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؟دارداجرا چه پیامی قابلیت 
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هرم شواهد
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پیام (WHAT?) 

.پیامی قابلیت اجرا دارد که  از در سطوح باالی هرم شواهد قرار دارد

Actionable message

Synthesis of  research knowledge 

Individual studies, articles and reports

Basic, theoretical and methodological innovations
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: مخاطبینتعیین 
پیام به چه کسانی مربوط می گردد؟-1
؟آگاهی از نتایج برای چه کسانی مفید است-2
؟یرندچه کسانی می توانند این نتایج را بکار گ-3

:شناخت مخاطبین
تا به حال عملکرد مخاطبین در حوزه مطرح ( 1

شده چگونه بوده است؟
دستورالعمل ها در این حوزه چیست؟( 2
ین آیا تصمیم گیری در حوزه اختیارات مخاطب( 3

هستند؟
ین در بین مخاطبین چه کسانی بر روی سایر( 4

اثر گذارترند؟
؟آیا مخاطبین با یکدیگر در ارتباطند( 5
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تهیه پیام
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اهدانواع پیام بر اساس قدرت شو

1پیام نوع 
اطالعات  دقیق   

و و قابل اعتماد
قابل دسترس

2پیام نوع 
به دلیل محدودیت های
قدرت مطالعه  یا ذات 

شواهد، نمی تواند 
تصمیم گیری ها را 
.مستقیما هدایت کند

3پیام نوع
مجموعه  »حاصل از 

ه که می تواند ب« شواهد
صورت یک ایده قابل  

 Actionable)اجرا

message)   ارایه
.شود

9
Ktru.iums.ac.ir



Ktru.iums.ac.ir 10

1پیام نوع 



Ktru.iums.ac.ir 11



اساسبرالکترونیکآموزش:علمیهیاتاعضایبرایپیام•
درداریمعنیطوربهحضوریآموزشبامقایسهدروبالگ

.استبودهگذاراثرفراگیران
آموزشکارآمدیباتوجهبا:آموزشیمعاونتبرایپیام•

موزشآسطحارتقایدرحضوریآموزشبهنسبتالکترونیک
.رسدیمنظربهضروریروشاینازاستفادهبهمدرسینترغیب
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از  سمیت اکسیدانی ناشی: پیام برای شرکت های داروسازی•
لذا . توسط گیاه بابونه بهبود می یابد( علف کش)پاراکوات 

ن گیاه مطالعات بیشتر در خصوص تولید ترکیبات دارویی از ای
.پیشنهاد می شود
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2پیام نوع 
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پزشکان طب اورژانس: مخاطب

external)خارجیهاینشانهسونوگرافی landmarks)
اورژانسدربخشبستریبیماراندرکمریفقراتستونپونکسیون
ودردجاری،روشبامقایسهدروکندمیتسهیلرابیمارستان

BMIکهبیمارانیاین،برعالوه.استداراراکمتریوقتاتالف
سودسونوگرافیروشازدیگرانازبیشاستممکن،دارندباالیی
.ببرند



3پیام نوع 
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.استموثراسامبیماریبهبوددرورزش:عاممخاطببرایپیام•
بازشیورتمریناتانجامبخشیاثرمیزان:پزشکانبرایپیام•

وجسمیذهنی،سالمتارتقایدرمختلفیهاپروتوکول
میدرصد95تاایرانیجامعهدرMSبهمبتالیانزندگیکیفیت

.باشد
برایاسامبیماریبهمبتالبیمارانازحمایتبا:مدیرانبرایپیام•

هزینهوانتمیبهبود،روندتسریعبرعالوهورزشیتمریناتانجام
.دادکاهشموثریحدتارادرمانهای
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گروه چه یک فرد باشد یا یک)ناقلین دانش علمی  و اجتماعیحیثیت، اعتبار
(یا سازمان

سایرومدیرانبالینی،همکاراناست،داشتهشماتحقیقنتیجهکهایزمینهدر
عهمطالپیامحاملبهترتواندمیفردآندارند؟قبولراکسیچهمخاطبین

.باشدشما
 و تجربه کافی محققینمهارت
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:گروه های مخاطب در نظام سالمت
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1 اصلیپیام –صفحه

3 اجراییخالصه –صفحه

25 گزارش  –صفحه

مدیران و 
سیاستگذاران
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  یافته های  اصلی
(وارفهرست)

  نتیجه گیری

  پیام

 کاربرد های پژوهش

خ  سواالتی که هنوز پاس
داده  نشده است

 نکات دارای اهمیت
تنبیشتر در ابتدای م

   اشاره به موضوع
مورد بررسی و پاسخ

های بدست آمده

 یافته های طرح به
صورت فشرده

روش اجرا در حد
سطر1-2

سابقهوزمینه
مفاهیم
متد
نتایج
ربیشتپژوهشهای
منابع
پیوست

:صفحه1
پیام 
اصلی

:  صفحه3
خالصه 
اجرایی

25
:صفحه

گزارش
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دانشروش های انتقال 
به

ارایه دهندگان خدمات
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آموزش و ارائه در محل خدمت-1
جلسات آموزشی تعاملی-2
باز بینی و بازخورد-3
بکارگیری افراد تاثیر گذار-4
مفاد آموزشی-5
ارتباط تعاملی از طریق برنامه های کاربردی-6
سخنرانی ها-7
ارتباطات الکترونیکی-8
رسانه ها -9
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انتقال دانش به بیماران

29Ktru.iums.ac.ir



بزارهای کمک تصمیم بیمارانا

اشکل های کاغذی، ویدیویی ، محصوالت اینترنتی و سایر شکل ه

رسانه های گروهی
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بطور کلی موثرند

مرور منظم مطالعات  اولیه  
حاکی از متغیر بودن تاثیر

هر یک از مداخله های ذکر  
شده  هستند

به تنهایی به 
عنوان مداخله بی 

اثر هستند

هیچ شواهدی از مرور های 
منظم در مورد این روش ها در  

دست نیست

آموزش و ارایه  علمی 
موضوع در محل ارایه 

خدمت مخاطب

کمک تصمیم های 
بیماران 

سخنرانی ارتباطات الکترونیکی

جلسات آموزشی  
تعاملی

بازبینی و بازخورد مفاد آموزشی مدیا

پیام های یاد آور افراد تاثیر گذار

یق ارتباط تعاملی از طر
برنامه های کاربردی

مداخله بیمار واسطه

31Ktru.iums.ac.ir



پیام (WHAT?) 

مخاطبین ( To WHOM?)

پیام رسان ها (BY WHOM?) 

روش های انتقال (HOW?) 

بررسی تغییرات (Evaluation)

مانتقال پیاپنج گام 

1

2

3

4

5

32Ktru.iums.ac.ir



انتظارتان پس از انتقال پیام چیست؟

 دهد؟رخ چه انتظار دارید
 دف مورد  بستگی به میزان دستیابی به هپژوهشهر نتیجه میزان موفقیت

.نظر دارد

هدفتان چه بوده؟
 خدمتی تغییر کند؟ارایه
 کند؟پیدا تغییر مخاطب یا نگرش گروه رویکرد نوع
گروه مخاطب تنها از این مطالعه مطلع باشد؟
ین یعنیپیام شما زمانی انتقال یافته که به هدف خود دست یافته باشید و ا

تغییر در نگرش و یا عملکرد مخاطب
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وطنم ای شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها

کشور روزهای دشوار
زخمی سربلند بحرانها


