مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سالمت

مفاهیم و واژه ها
در اين قسمت تعاريف و مفاهيم برخي از واژههاي مهم در عرصه ترجمه دانش ارايه ميگردد:
تبادل داده ها :اطالعات خام
اطالعات :داده هاي مرتب شده
دانش :اطالعات معني دار
انتقال دانش (:)Knowledge transfer
فرايندي با ماهيت خطي که در آن ابتدا ايده پژوهش به وجود آمده و بعد پژوهش انجام مي شود و در آخر
نتايج آن در اختيار کاربران قرار مي گيرد.
ترجمه دانش (:)Knowledge translation
ترجمه دانش به معناي تبادل ،سنتز و کاربرد يافته هاي تحقيق به واسطه سيستم پيچيده اي از ارتباطات
بين محققين و استفاده کنندگان از دانش است .به بيان ديگر ترجمه دانش تسريع کننده چرخه دانش
است .اين فرايند کليه فعاليت ها از زمان شکل گيري «سوال پژوهش» تا «ايجاد تغيير» را در بر مي گيرد
نه اينکه تنها از اتمام پژوهش شروع شود.
تبادل دانش (: )exchange Knowledge
قبال تحت عنوان «انتقال دانش» مطرح ميشد .تبادل دانش يعني حل مسايل از طريق همکاري بين
پژوهشگران و تصميمسازان که از طريق ايجاد ارتباطات و تبادالت بهدست ميآيد .تبادل موثر دانش
مستلزم تعامل بين تصميمسازان و پژوهشگران است و از طريق فرآيندهايي چون برنامهريزي ،توليد ،انتشار
و کاربرد تحقيقات انجام ميشود.
انتشار ):(Dissemination
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دانشگاه علوم پزشكي ،خدمات بهداشتي و درماني تهران

شامل استخراج پيامهاي اصلي يا مفاهيم اساسي از دل نتايج تحقيق و رساندن آنها به گروههاي هدف از
قبيل تصميمگيرندگان و ساير طرفهاي ذينفع است .مفهوم انتشار به مراتب فراتر از در دسترس قرار دادن
پژوهش ها از طريق مجاري معمول چون مجالت علمي و ارايه مطلب در همايشها است.
راهبرد انتشار (:)Dissemination strategy
هدف از راهبرد انتشار عبارت است از:
 .1استخراج پيامهاي واضح ،ساده و مناسب يا استخراج مفاهيم اساسي از نتايج تحقيق
 .2شناختن افرادي که ميتوانند «حامالن» قابل اعتمادي براي اين پيامها باشند
 .3مشخص کردن مخاطبان اصلي پيامها بهصورت دقيق
 .4ايجاد راههايي براي رساندن پيامها به مخاطبين
 .5تشويق به برقراري ارتباط چهره به چهره هرجا که مقدور باشد
واسطهگري دانش (:)Knowledge Brokering
بهدنبال مطرح شدن موضوع «ترجمه دانش» موضوع «واسطهگري دانش» توسط «بنياد کانادايي تحقيقات
در خدمات سالمتي» مطرح شد که اشاره به «چهرههاي انساني در پي پديده انتقال دانش» دارد(CHSRF
 .)2003ديگر اينکه همين منابع انساني (افرادي که الزاما جزو محققين و استفاده کنندگان نيستند) ارتباط
بين محققين و تصميم گيران را برقرار کرده و تعامل ببن اين دو گروه را آسان کنند تا بتوانند اهداف و
فرهنگ کاري يکديگر را بهتر درک نموده و بر کار يکديگر اثر گذاشته و شواهد حاصله از تحقيق را استفاده
نمايند.
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