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Abstract 
Objective: This research explores the experiences of senior faculty members of Shiraz 

University. In addition, it designs and illustrates the model of documentation research ideas 

among senior faculty members. 

Methodology: This is an applied research and to achieve the desired goal, a qualitative 

approach and a systematic design of Grounded Theory were used. The statistical population of 

the study includes all retired professors of Shiraz University and also professors who are in the 

last three years of retirement in this university. 25 faculty members of Shiraz University were 

interviewed through a semi-structured method. The sampling method of this research is the 

sequential method of snowball (chain reference). In an introductory interview, the researcher 

began an interview with a key sample of Shiraz University faculty members who had a wealth 

of information on the subject; then, with reference to a series of referrals from the participant in 

question, requested the introduction of other faculty members who were eligible for the 

interview. Then, the data were analyzed within three stages of coding: open, axial, and selective. 

At last, the findings were drawn in the form of theorems and paradigm model. 

Findings: The internal and external motivations of idea documentation, including fear of 

forgetfulness, idea permanence, facilitating the use of the idea and becoming famous, have 

provided the tendency to document research ideas for faculty members. To document the idea, 
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they used manual and electronic documentation. Also, contextual and environmental conditions 

include individual and organizational plans and considerations, and intervening and mediating 

conditions include respect for intellectual property rights and institutionalization and structuring 

affected the quality of manual and electronic documentation. There are also two approaches, 

individual (protection of ideas) and extra-individual (development and maturity of knowledge 

production, intellectual and information synergy), that are the results and consequences of the 

process of documenting ideas. 

Conclusion: Accordingly, it can be said that achieving organizational goals requires a strong 

and fundamental organizational culture. Universities as scientific centers really need a rich 

culture. Therefore, one of the required cultures of universities is the culture of documenting 

research ideas; so, they should create the culture of documenting research ideas. Also, in order 

to increase the tendency of faculty members to document research ideas, it is important to 

provide the necessary context, including the establishment of a separate center for documenting 

research ideas, training and education of aware and expert manpower; also, it is necessary to 

consider appropriate tools for documenting ideas. 
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     دهیچک
 .هاست آن انیم یپژوهش یهادهیا یمستندساز مدل نییتب و یطراح و رازیدانشگاه ش شکسوتیپ یعلم هیئت یاعضا اتیتجرب فهم پژوهش، نیااز  هدف: هدف
 .شد انجاممصاحبه  رازیدانشگاه ش شکسوتیپ یعلم هیئتعضو  52 با منظور، این به. شداستفاده  ادیبنداده هینظر مندو طرح نظام یفیک کردیاز رو پژوهش، نیا در: روش

 رازیدانشگاه ش یعلم هیئت یاز اعضا یدینمونه کل کیبا  ییمصاحبه ابتدا کی( است؛ پژوهشگر در یا رهی)ارجاع زنج یگلوله برف یپژوهش، روش متوال نیا یریگ روش نمونه
ی علم هیئتکرد تا عضو  می کننده درخواست از مشارکت ی،ا رهیمصاحبه را آغاز نمود؛ سپس، با توجه به ارجاع زنج ودند،ب یاطالعات غن یکه در رابطه با موضوع پژوهش دارا

 نیمداوم و مطابق مدل استراوس و کورب یا سهیمقا لیها، به روش تحل ها همزمان انجام و داده داده لیو تحل یآور جمع، معرفی کند. مصاحبه مناسب بودند یکه برا دیگری
 یط از پس که شد هیته کنندگانکد باز از عبارات و جمالت مشارکت 8121، شد. در مجموعانجام  هاداده لیتحل یو انتخاب یباز، محور یسه مرحله کدگذار طی (8991)

 و استخراج شد.  یبنددسته یاصل مقوله 9 و مقوله ریز 58 مفهوم، 811 رمرتبط،یغ یکدها و اهیتکرار حذف مرحله
 نیا یکانون  دهیپد ها،دهیا یو مستندساز هادهیا سازیرهیذخ ها،دهیا دهینظم ،یپژوهش  دهیبا داشتن چهار مقوله ای پژوهش هایدهیا یمستندساز که داد نشان جینتا :ها افتهی

 زهی)انگ شدن شهرهثبت( و مؤلفه  یدرون یهازهی)انگ دهیا از یبرداربهره لیتسه ده،یا یماندگار ضرورت ،یسه مؤلفه ترس از فراموشعلمی  هیئتاعضای  .پژوهش شناخته شد
 .شودیم یپژوهش یهادهیاثبت  یبرا یعلم هیئت یدر اعضا زهیانگ جادیدادند که موجب ا صیتشخ یپژوهش یهادهیا یمستندساز یهازهیاز عوامل و انگرا ثبت(  یرونیب

  مقوله دو کنندگانمشارکت دهیعق به. کندیکمک م ها ی به آنپژوهش یهادهیا دنیو تعامالت در قوام بخش راهبردهابه عنوان  یکیو الکترون یدو مؤلفه ثبت دستهمچنین 
 ستمیس و یبهساز و آموزش ،یدانشگاهدرون ثبت امکانات ،یمال یهاتیحما و هاقمشو  مقوله چهار و(؛ یفرد مالحظات و ری)تداب هادهیا تیامن نیتضم و یعلم اخالق تیرعا
و  نیقوان پژوهش، درکنندگان  موجود مشارکت یها دگاهید طبق .بود یپژوهش یهادهیا یمستندساز در خاص بسترساز طیشرا از( یسازمان مالحظات و ری)تداب عملکرد یابیارز

 هیئت یاعضا یپژوهش یهادهیگر( ثبت ا )مداخله عام طیاز جمله شرا ،یو ساختارساز یو نهادساز یمعنو تیحقوق مالک تیرعا یعنی آن رمقولهیز دوها و دهیالزامات ثبت ا
 . است ها دهیا یساز ستندم ندیفرا یامدهایو پ جیتااز جمله ن یو  فرافرد یفرد آورد ره دو .است یعلم

توان گفت نیل و دستیابی به اهداف سازمانی، مستلزم وجود فرهنگ سازمانی قوی و اساسی  میبه دست آمده،  یها افتهیحاصل از  یمحور دهیتوجه به پد با :یریگ جهینت
 ها و آن استهای پژوهشی  سازی ایده فرهنگ مستندها،  های مورد نیاز دانشگاه اند. بنابراین، از فرهنگ ها به عنوان مراکز علمی به واقع نیازمند به فرهنگ غنی است. دانشگاه

 یبسترها یآور فراهم ،یپژوهش یها دهیا یمستندساز به یعلم هیئت یاعضا لیتما شیافزا منظور به نیهمچن .کنند نهینهاد را یپژوهش یها دهیا یساز فرهنگ مستند دیبا
 یساز مناسب جهت مستند یدر نظر گرفتن ابزارها ز،یو ن خبره و آگاه یانسان یروین آموزش و تیترب ،یپژوهش یها دهیا یساز مستند یبرا مجزا مرکز جادیا جمله از الزم

 .است یضرور ها دهیا
 
 .ادیبنداده هینظرمدیریت دانش،  ،یمستندساز ات،یتجرب کاوش ،یپژوهش یهادهیا شکسوت،یپ یعلم هیئت یاعضا ها: هواژدیکل

 پژوهشینوع مقاله: 

--------------------- 
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 مقدمه

 (1111 ،1جرسی)ب بخشدیم یرقابت تیمز کسب و ینوآور رقابت، ییتوانا هاسازمان به دانشامروز،  یایدن در

مدیریت بنیان شده است. های دانشو بر این اساس مدیریت دانش جزئی جدایی ناپذیر از مدیریت سازمان

و  (1831)عدلی،  است گسترده و همه جانبه بـرای سـازمانانداز دانش رویكرد جامعی جهت ترسیم چشم

 .تکاربرد دانش اس گردآوری و شناسایی دانش، ذخیره و مستندسازی دانش، نشر و،تولیـد تمرکز اصلی آن بـر

؛ چرا صریح است چالش عمده مدیریت دانش، تبدیل هرچه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش حال، نیع در

 در سرعتبه  مرگ و یفراموش ،یسازکوچک ،ییجابجا ،یبازنشستگ چون یمتعدد لیه دالب یدانش سازمانکه 

 دیبا دهد،یم لیتشك را یسازمان دانش از یاعظم بخش که یضمن دانش. است رفتن نیب از و محوشدن حال

 مجدد، یكربندیپ ب،یترک زین ینیع دانش و شود ثبت و استخراج کشف، شدنمحو ای و یفراموش از قبل

 هاسازمان ان،یم نیا در(. 1811 ،یکرمان جعفرزاده و یزینوکار ،یعی)شف گردد یسازمفهوم و یبندطبقه

 هاآن ذهن در افراد دانش شتریب اما کنند،یم رهیذخ اطالعات یفناور از استفاده با را خود ینیع دانش معموالً

(. 1811 ،یدریح و یدیجمش ؛1833 ،یی)توال شودیم ینگهدار دهند،یم انجام که یگروه یهایهمكار در و

 به مطالب یتمام ادآوریی و حفظ به قادر خودآگاه، ریضم تیظرف تیمحدود لیدل به هاانسان که است واضح

 گوناگون یهاشكل به خود یهادهیو ا تجارب نمودن مستند با که است الزم و ستندین کامل و البداههیف طور

 یاله) بپردازند هاآن عیسر یابیباز و حفظ به یاانهیرا یهاحافظه قیطر از یحت و یریتصو ،ینمودار ،ینوشتار

  (.1831 ،یاحمد و

، حلقه واسط میان مراحل مدیریت دانش است. با توجه به نقش و اهمیت ایدهمستندسازی دانش و 

مدیریت دانش با توان گفت با هم می مدیریت دانش و مستندسازی و ارتباط تنگاتنگ این دو رویكرد

 نمایدیتولید و اقدام به تسهیم و کاربرد آن م گیری و اســتفاده از تجارب مستندشــده، دانش را بهره

ای که از  ای شناسایی شود ولی در حافظه سازمانی نگنجد، بهترین استفادهایده دانـش و اگر (.1833)حسینی، 

و  در حافظه سازمان ذخیـرهاز طریق مستندسازی آن برآید، برای یكبار است. در صورتی که اگر دانش 

 . برتوانند بدان رجوع کنندمی کدگذاری شود، برای همیـشه بـاقی مانـده و هـر زمـان کـه نیـاز باشـد، افـراد

و کاربرد دانش در  سبب تسهیل توزیع مـستندسازیاین اساس، دومین جز مدیریت دانش از طریق فرایند 

 .(1833، شهائی و )انواری رستمی گرددسازمانی آتی می های و اقدامات فعالیت
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 یو دانش دهیو ا روند یم نیب از اند که مستند نشده ییها دهیمتأسفانه ا است معتقد( 0225)1نگستونیویل

ثبت  یاز منابع دانش یاریبس معمول طور . بهابدی یراه نم گریبه نقاط د شود ینقطه جهان خلق م کیکه در 

محافظت شود. در  ندگانیآ یبرا دیتازه خلق شده با یهادهی. تجارب آموخته شده و اروندینشده از دست م

 یمستندساز یبرا ینیبه چارچوب مع یعدم دسترس لیدله مختلف ب یهااوقات متخصصان حوزه شتریب

 یمختلف گاه یها به اشتراک گذارند. دانشمندان حوزه گرانیو افكار خود را ثبت و با د ها دهیا توانند ینم

و افكار قابل  ها دهیتمام ا یول کنند یمنتشر م ینوشتار یها شكل ریسا ای مقاله صورت خود را به یها دهیا

و زودگذر هستند و به  یموقت اریبس ها دهیمعموالً ا که است نیا علت .ستندی... ن شدن به مقاله، کتاب و لیتبد

از  یثبت و نگهدار یبرا یاطالعات گاهیپا ایبانک  کیمانند  ی. وجود ابزارشوند یسپرده م یراموشسرعت به ف

جهت ثبت و انتقال  یزشیانگ یو عامل ها دهیا یجهت مستندساز دیمف یچارچوب عنوان به تواند یها م دهیا

 (.0225 نگستون،یویمطرح باشد )ل نیریبا سا اتیو تجرب ها دهیا

امر هنوز به شكل جامع  نیدارد، متأسفانه ا هادانشگاه یبرا یمستندسازکه  یاریبس تیاهموجود  با

. رودیاز دست م یپژوهش یهادهیا زیاز اطالعات، تجارب و ن یمهمّبخش  لیدل نینشده است و به هم نهینهاد

 یماندگار به منجر بازنشسته، شكسوتیپ یعلم هیئت یاعضا یهادهیاواضح است که استفاده از تجارب و 

و با  دیجد یهاینوآور خلق و کارآمدتر و بهتر یروهاین پرورش ها،آموختهانتقال   ودر سازمان  هاآن دانش

بازنشسته بعد از اتمام  یعلم هیئت یاعضا گر،ید  جنبهخواهد شد. از  نیپژوهشگران و محقق انیدر م تیاهم

قادر  گریبازنشسته شدن، عمالً د لیباال، اما به دل ییبا توجه به داشتن کارا ،یخود در مراکز علم تیفعّال  دوره

 یهااز دانش یبا ارزش یهانهیگنج یافراد همچنان دارا نیکه ا یدر صورت ؛ستندین طیمح نیدر ا تیبه فعّال

 به مشغول یعلم هیئت یاعضا یبرا تواندیموارد م نیخلّاق هستند که ا یهادهیا زیپنهان در ذهن خود و ن

دادن  تیاهمّافراد،  نیدانش ا یهااندوخته کارگرفتنبه ن،یهمچن .باشد مثمرثمر نیمحقق و پژوهشگران و کار

 وقفهیبو تالش  شائبهیبخود به پاس زحمات  شكسوتیپ یعلم هیئت یوجود پرارزش اعضا به ها دانشگاه

 بودندیمفاعتماد و  ،یشاداب هیروح شیبه افزا منجر امر نیا و دهدیم نشان را یمتماد یهاسال طول در ها آن

امروز به خصوص در  یایدر دن یمستندسازو کاربرد  تیّاهم، با توجه به بنابراین .شودیدر افراد بازنشسته م

 است یعال آموزش پژوهشگران یجزء دانش ضمن که زین یپژوهش یهادهیاثبت و مستند نمودن  ،یآموزش عال

در ذهن  نیقیطور ه که ب یناب و خاص یهادهیا شودیم موجب امر نیا که چرا ؛دیآیم حساب به اتیضرور از

 شیپ موارد بهتوجه  با. دیآتا به مرحله اجرا در ردیقرار گ گرانید اریخطور نكرده است، در اخت یگریشخص د
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 دانشگاه شكسوتیپ یعلم هیئت یاعضا اتیتجرب کاوشبه  یفیک یدارد در پژوهش قصد پژوهش نیا گفته،

 یرهگذر ضمن شناخت عوامل عل نیا از ات بپردازد هاآن یپژوهش یهادهیا یمستندساز با رابطه در رازیش

را مورد  یپژوهش یها دهیا یمستندساز یآن، مقوله اصل یها و بسترها نهیو زم یپژوهش یها دهیا یمستندساز

 .دینما نییتب زینآن را  یامدهایپ ،یمستندساز یراهبردها لیمطالعه قرار دهد و با تحل

 پژوهش  نهیشیپ

ـ ا و نـش تجارب، دا یمستندسازدر حوزه  ییها پژوهش رانیا در  یبرخـ انجـام شـده اسـت؛     یپژوهشـ  یهـا  دهی

 تیـ اهم بـه ( 1811) این یاحیو ر یدینو( و 1811) یمولو و انیفیلط ،(1812) انیمانیپورسل ریپژوهشگران نظ

 نشـان   هادسته از پژوهش نیا جیمختلف پرداختند. نتا یها سازمانمدیریت دانش نقش آن در  و یمستندساز

توانـد در اثربخشـی    متخصصان حوزه مدیریت دانش، به فرایند مستندسازی و نقشی که این فرایند می دهدیم

اند و نبود رویكرد تحلیلی نسبت به عنصـر مستندسـازی بـه منزلـه      ای داشته سازمان داشته باشند، اهتمام ویژه

به دانش عینی در چرخـه مـدیریت دانـش کماکـان بـه چشـم        ترین عوامل تبدیل دانش ضمنییكی از بنیادی

( مستندسازی را یكی از مهمترین مراحل مـدیریت دانـش موفـق ارزیـابی و تصـریح      1812) خورد. بیگدلی می

 یسـاز  مسـتند  بـا  آورد.مندی از تجربیات دیگران را در طول زمان فـراهم مـی  مستندسازی امكان بهره .کند می

 عملكرد و بقا یبرا امروزه ییسو از و شود یم ماندگار یاصول و بایز یشكل به سازمان اتاقدام ،یاحرفه و یاصول

  .است یضرور تیموفق رموز و اشتباه از یآگاه و گذشته از عبرت ها، سازمان

عوامـل   یبررسـ  بـه ( 1811) یدریـ و ح یدیجمش( و 1812) دیگران و فرد یتقو مانند گرید پژوهشگران

ـ ا جینتا. اند پرداخته یمستندساز یها رساختیز جادیامهم جهت   دگاهیـ د از دهـد  یمـ  نشـان  هـا  پـژوهش  نی

ـ اولو بیـ ترت بـه  یرفتار و فناورانه ،یقانون ،یفرهنگ ،یساختار چون یعوامل و رساختیز پنج وجود ران،یمد  تی

 .است یضرور یساز مستند یبرا

 از استفاده یچگونگ خود پژوهش در( 1811) دیگرانو  یعیشف و( 0215) دیگران و حدادپور

 نظر از یرانیا یها سازمان داد نشان ها افتهیکردند.  فیتوص را یدانش سازمان تیریمد یبرا یمستندساز

 و یمستندساز نحوه با نبودن آشنا آن، لیدال نیمهمتر و ندارند قرار یمناسب تیوضع در دانش یمستندساز

 شینما معرض در به تواند یم ها تیفعال یساز مستند عالوه، به بود؛ آن یعمل یراهبردها به نسبت یناآگاه

 کی از یندیفرا هر یبرا کامل شناسه کی تواند یم یساز مستند برنامه کیو  کند کمک یضمن دانش گذاشتن

 عمل سازمان اساس عنوان به اطالعات یفناور جادیا یبرا یاصل ابزار عنوان به نیهمچن و کند جادیا را سازمان

 .کند کمک اطالعات و یكیالكترون یفناور داشتن به دنیرسدر  ها سازمان به و کند
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 یمستندسـاز کـه بـه    یهمانند داخل کشور، گرچه پژوهشـ  ران،یانجام شده در خارج از ا یها پژوهش در

در  یبه بحث مستندسـاز  یاریبس یها پژوهش ،ها پرداخته باشد مشاهده نشد؛ اما در دانشگاه یپژوهش یها دهیا

 اند که در ادامه در دو گروه ارائه خواهد شد: ها و نهادها پرداخته سازمان

 رو   شیبر عملکرد سازمان و مشکالت پ یمستندساز ریثأ. تالف

حـواد    تیریمـدارک در طـول رونـد مـد     یبا هدف کشف مشكالت مستندساز ی( پژوهش0211) 1یلیبا

بود که مستندات مربوط بـه حـواد  را ثبـت     یافزار کاربرد نرم 00مربوط به  یها پرداخت. نمونه پژوهش داده

آن  تیـ و اهم یمستندسـاز  ندیرود که فرا یباال م یدانش هنگام یمستندساز یینشان داد کارا جینتاکردند.  یم

بـه   قیرا تشو ها آن توان یمآن،  یو اثربخش ییداده شود و با نشان دادن کارا حیتوض گرانید یبه طور کامل برا

بـر بهبـود    یدانـش سـازمان   یمستندسـاز  ری( تـأث 0213) 0دیگـران  و یدینو. دکر یصثبت دانش و تجربه شخ

پـژوهش نشـان داد    جی. نتـا کردنـد  یبررس را رانیا ییفضا قاتیمرکز تحق یا ماهواره قاتیعملكرد مؤسسه تحق

 یو شخصـ  کیمسـائل اسـتراتژ   لیـ دل هب ،اما ؛شود یپژوهشگران مستند م یاز دانش ضمن یقابل توجه زانیم

ـ بر بهبـود عملكـرد ا   یمثبت ریتأث یدانش سازمان یو مستندساز ابدی یانتقال نم  یمؤسسـه دارد. در پژوهشـ   نی

کسـب   نـد یدانش به عنوان عامل واسطه بر فرا یمستندساز ندیفرا ری( تأث0213) دیگرانو 8دهایزاو میسل گرید

نشـان داد شـناخت دانـش کشـف و      جینتا. ندقرار داد یرا مورد بررس یانسان هیو سرما یدانش، فرهنگ سازمان

 ریدانـش تـأث   یمستندساز ندیاست و فرا یانسان هیعوامل مؤثر بر انباشت سرما نیاز جمله مهمتر ،مستند شده

 دارد.   یانسان هیبر سرما یدار یمثبت و معن

 و دانش  ها دهیا ی. مستندسازب

( 0223) 1لیسامرو و ابلراندک شمار است.  اریانجام شده بس یها ها تعداد پژوهشدهیا یمستندسازحوزه  در

 یبرا و شود محققان نظرات انواع یبرا یمناسب نیگزیجا تواندیم ،یداخل مستندات گسترش دهیا معتقدند

عوامل مؤثر بر ثبت و حفاظت از دانش  ی( به بررس0218) 5سیلو. است یبردار بهره قابل زین یآت یها نسل

از  یریو جلوگ یدانش بوم یمستندساز ینشان داد برا جیپرداخت. نتا 1كویومكزین یساکنان منطقه زون یبوم

ها و جلسات و  مربوطه، بحث یها رساختیدانش در ذهن ساکنان منطقه، وجود سه عامل توسعه ز نیحذف ا

 دهیا یجهان بانک وجود تیاهم( 0225) نگستونیویلفراوان دارد.  تیبه ساکنان منطقه اهم یبخش یآگاه

 
1. Bailey 

2. Navidi 

3. Saleem Zawaideh 

4. Oboler & Sommerville 

5. Lewis 

6. New Mexico 
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ثبت  یبرا یا سامانهمعتقد است نبود  و کند یم دیکأت را یو نابود یدر برابر فراموش هادهیا از حفاظت جهت

 . سازد یم یضرور را هادهیثبت ا یمناسب برا یمدل یالزام طراح مختلف، یهاانسان در حوزه یذهن یهادهیا

مدارس  رانیاز مد یكیو  یمرب 01دانش آموز،  18 اتیو تجرب ها دگاهید ی( به مستندساز0215) 1داویس

 یریادگیدر  یكیالكترون یهامرتبط با استفاده از ابزار یها ها و چالش متحده در خصوص فرصت التیا

متحرک،  ریاز جمله تصاو ینشان داد که وجود امكانات جیپرداخت. نتا هاابزار نیآموزان با هدف بهبود ا دانش

 یاعتبارسنج و گرددیم انیآموزان و مرب دانش نیابزار در ب نیو استفاده مداوم سبب رونق ا یصدا و دسترس

و  ی( طراح0213) 0ویلور ید و یروس خصوص، نیهم. در شد انیب استفاده یها چالش جمله از ابزار نیا

 ستمیدانش با استفاده از س یمستندساز یاز کاربران برا تیثبت اطالعات جهت حما ستمیس یابیارز

قرار  یها را مورد بررس به منظور بهبود اشتراک اطالعات در سازمان یاجتماع یافزارها بر نرم یمبتن یها عامل

به عمل آمد  ینظرسنج 8ناو بست یافزار اجتماع هدف، از کاربران حاضر در نرم نیبه ا یابیدادند. جهت دست

ها از حفظ  آن یو نگران یاجتماع یافزارها نرم قیاطالعات خود از طر یافراد به ثبت و مستندساز لیکه تما

 لهیوس نیرا بهتر یاجتماع یافزارها نرم یطور کله افراد ب نیآثار خود را نشان داد. ا یمعنو تیحقوق مالك

 اشتراک دانش در سازمان دانستند. جیترو جهیجهت ثبت اطالعات و دانش کارکنان و در نت

 یبه طور اخص پژوهش یپژوهش یها دهیا یساز مستند نهیدهد که گرچه در زم ینوشتار نشان م مرور

 زیو ن رانیمد اتیتجرب ژهیبه و یسازمان اتیتجرب یساز مستنددر حوزه  یقاتیانجام نشده است، اما تحق

ها و در تمامی این پژوهش اشتراک و کسب دانش، در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است یساز مستند

ترین مراحل فرایند مدیریت دانش به چشم ایترین و پایه اساسی توجه به عنصر مستندسازی به عنوان یكی از

و با استفاده از پرسشنامه و  یلیو تحل یفیتوص -یشیمایو به روش پ یاکثر مطالعات به صورت کمّ خورد.می

مختلف و در رابطه با موضوعات  یها سازمان ها، گروه یبر رو ،یمورد بررس یها پژوهش. اند شدهانجام  اههیس

 دانش است.  یساز مستندخلق، اشتراک و  ت،یریبر مد دیتأک ها آنکار شده است که در اکثر  یگوناگون

 

 پژوهش یشناس روش

 اطالعات یگردآور ی. برااست شدهانجام  ادیداده بن هینظر یمبنا بر وکیفی است  كرد،یرو نظر از پژوهش نیا 

 بودند رازیش دانشگاه استاد 05 شامل پژوهش، در کنندگانمشارکت. شد استفاده افتهیساختارمهین مصاحبه از

 یگلوله برف یروش متوال به کنندگانشرکت انتخاب. گذراندندیم را یبازنشستگاز  شیپآخر  که سه سال

 
1. Davis 

2. Rossi &  Dilorio 

3. Know Best Social Soft Ware 
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دانشگاه  یعلم هیئت یاعضا از نفر چند شناسایی از پسپژوهشگر  که بیترت نیا به بود؛( یارهی)ارجاع زنج

 شانینمود و سپس از ا آغاز را مصاحبهبود،  یاطالعات غن یکه در رابطه با موضوع پژوهش دارا رازیش

 ادیبنداده هینظر در که آنچه همانند ها، داده لیتحل و هیتجز. کند یمعرف را طیافراد واجد شرا ریسا خواست یم

 مرحله سه یط( 1113) 1نیکورب و استراوس مدل مطابق و مداوم یاسهیمقا لیتحل روشبه  است، مرسوم

 که دیگرد شروع صورت نیبد ندیفرا. شد انجام یانتخاب ی.کدگذار8 و یمحور ی.کدگذار0 باز ی.کدگذار1

 را کنندگانمشارکت توسط شده انجام یهامصاحبه در شدهضبط یهالیفا یسازادهیپ از حاصلپژوهشگر متن 

 به اقدام سپس و یبردار ادداشتی عبارات و هاواژه قالب در ها،آن شده گفته انیب نوع و یگفتار شكل همان به

 یگذارنشانه و استخراج پژوهش موضوع با مرتبط یدیکل میمفاه ادامه، در نمود؛ هاداده خواندن و یبازنگر

 تا شود یبررس و مطالعه پژوهشگر توسط بار چند مذکور متن که بود ازین میمفاه نیا استخراج یبرا. شد

 . باشد هیته قابل متن ازشده  استخراج یهامقوله و میمفاه از یفهرست

 به که ییکدها ه،یاول یکدها به مراجعه با هاداده  هیاول یساز خالصه یبرا باز، یکدگذار مرحله در

 با و شد ساخته میمفاه و شدند یکدگذار یمشترک یکدها تحت داشتند، اشاره مشابه و مشترک یموضوع

 . آمد دسته ب یمتناسب یهامقوله زین هاآن یبندطبقه و سهیمقا

الگوی  ،یفرع یهامقوله به یاصل یهامقوله کردن مرتبط منظور به ،یمحور یکدگذار مرحله در

 و راهبردها گر،مداخله عوامل ،یانهیزم عوامل ،یمحور دهیپد ،یعلّ طیشراکدگذاری که روابط فیمابین 

 ییشناسا ارتباط یالگو اساس بر و یانتخاب یکدگذار قیطر از سپس، .شد ترسیم دهد، مینشان  را امدهایپ

 مربوط ینظر نظام و شدند مرتبط هم به هامقوله ،یمحور و باز یکدگذار در هارمقولهیز و هامقوله نیب شده

 مرحله یط از پس که شد هیته کنندگانکد باز از عبارات و جمالت مشارکت 1252، . در مجموعشد ارائه

 و استخراج شد. یبنددسته یاصل مقوله 1 و رمقولهیز 01 مفهوم، 121 رمرتبط،یغ یکدها و هایتكرار حذف

توسط استاد راهنما و استاد مشاور استفاده  ینیبه پژوهش، پژوهشگر از روش بازب دنیجهت اعتبار بخش

و  میانجام شده، مفاه ینیبا بازب و شد کنترل راهنما استاد توسط کدگذاری مراحل کلیه که ترتیب بدین ؛نمود

شده  هیّته های پرسششدند. الزم به ذکر است در رابطه با دقت و اعتبار  نییتع یاصل یها ها و مقوله مقولهریز

 یشناس روانو  یتیدانشكده علوم ترب یعلم هیئت یاز سه عضو اعضا ،یعلم هیئت یجهت مصاحبه با اعضا

استاد راهنما و استاد  دیمحترم و با صالحد یاعضا حیجامع و صح دیکمک گرفته شد. با توجه به نظرات و عقا

 .دیرس یینها دییو به تأ لیتكم ها پرسشمشاور، 

 

 
1. Strauss & Corbin 
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 پژوهش یها افتهی

 یپژوهش یهادهیا یمستندساز: یمحور دهیپد

 ،یپژوهش  دهیا مقوله چهار داشتن با «یپژوهش یهادهیا یمستندساز» یعلم هیئت یاعضا نظرات به توجه با

 شناخته پژوهش نیا در( ی)محور یکانون  دهیپد ها،دهیا یمستندساز و ها،دهیا یسازرهیذخ ها،دهیا یدهنظم

کامل داشتند و ثبت  نانیتنها سه نفر به حافظه خود اطم شده، انجام مصاحبه 05تعداد  از(. 1 )جدول شد

 نیا به کنندگان،مشارکت یمابق اما بودند؛ ذهن در آن ینگهدار به یمتك و دادندینم انجام را خود یهادهیا

 تا آوردندیم یرو داشتند دسترس در که آنچه به کار نیا انجام یبرا و داشته ییآشنا کامالَ)ثبت(  موضوع

 هادهیا» :کنندگاناز مشارکت یعضو انیبسپرده نشود. به  یبماند و به فراموش یباق هاآن یذهن  دهیا

 و هنر دانشكده یعلم هیئت عضو)« شوندیم فراموش افكار معموالً و ندیآیم یالحظه که هستند ییها هجرق

 (.استاد ،یشهرساز بخش ،یمعمار

 و یبندمیتقس به ها،دهیا یمستندساز مفهوم با رابطه در خود اظهارات انیب در یعلم هیئت یاعضا

 انواع برحسب هاآن یبندطبقه و هادهیا نینظم ب و انسجام را آناشاره کردند و هدف از  هادهیا یبنددسته

را فراهم آورد و  یآرامش فكر نهیداشت و زم یکه بتوان در زمان استفاده به سهولت دسترس دانستند هادهیا

 .شد یوربهره شیباعث افزا جهیدر نت

 مطمئناً یبنددسته بدون ییجا در هادهیا. نوشتن است یمستندساز ،یبندطبقه همراه به ثبت»

 و نمود یبندمیتقس بلندمدت و مدتکوتاه صورته ب توان یم را هادهیا مثال، عنوان به بود؛ نخواهد رگذاریتأث

 (.استاد ،یمعمار و هنر دانشكده یعلم هیئت عضو)« کرد کار هادهیا یرو سپس

 یپژوهش یها دهیا یمستندساز یمحور دهیپد یبراباز  یو کدها میها، مفاه . مقوله0جدول

 باز یکدها میمفاه ها مقوله

 

 

 

 

 

 یپژوهش یها دهیا یمستندساز

 

 یآن  جرقه یپژوهش  دهیا

 یذهن تیخالق

 خام  هیفرض

 یفکر تراوشات

 دهیا یبندطبقه هادهیا یدهنظم

 هادهیا یبنددسته

 دهیا کردنیگانیبا هادهیا یسازرهیذخ

 دهیا کردنرهیذخ

 کردنینگهدار

 کردنضبط هادهیا یمستندساز
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 دهیا کردنریتصو

 دهیا آوردندر ریتحر به

 یبردارادداشتی

 شهیاند ثبت

 هادانسته کردنمکتوب

 

 یعلّ طیشرا .1

 ضرورت ،یسه مؤلفه ترس از فراموش ،پژوهش کنندگانمشارکت اتیتجرب زین و هادگاهید نظرات، طبق

 یرونیب زهی)انگ شدنشهرهثبت( و تنها مؤلفه  یدرون یهازهی)انگ دهیا از یبرداربهره لیتسه ده،یا یماندگار

در  زهیانگ جادیدادند که موجب ا صیتشخ یپژوهش یهادهیا یمستندساز یهازهیثبت( را از عوامل و انگ

 (.0 جدول) شودیم یپژوهش یهادهیاثبت  یبرا یعلم هیئت یاعضا

 یپژوهش یها دهیا یمستندساز یعل طیباز شرا یو کدها میها، مفاه مقوله .2 جدول

 باز یکدها میمفاه 0

 

 

 

 

 

 

 

 دهیا ثبت یدرون یهازهیانگ

 یفراموش از ترس یترس از فراموش

 حافظه به اعتماد عدم

 ذهن بودن فرّار

 دهیا یماندگار

 

 هادهیا تیاهمّ

 هادهیا یادآوری

 هادهیا یماندگار

 دهیا بر تمرکز

 یفکر نظم

 دهیا کیتفک

 دهیا اتصال

 دهیا از یبرداربهره لیتسه

 

 یریپذدسترس لیتسه

 مناسب یهادهیا انتخاب

 دهیا انتقال

 انتقال لیتسه

 گرانید توسط هادهیا یریگبهره

 یکاردوبارهاز  یریجلوگ

 دهیا یاجرا فرصت

 یدر محافل علم شدن دییتأ شدن شهره دهیا ثبت یرونبی یهازهیانگ

 یدر محافل علم شدن مشهور

 یدر محافل علم بودن دیمف
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از آن  یو استفاده بعد ینگهدار یبرا نیبنابرا ست،یشده ن یزیراز قبل برنامه صورته ب هادهیا ارائه اغلب

طبق نظر  اما، است؛ رو هروب یهست جهان از یمتعددعناصر  با لحظه. ذهن انسان در هر میبه ثبت دار ازین

از  یاریتمرکز داشته باشد و بس تواند یمعناصر  نیاز ا یتعداد محدود یشناسان، انسان همزمان بر رو روان

 :است فوق مطلب انگریب ریز عبارت .شدمحو خواهند  مدتکوتاه حافظه از سرعتبه  ها نیا

 بهگم و  یگروزمره یالبهالو افكار در  هادهیا است ممكن هایگرفتار وجود لیدل به ،یفرد لحاظ به»

 (.اریدانش ،یشناسروان و یتیترب علوم دانشكده یعلم هیئت عضو) «.شوند سپرده یفراموش

 هاآنشدن  ماندگار را خود یهادهیا نوشتن و ثبت لیدال از گرید یكی یعلم هیئت یاعضا از یشمار

 کنندگان، شرکت دیعقا به توجه با. داشتند ابراز آن مجدد یادآوری و دهیا ادیز تیاهمّ را آن لیدل و کردند انیب

 تیفعل به یبرا هادهیا شدنمشاهده زین و شتریب تمرکز و تأمل به منجر و کاهدیم ذهن یهایآشفتگ از نوشتن

 . شودیم هاآن رساندن

 با رابطه در یعلم هیئت یاعضا اظهارات در که بود موارد گریداز جمله  هادهیا به آسان و راحت یابیدست

را نام برد که اغلب  انیبه دانشجو هادهیا ساده اریبس یواگذار توانیم ت،ینها در. شد مشاهده ثبت یهازهیانگ

 از یكیعنوان  بهرا  هادهیا ثبت از خود زهیانگ یعلم هیئت یاعضا از یتعدادداشتند.  دیمسئله تأک نیبر ا

 نیگواه ا ریز عبارت. کردند انیب شدنخود و مشهور  انیهمتا نیبودن در ب دیمف شدن، دییتأ یرونیب عوامل

 مطالب است:

 علم عرصه در که یاریبس زحمات جهت به یآدم یوجود تیشخص به گذاشتنارزش و آمدن حساب به»

 اطالعات علم بخش ،یشناس روان و یتیترب علوم دانشكده یعلم هیئت عضو)« است ثمرمثمر است، داده انجام

 (.استاد ،یشناسدانش و

 /تعامالتراهبردها. 2

 یاصل یها مقولهاز  یكیو الكترون یپژوهش، دو مؤلفه ثبت دست نیا کنندگانمشارکتبا نگرش  مطابق

 (.8 )جدول کندیکمک م یپژوهش یهادهیا دنیو تعامالت در قوام بخش راهبردهاابزار ثبت، به عنوان 

 یپژوهش یهادهیا یمستندساز/تعامالت راهبردها باز یکدها و میمفاه ها،مقوله.  1جدول

 باز یکدها میمفاه هامقوله

 

 

 

 بردتیوا یدست ثبت

 ادداشتی یهابرگه

 ادداشتی دفترچه

 همراه تلفن یکیالکترون ثبت
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 ثبت ابزار

 

 

 انهیرا

 لیمیا

 یشخص تیسا وب

 صدا ضبط

 

 :کنندگان مشارکت از یكی اظهارات

 علوم دانشكده یعلم هیئت)عضو « دارم هادهیا ادداشتی یبرا یدفتر لذا ندارد، یدوام ذهن در هادهیا یماندگار»

 (.اریدانش ،یشناس روان و یتیترب

 )خاص( یا نهیزم طیشرا. 3

 مالحظات و ری)تداب هادهیا تیامن نیتضم و یعلم اخالق تیرعا  مقوله دو کنندگانمشارکت دهیعق به

 ستمیس و یبهساز و آموزش ،یدانشگاهدرون ثبت امكانات ،یمال یهاتیحما و هامشوّق  مقوله چهار و(؛ یفرد

 بود یپژوهش یهادهیا یمستندساز در خاص بسترساز طیشرا از( یسازمان مالحظات و ری)تداب عملكرد یابیارز

 (.1 )جدول

 جمله از باشد داشته وجود یفرد اعتقادات و یشغل تعهدات چنانچه که بودند معتقد یعلم هیئت یاعضا

 :یعلم هیئت یاعضا اعتقاد به. شودیم فراهم هادهیثبت ا یالزم برا طیشرا

 عالقه و کار به مانیا ،یفرد اعتقادات ،یشغل تعهد پرداز،دهیا توسط [دهیا] ثبت یبرا الزم زهیانگ داشتن»

 ،یکشاورز دانشكده یعلم هیئت عضو)« باشندیم هادهیا ظهور و پرورش یبرا  الزم طیشرا جمله از حرفه به

 (.استاد

 با رابطه در. استاجراکنندگان آن  یبرا نیارائه تضم ت،یفعال کیشدن  یاتیعمل یبرا راهكار نیبهتر

 یریگیپ ها،دهیا تیامن یخواهان برقرار زین یعلم هیئت یاعضا هادهیا یمستندساز ندیشدن فرا ییاجرا  الزمه

 یاعضا دیعقا از که آنچه. بودند پردازدهیا شخص نام به دهیا ثبت نیتضم و یعلم یهاسرقت نهیزم در حیصح

 طالب و بودند یمستندساز از بعد هادهیا سرقت نگران یشمار که است نیا رسد،یم نظر به یعلم هیئت

 ینگهدار و ثبت که ندبود معتقد هاآن. بودند آن یدائم نظارت و ندیفرا نیا ییاجرا انیمتولّ از یدرست نیتضم

 از را خود طراوات و یتازگ تا ردینگ قرار همگان نگاه کوران در و ردیگ صورت مطمئن ییجا در دیبا هادهیا

 :یعلم هیئت یاعضا یهاگفته. ندهد دست

« ردیگ تعلق پردازدهیا شخص به که یاشماره ای کد افتیدر با پردازدهیا نام به دهیا ثبت نیتضم»

 (.اریدانش ،یشناس روان و یتیترب علوم دانشكده یعلم هیئتعضو)
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 یپژوهش یهادهیا ی)خاص( مستندساز یا نهیزم طیباز شرا یو کدها میها، مفاه .  مقوله0جدول

هامقوله میمفاه  باز یکدها   

 

 

 

 

 دهیا ثبت یفرد مالحظات و ریتداب

 

 

 

 یفرد اعتقادات یعلم اخالق تیرعا

 یشغل تعهدات

 اخالق به یبندیپا

 پژوهش به یبندیپا

 پرسش به یبندیپا

 دهیا ثبت نیتضم دهیا تیامن نیتضم

 هاینگران کاهش

 هادهیا تیامن به توجه

 دهیا تیامن یبرقرار

 یعلم یهاسرقت یریگیپ

 دهیا اصالت حفظ

 

 

 ثبت یسازمان مالحظات و ریتداب

 دهیا

  هامشوق

 یمال یهاتیحما و

 یمال امکانات از یبرخوردار

 محقق یمناسب برا یشتیمع طیشرا

 یپردازدهیا مشوق نظام

 ثبت التیتسه یاعطا

 الزم بودجه

                         ثبت  امکانات

 یدانشگاهدرون

 ثبت مراکز

 یانسان یروین

 مناسب یعلم یابزارها

 

 یبهساز و آموزش

 یمستندساز آموزش

 یآموزش یهاکارگاه یبرگزار

 رانیمد تیترب

 انیدانشجو تیترب

 یسازمان راتییتغ رصد عملکرد یابیارز ستمیس

  یینها جینتا یابیارز

 هاتیفعال جینتا بازخورد

 استادان یعملکرد شیپا

 هاتیفعال تیفیک به توجه

 هادانشگاه نقش یشیاندباز

 

 رساندن ثمر به از پاسداشت عنوان به زین و انجام یبراافراد  قیدر تشو یو معنو یماد یهاتیحما

 در کنندگانمشارکت. است صادق زین یعلم هیئت یاعضا نیب در مسئله نیا. دارد ییبسزا ریتأث هاتیفعال
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 وجوداستادان،  یبرا مناسب یشتیمع طیاز جمله شرا یبه مسائل ها،دهیا یمستندساز ندیفرا با برخورد

 از یكی ریتعب بهثبت بودند.  یبرا ازیمورد ن التیتسه یو اعطا ق،یتشو یبرا ازیمورد ن یها اهرم

 :کنندگان مشارکت

 همه از. مهمتر است واجب دهد، ارائه را الزم یهاسیسرو و خدمات بتواند که نیا یبرا یمرکز وجود»

 پرورش سپس و ثبت را هادهیا بتواند تا باشد داشته یکاف فرصت و زهیانگ که باشد یطور محقق یزندگ وهیش

 دانشكده یعلم هیئت)عضو « است یفكر دغدغه هرگونه بردن نیب از و آرامش داشتن امر نیا الزمه و دهد

 (.استاد ،یشناس روان و یتیترب علوم

 گر( )مداخله عام طیشرا. 4

 آن رمقولهیز دوها و  دهیو الزامات ثبت ا نیقوان پژوهش، درکنندگان  موجود مشارکت یها دگاهید طبق

)مداخله گر( ثبت  عام طیاز جمله شرا ،یو ساختارساز یو نهادساز یمعنو تیحقوق مالك تیرعا یعنی

 پرداز دهیا شخص نام به دهیا ثبت خواستار افراد اکثر(. 5 )جدول است یعلم هیئت یاعضا یپژوهش یها دهیا

 نیا به توجه و نشدن مالیپا یبرا دیبا و است پرداز دهیا ذهن و فكر به متعلق دهیا که کردند عنوان و بودند

 تیرعا حق نیا چنانچه که بودند معتقد یعلم هیئت یاعضا. ردیصورت گ پرداز دهینام فرد ا به دهیا ثبت حق،

 ها آن در تیامن حس و ردیگ صورت یادب و یعلم یها سرقت برابر در یقانون تیحما ها دهیا از نیهمچن و شود

 :اعضا از یكی نظر بنابر. پردازند یم مرکز کی در دهیا ثبت به تیرضا با د،یآ وجود به

 دانشكده یعلم هیئت عضو)« شود نیتأم یاخالق ریغ یها برداشت و ها سرقت جهت از ها دهیا تیامن»

 (.استاد ،یدامپزشك

شدن،  نهیهم داشته باشد، توجه به نهاد یخوش انیآغاز شود و پا یبه درست که امور از یبعض انجام  الزمه

 یواد نیدر ا رگذارشیتأث یها تیاست. در رأس همه امور، دولت و حما ها آن برشدن و نظارت درست  ییاجرا

 با رابطه در پردازان دهیا اریبس یها تالش یبررس یبرا یا تهیکم وجود یعلم هیئت یاعضاقابل توجه است. 

 .بودند خواستار را یپژوهش یها دهیا یساز مستند یاجرا یراستا در استیس و دولت تیحما و یپرداز دهیا

 

 یپژوهش یها دهیا یمستندساز یانجیم و گر مداخله طیشرا باز یکدها و میمفاه ها،مقوله  .5جدول

هامقوله میمفاه  باز یکدها   

 

 

 تیامن احساس یمعنو تیمالک حقوق تیرعا

 پردازدهیا یحقوق معنو تیرعا

 افراد حقوق به احترام
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 دهیا ثبت الزامات و نیقوان 

 

 سرقت برابر در هادهیا تیحما

 پردازدهیابه نام  دهیا ثبت

 

 یساختارسازو  ینهادساز 

 

 

 تیحما  تهیکم وجود

 دولت تیحما

 یعلم طیمح یزدگاستیس

 یاسیس عوامل تیحما

 نیقوان بر تسلط

 تیمالک حق

 مناسب یمش خط

 نیقوان وجود

 ثبت بر نظارت

 داتیتمه یآورفراهم

 نیقوان ییاجرا انیمتول نییتع

 هادهیا از حفاظت انیمتول نییتع

 بودجه نیمأت انیمتول نییتع

 خبره متخصصان توسط میتصم اتخاذ

 پژوهش بر یمبتن میتصم اتخاذ

 پژوهش در جامعه کاربست

 

 ییها یینارسا از یناش رد،یگ یم صورت توسعه یها برنامه در که یعملكرد و یساختار مشكالت از یبرخ

 رفع یبرا دولت یتیحما یها استیس و اقدامات ازمندین توسعه، یها برنامه تحقق یبرا. دارد وجود که است

 :یعلم هیئت یاعضا از یكی انیب به م؛یهست یمشكالت نیچن

 ازین. ما میزیبپره جامعه در یکش نخبه و یفكر یگ کوتوله از. برود نیب از جامعه در یمنف ییفردگرا دیبا»

 یبرا یمعنو و یفكر یها تیحما و یاسیس ،یمال یها تیحما دی. بادیآ رونیب دهیا تا میدار فرهنگ  تكانه به

 و حقوق دانشكده یعلم هیئت)عضو « .ردیگ صورت دارند، توجه یماد مسائل به که پردازان دهیا از دسته آن

 .(استاد ،یاسیس علوم بخش ،یاسیس علوم

 امدهایپ و جینتا. 5

 یساز ستندم ندیفرا یامدهایو پ جیتااز جمله ن یو فرافرد یفرد آورد ره دو نندگان،ک مشارکت نظر طبق

 ای رییتغ تصرف، و دخل واقع، در شود؛ یم پرداز دهیا شخص به منحصر دهیا تیمالك ها دهیا ثبت با. هاست دهیا

 توجه با. ندارد وجود دهیا یاصل میمفاه رفتن دست از یبرا ینگران و است یو اریاخت در دهیا یبعد اصالحات
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 ایدر بخش  یادب ای یلذا در صورت مواجه شدن با سرقت علم است؛ پرداز دهیا فرد اریاخت در تیمالك که نیا به

 بهدفاع کند و  دهیا یو معنو یماد قوقاز ح ت،یمالك یوجود دارد که با ادعا یو یامكان برا نیا ده،یتمام ا

 به یشتریب خاطر تیامن با تواند یم پرداز دهیا جه،ینت در شود؛  یریجلوگ یقیطر هر به دهیا سرقت از آن تبع

 :یعلم هیئت یاعضا اناتیب. بپردازد دهیا ارائه و ثبت

 هیئت عضو)« ردیگ قرار انتیص و حفاظت مورد و شود گذاشته بها و ارج یمعنو و یفكر یها تیمالك به»

 (.اریدانش ،یشناس روان و یتیترب علوم دانشكده یعلم

 

 یپژوهش یها دهیا یمستندساز یامدهایپ و جینتا باز یکدها و میمفاه ها، مقوله .1جدول

هامقوله میمفاه  باز یکدها   

 

 دهیثبت ا یفرد آوردره  

 هادهیا تیامن حفظ هادهیا ازحفاظت  

 دهیا تیمالک از دفاع

 دهیا سرقت از یریجلوگ

 

 

 

ثبت  یفردفرا آوردره 

 دهیا

 دانش توسعه دانش دیتول بلوغ و توسعه

 علم دیتول

 علم چرخه گردش

 دانش رهیذخ

 نشیب شیافزا

 یشیاندهم یو اطالعات یفکر ییافزاهم 

 یفکر ییافزاهم

 یگروه یهمکار

 حوزه هر تیفعال شیافزا

 اطالعات تبادل

 

 یها نهیزم از یكی دانش توسعه و بهتر دیتول یبرا که است مطلب نیا نیمب یعلم هیئت یاعضا دیعقا

 از یور بهره صورت در و شده دانش توسعه به منجر ،یریکارگ به و اجرا صورت در که است ییها دهیا ثبت آن

 یبعد قاتیتحق شروع تواند یم خود که دهیرس افراد ذهن به یگرید یها دهیا ها، دهیا آن یدستاوردها و جینتا

و در صورت اجرا و استفاده از  دهیثبت ا بار هر با ن،یبنابرا ابد؛ی ادامه یگردش صورت به علوم شرفتیپ و باشد

 یو جمع یفرد یدانش تخصص شیعلم، به افزا  و توسعه دیتول  و در چرخه شود یم رهیآن، دانش ذخ جینتا

 . میرس یم
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 یها شرفتیپ یعنیدر سطح باالتر  شرفتیبه پ لیم ،یآورد فرد افراد از ره نانیاطم لیبه دل ها دهیثبت ا با

به وجود  ها دهیثبت ا ی جهیکه در نت یاز عوامل یكی کنندگان مشارکت. از نظر ابدی یم شیدر افراد افزا یگروه

 . شود یرا منجر م یتر پربارتر و جامع جیامور نتا یاریاست که در بس یذهن  یشیاند است. هم یشیاند هم د،یآ یم

 پژوهش یمیپارادا مدل

و  یدرون یها زهیانگاست که  بیترت نیبد یعلم هیئت یاعضا یپژوهش یها دهیا یساز مستندداستان  تیروا

به  لیو شهره شدن تما دهیا یبردار بهره لیتسه ده،یا یماندگار ،یاز جمله، ترس از فراموش دهیثبت ا یرونیب

و ثبت  یآنان از راهبرد ثبت دست ده،یثبت ا یرا فراهم نموده است. برا یعلم هیئت یاعضا یپژوهش دهیثبت ا

ثبت  تیفیبر ک یانجیو م گر مداخله طیو شرا یطیو مح یا نهیزم طیشرا انیم نی. در ابرند یمبهره  یكیالكترون

 یامدهایپ ده،یثبت ا یفرافردو  یفرد آورد رهرهگذر،  نیاثرگذار خواهد بود. از ا یكیو ثبت الكترون یدست

 (. 1)شكل  بوده است شكسوتیپ یعلم هیئت یاعضا یپژوهش یها دهیاماندگار ثبت 

 

 یعلم هیئت یاعضا یپژوهش یها دهیا یمستندساز یمیپارادا یالگو .0 شکل
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 ی و پیشنهادهاریگ جهینت  ،بحث

های به عنوان مهمترین سرمایه بنیان،علمی در دانشگاه به عنوان یک سازمان دانش هیئتایده اعضای دانش و 

حفظ و انتقال این دانش ارزشمند در قالب  ،مطالعه حاضراساس نتایج بر  و آیدبه شمار می این سازمان

مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی به عنوان ابزاری ضروری برای تبدیل دانش نهان به آشكار و به 

ر فضای مدیریت دانش، مفهوم مستندســازی دارای جایگاهی د، یک ضرورت است. هاایدهگذاری  اشتراک

ربیات و با هدف تبدیل دانش ضمنی به صریح و ثبت و ضبط آن خاص بوده و بیشتر با عنوان مستندسازی تج

ای که مستندسازی از دیدگاه مدیریت دانش به معنای اقدام به مســتند مد نظر قرار گرفته است. به گونه

ه های حاصل از هر تصمیم، رویداد و فعالیت مؤثر بر سازمان و به بیان بهتر دانش آشــكار و بنمودن تجربه

جهت  ادیبن داده هینظر از استفاده با یفیک یها لیتحل (.1830جعفری مقدم، ) باشدضمنی آن می ویژه دانش

 که داد نشان یپژوهش یها دهیا یساز در رابطه با مستند رازیدانشگاه ش یعلم هیئت یاعضا اتیفهم تجرب

 و یدرون یها زهیانگ) شدن شهره و ها دهیا یور بهره لیتسه ها، دهیا یماندگار ،یفراموش از ترس مؤلفه چهار

 به یپژوهش یها دهیا یساز مستند به یعلم هیئت یاعضا لیتما بر ،یعلّ طیشرا عنوان به( دهیا ثبت یرونیب

  بهاشخاص و اعتماد  نیباعتماد  داد نشان( 0223) 1رنزلپژوهش  یها افتهی. داشتند ریتأث یاصل دهیپد عنوان

 دانش ثبت به لیتما شیافزاترس از دست دادن ارزش و  کاهش دانش، اشتراک شیافزا باعث تیریمد

 .شود یم

 .کنند یم استفاده یكیالكترون ثبت و یدست ثبت از خود یها دهیا ثبت یبرا یعلم هیئت یاعضا عالوه،ه ب

 و دهیا ثبت یفرد مالحظات و ریتداب قالب دو در پژوهش یها افتهی لیتحل به توجه با یا نهیزم عوامل نیهمچن

 داد نشان زین( 1812) یدهقان و انیریبصپژوهش  جینتا .شدند ییشناسا دهیا ثبت یسازمان مالحظات و ریتداب

 با یطیمح جادیا رگذار،یتأث عوامل از یكی پرستاران، انیم در دانش انتقال راهبرد یآورفراهم و جادیا یبرا

 مالحظات و ریتداب انیم در نیهمچن. است یضمن دانش انتقال منظور به سازمان در باال یشغل تیامن

 و یبهساز و آموزش ،یدانشگاه درون ثبت امكانات ،یمال یها تیحما و ها مشوق که داد نشان ها افتهی ،یسازمان

 در یكیالكترون و یدست ثبت یراهبردها شبردیپ بر که هستند یسازمان بسترساز عوامل عملكرد یابیارز سامانه

 انیم در یضمن دانش انتقال یچگونگ یبررس در( 1812) یدهقان و انیریبص. گذارند یم اثر یدانشگاه طیمح

 یها سامانه عامل، نیمؤثرتر ،یسازمان عوامل با ارتباط در که افتندی دست جهینت نیا به یپرستار کارشناسان

 موجود، مستندات یبرا که بود آن از یحاک( 0223) لیسامرو و ابلر جینتااست.  خدمات جبران و پاداش

 . دارند تیحما و کارشان از یشخص منفعت توقع محققان

 
1. Renzl 
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 الزم ها دهیا یساز مستند ندیفرا یبرا دیترد بدون که است یبهساز و آموزش ،یسازمان ریتداب گرید از

  کهبود  یضررو مرحله پنج ات،یتجرب یساز مستند یبوم مدل ارائه یبرا زین( 1833) ییتوال پژوهش در. است

 .بود یدانش بانک و یافزار نرم ستمیس یساز ادهیپ از پس کارکنان آموزش مراحل، نیا از یكی

 یساختارساز و ینهادساز و یمعنو تیمالك حقوق تیرعا عامل دو که داد نشان پژوهش یها افتهی

 فراهم را یكیالكترون ثبت و یدست ثبت یراهبردها شبردیپ نهیزم عام، بسترساز عنوان به( الزامات و نیقوان)

 پژوهش .دیرس خواهد هم گرید یها بخش به تبعاتش ،یا جامعه و کشور هر در الزامات و نیقوان نبود. آورند یم

 یها افتهی ت،ینها در.دارد اشاره یساز مستند ندیفرا در یقانون رساختیز  به زین( 1811) یدریح و یدیجمش

 و( ها دهیا از حفاظت) یفرد امدیپ دو ،یكیالكترون ثبت و یدست ثبت یراهبردها که داد نشان حاضر مطالعه

 مطالعه از حاصل جهینت. داشت همراه به را( یاطالعات و یفكر ییافزا هم و دانش دیتول بلوغ و توسعه) یفرافرد

 ژهیو توجه به ازین یسازمان ارزنده اتیتجرب و دانش ینگهدار و حفظ که نیا بر یمبن(، 1812) انیمانیپورسل

آورد  ( در رهدهیا تی)دفاع از مالك ها دهیحفاظت از ا افتهیدارد، با  یفكر تیمحافظت از حقوق مالك یچگونگ به

 دیبا خود پد ها دهیا یساز مستند ندیکه فرا یآورد فرافرد ره یامدهایمطابقت دارد. از جمله پ دهیثبت ا یفرد

 شیرا افزا ها دهیا یساز مستند ندیبرآ ،یعلم هیئت یدانش است. اعضا دیمؤلفه توسعه و بلوغ تول آورد، یم

 یی( در پژوهش خود با هدف شناسا0223) یو مدن ییایداشتند. رو انیب نشیب شیافزا زیعلم و ن دیدانش، تول

در  اتیتجرب یساز مستند یو کارشناسان ارشد به چهار مؤلفه به عنوان ابزارها رانیمد یساز مستند یها وهیش

 بر رانیمد اتیتجرب یساز بود که مستند نیا انگریب جینتا ت،یدر نها افتند؛یدست  یهنر-یفرهنگ یها سازمان

 مؤثر است. یدانش سازمان  توسعه

 مستلزم هااجرای مدیریت دانش در سازمان به یابیدست و لین گفت توان یم شد انیب که آنچه به توجه با

 فرهنگ به ازمندین واقع به یعلم مراکز عنوان به ها دانشگاه. است یاساس و یقو یسازمان فرهنگ وجود

ها،  دانشگاه ازیمورد ن یها به دست آمده از فرهنگ یها افتهیحاصل از  یمحور دهی. با توجه به پداند یغن

گردش چرخه علم،  شرفت،یدر پ ها دهیا یساز مستند اگرچه. است یپژوهش یها دهیا یساز فرهنگ مستند

 با وجود كنیل داردها نقش  دانشگاه ژهیبه و یعلم راکزدانش، ممانعت از بروز تكرارها و اشتباهات در م شیافزا

. است نگرفته صورتمهم  نیا جهتمنجسم  صورته ب یمناسب ییاقدامات اجرا تاکنون ند،یفرا نیا تیاهمّ

 به افكار، و ها دهیا یساز مستند بحث اصل  درباره یعلم هیئت یاعضا نظر که است آن انگریب ذکرشده موارد

 نیا نشود، انجام ها دهیا یساز مستند که یصورت در .است مثبت ،ینیع و یضمن دانش یها نهیگنج عنوان

 دست از داشت، خواهد ندهیآ یها پژوهش و ها تیفعال ها، شهیاند بر که یا بالقوه ریتأث و یفكر یها هیسرما

است که  یمنوط به وجود اصول و قواعد ها دهیپژوهش به ثبت ا  جامعه( تی)رضا لیتما ،اما رفت؛ خواهد
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خود خواهند  یها دهیخاص و عام وجود داشته باشد، به ثبت ا یها نهیشده است و چنانچه زم دیق شانیتوسط ا

 لیتما شیافزا منظور به. داشت خواهد دنبال به است، شده ذکر قبالً کهرا  یمثبت یندهایپرداخت و قطعاً برآ

 ،یپژوهش یها دهیا یساز مستند یبرا مجزا مرکز جادیا جمله از الزم یبسترها یآور فراهم ،یعلم هیئت یاعضا

 ها دهیا یساز مستند جهت مناسب یابزارها گرفتن نظر در ز،ین و خبره؛ و آگاه یانسان یروین آموزش و تیترب

 .باشد یم یضرور

در تبادل و اشتراک دانش و ها  دانشگاهتوان گفت که با توجه به نقش مهم در نهایت به طور خالصه می

علمی، نگهداشت تجربیات و  هیئتخصوص اعضای ه ب متشكل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانینهادی 

همین  برهای فكری در چارچوب مدیریت دانش سازمانی بسیار حائز اهمیت است و های این سرمایهایده

از و مستندسازی به عنوان یكی از محورهای مهم این مدیریت،  مدیریت دانش هایفرایندتوجه به اســاس، 

انتقال  اهمیت، کمتر به آن پرداخته شده است. با وجودآید که میبه شمار  هاهای اصلی دانشگاه رســالت

مدیریت دانش و اتصالی به نام نیازمند حلقه  به سایر اقشار دانشگاهی، علمی هیئتهای اعضای  ایده

سازی  فرهنگ هاایدهزم است اصول و ساز و کار مستندسازی ال ،ست و برای انجام این امرمستندسازی ایده ها

 داده شود. و آموزش

 یپژوهش یها دهیا یساز مؤثر بر مستند عواملپژوهش تالش شد تا  نیدر ا که شود یاشاره م انتها در

عوامل به دست آمده در  یآت یها . الزم است در پژوهشدیبه دست آ یفیک وهیش به یعلم هیئت یاعضا انیم

مدل جامع  تینها درمحک آزمون گذارده شود تا بتوان با مطالعات مستمر  به یکمّ كردیتر و با رو جوامع بزرگ

 را ارائه کرد.  یپژوهش یها دهیا یساز مستند یبوم و

 سپاسگزاری

طوالنی شدن زمان  با وجودعلمی پیشكسوت دانشگاه شیراز که  هیئتبدین وسیله الزم است از اعضای 

همچنین از معاونت پژوهشی  ها با دقت و حوصله باال با پژوهشگران همكاری کردند، سپاسگزاری شود. مصاحبه

 شود. آوری زمینه پژوهش حاضر قدردانی می دانشگاه شیراز برای فراهم

 

 منابع

 .مستندسازی دانش و تجربه مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش (.8811) بهنام واری رستمی، علی اصغر؛ شهائی،ان

 .81-8، 5 ،نشریه مدیریت فناوری اطالعات

 های مارستانیب یپرستار کارشناسان انیم در یضمن دانش انتقال یچگونگ بررسی(. 8891) لیال ،دهقانی ؛رضا ،جهرمی بصیریان

 .یپزشک یرسان آمار و اطالع ،یپژوهش تیریبوشهر، مد یو خدمات درمان ی. دانشگاه علوم پزشکبوشهر شهر
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 صنایع در یفناور مدیریت و نوآوری توسعه جهت فکری مالکیت حقوق رعایت و مستندسازی اهمیت(. 8891) فریده پورسلیمانیان،

 .48-25 ،(87) ،یصنعت یتکنولوژ توسعه فصلنامه. کشور

 مدیریت مهم موضوعات بندی اولویت و شناسایی(. 8891) احد رواسان، زارع؛ حسام پورخاکی، رمضان محمدتقی؛ فرد، تقوی

 .522-514(، 5)9 ،سالمت اطالعات مدیریت. دانش مدیریت نظام در مستندسازی جهت بیمارستانی

 و تیریمد فصلنامه. رانیا یاسالم یدر صنعت نفت جمهور خبرگان اتیتجرب یساز مستند ی(. ارائه مدل بوم8811) اهلل روح ،ییتوال

 (.2)5 ،نفت صنعت در یانسان منابع

کرج: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش  .گاه مدیریت دانشدمستندسازی تجربیات مدیران: از دی .(8815) سعید، جعفری مقدم

 .مدیریت

 یها کتابخانه در دانش و تجارب یساز مستند یسازوکارها و ها رساختیز یی(. شناسا8894) رضا غالم ،یدریح ؛یتیگ ،یدیجمش

 . 898-588 ،(5)49 ،یدانشگاه یرسان اطالع و یکتابدار قاتیتحق. رانیا یدانشگاه

مستندسازی و ارائه الگویی برای تسهیم اطالعات و دانش حاصل از فرآیند تدوین برنامه پنجم توسعه بخش (. 8811) حسینی، مریم

ریزی طرح پژوهشی درون سازمانی، مؤسسه پژوهش و برنامه ی.و فناوری: از طریق اقدام پژوه تحقیقات .عالیآموزش 

 الی.آموزش ع

 یراهبردها و ینظر یمبان لیتحل: یسازمان دانش یساز مستند(. 8894) زهرا ،یکرمان جعفرزاده ؛محسن ،یزینوکار مان؛یسل ،یعیشف

 .1 ،یرساناطالع و یکتابدار پژوهشنامه. یعمل

 فراشناختی اندیشه. مـدیریت دانـش: حرکـت بـه فراسـوی دانـش، چـاپ اول: نـشر (.8814عـدلی، فریبـا )

 علوم یالملل نیب شیهما نیاول. سازمان عملکرد بهبود در یساز مستند یاستراتژ تیاهمّ(. 5182) هما ،یمولو ؛احمد ان،یفیلط

 .آبان 81-رانیا راز،یش ،یخوارزم یعلوم و فناور یمؤسسه عال. ها وچالش هاینوآور ها، شرفتیپ تیریمد

 یها پژوهشکده سامانه ی: مطالعه موردیدانش سازمان تیریدر مد یساز (. نقش مستند8891نصرت ) ا،ینیاحیر ؛فاطمه ،یدینو

 .8-51 ،89 ،تو علم اطالعا یمطالعات کتابدار. ارهماهو
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