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چکیده
مطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی شبکههای اجتماعی در سازمانهای اداری انجام گرفت با توجه به حجم استفاده
سازمانها در عصر حاضر از فناوریهای اطالعات به نظر میرسد نوع استفاده از آن چالشی جدید است سازمانهای درگیر
همواره به دنبال راهکاری برای تسهیل امور خود با استفاده از آن هستند .موردبررسی در این پژوهش شبکههای اجتماعی است
که از ابزارهای مدیریت دانش میباشد ،بنیاد بینالمللی آفاق از مراکز پیشرو در حیطه خود است و به همین جهت به از
شبکههای اجتماعی برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند  ،در مقاله حاضر سعی بر این است ،با استفاده از روش تاپسیس
فازی وزندار میزان تأثیر استفاده از محیطهای مجازی را در سازمان موردبررسی قرارداد و نسبت به استفاده بیشتر از آن در
آینده برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان تصمیم گرفته شود .برای این منظور بین  111نفر از کارکنان مجموعه بهطور
تصادفی پرسشنامه توزیع شد و بعد از تحلیلهای عاملی صورت گرفت و نتایج حاکی از تأثیر مثبت این ابزار در محیط کاری
است.

واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی ،مدیریت دانش ،روش فازی تاپسیس ،بنیاد بینالمللی آفاق ،تحول اداری

 -5مقدمه
اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیمقرن گذشته برمیگردد .نظام اداری ایران از مهرومومهای  1231از حالت
سنتی گذشته خارج و بهتدریج در قالبهای نوین از گستردگی قابلتوجهی برخوردار گردیده ،این روند با پیشبینی ،تشکیل
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ،در قانون استخدام کشوری مصوب  1231نهادینه شد و موضوع تحول ،اصالح و تکوین
نظام اداری به شکل رسمی بهعنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد [.]1
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برای تحول در نظام اداری کشور روشها و استانداردهای مختلفی انجامشده است ازجمله آنها استفاده از فناوری اطالعات
است .فناوری اطالعات ابزارهای زیادی را برای کمک به تحول در نظام اداری دارد که شبکههای داخلی ،اینترنت ،سیستم
نامهنگاری داخلی ،اینترانت و  ...ازجمله آنها هستند .مقاله حاضر بررسی اثربخشی شبکههای اجتماعی در سازمانها اداری
میپردازد ،همانطور که کامپیوترهای شخصی محیط کاری را در دهههای  01و  01دگرگون ساختند ،پیشرفتهای اخیر در
تکنولوژی اطالعات ،انقالبی جدید را در چارچوب محیط کاری به وجود آورده است ،مدیریت دانش با ابزارهای مثل شبکههای
اجتماعی تحولی دیگر در این حوزه به وجود آورد [ ]3شبکههای اجتماعی ،جلوه کاربردی فناوری اطالعات است که به دﻻیلی
همچون ایجاد بازارها و محصوﻻت جدید و امکان انعطافپذیری برای پاسﺦ به هنگام به نیازهای بازار از آن بهعنوان سازمانهای
آتی یادشده است [.]2
بنیاد بینالمللی آفاق در سال  1201باهدف تبلیغ و نشر معارف دینی به جهان اسالم و اشاعه فرهنگ اهلبیت تأسیس شد.
این سازمان در چشمانداز آینده خود کانال ارتباطی و تبلیغی برای جهان اسالم خواهد بود ،از همین رو داشتن دانش جدید و
ابزارهای جدید برای انتقال دانش از دغدغههای مدیریت سازمان است؛ در این سازمان بهتازگی برای پیشبرد امور از شبکههای
اجتماعی جهت انتقال اطالعرسانی و حتی انجام امور اداری استفاده میشود و به همین منظور تغییرات اساسی در بروکراسی
اداری سازمان انجامگرفته است .اکنون مدیران این مرکز نگران استفاده مؤثر از این شبکهها در سازمان هستند و برای این امر با
پرسشنامهای به بررسی میزان اهمیت این محیط در بین کارکنان و اعضا پرداخته خواهد شد.

 -2پیشینه
در این زمینه تحقیقات مرتبطی در دسترس هستند ،جدیدترین مطالعه صورت گرفته از شول ) 3111( 1در رابطه با
حکمرانی الکترونیک ،صورت گرفته است و محدوده ای از عملکردها و مطالعات را در برمیگیرد که به استفاده از اطالعات و
فناوری برای پشتیبانی و بهبود سیاستهای دولت ،عملیات حکومتی ،بهکارگیری و جذب شهروندان و ارائه خدمات حکومتی
بهنگام و جامع اشاره میکند [ .]3در پژوهش دیگری مصلح و نصرتآبادی ( )3111اشاره میشود که فناوری اطالعات از طریق
گردآوری ،سازمان دادن ،ذخیره کردن و انتشار اشکال مختلف اطالعات ،ارتباط را بنا میکند [ .]1در مقاله دیگری لیو و یوان

3

( )3111بیان دارد که بهطورکلی ،کشورهای درحالتوسعه در مقایسه با کشورهای توسعهیافته در تصویب دولت الکترونیک
عقبتر بوده ،بنابراین ،برای کشورهای درحالتوسعه ،موفقیت در اتخاذ فناوری اطالعات و ارتباطات و تالش برای گذر از موانع
ایجادشده و رسیدن به کشورهای توسعهیافته پیشگام در فناوری اطالعات و ارتباطات ،مستلزم تجزیهوتحلیل نظامیافته و درک
فعلوانفعاﻻت میان ذینفعان و فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد []6؛ و همینطور در پژوهشی نزدیک به تحقیق روبرو یور و
استات )3111( 2اذعان دارند که در تعامالت آنالین شهرون دان با مقامات دولتی در اتحادیه اروپا در مدت کوتاه بین
مهرومومهای  3110و  3113افزایش دهدرصدی ثبتشده است .بهطورکلی در سال  ،3113تقریباً نیمی از شهروندان اتحادیه
اروپا از خدمات دولت الکترونیک استفاده نمودند .در سال مذکور %51 ،از شهروندان اتحادیه اروپا بهطور منظم از اینترنت
استفاده میکردند .در  13ماه گذشته ،سهم شهروندان اتحادیه اروپا برای تعامل با مقامات دولتی با استفاده از اینترنت ده درصد
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افزایشیافته است .پس از افت اندک در سال  ،3112تعامالت آنالین با مقامات دولتی دوباره رشد کرده و به  %35در سال
 3113رسی د .این بدان معنی است که تقریباً نیمی از شهروندان بین  16تا  53ساله اتحادیه اروپا با مقامات دولتی از طریق
اینترنت تعامل داشتند [ .]5همینطور ترابی ،سید نقوی ،قربانی زاده ( )1203در مقالهای اشاره داشتند با توجه به پیشرفتهای
فناوری در راستای تحقق خواستههای جامعه ،سازمانهای دولتی باید ساختار خود را متناسب با این پیشرفتها متحول نموده و
نوسازی کنند .در سازمانهای دولتی ،استفاده از تکنیکهایی همچون استفاده مناسب و بهموقع از فناوری اطالعات با رویکرد
شهروندمداری در راستای ارتقاء شفافیت و پاسخگویی ،صحت ،سرعت و د قت در عملیات ،ارتقاء کیفیت و مطلوبیت ارائه
خدمات به مردم ،امری اجتنابناپذیر شده است [ .]0در تحقیق دیگر دانائی فرد و هراتی ( )1202بیان دارند که پژوهشهای
گرینر1006 ،؛ بانتز1001 ،؛ مک گوان1003 ،؛ هالزر و کاﻻهان1000 ،؛ هاﻻچمی و هالزر1006 ،؛ ورتر و همکاران1006 ،؛
ملیتسکی 3113 ،تأثیر سازوکارهایی مثل حمایت مدیران ارشد ،کارکنان متعهد در کلیه سطوح سازمان ،دستگاههای
اندازه گیری عملکرد ،کارآموزی کارکنان ،ساختار پاداش ،درگیر کردن کارکنان در سازمان ،اصالح و بازخورد در تصمیمات
مدیریتی ،بهرهگیری از فناوریهای اطالعاتی و دولت الکترونیک را در ارتقای بهرهوری در بخش دولتی تأیید میکند .در میان
سازوکارهای فناوری؛ بهره گیری از دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری به همراه بهکارگیری دستگاههای اتوماسیون
اداری دارای بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در ایران بودند که مستلزم ارتقای زیرساختهای فناوری اطالعات و
ارتباطات و بهره گیری از دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری میباشد [ .]0همینطور در پژوهشی از جانز مولر 3و
الکساندر استوکر )3111( 1در مورد میکروبالگ در شرکت زیمنس نوشتهشده است که به بررسی تأثیر میکروبالگ در مزیت
سازمانی و ارتقاء بخشهای مختلف زیمنس پرداخته است [ .]11مارتین بحرینگر 6و دریک روحربرن )3111( 5عقیده داشتند
شبکههای اجتماعی تغییر قابلتوجهی در ارتباطات سازمانی دارد ،تغییر از فشار به یک مدل کشش جایی که اطالعات
مصرفکنندگان را به اطالعات مربوط به منابع متصل میکند .بهخصوص حاﻻت را با درجه باﻻ در مقدار اطالعات و پیچیدگی
ممکن میسازد .این مورد برای مدیریت پروژه را میتوان بهخوبی توسط ابزار میکروبالگینگ ایجاد کرد [ .]11کیلیندری

0

هنریکسن 0و تنوا ) 3111( 11با استفاده از هر دو ویژگی سنتی نهادهای گروهی و ساختارهای شبکه بهمنظور بررسی چیزی که
باعث میشود تیم مدیریت پروژههای کوچک برای همکاری بهمنظور توسعه گزاره ارزش مؤثر باشد میپردازد .این تحقیق به
بررسی تعدادی از ویژگی های گروهی و روابط درون اعضاء و اقدامات مربوط به شبکه با دیدگاه اثربخشی تیمهای دانشجویی
پرداخته و اقدامات شبکه مانند انسجام و مرکزیت که معنیدار برای گروههای کوچکشدهاند را در تمام روابط بین اعضای گروه
بررسی کرده است .عالوه بر این به ویژگی های سنتی مانند اندازه و نسبت جنسی ،تیم تحقیقاتی توسعه داده و یک ویژگی
جدید به نام تنوع گروه بهعنوان یک اندازهگیری معکوس در تشابه نقش اعضای تیم را بررسی نموده است [ .]13دجین ژوا،11
ماری بس روسون ،13تارا ماتدوز 12و توماس موران ) 3111( 13به بررسی عدم به اشتراکگذاری وضعیت پروژه توسط اعضای
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پروژه به علت مشکالت هماهنگی و نداشتن فرصت کافی میپردازد و میکروبالگینگ بهعنوان ابزاری بسیار سبکوزن و رسانه-
های ارتباطی راحت معرفی مینماید و مزایای میکروبالگینگ را واسطه همکاری در بین اعضای تیم میدانند [ .]12پولین
جوکا 11و ریکاردو کوستا 16و سیلویو میرا )3110( 15به بررسی شبکه اجتماعی سازمانی به نام  amigosمیپردازند که بهمنظور
کارک رد بهتر مدیریت پروژه و مجموعه فرآیند مدیریت دانش است .این مقاله به بررسی پروژههای توسعه نرمافزار شبکه
اجتماعی در جهت استفاده از تجربیات پروژهها از طریق شبکههای اجتماعی در مدیریت پروژه پرداخته است [ .]13سو جوی
هو 10و موهد زایدی عابد روزان )3110( 10اشاره دارند که از دﻻیل شکست پروژهها عدم ارتباط پروژهها هست .برای از بین
بردن شکست ،شبکههای اجتماعی را پیشنهاد میکند و به بررسی امکان استفاده از شبکههای اجتماعی در مدیریت پروژه می-
پردازد [ .]11فرزاد طرهانی ( )1202از این دید به بررسی پرداخته است؛ یک پروژه نیازمند اطالعات بسیاری است که از طریق
فناوری اطالعات بهراحتی میتوان به آنها دستیافت تا بر اساس آن ،منابع ﻻزم را برای انجام پروژه تخصیص داد؛ که استفاده
از فناوری اطالعات ،دوره ارائه محصوﻻت ،فرآیند های نوآوری و حتی دوره حیات محصول را کوتاهتر از گذشته کرده است .پس
برای بقا و رقابتپذیری ﻻزم است مدیریت پروژه ،هرچه سریعتر و با استفاده از اطالعات و انتقال سریع آنها مدت اجرای
پروژهها را کاهش داده و محصوﻻت موردنظر خود را با سرعت وارد بازار نمایند [ .]16راقوناتان 31و ﻻرسن )3113( 31توسعه
سازمان مجازی بهمنظور استفاده بهینه از فناوری اطالعات در خلق مزیت رقابتی و بهرهمندی از کارکنان دانشمحور در
فعالیتهای گروهی ،یک راهبرد سازماندهی محیط کاری جدید محسوب میشود [.]10[ ]15

 -9سؤاالت تحقیق
برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این پژوهش ابتدا ﻻزم است ،سؤاﻻت تحقیق شناخته شوند و برای رسیدن به پاسﺦ آنها
روش و مسیر مشخصی معین گردد .لذا سؤاﻻت این تحقیق عبارتاند از:
سؤال اصلی :آیا استفاده از شبکههای اجتماعی تابهحال در فعالیتهای سازمان نقش مثبتی را ایفا کرده است؟
سؤال فرعی :آیا سازمان میتواند ،شبکههای اجتماعی را مبنایی برای فعالیتهای آینده خود قرار دهد؟

 -4روششناسی
روش تحقیق ما برای این مقاله روش تحقیق کاربردی است ،این نوع پژوهش مربوط به روشهای گزینش نمونه و استنباطها
و تعمیمها از نتایج و یافتهها در مورد جمعیتی که نمونهای از آن انتخابشده است؛ اما در اینجا هدف پژوهش در جهتت رشتد و
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بهینهسازی یک محصول یا روال یک فعالیت و خالصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد (ذهنتی) در موقعیتهتای واقعتی و زنتده
است [.]31
 -5-4قلمرو تحقیق
 )1-1-3قلمرو موضوعی تحقیق
حوزه نگرشی این تحقیق بحثهای مربوط به تأثیر شبکههای اجتماعی در امور اداری هست.
 )3-1-3قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این تحقیق زمستان سال  1203هست.
 )2-1-3قلمرو مکانی تحقیق
کارمندان و اعضای بنیاد بینالمللی آفاق
 -2-4جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارمندان و اعضای بنیاد بینالمللی آفاق میباشند .در این پژوهش برای انتخاب
نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده است .ازآنجاییکه جامعه موردبررسی جامعه نامحدود 33است لذا حجم
نمونه از رابطه ( )1تعیین میشود که برابر با  111نفر خواهد بود:
()1

z2 / 2 pq
d2

n

موفقیت = p

عدم موفقیت= q
میزان خطا= d 2

 -9-4روش گردآوری اطالعات
اطالعات موردنیاز این تحقیق ،بهواسطهی بررسیها و مطالعات کتابخانهای ،مصاحبه و پرسشنامه جمعآوریشده است .به
این صورت که پس از مطالعه کتب و مقاﻻت مرتبط ،مصاحبههای جداگانهای با چندین نفر از مهندسین شرکتهای نرمافزار ی
در حوزه شبکه های اجتماعی در مورد موضوع این تحقیق انجام شد .پس از اتمام کلیهی مصاحبهها ،موارد تأثیر شبکههای
اجتماعی در سازمانهای اداری مشخص شد و پرسشنامهای طراحی شد و بهصورت تصادفی به  111نفر از اعضا و کارمندان
ارسال شد تا به سؤاﻻت این پرسشنامه پاسﺦ بگویند .شایانذکر است که پیش از توزیع نهایی ،پرسشنامه مذکور در میان

 22منظور از نامحدود تعداد زیاد کارمندان و اعضای بنیاد بین المللی آفاق است.
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مهندسین آشنا به شبکههای اجتماعی جهت پیشآزمون توزیع گردیده و صحت آن به اثبات رسیده و سپس جهت توزیع نهایی
میان اعضای نمونه آماده گردید.
 -4-4متدولوژی انجام پژوهش
متدولوژی انجام این پژوهش در شکل ( )1نشان دادهشده است.
شکل ( :)5فرآیند انجام تحقیق

همانطور که در شکل ( )1نشان دادهشده ابتدا موارد مؤثر در شبکههای اجتماعی سازمانهای اداری با بررسی پیشینه
تحقیق و انجام مصاحبهها با خبرگان بهدستآمده و سپس این موارد با پرسشنامه به بررسی میزان اهمیت آنها در سازمان
مذکور میپردازیم و در انتها به بررسی نتیجهها و ارائه راهکارهای پیشنهادی خواهیم پرداخت.

 -1تجزیهوتحلیل دادهها و بحث
در مرحله نخست با مطالعات کتابخانهای و مصاحبه موارد تأثیرگذار در شبکههای اجتماعی سازمانهای اداری استخراج شد
این موارد به شرح ذیل هست:







افزایش اطالعرسانی
تسریع امور اداری
هماهنگی بین اعضا و کارمندان
کاهش وفاداری اعضا
افزایش تعهد کاری کارمندان
کاهش تحرک فیزیکی کارمندان
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کاهش وفاداری کارمندان
کاهش نظارت بر کارمندان و اعضا
افزایش همافزایی و رقابت بین سازمانی
افزایش سطح دانش اعضا و کارمندان
کاهش هزینههای سازمان

 -5-1تعیین معیارهای اصلی
برای امکانسنجی این طرح از روشهای وزندار فازی استفاده میکنیم در تجارت ،مباحث مالی ،مدیریت و علوم مختلف،
دانش و تجربه بعضی کارشناسان به بعضی دیگر از آنان ترجیح داده میشود این حالت را با  wiکه به کارشناسان نسبت داده
میشود [.]31
پیش از بیان روش وزندار فازی ﻻزم است مجموعه فازی و اعداد فازی بهاختصار تعریف شوند؛
تعریف ( :)1مجموعه فازی؛ اگر  Xمجموعهای از عناصر باشد که با  xنشان داده شود آنگاه مجموعه فازی در  ،Xمجموعه
زوجهای مرتب به شکل رابطه ( )3است:
()3
تابع عضویت یا درجه عضویت  xدر است .تابع عضویت ،مجموع  xرا فضای  Mتصویر میکند .اگر فضای تابع
عضویت ( )Mتنها شامل اعداد صفر و یک باشد آنگاه مجموعه موردنظر یک مجموعه کالسیک خواهد بود و اگر  Mشامل اعداد
حقیقی بین صفر و یک باشد آنگاه مجموعه موردنظر یک مجموعه فازی خواهد بود [.]33
تعریف ( :)3اعداد فازی؛ اعداد فازی ،مجموعههای فازی هستند که وقتی نمایش ضمنی عدم قطعیت همراه دادههای عددی
موردنیاز باشد از آنها استفاده میشود .بهبیاندیگر ،آنها مجموعه های فازی هستند که معانی عباراتی همچون تقریباً  2یا
نزدیک به  1/1را بیان میکنند .درواقع اعداد فازی واژههایی همچون تقریباً ،نزدیک به و نه کامالً را در کنار مقادیر عددی لحاظ
میکنند [.]32
بهعنوانمثال اعداد فازی خاص مثلثی  L_Rرا میتوان در قالب روابط ( )2و ( )3تعریف نمود؛ عدد فازی

از نوع L_R

است اگر و تنها اگر:

()2

جایی که  mمیانگین عتدد فازی

بوده و  αو βبه ترتیب کرانهتای چپ و راست آن میباشند .اگر α =β = 1آنگاه

برابر عدد قطعی  mخواهد بود].[33
یک عدد فازی مثلثی بهصورت

نشان دادهشده و به شکل رابطه ( )3تعریف میگردد.
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()3

جایی که  lو  uبه ترتیب کران پائین و باﻻی عدد فازی

میباشند.

تعریف ( :)2متغیرهای کالمی؛ متغیرهایی هستند که بهوسیله مجموعههای فازی بیان میشوند .برای مثال ،شناسههای
متغیر زبانی درجه حرارت ممکن است پایین ،متوسط و باﻻ باشند .چنین شناسههایی را ارزشهای فازی مینامند و هریک از
آنها بهوسیله تابع عضویت تعریف میشوند] .[15برای تبدیل متغیرهای کالمی در این پژوهش از طیف پنجتایی لیکرت
تبدیلشده به اعداد فازی استفادهشده است .طیف مورداستفاده در جدول ( )1نشان دادهشده است.

جدول ( :)1متغیرهای کالمی مورداستفاده
متغیر کالمی

عدد فازی مثلثی

خیلی کم

)(1،1,1،1,2

کم

)(1,1،1,2،1,1

متوسط

)(1,2،1,1،1,5

زیاد

)(1,1،1,5،1,0

خیلی زیاد

)(1,5،1,0،1

 -2-1رتبهبندی معیارهای اصلی
در این مرحله برای رتبهبندی معیارهای اصلی از روش تاپسیس فازی استفاده میشود .چن 32و هوانگ 33مراحل استفاده از
روش شباهت به گزینه ایدئال فازی را در یک مسئله تصمیمگیری چند معیاره به شرح زیر ارائه کرده است [ ]33و [:]31
گام اول-تشکیل ماتریس تصمیم
یک ماتریس تصمیم فازی به شکل رابطه ( )1را در نظر بگیرید.

23 Chen
24Hwang
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()1
به معنای سطح اهمیت دادهشده به معیار ام (  )=1,3,…,16توسط مشتری ام

در این ماتریس
) است.

(

گام دوم-تعیین ماتریس اهمیت نظرات پاسﺦدهندگان
در این مرحله ضریب اهمیت نظرات مشتریان به شکل ماتریس ( )6تعریف میشود.
در

()6

این
ماتریس

بیانگر میزان اهمیت نظر پاسخگو ام و  Kتعداد پاسخگو است که با توجه به رابطه ( )5وزن هر پاسخگو از رابطه

( )0محاسبه میشود .شایانذکر است مبنای وزن دهی آنتروپی هست.


()5


()0



1 1 ~2
~
~ xij 
~xij  xij    
xijk
k



~ 1 w
~1  w
~ 2    w
~k
w
j
ij
ij
ij
k

گام سوم -بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی
در این مرحله از تغییر مقیاس خطی برای تبدیل مقیاس معیارهای مختلف به مقیاس قابلمقایسه استفاده میشود .اگر اعداد
فازی بهصورت مثلثی باشند درایههای ماتریس تصمیم بی مقیاس برای معیارهای مثبت و منفی به ترتیب از روابط ( )0و ()11
محاسبه میشود.
()0

()11
بنابراین ماتریس تصمیم فازی بی مقیاس شده بهصورت معادله ( )11به دست میآید.
()11

گام چهارم-تعیین ماتریس تصمیم فازی وزندار
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ماتریس تصمیم فازی وزندار از ضرب کردن ضریب اهمیت هر مشتری در ماتریس بی مقیاس شده فازی به شکل رابطه
( )13به دست میآید.
()13
گام پنجم -یافتن حل ایدئال فازی و حل ضد ایدئال فازی
حل ایدئال فازی و حل ضد ایدئال فازی به ترتیب بهصورت زیر تعریف میشوند:

در این تحقیق ایدئال و ضد ایدئال طبق تعریف چن ( )1005بهصورت زیر خواهد بود:

گام ششم -محاسبه فاصله از حل ایدئال و ضد ایدئال
فاصله هر معیار از حل ایدئال و ضد ایدئال فازی به ترتیب از روابط ( )12و ( )13قابلمحاسبه است.
()12
()13

که منظور از

فاصله بین دو عدد فازی است که اگر

مثلثی باشند فاصله دو عدد برابر است با:

()11
گام هفتم-محاسبه شاخص شباهت
شاخص شباهت از رابطه ( )16محاسبه میشود:

و

دو عدد فازی
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()16
گام هشتم-رتبهبندی گزینهها
در این مرحله با توجه به میزان شاخص شباهت ،معیارها رتبهبندی میشوند بهطوریکه معیارها با شاخص شباهت بیشتر در
اولویت قرار میگیرند .نتایج حاصل در جدول ()3
جدول ( :)3رتبهبندی قابلیتها

رتبه

قابلیتها

1

افزایش اطالعرسانی

1,0321

1,5216

1,0300

3

افزایش سطح دانش اعضا و کارمندان

1,0136

1,6313

1,0610

2

کاهش هزینههای سازمان

1,0512

1,5610

1,0112

3

تسریع امور اداری

1,5156

1,6100

1,5210

1

هماهنگی بین اعضا و کارمندان

1,0132

1,5503

1,0102

6

افزایش تعهد کاری کارمندان

1,6063

1,6331

1,6350

5

افزایش همافزایی و رقابت بین سازمانی

1,6016

1,6136

1,6136

0

کاهش تحرک فیزیکی کارمندان

1,0363

1,5021

1,0100

0

کاهش نظارت بر کارمندان و اعضا

1,5011

1,3613

1,6036

11

کاهش وفاداری اعضا

1,6160

1,1331

1,1236

11

کاهش وفاداری کارمندان

1,1501

1,2301

1,3305

 -6راهکارهای پیشنهادی
فناوری اطالعات نیاز امروز جامعه است و سازمانهای پیشرو در جهت ارتقاء آن تالش میکنند ،در همین راستا از ابزارهای
مختلفی استفاده و روشها و فرآیندهای متفاوتی بکار گرفته میشود ،ازجمله ،ابزارهای شبکه اجتماعی است .بنیاد بینالمللی
آفاق بهعنوان یک سازمان پیشرو در امر تحول سازمانی از این ابزار در جهت تسهیل در امور اداری استفاده میکند .نوع نگاه
مدیران پس از راهاندازی و استفاده از این امکانات نگرانی آنها از مفید بودن آن و شناخت ضعفهای آن بود .طبق جدول () 3
مشخص شد که بعضی از موارد تأثیر بسیار مثبتی را طبق پرسشنامه تکمیلشده دارند و میتواند تأثیر زیادی در پیشرفت
داشته باشد و همچنین مواردی دیگری هم هستند؛ که آنها ممکن است باعث کاهش کیفیت بازدهی این مجموعه شوند.
بر اساس جدول ( )3موارد -1 :افزایش اطالعرسانی  -3امکان افزایش سطح دانش اعضا و کارمندان  -2کاهش هزینههای
سازمان  -3تسریع امور اداری ،ازنظر پرسششوندگان بسیار بیشتر اتفاق افتادهاند.
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البته موارد کاهش وفاداری کارمندان و اعضا امتیاز زیادی نگرفته است و حاکی از آن است که طبق نظر پرسششوندگان
این موارد اتفاق نمیافتاده است یا در سطح کمی اتفاق افتاده است اما بههرحال نیاز به پیگیری مدیران دارد.
ولی مورد کاهش تحرک فیزیکی کارمندان و کاهش نظارت بر اعضا و کارمندان مواردی است که باید موردتوجه بیشتری از
مدیران قرار گیرد و برای آن چارهای بیابند .طبق مطالعات انجامشده برای افزایش تحرک فیزیکی کارمندان ورزشهای سبک
در محل کار پیشنهاد میشود و برای افزایش نظارت بر اعضا و کارمندان پروژهای کردن کار و قرار گرفتن در گروههای کوچکتر
و قابلکنترلتر برای افزایش نظارت پیشنهاد میشود.

 -7نتیجهگیری
مزیت رقابتی از مهم ترین اهداف هر سازمان است و همواره برای رسیدن به این مهم شرکتهای بزرگ از ابزارهای مختلفی
بهره بردهاند یکی از این ابزارها فناوری اطالعات است .فناوری اطالعات مطابق با اصول مدیرت دانش به سازمان کمک میکند
که سرمایه دانشی خود را کنترل و در جهت پیشرفت سازمان بکار گیرد .امروزه مدیریت دانش بیشتر از ابزاری برای پیشرفت،
تبدیل به نیازی برای حیات شده است و ابزارهای مدیریت دانش هرروز با ابتکاری تازه به کمک سازمانهای میآیند یکی از این
ابزارها که در بسیاری از سازمانها مورداستفاده قرار میگیرد ،ابزار شبکهسازی است .این ابزار امروزه در قالبهای مختلفی
همچون شبکههای اجتماعی مورداستفاده قرار میگیرد.
بسیاری از سازمانها برای باﻻ بردن بازده خود این ابزار را بهصورت خصوصی در سازمان پیادهسازی میکنند که درنتیجه
اعضای آن افرادی با اهداف مشترک هستند .این شبکهها میتوانند در قالب شبکههای اجتماعی باشند بنیاد بینالمللی آفاق با
استفاده از شبکههای اجتماعی سازمانی خود میتواند در عرصههای مختلف پیشرفتهای چشمگیری را داشته باشد.
با توجه به جدول شماره  3میتوان بیان داشت سازمان میتواند شبکههای اجتماعی استفادههای زیادی را ببرد .استفاده از
قابلیتهای موجود ،نقش مهمی در پیشرفت سازمان داشته است؛ و استفاده از مواردی هم میبایست با اصالح رویههایی صورت
پذیرد تا روند روبهپیشرفت این سازمان همچنان رو به رشد باشد.
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 مراجع-8
1205 ، سایت راهکار مدیریت، تحول اداری. مریم،[ استاد زاده1]
1200 ،30  شماره، ماهنامه افق ایران، منصور نژادی،] چالشهای نظام اداری در تشکیل سازمانها و تیمهای مجازی3[
 الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمانهای دولتی بر،1203  زاده وجه اهلل، سید علی؛ قربانی، محسن؛ سید نقوی،] ترابی0[
.16-31 ،1203  پاییز،3  شماره،2  دوره. فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی،اساس مفروضات خدمات دولتی نوین
. فصلنامه مدیریت سازمانهای دولتی، سازوکارهای ارتقای بهرهوری بخش عمومی ایران،1202 ] دانائی فرد حسن و هراتی حمیدرضا0[
.63-1 ،1202  تابستان،2  شماره،3 دوره
.اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، »  «نقش فناوری اطالعات در مدیریت پروژه، 1202، [فرزاد طرهانی و محسن زندی16]
. انتشارات آتی نگر،» «مدیریت دانش از ایده تا عمل،1200،[پیمان اخوان و روح اهلل باقری10]
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