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تدوين ابزار خودارزيابي ترجمان دانش
مربوط به پژوهشگران علو م انساني
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چکیده



هدف :يكي از عوامل تســريعکنندة چرخــة دانش ،ترجمان دانش نام دارد كه به معناي تبادل ،ســنتز و کاربرد
يافتههاي پژوهش به واسطة سيستم پيچيدهاي از ارتباطات بين پژوهشگران و استفادهکنندگان از دانش است .اين
پژوهش با هدف تدوين ابزار خودارزيابي ترجمان دانش براي پژوهشگران علو م انساني صورت گرفته و طي آن
تالش شده است تا ابزاري برای ارزيابي فعالیتهاي ترجمان دانش حاصل از پژوهش اين دسته از پژوهشگران،
شناسايي و استخراج شود.
6
روششناســي :اين پژوهش از نوع پژوهشهاي كيفي پديدارشناســي و ابزار مورد استفاده در آن ،مصاحبة
نيمهطراحيشده است .مصاحبهشوندگان در پژوهش حاضر 21 ،عضو هيئتعلمي گروههاي علو م انساني دانشگاههاي
تحتنظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از رشتههاي مختلف علومانساني بودند كه بيشترين تعداد پژوهش
را در حيطة علمی خود داشتند .روايي يافتهها با روشهاي تطبيق ،توسط اعضا و بررسي همكار تضمين شدهاست.
يافتهها :پس از كدبنــدي ،طبقهبندي ،تجزيه و تحليل اطالعات ،ابزاري با توجه به پنج بخش اصلي مســئلة
پژوهش ،نتايج پژوهش ،انتقال دانش ،اشــتراك دانش و كاربرد دانش طراحي شد .در تدوين گزينههاي اين ابزار
براي نشان دادن ميزان تناسب هر گزينه با وضعیت مناسب در ارزيابي ترجمان دانش ،از طيف پنجتايي استفاده شده
است .اين تحقیق اصول موردنياز و همچنين حلقههاي واسط از «توليد دانش» تا «استفاده از دانش» را تبيين ميکند
كه از طريق آنها ميتوان با فواصل موجود بين «استفاده از دانش منتج از پژوهش» و «توليد دانش» آشنا شد.
واژههای کلیدی :ابزار خودارزيابي ،پژوهشگران علو م انساني ،ترجمان دانش.
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مقدمه

امــروزه و در عصــر اقتصاد اطالعات ،دانش منبع ارزشــمندی بهشــمار میرود و بــه همين علت خلق،
ســازماندهي ،ذخيره و بهکارگيري دانش براي ســازمانها امري ضروري شناخته ميشود؛ زيرا در جهان
کنوني توليد کاالها و ارائة خدمات به شدت دانشمدار شده است (برينک و بله .)2009 ،1دانش ،نياز به
مواد خام ،نيروي کار ،زمان ،مکان و ســرمايه را کاهش ميدهد و طبيعي است که به يکي از منابع اصلي
اقتصاد جوامع در حال توسعه تبديل شود؛ پس ايجاد بنيانهاي دانش ،لوازم و ابزار توسعة دانش و گسترش
روزافزون دانش در همة ابعاد ،باید از اولويتهاي فکري دولتمردان و مديران ســازمانها و مؤسســات
دولتي و خصوصي تلقي شود .در اين زمینه دانشگاهها و مراکز پژوهشي ناگزيرند راهبردهايي را براي انتقال
دانش حاصل از پژوهش به افراد مناسب در زمان مناسب و به شيوهاي مناسب فراهم کنند؛ زيرا در نهایت
ســازمانهايي در تصميمگيريهاي مبتني بر دانش موفق عمل میکنند که روي سرمايههاي دانشي خود
سرمايهگذاري کنند و بیتردید اين سازمانها فاتحان عرصة علم خواهند بود (صديقي.)1387 ،
در دنياي دانشمحور امروزي ديگر قدرت رقابتي در سازمانها تنها بر پاية سود مادي نيست ،بلکه
بيشتر بر پاية توليد و رشد کاالها و خدمات مبتني بر دانش است (جعفرزاده كرماني .)1390 ،در هياهوي
دنياي كنوني بقا و ماندگاري در عرصة رقابت به مقابله با چالشهايي بستگي دارد که مديریت صحيح
ِ
رقابتي دانشمحور باید به دانش الزم
دانش ،پاسخگوي آن است .بنابراين براي موفقیت در محيطهاي
به شــيوهاي مؤثرتر از ديگران دست يافت .نکتة شایان توجه در اين ميان ،ماهيت غيرملموس و انتزاعي
ِ
مديريت مؤثر آن را با چالش روبهرو کرده است.
دانش است که
همــگام با تأللو ارزش دانش و دانايي ،شــاهد حضور واژگان جديــدي در اين حيطه ،نظير مديریت
دانش ،انتقال دانش ،اشــتراك دانش ،ترجمان دانش و ...هستیم ،که هرکدام حوزههاي وسيع و نويني از
دانششناسي را تشکيل ميدهند و بهعنوان دريچة نوينی به تحليل بخشي از فرايند چرخة دانش ميپردازند.
ترجمان دانش واژة به نســبت جديدي است که توسط مؤسسة تحقيقات پزشکي 2كانادا در اولين
ســا ِل سدة بيست و يكم تعريف شد ،اما فكر پركردن شكاف بين تحقيق و سياست دستکم از اواسط
سدة بيستم شکل گرفت .اين اصطالح به فرايند پيوند «پژوهش» و «عمل» و نيز اطمينان از استفادة بهينة
دانش مربوط به نتايج تحقيقات در بهبود ســطح زندگي افراد اشــاره دارد (ريچ .)1979 ،3پژوهشگران
مختلفــي براي کشــف حلقههاي موجود بين توليد دانــش تا کاربرد آن در عمل تــاش کردهاند تا با
شناســايي آنها در علوم و جوامع علمي گوناگوني کــه در کار توليد و بهکارگيري دانش نقش دارند،
بتوانند موجبات تســهيل فرايند ترجمان دانش را فراهم کنند ،زيرا ترجمان دانش در تمامي حوزههاي
علوم بشري حائز اهمیت و داراي نقش اساسي است.
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جامعة دانشــگاهي ،يکي از مهمترين و معتبرترين ســرمايههاي انساني هر کشــور در توليد علم را
تشكيل ميدهند كه ميتوانند با برنامهريزي صحيح ،بهموقع و مطابق با نيازهاي جامعه ،در زمینة ارتقای
ِ
کيفیت ارائة خدمات و توليدات علمي مؤثر واقع شــوند .در واقع مباني پيشــرفت و ارتقای هر كشــور

در نظام آموزش عالي آن كشــور نهفته اســت .اعضای هيئتعلمي دانشگاهها و پژوهشكدهها ،مالک
دانش ضمني و عيني هستند .دانش ضمني بهشکل ملموس ارائه شدنی نيست و طی تدريس يا در نتيجة
تجربة حرفهاي ناشــي از مهارتهاي شناختي ،توانايي حل مســئله و انجام پژوهش کسب ميشود ،در
حاليکه دانش عيني همچون گزارشهاي پژوهشي ،جزوات و ديگر مدارک ،لمس پذیر است (نوناکا
و تاکهاوچي1995 ،4؛ نقل در فضلي.)1390 ،
به اعتقاد بســياري از صاحبنظران ،علومانساني در شاكلة نظام آموزش عالي داراي نقش محوري
اســت؛ پس همگان بر اين باورند كه تقويت اين علوم و ارتقابخشي به جايگاه آنها ،نقش بسيار اساسي

در رشد ،نمو و تعالي نظام آموزشي جامعه خواهد داشت .بررسي ترجمان دانش در اين حوزة علمي به
دو دليل حائز اهمیت است؛ يکي آنکه با توجه به پيشرفت روزافزون علم و استفادة بهينه از آن ،اهمیت
بههنگام بودن اطالعات در علومانســاني و همگامي آن با ســاير علوم ،بر کسي پوشيده نيست و هدف
نهايي و آرماني اين علوم زماني ميسر خواهد شد که بتوانند همگام با تحوالت فناورانه و رفتاري که در
اين حوزه به وجود ميآيد ،دانش خود را بهروز و نســبت به ارائة خدمات به پژوهشــگران اقدام کنند.
ديگر آنكه كســب معرفت از پديدهها و رويدادهاي انساني و اجتماعي بهعنوان واقعیات علميِ ،
هدف
بســياري از عالمان و انديشــمندان قرار ميگيرد و با اســتنتاج نظري و ارزيابي تحليلي در علومانساني
به تبديل اين علوم به محصوالتي نظير ابزارهاي ســنجش رواني و شــخصيتي ،تستهاي روانشناسي،
آزمونهاي هــوش ،الگوهاي ارتباطاتي ،الگوهای اطالعيابي ،نظریههــاي اطالعاتي و حتي مقاالت و
رسالههاي گوناگون و نيز ارائة نظریههاي علمي مختلف در حيطة علومانساني منجر میشود.
بــا توجه به مــوارد باال و نيز نقش محوري علومانســاني در نظام آموزش عالي ،مبرهن اســت كه
تقويت اين علوم و ارتقابخشــي به جايگاه آنها نقش بســيار اساسي در رشد ،نمو و تعالي نظام آموزشي
جامعــه خواهد داشــت؛ پس اين پژوهش د ر صدد اســت به تدوين ابــزار خودارزيابي بپردازد که طي
آن دســتاندركاران پژوهش در دانشــگاهها و مراکز تحقيقاتي دولتي و خصوصي در گروههاي علوم
انســاني ،به شناســايي موانع انتقال دانش در حيطة خود بپردازند و بر اســاس پاســخهايي که به دســت
ِ
وضعيت تبادل و سنتز دانش پيشنهاد کنند.
ميآورند ،راهکارهاي مناسبي براي بهبود
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مبحث ترجمان دانش با رويکردهاي مختلف مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته اســت .مطالعة
متون مرتبط ،گوياي اين مطلب اســت که در رابطه با ترجمان دانش و ابعاد مختلف آن ،پژوهشهاي
انگشتشماري انجام شده است.
فضلــي ( )1390در پژوهشــي با عنوان «فراينــد ترجمان دانش در علوم کتابداري و اطالعرســاني
پزشکي» با روش پيمايشي تحليلي در بين نمونهاي هدفمند متشکل از  129نفر از اعضای هيئت علمي،
کتابداران و دانشــجويان کتابداري و اطالعرساني پزشکي مســتقر در هفت دانشگاه علوم پزشکي در
ايران ،با هدف آگاهي از فرايند ترجمان دانش در علوم کتابداري و اطالعرســاني پزشکي به اين نتيجه
دســت يافت كه بهرهبرداري صحيح از دانش و استفاده از نتايج پژوهش ،موجب عدم اتالف بودجه و
زمان میشود ،پس ســاماندهي پژوهشها به نحوي که نتايج آنها در عملکرد علمي ذينفعان پژوهش
تبلور پيدا کند ،اهميت دارد.
در پژوهش ديگري با عنوان «شناســايي موانع بهکارگيري يافتههــاي تحقيقاتي در عملکرد باليني
مراکز درماني کشور» ،صديقي و همکاران ( )1389موانع شناختهشده در امر بهكارگيري نتايج پژوهش
را چنین بیان کردهاند .1 :حيطة سازماني؛  .2كيفیت تحقيق؛  .3آگاهي و مهارت پرستار و  .4موانع مربوط
به دسترسي به نتايج تحقيق .از جمله موانع گزارش شده توسط پرستاران در حيطة موانع سازماني ميتوان
به این موارد اشاره کرد:
•نبود زمان كافي براي مطالعة منابع جديد؛
•نبود اختيار كافي براي تغيير روشهاي مراقبتي بيماران؛
•کافي نبودن امكانات و تسهيالت موجود برای بهكارگيري نتايج تحقيقات و
•عدم حمايت کافي از پرستاران از سوي سازمانهاي ذيربط.
پرستاران همچنين اشاره ميكنند كه بايد به اين نوع موانع و حمايتهاي سازمانها براي امور تحقيقاتي
و تسهيل در غلبه بر اين موانع از طرف ارگانها ،نگاه ويژهاي داشت.
نجات و همــکاران ( )1387در پژوهش ديگري با عنوان «خودارزيابي انتقال دانش در مؤسســات
پژوهشــي (كاربردي كردن الگوی ترجمان دانش)» به طراحي ابــزاري براي خودارزيابي انتقال دانش
در مؤسسات پژوهشي پرداختند كه اين ابزار شامل پنجاه عبارت در چهار حيطة مجزاست شامل :سؤال
پژوهش ،توليد دانش ،انتقال دانش و ترويج استفاده از دانش .ابزار خودارزيابي سازمانهاي توليدكنندة
دانش در واقع روشي براي شناسايي و فهرست کردن موانع انتقال دانش در سازمان است كه بهصورت
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گروهي و نه بهصورت فردي ،بهكار گرفته ميشود و نكتة مهم اين است كه اين ابزار براي انجام دادن
كم ِي نتايج آنها تهیه نشده است .اين ابزار همچنين امكان بررسي موانع
مطالعات پيمايشي و ارزيابيهاي ّ
انتقال دانش در سطح سازمانهاي توليدكنندة دانش را فراهم ميکند.
النه و روژرز ( )2011در پژوهشــي تطبيقي (که از طريق مصاحبة ســاختاريافته با اعضای ارشد و
مديران شش سازمان مليانجام دادند) اظهار ميکنند كه همة اين سازمانها به زمينههاي كاري و مورد
عالقة اعضای خود اهمیت دادهاند و نيز به اشــتراك يافتههاي پژوهشي سازمان خود براي استفادة بهينه
از نتايج پژوهشهاي خود ،ب ا در نظرگرفتن تعهدات سازماني عالقهمند هستند .آنها عواملي مانند ايجاد،
شناســايي ،ترجمان ،انطباق ،كاربرد ،ارتقا ،افزايش پذيــرش و ...را از جملة اعمال الزم بر ظرفیتهاي
دانشي سازمان خود ميدانند.
در پژوهش ديگري با عنوان «راهنماي تئوري ترجمان دانش» ،اســتابروكز و همكاران ( )2006دو
عامل فناوری و زيرساخت را در حيطة ترجمان دانش مهم تلقي کردند .اين محققان اظهار ميکنند كه
رشــد و گســترش فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعة امروز بهحدي است که ميزان توجه به آن را
مهمترين شاخص توسعهيافتگي براي کشــورهاي در حال توسعه درنظرگرفتهاند .فناوری اطالعات به
دليل تحولپذيري و قدرت تأثير فراواني که در رشد آموزشي ،فرهنگي ،اقتصادي ،امنيت ملي ،جهاني
شــدن و تعديل مشکالت اطالعرساني ســنتي دارد ،يکي از پوياترين و بحثانگيزترين رشتههاي علم
محسوب میشود و داراي قابليتهاي فراواني بهمنظور انتقال دانش و تسهيل استفاده از نتايج پژوهش و
سرعت بخشيدن به روند روبهرشد توسعة دانش و اطالعات است.

روششناسي پژوهش
طرح پژوهش

اين پژوهش از نوع پژوهشهاي كيفي پديدارشناسي است .پژوهش كيفي نوعي از پژوهش است كه يافتههاي
كميســازي به دست نيامدهاند (اشتراوس و كوربين1998 ،؛ نقل
آن از طريق روشهاي آماري يا ابزارهاي ّ
در حريري .)1385 ،پژوهش كيفي بهطوركلي با دركي انسانگرايانه و پديدارشناختی به مطالعة كنشهاي
اجتماعي میپردازد و تالش خود را بر ديد علمي از ديدگاه مؤلفههاي انساني متمركز ميكند .پديدارشناسي
ريشــه در نهضت فلسفي هرسرل دارد (حريري .)1385 ،مطالعات پديدارشناسي اغلب با ادراكات ،مفاهيم،
نگرش و عقايد افراد ســ روكار دارد .در پديدارشناسي به جاي اينكه پرسيده شود چهچيز موجب چهچيزي
ميشود ،تجربة آن چيز كاوش میشود .دو نوع پديدارشناسي هرمنوتيك و پديدارشناسي متعالي (تجربي)
مشخص شده است (كرسول .)2007 ،پديدارشناسي هرمنوتيك با تفسير و درك متن يا بهعبارت ديگر با
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تأويل متن ســروكار دارد .پديدارشناسي متعالي ،بيشتر بر توصيف تجارب شركتكنندگان تأكيد میکند.
رويههايي براي اين رويكرد در نظر ميگيرند كه شــامل شناســايي و درك پديدة موردنظر و جمعآوري
دادهها از افراد مختلفي است كه در جريان پديده هستند (موستاكاس .)2011 ،پژوهشگر از دادهها مفاهيم
1
اصلي يا خوشههاي مفهومي 1را استخراج و سپس آنها را به يك توصيف متني و يك توصيف ساختاري
تبديل ميكند .توصيف متني تجربة شركتكنندگان و توصيف ساختاري ،چگونگي تجربة افراد برحسب
شرايط ،موقعیت يا زمينة پديدههاست .در نهايت ،تركيبي از توصيف متني و ساختاري ارائه ميشود تا جوهرة
اصلي 1تجربه براي خواننده نمايان شود .اين پژوهش نيز بر اساس رويكرد پديدارشناسي متعالي انجام شد و
تجارب افراد را در مورد سنجش ترجمان دانش كاوش کرد.
در ايــن پژوهــش ،از مصاحبة نيمهطراحيشــده براي گــردآوري اطالعات و اســتخراج درک
مصاحبهشــوندگان از ترجمان دانش اســتفاده شــد .محورهاي اصلي پرســشها ،موانع و راهكارهاي
ترجمان دانش است .مباحث هركدام از افراد با كسب اجازه از شركتكنندگان ضبط و همزمان توسط
پژوهشــگر يادداشتبرداري شد .گزارش اولیه با اســتفاده از مطالب ضبط و دستنويس شده تنظيم و
گزارش نهايي پس از كدبندي ،طبقهبندي اطالعات و تحليل آنها تهيه شــد .براي تحليل دادهها در اين
پژوهش از كدگذاري باز و كدگذاري محوري استفاده شده است.
برازش روايي پژوهش

منظــور از روايــي پژوهش اطمينان از دقيق بودن يافتهها از ديدگاه پژوهشــگر ،مشــاركتكنندگان و
خوانندگان گزارش پژوهش است (كرسول و ميلر .)2000 ،1برای اطمينان از روايي پژوهش ،اقداماتي
در دو مرحله صورت گرفت:
• تطبيق توسط اعضا ،1كه در آن برخي مشاركتكنندگان در گزارش نهايي مرحلة نخست ،فرايند
تحليل يا مقولههاي بهدست آمده را بازبيني و نظر خود را دربارة آنها بيان کردند؛
•بررســي همكار ،1كه در آن چهار نفر از اعضای هيأتعلمي رشــتة اطالعات و دانششناســي به
بررسي يافتهها و ثبت نظرات خود دربارة آنها پرداختند.
جامعة آماري ،حجم نمونه و روش نمونهگيري

جامعة آماري پژوهش حاضر شــامل  21عضو هيئت علمي گروههاي علوم انساني دانشگاههاي تحت
نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری از رشــتههاي مختلف علومانساني بودند كه بيشترين تعداد
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پژوهــش را در حيطة خود داشــتند .1انتخاب معيار «تعداد پژوهشها» بر اين اســاس صورت گرفته
است كه ترجمان دانش اصوالً به فرايند پر كردن شكاف بين پژوهش و عمل اطالق ميشود و نظرات
كســاني در اين زمینه راهگشا خواهد بود كه دستي بر آتش پژوهش دارند .از بين رشتههاي مختلف
علومانســاني بهصورت تصادفي هدفمند انتخاب و سپس پژوهشگر موردنظر آن رشته براساس معيار
17
تعداد پژوهشها برگزيده ميشــود .نمونهگيري تا آنجا ادامه پيدا كرد كه پژوهشــگران به اشــباع
رســيدند .منظور از اشباع ،شباهت شــایان توجه اطالعات حاصل از مصاحبهها با اطالعات حاصل از
مصاحبههاي قبلي است.
جدول .1تعداد و گروه نمونه

گروه مورد مصاحبه

تعداد افراد

استاديار

4

دانشيار

8

استاد

9

جمع

21

مربي

0

يافتههاي پژوهش

در اين پژوهش ،پژوهشــگران براي دســتيابي به ادراک افراد در زمینة ترجمان دانش در علومانساني با
مطلعان كليدي كه تماس نظري و عملي ممتدي با مسئلة پژوهش داشتند و داراي بيشترين تعداد پژوهش
در حيطة خود براســاس پايگاه اســكوپوس بودند ،مصاحبه كردند و تجــارب و نگرشهاي آنها را در
اين موضوع جويا شــدند .در فرايند گردآوري اطالعــات كمكم مفاهيم و گزارهها در اين زمینه جمع
ميشدند ،تا جايي كه دادهها به تكرار رسيدند.
در زمینة تحليل مرحلهاي يافتهها ،ابتدا با بررسي متن مصاحبهها از نظر عناصر داراي پيام در داخل
متون ،تالش شــد که كدهاي باز اســتخراج شوند و ســپس آن مفاهيم در قالب مقولههاي بزرگتري
قرارگرفتند و بعد از آن مقولهها نيز در قالب دستههاي بزرگ مفهومي طبقهبندي شدند .در مرحلة دوم
كه كدگذاري محوري است؛ مقولهها در قالب خوشههاي بزرگ دستهبندي شدند.

55

تحقیقات کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی ،دوره  ،47شماره  ،1بهار 1392

مرحلة كدگذاري باز 82 :گزار مفهومی اولیه

مرحلة كدگذاري محوري 5 :گزارة مقولهاي اصلي و  33مقولة فرعي
مسئلة پژوهش :جامعة اســتفادهكننده ،اولویتهــا ،ظرفیتهاي پژوهشي ،امكانات ،جلسات
هدفدار ،اختصاص بودجه ،اصل سهولت ،جامعة هدف.
نتايج پژوهش :مشاركت ،نيازهاي واقعي ،تضمين كيفیت ،روزآمدي ،اصل كاربرد.
انتقال دانش :آشنايي ،دسترســي پيش از ارزيابي ،پيامهاي انتقال پذیر ،برنامههاي آموزشي،
پياممناسب ،دسترسي سريع ،موانع ،رسانهها.
اشــتراك دانش :بانكهاي اطالعاتي ،اعالم زمينهها ،همكاري ،كنترل كيفيت ،مهارتهاي
ارتباطي ،انگيزه ،راههاي تقویت.
كاربرد دانش :سهولت انتشار ،بررسي استفاده ،موانع ،چگونگي انتشار ،توجه به كاربرد عملي.
شكل .1فرايند مديریت دادهها و تكامل مدل در دو مرحلة كدگذاري

پس از كدبندي ،طبقهبندي و تجزيه و تحليل اطالعات ،ابزاري شــامل سي و سه عبارت در پنج بخش
اصلي طراحي شد .اين بخشها عبارتنداز:
1
2
3
4
5
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1.مسئلة پژوهش :آيا نيازهاي جامعهاي که از نتايج پژوهش استفاده ميکنند ،در تصميمگيري براي
انتخاب موضوع يك پژوهش شناسايي ميشوند؟
2.نتايج پژوهش :آيا شواهد و نتايج حاصل از پژوهش ،قابلیت كاربرد در تصميمگيريها را دارند؟
3.انتقال دانش :آيا تمهيدات الزم براي انتشار نتايج پژوهش به جامعة هدف ،درنظرگرفته شده است
و اقدامات مناسب براي انتقال دانش صورت ميگيرد؟
جو
4.اشــتراك دانش :آيا ســازوكارهاي پذیرفتنی برای مبادلة نتايج پژوهش بــ ا توجه به محيط و ّ
سازماني مربوط به مخاطبان پژوهش درنظرگرفته شده است؟
5.كاربرد دانش :آيا امكانات مناســب برای اســتفادة بهينه از نتايــج پژوهشها در اختيار مخاطبان
قرار ميگيرد؟

 ص يناسنا مولع نارگشهوژپ هب طوبرم شناد نامجرت يبايزرادوخ رازبا نيودتدتتدت

در اينجا بايد به این نکته توجه کرد که بسياري از موضوعاتي که به تقویت پژوهش منجر میشوند،
انتقال دانش را نيز تقويت ميکنند .در تدوين گزينههاي اين راهنما براي نشــان دادن ميزان تناســب هر
گزينه با وضعیت مناسب در ارزيابي ترجمان دانش ،از طيف پنج گزينهاي ليکرت استفاده شده است.
بخش اول :مسئلة پژوهش

 .1آيا نيازهاي جامعهاي که از نتايج پژوهش اســتفاده ميکنند ،در تصميمگيري براي انتخاب موضوع
يك پژوهش شناسايي ميشوند؟
کام ً
ال مخالف

مخالف

بينظر

موافق

کام ً
ال موافق

()-( )- -

()+( )- +

آيا بهطو ر كلي تصويري از جامعهاي را كه قادر به استفاده از نتايج پژوهشتان
است در نظر میگیرید؟
توضيحات....................................................... :

1

2

3

4

5

آيا هنگام تصميمگیری برای انجام پژوهش ،اولویتهاي پژوهشي در موضوع
مربوط را شناسايي ميکنید؟
توضيحات....................................................... :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

آيا هنگام تصميمگيري براي انجام دادن پژوهش ،به زمينههاي موردنياز و
ظرفیتهاي پژوهشي اعالم شده از سوي سازمانهاي مربوط توجه دارید؟
توضيحات....................................................... :

آيا از تسهيالتي (مانند تارنما ،بانک اطالعاتي و )...براي اطالع از اولویتهای
تحقيقاتي استفاده ميكنيد؟
توضيحات....................................................... :

آيا اختصاص بودجة پژوهشي در انتخاب موضوع پژوهش براي شما اهمیت
دارد؟ (اصل تشويق)
توضيحات....................................................... :
آيا امكان دسترسي به منابع علمي مربوط در انتخاب موضوع پژوهش براي
شما نقش دارد؟ (اصل سهولت)
توضيحات....................................................... :

آيا جامعة هدف خود را از ساير افراد سازمان ذيربط مجزا میکنید و آنها را
بهعنوان يك كل درنظر ميگيريد؟
توضيحات....................................................... :

()+ +

در صورت امکان يا تمايل ،ميتوانيد گزينههاي ديگري را که از نظر شما مناسب هستند ،اضافه کنید.
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بخش دوم :نتايج پژوهش

 .2آيا شواهد و نتايج حاصل از پژوهش ،قابليت كاربرد در تصميمگيريها را دارد؟
کام ً
ال مخالف

آيا نتايج پژوهش را به صورت كاربردي و فهم پذیر برای عموم جامعة هدف
ارائه ميدهيد؟
توضيحات........................................ :

مخالف

آيا زمان بين مشخص شدن مسئلة پژوهش شما ،شروع آن و سپس ارائة
نتايج ،متعادل است و بر استفاده از آن تأثیر نمیگذارد؟ (بهرو ز بودن مطالب
علمي)
توضيحات........................................ :

بينظر

آيا هنگام انجام دادن پژوهش ،برنامههاي تضمين كيفیت (نظير
پروتکلهاي پرسشگري يا كارگاههاي آموزشي انجام پژوهش) را مد نظر
قرار ميدهيد؟
توضيحات........................................ :

()-( )- -

()+( )- +

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

در صورت امکان يا تمايل ،ميتوانيد گزينههاي ديگري را که از نظر شما مناسب هستند ،اضافه کنید.
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موافق

آيا نيازهاي اطالعاتي واقعي جامعة هدف پژوهش خود را ميسنجيد؟
توضيحات........................................ :

کام ً
ال موافق

آيا هنگام طراحي يا انجام دادن پژوهش گروههايي که باید از نتايج آن
استفاده کنند ،مشارکت داده مي شوند؟
توضيحات........................................ :

()+ +

 ص يناسنا مولع نارگشهوژپ هب طوبرم شناد نامجرت يبايزرادوخ رازبا نيودتدتتدت

بخش سوم :انتقال دانش

 .3آيا تمهيدات الزم براي انتشار نتايج پژوهش به جامعة هدف درنظرگرفته شده است و اقدامات مناسب
براي انتقال صورت ميگيرد؟
کام ً
ال مخالف

مخالف

بينظر

موافق

کام ً
ال موافق

()-( )- -

()+( )- +

()+ +

آيا با فرايند انتقال دانش حاصل از پژوهش و چگونگي انجام آن آشنايي
داريد؟
توضيحات........................................ :

1

2

3

4

5

آيا نتايج حاصل از پژوهشهاي خود را پيش از ارزيابي داوران در فرايند
انتشار قرار ميدهيد؟
توضيحات........................................ :

1

2

3

4

5

آيا نتايج حاصل از پژوهشهاي خود را بهصورت پيام انتقال پذیر متناسب با
جامعةهدف خود بيان ميکنید؟
توضيحات........................................ :

1

2

3

4

5

آيا در برنامههاي عمومي آموزش مربوط به آموزش انتقال دانش و بهره
برداري از نتايج پژوهش شركت ميکنید؟
توضيحات........................................ :

1

2

3

4

5

آيا قابلیت گنجاندن پيام انتقال پذیر را در چارچوب مجالت علمي (که
مقاالت حاصل از پژوهشها را منتشر ميکنند) داريد؟
توضيحات........................................ :
آيا در زمان انجام دادن پژوهش ،دسترسي سريع جامعة هدف به نتايج تحقيق
را مد نظر قرار ميدهيد؟(روزآمدي)
توضيحات........................................ :

1

2

3

4

5

آيا موانع احتمالي تغيير رفتار جامعة هدف براي استفاده از نتايج پژوهشهايتان
را شناسايي ميكنيد؟
توضيحات........................................ :

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

آيا مسیرهای انتشار منابع موجود در رشتة شما پرکاربرد هستند؟
توضيحات........................................ :
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بخش چهارم :اشتراك دانش

جو ســازماني مربوط به
 .4آيا ســازوكارهاي پذیرفتنی بــرای مبادلة نتايج پژوهش ب ا توجه به محيط و ّ
مخاطبان پژوهش درنظرگرفته شده است؟
کام ً
ال مخالف

آيا مهارتهاي ارتباطي آگاهانه (نظير جلسات گروهي ،مكالمات تلفني و
رودررو و )...را براي تبادل دانش بهكار ميبريد؟
توضيحات....................................................... :

آيا انگيزة الزم براي شما (از جمله تشويق ،وجود قانونهای مناسب در ارتقا يا
ترفيع) به منظور تبادل دانش وجود دارد؟
توضيحات........................................ :

آيا ساختار (مانند دفتر يا واحد سازماني) يا نيروي انساني الزم براي تقويت
تبادل دانش ،با توجه به مقدار توليد پژوهشهاي انتقال پذیر در سازمان
ذيربط شما وجود دارد؟
توضيحات....................................................... :

مخالف

آيا هنگام انجام دادن پژوهشها ،از امكانات کنترل کيفيت سازمان مربوط
استفاده ميكنيد؟
توضيحات....................................................... :

بينظر

آيا براي زمينهسازي اجراي پژوهشهاي مرتبط جلسات منظم و هدفدار را
براي توسعة همکاري و استفاده از ظرفيتهاي متقابل برگزار میکنید؟(شبكة
همكاري)
توضيحات....................................................... :
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موافق

آيا زمينهها و ظرفيتهاي پژوهشي خود را به افراد يا سازمانهاي استفادهکنندة
از پژوهشها اعالم ميکنید؟
توضيحات....................................................... :

کام ً
ال موافق

آيا هنگام انجام دادن پژوهش ،از بانک هاي اطالعاتي حاوي مشخصات
محققان و توانمنديهاي آنها برحسب واحدهاي سازماني ،برای دستيابي به
پژوهشهاي مرتبط و نيز اشتراك نتايج پژوهش استفاده ميكنيد؟
توضيحات....................................................... :

()+ +
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بخش پنجم :كاربرد دانش

 .5آيا امكانات مناسب برای استفادة بهينه از نتايج پژوهشها در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد؟
کام ً
ال مخالف

مخالف

آيا موانع احتمالي تغيير رفتار جامعة هدف براي استفاده از نتايج پژوهشهايتان
را شناسايي ميكنيد؟
توضيحات....................................................... :
آيا نتايج پژوهشهاي خود را به صورت كاربردي و مبتني بر شواهد به منظور
سهولت بهكارگيري منتشر ميکنید؟
توضيحات....................................................... :
آيا در انجام دادن پژوهشهاي خود ،به ترجمان دانش (تبديل علم به
محصول) توجه ميکنید؟
توضيحات....................................................... :

بينظر

آيا ميزان استفاده از نتايج پژوهشهاي خود توسط جامعة هدف را بررسي
میکنید؟
توضيحات....................................................... :

موافق

آيا نتايج پژوهش شما براي سهولت بهكارگيري از طريق تارنما يا بانکهاي
الکترونيکي منتشر ميشوند؟
توضيحات....................................................... :

کام ً
ال موافق
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استنتاج پاياني

در غوغاي دنياي دانشمحور كنوني ديگر قدرت رقابتي در ســازمانها تنها بر پاية ســود مادي نيست،
بلکه بيشتر بر پاية توليد و رشد کاالها و خدمات مبتني بر دانش است .بقا و ماندگاري در اين اوضاع ،به
مقابله با چالشهايي بستگي دارد که مديریت صحيح دانش پاسخگوي آن است .اما نکتة شایان توجه
ِ
مديریت مؤثر انتقال ،آنرا با چالش روبهرو
در اين ميان ،ماهيت غي ر ملموس و انتزاعي دانش است که
کرده است ،بنابراين انجام دادن پژوهشهاي بيشتري در حوزة چرخة دانش ،ضروري به نظر ميرسد .در
اين ميان فرايند پيوند «پژوهش» و «عمل» و نيز اطمينان از استفادة بهينة دانش مربوط به نتايج تحقيقات،
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مبحثي مهم و ملموس است كه امروزه با عبارت «ترجمان دانش» مطرح ميشود .پژوهشگران مختلفي
براي کشف حلقههاي موجود بين توليد دانش تا کاربرد آن ،در عمل تالش کردهاند تا با شناسايي آنها
در علــوم و جوامع علمي گوناگون که در کار توليد و بهکارگيري دانش نقش دارند ،بتوانند موجبات
تســهيل فرايند ترجمان دانش را فراهم کنند ،زيرا ترجمان دانش در تمامي حوزههاي علوم بشــري از
جمله علومانساني حائز اهميت و داراي نقش اساسي است .البته با توجه به مهجور بودن مبحث ترجمان
دانش در علومانســاني و نيز اين مهم كه كســب معرفت از پديدهها و رويدادهاي انســاني و اجتماعي
بهعنوان واقعیات علميِ ،
هدف بســياري از عالمان و انديشمندان است ،توجه به ترجمان دانش در علوم
انساني مقولة شایان تأملي است .بنابراين طراحي ابزاري براي خودارزيابي ترجمان دانش در علومانساني
گامي در جهت پيشــرفت اين مقوله در اين علوم اســت .اســتفاده از ابزارهاي خودارزيابي در ترجمان
دانش بســيار مفيد خواهد بود ،زيرا اصوالً خود پژوهشــگران ارزيابي صحيحــي از ميزان فعالیتهاي
ترجمان دانش خود دارند البته اين موضوع به وجود آگاهي و درک مشترک از مفهوم ترجمان دانش
و مفاهيم و فعالیتهاي مربوط به آن منوط اســت .اين پژوهش با هدف تدوين يك ابزار خودارزيابي
براي پژوهشگران علومانساني انجام شد و ابزاري شامل سي و سه عبارت در پنج حيطة مجزا شامل مسئلة
پژوهش ،نتايج پژوهش ،انتقال دانش ،اشتراك دانش و كاربرد دانش است .استفاده از ابزار خودارزيابي
ويژة محققان در واقع روشي براي شناسايي و فهرست کردن فرصتها و چالشهاي انتقال دانش است
كــه بهصورت فردي ،بهكار گرفته ميشــود و نكتة مهم اين اســت كه اين ابزار بــراي انجام مطالعات
كم ِي نتايج آنها بهكار میرود .بســياري از پژوهشها ،ساختارهاي مفهومي و
پيمايشــي و ارزيابيهاي ّ
ابزارهاي مرتبط با ترجمان ،انتقال و استفاده از دانش را نشان ميدهند .اين تحقیقات اصول موردنياز و
همچنين حلقههاي واسط از «توليد دانش» تا «استفاده از دانش» را تبيين ميکنند كه از طريق آنها ميتوان
با فواصل موجود بين «استفاده از دانش منتج از تحقيق» و «توليد دانش» آشنا شد .نكته شايان ذكر اينكه
ن گونه تحقيقات به ساير پژوهشگران محتاط بود .ازسويديگر ،چون امکان
باید در تعميم يافتههاي اي 
دارد پژوهشــگران ،ميزان فعالیت انتقال دانش خود را بهتر از واقعیت ارزيابي كنند ،شــاید خودارزيابي
دچار سوگيري اطالعات باشد.
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