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چکيده
هدف :این پژوهش با هدف امکانسنجی تبدیل علم به محصول و تحقق فرایند ترجمان دانش در علوم
انسانی کشور با بهرهگیری از نظرات پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران و ارائه الگوی مناسب این
حوزه به انجام رسیده است.

روششناسی :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای ترکیبی (متوالی – تبیینی) است که شامل دو روش
کمّی -کیفی و با دو جهتگیری اثباتی -تفسیری میباشد .ابزار گردآوری داده در بخش کمّی پرسشنامه
محقّقساخته و در بخش کیفی مصاحبة نیمهساختاریافته میباشد .جامعة پژوهش حاضر را کلّیّة اعضاء
هیأت علمی گروههای علوم انسانی سراسر کشور از رشتههای مختلف علومانسانی تشکیل دادهاند.
يافتهها :یافتههای بخش کمّی این پژوهش بر معنیداری مؤلّفههای یکی از مدلهای استاندارد جهانی
ترجمان دانش یعنی منبع ،محتوا ،زمینه ،محیط و کاربران پژوهش در علوم انسانی کشور داللت داشت و
نشاندهندة تحقق ترجمان دانش در این علوم ( 60/2درصد) بود.
نتيجهگيري :با تکیه بر نتایج بخش کمّی که داللت بر معنیدار بودن فرایند ترجمان دانش در علوم

انسانی داشت ،بهوسیلة رویکرد کیفی و انجام مصاحبه با پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران داده-
های حاصله کدبندی ،طبقهبندی ،تجزیه و تحلیل شده و یافتههای بخش کیفی این پژوهش منجر به
ارائة الگوی هدفمند ترجمان دانش در علوم انسانی شد.

واژگان كليدي :الگوی ترجمان دانش در علوم انسانی؛ ایران؛ تبدیل علم به محصول؛ ترجمان
دانش؛ علوم انسانی؛ کاربرد دانش.
 . 2ضوووو هیوووأت علموووی گوووروه علوووم اط عوووات و دانوووششناسوووی دانشوووگاه شوووهید بووواهنر کرموووان،
ایرانTajedini.o@gmail com.
 .2استادیار ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،پژوهشکده آیندهپژوهی در س مت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
(نویسنده مسئول)
 .3عاونت تحقیقات و فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران Moosavi56@Gmail.com
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مقدمه و بيان مسئله
در جهان کنونی تولید کاالها و ارائة خدمات به شدّت دانوشمودار شوده اسوت ،بنوابراین
برای موفّقیّت در محیطهای رقابتیِ دانشمحور باید به دانش الزم به شیوهای مؤثّرتر از دیگوران
دست یافت (برینک و بله .)2009 ،1با حرکت جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر دانایی ،دانوش بوه
عنوان محرّکة اصلیِ این مهم بهشمار میرود ،بنابراین پیشرفت سازمانها به فراهمآوری ،کاربرد
و مدیریّت مؤثّر دانش بستگی دارد (کونولی ،کورنر و بوودن 2005 ،2نقول در جوین ،سوندهو و
سیدهو .)2007 ،3به عبارت دیگر بقاء و ماندگاری در غوغای دنیای کنونی بستگی به مقابلوه بوا
چالشهایی دارد که مدیریّت صحیح دانش میتواند پاسخگوی آن باشد .همگام با تأللوو ارزش
دانش و دانایی ،شاهد حضور واژگان جدیدی در این حیطه نظیر انتقال دانش ،اشوترا دانوش،
ترجمان دانش و .مانند آن میباشیم ،که هرکدام حووزههوای وسویع و نووینی از ایون حووزه را
تشکیل میدهند و بهعنوان دریچهای نوین به تحلیل بخشی از فرایند چرخة دانش میپردازند.
درحالیکه هنوز در برخی کشورهای درحالتوسعه ،منابع طبیعی و ذخائر ملّی عامل اصلی
جهت پیشرفت بهحساب میآیند و کاهش سرمایههای ملّوی یکوی از نگرانویهوای اصولی ایون
کشورها است ،ملل صنعتی و توسعهیافته ذخائر بیپایانی را یافتهاند که با مصرف بیشتر ،همچنان
رشد یافته و سود بیشتری تولید مینمایند .دانش و سرمایههای فکوری ایون ثوروت بویپایوان را
تشکیل میدهند ،ثروتی که ریشه در ذهن پویای بشریّت دارد .در دنیای امروزی تولیود دانوش و
بهکارگیری آن در صحنة عمل و تصمیمگیریها بزرگترین سرمایة دولتها و ملّوتهوا اسوت و
محدودیّت منابع اهمیّت انتقال دانش و ت ش برای بهرهبرداری از نتایج پژوهشهوا را افوزایش
داده است.
در این راستا ترجمان دانش بهعنوان یکی از جنبههوای اصولی و هسوتة مودیریّت دانوش
توسّط برخی از پژوهشگران مورد توجّه قرار گرفته است .بسیاری از پژوهشگران دریافتهاند که
ترجمان دانش بهخصوص در عصر جاری که سازمانها باید با استفاده از نتایج پژوهشها ،علم
را به عمل بدل ساخته تا در فضای رقابتی باقی بماننود ،بسویار اهمیّوت دارد و در واقوع بودون
1. Brink and Belle
2. Connoly, Corner and Bowden
3. Jain, Sandhu and Sidhu
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ترجمان دانش ،دانش و مدیریّت دانش اثربخش نخواهند بود و سازمانها بوهگونوهای تودریجی
قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد .شاخصهای پیشگوییکننوده بورای افوزایش میوزان
استفاده از نتایج پژوهش توسّط سازمانها عبارت از میوزان تسولّط اسوتفادهکننودگان بوه موضووع
پژوهش ،میزان معلومات استفادهکنندگان ،ارتباط بین پژوهشوگران و اسوتفادهکننودگان ،و بسوتر
سازمانی 1تصمیمگیران است (الندری 2و همکاران .)2003 ،با آنکه موضووع «ترجموان دانوش»
موضوع جدیدی است که در قرن بیست و یکم پا به منصّة ظهوور نهواده اسوت امّوا ایودة رفوع
شکاف میان تحقیق و سیاست حدّاقل از اواسط قرن بیستم قدمت دارد .در این زمان دانشمندان
علوم اجتماعی که ت ش میکردند استفاده از پژوهشها را در عرصوة سیاسوتگوااری تقویّوت
نمایند ،بهتدریج توجّه خود را به فرایند تصمیمسازی معطوف نمودند .امروزه ترجمان دانش به
معنای تبادل ،سنتز و کاربرد یافتههای پژوهش به واسوطة سیسوتم پیچیودهای از ارتباطوات بوین
محقّقین و استفادهکنندگان از دانش برای تسریع در دستیابی به منافع پوژوهش از طریوق ارتقواء
س مت ،ارائة خدمات و محصووالت اثوربخوش و تقویّوت نظوام مراقبوت بهداشوتی مویباشود
(دیویس 2003 ،3نقل در فضلی .)1390 ،آنچه که در ترجموان دانوش بور آن تمرکوز مویشوود
عملیّاتی کردن نتایج پژوهش است و در واقع در این حیطه ،چالشهای پیش روی هور علوم در
فرایند تولید تا عمل مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
دانشگاهها میتوانند بهعنوان محیطی آموزشی و پژوهشوی ،مکوانی مناسوب بورای انتقوال
دانش و پیادهسازی فرهنگ ترجمان دانش بهشمار آیند .در واقع دانشگاههوا اموروزه در فضوای
رقابتی قرار گرفتهاند و ضروری است مطمئن شوند که در این محیط دانش خلق و منتقل شوده
و زمینة استفاده از نتایج پژوهش فراهم میشود .از وظایف مهمّ جامعة دانشگاهی کشف ،حفظ،
تکامل ،انتقال و بهکارگیری دانش است که در سایة پرکردن شکاف بین پوژوهش و کواربرد آن،
یعنی ترجمان دانش ،میسّر میگردد .ترجمان دانش مبحثوی اسوت کوه بیشوتر در حووزة علووم
پزشکی مطرح شده است (سازمان کانادایی تحقیقوات خودمات سو متی ) 2000 ،4امّوا کسوب
معرفت از پدیدهها و رویدادهای انسانی و اجتماعی بهعنوان واقعیّات علمی ،هودف بسویاری از
1. Organizational context
2. Landry
3. Davice
4. Canadian Health System Research Foundation
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عالمان و اندیشمندان قرار میگیرد و علوم انسانی نیوز ماننود سوایر علووم بورای شوکوفایی در
چرخة دانش نیاز به کاربردی بودن و کاربردی شدن دارد.
طیّ سال های گاشته در ایران بسترسازی مناسب برای تسهیل ترجمان دانش در بسویاری
از مراکز از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهمنظوور تسوریع
دستیابی به تغییرات در عملکرد افراد دستاندرکار ،از جمله پزشکان و پرسوتاران بورای بهبوود
ارائة خدمات به بیماران و با هدف افزایش آگاهی و نگرش در سوطح دانشوگاههوا و شناسوایی
اولویّتهای مداخلهگر انجام شده است که میتوان امیدوار بود با ورود به مرحلوة اجورا ،نتوایج
مطلوب و مورد انتظار را موجب گردد (صدیقی و همکاران )1387 ،؛ امّا در میان علوم مختلف
دانشگاهی ،دستاوردهای رشتههای علوم انسانی (منظور از علوم انسانی در ایون پوژوهش کلیوه
رشتههای دانشگاهی است که طبق تقسیمبندی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در این حوزه
قرار میگیرند ).نقشی مهم ولی مهجور در بدنة علمی کشور داشته اند که عودم توجّوه بوه آنهوا
باعث کاستی های زیربنایی در ابعاد مختلف یک کشور میشود .بررسی ترجمان دانوش در ایون
حوزة علمی به دالیل زیر حائز اهمیّت میباشد:
 )1با توجّه به پیشرفت روزافزون علوم و استفادة بهینه از آنها ،اهمیّوت بوههنگوام بوودن
اطّ عات در علوم انسانی و همگامی آن با سایر علوم بر کسی پوشیده نیست .بدیهیاسوت کوه
تحقّق هدف نهایی و آرمانی این علوم زمانی میسّر خواهد شد که بتواننود همگوام بوا تحووّالت
فنآورانه امروزی به ارائة خدمات به پژوهشگران و استفادهکنندگان بپردازند و کاربردی بودن و
نیز کاربردی شدن نتایج دانش خود را روزآمد سازند.
 )2عدم توجّه به کاربردی شدن علوم انسانی ،که انسان بورمبنوای آن سواخته مویشوود،
معض ت و مشک ت پیچیدة اجتماعی ،روانی ،اخ قی از جمله افزایش میزان جرم و جنایوت،
رواج عادات اخ قی ناپسند ،رشد اعمال مغایر با شئونات دینی ،هورزهنگواریهوای اطّ عواتی،
نابودی بنیان خانوادهها ،تأثیر منفی بر نسلهای آینده ،بیاخ قیهای سیاسوی و ...را در جامعوه
باعث خواهد شد.
 )3فقدان مبحث ترجمان دانش در علوم انسانی که بیشترین تعداد هیأتعلمی و دانشجو
را در دانشگاههای کشور به خود اختصاص میدهد ،نشاندهندة ضعف در بدنة علمی کشوور و
هدر رفتن سرمایههای مادّی و معنوی خواهد بود.
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پژوهشگران ،نقشی کلیدی در بهرهبرداری از دانش دارند ،ازاینرو مطالعة نگرش آنهوا در
زمینة فعّالیّتهای مربوط به بهرهبرداری از دانش اهمیّت دارد .ترجمان دانش ،گرچه در نگاه اوّل
کمی تازه بهنظر میآید امّا به راستی این فرایند از آغاز تولید دانش بشری ،بوا علومِ تولیود شوده
همراه بوده است .ترجمان دانش ،شامل طیفهایی مختلف از فعّالیّتهایی است که به وسیلة آنها
میتوان پیام بهدست آمده از پژوهش را به نحو مناسب به گروه هدف انتقوال داد .در بسویاری از
موارد ،منبع دادههای مربوط به وضعیّت ترجمان دانش ،اظهوارات خوود پژوهشوگران اسوت کوه
مبنای ارزیابی و برنامهریزیِ برنامههای ترجمان دانش قرار میگیرد« .سازمان کانادایی تحقیقوات
خدمات س متی» ،اعتقاد دارد که ترجمان دانش تبادل ،سونتز و کواربرد یافتوههوای تحقیوق بوه
واسطة نظام پیچیدهای از ارتباطوات بوین پژوهشوگران و اسوتفادهکننودگان از دانوش را شوامل
میشود.
این پژوهش درصدد است با بررسی تأثیر عوامل مداخلهگر در ترجمان دانش با استفاده
از یکی از مدلهای این حوزه که توسّط انستیتو ملّی تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریکا 1ارائه
شده ،به بررسی وضعیّت ترجمان دانش از دیدگاه جامعة پژوهش که در بطن دانشگاهها
بهعنوان مراکز اصلی تولید علم کشور قلم میزنند ،پرداخته و سپس با بهرهگیری از نقطهنظرات
دانشمندان و اندیشمندان حوزة علوم انسانی به این سؤال اساسی پاسخ گوید که الگوی
ترجمان دانش علوم انسانی در ایران چگونه است؟ تا شاید در این مقوله پنجرهای رو به فردا
باشد.

مروري بر پژوهشهاي انجام شده
مطالعة متون و جستجو در پایگاههای اطّ عاتی مختلف داخلی و خارجی نشان داد که در
رابطه با ترجمان دانش و ابعاد مختلف آن پژوهشهای انگشتشماری صورت گرفته است که
اصوالً در حوزه پزشکیاند ،در ادامه به چند نمونه از آنها اشاره می شود.
برایر 2و همکاران ( )2003در مطالعهای موانع استفاده از نتایج پژوهشها در بین پرستاران
را مورد بررسی قرار داد و این موانع را اینگونه برشمرد:
)1. National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR
2. Brayer
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 عدم وجود وقت کافی
 نداشتن قدرت برای انجام تغییرات
 عدم وجود حمایت مدیران و همکاران (بهخصوص پزشکان) برای انجام تغییرات
مورد نیاز
 نداشتن مهارت برای ارزیابی پژوهشها و عدم در آزمونهای آماری
وی اظهار میدارد که این موانع به سایر حوزهها نیز قابل تعمیم بوده و در محیطهای
مختلف قابل رؤیت است.
هوسه )2008( 1در مطالعهای با عنوان «یک مطالعة موردی ترجمان دانش» به ارزیابی
محتوایی فرایند پیوستگی و مبادلة فنآوری اطّ عات و ارتباطات در گروه سیاستگااری دارو
در کشور کانادا پرداخت .وی با یک دیدگاه انتقادی براساس مدل مؤسّسة کانادایی تحقیقاتی
س متی ترجمان دانش؛ با برگزاری کارگاهی پیشروی ،تراکنش و انتقال دانش را در جامعة
موردنظرش بررسی نموده و در خصوص کنش تقابل فرایند پیوستگی و مبادلة فناوری
اطّ عات و ارتباطات به این هنجارها دست یافت:
 )1بهکارگیری کنفرانس وبپایه 2اعضاء گروه را مجبور به استفاده از دیگر ابزارهای
ارتباطی میکند و نیز آنها ناگزیر از تراکنش با متون مربوط برای استفاده از نتایج پژوهشها
هستند.
 )2گروه در حالیکه رسانههای ارتباطی متفاوتی را بهکار میبرند ،به توسعة بحث و
مشارکت خود در تبادل دانش میپردازند.
 )3گروه عقیده داشتند که بهترین روش ارتباطی برای انتقال دانش شیوه «رودررو »3است.
« )4کنفرانس از راه دور »4نیز یک شیوة ارتباطی مناسب برای انتقال دانش است.
کوران )2009( 5با هدف تدوین یک مدل تبادل و بهرهبرداری از دانش در بخشهای
اورژانس مطالعهای را بهانجام رساند که بیانگر معرّفی یک مدل با عنوان «تغییر و بهرهوری از
1. Househ
2. Web-conferencing
3. Face-to-Face
4. Teleconferencing
5. Curran
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دانش در عملکرد اورژانس »1بود .در این مدل برخ ف سایر مدلهای ترجمان دانش ،به
چالشی بودن محیط اورژانس ،اهمیّت کیفیّت ارائة خدمات در این بخش و نیز اهمیّت توجّه به
عناصر دیگری غیر از دانش و پژوهش تولیدشده در بهکارگیری نتایج پژوهش پرداخته شده
است .در این مطالعه متخصّصان ،افراد عادی و مراجعین نیز به عنوان نقشآفرینان فرایند تبدیل
دانش تئوری به عمل و استفاده از آن در نظر گرفته شدهاند .مدل یاد شده در تعمیم به جوامع
بزرگتر و اورژانسهای مختلف موفّق عمل نموده است.
تانا 2و همکاران ( )2011پژوهشی تجربی با عنوان «بررسی نقش اشاعة گزینشی
اطّ عات از طریق ایمیل آلرت در تبدیل دانش تئوری به عمل» نجام دادند ،در این مطالعه
 1683نفر از اعضاء استفادهکنندة «مجلّة کلیهشناسی »3بهعنوان جامعة پژوهش انتخاب و بهطور
تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .سپس ایمیل آلرت مجلّه به گروه آزمون ارسال و به گروه
گواه ارسال نگردید .نتایج مطالعه بیانگر نقش معنیدار ایمیل آلرت در ایجاد آشنایی با زمینة
کلیهشناسی بود ،امّا نتایج پژوهش نشانگر عدم معنیداری ایمیل آلرت در امر ترجمان دانش
گردید.
النه 4و روژرز )2011( 5در مطالعهای با عنوان «بهکارگیری سازمانهای ملّی ترجمان
دانش :یک مطالعة تطبیقی در مسیر ارزشگااری دانش» یک پژوهش تطبیقی از طریق مصاحبة
ساختاریافته با اعضاء ارشد و مدیران شش سازمان ملّی بهانجام رساندند که طیّ آن به این
نتیجه دست یافتند که همة این سازمانها به زمینههای کاری و موردع قة اعضاء خود اهمیّت
داده و نیز ع قهمند به اشترا

یافتههای پژوهشی سازمان خود برای استفادة بهینه از نتایج

پژوهشهای خود ،با در نظرگرفتن تعهّدات سازمانی هستند .آنها عواملی مانند ایجاد ،شناسایی،
ترجمه ،انطباق ،کاربرد ،ارتقاء ،افزایش پایرش و ...را از جمله اعمال الزم بر روی ظرفیّتهای
دانشی سازمان خود میدانند.

1. Model for Knowledge Exchange and Utilization in Emergency Practice
2. Tanna
3. Nephrology
4. Lane
5. Rogers

74

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال هشتم ،شماره  ،2پاييز و زمستان 1395

روششناسی پژوهش
این پژوهش با روش آمیخته متوالی-تبیینی (ترکیبی) به انجام رسیده است .روش آمیخته
یکی از روشهای متأخّر در حوزة علوم اجتماعی و انسانی و مبتنی بر همگرایی پارادایمی
است (برگمن .)2008 ،1روشهای پژوهش ترکیبی درصدد ایجاد نوعی همگرایی و ترکیب دو
رهیافت کمّی و کیفی در پژوهشهای علوم اجتماعی هستند .روشهای تحقیق ترکیبی که
عمدتاً با پشتوانة نظری پراگماتیسم بهعنوان یکی از پارادایمهای مطرح فلسفی -روشیِ علوم
اجتماعی صورت میگیرند ،آغازگر مرحلة جدیدی از توسعة روشی در علوم اجتماعی بوده و
بهعنوان جنبش سوّم روششناسی در علوم اجتماعی مطرح میشوند (محمّدپور ،صادقی و
رضایی .)1389 ،در روش ترکیبیِ متوالی -تبیینی در مرحله اول دادههای کمّی گردآوری و
تحلیل میشوند ،سپس در مرحله دوَم دادههای کیفی گردآوری و تحلیل میشوند و در نهایت
دو تحلیل کمّی و کیفی یکجا مورد تفسیر قرار میگیرند (گرین.)2007 ،2
بخش کمّی این پژوهش به روش پیمایشی انجام یافته است .در اینگونه پژوهشها،
پژوهشگر شرح مفصّلی از وضعیّت موجود را با هدف استفاده از این دادهها برای اص ح یا
تعدیل شرایط موجود ،جمعآوری میکند .در همین راستا ،در پژوهش حاضر برای تبیین
وضعیّت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور از روش پیمایشی استفاده شد.
بخش کیفی این پژوهش بر اساس نظریّة زمینهای 3انجام شده است .پژوهشگران کیفی
تجربة پژوهشی را نه در قالب متغیّرهای مجزّا بلکه با تمامیّت و بهصورت یکپارچه درنظر
میگیرند .هدف پژوهش کیفی ادرا

تجربة پژوهشی بهعنوان یک کلّ واحد است (حریری،

 .)1385نظریّة زمینهای یکی از انواع روشهای راهبرد پژوهش کیفی است .نظریّة زمینهای ،در
واقع حقیقتی برگرفته از دادههایی است که طیّ فرایند پژوهش بهصورت نظاممند گردآوری و
تحلیل شدهاند .در این راستا ،پژوهشگران بهجای اینکه مطالعة خود را با نظریّة از پیش
تصوّرشدهای آغاز کند؛ کار را با حوزة ترجمان دانش شروع کرده و اجازه داده است که نظریّه

1. Bergman
2. Greene
3. Grounded Theory
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از دل دادهها پدیدار شود ،لاا روش پژوهش در بخش کیفیِ پژوهش حاضر نظریّة زمینهای
میباشد.
ابزار گردآوري اطّالعات پژوهش
ابزار گردآوری اطّ عات در بخش کمّی این پژوهش ،پرسشنامه محقّقساختهای است کوه
با توجّه به مدل ترجمان دانش انستیتو ملّی تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریکا طرّاحی گردیود.
با وجود مدل های مختلف موجود در ترجمان دانش پژوهشگران این مدل را به علّت جامعیّت،
گویایی ،روزآمدی و درعینحال سادگی بهعنوان پشوتوانه نظوری پرسشونامه بخوش کمّوی ایون
پژوهش انتخاب کردند.
ابزار گردآوری اطّ عات در بخش کیفی این پژوهش ،مصاحبة نیمهسواختاریافتوه 1اسوت.
مصاحبهها به دو صورت مصواحبة رودررو و مصواحبه از طریوق پسوت الکترونیکوی 2صوورت
گرفت .مصاحبههای رودررو در یک جلسه و مصاحبههایی که از طریق پست الکترونیک انجام
میشد در دو جلسه انجام گردید .مصاحبههای رودررو با استفاده از دستگاه ضبط صودا ضوبط
شده ،هر یک ب فاصوله پیوادهسوازی شوده و موورد کدگوااری و تحلیول اولیّوه قورار گرفوت.
پژوهشگران همچنوین بوهطوور موداوم یادداشوتهوای در عرصوه 3تهیّوه مویکردنود .در موورد
شرکتکنندگانی که امکان مصاحبة حضوری با آنها وجوود نداشوت ،مصواحبه از طریوق پسوت
الکترونیکی بهعنوان روشی نو و موورد قبوول (مهوو )2006 ،4اسوتفاده شود .پرسوشهوای ایون
مصاحبه براساس موضوع ترجمان دانش و با توجّه به مدل انستیتو ملّی تحقیقات ناتوانی و بواز
توانی آمریکا طرّاحی و در اختیار جامعة پژوهش قرار گرفت .گزارش نهایی پوس از کودبنودی،
طبقهبندی اطّ عات و تحلیل آنها تهیّه شد.
برازش روايی و پايايی پژوهش
با توجّه به اینکه پژوهشگران به پرسشنامهای م

که در حوزة ترجمان دانش علوم

انسانی تهیّه شده باشد ،دست نیافتند؛ ت ش گردید تا سؤاالت و گویههای پرسشنامه به لحاظ
1. Semi Structured Interviews
2. Email interview
3. Field Note
4. Meho
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برای پاسخدهندگان مبهم نباشد .افزونبراین ،برای اطمینان از مرتبط بودن سؤاالت

پرسشنامه با متغیّرهای مطرحشده در سؤاالت پژوهش پرسشنامة تهیّهشده بین  6نفر از اعضاء
هیأتعلمی رشتههای علوم انسانی که در حوزة ترجمان دانش صاحبنظر هستند ،توزیع شد تا
نظرات خود را نسبت به آن بیان دارند .پس از آن اص حات موردنظر ایشان ،انجام گرفته و
سؤاالتی که مبهم و نامربوط تشخیص داده شده بود ،حاف گردید و لاا روایی بخش کمّی این
پژوهش صوری و محتوایی میباشد.
در این پژوهش جهت تعیین پایاییِ پرسشنامة مبخش کمّی از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده  %89تعیین شد که نشان میدهد ابزار
پژوهش در بخش کمّی از پایایی مناسبی برخوردار بوده است.
برای تأمین روایی و پایایی ابزار بخش کیفی این پژوهش از روش ارزیابی لینکولن و
گوبا )1985( 1که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمّی است استفاده گردید .بدینمنظور بر
پایة این روش؛ سه معیارِ اعتبار (باورپایری ،)2انتقالپایری ،3اطمینانپایری 4جهت ارزیابی در
نظر گرفته شد .برای دستیابی به هریک از این معیارها ،کارهای زیر انجام گرفت.
 اعتبار (باورپایری) :صرف زمان کافی برای پژوهش ،تأیید دادههای مصاحبه توسّط
مصاحبهشونده پس از پیادهسازی ،تأیید فرایند پژوهش توسّط چند متخصّص ،اطمینان از
یکسانی دیدگاه کدگااران با استفاده از دو کدگاار دیگر برای کدگااری چند نمونة مصاحبه،
نوشتن یادداشت دامنه و یادآور در طول پژوهش.
 انتقالپایری :کسب نظر و تأیید چند پژوهشگر کلیدی در حوزة علوم انسانی که در
پژوهش مشارکت نداشتند در مورد یافتههای پژوهش.
 اطمینانپایری :ثبت و ضبط تمامی جزئیّات پژوهش و یادداشتبرداری در تمامی
گامهای کار.

1. Lincoln and Guba
2. Credibility
3. Transferability
4. Dependability
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جامعة آماري ،حجم نمونه و روش نمونهگيري
جامعة آماری این پژوهش کلّیّة اعضاء هیأت علمی گروههای علوم انسانی دانشگاههای
سراسر کشور است .به علّت گستردگی جامعة ماکور ،پژوهشگران ناگزیر به نمونهگیری
هستند.
جهت نمونهگیری در بخش کمّی این پژوهش به آمار مربوط به اعضاء هیئتعلمی متعلّق
به گروههای آموزشی علوم انسانی کشور مربوط به مؤسّسة پژوهش و برنامهریزی ،تحت
نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری است که تعداد اعضاء هیئتعلمی گروههای علوم
انسانی را تا سال  21046 ،1390نفر اع م کرده است ،استناد شد .لاا با استفاده از فرمول
کوکران حجم نمونه بهدستآمده برابر است با  380نفر.
.05.052
.0025
21046 
 380
1
.05.052
1
(
) 1
21046 .0025

در بخش کمّی این پژوهش از روش نمونهگیریِ خوشهای چندمرحلهای استفادهشده
است که ابتدا دانشگاههای موجود را شناسایی نموده و در ادامة کار ،دانشگاهها با توجّه به رتبه
اخاشده هر دانشگاه دستهبندیشدهاند .در این پژوهش با استفاده از فهرست رتبهبندی
دانشگاهها و مؤسّسات پژوهشی ایران که از سوی پایگاه استنادی جهان اس م ارائهشده است،
دانشگاههای آزاد اس می ،پیامنور و غیرانتفاعی هنگام نمونهگیری حاف شدند .البتّه شایانذکر
است که رتبهبندی حاضر بر اساس معیارها و شاخصهای رتبهبندی مصوّب ششمین نشست
فوقالعاده وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اس می در سال  2011می دی در
شهر جدّه عربستان سعودی است .در این رتبهبندی؛ با توجّه به وزن هر یک از شاخصها،
مجموع امتیازات هریک از دانشگاهها و مؤسّسات پژوهشی نرمالسازی شده و باالترین امتیاز
بهعنوان رتبه اوّل با امتیاز  100مدّنظر قرارگرفته و سایر دانشگاهها و مؤسّسات نیز بر همین
اساس در جایگاههای بعدی قرارگرفتهاند (پایگاه استنادی جهان اس م.)1392 ،1
نمونهگیری در پژوهشهای کیفی بسیار متفاوت از پژوهشهای کمّی است زیرا هدف آن
به جای تعمیم یافتهها کسب در

عمیق از پدیدة مورد بررسی است .در پژوهش کمّی تأکید
1. http://ur. isc.gov.ir/Methodology.aspx
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زیادی بر انتخاب تصادفی و شانس برابر برای همة اعضاء جامعة مورد پژوهش وجود دارد ،امّا
در پژوهشهای کیفی نمونة پژوهش یا به عبارت صحیحتر مشارکتکنندگان انتخاب یا دعوت
میشوند (رنجبر و همکاران.)1391 ،
برای انتخاب نمونة بخش کیفی پژوهش حاضر ،از روش متوالیِ نظری استفاده شده
است .در نمونهگیری نظری که به عنوان روش غالب در نظریّة زمینهای شناخته میشود
نمونهها به شکلی انتخاب میشوند که به خلق نظریّه کمک کنند .گروههای علوم انسانی
سراسر کشور طبق اع م وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری کشور مشتمل بر  47رشتة اصلی
مختلف در  5زیرگروه متفاوت میباشند که ابتدا رشتههای موردنظر بهصورت تصادفیِ
هدفمند انتخاب و سپس در هر رشته ،بر اساس هدف پژوهش حاضر سابقة پژوهشی بهعنوان
شاخص اصلی برای انتخاب مصاحبهشوندگان در نظر گرفته شده است زیرا ترجمان دانش
اصوالً به فرایند پرکردن شکاف بین پژوهش و عمل اط ق میگردد و کسانی میتوانند در این
مورد بهعنوان صاحبنظر هر رشته ،شاخص قرار گیرند که دارای بیشترین سابقة پژوهشی و
باالترین شاخص هرش 1براساس پایگاه اسکوپوس 2هستند .نمونهگیری تا آنجا ادامه پیدا کرد
که پژوهشگران به اشباع نظری 3رسیدند .منظور از اشباع نظری شباهت قابل توجّه اطّ عات
حاصل از مصاحبهها با اطّ عات حاصل از مصاحبههای قبلی است .نمونهگیری و مصاحبه تا
زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسید .در این راستا
 19نفر از صاحبنظران علوم انسانی مورد مصاحبه قرار گرفتند که از نظر مرتبة علمی عم
در سه دسته بهصورت زیر قابل تفکیک هستند (جدول .)1
جدول  .1نمونة آماري پژوهش در بخش كيفی
سطح نمونه
استاد
دانشیار
استادیار
مربّی
جمعکل

تعداد مصاحبه
8
7
4
0
19

1. h-Index
2. Scopus
3. Theoretical saturation
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روش تجزيه و تحليل اطّالعات
در بخش کمّی این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  spss18استفادهشده و
خروجیهای الزم استخراج و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .سپس برای تعیین رابطه علّی
بین متغیّرهای مستقل و وابسته پژوهش و ارائه الگوی مناسب ،از روش مدلسازی معادالت
ساختاری و نرمافزار  Lisrel 8.8استفاده شد.
در بخش کیفی این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده و رسیدن به
نظریّه ،از روش کدگااری نظری 1استفاده شد .این روش از این جهت مناسب تشخیص داده
شد که روشی استقرایی و اکتشافی است و بهعنوان روشی راهگشا ،با تجزیه و تحلیل متن به
جزءها و مفهومهای دقیق ،امکان تعریف یک نظریّه یا الگو را فراهم میآورد .در این روش با
مقایسة مداوم در رویکرد نظریّة زمینهای اشتراوس و کوربین( 2نقل در ادیبحاجباقری)1385 ،
کدگااری در سه مرحلة باز ،3محوری 4و انتخابی 5انجام گردید .به این ترتیب که پس از
نسخهبرداری از دادهها و ذخیرة آنها ابتدا در رمزگااری باز ،رمزهای مناسب به بخشهای
مختلف دادهها اختصاص یافته و این رمزها در قالب مقولههای گویا دستهبندی شدند .سپس
پژوهشگر با اندیشیدن درمورد ابعاد متفاوت این مقولهها و یافتن پیوندهای میان آنها به
رمزگااری محوری اقدام نموده و سپس در کدگااری انتخابی به انتخاب مقولة هسته و ارتباط
دادن آن با سایر مقولهها پرداخت.

يافتههاي پژوهش
يافتههاي پژوهش در بخش كمّی
در بخش کمّی این پژوهش ابتدا وضعیّت اجزای مختلف مدل ترجمان دانش انستیتو ملّی
تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریکا؛ یعنوی منبوع ،محتووا ،زمینوه ،محویط ارتبواطی و کواربر؛ در
ترجمان دانش از دیدگاه اعضاء هیئتعلمی گوروههوای علووم انسوانی دانشوگاههوای کشوور و
درنهایت وضعیّت ترجمان دانش بهطور کلّی مورد بررسی قرار گرفت.
1. Theorotical Coding
2. Straus and Corbin
3. Open Coding
4. Axial Coding
5. Selective Coding
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وضعیت منبع پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور بوا  9سوؤال بسوته از اعضواء
هیئتعلمی گروههای علوم انسانی دانشگاههای کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع
یافتههای بهدستآمده نشان میدهد  28/2درصد از اعضواء هیئوتعلموی در رشوتههوای علووم
انسانی وضعیّت منابع پژوهشی در ترجمان دانش را ضعیف ارزیابی کردهانود و همچنوین 61/8
درصد از افوراد وضوعیّت منوابع پژوهشوی را متوسّوط و درنهایوت تنهوا  9/5درصود از اعضواء
هیئتعلمی وضعیّت منبع پژوهشی را خوب ارزیابی کردهاند.
وضعیت محتوای پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور با  11سؤال بسته از
اعضاء هیئتعلمی گروههای علوم انسانی دانشگاههای کشور مورد بررسی قرار گرفت که
درمجموع یافتههای بهدستآمده نشان میدهد  18/2درصد از اعضاء هیئتعلمی در رشتههای
علوم انسانی وضعیّت محتوای پژوهشی در ترجمان دانش را بهصورت ضعیف ارزیابی کردهاند
و همچنین  56/6درصد از افراد وضعیّت محتوای پژوهشی را متوسّط و درنهایت  20/5درصد
از اعضاء هیئتعلمی وضعیّت محتوای پژوهشی را خوب ارزیابی کردهاند.
وضعیت زمینه پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور با  5سوؤال بسوته از اعضواء
هیئتعلمی گروههای علوم انسانی دانشگاههای کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع
یافتههای بهدستآمده نشان میدهد  24/2درصد از اعضواء هیئوتعلموی در رشوتههوای علووم
انسانی وضعیّت زمینه پژوهش در ترجمان دانش را ضعیف ارزیابی و همچنین  66/6درصود از
افراد وضعیّت زمینه پژوهش را متوسّط و  8/2درصود از اعضواء هیئوتعلموی وضوعیّت زمینوه
پژوهش را خوب ارزیابی کردهاند.
وضعیت محیط ارتباطی پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور با  7سؤال بسته از
اعضاء هیئتعلمی گروههای علوم انسانی دانشگاههای کشوور موورد بررسوی قورار گرفوت کوه
درمجموع یافتههای بهدستآمده نشان میدهد  30/5درصد از اعضاء هیئتعلمی در رشتههوای
علوم انسانی وضعیّت محیط ارتباطی را در ترجمان را بهصوورت ضوعیف ارزیوابی کوردهانود و
همچنین  46/3درصد از افراد این وضعیّت را بهصوورت متوسّوط و درنهایوت  22/1درصود از
اعضاء هیئتعلمی آن را خوب ارزیابی کردهاند.
وضعیت کاربران پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور با  8سؤال بسته از اعضواء
هیئتعلمی گروههای علوم انسانی دانشگاههای کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع
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یافتههای بهدستآمده نشان میدهد  30/1درصد از اعضواء هیئوتعلموی در رشوتههوای علووم
انسانی وضعیّت کاربران را در ترجمان دانش بهصورت ضوعیف ارزیوابی کوردهانود و همچنوین
 58/9درصد از افراد وضعیّت کاربران را بهصوورت متوسّوط و درنهایوت  10درصود از اعضواء
هیئتعلمی وضعیّت کاربران را بهصورت خوب ارزیابی کردهاند.
وضعیت کلّی ترجمان دانش علوم انسانی کشور با  6سؤال بسوته از اعضواء هیئوتعلموی
گروه های علوم انسانی دانشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع یافتوههوای
بهدستآمده نشان میدهد  73/4درصود از اعضواء هیئوتعلموی در رشوتههوای علووم انسوانی
وضعیّت ترجمان دانش را بهصورت ضعیف ارزیابی کردهاند و همچنین  22/4درصود از افوراد
وضعیّت ترجمان دانش را متوسّط و درنهایت تنها  3/4درصد از اعضاء هیئوتعلموی وضوعیّت
ترجمان دانش را خوب ارزیابی کردهاند.
برای اثبات رابطه موجود بین متغیرهای پژوهش و اثبات وجود ترجمان دانوش در علووم
انسانی با توجه به نظرات اعضاء هیئت علمی علوم انسانی کشور ،تحلیلهای مرتبط بوا تحلیول
واریانس و رگرسیون متغیّر وابسته بهطور جداگانه با هریک از متغیّرهای منبع پژوهش ،محتوای
پژوهش ،زمینه پژوهش ،محیط ارتباطی و کاربران انجام شده است .مقادیر ضوریب همبسوتگی
چندگانه (ضریب همبستگی چند متغیّری) و مجاور آن 1بوا هودف تشوریح و تبیوین واریوانس
متغیّر وابسته در هریک از متغیّرهای مستقل بهطور جداگانه و بهصورت توومم و ترکیبوی انجوام
شده است ،محاسبات مربوط به خطای استاندارد برآورد ،ضرایب همبستگی شامل شویب خوطّ
رگرسیون و مقادیر بتا یا ضریب استانداردشده رگرسیون و مقادیر توی مربووط بوه هور یوک از
متغیّرها و تعیین سطوح معنیداری آن بخش دیگوری از تحلیولهوای آمواری صوورت گرفتوه،
میباشد .تحلیلهای رگرسیون چند متغیّری ع وه بر مقدار کلّ متغیّور ترجموان دانوش بوهطوور
تفکیکشده ،در اینجا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.
جدول  2میانگینهای مربوط به متغیّرهای مستقل را نمایش میدهد ،بوهطوور متوسّوط بوا
توجّه به توزیع نمرات این متغیّرها ،مقادیر محتوای پژوهش گروه نمونه در کرانه بواالی توزیوع
نرمال قرار دارد.
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جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد متغيّرهاي مستقل و متغيّر وابسته (تعداد پاسخگو=)380
متغيّر وابسته

متغيّرهاي مستقل
شاخص

منبع پژوهش

محتوای پژوهش

زمینه پژوهش

محیط ارتباطی

کاربران

ترجمان دانش

ميانگين

27/86

33/56

13/82

22/97

20/34

4/12

انحراف
معيار

4/11

7/50

3/38

7/37

5/46

3/85

این جدول همچنین میانگین متغیّر وابسته را نشان میدهد ،مقدار متوسّط شاخص
ترجمان دانش  4/12میباشد ،در سطر آخر این جدول اندازههای مربوط به انحراف استاندارد
بهعنوان یک شاخص معتبر پراکندگی بیانگر آن است که ،بیشترین مقدار تغییرپایری مربوط به
متغیّر محتوای پژوهش است .در نهایت برای تعیین رابطه علّی بین متغیّرهای مستقل و وابسته
پژوهش و اثبات وجود رابطه و استقرار ترجمات دانش ،از روش مدلسازی معادالت ساختاری
و نرمافزار  Lisrel 8.8استفاده شد و شکل  1مبین خروجی این نرمافزار و رابطه بین متغیّرهای
پژوهش است. .

شکل .1رابطه بين متغيرهاي ترجمان دانش و ميزان تأثير هر كدام

يافتههاي پژوهش در بخش كيفی
درخصوص تحلیل مرحلهای یافتههای بخش کیفی این پژوهش میتوان گفت؛ در مرحلوة
اوّل با تفکیک و بررسی متون مصاحبهها ،کدگااری باز با جزءبوهجوزءکوردن اطّ عوات انجوام
گرفت و به شکلبندی مقوله های اطّ عات دربارة ترجمان دانش در علوم انسانی پرداختوه شود
و براساس دادههای گردآوری شده از مصاحبههوا و یادداشوتهوای فنّوی (حاصول از عملیّوات
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میدانی)  75گزارة مفهومی احصاء گردیود .در مرحلوة دوّم کوه کودگوااری محووری نوام دارد،
دادههای خردشده در جریان کدگااری باز دوباره کنار هم گااشته و مقولوههوایی کوه بیشوترین
ارتباط را با مسألة پژوهش داشتند از میان رمزها و یادداشتهوای مربوطوه انتخواب شودند .در
کدگااری انتخابی به تعیین مقولة اصلی 1و نیز دستهبندی سایر مقولوههوا شوامل شورایط علّوی،
راهبردها ،شرایط زمینهای و واسطهای و عواقب و بروندادها پرداخته شد (شکل .)2
مطالعات پژوهشگران پس از آشکار شدن روابط بین مقوالت و تبیین عوامل زمینهای
نشان داد که ترجمان دانش با مقولههای متفاوتی در ارتباط است .از میان این مقولهها ،عوامل
مؤثّر و بسترهای ترجمان دانش مورد توجّه این پژوهش قرار گرفت .پس از انجام مصاحبهها و
کدگااری نظری روابط بین مقوالت مشخّص و مؤلّفههای الگوی مفهومی تعیین شدند ،سپس
پژوهشگران با استفاده از مؤلّفههای حاصل الگویی بر اساس  5مؤلّفه پیشنهاد دادند که مشتمل
بر تولید دانش ،انتقال دانش ،اشترا

دانش ،محیط پژوهش و کاربرد دانش میباشد .ارتباطات

دوسویة موجود در این الگو نشاندهندة این است که مقوالت مرتبط ضمن تأثیرگااری ،از
مقولة مقابل خود تأثیر میپایرد .الگوی حاصل در شکل  3نشان داده شده است.

1. Core Category
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مرحلة كدگذاري باز 75 :گزارة مفهومی اوّليّه

ع ئق فردی ( ،)A1نیازهای جامعه ( ،)A9نیاز سازمانهای ذیربط ( ،)A11ارضاء ذهن جستجوگر ( ،)A12نیاز سازمانهای
حمایتکننده ( ،)A14برقراری ارتباط ( ،)A16تربیت افراد ( ،)A21کارگروهی ( ،)A23ارتقاء فردی ( ،)A26آیندهپژوهی (،)A29
کسب مدر ( ،)A30مسئولیّتهای آموزشی ( ،)A31مسئولیّتهای اجرایی ( ،)A33تصحیح اطّ عاتی ( ،)B1بهینهسازی ساختار
سازمانی ( ،)B5طرّاحی بانکهای مشتر اطّ عاتی ( ،)B8رسانهها ( ،)B12استفادة بهینة آموزشی ( ،)B13روزآمدی ( ،)B15شناخت
راههای تأثیر علمی ( ،)B16دسترسپایری ( ،)B17تمای ت اجتماعی ( ،)B19بازاریابی اطّ عاتی ( ،)B21شرکت در جشنوارهها
( ،)B23جاب بودجة پژوهشی ( ،)B24تعیین استانداردهای منتج از پژوهشها ( ،)B27معرّفیها توانمندیها ( ،)B28شایستهپروری
( ،)B31ایجاد سیستم ارتباطی ( ،)B33مهارتآموزی ( ،)B40هزینه /سوددهی ( ،)C1گسترش تعام ت اجتماعی ( ،)C13افکار بالندة
علمی ( ،)C16متقاعد نمودن استفادهکنندگان ( ،)C21سادهسازی فرایند ارتباط فکری ( ،)C23جاب سفارشدهندگان ( ،)C25ع ئق
مشتر ( ،)C27تسهیل ارتباطات ( ،)C29نیاز مشتر سازمانی ( ،)C30دسترسی به منابع ( ،)C31توفیقطلبی ( ،)C33روحیّة تیمی
( ،)C35جلب اعتماد ( ،)C36پایرش تغییر ( ،)C37منافع مالی ( ،)C38انعطافپایری ( ،)C40تکراری بودن موضوعات (،)C41
عام ن پژوهشی ( ،)D1مرزهای ارتباطات ( )D5البیهای جاب سرمایههای پژوهشی ( ،)D11دیوانساالری ( ،)D15متولّیهای
پژوهشی ( ،)D16فقدان بستر مناسب ارتباطات علمی ( ،)D17موانع سیاسی ( ،)D19موانع ارتباطی ( ،)D21حقوق معنوی (،)D22
شبکههای اجتماعی ( ،)D23پار های علم و فنآوری ( ،)D30تسهیل ارتباطات از راهدور ( ،)D34نقش شواهد پژوهشی در نظام
تصمیمگیری ( ،)E1مسألة اعتماد به یافتههای پژوهشی ( ،)E9استفاده از زبان مناسب پژوهشی ( ،)E13عدم تعهّد ( ،)E18نیازهای
فوری ( ،)E19تعارض منافع ( ،)E23هوشیاری استفادهکنندگان ( ،)E25تصمیمات علمپایه ( ،)E26تحلیل نیازهای واقعی ( ،)E27نقشة
علمی ( ،)E28روزآمدی ( ،)E30پیشرفتهای فنآورانانه ( ،)E33القاء عقاید جدید ( ،)E34انگیزهانگیزی ( ،)E36یادگیری (،)E37
ارزیابی فرصتها ()E38
مرحلة كدگذاري محوري 23 :گزارة مقولهاي

ایدهها ( 3مقوله) ،اولویّتهای پژوهشی ( 3مقوله) ،رقابت ( 2مقوله) ،تسهی ت و امتیازات ( 3مقوله)،یافتههای جدید ( 2مقوله)،
خطمشیها ( 4مقوله) ،محیط ارتباطی ( 5مقوله) ،آموزش ( 4مقوله) ،ارزشیابی و بازبینی ( 4مقوله) ،مهارت اشترا فکر (3
مقوله) ،تعامل سازمانی ( 5مقوله) ،نوآوری ( 2مقوله) ،تطابق فکری ( 4مقوله) ،اقتصاد اطّ عات ( 3مقوله) ،پژوهشگران (2
مقوله) ،جریانهای دانش ( 2مقوله) ،بازبینیهای محیطی ( 2مقوله) ،تسهیلکنندهها ( 3مقوله) ،بازدارندهها( 3مقوله)  ،تحلیل
دادهها و شواهد ( 3مقوله) ،خدمات حرفهای ( 5مقوله) ،سیاستگااری ( 4مقوله) ،تصمیمگیری ( 4مقوله)
مرحلة كدگذاري انتخابی 5 :مؤلّفة الگو
تولید دانش (راهبردها) ،انتقال دانش (شرایط علّی ) ،اشترا دانش (شرایط زمینهای) ،محیط پژوهش (شرایط مداخلهگر) ،مقولة اصلی:

کاربرد دانش (پیامدها)

شکل .2جریان مدیریّت دادهها و انتقال به الگو در سه مرحله کدگااری
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اولویتها
ایدهها
رقابت

توليد
دانش

تسهی ت

پژوهشگر

یافتهها

تئوریها
جريانهاي دانش

محيط
پژوهش

بازبينیهاي
محيطی

خدمات حرفهای
انتقال دانش

خطمشیها

كاربرد

آموزش

عوامل
تسهيلكننده و
بازدارنده

ارزشیابیو

پژوهشگر

محيط ارتباطی
مهارت اشترا فکر
اشتراك
دانش

تعامل
سازمانی
نوآوري
تطابق فکري
اقتصاد اطالعات

شکل  :3الگوي حاصل

پژوهشگر

تحلیل
دادهها
جامعه
هدف

سیاستگزاری
تصمیمگیری
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اولویتها
ایدهها

توليد دانش

رقابت
تسهی ت

پژوهشگر

یافتهها

جريانهاي دانش

خطمشیها

تحليل دادهها

محیط ارتباطی

بازبينیهاي محيطی
محيط پژوهش

منبع پژوهش

شواهد

انتقال دانش

آموزش

کاربرد دانش

پژوهشگر

كاربران

ارزشیابی و بازبینی

عوامل تسهيلكننده
و بازدارنده

محتوای پژوهش

محيط ارتباطی

مهارت اشترا فکر
تعامل سازمانی
اشتراك دانش

نوآوری

جامعه هدف

پژوهشگر

تطابق فکری
اقتصاد اطالعات
زمينه پژوهش

شکل .4الگوي پيشنهادي ترجمان دانش در علوم انسانی

خدمات حرفهاي

سياستگزاري
تصميمگيري
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بحث و نتيجهگيري
مبحث ترجمان دانش ،گرچه در نگاه اوّل کمی تازه بهنظر میآید امّا بهراستی این فرایند
از آغاز تولید دانش بشری ،با علمِ تولید شده همراه بوده و اغلب دانشمندان و اندیشمندان به
قصد کاربرد دانش دست به تولید آن میزدند .ترجمان دانش ،شامل طیفهایی مختلف از
فعّالیّتهایی است که به وسیلة آنها میتوان پیام بهدست آمده از پژوهش را به نحو مناسب به
گروه هدف انتقال داد .در بسیاری از موارد ،منبع دادههای مربوط به وضعیّت ترجمان دانش،
اظهارات خود پژوهشگران است که مبنای ارزیابی و برنامهریزیِ برنامههای ترجمان دانش قرار
میگیرد .ترجمان دانش تسریعکنندة چرخة دانش در راستای تبدیل دانش به عمل و
سرعتبخشی به کاربردی کردن نتایج تولیدات علمی میباشد .دانش ابتدا در ذهن افراد تولید و
با بهاشترا گااری میتواند منشائی برای تولید علم عملی باشند و بدیهی است که عدم استفاده
از این علوم به شکل کاربردی در جامعه منبعث تأثیر منفعل کنشهای انسانی ،روانی و
اجتماعی خواهد بود .توجّه به علوم انسانی و پژوهشهای انجامشده در آنها باعث رشد معنوی
و تفکّر بالندة درونی افکار جامعه و تشکیل و تکامل کرسیهای نظریّهپردازی هستند و استفاده
از یافتههای آنها تکامل فکری جامعه را درپیخواهد داشت.
تولید دانش در علوم انسانی ت ش در جهت ایجاد بنیانهای علمی نو و انتشار تفکّر
زایندة پژوهشگر است .کوششی ممدوح همراستا با پیشرفتهای ایدئولوژیک و ذهنی جامعة
فراگیر این علوم که از پایینترین تا باالترین اقشار هرم جامعه را دربردارد ،تولید دانش نام
میگیرد .کسانی که دارای سررشتهای در حوزههای علوم انسانی هستند ،میدانند که «تولید
دانش علمی -دانشگاهی» فعّالیّتی اجتماعی بوده و بر دو محور کار و تعامل اجتماعی استوار
است .تولید دانش در واقع تراوشات علمی ذهن پویای پژوهشگران با تکیّه بر ایدهها و نیازهای
فکری آنهاست (شکل  .)1انجام فعّالیّتهای علمی -پژوهشی در قالب کتاب ،مقاله ،طرح
پژوهشی ،نقد ،پایاننامه و ...رفتار تولید دانش را شکل میدهد و یکی از بخشهای اصلی
ترجمان دانش در این الگو بهشمار میرود که در واقع همان منبع پژوهش در الگوی تجربی
بخش کمّی است .تولید دانش که اصوالً با هدف اکتشاف و ارائة یافتههای جدید انجام
میپایرد ،یکی از راههای نقب به اولویّتهای علمورزی پژوهشگران است .البتّه همانطور که
در الگوی پیشنهادی نیز این نکته مبرهن است که ع وهبر ایدههای خلّاقانه ذهنی که مولّد
نابترین تولیدات علمی هستند ،عواملی مانند اولویّتهای پژوهشی سازمانها و نهادهای
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ذیربط ،کسب تسهی ت و امتیازات سازمانی و اجتماعی و نیز حسّ رقابت موجود میان
همکاران نیز از عوامل زیربنایی و انگیزههای تولید آثار علمی میباشند .واضح است که تمام
این عوامل در صورت استفادة سالم ،از عوامل مولّد قابل احترام و تأثیرگاار هستند .در تولید
دانش تأمّل در چارچوبهای مفهومی و هنجاری جامعة علمی سایهای مثبت و روحافزا بر سر
تکامل چرخة ترجمان دانش خواهد بود .فضلی ( )1390در پژوهش خود در ارزیابی اهمیّت
منبع در بهکارگیری نتایج پژوهش در علوم کتابداری و اطّ عرسانی پزشکی آن را بسیار با
اهمیّت دانسته ،امّا ایشان به بررسی کیفیّت منابع پژوهشی در حوزة کاری خود نپرداخته است.
سالمی و همکاران ( )1389منابع پژوهشی حوزة پژوهش خود را در بهکارگیری نتایج پژوهش
مناسب دانستهاند امّا وقت جامعة پژوهشی خود را برای مطالعة منابع جدید ناکافی ارزیابی
کردهاند .یزدیزاده و نجات ( )1388نیز منابع پژوهشی را بهعنوان یکی از مؤلّفههای ارتقاء
ترجمان دانش پژوهش مورد توجّه قرار دادهاند.
محافل علمی به مثابة شبکهای هستند که طیف گستردهای از دانش ،از جرقّة ابتدایی
ایدهای ذهنی بر اساس هر نوع انگیزه تا نظریّهای ک ن یا طرح یک پارادایم را دربرمیگیرند.
تولیدات علمی پژوهشگران در صورت منتقل و قضاوت شدن ارزش علمی یافته و محقّ ید
کشیدن عبارت تولید علمی میشوند .پژوهشگر با آموختن زبان علمی میتواند دانش خود را از
رهگار سازوکارهای گوناگونی از جمله نشریّات ،کتابها ،میزگردها ،همایشها ،روزنامهها و
فضای مجازی و هر نوع رسانة دیگر ارائه دهد .ارزشیابی و ارزشگااری تولیدات علمی به
تأیید یا رد این دانش در انعکاس استنادات و استقبال از آن و میزان اعتبارش در عمل بستگی
دارد ،البتّه ممکن است برخی از جوامع علمی ایده ،نظریّه یا دیدگاهی را تأیید و شماری دیگر
همان را رد کنند که حاکی از تفاوت در ظرفیّتهای علمی و حسّی هرکدام از محافل علمی
میباشد .انتقال دانش به هر شکل بر اساس خطّمشیهای نهفته در سیاستهای علمی در سنگر
حوزههای تعلیم و ترمیم درونی جامعة علوم انسانی نقطة عطفی محسوب میشود .این موارد
در واقع در پوشش مؤلّفة محتوای پژوهش در الگوی تجربی بخش کمّی پژوهش قرار میگیرند.
ارتباط شکل گرفته در فرایند تولید -انتقال نشانگر تکیّه بر مآخا مفهومی و حاالت درونی
محافل علمی است که بستر این فرایند را تشکیل میدهد .بدیهیاست که تولیدات علمی منتقل
شده خود رستگاهی برای ایدهها و انگیزههای نوین آتی خواهند بود .کوران ( )2009در
پژوهش خود انتشار مقاالت بامحتوا در مجلّات و ارائة نتایج پژوهشی در کنفرانسها را از مهم
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ترین عوامل تأثیرگاار بر فعّالیّتهای ترجمان دانش معرّفی نمود که این امر بیانگر آن است که
محتوای نشریّات و مجموعه مقاالت کنفرانسها میتوانند بهعنوان بستری برای استفادة عملی از
دانش نقشآفرین باشند .نجات و همکاران ( )1387دو اصل سادهسازی و صحّت محتوا را در
ترجمان دانش بسیار مهم میدانند .در تأیید این نکته میتوان گفت ،خلق محتوای مورداعتماد و
قابل فهم برای همة گروههای استفادهکنندگان هنری است که هر قلمی آبستن آن نیست .انتشار
آثاری حاویِ نکات تفکّربرانگیز زایندة محتوای مثبت آثار آتی خواهد بود.
امروزه در دنیای دانشبنیان ،اشترا
کارآمد و مؤثّر است .اشترا

دانش عنصر کلیدی برنامههای مدیریّت دانش

هدفمند دانش در گروههای علمی به بهبود یادگیری فردی و

سازمانی منجر گشته ،خلّاقیّت را توسعه داده و در نهایت عملکرد مفید فرد ،سازمان و گروه
علمی را باعث میشود .اشترا دانش ابزاری جهت شناسایی نقاط ضعف و قوّت فرایند فکری
فردی و سازمانی در جهت پوشش کاستیها ،تقویّت فرصتها و ارائة نکات نوآورانانه و
مبتکرانه است .اشتراکات علمی در ابعاد متفاوت اعماز تولید یا کاربرد مولّد پیشبینی
راهبردهای مناسب جهت ایجاد ارتباطات علمی بهینه ،کسب وجهة اجتماعی مناسب و
دستاوردهای علمی مقتصدانه است .امروزه نهادینهشدن سیاستها و برنامههای مرتبط با
اشترا

دانش همگام با تسهیل اشتراکات در سایة فنآوریهای نوین اطّ عاتی و دگردیسی

تفکّر علم فردی و انحصاری ،پژوهشگران را در تشریک کولهبار علمی خود یاری مینماید.
اشترا

دانش استفادة بهتر و کارآمدتری را در سازمان به همراه میآورد زیرا زمانی که افراد به

جاب و کاربرد آنچه میدانند؛ میپردازند ،تبادل ،اشاعه و کاربرد دانش افزایش مییابد .این
موارد یادآور مؤلّفة زمینة پژوهش در الگوی بخش کمّی است .شرکتکنندة شمارة  12این
پژوهش به نکتة جالبی در این مورد اشاره کرد« :پژوهشگری که گروهی را تر

میکند ،خواه

دانشجو باشد یا استاد ،دانش ،مهارتها و تجارب ارزشمند خویش را نیز با خود میبرد و یا
افرادی ممکن است در پستهای جدیدی گمارده شوند و هرگز از آن مجموعه دانش که طی
سالها در یک حوزه کسب کردهاند ،استفادة عملی نکرده و آن دانش را به دیگران نیز انتقال
ندهند امّا اشترا

دانش میتواند راهی برای استفاده و ارائة دانش افرادی باشد که گروه به هر

نحو آنها را از دست می دهد .یعنی افراد دیگر با استفاده از مهارت اشترا

دانش و تعامل ،آن

دانش را وارد چرخة ترجمان دانش میکنند» .استابروکز و همکاران ( )2006نیز در پژوهش
خود به ت ش برای بسترسازی مناسب جهت اشترا

دانش اشاره کرده و اشاره میکنند که
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تأمین امنیّت و حفظ حریم خصوصی کاربران به افزایش اعتماد و درنتیجه میزان بهاشترا
گااری دانش کمک مینماید .النه و روژرز ( )2011نیز در پژوهش خود ترجمان دانش را یکی
از راههای ارزشگااری دانش دانستهاند و ع قة سازمانهای مورد مطالعة خود برای اشترا
یافتههای پژوهشی سازمان خود برای استفادة بهینه از نتایج پژوهشهای خود را با در
نظرگرفتن تعهّدات سازمانی بیان میدارند .اعضاء جامعة مورد مطالعة فضلی ( )1390نیز ارتباط
بین نتایج پژوهش جامعة خود و دانستههای قبلی یا محصوالت موجود را دارای اهمیّت زیاد
در ترجمان دانش ارزیابی نموده است.
محیط و فضایی که اعمال پژوهشی در آن صورت میگیرد و مؤلّفههای مربوط به آن،
نقش بسیار پررنگی در چگونگی شکلگیری و تکامل چرخة پژوهش دارند .خرده سامانهای که
ساختار و چارچوب عوامل زمانی و مکانی مؤثّر بر تولید و انتقال دانش را تشکیل داده و
بهعنوان جریان دانش شناخته میشود ،یکی از عوامل مهم در تثبیت شرایط پژوهش است.
تولیدات علمی با قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی که فایدهمندی و مطلوبیّت آنها را مورد
سنجش قرار میدهند ،ارزشگااری شده و آبدیده میشوند .در واقع محیط پژوهشی واکاوی
نظارت بر چگونگی انتقال و اشترا دانش را برعهده دارد .تأثیر محیط بر پژوهش و پژوهشگر
در سطوح مختلف با عوامل مداخلهگرِ تسهیلکننده و بازدارنده عجین شده است .نکتة قابل
توجّه در این الگو عام ن پژوهشی هستند که یکی از شاخصهای محیطی انگاشته شدهاند.
عام ن پژوهشی بهعنوان بعدی غیرقابلتفکیک از شرایط محیط مورد پژوهش و بررسی قرار
گرفتهاند .این موارد در واقع همان محیط ارتباطی الگوی تجربی هستند .علّت این امر تأثیرات
مشخّص متغیّرهای محیطی بر سطوح مختلف رفتار پژوهشی و فکری پژوهشگران است.
ایجاد ،حرکت ،توزیع و پخش دانش بین افراد و پایگاههای دانش بهطور مکانیزه و غیر مکانیزه
در یک فضای منحصر و مرتبط بهصورت دو سویه انجام میپایرد .بدیهیاست که تغییر هر
مؤلّفه در فضای پژوهش ادراکات دانشی عام ن پژوهش را تحتتأثیر قرار میدهد زیرا تنها در
محیطی مبتنی بر دانش است که پژوهشگران میتوانند بینش صحیح و دیدگاههای علمی خود
را همچنان حفظ نموده و با رویکردی مثبت در زمینة ابداع ،اشاعه ،و افزایش ارزش افزودة
اطّ عات گام بردارند .در همین راستا شرکتکنندة شمارة  17این پژوهش در پژوهشگران از
اصول حاکم بر الگوهای دانش و استفادة عملی از آنها را بخشی از محیط دانشگاه میداند.
همچنین عقیدة شرکتکنندة شمارة  3این پژوهش مبنی بر این بود که «ماهیت محیط پژوهش

آيا تبديل علم به محصول در علوم انسانی محقق میشود؟...

91

است که افرادی را تحت عنوان پژوهشگر به تولید ،انتقال و کاربست دانش وامیدارد» .با وجود
همهمة انکارناپایر فنآوریهای نوین دنیای کنونی ،تانا و همکاران ( )2011در مطالعة خود با
آنکه نقش معنیدار ایمیل آلرت در ایجاد زمینة آشنایی و پژوهش در موضوعات تخصّصی را
انکار نمیکنند امّا به عدم معنیداری نقش ایمیل آلرت در امر ترجمان دانش عقیده دارند ،در
همین راستا هوسه ( )2008نیز در خصوص کنش تقابل فرایند پیوستگی و مبادلة فنآوری
اطّ عات و ارتباطات در امر ترجمان دانش بحث کرده است و این فنآوریها را در تبادل و
انتقال دانش بهعنوان امری مؤثّر و کارا ولی نه بهترین گزینه معرّفی کرده و بهترین روش
ارتباطی برای انتقال دانش را شیوة «رودررو».میداند.
کاربرد نتایج پژوهشها هدف نهایی و آرمانی پژوهشگران است .ایدهها و دانش
بهدست آمده ،بدون جهتگیری در مورد اینکه چه کسی آنها را مطرح کرده است ،در صورت
مفید و مناسب بودن ،مورد استفاده قرار می گیرد .این حلقه ،به آمیختن دانش با عمل توجّه
دارد .بهکارگیری نتایج پژوهشها به شاخصهای پیشگوییکنندهای مانند میزان تسلّط
استفادهکنندگان به موضوع پژوهش ،ارتباط بین پژوهشگران و استفادهکنندگان و نحوة تشریک
دانش وابسته است .پژوهشها آبستن شواهد علمی هستند که از تحلیل دادهها شکل میگیرند.
پژوهشهای علوم انسانی بهعنوان یک دانش زیربنایی و انسانساز حاوی دادههای واقعی
هستند که ماهیتی کارکردی و سرنوشتساز دارند که عدم در  ،اجرا و کاربرد آنها مولّد
شکافهای درونی در جامعه خواهد بود .اصوالً برای استفاده از علوم انسانی موضوع مقدّم بر
شیوه است زیرا اگر موضوعات مربوط به بطن جامعه نباشد ،هیچ حسّی به آن پیدا نمیشود و
ارتباطی که الزمة مثمر ثمر بودن پژوهشها و تبدیل دادهها به شواهد است شکل نمیگیرد.
یکی از دالیل عدم کاربرد نتایج ،غالباً کیفیّت پایین مطالعات است که مانع استفاده تصمیمگیران
جامعة هدف از نتایج پژوهشها میشود .لاا یکی از اولویّتهای پژوهشگران و سازمانهای
حمایتکننده شامل افزایش کیفیّت پژوهشها است .دخالت نتایج واقعی پژوهشها در
تصمیمگیری و سیاستگااری؛ بالندگی و ارتقاء در استقرار روح معرفتشناختی علوم انسانی
در جامعه را در پی خواهد داشت .امروزه منظومة مناسبات علمی علوم انسانی در مارپیچ روابط
دانشگاه -جامعه -دولت قابل تبیین است که منظر طلوع ظفرمندانة تطابق فکری علم و عمل
در پوستة درونی جامعه بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی ،روانی و معنوی موجود در دنیای
امروزی است .الندری و همکاران ( )2003توانایی کاربر ،برای بهکارگیری نتایج پژوهشها را
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امری الزم شمارده که نتایج مطالعة حاضر را تأیید میکند .کوران ( )2009نیز عقیده دارد عامل
دیگری که از نظر جامعة کاربران با اهمیّت شمرده شده است آمادگی کاربران برای تغییر دادن
یا آزمایش یافتههای جدید درصورت فراهم بودن تسهی ت است تا استفادهکنندگان بتوانند
عملکرد خود را به روز نمایند .دانایی و همکاران ( )1388در پژوهش خود وضعیّت عملکردی
کاربران را در امر انتقال و ترجمان دانش پایینتر از وضعیّت مناسب و ایدهآل ارزیابی کردهاند
امّا درعینحال عقیده دارند که با رفع موانع و ارائة راهبردهای مناسبی همچون ،تشویق کاربران
به استفادة صحیح از یافتههای پژوهشی ،میتوان ترجمان دانش در دانشگاه را ارتقاء بخشید.
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