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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Purpose: The aim of this study was to present a model for 

experience management in Mazandaran universities of medical 

sciences. The research method was a combination of exploratory 

mixed research design (qualitative-quantitative). 

Materials and Methods: The statistical population of the study in 

the qualitative section included prominent professors with 

experience (Mazandaran Universities of Medical Sciences) to agree 

on the Delphi method. . And in a small part of the statistical 

population, including faculty members, visiting professors and 

teaching staff and staff with postgraduate education in 1400, there 

were 256 people (27 faculty members, 184 visiting and teaching 

staff and 45 postgraduate staff). The available sample size was 

determined by Cochran's formula to 153 people, the data collection 

method was library method, and the measurement tool in the 

qualitative part of the interview was semi-structured and in the 

quantitative part included a researcher-made questionnaire, whose 

questions were taken from data. It was the result of an interview. 

The validity of the present research questionnaire was determined 

by two methods: 1. formal and 2. content. In the formal method, the 

questionnaire was provided to a group of experts and in the content 

method, calculations related to AVE and CR coefficients related to 

the validity of the questionnaire items were approved. . Also, the 

reliability coefficient using Cronbach's alpha test had high 

coefficients for all equations and components of the questionnaire 

as standard. Data analysis in the qualitative part of the Delphi 

technique and in the quantitative part of the structural equation 

modeling method using SPSS and LISREL software. 

Findings: The results showed that there is a positive and significant 

effect between ips and components of experience management in 

Mazandaran universities of medical sciences. Based on this, it was 

found that 69% of experience management in Mazandaran 

universities of medical sciences to the dimensions and components 

of experience management, which includes four dimensions: 1. 

Acquisition of experience 2. Formation of experience 

documentation team, 3. Dissemination of experience 4. Continuity 

of experience documentation in the organization . Is dependent. 

Conclusion: These dimensions can explain and predict experience 

management in Mazandaran universities of medical sciences. In 

other words, elements and components and sub-experience 

management are 69% effective in experience management in 

Mazandaran universities of medical sciences. 
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 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 هایتجربه در دانشگاه تیریجهت مد یمدل یارائه

 مازندران یعلوم پزشک

 
 1درخشش تایآز

دانشگاه  ،یواحد سار ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیا ،یسار ،یآزاداسالم

 
 *2یدآبادیسع یوسفی رضا
 ،یواحد سار ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیا ،یسار ،یدانشگاه آزاداسالم
 

 3 یهمدان انیصفار دیسع
 ،یدانشگاه آزاداسالم ،یواحد سار ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .رانیا ،یسار
 

 دهیچک
تجربه  تیریجهت مد یمدل ی: هدف از پژوهش حاضر ارائههدف

 یبیمازندران بود. روش پژوهش ترک یعلوم پزشک هایدر دانشگاه
 .( بودیکم -یفی)ک یاکتشاف ختهیآم قیاز نوع طرح تحق

شامل،  یفیپژوهش در بخش ک یجامعه آمار و روش ها: مواد
مازندران(  یعلوم پزشک هایاستادان برجسته و با سابقه)دانشگاه

 یفیبودند.، حجم نمونه  در بخش ک یجهت اتفاق نظر در روش دلف
شد. و در بخش  نیینفر تع 17با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 

استادان مدعو و حق  ،یعلم اتیه یشامل اعضا یجامعه آمار یکم
به   1400در سال   یلیتکم التیتحص  یو کارکنان دارا سیالتدر

 سینفرمدعو و حق التدر184 ،یعلم اتینفر ه 27نفر  ) 256تعداد  
( بود. حجم نمونه به یلیتکم التیتحص  ینفر کارکنان دارا 45و 

تعداد  هدردسترس، با استفاده از فرمول کوکران ب یتصادف ریروش غ
 ،ایکتابخانه روشاطالعات به  آوریشد،  روش جمع نیینفرتع 153

در  و افتهیساختار مهیمصاحبه ن یفیدر بخش ک یرگیو ابزار اندازه
شامل پرسشنامه محقق ساخته، که سؤاالت آن برگرفته  یبخش کم

 قیپرسشنامه تحق ییروا نییحاصل از مصاحبه بود. تع هایاز داده
انجام شد، در روش   یی. محتوا2و  ی. صور1 شحاضر به دو رو

از خبرگان قرار گرفت و در  یگروه اریپرسشنامه در اخت یصور
مربوط  CR و AVE بیمحاسبات مربوط به ضرا ییروش محتوا

 نیقرار گرفت. همچن دییپرسشنامه مورد تا یها هیگو ییبه روا
و  عادیا یمتما یبا استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برا ییایپا بیضر

 ییباال بیپرسشنامه به صورت استاندارد اط ضرا هایمولفه
 کیاز تکن یفکی بخش در هاداده لیو تحل هیبرخوردار بود.  تجز

یابی معادالت ساختاری از از روش مدل یو در بخش کم یدلف
 .است استفاده شده LISREL و SPSS یافزارهانرم

تجربه در  تیریمد یهاو مولفه عادیا نینشان داد ب جینتا ها: افتهی
 وجود  داریمازندران اثر مثبت و معنی یعلوم پزشک هایدانشگاه

تجربه در  تیرمدی درصد 69 که شد مشخص اساس این بر. دارد
 تیریمد یمازندران به ابعاد و مولفه ها یعلوم پزشک هایدانشگاه

 میت لی. تشک2. اکتساب تجربه 1بشرح:  دتجربه که شامل چهار بع
تجربه   ی. تداوم مستندساز4. انتشار تجربه  3تجربه ،  یمستندساز

 .وابسته است باشد،یدر سازمان. م
_________________________________ 

1- Experience 

2- shak 

 هایتجربه در دانشگاه تیریمد توانندیابعاد م نیا :یریگ جهینت
عناصر  یکنند.  با عبارت ینیب شیو پ نییمازندران را تب یعلوم پزشک

تجربه در  تیریدرصد در مد 69تجربه  تیریمد ریها و زو مولفه
 .مازندران موثر هستند یعلوم پزشک های دانشگاه

 
تجربه ، انتشار تجربه ، اکتساب تجربه،  تیری: مدیدیکل واژگان
 مازندران یعلوم پزشک هایدانشگاه

 
 16/04/1400: افتیدر خیتار
 21/06/1400:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنruosefi@yahoo.com 

 مقدمه
گردد، طور کلی، تجارب، به کارها و رویدادهای گذشته باز میبه

فرایند حصول دانش با مهارت در یک مقطع 1در یک تعریف، تجربه
زمانی خاص است که از طریق مشاهده و انجام دادن کاری حاصل 

توان گفت که برای تحقق نجربه (. به عبارت دیگر می1شود )می
درگیر کار بود، لذا تجربه از طریق خواندن طور مستقیم باید به

شود. بر اساس تعریفی دیگر، تجربه عبارت از بیان حاصل نمی
-گیری، ثبت، مقایسه، تمثیل، طبقهمشاهدات، تجربه و تحلیل، اندازه

ها است. در نظریه پردازی، بندی و تعریف فعل و انفعاالت پدیده
 2گردد. شاکمی روابط بین حقایق از راه تجربه کشف و تعیین

معتقد است که تجربه برای انسان همانند نور خفیف یک کشتی 
تجربه را معادل  3کند. فرهنگ و بستراست که فقط راه را روشن می

تالش و آزمون به کار برده است. این فرهنگ تجربه را فعالیتی 
داند که به آموزش، مشاهدات فعالیت و مشارکت شخصی توجه می
ه، تجربه معادل دانش، مهارت یا فعالیت آمده است. کند. به عالومی

عامل مهم در سازمان شناخته  کیامروزه، دانش به عنوان از طرفی 
 دانش، مهم بسیار منابع از یکی دانش، انواع بین در و(. 2) شودیم

 در )انسان با کامپیوتر( عامل یک توسط که تجربهاست.  تجربه

 به منجر درصورتی آیدمی دست به گذشته مسائل حل فرایند طی

 و گرفته قرار ثبت مورد که شد خواهد سازمانی عملکرد بهبود
 (.3) شود مستند

 نگار تجربه که است فرایندی4نگاریتجربه یا تجربه مستندسازی

 که کندمی سعی گرایانهواقع نگارش سبک و الزم داریامانت با

 آن ابعاد و ظرفیت یک شناسایی یا مسئله یک ظهور چگونگی

 تشریحی طور به الزم آمار و اطالعات به اشاره با دقیق طور به را

 یادشده مسئله با چگونه که سازد مشخص سپس، .کند مستند

. است شده حاصل کیفی و کمّی نتایج چه نهایت، در و شده برخورد
 هایدست و متن نوشتن مفهوم به فقط تجربه تیریمد بنابراین،

 اکتساب فرایندهای از یکی عنوان به بلکه نیست نقشه و عکس

 (.4) است دانش ضبط و دهی،سازمان تحلیل، شامل دانش
 حافظه ایجاد باعث که است جهت آن از تجربه تیریاهمیت مد

 سازمانی فراموشی با تنهانه سازمانی حافظه و شودمی سازمانی

 استفاده و دسترسی برای دانش حفظ به منجر بلکه کندمی مبارزه

3- Webster's Dictionary 

4- Experience Documentation 
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 هایشکست و هاموفقیت اگر زیرا شودمی آینده در آن از دوباره

 گذاشته اشتراک به افراد سایر با و نشوند ذخیره باتجربه افراد

 محدودیت دلیل به انسان این، بر عالوه شد خواهد فراموش نشود،

 مطالب تمامی یادآوری و حفظ به قادر خودآگاه، ضمیر ظرفیت

 که معتقدند دانشمندان طرفی، از و نبوده کامل و البداههفی طوربه

 نظر در خود شخصی مالک را خود هایتجربه نباید فرد هر

 هاتجربه انتقال در مطمئن راهکاریمدیریت تجربه  بنابراین .بگیرد

-کاشترا هایمزیت باعث که آن خصوصبه است، دیگران به
-آزمون تکرار از جلوگیری زمان، کاهش افراد بین دانش گذاری

 افزایش هاهزینه کاهش مخرب، اوقات گاهی و پیشین های
 .شودیم یادگیرنده سازمان حفظ و ایجاد و سازمانی یادگیری

 نیازمند فرایندی هر همانند مدیریت تجربه آمیزموفقیت انجام اما

 متعددی پژوهشگران دلیل، همین به .است مراحلی اجرای و تدوین

 و الهی دیدگاه از مثال، برای .اندپرداخته آن به کشور داخل در
 مستندسازی مرکز به سپس آوری، جمع تجربه ابتدا(، 5) همکاران

-می مستند تایید، صورت در و گرفته قرار ارزیابی مورد و منتقل

 مورد در و اعطا پاداشی تجربه صاحب افراد به پایان، در و شود

 حفظ برای البته و شودمی گیریتصمیم تجربه انتشار چگونگی

 .شد خواهد تدوین زمینه این در قوانینی مستندشده، هایتجربه
 و الهی پژوهش در اشاره مورد فرایند(، 6) همکاران و خدامرادی
 شروع از پیش که نمودند تکرار تفاوت این با را(، 5) همکاران

 ایجاد به فرایند پایان در چنین،هم مستندسازی تیم تشکیل به فرایند
مدیریت  فرایند(، 7) توالیی دیدگاه از .کردند اشاره دانش بانک
 تیمی ابتدا شناخت، مرحله در که است مرحله پنج دارای تجربه

-حوزه تجربه صاحبان از اطالعاتی بانک تدوین از پس و تشکیل

-می مشخص بندیزمان برنامه و طراحی هاپرسشنامه دانشی، های

 افراد به بخشی، آگاهی ایجاد ضمن آموزش، مرحله در سپس .شوند

 مرحله در و کسب دانش اکتساب، مرحله در .شودمی داده آموزش

 مرحله در و گرفته قرار کددهی و بندیطبقه مورد دانش ویرایش،

 وارد اطالعات و طراحی سیستمی دانش، بانک طراحی یعنی آخر

 تجربه حوزه باید ابتدا(، 8) خاکی دیدگاه اساس بر. شودمی آن
 آموزه حاوی مسئله سپس مشخص،( انسانی منابع حوزه مانند)

 تجربه سند سپس .شودمی آوریجمع آن به راجع اطالعاتی و تعیین
 ویرایش از پس و تدوین( آن انجام مراحل اصلی، مسئله حاوی)

 در و شد خواهد انجام( سند از هاآموزه استنباط) کاویتجربه آن،

 قالب در هاآموزه نهایی گزارش ها،آموزه اعتبار تعیین با نهایت،

مدیریت  موضوع کشور، از خارج در. شودمی منتشر مقاله کتاب،
 عوامل به برخی کهنحوی بهگرفته است.  قرار توجه موردتجربه 

 (9) شخصیتی هایویژگی مانند دانش مستندسازی با مرتبط
 از بخشی عنوانبه و دانش مستندسازی به برخی البته .پرداختند

 در(. 2016، همکاران و1)دالکیر کردند اشاره تجربه مدیریت

 از تجربه گردآوری) آوریجمع مانند هاییفعالیت تجربه مدیریت

تجربه  ارائه جهت مناسب روش یافتن) الگوسازی( موجود منابع
_________________________________ 

1- Dalkir 

2- Becker & Ghedin 

 سازیذخیره( نیاز صورت در آن به دهیشکل و مجدد استفاده مورد
 از استفاده) مجدد استفاده(، شده آوریجمع هایتجربه ذخیره)

 در تجربه ارزیابی) ارزیابی(، جدید مسئله حل جهت پیشین تجربه
 صحت انتخابی، تجربه بودن مناسب نظر از مجدد استفاده هنگام

 مورد( تجربه روزرسانی به) نگهداری( و شده بازیابی تجربه دقت و

 (. 10) گیردمی قرار توجه
 هایپژوهشمدیریت تجربه  اهمیت وجود با مجموع، در      

 برای .هستند بسیاری هایمحدودیت دارای زمینه این در شده انجام

 تجربه مستندسازی بررسی با پژوهشگران کشور از خارج در مثال،

 باعث دانش مدیریت و تجربه مدیریت در فرعی فعالیت عنوانبه

.یه نگیرد قرار بررسی مورد الزم جزئیات با مستندسازی تا شدند
 دارند در(، در پژوهشی بیان می11)2قدینطور مثال بکر و 

 فعالیت و رویداد دیدگاه مدیریت تجربه هر تصمیم، از مستندسازی

 دانش ویژهبه و آشکار دانش دربرگیرنده که سازمان بر موثر

 فرآیند دیدگاه این از مستندسازی دارد. ارزش است، سازمان ضمنی

 را شده انجام اقدامات و تصمیمات ارزیابی فقط مستندسازی

 گردآوری اطالعات و طریق دانش از اگرچه داشت. دربرنخواهد

شد. در  خواهد فراهم اقدامات این ارزیابی بر مناسب بستری شده،
میلتون و   "تجربه در ذهن مدیران"پژوهشی دیگر با عنوان 

سازمانی )موفق/ ناموقق(  کنند که تجربیات(، بیان می12)3همکاران
 رو،این از باشد.می مدیران ذهن در دانشی سرمایه یک مثابه به

مدیران،  تجربیات فرآیند مستندسازی در مهم اقدامات از یکی
 مدیریت تجربه اکتساب فرآیند است. در مدیران از دانش اکتساب

 سنجی اعتبار و کردن تحلیل، مدل آوری،شامل استخراج، جمع دانش

 است. دانش
 در موجود هایفعالیت به توجه با که است اشاره به نیاز البته،  

 محسوب تجربه مدیریت از بخشی مستندسازی تجربه، مدیریت

 مستندسازی مبنای و اساس تجربه، مدیریت عبارتیبه و شودمی

 مورد داخلی هایپژوهش از یک هیچ در که موضوعی .است تجربه
 به توجه بدون داخلی پژوهشگران زیرا است، نگرفته قرار توجه

 همین و نموده مستندسازی فرایند تدوین به اقدام مستندسازی مبنای

 مانند مستندسازی در مهم هایفعالیت از برخی تا شده باعث مسئله

 به هاتجربه انتقال چگونگی یا سازمان در مستندسازی تداوم

 به توجه با این، بر عالوه .نگیرد قرار توجه مورد تجربه مخاطب

 خارجی و داخلی هایپژوهش در مدیریت تجربه موضوع اینکه

 منسجم برای نیست، غنی دانش مدیریت محورهای سایر به نسبت

 ساختن غنی و موجود هایپژوهش و ترکیب مقایسه ساختن،

 یمدل یارائه پژوهش این اصلی هدف زمینه این در موجود ادبیات
 .است مازندران یعلوم پزشک یهاتجربه در دانشگاه تیریجهت مد

 تمام و هاپژوهش از استفاده با تا شودمی تالش راستا، این در

 و مراحل به توجه با البته و زمینه این در موجود فرایندهای
 تدوین اییکپارچه فرایندمدیریت تجربه  در مختلف هایفعالیت

اصلی این پژوهش آن  پرسش شده، اشاره. در راستای هدف گردد

3- Milton 
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 78 ...یها تجربه در دانشگاه تیریجهت مد یمدل ی ارائه        

 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

علوم  یهادانشگاه درمدیریت تجربه مدل  نیترمناسباست که 
و با توجه به موارد گفته شده دیگر  مازندران چگونه است؟ یپزشک

 سوال های پژوهش به شرح ذیل می باشد:

 یعلوم پزشک هایدانشگاهدر  تجربه تیریمدهای عناصر و مولفه
 کدامند؟ مازندران

در  تجربه تیریمدهای ها و زیر مولفهارتباط عناصر و مولفه
 با یکدیگر چگونه است؟ مازندران یعلوم پزشک هایدانشگاه

 یعلوم پزشک یهاتجربه در دانشگاه یریتابعاد مد یرتبه بند
 ؟مازندران چگونه است

 تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟ درجه

 
 هاروش مواد و 

روش پژوهش ترکیبی است. 1کاربردی از نظر هدف،پژوهش حاضر 
 –آمیخته اکتشافی )کیفیو طرح پژوهش نیز از نوع طرح تحقیق 

 کمی( است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان
 ( جهتمازندران  یعلوم پزشک هایدر دانشگاهسابقه) با و برجسته

باشند. در بخش کمی جامعه آماری شامل می دلفی روش در نظر اتفاق
مدعو و حق التدریس و کارکنان دارای   علمی، استادان هیات اعضای

 یعلوم پزشک هایدانشگاهدر  1400 سال تحصیالت تکمیلی  در

نفرمدعو و 184علمی،  نفر هیات 27نفر ) 256به تعداد  مازندران
اشند.   بمی نفر کارکنان دارای  تحصیالت تکمیلی(  45حق التدریس و 

حجم نمونه در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 
گیری هدفمند ویکرد کیفی از روش نمونهتعیین شد. در رنفر  17
استفاده شد، و پژوهشگر از طیف  "های حاوی اطالعات غنینمونه"

افراد بالقوه برای مشاهده، کسانی را انتخاب کرد، که بتوانند در 
های مورد نیاز را غنی نمایند. در بخش فرآیند گردآوری، خزانه داده

 153به تعداد  2انکمی حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکر
 ترین روشبا توجه به مراحل انجام تحقیق، مناسب نفرتعیین شد.

 برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، برای تعیین مدل ثانویه تحقیق
 استاداننفر از  17) ، مصاحبه با خبرگان)اصالح مدل اولیه پیشنهادی(

 هبود مازندران( پزشکی علوم هایدانشگاه در سابقه با و برجسته
آوری است. علت انتخاب این روش به عنوان یک روش جمع
باشد. اطالعات، باال بردن صحت و اطمینان از مدل نهایی تحقیق می

 های فرایند مصاحبه نشان داده شده است. سؤال 1در جدول 
 
 
 
 

 های مصاحبه با خبرگان: سؤال1جدول 
 سؤال ردیف

 ست؟یتجربه چ تیریمد شما از فیتعراز نظر جنابعالی  1
 د؟دانییچه م یعلوم پزشک هایتجربه را در دانشگاه تیریدر حوزه مد گرلیعالی عوامل بازدارنده و تسهحضرت 2
 ست؟یمازندران چ یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه تیریمدارتباط با  در  عالیجناب یشنهادیپ یراهکارها 3
 کدامند؟مازندران  یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه تیریمدبه نظر جنابعالی ابعاد و مولفه هایی که بیانگر  4
 به چه مولفه هایی استوار است؟مازندران  یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه تیریمدپیشنهاد شما جهت نهادینه کردن  5

-با توجه به اهداف پژوهش و ماهیت آن، مناسبدر بخش کمی نیز 

ترین روش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز، برای تعیین مدل 
های نهبین نمو ی بستههاتحقیق، استفاده از تکمیل پرسشنامهنهایی 

انتخاب شده از بین اعضای جامعه هدف بوده است. علت انتخاب این 
آوری اطالعات، اقتضای هدف روش به عنوان یک روش جمع

 پژوهش و لزوم کسب اطالعات معتبر بود. 
 پرسشنامه )شناسایی ابعاد( درونی همسانی

م علو هایتجربه در دانشگاه یریتمد مدل، تحقیق طبق مدل ثانویه
 بعد بشرح: 4مازندران شامل  یپزشک

. اکتساب تجربه 1بعد بشرح:  4، دارای «تجربه  یریتمد» متغیر  -
. تداوم 4. انتشار تجربه  3تجربه ،  یمستندساز یمت یل. تشک2

       باشد.می تجربه  در سازمان  یمستندساز
 باشد:و بخش میاین پرسشنامه شامل د

_________________________________ 
1- Applied Res 

2-cochran formula 

 هاآزمودنی جمعیت شناختیالف( سؤاالت عمومی: شامل اطالعات 
 شغلی سمت و خدمت سابقه و تحصیالت میزان سن،  جنسیت، شامل

 .بود خواهد هاآزمودنی
گویه در مورد سنجش وضعیت هر  20 ب( سواالت تخصصی: شامل

ه شد تحقیق، بر طبق مدل ثانویه ارائه مدلابعاد متغیرها و یک از 
 باشد.می

 استفاده با هاداده رایانه، به آنها ورود و هاداده آوری جمع از پس

-تحلیل شدند.  از نرم  SPSSافزارو نرم 3نرم افزارهای لیزرل از

 نرم از شد. درونی استفاده همسانی پایایی برای تعیین SPSSافزار 

 در و شد بهره گرفته تأییدی عاملی تحلیل انجام لیزرل جهت افزار

 متوسط (IR)سؤال  هر پایایی (CV)مرکب  پایایی نهایت

مشترک  واریانس حداکثر (AVE)واریانس استخراجی 
(MSV) مشترک  واریانس متوسط و(ASV) تعیین برای 

مدل  مطابق و نهایی مدل اساس واگرا )تشخیصی( بر و گراهم روایی
 گردآوری منظور شد. به ( محاسبه1981الرکر ) و فرنل پیشنهاد

3- LIsrel 
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 بهره عاملی )تأییدی( تحلیل روش از سازه، به روایی مربوط شواهد

 بارهای شود همهمی پرداخته به آن ادامه در که است شده گرفته

معنی دار هستند  1/0مناسب بوده و در سطح  0.4 از باالتر عاملی
 بررسی برای که گراهم روایی بر عالوه ساختاری معادالت در

 نیز تشخیصی روایی رود، می کار به هاسازه نشانگرهای اهمیت

استخراج شده  واریانس میانگین با شاخص است این فرایند نظر مورد

(AVE)  شماره  جدول در ضرایب این هستند که 4/0باالتر از
 است. آمده 2
 
 
 

 قیمکنون تحق رهاییمرکب متغ ییایاستخرج شده و پا انسیمتوسط وار ریمقاد: 2جدول 

 یآلفا یزانم ابعاد متغیر
 کرونباخ

 با سوال همبستگی
 کل نمره

AVE CR 
 

MSV ASV 

 
 یریتمد

 تجربه

 0.03 0.04 0.700 0580 0.43 0.770 اکتساب تجربه
 یمستندساز یمت یلتشک

 تجربه
0.790 0.38 0.564 0.417 0.04 0.02 

 0.02 0.04 0.835 0.770 0.44 0.805 انتشار تجربه  
تجربه   یتداوم مستندساز

 0.02 0.04 0.816 0.505 0.40 0.870 در سازمان  

 با سؤاالت همبستگی ضریب که است این از حاکی 2نتایج جدول 

 20/0از  بیشتر سوال هر پایائی و 3/0پرسشنامه باالتر از  کل نمره
 دقت از سنجش متغیرها در سؤاالت دهدمی نشان که گزارش شد،

کرونباخ  آلفای روش به پایایی این بر عالوه برخوردارند. کافی
 گزارش شد که 70/0و پایایی مرکب نیز بیشتر از  60/0باالتر از 

 الزم دقت از سازه تعیین ها نیز درهمه عامل دهدمی نشان

دهد که برای هر بخش نشان می 2جدول  نتایج برخوردارند. همچنین
CR > (AVE) وAVE> 0.5 روایی  از هامؤلفه نتیجه در

مؤلفه  هر برای که آنجایی از این بر عالوه برخوردارند گراهم
MSV < AVE وASV <AVE روایی بیانگر که است 

 که دهدمی نشان هایافته این است. هامؤلفه واگرای و تشخیصی

هم کند )رواییمی برآوردرا  پرسشنامه یک از عوامل، هدف هر
 چنان هامقیاس خرده که است این از حاکی نتایج چنینگرا( و هم

 شوند سازه یک به تبدیل هاهمه آن که ندارند باالیی همبستگی

، 5/0آلفای کمتر از  معموالًنیستند. از طرفی  تکراری هامؤلفه لذا و
، 7/0باالتر از قابل قبول و  7/0تا  5/0دهنده پایایی ضعیف، بیننشان

باشد. بدیهی است که هر چه این عدد نشان دهنده پایایی باالیی می
 دارای ضرایب باالتر  و در نتبجه مورد تاییدتر باشد، به یک نزدیک

باتوجه به ضرایب بدست آمده برای ابعاد مدل تحقیق، است. 
ی تدوین شده از پایایی باالیی برخوردار هستند. همچنین پرسشنامه

های دهد دادهنشان می 2های برازندگی جدول طور که مشخصهنهما
این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی 

 های نظری است.دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازه

_________________________________ 
1- Delphi Method 

 های پژوهشها و تبیین سؤالروش تجزیه و تحلیل داده
 :روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی است

بخش کیفی؛ برای رسیدن از مدل اولیه پیشنهادی به مدل  -الف
 1اصالحی )ثانویه( تحقیق، از نظرات خبرگان و تکنیک دلفی

 استفاده شد.

بخش کمی؛ برای رسیدن از مدل ثانویه به مدل نهایی تحقیق، با  -ب
و  2های آماری و بکارگیری معادالت سارختارینظرسنجی از نمونه
  فزار لیزرل استفاده شد.ابطور اخص از نرم

 

 هایافته
 الف( بخش کیفی

ی ، در پایان راند یک دلف«تجربه  یریتمد» به ابعاد پنجگانه متغیر 
. 2. اکتساب تجربه و 1و بر اساس نظر خبرگان، دو بعد  بشرح 

تجربه اضافه گردید که هفت بعد گردید.  یمستندساز یمت یلتشک
، در پایان راند دوم، یک «تجربه  یریتمد »از ابعاد هفتگانه متغیر 

، حذف گردید. از ابعاد ششگانه « یسازمان یسازگار» بعد بشرح 
بعد بشرح  دو بعد، در پایان راند سوم، «تجربه  یریتمد »متغیر 

حذف گردید. در نهایت    ،(«یریانعطاف پذ ،«انسجام )صداقت(»
 دلفی یفیک تکنیک راند سه انجام از بعد، «تجربه  یریتمد »متغیر 

. 1بعد بشرح:  چهاردارای  (تصویب و تصمیم) چهارم راند   در
 . انتشار تجربه 3تجربه ،  یمستندساز یمت یل. تشک2اکتساب تجربه 

 مدل1شکل .  درباشددر سازمان میی تجربه  . تداوم مستندساز4
 است.  شده داده نشان تحقیق،( ثانویه) اصالحی

2- ISM 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 12

http://islamiclifej.com/article-1-978-fa.html


  و همکاران                 درخشش تایآز  80

 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 
 پژوهش اصالحی : مدل1 شکل

 ب( بخش کمی
 دهندگان پاسخ شناختی جمعیت هایویژگی

نظیر  ییمتغیرها توصیفی جمعیت شناختی پژوهشبخش در 
با  (کاری، سمت شغلیسابقه و تحصیالت میزان سن، )جنسیت،
جداول نمودار فراوانی و درصد فراوانی مورد بررسی قرار  استفاده از

ها، بیشترین فراوانی در این جدول  یافته طبق اساس این ند برگرفت
نتایج فراوانی سابقه خدمت .  بوده استدهندگان مرد مربوط به پاسخ

 11-20 کاری سابقه دهندگانپاسخ که اکثر گویان نشان دادپاسخ
ان گویان نشتایج فراوانی مدرک تحصیلی پاسخن .هستند ،(% 05/47)

 نفر 65 فوق لیسانس، مدرک دارای پاسخ دهندگان از نفر 88که داد 
 گویاننتایج فراوانی سن پاسخ . .هستند دکترا مدرک دارای دارای

  46 سال، 35 تا 30 بین پاسخ دهندگان از نفر 28 که  کهنشان داد 
 سال 47 تا 42 بین نفر 49 سال، 41 تا 36 بین پاسخ دهندگان از نفر

ویان گپاسخ شغلی سمتنتایج فراوانی   .هستند سال 48 باالی نفر 30 و
 نفر  49 علمی، هیات عضو پاسخ دهندگان از نفر 18 که نشان داد

  دارای کارکنان نفر 41 و التدریس حق نفر 45 مدعو، استادان
 .می باشند   تکمیلی تحصیالت

 تشخیص نرمال بودن متغیرها
 K-Sاز آزمون ، پژوهش ازجهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای 

 استفاده شد.
 

 

 متغیرهای تحقیقاسمیرنوف برای  -: نتایج آزمون کولموگروف3جدول

 یمستندساز یمت یلتشک اکتساب تجربه 
 تجربه

 یتداوم مستندساز انتشار تجربه
 تجربه  در سازمان

 153 153 153 153 تعداد نمونه

بیشترین اختالف 
 هاکرانه

111/0 690/0 074/0 519/0 090/0 
109/0 619/0 055/0 617/0 059/0 
121/0- 091/0- 083/0- 089/0- 072/0- 

Z  906/0 711/0 812/0 612/0 

 509/0 604/0 719/0 720/0 سطح معناداری

از  Asymp Sig با توجه به بزرگتر بودن مقدار احتمال یا
فرض صفر که معتبر بودن توزیع  α=0.05احتمال خطای نوع اول

دارای توزیع ها اگر داده. لذا شودها است، رد نمینرمال برای داده
 .نرمال باشند امکان استفاده از آزمون پارمتریک وجود دارد

 هامحاسبه کفایت حجم نمونه و بررسی کفایت و تقارن داده
و آزمون بارتلت روی  : نتایج حاصل از شاخص کا ام او4در جدول 

های موجود و شناسایی شده برای متغیرهای مدل پژوهش را شاخص
 توان مشاهده کرد.می

  

تجربه یریتمد  

 اکتساب تجربه

 یمستندساز یمت یلتشک

 تجربه

 انتشار تجربه  

تجربه  یتداوم مستندساز

 در سازمان
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 و بارتلت : نتایج آزمون )کا ام او(4جدول 
 نتایج آزمون 

 هایتجربه در دانشگاه یریتجهت مد یمدل یارائه
 مازندران یعلوم پزشک

 0.804 (KMOگیری )ضریب کفایت نمونه

 آزمون کرویت بارتلت

 712698.061 کای اسکوئر

 4420 درجه آزادی

 **0.002 سطح معناداری

بوده  6/0بزرگتر از  (KMOبراساس نتایج به دست آمده، شاخص )
دهد که حاکی از کفایت و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان می

های شناسایی شده برای تحلیل عاملی حجم نمونه بر اساس شاخص
دهنده آزمون بارتلت نیز نشانبرای  001/0داری بود. سطح معنی

 مناسب بودن متغیر پژوهش برای تحلیل عاملی بود.
 
 
 

 بررسی سواالت پژوهش
 اصلیسوال 

 یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه تیریمدل مد نتریمناسب
 مازندران چگونه است؟

با توجه به اینکه در مدل ارائه شده ، مسیرهای بین متغیرها همان 
،  برآورد بار عاملی 2موثر بودن عوامل مورد نظر هستند. در شکل 

 هر یک از متغیرها نشان شده است.  tضرایب  3و شکل 

 
 : مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین بارهای عاملی2شکل 
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 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 
 t: مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب 3شکل

 هایتجربه در دانشگاه یریتمد یهاعناصر و مولفهسوال فرعی اول: 
 مازندران کدامند؟ یعلوم پزشک

-دلفی و تجزیه کیفی تکنیک راند اردر پژوهش حاضر پس از چه

 AVEهایها و بعد از بررسی روایی محتوا توسط فرموتحلیل داده

ASV ،MSV ،CR ها تأیید شد. در نهایت، با همه شاخص

 یدارا ،«تجربه  یریتمد »متغیر استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی 
به تجر یمستندساز یمت یل. تشک2. اکتساب تجربه 1چهار بعد بشرح: 

  .باشدیتجربه  در سازمان م ی. تداوم مستندساز4. انتشار تجربه  3، 
 یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمدعناصر و مولفه های 

 نشان داده شده است.  5در قالب جدول  مازندران
 

 مازندران یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمدعناصر و مولفه های  5جدول 

 ایعاد متغیر

 
 تجربه یریتمد

 اکتساب تجربه
 تجربه یمستندساز یمت یلتشک

 انتشار تجربه
 تجربه  در سازمان یتداوم مستندساز

 یریتمد یهامولفه یرها و زارتباط عناصر و مولفهسوال فرعی دوم: 
ه چگون یکدیگرمازندران با  یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه

 است؟
 یریتمد هایمولفه زیر و هامولفه و عناصر ارتباط 6در جدول 

از طریق برآورد مازندران  یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه
(  به همراه بار عاملی هر یک از tضرایب استاندارد مسیرها )مقدار 

متغیرها نشان داده شده است و همانطور که مشخص است، تمام 
بارهای عاملی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و قابلیت 

 اساس دهد که برنشان می 6گیری ابعاد را دارند. نتایج جدول اندازه
ربه تج تیریمد هایمولفه زیر و هامولفه ارتباط ساختاری مدل نتایج

 معنادار مسیر ضرایب دارایمازندران  یعلوم پزشک هایدر دانشگاه
 رد در درصد یک خطای قاعده طبق) t مقدارهای  دارای که است.
 96/1 باالی ،(مدل پارامتر هر در 96/1 باالی مقادیر برای صفر فرض

 ضرایب این بودن مثبت و داریمعنی به توجه با. است شده محاسبه
تجربه در  یریتمدهای مولفه و بین ایعاد که نمود بیان توانمی
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 وجود  داریمعنی و اثر مثبتمازندران  یعلوم پزشک هایدانشگاه
 .دارد

 : ضرایب مسیر مورد مطالعه و معنی داری پارامتر های برآورد شده6جدول
 وضعیت معناداری tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 
 
 اکتساب تجربه

<-- استخراج تجربه   0.49 6.99 **0.000  پذیرفته شد 
<-- تجربه یهثبت اول   0.51 6.07 **0.000  پذیرفته شد 
<-- تجربه از راه بازخورد یهثبت اول یابیارز  0.44 8.09 **0.000  پذیرفته شد 
<-- تجربه یهاصالح ثبت اول  0.51 8.21 **0.000  پذیرفته شد 
<-- یهسند تجربه اول ینتدو  0.52 6.92 **0.003  پذیرفته شد 

 یمت یلتشک
تجربه یمستندساز  

<-- یمستندساز یمت یاعضا ینشگز   0.58 8.50 **0.002  پذیرفته شد 
<--  یاعضا یو نگرش ها هایژگیو ییشناسا 

و سازمان یمت  
0.45 10.38 **0.003  پذیرفته شد 

<-- یهیو توج ییجلسه آشنا یبرگزار   0.46 9.82 **0.000  پذیرفته شد 
<-- یازموردن یانتخاب روش، ابزار و فناور  0.55 9.87 **0.002  پذیرفته شد 
<--  یروش، ابزار و فناور یو طراح ینتدو

یازموردن  

0.55 6.99 **0.003  
 پذیرفته شد

 
 
 انتشار تجربه

<-- و آموزش استفاده از بانک تجارب یآگاه   0.42 3.20 **0.000  پذیرفته شد 
<-- از ارائه تجربه یشمخاطب تجربه پ یابیارز  0.49 7.11 **0.000  پذیرفته شد 
<-- یارائه تجربه داستان  0.54 7.66 **0.000  پذیرفته شد 
<-- مخاطب تجربه پس از ارائه تجربه یابیارز  0.56 7.32 **0.000  پذیرفته شد 
0.003** 6.54 0.51 ورود اطالعات به بانک تجارب--> شد پذیرفته   

 
 

 یتداوم مستندساز
 تجربه  در سازمان
 

<-- داستانی تجربه از عملیاتی استفاده  0.41 3.29 **0.002  پذیرفته شد 
<-- داستانی تجربه روزرسانی به  0.52 6.00 **0.003  پذیرفته شد 
<-- پاداش  تعیین جهت داستانی تجربه ارزیابی
 دستمزد

0.57 6.30 **0.000  پذیرفته شد 

<-- پیشین مراحل در موجود هایاشکال رفع  0.40 7.97 **0.002  پذیرفته شد 
<-- جدید انداز چشم ایجاد  0.47 7.82 **0.003  پذیرفته شد 

 
تجربه یریتمد  

0.000** 7.89 0.59 اکتساب تجربه-->  پذیرفته شد 
<-- تجربه یمستندساز یمت یلتشک  0.50 10.11 **0.000  پذیرفته شد 
0.000** 7.95 0.54 انتشار تجربه-->  پذیرفته شد 
<-- تجربه  در سازمان یتداوم مستندساز  0.55 8.67 **0.000  پذیرفته شد 

م علو هایتجربه در دانشگاه یریتابعاد مد یرتبه بند سوال فرعی سوم:
 مازندران چگونه است؟ یپزشک

 
فریدمن استفاده گردید که نتایج آن در برای پاسخ به سوال فوق، از آزمون 

شود هر نشان داده شده است. در این آزمون، مشخص می  8و  7جداول 
ها، دارای چه ترتیب اهمیتی نسبت به بقیه ها و شاخصیک از مولفه

 بندی )رتبههستند.از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت
، شود )مؤمنیافراد استفاده می بندی( تعدادی از متغیرهای وابسته توسط

 گیرند. (. در این بخش فرضیات زیر مورد آزمون قرار می1386

{
𝐻0: میانگین رتبههای متغیرها با هم برابر است                                       

𝐻1:  دستکم یک زوج از میانگین رتبه متغیرها تفاوت معناداری با هم دارند
 

 
فریدمن دارای دو خروجی است. خروجی اول جدول  آماری نتایج آزمون 

دهد. هر چقدر هر متغیر را نشان می توصیفی است که میانگین رتبه
ها بزرگتر باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است. خروجی دوم میانگین رتبه

های هر متغیر، مقدار آماره کای دو، درجه آزادی و جدول به ترتیب داده
(. به دلیل اینکه معناداری کمتر 1386کند )مؤمنی، یه میمعناداری را ارا

رد شده و ادعای یکسان بودن میانگین  0Hاست، فرض  05/0از آستانه 
 شود.های متغیرها پذیرفته نمیرتبه
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 84 ...یها تجربه در دانشگاه تیریجهت مد یمدل ی ارائه        

 1400 زمستان، 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-علمیفصلنامه 

 تجربه( یریتمد ابعاد هایرتبه میانگین): نتایج آزمون فریدمن 7جدول
 میانگین رتبه ابعاد

 52/8 تجربه یمستندساز یمت یلتشک

 42/8 اکتساب تجربه
 91/7 تجربه  در سازمان یتداوم مستندساز

 52/7 انتشار تجربه

 (تجربه یریتمد :  نتایج آزمون فریدمن )نتیجه معناداری ابعاد8جدول 
 خطامیزان  p-value در جه آزادی 𝜒2کای دو
217/83 5 001/0 0.05 

 ابعاد  یرتبه بندطور که از جداول فوق مشخص است، از نظر همان
( 2 تجربه یمستندساز یمت یلتشک( 1به ترتیب شامل    تجربه یریتمد

تداوم ( 4. تجربه  در سازمان   یتداوم مستندساز( 3 اکتساب تجربه
 .انتشار تجربه   یمستندساز

 باشد.می  
 

 درجه تناسب مدل ارائه شده چگونه است؟ سوال فرعی چهارم:
که نشان دهنده اندازه ای از مقدار نسبی واریانس ها و  GFIمعیار 

کواریانس ها می باشد که توسط مدل تبیین می شود برای این مدل ها باالی 
ماندها یعنی تفاوت بین است. مقدار ریشه دوم میانگین مجذور پس 9/0

های برآورد عناصر ماتریس مشاهده شده در گروه نمونه و عناصر ماتریس
ی شده در این پژوهش نشان از تبیین مناسب کوواریانس ها دارد. بینیا پیش

نشده برازندگی (، شاخص نرمNFIشده برازندگی )مقادیر شاخص های نرم
(NNFI( شاخص برازندگی فزاینده ،)IFI و شاخص برازندگی تطبیقی )
(CFI نیز حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده در مقایسه ،)

ممکنه است. شاخص بسیار توانمند ریشه دوم برآورد  با سایر مدل های
است  08/0نیز برای مدل مسیر زیر  RMSEAواریانس خطای تقریب 

 یعامل تائید مدل برازش نیکویی های که مقداری قابل قبول است. شاخص
 نشان داده شده است. 13-4اصلی در جدول  مدل اساس بر

 

 یبر اساس مدل اصل یعامل دیبرازش مدل تائ ییکوین های شاخص :9جدول 
 وضعیت مقدار قابل قبول مقدار کسب شده شاخص

GFI )93/0 )نیکویی برازش GFI>90% قبول 
AGFI)94/0 )نیکویی برازش تعدیل شده AGFI>90% قبول 
CFI)0.90 95/0 )برازندگی تعدیل یافته<CFI<1 قبول 

CMIN/df 20/1 قبول 3از  مقدار کمتر 
RMSEA )008/0 )ریشه میانگین خطای برآورد RMSEA<0.1 قبول 

 1بر اساس نتایج مدل برازش یافته در نمونه مورد مطالعه معادله ساختاری
 استخراج شده به شرح زیر خواهد بود.   

Experience R² = 0.69* 

 هایتجربه در دانشگاه یریتمددرصد  69شود که بر این اساس مشخص می
عد چهار ب کهتجربه  یریتمدبه ابعاد و مولفه های  مازندران یعلوم پزشک

. انتشار 3تجربه ،  یمستندساز یمت یل. تشک2. اکتساب تجربه 1بشرح: 
باشد، وابسته است. که می تجربه  در سازمان. ی. تداوم مستندساز4تجربه  

ران مازند یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمدتوانند این ابعاد می
 یریتمد زیر و هامولفه و با عبارتی عناصر  را تبیین و پیش بینی کنند.

 یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمددرصد در  69تجربه 
 موثر هستند.مازندران 

 گیرینتیجه
-ربه در دانشگاهتج یریتجهت مد یمدل یاین پژوهش تحت عنوان ارائه

 .مازندران دارای پنج بخش اصلی است یعلوم پزشک های
در ادبیات پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است،  در این پژوهش با 

تجربه  یریتمدانجام مصاحبه و تحلیل داده های کیفی، شاخص های 

_________________________________ 
1 Structural Equation 

رویکرد دو مرحله ای مشخص، و برای انجام مدل نهایی پژوهش بر اساس 
برای مناسب بودن بارهای عاملی بهره گرفته شد و بعداز قابل قبول بودن 

 تجربه یریتبه مد نهاییآنها نسبت  به تدوین مدل نهایی اقدام شد. مدل 
مازندران و آزمون نیکویی برازش ساختار  یعلوم پزشک هایدر دانشگاه

 یریتمددرصد  69 شود کهبر این اساس مشخص می آن پرداخته است.
به ابعاد و مولفه های  مازندران یعلوم پزشک یهاتجربه در دانشگاه

 یل. تشک2. اکتساب تجربه 1چهار بعد بشرح: شامل   کهتجربه  یریتمد
تجربه  در  ی. تداوم مستندساز4. انتشار تجربه  3تجربه ،  یمستندساز یمت

ر تجربه د یریتمدنند تواباشد، وابسته است. که این ابعاد میمی سازمان.
ا عبارتی ب  را تبیین و پیش بینی کنند.مازندران  یعلوم پزشک یهادانشگاه
تجربه در  یریتمددرصد در  69تجربه  یریتمد زیر و هامولفه و عناصر

 مدلچارچوب مفهومی موثر هستند. مازندران  یعلوم پزشک یهادانشگاه
ارزشیابی بازخورد با طرح نظام  مراحل اجرایی و چشم انداز، فلسفه،

 مولفه های بالندگیدر بخش مبانی نظری،  .بررسی شد سواالتی تحلیل و
 پیشینه پژوهش بکار رفته که از ادبیات و،  عدالت مبتنی بر سازمانی

 یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمد. بررسی استخراج شده است
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علوم  هایدانشگاهتجربه در  یریتمددهدکه حاضر نشان میمازندران 
 یمت یل. تشک2. اکتساب تجربه 1با ابعادی مانند  مازندران  یپزشک

تجربه  در  ی. تداوم مستندساز4. انتشار تجربه  3تجربه ،  یمستندساز
 تیریمد زیر و هاباشد. نتابج این پژوهش نشان داد  بین مولفهمی  سازمان

  داریمعنی و مثبتاثر مازندران  یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه
 سانییک پیشین نتایج یافته های با مقایسه در حاصل های یافته .دارد وجود
جهت  یمدل یارائههدف پژوهش حاضر با پژوهشگر در    .است داشته

مازندران به بررسی این  یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمد
 حوزه نظرانصاحبارائه شده توسط  مدل موضوع پرداخته است و

 استانمازندران  یعلوم پزشک هایدانشگاه در اخالق و مدیریت سازمان،
-گاهدانش استالزم به ذکر .بررسی ومورد تایید قرار گرفته است مازندران

ه ب گام وبهمازندران در راستای تحقق این مقوالت گام یعلوم پزشک های
عمل  توجه به یک نقشه راه و برنامه استراتژیک درازمدت تدریج با

عمل پوشاندن آن تدوین یک بر نامه عملیاتی جامه منظورو به نمایند
ه ب ای نیزمنطقه داشتن رویکرد پارادایمی با نگاه بومی و .ضرورت دارد

-1گردد: . لذا پیشنهاداتی در همین راستا عنوان میکندتحقق آن کمک می
ران مازند یعلوم پزشک هایتجربه در دانشگاه یریتمدمدل  .با استفاده از: 
توان روحیه احترام وتکریم وجوانمردی  را در  آنها برای کارکنان می، 

 یریتاستفاده  از قوانین ورویه های سازمانی به لحاظ مد -2تقویت نمود.
میتوان رفتار فرانقش کارکنان را در  سازمانی بالندگیتجربه ونیز حفظ 

» با توجه به اینکه  -3شید.راستای رفتار شهروندی ساز مانی بهبود بخ
 یمت یل. تشک2. اکتساب تجربه 1چهار بعد بشرح:  یدارا ،«تجربه  یریتمد

تجربه  در  ی. تداوم مستندساز4. انتشار تجربه  3تجربه ،  یمستندساز
شود مدیران این ابعاد را در رسیدن به پیشنهاد می.  باشدیسازمان م

زیر  -4، مد نظر قرار دهند.  استراتژی ها و اهداف تعیین شده سازمان
 یمت یاعضا ینشگزشامل ) تجربه یمستندساز یمت یلتشکمولفه های 

، و سازمان یمت یاعضا یو نگرش ها هایژگیو ییشناسای، مستندساز
از، یموردن یانتخاب روش، ابزار و فناوریهی، و توج ییجلسه آشنا یبرگزار

در اولویت سازنان قرار یاز( موردن یروش، ابزار و فناور یو طراح ینتدو
 گیرد.

های ارائه شده در این پژوهش، موارد مستند به بیان مسئله و نیز تحلیل  
هایی به منظور انجام تحقیقات آتی در ارتباط با زیر به عنوان توصیه

 ریمشابه در سا یپژوهشتواند ارائه گردد: موضوع پایان نامه حاضر می
 نییبا هدف تع یپژوهش شود. سهیمقا حاضر جیها انجام شود و نتاسازمان

تجربه انجام  یریتمد شنهادییبرای اجرای مدل پ ازین مورد هایرساختیز
 رانیو مد نیمعاون ران،یتجربه مد یریتمد یبا هدف بررس یپژوهش.  ردیگ

 یهاکیتکن ریعالوه بر پرسشنامه از مصاحبه و سا .ردیانجام پذ مدارس
 .ندیها استفاده نماداده یگردآور
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