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 چکيده
علوم تبدیل علم به محصول و تحقق فرایند ترجمان دانش در سنجی امکاناین پژوهش با هدف  هدف:
و ارائه الگوی مناسب این  ایراننظرات پژوهشگران شاخص علوم انسانی  گیری ازبا بهرهکشور انسانی 
 به انجام رسیده است.  حوزه
که شامل دو روش است ( تبیینی – متوالی) ترکیبی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش شناسی:روش
کمّی پرسشنامه  گردآوری داده در بخشبزار ا باشد.میتفسیری  -گیری اثباتیکیفی و با دو جهت -کمّی
کلّیّة اعضاء را باشد. جامعة پژوهش حاضر می یافتهساختارنیمهمصاحبة ساخته و در بخش کیفی محقّق

  .اندتشکیل دادهانسانی های مختلف علومهای علوم انسانی سراسر کشور از رشتههیأت علمی گروه
های استاندارد جهانی های یکی از مدلداری مؤلّفهبر معنی های بخش کمّی این پژوهشیافته ها:يافته

ترجمان دانش یعنی منبع، محتوا، زمینه، محیط و کاربران پژوهش در علوم انسانی کشور داللت داشت و 
 درصد( بود.  2/60ترجمان دانش در این علوم )تحقق دهندة نشان

دار بودن فرایند ترجمان دانش در علوم معنیا تکیه بر نتایج بخش کمّی که داللت بر ب :گيرينتيجه
-وسیلة رویکرد کیفی و انجام مصاحبه با پژوهشگران شاخص علوم انسانی ایران دادهداشت، بهانسانی 

منجر به این پژوهش بخش کیفی های یافتهشده و  تحلیلتجزیه و  ،بندیطبقه بندی،کد های حاصله
  .شد در علوم انسانی ترجمان دانشهدفمند  ارائة الگوی

ترجمان تبدیل علم به محصول؛ ایران؛ ؛ الگوی ترجمان دانش در علوم انسانی واژگان كليدي:

 انسانی؛ کاربرد دانش. دانش؛ علوم
                                                           

شناسوووی دانشوووگاه شوووهید بووواهنر کرموووان،  ضوووو هیوووأت علموووی گوووروه علوووم اط عوووات و دانوووش    .2
 Tajedini.o@gmail comایران.

علوم پزشکی کرمان پژوهی در س مت، دانشگاه نفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آیندهستادیار، مرکز تحقیقات اا  2.
 )نویسنده مسئول(

 Moosavi56@Gmail.com   عاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.  3
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 و بيان مسئله  مقدمه
 ، بنوابراین اسوت  شوده  مودار دانوش  تشدّ به خدمات ةارائ و هاکاال تولید کنونی جهاندر 

تر از دیگوران  ای مؤثّرباید به دانش الزم به شیوه محوردانش رقابتیِ هایت در محیطقیّبرای موفّ

با حرکت جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر دانایی، دانوش بوه   . (2009، 1برینک و بله) دست یافت

آوری، کاربرد ها به فراهمسازمانپیشرفت رود، بنابراین شمار میبه مهم این اصلیِ ةکعنوان محرّ

نقول در جوین، سوندهو و     2005، 2مؤثّر دانش بستگی دارد )کونولی، کورنر و بوودن و مدیریّت 

بستگی به مقابلوه بوا   در غوغای دنیای کنونی و ماندگاری  ءعبارت دیگر بقا (. به2007، 3سیدهو

همگام با تأللوو ارزش  تواند پاسخگوی آن باشد. هایی دارد که مدیریّت صحیح دانش میچالش

هد حضور واژگان جدیدی در این حیطه نظیر انتقال دانش، اشوترا  دانوش،   دانش و دانایی، شا

را ایون حووزه   هوای وسویع و نووینی از    کدام حووزه باشیم، که هرمی مانند آن ترجمان دانش و.

 پردازند. ای نوین به تحلیل بخشی از فرایند چرخة دانش میعنوان دریچهدهند و بهتشکیل می

عامل اصلی  ملّی ذخائر و طبیعی توسعه، منابعدرحال هایکشوربرخی  هنوز در کهحالیدر

هوای اصولی ایون    از نگرانوی  ملّوی یکوی   هایسرمایه و کاهش آیندحساب میجهت پیشرفت به

 بیشتر، همچنان مصرف با که اندیافته را پایانیبی یافته ذخائرو توسعه صنعتی ها است، مللکشور

را  پایوان بوی  ثوروت  ایون  های فکوری نمایند. دانش و سرمایهمیتولید  بیشتری سود یافته و رشد

در دنیای امروزی تولیود دانوش و   . دارد بشریّت پویای در ذهن ریشه که دهند، ثروتیتشکیل می

هوا اسوت و   ها و ملّوت ها بزرگترین سرمایة دولتگیریکارگیری آن در صحنة عمل و تصمیمبه

هوا را افوزایش   برداری از نتایج پژوهشت ش برای بهره محدودیّت منابع اهمیّت انتقال دانش و

 داده است.

مودیریّت دانوش    ةهوای اصولی و هسوت   عنوان یکی از جنبهدانش به در این راستا ترجمان

که  انده. بسیاری از پژوهشگران دریافته استه قرار گرفتتوسّط برخی از پژوهشگران مورد توجّ

ها، علم با استفاده از نتایج پژوهشها باید خصوص در عصر جاری که سازماندانش به ترجمان

تا در فضای رقابتی باقی بماننود، بسویار اهمیّوت دارد و در واقوع بودون       را به عمل بدل ساخته

                                                           
1. Brink and Belle 
2. Connoly, Corner and Bowden 
3. Jain, Sandhu and Sidhu 
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ای تودریجی  گونوه ها بوه د بود و سازماننبخش نخواهاثرو مدیریّت دانش دانش، دانش  ترجمان

 میوزان  افوزایش  بورای  کننوده پیشگویی های. شاخصد دادنز دست خواهقدرت رقابتی خود را ا

موضووع   بوه  کننودگان اسوتفاده  تسولّط  میوزان  از عبارت هاسازمان توسّط پژوهش نتایج از استفاده

 کننودگان، و بسوتر  اسوتفاده  و پژوهشوگران  بین کنندگان، ارتباطاستفاده معلومات پژوهش، میزان

 «ترجموان دانوش  »موضووع  که (. با آن2003و همکاران،  2)الندریاست  گیرانتصمیم 1سازمانی

 رفوع  ایودة ا امّو  موضوع جدیدی است که در قرن بیست و یکم پا به منصّة ظهوور نهواده اسوت   

اقل از اواسط قرن بیستم قدمت دارد. در این زمان دانشمندان تحقیق و سیاست حدّ میانشکاف 

ت گوااری تقویّو  سیاسوت  ةرا در عرصو  هاپژوهشز کردند استفاده اعلوم اجتماعی که ت ش می

امروزه ترجمان دانش به سازی معطوف نمودند. یند تصمیماه خود را به فرتدریج توجّنمایند، به

ای از ارتباطوات بوین   های پژوهش به واسوطة سیسوتم پیچیوده   معنای تبادل، سنتز و کاربرد یافته

در دستیابی به منافع پوژوهش از طریوق ارتقواء     کنندگان از دانش برای تسریعمحقّقین و استفاده

باشود  بخوش و تقویّوت نظوام مراقبوت بهداشوتی موی      س مت، ارائة خدمات و محصووالت  اثور  

شوود  (. آنچه که در ترجموان دانوش بور آن تمرکوز موی     9013، فضلینقل در  2003، 3)دیویس

یش روی هور علوم در   های پعملیّاتی کردن نتایج پژوهش است و در واقع در این حیطه، چالش

 گیرد.  فرایند تولید تا عمل مورد تحلیل و بررسی قرار می

انتقوال   بورای  مناسوب  پژوهشوی، مکوانی   و آموزشی محیطی عنوانبه توانندمی هادانشگاه

 فضوای  در اموروزه  هوا دانشگاه واقع در. آیند شماربه دانش ترجمان فرهنگ یسازادهیپ و دانش

شوده   منتقل و خلق دانش محیط این در که شوند مطمئن ستا ضروری و اندهگرفت قرار رقابتی

د. از وظایف مهمّ جامعة دانشگاهی کشف، حفظ، وشمیو زمینة استفاده از نتایج پژوهش فراهم 

و کواربرد آن،   پوژوهش  پرکردن شکاف بین کارگیری دانش است که در سایةتکامل، انتقال و به

ترجمان دانش مبحثوی اسوت کوه بیشوتر در حووزة علووم        گردد.یعنی ترجمان دانش، میسّر می

امّوا کسوب   (  2000، 4)سازمان کانادایی تحقیقوات خودمات سو متی   پزشکی مطرح شده است 

بسویاری از  هودف  عنوان واقعیّات علمی، های انسانی و اجتماعی بهها و رویدادمعرفت از پدیده

                                                           
1. Organizational context 
2. Landry 
3. Davice 
4. Canadian Health System Research Foundation 
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ماننود سوایر علووم بورای شوکوفایی در       گیرد و علوم انسانی نیوز عالمان و اندیشمندان قرار می

  .چرخة دانش نیاز به کاربردی بودن و کاربردی شدن دارد

در بسویاری   بسترسازی مناسب برای تسهیل ترجمان دانشدر ایران های گاشته سال طیّ

منظوور تسوریع   از مراکز از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به

کار، از جمله پزشکان و پرسوتاران بورای بهبوود    اندردستیابی به تغییرات در عملکرد افراد دست

سوایی  و شنا هوا افزایش آگاهی و نگرش در سوطح دانشوگاه  هدف و با  ارائة خدمات به بیماران

نتوایج  ، اجورا  ةتوان امیدوار بود با ورود به مرحلو می که انجام شده است گرهای مداخلهتاولویّ

؛ امّا در میان علوم مختلف  (1387صدیقی و همکاران، ) گرددو مورد انتظار را موجب مطلوب 

یوه  )منظور از علوم انسانی در ایون پوژوهش کل  های علوم انسانی های رشتهدانشگاهی، دستاورد

اوری در این حوزه بندی وزارت علوم، تحقیقات و فنهای دانشگاهی است که طبق تقسیمرشته

اند که عودم توجّوه بوه آنهوا     نقشی مهم ولی مهجور در بدنة علمی کشور داشتهگیرند.( قرار می

شود. بررسی ترجمان دانوش در ایون   های زیربنایی در ابعاد مختلف یک کشور میباعث کاستی

 باشد:می به دالیل زیر حائز اهمیّت میحوزة عل

هنگوام بوودن   با توجّه به پیشرفت روزافزون علوم و استفادة بهینه از آنها، اهمیّوت بوه   (1

اسوت کوه   اطّ عات در علوم انسانی و همگامی آن با سایر علوم بر کسی پوشیده نیست. بدیهی

بتواننود همگوام بوا تحووّالت     تحقّق هدف نهایی و آرمانی این علوم زمانی میسّر خواهد شد که 

کنندگان بپردازند و کاربردی بودن و آورانه امروزی به ارائة خدمات به پژوهشگران و استفادهفن

 نیز کاربردی شدن نتایج دانش خود را روزآمد سازند.

شوود،  مبنوای آن سواخته موی   عدم توجّه به کاربردی شدن علوم انسانی، که انسان بور   (2

دة اجتماعی، روانی، اخ قی از جمله افزایش میزان جرم و جنایوت،  معض ت و مشک ت پیچی

هوای اطّ عواتی،   نگواری رواج عادات اخ قی ناپسند، رشد اعمال مغایر با شئونات دینی، هورزه 

های سیاسوی و... را در جامعوه   اخ قیهای آینده، بیها، تأثیر منفی بر نسلخانواده نابودی بنیان

 باعث خواهد شد. 

علمی و دانشجو فقدان مبحث ترجمان دانش در علوم انسانی که بیشترین تعداد هیأت (3

دهندة ضعف در بدنة علمی کشوور و  دهد، نشانهای کشور به خود اختصاص میرا در دانشگاه

 های مادّی و معنوی خواهد بود. هدر رفتن سرمایه



 71                                          شود؟آيا تبديل علم به محصول در علوم انسانی محقق می

 در آنهوا  نگرش رو مطالعةینادارند، از دانش از برداریبهره در کلیدی پژوهشگران، نقشی

دارد. ترجمان دانش، گرچه در نگاه اوّل  دانش اهمیّت از برداریبهره به مربوط هایفعّالیّت زمینة

راستی این فرایند از آغاز تولید دانش بشری، بوا علومِ تولیود شوده     آید امّا بهنظر میکمی تازه به

 آنها وسیلة به که است هاییفعّالیّت از مختلف هاییطیف دانش، شامل . ترجماناستهمراه بوده 

 از بسویاری  داد. در انتقوال  هدف گروه به نحو مناسببه  را پژوهش از آمده دستبه پیام توانمی

کوه   پژوهشوگران اسوت   خوود  دانش، اظهوارات  ترجمان وضعیّت به مربوط هایداده موارد، منبع

سازمان کانادایی تحقیقوات  »گیرد. می قرار دانش ترجمان ایهبرنامه زیِریبرنامه و ارزیابی مبنای

هوای تحقیوق بوه    ، اعتقاد دارد که ترجمان دانش تبادل، سونتز و کواربرد یافتوه   «یخدمات س مت

کننودگان از دانوش را شوامل    و اسوتفاده پژوهشوگران   ای از ارتباطوات بوین   پیچیدهنظام واسطة 

 شود.می

با استفاده گر در ترجمان دانش ثیر عوامل مداخلهأبا بررسی ت صدد استاین پژوهش در 

ارائه  1های این حوزه که توسّط انستیتو ملّی تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریکااز یکی از مدل

ها شده، به بررسی وضعیّت ترجمان دانش از دیدگاه جامعة پژوهش که در بطن دانشگاه

نظرات گیری از نقطهنند، پرداخته و سپس با بهرهزمیعنوان مراکز اصلی تولید علم کشور قلم به

به این سؤال اساسی پاسخ گوید که الگوی  دانشمندان و اندیشمندان حوزة علوم انسانی

فردا به  ای روتا شاید در این مقوله پنجرهترجمان دانش علوم انسانی در ایران چگونه است؟ 

 باشد. 
 

 هاي انجام شده مروري بر پژوهش
 خارجی نشان داد که در و داخلی مختلف اطّ عاتی هایپایگاه در جستجو و متون مطالعة

است که  گرفته صورت شماریانگشت هایپژوهش آن مختلف ابعاد و دانش ترجمان با رابطه

 به چند نمونه از آنها اشاره می شود.  ادامه، در انددر حوزه پزشکیاصوالً 

ها در بین پرستاران ای موانع استفاده از نتایج پژوهشمطالعه( در 2003) و همکاران 2برایر

 گونه برشمرد:را مورد بررسی قرار داد و این موانع را این

                                                           
1. National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR) 
2. Brayer  
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 عدم وجود وقت کافی 

 نداشتن قدرت برای انجام تغییرات 

 خصوص پزشکان( برای انجام تغییرات عدم وجود حمایت مدیران و همکاران )به

 نیازمورد 

  های آماریها و عدم در  آزمونبرای ارزیابی پژوهشنداشتن مهارت 

های ها نیز قابل تعمیم بوده و در محیطدارد که این موانع به سایر حوزهوی اظهار می

 مختلف قابل رؤیت است. 

به ارزیابی « یک مطالعة موردی ترجمان دانش»ای با عنوان ( در مطالعه2008) 1هوسه

گااری دارو آوری اطّ عات و ارتباطات در گروه سیاستة فنمحتوایی فرایند پیوستگی و مبادل

اساس مدل مؤسّسة کانادایی تحقیقاتی در کشور کانادا پرداخت. وی با یک دیدگاه انتقادی بر

س متی ترجمان دانش؛ با برگزاری کارگاهی پیشروی، تراکنش و انتقال دانش را در جامعة 

فناوری قابل فرایند پیوستگی و مبادلة نظرش بررسی نموده و در خصوص کنش تمورد

 ها دست یافت:اطّ عات و ارتباطات به این هنجار

اعضاء گروه را مجبور به استفاده از دیگر ابزارهای  2پایهگیری کنفرانس وبکاربه (1

ها کند و نیز آنها ناگزیر از تراکنش با متون مربوط برای استفاده از نتایج پژوهشارتباطی می

 هستند. 

برند، به توسعة بحث و کار میهای ارتباطی متفاوتی را بهکه رسانهگروه در حالی (2

 پردازند. مشارکت خود در تبادل دانش می

 است. « 3رودررو»گروه عقیده داشتند که بهترین روش ارتباطی برای انتقال دانش شیوه  (3

 نیز یک شیوة ارتباطی مناسب برای انتقال دانش است. « 4کنفرانس از راه دور» (4

های برداری از دانش در بخش( با هدف تدوین یک مدل تبادل و بهره2009) 5کوران

وری از تغییر و بهره»انجام رساند که بیانگر معرّفی یک مدل با عنوان ای را بهاورژانس مطالعه

                                                           
1. Househ 
2. Web-conferencing 
3. Face-to-Face 
4. Teleconferencing 
5. Curran 
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های ترجمان دانش، به رخ ف سایر مدلبود. در این مدل ب« 1دانش در عملکرد اورژانس

چالشی بودن محیط اورژانس، اهمیّت کیفیّت ارائة خدمات در این بخش و نیز اهمیّت توجّه به 

گیری نتایج پژوهش پرداخته شده کارشده در بهعناصر دیگری غیر از دانش و پژوهش تولید

آفرینان فرایند تبدیل عنوان نقش است. در این مطالعه متخصّصان، افراد عادی و مراجعین نیز به

اند. مدل یاد شده در تعمیم به جوامع دانش تئوری به عمل و استفاده از آن در نظر گرفته شده

 های مختلف موفّق عمل نموده است. بزرگتر و اورژانس

بررسی نقش اشاعة گزینشی »( پژوهشی تجربی با عنوان 2011و همکاران ) 2تانا

نجام دادند، در این مطالعه « یل آلرت در تبدیل دانش تئوری به عملاطّ عات از طریق ایم

طور عنوان جامعة پژوهش انتخاب و بهبه« 3شناسیمجلّة کلیه»کنندة نفر از اعضاء استفاده 1683

تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. سپس ایمیل آلرت مجلّه به گروه آزمون ارسال و به گروه 

دار ایمیل آلرت در ایجاد آشنایی با زمینة مطالعه بیانگر نقش معنی گواه ارسال نگردید. نتایج

داری ایمیل آلرت در امر ترجمان دانش شناسی بود، امّا نتایج پژوهش نشانگر عدم معنیکلیه

 گردید. 

های ملّی ترجمان گیری سازمانکاربه»ای با عنوان ( در مطالعه2011) 5و روژرز 4النه

یک پژوهش تطبیقی از طریق مصاحبة « گااری دانشدانش: یک مطالعة تطبیقی در مسیر ارزش

انجام رساندند که طیّ آن به این یافته با اعضاء ارشد و مدیران شش سازمان ملّی بهساختار

ع قة اعضاء خود اهمیّت های کاری و موردها به زمینهن سازماننتیجه دست یافتند که همة ای

های پژوهشی سازمان خود برای استفادة بهینه از نتایج مند به اشترا  یافتهداده و نیز ع قه

گرفتن تعهّدات سازمانی هستند. آنها عواملی مانند ایجاد، شناسایی، در نظر های خود، باپژوهش

های د، ارتقاء، افزایش پایرش و... را از جمله اعمال الزم بر روی ظرفیّتترجمه، انطباق، کاربر

 دانند. دانشی سازمان خود می
 

                                                           
1. Model for Knowledge Exchange and Utilization in Emergency Practice 
2. Tanna 
3. Nephrology 
4. Lane 
5. Rogers 
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 شناسی پژوهشروش
)ترکیبی( به انجام رسیده است. روش آمیخته  تبیینی-متوالیبا روش آمیخته  این پژوهش 

گرایی پارادایمی همهای متأخّر در حوزة علوم اجتماعی و انسانی و مبتنی بر یکی از روش

 دو ترکیب و همگرایی نوعی ایجاد درصدد ترکیبی پژوهش هایروش (.8200، 1گمناست )بر

 که ترکیبی تحقیق هایروش. هستند اجتماعی علوم هایپژوهش در کیفی و کمّی رهیافت

علوم  روشیِ -فلسفی مطرح هایپارادایم از یکی عنوانبه پراگماتیسم نظری پشتوانة با عمدتاً

 و بوده علوم اجتماعی در روشی توسعة از جدیدی مرحلة گیرند، آغازگرمی صورت اجتماعی

 و پور، صادقیمحمّد) شوندمی مطرح علوم اجتماعی در شناسیروش سوّم جنبش عنوانبه

های کمّی گردآوری و تبیینی در مرحله اول داده -در روش ترکیبیِ متوالی (.1389رضایی، 

شوند و در نهایت های کیفی گردآوری و تحلیل میشوند، سپس در مرحله دوَم دادهتحلیل می

 . (2007، 2)گرین گیرنددو تحلیل کمّی و کیفی یکجا مورد تفسیر قرار می

ها، پژوهش گونهاین بخش کمّی این پژوهش به روش پیمایشی انجام یافته است. در 

 یا اص ح برای هاداده این از استفاده هدف با را موجود وضعیّت از مفصّلی شرح پژوهشگر

 پژوهش حاضر برای تبیین راستا، در همین در. کندمی آوریموجود، جمع شرایط تعدیل

 شد. استفاده کشور از روش پیمایشی در علوم انسانی دانش وضعیّت ترجمان

 کیفی پژوهشگران .استانجام شده  3اینظریّة زمینهبر اساس این پژوهش کیفی بخش  

 نظردر یکپارچه صورتبه و تمامیّت با بلکه مجزّا هایمتغیّر قالب در نه را پژوهشی تجربة

حریری، ) است واحد کلّ یک عنوانبه پژوهشی تجربة ادرا  کیفی پژوهش هدف. گیرندمی

در  ای،زمینه نظریّة. است کیفی پژوهش راهبردهای یکی از انواع روش ایزمینه نظریّة (.1385

 و آوریگرد مندنظام صورتبه پژوهش فرایند طیّ که است هاییداده از رگرفتهواقع حقیقتی ب

 پیش از نظریّة با را خود مطالعة کهاین جایبهان پژوهشگر راستا، ینا در .اندشده تحلیل

 نظریّه که است داده اجازه و کرده شروع دانش ترجمان حوزة با را کار کند؛ آغاز ایشدهتصوّر

                                                           
1. Bergman 
2. Greene 
3. Grounded Theory 
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 ایزمینه نظریّةپژوهش حاضر  کیفیِ در بخش پژوهش روش لاا شود، پدیدار هاداده دل از

 .باشدمی
 

 پژوهش العاتاطّ يگردآور ابزار

 کوه  است ایساختهقمحقّپرسشنامه ، این پژوهش در بخش کمّی  عاتاطّ یگردآور ابزار

. دیو گرد یاحطرّ ی آمریکاتوانباز و یتواننا قاتیتحق یملّ تویانستترجمان دانش  مدلتوجّه به  با

های مختلف موجود در ترجمان دانش پژوهشگران این مدل را به علّت جامعیّت، با وجود مدل

بخوش کمّوی ایون     پرسشونامه نظوری   پشوتوانه عنوان حال سادگی بهعینگویایی، روزآمدی و در

 پژوهش انتخاب کردند.

اسوت.   1یافتوه سواختار نیمهمصاحبة در بخش کیفی این پژوهش،   عاتاطّ یگردآور ابزار

 صوورت  2یالکترونیکو  پسوت  طریوق  از مصواحبه  و رودرمصواحبة رو  صورت دو به هامصاحبه

 انجام الکترونیک پست طریق از که هاییمصاحبه و جلسه یک در رودررو هایمصاحبه .گرفت

 ضوبط  صودا  ضبط دستگاه از استفاده با رودررو هایمصاحبه. گردید جلسه انجام دو در شدمی

. گرفوت  قورار  اولیّوه  تحلیول  و کدگوااری  موورد  و شوده  سوازی پیواده  ب فاصوله  یک شده، هر

 موورد  در. نود کردموی  تهیّوه  3عرصوه  هوای در یادداشوت  موداوم  طوور بوه  همچنوین  انپژوهشگر

 پسوت  طریوق  از با آنها وجوود نداشوت، مصواحبه    حضوری امکان مصاحبة که کنندگانیشرکت

هوای ایون   پرسوش  .شود  اسوتفاده  (2006، 4قبوول )مهوو   موورد  و نو روشی عنوانبه یالکترونیک

بواز  و یتواننا قاتیتحق یملّ تویانست مدلتوجّه به  باو اساس موضوع ترجمان دانش مصاحبه بر

 بنودی، کود  از پوس  نهایی گزارشطرّاحی و در اختیار جامعة پژوهش قرار گرفت.  ی آمریکاتوان

  .شد هتهیّ هاآن تحلیل و  عاتاطّ بندیطبقه

 برازش روايی و پايايی پژوهش

علوم  ترجمان دانش ةای م   که در حوزبه پرسشنامه انکه پژوهشگرنیه به اتوجّ با

های پرسشنامه به لحاظ هیاالت و گوؤد تا سیت ش گرد ند؛افتیدست ن، ه شده باشدیّتهانسانی 

                                                           
1. Semi Structured Interviews 
2. Email interview 
3. Field Note 
4. Meho 
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االت ؤنان از مرتبط بودن سین، برای اطمیابرافزون. دهندگان مبهم نباشددر  برای پاسخ

ء نفر از اعضا 6ن یشده بهیّته ةاالت پژوهش پرسشنامؤسدر شده های مطرحریّبا متغ پرسشنامه

ع شد تا یتوزنظر هستند، که در حوزة ترجمان دانش صاحب های علوم انسانیهعلمی رشتهیأت

و  هانجام گرفتنظر ایشان، موردان دارند. پس از آن اص حات یآن ب نظرات خود را نسبت به

 بخش کمّی این ییلاا روا و دیحاف گرد، ص داده شده بودیاالتی که مبهم و نامربوط تشخؤس

 باشد.میو محتوایی پژوهش صوری 

ب آلفای کرونباخ یضراز  ة مبخش کمّیپرسشنامییِ این پایین پژوهش جهت تعیدر ا

 ابزاردهد ن شد که نشان میییتع %89دست آمده هب آلفای کرونباخ بیضر شد واستفاده 

 ی مناسبی برخوردار بوده است.یایاز پادر بخش کمّی  پژوهش

 و لینکولن ارزیابی روش از ژوهشکیفی این پبخش ابزار  پایایی و روایی تأمین برای

 بر منظورگردید. بدین استفاده است کمّی در تحقیقات پایایی و روایی معادل ( که1985) 1گوبا

در  ارزیابی جهت 4پایری، اطمینان3پایری، انتقال(2پایریباور)اعتبار  سه معیارِ روش؛ این پایة

 .گرفت انجام زیر معیارها، کارهای این از یکهر به دستیابی برای. شد گرفته نظر

  توسّط مصاحبه هایداده پژوهش، تأیید برای کافی زمان صرف(: پایریباور)اعتبار 

 از متخصّص، اطمینان چند توسّط پژوهش فرایند سازی، تأییدپیاده از پس شوندهمصاحبه

مصاحبه،  نمونة چند کدگااری برای دیگر دو کدگاار از استفاده با کدگااران دیدگاه یکسانی

 .پژوهش طول در یادآور و دامنه یادداشت نوشتن

 در که پژوهشگر کلیدی در حوزة علوم انسانی چند تأیید و نظر کسب: پایریانتقال 

 .پژوهش هاییافته مورد در نداشتند مشارکت پژوهش

 تمامی در بردارییادداشت و پژوهش جزئیّات تمامی ضبط و ثبت: پایریاطمینان 

 .کار هایگام

 
 

                                                           
1. Lincoln and Guba 
2. Credibility 
3. Transferability 
4. Dependability 
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 گيريجامعة آماري، حجم نمونه و روش نمونه
های های علوم انسانی دانشگاهعلمی گروه جامعة آماری این پژوهش کلّیّة اعضاء هیأت

گیری است. به علّت گستردگی جامعة ماکور، پژوهشگران ناگزیر به نمونه کشور سراسر
 هستند.

 متعلّق یعلمئتیه آمار مربوط به اعضاء به گیری در بخش کمّی این پژوهشجهت نمونه

 ریزی، تحتبرنامه و پژوهش مؤسّسة به کشور مربوط علوم انسانی آموزشی هایگروه به

علوم  هایگروه یعلمئتیه اعضاء تعداد که است آوریفن و علوم، تحقیقات وزارت نظارت

 فرمول از استفاده است، استناد شد. لاا با کرده اع م نفر 21046، 1390 سال تا را انسانی

 نفر. 380 با است برابرآمده دستنمونه به حجم کوکران

 

 
 
 

شده استفادهای مرحلهچند ایخوشه گیریِنمونه پژوهش از روش در بخش کمّی این

 رتبهها با توجّه به در ادامة کار، دانشگاه نموده و را شناسایی موجود هایابتدا دانشگاه که است
 بندیرتبه پژوهش با استفاده از فهرست. در این اندشدهیبنددستههر دانشگاه  اخاشده

است،  شدهارائهاس م  جهان استنادی که از سوی پایگاه ایران پژوهشی مؤسّسات و هادانشگاه
 ذکرانیشا گیری حاف شدند. البتّهنور و غیرانتفاعی هنگام نمونههای آزاد اس می، پیامدانشگاه

 نشست ششمین مصوّب بندیرتبه هایشاخص و معیارهابر اساس  حاضر بندیرتبه که است

 در می دی 2011 سال در اس می کشورهای علمی تحقیقات و عالی آموزش وزرای العادهفوق

ها، شاخص از یک هر وزن به توجّه بندی؛ بادر این رتبه. است سعودی عربستانجدّه  شهر

 امتیاز باالترین و شده سازینرمال پژوهشی مؤسّسات و هادانشگاه از هریک امتیازات مجموع

 همین بر نیز مؤسّسات و هادانشگاه سایر وقرارگرفته  نظرمدّ 100 امتیاز با اوّلرتبه  عنوانبه

 (.1392، 1اس م جهان استنادی پایگاهاند )قرارگرفته بعدی هایجایگاه در اساس

 آن هدف زیرا است کمّی هایپژوهش از متفاوت بسیار کیفی هایپژوهش در گیرینمونه

 تأکید کمّی پژوهش در. است بررسی مورد پدیدة از عمیق در  کسب هایافته تعمیم جای به

                                                           
1. http://ur. isc.gov.ir/Methodology.aspx 
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 امّا دارد، وجود پژوهش مورد جامعة اعضاء همة برای برابر شانس و تصادفی انتخاب بر زیادی

 دعوت یا انتخاب کنندگانمشارکت ترصحیح عبارت به یا پژوهش نمونة کیفی هایپژوهش در

  (.1391 همکاران، و رنجبر) شوندمی

 شده استفاده نظری متوالیِ روش از حاضر، پژوهشبخش کیفی  نمونة انتخاب برای 
 شودمی شناخته ایزمینه نظریّة در غالب روش عنوان به که نظری گیرینمونه در. است

 انسانی علوم هایگروه. کنند کمک نظریّه خلق به که شوندمی انتخاب شکلی به هانمونه
 اصلی رشتة 47 بر آوری کشور مشتملطبق اع م وزارت علوم، تحقیقات و فن کشور سراسر

 تصادفیِ صورتبه نظرمورد هایرشته ابتدا که باشندمی متفاوت گروهزیر 5 در مختلف

 عنوانبه پژوهشی سابقة حاضر پژوهش هدف اساس بر رشته، هر در سپس و انتخاب هدفمند
است زیرا ترجمان دانش  شده گرفته نظر در شوندگانمصاحبه انتخاب برای یاصل شاخص

توانند در این گردد و کسانی میو عمل اط ق می پژوهش بین شکاف پرکردن ندیبه فرااصوالً 
نظر هر رشته، شاخص قرار گیرند که دارای بیشترین سابقة پژوهشی و عنوان صاحبمورد به

گیری تا آنجا ادامه پیدا کرد هستند. نمونه 2اساس پایگاه اسکوپوسبر 1باالترین شاخص هرش
شباهت قابل توجّه اطّ عات  نظری رسیدند. منظور از اشباع 3نظری که پژوهشگران به اشباع

گیری و مصاحبه تا های قبلی است. نمونهها با اطّ عات حاصل از مصاحبهحاصل از مصاحبه
زمانی ادامه پیدا کرد که فرایند تجزیه و تحلیل و اکتشاف به اشباع نظری رسید. در این راستا 

 عم  از نظر مرتبة علمینظران علوم انسانی مورد مصاحبه قرار گرفتند که نفر از صاحب 19
 (. 1صورت زیر قابل تفکیک هستند )جدول در سه دسته به

 . نمونة آماري پژوهش در بخش كيفی1جدول 

 تعداد مصاحبه سطح نمونه
 8 استاد
 7 دانشیار
 4 یاراستاد
 0 مربّی
 19 کلجمع

 

 

                                                           
1. h-Index 
2. Scopus 
3. Theoretical saturation 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fhome.url&ei=AyLxUZfmA8aR4ATlmICYCA&usg=AFQjCNE3tt61Puj3z4b-wJJ2_Qns7q7O3w&sig2=AZvNE1qzM122WltALxkyqg&bvm=bv.49784469,d.bGE
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  العاتاطّ ليتحل و هيتجز وشر
 و شدهاستفاده spss18 افزاراز نرمها داده لیوتحلهیتجزدر بخش کمّی این پژوهش برای 

 علّیرابطه سپس برای تعیین  .گرفت قرار لیوتحلهیتجز مورد و استخراج الزم یهایخروج

 معادالت سازیمدل روش از الگوی مناسب، ارائهپژوهش و وابسته  و های مستقلمتغیّر بین

 استفاده شد. Lisrel 8.8افزار ساختاری و نرم

دست آمده و رسیدن به های بهبرای تجزیه و تحلیل دادهاین پژوهش  بخش کیفی در

 داده تشخیص جهت مناسب این از روش استفاده شد. این 1گااری نظرینظریّه، از روش کد

 به متن و تحلیل تجزیه با راهگشا، روشی عنوانبه و است اکتشافی و استقرایی روشی که شد

در این روش با . آوردمی فراهم را نظریّه یا الگو یک تعریف امکان دقیق، هایمفهوم و جزءها

( 1385باقری، حاج)نقل در ادیب 2کوربین و اشتراوس ایزمینه نظریّة رویکرد در مداوم مقایسة

 از به این ترتیب که پس .گردید انجام 5و انتخابی 4، محوری3باز مرحلة در سهگااری کد

های های مناسب به بخشگااری باز، رمزابتدا در رمز آنها ذخیرة و هاداده از بردارینسخه

بندی شدند. سپس های گویا دستهها اختصاص یافته و این رمزها در قالب مقولهمختلف داده

های میان آنها به ها و یافتن پیوندمورد ابعاد متفاوت این مقولهپژوهشگر با اندیشیدن در

گااری انتخابی به انتخاب مقولة هسته و ارتباط سپس در کد گااری محوری اقدام نموده ورمز

 ها پرداخت. دادن آن با سایر مقوله
 

 پژوهش هاييافته
 هاي پژوهش در بخش كمّیيافته

ابتدا وضعیّت اجزای مختلف مدل ترجمان دانش انستیتو ملّی  در بخش کمّی این پژوهش

محویط ارتبواطی و کواربر؛ در    تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریکا؛ یعنوی منبوع، محتووا، زمینوه،     

هوای کشوور و   هوای علووم انسوانی دانشوگاه    ی گوروه علمئتیه ترجمان دانش از دیدگاه اعضاء

 مورد بررسی قرار گرفت.ی طور کلّبهوضعیّت ترجمان دانش  تیدرنها

                                                           
1. Theorotical Coding 
2. Straus and Corbin 
3. Open Coding 
4. Axial Coding 
5. Selective Coding 
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سوؤال بسوته از اعضواء     9بوا   وضعیت منبع پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور

های کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع   های علوم انسانی دانشگاهعلمی گروههیئت

هوای علووم   علموی در رشوته  درصد از اعضواء هیئوت   2/28دهد آمده نشان میدستهای بهیافته

 8/61و همچنوین   انود نسانی وضعیّت منابع پژوهشی در ترجمان دانش را ضعیف ارزیابی کردها

درصود از اعضواء    5/9درصد از افوراد وضوعیّت منوابع پژوهشوی را متوسّوط و درنهایوت تنهوا        

 اند.علمی وضعیّت منبع پژوهشی را خوب ارزیابی کردههیئت
 

سؤال بسته از  11با ی کشور وضعیت محتوای پژوهش در ترجمان دانش علوم انسان

های کشور مورد بررسی قرار گرفت که های علوم انسانی دانشگاهعلمی گروهاعضاء هیئت

های علمی در رشتهدرصد از اعضاء هیئت 2/18دهد آمده نشان میدستهای بهدرمجموع یافته

 اندبی کردهصورت ضعیف ارزیاعلوم انسانی وضعیّت محتوای پژوهشی در ترجمان دانش را به

درصد  5/20درصد از افراد وضعیّت محتوای پژوهشی را متوسّط و درنهایت  6/56و همچنین 

 اند.علمی وضعیّت محتوای پژوهشی را خوب ارزیابی کردهاز اعضاء هیئت

سوؤال بسوته از اعضواء     5با وضعیت زمینه پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور 

های کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع   سانی دانشگاههای علوم انعلمی گروههیئت

هوای علووم   ی در رشوته علمو ئوت یهدرصد از اعضواء   2/24 دهدآمده نشان میدستهای بهیافته

درصود از   6/66پژوهش در ترجمان دانش را ضعیف ارزیابی و همچنین  نهیزمانسانی وضعیّت 

 نوه یزمی وضوعیّت  علمو ئوت یهدرصود از اعضواء    2/8پژوهش را متوسّط و  نهیزمافراد وضعیّت 

 اند.پژوهش را خوب ارزیابی کرده

سؤال بسته از  7وضعیت محیط ارتباطی پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور با 

های کشوور موورد بررسوی قورار گرفوت کوه       های علوم انسانی دانشگاهعلمی گروهاعضاء هیئت

هوای  ی در رشتهعلمئتیهدرصد از اعضاء  5/30دهد آمده نشان میدستهای بههدرمجموع یافت

و  انود صوورت ضوعیف ارزیوابی کورده    علوم انسانی وضعیّت محیط ارتباطی را در ترجمان را به

درصود از   1/22 تیو درنهاصوورت متوسّوط و   درصد از افراد این وضعیّت را به 3/46همچنین 

 اند.رزیابی کردهی آن را خوب اعلمئتیهاعضاء 

سؤال بسته از اعضواء   8وضعیت کاربران پژوهش در ترجمان دانش علوم انسانی کشور با 

های کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع   های علوم انسانی دانشگاهعلمی گروههیئت
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هوای علووم   ی در رشوته علمو ئوت یهدرصد از اعضواء   1/30دهد آمده نشان میدستهای بهیافته

و همچنوین   انود صورت ضوعیف ارزیوابی کورده   انسانی وضعیّت کاربران را در ترجمان دانش به

درصود از اعضواء    10 تیو درنهاصوورت متوسّوط و   درصد از افراد وضعیّت کاربران را به 9/58

 اند.صورت خوب ارزیابی کردهی وضعیّت کاربران را بهعلمئتیه

علموی  سؤال بسوته از اعضواء هیئوت    6با وضعیت کلّی ترجمان دانش علوم انسانی کشور 

هوای  های کشور مورد بررسی قرار گرفت کوه درمجمووع یافتوه   های علوم انسانی دانشگاهگروه

هوای علووم انسوانی    ی در رشوته علمو ئوت یهدرصود از اعضواء    4/73دهد آمده نشان میدستبه

درصود از افوراد    4/22و همچنین  اندصورت ضعیف ارزیابی کردهوضعیّت ترجمان دانش را به

ی وضوعیّت  علمو ئوت یهدرصد از اعضاء  4/3نهایت تنها وضعیّت ترجمان دانش را متوسّط و در

 اند.ترجمان دانش را خوب ارزیابی کرده

های پژوهش و اثبات وجود ترجمان دانوش در علووم   برای اثبات رابطه موجود بین متغیر

های مرتبط بوا تحلیول   انسانی با توجه به نظرات اعضاء هیئت علمی علوم انسانی کشور، تحلیل

های منبع پژوهش، محتوای یک از متغیّرطور جداگانه با هرواریانس و رگرسیون متغیّر وابسته به

ب همبسوتگی  یضور ن انجام شده است. مقادیر پژوهش، محیط ارتباطی و کاربرا نهیزمپژوهش، 

بوا هودف تشوریح و تبیوین واریوانس       1)ضریب همبستگی چند متغیّری( و مجاور آن چندگانه

صورت توومم و ترکیبوی انجوام    طور جداگانه و بههای مستقل بهیک از متغیّرمتغیّر وابسته در هر

همبستگی شامل شویب خوطّ   شده است، محاسبات مربوط به خطای استاندارد برآورد، ضرایب 

هور یوک از    مربووط بوه  رگرسیون و مقادیر توی   استانداردشدهرگرسیون و مقادیر بتا یا ضریب 

هوای آمواری صوورت گرفتوه،     داری آن بخش دیگوری از تحلیول  ها و تعیین سطوح معنیمتغیّر

طوور  همقدار کلّ متغیّور ترجموان دانوش بو     ع وه برهای رگرسیون چند متغیّری باشد. تحلیلمی

 قرار گرفته است. لیوتحلهیتجز، در اینجا مورد شدهکیتفک

طوور متوسّوط بوا    دهد، بوه های مربوط به متغیّرهای مستقل را نمایش میمیانگین 2جدول 

توجّه به توزیع نمرات این متغیّرها، مقادیر محتوای پژوهش گروه نمونه در کرانه بواالی توزیوع   

 نرمال قرار دارد.

 
 

                                                           
1. R2 
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 (380هاي مستقل و متغيّر وابسته )تعداد پاسخگو=ميانگين و انحراف استاندارد متغيّر. 2جدول 
 متغيّر وابسته هاي مستقلمتغيّر 

 ترجمان دانش کاربران محیط ارتباطی پژوهش نهیزم محتوای پژوهش منبع پژوهش شاخص

 12/4 34/20 97/22 82/13 56/33 86/27 ميانگين

انحراف 
 معيار

11/4 50/7 38/3 37/7 46/5 85/3 

 

دهد، مقدار متوسّط شاخص این جدول همچنین میانگین متغیّر وابسته را نشان می

های مربوط به انحراف استاندارد باشد، در سطر آخر این جدول اندازهمی 12/4ترجمان دانش 

پایری مربوط به عنوان یک شاخص معتبر پراکندگی بیانگر آن است که، بیشترین مقدار تغییربه

وابسته  و های مستقلمتغیّر بین علّیرابطه در نهایت برای تعیین  .استوهش متغیّر محتوای پژ

ساختاری  معادالت سازیمدل روش از پژوهش و اثبات وجود رابطه و استقرار ترجمات دانش،

های افزار و رابطه بین متغیّرمبین خروجی این نرم 1استفاده شد و شکل  Lisrel 8.8افزار و نرم

 پژوهش است. .

 
 كدام  هاي ترجمان دانش و ميزان تأثير هر. رابطه بين متغير1شکل

 

 هاي پژوهش در بخش كيفیيافته
توان گفت؛ در مرحلوة  می ی بخش کیفی این پژوهشهاای یافتهخصوص تحلیل مرحلهرد

کوردن اطّ عوات انجوام    جوزء بوه گااری باز با جزءها، کداوّل با تفکیک و بررسی متون مصاحبه
های اطّ عات دربارة ترجمان دانش در علوم انسانی پرداختوه شود   بندی مقولهگرفت و به شکل

حاصول از عملیّوات   هوای فنّوی )  هوا و یادداشوت  های گردآوری شده از مصاحبهاساس دادهو بر
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محووری نوام دارد،    گوااری گزارة مفهومی احصاء گردیود. در مرحلوة دوّم کوه کود     75میدانی( 
هوایی کوه بیشوترین    گااری باز دوباره کنار هم گااشته و مقولوه شده در جریان کدهای خردداده

شودند. در  هوای مربوطوه انتخواب    ها و یادداشتارتباط را با مسألة پژوهش داشتند از میان رمز
هوا شوامل شورایط علّوی،     بندی سایر مقولوه و نیز دسته 1گااری انتخابی به تعیین مقولة اصلیکد

 . (2)شکل  ها پرداخته شدای و عواقب و بروندادای و واسطهها، شرایط زمینهراهبرد
ای مطالعات پژوهشگران پس از آشکار شدن روابط بین مقوالت و تبیین عوامل زمینه

 عوامل ها،مقوله این میان از. است ارتباط در متفاوتی هایمقوله با دانش که ترجماننشان داد 
ها و گرفت. پس از انجام مصاحبه قرار پژوهش این توجّه مورد دانش ترجمان هایبستر مؤثّر و
مفهومی تعیین شدند، سپس  های الگویمؤلّفه و مشخّص مقوالت بین نظری روابط گااریکد

پیشنهاد دادند که مشتمل  مؤلّفه 5 های حاصل الگویی بر اساساستفاده از مؤلّفه پژوهشگران با
باشد. ارتباطات بر تولید دانش، انتقال دانش، اشترا  دانش، محیط پژوهش و کاربرد دانش می

گااری، از دهندة این است که مقوالت مرتبط ضمن تأثیرسویة موجود در این الگو نشاندو
 نشان داده شده است.  3پایرد. الگوی حاصل در شکل تأثیر میمقولة مقابل خود 

 

 

                                                           
1. Core Category 
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 ها و انتقال به الگو در سه مرحله کدگااریداده. جریان مدیریّت 2شکل

 

 گزارة مفهومی اوّليّه 75مرحلة كدگذاري باز: 

 هایسازمان زنیا(، A12) جستجوگر ذهن ارضاء(، A11) ربطذی هایسازمان زنیا(، A9) جامعه هاینیاز (،A1) فردی ع ئق

(، A29) پژوهیآینده(، A26) فردی ارتقاء(، A23) گروهیکار(، A21) افراد تربیت(، A16) ارتباط برقراری(، A14) کنندهحمایت

 ساختار سازیبهینه(، B1) اطّ عاتی تصحیح(، A33) اجرایی هایمسئولیّت(، A31) آموزشی هایمسئولیّت(، A30) مدر  کسب

 شناخت(، B15) روزآمدی(، B13) آموزشی بهینة استفادة(، B12) هارسانه(، B8) اطّ عاتی مشتر  هایبانک طرّاحی(، B5) سازمانی

 هاجشنواره در شرکت(، B21) اطّ عاتی بازاریابی(، B19) اجتماعی تمای ت(، B17) پایریدسترس(، B16) علمی تأثیر هایراه

(B23 ،)پژوهشی بودجة جاب (B24 ،)هاپژوهش از منتج هایاستاندارد تعیین (B27 ،)هاتوانمندی هامعرّفی (B28 ،)پروریشایسته 

(B31 ،)ارتباطی سیستم ایجاد (B33 ،)آموزیمهارت (B40 ،)دهیسود /هزینه (C1 ،)اجتماعی تعام ت گسترش (C13 ،)بالندة افکار 

 ع ئق(، C25) دهندگانسفارش جاب(، C23) فکری ارتباط ایندفر سازیساده(، C21) کنندگاناستفاده نمودن متقاعد(، C16) علمی

 تیمی روحیّة(، C33) طلبیتوفیق(، C31) منابع به دسترسی(، C30) سازمانی مشتر  نیاز(، C29) ارتباطات تسهیل(، C27) مشتر 

(C35 ،)اعتماد جلب (C36 ،)تغییر پایرش (C37 ،)مالی منافع (C38 ،)پایریانعطاف (C40 ،)موضوعات بودن تکراری (C41 ،)

 هایمتولّی(، D15) ساالریدیوان(، D11) پژوهشی هایسرمایه جاب هایالبی (D5های ارتباطات )مرز (،D1) عام ن پژوهشی

(، D22) معنوی حقوق(، D21) ارتباطی موانع(، D19) سیاسی موانع(، D17) علمی ارتباطات مناسب بستر فقدان(، D16) پژوهشی

 نظام در پژوهشی شواهد نقش(، D34) دورراه از ارتباطات تسهیل(، D30) آوریفن و علم هایپار (، D23) اجتماعی هایشبکه

 نیازهای(، E18) تعهّد عدم(، E13) پژوهشی مناسب زبان از استفاده(، E9) پژوهشی هاییافته به اعتماد مسألة(، E1) گیریتصمیم

 نقشة(، E27) واقعی هاینیاز تحلیل(، E26) پایهعلم تصمیمات(، E25) کنندگاناستفاده هوشیاری(، E23) منافع تعارض(، E19) فوری

(، E37) یادگیری(، E36) انگیزیانگیزه(، E34) جدید عقاید القاء(، E33) آورانانهفن هایپیشرفت(، E30) روزآمدی(، E28) علمی

 (E38) هافرصت ارزیابی

ايگزارة مقوله 23مرحلة كدگذاري محوري:   

مقوله(،  2های جدید )مقوله(،یافته 3) امتیازات و تسهی تمقوله(،  2مقوله(، رقابت ) 3) پژوهشی هایتاولویّمقوله(،  3) هاایده

 3) فکر اشترا  مهارتمقوله(،  4) بازبینی و ارزشیابیمقوله(،  4) آموزشمقوله(،  5مقوله(، محیط ارتباطی ) 4) هامشیخط

 2) پژوهشگرانمقوله(،  3) اطّ عات اقتصادمقوله(،  4) فکری تطابقمقوله(،  2) نوآوری، مقوله( 5سازمانی ) تعاملمقوله(، 

 تحلیلمقوله( ،  3)هابازدارندهمقوله(،  3) هاکنندهتسهیلمقوله(،  2) محیطی هاینیبازبیمقوله(،  2) دانش هایجریانمقوله(، 

 مقوله( 4) گیریتصمیممقوله(،  4) گااریسیاستمقوله(،  5) ایحرفه خدماتمقوله(،  3) شواهد و هاداده

مؤلّفة الگو 5مرحلة كدگذاري انتخابی:   

ولة اصلی: گر(، مقای(، محیط پژوهش )شرایط مداخلهاشترا  دانش )شرایط زمینه(،  شرایط علّی) دانش انتقال، ها(تولید دانش )راهبرد

(هاپیامد) دانش کاربرد  
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هامشیخط  

 آموزش

 وارزشیابی

دانش انتقال  

 پژوهشگر

كاربرد  
تحلیل 

هاداده  
جامعه 

هدف

هاتئوری  

ایحرفه خدمات  

گزاری سیاست   

گیریتصمیم  

 اشتراك
 دانش

 مهارت اشترا  فکر

تعامل  
 سازمانی

وريآنو  

ريتطابق فک  

 اقتصاد اطالعات

 

رگپژوهش  

هااولویت  

 
توليد  
 دانش

 

هاایده  

 
 تسهی ت

 

 رقابت

 
هایافته  

 پژوهشگر

 محيط
هاي بازبينی ژوهشپ

 محيطی

عوامل 
  كننده وتسهيل

هبازدارند  

 هاي دانشجريان

یارتباط محيط  

 

الگوي حاصل: 3شکل   
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الگوي پيشنهادي ترجمان دانش در علوم انسانی. 4شکل 

پژوهش محتوای  

هامشیخط  

 محیط ارتباطی 
 موزشآ 
ینیبازبو  ارزشیابی  

 

 کاربرد دانش پژوهشگر انتقال دانش

هاتحليل داده  

 جامعه هدف

 شواهد

ايحرفه خدمات  

  گزاريسياست

گيريتصميم  كاربران 

دانش اشتراك  

 مهارت اشترا  فکر

 تعامل سازمانی 

رینوآو   

 تطابق فکری

 اقتصاد اطالعات

پژوهشزمينه    

 

 پژوهشگر

 

هااولویت  

 توليد دانش

هاایده  

 
 تسهی ت

 

 رقابت

 
هایافته  

 منبع پژوهش

 پژوهشگر

 محيط پژوهش

یهاي محيطبازبينی  

ه  كنندعوامل تسهيل
 و بازدارنده

هاي دانشجريان  

ارتباطی محيط  
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  گيرينتيجهو  بحث
راستی این فرایند آید امّا بهنظر میمبحث ترجمان دانش، گرچه در نگاه اوّل کمی تازه به

اندیشمندان به دانشمندان و اغلب از آغاز تولید دانش بشری، با علمِ تولید شده همراه بوده و 

 از مختلف هاییطیف دانش، شامل زدند. ترجمانقصد کاربرد دانش دست به تولید آن می

 به نحو مناسببه  را پژوهش از آمده دستبه پیام توانمی آنها وسیلة به که است هاییفعّالیّت

دانش،  ترجمان وضعیّت به مربوط هایداده موارد، منبع از بسیاری داد. در انتقال هدف گروه

 قرار دانش ترجمان ایهبرنامه زیِریبرنامه و ارزیابی مبنایکه  پژوهشگران است خود اظهارات

و  کنندة چرخة دانش در راستای تبدیل دانش به عملترجمان دانش تسریع گیرد.می
 و تولید افراد ذهن در ابتدا باشد. دانشمیتولیدات علمی  کاربردی کردن نتایجبخشی به سرعت

و بدیهی است که عدم استفاده  علم عملی باشند تولید برای منشائی تواندمی گااریاشترا به با
های انسانی، روانی و از این علوم به شکل کاربردی در جامعه منبعث تأثیر منفعل کنش

شده در آنها باعث رشد معنوی های انجاماجتماعی خواهد بود. توجّه به علوم انسانی و پژوهش
هستند و استفاده  پردازیهای نظریّهو تفکّر بالندة درونی افکار جامعه و تشکیل و تکامل کرسی

  خواهد داشت.پیهای آنها تکامل فکری جامعه را دراز یافته

های علمی نو و انتشار تفکّر ت ش در جهت ایجاد بنیان تولید دانش در علوم انسانی
های ایدئولوژیک و ذهنی جامعة راستا با پیشرفتزایندة پژوهشگر است. کوششی ممدوح هم

بردارد، تولید دانش نام ترین اقشار هرم جامعه را درترین تا باالاز پایین فراگیر این علوم که

تولید »که  دانندمی هستند، علوم انسانی هایای در حوزهدارای سررشته که گیرد. کسانیمی
اجتماعی بوده و بر دو محور کار و تعامل اجتماعی استوار  فعّالیّتی« دانشگاهی -دانش علمی

ها و نیازهای است. تولید دانش در واقع تراوشات علمی ذهن پویای پژوهشگران با تکیّه بر ایده

 طرح مقاله، کتاب، قالب در پژوهشی -علمی هایفعّالیّت (. انجام1فکری آنهاست )شکل 

اصلی  هایدهد و یکی از بخشید دانش را شکل مینامه و... رفتار تولنقد، پایان پژوهشی،

رود که در واقع همان منبع پژوهش در الگوی تجربی می شماربه الگو این در دانش ترجمان

های جدید انجام دانش که اصوالً با هدف اکتشاف و ارائة یافته تولید .بخش کمّی است
طور که پژوهشگران است. البتّه همان ورزیهای علمهای نقب به اولویّتپایرد، یکی از راهمی

های خلّاقانه ذهنی که مولّد بر ایدهدر الگوی پیشنهادی نیز این نکته مبرهن است که ع وه

های ها و نهادهای پژوهشی سازمانترین تولیدات علمی هستند، عواملی مانند اولویّتناب
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حسّ رقابت موجود میان  ربط، کسب تسهی ت و امتیازات سازمانی و اجتماعی و نیزذی

باشند. واضح است که تمام های تولید آثار علمی میبنایی و انگیزههمکاران نیز از عوامل زیر

گاار هستند. در تولید این عوامل در صورت استفادة سالم، از عوامل مولّد قابل احترام و تأثیر

افزا بر سر مثبت و روح ایهای مفهومی و هنجاری جامعة علمی سایهدانش تأمّل در چارچوب
( در پژوهش خود در ارزیابی اهمیّت 1390فضلی ) کامل چرخة ترجمان دانش خواهد بود.ت

ی آن را بسیار با پزشک یرسان عو اطّ یدر علوم کتابدارگیری نتایج پژوهش کارمنبع در به
اهمیّت دانسته، امّا ایشان به بررسی کیفیّت منابع پژوهشی در حوزة کاری خود نپرداخته است. 

 کارگیری نتایج پژوهشبه( منابع پژوهشی حوزة پژوهش خود را در 1389سالمی و همکاران )

فی ارزیابی ناکا مطالعة منابع جدیدجامعة پژوهشی خود را برای  اند امّا وقتمناسب دانسته
ارتقاء های عنوان یکی از مؤلّفهنیز منابع پژوهشی را به (1388زاده و نجات )یزدیاند. کرده

 اند.مورد توجّه قرار داده ترجمان دانش پژوهش
 از جرقّة ابتدایی دانش، از ایگسترده طیف که هستند ایمثابة شبکه به علمی محافل

 .گیرنددربرمی را پارادایم یک طرح یا ک ن اینظریّه ابر اساس هر نوع انگیزه ت ای ذهنیایده
تولیدات علمی پژوهشگران در صورت منتقل و قضاوت شدن ارزش علمی یافته و محقّ ید  

از  را خود دانش تواندمی علمی زبان آموختن با شوند. پژوهشگرکشیدن عبارت تولید علمی می
 و هاها، روزنامههمایش ها،ها، میزگردکتاب نشریّات، جمله از گوناگونی کارهایوساز رهگار

گااری تولیدات علمی به . ارزشیابی و ارزشدده و هر نوع رسانة دیگر ارائه مجازی فضای
 بستگی عمل در اعتبارش و میزان آن از استقبال و استنادات در انعکاس دانش این رد یا تأیید

 دیگر و شماری تأیید را دیدگاهی یا نظریّه ایده، علمی جوامع از برخی دارد، البتّه ممکن است

کدام از محافل علمی های علمی و حسّی هرهمان را رد کنند که حاکی از تفاوت در ظرفیّت
های علمی در سنگر های نهفته در سیاستمشیباشد. انتقال دانش به هر شکل بر اساس خطّمی

. این موارد شودمحسوب مینسانی نقطة عطفی های تعلیم و ترمیم درونی جامعة علوم احوزه

گیرند. در واقع در پوشش مؤلّفة محتوای پژوهش در الگوی تجربی بخش کمّی پژوهش قرار می

انتقال نشانگر تکیّه بر مآخا مفهومی و حاالت درونی  -ارتباط شکل گرفته در فرایند تولید

است که تولیدات علمی منتقل دیهیدهد. بمحافل علمی است که بستر این فرایند را تشکیل می

( در 2009کوران )های نوین آتی خواهند بود. ها و انگیزهشده خود رستگاهی برای ایده
ها را از مهمدر کنفرانس یپژوهش جینتا ةات و ارائدر مجلّ محتوات باانتشار مقاالپژوهش خود 
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 آن است که انگریامر ب نینمود که ا یفمعرّ ترجمان دانش یهاتیّالاار بر فعّگریثأعوامل ت نیتر

 استفادة عملی از یبرا یعنوان بسترتوانند بهیم هاکنفرانسمجموعه مقاالت و  اتیّنشر محتوای

سازی و صحّت محتوا را در ( دو اصل ساده1387. نجات و همکاران )باشند نیآفردانش نقش

اعتماد و توان گفت، خلق محتوای موردمیدانند. در تأیید این نکته ترجمان دانش بسیار مهم می
کنندگان هنری است که هر قلمی آبستن آن نیست. انتشار های استفادهقابل فهم برای همة گروه

 انگیز زایندة محتوای مثبت آثار آتی خواهد بود.برآثاری حاویِ نکات تفکّر
 دانش مدیریّت هایبرنامه کلیدی دانش عنصر بنیان، اشترا امروزه در دنیای دانش

 و فردی بهبود یادگیری به های علمیگروه در دانش هدفمند است. اشترا  مؤثّر و کارآمد

مفید فرد، سازمان و گروه  عملکرد نهایت در و داده توسعه را خلّاقیّت گشته، منجر سازمانی
فکری ضعف و قوّت فرایند  نقاط شود. اشترا  دانش ابزاری جهت شناساییعلمی را باعث می

ها و ارائة نکات نوآورانانه و ها، تقویّت فرصتفردی و سازمانی در جهت پوشش کاستی
 بینیاز تولید یا کاربرد مولّد پیشاشتراکات علمی در ابعاد متفاوت اعم. مبتکرانه است

مناسب جهت ایجاد ارتباطات علمی بهینه، کسب وجهة اجتماعی مناسب و  هایراهبرد
 با مرتبط هایبرنامه و هاسیاست شدنامروزه نهادینه .قتصدانه استهای علمی مدستاورد

های نوین اطّ عاتی و دگردیسی آوریدانش همگام با تسهیل اشتراکات در سایة فن اشترا 
 .نمایدبار علمی خود یاری میتشریک کوله را در پژوهشگران تفکّر علم فردی و انحصاری،

 به افراد که زمانی زیرا آوردمی همراه به سازمان در را کارآمدتری و بهتر استفادة دانش اشترا 
یابد. این می افزایش دانش کاربرد و اشاعه تبادل، پردازند،می دانند؛می آنچه کاربرد و جاب

این  12کنندة شمارة شرکتینة پژوهش در الگوی بخش کمّی است. موارد یادآور مؤلّفة زم

کند، خواه می تر  را گروهی که پژوهشگری»مورد اشاره کرد:  پژوهش به نکتة جالبی در این
یا  و بردمی خود با نیز را خویش ارزشمند تجارب و هامهارت دانش، دانشجو باشد یا استاد،

 طی که دانش مجموعه آن از هرگز و شوند گمارده جدیدی هایپست در است ممکن افرادی

 انتقال نیز دیگران به را دانش آن و عملی نکردهاستفادة  اند،کرده کسب حوزه یک در هاسال

تواند راهی برای استفاده و ارائة دانش افرادی باشد که گروه به هر ندهند امّا اشترا  دانش می

دهد. یعنی افراد دیگر با استفاده از مهارت اشترا  دانش و تعامل، آن نحو آنها را از دست می

( نیز در پژوهش 2006) استابروکز و همکاران «.کنندمیدانش را وارد چرخة ترجمان دانش 
کنند که اشاره کرده و اشاره می اشترا  دانش جهتمناسب سازی خود به ت ش برای بستر
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اشترا به زانیم جهینتاعتماد و در شیکاربران به افزا یخصوص میو حفظ حر تیّامن نیمأت

نیز در پژوهش خود ترجمان دانش را یکی  (2011) رزو روژ هالن .نمایدمیدانش کمک  یگاار

اشترا  های مورد مطالعة خود برای اند و ع قة سازمانگااری دانش دانستههای ارزشاز راه

در  با را های خودهای پژوهشی سازمان خود برای استفادة بهینه از نتایج پژوهشیافته
ارتباط ( نیز 1390فضلی ) ةورد مطالعم ةجامع ء. اعضادارندبیان میگرفتن تعهّدات سازمانی نظر

 ادیز تیّاهم یمحصوالت موجود را دارا ای یقبل یهاو دانستهجامعة خود پژوهش  جینتا نیب
 است.ه نمود یابیدر ترجمان دانش ارز

های مربوط به آن، گیرد و مؤلّفهمحیط و فضایی که اعمال پژوهشی در آن صورت می

ای که گیری و تکامل چرخة پژوهش دارند. خرده سامانهرنگی در چگونگی شکلنقش بسیار پر
ساختار و چارچوب عوامل زمانی و مکانی مؤثّر بر تولید و انتقال دانش را تشکیل داده و 

 .شود، یکی از عوامل مهم در تثبیت شرایط پژوهش استعنوان جریان دانش شناخته میبه
مندی و مطلوبیّت آنها را مورد تولیدات علمی با قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی که فایده

شوند. در واقع محیط پژوهشی واکاوی گااری شده و آبدیده میدهند، ارزشسنجش قرار می
عهده دارد. تأثیر محیط بر پژوهش و پژوهشگر نظارت بر چگونگی انتقال و اشترا  دانش را بر

 دارنده عجین شده است. نکتة قابلکننده و بازگرِ تسهیلمختلف با عوامل مداخله در سطوح
اند. های محیطی انگاشته شدهتوجّه در این الگو عام ن پژوهشی هستند که یکی از شاخص

 قرار بررسی و پژوهش مورد محیط شرایط از تفکیکقابلغیر بعدی عنوانعام ن پژوهشی به
رد در واقع همان محیط ارتباطی الگوی تجربی هستند. علّت این امر تأثیرات این موا .اندگرفته

های محیطی بر سطوح مختلف رفتار پژوهشی و فکری پژوهشگران است. مشخّص متغیّر

 مکانیزه غیر و مکانیزه طوربه دانش هایپایگاه و افراد بین دانش پخش و توزیع ایجاد، حرکت،
است که تغییر هر پایرد. بدیهیسویه انجام می دو صورتو مرتبط بهدر یک فضای منحصر 

 در دهد زیرا تنهاتأثیر قرار میمؤلّفه در فضای پژوهش ادراکات دانشی عام ن پژوهش را تحت

خود های علمی و دیدگاه بینش صحیحد نتوانیمپژوهشگران  که است دانش بر مبتنی محیطی

 ةش ارزش افزودیو افزا ،ابداع، اشاعه ةنیدر زمکردی مثبت یرا همچنان حفظ نموده و با رو

در  پژوهشگران از  این پژوهش 17کنندة شمارة . در همین راستا شرکت عات گام بردارنداطّ

داند. دانش و استفادة عملی از آنها را بخشی از محیط دانشگاه می هایالگو بر حاکم اصول
پژوهش  ماهیت محیط»بر این بود که  مبنی این پژوهش 3کنندة شمارة همچنین عقیدة شرکت
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با وجود «. داردمیاست که افرادی را تحت عنوان پژوهشگر به تولید، انتقال و کاربست دانش وا

( در مطالعة خود با 2011های نوین دنیای کنونی، تانا و همکاران )آوریناپایر فنهمهمة انکار

نایی و پژوهش در موضوعات تخصّصی را دار ایمیل آلرت در ایجاد زمینة آشکه نقش معنیآن

داری نقش ایمیل آلرت در امر ترجمان دانش عقیده دارند، در کنند امّا به عدم معنیانکار نمی
آوری نیز در خصوص کنش تقابل فرایند پیوستگی و مبادلة فن (2008هوسه )همین راستا 

ها را در تبادل و آوریفناطّ عات و ارتباطات در امر ترجمان دانش بحث کرده است و این 
بهترین روش عنوان امری مؤثّر و کارا ولی نه بهترین گزینه معرّفی کرده و انتقال دانش به

 داند..می«رودررو»ة شیو را ارتباطی برای انتقال دانش

 دانش و هاها هدف نهایی و آرمانی پژوهشگران است. ایدهکاربرد نتایج پژوهش
 صورت در است، کرده مطرح را آنها کسی چه کهاین مورد در گیریجهت بدون آمده، دستبه

 توجّه عمل با دانش آمیختن به حلقه، این .گیرد می قرار استفاده مورد بودن، مناسب و مفید
 تسلّط ای مانند میزانکنندهگوییهای پیشها به شاخصپژوهشگیری نتایج کاربه .دارد

و نحوة تشریک  کنندگاناستفاده و بین پژوهشگران ارتباط پژوهش،موضوع  به کنندگاناستفاده
 .گیرندها شکل میها آبستن شواهد علمی هستند که از تحلیل دادهدانش وابسته است. پژوهش

های واقعی حاوی داده سازعنوان یک دانش زیربنایی و انسانبههای علوم انسانی پژوهش
دارند که عدم در ، اجرا و کاربرد آنها مولّد  ازسکارکردی و سرنوشتهستند که ماهیتی 

م بر موضوع مقدّهای درونی در جامعه خواهد بود. اصوالً برای استفاده از علوم انسانی شکاف
شود و ی به آن پیدا نمیچ حسّیه نباشد، به بطن جامعهمربوط است زیرا اگر موضوعات وه یش

گیرد. ها به شواهد است شکل نمیبدیل دادهها و تارتباطی که الزمة مثمر ثمر بودن پژوهش

گیران استفاده تصمیم مانع که است مطالعات پایین یکی از دالیل عدم کاربرد نتایج، غالباً کیفیّت
های سازمان و پژوهشگران هایاولویّت از یکی لاا .شودمی هاپژوهش نتایج از جامعة هدف

ها در ها است. دخالت نتایج واقعی پژوهشپژوهش کیفیّت افزایش شامل کنندهحمایت

شناختی علوم انسانی گااری؛ بالندگی و ارتقاء در استقرار روح معرفتگیری و سیاستتصمیم

در جامعه را در پی خواهد داشت. امروزه منظومة مناسبات علمی علوم انسانی در مارپیچ روابط 

طلوع ظفرمندانة تطابق فکری علم و عمل دولت قابل تبیین است که منظر  -جامعه -دانشگاه

های اجتماعی، روانی و معنوی موجود در دنیای منظور کاهش آسیبدر پوستة درونی جامعه به
را  هاپژوهش جینتا یریکارگبه یکاربر، برا ییتوانا (2003) و همکاران یالندرامروزی است. 
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عامل ( نیز عقیده دارد 2009کوران ) کند.یم دأییحاضر را ت ةمطالع جیکه نتا شماردهالزم  یامر

دادن  رییتغ یکاربران برا یآمادگاست  شمرده شده تیّبا اهم کاربران ةکه از نظر جامع یگرید

کنندگان بتوانند است تا استفاده  تیتسه صورت فراهم بودندر دیجد یهاافتهی آزمایش ای

( در پژوهش خود وضعیّت عملکردی 1388. دانایی و همکاران )ندیخود را به روز نما ردعملک
اند آل ارزیابی کردهو ایده وضعیّت مناسبتر از پایین انتقال و ترجمان دانشکاربران را در امر 

 کاربرانهای مناسبی همچون، تشویق رفع موانع و ارائة راهبردحال عقیده دارند که با عینامّا در
 توان ترجمان دانش در دانشگاه را ارتقاء بخشید.های پژوهشی، میافتهی استفادة صحیح ازبه 
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