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Abstract 
Objectives: Today, there is a huge volume and complexity of knowledge produced by the 

Ministry of Science, Research, and Technology, and the problems and existing problems and 

limitations in providing resources and providing the necessary infrastructure, especially for 

engineering research in industries and organizations. Applying optimal knowledge is important 

for exploiting research results and achievements within the context of knowledge translation. So 

that investment in engineering and industry groups is not wasted, and these studies will be 

directed to commercialization. Accordingly, the present study aimed to determine the 

knowledge translation status of faculty members of engineering departments at the Shahid 

Chamran University of Ahvaz. 

Methods: The present study is applied in terms of purpose and has been developed as a 

survey with a descriptive approach. The research population consisted of faculty members of the 

Faculty of Engineering at the Shahid Chamran University of Ahvaz.  

Results: The results showed that the performance of faculty members of engineering 

departments in the field of “research question” with a mean and standard deviation of 19.39 ± 

5.11, for “knowledge production” with a mean and standard deviation of 24.98 ± 5.96, in the 

field of “knowledge transfer” with a mean and standard deviation of 39.52 ± 10.34, and a mean 

and standard deviation of 12.04 ± 4.50 for “promoting the use of evidence”, all of which are 

deemed to be at the desired levels. In the final assessment, the researchers' performance status in 

the entire process of knowledge translation was reported with a mean and standard deviation of 

95.94 ± 23.25 was considered to be at the desired level as well. 

Conclusions: First, the Shahid Chamran University of Ahvaz must devise an appropriate 

structure such as a knowledge translation committee and provide the grounds for the 

participation of knowledge brokers in order to improve the state of knowledge translation to a 

very desirable level. Furthermore, the university must adapt the research organization to the 

extant needs by following the focused activities of the industry and community relations group. 
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Accordingly, another remarkable factor in attaining the above end is the provision of costs 

and financial support for research in line with the aims of knowledge translation. In addition, the 

research grants for applied and operational projects can be increased, and some of the promotion 

and employment regulations can be directed towards knowledge translation to encourage 

researchers and motivate their decisions with the assistance of the Vice Chancellor for Research 

and Technology and the Vice Chancellor for Education. 

 

Keywords: Knowledge translation, Research question, Knowledge production, 

Knowledge transfer, Promoting the use of evidence, Researchers, Faculty members, Industry, 

Shahid Chamran University of Ahvaz. 
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 چکیده

های وزارت علوم، تحقیقات  امروزه از یک طرف به دلیل حجم عظیم و پیچیدگی دانش تولید شده در پژوهش هدف:
های الزم، به ویژه برای  آوری زیرساخت ها در تهیه منابع و فراهم وجود مشکالت و محدودیت و فناوری و از طرف دیگر

برداری از نتایج و دستاوردهای پژوهشی  ها، استفاده بهینه از دانش برای بهره های مهندسی در صنایع و سازمان پژوهش
های مهندسی و صنایع به هدر نرود  گروه گذاری در در چارچوب ترجمان دانش حائز اهمیت است. بدین جهت که سرمایه

ن وضعیت ترجمان دانش ییلذا، پژوهش حاضر با هدف تع سازی هدایت شوند. ها به سمت تجاری و در ادامه، این پژوهش
 انجام شده است. های مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز اعضای هیأت علمی گروه

ع پیمایشی با رویکرد توصیفی است. جامعه پژوهش را اعضای پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نو روش:
 هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل دادند. 

با « سوال پژوهش»های مهندسی در حیطه  نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد اعضای هیأت علمی گروه ها: یافته
، در حیطه 98/24 ±96/5با میانگین و انحراف معیار« تولید دانش» ، در حیطه39/29 ±22/5میانگین و انحراف معیار

با میانگین و « ترویج استفاده از شواهد»و همچنین در حیطه  52/39± 34/22با میانگین و انحراف معیار« انتقال دانش»
ر کل فرآیند ، همگی در سطح مطلوب قرار دارند. در بررسی نهایی، عملکرد پژوهشگران د24/22± 52/4انحراف معیار

 نیز در سطح مطلوب معرفی شد. 94/95± 25/23ترجمان دانش با میانگین و انحراف معیار
شهید چمران   پیش از هر چیز به منظور ارتقای وضعیت ترجمان دانش به سطح بسیار مطلوب، دانشگاه گیری: نتیجه

گران دانش و همچنین پیگیری   رکت واسطهترجمان دانش و مشا  بایست با ایجاد ساختار مناسب مانند کمیته اهواز می
 های متمرکز گروه ارتباط با صنعت و جامعه، به انطباق تشکیالت پژوهشی با نیازهای موجود بپردازد.  فعالیت

                                                           
(. بررسی وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی: مطالعه موردی دانشگاه شهید 1041زاده، شهناز؛ دخش، سارا ) خادمی استناد به این مقاله:. 1

 DOI: 10.22091/stim.2021.7398.1658. 071-022ص (،3)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتچمران اهواز. 

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  66/00/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  65/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  30/02/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©
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بر این، به  ها با اهداف ترجمان دانش است. عالوه مالی پژوهش  ها و حمایت آوری هزینه عامل مهم دیگر، فراهم
توان با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت  ان و ایجاد انگیزه در تصمیمات آنان میمنظور تشویق پژوهشگر

گیری بخشی از مقررات ارتقاء و  های کاربردی و عملیاتی و جهت آموزشی دانشگاه به افزایش گرنت پژوهشی طرح
 استخدام اعضای هیأت علمی به سوی ترجمان دانش پرداخت.

 

انش، سوال پژوهش، تولید دانش، انتقال دانش، ترویج استفاده از شواهد، پژوهشگران، ترجمان د ها: کلیدواژه

 اعضای هیأت علمی، صنعت، دانشگاه شهید چمران اهواز.
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 . مقدمه1

ها و موسسات دولتی و خصوصی در گرو تولید و به کارگیری  در عصر حاضر، حیات سازمان
، دانش، اطالعاتی است 2«حقایق تازه»ایی در کتاب از دانش یا دان 1دانش است. طبق تعریف دراکر

های زمانی  که از طریق فراهم کردن زمینه تغییر در یک فرد یا نهاد، بازتابی متفاوت از افراد در بازه
های دانش این است که از طریق انتشار و مبادله  (. یکی از ویژگی۴۸۸۱گوناگون دربردارد )دراکر، 

ها برای تولید   هایی که سازمان  شود. با توجه به هزینه  انش جدیدی میکند و منجر به خلق د رشد می
گیری بهینه از این تولیدات اهمیت باالیی دارد که این مهم از طریق   شوند، بهره  دانش متحمل می

گذاری روی  توانند با سرمایه ها می پذیر است. سازمان  نفعان امکان انتقال دانش پژوهشگران به ذی
ها در زمان  حاصل از پژوهش، به افراد یا سازمان 3، راهبردهایی را برای انتقال دانشدانش خود

(. مدیریت دانش تولید شده ۴3۹9)صدیقی و همکاران،  ای مطلوب فراهم نمایند مناسب و به شیوه
در هر سازمان جهت بهبود عملکرد آن سازمان امری ضروری است. این فرآیند شامل طراحی 

آوری، گزینش تجارب  سازی دانش، دستیابی به اطالعات و دانش موجود، جمع برنامه، پیاده
، کاربردی کردن دانش کسب شده به منظور انجام وظایف و ایجاد 4سازمانی، تسهیم و انتشار دانش

هرنانز و  -؛ کاراسکو6009، 5)ماتیال و اریکسون فرآیند ارزیابی و کنترل کیفیت اطالعات است
ارتباط مطلوب علمی  بایست؛ بین پژوهش و عمل گونه که می ن حال آن(. با ای60۴2، 6جیمز

به  7فرآیند ترجمان دانش(. ۴3۸۹؛ رستمی و همکاران، ۴3۹9وجود ندارد )صدیقی و همکاران، 
دهد  عنوان بخشی از مدیریت محتوای پژوهشی، دانش را به منظور کاربردی کردن نتایج انتقال می

نفع است  دانیم؛ در ساختاری متناسب با درک گروه ذی ن آن چه میو در کل به معنی کاربردی کرد
  (.۴3۸۱؛ منصورزاده، ۴3۸0)فتحی واجارگاه، 

های مختلف مطرح شده  های گذشته با نام فکر پر کردن شکاف میان پژوهش و عمل در دهه
توسط اصطالح ترجمان دانش با دیدگاهی جدید و معنادار  6000است، اما در نهایت بعد از سال 

                                                           
1. Drucker 
2. The New Realities 
3. Knowledge Transfer 

4. Knowledge Dissemination 

5. Mattila & Eriksson 
6. Carrasco-Hernandez & Jimenez 

7. Knowledge Translation 
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( با اشاره به ۴۸9۸) 3(. ویس600۱ ،2رواج یافت )میشل 1موسسه تحقیقات سالمت کانادا
برداری از پژوهش، از اولین کسانی بود که به موضوع ترجمان دانش پرداخت. مرور  مباحث بهره

گیران و کاربران دانش تمایل به  گذاران، تصمیم دهد که پژوهشگران، سیاست منابع مرتبط نشان می
سازی  و تبادل و تجاری 5، استفاده از دانش/ پژوهش4تفاده از واژگان متفاوتی مانند انتقال دانشاس

روند؛ اما  در بیان تعریف ترجمان دانش دارند که به اشتباه به عنوان معادل یکدیگر به کار می 6دانش
کادیا606۴، 7ها وجود دارد )روزن و براتو هایی بین آنتفاوت ( بیان کرده 60۴2) 8(. همچنین آ

ها و  ای از روش است که ترجمان دانش به عنوان بخشی از نظام مدیریت دانش، مجموعه
هایی است که به دنبال کشش و جذب دانش و عمل به سمت و سوی هم، طی یک فرآیند  فعالیت

های کاربرد دانش  دهد؛ با این هدف که در نهایت به افزایش درک و اثربخشی فرآیند دو طرفه رخ می
منتج شود. در مجموع طبق تعریف موسسه تحقیقات سالمت کانادا، ترجمان دانش به معنای 

ای از ارتباطات بین  های پژوهش به واسطه سیستم پیچیده تبادل، ساخت و کاربرد یافته»
کننده چرخه  کنندگان از دانش است. به بیان دیگر، ترجمان دانش تسریع پژوهشگران و استفاده

 (.۴3۹9)صدیقی و همکاران، « تبدیل دانش به عمل استدانش در راستای 

 . بیان مسأله2

سازی فرهنگ ترجمان  ها به عنوان قطب تولید علم، نقش کلیدی در انتقال دانش و پیاده دانشگاه
دانش دارند. چرا که پیشرفت و ارتقای هر کشور با نظام آموزش عالی آن گره خورده است. بنابراین، 

کننده دانش  های مصرف بایست با سازمان ها، می ر عملیاتی نمودن شواهد پژوهشها به منظو دانشگاه
ای هدفمند اجرا شود؛  ای داشته باشند. این ارتباطالت و تعامالت اگر به گونه ارتباط مناسب و دوطرفه

)رستمی و  ها را فراهم خواهد ساخت ها و سازمان های دانشگاه شک زمینه اثربخشی فعالیت بی
                                                           

1. Canadian Institute of Health Research (CIHR) 
2. Mitchell 
3. Weiss 
4. Knowledge Transfer  
5. Research Utilization 
6. Knowledge Exchange & Commercialization 
7. Rosen & Brotto 

8. Acadia 
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(. در سایه این اقدامات، شکاف بین پژوهش و عمل پر شده و در ادامه ترجمان ۴3۸۹ همکاران،
دانش تولید  گردد. ترجمان دانش راهی برای بهبود ارتباط دانشگاه با صنعت است. دانش میسر می

ها و مراکز تحقیقاتی باید در نهایت به کار گرفته شود. صنایع، به عنوان یکی از  شده در دانشگاه
(. الزم به ۴3۸۸، نیازمند مصرف این علم و دانش هستند )کرنوکر و همکاران،  ها ترین مکان ضروری

ها  ذکر است که همکاری استراتژیک بین دانشگاه و صنعت، یک انتخاب عاقالنه از سوی دانشگاه
ها به بودجه  جهت کسب حمایت مالی از صنعت است و موجب کاهش تدریجی وابستگی دانشگاه

(. بنابراین، با حرکت جهان به سمت اقتصاد مبتنی بر 60۴۸، 1د )تینگ، یحیی و تانشو دولت می
ها و صنایع بدون دانش و مدیریت آن یعنی بدون ترجمان دانش، به مرور  ها، سازمان دانایی، دانشگاه

آوری، استفاده و  ها به فراهم زمان قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد؛ زیرا پیشرفت سازمان
(. اما در راستای تالش برای پیشرفت ۴3۸2مدیریت موثر دانش وابسته است )عظیمی و همکاران، 

های وابسته به وزارت  فناوری و اقتصاد کشور، نیاز است که بحث انتقال و ترجمان دانش در سازمان
. چرا که از ها، مورد بررسی قرار گیرد های مهندسی دانشگاه ویژه در گروهعلوم، تحقیقات و فناوری، به

های  یک طرف به دلیل حجم عظیم اطالعات تولید شده و پیچیدگی مطالب برخی از پژوهش
های  آوری زیرساخت ها در تهیه منابع و فراهم مهندسی و از طرف دیگر وجود مشکالت و محدودیت

از نتایج و برداری  ها؛ استفاده بهینه از دانش جهت بهره ها در صنایع و سازمان الزم برای این پژوهش
دستاوردهای پژوهشی در چارچوب ترجمان دانش، حائز اهمیت خواهد بود؛ با این هدف که 

ها به سمت  های مهندسی و صنایع به هدر نرود و در ادامه این پژوهش گذاری در گروه سرمایه
 (.۴3۸2؛ عظیمی و همکاران، 600۱ 2سازی هدایت شوند )ایننگا و اشنایدر، تجاری

 های جامع ایران و وابسته به چمران اهواز نیز به عنوان یکی از دانشگاهدانشگاه شهید 
، با برخورداری از شش مرکز تحقیقاتی و همچنین گروه 3وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کارآفرینی و ارتباط با صنعت، اقدامات رو به رشدی را در زمینه مدیریت ارتباط با صنعت در 
، در 4بندی جهانی تایمز براساس رتبه 6060ای که در سال  به گونههای مهندسی داشته است؛  گروه

                                                           
1. Ting, Yahya & Tan 
2. Inanga & Schneider 
3. Ministry of Science Research and Technology (MSRT) 

4. Times Higher Education 
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رو این  (. یکی از مسائل پیش۴3۸۹)دهقانی،  رتبه ششم ارتباط با صنعت کشور قرار گرفته است
ای با صنایع و  ه است که اعضای هیأت علمی مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز که ارتباط گسترد

های خود در چارچوب ترجمان دانش  در عملیاتی نمودن نتایج پژوهشجوامع دارند، تا چه میزان 
 اند؟ موفق بوده

 . پیشینه پژوهش3

های متعددی در داخل و خارج از کشور به منظور ارزیابی ترجمان دانش و شناسایی  پژوهش
تبط ها و مراکز پژوهشی، صورت گرفته است. در ادامه به موارد مر ها، در دانشگاه عوامل موثر بر آن
های  با بررسی اولیه مطالعات فرآیند ترجمان دانش مشخص شد که اکثر پژوهش اشاره خواهد شد.

ها و مراکز علمی مختلف داخل و خارج از  صورت گرفته، در حوزه پزشکی بودند که در دانشگاه
دگاه یت پژوهش از دیوضع یابیاند. این مطالعات با اهداف مختلفی مانند ارز کشور انجام شده

 ی(، بررس۴3۹۸اصفهان )فردوسی و علوی،  ینتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکا
الم یا یمصوب دانشگاه علوم پزشک یها ت انتقال و تبادل دانش حاصل از پژوهشیوضع

(، تحلیل سطح انتقال و اشتراک دانش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه ۴3۸3)منصوریان و همکاران، 
(، ارزیابی فرآیند ترجمان دانش از ۴3۸۱زاده فالح،  بایی، محقق و عباسعلوم پزشکی ایران )با

انتقال سوال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در میان پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 
( و سنجش وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی ۴3۸9)دخش، استوار و حمیدی، 
( در داخل کشور؛ همچنین ارزیابی نقش مدیریت دانش در ۴3۸۹شیراز )رستمی و همکاران، 

(، سنجش وضعیت ترجمان دانش به صورت 60۴3، 1های بهداشتی )کیسس و همکاران مراقبت
(، بررسی نقش سیستم پشتیبانی 60۴۱، 2تجربی در حوزه آموزش پزشکی )انیورا و همکاران

(، تحلیل 60۴۱، 3)ژانگ، دوان و ژائوگیری بالینی در تسهیل فرآیند ترجمان دانش در چین  تصمیم
، 4وضعیت ترجمان دانش پژوهشگران بهداشت عمومی در برزیل )میراندا، فیگوئرو و پوتوین

-جاردلی، بو -)ال ۴۸-های ترجمان دانش در پاسخ به کووید فورم ( و تقویت نقش پلت6060
                                                           

1. Cases & et al. 

2. Onyura & et al. 

3. Zhang, Duan & Zhao 
4. Miranda, Figueiró & Potvin 
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های اخیر شاهد به  سال اند. اما در ( در خارج از کشور صورت انجام شده6060، 1کاروم و فداله
ایم که در ادامه،  های غیرپزشکی بوده های فرآیند ترجمان و تبادل دانش در پژوهش کارگیری مولفه

 مطالعات مرتبط معرفی خواهند شد.
های مختلف انتقال دانش  ( اهمیت کانال۴3۸6های داخلی، شهبازی و حسنی ) در پژوهش

های فعال  اند. نتایج مطالعه بیانگر این است که بنگاه ردهها و صنایع ایران را بررسی ک بین دانشگاه
در بخش شیمیایی و پتروشیمی، به منظور انتقال دانش، بر نشریات علمی، مالکیت فکری و ثبت 
اختراعات و ایجاد واحدهای جدید دانشگاهی تمرکز دارند و بخش تجهیزات برق و ارتباطات راه 

اند. در نگاهی دیگر،  ها پرداخته ها، به شرکت در اجالس دور هم به منظور انتقال دانش پژوهش
های اطالعاتی  (، روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش را در پایگاه۴3۸3انارکی ) پورنقی و نعمتی

ها نشان داد که توجه به بحث ترجمان دانش در  اند. یافته دو گروه پزشکی و غیرپزشکی بررسی کرده
رشد است. به عبارت دیگر، پژوهشگران سایر علوم هم به این حوزه های غیرپزشکی نیز رو به  حوزه
اند و از موضوعات مورد بحث پژوهشگران دیگر علوم  مند شده و به ضرورت آن پی برده عالقه

شناسی و مدیریت دانش اشاره کرد. همچنین در حال  ای، آموزش، هستی های رایانه توان به نظام می
های  های حسابداری وجود دارد، این است که اکثر موضوع وهشحاضر یکی از مسائلی که در پژ

های شخصی، جدید بودن موضوع، دسترسی به اطالعات اولیه و توانایی استخراج  ها بر پایه نظر آن
شوند و این مطالعات ارتباط کمی با مسائل و نیازهای موجود دارند. به  مقاله از آن انتخاب می

(، به بررسی وضعیت ترجمه دانش حسابداری در ۴3۸۱راد ) یهمین دلیل سرلک، محمدی و گرام
اند. نتایج پژوهش نشان داد که مسیر چرخه ترجمه دانش حوزه حسابداری، از سوال  ایران پرداخته

شود و موانعی برای آن وجود دارد. این مسئله منجر  پژوهش تا استفاده از نتایج به درستی طی نمی
شود. در  مل و در نهایت عدم کاربست نتایج تحقیقات میبه ایجاد فاصله بین پژوهش و ع

( به بررسی وضعیت ترجمان دانش ۴3۸2الحوائجی و موسوی ) الدینی، باب ای دیگر، تاج مطالعه
های پژوهش بیانگر این است که از  اند. یافته های ایران پرداخته های علوم انسانی دانشگاه در گروه

سانی، وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی ایران ضعیف علمی علوم ان  دیدگاه اعضای هیأت
( در پژوهشی با هدف 6002) 2عالوه در مطالعات خارجی نیز، رمازمی، کو و یونگ است. به

                                                           
1. El-Jardali, Bou-Karroum, & Fadlallah 
2. Ramasamy, Goh & Yeung 
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 6۴۱، «تواند به عنوان پلی برای انتقال دانش عمل کند؟ آیا تعامالت می»پاسخ به این سوال که 
 اند.  چین مورد ارزیابی قرار دادهشرکت و موسسه تجاری را در چهار شهر جنوبی 

تر از توانایی  ها و جوامع چینی، مهم نتایج نشان داد که عالقه به انتقال دانش در بین شرکت
شوند. به عبارتی تمایلی به آشکارسازی دانش   انتقال دانش است و چندان وارد مرحله اجرا نمی

های  کننده ( به منظور سنجش تعیین6009) 1ضمنی ندارند. در پژوهشی دیگر، کوتایب و همکاران
شرکت  ۱3نفر از کارکنان  ۱906۱ها،  المللی انتقال دانش و اثرات آن بر نوآوری شرکت بین

المللی  منتخب صنعت داروسازی آمریکا را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که دانش بین
د شرکت برای عملکرد نوآورانه شده، منتقل شده در سطوح پایین و یا متوسط منجر به اصالح راهبر

المللی مشاغل صورت  اما در مقابل انتقال دانش در سطوح باال که از طریق مجالت مطالعات بین
گذاری دانش در  گرفته بود، تاثیر چندانی نداشته است. با توجه به اینکه تقویت فرهنگ به اشتراک

ای پیمایشی  ( مطالعه60۴6) 2ست؛ بورگزمیان پژوهشگران از اهداف اصلی فرآیند ترجمان دانش ا
را با هدف تعیین نقش عوامل اجتماعی، فردی، فرهنگی و سازمانی در اشتراک دانش ضمنی در 

نفر از کارکنان فناوری اطالعات انجام داده است. نتایج پژوهش نشان داد زمانی که  ۴۱3میان 
ت هدفمندی در محیط کار داشته گرا باشند و تجربه تعامال کارکنان در محیطی تیمی و حمایت

( در مطالعه 60۴۹) 3باشند، از انگیزه بیشتری برای اشتراک شواهد برخوردارند. عباس و همکاران
آوری شواهد عینی از تولید دانش  های چین را در جمع خود نیز، نقش دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

اند. نتایج بیانگر این است که در  دهدانشگاهی و استفاده تجاری در صنعت مورد مطالعه قرار دا
سازی نتایج تحقیقات از طریق  ها در تولید و تجاری های تحقیقاتی آن ها و گروه چین، دانشگاه

ها و صنایع، و همچنین در ارائه  های دفاتر انتقال فناوری، به عنوان پل فناوری بین دانشگاه فعالیت
( 6060) 4این راستا کانونیکو و همکاران خدمات قانونی و تجاری موفق هستند. همچنین در

دانشگاه، به طور ویژه در  -های تحقیقاتی صنعت ای را با هدف درک ترجمان دانش در پروژه مطالعه
دانشگاه،  -صنعت ها اشاره دارد که در یک پروژه تحقیقاتی اند. یافته بخش خودروسازی انجام داده

                                                           

1. Kotabe & et al. 
2. Borges 

3. Abbas & et al. 
4. Canonico & et al. 
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نش هستند. در اینجا هدف، به یک فرآیند مذاکره اهداف، ُبعد کلیدی برای حمایت از ترجمان دا
کنند تا به سمت یک معنای  کار می مداوم اشاره دارد که در آن محققان و کارمندان شرکت با هم 

 مشترک، همگرا شوند. 
توان چنین برداشت نمود که تاکنون به بررسی فرآیند ترجمان دانش  با مرور مطالعات مذکور می

های فرآیند ترجمان دانش، مانند  طهیت یکی از حیاری از موارد، وضعیدر بس از بستر سازمانی و یا
ها طی یک فرآیند خطی بسنده شده  د دانش و یا انتقال دانش، در مجامع پژوهشی مانند دانشگاهیتول

د یای از تول های اصلی پژوهش براساس فرآیندی چرخه و جایگاه و نقش پژوهشگران به عنوان مهره
مودن شواهد مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی به منظور تا کاربردی ن

ارزیابی وضعیت فرآیند ترجمان دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز صورت نگرفته است؛ 
های  ن وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی گروهییبنابراین، مطالعه حاضر با هدف تع

 انجام شده است. چمران اهوازمهندسی در دانشگاه شهید 

 . اهداف پژوهش1

 . هدف اصلی1-1

های مهندسی در دانشگاه شهید  ن وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی گروهییتع
 چمران اهواز؛

 . اهداف فرعی1-2

های مهندسی در  گروه موضوع پژوهش توسط اعضای هیأت علمیتعیین نحوه انتخاب ( ۴
 دانشگاه شهید چمران اهواز؛

های مهندسی در  نفعان پژوهشی منتخب توسط اعضای هیأت علمی گروه تعیین ذی( 6
 دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 

اعضای هیأت تعیین رابطه میان نمره عملکرد و نمره خودارزیابی فرآیند ترجمان دانش ( 3
 های مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز. گروه علمی

 . روش پژوهش5

ظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی است. جامعه پژوهش پژوهش حاضر از ن
نفر عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز، به دلیل ارتباط  ۴0۹را 



 1101، 3شامره ، 8دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 211

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 1گیری کرجسی و مورگان ای که با جامعه و صنعت دارند، تشکیل دادند که طبق جدول نمونه گسترده
ین پژوهشگران به عنوان حجم نمونه، به روش تصادفی ساده، انتخاب شدند. نفر از ا ۹2(، ۴۸90)

های صورت  و پیگیری ۴3۸۸پس از ارائه پرسشنامه الکترونیکی به پژوهشگران مذکور در آذر ماه 
عضو هیأت علمی به دلیل عدم همکاری، از پژوهش حذف شدند و سرانجام  36ماه،  ۱گرفته در 

ها با استفاده از  ای هیأت علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گردآوری دادهنفر از اعض ۱۱های  فعالیت
صورت گرفت که توسط « های ترجمان دانش پژوهشگران دانشگاهی پرسشنامه خودارزیابی فعالیت»

سنجی شده است. این پرسشنامه متشکل از مشخصات  ( طراحی و روان60۴۹دخش و همکاران )
و  4«انتقال دانش»، 3«تولید دانش»، 2«سوال پژوهش»چهار حیطه گویه در قالب  30پژوهشگران و 

ها، در قالب طیف لیکرت و  است. طیف امتیازدهی به هر یک از سوال 5«ترویج استفاده از شواهد»
تعریف شده است. همچنین در بخش پایانی پرسشنامه، به منظور خودارزیابی وضعیت  ۱تا  ۴در بازه 

مجزا از اعضای هیأت علمی خواسته شد تا به سطح ترجمان دانش کلی ترجمان دانش، در سوالی 
( اختصاص دهند که نمره خودارزیابی ترجمان ۴0تا  0ای را )بین  های خود نمره حاصل از پژوهش

میانگین نمرات عملکرد این پژوهشگران در کل فرآیند ترجمان دانش اعضای هیأت علمی نام گرفت. 
( و ۴60 -۸۴(، مطلوب )۸0 -2۴(، تا حدی مطلوب )20 -30دانش در چهار سطح نامطلوب )

حیطه بدین روش در چهار  ۱( مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تمامی ۴۱0 -۴6۴بسیار مطلوب )
 اند. سطح ارزیابی شده

سنجی، روایی ابزار به  ( در مرحله روان60۴۹الزم به ذکر است؛ در مطالعه دخش و همکاران )
، ۱۹/۱ 8)کّمی و کیفی( با امتیاز تاثیر 7ی و کیفی( و روایی محتوایی)کّم  6دو روش روایی صوری

ارزیابی شده است و در پژوهش  ۸۱/0 10و نسبت روایی محتوایی ۸6/0 9شاخص روایی محتوایی
                                                           

1. Krejcie & Morgan  
2. Research question 
3. Knowledge creation 
4. Knowledge transfer 

5. Promotion of using evidence 

6. Face Validity 

7. Content Validity 
8. Impact Score 
9. Content Validity Index (CVI) 
10. Content Validity Ratio (CVR) 
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ها  مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ۸2/0 1حاضر پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ
های این پژوهش  انجام شده است. همچنین در تحلیل داده 6۱ویرایش  SPSSافزار  با استفاده از نرم

، آزمون آماری تحلیل واریانس 2آماری تی مستقل  های آمار توصیفی، آزمون عالوه بر شاخص
بینی  استفاده شد و در نهایت به منظور پیش 4و آزمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن 3طرفه یک

دانش تحت تاثیر همزمان متغیرهای مستقل پژوهش، آزمون وضعیت کلی فرآیند ترجمان 
ها و  داری برای کلیه مقایسه به کار گرفته شد. سطح معنی 5یافته ناپارامتریک رگرسیون خطی تعمیم

 ( بدست آمد. >0۱/0Pهای آماری ) آزمون

 های پژوهش . یافته6

ی مورد بررسی در هیأت علم ۱۱درصد( از  ۸/۹۹نفر ) ۱۹های پژوهش نشان داد که  یافته
کنندگان  نفر( از شرکت ۴۸درصد ) 6/3۱های آموزشی،  دانشکده مهندسی، مرد بودند. از نظر گروه

درصد(، مواد و  ۱/۴۹های مهندسی مکانیک ) در گروه مهندسی برق و مابقی به ترتیب در گروه
د( و شیمی درص ۱/9درصد(، معماری ) 3/۸درصد(، کامپیوتر ) ۴3درصد(، عمران ) ۴3متالوژی )

 3/۱۸درصد( فعالیت داشتند. همچنین با بررسی این اعضای هیأت علمی مشخص شد؛  9/3)
درصد اعضاء نیز مربی  ۱/9درصد استاد و  ۴3درصد دانشیار،  ۱/60درصد دارای مرتبه استادیار، 

درصد( به صورت  9/3نفر ) 6وقت و  درصد( به صورت تمام 3/۸2نفر ) ۱6از این افراد بودند. 
کنندگان مسئولیت اجرایی  درصد از کل شرکت 3/33عالوه تنها  وقت فعالیت داشتند. به یمهن

 2۹/۹با انحراف معیار  ۸6/۴۴داشتند. همچنین میانگین سابقه کاری این اعضای هیأت علمی 
میانگین زمان اختصاص یافته به هر سال متغیر بود. همچنین  3۹تا  ۴گزارش شد که محدوده آن از 

بود. محدوده تغییرات این  09/9ماه با انحراف معیار  3۱/۴۴های مورد بررسی،  ر نمونهپژوهش د
ماه اعالم شد. به منظور دستیابی به نمره خودارزیابی اعضای هیأت علمی از  ۱0تا  ۱زمان از 

های خود  کنندگان به ترجمان دانش حاصل از فعالیت های ترجمان دانش خود، این شرکت فعالیت
                                                           

1. Cronbach's alpha 
2. Independent sample test 
3. One-Way ANOVA 

4. Spearman 

5. Generalized Linear Models 
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اختصاص دادند. با توجه به اینکه توزیع این متغیر از توزیع نرمال تبعیت نمی ۴0تا  0ین ای ب نمره
 گزارش شد. 9(، میانه نمره خودارزیابی این پژوهشگران =000۴/0Pکند )

های مهندسی در دانشگاه شهید  . وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت علمی گروه6-1

 چمران اهواز

نمره عملکرد اعضای هیأت علمی در فرآیند ترجمان دانش به  در راستای هدف اصلی پژوهش،
تفکیک در چهار حیطه اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد 

 30تا  2)در بازه  3۸/۴۸±۴۴/۱ با میانگین و انحراف معیار« سوال پژوهش»پژوهشگران در حیطه 
  ۸۹/6۱±۸2/۱ با میانگین و انحراف معیار« شتولید دان»امتیاز( در سطح مطلوب، در حیطه 

 با میانگین و انحراف معیار« انتقال دانش»امتیاز( در سطح مطلوب، در حیطه  3۱تا  9)در بازه 
ترویج استفاده »امتیاز( در سطح مطلوب و همچنین در حیطه  2۱تا  ۴3)در بازه  ±۱6/3۸ 3۱/۴0

امتیاز( در سطح مطلوب  60تا  ۱)در بازه  0۱/۴6± ۱0/۱ با میانگین و انحراف معیار« از شواهد
ارزیابی شد. در بررسی نهایی، عملکرد پژوهشگران در کل فرآیند ترجمان دانش با میانگین و 

امتیاز( نیز در سطح مطلوب معرفی شد. نتایج  ۴۱0تا  30)در بازه  ۸۱/۸۱± 6۱/63 انحراف معیار
 ( آمده است.۴تفصیلی در جدول )

 کرد اعضای هیأت علمی در فرآیند ترجمان دانشنمره عمل -1جدول 

 
 انحراف معیار میانگین های ترجمان دانش حیطه

بیشترین 

 فراوانی )مد(
 بیشترین ترین کم

درصد از کل 

 نمره قابل کسب

 64 32 6 22 22/5 39/29 سوال پژوهش 2

 72 35 7 23 96/5 98/24 تولید دانش 2

 62 65 23 42 34/22 52/39 انتقال دانش 3

 62 22 4 25 52/4 24/22 ترویج استفاده از شواهد 4

 63 246 32 84 25/23 94/95 مجموع )کل فرآیند(

های مهندسی در  گروه موضوع پژوهش توسط اعضای هیأت علمی. نحوه انتخاب 6-2

 دانشگاه شهید چمران اهواز

هش مورد بررسی در ادامه، دیدگاه اعضای هیأت علمی در ارتباط با نحوه انتخاب موضوع پژو
درصد از این پژوهشگران برحسب  2/9۸( آمده است؛ 6طور که در جدول ) گیرد. همان قرار می

های   اولویتدرصد براساس  ۹/۴۱عالقه و تخصص، موضوع پژوهش را انتخاب و مابقی یعنی 
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یز بر درصد اعضاء ن ۸/۴ها و   درصد با مرور سایر پژوهش 9/3گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، 
 اند. اقدام به انتخاب موضوع پژوهش کرده های معاونت تحقیقات و فناوری پایه اولویت

 توزیع فراوانی و درصد نحوه انتخاب موضوع پژوهش توسط اعضای هیأت علمی -2جدول 

 درصد فراوانی نحوه انتخاب موضوع پژوهش ردیف

 6/79 43 عالقه و تخصص 2

 7/3 2 ها  مرور سایر پژوهش 2

 8/24 8 های گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت  اولویت 3

 9/2 2 های معاونت تحقیقات و فناوری دیگر اولویت 4

های مهندسی در  نفعان پژوهشی منتخب توسط اعضای هیأت علمی گروه . ذی6-3

 دانشگاه شهید چمران اهواز

نفعان پژوهش،  وع ذیکنندگان در ارتباط با انتخاب ن در مرحله بعد با بررسی دیدگاه شرکت
نفر( از اعضای هیأت علمی دانشکده  62درصد ) ۴/۱۹(، مشخص شد که 3مطابق جدول )

اند. همچنین  گویی به نیاز صنعت تنظیم نموده مهندسی، نتایج پژوهش خود را در راستای پاسخ
صد از در 9/۴2درصد از پژوهشگران،  ۸/6۱نفع و یا گروه هدف خود را به ترتیب  دیگر اعضاء، ذی

 اند. گذاران قرار داده درصد نیز از سیاست 9/3درصد از مدیران و  2/۱جامعه )مردم(، 
 نفعان پژوهشی منتخب توسط اعضای هیأت علمی توزیع فراوانی و درصد ذی -3جدول 

 ردیف
نفعان پژوهشی منتخب  ذی

 توسط اعضای هیأت علمی
 درصد فراوانی

 6/5 3 مدیران 2

 7/3 2 گذاران سیاست 2

 7/26 9 جامعه 3

 2/48 26 صنعت 4

 9/25 24 پژوهشگران 5

اعضای . تعیین رابطه میان نمره عملکرد و نمره خودارزیابی فرآیند ترجمان دانش 6-1

 های مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز گروه هیأت علمی

ان در پژوهشی اعضای هیأت علمی با عملکرد آن -ن رابطه مشخصات آموزشیییبه منظور تع
ن یداری ب ها، از نظر آماری رابطه معنی طهیچ یک از حیفرآیند ترجمان دانش، مشخص شد که در ه
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کنندگان با متغیرهای مستقل مطالعه مانند جنسیت، گروه  نمره عملکرد ترجمان دانش شرکت
(، نتایج حاصل از ۱عالوه مطابق جدول ) آموزشی و نحوه انتخاب موضوع پژوهش وجود ندارد. به

آزمون همبستگی اسپیرمن، به منظور تعیین رابطه بین نمره عملکرد اعضای هیأت علمی در فرآیند 
ترجمان دانش به تفکیک چهار حیطه و نمره خودارزیابی، نشان داد که بین نمره عملکرد اعضاء در 

 د دارد.دار وجو فرآیند ترجمان دانش با نمره خودارزیابی آنان رابطه مستقیم و از نظر آماری معنی
 ضریب همبستگی نمره عملکرد اعضای هیأت علمی در فرآیند ترجمان دانش -4جدول 

 های ترجمان دانش و نمره خودارزیابی آنان از فعالیت

 داری سطح معنی ضریب همبستگی )اسپیرمن( های ترجمان دانش حیطه ردیف

 222/2 424/2 سوال پژوهش 2

 2222/2 525/2 تولید دانش 2

 222/2 427/2 نشانتقال دا 3

 2222/2 487/2 ترویج استفاده از شواهد 4

 2222/2 488/2 مجموع )کل فرآیند(

در تعیین تاثیر متغیرهای مستقل بر نمره عملکرد اعضای هیأت علمی در فرآیند همچنین 
ترجمان دانش، مشخص شد که نمره عملکرد ترجمان دانش اعضاء با مرتبه مربی در مقایسه با 

تر و در مقابل نمره  نمره کم ۹۱/6۱و  ۹6/3۱تبه استادیار در مقایسه با استاد به ترتیب استاد و مر
وقت و برخورداری از مسئولیت اجرایی به  عملکرد ترجمان دانش این پژوهشگران با خدمت تمام

 نمره بیشتر بوده است.  66/۴و  9۱/۴ترتیب 
 ( ارائه شده است.۱گزارش تکمیلی در جدول )

 یر متغیرهای مستقل بر نمره عملکرد اعضای هیأت علمی در فرآیند ترجمان دانشتاث -5جدول 

 یافته از طریق رگرسیون خطی تعمیم

 داری سطح معنی خطای معیار ضریب رگرسیون متغیر مستقل

 549/2 57/22 -93/6 جنسیت )زن/ مرد(

 226/2 22/26 -82/35 مربی )در مقایسه با استاد(

 224/2 66/8 -84/24 ا استاد(استادیار )در مقایسه ب

 253/2 22/22 -36/29 دانشیار )در مقایسه با استاد(

 247/2 77/24 75/2 وقت( وقت/ نیمه نوع خدمت )تمام

 244/2 23/6 22/2 مسئولیت اجرایی )دارد/ ندارد(
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 گیری . نتیجه7

و مراکز ها  های متعددی توسط متخصصین و پژوهشگران دانشگاه هر ساله مطالعات و پژوهش
ای که وجود دارد این است که  گیرد، اما مسأله ها و صنایع صورت می پژوهشی در ارتباط با سازمان

شود. به عبارت  ها به چه کسی، توسط چه کسی، چگونه و با چه اثری منتقل می نتایج این پژوهش
گاهدیگر، مسئوالن و پژوهشگران مذکور تا چه میزان به اهمیت فرآیند ترجمان دانش وا اند.  قف و آ

های موجود در روند مدیریت دانش  بنابراین، تبیین این مسائل در شناسایی ابهامات و خالء
های مناسب جهت تقویت و گسترش فرآیند ترجمان دانش در صنایع و  سازمانی، ارائه راه حل

گاهی سازی اهمیت اجرای ترجمان دانش برای پژوهشگران دانشگاهی حائز  رسانی و شفاف آ
ن وضعیت ترجمان دانش اعضای هیأت ییمیت خواهد بود؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف تعاه

 انجام شده است. های مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز علمی گروه
در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش مشخص شد که عملکرد اعضای هیأت علمی 

رآیند ترجمان دانش بهتر از متوسط و در سطح های مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز، در کل ف گروه
های فرآیند ترجمان دانش یعنی از  مطلوب قرار دارد. همچنین عملکرد این اعضاء در تمامی حیطه

نیز به صورت مطلوب « ترویج استفاده از شواهد»و « انتقال دانش»تا « تولید دانش»و « سوال پژوهش»
( نیز وضعیت ترجمان دانش دانشگاه ۴3۸9و حمیدی ) گزارش شده است. در این راستا دخش، استوار

الحوائجی و  الدینی، باب اند. اما در مقابل تاج علوم پزشکی بوشهر را در سطح مطلوب ارزیابی کرده
اند که از دیدگاه اعضای هیأت علمی علوم انسانی، وضعیت ترجمان دانش  ( بیان کرده۴3۸2موسوی )

نفعان آنان نیز  های این گروه و ذی شک به ماهیت رشته بی در علوم انسانی ایران ضعیف است که
( وضعیت ترجمان دانش اعضای ۴3۸۹گردد. همچنین در پژوهشی دیگر از رستمی و همکاران ) برمی

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سطح ضعیف گزارش شده است. لذا، به ضرورت 
های شفاف،  ی انگیزشی، وضع فرآیندها و دستورالعملها هایی چون ایجاد مکانیزم پرداختن به فعالیت

 اند. کنندگان دانش اشاره کرده تقویت فضای تبادل میان تولیدکنندگان و استفاده
در ادامه، نتایج نشان داد که در میان چهار حیطه فرآیند ترجمان دانش، نمره عملکرد 

اهمیت بوده و در مقابل، ها حائز  نسبت به سایر حیطه« تولید دانش»پاسخگویان در حیطه 
در فرآیندهای پژوهشی اعضای هیأت « ترویج استفاده از شواهد»و « انتقال دانش»های  حیطه

های  اند. این نتایج بیانگر این است که اعضای هیأت علمی گروه تر مورد توجه قرار گرفته علمی کم
های پژوهشی  جرای فعالیتهای خوبی برای ا کننده مهندسی در دانشگاه شهید چمران اهواز، شروع
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هستند. در نگاهی خوشبینانه، این پژوهشگران حتی اگر موفق به تولید شواهد باکیفیت شوند؛ اما تا 
نفعان  های حاصل از پژوهش را به منظور ارائه شواهد به ذی زمانی که زمینه انتقال و تبادل یافته

های فرآیند ترجمان دانش طی یک  حیطهای دربر نخواهد داشت. چرا که تمامی  فراهم نسازند، ثمره
ها را تحت  شک سایر حیطه ای مکّمل یکدیگرند و ضعف در هر یک از این مراحل بی فرآیند چرخه

( 6009توان به مطالعه کوتایب و همکاران ) تاثیر قرار خواهد داد. برای توضیحات تکمیلی می
های  رنگ روش ال دانش، به نقش کمالمللی انتق های بین کننده مراجعه کرد که ضمن سنجش تعیین

اند و معتقدند با  ها اشاره کرده نشر غیرفعال مانند انتشار نتایج پژوهش در مجالت و کنفرانس
های نشر فعال مانند انتشار  نفعان وجود دارد؛ روش تمرکزی که بر تعامالت میان پژوهشگران و ذی

اراتر و موثرتر خواهد بود. در حال حاضر شک ک ها و به زبان مناسب کاربران، بی نتایج در رسانه
رشدی را انجام  های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات موثر و روبه  دانشگاه

اند؛ بدین صورت که با همکاری کارشناسان ترجمان دانش در معاونت تحقیقات و فناوری، به  داده
« های سالمت کشور پایگاه نتایج پژوهش»نشر فعال نتایج پژوهشی به زبانی ساده و قابل فهم در 

اند. هرچند شروع مباحث ترجمان دانش در حوزه سالمت و بالینی بوده است، اما با توجه  پرداخته
های اخیر به بحث ارتباط و  های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال به گرایش دانشگاه

ها و استانداردهای فرآیند  وری چارچوبآ شک با فراهم ها، بی مشارکت پژوهشی با صنایع و سازمان
وری از  ها و دیگر مراکز پژوهشی، شاهد رشد اقتصادی جامعه و بهره ترجمان دانش در دانشگاه

 های وابسته خواهیم بود. نتایج پژوهش در صنایع و سازمان
های پژوهش در ارتباط با نحوه انتخاب موضوع پژوهش توسط اعضای هیأت علمی  یافته

هندسی نشان داد که اغلب این اعضاء تمایل دارند برحسب عالقه و تخصص، موضوع دانشکده م
های پژوهشی معاونت  پژوهشی خود را انتخاب کنند و در مقابل تنها گروه اندکی بر پایه اولویت

کنند. این نتایج  تحقیقات و فناوری دانشگاه و یا گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت اقدام می
ها و  اند اکثر موضوع ( است که بیان کرده۴3۸۱راد ) مطالعه سرلک، محمدی و گرامیراستا با  هم

های پژوهشی حوزه حسابداری، براساس نظرهای شخصی، جدید بودن موضوع، دسترسی به  سوال
شود و ارتباط کمی با نیازها و  اطالعات اولیه و توانایی استخراج مقاله از آن انتخاب می

هایی در نهایت به  امع دارند. اما به طور کلی روشن است که پژوهشهای به روز جو اولویت
خروجی کاربردی و عملیاتی خواهند رسید که از همان ابتدای کار، نقشه راه آنان مشخص و 

گویی به نیازهای  ها در جهت پاسخ ها و اهداف پژوهشی آن هدفمند باشد. به عبارت دیگر، سوال
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نظر گرفته شود. الزمه این فرآیند، نیازسنجی و تهیه لیستی  مدیران و مسائل جامعه و صنعت در
های  سایت رسانی در وب ها و صنایع فعال و اطالع های پژوهشی توسط سازمان روزآمد از اولویت

های  های ارتباطی است. چرا که در کنار اعضای هیأت علمی، همواره یکی از چالش آنان و دیگر راه
کمیلی در زمان انتخاب موضوع پژوهش، عدم دسترسی به پیش روی دانشجویان تحصیالت ت

های وابسته به دانشگاه و دیگر دفاتر و صنایع وابسته است.  های پژوهشی روزآمد از سازمان اولویت
نفع و  های ذی ها و صنایع و دیگر سازمان تر میان دانشگاه ریزی دقیق و ارتباطی عمیق لذا، با برنامه

گاهی توان به مسیر پژوهشی اعضای هیأت علمی و دیگر  به موقع، میرسانی  در نهایت با آ
پژوهشگران دانشگاهی جهت بخشید؛ زیرا عالوه بر عالقه و تخصص پژوهشگران، تمرکز بر 

 بخش فرآیند ترجمان دانش خواهد بود. های پژوهشی، تسهیل اولویت
ت علمی غالبًا های پژوهش بیانگر این است که این گروه از اعضای هیأ عالوه، گزارش به

کنند. بنابراین، با توجه به  های خود را از صنعت و جامعه پژوهشگران انتخاب می نفعان پژوهش ذی
بایست این فرآیند در  های مشارکتی، می تمایل این اعضاء به ارتباط با صنعت و اجرای پژوهش

سوق یابند. در چارچوب ترجمان دانش اجرا شود؛ تا در نهایت شواهد پژوهشی از دانش به عمل 
( پرداخت که به نقش کلیدی 60۴۹توان به معرفی مطالعه عباس و همکاران ) تایید این نکته می

اند.  سازی نتایج در صنعت اشاره کرده های چین در راستای تجاری دفاتر انتقال فناوری دانشگاه
تحقیقاتی  های ( معتقدند که در پروژه6060همچنین در پژوهشی دیگر کانونیکو و همکاران )

دانشگاه به منظور حمایت از اهداف ترجمان دانش، مذاکره مداوم میان پژوهشگران و  -صنعت
 گذاران به منظور دستیابی به یک معنای مشترک، بسیار موثر خواهد بود. مدیران و سیاست

در بخش دیگر نتایج مشخص شد که رابطه مثبتی میان نمره عملکرد فرآیند ترجمان دانش 
توان چنین ادعا  های ترجمان دانش وجود دارد. اما می نمره خودارزیابی آنان از فعالیتاعضاء و 

نمود که با توجه به اینکه ابزار پژوهش حاضر به نوعی خودارزیابی پژوهشگران است، در نهایت به 
منظور ارتقای عملکرد اعضای هیأت علمی در فرآیند ترجمان دانش به سطح بسیار مطلوب، نیاز 

های  های مناسب مانند کمیته مهیدات الزم صورت گیرد. یکی از این موارد ایجاد زیرساختاست ت
توان به ضرورت نقش  ترجمان دانش در کنار دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه است. در اینجا می

های  گران دانش، به عنوان مهره در تکمیل فرآیند ترجمان دانش اشاره کرد. واسطه 1گران دانش واسطه
                                                           

1. Knowledge Brokers 
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توانند زمینه ارتباط هدفمند  های ترجمان دانش می یانی چرخه ترجمان دانش، با تشکیل کمیتهم
ها و اهداف پژوهشی گذاران با پژوهشگران را فراهم نموده و در ارائه اولویت میان مدیران و سیاست

اران و ای داشته باشند. در این میان کتابد سازی مسیر ترجمان دانش همکاری قابل مالحظه و شفاف
با علوم مختلف و همچنین   ای، ارتباط گسترده رشته رسانان به دلیل برخورداری از علم میان اطالع

گاهی از نحوه دسترسی به منابع پژوهشی، قادر خواهند بود در جایگاه واسطه گران دانش، نقش  با آ
 تکمیلی در فرآیند ترجمان دانش داشته باشند.

توان چنین بیان نمود که اکثر اعضای هیأت علمی  علمی میاعضای هیأت  بندی نظرات با جمع
به منظور تقویت فرآیند ترجمان دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره  به چندین راهکار

های پژوهشی، تقویت ارتباط، تعامل و  اند، این موارد عبارتند از: نیازسنجی و تعیین اولویت داشته
بنیان شدن جامعه، ارتقای جایگاه علم در  نفع، دانش های ذی وهُحسن اعتماد میان دانشگاه و گر

های تشویقی و افزایش گرنت پژوهشی  گذاران، اعطای پایه های مدیران و سیاست گیری تصمیم
کنند، درک مدیران متولی از فرآیند  پژوهشگرانی که در چارچوب فرآیند ترجمان دانش اقدام می

ژوهشگران جهت انتشار نتایج پژوهش و عدم فشار و الزام در ترجمان دانش، دادن حق انتخاب به پ
انتشار نتایج به شکل مقاالت و تشکیل یک تیم متبحر جهت بررسی سطح کاربردی بودن 

بایست با  می  توان چنین بیان نمود که در وحله اول دانشگاه ها. با تحلیل این پیشنهادها می پژوهش
گران دانش و همچنین پیگیری   مان دانش و مشارکت واسطهترج  ایجاد ساختار مناسب مانند کمیته

های متمرکز گروه ارتباط با صنعت و جامعه، به انطباق تشکیالت پژوهشی با نیازهای  فعالیت
ها با اهداف ترجمان  مالی پژوهش  ها و حمایت آوری هزینه موجود بپردازد. عامل مهم دیگر، فراهم

توان  شویق پژوهشگران و ایجاد انگیزه در تصمیمات آنان میدانش است. عالوه بر این به منظور ت
با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی دانشگاه به افزایش گرنت پژوهشی 

گیری بخشی از مقررات ارتقاء و استخدام اعضای هیأت  های کاربردی و عملیاتی و جهت طرح
راستا  ه ارائه پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی همعلمی به سوی ترجمان دانش پرداخت. در ادامه ب

 با اهداف پژوهش حاضر خواهیم پرداخت.

 . پیشنهادهای پژوهش8

  برپایی کمیته ترجمان دانش توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و تدوین شرح
 گران دانش؛ وظایف واسطه
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 یأت علمی در راستای اهداف ها و مقررات تشویقی دانشگاه برای اعضای ه نامه تدوین آیین
 ترجمان دانش؛

 های آموزشی در زمان و مکان مناسب و دیگر مداخالت آموزشی از سوی  برگزاری کارگاه
سازی اهداف و مفاهیم  دانشگاه برای اعضای هیأت علمی و دیگر پژوهشگران در راستای شفاف

 ترجمان دانش و افزایش اثربخشی شواهد پژوهشی؛
 های پیشنهادی دانشگاه، به منظور معرفی  ش مخاطبین پژوهشی به فرم طرحاضافه نمودن بخ

 ذینفعان پژوهشی از سوی پژوهشگران؛
 های پیشنهادی دانشگاه و اضافه نمودن بخشی تحت عنوان  اصالح قالب گزارش نهایی طرح

شی نفعان( به منظور ارتقاء سطح اثربخ پیام پژوهش به زبان تخصصی و و غیرتخصصی )زبان ذی
 شواهد.

تر،  ای وسیع شود که در مطالعات آتی وضعیت ترجمان دانش، با جامعه در نهایت پیشنهاد می
های هدف متفاوتی دارند؛  نفعان و گروه های دانشگاه شهید چمران اهواز که ذی در دیگر دانشکده

ر پژوهشی توان د ها با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد. همچنین می بررسی شود و نتایج آن
آوری زمینه  گران دانش در تحقق اهداف ترجمان دانش و فراهم دیگر به بررسی نقش تکمیلی واسطه

 ها و مراکز پژوهشی پرداخت. نفعان در دانشگاه ارتباط میان پژوهشگران و ذی

 های پژوهش . محدودیت9

در  توان به عدم همکاری برخی از اعضای هیأت علمی های این پژوهش می از محدودیت
دهی به سواالت پرسشنامه اشاره کرد که در ادامه موجب ریزش حجم نمونه شد. البته با توجه  پاسخ

های دانشگاهی، با طراحی پرسشنامه الکترونیکی و  به دورکاری و مجازی بودن فعالیت
رسانی در دو نوبت از طریق ایمیل به هر یک از اعضای هیأت علمی، موجب شد بخشی از  اطالع

 مربوط به عدم دسترسی به جامعه پژوهش و یا عدم همکاری آنان برطرف گردد.  مشکالت

 . تقدیر و تشکر10

پژوهشگران مراتب سپاس و قدردانی خود را از اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی 
 دارند. و همکاری در این پژوهش، اعالم می  دانشگاه شهید چمران اهواز جهت شرکت
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 منـابـع
 دانشگاه تحقیقاتی مراکز در دانش اشتراک و انتقال سطح تحلیل (.۴3۸۱زاده فالح، آ. ) ، م. ر.، محقق، ن.، عباسبابایی

های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. سازمان  گیری المللی جهت در: کنفرانس بین ایران. پزشکی علوم
 مدیریت صنعتی، نمایندگی استان آذربایجان شرقی.

(: ۴)۴، های معنایی بازیابی دانش و نظام(. روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش. ۴3۸3نعمتی انارکی، ل. )پورنقی، ر.، 
33-۱6. 

(. بررسی وضعیت ترجمان دانش در علوم انسانی کشور. ۴3۸2الحوائجی، ف.، موسوی، ع. ) الدینی، ا.، باب تاج
 .32-6۱(: 3۹)۴0، شناسی دانش

 (. از انتقال سؤال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان۴3۸9) دخش، س.، استوار، ا.، حمیدی، ع.
 .۴۱2-۴3۱(: 6)6۴، طب جنوبدانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 

DOI: 10.29252/ismj.21.2.134 
 . قابل دسترس در:ر قرار گرفتدانشگاه شهید چمران اهواز در رتبه ششم ارتباط با صنعت کشو(. ۴3۸۹دهقانی، م. ج. )

https://scu.ac.ir/article/3262830 
(. وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. ۴3۸۹رستمی، و.، باستانی، پ.، کاووسی، ز.، روانگرد، ر. )

 DOI: 10.18502/mshsj. v4i3.2055. 66۸-6۴۸(: 3)۱، راهبردهای مدیریت در نظام سالمت
های  بررسی(. بررسی وضعیت ترجمه دانش حسابداری در ایران. ۴3۸۱راد، ف. ) دی، م.، گرامیسرلک، ن.، محم

 DOI: 10.22059/ACCTGREV.2016.58469. ۴۸3-6۴6(: 6)63، حسابداری و حسابرسی
آموزش های مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران.  (. اهمیت کانال۴3۸6شهبازی، ک.، حسنی، م. )

 .۱3-6۸(: ۴)2، عالی ایران

. تهران: دانشگاه برداری از نتایج پژوهش ترجمه دانش و بهره(. ۴3۹9صدیقی، ژ.، مجدزاده، ر.، نجات، س.، غالمی، ژ. )
 علوم پزشکی تهران.

(. ترجمه دانش و بررسی اثربخشی آن در علوم پزشکی. ۴3۸2جو، ا.، دیانی، م.ح.، فتاحی، ر. ) عظیمی، ع.، صنعت
  DOI: 20.1001.1.24237418.1396.4.2.6.9   .۴2-۴(: 6)۱، انسان و اطالعات تعامل

های تحقیقاتی ویژه مدیران و  بندی طرح یابی پژوهشی و اولویت نیازسنجی پژوهشی: مسأله(. ۴3۸0واجارگاه، ک. )  فتحی
 تهران: آییژ. های پژوهشی. کارشناسان واحد

عیت پژوهش از دیدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکی (. ارزیابی وض۴3۹۸فردوسی، م.، علوی، س. )
 .۱36-۱6۱نامه(:  )ویژه 9، مدیریت اطالعات سالمتاصفهان. 

های ارتباط  بندی چالش شناسایی و اولویت(. ۴3۸۸پی، ا.، معدن دارآرانی، ع.، صحرایی بیرانوند، م. ) کرنوکر، م.، نیک
 کار و اقتصاد. و المللی نوآوری در مدیریت کسب دومین کنفرانس بینتهران: دانشگاه لرستان با صنعت. 

های وزارت بهداشت، درمان و  های مدیریت محتوای پژوهشی در دانشگاه بررسی شیوه(. ۴3۸۱منصورزاده، م.ج. )
گاه رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانش نامه کارشناسی ارشد. گروه کتابداری و اطالع . پایانآموزش پزشکی

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.
های مصوب دانشگاه علوم  (. بررسی وضعیت انتقال و تبادل دانش حاصل از پژوهش۴3۸3منصوریان، م. و همکاران )

 .3۱۸-3۱3(: ۱)۴9، نظام سالمت حکیم. ۴3۸۴-۴3۹9های  پزشکی ایالم در سال
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