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 دکتر سیدرضا مجدزاده
استاد اپیدمیولوژی،  گروه مطالعاتی ترجمه 

دانش دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتقال دانش به مفهوم طرح انتشار نتیجه 
پژوهش به مخاطبان آن است. در یکی از 
اصلی ترین روش ها برای انتقال دانش، پنج 
سوال )یا مرحله( عمده مطرح می شوند: 
پیام اصلی چیست؟ مخاطب اصلی پیام 
می یابد؟  انتقال  چگونه  پیام  کیست؟ 
می شود  منتقل  کسی  چه  توسط  پیام 
این  است؟  چه قدر  آن  تاثیر  باالخره  و 
توسط  پژوهش،  پیام  انتقال  چارچوب 
سازمان جهانی بهداشت در سال 2004 
)گزارش »دانش برای سالمت بهتر«( نیز 

توصیه شده است.

به  چارچوب،  این  بخش  نخستین 
پیامی می پردازد که  یا صالحیت  انتخاب 
از یک پژوهش ایفاد می شود )پیام اصلی 
چیست؟(. آنچه برای پاسخ به این سوال 
باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی نقادانه 
پژوهش  براساس اصول پزشکی مبتنی بر 
شواهد است. موضوع این است که هر یک 
از انواع روش های مطالعه، ارزش خاصی در 
آزمون رابطه علیتی دارند و تنها انواع خاصی 
از پژوهش ها هستند که می توانند شواهد 
الزم را برای تصمیم گیری فراهم کنند. در 
این صالحیت  از  مقابل، سایر پژوهش ها 
برخوردار نیستند. یعنی اینکه اگر یک مقاله 
با طراحی مثال موردـ  شاهد خواندیم، نباید 
متاثر از همان یک مطالعه تغییری در شیوه 
ارایه خود انجام دهیم. در واقع مطالعات 
مروری منظم )Systematic Review( و 
یا کارآزمایی های بالینی با حجم نمونه های 
بر  که  برخوردارند  قدرت  این  از  بزرگ 
سایر  کرد.  تصمیم  گیری  بتوان  آن  اساس 
انواع مطالعه در حدی نیستند که بتوان با یک 
مورد پژوهش، تغییری در ارایه خدمات و 

یا در شیوه زندگی مردم توصیه کرد.
 اگر به تفاوت میان دانش و اطالعات 
مجموعه  از  اطالعات  بیندازیم،  نگاهی 
صورتی  در  و  می شود  حاصل  داده ها 
مفهوم  بتوانند  اطالعات  مجموعه  که 

مشخصی را ایجاد کنند، به مرحله دانش 
مهم  موضوع  می رسند.  تصمیم گیری(  )و 
اینجاست که عمده فعالیت های پژوهشی، 
موجب تولید اطالعات می شوند، اما تنها در 
برخی موارد )مانند روش های مطالعه ذکر 
شده در باال( به تولید دانش می انجامند. در 
نتیجه، وسواس الزم این است که آیا نتیجه 
درستی  به  اینکه  وجود  )با  پژوهش  یک 
انجام گرفته باشد( از صحت کافی برای 
انتقال آن به ارایه دهندگان خدمات، مردم و 

رسانه های گروهی برخوردار است؟
این  به  توجه  افراد،  از  بسیاری  شاید 
پژوهشگران  وظایف  جزو  را  مساله 
ندانند و لزوم آن را احساس نکنند. چرا 
ماحصل  انعکاس  نگران  باید  پژوهشگر 
اما  به دست آمده از پژوهش خود باشد؟ 
باید توجه کرد که ساز و کارهای موجود 
در انتخاب و انتشار دانش در سطح جامعه 
گردآوری  بر  حاکم  اصول  می باشد؟  چه 
خبرهای علمی، انتخاب و اطالع رسانی آنها، 
صالحیت حرفه ای دیگری را می طلبد که 
علمی  مطلب  یک  نقادانه  ارزیابی  انتظار 
انتخاب  مالک  واقع  در  نمی رود.  آن  از 
یک موضوع پژوهشی و اطالع رسانی آن 
در رسانه ها )اعم از اینکه گروه مخاطب 
دهندگان  ارایه  یا  و  باشد  عام  جامعه 
ارزیابی  مالک های  با  بالینی(،  خدمات 
معموال  و  است  متفاوت  پژوهشی  نتایج 
افرادی که عهده دار این مسوولیت هستند 
سردبیران(  و  خبر  تحریریه  )خبرنگاران، 
نقد  تخصصی  آموزش های  زمینه  این  در 
را  پزشکی  علوم  در  مطالعه  )روش های( 
فرا نمی گیرند، در نتیجه مالک آنها برای 
صحت خبر و اشاعه آن، صالحیت و اشتهار 
بیان کننده خبر است و همین که ارایه دهنده 
این خبر مقام رسمی در یک وزارت علمی، 
مرکز تحقیقاتی و یا دانشگاه علوم پزشکی 

باشد، برای خبررسانی کفایت می کند. دریغ 
از اینکه نه پژوهشگرانی که تولید اطالعات 
کرده اند و نه حاملین خبر با این وسواس 
ابعادی  از چه  انتشار آن  که ممکن است 
برخوردار باشد، به موضوع توجه نکرده اند. 
نتیجه آن که جامعه علمی خود موظف به 
تشخیص سره از ناسره برای انتشار اخبار 

همتایان گروه  محدوده  از  خارج   علمی 
)Peer Review( که سایر محققان همان 

زمینه هستند، می باشد.
مخاطب  گروه  که  زمانی  تا   

مجالت  از  استفاده کنندگان 
سایر  یا  و  پژوهشی  علمی  
ایجاد  باشند، مشکلی  محققان 

نمی شود، اما به محض آنکه استفاده کننده 
از یک نتیجه پژوهشی از نظر صالحیت های 
علمی در حد ارزیابی کننده و نقد آن موضوع 
پژوهش  نتایج  انتشار  نباشد،  پژوهشی 
دانش  از  بهره برداری  سوء  به  می تواند 

منجر شود. 
اگر مخاطبان مجالت علمی پژوهشی را 
از محققان همان زمینه علمی  افرادی غیر 
تشکیل دهند، این مخاطره وجود دارد که 
با خواندن یک مقاله و چه بسا با خواندن 
ارایه  شیوه  در  تغییری  آن،  خالصه  تنها 
خدمت )روش جراحی ـ روش درمان( و 
یا استفاده از داروی جدیدی اتفاق بیفتد که 
هنوز از صالحیت الزم برای استفاده کاربردی 

برخوردارنیستند.
 موضوع انتشار نتایج پژوهش، مساله ای 
کامال اخالقی است که افراط و تفریط در آن 
می تواند غیراخالقی تلقی شود. به عبارت 
دیگر، از سویی حق نداریم که جامعه را از 
دانش به دست آمده بی بهره بگذاریم، چرا 
که دانش باید در خدمت توسعه و سعادت 
جامعه قرار گیرد و از سوی دیگر مواجهه 
جامعه حرفه ای و عموم مردم به دستاوردهای 
پژوهش  بیش از آنکه به بلوغ الزم رسیده 
باشد، می تواند به سوءبهره برداری از دانش 

منجر  شود.
 بی شک در این عرصه، ارزیابی صالحیت 
عهده  به  پژوهشی  دستاوردهای  علمی 
پژوهشگران و گروه همتایان آنها است و 
بدون آنکه نتایج یک پژوهش از ارزیابی 
نقادانه گروه همتایان گذشته باشد، انتشار 
آن برای گروه های غیرتخصصی در همان 
می شود.  تلقی  غیراخالقی  خاص،  رشته 
پژوهشگران  این موضوع مهمی است که 
و صاحبان نام، هنگام قرار گرفتن 
در مصاحبه با رسانه های گروهی 

بایستی به آن توجه کنند.

دیدگاه

پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکي مراحل اجرایي خود 
را آغاز نموده و در تهران بزرگ )تهران، شمیرانات، ري و اسالمشهر( 
نزدیک به 158 نفر از گروه پزشکي، متعاقب تمدید مدت زمان ثبت نام 
با حضور در ستاد اجرایي ثبت نام نمودند. ضمن تقدیر و تشکر از کلیه 
همکاراني که خود را آماده پذیرش این مسوولیت خطیر نموده اند، در 
این مرحله حساس و سرنوشت ساز مراتب ذیل را به استحضار جامعه 

فهیم و خدوم پزشکي مي رساند:
1( سازمان نظام پزشکي به عنوان نماد جامعه پزشکي و خانه 
پزشکان، ماهیت مستقل، صنفي، غیرسیاسي و غیردولتي داشته و 
ضرورت دارد همگان بر صیانت از هویت آن اصرار و پافشاري نمایند. 
شناسایي و تذکر به کلیه جریان ها و افرادي که سعي در مخدوش 

کردن این هویت مقدس دارند، بر همه پزشکان ضروري است.
2( قانون جدید سازمان نظام پزشکي، حاصل تالش بي وقفه نمایندگان 
محترم جامعه پزشکي و مجلس محترم شوراي اسالمي بوده که اجراي 
دقیق و صیانت از این قانون و بهره گیري از کلیه ظرفیت ها و اختیارات 
بالقوه و بالفعل پیش بیني شده در آن، در راستاي اهداف سازمان بیش از 

پیش ضرورت داشته و میثاق جامعه پزشکي تلقي مي گردد.
3( تکریم و ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعي پزشکان، نخستین 
اولویت و نیاز امروزه جامعه پزشکي است. بي تردید مخدوش کردن 
این جایگاه ضربات جبران ناپذیري بر پیکره نظام سالمت وارد آورده 
و تنزل منزلت و شأن پزشکان، صف بندي کاذب تقابل اقشار مختلف 
جامعه پزشکي و مردم، رسانه اي کردن مسائل غیر ضروري و غیرواقعي 
جامعه پزشکي به جز گسستن رشته اعتماد مردم عزیز، پي آمد دیگري 
نخواهد داشت. بدیهي است حفظ و تکریم این جایگاه در مرحله اول 

وظیفه آحاد پزشکان جامعه است.
4( نزدیک به سه چهارم )75 درصد( از جامعه پزشکي را پزشکان 
مراجع  باالي  سطوح  در  متاسفانه  ولي  مي دهند،  تشکیل  عمومي 
تصمیم سازي و تصمیم گیري نقش پررنگي ندارند. در دوره فعلي از 
17 نفر عضو هیأت مدیره تهران بزرگ فقط یک نفر پزشک عمومي 
حضور دارد. از طرف دیگر امروز بیش از 90 درصد مشکالت صنفي 
جامعه پزشکي گریبان گیر پزشکان عمومي و جوان است. از کلیه 
پزشکان عمومي انتظار مي رود با شرکت گسترده در انتخابات و برگزیدن 
همتایان، شمار اعضاي پزشک عمومي را در هیأت هاي مدیره را باال 

برده و با حضور انبوه، راه گشاي معضالت 
خویش باشند.
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