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چکيده
هدف :امروزه ترجمان دانش ) ، (Knowledge Translationفرایندی است که دانش را از بیمصرفی به عرصهی عمل منتقل مینماید.
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ترجمان دانش در میان صاحبنظران علوم انسانی کشور به انجام رسیده است.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع پژوهشهای پیمایشی -تحلیلی است .جامعهی پژوهش حاضر کلیهی اعضاء هیأتعلمی
گروههای علوم انسانی سراسر کشور از رشتههای مختلف علوم انسانی میباشند که بر اساس فرمول کوکران  083نفر از آنها با استفاده
از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار مورد استفادهی آن پرسشنامهی محققساخته بوده که بر
اساس مدل ترجمان دانش انستیتو ملی تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریكا طراحی گردیده و روایی آن بهصورت صوری و محتوایی
سنجیده شده است .جهت تعیین پایایی این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمده  %88تعیین شد .روشهای آمار توصیفی
(تعیین فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و )...و آزمونهای تیتست ،آنوا ،کای دو ،همبستگی پیرسون و رگرسیون؛ برای تجزیه و
تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصله از این پژوهش نشان دادند که  ٪11/8از اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور وضعیت منبع پژوهش٪61/1 ،
از ایشان وضعیت محتوای پژوهش ٪11/0 ،از ایشان وضعیت زمینهی پژوهش ٪61/0 ،از ایشان وضعیت محیط ارتباطی و  ٪68/8از
ایشان وضعیت کاربران در ترجمان دانش علوم انسانی را در حد متوسط ارزیابی کردهاند؛ همچنین  ٪22/6از آنها وضعیت ترجمان
دانش در علوم انسانی کشور را بهطورکلی متوسط دانستهاند.
نتيجهگيری :براسااس نتایج این پژوهش وضاعیت ترجمان دانش در علوم انساانی ایران از دیدگاه اعضااء هیأتعلمی علوم انسانی
کشاور ضعیف است (30/6درصد) .این موضوع نشاندهندهی آن است که علوم انسانی اصوالً با وجود نقش مهم و اساسی که در ایجاد
تحول و بالندگی فكر ،روان و رفتار افراد دارند ،هنگام پیش آمدن مباحث کاربردی و عملی در مهجوریت و انزوا قرار میگیرند .انزوای
علومی که دارای ماهیتِ انساانساازی هساتند ،آسایبهای جبرانناپذیری را به بدنهی درونی جامعه وارد میسازد .آسیبهای روانی و
اجتماعی که زمینهساز بیسازمانی اجتماعیاند و به شكل مستمر و فزایندهای ارزشهای محوری جامعه را مورد چالش قرار میدهند.
واژههای کليدی :ترجمان دانش ،علوم انسانی ،مدیریت دانش ،کاربرد دانش.
مقدمه

بررسی وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور ...

مدیریت دانش به عنوان ابزاری پایا ،جهت بهینهسازی

شكوفایی نیاز به کاربردی بودن و کاربردی شدن دارد .استنتاج

عملكرد سازمانها مطرح و در سازماندهی فكری ،انسانی و

نظری و ارزیابی تحلیلی در علوم انسانی منجر به تبدیل این علوم

علمی مبتنی بر نیاز سازمان بهکار میرود (بهت .)2332 ،1در این

به محصولهایی نظیر ابزارهای سنجش روانی و شخصیتی،

راستا ترجمان دانش بهعنوان یكی از جنبههای اصلی و هستهی

آزمونهای روانشناسی ،آزمونهای هوش ،الگوهای ارتباطاتی،

مدیریت دانش توسط برخی از پژوهشگران مورد توجه قرار

مدلهای اطالعیابی ،نظریههای اطالعاتی ،آموزههای اخالقی و

گرفته است (فریكه .)2332 ،2بسیاری از پژوهشگران دریافتهاند

حتی مقاالت و رسالههای گوناگون و نیز ارائهی نظریههای علمی

که ترجمان دانش بهخصوص در عصر جاری که سازمانها باید

مختلف در حیطهی علوم انسانی میگردد .در همین راستا با توجه

با استفاده از نتایج پژوهشها ،علم را به عمل بدل ساخته تا در

به اهمیت شایان توجه به علوم انسانی و تأثیرهای منفی کاربردی

فضای رقابتی باقی بمانند ،بسیار اهمیت دارد و در واقع بدون

نشدن این علوم در سطح جامعه ،این پژوهش درصدد است با

ترجمان دانش ،دانش و مدیریت دانش اثربخش نخواهند بود و

بررسی تأثیر عوامل مداخلهگر در ترجمان دانش با استفاده از

سازمانها بهگونهای تدریجی قدرت رقابتی خود را از دست

یكی از مدلهای این حوزه که توسط انستیتو ملی تحقیقات

خواهند داد .موضوع ترجمان دانش توسط اندیشمندان مختلفی

ناتوانی و بازتوانی آمریكا ارائه شده ،به بررسی وضعیت ترجمان

بهصورت مدلهای گوناگونی تبیین شده است .یكی از مدلهای

دانش با بهرهگیری از نقطه نظرات صاحبنظران حوزهی علوم

استاندارد جهانی در حوزهی ترجمان دانش مدل انستیتو ملی

انسانی بپردازند ،تا شاید افقی نوین در این حوزه پدیدار گردد.

تحقیقات ناتوانی و بازتوانی آمریكا 0است که شامل منبع،6

مطالعهی متون و جستوجو در پایگاههای اطالعاتی مختلف

محتوا ،6زمینه ،1محیط ارتباطی 3و کاربر 8میباشد (نایدرر،8

داخلی و خارجی نشان داد که این تحقیق را شاید میتوان جزء

.)2331

معدود تحقیقاتی دانست که در این حوزه صورت گرفته است.

مبانی پیشرفت و ارتقاء هر کشور در نظام آموزش عالی آن

نجات و همكاران ( )1083در پژوهشی با عنوان

کشور نهفته است (گونا و ماسیو .)2338 ،دانشگاهها میتوانند

"خودارزیابی انتقال دانش در مؤسسات پژوهشی (کاربردی

بهعنوان محیطی آموزشی و پژوهشی ،مكانی مناسب برای انتقال

کردن مدل ترجمة دانش)" به طراحی ابزاری برای این امر

دانش و پیادهسازی فرهنگ ترجمان دانش به شمار آیند .اعضاء

پرداختند که شامل پنجاه عبارت در چهار حیطهی مجزا شامل:

هیأتعلمی دانشگاهها و پژوهشكدهها مالک دانش ضمنی و

سؤال پژوهش ،تولید دانش ،انتقال دانش و ترویج استفاده از

عینی هستند (فیول و الیلس .)1886 ،13دانشی ضمنی قابل ارائه

دانش میباشد .ابزار خودارزیابی سازمانهای تولیدکننده دانش

به شكل ملموس نیست و طی تدریس و یا در نتیجهی تجربهی

در واقع روشی برای شناسایی و فهرست نمودن موانع انتقال

حرفهای ناشی از مهارتهای شناختی ،توانایی حلمسئله و انجام

دانش در سازمان است که بهصورت گروهی و نه بهصورت

پژوهش کسب میشود ،درحالیکه دانش عینی همچون

فردی ،بهکار گرفته میشود .نكتهی مهم این است که این ابزار

گزارشهای پژوهشی ،جزوات و دیگر مدارک ،قابللمس است

برای انجام مطالعات پیمایشی و ارزیابیهای کمیِ نتایج آنها تهیه

(ارسطوپور .)1081 ،علوم انسانی نیز با توجه به دارا بودن نقش

نشده است.

مهم و قابل تأمل در چرخهی دانش مانند سایر علوم برای

یزدیزاده و نجات ( )1088در پژوهشی با عنوان "مداخله
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برای ارتقاء ترجمان دانش پژوهش :چرا و چگونه میتوان

نظرش بررسی نموده و در خصوص کنش تقابل فرایند پیوستگی

بهرهبرداری دانش حاصل از پژوهش را از طریق مجلههای علوم

و مبادلهی فناوری اطالعات و ارتباطات به هنجارهایی دست

پزشكی افزایش داد؟» برای شناسایی تغییرات لحاظ شده در

یافت.

مجلهها بهمنظور تقویت ترجمان دانش ،جستوجو در

النه 2و روژرز )2311( 0در مطالعهای با عنوان "بهکارگیری

مجلههایی که از طریق اینترنت در دسترس میباشند را آغاز

سازمانهای ملی ترجمان دانش :یک مطالعهی تطبیقی در مسیر

نمودند .آنها به این نتیجه دست یافتند که برای رویارویی با این

ارزشگذاری دانش" یک پژوهش تطبیقی از طریق مصاحبهی

مسئله دو اتفاق مهم در حوزهی نشریات پزشكی رخ داده است:

ساختاریافته با اعضاء ارشد و مدیران شش سازمان ملی به انجام

تغییر شكل مقاالت و تولید مجلههای جدید .این پژوهش بیان

رساندند که طی آن به این نتیجه دست یافتند که همهی این

میدارد که متأسفانه تغییرهای ذکرشده هنوز مورد توجه تعداد

سازمانها به زمینههای کاری و مورد عالقهی اعضاء خود اهمیت

کثیری از مجلههای بینالمللی و همچنین مجلههای پزشكی

داده و نیز عالقهمند به اشتراک یافتههای پژوهشی سازمان خود

داخلی قرار نگرفته است .به همین دلیل برای تقویت ترجمان

برای استفادهی بهینه از نتایج پژوهشهای خود ،با در نظر گرفتن

دانش در حوزهی سالمت از طریق مجلهها در کشور پیشنهاد

تعهدات سازمانی هستند.

نموده است که مجلهها عالوه بر ساختارمند نمودن خالصهی

با مطالعهی متون مربوط به ترجمان دانش میتوان به این

مقاالت ،بخشی را با عنوان «جمعبندی» به مقاالت اضافه نمایند.

نتیجه رسید که ترجمان دانش از جنبهها و ابعاد خاص ،در

فضلی ( )1083در پژوهشی با عنوان "فرایند ترجمان دانش

محیطهای مختلف و برای گروههای متفاوت اهمیتی گسترده

در علوم کتابداری و اطالعرسانی پزشكی" با هدف بررسی

دارد .بررسی پیشینههای مرتبط با این موضوع در دو بخش

فرایند ترجمان دانش در علوم کتابداری و اطالعرسانی پزشكی

داخلی و خارجی نشان داد که اکثر پژوهشهای صورتگرفته

در بین نمونهای هدفمند متشكل از  128نفر از اعضاء

در مورد ترجمان دانش در گروههای علوم پزشكی ولی با اهداف

هیأتعلمی ،کتابداران و دانشجویان رشتهی کتابداری و

و روشهای متفاوتی انجام شده بودند .شاید ضرورت روزآمد

اطالعرسانی پزشكی در هفت دانشگاه علوم پزشكی در ایران با

بودن علم افراد شاغل در این علوم به علت ارتباطشان با نعمت

روش پیمایشی تحلیلی به این نتیجه دستیافت که بهرهبرداری

حیات و جامعهی هدف انسانی از یک سو و عملی بودن این

صحیح از دانش و استفاده از نتایج پژوهش موجب عدم اتالف

مشاغل از سوی دیگر نیاز به بررسی میزان بهرهوری از نتایج

بودجه و زمان است ،لذا ساماندهی پژوهشها بهنحویکه نتایج

پژوهشها در علوم پزشكی را بیشتر نمایان ساخته ،البته مطمئناً

آنها در عملكرد علمی ذینفعان پژوهش تبلور پیدا کند ،بسیار

ارائهی مدلهای متفاوت ترجمان دانش در این علوم و یا از سوی

مهم است.

مؤسسات علوم پزشكی در ایجاد این وضعیت بیتأثیر نبوده

هوسه )2338( 1در مطالعهای با عنوان "یک مطالعهی موردی

است.

ترجمان دانش" به ارزیابی محتوایی فرایند پیوستگی و مبادله

این پژوهش با هدف شناخت وضعیت ترجمان دانش در

فناوری اطالعات و ارتباطات در گروه سیاستگذاری دارو در

علوم انسانی از دیدگاه اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور

کشور کانادا پرداخت .وی با یک دیدگاه انتقادی بر اساس مدل

انجام شده است و درصدد پاسخ به این پرسشها خواهد بود:

مؤسسهی کانادایی تحقیقاتی سالمتی ترجمان دانش ،با برگزاری

 .1وضعیت منبع پژوهش در ترجمان دانش از دیدگاه اعضاء

کارگاهی پیشروی ،تراکنش و انتقال دانش را در جامعة مورد
Househ
Lane
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 6831
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هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟
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بررسی وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور ...

 .2وضاااعیات محتوای پژوهش در ترجمان دانش از دیدگاه

نمونهگیریِ خوشهای چندمرحلهای استفادهشده است؛ که ابتدا

اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟

دانشگاههای موجود را شناسایی نموده و در ادامهی کار،

 .0وضاااعیات زمینه ی پژوهش در ترجمان دانش از دیدگاه

دانشگاهها با توجه به رتبه اخذ شدهی هر دانشگاه

اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟

دستهبندیشدهاند .در این پژوهش با استفاده از فهرست رتبهبندی

 .6وضاااعیات محیط ارتبااطی در ترجماان دانش از دیدگاه

دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایران که از سوی پایگاه استنادی

اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟

جهان اسالم ارائه شده است ،دانشگاههای آزاد اسالمی ،پیامنور

 .6وضاااعیات کاربران در ترجمان دانش از دیدگاه اعضااااء

و غیرانتفاعی هنگام نمونهگیری حذف شدند .البته شایانذکر
است که رتبهبندی حاضر بر اساس معیارها و شاخصهای

هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟
 .1وضاااعیت ترجمان دانش از دیدگاه اعضااااء هیأتعلمی
علوم انسانی کشور چگونه است؟

رتبهبندی مصوب ششمین نشست فوقالعاده وزرای آموزش
عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسالمی در سال  2311میالدی
در شهر جدهی عربستان سعودی است (پایگاه استنادی جهان
اسالم.)1082 ،1

روش پژوهش
این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی -تحلیلی انجام شده

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامهی

است .جامعهی آماری پژوهش حاضر کلیهی اعضاء هیأتعلمی

محققساخته بوده است که با توجه به مدل انستیتو ملی تحقیقات

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در گروههای آموزشی علوم انسانی

ناتوانی و بازتوانی آمریكا طراحی گردیده است .با وجود

سراسر کشور است .با توجه به گستردگی جامعهی آماری،

مدلهای مختلف موجود در ترجمان دانش پژوهشگران این مدل

پژوهشگران ناگزیرند جامعهی آماری خود را به نمونه محدود

را به علت جامعیت ،گویایی ،روزآمدی و در عینحال سادگی

کرده و بر اساس آن به تحلیل و بررسی بپردازد .طبق اعالم

بهعنوان پشتوانهی نظری پرسشنامهی پژوهش انتخاب کرده

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری تعداد کل اعضاء هیأتعلمی

است .در این پژوهش جهت تعیین پایاییِ پرسشنامهی موردنظر،

تماموقت در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور  10818نفر در

آن را بین  03نفر از اعضاء هیأتعلمی رشتههای علوم انسانی از

سال  1081است ،اما ازآنجاکه آمار دقیقی از اعضاء هیأتعلمی

دانشگاههای مختلف جهت انجام پیشآزمون توزیع نموده و

متعلق به گروههای آموزشی علوم انسانی در دست نبود و تنها

سپس با استفاده از محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ قابلیت

دقیقترین آمار مربوط به مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی ،تحت

اعتماد آن مورد سنجش قرار گرفت .ضریب آلفای کرونباخ

نظارت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است که تعداد اعضاء

بهدست آمده  %88تعیین شد که نشان میدهد ابزار پژوهش از

هیأتعلمی گروههای علوم انسانی را تا سال  21361 ،1083نفر

پایایی مناسبی برخوردار بوده است .این پرسشنامه در دو قسمت

اعالم کرده است .این پژوهش نیز به همین آمار استناد نمود.

و با طیف لیكرت پنج گزینهای تنظیمشده است .پرسشنامه

بنابراین با توجه به اینکه متخصصین آمار از جمله لین (،)1831

موردنظر با مراجعهی حضوری توزیع و دادههای موردنیاز

برای چنین جمعیتی ،با  pو  qمعادل  3/6و خطای نمونهگیری

جمعآوری شد.

 ±%6و سطح اطمینان  ،%86نمونهای بین  033-633نفر را مناسب

برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش از نرمافزار

میدانند ،همچنین با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونهی

 SPSS17استفادهشده است .جهت دستیابی به پاسخ سؤالهای

بهدستآمده برابر است با  083نفر .در این پژوهش از روش

پژوهش و تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش روشهای آمار
توصیفی (تعیین فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد و )...و آمار

http://ur. isc.gov.ir/Methodology.aspx

22

1

فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداري و اطالع رسانی و فناوري اطالعات)

اورانوس تاجالدینی | فهیمه بابالحوائجی

استنباطی (آزمونهای تیتست ،آنوا ،کای دو ،همبستگی پیرسون

دانش از دیدگاه اعضااء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه

و رگرسیون) مورد استفاده قرار گرفتند.

است؟
برای پاسخگویی به این سؤال ،روش کار بدینصورت است

یافتههای پژوهش

که  8سااؤال بسااته در قالب یک پرسااشاانامه در اختیار اعضاااء

ساااؤال اوپل پژوهش :وضاااعیت منبع پژوهش در ترجمان

هیأتعلمی قرار گرفت و به بررسااای دیدگاه آنها در ارتباط با
وضعیت منبع پژوهش در ترجمان دانش پرداخته شد.

جدول  .1آمارههاي توصيفي مربوط به سؤال منبع پژوهش (تعداد پاسخگو=)083
میزان درصد طیفها

کامالً مخالف

مخالف

تا حدپی موافق

موافق

کامالً موافق

عدم وجود صالحیپت علمی الزم در نویسندگان منابع

21/1

08/6

11/1

11/1

1/8

اعتبار علمی پایین در مقالههای علمی چاپشده

16/3

26/8

23

28/2

11/0

عدم وجود انگیزة کافی در پژوهشگران برای نوشتن مقاالت علمی

21/8

66/6

6/6

23

8/2

عدم اعتبار علمی مناسب پایاننامههای منتشرشده

1/8

6/6

12/8

60/3

06/6

فقدان کاربرد عملی نتایج مقاالت چاپشده

13/0

11/8

6/0

63

23/1

فقدان کاربرد عملی نتایج پایاننامههای منتشرشده

1/0

3/1

18/2

08/3

00/3

چاپ مقاالت صرفاً جهت ارتقاء رتبة علمی

16

12/6

06/3

23/0

13/6

سطحی بودن ترجمههای موجود

22/1

63/8

8/2

11/8

0/6

عدم وجود مقاالت خوب و معتبر

16

12/6

06

23/0

13/6

سؤاالت

در مجموع یافتههای بهدسااتآمده نشااان میدهد که 28/2
درصد از اعضاء هیأتعلمی در رشتههای علوم انسانی وضعیت

دانش از دیدگاه اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه
است؟

منابع پژوهشاای در ترجمان دانش را ضااعیف ارزیابی کردهاند و

این مساائله توس اط  11سااؤال بسااته از اعضاااء هیأتعلمی

همچنین  11/8درصد از افراد وضعیت منابع پژوهشی را متوسط

پرساایده شااده ،آنچه در جدول  2آمده اساات ،دیدگاه اعضاااء

و در نهایت تنها  8/6درصد از اعضاء هیأتعلمی وضعیت منبع

هیأتعلمی رشاااتههای علوم انساااانی در ارتباط با وضاااعیت

پژوهشی را خوب ارزیابی کردهاند.

محتوای پژوهش در ترجمان دانش است.

سؤال دوپم پژوهش :وضعیت محتوای پژوهش در ترجمان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 6831
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جدول  .2آمارههاي توصيفي مربوط به محتواي پژوهشي (تعداد پاسخگو=)083
میزان درصد طیفها
سؤاالت

کامالً
مخالف

مخالف

تا حدپی
موافق

موافق

کامالً
موافق

تناسب روش انجام پژوهشها با مسئلة موردپژوهش

03

61/1

6/8

8/2

0/8

قابلاعتماد بودن منابع اطالعاتی ازلحاظ محتوایی

8/6

06/6

16/6

21/0

13/1

عدم انطباق نتایج حاصله از پژوهشها با واقعیپات موجود

8/6

02/8

21/1

11/0

18/3

عدم ارتباط محتوای پژوهشها با مسائل موردپژوهش

11/0

08/8

13/1

10/2

18/3

عدم ارزش علمی محتوای مقاالت چاپشده

20/3

66/2

16/8

8/2

1/0

عدم درک محتوای پژوهشهای چاپشده از سوی کاربران

11/0

02/1

20/2

23/6

3/1

اثربخشی مقاالت چاپشده

11/0

02/1

20/2

23/6

3/1

وجود قرابت محتوای پژوهشها با آثار قبلی

23/6

62/1

1/0

13/1

12/8

تالش پژوهشگران در نوشتن مطالب با محتوا و نتایج جدید

13/8

00/8

18/2

23

11/8

عدم تأثیر مقاالت چاپشده در ارتقاء علم

10/6

03

21/1

23

8/3

استفادهی پژوهشگران از منابع دستة اوپل هنگام تهیپة متون علمی

6/2

6/3

10/2

63/6

03/3

در مجموع یافتههای بهدسااتآمده نشااان میدهد که 18/2

سؤال سوپم پژوهش :وضعیت زمینهی پژوهش در ترجمان

درصد از اعضاء هیأتعلمی در رشتههای علوم انسانی وضعیت

دانش از دیدگاه اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه

محتوای پژوهشااای در ترجمان دانش را بهصاااورت ضاااعیف

است؟

ارزیاابی کردهاند و همچنین  61/1درصاااد از افراد وضاااعیت

این مسئله توسط  6سؤال بسته از اعضاء هیأتعلمی پرسیده

محتوای پژوهشی را متوسط و در نهایت  23/6درصد از اعضاء

شده است ،آنچه در جدول  0آمده است ،دیدگاه اعضاء

هیاأتعلمی وضاااعیات محتوای پژوهشااای را خوب ارزیابی

هیأتعلمی رشتههای علوم انسانی در ارتباط با زمینهی پژوهش

کردهاند.

در فرایند ترجمان دانش است.
جدول  .0آمارههاي توصيفي مربوط به زمينة پژوهش (تعداد پاسخگو=)083
میزان درصد طیفها
سؤاالت

کامالً
مخالف

19

مخالف

تا حدپی
موافق

موافق

کامالً
موافق

عدم تمایل پژوهشگران به استفاده از منابع پژوهشی رقیبان خود

6/0

12/1

00/3

28/3

18/3

استناد مناسب پژوهشگران به سایر منابع علمی

11/1

23/8

00/2

20/3

13/6

عدم استفادة پژوهشگران از منابع الكترونیكی

22/6

03/6

18/6

11/0

3/1

عدم استناد پژوهشگران به منابع الكترونیكی

18/2

02/1

18/2

22/8

3/6

عدم تمایل پژوهشگران به انجام پژوهشهای گروهی

22/8

08/3

22/8

8/8

6/0
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ارزیابی کردهاند.
سؤال چهارم پژوهش :وضعیت محیط ارتباطی در ترجمان
در مجموع یافتههای بهدسااتآمده نشااان میدهد که 26/2
درصد از اعضاء هیأتعلمی در رشتههای علوم انسانی وضعیپت

دانش از دیدگاه اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه
است؟

زمینة پژوهش در ترجمان دانش را ضااعیف ارزیابی و همچنین

این مسئله توسط  3سؤال بسته از اعضاء هیأتعلمی پرسیده

 11/1درصاد از افراد وضاعیپت زمینة پژوهش را متوسپط و 8/2

شده است .آنچه در جدول  6آمده است ،دیدگاه آنها در ارتباط

درصاد از اعضااء هیأتعلمی وضعیپت زمینة پژوهش را خوب

با وضعیت محیط ارتباطی در ترجمان دانش است.

جدول  .4آمارههاي توصيفي مربوط به محيط ارتباطي پژوهش (تعداد پاسخگو=)083
میزان درصد طیفها
سؤاالت

کامالً
مخالف

مخالف

تا حدپی
موافق

موافق

کامالً
موافق

سهولت دستیابی به آثار منتشرشده

13/8

00/8

18/2

23/3

11/8

امكان دستیابی به آثار منتشرشده بهصورت تمام متن در محیط اینترنت

8/6

06/6

16/6

21/0

13/1

امكان دستیابی به آثار منتشرشده بهصورت رایگان در محیط اینترنت

20/2

66/6

3/8

16/3

8/3

امكان دستیابی به آثار منتشرشده بهصورت چاپی

8/6

02/8

21/1

11/0

18/3

امكان دستیابی به آثار منتشرشده از طریق دستگاههای آگاهیرسانی جاری

21/1

11/0

02/8

8/6

18/3

امكان دستیابی به آثار منتشرشده در زبانهای دیگر

11/0

08/8

13/1

10/2

18/3

امكان برقراری ارتباط دوسویه با نویسندگان آثار

23/6

62/1

1/0

13/1

12/8

در مجموع یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که 03/6
درصد از اعضاء هیأتعلمی در رشتههای علوم انسانی وضعیت

سؤال پنجم پژوهش :وضعیت کاربران در ترجمان دانش از
دیدگاه اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟

محیط ارتباطی را در ترجمان را بهصورت ضعیف ارزیابی

این مسئله توسط  8سؤال بسته از اعضاء هیأتعلمی پرسیده

کردهاند و همچنین  61/0درصد از افراد این وضعیت را بهصورت

شده است ،آنچه در جدول  6آمده است ،دیدگاه اعضاء

متوسط و درنهایت  22/1درصد از اعضاء هیأتعلمی آن را

هیأتعلمی رشتههای علوم انسانی در ارتباط با وضعیت کاربران

خوب ارزیابی کردهاند.

در ترجمان دانش است.
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جدول  .5آمارههاي توصيفي مربوط به کاربران (تعداد پاسخگو=)083
میزان درصد طیفها
سؤاالت

کامالً
مخالف

مخالف

تا حدپی
موافق

کامالً

موافق

موافق

دسترسی پژوهشگران به منابع التین

06/8

00/3

21/0

1/1

2/1

روزآمدی منابع علمی تألیفشده

03/6

02/1

21/1

6/6

2/8

وجود منابع دسته اوپل در رشتههای علمی

60/6

03/6

1/8

0/6

6/6

دسترسی مناسب پژوهشگران به منابع الكترونیک

21/0

60/3

10/2

16/2

3/1

آشنایی مناسب پژوهشگران با چگونگی استفاده از منابع اطّالعاتی

23/8

62/6

16/2

11/1

1/1

رفع نیازهای آموزشی کاربران توسط منابع اطالعاتی موجود

16/6

08/8

12/6

23/1

3/1

کاربردی بودن کتابهای جدید تألیفشده

6/0

12/1

00/3

28/3

18/3

کاربردی بودن کتابهای ترجمهشده

21/1

28/8

01/8

8/8

0/6

در مجموع یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که 03/1
درصد از اعضاء هیأتعلمی در رشتههای علوم انسانی وضعیت

سؤال ششم پژوهش :وضعیت ترجمان دانش از دیدگاه
اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور چگونه است؟

کاربران را در ترجمان دانش بهصورت ضعیف ارزیابی کردهاند

پس از ارائهی تعریف ترجمان دانش به پاسخدهندگان

و همچنین  68/8درصد از افراد وضعیت کاربران را بهصورت

(تسریعکننده چرخهی دانش در راستای تبدیل دانش به عمل)،

متوسط و در نهایت  13درصد از اعضاء هیأتعلمی وضعیت

در مورد این مسئله توسط  1سؤال بسته از اعضاء هیأتعلمی

کاربران را بهصورت خوب ارزیابی کردهاند.

سؤال شده است.

جدول  .1آمارههای دیدگاه پاسخگویان نسبت به ترجمان دانش
میزان درصد طیفها
سؤاالت

هرگز

بهندرت

تا حدپی

زیاد

خیلی زیاد

به نظر شما محصوالت علمی در علوم انسانی قابلرؤیت هستند؟

11/8/

16/2

11/8

0/6

0/3

به نظر شما علوم انسانی در جامعة ما کاربردی هستند؟

00/8

21/0

28/6

1/8

6/2

آیا پژوهشهای انجامشده بهصورت عملی سودمند واقع میشوند؟

10/8

11/1

12/1

6/3

2/1

به نظر شما پایاننامههای تدوینشده دارای نتایج کاربردی میباشند؟

61/0

26/6

13/1

0/8

2/1

به نظر شما مقاالت منتشرشده چه میزان در دنیای واقعی استفاده میشوند؟

13/3

18/2

12/1

1/8

2/1

به نظر شما ترجمان دانش (تبدیل علم به محصول) به چه میزان موردتوجپه واقع میشود؟

02/8

28/0

28/6

8/8

6/2

در مجموع یافتههای بهدستآمده نشان میدهد که 30/6

ترجمان دانش را بهصورت ضعیف ارزیابی کردهاند و همچنین

درصد از اعضاء هیأتعلمی در رشتههای علوم انسانی وضعیت

 22/6درصد از افراد وضعیت ترجمان دانش را متوسط و
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درنهایت تنها  0/6درصد از اعضاء هیأتعلمی وضعیت ترجمان

در حوزهی علوم انسانی برای پژوهشگران این حوزه راضیکننده

دانش را خوب ارزیابی کردهاند.

و معتبر نیست .پژوهشگران حوزهی علوم انسانی محتوای منابع

بحث و نتيجهگيری

پژوهشی را بهطور متوسط قابلاعتماد ولی فاقد اثربخشی مناسب

آنچه در این پژوهش بهعنوان منبع پژوهش مدنظر است،

و کافی میدانند .ایشان عقیده دارند که آثار علمی پژوهشگران

خاستگاه اطالعات پژوهشی میباشد .در مجموع یافتههای

در ارتقاء علم مؤثر نیستند .مبرهن است که حوزهی علوم انسانی

بهدستآمده نشان میدهد که اکثر اعضاء هیأتعلمی رشتههای

در خطر حالت تشدید چندگانگی به سر میبرد زیرا با وجود

علوم انسانی ( 11/8درصد) وضعیت منابع پژوهشی را در

عقیدهی بزرگان کشور مبنی بر مهم و جهتدهنده بودن علوم

ترجمان دانش متوسط ارزیابی کردهاند .همچنین  28/2درصد از

انسانی حمایت مورد انتظار از این حوزه صورت نمیگیرد زیرا

اعضاء هیأتعلمی رشتههای علوم انسانی وضعیت منابع

سوءتفاهمهایی نظری متوجپه علوم انسانی شده و جایگاه

پژوهشی در ترجمان دانش را ضعیف و تنها  8/6درصد از ایشان

کاربردی و سرنوشتساز علوم انسانی فراموششده است .نجات

آن را خوب ارزیابی کردهاند .این یافتهها حاکی از وضعیت

و همكاران ( )1083دو اصل سادهسازی و صحت محتوا را در

نهچندان مناسب منابع پژوهش از دیدگاه اعضاء هیأتعلمی

ترجمان دانش بسیار مهم میدانند .در تأیید این نكته میتوان

رشتههای علوم انسانی کشور است .یعنی خاستگاه اطالعات

گفت ،خلق محتوای مورد اعتماد و قابلفهم برای همهی

پژوهشی که در استفادهی عملی از دانش تولیدشده و نیز ایجاد

گروههای استفادهکنندگان هنری است که هر قلمی آبستن آن

دانش جدید نقش مهم و اساسی دارد در علوم انسانی کشور در

نیست.

حد متوسط روبه پایین است .با توجه به اینکه علوم انسانی کمتر

آنچه در این پژوهش بهعنوان زمینهی پژوهش مدنظر

مبتنی بر آزمایش است منابع پژوهشی در این علوم از اهمیت

قرارگرفته ،پیوند و ارتباط اطالعات پژوهشی با سایر اطالعات و

بسیار باالیی برخوردارند و احتماالً عدم وجود نظریهپردازی

محصوالت علمی است .اکثریت پاسخگویان ( 68/6درصد)

صحیح و کافی در علوم انسانی از دالیل بروز چنین نتایجی است.

عقیده دارند در بین پژوهشگران علوم انسانی استناد به منابع

فضلی ( )1083در پژوهش خود در ارزیابی اهمیت منبع در

پژوهشی رقیبان صورت نمیگیرد (جدول  ،)6که این متأسفانه

بهکارگیری نتایج پژوهش در علوم کتابداری و اطالعرسانی

حاکی از وجود سوگیریها و غرضورزیهای علمی در

پزشكی آن را بسیار با اهمیت دانسته ،اما ایشان به بررسی کیفیت

جامعهی علمی کشورمان است که جهت رفع این مورد باید

منابع پژوهشی در حوزهی کاری خود نپرداخته است .سالمی و

زمینهسازی در ایجاد تعامالت علمی بین پژوهشگران در سطح

همكاران ( )1088منابع پژوهشی حوزهی پژوهش خود را در

داخلی و خارجی در علوم انسانی بهعنوان راهکاری حتمی در

بهکارگیری نتایج پژوهش مناسب دانستهاند امپا وقت جامعهی

قاموس علوم انسانی وارد شود .رواج این مطلب که شخصیت

پژوهشی خود را برای مطالعهی منابع جدید ناکافی ارزیابی

علمی افراد ،نقد آثار و استفاده از محتوای ارزشمند آثار آنها تنها

کردهاند .یزدیزاده و نجات ( )1088نیز منابع پژوهشی را

برمبنای معیارهای علمی -و نه احساسات شخصی -موردپذیرش

بهعنوان یكی از مؤلفههای ارتقاء ترجمان دانش پژوهش مورد

قرار گیرد؛ گامی ارزشمند جهت ارتقاء زمینهی پژوهشها خواهد

توجه قرار دادهاند.

بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان از آن است که در عینحال

آنچه در این پژوهش بهعنوان محتوای پژوهش مدنظر است،

استناد به منابع الكترونیک در بین پژوهشگران رایج و در سطح

این است که اطالعات پژوهشی دربرگیرندهی چه موضوعاتیاند.

مناسبی است (جدول  ،)6این موضوع حاکی از رواج صحیح

بهطور کلی یافتههای این پژوهش در مورد محتوای پژوهش

فرهنگ الكترونیک و همگامی با پیشرفتهای فناورانه دنیای

نشانگر این موضوع است که امروزه محتوای منابع علمی موجود

کنونی در میان اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور است.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،83پاییز 6831
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استابروکز و همكاران ( )2331نیز در پژوهش خود به تالش

بیشتر ارتباطات غیررسمی میدانند.

برای بسترسازی مناسب جهت اشتراک دانش اشاره کرده و اشاره

آنچه در این پژوهش بهعنوان کاربران پژوهش مدنظر است،

میکنند که تأمین امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران به

استفاده از اطالعات پژوهشی به شیوهی مناسب و بهینه است .با

افزایش اعتماد و در نتیجه میزان به اشتراکگذاری دانش کمک

توجه به نتایج حاصله از این پژوهش ،اعضاء هیأتعلمی علوم

مینماید .النه و روژرز ( )2311نیز در پژوهش خود ترجمان

انسانی دسترسی کاربران به منابع الكترونیكی ( 16درصد) را

دانش را یكی از راههای ارزشگذاری دانش دانستهاند.

مناسب نمیدانند و این موضوع را مانع گردش صحیح علوم

آنچه در این پژوهش بهعنوان محیط ارتباطی پژوهش مدنظر

انسانی ارزیابی میکنند .رشتههای مختلف علوم انسانی عالوه بر

است ،چگونگی در دسترس قرار گرفتن اطالعات پژوهشی

آنکه میتوانند نیاز صنایع ،خدمات و جامعه در زمینههای

است .با توجه به نتایج حاصله باید در اینجا به این موضوع توجه

روانشناسی ،جامعهشناسی ،مدیریت ،بازاریابی و  ...را تأمین کنند،

نمود که سهولت دسترسی به یافتههای اصیل علوم انسانی نكتهای

با تولید محتوای مناسب و راهبردی میتوانند ارزشافزوده تولید

بسیار حائز اهمیت است زیرا جهان جدید و مدرن امروزی ،باز

کرده و باعث ارتقاء و جهش در ادراک بشری شوند .دانایی و

کماکان ایدئولوژیک باقیمانده ،چرا که از نظم و شیوهای از

همكاران ( )1088در پژوهش خود وضعیت عملكردی کاربران

زندگی سخن گفته که متضمن آزادی و عدالت در تاریخ بشر

را در امر انتقال و ترجمان دانش پایینتر از وضعیت مناسب و

است و بنابراین چنین چیزی چگونه میتواند ایدئولوژیک نباشد

ایدهآل ارزیابی کردهاند اما درعینحال عقیده دارند که با رفع

و علوم انسانی کوششی برای افسونزدایی و حل و رفع

موانع و ارائهی راهبردهای مناسبی همچون ،تشویق کاربران به

بحرانهای ایدئولوژیک هستند .محیط و فضایی که اعمال

استفادهی صحیح از یافتههای پژوهشی ،میتوان ترجمان دانش

پژوهشی در آن صورت میگیرد و مؤلّفههای مربوط به آن ،نقش

در دانشگاه را ارتقاء بخشید.

بسیار پررنگی در چگونگی شكلگیری و تكامل چرخهی

در راستای بررسی وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی،

پژوهش دارند .خرده سامانهای که ساختار و چارچوب عوامل

 13/2درصد از اعضاء هیأتعلمی علوم انسانی کشور عقیده

زمانی و مكانی مؤثر بر تولید و انتقال دانش را تشكیل داده و

دارند که علوم انسانی در جامعهی ما کاربردی نیستند ،توجه به

بهعنوان جریان دانش شناخته میشود ،یكی از عوامل مهم در

علوم انسانی و پژوهشهای انجامشده در آنها باعث رشد معنوی

تثبیت شرایط پژوهش است .در همین راستا هوسه ( )2338نیز

و تفكر بالندهی درونی افكار جامعه و تشكیل و تكامل

در خصوص کنش تقابل فرایند پیوستگی و مبادلهی فناوری

کرسیهای نظریهپردازی هستند و استفاده از یافتههای آنها

اطالعات و ارتباطات در امر ترجمان دانش بحث کرده است و

تكامل فكری جامعه را درپیخواهد داشت .نتایج حاصله از این

این فناوریها را در تبادل و انتقال دانش بهعنوان امری مؤثر و

پژوهش ،هشداری است برای همة افرادی که دستی در تولید،

کارا ولی نه بهترین گزینه معرفی کرده و بهترین روش ارتباطی

انتقال و اشتراک علوم انسانی دارند زیرا داشتن چنین عقیدهای

برای انتقال دانش را شیوهی «رودررو» میداند .نكتهی قابل تأمل

از سوی کسانی که خود در بطن تولید و انتقال دانش در علوم

اینکه دانپورت و پروساک ( ،)1038نیز مؤثرترین طریقهی انتقال

انسانی هستند؛ نشاندهندهی وضعیت قابل تأمل ترجمان دانش

دانش را در اغلب سازمانها استفاده از فناوری پیشرفته یا

در علوم انسانی است .علوم انسانی اصوالً با وجود نقش مهم و

جلسات رسمی تبادل اطالعات نمیدانند ،بلكه تماسهای

اساسی که در ایجاد تحول و بالندگی فكر ،روان و رفتار افراد

اجتماعی غیررسمی بین افراد که در محیطهای کوچک و

دارند ،هنگام پیش آمدن مباحث کاربردی و عملی در مهجوریت

صمیمی رخ میدهد را مهمتر تلقی کرده و سازمانها را ناگزیر

و انزوا قرار میگیرند .انزوای علومی که دارای ماهیتِ

به تقویت سازوکارهای سنتی تبادل اطالعات و ایجاد هرچه

انسانسازی هستند ،آسیبهای جبرانناپذیری را به بدنهی درونی
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جامعه وارد میسازند .برای رفع این وضعیت ضعیف تشكیل

و عینی در سازمانها :رویكردی عملیپاتی به دو گام در فرایند مدیریپت

گروههای هستهی ترجمان دانش در گروههای علوم انسانی را

دانش .در :مجموعه مقاالت اوپلین کنفرانس ملّی مدیریپت دانش .تهران:

میطلبد تا منظر عملی این علوم تقویت شده و محصوالت علمی

مؤسپسة اطّالعرسانی نفت ،گاز و پتروشیمی ،مؤسپسه تحقیقات و

آنها تبلور و نمود یابند .این امر مستلزم مشارکت فعال و همه
جانبهی گروههای علوم انسانی دانشگاهها ،سازمانهای مردمنهاد

آموزش

مدیریپت.

دسترسپذیر

در:

http://www.ensani.ir/fa/content/55967/default.aspx
دانایی ،مریم ،حسینی ،محمپدعلی ،حبیبخدا ،بهناز ،فلّاحی،

(سمن) و پژوهشگران در عرصهی این علوم است ،بنابراین

مسعود و فروزان ،شكوه .)1088( .بررسی وضعیپت انتقال (ترجمان)

بایستی با توسعهی جنبههای عملی علوم انسانی و ارائهی نتایج

دانش با تأکید بر انتقال یافتههای پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی

قابلاجرا ،تعدیل نگرش نخبگان و تغییر ادراک عمومی به تقویت

و توانبخشی سال  .1083_88دو فصلنامه توسعة آموزش-8 ،)0(2 ،

ابعاد کاربردی علوم انسانی پرداخت تا شاید در آینده با

 .11دسترسپذیر در:

پیادهسازی آنها کاهش آسیبهایی بهصورت انحراف ،خطا،
بینظمی و اختالل در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،معنوی ،اطالعاتی
و ...در جامعه اتفاق افتد.
پژوهشهای علوم انسانی بهعنوان یک دانش زیربنایی و
انسانساز حاوی دادههای واقعی هستند که ماهیتی کارکردی و
سرنوشتساز دارند که عدم درک ،اجرا و کاربرد آنها مولد
شكافهای درونی در جامعه خواهد بود .اصوالً برای استفاده از
علوم انسانی موضوع مقدم بر شیوه است زیرا اگر موضوعات

http://www.zums.ac.ir/edujournal/browse.php?a_cod
e=A-10-3-23

داونپورت ،تامس .اچ ،.و پروساک ،لورنس .)1038( .مدیریپت
دانش .ترجمة حسین رحمانسرشت .تهران:شرکت طرّاحی مهندسی و
تأمین قطعات ایران خودرو داخلی (ساپكو) ،واحد آموزش.
سالمی ،صدیقه ,شكوهی ،مصطفی ,عیبپوش ،ساناز ,نجات،
سحرناز ,کاشانی ،هما .)1088( .شناسایی موانع بهکارگیری یافتههای
تحقیقاتی در عملكرد بالینی پرستاران مراکز درمانی کشور .مجلّة
اپیدمیولوژی ایران .8-1 ،)1(1 ،تاریخ دسترسی 13فروردین .1082
دسترسپذیر در:

مربوط به بطن جامعه نباشد ،هیچ حسی به آن پیدا نمیشود و

http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/_/16168.pd

ارتباطی که الزمهی مثمرثمر بودن پژوهشها و تبدیل دادهها به

فضلی ،فرزانه .)1083( .بررسی فرایند ترجمان دانش در علوم

شواهد است شكل نمیگیرد .یكی از دالیل عدم کاربرد نتایج،

کتابداری و اطّالعرسانی پزشكی .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری

غالباً کیفیت پایین مطالعات است که مانع استفاده تصمیمگیران
جامعهی هدف از نتایج پژوهشها میشود .دخالت نتایج واقعی
پژوهشها در تصمیمگیری و سیاستگذاری؛ بالندگی و ارتقاء
در استقرار روح معرفتشناختی علوم انسانی در جامعه را
درپیخواهد داشت .امروزه منظومهی مناسبات علمی علوم

و اطّالعرسانی ،دانشكدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
نجات ،سحرناز ,صدیقی ،ژیال ,غالمی ،ژاله و مجدزاده ،سیپدرضا.
( .)1083خودارزیابی انتقال دانش در مؤسپسات پژوهشی (کاربردی
کردن مدل «ترجمة دانش») .فصلنامة پایش.218-268 ،23 ،
دسترسپذیر در:

انسانی در مارپیچ روابط دانشگاه -جامعه -دولت قابل تبیین

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/54613870310.pdf

است که منظر طلوع ظفرمندانهی تطابق فكری علم و عمل در

یزدیزاده ،بهاره و نجات ،سیما .)1088( .مداخله برای ارتقاء

پوستهی درونی جامعه بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی،
روانی و معنوی موجود در دنیای امروزی است.

ترجمان دانش پژوهش :چرا و چگونه میتوان بهرهبرداری دانش
حاصل از پژوهش را از طریق مجلّات علوم پزشكی افزایش داد؟ .مجلّة
نظریپهپردازی در علوم پزشكی .16-13 ،)0(0 ،دسترسپذیر
درhttp://journals:
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