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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر شناسایی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاههای اطالعاتی
(ساینس دایرکت ،تیلور و فرانسیس ،اریک و امرالد) در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی است .روش:
روش پژوهش تحلیل محتوا است و در آن به بررسی ترجمان دانش و مطالب مرتبط ،در مقاالت موجود در
 4پایگاه اطالعاتی منتخب شامل ساینس دایرکت ،اریک ،تیلور و فرانسیس و امرالد از  1985تا 2013
پرداخته است .یافتهها :پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت با  115مقاله از کل ( ،)152دارای بیشترین مطالب
مرتبط با ترجمان دانش و نیز بیشترین مقاله ( 92مقاله) در حوزه پزشکی پیشرو است .باگذشت نزدیک به
سه دهه ،از آغاز انتشار ،مقالههای این حوزه روند صعودی داشتهاند .در حوزه پزشکی موضوعات مرتبط با
ترجمان دانش شامل بیماریها ،سالمت ،آموزش استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد و در حوزه
غیرپزشکی ،شامل نظامهای رایانه¬ای ،آموزش ،هستیشناسی و مدیریت دانش است .نتیجهگیری :توجه
به حوزه ترجمان دانش رو به رشد است و باوجود قدمت بیشتری که در حوزه پزشکی دارد ،محققان و
پژوهشگران سایر علوم نیز به آن عالقه¬مند شدهاند .بنابراین ،بحث ترجمان دانش در همه علوم قابلپیگیری
است و میتوان از قابلیتهای آن ،برای کاربردی کردن مدیریت دانش در علوم مختلف بهره برد.

واژگان کلیدی :پایگاههای اطالعاتی؛ پژوهش؛ ترجمان دانش؛ مدیرت دانش.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک) ،تهران ،ایرانpournaghi@irandoc.ac.ir ،
 .2استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایرانlnemati@yahoo.com.
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مقدمه
عصر حاضر ،عصر تحوالت و تغییرات شگرف در دانش بشری است .اهمیت فزاینده
دانش ،سازمانها را ناگزیر میسازد تا نسبت به معانی مدیریت ،تولید و انتقال دانش در
سطح فردی و سازمانی بیشتر بیندیشند .این موضوع سازمانها را با چالشهایی درزمینه
چگونگی پردازش دانش و انتقال آن روبهرو ساخته است .اهمیت انتقال دانش و استفاده
از نتایج پژوهش برای تصمیم گیران ،در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت رو به
افزایش است .کشورهای کمدرآمد به علت کمبود منابع با چالشهای بسیاری برای
کاربردی کردن دانش روبرو هستند (سنتسو و تاگول .)2006 ،1چنانکه توسعه دانایی
محور جزو ارکان چشمانداز  20ساله کشور ایران قرارگرفته است .همواره میان آنچه
میدانیم و آنچه انجام میدهیم ،ارتباط مطلوب علمی و مستند مشاهده نمیشود .درواقع
اقدامات ما در عمل ،بهندرت از پشتوانههای تحقیقاتی برخوردار است" .ترجمه دانش"

2

فرآیندی است که میتواند این پشتوانههای تحقیقاتی مناسب را در اختیار تصمیم گیران
قرار دهد (صدیقی و همکاران.)1387 ،
عبارت ترجمه دانش از دهه اخیر مطرحشده است اما فکر پر کردن شکاف میان
تحقیق و سیاست حداقل از اواسط قرن بیستم قدمت دارد .در این زمان دانشمندان علوم
اجتماعی که تالش میکردند استفاده از تحقیقات را در عرصه سیاستگذاری تقویت
نمایند ،بهتدریج به فرآیند تصمیمسازی توجه کردند .از سوی دیگر تصمیمگیرندگان نیز
برای به دست آوردن اطالعات حاصل از پژوهش اظهار رغبت کردند .کارول وایس 3از
نخستین کسانی بود که به این موضوع پرداخت .آنچه او در مورد "بهرهبرداری از
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تحقیق" 4نوشته ،هنوز هم بهخوبی و بهصورت کامل قابل استناد است (وایس .)1979 ،از
آن زمان ،تالش افراد و سازمانهای بسیاری بر تبیین مفاهیم اصیل این مقوله متمرکزشده
است .مروری کوتاه بر مطالب موجود ،روشن میسازد ،که افراد و سازمانها مفاهیم
1. Santesso & Tugwell
2. Knowledge translation
3. Weiss
4. research utilization
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مشابه را با واژگان متفاوتی نامگذاری کردهاند .امروزه دانشگاهها و مراکز پژوهشی از
طریق انتقال و تبادل دانش درونسازمانی و برونسازمانی ،بهعنوان یکی از مهمترین
بخشهای ترجمان دانش ،به شمار میروند.
ترجمان دانش عبارت از فرایند تولید ،تبادل و بهکارگیری صحیح دانش ازنظر اخالقی
است که در سامانهای پیچیده از برهمکنشها میان پژوهشگران و مصرفکنندگان پژوهش،
به ارائه محصوالت و خدمات مؤثرتر و تقویت نظامهای پژوهشی منجر میشود .درواقع
منظور از ترجمان دانش ،انتقال نتایج پژوهشها به محل استفاده واقعی آنها است (یزدی
زاده و مجد زاده .)1388 ،ترجمه دانش بهطور بالقوه ،فرایندی است که همگی فعالیتها از
"تولید دانش"" ،انتقال دانش" و "استفاده از دانش" را در برمیگیرد (مجد زاده و
همکاران .)2008 ،1درواقع این فرایند ،دانش حاصل از پژوهش را از بیمصرفی به عرصه
عمل منتقل میکند .برای پر کردن شکاف میان پژوهش و عمل در حوزههای مختلف باید
دنیای پژوهشگران و سیاست گذاران به یکدیگر نزدیک شود .فرایند پیوند پژوهش و عمل
در نوشتهها ،با عناوین مختلفی مانند استفاده از دانش ،2نشر دانش ،3واسطهگری دانش،4
انتقال دانش 5و تبادل دانش 6آمده است .اگرچه برخی ،این کلمات را بهصورت معادل به
کار میبرند ،تفاوتهایی میان آنها وجود دارد که باید به آنها دقت کرد .انتقال دانش،
فرایندی با ماهیت خطی است که در آن ابتدا فکر "پژوهش" به وجود آمده ،سپس
پژوهش انجام میشود و در آخر نتایج آن در اختیار کاربران قرار میگیرد .درحالیکه
"ترجمه دانش" دربرگیرنده تعامل میان محققان و استفادهکنندگانِ دانش است (صدیقی و
همکاران.)1387 ،
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سازمان کانادایی تحقیقات خدمات سالمتی 1چارچوبی برای انتقال دانش ،بهعنوان
بخشی از ترجمه دانش پیشنهاد کرده است .انتقال دانش ،فرآیندی است که اطالعات را
از مبدأ بهسوی استفادهکنندگان از تحقیق حرکت میدهد که شامل فعالیتهای زیر است:
 تشویق محققان و تصمیم گیران به همکاری برای تعیین پرسشها و نیازها و یافتن
پاسخ آنها؛
 تأمین منابع (مانند مجلهها ،کارگاهها ،سایتها)؛
 مستقر کردن نظامهای نشر نتایج تحقیق و
 تشویق به استفاده از نتایج پژوهشها (شواهد) در راستای استفاده کاربردی از آنها.
سازمان کانادایی پژوهشهای خدمات سالمتی معتقد است که ترجمه دانش به معنای
تبادل ،سنتز و کاربرد یافتههای تحقیق بهواسطه نظام پیچیدهای از ارتباطات میان محققان و
استفادهکنندگان از دانش است .بهبیاندیگر ترجمه دانش تسریعکننده "چرخه دانش" در
راستای تبدیل دانش به عمل است (یانگ .)2005 ،2چرخه دانش در شکل  1نشان دادهشده
است که در آن ترجمه دانش در شش نقطه این چرخه وجود دارد .این شکل نشان
میدهد ،ترجمه دانش مجموعهای از فعالیتهای گوناگون است که در تمامی چرخه
دانش قرار دارند.
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1. Canadian Health System Research Foundation -CHSRF
2. Young
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شکل  .1مراحل انتقال پژوهش در چرخه ترجمه دانش (مؤسسه تحقیقات بهداشتی کانادا)2006 ،1

لنفانت 2معتقد است ،ترجمه دانش فرآیندی است که دانش را از بیمصرفی به عرصه
عمل منتقل کرده و آن را بهصورت دانشی مرتبط در دسترس افراد قرار میدهد.
بهبیاندیگر ترجمه دانش به معنای کاربردی کردن آن چیزی است که میدانیم (لنفانت و
شاتاک.)2003 ،3
بهطورکلی عوامل مؤثر و موانع در فرایند انتقال دانش ،استفاده از نتایج تحقیق؛ و در
عرصه سیاستگذاری مطرح میشوند .از عوامل مؤثر و موانع در انتقال دانش میتوان به
عوامل فرهنگی ،انگیزه ،عوامل فردی و دسترسی به فناوری اطالعات اشاره کرد که هر
یک در جای خود ،میتواند عاملی مؤثر در انتقال دانش و یا ایجاد مانعی برای آن باشد .به-
طور مثال تأثیر فرهنگسازمانی در انتقال دانش در گویههای مختلفی نمود پیدا میکند و
اودل و گریسون .)1998 ،6عامل اصلی در ایجاد انگیزه مثبت در انتقال دانش حس اعتماد
1. Canadian Institute of Health Research
2. Lenfant
3. Lenfant, and Shattuck,
4. Fiol and Lyles
5. Skyrme and Amidon
6. O’Dell and Grayson
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میان افراد یا بخشهای مختلف یک سازمان است .وجود حس اعتماد ،بهعنوان محرک
تبادالت اجتماعی عمل میکند (فاکویاما1995 ،1؛ تیلر و کارمر1996 ،2؛ گاه )2002 ،3و
نبود آن ،انگیزه انتقال دانش را از میان خواهد برد .یکی دیگر از عوامل اصلی در آموختن
و به کار بستن پژوهش در عمل ،خصوصیات فردی افراد است (بریار و همکاران2003 ،4؛
تامپسون ،استابروکس و دگنر .)2006 ،5همچنین دسترسی به فناوری اطالعات با توجه به
پیشرفتهای چشمگیری که در سالهای اخیر رخداده ،قابلیتهای جدیدی را برای فرآیند
مدیریت دانش به وجود آورده است .عدم دسترسی به فناوریها و یا عدم آموزش افراد
برای استفاده از آن از عواملی است که تأثیر منفی بر انتقال دانش دارد.
درباره عوامل مؤثر و موانع استفاده از نتایج تحقیق ،شاخصهای تأثیرگذار ازنظر
الندری 6در سازمانها عبارتاند از :میزان تسلط استفادهکنندگان به موضوع تحقیق ،میزان
معلومات استفادهکنندگان ،ارتباط میان محققان و استفادهکنندگان ،بسترسازمانی 7تصمیم
گیران (لندری ،الماری و آمارا ،)2003 ،8کیفیت تحقیق (لنگر)2000 ،9؛ و عوامل فردی
مانند باورها و بینشها ،میزان مشارکت در فعالیتهای پژوهشی ،میزان درخواست
اطالعات و دانش ،میزان تحصیالت ،ویژگیهای شخصیتی ،عوامل اقتصادی اجتماعی
(استابروکس و همکاران )2003 ،10و درنهایت ارزشها و نگرشها (دنیس و همکاران،11
 .)2003درواقع تالش برای افزایش و ارتقای این شاخصها استفاده از نتایج تحقیق را عملی
میسازد و نبود آنها بر استفاده از نتایج تأثیر منفی دارد.
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1. Fukuyama
2. Tyler and Kramer
3. Goh
4. Bryar et al.
5. Thompson, Estabrooks and Degner
6. Landry
7. Organizational context
8. Landry, Lamari and Amara
9. Langer
10. Estabrooks et al.
11. Denis et al.
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با توجه به اهمیت ترجمان دانش ،این پژوهش تالش کرده است به بررسی روند
پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاههای اطالعاتی ساینس دایرکت ،تیلور و
فرانسیس ،اریک و امرالد بپردازد و در این راستا به  4پرسش پاسخ داده است.
 .1مقاالت مرتبط با ترجمان دانش در پایگاههای اطالعاتی موردبررسی در حوزه پزشکی
و غیرپزشکی به چه میزان است؟
 .2روند رشد مقاالت مرتبط با ترجمان دانش در سالهای مختلف در حوزه پزشکی و
غیرپزشکی در پایگاهها چگونه است؟
 .3موضوعات مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاهها کدماند؟
 .4مجالت مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاهها کدماند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوا انجامگرفته و در آن به بررسی ترجمان دانش و
مطالب مرتبط ،در مقاالت موجود در  4پایگاه اطالعاتی منتخب شامل ساینس دایرکت،1
اریک ،2تیلور و فرانسیس 3و امرالد 4در فاصله زمانی از ابتدای تأسیس پایگاهها تا پایان
 2013پرداخته است .معیار انتخاب پایگاههای اطالعاتی ،پوشش کلی در حوزههای مختلف
علم و همچنین قابلیت دسترسی از طریق کتابخانه الکترونیک دانشگاه تهران بود .اطالعات
کتابشناختی مقالهها (شامل عنوان ،سال ،موضوع ،نام نشریه) در کاربرگههای طراحیشده
برای این منظور وارد شد .دادهها با استفاده از روش کتابسنجی مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفت .بهمنظور تحلیل دادهها و ترسیم نمودارها از نرمافزار اکسل استفاده شد.

در این بخش یافتههای مرتبط با سؤاالت پژوهش ارائهشده است.

1. Science Direct
2. Eric
3. Taylor & Francis
4. Emerald
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جدول  .1میزان مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در پایگاههای اطالعاتی
پایگاه

مقاالت پزشکی

مقاالت غیرپزشکی

کل

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

ساینس دایرکت

115

94

81/73

21

18/27

تیلور و فرانسیس

30

18

60

12

40

اریک

4

4

100

0

0

امرالد

3

1

33/33

2

66/66

مجموع

152

117

-

35

-

بررسی میزان مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در پایگاههای اطالعاتی موردنظر نشان داد،
درمجموع  152مقاله مرتبط با کلیدواژه ترجمان دانش در این پایگاه وجود دارد؛ ساینس
دایرکت با  ،115تیلور و فرانسیس با  ،30اریک  4و همچنین امرالد با  3مقاله .همچنین در
پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت  94مقاله ( 81/73درصد) به موضوعات پزشکی و 21
مقاله ( 18/27درصد) به غیرپزشکی اختصاصیافته است .در فرانسیس و تیلور  18مقاله (60
درصد) به موضوعات پزشکی و  12مقاله ( 40درصد) به غیرپزشکی مربوط است .پایگاه
اطالعاتی امرالد  2مقاله ( 66/66درصد) غیرپزشکی و  1مقاله ( 33/33درصد) پزشکی
دارد .در پایگاه اطالعاتی اریک 100 ،درصد مقالهها پزشکی است (جدول .)1
برای تعیین روند رشد مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در سالهای مختلف در دو
حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاهها ،نمودار  ،1ترسیم شد .بر اساس یافتهها ،باگذشت
نزدیک به سه دهه ،از انتشار ،مقالههای مرتبط روند صعودی داشته و نقطه عطف و رشد
چشمگیر مقالههای ترجمان دانش ،از  2011تا  2012بوده است .با توجه به منتشر نشدن
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کامل مجالت مربوط به  ،2013انتظار میرود با انتشار دورههای تأخیری برخی نشریات،
شاهد رشد بیشتری در این زمینه باشیم.

روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

نمودار  .1رشد مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در سالهای مختلف در حوزه پزشکی و غیرپزشکی

در نمودارهای  1و  2و  ،3رشد مقاالت ترجمان دانش بهصورت کلی و نیز به تفکیک
پزشکی و غیرپزشکی آمده است .در نمودار  ،2مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در حوزه
پزشکی از  2007تا  2008بیشترین رشد را داشته و توجه به بحث ترجمان دانش در حوزه
پزشکی قدمت بیشتری دارد ،درحالیکه بر پایه نمودار  ،3روند رشد در حوزه غیرپزشکی
از  2010صعودی بوده و در سالهای اخیر توجه به بحث ترجمان دانش در حوزههای
غیرپزشکی نیز مطرحشده است .همچنین بیشترین رشد مقاالت ترجمان دانش در حوزه
پزشکی در پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت به چشم میخورد و در حوزه غیرپزشکی
مربوط به پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت و فرانسیس و تیلور است .پراکندگی روند رشد
مقالههای ترجمان دانش در حوزه غیرپزشکی ،نسبت به حوزه پزشکی قابلتوجه است
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نمودار  .2رشد مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در سالهای مختلف در حوزه پزشکی

نمودار  .3رشد مقالههای مرتبط با ترجمان دانش در سالهای مختلف در حوزه غیرپزشکی
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موضوعات مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاههای اطالعاتی در
جدول  ،2مشاهده میشود.

روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

جدول  .2فراوانی موضوعات تخصصی ترجمان دانش حوزه پزشکی در پایگاههای اطالعاتی
موضوع

Science
Direct

Emerald

Eric

& Taylor
Francis

مجموع

بیماریها

36

0

0

1

37

سالمت

14

0

1

10

25

آموزش و استانداردها

16

0

1

4

21

پزشکی مبتنی بر شواهد

15

1

1

3

20

پرستاری

5

0

0

0

5

مدیریت درد

4

0

0

0

4

درمان

2

0

1

1

4

مجموع

92

1

4

19

116

پایگاه ساینس دایرکت در حوزه پزشکی مقام نخست را دارد و بیشتر موضوعات آن
مربوط به بیماریها (فشارخون باال ،سرطان ،دیابت و  )...است .پسازآن موضوعات
سالمت ،آموزش و استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد قرارگرفتهاند .بر پایه این جدول،
بیشترین موضوعات تخصصی پزشکی در حوزه ترجمان دانش به ترتیب مربوط به
پایگاههای اطالعاتی ساینس دایرکت با  ،92تیلور و فرانسیس با  ،19اریک با  4و امرالد با 1
مقاله است؛ بنابراین مرتبطترین پایگاه اطالعاتی حوزه پزشکی ،ساینس دایرکت و کمترین
آنها امرالد است  .در میان موضوعات تخصصی در حوزه ترجمان دانش پزشکی نیز،
بیماریها ،سالمت ،آموزش و استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد در اولویت قرار دارند
(جدول .)2
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جدول  .3فراوانی موضوعات تخصصی ترجمان دانش حوزه غیرپزشکی در پایگاهها
موضوع

Science
Direct

Emerald

Eric

& Taylor
Francis

مجموع

نظامهای رایانهای

10

1

0

0

11

ترجمان

6

0

0

3

9

آموزش

3

0

0

5

8

سایر

2

0

0

1

3

هستیشناسی

1

0

0

1

2

مدیریت دانش

0

0

1

0

1

مجموع

22

1

1

10

34

در حوزه غیرپزشکی نیز ،موضوعات نظامهای رایانهای ،ترجمان ،آموزش ،هستیشناسی و
مدیریت دانش بیشترین موضوعات مرتبط با ترجمان دانش بوده و در میان پایگاهها،
بیشترین موضوعات در ساینس دایرکت و مربوط به موضوع نظامهای رایانهای بود و
پسازآن موضوع ترجمان و آموزش بیشتر موردتوجه قرارگرفته است (جدول .)3
جدول  .4میزان مقالههای نشریات تخصصی ترجمان دانش
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نام نشریه

تعداد

درصد

Journal of Clinical Epidemiology

13

9/84

Canadian Journal of Cardiology

10

7/57

Social Science & Medicine

9

6/81

Journal of Safety Research

5

3/78

Resuscitation

4

3/03

Health policy

4

3/03

Canadian Journal of Diabetes

4

3/03

Research Policy

3

2/27

International Journal of Nursing
Studies

3

2/27

Archives of Physical Medicine and
International Journal of Nursing
Studies

3

2/27

3

2/27

نام نشریه

تعداد

درصد

Journal of Continuing Education in the
Health Professions

3

2/27

Patient Education and Counseling

3

2/27

روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش
Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation
Journal of Pain and Symptom
Management
Information Systems

3

2/27

2

1/51

2

1/51

Australasian Emergency Nursing
Journal

2

1/51

Arts & Health

2

1/51

سایر نشریات

54

40/90

بهمنظور تعیین مجالت مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاههای
اطالعاتی موردبررسی ،جدول  4نشان داد ،سه نشریه " Journal of Clinical
 "Canadian Journal of Cardiology" ،" Epidemiologyو " & Social Science

 "Medicineبیشترین مقالههای ترجمان دانش حوزه پزشکی در پایگاههای اطالعاتی
موردبررسی را منتشر کردهاند (جدول .)4
جدول  .5فراوانی نشریات تخصصی ترجمان دانش حوزه غیرپزشکی
نام نشریه

تعداد مقاالت

درصد مقاالت

Information Systems

2

5/71

Research Policy

2

5/71

سایر نشریات

31

88/58

مجموع

35

100

درباره نشریات تخصصی ترجمان دانش حوزه غیرپزشکی در پایگاههای اطالعاتی ،جدول
 5نشان میدهد ،پراکندگی بسیاری در انتشار مقاالت آنها وجود دارد و نشریه خاصی بر

بحث و نتیجهگیری
تصمیم گیران به دو علت عمده نیازمند ترجمان دانش هستند .نخست ،حجم باالی مطالب
موردنیاز آنها است .بهطور مثال ،از اواخر قرن بیستم ،هرساله ،حدود  17000عنوان کتاب
در حوزه علوم پزشکی چاپ میشود؛ هرسال به مقدار  7درصد بر این تعداد افزوده می-
شود و تصمیم گیران ازجمله پزشکان ،برای همگام شدن با اطالعات جدید ،روزانه
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نیازمند خواندن حداقل  30مقاله هستند (دیویداف و همکاران1995،1؛ کالسن ،جاداد و
موهر .)1998 ،2دوم ،پیچیدگی مطالب برخی پژوهشها ازنظر آماری یا فنی است که
درک آنها را مشکل میسازد ،بنابراین به نظر میرسد بحث ترجمان دانش از اهمیت
ویژهای در کاربردی کردن پژوهش و اشاعه آن به جامعه هدف برخوردار است .ازنظر
دیویس و همکاران نیز فرایند ترجمان دانش بهخودیخود به انتشار پژوهش در سطح
گسترده کمک میکند (دیویس ،ناتلی و والتر.)2008 ،3
امروزه حجم عظیم اطالعات تولیدشده ،عدم ارتباط موضوعی مطالب ،عدم قابلیت
انتقال مفاهیم و عدم آمادگی سیاستمداران برای بهکارگیری دانش تولیدشده ،باعث
میشود تا مدیریت دانش در سطوح سازمانی و فردی ،موردبحث و نظر صاحبنظران این
حوزه قرار بگیرد .درواقع ترجمان دانش ،راهکار عملی مدیریت دانش و کاربردی کردن
پژوهشها است و به عبارتی پلی میان صنعت و دانشگاه و نیز تولیدکنندگان و بهرهگیران
دانش است.
در حوزه ترجمان دانش به شکل تئوری و در سالهای اخیر کاربردهای عملی،
پژوهشهای مختلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است و پژوهشگران
مختلف برای کشف حلقههای موجود بین تولید دانش تا کاربرد آن ،در عمل تالش کرده-
اند تا با شناسایی آنها در علوم و جوامع علمی گوناگون که در کار تولید و بهکارگیری
دانش نقش دارند ،بتوانند موجبات تسهیل فرایند ترجمان دانش را فراهم آورند
(بابالحوائجی و همکاران1392 ،؛ شارع پور و آزاد ارمکی1380 ،؛ صدیقی و همکاران،
1386؛ فضلی1390 ،؛ نجات و همکاران1387 ،؛ لن و راجرز.)2011 ،4
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همچنین تعدادی از پژوهش ها به بررسی روند پژوهش در علوم مختلف پرداختهاند
بهعنوانمثال شارع پور ،آزاد ارمکی و صالحی در پژوهش خود با عنوان روند جهانی
جامعهشناسی به بررسی مجموعه مقاالت ارائهشده در کمیتههای پژوهشی کنگره جهانی
1. Davidoff et al.
2. Klassen, Jadad and Moher
3. Davies, Nutley and Walter
4. Lane & Rogers

روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

جامعهشناسی بر اساس مالکهای مختلف توزیع مقاالت بر اساس کشورها ،زبان
مورداستفاده در کنگره ،نحوه تألیف مقاالت ،رابطه بین متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و
بازده علمی و حوزههای تخصصی موردتوجه در کنگره پرداخت و آنها را مورد تحلیل
محتوا قراردادند و درنهایت اولویتهای حوزههای جامعهشناسی در میان برخی از کشورها
شناسایی گردید .لیکن چگونگی روند ترجمان دانش در هیچیک از مطالعات به چشم
نمیخورد (شارع پور ،آزاد ارمکی و صالحی.)1380 ،
بررسی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاههای اطالعاتی ساینس
دایرکت ،تیلور و فرانسیس ،اریک و امرالد نشان داد توجه به بحث ترجمان دانش رو به
رشد است و باوجود قدمت بیشتری که در حوزه پزشکی دارد ،محققان و پژوهشگران سایر
علوم نیز به آن عالقهمند شدهاند و در سالهای اخیر شاهد رشد مقاالت تخصصی در این
زمینه هستیم .ازاینرو ،ترجمان دانش در همه علوم قابل رشد و پیگیری است و میتوان از
قابلیتهای ترجمان دانش برای کاربردی کردن مدیریت دانش در علوم مختلف بهره برد.
همچنین یافتهها حاکی از وجود پراکندگی بیشتر درروند رشد مقالههای ترجمان دانش در
حوزه غیرپزشکی با تمرکز بر علوم مختلف است؛ .بهطور مثال موضوعات نظامهای رایانه-
ای ،آموزش ،هستیشناسی و مدیریت دانش موردبحث پژوهشگران بوده است و به نظر
میرسد تالشهای بسیاری برای استفاده از قابلیتهای ترجمان دانش در مدیریت دانش
سازمانها و افراد در حوزههای مختلف علوم در جریان است .در ایران نیز باوجود تالش
بسیار برای مدیریت اجرایی این فرایند ،نیاز به تالش بیشتر در این حوزه وجود دارد؛ بر
اساس آمار  ،1392برای حدود  70درصد از  800طرح مربوط به پیادهسازی ترجمان دانش
سازی بهعنوان نخستین موضوع در ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه ترجمان دانش مطرح
است .به عقیده مارتین و همکاران ،باید توجه بیشتری به پژوهشها در حوزه ترجمان دانش
شود و اولویتهای پژوهشی ترجمان دانش در راهبردهای سازمانها در نظر گرفته شود
(مارتین ،کوری و فین .)2009 ،1مارتین و همکاران ( )2009و دیکسون )2010( 1معتقدند
1. Martin, Currie and Finn
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بهمنظور انجام پژوهشهای مشارکتی ،پویاسازی فرهنگسازمانی و پیادهسازی ترجمان
دانش در سازمانها ،سیاستهای سازمانی باید موردبازنگری قرار گیرد.
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