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  چکیده

 .مندندعالقه کاري مقوله اجتماعات به نیز آموزشی هايبلکه سازمانتجاري  هايسازمان تنها نه امروزه
. دهندغیررسمی تجربیات خود را انتقال می توسط روابط است که اي از افرادمحدوده ،کاري اجتماعیک 

 اند و برمبنايکاري پرداخته به موضوع اجتماعات خوددر تحقیقات  بسیاري محققان اخیر، هايدر سال
در  .اندبرشمرده کاري اجتماعات موفقیت عوامل عنوان به را عوامل از ايمجموعهخود،  تحقیقاتی دافاه

 عوامل اخیر، هايسال در گرفته صورت تحقیقات موثرترین مرور با که است آن بر سعیحاضر، تحقیق 
عنوان یک سازمان آموزشی  بهها  تأثیر این عوامل بر دانشگاه و بنديدسته کاري اجتماعات موفقیت

 اجتماعات موفقیت عوامل میان در که است این بیانگر تحقیق هايیافته اساس، براین. بررسی گردد
و کالن هاي ، ابزارهاي حمایتی، سیاستمناسبسازي تعامالت، زیرساخت عامل سازمان، بهینهکاري، 

شایانی به  تواند کمکتحقیق می این .دارند کاري اجتماعات موفقیت بر را تاثیر بیشترین حمایت سازمانی
شده ها با توجه به عوامل شناخته ها در دانشگاهکاري و موفقیت آنتسهیل فرآیند تشکیل اجتماعات 

  .سازدکاري برخوردار ها را از مزایاي حاصل از اجتماعات تبع آن دانشگاه نماید و به

  هاي آموزشیدانش، سازمان کاري، خلق موفقیت اجتماعات ري، عواملکا اجتماعات :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
بـر  اجتماعـات  ایـن  . باشندمی ها در دنیاي سازمانی امروز در حال توسعهکاري واهمیت آناجتماعات 

 عمـل  گـذاري شتراكا خلق و به اجتماعی براي نوعی ساختارعنوان هو ببوده تجربه و تخصص متمرکز 
  .)2006 ،1کالرك و کوکز( نداشده در نظرگرفته عملیو دانش 

و وري  هبهـر  مرکـز . هسـتند  برخـوردار  هـا سازمان از در بسیاري ايفزاینده اهمیت از کاري، اجتماعات
حـال   در اجتماعات کاري«؛ نمایدمی تعریف چنین را کاري اجتماعات ،2004 در سال 2آمریکا کیفیت
 بـا هـم   از افرادکه گروهی  هنگامی. هستند جهانیهاي سازمان دانشاستراتژي  هسته به شدنتبدیل 
توسـط   کـاري  جتماعـات ا .پردازندمی یکدیگر با برخورد مستقیم از یادگیري و تسهیم خلق، به باشند

 مسـائل،  تسـهیم  بـه  نیـاز  و تمایـل  توسـط  شـوند و مـی  حفـظ  با هم دانش،زمینه  در مشتركتمایل 
تـوان  را مـی  عوامل این ».شوندمی رانده جلو به عملکردها بهترین و ابزارها الگوها، ها،بینش تجربیات،

اي که عضوشـان را مـورد هـدف    گونه؛ بههاي فردي در نظر گرفتهایی براي بهبود مهارتعنوان راه به
صـورت   دیگر، اجتماعات کاري بهدر تعریفی ). 1991، 4؛ برون و داگوید1990، 3لیو و ونگر( دهندقرار 

ونگـر و  (شـود  تعریـف مـی  گروهی از افراد  بر مبناي  تخصص مشـترك واشـتیاق بـراي یـک شـرکت      
 بـراي  عمـدتاً  کننـد  می تمرکز متهورانه دانش سیستم یک ایجاد بر که هاییسازمان .)2000، 5سیندر

 اجتمـاع . هسـتند  دانـش مـدیریت   و تسهیم خلق، براي انتخابی راه یک دنبال به صریح دانش مدیریت
 فرآینـد  یـک  اسـتقرار  توسـط  دانـش  سیسـتم  بـراي  گزینـه  یک عنوان به پدیدار شدن حال در کاري

 بـر  عالوه خود دانش تسهیم و ایجاد در داوطلبانه طور هب سازمان عضو یک کهجایی ؛باشدمی اجتماعی
و  6جـوان ( نمایـد  مـی  کمـک دیگـري   از یـادگیري  بـراي  عضـو  هـر  بـه  ونمـوده   شـرکت  صریح دانش

 و ونگـر  ؛2001 ،9اسـتورك  و لـزر  ؛2009 ،8خوسـال  چـو و  ؛2009 و همکاران، 7چن ؛ 2011همکاران،
گیرنـد کـه    اجتماعات کاري توسط افرادي شکل  میتوان گفت که  میخالصه، طور به. )2000 سیندر،
فیزیکی، مجـازي و روانـی بـه     عملکردهايکنند و در رابطه با  تسهیم می را مشترك و تجربیات عالیق

رغـم چنـین تمـایالتی بـه موضـوع      علـی . دهنـد میمتقابل را توسعه  پردازند و یک یادگیريبحث می
کـاري  کلیدي موثر بر  اجتماع جمعی بین محققان در خصوص عوامل  تاکنون توافق، کاري اجتماعات

اجتمـاعی،   هـاي تـوان بـه پیچیـدگی سیسـتم    عمده ایـن امـر، مـی   از جمله دالیل . استحاصل نشده
دشـواري   هـاي مختلـف سـازمان و   هـا در زمینـه  گروهها، موجودیت هاي توسعه گروهپیچیدگی روش
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یافـت کـه   توان تحقیقی را و از این رو نمی) 2001، 10کریتنر(ها بر الگوها نام بردبررسی تاثیرات گروه
موجود عمده تحقیقات همچنین . باشد کاري را در نظر گرفته هاي اجتماعاتطور جامع، همه جنبه به

اهمیـت   موضوع دانش واین در حالی است که  .اندهاي تولیدي و تجاري انجام گرفتهبر مبناي سازمان
هـا در گـرو   رقـابتی ایـن سـازمان    زیـرا مزیـت   ،اسـت  برجسـته هاي آموزشی بسـیار  آن براي سازمان

ایـن  ، در اسـاس  بـر ایـن  . هـا اسـت  آنکـاري   اجتماعات ها ودر آن خلق شده دانش موثر کارگیري به
بـا  مشـخص شـوند تـا    کـاري   موفقیـت اجتماعـات   مهمتـرین عوامـل  شود بار دیگر  تالش میتحقیق 

  .ه شودیافت ها دستآن حاصل ازآموزشی به مزایاي هاي کارگیري آن در سازمان هب

  مروري بر مبانی نظري -2
 کاري ها اجتماعات آن .معرفی شد 1991لیو و ونگر در سال کاري توسط اجتماعات نخستین بار مفهوم

طور تدریجی و طبیعی شاگرد با  هب. کار مورد مشاهده قرار دادند شاگردي در محل استاد را در روابط
به این مهم . شودمیداده مشارکت زندگی با رئیس و یادگیري حرفه از او همانند عضو در کار  تسهیم

 ،سازمانی مرتبط با مدیریت دانشعنوان یک ساختار  به نه این معنی است که مفهوم اجتماعات کاري
جوان و همکاران، (شد محسوب میاي براي نوع خاصی از یادگیري سازمانی عنوان زمینه به بلکه

2011 .(  
دانش را مورد  گروه در جهت تسهیمثیر جوایز نقدي بر ارتباطات تأ) 1990( 11کانگیال و سینید

  کردند، مشارکتی افراد مطرح بررسی قرار دادند و آن را عاملی براي ارتقاءارتباطات رقابتی در گروه
موثري دانستند که باید در کنار جوایز نقدي مورد  همچنین جوایز غیرنقدي را نیز از جمله ابزارهاي

انجام شده است بر استقالل  2001در تحقیق دیگري که توسط کریتنر در سال . توجه قرار گیرند
مناسب و در واقع عوامل سازمانی و فردي در کنار تعارضات، ثبات اهداف، رهبري کاهش کاري، 

). 2001کریتنر، (است کاري پرداخته موثر بر اجتماعات عوامل کاري تمرکز نموده و به بررسی عوامل 
کید کردند تأقی در بین اعضاء و سازمان نیز بر رعایت اصول اخال) 2013(همچنین اخوان و همکاران

حمایت سازمانی از . و آن را عاملی مهم در ایجاد انگیزه در بین اعضاء در جهت خلق دانش دانستند
سازمان  ها در یشرفت آنمسیر پکاري و تسهیل گیري اجتماعات در شکلدیگر ثر مؤ جمله عوامل

  . ه استگرفت مورد بررسی قرار 12تامپسون در مقاله 2002که در سالاست 
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تـوان از مقـاالت کـه    انـد مـی  پرداخته کاري ارتباطات در اجتماعاتمختلفی که به عامل در تحقیقات 
 ،)2011(و همکـاران ، جـوان  )2011( 15و جوزراند ، گریما)2004(و همکاران14 ، چانگ)2004(13وکیم

ایـن محققـان مطـرح نمودنـد کـه افـزایش       . نـام بـرد   )2013( 17و پایـک  و فیلپات )2012( 16فلینت
مقاالت با تمرکـز بـر    در این. کاري عاملی موثر در سازمان خواهد بود اجتماعات اعضاءارتباطات میان 

میان، کـه و   در این. است اعضاء پرداخته شدهاطالعات به افزایش ارتباطات  فناوري متفاوت هايجنبه
و  تولید در کاري اجتماعاتحیاتی ارتباطات درافزایش  الکترونیکی هايتوسعهل مد از استفاده کیم بر
افـزایش   دررا سـازمانی   حافظـه  آن که چانـگ و همکـارانش ایجـاد   حال تأکید نمودند،  دانش تسهیم

و  اعضـاء جدیـدتر   بـین  ارتباطـات متقابـل   و جوزرانـد  اما گریمـا . نمودنداعضاء گروه مطرح  ارتباطات
از  گـروه  در جدیـدتر  افـراد  هاي شخصـیتی ویژگی و قراردادند مدنظر در اجتماعات کاريرا  ترقدیمی

. انـد ها موثر دانسـته گرفت و این عامل درونی را در افزایش ارتباطات آن مورد بررسی قرار هاآن سوي
و  دادنـد  قـرار  مدنظر گروه را حیاتیارتباطات  در افزایش آنالینواحدهاي  کارگیري هو پایک بفیلپات 

  .دادند قرار بررسی مورد اروپایی بزرگ هايپروژه در را فرضیه این
 کاري نمودند که دانش اجتماعات له را مطرحمسأ این دسترسی هايروشبا بیان  18لینلی و چنگ

 و زمان هزینه و یافتهبهبود  ساختار و فرآیند شود و استفاده تسهیم و خبرگان مهندسان بین تواندمی
دسترسی  هايروش از در استفادهو جدیدي  عملی هايروش مطالعه، در این .یابد حل مسائل کاهش

 در). 2011لین، لی و چنگ(گردیدارائه  شدمی کاري اجتماع ارتقاء فعالیت سبب که کارياجتماع 
آن رسید، نویسندگان  چاپ به 2010در سال که » 19توسعه گروهی پیشبرد« عنوانتحت کتابی

هاي مدل و داده قرار کیدأت مورد را سازمان در ارتباطات مختلف کتاب، هايبخش ، در20هومن و پرادا
 با خود نیز کتاب 21عالوه  بر این، فلینت. نمودند ارائه ها آن ارتقاء و ارتباطات تغییر براي سازمانی

 کرد که همانند هومن و پرادا، مسائل منتشر2012در سال  را »22پایدار عمل توسعه جامعه«عنوان
 دیدگاه ایجاد منابع، نیازها، بررسی خود، به کتاب در آن، اوبر عالوه. نمود بررسی را هاارتباطی گروه

  .است پرداخته گروه در هامشارکت و عالیق ارتقاء و ارتباطی
از  ؛استرسیده  چاپبه  کاريبراجتماعات  عوامل موثر بررسی موضوع بامقاالتی  ،2007 در سال

 در بازدهی و انتظار مديخودکارآ بین ارتباط بیانو همکاران که در آن مدلی براي  23مقاله ین جمله
. کردند کیدتأ بیشتر بازدهی بر افراد گروه خودکارآمدي ثیرأت بر و نمودند مطرح کارياجتماعات
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 و دادهقرار مدنظر را بعد چهار کاري، اجتماعات سنجش نتایج نیز براي 2011 سال در و چو خوسال
موثر عوامل عنوان دیگري با  مقالهدر  .دادند قرار بررسی مورد و توسعه تحقیق سازمان یک در را آن

 امن و ساختاربندي مشخص، رهبري، محیط اهداف ،)2007( 24بورزیلوکاري توسط  بر اجتماعات
توان از در این راستا می. استشده معرفی  کاري موثر بر توسعه اجتماعات عوامل ها به عنوانفعالیت

مدار  هاي دانشنیز نام برد که چهارچوبی براي ارزیابی سرمایه) 2013(تحقیق مهرعلیان و همکاران
  .در فرایند دانش سازمان در صنایع دانشی عنوان کردند

کاري پرداختند و  ین فرهنگ سازمانی و اجتماعاتارتباط ببه بررسی ) 2006(و همکاران25 هاگ
. آوردخالقیت فراهم می سازمانی زمینه را براي یادگیري بین اعضاء و بروزمطرح نمودند که فرهنگ 

مورد مالحظه قرار مرتبط با اجتماعات کاري مقاله  چندین در بررسی که یمشخص یکی از عوامل
) 2013( 27برمیلی و و آدامسن)2009( 26راستا، جانگ ندرای .گرفت، عامل توانمندسازي است

 خود تحقیق با برمیلی و آدامسن. ها دانستندمهم در آنکاري را عاملی اجتماعات اعضاي توانمندي 
. پرداختندافراد پلیس  توانمندسازي بررسی به گرفت انجام 2013 سال در که امریکا واالس شهر در

 واالس پلیس کاري روند در تاثیر بسیاري کارياجتماعات  که مطلب این بیان با هاآن براین اساس،
جانگ در  .دادندقرار مطالعه مورد را هاآن هايتوانمندي افزایش و هاآن قدرتمندسازي است،داشته

گروه  توانمندسازي اعضاء را در آن و توزیعایجاد دانش  در وبالگ خدمات از خود، استفادهتحقیق 
 در فیزیکی هايفعالیت )2006( و همکاران 28از محققان شامل کلی گروهی .سازدمی مطرح

بین مشارکتی  هايداده و عنوان کردند که ارتقاء فیزیکی درگروه اجتماعات کاري را مورد توجه قرار
ي نیز عامل توانمندساز) 2013(همچنین منوریان و همکاران . استافراد از اهمیت باالیی برخوردار 

  . اندها را مورد بحث و بررسی قرار دادهمدار در سازمان اعضاء دانش
کاري  آماري اجتماعات و تجربی ابعاد از استفاده در یدانش سیستمنوعی ) 2010( همکاران و 29لی
 صورتبه درمانگاهیک در  راآن و نمودهبررسی  اجتماعات کاري در دانش تسهیم و بهبود جهت در

شده هاي خلق و همکارانش نیز حفظ و نگهداري دانش همچنین چانگ. کردند اجرا موردي مطالعه
نقش و اثرگذاري تداخل تغییرات و ابداعات در . یید قراردادندأحافظه سازمانی مورد ت اعضاء را با ایجاد

 و برمطرح نمودند  2011در سال 30است که نیومن و لوییز ايلهأمدار، مس دانش گروه از افراد یک
 عوامل عنوانبه ساختاري و ارتباطی عوامل شناختی،. کید کردندأثیرگذار تأامنیت ارتباطات گروه ت
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ها بر اجتماعات  ثیر آنأشد و ت عنوان) 2011(و همکاران  31کاري توسط کاربرياجتماعات  بر موثر
 و همکاران 32جوانتحقیق،  در راستاي این. مدار بررسی نمودند دانش هايکاري را در سازمان

 بر عوامل موثر عنوان به را و سازمانی اجتماعی فردي، عوامل کاري، اجتماعات بر تمرکز با) 2011(
اجتماعات  نمودند که در مقایسه با عوامل کاربري و همکاران، بیشتر بر اعضاء مطرح کاري اجتماعات

در  خالقیت فرایند و همکاري سازمان، اندازه )2011( 33دیگر، کالويدر تحقیقی . کاري متمرکز است
 و منوریان. پرداخت هادر آن عوامل این بررسی به و داده قرار مدنظر را کارياجتماعات 

 اجتماعات کاري در واجتماعی انسانی هايزیرساخت بررسی به خود مقاله در )2013(همکاران
  .همراه نویسندگان مربوطه ارائه شده است بهدر جدول زیر عوامل موفقیت اجتماعات کاري . پرداختند

  اخیر هايسال در گرفته صورت تحقیقات بر مبناي بررسی تحقیق متغیرهاي - 1جدول 

 مرجع
 اجتماعات موفقیت عوامل
 )تحقیق متغیرهاي(کاري

 سواالت
 رسشنامهپ

 1 مشخص هايو استراتژياهداف  )2001(، کریتنر)2007(، بورزیلو)2007(چو و خوسال
  2  مناسب مالی هايپاداش  )2001(، کریتنر)1990(سینید و کانگیال

  3  سازمانی ارتباطات  )2012(، فلینت)2011(و همکاران، کاربري )2010(و پراداهومن 
  4  سازمانی ساختار  )2011(، جوان و همکاران)2011(و همکاران ، کاربري)2007(بورزیلو

 ، و قدردانی وحفظغیرمالی هايپاداش )2013(، اخوان و همکاران)2001(، کریتنر)1990(سینید و کانگیال
 مالکیت معنوي براي اعضا

5 

 6  اعضاء امنیتتاکید بر حفظ   )2007(بورزیلو
  7  رهبري حمایت  )2007(، بورزیلو)2001(کریتنر

  8  سازمان اندازه  )2011(کالوي دیوید
  9  اعضاءاستقالل   )2001(کریتنر

، )2011(و همکاران جوان ،)2010(و پراداهومن  ،)2004(کیم وکه 
  10  اطالعاتفناوري   )2013(، فیلپات و پایک)2012(فلینت ،)2011(لی و چنگ لین

  11  و خالقیت نوآوري  )2011(و لوییز نیومن ،)2011(کالوي دیوید
  12  سازمانی فرهنگ  )2006(و همکاران هاگ

 13 و اجتماعیانسانی هايزیرساخت )2012(و همکاران متوریان
،  )2009(، جانگ)2007(، ین و همکاران)2006(و همکاران کلی

  14  توانمندسازي  )2013( ، منوریان)2013(و برمیلی آدامسن ،)2012(فلینت

  15  کاري ارزیابی اجتماعات استانداردهاي  )2013(، مهرعلیان و همکاران) 2011(چو و خوسال
  16  سازمانی حمایت  )2002(تامپسون

  17  اعضاء تعامالت میزان  )2012(، فلینت)2011(و جوزراند گریما
  18  سازمانی حافظه ایجاد  )2010(همکاران و لی) 2004(و همکاران چانگ
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  پژوهش  روش -3
دراین پژوهش، . پیمایشی و از نظر نوع استفاده کاربردي است-توصیفی تحقیق حاضر از نظر هدف،

کاري،  موثر بر اجتماعات موجود در خصوص عوامل نظري و ادبیات از مروري بر پیشینهپس
موثر بر  مطالعه سعی شد با بررسی عوامل در این. ها شناسایی گردیدموثر بر آن اي از عوامل مجموعه

نهادهاي آموزشی نظیر در بر اجتماعات کاري موثر  عواملاخیر  کاري در تحقیقات اجتماعات
   .               شناسایی شوندها دانشگاه

طراحی کاري  موثر بر اجتماعاتعامل  18اي مشتمل بر پرسشنامه، 1بر اساس جدول  در این مقاله
در تحلیل  .اي لیکرت استفاده شدن پنج گزینهآزمو سوال پرسشنامه، از براي سنجش هر. گردید

  .در نهادهاي آموزشی تعریف گردیدهاي موثر  ر قالب متغیرگفته د نهایی، عوامل پیش
شمال به عنوان  - نور تهراندانشگاه پیام کاري، دانشجویانموثر بر اجتماعات عوامل به منظور بررسی 

پیام  دانشگاه. بودنظر  مورد محقق به جامعه این انتخاب، دسترسی علت. گردیدانتخاب جامعه آماري 
در . باشدمی ارشد و دکتريکارشناسی، کارشناسی دانشجو در مقاطع 8000شمال داراي  -نور تهران

دانشجویان از میان  تصادفیطور نمونه به 450 گیري کوکراننمونه روشتحقیق، برمبناي  این
 داده برگشتپرسشنامه  412میان،  از این گردید کهتوزیع نور تهران شمال هاي مختلف پیام رشته
  .   گردید تحلیلسالم پرسشنامه  402 نهایتاً ،فاقد اعتبار و ناقصپرسشنامه  10که با کنار گذاشتن شد 

  ها یافته -4
ید گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي یروایی ابزار سنجش از طریق اخذ نظر خبرگان تأ

پرسشنامه  450ازسالم پرسشنامه  412ها، تعداد  جهت تحلیل داده. بدست آمد 804/0کرونباخ مقدار 
 اجتماعات اصلی موفقیت عواملو شناسایی  بنديدسته براي. سی قرار گرفترمورد برشده،  پخش
 کفایت«شاخص از تحلیل عاملی اجراي از قبل اصوالً. استشده استفاده عاملی تحلیل از کاري
. شود حاصل اطمینان عاملی تحلیل براي ها داده تعداد بودن کافی از تا شود می استفاده »برداري نمونه
 تحلیل براي شاخص بودن مناسب معنی به کهبود  833/0 با برابر پژوهش این براي  KMOمقدار
 با. عاملی برقرار است بارتلت نیز نشان داد که شرایط تحلیل معنادار بودن آزمون کرویت. است عاملی

شش  به پژوهش این در عامل 18 واریماکس، چرخش و اصلی هايمولفه تحلیل روش از استفاده
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) 2 جدول( عاملی تحلیل آزمون یافته چرخش عامل ماتریس به مراجعه حال با شدند که خالصه عامل
                                                                              پرداخت؛ ها عامل گذاري نام و تفسیر به توان می

ارتباطات سازمانی و ساختار سازمانی شامل  4و  3سؤاالت  برگیرنده در عامل این ؛اول عامل
کاري در جهت  به توانایی سازمان در هدایت اجتماعات مربوط سؤاالتی حاوي عامل این. باشد می

.                                                                                                                            نامید »عامل سازمان«عنوان تحت را عامل این توان می بنابراین. دانش است خلق
استانداردهاي ارزیابی اعضاء، شامل  18و15،17،16هاي  پرسش شامل پژوهش دوم عامل؛ دوم عامل

 نظر کسب منظور به ها پرسش این. باشد میو ایجاد حافظه سازمانی حمایت رهبري، میزان تعامالت 
 افزایش تعامالت و حمایت از این تعامالت و چگونگی حفظ آن در اجتماعات مورد در دهندگان پاسخ

.                                                                                                                            نام برد »سازي تعامالتبهینه«عنوان توان تحت میا ها ر آناست که  گردیده کاري طراحی
هاي انسانی و اجتماعی و مشتمل بر فرهنگ سازمان، زیرساخت 14و  12،13سؤاالت  ؛سوم عامل

افزایش توانایی اعضاء درارتباطات  اعضاء با هدف ایجاد فرهنگ زمینه مناسب در جهتتوانمندسازي 
 »مناسب زیرساخت«تحت عنوان را ها توان آناز این رو می. استکاري بودهبا یکدیگر در اجتماعات 

                                                                                 .                                          نام برد
مشتمل بر پاداش نقدي، پاداش  11و2،5،6،9،10هاي  پرسش حاوي عامل این ؛چهارم عامل

هاي دسترسی و خالقیت ، استقالل اعضاء، روشتیامن حفظ غیرنقدي و حفظ مالکیت معنوي اعضاء،
کاري و  اطالعات در حمایت از اجتماعات فناوريکارگیري  هبه منظور بررسی و بکه است و نوآوري 

ها، حفظ هاي اعضاء و ایجاد استقالل در آن گیري از تواناییهاي متفاوت آن در بهرهاستفاده از روش
تحت  ها راتوان آنمیرو  از این ،اند شدهامنیت و همچنین نحوه مناسب انگیزش در سازمان طراحی 

  .                 جاي داد »ابزارهاي حمایتی«زیرمجموعه 
سازمان در اهداف و  هايگذاريباشد که درباره سیاستمی 1این عامل شامل پرسش ؛عامل پنجم

 »کالنهاي سیاست«عامل را به عنوان 1توان پرسشیبنابراین، م. استها طراحی شدهاستراتژي
  .            گذاري نمود نام

سازمان و   گیرد که به منظور بررسی حمایترا در بر می 8و 7هاي  این عامل پرسش ؛ششم عامل
با ها را توان آنمیرو  از این .استکاري طراحی گردیده ثیر اندازه سازمان در حمایت از اجتماعاتأت
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کاري و  ثر بر اجتماعاتؤمبندي عوامل ذیل، دسته جدول .جاي داد »حمایت سازمانی«عنوان
  .دهد را نشان میها آنگذاري  نام

  عوامل گذاري نام - 2جدول
 اصلیزیرمجموعه هرعاملسواالت

عامل گذارينام
 اصلی

 عامل

 1 سازمان ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی
استانداردهاي ارزیابی اعضاء، حمایت رهبري، میزان تعامالت، ایجاد حافظه 

 سازمانی
سازي بهینه

  تعامالت
2 

 هاي انسانی و اجتماعی و توانمندسازي اعضاءفرهنگ سازمان، زیرساخت
 زیرساخت
 مناسب

3 

 ریغ هايپاداشهاي دسترسی، خالقیت و نوآوري، استقالل اعضاء، روش
 اعضاء تیامني، نقد ، پاداشينقد

ابزارهاي 
 حمایتی

4 

 مشخص هايو استراتژي اهداف
هاي سیاست
 کالن

5 

 سازمان، اندازه سازمان حمایت
حمایت 
 سازمانی

6 

  
  

  گیري بحث و نتیجه -5
 شان هايسایر همکالسی بانیم سال تحصیلی  طی در ناخودآگاه طوربه نور دانشجویانپیام در دانشگاه
 چنین اهمیت از اطالعی آنکهبدون  کنندمی دنبال را دانش فرآیند و دهندمی تشکیل را اجتماعاتی
 وجود دلیلبه مقابل در .باشندداشته  دارند، دانشگاه رشدبه  رو روند بر تاثیري چه اینکه و اجتماعاتی

 و محیط دانشی تغییرات روند تاسیس تاکنون، زمان از نورپیام دانشگاه دور راه از هاي آموزشسیاست
 تغییراتاین  قبال در تغییراتی اعمال نیازمند را دانشگاه دانشجویان، رشد به رو روند همچنین

 توانند می که اجتماعاتی عنوانبه دانشجویان اهمیت برتالش شد  تحقیق این در رو،این  از. نماید می
بندي و دسته حاضر، شناسایی هدف از پژوهش. شود تمرکز باشند، دانشگاه رشد به رو تغییرات منشأ

هدف تحقیق، پس از  منظور دستیابی به. استآموزشیکاري در نهادهاي موثر بر اجتماعات عوامل
شده در  عوامل شناخته بنديدسته کاري و اجتماعات هاي اخیر در زمینهمرور مقاالت و پژوهش
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 اي آن، پرسشنامهکاري و بررسی روایی و پایایی  موثر بر اجتماعاتعوامل  و تهیه پرسشنامه 1جدول 
گردید که  آورينمونه جمع 412شمال توزیع گردید و -نور تهرانپیام دانشجویان دانشگاهمیان در 
 402داد که از بین ها نشانپاسختجزیه و تحلیل . شد حذفتحلیل  پاسخ ناقص بوده و از روند 10

نفر مرد بودند  191نفر زن و 211مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجوي پاسخگوي 
ربط به جنسیت مرد می باشند که بیشترین درصد پاسخ دهندگان م% 5/47زن و نمونه% 5/52 یعنی
. سال سن دارند 25تا  20نمونه بین  از اعضاء% 62است و از نظر سنی نیز حدود  دانشگاه بوده زنان

نفر دانشجویان  89کارشناسی دانشگاه بوده و  نفر در مقطع 305دهندگان حدود  عمده پاسخ
ما در  دهندگانآمار، بیشترین پاسخ براساس این. باشندنفر دانشجوي دکترا می 8 کارشناسی ارشد و
جدول . استآمده 2دهندگان در جدولباشند که فراوانی درصد پاسخمی% 76حدود  مقطع کارشناسی

  . دهد دهندگان را نشان می شناسی پاسخ اطالعات جمعیت 3

  دهندگاناطالعات دموگرافیک پاسخ -3جدول
  درصد  فراوانی  دهندگانویژگی پاسخ

  جنسیت
  5/52  211  زن

  5/47  191  مرد

  سن

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

  5/6  26  30باالي 
  76  305  کارشناسی  تحصیالت

  22  89  کارشناسی ارشد
  2  8  دکتري

  
. قرار گرفتند اصلی شده در زیر مجموعه شش عامل شناساییتحلیل آماري، عوامل  نتایجبرمبناي  

با ) سازمان عامل(عامل اولین. کنندمی درصد از واریانس کل را تبیین 700/58عوامل در کل این
 365/12با واریانس ) سازي تعامالتبهینه(عامل ،دارد درصد در اولویت قرار 806/19میزان واریانس 

 ابزارهاي(سوم، عامل چهارم در رتبه 876/7با واریانس ) مناسب زیرساخت(دوم، عامل در جایگاه
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داراي واریانس ) هاي کالنسیاست(پنجم عامل. کندواریانس را تبیین می 889/6حدود )حمایتی
مربوط به آخر قرار دارد اطالعات  در جایگاه 600/5با واریانس ) حمایت سازمانی(و عامل 164/6

.                                                                                                                            باشدقابل مشاهده می 4در جدول واریانس عوامل 

  عاملیتحلیل  نتایج - 4جدول

 عوامل
 مجذورات چرخش جمع

 تجمعی واریانس کل ارزش ویژه

 

1 19/806 340/2 003/13 003/13 

2 12/365 079/2 552/11 555/24 

3 7/876 785/1 919/9 474/33 

4 6/889 467/1 149/8 42/623 

5 6/164 460/1 108/8 50/731 

6 5/600 434/1 968/7 58/700 

 

است که مهم در هر نهاد آموزشی، چگونگی ساختار، ارتباطات و امنیت اعضاء آن یکی از موضوعات 
رو، دانشگاه باید  از این. شد ها خواهدکاري در آن اجتماعات ثیر بسیاري بر ترغیب به تشکیلتأ

کننده اجتماعات در آن  کننده و حمایت که تقویت هدامنطعف تغییر د ايگونهساختار خود را به
شمال باید ساختارهاي  -نور تهرانپیام کننده این است که دانشگاه این توانمندسازي منکعس. باشد

سازد تا بتواند فرآیند  گام هاي اخیر همانشگاه در طی سالوجود آمده در د هسنتی خود را با تغییرات ب
عنوان دومین عامل تحقیق  به »سازي تعامالتبهینه«. آفرینی دانشجویان خود را افزایش دهددانش

هایی را در جهت افزایش ارتباطات دراجتماعات دربرگیرنده این مطلب است که دانشگاه باید سیاست
دانشگاه، خود را در فضاي  که دانشجویاننحوي  کار گیرد بهها بهآنموفقیت  کاري و نیز نحوه ارزیابی

. گردند خود ترغیبکارآمدتر در اجتماعات  دانشی بر ارایه د وندانشگاه ببین توجه وحمایت
کاري و  که یک سازمان باید شرایط ایجاد اجتماعاتمؤید این مطلب است  »زیرساخت مناسب«

آفرینی اعضاء را مورد حمایت هاي بهبود دانش وجود آورد و زمینهسازمان به آن را براي اعضاءگ فرهن
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 تعریف یست کهنشکی . آفرینی دانشجویان افزایش یابداجتماعات سطح دانشقرار دهد تا با ارتقاء 
  .است »ابزارهاي حمایتی«نیازمند آن، مدیریت و ایجاد در کارياجتماعات 

دانشگاه  اتتصمیم ، حضور دانشجویان در برخیمشارکتی هايتواند با برنامه می »حمایتی ابزارهاي«
آموزشی  اهدافبه  یابی دست استقالل و امنیت دانشجویان را در جهتنوعی  را فراهم آورده و به

مناسب باشد که بتواند  هاییدنبال روشنور تهران شمال باید بهپیام دانشگاه. دهد دانشگاه افزایش
و دانشگاه را  مناسب دانش و چگونگی تسهیم آن در بین دانشجویان و مابین دانشجویان دسترسی

هاي فناوري اطالعات بهترین استفاده را در جهت ه و به حداکثر امکان برساند و از روشکرد تقویت
در  یکی از ابزارهاي حمایتی قوي مناسب یزشیانگابزارهاي  از استفاده. دسترسی به این هدف نماید

 .یرداي مورد توجه دانشگاه قرار گطور ویژهکه باید بهاست آفرینی دانشسمت   هدایت دانشجویان به
 فضاي اعتماد درایجاد ابزاري قدرتمند کهاست  تحقیق این در پنجمعامل  »هاي کالنسیاست«

گذاريهدف با تواندمی شمال تهران نورپیام دانشگاه. بود خواهد و دانشجویان دانشگاه بین متقابل
کند و در  خود همسو اجتماعات در آفرینیدانش اهداف با را دانشجویان بر دانشجویان، خود هاي

این مطلب است که حمایت مناسب از اجتماعات مبین  »حمایت سازمانی«نهایت عامل آخر یعنی 
تر شود این  شد و هر چه سازمان بزرگ ها در فضاي دانشگاه خواهدکاري سبب رشد روزافزون آن

   .بودحمایت از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد 
 ايبر. ي تنها در سایه حمایت سازمان مربوطه توانایی شکوفا شدن را خواهد داشتادر واقع، هر زمینه

 نوـمآز از شمال تهراننور پیام گاهنشدر دا اجتماعات کاري موفقیتي کلید ملاعو يتبهبندر
 تبهر ،فریدمن تحلیل مطابق .ستاهشد منعکس 5جدول  در آن ایجـنت هـک دـش دهتفاـسا دمنـفری

 »سازي تعامالتبهینه« ،)53/3(در رتبه دوم »حمایت سازمانی« ،)55/3(در رتبه اول »سازمان«عامل 
 49/3با رتبه  »ابزارهاي حمایتی«،  )50/3(در رتبه چهارم »زیرساخت مناسب«، )52/3(در رتبه سوم 

  .   دارندقرار ) 42/3(در رتبه آخر »هاي کالنسیاست «در جایگاه پنجم و در نهایت 

  

  

  



  
  ؛ مطالعه موردي هاي آموزشیکاري در سازمان کلیدي موفقیت اجتماعات عوامل شناسایی 

 ات
    /61 

  دمنیفر آزمون يمبنا بر عوامل بنديرتبه - 5 جدول
 رتبه میانگین عامل

  55/3 سازمان
 53/3 حمایت سازمانی

 52/3 سازي تعامالتبهینه

 50/3 مناسب زیرساخت

 49/3 حمایتی ابزارهاي

 42/3 کالن هايسیاست

  پیشنهادها - 6
هاي آموزشی با تغییراتی مداوم در محیط پیرامون خود مواجه هستند و این تغییرات امروزه سازمان

حرکت این . خوردآنها نیز به چشم می بلکه در محیط درونی ،ها تنها در محیط بیرونی سازمان آننه 
هاي  است که بر سرمایه آن داشته هاي آموزشی را برگیر، سازمان تغییرات با سرعتی بسیار چشم

 ها که نمونهاز این رو، دانشگاه. دانشی بیشتر از پیش تمرکز نمایندهاي عنوان سرمایه سانی خود بهان
عنوان  بهاند اساتید، کارکنان و دانشجویان خود را هاي آموزشی هستند، سعی نمودهسازمان بارز این

بر این اساس، در این  .در مسیر ترقی و پیشرفت قرار دهند ،هادانش در  دانشگاه محور اصلی خلق
شمال به بررسی یکی از عوامل موثر  - پیام نور تهران با تمرکز بر دانشجویان دانشگاهشد تحقیق سعی 

دالیل گوناگون حائز اهمیت  اجتماعات کاري به. پرداخته شوددر خلق دانش یعنی اجتماعات کاري 
دهنده هر سازمانی محسوب کیلکه امروزه اجتماعات کاري یکی از اجزاء مهم و تشاول آن. است
تنهایی  هر یک از اعضاء به ها متفاوت از مجموعه رفتاري است کهشوند و دوم، رفتار افراد در گروه می

ر این تحقیق مدنظر قرار موثر د عنوان عاملی بر مبناي اهمیت موضوع، این عامل به. دهندمیانجام 
ردد بر مبناي تحقیقات پیشین عوامل موثر بر گگونه که در این تحقیق مشاهده می همان. گرفت

آموزشی تعریف  اي موثر براي نهادهايگونهو سپس این عوامل را بهشد کاري شناسایی  اجتماعات
سازمان، حمایت سازمانی، دهد که شش عامل نشان می ها روند تحقیق و نتایج آماري آن. شد

موفقیت ترتیب بر  بههاي کالن، زیرساخت مناسب و سیاستحمایتی، تعامالت، ابزارهاي  سازي بهینه
شوند اعضاء اجتماعات کاري نظیر سبب می عوامل این مجموعه. هستنداجتماعات کاري موثر 
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دانش را به  و ایننشان دهند خود  دانش در دانشگاه بیشتري به خلق ها تمایلدانشجویان دانشگاه
 محوري و درك ا توجه به اهمیت روزافزون دانشب  حاضر الدر ح. دیگر دانشجویان انتقال دهند

محور  ایجاد زمینه و ارتقاء دانشجویان دانش اي جهتباید  برنامه هاحاصل از آن، دانشگاه هايیتمز
ها، در ایجاد اجتماعاتی از اعضاء دانشجویی موفقیت آنهاي یکی از روش خود داشته باشند و مسلماً

آموزشی به این نهادهاي  یابی تواند مسیر دستموثر بر اجتماعات که می یق، عواملتحق است و این
این عوامل  ثیرپذیريبا این وجود، چگونگی تأ .است محور را افزایش دهد فراهم آورده دانش اجتماعات

نیازمند تحقیقات ها میزان و نحوه این اثرگذاري ،ها بر عوامل دیگرآن تاثیرگذاري که میزاناین و
نور تهران شمال پیام ها، دانشگاهدسترسی به داده همچنین با توجه به محدودیت. بیشتري خواهد بود

 تواند موضوع خوبی برايدانشگاهی دیگر می آنالیز آن در جوامع شد که تعمیم این تحقیق وانتخاب 
 ثیرتأ عوامل وروابط بین جهت شتري را مطالعات بی تحقیق، زمینه این .تحقیقات آتی قلمداد گردد

   .نماید پیشنهاد می ها آن

  هانوشتپی - 7
1- Coakes and Clarke 
2- American productivity and quality center 
3- Lave, Wenger 
4-Brown, Duguid 
5-Wenger and Snyder 
6-Jeon 
7-Chen 
8-Chu and Khosla 
9-Lesser and Storck 
10- Kreitner 
11-Conghaila, Cinneide 
12-Thompson 
13-Koh, Kim 
14- Chun-Ming Chang 
15-Grima, Josserand 
16-Flint 
17-Philpott, pike 
18-Lee, Chengline 
19-Promoting community change 
20-Homan, Prada 
21-Promoting community change 
22-Practice of sustainable community development 
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23-Chia-Hui Yen 
24-Borzillo 
25-Hug 
26-Jung 
27-Adamson, Bromiley 
28-Kelly 
29- Lee 
30-Newman, Lewis 
31-Carbery 
32-Jeon 
33-Calvay 
 
 

  منابع -8

، ")مدر بانک تجارت استان ق(رهبري و تعهد کارکنان  بررسی رابطه بین خود" )1387.(اخالقی، ابراهیم]1[
  .مدیریت، دانشکده تحصیلی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم نامه پایان

  .1389، نگر ، اتشارات آتی"مدیریت دانش؛ از ایده تا عمل" )1389(.اخوان، پیمان و باقري، روح اله]2[
با  EFQMکاربرد مدل تعالی  )1388(.سید علی اقبال، فرزانه و یارمحمدیان، محمدحسین و سیادت،]3[

، ه علوم پزشکی اصفهانستم اطالعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگارویکرد سی
  .شماره اول 6طالعات سالمت، دوره مدیریت ا

هاي همایش مدیریت سرمایهدومین ، هاي انسانیبالندگی و بلوغ مدیریت سرمایه" )1386(.سلطانی، ایرج]4[
  .اسفند 1-2. "انسانی با رویکردکاربردي

  .انتشارات ارکان دانش: ، اصفهان"هاي انسانیپرورش سرمایه" )1389(.ایرج, سلطانی]5[
بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در " )1389.(مسعود, رضا و شفیعیه علی, شیروانی]6[

   .77 -114، ص 15ل چهارم،  شماره ، سافراسوي مدیریت. "ر اصفهانهاي بخش دولتی شه سازمان
اقتصادي، شماره  سیاسی، اطالعات مجله ،"سرمایه انسانی، توانمندي انسانی" )1385(.وحید محمودي،]7[

  ..220_227، صص  225 -226
 دانشجویان و علمی اعضاي هیات ارتباطی سرمایه و انسانی سرمایه افزایش" )1387(.مهدي منتظرقائم،]8[

   .185-211،صص،4ش فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، "برگزیده هاي در دانشگاه دکتري و ارشد مقطع
نصرآبادي، حسنعلی و قاسمی،  و سیادت، سید علی و هویدا، رضا و بختیار مانییارمحمدزاده، پ]9[

هاي  سرمایه فکري در دانشگاههاي  لفهؤثیر فرایند تبدیل دانش بر مأبررسی سهم نسبی ت" )1387(.وحید
،  ستان، زم44، شماره فصلنامه جامعه شناسی کاربردي، "سازي دانش کید بر اجتماعیأدولتی اصفهان با ت

       .99،ص  1390
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