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سازمان ها به  مثابه شبکه هاى اجتماعى حرفه اى  تخصصى: 
معرفى استعاره اى براى تبیین جایگاه افراد و دانش در سازمان

مرتضی نبی  میبدي | سیروس علیدوستی | مریم نظري

آن  برای سازمان و نقش  اجتامعی حرفه ای  تخصصی  استعاره شبکه  هدف: معرفی 
در شکل گیری الگوهای فکری کارکنان به عنوان بسرتی تازه برای ارتباطات سازمانی.

یک  مطالعه  با  حرفه ای تخصصی  اجتامعی  شبکه های  مفاهیم  ابتدا  روش شناسی: 
شبکه ایرانی از این گونه شناسایی شدند. بر پایه مفاهیم به دست آمده و با پشتیبانی 

متون مرتبط نقش بسرتساز این شبکه ها در مدیریت ارتباطات سازمانی تبیین گردید.

از  اجتامعی  الف)  را  سازمان  حرفه ای تخصصی،  اجتامعی  شبکه  استعاره  یافته ها: 
افراد و گروه های تخصصی برای برقراری ارتباط حرفه ای؛ ب) محیطی مشارکتی برای 

ایجاد، سازمان د هی، و به اشرتاک گذاری اطالعات و دانش سازمانی؛ و پ) ابزاری برای 

ارائه خدمات شغلی و حرفه ای در راستای پشتیبانی از افراد و دانش آنها می بیند. 

شبکه های اجتامعی حرفه ای تخصصی الگوهای فکری سازمانی را به گونه ای دگرگون 

می سازند که افراد و دانش بتوانند نقش پررنگ تری در پیشربد اهداف سازمانی ایفا 

کنند.

بیش  سازمان  برای  اجتامعی حرفه ای تخصصی  شبکه  استعاره  به  نگاه  نتیجه گیری: 
از آنکه مبتنی بر فناوری باشد بر مبنای یک توامنندساز با توانایی برپایی اجتامعی 

پویا و دانش محور استوار است؛ که در جهت تغییر بینش مدیران و کارکنان سازمانی 

به سوی سازمان هایی فرد/ دانش محور در حرکت است.

شبکه اجتامعی حرفه ای تخصصی، ارتباطات سازمانی، دانش سازمانی، استعاره  های سازمانی
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مقدمه
فناورى  اطالعات و ارتباطات نخستین تأثیر را بر الگوهاى فکرى اقتصادى از سال 
1985 به این سو برجاى گذاشت، به گونه اى که سبب شد تا از راه مشارکت، ارتباطات 
تازه اى میان بازیگران صنعت شکل گیرد (کاپلو5، 1996) که در آن، گونه هاى ناهمگون 
شرکاى راهبردى و دیگر تعامل هاى میان سازمانى در کنار یکدیگر قرار گیرند (کراونس، 
پیرسى، و شیپ6، 1996). همراه با گسترش این فناورى ها،  روش هاى تازه اى براى 
تعامل هاى درونى و بیرونى سازمان ها پدید آمد که گستردگى و سادگى بیشتر آنها را 
به  همراه داشت. اندیشه  اى که پیش از این، ارتباطات سازمانى را در قالب هایى مانند 
تعامل رو در رو و نامه نگارى مى دید با پیدایش فناورى هاى نوین در حال تغییر بود. 
نقطه پیچش این موضوع پدید آمدن وب و پس از آن وب 2 و شبکه هاى اجتماعى 
بود که روح تازه اى به کالبد ارتباطات گروهى و شبکه اى دمید و نقش تعامل ذى نفعان 
و مشارکت آنها را در ساخت محتوا و اشتراك دانش پررنگ ساخت (اریلى7، 2005؛ 
پیچش  این  مزمن9، 2009).  و  یوزلوئل  حریرى، 1394؛  و  عنبرى  داوسون8، 2009؛ 
مفاهیم  باید  نخست  سازمانى،  ارتباطات  در  نقش  ایفاى  براى  که  است  اندازه اى  به 

شکل دهنده آن شناخته شود.
دیدگاه هاى پژوهشگران براى بررسى و تبیین مسائل گوناگون مى تواند در تأثیر 
پدیده هایى تازه قرار گیرد. جهان با ورود به دوره انقالب صنعتى مانند ماشینى بزرگ 

سازمان ها به  مثابه شبکه هاى اجتماعى حرفه اى تخصصى1:
معرفى استعاره اى براى تبیین جایگاه افراد و دانش در سازمان

مرتضی نبی  میبدي2
سیروس علیدوستی3
مریم نظري4

تاریخ دریافت: 95/11/14
تاریخ پذیرش: 96/01/19
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سازمان ها به  مثابه شبکه های 
اجتامعی حرفه ای تخصصی

و منظم پنداشته شد و با شناخت رازهاى مغز آدمى، استعاره دیگرى پدید آمد و جهان 
از منظر یک کل نگار1 ( هولوگرام) بررسى شد. نظریه هاى مربوط به سازمان دهى افراد 
و دانش نیز در هر دوره تحت تأثیر مجموعه اى از باورها و استعاره ها شکل گرفته 
و انگاره جدیدى را پدید آورده است (مشبکى، 1387). از زمان پیدایش شبکه هاى 
پوشش  غیررسمى  و  عمومى  بافتى  در  را  افراد  میان  تعامل  شبکه ها  این  اجتماعى، 
داده اند و همین امر سبب شد که کسب وکارهاى مختلف براى ارتباط بهتر با کاربران 
خود به استفاده از این فناورى  ها در یک فضاى باز تشویق شوند (بیرد و پاراسنیس2، 
2011). با این حال، با گسترش این شبکه ها به سوى فضایى حرفه اى تر و تخصصى تر 
سطح تازه اى از ارتباط و محتوا پدید آمد که همان برقرارى ارتباط در بافتى حرفه اى تر 
(ارتباطات کارى و رسمى) و به اشتراك گذارى محتوا در شکلى تخصصى تر (علمى) 

است. از جمله این نوع شبکه  ها مى  توان به ریسرچ گیت3 اشاره داشت.
رویکردى استعارى به سازمان به مثابه4 شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى مى تواند بینش 
ما را به بُعد ارتباطى سازمان افزایش دهد و بنیان ها و محورهاى تازه اى را براى بازتعریف 

تعامالت و دانش سازمانى فراهم کند، و الگوى فکرى تازه اى را در سازمان شکل دهد.
سؤال این است که چگونه یک شبکه اجتماعى مى تواند به تغییر باورها و الگوهاى 
و  شبکه ها  این  از  بعضى  موفقیت  مى توان به  پاسخ،  در  شود.  سازمانى منجر  فکرى 
کاربرد آنها در بخش هاى گوناگون جامعه اشاره داشت که با تکیه بر مجموعه اى از 
انگاره ها و نظریه هاى اجتماعى و ارتباطى (برگر، کالیر، کالیر، و پروبست5، 2014؛ 
کوان و ون6، 2010)، مانند نظریه شبکه اجتماعى7، نظریه هویت اجتماعى8، نظریه 
سرمایه اجتماعى9، نظریه اثرهاى مثبت شبکه اى10، و مانند آنها توانسته  اند زمینه ساز 
تغییر بخش هایى از ارتباطات سازمانى باشند. هر یک از این نظریه  ها همچنین مى  تواند 
مبنایى را براى تجزیه و تحلیل این شبکه  ها در اختیار پژوهشگران قرار دهد. از این 
رو، زمانى که از شبکه اجتماعى سخن به میان مى آید، غیرمستقیم اشاره به نظریه ها 
و روش هاى پشتیبانى دارد که قدرت و هویت خود را از آن کسب مى  کند. از سوى 
دیگر، درك کارکرد این شبکه  ها از درك انتزاعى نظریه ها ساده تر است و همین راه را 

براى استفاده از مفهوم شبکه اجتماعى به عنوان یک استعاره باز مى کند.
آثار گوناگونى در زمینه استعاره هاى سازمانى منتشر شده است (جدول 1). یکى 
است  مورگان13  نوشته  سازمان12  سیماى  موضوع،  این  سرشناس11  و  پیشگام  آثار  از 
(مورگان، 2006؛ کورنلیسن و کافوروس14، 2008) که روایتى ا ز آن به زبان فارسى 

موجود است (مشبکى، 1387).

1. Holography
2. Baird & Parasnis

3. ResearchGate
4. در نوشته هاى فارسى، واژه هایى مانند 
به منزله، به مثابه، به عنوان، و همچون 

براى اشاره به استعاره به کار رفته اند.
5. Berger, Klier, Klier, & Probst
6. Kwon & Wen
7. Social Network Theory
8. Social Identity Theory
9. Social Capital Theory
10. Theory of Positive Network 

Effects
11. با توجه به "گوگل اسکالر" 

ویرایش هاى گوناگون این کتاب یکى از 
پراستنادترین ها در این موضوع به شمار 

مى آید.
12. Images of organization
13. Morgan
14. Cornelissen & Kafouros
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جدول 1. استعاره هاى سازمانى و زمینه موضوعى آنها

منبعموضوعاستعاره
ماندر، سالومون، و ونگ۲، ۱۹۹۲سازماندهی اطالعاتانباشتگی ها۱

اسرتاتی۴، ۱۹۹۷فرهنگ سازمانیابرمنت۳
اسرتاتی، ۱۹۹۷فرهنگ سازمانیعکس۵

اسویک و مونتگمری۶، ۱۹۹۹تغییر سازمانیحیوانات

اسویک و مونتگمری، ۱۹۹۹راهربد سازمانیاجزای ماشین

شهرت سازمانیتجسم شخصیتی۷
دیویس، چون، داسیلوا، و راپر۸، 

۲۰۰۱
هنسمنس۰۱، ۲۰۰۳دگرگونی نهادیحرکت اجتامعی۹

کاموچه، کنها، و کنها۲۱، ۲۰۰۳بداهۀ سازمانی۱1موسیقی

ملربگ و پاروینن۳۱، ۲۰۰۳مدیریت راهربدیرود

منایش خانه۱4
شکل دهی به هویت و اجرای نقش 

در سازمان
کرنلیسن۵۱، ۲۰۰۴

مورگان، ۲۰۰۶فرمانروایی تفکر ماشینیماشین
مورگان، ۲۰۰۶پادرمیانی طبیعتموجود زنده۱6

مورگان، ۲۰۰۶یادگیری و خودسازمان دهیمغز

مورگان، ۲۰۰۶آفرینش واقعیت اجتامعیفرهنگ

مورگان، ۲۰۰۶منافع، تعارض، و قدرتنظام سیاسی
مورگان، ۲۰۰۶کاوش غار افالطونیزندان روح۱7

مورگان، ۲۰۰۶آشکارسازی منطق دگرگونیسیال و دگرگون۱8
مورگان، ۲۰۰۶روی زشت سازمانابزارهای سلطه۱9

پورعزت و هاشمیان، ۱۳۸۶هستی شناختی سازمانراه

الوانی و رحمتی، ۱۳۸۶درک ماهیت و ابعاد گوناگون سازمانکانون طیف های متقاطع
کاکس۱۲، ۲۰۰۶توسعۀ سازمانیآذین بندی سازمانی۲0

کلب۳۲، ۲۰۰۸تعامالت درون و میان سازمانیاتصال۲2

مسئولیت اجتامعی سازمانرسانه
دانایی فرد، بابایی مجرد، و صفری، 

۱۳۹۰

جعفری هفتخوانی، ۱۳۹۱سامان دهی سازمان های فرهنگیمنظومۀ شمسی

زندگی و مرگ سازمان های اجتامعیققنوس
پورعزت، روزبهانی، عطار، و 

سعدآبادی، ۱۳۹۳

1. Piles
2. Mander, Salomon, & Wong
3. Hypertext
4. Strati
5. Photograph
6. Oswick & Montgomery
7. Personification
8. Davies, Chun, da Silva, & 

Roper
9. Social movement
10. Hensmans
1 1 . O r g a n i z a t i o n a l 

improvisation
12. Kamoche, Cunha, & 

Cunha
13. Lamberg & Parvinen
14. Theatre
15. Cornelissen
16. Organisms
17. Psychic prison
18. Flux and transformation
19. Instruments of domination
20. Organizational decoration
21. Cox
22. Connectivity
23. Kolb
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سازمان ها به  مثابه شبکه های 
اجتامعی حرفه ای تخصصی

پژوهش حاضر، با معرفى استعاره شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى براى سازمان، 
درك تازه اى از مدیریت ارتباطات درون سازمانى با تعیین جایگاه افراد و دانش عرضه 
اجتماعی  شبکه  عملى  کاربرد  الف)  شد:  مطرح  پرسش  دو  راستا  این  در  مى کند. 
حرفه اي تخصصی چیست؟، و ب) چگونه این شبکه ها مى توانند بر الگوهاى فکرى 

سازمان در زمینه تعامل میان افراد و دانش اثرگذار باشند؟  
معرفى  در  بلکه  نیست،  تازه  فناورى  یک  معرفى  در  حاضر  پژوهش  نوآورى 
استعاره شبکه اجتماعى در سازمان و نقش این استعاره در شکل گیرى تفکرى تازه 
درباره مدیریت تعامل افراد و سازمان دهى دانش سازمانى است. پایه هاى این تفکر 
در برداشت هاى پشت پرده مفهوم شبکه هاى اجتماعى حرفه اى تخصصى ریشه دارد. 
این تفکر به ویژه براى سازمان هاى نوآور و دانش بنیان مهم است که نیروى انسانى و 

دانش، پایه هاى موفقیت آنها را شکل مى دهند.

روش شناسى
براى معرفى استعاره شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى براى سازمان، این پژوهش در 

دو گام انجام شد:
گام نخست: مفهوم سازى شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى

الگوهاى  بر  حرفه اى تخصصى  اجتماعى  شبکه  نقش  بررسى  براى  گام  مهم ترین 
فکرى سازمان، مفهوم سازى این شبکه براى شناخت آن است. جاى خالى تعریف 
این گونه شبکه ها در نوشته ها دیده مى شود، بنابراین به روش هایى نیاز بود که بتواند 
این مفاهیم را از دل بافت بیرون کشند. این مفهوم سازى با روش مطالعه موردى با 
رویکرد آیزانهارت1 انجام شد. در این روش با تجزیه و تحلیل درون موردى به همراه 
شیوه هاى میان موردى و برداشت هاى کلى، داده ها، تم ها، مفاهیم، و حتى روابط اولیۀ 
میان متغیرها آشکار مى شوند (آیزانهارت، 1989). فرایند تجزیه و تحلیل داده ها در 
این روش، استقرایى2 و تکرارشونده3 است و به ارائه یافته هاى بافتى، معتبر، و قابل 

پشتیبانى مى انجامد (مریام4، 2010).
"مورد" در این پژوهش، شبکه اجتماعى "انجمن" است. این شبکه با هدف ساخت 
ایران"  اطالعات  فناورى  و  علوم  "پژوهشگاه  در  پژوهشگران  میان  اجتماعى  شبکه 
(ایرانداك) راه  اندازى شد و نخستین شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى پژوهشگران 
در ایران به شمار مى آید5. به دلیل ارزش آن که همان ویژگى هاى حرفه اى و تخصصى 
بودن و همچنین در دسترس بودن است، ما آن را براى مفهوم سازى شبکه اجتماعى 

1. Eisenhardt
2. Inductive
3. Iterative

4. Merriam
5. این شبکه پیش تر با نشانى

 http://anjoman.irandoc.ac.ir 
در دسترس بود، ولى در تاریخ ارسال 

مقاله به دلیل پاره اى از سیاست ها دیگر 
در دسترس نیست.
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حرفه اى تخصصى در بافت ایران انتخاب کردیم. واحدهاى تجزیه و تحلیل در اینجا 
از  تجربه ها  این  ثبت  و  شناسایى  براى  است.  کاربران  و  سیاست گذاران  تجربه هاى 
مصاحبه استفاده شد. مصاحبه شونده ها با روش نمونه گیرى هدفمند انتخاب شدند. به 
این ترتیب که نخست، مصاحبه با افراد آگاه و پاسخ گو در شبکه اجتماعى "انجمن" 
شبکه  این  در  تجربه  با  و  فعال  کاربران  با  ادامه،  در  و  (سیاست گذاران)  شد  آغاز 
ادامه یافت. براى ناشناس ماندن مشارکت کنندگان در پژوهش، سیاست گذاران شبکه 
اجتماعى "انجمن" با عنوان سیاست گذار (سیاست گذار1 تا سیاست گذار4)، و کاربران 

با عنوان کاربر (کاربر1 تا کاربر5) کدگذارى شدند.
انجام مصاحبه پس از اشباع نظرى1 در الگوهاى به دست آمده از داده ها متوقف 
شد (آیزانهارت، 1989). یعنى هنگامى که پس از چند مصاحبه مفهوم تازه اى براى 

تعریف شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى دریافت نشد مصاحبه ها متوقف شدند. 
به کار  داده  گردآورى  منبع  در  مثلث بندى2  روش  پژوهش،  روایى  افزایش  براى 
داده هاى  با  کاربران  و  سیاست گذاران  با  مصاحبه  داده هاى  که  ترتیب  این  به  رفت. 
مستندهاى گردآورى شده و مشاهده از شبکه تطبیق داده شدند. همچنین آشنایى و 
تجربه پژوهشگر در موضوع هاى بیان شده در پژوهش و گذراندن زمان طوالنى براى 
پژوهش  روایى  افزایش  دیگر  موارد  از  یکى  اجتماعى  شبکه هاى  بافت  در  پژوهش 
پروتکل  یک  از  پژوهش،  پایایى  افزایش  براى  است.  کرز ِول3(2014)  باور  به  کیفى 
مکس کیودى اِى4  کیفى  داده هاى  تحلیل  نرم افزار  از  و  داده ها  گردآورى  براى  روشن 
صوتى  فایل  با  مصاحبه ها  رونوشت  متن  شد.  استفاده  داده ها  نظام مند  تحلیل  براى 
تطبیق داده شد تا اشتباهى در این زمینه رخ ندهد. همچنین کوشش شد تا با تطبیق 
مداوم داده ها با کدها و همچنین یادداشت بردارى دربارة آنها و تعریفشان، کدها در 

طول پژوهش معانى یکسانى را برسانند.
گام دوم: تبیین سازمان به عنوان شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى

در این گام، مفاهیم به دست آمده از داده ها درباره شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى 
و  معنا  بازمفهوم سازى  نظرى  بناى  ساخت  براى  متون،  از  برگرفته  شواهد  به همراه 

کارکرد سازمان ها به کار رفت.

یافته ها
از  آمده  به دست  مفاهیم  موردى،  مطالعه  یافته هاى  برپایه  نخست  بخش،  این  در 
و  مفاهیم  این  برپایه  سپس،  مى شوند.  ارائه  حرفه اى تخصصى  اجتماعى  شبکه هاى 

1. Theoretical saturation
2. Triangulation
3. Creswell
4. MaxQDA
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شواهدى از نوشته ها، استعاره شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى براى سازمان تبیین 
مى شود. 

آنها  تطبیق  همچنین  و  کاربران،  و  سیاست گذاران  مصاحبه هاى  تحلیل  و  تجزیه 
شبکه  که  داد  نشان  شبکه  از  انجام شده  مشاهده هاى  و  شده  گردآورى  مستندهاى  با 

اجتماعى حرفه اى تخصصى در قالب سه مفهوم قابل تبیین است:
  مفهوم نخست: به عنوان اجتماعى از افراد و گروه هاى تخصصى براى برقرارى 

ارتباط علمى؛
  مفهوم دوم: به عنوان محیطى مشارکتى براى ایجاد و به اشتراك گذارى محتواى 

علمى؛ و
  مفهوم سوم: به عنوان ابزارى براى ارائه خدمات علمى مرتبط 

مفهوم نخست: اجتماعى از افراد و گروه هاى تخصصى براى برقرارى ارتباط علمى
شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى که در زمینۀ علمى فعالیت مى کند، اجتماعى از 
افراد علمى و گروه هاى تخصصى را شکل مى دهد (کاربر3؛ کاربر5) به گونه اى که فرد 
مى تواند در آن شبکه، روابط علمى خود را گسترش دهد (کاربر1؛ کاربر4). کاربر1 

این موضوع را با بیان نمونه اى بازتر مى کند:
چه  داره،  عالقه  حوزه هایى  چه  به  او  نمى دونم  من  ولى  منه  مدیر  اداره  "تو 

پژوهش هایى داره انجام میده و اگر بدونم شاید بتونم باهاش همکارى کنم".
جهان  ذهن  به  که  اولیه اى  مفهوم  اجتماعى،  "شبکه  در  سیاست گذار1  گفته  به  
تعریف  اجتماع  این  خمیرمایۀ  به عنوان  ارتباط  این رو،  از  است.  ارتباط  میاد"  امروز 
مى شود (سیاست گذار1؛ سیاست گذار2). براى برقرارى این ارتباط، هر فرد مى کوشد 
تا ابتدا خود و کارهایش را معرفى کند و به  گونه اى از این فضا براى بازتولید "هویت 
سیاست گذار4؛ کاربر1).  نماید (سیاست گذار1؛  استفاده  اعتبار  علمى" خود و کسب 
سپس با هویتى که از خود ساخته در این اجتماع حضور پیدا مى کند و به برقرارى 
ارتباط  مانند  قالب هایى  در  سیاست گذار2)  (سیاست گذار1؛  علمى  جامعه  با  ارتباط 
و  علمى  زمینه هاى  پژوهشگردر  دو  ارتباط  و  استاد،  با  دانشجو  ارتباط  همایش،  در 

پژوهشى مى پردازد (سیاست گذار1؛ سیاست گذار3؛ سیاست گذار4؛ کاربر5).
از دیدگاه استعارى، مفهوم نخست شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى سازمان را 
مى کند.  تعریف  آنها  میان  حرفه اى  ارتباط  و  تخصصى،  گروه هاى  افراد،  محور  بر 
هستند.  مشخص  هدف هایى  به  دستیابى  براى  افراد  از  آگاهانه  آرایشى  سازمان ها 
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مى تواند  سازمانى  بخش هاى  و  گروه ها  قالب  در  یکدیگر  با  افراد  ارتباط  بنابراین، 
هدف هاى سازمانى را پیش ببرد. بسیارى از سازمان هاى امروزى داراى ساختارهاى 
باز و انعطاف پذیرى هستند که گروه هاى کارى و ارتباطات باز را در درون سازمان 
پوشش مى دهند (رابینز و کولتر1، 2012). سازمان به عنوان شبکه اجتماعى، سازمانى 
است که ارتباطات سنتى افراد و گروه هاى سازمانى را به فضاى اینترانت سازمانى 
گسترش مى دهد (لى و چن2، 2011). البته منظور از ارتباطات در این بافت، روابط 
حرفه اى میان افراد است که برپایه فعالیت هاى حرفه اى مشترك و نه روابط شخصى 
میلن،  (دیمیکو،  کند  کمک  آنها  کارى  پیشرفت  به  مى تواند  و  مى گیرد  شکل  افراد 
ِگیِر، دوگان، برون هالتز و مولر3، 2008؛ موزیال و کازینکو4، 2013). گروه هایى هم 
که در این راه شکل مى گیرند مى توانند نقش گروه هاى پروژه اى را ایفا و از این راه 
ساختارهاى انعطاف پذیرى مانند ادهوکراسى و ماتریسى را ایجاد کنند (رابینز، 1387).

مفهوم دوم: محیطى مشارکتى براى ایجاد و به اشتراك گذاشتن محتواى علمى
کاربران  را  همه[ محتوا]  ندارد،  "محتوایى  خود  اجتماعى  شبکه  کاربر2،  گفته  به 
به  خود  کاربران  فعالیت  براى  را  محیطى  باید  شبکه ها  این  بنابراین،  مى کنند".  تولید 
شکل ایجاد محتواى مشارکتى فراهم کنند (سیاست گذار2؛ کاربر2). این محیط کمک 
کارهاى  جریان  در  به گونه اى  و  شوند  آگاه  یکدیگر  فعالیت  از  کاربران  تا  مى کند 

یکدیگر و حتى کارهاى روز علمى قرار گیرند (سیاست گذار1؛ کاربر1). 
محیط  این  از  افراد  برخى  مى گیرد.  به خود  را  گوناگونى  قالب هاى  فعالیت،  این 
براى ایجاد محتواى علمى به گونه مشارکتى استفاده مى کنند. این مشارکت مى تواند 
کارهایى  یا  علمى،  نقد  و  بحث  پاسخ،  و  پرسش  ایده ها،  و  دیدگاه  تبادل  شکل  به 
مانند تعیین کلیدواژه هاى پژوهش، و حتى "الیک" کردن انجام شود (سیاست گذار1؛ 
سیاست گذار2؛ کاربر1؛ کاربر2؛ کاربر5). برخى افراد با شبکه اجتماعى محتواى علمى 
ایجادشده خود (مانند مقاالت) را به اشتراك مى گذارند (سیاست گذار1) یا به گفتۀ 
پژوهشى،  و  علمى  اجتماعى  شبکه  یه  توى  که  هست  این  "انتظارم  سیاست گذار2، 
جنس من رو پاسخ گو باشه و من بتونم اجناس خودم [را در آنجا] عرضه کنم" و 
برخى هم مانند کاربر4 از آن براى یافتن اطالعات "در حیطۀ مدیریت" یا روى هم رفته، 

محتواى مناسب خود استفاده مى کنند. 
را  سازمان  حرفه اى تخصصى،  اجتماعى  شبکه  دوم  مفهوم  استعارى،  دیدگاه  از 
شکل  سازمانى  دانش  و  اطالعات  اشتراك گذارى  به  و  سازمان دهى،  ایجاد،  برپایه 

1. Robbins & Coulter
2. Lee & Chen
3. DiMicco, Millen, Geyer, 

Dugan, Brownholtz & 
Muller

4. Musiał & Kazienko
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محتوا  تبادل  نیازمند  وظایفشان  رساندن  انجام  به  براى  سازمان  کارکنان  مى دهد. 
که  بگذارد  ابزارهایى  خود  ارتباطى  شبکه  بستر  روى  باید  سازمان  بنابراین،  هستند. 
ایجاد و به اشتراك گذارى اطالعات و دانش را در سازمان آسان کنند. فناورى هاى 
وب 2 مى توانند زمینه ساز شکل گیرى ایده هاى تازه اى براى سازمان دهى اطالعات و 
اشتراك گذارى ایده ها و دانش در سازمان باشند (یان، یانگ، و وانگ1، 2008). به ویژه 
اینکه این ایده ها در مواردى با شبکه هاى اجتماعى یکپارچه شده اند و از آنها براى 
افزایش دانش مشارکتى در سازمان استفاده مى شود (سیناپس23، 2016). این موضوع 
منظورة  چند  گروه هاى  نیازمند  که  است  مهم  نوآور  و  دانش بنیان  سازمان هاى  براى 
تخصصى و ساختارهاى انعطاف پذیر براى جریان باز اطالعات و دانش در سراسر 

سازمان هستند (رابینز، 1387).
با  را  آن  اتصال  نقطه  اجتماعى،  شبکه  استعاره  در  محتوا  و  کاربر  نقش آفرینى 
نوآورى در سازمان روشن مى کند. نوآورى، فرایندى مبتنى بر تعامل افراد و دانش 
است. در واقع، عامل کلیدى موفقیت براى نوآورى این است که سازمان بتواند به 
دانش افراد دست یابد، آن را از فردى به فرد دیگر انتقال دهد، و آن را نگه دارد (آلن 

و هن4، 2007؛ کمنینوس5، 2006).

مفهوم سوم: ابزارى براى ارائه خدمات علمى مرتبط
افزون بر دو بُعد ارتباط کاربران و محتوا که ابعاد اصلى شبکه هاى اجتماعى را 
براى  ابزارى  به عنوان  مى تواند  حرفه اى تخصصى  اجتماعى  شبکه  مى کنند،  پایه ریزى 
ارائه خدمات علمى مرتبط به کار گرفته شود. این ابزار در واقع ارزشى است که از 
تعامل کاربر و محتواى علمى پدید مى آید. این فضاى حرفه اى به کاربر علمى کمک 
مى کند تا بتواند فرصت هاى شغلى علمى تازه اى را بیابد یا از آن براى پیشنهاد طرح 

پژوهشى و یافتن همکار استفاده کند (سیاست گذار1؛ کاربر4).
شبکه هاى اجتماعى همچنین مى توانند به عنوان ابزارى براى اطالع رسانى رویدادهاى 
علمى مانند همایش ها، اخبار دانشگاهى، یا حتى در سطحى که به گفتۀ سیاست گذار3، 
که  دانشجو  اون  به  بیاد  اس.  ام.  اس.  یه  بعد  و  شبکه  توى  بگذاره  رو  نمره ها  "استاد 
کاربر2).  کاربر1؛  (سیاست گذار3؛  شوند  گرفته  به کار  گذاشته"،  رو  نمره ها  استادت 
کاربرد این شبکه ها به عنوان ابزارى براى ارزیابى علمى استادان، یافتن نمونۀ پژوهش، 
حل چالش هاى پژوهشى، یا روى هم رفته به گفته کاربر1، "هر ابزارى که کمک کنه به 
پژوهشگر که این زندگى پژوهشى و علمى رو راحت تر انجام بده" (سیاست گذار4؛ 

1. Yan, Yang, & Wang
2. CynapseTM
3. 
4. Allen & Henn
5. Komninos
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کاربر1؛ کاربر4)، از کاربردهاى ابزارى دیگر این شبکه ها هستند.
سازمان  حرفه اى تخصصى،  اجتماعى  شبکه  سوم  مفهوم  استعارى،  دیدگاه  از 
مى نگرد.  اجتماعى  شبکه  بستر  در  مرتبط  شغلى  و  حرفه اى  ابزارهاى  ارائه دهنده   را 
ابزارهایى مانند مدیریت منابع دانش، متخصص یاب براى پروژه ها، تابلوى اعالنات 
اخبار و رویدادهاى سازمان، و ابزارهاى ویژة ارائه خدمات سازمانى (مانند خدمات 
کتابخانه اى) که باید گونه اى باشند که زندگى حرفه اى افراد ذى نفع را آسان تر کنند. 
مبناى این خدمات، پرداختن به ارزش هایى است که از تعامل افراد و دانش در سازمان 
پدید مى آید. در اقتصاد شبکه اى که ارزش در ارتباطات شبکه اى میان سازمان، شرکا 
و مشتریانش است، اهمیت مدل هاى خطى در ارزش آفرینى کمتر شده و نگاه ها به 
سوى شبکه ارزش رفته که در آن تمرکز بیشتر بر ایجاد ارزش است تا خود محصول 
یا خدمت (پپارد و ریلندر1، 2006). در واقع، شبکه اجتماعى یک سیستم ارزش آفرین 
و  کاربران  به دست  اصلى  ارزش  آن،  در  که  مى کند  ایجاد  سازمان  در  را  غیرمتمرکز 
ارتباطات آنها و نیز محتوا پدید مى آید (بریگز2، 2009) و خدماتى نیز براى پشتیبانى 
پژوهشگرمحور"  دیجیتالى  "قفسه هاى  مى شود.  فراهم  آنها  ارائه  و  ارزش ها  این  از 
نمونه اى از این ابزارهاست. این قفسه ها مدیریت منابع اطالعات و دانش سازمان را 

در یک بستر مشارکتى امکان پذیر مى سازند (نبى میبدى و رسولى3، 2015). 
این دگرگونى ها نیازمند تغییر بینش مدیران و افراد سازمان نسبت به شبکه هاى 
اجتماعى حرفه اى تخصصى است. مدیران باید به این درك برسند که سازمان نیازمند 
و  نامشخص  موقعیت هاى  در  واکنش  و  رویارویى  براى  مستقل  و  قدرتمند  افراد 
ناآرام است (هافلیگر، مونتیرو، فوراى، و ون کروق4، 2011). افراد نیز باید به این 
درك برسند که مشارکت و همکارى آنها در حل چالش مى تواند مایۀ مزیت رقابتى 
پایدار براى سازمان شود (بیکر، مک کى، مردن، دانینگ، و شواستر5، 1996). همین 
فکرى  الگوى  شکل گیرى  بنیان  و  اجتماعى  شبکه  استعاره  ایده  بینش ها  در  تغییر 
شبکه اجتماعى است که در آن، سازمان هم با سه محور پایه ریزى مى شود (شکل 
1): نخست، سازمان به عنوان اجتماعى از افراد و گروه هاى تخصصى براى ارتباط 
اشتراك گذارى  به  و  ایجاد  براى  مشارکتى  محیطى  به عنوان  سازمان  دوم،  حرفه اى؛ 
خدمات  ارائه  براى  ابزارى  به  عنوان  سازمان  سوم،  و  سازمانى؛  دانش  و  اطالعات 

شغلى و حرفه اى.

1. Peppard & Rylander
2. Briggs
3. Nabi-Meybodi & Rasuli
4. Haefliger, Monteiro, 

Foray, & Von Krogh
5. Baker, McKay, Morden, 

Dunning, & Schuster
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شکل 1. سازمان به عنوان شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى

نتیجه گیرى
اجتماعى  وب  گسترش  و  یک سو  از  سازمان ها  در  دانش  و  افراد  نقش  پررنگ شدن 
که  است  شده  منتهى  سازمان ها  در  تازه اى  بینش  و  استعاره  ایجاد  به  دیگر  سوى  از 
همین  مى گیرند.  خود  به  شبکه اى  شکل  سازمان  درون  تعامالت  و  ارتباطات  آن  در 
موضوع پایه کاربرد استعاره و شکل گیرى الگوى فکرى شبکه اجتماعى در سازمان 
است که دیدگاه تازه اى را از بُعد ارتباط و دانش در آن ارائه مى دهد. در این دیدگاه، 
سازمان به عنوان اجتماعى از افراد و گروه هاى تخصصى براى ارتباط حرفه اى، محیطى 
مشارکتى براى ایجاد، سازمان دهى، و به اشتراك گذارى اطالعات و دانش سازمانى، 
و ابزارى براى ارائه خدمات شغلى و حرفه اى در راستاى پشتیبانى از افراد و دانش 
آنها تعریف مى شود. بستر اصلى این الگوى فکرى، شبکه اجتماعى است که در آن، 
افراد سازمان با هویتى ساخته شده از واقعیت، ارتباطات حرفه اى با یکدیگر برقرار 
و اطالعات و دانش مشارکتى سازمانى ایجاد مى کنند و آن را به اشتراك مى گذارند. 
این بستر به ایجاد سازمان هاى فرد/ دانش محور به جاى خدمت محور و فرایندمحور 

منجر مى شود.
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نزدیک ترین استعاره به استعاره شبکه اجتماعى از دید موضوعى، استعاره "اتصال" 
میان  و  درون  تعامل هاى  موضوع  براى  اتصال،  فنى  واژه  از  استعاره  این  در  است. 
سازمان ها استفاده شده است. این پیوند با استفاده از برخى ویژگى هاى اتصال برقرار 
واژه  یک  از  استفاده  مى توان  را  اتصال  استعاره  کاستى هاى  (کلب، 2008).  مى شود 
فنى براى توصیف سازمان و همچنین توصیف پیچیدگى تعامل تنها با صفر و یک 

(برقرارى اتصال یا قطع اتصال) دانست.
در استعاره شبکه اجتماعى بیشتر از آنکه به شبکه اجتماعى به عنوان یک فناورى 
نگاه شود آن را به عنوان یک بینش ساز و همچنین توانمندساز با توانایى برپایى اجتماع 
پویا و دانش محور مى بیند. اصل مهم در این استعاره، تغییر بینش مدیران و کارمندان 
مانند  البته،  کرد.  پایه ریزى  را  دانش محور  فرد/  سازمان هایى  بتوان  تا  است  سازمان 
دیدگاه هاى استعاره اى دیگر، استعاره شبکه اجتماعى حرفه اى تخصصى براى سازمان 
است  یک سویه اى  بینش  از  ناشى  مشبکى(1387)  قول  به  که  دارد  محدودیت هایى 
با  استعارى  دیدگاه  این  که  مى شود  پیشنهاد  این رو،  از  مى آورد.  پدید  استعاره  که 
دیگر دیدگاه ها ترکیب شود تا تصویر بزرگ ترى از سازمان به دست آید. همچنین، 
پیشنهاد مى شود با استفاده از مدل هاى سنتى سازمان هاى مشارکتى و گروه محور، و 
سازمان هاى شبکه اى، چارچوبى براى این استعاره طراحى گردد. این چارچوب باید 
به گونه اى پدید آید که بتواند ارتباطات درون سازمانى را با بیرون از سازمان پیوند زند. 
در واقع، کارکرد اصلى ساخت چنین چارچوبى در سازمان، مدیریت ارتباط و دانش 

با مجموعه ذى نفعان سازمان است.
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