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 ها پیام استخراج 1 :  مرحله

(WHAT) شود؟ داده انتقال باید پیامی چه 

 :باشد زیر نوع سه از یکی است ممکن پژوهش از حاصل های پیام از هریک

 

 .باشد می ملموس و مشخص دقیق، اطالعات شامل پیام.1 

 مثال

 ".باشد می 20-10 % کارگران، میان در درد کمر (point prevalence) ای لحظه شیوع "

 

 گیهری صهمی ت توانهد نمهی شهواهد نهوع یها مطالعهه ههای محهدودیت دلیهل بهه که هایی گیری نتیجه و ها یافته.2 

 قهرار دهاسهتاا مهورد مخاطه،، و محقهق بهین پویها تبهادل یهک در توانهد مهی امها کنهد، ههدایت مسهتقیما را ههای

 .گیرد

  مثال

 ".اشندب می دیدگی آسی، از باالیی خطر معرض رد سن، از نظر صرف کارگران، تمامی کار، اول ماه طی" 

 

 ) gemessaActionable (اجهرا قابهل ایهده یهک صهورت بهه توانهد مهی کهه شهواهد مجموعهه از حاصهل پیهام.3 

  گیری صمی ت به مربوط و کند می فراه  را مستقی  اقدامات یا مشاوره گوناگون، های توصیه و شود ارائه
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 چیزههایی چهه و دههد انجهام اقهدامی چهه بایهد کسهی چهه کهه نمایهد مهی صمشهخ و باشد می خاص مخاط، یک

 .کند تغییر باید

 مثال

 خهاطر ینهاناطم بیمهار بهه بایهد گهردد، رد اصهلی ههای بیمهاری و خطهرات کمهر، کامهل معاینهه یک با که هنگامی"

 احتیهاجی رزشو ابه درمهان یها X اشهعه ههای عکه  بهه کهه بگهویی  او بهه و نمهایی  تشهویق فعالیت به را او و داده

 ".ندارد

 مخاطبین تعیین 2 :  مرحله

(TO WHOM) شود؟ منتقل باید) کسانی یا (کسی چه به پیام 

 :اندیشید باید زیر سواالت به پیام، )مخاطبین یا( مخاط، تعیین برای

 گردد؟ می مربوط )کسانی چه یا (کسی چه به پیام.1 

 است؟ ماید )انیکس یا (کسی چه برای پژوهش این نتایج از آگاهی.2 

 گیرد؟ کار به عمل در را تحقیق این نتایج تواند می )کسانی یا (کسی چه.3

 شهود ذکهر بایهد  (clinician) "پزشهک" جهای بهه مهثال: گهردد تعریه  کامهل و دقیهق بایهد مخاطه، : نکتهه

 ."کنند می مداوا را شانه آسی، به مبتال بالغین که هایی فیزیوتراپیست"

 سهتا ممکهن کهه اسهت بهدییی .گهردد وارد جهدول در بایهد پیهام ههر مخهاطبین و وهشپهژ از حاصهل ههای پیهام

 .باشد تهداش مخاط، چند از بیش پیام یک یا و باشد استخراج قابل پیام نوع یک از بیش مخاط، هر برای
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 پيام  پژوهش گروه مخاطب * رديف 

   

   

   

   

ادارات و  –مراکز تولیدی  –مراکز صنعتی  –درمانی  کز بیداشتیمرا -مراکز آموزشی -یمارانب -پژوهشگران –سیاست گذاران  -مدیران*

 .سایر وجامعه و عموم مردم  –سازمان ها 

 پیام مخاطبین های ویژگی شناخت 3 :  مرحله 

 ای،شهر محهی،، درک و آن مخهاطبین شهناخت بها بایهد پهژوهش، از حاصهل پیهام انتقهال چگونگی طراحی

 .گیرد رتصو آنیا های ویژگی و

 .باشد می آن بودن مؤثر و دانش انتقال فرآیند موفقیت در می  بسیار عوامل از یکی شناخت این

 هند؟د می انجام اقداماتی چه و کنند می عمل چگونه نظر، مورد موضوع در مخاطبین حاضر حال در.1 

 باشد؟ می چگونه زمینه این در قوانین و ها دستورالعمل.2 

 باشد؟ می نظر مورد مخاط، اختیارات حوزه در موضوع این در گیری تصمی  آیا.3 

 دارد؟ را موفقیت احتمال بیشترین کدامیک به پیام انتقال مخاطبین، مختل  های گروه بین.4 

 بهر توانهد مهی کسهی چهه دیگهر عبهارت بهه آیهد مهی شهمار بهه معتبری آور پیام کسی چه مخاطبین، این نظر از.5 

 بگذارد؟ تاثیر افراد این نظر روی

 

 ها کننده تسهیل و موانع بررسی 4 :مرحله
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در فرآینهد  بسهزایی تهاثیر دانهش، انتقهال بهرای ریهزی برنامهه هنگهام هها کننهده تسهییل و موانهع گهرفتن نظهر در

 مختله  سهطو  در تهوان مهی را پهژوهش نتهایج شهدن کهاربردی و انتقهال بهر مهوثر عوامهل خهواهن داشهت. انتقال

 .نمود بررسی

 پیام انتقال برنامه:  5 مرحله

HOW)) شود؟ داده انتقال نظر مورد مخاطب به پیام چگونه 

 منهابع و بودجهه مخهاطبین، تعهداد و نهوع کهه دارد وجهود دانهش انتقهال ههای روش انتخها  در زیهادی مالحظهات

 رتهاثی میهزان بیشهترین بهه منجهر مخهاطبین فعهال درگیهری کهه دهنهد مهی نشهان شهواهد .اند دسته آن از موجود

 را آن کهاربرد کهه صهورتی بهه "پیهام کهردن بنهدی بسهته" اسهت کهه داده نشهان عملهی تجربهه همچنین. گردد می

 ( هها تصهمی  کمهک ههای کهار، کتها  مهثالً( اسهت مخهاطبین اسهتقبال مهورد د،نمایه آسهان روزانهه کهار در

Decision aids )،  غیره و خانه در یادگیری های ابزار جیبی، های کارت بیمار، آموزشی های کتا.( 

 انتقال های روش

 

 مخاط، خدمت ارائه محل در موضوع علمی ارائه و آموزش 

 تعاملی آموزشی جلسات 

 یادآور هایآور پیام 

 بازخورد و بازبینی 

 تاثیرگذار افراد 

 آموزشی مااد 

 سالمت ارتقا برای تعاملی ارتباط افزارهای نرم 
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 بیمار واسطه با مداخله 

 بیماران های تصمی  کمک 

 انیسخنر 

 الکترونیکی ارتباط 

 ها رسانه 

 سمینارهای بالینی 

 

 (ها پیامد)تاثیرات تعیین :6 مرحله

EFFECT)) نمود؟ ارزیابی را پیام انتقال تاثیر توان می چگونه 

سهت لهذا در ادارای اهمیهت  " دههد تغییهر را چیهزی چهه دارد قصهد دانهش انتقهال برنامهه"پاسخ به این سهوال کهه 

 قصهد شهما هچه .اسهت ارزشهمند برنامهه انتظهار مهورد تهاثیرات تعیهین بهرای وقهت صهرفانهش، آغاز برنامه انتقال د

 دربهاره یهزیر برنامهه بهه پهروهه، مطلهو  نتیجهه دربهاره گیهری تصهمی  .خیهر یها باشهید داشهته را رسهمی ارزیهابی

 .کند می کمک کار روش انتخا  و دانش انتقال برنامه هدف

 مستقيم غير صورت به دانش از استفاده 1.

 ادهاسهتا « بها » مسهیر کهردن روشهن « دیگهر عبهارت بهه( نگهرش بها هشهیاری دانهش، در تغییهرات معنهای بهه

 ایهده اطبین،مخه یها ؛ کنهد مهی فهراه  سیاسهی ههای بحه  دربهاره را اطالعهاتیتحقیقهات باشد. مثال  (می »ادراکی

 .گیرند می فرا تمشکال حل به کمک و گیری تصمی  امر برای را تحقیق زبان یا مااهی  ها،

 مستقيم صورت به دانش از استفاده.2
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 .باشهد مهی )التمشهک حهل در اسهتااده یها سهاختاری ابهزاری، اسهتااده دیگهر، عبهارت بهه( رفتار در تغییر معنای به

 یها جرایهیا ههای فرآینهد هها، گهذاری سیاسهت در افهراد خهود سهوی از شهده گهزارش یا مشاهده شده تغییرات مثال

 .ها پیامد و بیماران از بیبود مراقبت بالینی؛ عملکرد در یراتتغی ها؛ برنامه

 

 دانش از تاکتيکی استفاده 3.

 الیهلد بهه( کهه اسهت مهوقعیتی از دفهاع کهردن قهانونی یها سهازی معتبهر بهرای تحقیهق کهه اسهت ایهن معنهای بهه

 نحهوی بهه ار ای مطالعهه سیاسهتمدار مهثال .)اسهتراتژیک یها سهاختاری سیاسهی، اسهتااده (اسهت داده رخ )دیگهری

 خهال م تصهمی  ایهن بها مهرتب، شهواهد تمهامی ولهی دههد جلهوه معتبهر را سیاسهی تصهمی  یک که میکند انتخا 

 اجتنها  یدشها اسهتااده نهوع ایهن .هسهتند آن دنبهال بهه محققهین کهه نیسهت چیزی استااده، نوع این گرچه است،

 حهداقل بهه را سهاختاری اسهتااده نهوع ایهن میهزان توانهد مهی مخهاطبین و محققهین قهوی ارتباطهات باشهد، ناپذیر

 .برساند

 .نیست نظر مورد آن  Impact و باشد می ، Out come تاثیر، از منظور که کنید توجه

 امناسه،ن هها کشهور سهایر بهه نسهبت تیهران شهیر مهردم محهی، سهالمت "مثهال به، دو این تااوت بیتر درک برای

 .فرمایید توجه » است

 انتقال قابل پيام 

 اسهتایر در مهداخالتی انجهام و شهیرداری ریهزی برنامهه Out come: پياام انتقاال از انتظاار قابال تاایير

 . مردم محی، سالمت افزایش

  .شود می منجر محیطی مداخالت به که هایی برنامه تعداد پيام: تایير گيری اندازه شاخص

 

 .شیروندان محی، سالمت افزایش (Impact ): نيست انتظار مورد که پيام انتقال مدت دراز تایير
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 کولورکتال متخصصين برای پيام

 در Ri m 21 بیهههان میهههزان افهههزایش

 مهههی مبتالیهههان ادرار و خهههون نمونهههه

 در ارزشهههمند یومهههارکرب یهههکتوانهههد 

 سههرطان بههه ابههتال قطعههی تشههخیص

 .باشد کولورکتال

 

 

 

 

  داروسازی های شرکت برای پيام

 از پهههاراکوات ناشهههی اکسهههیدانی سهههمیت

 بیبههود بابونههه گیههاه توسهه،( کههش علهه )

 در بیشهههتر لهههذا مطالعهههات. یابهههد مهههی

 ایههن از دارویههی ترکیبههات تولیههد خصههوص

 .شود می گیاه پیشنیاد
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  علمی هيات اعضای برای پيام

 در وبههال  اسههاس بههر الکترونیههک آمههوزش

 معنهی طهور بهه حضهوری آمهوزش با مقایسه

 .است بوده گذار اثر فراگیران در داری

 آموزشی معاونت برای پيام

 الکترونیههک آمههوزش کارآمههدی بهها توجههه بهها 

                      ارتقههای در حضههوری آمههوزش بههه نسههبت

 اسهتااده بهه مدرسهین غیه،تر آموزش سطح

 .رسد می نظر به ضروری روش این از

 

 

 اورژانس طب پيام برای پزشکان      

 سههههونوگرافی نشههههانه هههههای خههههارجی

پونکسهههیون سهههتون فقهههرات کمهههری در 

بیمهههاران بسهههتری در بخهههش اورهانههه  

تسهههییل مهههی بخشهههد و در  رابیمارسهههتان 

وقهت  و اتهالفمقایسه بها روش جهاری درد، 

 . ترا داراسکمتری 
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 .موثراست اس ام بیماری بیبود در ورزش                         عام مخاطب برای امپي 

 سالمت ارتقای در مختل  ایه پروتوکول با ورزشی تمرینات انجام بخشی اثر میزان                             پيام برای پزشکان 

 .باشد می درصد 95 تا ایرانی جامعه در MS به مبتالیان کیایت زندگی و جسمی ذهنی،

 بر عالوه زشیور تمرینات انجام یبرا اس ام بیماری به مبتال بیماران از حمایت با                                 مديران برای پيام

 .داد کاهش موثری حد تا را درمان های هزینه توان می بیبود، روند تسریع
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  بع:امن

 

کی اه علههوم پزشههارائههه شههده در کارگههاه ترجمههان و انتقههال دانههش دانشههگ مراحههل تولیههد و انتقههال پیههام اسههالید آموزشههی. 1

 .ایران

 تصهمی  بهه ارائهه بهرای پژوهشهی ههای طهر  بنهدی درجهه و انتخها  نحهوه پهژوهش  دانهش ترجمهان ارتقای برای مداخله. 2

 .گیران

 علهوم در دازیپهر نظریهه ایرانهی مجلهه. مسهعودیونسهیان  و هالههغالمهی  ، شهراره احقهری ، کتهایون ملکهی ، سهحرنازنجهات 

 .پزشکی

 .. راهنمای تییه کاربست انتقال و ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی تبریز3


