي انجـام      ها به کيفيـت پـژوهش       کنندگان از نتايج پژوهش     استفاده  ٢-٣
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .شده در سازمان ما اطمينان دارند

٢-٤  
ــ    ــژوهش برنام ــر پ ــام ه ــراي انج ــازمان ب ــت  در س ــضمين کيفي ه ت

وجـود  ) هاي انجام پرسشگري و يا آموزش کارکنان پـژوهش          پروتکل(
  .دارد

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٢-٥  
هـاي کنتـرل کيفيـت        در سازمان ما در حين انجام پـژوهش فعاليـت         

پايش برنامه اجرا به صورت داخلي توسط گروه تحقيق و يـا نظـارت              (
  .گيرد ها انجام مي در مورد كليه طرح) خارج از آن

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

، »شـروع پـژوهش   «تـا   » مشخص شدن موضوع پـژوهش    «زمان بين     ٢-٦
  ).فرايند بررسي پيشنهاد پژوهش(قابل قبول است 

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٢-٧  
هاي پژوهشي    محققين در طراحي پيشنهاد پژوهشي و در انجام طرح        

هاي کاربردي بايستي در زمان مفيـد بـه نتيجـه             توجه دارند که طرح   
  ).ها و نبود تأخير در انجام آنها م طرحمدت زمان انجا(برسند 

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٢-٨  
، قابـل  »ارايه نتـايج در قالـب گـزارش       «تا  » پايان پژوهش «زمان بين   

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ).فرآيند ارزيابي نتيجه پژوهش(قبول است 

٢-٩  

کننـده    هـايي کـه اسـتفاده       طرح(هاي پژوهشي     در پيشنهادهاي طرح  
هاي   گذاران، گروه   ران، سياست دهندگان خدمات، مدي    تحقيق آن ارايه  

غيـر از   (، منابعي براي طرح انتـشار نتـايج         )بيماران و يا مردم هستند    
  .شود در نظر گرفته مي) انتشار در مجالت علمي پژوهشي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  . باشد، اضافه نمائيدهاي ديگري را که براي شرايط سازمان شما مناسب توانيد گزينه در صورت امكان و در صورتي كه تمايل داشته باشد مي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            
  3Actionable message 

4 Systematic review 
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  ٢٦٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 انتقال دانش: حيطه سوم
  شوند؟ گيرندگان و يا نتيجه کاربردي مي هاي ما منجر به تغيير رفتار تصميم  آيا نتايج پژوهش-٣

  کامالً مخالف  مخالف   نه مخالف، نه موافق  موافق  کامالً موافق  

٣-١  
کند  شخص مينامه و يا فرآيندي وجود دارد که م  در سازمان ما، شيوه   

غيـر از   (هـاي مخاطـب       ها، بايد به گروه     که نتايج کدام يک از پژوهش     
  . انتقال يابند) دهنده منابع پژوهشي هاي ارايه ساير محققين و سازمان

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هاي پژوهشي پـيش از انتقـال دانـش،           در سازمان ما نتايج كليه طرح       ٣-٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .گيرد مورد ارزيابي داوران قرار مي

و چگـونگي   » انتقـال دانـش حاصـل از پـژوهش        «محققين با موضوع      ٣-٣
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .انجام آن آشنايي دارند

» پيـام قابـل انتقـال     «محققين ما نتيجه تحقيق خـود را بـه صـورت              ٣-٤
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .نمايند تبديل مي

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .هاي ارتباطي را براي انتقال دانش دارند محققين ما مهارت  ٣-٥

٣-٦  

تواننـد از خــدمات کـساني اسـتفاده کننــد کـه بــا      ققـين مـا مــي  مح
وجود افرادي که در سـازمان      (هاي انتقال دانش آشنايي دارند        مهارت

کننـد و يـا خريـد خـدمات از افـراد و               ما با اين شرح وظيفه کار مـي       
  ).نهادهاي خارج از سازمان ما

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

ي مناسب گروه مخاطب محققين ما منابع مالي الزم براي تهيه محتوا      ٣-٧
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .نتيجه پژوهش را دارند

محققين ما تجهيزات الزم براي تهيه محتواي مناسب گروه مخاطـب             ٣-٨
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .نتيجه پژوهش را دارند

محققين ما زمان الزم براي تهيـه محتـواي مناسـب گـروه مخاطـب                 ٣-٩
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .نتيجه پژوهش را دارند

از جمله تشويق، وجود قـوانين      (اي محققين سازمان ما     انگيزه الزم بر    ٣-١٠
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .براي انتقال دانش وجود دارد) مناسب در ارتقا و يا ترفيع

هـا در برنامـه       بـرداري از نتـايج پـژوهش        آموزش انتقال دانش و بهـره       ٣-١١
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .عمومي آموزش روش تحقيق وجود دارد

ه کنندگان از نتـايج پـژوهش تهيـه         در هر تحقيق فهرستي از استفاد       ٣-١٢
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .شود مي

٣-١٣  
و يا نيروي انساني الزم براي      ) مانند دفتر و يا واحد سازماني     (ساختار  
هاي قابل انتقـال      انتقال دانش با توجه به مقدار توليد پژوهش       "تقويت  

  .گيرندگان حاصل از پژوهش در سازمان ما وجود دارد به تصميم
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٣-١٤  

مديران پژوهشي سازمان ما نيازهاي گروه هاي مختلـف محققـين را            
در زمينـه انتقـال دانـش       )  و غيـره   هبه تفکيک رشـته تحـصيلي،گرو     (

حاصل از پژوهش ارزيابي كرده و برنامه مداخله مناسب را براي آنهـا             
  .كنند اجرا مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٣-١٥  
 را  هـا   مجالت علمي که مقاالت حاصـل از پـژوهش        ) فرمت(چارچوب  
تواننـد در     گيرنـدگان مـي     کنند به شکلي است که تـصميم        متتشر مي 

  .تحقيق به راحتي مطلع شوند» پيام قابل انتقال«صورت نياز از 
١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٣-١٦  
زمان ارسال مقالـه تـا انتـشار آن در مجـالت بـه نحـوي هـست کـه                    

بـا  (هاي حاصل از پژوهش در زمان معقول به نتيجـه برسـند               مداخله
  ).گيران به نتايج تحقيق ياز به دسترسي سريع تصميمتوجه به ن

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٣-١٧  
هاي پژوهشي به صـورتي اسـت کـه بـه          چارچوب گزارش نهايي طرح   

تواننـد پيـام    کننده از تحقيق مـي   ها و يا افراد استفاده      سادگي سازمان 
  .قابل انتقال را شناسايي کنند

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

انک الکترونيکي توسط سـازمان مـا       نتايج پژوهش از طريق وب و يا ب         ٣-١٨
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .شود منتشر مي
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  ٢٦٧

     نهمكارا و دكتر سحرناز نجات                                                                                                 ...       خودارزيابي انتقال دانش در مؤسسات پژوهشي

 انتقال دانش: حيطه سومادامه 
  شوند؟ گيرندگان و يا نتيجه کاربردي مي هاي ما منجر به تغيير رفتار تصميم  آيا نتايج پژوهش-٣

  کامالً مخالف  مخالف   نه مخالف، نه موافق  موافق  کامالً موافق  

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .شود گيران برگزار مي پژوهش به تصميمجلسات ارايه نتايج   ٣-١٩

٣-٢٠  
هـاي عمـومي و اختـصاصي و          سازمان مـا برنامـه منظمـي بـا رسـانه          

براي ) مانند نشريات مربوط به زنان و يا جوانان(هاي مخاطب ما    گروه
  .انتقال دانش حاصل از پژوهش دارد

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

ه قبل از انتشار مطلـب      قوانين حمايت از مالكيت معنوي محققيني ک        ٣-٢١
  .کنند وجود دارد در مجالت به انتشار نتايج پژوهش اقدام مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

توسـط  ) هاي داخلي و يـا خـارجي        پژوهش(ميزان استفاده از شواهد       ٣-٢٢
  .باشد گيرندگان از موضوعات تحقيق در سازمان ما مي تصميم

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٣-٢٣  
هـاي سـازمان مـا توسـط          هشمحققين ما ميزان استفاده از نتايج پژو      

در قالـب بخـشي از      (دهنـد     گيرندگان را مورد بررسي قرار مي       تصميم
  ).طرح تحقيق و يا پيشنهاد طرح پژوهشي مجزا

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

گيرندگان براي    محققين سازمان ما موانع احتمالي تغيير رفتار تصميم         ٣-٢٤
  .کنند هاي آنها را شناسايي مي استفاده از نتيجه پژوهش

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

هـاي محققـين بـراي انتقـال دانـش            هايي براي ارزيابي فعاليت     مالک  ٣-٢٥
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  .حاصل از پژوهش در سازمان ما وجود دارد

  .هاي ديگري را که براي شرايط سازمان شما مناسب باشد، اضافه نمائيد توانيد گزينه در صورت امكان و در صورتي كه تمايل داشته باشد مي
  

  ترويج استفاده از شواهد: حيطه چهارم
  ها بهتر استفاده کنند؟ کنيم که بتوانند از نتايج پژوهش گيرندگان کمک مي  آيا به تصميم-٤

  کامالً مخالف  مخالف   نه مخالف، نه موافق  موافق  کامالً موافق  

٤-١  
ــر شــواهد «هــاي آموزشــي ماننــد  برنامــه ــا » پزشــکي مبتنــي ب و ي

دهنـدگان خـدمات و يـا       اي ارايـه  بر» گيري مبتني بر شواهد     تصميم«
  .کنيم مديران برگزار مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٤-٢  

گيـران از ابزارهـايي کـه         هـايي بـراي تـرويج اسـتفاده تـصميم           برنامه
در دسترس بـوده و       کند،    گيري مبتني بر شواهد را تقويت مي        تصميم

مطالعات مـروري سيـستماتيك و      «مانند توليد شواهد    (شود    اجرا مي 
  ).»ينيراهنماهاي بال

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٤-٣  
گيـري   تصميم(گيري  هاي فني کمک به تصميم      محققين ما در کميته   

ــازمان ــروه     س ــز گ ــتان و ني ــديريت بيمارس ــي، م ــاي اجراي ــاي  ه ه
  .کنند نقش فعالي را ايفا مي) کننده از سالمت بيماران و مردم حمايت

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

٤-٤  
هـايي   ج پـژوهش گيري نتـاي  هايي براي پي گيرندگان پيام   براي تصميم 

ــوديم    ــتاده ب ــايج آن را فرس ــبالً نت ــه ق ــادآور«(ک )  Reminder»ي
  .فرستيم مي

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  .هاي ديگري را که براي شرايط سازمان شما مناسب باشد، اضافه نمائيد توانيد گزينه در صورت امكان و در صورتي كه تمايل داشته باشد مي
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