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 چکیده
 یاطالعات هاییگاهروند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پا یی: هدف پژوهش حاضر شناساهدف

: روش .است یرپزشکیو غ یو امرالد( در دو حوزه پزشک یکار یس،و فرانس یلورت یرکت،اد ینس)سا

و مطالب مرتبط، در مقاالت موجود در  محتوا است و در آن به بررسی ترجمان دانش یلروش پژوهش تحل

 2013تا  1985از  و امرالد یسو فرانس یلور، تیک، اریرکتدا ینسمنتخب شامل سا یاطالعات یگاهپا 4

(، دارای بیشترین مطالب 152مقاله از کل ) 115 با یرکتدا ینسسا یاطالعات یگاه: پاهایافته .پرداخته است

به  یکنزد باگذشتپیشرو است.  مقاله( در حوزه پزشکی 92)و نیز بیشترین مقاله  مرتبط با ترجمان دانش

پزشکی موضوعات مرتبط با  در حوزه. اندداشته صعودی روند حوزه این یهامقالهسه دهه، از آغاز انتشار، 

بر شواهد و در حوزه  یمبتن یسالمت، آموزش استانداردها و پزشک ها،یماریترجمان دانش شامل ب

: توجه گیرینتیجه .دانش است یریتو مد شناسییآموزش، هست ای،¬یانهرا یهاغیرپزشکی، شامل نظام

دارد، محققان و  یکه در حوزه پزشک شترییقدمت ب باوجودبه حوزه ترجمان دانش رو به رشد است و 

 یگیریپقابل علوم همه در دانش ترجمان بحث بنابراین،. اندشده مند¬به آن عالقه یزعلوم ن یرپژوهشگران سا

 .دانش در علوم مختلف بهره برد دیریتآن، برای کاربردی کردن م هاییتاز قابل توانیاست و م

 دانش. یرتپژوهش؛ ترجمان دانش؛ مد ی؛اطالعات هاییگاهپا :واژگان کلیدی

                                                                 

 pournaghi@irandoc.ac.ir، تهران، ایران، ایرانداک() یرانپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ا ستادیارا. 1

 lnemati@yahoo.comدانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. استادیار .2
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 مقدمه

اهمیت فزاینده  است. بشری دانش در شگرف تغییرات و تحوالت عصر حاضر، عصر

 در دانش انتقال و مدیریت، تولید معانی به نسبت تا سازدمی ناگزیر را هاسازمان دانش،

 ینهدرزم هاییچالش با را هاموضوع سازمان این بیندیشند. بیشتر سازمانی و فردی سطح

 استفاده و دانش انتقال اهمیت .ساخته است روروبه آن انتقال و دانش پردازش چگونگی

 پیشرفت رو به حال در و پیشرفته در کشورهای ،یرانگ یمتصم برای پژوهش نتایج از

 برای بسیاری هایچالش با منابع کمبود علت به درآمدکم کشورهای است. افزایش

 دانایی توسعه چنانکه (.2006، 1سنتسو و تاگولهستند ) وبرور کردن دانش کاربردی

 میان آنچه هموارهاست.  قرارگرفته ایران کشور ساله 20 اندازچشم ارکان جزو محور

 درواقع شود.نمی مشاهده مستند علمی و مطلوب ارتباط دهیم،می انجام آنچه و دانیممی

 2"دانش ترجمه"است.  برخوردار یقاتیهای تحقپشتوانه از ندرتبه عمل، در ما اقدامات

 یرانگ یمتصم اختیار در را مناسب تحقیقاتی هایپشتوانه این تواندمی که است فرآیندی

 (.1387صدیقی و همکاران، دهد ) قرار

میان  شکاف پر کردن اما فکر است شدهمطرح اخیر دهه از دانش عبارت ترجمه

 علوم دانشمندان زمان دارد. در این دمتق بیستم قرن اواسط از حداقل سیاست و تحقیق

 تقویت گذاریسیاست در عرصه را تحقیقات از استفاده کردندمی تالش اجتماعی که

 نیز گیرندگانتصمیم دیگر سوی سازی توجه کردند. ازتصمیم فرآیند به تدریجبه نمایند،

 از 3ایسو کردند. کارول رغبت اظهار پژوهش حاصل از اطالعات آوردن به دست برای

 از برداریبهره"مورد  در او پرداخت. آنچه موضوع این به که بود نخستین کسانی

 از (.1979وایس، است )استناد  قابل کامل صورتبه و خوبیبه نوشته، هنوز هم 4"تحقیق

 متمرکزشده مقوله این اصیل مفاهیمبر تبیین  بسیاری هاینسازما و افراد تالش زمان، آن

 مفاهیم هاسازمان و افراد که سازد،می روشن موجود، مطالب بر تاهمروری کو .است

                                                                 

1. Santesso & Tugwell 

2. Knowledge translation 

3. Weiss 

4. research utilization 
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ها و مراکز پژوهشی از امروزه دانشگاه .اندکرده یگذارنام متفاوتی واژگان با را مشابه

ترین عنوان یکی از مهمسازمانی، بهسازمانی و برونطریق انتقال و تبادل دانش درون

 روند.می به شمارهای ترجمان دانش، بخش

اخالقی  ازنظرکارگیری صحیح دانش ترجمان دانش عبارت از فرایند تولید، تبادل و به

کنندگان پژوهش، میان پژوهشگران و مصرف هاکنشبرهمای پیچیده از که در سامانه است

 درواقعشود. های پژوهشی منجر میبه ارائه محصوالت و خدمات مؤثرتر و تقویت نظام

 یزدیاست ) هاآنها به محل استفاده واقعی نش، انتقال نتایج پژوهشمنظور از ترجمان دا

ها از طور بالقوه، فرایندی است که همگی فعالیتترجمه دانش به (.1388، مجد زادهو  زاده

و  مجد زاده) گیردیبرمرا در  "استفاده از دانش"و  "انتقال دانش"، "تولید دانش"

مصرفی به عرصه ، دانش حاصل از پژوهش را از بیاین فرایند درواقع (.2008، 1همکاران

های مختلف باید شکاف میان پژوهش و عمل در حوزه پر کردن. برای دکنعمل منتقل می

گذاران به یکدیگر نزدیک شود. فرایند پیوند پژوهش و عمل دنیای پژوهشگران و سیاست

، 4گری دانش، واسطه3انش، نشر د2ها، با عناوین مختلفی مانند استفاده از دانشدر نوشته

به صورت معادل برخی، این کلمات را به اگرچهآمده است.  6و تبادل دانش 5انتقال دانش

د. انتقال دانش، کردقت  هاآنوجود دارد که باید به  هاآنهایی میان برند، تفاوتمی کار

آمده، سپس  به وجود "پژوهش"فرایندی با ماهیت خطی است که در آن ابتدا فکر 

 کهیدرحالگیرد. شود و در آخر نتایج آن در اختیار کاربران قرار میپژوهش انجام می

صدیقی و است )کنندگانِ دانش و استفاده ناتعامل میان محقق یرندهدربرگ "ترجمه دانش"

 .(1387همکاران، 

                                                                 

1. Majdzadeh et al. 

2. Knowledge Utilization 

3. Knowledge Dissemination 

4. Knowledge Brokering 

5. Knowledge Transfer 

6. Knowledge Exchange 
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 عنوانانتقال دانش، به برای چارچوبی 1سالمتی خدمات تحقیقات کانادایی سازمان

 را که اطالعات است فرآیندی دانش، است. انتقال دهپیشنهاد کردانش  رجمهت از بخشی

 :است زیر یهافعالیت شامل دهد کهیم حرکت از تحقیق کنندگاناستفاده یسوبه مبدأ از

 یافتن  و نیازها ها وپرسش تعیین برای همکاری به یرانگ یمتصم و نامحقق تشویق

 ؛هاآن پاسخ

 ها(؛سایت ها،کارگاه ها،مجله منابع )مانند ینتأم 

 و تحقیق نتایج نشر هاینظام مستقر کردن 

 هاآن از کاربردی در راستای استفاده ها )شواهد(پژوهش نتایج از استفاده به تشویق. 

 معنای به دانش ترجمه که است سالمتی معتقد های خدماتپژوهش کانادایی سازمان

 و نامیان محقق ارتباطات از اینظام پیچیده اسطهوبه های تحقیقیافته کاربرد و سنتز تبادل،

در  "چرخه دانش" کنندهیعتسر دانش ترجمه دیگریانببهاست.  از دانش کنندگاناستفاده

 شدهدادهنشان  1شکل چرخه دانش در (. 2005، 2یانگاست )راستای تبدیل دانش به عمل 

 نشان شکل این .دارد وجود چرخه این شش نقطه دانش در است که در آن ترجمه

 چرخه تمامی در که است گوناگون هایفعالیت از ایدانش مجموعه ترجمه دهد،می

 قرار دارند. دانش

                                                                 

1. Canadian Health System Research Foundation -CHSRF 

2. Young 
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 (2006، 1مؤسسه تحقیقات بهداشتی کانادادانش ) ترجمه چرخه در پژوهش انتقال مراحل .1شکل 

 عرصه به مصرفیبی از را دانش که است فرآیندی دانش ترجمه است، معتقد 2لنفانت

دهد. می افراد قرار دسترس در مرتبط صورت دانشیبه را آن و کرده منتقل عمل

لنفانت و ) یمدانکه می است چیزی آن کردن کاربردی معنای به دانش ترجمه دیگریانببه

 .(2003، 3شاتاک

در  انتقال دانش، استفاده از نتایج تحقیق؛ وفرایند ر د عوامل مؤثر و موانع یطورکلبه

توان به از عوامل مؤثر و موانع در انتقال دانش میشوند. مطرح می گذارییاستسه عرص

عوامل فرهنگی، انگیزه، عوامل فردی و دسترسی به فناوری اطالعات اشاره کرد که هر 

-مؤثر در انتقال دانش و یا ایجاد مانعی برای آن باشد. به یتواند عاملیک در جای خود، می

کند و های مختلفی نمود پیدا میگویهدر انتقال دانش در  یسازمانفرهنگطور مثال تأثیر 

؛ 1997، 5؛ اسکایم و آمیدان1985، 4فیول و لیلز) اندکردهاشارهمحققان فراوانی به این مسئله 

دانش حس اعتماد  انتقال در مثبت انگیزه ایجاد در اصلی عامل .(1998، 6اودل و گریسون

                                                                 

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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 محرک عنوانبه اعتماد، است. وجود حس سازمان یک فمختل هایبخش یا میان افراد

و  (2002، 3؛ گاه1996، 2؛ تیلر و کارمر1995، 1فاکویاماکند )می عمل اجتماعی تبادالت

 آموختن در اصلی کی دیگر از عواملینبود آن، انگیزه انتقال دانش را از میان خواهد برد. 

؛ 2003، 4بریار و همکاراناست ) افراد فردی خصوصیات عمل، در پژوهش بستن به کار و

همچنین دسترسی به فناوری اطالعات با توجه به . (2006، 5تامپسون، استابروکس و دگنر

 فرآیند جدیدی را برای هایقابلیت ،دادهرخ های اخیرگیری که در سالچشم هایپیشرفت

ش افراد ها و یا عدم آموزآورده است. عدم دسترسی به فناوری به وجود دانش مدیریت

 برای استفاده از آن از عواملی است که تأثیر منفی بر انتقال دانش دارد.

 ازنظرتأثیرگذار  هایشاخص، تحقیق نتایج از استفاده مؤثر و موانع عوامل درباره

 تحقیق، میزان موضوع به کنندگاناستفاده تسلط میزان :زا اندعبارتها سازماندر  6الندری

 یمتصم 7یبسترسازمان کنندگان،استفاده و محققان میان ارتباط ان،کنندگمعلومات استفاده

؛ و عوامل فردی (2000، 9لنگر) یقتحق، کیفیت (2003، 8لندری، الماری و آمارا) یرانگ

 درخواست میزان های پژوهشی،فعالیت در مشارکت میزان ها،بینش و مانند باورها

 یاجتماع اقتصادی عوامل، یتیشخص هایویژگی تحصیالت، میزان دانش، اطالعات و

، 11دنیس و همکارانها )ها و نگرشارزش یتدرنهاو  (2003، 10استابروکس و همکاران)

ها استفاده از نتایج تحقیق را عملی شاخصاین  تالش برای افزایش و ارتقای درواقع. (2003

 بر استفاده از نتایج تأثیر منفی دارد. هاآننبود سازد و می

                                                                 

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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بررسی روند تالش کرده است به این پژوهش میت ترجمان دانش، با توجه به اه

های اطالعاتی ساینس دایرکت، تیلور و پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاه

 داده است.پاسخ  پرسش 4در این راستا به بپردازد و  فرانسیس، اریک و امرالد

در حوزه پزشکی  یموردبررسهای اطالعاتی مقاالت مرتبط با ترجمان دانش در پایگاه .1

 و غیرپزشکی به چه میزان است؟

های مختلف در حوزه پزشکی و روند رشد مقاالت مرتبط با ترجمان دانش در سال .2

 چگونه است؟ هادر پایگاه یرپزشکیغ

 ؟اندکدم هاموضوعات مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاه .3

 ؟اندکدم های و غیرپزشکی در پایگاهمجالت مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشک .4

 روش پژوهش

و  بررسی ترجمان دانش هب در آن و گرفتهانجامتحلیل محتوا  پژوهش حاضر با روش

، 1منتخب شامل ساینس دایرکت اطالعاتی یگاهپا 4مقاالت موجود در  درمطالب مرتبط، 

ها تا پایان یس پایگاهدر فاصله زمانی از ابتدای تأس 4و امرالد 3، تیلور و فرانسیس2اریک

های مختلف پوشش کلی در حوزه، های اطالعاتی. معیار انتخاب پایگاهپرداخته است 2013

 علم و همچنین قابلیت دسترسی از طریق کتابخانه الکترونیک دانشگاه تهران بود. اطالعات

 شدهیحطراهای کاربرگه در ها )شامل عنوان، سال، موضوع، نام نشریه(مقاله کتابشناختی

 قرار وتحلیلیهتجز مورد یسنجکتاب روش از استفاده با هاداده شد. وارد برای این منظور

 اکسل استفاده شد. افزارنرمها و ترسیم نمودارها از منظور تحلیل دادهبه .گرفت

 هاافتهی

 است. شدهارائههای مرتبط با سؤاالت پژوهش در این بخش یافته

                                                                 

1. Science Direct 

2. Eric 

3. Taylor & Francis 

4. Emerald 



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ره 
شما

ل،
 او

ال
س

1 ،
ان

ست
زم

 
93

 

 

60 

 های اطالعاتیمرتبط با ترجمان دانش در پایگاه هایمقاله میزان .1جدول 

 پایگاه
 یرپزشکیغمقاالت  مقاالت پزشکی 

 درصد فراوانی درصد فراوانی کل

 27/18 21 73/81 94 115 ساینس دایرکت

 40 12 60 18 30 تیلور و فرانسیس

 0 0 100 4 4 اریک

 66/66 2 33/33 1 3 امرالد

 - 35 - 117 152 مجموع

نشان داد،  موردنظر های اطالعاتیهای مرتبط با ترجمان دانش در پایگاهزان مقالهبررسی می

وجود دارد؛ ساینس  مقاله مرتبط با کلیدواژه ترجمان دانش در این پایگاه 152 درمجموع

همچنین در  مقاله. 3و همچنین امرالد با  4، اریک 30با ، تیلور و فرانسیس 115دایرکت با 

 21( به موضوعات پزشکی و درصد 73/81مقاله ) 94اینس دایرکت پایگاه اطالعاتی س

 60مقاله ) 18است. در فرانسیس و تیلور  یافتهاختصاص یرپزشکیغ( به درصد 27/18مقاله )

مربوط است. پایگاه  یرپزشکیغ( به درصد 40مقاله ) 12( به موضوعات پزشکی و درصد

( پزشکی درصد 33/33مقاله ) 1و  یرپزشکیغ( درصد 66/66مقاله ) 2اطالعاتی امرالد 

 .(1جدول است )ها پزشکی مقاله درصد 100دارد. در پایگاه اطالعاتی اریک، 

های مختلف در دو مرتبط با ترجمان دانش در سال یهابرای تعیین روند رشد مقاله

 باگذشتها، افتهیبر اساس  ، ترسیم شد.1نمودار ها، در پایگاه غیرپزشکیحوزه پزشکی و 

و نقطه عطف و رشد  روند صعودی داشتهی مرتبط هامقاله ،انتشار ازدهه،  سهدیک به نز

بوده است. با توجه به منتشر نشدن  2012تا  2011از  ،ترجمان دانش یهاگیر مقالهچشم

های تأخیری برخی نشریات، رود با انتشار دوره، انتظار می2013 کامل مجالت مربوط به

 ن زمینه باشیم.شاهد رشد بیشتری در ای
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 غیرپزشکیهای مختلف در حوزه پزشکی و مرتبط با ترجمان دانش در سال هایله. رشد مقا1نمودار 

صورت کلی و نیز به تفکیک ، رشد مقاالت ترجمان دانش به3و  2و  1 ینمودارهادر 

 های مرتبط با ترجمان دانش در حوزه، مقاله2پزشکی و غیرپزشکی آمده است. در نمودار 

بیشترین رشد را داشته و توجه به بحث ترجمان دانش در حوزه  2008تا  2007پزشکی از 

، روند رشد در حوزه غیرپزشکی 3بر پایه نمودار  کهیدرحالپزشکی قدمت بیشتری دارد، 

های های اخیر توجه به بحث ترجمان دانش در حوزهصعودی بوده و در سال 2010از 

همچنین بیشترین رشد مقاالت ترجمان دانش در حوزه  .است شدهمطرحغیرپزشکی نیز 

 غیرپزشکیخورد و در حوزه می به چشمپزشکی در پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت 

مربوط به پایگاه اطالعاتی ساینس دایرکت و فرانسیس و تیلور است. پراکندگی روند رشد 

است  توجهقابلهای ترجمان دانش در حوزه غیرپزشکی، نسبت به حوزه پزشکی مقاله

 .(2)نمودار 
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 های مختلف در حوزه پزشکیترجمان دانش در سال با مرتبط هایلهرشد مقا .2نمودار 

 
 غیرپزشکیهای مختلف در حوزه مرتبط با ترجمان دانش در سالهای قاله. رشد م3نمودار 

تی در های اطالعاموضوعات مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاه

 د.شومشاهده می ،2جدول 
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 های اطالعاتی. فراوانی موضوعات تخصصی ترجمان دانش حوزه پزشکی در پایگاه2جدول 

 Science موضوع

Direct 
Emerald Eric Taylor & 

Francis 
 مجموع

 37 1 0 0 36 هابیماری

 25 10 1 0 14 سالمت

 21 4 1 0 16 آموزش و استانداردها

 20 3 1 1 15 واهدپزشکی مبتنی بر ش

 5 0 0 0 5 پرستاری

 4 0 0 0 4 مدیریت درد

 4 1 1 0 2 درمان

 116 19 4 1 92 مجموع

بیشتر موضوعات آن  مقام نخست را دارد ودر حوزه پزشکی  پایگاه ساینس دایرکت

موضوعات  ازآنپسباال، سرطان، دیابت و ...( است.  فشارخونها )مربوط به بیماری

 ،جدول بر پایه این. اندقرارگرفتهپزشکی مبتنی بر شواهد و  و استانداردهاآموزش  سالمت،

مربوط به  یببه ترتبیشترین موضوعات تخصصی پزشکی در حوزه ترجمان دانش 

 1 باو امرالد  4 با، اریک 19 با، تیلور و فرانسیس 92 باهای اطالعاتی ساینس دایرکت پایگاه

یگاه اطالعاتی حوزه پزشکی، ساینس دایرکت و کمترین ترین پامرتبط بنابراین؛ است مقاله

. در میان موضوعات تخصصی در حوزه ترجمان دانش پزشکی نیز، استامرالد  هاآن

دارند ها، سالمت، آموزش و استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد در اولویت قرار بیماری

 .(2جدول )
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 هاحوزه غیرپزشکی در پایگاه . فراوانی موضوعات تخصصی ترجمان دانش3جدول 

 Science موضوع

Direct 
Emerald Eric Taylor & 

Francis 
 مجموع

 11 0 0 1 10 ایرایانههای نظام

 9 3 0 0 6 ترجمان

 8 5 0 0 3 آموزش

 3 1 0 0 2 سایر

 2 1 0 0 1 شناسیهستی

 1 0 1 0 0 مدیریت دانش

 34 10 1 1 22 مجموع

شناسی و ای، ترجمان، آموزش، هستیهای رایانهموضوعات نظام در حوزه غیرپزشکی نیز،

ها، مدیریت دانش بیشترین موضوعات مرتبط با ترجمان دانش بوده و در میان پایگاه

ای بود و های رایانهبیشترین موضوعات در ساینس دایرکت و مربوط به موضوع نظام

 (.3است )جدول  فتهقرارگر موردتوجهموضوع ترجمان و آموزش بیشتر  ازآنپس

 نشریات تخصصی ترجمان دانشهای میزان مقاله. 4جدول 

 نام نشریه تعداد درصد

84/9  13 Journal of Clinical Epidemiology 

57/7  10 Canadian Journal of Cardiology 

81/6  9 Social Science & Medicine 

78/3  5 Journal of Safety Research 

03/3  4 Resuscitation 

03/3  4 Health policy 

03/3  4 Canadian Journal of Diabetes 

27/2  3 Research Policy 

27/2  3 International Journal of Nursing 

Studies 

27/2  3 Archives of Physical Medicine and 

27/2  3 International Journal of Nursing 

Studies 

 نام نشریه تعداد درصد

27/2  3 Journal of Continuing Education in the 

Health Professions 

27/2  3 Patient Education and Counseling 
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27/2  3 Archives of Physical Medicine and 

Rehabilitation 

51/1  2 Journal of Pain and Symptom 

Management 

51/1  2 Information Systems 

51/1  2 Australasian Emergency Nursing 

Journal 

51/1  2 Arts & Health 

90/40  سایر نشریات 54 

های مجالت مرتبط با ترجمان دانش حوزه پزشکی و غیرپزشکی در پایگاه منظور تعیینبه

 Journal of Clinical "سه نشریه  نشان داد، 4جدول ، یموردبررساطالعاتی 

Epidemiology " ،"Canadian Journal of Cardiology"  و" Social Science & 

Medicine" های اطالعاتی ترجمان دانش حوزه پزشکی در پایگاه هایهبیشترین مقال

 .(4جدول اند )دهکررا منتشر  یموردبررس

 کیغیرپزشخصصی ترجمان دانش حوزه . فراوانی نشریات ت5جدول 

 نام نشریه تعداد مقاالت درصد مقاالت

71/5 2 Information Systems 

71/5 2 Research Policy 

 سایر نشریات 31 58/88

 مجموع 35 100

 جدول ،های اطالعاتیدر پایگاه غیرپزشکینشریات تخصصی ترجمان دانش حوزه  درباره

وجود دارد و نشریه خاصی بر  هاآندهد، پراکندگی بسیاری در انتشار مقاالت نشان می 5

 نداشته است. تمرکزحوزه ترجمان دانش 

 گیریبحث و نتیجه

 باالی مطالب حجم ،نخستهستند.  دانش ترجمان نیازمند عمده علت دو به تصمیم گیران

 کتاب عنوان 17000 حدود ،هرسالهاواخر قرن بیستم،  ازمثال،  طوربه است. هاآن موردنیاز

-می ودهافزبر این تعداد  درصد 7 مقدار به هرسال ؛دوشمی چاپ پزشکی علوم حوزهدر 

روزانه  برای همگام شدن با اطالعات جدید، پزشکان، ازجمله تصمیم گیران و شود

http://www.tandfonline.com/toc/rahe20/current
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؛ کالسن، جاداد و 1،1995دیویداف و همکارانهستند ) مقاله 30حداقل  خواندن نیازمند

 که است فنی یا آماری ظرازن هاپژوهش برخی مطالب پیچیدگی دوم، .(1998، 2موهر

رسد بحث ترجمان دانش از اهمیت نظر می به بنابراینسازد، می مشکل را هاآن درک

 ازنظرپژوهش و اشاعه آن به جامعه هدف برخوردار است.  کاربردی کردنای در ویژه

به انتشار پژوهش در سطح  خودیخودبهفرایند ترجمان دانش  نیزدیویس و همکاران 

 (.2008، 3ناتلی و والتردیویس، کند )ک میگسترده کم

، عدم ارتباط موضوعی مطالب، عدم قابلیت یدشدهتولامروزه حجم عظیم اطالعات 

، باعث یدشدهتولکارگیری دانش و عدم آمادگی سیاستمداران برای به انتقال مفاهیم

این نظران و نظر صاحب موردبحث ،شود تا مدیریت دانش در سطوح سازمانی و فردیمی

 کردن یکاربردراهکار عملی مدیریت دانش و  ،ترجمان دانش درواقعحوزه قرار بگیرد. 

گیران تولیدکنندگان و بهرهنیز به عبارتی پلی میان صنعت و دانشگاه و  و ها استپژوهش

 .است دانش

های اخیر کاربردهای عملی، در حوزه ترجمان دانش به شکل تئوری و در سال

ر داخل و خارج از کشور صورت گرفته است و پژوهشگران های مختلفی دپژوهش

-های موجود بین تولید دانش تا کاربرد آن، در عمل تالش کردهمختلف برای کشف حلقه

کارگیری در علوم و جوامع علمی گوناگون که در کار تولید و به هاآناند تا با شناسایی 

آورند ن دانش را فراهم دانش نقش دارند، بتوانند موجبات تسهیل فرایند ترجما

؛ صدیقی و همکاران، 1380و آزاد ارمکی،  شارع پور؛ 1392الحوائجی و همکاران، باب)

 (.2011، 4و راجرز لن ؛1387نجات و همکاران، ؛ 1390؛ فضلی، 1386

اند ها به بررسی روند پژوهش در علوم مختلف پرداختههمچنین تعدادی از پژوهش

در پژوهش خود با عنوان روند جهانی  زاد ارمکی و صالحیشارع پور، آ مثالعنوانبه

های پژوهشی کنگره جهانی در کمیته شدهارائهبه بررسی مجموعه مقاالت  یشناسجامعه

                                                                 

1. Davidoff et al. 

2. Klassen, Jadad and Moher 

3. Davies, Nutley and Walter 

4. Lane & Rogers 
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های مختلف توزیع مقاالت بر اساس کشورها، زبان بر اساس مالک یشناسجامعه

اجتماعی و -ادیاقتص در کنگره، نحوه تألیف مقاالت، رابطه بین متغیرهای مورداستفاده

را مورد تحلیل  هاآندر کنگره پرداخت و  موردتوجههای تخصصی بازده علمی و حوزه

در میان برخی از کشورها  یشناسجامعههای های حوزهاولویت یتدرنهاو  قراردادندمحتوا 

 به چشماز مطالعات  یکیچهشناسایی گردید. لیکن چگونگی روند ترجمان دانش در 

 (.1380، ، آزاد ارمکی و صالحیشارع پور)خورد نمی

های اطالعاتی ساینس بررسی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاه

دایرکت، تیلور و فرانسیس، اریک و امرالد نشان داد توجه به بحث ترجمان دانش رو به 

ر قدمت بیشتری که در حوزه پزشکی دارد، محققان و پژوهشگران سای باوجودرشد است و 

های اخیر شاهد رشد مقاالت تخصصی در این اند و در سالمند شدهعالقهآن علوم نیز به 

توان از علوم قابل رشد و پیگیری است و میهمه ترجمان دانش در ، روینازازمینه هستیم. 

مدیریت دانش در علوم مختلف بهره برد.  کردن کاربردی ایهای ترجمان دانش برقابلیت

ترجمان دانش در های مقالهرشد  درروندبیشتر  وجود پراکندگی حاکی از هایافتههمچنین 

-های رایانهموضوعات نظام مثال طوربه ؛.استعلوم مختلف با تمرکز بر  حوزه غیرپزشکی

پژوهشگران بوده است و به نظر  موردبحثشناسی و مدیریت دانش ای، آموزش، هستی

های ترجمان دانش در مدیریت دانش قابلیتهای بسیاری برای استفاده از رسد تالشمی

تالش  باوجودهای مختلف علوم در جریان است. در ایران نیز ها و افراد در حوزهسازمان

بر  ؛بسیار برای مدیریت اجرایی این فرایند، نیاز به تالش بیشتر در این حوزه وجود دارد

سازی ترجمان دانش ادهمربوط به پیطرح  800از  درصد 70حدود برای ، 1392آمار  اساس

-فرهنگبنابراین  .(1392اسدی الری، است ) پاسخی دریافت نشدهدر وزارت بهداشت 

عنوان نخستین موضوع در ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه ترجمان دانش مطرح سازی به

ها در حوزه ترجمان دانش باید توجه بیشتری به پژوهش، است. به عقیده مارتین و همکاران

شود ها در نظر گرفته های پژوهشی ترجمان دانش در راهبردهای سازماناولویت شود و

 ند( معتقد2010) 1دیکسون و (2009) . مارتین و همکاران(2009، 1مارتین، کوری و فین)

                                                                 

1. Martin, Currie and Finn 
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سازی ترجمان و پیاده یسازمانفرهنگهای مشارکتی، پویاسازی منظور انجام پژوهشبه

 .قرار گیرد یموردبازنگرازمانی باید های سها، سیاستدانش در سازمان

 نابعم

. ترجمان دانش، راهی برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت(. 1392). اسدی الری، محسن

 بازیابی از. 1392فروردین  11. تاریخ خبر باشگاه خبرنگاران
http://www.yjc.ir/fa/news/4324686 

(. 1392حریری، نجال.) ؛نوشین فرد، فاطمه؛ ، اورانوسینیالدتاج؛ الحوائجی، فهیمهباب

تحقیقات .مربوط به پژوهشگران علوم انسانی تدوین ابزار خودارزیابی ترجمان دانش

 .64-4، (1)47، دانشگاهی یرساناطالعکتابداری و 

: تحلیلی از یشناسعهجامروند جهانی (.1380، تقی. )یآزاد ارمک ؛شارع پور، محمود

 .160-131 ،(3،)پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی.اجتماع علمی

ترجمه دانش و (. 1387غالمی، ژاله.) ؛نجات، سحرناز ؛رضا یدس، مجد زاده؛ صدیقی، ژیال

 . تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران.برداری از نتایج پژوهشبهره

 ؛شهید زاده، علی؛ فتوحی، اکبر ؛سحرناز ،نجات ؛سید رضا ،مجد زاده؛ ، ژیالصدیقی

؛ اعتمادی، آرش ؛مسگر پور، بیتا ؛رشیدیان، آرش؛ یونسیان، مسعود ؛غالمی، ژاله

از نتایج  یریگبهرهجهت « ترجمه دانش»طراحی مدل  (.1386. )کامران ،زدانیی

 .47-35 ،7فصلنامه پایش،  پژوهش

 یرساناطالعش در علوم کتابداری و بررســی فرایند ترجمان دان. (1390)فضلی، فرزانه 
 ،می، واحد علوم و تحقیقاتالکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اس نامهیانپا ،پزشکی

 تهران.

 (.1387.)رضا یدس، مجد زاده؛ غالمی، ژاله ؛صدیقی، ژیال؛ نجات، سحرناز

. کاربردی کردن مدل ترجمه دانش(پژوهشی )خودارزیابی انتقال دانش در مؤسسات 

 .268-259، (3،)امه پایشفصلن

                                                                                                                                                       

1. Dickinson 

http://www.yjc.ir/fa/news/4324686/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/4324686/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA
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