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 چکیده :
ها به چنین مزیت رقابتی، خلق سازمانشود و به منظور دستیابی دانش منبع کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب می

عنوان یکی از  تواند به عنوان یک فرصت جدید، مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق، اجتماعات کاري بهدانش می
در راستاي گسترش و توسعه این مبحث، .استدانش در یک سازمان آموزشی مدنظر قرار گرفتهمهمترین ابزارهاي خلق 

طور جامع و فراگیرانه معیارهاي موثر بر اجتماعات کاري با تمرکز بر خلق دانش مشخص و بررسی گردید و در ابتدا به 
هاي آموزشی موثرند، سازمان   کاري که بر خلق دانش درمعیار به عنوان معیارهاي موثر بر اجتماعات  18نهایت 

شمال توزیع شد و  -نور تهراندانشجویان دانشگاه پیام اي، در جامعه آماري شاملشناسایی گردید و در قالب پرسشنامه
هاي آماري، عوامل کلیدي موفقیت بر مبناي تحلیل انجام گرفت. SPSSتحلیل هاي آماري با استفاده از نرم افزار 

، "ابزارهاي حمایتی"، "زیرساخت مناسب"، "سازي تعامالتبهینه"، "سازمان "اجتماعات کاري که در شش گروه
بندي شدند، تاثیري فزاینده بر فرآیند خلق دانش در مطالعه موردي  دسته "حمایت سازمانی"و  "استراتژي و اهداف"

این تحقیق می تواند  بر خلق دانش بسیار چشمگیرتر است. "سازمان"و  "استراتژي و اهداف"دارند که تاثیر عوامل 
با تغییراتی در ساختار و اهداف و استراتژي هاي خود   بتوانند زمینه را براي  راهنمایی براي مراکزي آموزشی باشد تا

   تسهیل تشکیل اجتماعات کاري و فرایند خلق دانش براي دانشجویان خود فراهم آورند.
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  همقدم
 از ايمجموعه نگرانی،یک  که افراد از گروهی"از: عبارتست 1کاري در تعریفی کلی، اجتماعات

 و به تبادل دانش گذارند وموضوع را به اشتراك می یک مورد در شوق و شور یا مشکالت،
-توانایی  حال، این با .)2002، (ونگر و همکاران مداوم می پردازند اساس تعامل بر خود تخصص

 دقیق دارد. اجتماعات بسیار انداز چشم یک به نیاز کاري، اجتماعات متمایزهاي ان ویژگیبی
 و تولید مرکز که ايگونه به اندها برخوردار شدهدر بسیاري از سازمان ايفزاینده کاري، از اهمیت

کاري در  ماعاتاجت" :می گویدچنین  در مورد اجتماعات کاري، 2004در سال  2آمریکا کیفیت
از که گروهی  جهانی هستند. هنگامی هايسازمان دانشاستراتژي  شدن به هسته تبدیل  حال

پردازند. میرد مستقیم با یکدیگر خلق، تسهیم و یادگیري از برخوبا هم باشند به  افراد که
و تمایل توسط شوند و دانش، با هم حفظ می تمایل مشترك در زمینهاجتماعات کاري توسط 

-می جلو راندهها، الگوها، ابزارها و بهترین عملکردها به مسائل، تجربیات، بینش نیاز به تسهیم

 در. می باشند توسعه حال در سازمانی امروزدنیاي  در هاآن اهمیت و کاري . اجتماعات"شوند
 به رو ،ارگیري فناوريبک باآن  و مدیریت دانشاجتماعی  هاي جنبه بر اهمیت دانش، زمینه

-گذاري  عنوان و بهاند  شده متمرکز تخصص و تجربه بر بسیارها امروزه سازمان. است افزایش

.                                 )2006، (کوکز و کالرك  اند شده در نظر گرفته عمل و دانش عملی
 سیستم دانش یک ایجاد روي بر که هاییسازمان  و به اشتراك خلق براي ساختارهاي اجتماعی

 براي یراه انتخاب به دنبال صریح دانش نمودن مدیریت براي عمدتا ،کنندمی تمرکز متهورانه
 گزینه یک عنوان به پدیدار شدن در حال کاري اجتماع. هستند دانش مدیریت و تسهیم خلق،
 سازمان عضو یک کهییجا ؛باشدمی اجتماعیفرآیند  یک استقرار توسط دانش سیستم براي
 هر به و نمایدمی شرکت دانش صریح بر عالوه دانش خود تسهیم ایجاد و در داوطلبانه بطور
؛ چن و همکاران، 2011(جوان و همکاران،نماید می کمک عضو دیگر از یادگیري براي عضو

 ما صه،خال طوربه  ).2000؛ ونگر و اسنیدر، 2000؛ لسر و استورك، 2009؛ چو و خوسال، 2009

 تجربیات وعالیق  که گیرندمی شکل افرادي توسط کاري اجتماعات که بگوییم توانیممی

                                                             
1- Communities of practice 
2- American productivity and quality center 
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-می بحث به روانی و مجازي فیزیکی،عملکردهاي  با رابطه در و کنند می تسهیم را مشترك

 موضوع به تمایالتی چنین رغمی عل دهند.می  توسعه را متقابل یادگیري یک و پردازند
 کلیدي عوامل خصوص در محققان بین جمعی توافق تاکنون ها،سازمان توسط کاري اجتماعات

 جامع، طور به که یافت را تحقیقی تواننمی رو این از. استنشده  حاصل کارياجتماع  بر موثر
 صورت تحقیقات بر مروري با طرفی و از. گرفته باشد نظر در را کاري اجتماعات هاي جنبه همه

 انجام تجاري وتولیدي  هايسازمان برمبناي تحقیقات این عمده که شودمی صمشخ گرفته
 چشمگیر بسیار هاي دانش بنیانسازمان براي آن و اهمیتدانش  موضوع آنکه حال ؛اندگرفته
 وجود و شده خلق دانش موثر کارگیري به گرو در هاسازمان این رقابتی مزیت زیرا .است

 اجتماعات کاري موثر عوامل مهمترینبطور جامع  دارد تمایل تحقیق این .استکاري اجتماعات 
  دست یافت. ها از آن حاصلمزایاي  ها بهسازمان در آن بکارگیري باتا مشخص نماید  را

  مبانی نظري

  مدیریت دانش .1,2

، اند اختهپرد ، به تعریف مدیریت دانشگوناگونهاي از دیدگاه و صاحبنظران مدیریت دانش، نویسندگان 
  آوریم.که در این جا برخی از تعاریف مطرح شده را می

هاي که سازمان، دارایی داندمیهایی روش  شامل همه را مدیریت دانش )1998( كداونپورت و پروسا
سازي روزسازي، انتقال، بکارگیري، بهآوري، ذخیرهکند که شامل چگونگی جمعخود را اداره می یدانش

مدیریت دانش، تالشی براي آشکار ) 1998و همکاران ( الري پروساك. از دیدگاه استایجاد دانش  و
دارایی به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان این  کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل

کند: مدیریت دانش را اینگونه تعریف می ).2001(1داونپورتتام  .سازمان به آن دسترسی داشته باشند
به شکلی که  ؛عملیات کشف، سازماندهی و خالصه کردن دارایی اطالعات است ،یت دانشمدیر

مدیریت دانش عبارت ) 2012آنگو واالس (سنت . اما از منظر هوبرت معلومات کارکنان را بهبود بخشد
-شود که بتوانیم تواناییمی هاي پنهان شرکت. زمانی این هدف تأمین  است از ایجاد ارزش از دارایی

اي پرورش دهیم که در ایجاد، تبادل و گردآوري دانش، توانا باشند. گونه  به  هاي سازمانی و فردي را
 )2010(مدیریت تگزاس . دانشکدهاین امر مستلزم آن است که براي افراد بشر، ارزشی باال قائل شویم

                                                             
1-Davenport and prusak 
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 ارائه دهی، تلخیص ومند کشف، انتخاب، سازمان نظام سیستماتیک و مدیریت دانش، فرایند :معتقد است
بخشد. مدیریت دانش به می  مورد عالقه بهبود  که شناخت افراد را در حوزه ايگونهبه است؛  اطالعات

 ذخیره ،تا از تجارب خود، شناخت و بینش بدست آورد و فعالیت خود را بر کسب کندسازمان کمک می
 ریزي راهبردي وبرنامه ت، آموزش پویا،کند تا بتواند در حل مشکال و استفاده از دانش متمرکز سازي

هاي فکري و مغزي تنها از زوال دارایی گیري از این دانش بهره گیرد. مدیریت دانش نهتصمیم
-در نهایت می .)1391،احمدي و صالحی( افزایدمی کند، بلکه به طور مداوم بر این ثروتجلوگیري می

ها یندي است که به سازمانآمدیریت دانش فر: اره کرداش 1پدیاتوان به تعریف مدیریت دانش در ویکی
د و به نشومی عنوان حافظه سازمانی محسوبه هاي مهم را که بکند تا اطالعات و مهارتکمک می

مایند. نطور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر 
هاي پویا گیري ریزي راهبردي و تصمیمحل مسائل یادگیري، برنامهها را براي این امر مدیریت سازمان

  سازد. می به صورت کارا و موثر قادر 

  خلق دانش .2,2

جدید، دیدگاه  است که در طول آن افراد با کسب زمینه 2دانش یک فرآیند مستمر و رو به تعالیخلق  
سفر از "دانش، دهند. خلق گسترش می 4را به خود جدید 3اي از جهان، مرز خود قدیمیو دانش تازه

است که در طی آن سطوح خرد و کالن با همدیگر تعامل کرده و تغییرات در هر دو  5"بودن به شدن
 کالن)،وسیله محیطی که در تعامل با آن است (سطح خرد) به  دهد: یک فرد (سطحسطح رخ می

 خلق دانش افرادي مبناي . از این روو همکاران) (نوناکا گذاردمی تاثیر قرارگرفته و روي آن تاثیرتحت
نحوي که دانش پنهان و آشکار موجودشان براي پاالیش به  .دهندهایی را انجام میکه فعالیت است

یان دانش مستلزم همکاري م شود. بنابراین خلقدانش جدید، تسهیم و ترکیب میها و توسعه فعالیت
  مرحله به شرح زیر است:                  6دانش جدید حداقل شامل ق طور کلی خلبه  افراد و واحدهاست.

  ها میان اعضاء گروه                                                      اولیه دانش، تجربه و فعالیتتسهیم
                          خلق اثربخش مفاهیم خدمات و محصول جدید براساس دانش تسهیم شده      

                                                             
1- Wikipedia 
2- Self-transcending 
3- The boundary of the old self 
4- New self 
5- From being to becoming 
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 1بازارهایی مانند مطالعات توجیه این مفاهیم که به صورت عمیق ریشه در زمینه ،
  ، 2مطالعات روند

  یا استراتژي شرکت دارند. 4کاوي، بهینه3کانونیمذاکرات  
  6اولیهیا پیشنهاد خدمات  5نمونهساختن یک محصول  
  ر کل شرکت.  ها و پیشنهادات دکارگیري سراسري دانش، مفاهیم، نمونهبه  

نمایش در قالب نقشه باشد بلکه  دانش، فرآیندي نیست که قابلدهد که خلق این مراحل نشان می
ها از نظر سازمان منبعی است. همچنین خلق دانش مرتبط با استراتژي و رهبري پدیده چند یک

  ).1389(طبرسا،  چاالکی است

  جتماعات کاري. ا3,2

 به " صریح "به "ضمنی" دانشتبدیل  براي ابزار اصلی عنواناي بهیژهو طورکاري، به اجتماعات 
 از ٪95دهد که نشان می )2002(و کیفیت آمریکابهروري  . بررسی هاي مرکزاندشده شناخته  رسمیت
خود بسیار  سازمان دانش مدیریت عملکردي، اجتماعات کاري را براي استراتژي هايسازمان بهترین

دانش  گذارياشتراك  به وهمکاري  به کند تا به افراد کمک تواندمی کاري د. اجتماعاتداننمهم می
  7، اور1990بپردازند. ابتدا در سال  عمل یا خاصکاري زمینه  یک مورد در) شخصی(خود ضمنی

 یادگیري کاري را تحت فرآیند داد و اجتماعات انجامزیراکس شرکت  مطالعاتی در سرویس شخصی
هاي آموزشی رایگان، کار گرفت. اور تاکید نمود که برمبناي استانداردسازي از طریق برنامهسازمانی به

 بخش نبود اما افراد در رابطه با کارشان، در اجتماعات کاري از طریق تسهیمفرایند یادگیري رضایت
به یادگیري از یکدیگر سمی غیرر داوطلبانه داخلیهاي العملخود برمبناي عکس قطاران دانش با هم

 یادگیري تحقیقات مرکزبا مسئولیت  1991در سال  8هاي اور، برونمی پرداختند براساس یافته
کاري پیشنهاد نمود.  منسجم را از طریق اجتماعات کار، یادگیري و ابداع سازمانی زیراکس، پتانسیل

 به شد که انجام 1996 سال در 9دوگید و براون توسط دیگري در زیراکس ،معروف  موردي مطالعه

                                                             
1- Market studies 
2- Trend studies 
3- Focus interviews 
4- Benchmarking 
5- Prototype product 
6- Initial service offering 
7- Orr 
8- Brown 
9- Brown and Duguid 
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ی همساالن" عنوان به را کارياجتماعات  هانمود. آنکاري کمک  اجتماعات مدرن مفهوم کردن زنده
 که آنچه دانستن به واقعی نیاز و دارندهدف  از مشترك حس یک هم با واقعی، کار اجراي در که

نظریه  ترین شده شناخته از نفر دو) 2000( اسنایدر و گرون هم، نمودند. باز تعریف ،"دانند می دیگران
 اشتیاق و مشترك تخصص با رسمیغیر مردم از"هاییگروه       عنوانبه را کاريپردازان، اجتماعات 

 کاري را به  اجتماعیک  )1991( تعریف نمودند. لزر و پراساك "مشترك گذاريسرمایهیک  براي
کنند و مطرح تعریف می ،استسازمان مواجه  که یک و مشکالتی حل مسائل ساختار برايعنوان یک 

 اجتماعی نمودن سرمایه نشش را از طریق جمعانسانی و داتواند سرمایه سازمان می نمایند که یکمی
 ساختار عنوان یکبه را کاري دهد و توجه به اجتماعات کاري افزایش هاي اجتماعاتتوسط فعالیت

مدیریت در زمینه  بسیاريمحققان . می دانندحساس سازمانی براي ایجاد سرمایه اجتماعی حیاتی 
سازمانی مطالعاتی انجام دادند و تحقیقات و نتایج دانش  کاري در سازمان و خلقهاي دانش و گروه

کاري به بررسی  هايدانش و گروهگرفته در زمینه است. اکثر مطالعات صورت بسیاري به دست آمده
و  کاري گروهو ارزیابی عملکرد  گروه کاريهایی جهت تحقق در سازمان و ارائه مدل آنضرورت 

  اند.دانش سازمانی پرداختهتاثیرات آن بر خلق 

کاري و  اجتماعات ارتقاء و با توجه به چالش هاي بوجود آمده مدیریت اعضاء دانش، بهبود
در تحقیقات اخیر که بر اجتماعات کاري  .رسدنظر می به الزم آنها بر موثر بررسی عوامل
اند،  عوامل موثر متعددي شناسایی و تعریف گردیده اند که در جدول زیر مورد تمرکز نموده

   بررسی قرار گرفته است:
  .  شناسایی عوامل موفقیت اجتماعات کاري1جدول

 مرجع هاي کاريگروه موفقیت عوامل  شماره

  2کریتنر ،  1بورزیلو چو، و خوسال  مشخص¬ هاي¬استراتژي و¬¬ اهداف  1

  کریتنر سینید، و کانگیال  ¬مناسب¬ مالی¬¬ هاي¬¬پاداش  2

  5و همکاران، فلینت4، کاربري 3و پراداهومن   سازمانیارتباطات   3

                                                             
1- Borzillo 
2- keritner 
3- Homan, Prada 
4- Carbery 
5- Flint 
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  و همکاران، جوان و همکاران بورزیلو، کاربري  سازمانی ساختار  4

 کانگیال و سینید، کریتنر، اخوان و همکاران اعضابراي ، حفظ مالکیت معنوي و قدردانی تشخیص، غیرمالیهاي پاداش  5

  بورزیلو  اعضاءامنیت تاکید بر حفظ   6

  کریتنر، بورزیلو  رهبري حمایت  7

  کالوي دیوید  سازماناندازه   8

  کریتنر  اعضاءاستقالل   9

10 
  اطالعاتفناوري 

 ، لی و چنگ و همکاران، جوان  پراداو ، هومن  1و کیمکه 

  2لین، فلینت، فیلپات و پایک

  4و لوییز، نیومن  3دیوید کالوي  و خالقیتنوآوري   11

  و همکاران5هاگ  سازمانیفرهنگ   12

 و همکارانمتوریان و اجتماعیانسانی  هايزیرساخت  13

14  
  توانمندسازي

و لینت، آدامسن و همکاران، جانگ،  ف 7و همکاران، ین6کلی
  8برمیلی

 خوسال و چو، مهرعلیان و همکاران  هاي کاري ارزیابی گروهاستانداردهاي   15

  ٩تامپسون  سازمانیحمایت   16

  ، فلینت ١٠و جوزراند گریما  اعضاء تعامالت میزان  17

  و همکارانو همکاران، لی چانگ   سازمانیحافظه  ایجاد  18

  

                                                             
1- Koh and Kim 
2- Philpott, pike 
3- Calvay 
4- Newman, Lewis 
5- Huq 
6- Kelly 
7- Yen 
8- Adamson, Bromiley 
9- Thompson 
10- Grima, Josserand 
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اخیر، تحقیقات  شده در گرفتهعوامل در نظرمشخص شد با بررسی مهمترین  1ل گونه که در جدوهمان
اي جهت کاري شناسایی گردید و سپس در قالب پرسشنامهموثر بر اجنماعات  اي از عواملمجموعه

  .بررسی تاثیر این عوامل بر خلق دانش تهیه شد
  پژوهش روش شناسی 

استفاده شده در این تحقیق از نوع  روش و سنجش پایایی: ا، ابزار گردآوري داده هتحقیقی نوع طرح
آوري اطالعات پرداخته شده است. در هاي پیمایشی به جمعگیري از روشبهره پیمایشی است، یعنی با

 موجود در خصوص عوامل موثر بر اجتماعات نظري و ادبیات از مروري بر پیشینه این پژوهش، پس
است تا با بررسی  مطالعه سعی شده ها شناسایی گردید. در اینموثر بر آن اي از عواملکاري، مجموعه

موثر دست  اي از عواملمجموعهاخیر، به هاي عمده سال کاري در تحقیقات موثر بر اجتماعاتعوامل 
این مبناي جدول ارایه شده در  استفاده باشد. برها قابل آموزشی نظیر دانشگاهیافت که در نهادهاي 

کاري طراحی گردید. براي  موثر بر اجتماعات اي مشتمل بر عوامل) که پرسشنامه1مقاله (جدول
سنجش نظر پاسخ دهندگان، از آزمون پنج گزینه اي لیکرت استفاده شده است که امتیازات نهایی در 

سوال با قرار ون هر خود را پیرام دهندگان، نظراتاست و پاسخکم مرتب شده زیاد تا خیلی  آن از خیلی
-نمایند. در بررسی پایایی ترین پاسخ بیان میاز قدرتمندترین پاسخ تا ضعیف 5تا  1دادن عددي 

یک  به پرسشنامه، پس از ارسال آن به خبرگان و اعمال نظرات داده شده و تصحیح آن، پرسشنامه
آنالیز مورد بررسی قرار گرفت ر فاکتورافزاها در نرمارسال شد و نتایج آننفري از طریق ایمیل 35گروه 

   .هاستاطمینان داده باشد که نشاندهنده قابلیتمی 0,804داده آلفاي کرونباخ برابر با  35که براي 
  

دانشگاه کاري، دانشجویان موثر بر اجتماعات  عوامل به منظور بررسی گیري:آماري و نمونهجامعه 
محقق به  . علت این انتخاب، دسترسیندگردید نوان نمونه انتخابشمال به ع -تهران     نور پیام

دانشجو در مقاطع کارشناسی،  8000شمال داراي  -پیام نور تهران است. دانشگاه موردنظر بوده جامعه 
طور نمونه به  450گیري کوکراننمونهروش تحقیق، بر مبناي باشد. در این ارشد و دکترا میکارشناسی 

میان،  از این گردید که آوريشمال جمع -نور تهرانهاي مختلف پیامدانشجویان رشته از میانی تصادف
بود که  عدد فاقد اعتبار و ناقص 10هاي پرشده، تعدادشد که بین پرسشنامهپرسشنامه پاسخ داده  412

  گردید. پرسشنامه تحلیل 402شده و نهایتا  از روند تحلیل خارج
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 و دانش زمینه در تخصص با خبرگان از گروهی براي پرسشنامه، پرسشنامه روایی هتج :1روایی 
 شد و تغییراتی در پرسشنامه ایجاد واصالح خبرگان، نظرات مبناي بر. گردید ارسال کاري اجتماعات

- عاتاجتما بر موثر متغیر18 بر مشتمل ايپرسشنامه صورت عامل، به چند شدن اضافه و حذف از پس
 نهادهاي در موثر ايگونه به کاري اجتماعات بر موثر متغیرهاي نهایی، پرسشنامه در. شد تعریف کاري

 گردید. تعریف آموزشی

نماید. ها استفاده میداده از اطمینان  قابلیت تست براي کرونباخ آلفاي ضریب ما، از : مطالعه2پایایی
 اطمینان قابلیت از ومنطقی معقول نمره عنوان به را باالتر و 0,7 کرونباخ آلفاي ) نمره1987(3نونالی

پرسشنامه، پس از ارسال آن به خبرگان و اعمال نظرات داده  در بررسی پایایی نماید.ها توصیه میداده
ها نتایج آن ارسال شد و طریق ایمیل دانشجویان از نفري از 35گروه  به شده و تصحیح آن، پرسشنامه

داده بررسی شد، که  35براي  اعتبار پرسشنامه که گرفت آنالیز مورد بررسی قرارزار فاکتورافنرم در
. پس )1951(کرونباخ،  هاستاطمینان داده که نشاندهنده قابلیت باشدمی0,804 با برابر 4آلفاي کرونباخ

 450پرسشنامه از 412مرحله  این آماري آغاز شد. در داده ها از جامعه آوريمرحله، جمع از این
 براي باشد.می %91,55پاسخگویی برابر  اساس نرخ این شد که بر شده، پاسخ داده پرسشنامه پخش

. است شده استفاده عاملی تحلیل از کاري اجتماعات اصلی موفقیت عوامل شناسایی و بندي دسته
 بودن کافی از تا شود می استفاده "برداري نمونه کفایت" شاخص از عاملی تحلیل اجراي از قبل اصوالٌ
 با است برابرتحقیق  این براي  KMOشود. مقدار  حاصل اطمینان عاملی تحلیل براي ها داده تعداد

بارتلت  است. معنادار بودن آزمون کرویت عاملی تحلیل براي شاخص بودن مناسب معنی به که 0,833
   .عاملی برقرار است نیز نشان داد که شرایط تحلیل

  یافته ها
پرسشنامه در دهنده به تشریح آمار توصیفی افراد پاسخ در این بخش به: توصیف جمعیت شناختی نمونه

هاي رشتهدانشجویان  از میانتصادفی  طور  به نمونه 412در مجموع پردازیم. می آماري جامعه 
عدد  10پر شده، تعداد  هاي رسشنامهاز میان پ گردید کهآوري جمع    شمال  -نور تهرانمختلف پیام

 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت 402شده و نهایتا خارج فاقد اعتبار و ناقص بود که از روند تحلیل 
 با استفاده از روش تحلیل می باشددهندگان پاسخاطالعات دموگرافیک در برگیرنده  2که جدول 

                                                             
1- validity 
2- reliability 
3- Nunnally  
4- Cronbach 
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حال با  عامل خالصه شدند که6در این تحقیق به عامل  18هاي اصلی و چرخش واریماکس، مولفه
ها  توان به تفسیر و نامگذاري عامل می مراجعه به ماتریس عامل چرخش یافته آزمون تحلیل عاملی

  :)3جدول(پرداخت 
  . اطالعات دموگرافیک2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عواملگذاري. نام3جدول 

اصلی عامل مجموعه هر زیر سواالت اصلی عامل گذارينام   عامل 
 1 سازمان ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی 

داردهاي ارزیابی اعضاء، حمایت رهبري، میزان تعامالت، ایجاد حافظه سازمانیاستان سازي تعامالتبهینه   2 
اعضاءهاي انسانی و اجتماعی و توانمندسازي فرهنگ سازمان، زیرساخت مناسب زیرساخت   3 

تاعضاءیامني، ،پاداشنقديرنقدیغهایپاداشهاي دسترسی، خالقیت و نوآوري، استقالل اعضاء، روش حمایتیابزارهاي   4 
مشخص هايو استراتژي اهداف  5 استراتژي و اهداف 
سازمان، اندازه سازمان حمایت  6 حمایت سازمانی 

  درصد  فراوانی  دهندگانویژگی پاسخ

  جنسیت
  52,5  211  زن
  47,5  191  مرد

  سن

  16,5  67  سال 20زیر 
20-25  248  62  
25-30  61  15  

  6,5  26  30باالي 

  تحصیالت
  76  305  کارشناسی

  22  89  کارشناسی ارشد
  2  8  دکتري
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  آزمون همبستگی

ها، بندي گردید که این گروهمتغیر این تحقیق در شش گروه دسته 18گونه که مشاهده گردید همان
-یف شد. حال به بررسی ارتباط این متغیرهاي کلیدي گروهبه عنوان شش متقیر مستقل تحقیق تعر

پردازیم. آزمون همبستگی در هاي کاري بر خلق دانش بر مبناي همبستگی و معادالت رگرسیونی می
 402در بررسی همبستگی این متغیرها با خلق دانش در . انجام شده است) tailed-2(  0,01 سطح

شمال مشخص گردید که باالترین همبستگی در  -نور تهرانآوري شده در دانشگاه پیامنمونه جمع
-می   0,339**بین عامل پنجم (استراتژي و اهداف) و خلق دانش بوده است که این مقدار برابر با 

باشد. در دومین سطح از به  معناي همبستگی قوي در بین متغیرها می باشد. عالمت (**)
قرار گرفته است و به همین ترتیب  0,259**مقدار  همبستگی عامل چهارم (ابزارهاي حمایتی) با

در سطوح  0,143**و عامل اول با مقدار همبستگی  0,149**سازي تعامالت) با بهینهعامل دوم (
اند. در آزمون همبستگی مشخص گردید که بین عامل سوم (زیرساخت مناسب) و تر قرار گرفتهپایین

داري وجود ندارد. جدول همبستگی ما بین  عامل ششم (حمایت سازمانی) همبستگی معنی
  .)4(جدول باشدمی متغیرهاي مستقل و خلق دانش در زیر قابل مشاهده 
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  هاي کاري و خلق دانشهمبستگی بین شش عامل موفقیت گروه. 4جدول 

هاي کاريعوامل موفقیت کروه  
 خلق دانش

داريمعنی ضریب همبستگی  

 .004  .143** ساختاري

سازي تعامالتینهبه  **149.  003. 

 .107 .081 زیرساخت مناسب

 .000 .259*** ابزارهاي حمایتی

 .000 .339*** استراتژي و اهداف

  .174 .068 حمایت سازمانی

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

توان به بررسی همبستگی میان یمباشد  0,05داري کمتر از دانیم اگر مقادیر معنیطور که میهمان 
متغیرها پرداخت و در غیر این صورت به معناي عدم همبستگی بین متغیرهاست. بر این اساس، همان 

است و  0,05داري براي عوامل اول، دوم، چهارم و پنجم کمتر از معنی شود مقدار طور که مشاهده می
باشد و نیز این مقدار براي عوامل سوم و ششم می     این به معناي وجود همبسگی قوي بین متغیرها

 باشد.باشد و این به معناي عدم همبستگی بین این عوامل و خلق دانش میمی 0,05باالي 

  خطی: رگرسیون کمک تحقیق به وابسته  ومستقل بررسی رابطه بین متغیرهاي 
، معادالت رگرسیونی بر مبناي این پس از بررسی همبستگی بین متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق

چهار متغیر شکل گرفته است. در بررسی این مطلب که معادله رگرسیونی با چند متغیر مستقل که با 
پرداختیم که هر چه  R2تري داشته باشد، باید تشکیل گردد به بررسی متغیر وابسته همبستگی قوي

انش را در برگرفته است که در تشکیل معادله بیشتر باشد به این معنی است که سهم بیشتري از خلق د
حال معادله . % را شامل شده است64رگرسیونی با چهار متغیر بیشترین سهم خلق دانش حدود 
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-رگرسیون را بر مبناي این چهار متغیر مستقل، مقدار ثابت خلق دانش و ضرایب متغیرها که توسط نرم
 اییم.نم) را بررسی می5افزار محاسبه شده است (جدول 

  جدول ضرایب معادله رگرسیون .5جدول

 استراتژي و اهداف ابزارهاي حمایتی سازي تعامالتبهینه ساختاري مقدار ثابت 

 0.223 0.154 0.113 0.085 3.265 خلق دانش

  باشدو خلق دانش به صورت زیر می کاري اجتماعاتمعادله رگرسیون بین عوامل موفقیت 

  =خلق دانش 0,223+ (استراتژي و اهداف) *  0,154ی) * + (ابزارهاي حمایت 0,113*  

  سازي تعامالت)+ (بهینه 0,085(ساختاري) * 

  کاري و خلق دانش اجتماعاتمعادله رگرسیون بین عوامل موفقیت  .1معادله 

  ساختاري معادالت یی به کمک مدلنهامدل ارائه 
از ارائه مدل نهایی تحقیق به توضیح یک مدل بیانگر رابطه بین متغیرهاست و در این بخش قبل 

ها نشان داده در هر یک از این جزء مدل. پردازیم هاي کوچکتر که اجزاء مدل نهائی هستند، میمدل
ضرایب . اند گیري شده شده است که چگونه متغیرهاي نهفته به وسیله متغیرهاي مشاهده شده اندازه

ن هر متغیر وابسته از یک واحد تغییر در متغیر مستقل مسیر نیز بیانگر این مطلب هستند که به چه میزا
ها، نتایج به  . پس از اجراي هر یک از این برنامهشود متأثر می داشتن سایر متغیرها-به شرط ثابت نگاه

 1 گونه که در شکلهمان .حاصل گردیدند 6 تا 1هاي ساختاري و در قالب اشکال  صورت مدل
هاي اتژي و اهداف، در ضریب مسیر، دو متغیر اهداف و استراتژيشود، در جزء مدل استر مشاهده می

این بدین معنی است که در عامل استراتژي و . هستند 0,55 و 0,75 مشخص، پاداش مالی به ترتیب
هاي مشخص است و معیار پاداش مالی از اهمیت کمتري تر اهداف و استراتژياهداف، معیار مهم

-می 1,29کاري برابر  اجنماعاتمتغیر استراتژي و اهداف بر موفقیت  باشد و ضریب تاثیربرخوردار می
  باشد. 
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  جزء مدل استراتژي و اهداف .1کلش

  
  :معادالت این جزء مدل عبارتست از 

  
0,75=Errorvar * استراتژي و اهداف  =0,91،اهداف مشخص  

0,55=Errorvar  استراتژي و اهداف = 1,21*،پاداش مالی  
  

  معادالت جزء مدل استراتژي و اهداف .2 معادله
  

بیشتر از ضریب ) 1,01( دهد که ضریب تأثیر از عامل ساختاري به امنیت اعضاء نشان می 2  شکل
بدین معنی که به . ) و پاداش غیرمالی است0,91)، ساختار سازمان (0,93تأثیر به ارتباطات سازمان (

ارهاي دیگر داراي اهمیت بیشتري است. تاثیر دهندگان معیار امنیت اعضاء نسبت به معی نظر پاسخ
  باشد. می 1,23کاري  اجتماعاتعامل ساختاري بر موفقیت 

  
  
  
  

  
  
  
  

  جزء مدل ساختاري .2شکل
  
  

 اهداف مشخص

 پاداش مالی

موفقیت اجتماعات 
 کاري

استراتژي و اهداف
0,75 

0,55 

0,91 

1,21 

1,29 

0,1 

موفقیت  ساختاري
 اجتماعات کاري

 ساختار سازمان

 پاداش غیرمالی

 امنیت اعضاء

 0,67 ارتباطات سازمان

0,69 

0,65 

0,62 

0,93 

0,91 

0,97 

1,01 

1,23 

019 
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  :معادالت این جزء مدل عبارتست از
0,67= Errorvar ساختاري =0,93*،ارتباطات سازمان  

0,69= Errorvar ساختاري= 0,91*،ساختار سازمان  
0,65= Errorvar ساختاري= 0,97*،پاداشغیرمالی  
0,62= Errorvar ساختاري= 1,01*،امنیت اعضاء  

  
  معادالت جزء مدل ساختاري  .3 معادله

  
، مسیرها به معیارهاي حمایت سازمانی و اندازه 3 در عامل حمایت سازمانی بنا بر جزء مدل شکل

ت سازمانی داراي بیشترین تاثیر و اندازه لذا حمای. هستند 0,54 و 1,23سازمان به ترتیب داراي ضرایب 
 اجتماعاتضریب تاثیر متغیر حمایت سازمانی بر موفقیت  .اند سازمان داراي کمترین تأثیر تعیین شده

  .باشدمی 1,06 کاري برابر
  
.  

  
  
  
  

  
  حمایت سازمانی مدل جزء .3شکل

  
  :بیانگر رابطه بین متغیرهاي جزء مدل است. 3 معادله

 
0,49= Errorvar حمایت سازمانی =1,23*،حمایت سازمان  

0,90=Errorvar حمایت سازمانی= 0,54* ،اندازه سازمان  
  

  معادالت جزء مدل حمایت سازمانی  .4 معادله
  

بیانگر این مطلب است که سه معیار استقالل اعضاء، فناوري اطالعات و خالقیت و نوآوري بر  4 شکل
بزرگتر از ) 1,10( یان چون ضریب مسیر به فناوري اطالعاتدر این م. عامل ابزارهاي حمایتی مؤثرند

ضریب  .است، لذا این معیار بر ابزارهاي حمایتی تأثیر بیشتري دارد) 0,81 و1,05(  دو ضریب دیگر
  باشد.می 0,93 کاري برابر اجتماعاتتاثیر متغیر ابزارهاي حمایتی بر موفقیت 

موفقیت اجتماعات 
کاري                                                                                                                       

حمایت سازمان            حمایت سازمانی

سازمان اندازه  

0,49 

0,900 

1,23 

0,54 

0,20 

1,06 
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  جزء مدل ابزارهاي حمایتی .4شکل
 

  :توان نمایش داد ین تأثیر را به صورت معادالت زیر میا
  

0,65= Errorvar ابزارهاي حمایتی =1,05*،استقالل اعضاء  
0,61= Errorvar حمایتی ابزارهاي= 1,10*،فناوري و اطالعات  
0,79= Errorvar حمایتی ابزارهاي= 0,81*،خالقیت و نوآوري  

  
  یابزارهاي حمایت مدل جزء معادالت  .5 معادله

فرهنگ ( این معیارها. حاکی از تأثیرگذاري سه متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته است 5 مدل جزء
باشند که در می 1,00و  1,31، 0,79ترتیب داراي ضرایب به ) سازمان، زیرساخت مناسب و ارتقاء اعضاء

توان درك کرد که میان این سه متغیر، زیرساخت مناسب از باالترین تاثیر برخوردار است. از مدل می
  کاري موثر است. اجتماعاتبر  0,78زیر ساخت مناسب با ضریب 

  
  
  
  
  
  

  جزء مدل زیرساخت مناسب  .5شکل
  
  
  

موفقیت  
اجتماعات کاري  

          

 فناوري اطالعاتابزارهاي حمایتی

 استقالل اعضاء

 خالقیت و نوآوري

0,65 

0,61 

0,79 

1,05 

1,10 

0,81 

0,21 

0,93 

 فرهنگ سازمان

 زیرساخت مناسب

اعضاءتوانمندسازي   

بمناسزیرساخت موفقیت اجتماعات 
 کاري

0,77 

0,35 

0,62 

0,79 

1,31 

1,00 

0,30 

0,78 
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  :رابطه بین متغیرهاي جزء مدل به صورت معادله زیر نیز قابل نمایش است
  

0,77= Errorvar زیرساخت مناسب= 0,79*،فرهنگ سازمان  
0,35= Errorvarزیرساخت مناسب= 1,31* ،زیرساخت مناسب  

0,62=Errorvar  زیرساخت مناسب= 1,00*،ارتقاء اعضاء  
 

  معادالت جزء مدل زیرساخت مناسب  .6 معادله
بیانگر این مطلب است که چهار معیار استاندارد مشخص، حمایت رهبري، آموزش اعضاء و  6 شکل

و ) 1,01( ضریب حمایت رهبريدر این میان چون . سازي تعامالت مؤثرندحافظه سازمانی بر بهینه
-) تقریبا یکسان هستند و تاثیر مشابهی را دارا هستند و ضریب تاثیر متغیر بهینه1,00آموزش اعضاء (

  باشد.می 0,67 کاري برابر اجتماعاتسازي تعامالت بر موفقیت 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

     سازي تعامالتدل بهینهجزء م . 6شکل                                                          

  :توان نمایش داد این تأثیر را به صورت معادالت زیر می
  

0,73= Errorvarسازي تعامالتبهینه= 0,77* ،استاندارد مشخص  
 0,54= Errorvarسازي تعامالتبهینه= 1,01* ،حمایت رهبري  

0,55= Errorvarتعامالت سازيبهینه= 1,00* ،آموزش اعضاء  
0,61= Errorvarتعامالت سازيبهینه= 0,94* ،حافظه سازمانی  

 
  سازي تعامالتبهینه مدل جزء معادالت  .7 معادله

  
  قابل نمایش است.  6به این ترتیب میزان تأثیر هریک از معیارها بر عوامل مربوطه در جدول 

  

 استاندارد مشخص

 حمایت رهبري

 آموزش اعضاء

 حافظه سازمانی

بهینه سازي 
 تعامالت 

موفقیت 
 اجتماعات کاري

0.7
3 

0,54 

0,55 

0,61 

1.0

1.0

0,77 

0,94  

0,67 

0,39 
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  کاري اجتماعاتمیزان تأثیر هریک  از عوامل بر موفقیت  . 6جدول 
  متغیر وابسته  میزان تأثیر  متغیرهاي نهان  مستقلمتغیرهاي   میزان تأثیر

  اهداف مشخص   0,91
 1,29  استراتژي و اهداف

ت 
فقی

 مو
مل

عوا
ات

ماع
اجت

 
ري

کا
 

  پاداش مالی  1,21
  ارتباطات سازمان  0,93

  ساختاري

  
  ساختار سازمان  0,91  1,23

  پاداش غیرمالی  0,97
  امنیت اعضاء 1,01

 حمایت سازمان  1,23
 سازمانی حمایت

 اندازه سازمان  0,54  1,06

 استقالل اعضاء  1,05

 ابزارهاي حمایتی
  
0,21  

  فناوري اطالعات  1,10
  خالقیت و نوآوري  0,81
 فرهنگ سازمان  0,79

 زیرساخت مناسب
 

 زیرساخت مناسب  1,31  0,78

 ارتقاء اعضاء  1,00

 استاندارد مشخص  0,77

 التسازي تعامبهینه

  
  حمایت رهبري  1,01  0,67

  آموزش اعضاء 1,00
  حافظه سازمانی 0,94
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مدل ساختاري ارتباط عوامل موفقیت اجتماعات کاري و خلق دانش که بیانگر تأثیر شش عامل بر 
متغیر وابسته موفقیت اجتماعات کاري و ارتباط موفقیت اجتماعات کاري بر خلق دانش است، در شکل 

استراتژي و اهداف، ساختاري، : این عوامل موفقیت اجتماعات کاري عبارتند از. شده استشان داده ن 7
اگر چه کلیه متغیرها . سازي تعامالتحمایت سازمانی، ابزارهاي حمایتی، زیرساخت مناسب و بهینه

تماعات کاري داراي تأثیر قابل توجهی بر موفقیت اجتماعات کاري هستند، مسیرها از متغیر موفقیت اج
دهند که متغیر نهفته استراتژي و اهداف که با دو متغیر مستقل اهداف به سایر متغیرها نشان می

موفقیت  بر را) 1,29 با ضریب مسیر( مشخص و پاداش مالی توصیف شده است، باالترین تأثیر
 چهار با که اردد قرار) 1,23مسیر ضریب با( ساختاري عامل تفاوت، اندکی با و دارد اجتماعات کاري

دیگر  .است شده گیرياندازه   امنیت اعضاء پاداش غیرمالی و ساختار سازمان، ارتباطات سازمان، متغیر
مانی، ابزارهاي حمایتی، ترتیب عبارتند از: حمایت سازاند که به هاي بعدي قرار گرفتهعوامل در رده

  .0,67، 0,78، 0,93، 1,06ب ترتیب با ضرای سازي تعامالت بهزیرساخت مناسب و بهینه
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  . مدل ساختاري تحقیق7شکل  

  

  

 

  

  

  

  

 تاجنماعا موفقیت
 کاري

 حمایت سازمانی

 خلق دانش

بهینه سازي تعامالت

حمایتیابزارهاي

ساختاري

 استراتژي و اهداف

 ساختار سازمان

 پاداش غیرمالی

 اهداف مشخص

 ارتباطات سازمان

 پاداش مالی

 امنیت اعضاء

 اندازه سازمان

 فناوري اطالعات

 خالقیت و نوآوري

 حمایت سازمان

 استقالل اعضاء

رساخت مناسبزی  

 فرهنگ سازمان

 زیرساخت

 استاندارد مشخص

 حمایت رهبري

 آموزش اعضاء

 حافظه سازمانی

 ارتقاء اعضاء

1,23 

0,67 

0,78 

0,93 

0,41 

1,06 

1,23 

1,29 

1,01 

0,97 

0,91 

0,93 

1,21 

0,91 

1,31 

0,79 

0,81 

1,10 

1,05 

0,54 

0,77 

0,79 

1,00 

1,01 

0,94 
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در این تحقیق سعی بر آن شده است که بتوان به این سوال تحقیق پاسخ داد  :بحث و نتیجه گیري
 -نور تهرانها در خلق دانش در دانشگاه پیامکاري کدامند و تاثیر آن ماعاتتاج که معیارهاي موثر بر

معیار  18و  باشد. این معیارها در دانشگاه مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفتشمال به چه صورت می
سازي تعامالت، ، بهینهسازمانبندي شد. این عوامل عبارتند از عامل شناسایی شده در شش عامل دسته

ن عوامل به عنوان زیرساخت مناسب، ابزارهاي حمایتی، استراتژي و اهداف و نیز حمایت سازمانی. ای
نور معرفی واساس این تحقیق قرار گرفت. کاري در دانشگاه پیام اجتماعاتعوامل موثر بر موفقیت 

هاي آماري بر مطالعه موردي انجام گرفت و نتایج به بحث و بررسی گذاشته شد. در این تحلیل
دانش بوده است و بر این  دانشگاه، باالترین همبستگی در بین عامل پنجم (استراتژي و اهداف) و خلق

هایی در جهت حمایت هاي مناسب از سوي دانشگاه و برنامهگذاريتوان بر اهمیت سیاستاساس می
هاي دانشجویی تاکید نمود. در این تحقیق دانشجویانش در ایجاد زمینه مناسب جهت برقراري گروه

ت اجرا در محیط دانشگاه خواهد اي نیازمند ابزارهاي حمایتی جهمشخص گردید که مسلما هر برنامه
توان عامل چهارم (ابزارهاي حمایتی) را در دومین رتبه در آزمون همبستگی مشاهده کرد. بود و می

نور، تاثیر بسزایی بر دانشجویان هاي متناسب با دانشگاه پیامارایه امکانات جدید و برخورداري از فناوري
در خلق دانش خواهند نمود. و نیز در تشکیل معادالت  هاکاري و تاثیر آن اجتماعاتآن در تشکیل 

رگرسیون، استراتژي و اهداف به عنوان نخستین عامل وارد معادله رگرسیونی شد که بیانگر تمرکزي 
هاي کنونی دانشگاه و تغییراتی مبتنی بر پیشرفت فناوري و دانش ویژه از سوي دانشگاه بر سیاست

خص گردید که در جامعه آماري زنان باالترین همبستگی بین در بررسی معادله رگرسیون مشاست. 
و خلق دانش بوده است و این به معناي این مفهوم است که زنان  (استراتژي و اهداف) عامل پنجم

دانند. با هاي دانشگاه را عاملی مهم در خلق دانش خود میشمال سیاست -نور تهراندانشگاه پیام
مدت مدت و بلندهاي کوتاهگذاريتوان دریافت که سیاستاه میهاي این دانشگ نگاهی به سیاست

دانشجویان آن قرار گرفته  توجه دانشگاه تمرکز کمتري بر دانشجویان داشته است و این عامل مبناي
ریزي، انگیزشی و توسعه و رشد علمی را در  هاي برنامهاي که اگر دانشگاه بتواند سیاستاست به گونه

هاي گذاريار دهد دانشجویان زن خود را به خلق دانش خود در راستاي این سیاستدستور کار خود قر
-است که میکند. همچنین عامل ساختاري در دومین سطح همبستگی قرار گرفتهدرست ترغیب می

هاي سازمان عنوان کرد و این مطلب تاکیدي بر توجه زنان دانشگاه بر توان آن را در کنار سیاستگذاري
که مردان دانشگاه برخالف زنان زمینه را براي  حالی در هاي آن است.ي ساختاري و سیاستساززمینه

ها و  اند و دانشگاه را نیازمند برنامهخلق دانش خود مناسب دانسته و بر ابزارهاي حمایتی تمرکز نموده
 ی سیاستدانند و بررسسازي این ابزارها میهاي الزم جهت آمادههایی مشخص و صرف هزینهسیاست
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هایی کنند. با وجود تفاوتهاي فناوري پیشنهاد میپیشرفت سویی با هاي فعلی دانشگاه را در جهت هم
هاي دانشگاه خود هستند و در بین زنان و مردان دانشگاه اما هر دو گروه خواهان بررسی مجدد سیاست

الب توجه در این تحقیق در دانند. اما نکته جهاي فعلی را مانعی در جهت خلق دانش خود میسیاست
هاي خود هاي سنی مشاهده شد. با باال رفتن سن دانشجویان تمایل آن ها براي ایجاد دانشگروه

هاي دانشگاه را عاملی سختگیرانه در برابر دانش خود تلقی شود و حال آنکه سیاستبیشتر و بیشتر می
هاي دانشگاه را بزارهاي حمایتی و حمایتا ،گردیمتر برمیکنند و زمانی که به گروه سنی پایینمی

 که در مقاطع تحصیلی همبستگی عوامل را با خلق دانش اند و زمانیهدف نقد و بررسی خود قرار داده
بینیم بر این اساس که دانشجویان مقاطع هاي سنی مختلف میسنجیم تاییدي بر نظرات گروهمی

-هاي دانش آفرین خود هستند و سیاستاز فعالیت شمال -باالتر خواهان توجه بیشتر دانشگاه تهران
کنند و از ابزارهاي حمایتی که دانشگاه براي می  هاي دانشگاه را به عنوان مانعی در برابر خود عنوان 

-تواند مسیر فعالیتکنند. این اطالعات در تحقیق میآنها فراهم نموده است احساس رضایتمندي نمی
تواند شناخت خوبی از دانشجویان در می ي اصالح نماید به طوري کههاي دانشگاه را به صورت موثر

ریزي هاي دانشی برنامهاختیار دانشگاه قرار دهد تا با تفکیک دانشجویان در جهت پیشبرد سیاست
منظور بررسی بیشتر هر یک از اجزاء  افزار لیزرل ارایه گردید و بهنرم . مدل ساختاري با استفاده از نماید

متغیر نهفته استراتژي و اهداف که با دو متغیر مستقل اهداف ریح گردید بر این اساس مدل تش
را بر موفقیت ) 1,29با ضریب مسیر( مشخص و پاداش مالی توصیف شده است، باالترین تأثیر

بر مبناي مدل نانوکا و  تحقیقتر در این کاري دارد. به منظور ارایه اطالعات بیشتر و تکمیلی اجنماعات
سازي، اجتماعیهاي خلق دانش (کاري در حوزه اجنماعاتوچی، به بررسی تاثیر عوامل موثر بر تگ

شمال پرداختیم که در میان تاثیر عوامل بر این  -نور تهراندر پیام سازي و ترکیب)درونی سازي،بیرونی
ا بررسی معادالت بها، باالترین تاثیر مربوط به ابزارهاي حمایتی و در حوزه ترکیب بوده است. حوزه

توان دریافت که راحتی می هاي خلق دانش بهکاري بر حوزه اجنماعاترگرسیونی تاثیر عوامل موفقیت 
هاي دانش در تمام معادالت رگرسیونی حوزه "ابزارهاي حمایتی"و  "استراتژي و اهداف"دو عامل 

شمال نیازمند بررسی  -ور تهرانندهنده این مطلب است که دانشگاه پیامتاثیرگذار هستند و این نشان
با بررسی نتایج آماري تحقیق، این نتیجه حاصل شد که هر چه  مجدد این عوامل در دانشگاه است.

عامل عنوان شده و ارایه خدمات بهتر دانشی به شمال با فراهم نمودن شش  -نور تهراندانشگاه پیام
رقابتی بسیار هاي خود تمرکز نماید، به مزیتنش هاي ارزشمند داها به عنوان سرمایهدانشجویان، بر آن

هاي کشور گردد و در موقعیت این دانشگاه در میان دانشگاه تواند سبب ترقیدست خواهد یافت که می
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این دانشگاه تمایل به ایجاد و ارایه دانش خود در دانشگاهشان را دارند، اما زمینه براي واقع دانشجویان 
 باشد. نمی   دانشجویی فراهم هاي حمایت این گروه

  :ها پیشنهاد

اي باید برنامه حاصل از آن، دانشگاههاي مزیت  محوري و دركبا توجه به اهمیت روزافزون دانش 
موفقیت  هايمحور خود داشته باشند و مسلما یکی از روشایجاد زمینه و ارتقاء دانشجویان دانش جهت

موثر بر تحقیق، عوامل  و ایناعضاء دانشجویی موثر بر خلق دانش است هایی از ها، در ایجاد گروهآن
دانش محور را هاي آموزشی به این گروه نهادهايتواند مسیر دستیابی اجتماعات کاري را که می

ها آنتاثیرگذاري که میزان این عوامل و این  است اما چگونگی تاثیرپذیريدهد، فراهم آوردهافزایش 
ها نیازمند تحقیقات بیشتري تواند باشد و میزان و نحوه این اثرگذاريدیگر به چه ترتیب می واملبر ع

 زمینه خواهد بود.در این 
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