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Introduction: Translation of research findings into the language of the audience 

and stakeholders is one of the most important parts of knowledge research. 

Knowledge transfer, indeed, is the method to use theoretical knowledge produced 

by universities to improve training processes and decisions based on observation. 

This study examines the status of knowledge translation among faculty members. 

Materials & Methods: The study population consisted of all faculty members of 

Mashhad University of Medical Sciences in 2019. The research tool was the 

Knowledge Translation Questionnaire, which has been compiled and approved by 

the Knowledge Translation Committee of Tehran University of Medical Sciences 

whose validity and reliability of the questionnaire were also confirmed in the 

present study. Following the explaining, the objectives, data were collected using 

research tools that were completed by the faculty members and analyzed 

afterward. 

Results: As to the results, compared to the total average of each influential 

parameter in knowledge translation, the highest mean (3.22) was related to the 

“changing the behavior of decision-makers or achieving practical results through 

research results” and the lowest mean (3.05), was related to “generate evidence 

that can be used in decision making”. The mean of other effective factors of 

knowledge translation was between (3.05-3.22). 

Conclusion: Although some of the sub-factors show a favorable situation, none of 

the main parameters were in the expected situation. 
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به زبان  یپژوهش یها افتهیترجمان  ،یانتقال دانش در حوزه دانش پژوهش یهابخش نیاز مهمتر یکی مقدمه:

شده  دیتول یاز دانش نظر یجهت استفاده کاربرد یباشد. ترجمان دانش به عنوان روش یم نفعانیمخاطبان و ذ

 یبه بررس قیتحق نی. اتبر شواهد اس یمبتن یریگ میتصمو  یآموزش یندهایتوسط دانشگاه ها جهت بهبودفرا

 .پرداخته است یعلم ئتیه یاعضا نیترجمان دانش در ب تیوضع

-99 مسالیدر ن کهمشهد  بودند  یدانشکده علوم پزشک ىـعلم تاـهی یاـعضا ،هـمطالع ردوـم تـجمعی روش كار:

 تهیژوهش، پرسشنامه ترجمان دانش بود که توسط کممشغول به کار بودند. ابزار پ علمى تهیا عضو انوـعن هـب 98

و  ییروا قیتحق نیجهت ا مجددااعتبار شده است و  دییو تا نیتهران تدو یترجمان دانش دانشگاه علوم پزشک

 ارزـبوابسته، ا یهامارستانیمشهد و ب کىـپزش موـعلدانشکده  به ریحضو هـجعامر اـبو  دیگرد دییآن تا ییایپا

 .قرار گرفت لیو تحل هیآوری و مورد تجز جمع رمقر نماو در ز یعزتو علمى تهیا یعضاا بیندر  هشوپژ

 بیشترین ،شــندا ناــترجمدر  وثرــم لــماعو هــمجموعاز  کــی رــه لــک انگینـمی مقایسهدر  نتايج:

و » پژوهش ها  جیسطه نتابوا یکاربرد جیحصول نتا ای رندگانیگ میرفتار تصم رییتغ« عامل  به طمربو( 3.22)میانگین

 نیانگیم. ستا دهبو »هایریگ میدر تصم استفادهشواهد قابل  دیتول« عامل  به طمربو( 3.05) میانگین انمیز رینـکمت

 .( بود3.22( و )3.05) نیب یعوامل موثر در ترجمان دانش عدد ریسا

اند، لکن در الزم برخوردار بوده تیشده از مطلوب ادی یحوزه ها یها رعاملیاز ز یهرچند در برخ نتيجه گيري:

 .مطلوب نبودند تیدهنده انتقال دانش در وضع لیعوامل تشک نیاز ا چکدامیه یمجموع و بطور کل

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Rasoulian M, Ebrahimi A, Sharifzadeh N, Naeemi Banaeian Shargh M, DadgarMoghaddam M, Investigating the status of 
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of Medical Education Development. 2021;12(2):45-56 
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 مقدمه

 یجامعه م یها ازیامروزه دانشگاه ها مستلزم پاسخ به ن       

به دانش  یدانش نظر لیتبد قیامر از طر نیباشند که ا

دانشگاه ها نقش  انیم نیخواهد بود. در ا سریم یکاربرد

کننده  افتیکننده دانش و سازمان ها و جامعه نقش در دیتول

 یبخش ها نیاز مهم تر یکیخواهند کرد.  فایا ادانش ر

 یا وهیبه ش یپژوهش یها افتهیدانش، ترجمان  تقالان

انداختن  انیباشد. انتقال دانش به جر یم یعملکرد

و مهارت  قاتیتحق جیخوب، نتا یها دهیاطالعات )شامل ا

به سمت مشاغل و جوامع  یها( از درون موسسات آموزش

از انتقال دانش عبارت  ییثال هااست، م یو منطقه ا یمحل

مشاوره ها، مشارکت در انتقال  ،یکاربرد قاتیاست از تحق

 جادیدانش آموزش عوامل مربوط به شغل، حق ثبت، ا

 [. 1]وستهیپ یحرفه ا یو توسعه  یاقمار یشرکتها

از  یجهت استفاده کاربرد یدانش، به عنوان روش ترجمان

ا است. بنا به شده توسط دانشگاه ه دیتول یدانش نظر

سالمت کانادا، ترجمان دانش  قاتیمؤسسه تحق فیتعر

دانش  یتولید، تبادل، تلفیق و کاربرد کامال اخالق"بعنوان 

 یپژوهشگران و کاربران، برا نیتعامالت ب دهیچیدر نظام پ

سطح  یارتقا یعنیع در کسب منافع حاصل از پژوهش یتسر

مت و مؤثرتر سال یامدهایسالمت جامعه، خدمات و پ

[قابل 2شده است .] فیتوص "نظام مراقبت سالمت تیتقو

در  رایاخ نیدر بال یذکر است که استفاده از دانش کاربرد

 یها یاست. بررس افتهیعلوم سالمت رواج  یموضوع ها

که ترجمان دانش منجر به کاهش  تنشان داده اس نیشیپ

 [. 4. 3تر پروژه ها شده است] عیاتمام سر جهیها و در نت نهیهز

مباحث در انتقال دانش، در نظر گرفتن  نیاز مهمتر یکی

 یها رساختیز جادی[. ا5است] نفعانیمخاطبان و ذ یازهاین

 تیاز اولو یکیبعنوان  دیمناسب جهت ترجمان دانش، با

باشد.  یسازمان ها و موسسات دولت رانیمد یفکر یها

حائز  اریدانش بس تیریسازمان ها در مد ییدرواقع توانا

با هدف  ییبه شتاب دهنده ها ازین نی[. بنابرا6]ستا تیماه

سازمان ها و  یاز سو ،یبه کاربرد یدانش نظر لیتبد

 یپژوهش یترجمان دانش در سازمان ها ندیفرا نیهمچن

 [.9-7شود] یاحساس م

دانشگاه ها و سازمان ها، منجر به انتقال موثر  نیموثر ب ارتباط

 کیارتباط  نیشد. ا خواهد یبه دانش کاربرد یدانش نظر

 یارتباط، اثر بخش نیا ی جهیاست، که در نت هیدو سو ندیفرآ

 یمربوط ارتقاء م یدانشگاه و سازمان ها یها تیفعال

که دولت  یتتوان گفت که به موازا یم ی[. به عبارت10]ابدی

دهند، احساس  یم شیرا افزا قاتیدر تحق یگذار هیها سرما

 [. 11. 1.]ابدی یم شیفزاا هیارتباط دو سو نیبه ا ازین

دانشگاه و دانشگاه  یعلم هیرونق خود به تغذ یبرا پژوهش

دارد. هرچند  ازیو تجربه به پژوهش ن یبخش تینیع یبرا زین

 یسنت یبا توجه به رسالت ها یعلوم پزشک یکه دانشگاه ها
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[ اما 9آموزش به انتقال دانش مشغول هستند] قیخود از طر

 یدانشگاه ها با بخش ها نایاشتراک دانش م یچگونگ

آنها را با چالش  یقاتیجامعه از جمله مراکز تحق مختلف

 اتیح ی[. به عبارت12روبه رو کرده است] یبزرگ یها

 یآموزش و پژوهش به هم گره خورده است. دانشگاه ها

دانش  دیمراکز تول نیاز مهمتر یکیبه عنوان  یعلوم پزشک

کننده دانش ارتباط  دیلسازمان ها و مراکز تو ریبا سا یستیبا

ترجمان دانش  تی[.با توجه به اهم13داشته باشند] یاسبمن

و مشخص شدن  یو پژوهش یآموزش یندهایجهت بهبود فرا

 لی( جهت تبدیمخاطبان )آموزش و پژوهش درمان یازهاین

در  یریگ میتصم یشواهد برا دیتول تیبه طرح و وضع

 نکهیبه ا با توجه نیذکر شده، و همچن یحوزه ها یتمام

مشهد   یدر دانشکده علوم پزشک انشترجمان د یبررس

 نییتاکنون انجام نگرفته است  مطالعه حاضر با هدف تع

مشهد  از  یترجمان دانش در دانشکده علوم پزشک تیوضع

 .انجام شد 1398در سال یعلم ئتیه یاعضا دگاهید

 روش كار

و در سال  یمقطع یفیپژوهش از نوع توص نیا

 یاـعضا امىـتمرا  هـمطالع ردوـمشد. جامعه  انجام 1398

 1398مشهد در سال  پزشکى معلو کدهنشدا ىـعلم تاـهی

روش  به نکنندگا کترمشا بنتخاداد که ا یم لیتشک

ابزار پژوهش پرسشنامه . شد منجاا سترـسدر د یرـگی هـنمون

ترجمان دانشگاه علوم  تهیترجمان دانش بود که توسط کم

 نی[. در ا11اعتبار شده بود] دییو تا هیتهران، ته یپزشک

 رمذکو پرسشنامهمختصر،  راتییپس از انجام تغ زیمطالعه ن

 کىـپزش موـعل ـکدهنشدا علمى تهیا یعضااز ا تن 10 به

 ءاــعضا طــتوس لــتکمیاز  دــبعو  دــشمشهد داده 

 اـب هشوپژ افهدا مطابقت ،یىامحتوو  ریوــص ىــیروا

از  زـنیآن  ایىـپایو  دـتایی تالاسو راهـظو  کلـش ی،وـمحت

 بخش هر تالاسو نىدرو تگىـهمبس ىـسربر قـطری

 که یددگر محاسبه خاـنبوکر یاـلفآ محاسبه با پرسشنامه

دارای  پرسشنامه نـیا. تـگرف اررـق دـتایی ردوـم اربزا پایایى

 گشته تنظیم فـمختل شـبخ هـس رد هـک دهوـب رتعبا 42

 یاآ« که ینا صخصودر  الوس 11اول  بخشدر . ستا

 ایىـشناسرا  قـتحقی هـب ندگاـگیرن تصمیم زنیا نیمامىتو

)  ؟مـیدر آور ىـهشوپژ عوـموض رتصو بهو  کنیم

0.77=α « ) انتو مى یاآ« ردمودر در  السو 9دوم  بخشدر 

 دهستفاا قابل هایگیر تصمیمدر  تا دکر تولید یهداشو

 با طتبادر ار السو 22 مسو بخش= و در α»)0.82) ؟دـباش

 تصمیم رفتار تغییر به منجر ما یهشهاوپژ نتایج یاآ«

( α=0.93)  ؟مىشوند دیبرراـک هـنتیج اـیو  ندگاـگیرن

 سمقیا با گزینه نجـپدارای  الوـس رـه هـک هشدآورده »

جهت  همحاسبه شد ک یبه صورت کم اریو مع دبو تلیکر

ندارم  ی، نظر2، مخالفم عدد 1کامال مخالفم عدد نهیگز

در نظر گرفته  5و کامال موافقم عدد  4 نهی، موافقم گز3عدد

 یبر اساس راهنما تیمحاسبه و در نها هیهر گو نیانگیشد. م

 1 نیب یهر عامل که عدد نیانگیپرسشنامه م ینمره گذار

ت هر عامل یمطلوب زانیو جهت م دیبود محاسبه گرد 5 یال

نسبتا  3.66 یال 1.67 نیانگینامطلوب، م 1.66 یال 1 نیانگیم

مطلوب در نظر گرفته  5 یال 3.67 نیانگیمطلوب و م

 ىـهشوپژ نتومعااز  زمجو کسباز  پس[. 11شد]

 کىـپزش موـعل هنشکددا به ریحضو هـجعامر اـب ـکده،نشدا

 اف،دـها یحـتوضاز  پسوابسته،  یها مارستانیمشهد و ب

 و بعد از یعزتو علمى تهیا یعضاا بیندر  هشوپژ ارزـبا

و  یددگرآوری  جمع رمقر نمادر ز پرسشنامهها ،لـتکمی

از  اـهداده تحلیلو  هـتجزی تـجهشد.  لیو تحل هیآماده تجز
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 با تطالعااز ورود ا سـپ  21spss ارزـفا مرـن قـطری

 تمشخصااز  کـی رـه ىـناوافر یفىـتوص رمااز آ دهستفاا

 میانگین سپسو  هشد تهیه پرسشنامه تالاسوو  فیکاموگرد

 نترجما لـک انگینـمی اـنهایتو  نامهـپرسش مختلف یشهابخ

 اـب شـندا ناـترجم لـک هرـنمو  دـیدگر تعیین نشدا

 یفىـتوص یاـهرهمااز آ دهستفاا با فیکاموگرد یمتغیرها

 الیزـناز ا دهتفاـسا اـب شـندا ناـترجم ضعیتو و هشد ناـبی

 ناـترجم هـمقایسدو  رهماـش ولجد)در  مستقل t ریاـمآ

 انســیوار الیزــن( و آدرــمزن و  نســجدر دو  شـندا

 نشدا نترجما ضعیت، و3رهشما ولدــج)در  هــطرف کــی

با توجه .  دندـش مقایسه هم با( یلىـتحص ضعیتو تفکیک به

جامعه محدود با مراجعه به جدول  یبه حجم نمونه برا

دانشکده  یعلم اتیه یتعداد کل اعضا یمورگان برا

نفر بودند، حجم نمونه  593بازه که تعداد  نیدر ا یپزشک

 نفر در نظر گرفته شد. 234

 لـکام لـتکمی هشوژـپ هـبورود  راـمعی. 

 اـیو  ضایتر معد هشوپژاز  وجخر رمعیاو  پرسشنامه

 رـب لـتحلیو  تجزیه نهایت. در دبو پرسشنامه ناقص لـتکمی

 مانجا دبو هشد تکمیل کامل رطو به که پرسشنامه 186روی 

 شد

 

 نتايج

 کهداد  ننشا هشوپژ ینا شناختى جمعیت یها یافته       

 72) درـم هشوژـپ یندر ا نکنندگا شرکت بیشترین

 با، (صددر 58.2) یکترد تحصیلى رکمدو دارای ( دـصدر

( صددر 86.2) شىزموآ علمى هیئت وـعض غلىـش هجایگا

 (.1شماره  ولجد) نددبو

 مشارکت کنندگان در شروع مطالعه یا نهیزم اتیخصوص: 1جدول شماره 
 کل جنسیت خصوصیت

 زن مرد        

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فرعی اصلی

 8/10 20 7/7 4 9/11 16 کارشناسی ارشد تحصیالت

 78 8/52 22 3/43 100 8/52 (PhDدکتری تخصصی)

 5/35 66 50 26 9/29 40 دکتری تخصصی پزشکی

 1/11 20 12 6 8/10 14 هیات علمی پژوهشی غلیجایگاه ش

 6/85 154 84 42 3/86 112 مدرس یا هیات علمی گروههای آموزشی

 3/3 6 4 2 3 4 مربی

 

 لــماعو هــمجموعاز  کــی رــه لــک انگینـمی مقایسهدر 

 طمربو( 3.22) میانگین بیشترین ،شــندا ناــترجمدر  وثرــم

 جیحصول نتا ای رندگانیگ میار تصمرفت رییتغ«  هـمقول به

 انمیز رینـکمتو » پژوهش ها  جیبواسطه نتا یکاربرد

استفاده  ابلشواهد ق دیتول« مقوله به طمربو( 3.05) میانگین

 به طوـمرب انگینـمی. ستا دهبو» ها یریگ میدر تصم

 یهاوژهپر بهآن  تبدیلو  نمخاطبا زنیا شناسایى ،ضعیتو«

 لـک انگینـمی تـنهای. در دبو( 3.22) نیز »تحقیقاتى
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 هیدگامشهد از د پزشکى معلو کدهنشدر دا نشدا ناـترجم

 وبمطل عیتـضاز و کهباشد  یم 3.18 علمى تـهیئ یعضاا

 (2شماره  ولجد))نسبتا مطلوب(  دوـب رـایینتـپآل  هدـیو ا

 یعلم اتیاعضاء ه دگاهیاز عوامل موثر در ترجمان دانش از د کیهر  تیوضع نیانگیم :2جدول شماره 

تعداد  عوامل

 گويه

انحراف  ميانگين بيشترين كمترين

 معيار

 هاي پروژه به آن تبديل و مخاطبان نيازهاي شناسايی

 تحقيقاتی

11 60/1 82/4 20/3 59/0 

 62/0 05/3 00/5 1 9 ها گيري تصميم در استفاده قابل شواهد توليد

 ربرديكا نتايج حصول يا گيرندگان تصميم رفتار تغيير

 ها پژوهش نتايج بواسطه

22 59/1 00/5 22/3 66/0 

 5 18/3 74/4 61/1 42 كل پرسشنامه

 

 اتیاعضاء ه دگاهیترجمان دانش از د تیوضع یدر بررس

( مشخص شد که 3)جدول شماره تیجنس کیبه تفک یعلم

 دگاهیبدست آمده از د تیمطلوب نیانگیم هیدر هر سه گو

آقا  یعلم اتیاز اعضاء ه شتریخانم ب یعلم اتیاعضاء ه

 =(.0.35Pتفاوت معنادار نبود) نیبود، لکن ا

 تیجنس کیبه تفک یعلم اتیاعضاء ه دگاهیعوامل ترجمان دانش از د تیوضع یبررس: 3جدول شماره 

میانگین  جنسیت عوامل

 مطلوبیت

 مقدار احتمال انحراف معیار

-=T 60/0 19/3 مرد تحقیقاتی های پروژه به آن تبدیل و مخاطبان نیازهای شناسایی وضعیت 26/0  

P= 53/0  59/0 22/3 زن 

-=T 64/0 03/3 مرد ها گیری تصمیم در استفاده قابل شواهد تولید وضعیت 55/0  

P= 46/0  55/0 09/3 زن 

 بواسطه کاربردی نتایج حصول یا گیرندگان تصمیم رفتار تغییر وضعیت

 ها پژوهش نتایج

-=T 65/0 13/3 مرد 05/3  

P= 37/0  63/0 45/3 زن 

 T=-2.09 56/0 13/3 مرد پرسشنامه کل

P= 35/0  49/0 31/3 زن 

 دگاهیترجمان دانش از د تیوضع یدر بررس نینهمچ

)جدول التینوع تحص کیبه تفک یعلم اتیه یاعضا

 میرفتار تصم رییتغ تیوضع" هی(، فقط در گو4شماره 

پژوهش  جیبواسطه نتا یکاربرد جیحصول نتا ای رندگانیگ

تخصص  یبا مدرک دکتر نیمحقق ی، بطور معنادار"ها 

مدارک  ریعامل، از سا نیا شتریب تیاعتقاد به مطلوب یپزشک

 =(.0.007Pداشتند) یلیتحص
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 التینوع تحص کیبه تفک یعلم اتیاعضاء ه دگاهیعوامل ترجمان دانش از د تیوضع یبررس: 4جدول شماره 

میانگین  تحصیالت عوامل

 مطلوبیت

 مقدار احتمال راف معیارانح

 به آن تبدیل و مخاطبان نیازهای شناسایی وضعیت

 تحقیقاتی های پروژه

-=F 76/0 18/3 کارشناسی ارشد 22/2  

P= 2/80  23/3 50/0 (PhDدکتری تخصصی) 

 67/0 17/3 دکتری تخصصی پزشکی

 گیری تصمیم در استفاده قابل شواهد تولید وضعیت

 ها

= F 73/0 84/2 کارشناسی ارشد 54/2  

P= 82/0  13/3 52/0 (PhDدکتری تخصصی) 

 69/0 98/2 دکتری تخصصی پزشکی

 حصول یا گیرندگان تصمیم رفتار تغییر وضعیت

 ها پژوهش نتایج بواسطه کاربردی نتایج

= F 66/0 79/2 کارشناسی ارشد 04/5  

P= 007/0  24/3 59/0 (PhDدکتری تخصصی) 

 72/0 32/3 دکتری تخصصی پزشکی

= F 64/0 92/3 کارشناسی ارشد پرسشنامه کل 64/0  

P= 073/0  22/3 48/0 (PhDدکتری تخصصی) 

 60/0 21/3 دکتری تخصصی پزشکی

 

سوال در بخش اول پرسشنامه  11سوال از  5 یبه طور کل

آن به  لیمخاطبان و تبد یازهاین ییشناسا "عامل  یعنی

در بخش دوم سوال  9سوال از  8 "یقاتیتحق یپروژه ها

 میشواهد قابل استفاده در تصم دیتول"عامل  یعنیپرسشنامه 

سوال در بخش سوم پرسشنامه  22سوال از  12"ها  یریگ

 جیحصول نتا ای رندگانیگ میرفتار تصم رییتغ " ملعا یعنی

سوال  25و در مجموع  "پژوهش ها  جیبواسطه نتا یکاربرد

آل  هدـیو امطلوب  عیتـضسوال کل پرسشنامه از و 42از 

 )نسبتا مطلوب(.دوـب رـایینتـپ
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 و نتيجه گيري بحث

ترجمان دانش  تیوضع نییپژوهش حاضر با هدف تع        

مطالعه  نیمشهد  انجام شد. در ا یدر دانشکده علوم پزشک

در  وثرــم لــماعو هــمجموعاز  کــی رــه لــک انگینـمی

 "عامل به عنوان  نی. مهمتردیبه گردمحاس شــندا ناــترجم

 یکاربرد جیحصول نتا ای رندگانیگ میرفتار تصم رییتغ

مطالعه  نیا جیبود. در کل نتا "پژوهش ها  جینتا هبواسط

 نینسبتا مطلوب ترجمان دانش در ا تینشان دهنده وضع

 باشد.  یدانشکده م

 1390و همکاران در سال  یکه توسط غالم یمطالعه ا در

ترجمان دانش در  یابیابزار خود ارز کیگرفت، انجام 

ابزار به دانشگاه ها و  نیشد. ا یطراح یقاتیموسسات تحق

ترجمان دانش خود  تیوضع یدر بررس یقاتیموسسات تحق

کند که  یبه آنها کمک م نی[. همچن14کند] یکمک م

 .ندینما یهمان سازمان را بتوانند طراح امداخالت مرتبط ب

و همکاران از ابزار مربوطه در مطالعه  ی، غالم1392در سال 

ترجمان دانش در  تیوضع یبا هدف بررس گر،ید یا

استفاده کردند که  رانیکشور ا یعلوم پزشک یدانشگاه ها

علوم  یاز دانشگاه ها یمطالعه دوم، نشان داد که برخ جینتا

ترجمان دانش  یبرا یمناسب رساختیز یاراد رانیا یپزشک

 یها یمحققان و جامعه کاست نیتعامل ب نیب نی. همچنستندین

که توسط  یگری[. در مطالعه د15مشاهده شد] یقابل توجه

با هدف عوامل موثر  1392و همکارانش در سال  یرمضان

انجام گرفت،  یقاتیتحق یدانش در سازمانها تیریدر مد

 تیریاز مد یبه سطح مطلوب نوزه رانیمشخص شد که ا

مطالعه هشت عامل مهم در  نیاست. در ا هدیدانش نرس

عنوان  رانیا یقاتیتحق یدانش در سازمان ها تیریمد

عامل، در نظر  نیو اول نیمهمتر انیم نیکه از ا د،یگرد

 یقاتیتحق یدر سازمان ها یفرهنگ یگرفتن جنبه ها

و همکارانش  هزاد یزدیکه توسط  ی[. در مطالعه ا16بود]

نقاط ضعف و نقاط قوت  یبه هدف بررس 1393در سال 

آنها در  ییکارا یابیدانش و ارز یشبکه ها یها تیفعال

از آن بود که،  یحاک جیانجام گرفت. نتا رانیکشور ا

 تیریمربوط به مد یها استیدر س یعمده ا یچالشها

 استینظر در مورد س دیتجد نیدانش وجود داشت. بنابرا

 جادیا یراهنما برا هیدانش و ته تیریبه مد بوطمر یها

گام در  نیشد. در واقع اول دهیالزم د ،یتیریمد یشبکه ها

سالمت،  ستمیدر س یدانش واقع یجهت تحقق شبکه ها

و  ینی[.حس17است] یتیریبرطرف کردن مشکالت مد

ترجمان  تیوضع یبه بررس 1394[ در سال 18همکاران]

 شانیپرداختند. ا نیقزو یدانش در دانشگاه علوم پزشک

د که وضعیت ترجمان دانش در دانشگاه کردن یریگ جهینت

علوم پزشکی قزوین از دیدگاه اعضای هیئت علمی تا 

وضعیت مطلوب فاصله داشته و یافته های تحقیقات، کمتر به 

بودن منابع  یزبان مخاطبان ترجمه شده است.آنها ناکاف

مناسب  یه محتوایته یو زمان موجود برا زاتیتجه ،یمال

با  نیمحقق ییعدم آشناگروه مخاطب پژوهش،  یبرا

انجام  یموضوع انتقال دانش حاصل از پژوهش و چگونگ

 افتهی نیآن را از موانع ترجمان دانش مطرح نموده اند. همچن

[ نشان داد که تفاوت 1و همکاران] ییپژوهش دانا یها

از  وکل ترجمان دانش در دانشگاه در حد متوسط  نیانگیم

 نیتر بود. ا نییپا ال ترجمان دانش دهیمناسب و ا تیوضع

است که با  یپژوهش یها افتهیعدم انتقال مناسب  انگریامر ب

 قیهمچون، تشو یمناسب یراه بردها هیرفع موانع و ارا

خود به کاربران،  یپژوهش یها افتهیپژوهش گران به انتقال 

. در دیخشتوان ترجمان دانش در دانشگاه را ارتقا ب یم

[ در سال 19ارانش]و همک یکه توسط رستم یمطالعه ا

ترجمان دانش در  تیوضع ییدر خصوص شناسا 1398

از  یحاک جیانجام گرفت، نتا رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 جادیبه  ا ازینامطلوب ترجمان دانش و احساس ن تیوضع
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که توسط  گرید یفرهنگ ترجمان دانش بود. در مطالعه ا

در خصوص  1397[ در سال 20و همکارانش] ینیتاج الد

 یترجمان دانش در دانشگاه علوم انسان تیوضع یرسبر

 نینامطلوب در ا تیاز وضع یحاک جیکشور انجام شد، نتا

کمتر  یعلوم انسان نکهیدانشگاه ها گزارش شد. با توجه به ا

 تیعلوم از اهم نیدر ا یاست منابع پژوهش شیبر آزما یمبتن

 یازپرد هیو احتماال عدم وجود نظر رخوردارندب ییباال اریبس

 یجینتا نیبروز چن لیاز دال یدر علوم انسان یو کاف حیصح

 ،یو توان بخش یستیدانشگاه علوم بهز نکهیاست. با توجه به ا

مشهد  در  یو دانشکده علوم پزشک یدانشگاه علوم انسان

 هبه کار گرفته شد یانتقال دانش و نحوه راه کارها امیروند پ

 یرا م جیت نتاعدم مشابه لیاز دال یکی ستندیهم سنخ ن

مطالعه ما با  جینتا نیمورد در نظر گرفت. همچن نیتوان ا

 ییشناسا"و همکاران در هر سه عامل  ینیمطالعه حس

 "، "یقاتیتحق یآن به پروژه ها لیمخاطبان و تبد یازهاین

 رییتغ "و "ها یریگ میشواهد قابل استفاده در تصم دیتول

بواسطه  یبردکار جیحصول نتا ای رندگانیگ میتصم رفتار

 تیکه وضع یتفاوت داشت. به گونه ا "پژوهش ها جینتا

 تیمشهد  در وضع یترجمان دانش در دانشکده علوم پزشک

ترجمان دانش در  تیوضع ینسبتا مطلوب قرار داشت ول

تر از مناسب  نییپا تیدر وضع نیقزو یدانشگاه علوم پزشک

له انجام از جم یتواند عوامل یامر م نی. علت ابودآل  دهیو ا

 یها کردیرو ق،یدو تحق یزمان یمطالعات در عدم انطباق

 کردیرو رییتغ نیدر دو دانشگاه و همچن یمتفاوت پژوهش

 باشد. ریاخ یدر سالها یپژوهش یها

 1396که توسط محقق و همکارانش در سال  یمطالعه ا در

علوم  یاز دانشگاه ها یانتقال دانش در برخ یابیبا هدف ارز

از آن بودند که مراکز  یحاک جیبود، نتا رانیا یپزشک

 تیدر تمام ابعاد ترجمه دانش از وضع یپزشک قاتیتحق

به منظور  دیحال آنها با نیبرخوردار بودند. با ا یمناسب

مراقبت سالمت، سواالت  رانیارتباط موثر با مد یقراربر

 تیو اولو ییهدف را شناسا یو گروه ها نفعانیذ یپژوهش

را از  یمناسب یگزارش ها دیهمچنان باکنند. آنها  یبند

به  یبودجه کاف دیبا نیکنند. همچن هیته قات،یتحق جینتا

مراقبت سالمت، داشته  رانیمنظور انتشار گزارش ها به مد

درک  یبه صورت عمل قاتیتحق جینتا نصورتی. در اشندبا

[ و همکاران در 22توسط دخش] ی[. مطالعه ا21خواهد شد]

ترجمان دانش در  تیوضع یرسبا هدف بر 1396سال 

پژوهش  جیبوشهر انجام گرفت،که نتا یدانشگاه علوم پزشک

 ینشان داد که عملکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشک

ترجمان دانش در سطح مطلوب قرار  ندیبوشهر در کل فرآ

 طهیرا در ح یعملکرد پژوهش نیدارد و پژوهشگران بهتر

دانشکده علوم  تیقاز عوامل موف یکیدانش دارند.  دیتول

 تیمشهد  و بوشهر از نظر در قرار داشتن وضع یپزشک

و  ازهاین قیتواند شناخت دق یمطلوب از نظر انتقال دانش، م

رد  ایباشد، که اثبات و  یتیریدم ماتیبر تصم یتسلط کاف

خواهد  ندهیدر آ گرید یانجام مطالعه ا ازمندیموضوع ن نیا

دو دانشکده  نیا تیوفقاز عوامل م گرید یکی نیبود. همچن

در  یعلم اتیه یاعضا یها دگاهید یکیتواند، نزد یم

 یشباهت ساز و کارها نیو همچن گریکدیدانشکده ها به 

و عدم  یباشد. عدم دسترس شکدهترجمان در هر دو دان امیپ

به پرسشنامه و مشارکت در پژوهش از  یبه پاسخ ده لیتما

 قیاز طر یو بررس یعلم أتیه یاز اعضا یتعداد یسو

 پژوهش بود. نیا یها تیو پرسشنامه از محدود ینظرسنج

انتقال) ترجمان( دانش در  تیوضع یپژوهش به بررس نیا

 دیمخاطبان، تول یازهاین ییعامل شامل شناسا ایسه حوزه 

پرداخته است.  یکاربرد جیشواهد قابل استفاده و حصول نتا

ده از ش ادی یحوزه ها یها رعاملیاز ز یهرچند در برخ

الزم برخوردار بوده اند، لکن در مجموع و بطور  تیمطلوب

دهنده انتقال دانش در  لیعوامل تشک نیاز ا چکدامیه یلک
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تا  یعلم اتیاعضاء ه دگاهیمطلوب نبودند و از د تیوضع

 "عامل  انیم نیمطلوب فاصله دارند. در ا تیاز وضع یحد

از  "ها یریگ میشواهد قابل استفاده در تصم دیتول دیتول

عوامل برخودار است.  هینسبت به بق ینامطلوب تر تیوضع

و بهبود  یتیو حما یقیتشو یها ستیارائه راهکارها و سا الذ

 نیشده در ا ییشناسا نییپا تیبا مطلوب یعامل ها ریز

 .دیدانش تا عمل را کمتر نما نیتواند فاصله ب یپژوهش، م
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