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چکيده
هدف :این مقاله به معرفی استعارۀ سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی میپردازد و نقش آن را در شکلگیری
الگوهای فکری کارکنان و بستر تازه برای ارتباطات سازمانی تبیین مینماید.
روش/رویکردپژوهش :ابتدا مفاهیم شبکههای اجتماعی حرفهایتخصصی با مطالعۀ یک شبکۀ ایرانی از این گونه شناسایی
شدند .بر پایۀ مفاهیم بهدست آمده با پشتیبانی نوشتههای مرتبط نقش بسترساز این شبکهها در مدیریت ارتباطات سازمانی
تبیین گردید.
یافتهها :استعارۀ سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی ،سازمان را الف) اجتماعی از افراد و گروههای تخصصی

برای برقراری ارتباط حرفهای؛ ب) محیطی مشارکتی برای ایجاد ،سازماندهی ،و به اشتراکگذاری اطالعات و دانش سازمانی؛
و پ) ابزاری برای ارائۀ خدمات شغلی و حرفهای در راستای پشتیبانی از افراد و دانش آنها میبیند .شبکههای اجتماعی
حرفهایتخصصی الگوهای فکری سازمانی را به گونهای دگرگون میسازند که افراد و دانش بتوانند نقش پررنگتری در
پیشبرد اهداف سازمانی ایفا کنند.
کليدواژهها :شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی ،ارتباطات سازمانی ،اطالعات و دانش سازمانی ،استعارۀ شبکۀ اجتماعی
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مقدمه
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نخستین تأثیر خود را بر الگوهای فکری اقتصادی از سال  1891به این سو
گذاشتند ،بهگونهای که ارتباطات تازهای میان بازیگران صنعت از راه مشارکت درست شد (کاپلو )1881 ،1و
خلق شکلهای سازمانی شبکهای را در پی داشت که گونههای ناهمگون شرکای راهبردی و دیگر
تعاملهای میانسازمانی را در کنار هم میآورد (کراونس ،پیرسی ،و شیپ .)1881 ،2همراه با گسترش این
فناوریها ،روشهای تازهای برای تعاملهای درونی و بیرونی سازمانها پدید آمد و گستردگی و سادگی
بیشتر آنها را به همراه داشت .تفکری که پیش از این ارتباطات سازمانی را در قالبهایی مانند تعامل رو در
رو و نامهنگاری میدید با پیدایش فناوریهای تازه در حال تغییر بود .نقطۀ پیچش این موضوع پدید آمدن
وب و پس از آن وب  2و شبکههای اجتماعی بود که روح تازهای به ارتباطات گروهی و شبکهای دمید و
نقش تعامل ذینفعان و مشارکت آنها را در ساخت محتوا و اشتراک دانش پررنگ ساخت (اُریلی2001 ،3؛
داوسون2008 ،4؛ عنبری و حریری1384 ،؛ یوزلوئل و مزمن .)2008 ،1این پیچش به اندازهای است که برای
ایفای نقش در ارتباطات سازمانی نیاز به شناخت مفاهیم شکلدهندۀ آن است.
دیدگاههای ما برای تبیین مسائل گوناگون جهان در تأثیر پدیدههایی تازه دگرگونیهایی را به خود
میبیند که هر کدام بایدها و نبایدهای ویژۀ خود را بهدنبال دارد .با ورود به دورۀ انقالب صنعتی ،جهان
مانند ماشینی بزرگ و منظم پنداشته شد و به همین گونه با شناخت رازهای مغز آدمی ،استعارۀ دیگری پدید
آمد و جهان از دیدگاه یک کلنگار 1بررسی گردید .نظریههای مرتبط با سازماندهی افراد و دانش هم در هر
زمان در تأثیر پدیدهای قرار گرفتند .به گونهای که از دورهای به دورۀ دیگر ،انگارۀ ما از آنها بر پایۀ
مجموعهای از باورها و استعارهها شکل گرفته است (مشبکی .)1391 ،از زمان پیدایش پدیدۀ شبکههای
اجتماعی ،این شبکهها تعامل میان افراد را در یک بافت عمومی و غیررسمی پوشش دادهاند و همین،
کسبوکارها را به استفاده از این فناوریها برای ارتباط با مشتریان در یک فضای باز تشویق کرده است
(بیرد و پاراسنیس .)2011 ،1با این حال ،با گسترش این شبکهها به سوی فضایی حرفهایتر و تخصصیتر
مانند «ریسرچگیت» ،9سطح تازهای از ارتباط و محتوا پدید آمده که همان برقراری ارتباط در بافت
حرفهایتر (ارتباطات کاری و رسمی) و به اشتراکگذاری محتوا در شکل تخصصیتر (علمی) است.
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سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی میتواند با نگاهی استعاری بینش ما را به بعد
ارتباط سازمانی افزایش دهد و بنیانها و محورهای تعریف سامانۀ تازهای را برای پوشش تعامل و دانش
سازمانی فراهم کند ،و از این راه ،الگوی فکری تازهای را در سازمان شکل دهد.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که چگونه یک شبکۀ اجتماعی میتواند منجر به تغییر باورها و
الگوهای فکری سازمانی شود .در پاسخ به این پرسش میتوان به موفقیت برخی از این شبکهها و کاربرد
یافتن آنها در بخشهای گوناگون جامعه اشاره کرد که خود شاهدی بر توانمندی آنها برای تغییر باورهای
نهادهای اجتماعی است .پشتیبان این موفقیت و کاربرد ،مجموعهای از انگارهها ،نظریههای اجتماعی و
ارتباطی ،و روشهایی مانند نظریۀ شبکۀ اجتماعی ،1نظریۀ هویت اجتماعی ،2نظریۀ سرمایۀ اجتماعی ،3نظریۀ
اثرهای مثبت شبکهای ،4و تجزیه و تحلیل شبکۀ اجتماعی است که این شبکهها را توصیف و تبیین میکنند
(برگر ،کالیر ،کالیر ،و پروبست2014 ،1؛ کوان و ون )2010 ،1و هر کدام میتوانند زمینهساز تغییر
بخشهایی از ارتباطات سازمانی باشند .از این رو ،زمانی که از شبکۀ اجتماعی سخن به میان میآید به گونۀ
غیرمستقیم اشاره به نظریهها و روشهای پشتیبان آن دارد که به آن قدرت میبخشند تا بتواند به عنوان
بسترساز شکل تازهای از ارتباطات سازمانی استفاده شود .نکتۀ دیگر درک کارکرد این شبکهها است که از
درک انتزاعی نظریهها سادهتر است و همین راه را برای استفاده به عنوان یک استعاره باز میکند.
آثار گوناگونی در موضوع استعارههای سازمانی منتشر شده است (جدول  .)1یکی از آثار پیشگام و
سرشناس 1در این موضوع «سیمای سازمان» 9نوشتۀ «مورگان» است (مورگان2001 ،8؛ کورنلیسن و
کافوروس )2009 ،10که روایتی از آن به زبان فارسی موجود است (مشبکی.)1391 ،
.استعارههایسازمانیوزمينۀموضوعیآنها 
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این مطالعه با معرفی استعارۀ «سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی» ،درک تازهای از
مدیریت ارتباطات درون سازمانی با تعیین جایگاه افراد و دانش عرضه میکند .بر این پایه ،در این پژوهش
دو پرسش اصلی پاسخ داده شد:
الف) شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی در استفادۀ عملی چیست؟ پاسخ به این پرسش که با مطالعۀ موردی
بدست آمد ،مفهوم شبکههای اجتماعی حرفهایتخصصی را در عمل بازنمود.
ب) چگونه این گونه شبکهها میتوانند بر الگوهای فکری سازمان در زمینۀ تعامل میان افراد و دانش اثر
بگذارند؟ پاسخ به این پرسش ،با تحلیل یافتههای بخش کیفی با پشتیبانی از نوشتهها به دست آمد .بر
پایۀ این تحلیلها ،گونهای از سازمانها مفهومسازی و معرفی شدند که بر محور پیوند حرفهای افراد،
جریان باز اطالعات و دانش ،و ارائۀ خدمات حرفهای و شغلی پایهریزی میشوند.
نوآوری این پژوهش در معرفی کردن یک فناوری تازه نیست ،بلکه در معرفی استعارۀ شبکۀ اجتماعی
در سازمان و نقش این استعاره در شکلگیری تفکری تازه دربارۀ مدیریت تعامل افراد و سازماندهی
اطالعات و دانش سازمانی است .پایههای این تفکر در برداشتهای پشتپردۀ مفهوم شبکههای اجتماعی
حرفهایتخصصی ریشه دارند .این تفکر بهویژه برای سازمانهای نوآور و دانشبنیان مهم است که نیروی
انسانی و دانش ،پایههای موفقیت آنها را شکل میدهند.
روششناسی 

.1
برای معرفی استعارۀ سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی ،این پژوهش در دو گام انجام
شد:


ایتخصصی)
حرفه 
گامنخست(مفهومسازیشبکۀاجتماعی 


مهمترین گام برای بررسی نقش شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی بر الگوهای فکری سازمان،
مفهومسازی این شبکه برای شناخت آن است .جای خالی تعریف این گونه شبکهها در نوشتهها دیده
میشود و به روشهایی نیاز است که بتوانند مفهوم این پدیدهها را از دل بافت بیرون کشند .این
مفهومسازی با روش مطالعۀ موردی با رویکرد آیزانهارت 1انجام شد .در این روش با تجزیه و تحلیل درون
موردی به همراه شیوههای میان موردی و برداشتهای کلی؛ دادهها ،تمها ،مفاهیم ،و حتی روابط اولیۀ میان
متغیرها آشکار میشوند (آیزانهارت .)1898 ،فرایند تجزیه و تحلیل دادهها در این روش ،استقرایی 2و
تکرارشونده 3است و به ارائۀ یافتههای بافتی ،معتبر ،و قابل پشتیبانی میانجامد (مریام.)2010 ،1
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«مورد» در این پژوهش ،شبکۀ اجتماعی «انجمن» است .این شبکه با هدف ساخت شبکۀ اجتماعی
میان پژوهشگران در «پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)» راهاندازی شد و نخستین شبکۀ
اجتماعی حرفهایتخصصی پژوهشگران در ایران به شمار میآید .2به دلیل ارزش آن که همان ویژگیهای
حرفهای و تخصصی بودن و همچنین در دسترس بودن است ما آن را برای مفهومسازی شبکۀ اجتماعی
حرفهایتخصصی در بافت ایران انتخاب کردیم .واحدهای تجزیه و تحلیل در اینجا تجربههای
سیاستگذاران و کاربران است .برای شناسایی و ثبت این تجربهها از مصاحبه استفاده کردیم.
مصاحبهشوندهها با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند بدین مفهوم که نخست مصاحبه با افراد آگاه و
پاسخگو در شبکۀ اجتماعی «انجمن» (سیاستگذاران) آغاز شد ،و در ادامه ،با کاربران فعال و با تجربه در
این شبکه ادامه یافت .برای ناشناس ماندن مشارکتکنندگان در پژوهش ،سیاستگذاران شبکۀ اجتماعی
«انجمن» با عنوان سیاستگذار (سیاستگذار1-؛ سیاستگذار2-؛  ...تا سیاستگذار ،)4-و کاربران با عنوان
کاربر (کاربر 1-تا کاربر )1-کدگذاری شدند.
انجام مصاحبه پس از اشباع نظری 3در الگوهای به دست آمده از دادهها متوقف شد (آیزانهارت،
 .)1898یعنی در زمانی که پس از چند مصاحبه مفهوم تازهای برای تعریف شبکۀ اجتماعی
حرفهایتخصصی دریافت نشد ،مصاحبهها متوقف گردیدند.
برای افزایش روایی پژوهش ،روش مثلثبندی 4در منبع گردآوری داده بهکار رفت ،بدینگونه که
دادههای مصاحبه با سیاستگذاران و کاربران با دادههای مستندهای گردآوری شده و مشاهده از شبکه
تطبیق داده شدند .همچنین آشنایی و تجربۀ پژوهشگر در موضوعهای بیان شده در پژوهش و گذراندن زمان
طوالنی برای پژوهش در بافت شبکههای اجتماعی یکی از موارد دیگر افزایش روایی پژوهش کیفی به باور
«کرسول» است .برای افزایش پایایی پژوهش ،از یک پروتکل روشن برای گردآوری دادهها و از نرمافزار
تحلیل دادههای کیفی «مکسکیودا» 1برای تحلیل نظاممند دادهها استفاده شد .متن رونوشت مصاحبهها با
فایل صوتی تطبیق داده شد تا اشتباهی در این زمینه نباشد .همچنین کوشیده شد تا با تطبیق مداوم دادهها با
کدها و همچنین یادداشتبرداری دربارۀ آنها و تعریفشان ،کدها در طول پژوهش معانی یکسانی را برسانند
(کرسول.)2014 ،1
Merriam

1

 2این شبکه پیشتر با نشانی « »http://anjoman.irandoc.ac.irدر دسترس بوده است ولی اکنون (در تاریخ ارسال مقاله) به دلیل پارهای از سیاستها
دیگر در دسترس نیست.
3
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ایتخصصی)
حرفه 
گامدوم(تبيينسازمانبهعنوانشبکۀاجتماعی 

در این گام مفاهیم بهدست آمده از دادهها دربارۀ شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی به همراه شواهد
برگرفته از نوشتههای مرتبط ،برای ساخت بنای نظری بازمفهومسازی معنا و کارکرد سازمانها استفاده شد.
ایتخصصی 
حرفه 
یافتهها:سازمانبهعنوانشبکۀاجتماعی 
 .2
در این بخش ،نخست بر پایۀ یافتههای مطالعۀ موردی ،مفاهیم بهدست آمده از شبکههای اجتماعی
حرفهایتخصصی ارائه میشوند (گام نخست پژوهش) .سپس ،بر پایۀ این مفاهیم و شواهدی از نوشتهها،
سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی تبیین میگردد (گام دوم پژوهش).
تجزیه و تحلیل مصاحبههای سیاستگذاران و کاربران ،و همچنین تطبیق آنها با مستندهای گردآوری
شده و مشاهدههای انجام شده از شبکه نشان داد که شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی در قالب سه مفهوم
قابل تبیین است:


مفهوم نخست :به عنوان اجتماعی از افراد و گروههای تخصصی برای برقراری ارتباط علمی؛



مفهوم دوم :به عنوان محیطی مشارکتی برای ایجاد و به اشتراکگذاری محتوای علمی؛ و



مفهوم سوم :به عنوان ابزاری برای ارائۀ خدمات علمی مرتبط

ازافرادوگروههایتخصصیبرایبرقراریارتباطعلمی 

 .1-1-2مفهومنخست:اجتماعی

شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی که در زمینۀ علمی فعالیت میکند ،اجتماعی از افراد علمی و
گروههای تخصصی را شکل میدهد (کاربر3-؛ کاربر )1-به گونهای که فرد میتواند در آن شبکۀ روابط
علمی خود را گسترش دهد (کاربر1-؛ کاربر .)4-کاربر 1-این موضوع را با بیان نمونهای بازتر میکند:

«تو اداره مدیر منه ولی من نمیدونم اون به چه حوزههایی عالقه داره ،چه پژوهشهایی داره انجام
میده و اگر بدونم شاید بتونم باهاش همکاری کنم».
به گفتۀ سیاستگذار ،1-در «شبکۀ اجتماعی ،مفهوم اولیهای که به ذهن جهان امروز میاد» ارتباط
است ،از اینرو ارتباط به عنوان خمیرمایۀ این اجتماع تعریف میشود (سیاستگذار1-؛ سیاستگذار.)2-
برای برقراری این ارتباط ،هر فرد میکوشد تا ابتدا خود و کارهایش را معرفی کند و به گونهای از این فضا
برای باز تولید «هویت علمی» خود و کسب اعتبار استفاده کند (سیاستگذار1-؛ سیاستگذار4-؛ کاربر.)1-
سپس با هویتی که از خود ساخته در این اجتماع حضور پیدا میکند و به برقراری ارتباط با جامعۀ علمی
(سیاستگذار1-؛ سیاستگذار )2-در قالبهایی مانند ارتباط در همایش ،ارتباط دانشجو با استاد ،ارتباط دو
پژوهشگر ،و  ...در زمینههای علمی و پژوهشی میپردازد (سیاستگذار1-؛ سیاستگذار3-؛ سیاستگذار-
4؛ کاربر.)1-
1

از دیدگاه استعاری ،مفهوم نخست شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی سازمان را بر محور افراد،
گروههای تخصصی ،و ارتباط حرفهای میان آنها تعریف میکند .سازمانها آرایشی آگاهانه از افراد برای
دستیابی به هدفهایی مشخص هستند .بنابراین ارتباط افراد با یکدیگر در قالب گروهها و بخشهای
سازمانی میتواند هدفهای سازمانی را به پیش برد .بسیاری از سازمانهای امروزی دارای ساختارهای باز و
انعطافپذیر هستند که گروههای کاری و ارتباطات باز را در درون سازمان پوشش میدهند (رابینز و کولتر،1
 .)2012سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی ،سازمانی است که ارتباطات سنتی افراد و گروههای سازمانی را به
فضای اینترانت سازمانی گسترش میدهد (لی و چن .)2011 ،البته منظور از ارتباطات در این بافت ،روابط
حرفهای میان افراد است که بر پایۀ فعالیتهای حرفهای مشترک و نه روابط شخصی افراد شکل میگیرد و
میتواند به پیشبرد کاری آنها کمک کند (دیمیکو 2و همکاران2009 ،؛ موزیال و کازینکو.)2013 ،3
گروههایی هم که در این راه شکل میگیرند ،میتوانند نقش گروههای پروژهای را ایفا و از این راه
ساختارهای انعطافپذیری مانند ادهوکراسی و ماتریسی را ایجاد کنند (رابینز.)1391 ،
وبهاشتراکگذاریمحتوایعلمی 

 .2-1-2مفهومدوم:محيطیمشارکتیبرایایجاد

به گفتۀ کاربر ،2-شبکۀ اجتماعی خود «محتوایی ندارد ،همه رو کاربران دارند تولید میکنند» ،بنابراین
این شبکهها باید محیطی را برای فعالیت کاربران خود به شکل ایجاد محتوای مشارکتی فراهم کنند
(سیاستگذار2-؛ کاربر .)2-این محیط کمک میکند تا کاربران از فعالیت یکدیگر آگاه شوند و به گونهای
در جریان کارهای یکدیگر و حتی کارهای روز علمی قرار گیرند (سیاستگذار1-؛ کاربر.)1-
این فعالیت قالبهای گوناگونی را به خود میگیرد .برخی از این محیط برای ایجاد محتوای علمی به
گونۀ مشارکتی استفاده میکنند .این مشارکت میتواند به شکل تبادل دیدگاه و ایدهها ،پرسش و پاسخ ،بحث
و نقد علمی ،یا کارهایی مانند تعیین کلیدواژههای پژوهش ،و حتی «الیک» کردن انجام شود (سیاستگذار-
1؛ سیاستگذار2-؛ کاربر1-؛ کاربر2-؛ کاربر .)1-برخی با شبکۀ اجتماعی محتوای علمی ایجاد شدۀ خود را

مانند مقاالت به اشتراک میگذارند (سیاستگذار )1-یا به گفتۀ سیاستگذار« ،2-انتظارم این هست که توی
یه شبکۀ اجتماعی علمی و پژوهشی ،جنس من رو پاسخگو باشه و من بتونم اجناس خودم رو برم اونجا
عرضه کنم» و برخی هم مانند کاربر 4-از آن برای یافتن اطالعات «در حیطۀ مدیریت» یا رویهمرفته،
محتوای مناسب خود استفاده میکنند.
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از دیدگاه استعاری ،مفهوم دوم شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی سازمان را بر پایۀ ایجاد،
سازماندهی ،و به اشتراکگذاری اطالعات و دانش سازمانی شکل میدهد .افراد در سازمان برای به انجام
رساندن وظایفشان ،نیازمند تبادل محتوا هستند .بنابراین سازمان باید بر روی بستر شبکۀ ارتباطی خود
ابزارهایی را سوار کند که ایجاد و به اشتراکگذاری اطالعات و دانش را در سازمان آسان کنند .فناوریهای
وب  2میتوانند زمینهساز شکلگیری ایدههای تازهای برای سازماندهی اطالعات ،و اشتراکگذاری ایدهها و
دانش در سازمان باشند (یان ،یانگ ،و وانگ .)2009 ،1به ویژه اینکه این ایدهها در مواردی با شبکههای
اجتماعی یکپارچه شدهاند و از آنها برای افزایش دانش مشارکتی در سازمان استفاده میشود (سیناپس،
 .)2011این موضوع برای سازمانهای دانشبنیان و نوآور مهم است که نیازمند گروههای چند منظورۀ
تخصصی و ساختارهای انعطافپذیر برای جریان باز اطالعات و دانش در سراسر سازمان هستند (رابینز
.)1391
نقشآفرینی کاربر و محتوا در استعارۀ شبکۀ اجتماعی ،نقطۀ اتصال آن را با نوآوری در سازمان روشن
میکند .نوآوری فرایندی مبتنی بر تعامل افراد و دانش است .در واقع عامل کلیدی موفقیت برای نوآوری
این است که سازمان بتواند به دانش افراد دست یابد ،آن را از فردی به فرد دیگر انتقال دهد ،و آن را نگه
دارد (آلن و هن2001 ،2؛ کمنینوس.)2001 ،3
 .3-1-2مفهومسوم:ابزاریبرایارائۀخدماتعلمیمرتبط 

افزون بر دو بُعد ارتباط کاربران و محتوا که ابعاد اصلی شبکههای اجتماعی را پایهریزی میکنند،
شبکۀ اجتماعی (حرفهایتخصصی) میتواند به عنوان ابزاری برای ارائۀ خدمات علمی مرتبط بهکار گرفته
شود .این ابزار در واقع ارزشی است که از تعامل کاربر و محتوای علمی پدید میآید .این فضای حرفهای به
کاربر علمی کمک میکند تا بتواند فرصتهای شغلی علمی تازهای را بیابد و یا از آن برای پیشنهاد طرح
پژوهشی و یافتن همکار استفاده کند (سیاستگذار1-؛ کاربر.)4-
شبکههای اجتماعی همچنین میتوانند به عنوان ابزاری برای اطالعرسانی رویدادهای علمی مانند

همایشها ،انتقال اخبار دانشگاهی ،یا حتی در سطحی که به گفتۀ سیاستگذار« ،3-استاد نمرهها رو بگذاره
توی شبکه و بعد یه اس .ام .اس .بیاد به اون دانشجو که استادت نمرهها رو گذاشته» ،بهکار گرفته شوند
(سیاستگذار3-؛ کاربر1-؛ کاربر .)2-کاربرد این شبکهها به عنوان ابزاری برای ارزیابی علمی استادان ،یافتن

نمونۀ پژوهش ،حل چالشهای پژوهشی ،یا رویهمرفته به گفتۀ کاربر« ،1-هر ابزاری که کمک کنه به
1
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پژوهشگر که این زندگی پژوهشی و علمی رو راحتتر انجام بده» (سیاستگذار4-؛ کاربر1-؛ کاربر ،)4-از
کاربردهای ابزاری دیگر این شبکهها هستند.
از دیدگاه استعاری ،مفهوم سوم شبکۀ اجتماعی حرفهایتخصصی سازمان را ارائهدهندۀ ابزارهای
حرفهای و شغلی مرتبط در بستر شبکۀ اجتماعی مینگرد .ابزارهایی مانند مدیریت منابع دانش،
متخصصیاب برای پروژهها ،تابلوی اعالنات اخبار و رویدادهای سازمان ،و ابزارهای ویژۀ ارائۀ خدمات
سازمانی (مانند خدمات کتابخانهای) که باید گونهای باشند که زندگی حرفهای افراد ذینفع را سادهتر کنند.
مبنای این خدمات ،پرداختن به ارزشهایی است که از تعامل افراد و دانش در سازمان پدید میآید .در
اقتصاد شبکهای که ارزش در ارتباطات شبکهای میان سازمان ،شرکا ،و مشتریانش است؛ اهمیت مدلهای
خطی در ارزشآفرینی کمتر شده و نگاهها به سوی شبکۀ ارزش رفته که در آن تمرکز بیشتر بر ایجاد ارزش
است تا خود محصول یا خدمت (پپارد و ریلندر .)2001 ،1در واقع شبکۀ اجتماعی یک سیستم ارزشآفرین
غیرمتمرکز را در سازمان ایجاد میکند که در آن ارزش اصلی بهدست کاربران و ارتباطات آنها و نیز محتوا
پدید میآید (بریگز )2008 ،2و خدماتی هم برای پشتیبانی از این ارزشها و ارائۀ آنها فراهم میشوند.
«قفسههای دیجیتالی پژوهشگر محور» نمونهای از این ابزارها است .این قفسهها مدیریت منابع اطالعات و
دانش سازمان را در یک بستر مشارکتی شدنی میسازند (نبیمیبدی و رسولی.)2011 ،3
این دگرگونیها نیازمند تغییر بینش مدیران و افراد سازمانی نسبت به شبکههای اجتماعی
حرفهایتخصصی است .مدیران باید به این درک برسند که سازمان نیازمند افراد قدرتمند و مستقل برای
رویارویی و واکنش در موقعیتهای نامشخص و ناآرام است (هافلیگر ،مونتیرو ،فورای ،و ون کروق،4
 . )2011افراد هم باید به این درک برسند که مشارکت و همکاری آنها در حل چالش میتواند مایۀ مزیت
رقابتی پایدار برای سازمان شود (بیکر ،مککی ،مردن ،دانینگ ،و شواستر .)1881 ،1همین تغییر در بینشها
ایدۀ استعارۀ شبکۀ اجتماعی و بنیان شکلگیری الگوی فکری شبکۀ اجتماعی است که در آن ،سازمان هم با
سه محور پایهریزی میشود (شکل  :)1نخست ،سازمان به عنوان اجتماعی از افراد و گروههای تخصصی
برای ارتباط حرفهای؛ دوم ،سازمان به عنوان محیطی مشارکتی برای ایجاد و به اشتراکگذاری اطالعات و
دانش سازمانی؛ و سوم ،سازمان به عنوان ابزاری برای ارائۀ خدمات شغلی و حرفهای.
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ایتخصصی 
حرفه 
شکل.1سازمانبهعنوانشبکۀاجتماعی 

نتيجهگيری 
 .3بحثو 
پررنگشدن نقش افراد و دانش در سازمانها از یکسو و گسترش وب اجتماعی از سوی دیگر منجر
به ایجاد استعاره و بینش تازهای در سازمانها شده است که در آن ارتباطات و تعامالت درون سازمان شکل
شبکهای به خود میگیرند .همین موضوع پایۀ کاربرد استعاره و شکلگیری الگوی فکری شبکۀ اجتماعی در
سازمان است که دیدگاه تازهای را از بعد ارتباط و دانش در آن ارائه میدهد .در این دیدگاه سازمان به عنوان
اجتماعی از افراد و گروههای تخصصی برای ارتباط حرفهای ،محیطی مشارکتی برای ایجاد ،سازماندهی ،و
به اشتراکگذاری اطالعات و دانش سازمانی ،و ابزاری برای ارائۀ خدمات شغلی و حرفهای در راستای
پشتیبانی از افراد و دانش آنها تعریف شده است .بستر اصلی این الگوی فکری ،شبکۀ اجتماعی است که در
آن افراد سازمان با هویتی ساخته شده از واقعیت ،ارتباطات حرفهای و کاری با یکدیگر برقرار و اطالعات و
دانش مشارکتی سازمانی ایجاد میکنند و آن را به اشتراک میگذارند .این بستر منجر به ایجاد سازمانهای
فرد /دانشمحور به جای خدمتمحور و فرایندمحور میشود.
نزدیکترین استعاره به استعارۀ شبکۀ اجتماعی از دید موضوعی ،استعارۀ «اتصال» است .در این
استعاره از واژۀ فنی «اتصال» ،برای موضوع تعاملهای درون و میان سازمانی استفاده شده است .این پیوند
با استفاده از برخی از ویژگیهای اتصال برقرار شده است (کُلب .)2009 ،کاستیهای استعارۀ «اتصال» را
میتوان استفاده از یک واژۀ فنی برای توصیف سازمان و همچنین توصیف پیچیدگی تعامل تنها با صفر و
یک (برقراری اتصال یا قطع اتصال) دانست.
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در استعاره شبکۀ اجتماعی بیشتر از آنکه به شبکۀ اجتماعی به عنوان یک فناوری نگاه شود آن را به
عنوان یک بینشساز و همچنین توانمندساز با توانایی برپایی اجتماع پویا و دانشمحور میبیند .اصل مهم در
این استعاره تغییر بینش مدیران و کارمندان سازمانی است تا بتوان سازمانهایی فرد /دانشمحوری را
پایهریزی کرد .البته به مانند دیدگاههای استعارهای دیگر ،استعارۀ سازمان به عنوان شبکۀ اجتماعی
حرفهایتخصصی محدودیتهایی دارد که ناشی از بینش یک سویهای است که استعاره پدید میآورد
(مشبکی .)1391 ،از این رو ،پیشنهاد میشود که این دیدگاه استعاری با دیگر دیدگاهها ترکیب شود تا
تصویر بزرگتری از سازمان بهدست آید .همچنین پیشنهاد میشود با استفاده از مدلهای سنتی سازمانهای
مشارکتی و گروهمحور ،و همچنین سازمانهای شبکهای ،چارچوبی برای این استعاره طراحی گردد .این
چارچوب باید به گونهای پدید آید که بتواند ارتباطات درون سازمانی را با بیرون از سازمان پیوند زند .در
واقع کارکرد اصلی ساخت چنین چارچوبی در سازمان ،مدیریت ارتباط و دانش با مجموعۀ ذینفعان
سازمان است.
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