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  های اداریمحیط مجازی در سازمان آسیب شناسی

 های علمی حوزه علمیهانجمنمطالعه موردی 

 1سید امیر مؤدب

 

  amir@moaddab.irمعاون فناوری اطالعات بنیاد بین المللی آفاق 1

 

 

 چکیده

های درگیر همواره به دنبال شود و سازمانبیشتر از هر زمانی احساس می اطالعاتاستفاده از فناوری امروزه اهمیت 

این است. های مجازی محیطاستفاده از هستند. یکی از راهکارهای موجود  امور خود با استفاده از آنراهکاری برای تسهیل 

به های علمی حوزه علمیه انجمن. دهدبرد و ساختارهای اداری را از عمودی به افقی تغییر میرا از بین می هاها فاصلهمحیط

سازی با هدف ساده را های علمی این کارانجمنکند، استفاده میهای مجازی برای پیشبرد اهداف خود محیطتازگی  از 

دار میزان سعی بر این است، با استفاده از روش تاپسیس فازی وزنآغاز کرد. در مقاله حاضر  1931از زمستان اشتراک دانش 

از آن در آینده برای ایجاد بیشتر  مورد بررسی قرار داد و نسبت به استفادهسازمان را در های مجازی محیطتاثیر استفاده از 

وعه به طور تصادفی پرسشنامه نفر از کارکنان مجم 111برای این منظور بین   گرفته شود. مزیت رقابتی در سازمان تصمیم

 و اعضا دانش سطح شیافزا امکان -1 یرسان اطالع شیافزا -1های عاملی صورت گرفته  موارد توزیع شد و بعد از تحلیل

 باشند.های مجازی می،  از فواید محیطیادار امور عیتسر -4 سازمان یها نهیهز کاهش -9 کارمندان

 

 های علمی حوزه، تحول اداریانجمن،  پسیسروش فازی تا، های مجازیمحیط واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

از حالت  1911گردد. نظام اداری ایران از سالهای اندیشه ایجاد تحول در نظام اداری به بیش از نیم قرن گذشته بر می

ی، تشکیل د با پیش بینی گذشته خارج و به تدریج در قالبهای نوین از گستردگی قابل توجهی برخوردار گردیده، این رونتسن

نهادینه شد و موضوع تحول، اصالح و تکوین  1941اداری و استخدامی کشور، در قانون استخدام کشوری مصوب  رسازمان امو

 [.1] نظام اداری به شکل رسمی به عنوان بخش عمده وظایف این سازمان درآمد

های مختلفی انجام شده است از جمله آنها استفاده از فناوری  دبرای تحول در نظام اداری کشور روش ها و استاندار

اطالعات است. فناوری اطالعات ابزار های زیادی را برای کمک به تحول در نظام اداری دارد که شبکه های داخلی، اینترنت، 

ط مجازی در سازمان ها چالش های محیسیستم نامه نگاری داخلی، اینترانت و ... از جمله آنها هستند. مقاله حاضر بررسی 

دگرگون ساختند، پیشرفت های اخیر  31و  01همانطور که کامپیوتر های شخصی محیط کاری را در دهه های می پردازد، 

ار چوب محیط کاری بوجود آوره است، این محیط کاری جدید که بوسیله در تکنولوژی اطالعات، انقالبی جدید را در چه

 وریفنا دیبررکا هجلو زی،مجانمازسا [1]مانی محدود نمی شود، محیط کار مجازی نام دارد زمان، مرزهای جغرافیایی و ساز

 یهازنیا به مهنگا به پاسخ ایبر یپذیرفنعطاا نمکاا و جدید تمحصوال و هازاربا دیجاا نهمچو الیلید به که ستا تطالعاا

 [.9] ستا هشد دیا تیآ یهانمازسا انعنو به آن از زاربا

تاسیس شد تبلیغ و نشر معارف دینی به جهان اسالم و اشاعه فرهنگ اهل بیت با هدف 1901در سال انجمن های علمی 

 111انجمن علمی است که هر انجمن حداقل  11این سازمان شامل است.  معاونت پژوهش حوزه 1و در ساختمان شماره 

ت انتقال اطالع رسانی و حتی انجام امور از محیط های مجازی جه برای پیشبرد امورعضو دارد. در این سازمان به تازگی 

 .اکنون مدیران اینگرفته استبروکراسی اداری سازمان انجام استفاده می شود و به همین منظور تغییرات اساسی در  اداری

ین اای به بررسی میزان اهمیت و برای این امر با پرسشنامههای مجازی در سازمان هستند مرکز نگران استفاده موثر از محیط

 محیط در بین کارکنان و اعضا پرداخته خواهد شد.

 پیشینه -1

  1و الکساندر استوکر 1از جانز مولرجدیدترین مطالعه صورت گرفته  در این زمینه تحقیقات مرتبطی در دسترس هستند،

 ء( در مورد میکروبالگ در شرکت زیمنس نوشته شده است، که به بررسی تاثیر میکروبالگ در مزیت سازمانی و ارتقا1111)

 های مجازیشبکه( عقیده داشتند 1111) 4و دریک روحربرن 9مارتین بحرینگر.[ 4های مختلف زیمنس پرداخته است]بخش

غییر از فشار به یک مدل کشش جایی که اطالعات مصرف کنندگان را به تغییر قابل توجهی در ارتباطات سازمانی دارد، ت

ین سازد. اکند. به خصوص حاالت را با درجه باال در مقدار اطالعات و پیچیدگی ممکن میاطالعات مربوط به منابع متصل می

                                                           
1 Johannes Müller 

2 Alexander Stocker 

3 Martin Böhringer 

4 Dirk Röhrborn 
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 1و تنوا  6هنریکسن 1لیندری[. کی1توان به خوبی توسط ابزار میکروبالگینگ ایجاد کرد ]مورد برای مدیریت پروژه را می

د شو( با استفاده از هر دو ویژگی سنتی نهادهای گروهی و ساختارهای شبکه به منظور بررسی چیزی که باعث می1111)

پردازد. این تحقیق به بررسی تعدادی های کوچک برای همکاری به منظور توسعه گزاره ارزش موثر باشد میتیم مدیریت پروژه

های دانشجویی پرداخته و وهی و روابط درون اعضاء و اقدامات مربوط به شبکه با دیدگاه اثربخشی تیمهای گراز ویژگی

اند را در تمام روابط بین اعضای گروه بررسی های کوچک شدهدار برای گروهاقدامات شبکه مانند انسجام و مرکزیت که معنی

ه و نسبت جنسی، تیم تحقیقاتی توسعه داده و یک ویژگی جدید به های سنتی مانند اندازکرده است. عالوه بر این به ویژگی

، ماری  0[. دجین ژوا6نام تنوع گروه به عنوان یک اندازه گیری معکوس در تشابه نقش اعضای تیم را بررسی نموده است ]

سط اعضای پروژه ( به بررسی عدم به اشتراک گذاری وضعیت پروژه تو1111) 11و توماس موران 11، تارا ماتدوز 3بس روسون

ای هپردازد و میکروبالگینگ به عنوان ابزاری بسیار سبک وزن و رسانهبه علت مشکالت هماهنگی و نداشتن فرصت کافی می

 11[.  پولین جوکا1دانند ]نماید و مزایای میکروبالکینگ را واسطه همکاری در بین اعضای تیم میارتباطی راحت معرفی می

پردازند، که به منظور می amigos( به بررسی شبکه اجتماعی سازمانی به نام 1113) 14یو میراو سیلو 19و ریکاردو کوستا

های توسعه نرم افزار شبکه کارکرد بهتر مدیریت پروژه و مجموعه فرآیند مدیریت دانش است. این مقاله به بررسی پروژه

[. سو جوی 0اعی در مدیریت پروژه پرداخته است]اجتماعی در جهت استفاده از تجربیات پروژه ها از طریق شبکه های اجتم

باشد. برای از ها می ( اشاره دارند که از دالیل شکست پروژه ها عدم ارتباط پروژه1113) 16و موهد زایدی عابد روزان 11هو

یریت های اجتماعی در مدکند و به بررسی امکان استفاده از شبکههای اجتماعی را پیشنهاد می بین بردن شکست، شبکه

از این دید به بررسی پرداخته است؛ یک پروژه نیازمند اطالعات بسیاری است   (1909) فرزاد طرهانی[. 3پردازد]پروژه می

منابع الزم را برای انجام پروژه تخصیص توان به آنها دست یافت تا بر اساس آن، که از طریق فناوری اطالعات به راحتی می

 تر از گذشتههای نوآوری و حتی دوره حیات محصول را کوتاهداد. که استفاده از فناوری اطالعات، دوره ارائه محصوالت، فرآیند

یع آنها سر کرده است. پس برای بقا و رقابت پذیری الزم است مدیریت پروژه، هرچه سریعتر و با استفاده از اطالعات و انتقال

و   11راقوناتان [.11ها را کاهش داده و محصوالت مورد نظر خود را با سرعت وارد بازار نمایند ]مدت اجرای پروژه

 از یمندهبهر و قابتیر مزیت خلق در تطالعاا وریفنا از بهینه دهستفاا رمنظو به زیمجا نمازسا توسعه( 1111)10الرسن

 [.11[ ]11] دمیشو بمحسو جدید ریکا محیط ماندهیزسا دهبررا یک ،هیوگر یفعالیتها در رمحو نشدا نکنارکا

                                                           
5S. Kylindri 

6L. Henriksen 

7S. Tanev 

8Dejin Zhao 

9Mary Beth Rosson 

10Tara Matthews 

11Thomas Moran 

12PaulyneJucá 

13Ricardo Costa  

14Silvio Meira 

15Saw JuiHau 

16MohdZaidiAbdRozan 

17Raghunathan 
18Larsen 
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 سواالت تحقیق -9

تحقیق شناخته شوند و برای رسیدن به پاسخ  تبه نتیجه مطلوب در این پژوهش ابتدا الزم است، سواال نبرای رسید

 ن گردد. لذا سواالت این تحقیق عبارتند از:مشخصی معی آنها روش و مسیر

 های سازمان نقش مثبتی را ایفا کرده است؟تا به حال در فعالیت استفاده از محیط مجازیا آیسوال اصلی: 

 های آینده خود قرار دهد؟را مبنایی برای فعالیتمحیط های مجازی آیا سازمان می تواند،سوال فرعی: 

 روش شناسی  -4

ه روشهای گزینش نمونه و استنباط روش تحقیق ما برای این مقاله روش تحقیق کاربردی است، این نوع پژوهش مربوط ب

ها و تعمیم ها از نتایج و یافته ها در مورد جمعیتی که نمونه ای از آن انتخاب شدددده اسدددت. اما در اینجا هدف پژوهش در 

جهت رشدد و بهینه سدازی یک محصدول یا روال یک فعالیت و خالصده آزمودن مفاهیم نظری و مجرد )(هنی( در موقعیت 

 [. 14است ]های واقعی و زنده 

 قلمرو تحقیق -4-1

 (قلمرو موضوعی تحقیق4-1-1

 باشد.میدر امور اداری  های مجازیمحیطهای مربوط به تاثیر حوزه نگرشی این تحقیق بحث

 ( قلمرو زمانی تحقیق 4-1-1

 باشد.می 1392سال  زمستاندوره زمانی این تحقیق 

 ( قلمرو مکانی تحقیق 4-1-9

 های علمی حوزهو اعضای انجمن کارمندان 

 جامعه و نمونه آماری -4-2

باشند. در این پژوهش برای می کارمندان و اعضای انجمن های علمی حوزهجامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از 

است  13گیری تصادفی ساده استفاده شده است. از آنجایی که جامعه مورد بررسی جامعه نامحدودانتخاب نمونه از روش نمونه

 نفر خواهد بود: 111شود که برابر با ( تعیین می1لذا حجم نمونه از رابطه )

(1) 
2

2

2/

d

pqz
n  

 pموفقیت =

                                                           
 استکارمندان و اعضای انجمن های علمی حوزهمنظور از نامحدود تعداد زیاد 19
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 qعدم موفقیت=

 2dمیزان خطا=

 روش گردآوری اطالعات -4-3

 آوری شده است. بهای، مصاحبه و پرسشنامه جمعها و مطالعات کتابخانهی بررسیموردنیاز این تحقیق، بواسطه اطالعات

ای با چندین نفر از مهندسین شرکت های نرم های جداگانهاین صورت که پس از مطالعه کتب و مقاالت مرتبط، مصاحبه

 تاثیرموارد ها، ی مصاحبهحقیق انجام شد. پس از اتمام کلیههای اجتماعی در مورد موضوع این تافزاری در حوزه شبکه

و نفر از اعضا   111ای طراحی شد و به صورت تصادفی به پرسشنامه و مشخص شد های اداریهای مجازی در سازمانمحیط

نامه مذکور پرسشارسال شد تا به سواالت این پرسشنامه پاسخ بگویند. شایان (کر است که پیش از توزیع نهایی، کارمندان 

توزیع گردیده و صحت آن به اثبات رسیده و سپس جهت های اجتماعی جهت پیش آزمون در میان مهندسین آشنا به شبکه

 توزیع نهایی میان اعضای نمونه آماده گردید. 

 متدولوژی انجام پژوهش -4-4

 ( نشان داده شده است.1متدولوژی انجام این پژوهش در شکل )

 فرآیند انجام تحقیق( : 1شکل)

 

 

با بررسی  های اداری های مجازی سازمان موراد موثر در محیط( نشان داده شده ابتدا 1همان طور که در شکل )

نها در آبا پرسشنامه به بررسی میزان اهمیت  این مواردها با خبرگان به دست آمده و سپس پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه

 ها و ارائه راهکارهای پیشنهادی خواهیم پرداخت. و در انتها به بررسی نتیجهپردازیم میسازمان مذکور 

 

تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

تعیین میزان اهمیت موراد یاد شاده

شناسایی موارد تاثیر محیط های مجازی در سازمان های اداری

و انجام مصاحبه ها( مروری بر ادبیات موضوع)انجام مطالعات کتابخانه ای
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 تجزیه و تحلیل داده ها و بحث -1

استخراج های اداری های مجازی سازمانموارد تاثیر گذار در محیطای و مصاحبه در مرحله نخست با مطالعات کتابخانه

 به شرح (یل می باشد: این مواردشد 

  رسانیافزایش اطالع 

 تسریع امور اداری 

 هماهنگی بین اعضا و کارمندان 

 کاهش وفاداری اعضا 

 افزایش تعهد کاری کارمندان 

 کاهش تحرک فیزیکی کارمندان 

 کاهش وفاداری کارمندان 

  نظارت بر کارمندان و اعضاکاهش 

  قابت بین سازمانیرافزایش هم افزایی و 

 افزایش سطح دانش اعضا و کارمندان 

 سازمان کاهش هزینه های 

 تعیین معیارهای اصلی -1-1

ت و علوم یبرای امکان سنجی این طرح از روش های وزن دار فازی استفاده می کنیم در تجارت، مباحث مالی، مدیر

که به کارشناسان  wiمختلف، دانش و تجربه بعضی کارشناسان به بعضی دیگر از آنان ترجیح داده می شود این حالت را با 

 [.15نسبت داده می شود]

 پیش از  بیان روش وزن دار فازی الزم است مجموعه فازی و اعداد فازی به اختصار تعریف شوند؛

، مجموعه Xدر  Ãشود آنگاه مجموعه فازی نشان داده  xای از عناصر باشد که با مجموعه X( :مجموعه فازی؛ اگر 1تعریف)

 ( است:1بطه )های مرتب به شکل رازوج

(1) Ã={(x, μ_(Ã)  (x))│ x ϵ X } 

μÃ(x) تابع عضویت یا درجه عضویتx  درÃ  است. تابع عضویت، مجموعx  را فضایM کند. اگر فضای تابع تصویر می

شامل  M( تنها شامل اعداد صفر و یک باشد آنگاه مجموعه مورد نظر یک مجموعه کالسیک خواهد بود و اگر Mعضویت )

 [.16ی بین صفر و یک باشد آنگاه مجموعه مورد نظر یک مجموعه فازی خواهد بود ]اعداد حقیق

های های فازی هستند که وقتی نمایش ضمنی عدم قطعیت همراه داده( : اعداد فازی؛ اعداد فازی، مجموعه1تعریف)

ند که معانی عباراتی همچون تقریباً های فازی هستشود. به بیان دیگر، آنها مجموعهعددی مورد نیاز باشد از آنها استفاده می

هایی همچون تقریباً، نزدیک به و نه کامالً را در کنار مقادیر کنند. در واقع اعداد فازی واژهرا بیان می 1/1یا نزدیک به  9

 [.17کنند ]عددی لحاظ می
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از نوع  M̃ف نمود؛عدد فازی ( تعری4( و )9توان در قالب روابط )، را میL_Rبه عنوان مثال اعداد فازی خاص مثلثی  

L_R:است اگر و تنها اگر 

(9) μM̃(x) = {
L(
m − x

α
) , x ≤ m, α > 0

R (
x − m

β
) , x ≥ m, β > 0

 

 M̃آنگاه β =α=  0باشند. اگر هدای چپ و راست آن میبه ترتیب کرانβو  αبوده و  M̃میانگین عددد فازی  mجائیکه 

 .]16[خواهد بود mبرابر عدد قطعی 

 گردد.( تعریف می4داده شده و به شکل رابطه)نشان M̃=(l,m,u)یک عدد فازی مثلثی بصورت

(4) μM̃(x) =  

{
  
 

  
 
(x − l)

(m − l)
      , l < 𝑥 ≤ 𝑚

(u − x)

(u − m)
      , m < 𝑥 ≤ 𝑢

0                                      

 

 باشند.می M̃به ترتیب کران پائین و باالی عدد فازی  uو  lجائیکه 

 شوند. برای مثال، شناسههای فازی بیان می مجموعههایی هستند که به وسیله  ( : متغیرهای کالمی؛ متغیر9تعریف)

نامند و های فازی میهایی را ارزش های متغیر زبانی درجه حرارت ممکن است پایین، متوسط و باال باشند. چنین شناسه

ج تایی .برای تبدیل متغیرهای کالمی در این پژوهش از طیف پن]11[شوندهریک از آنها به وسیله تابع عضویت تعریف می

 ( نشان داده شده است.1لیکرت تبدیل شده به اعداد فازی استفاده شده است. طیف مورد استفاده در جدول)

 

 ( :متغیرهای کالمی مورد استفاده1جدول )

 عدد فازی مثلثی متغیر کالمی

 (0,0.1,0.3) خیلی کم

 (0.1,0.3,0.5) کم

 (0.3,0.5,0.7) متوسط

 (0.5,0.7,0.9) زیاد

 (0.7,0.9,1) زیادخیلی 

 

 بندی معیارهای اصلیرتبه -1-1
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مراحل استفاده از  11و هوانگ 11شود .چندراین مرحله برای رتبه بندی معیارهای اصلی از روش تاپسیس فازی استفاده می

 [:13] [ و10گیری چند معیاره به شرح زیر ارائه کرده است ]آل فازی را در  یک مساله تصمیمروش شباهت به گزینه ایده

 تشکیل ماتریس تصمیم-گام اول

  ( را در نظر بگیرید.1یک ماتریس تصمیم فازی به شکل رابطه )

(1) D̃ = [
x̃11 ⋯ x̃1n
⋮ ⋱ ⋮
x̃m1 ⋯ x̃mn

] 

xijدر این ماتریس  = (aij, bij, cij)  به معنای سطح اهمیت داده شده به معیارi ( امi=1,2,…,16 توسط مشتری )j 

jام ) = 1,2, …  (  است.120,

 ماتریس اهمیت نظرات پاسخ دهندگانتعیین -گام دوم

 شود.( تعریف می6در این مرحله ضریب اهمیت نظرات مشتریان به شکل ماتریس)

( وزن هر پاسخگو 1تعداد پاسخگو است که با توجه به رابطه ) Kام و  jبیانگر میزان اهمیت نظر پاسخگو wjدر این ماتریس

 د. شایان (کر است مبنای وزن دهی آنتروپی می باشد.( محاسبه می شو0از رابطه )

(1 )       
      k

ijijijij xxx
k

x ~~~1~ 21  
(0  ) 

      
      k

ijijijj www
k

w ~~~1~ 21  
 

 مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازیبی -گام سوم

د. اگر شودر این مرحله از تغییر مقیاس خطی برای تبدیل مقیاس معیارهای مختلف به مقیاس قابل مقایسه استفاده می

( و 3مقیاس برای معیارهای مثبت و منفی به ترتیب از روابط )های ماتریس تصمیم بیاعداد فازی بصورت مثلثی باشند درایه

 .شود( محاسبه می11)

(3) r̃ij = (
aij

cj
∗ ,
bij

cj
∗ ,
cij

cj
∗) cj

∗ = max
i
cij 

                                                           
20 Chen 

21Hwang 

 (6) W̃ = [w̃1, w̃2, … , w̃n] 
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(11) r̃ij = (
aj
−

cij
,
aj
−

bij
,
aj
−

aij
) aj

− = min
i
aij 

 آید.( بدست می11بصورت معادله ) R̃شده مقیاسبنابراین ماتریس تصمیم فازی بی

(11) R̃ = [r̃ij]m∗n
    i = 1,2, … ,m  ; j = 1,2, … , n 

 

 دارتعیین ماتریس تصمیم فازی وزن-گام چهارم

مقیاس شده فازی به شکل رابطه کردن ضریب اهمیت هر مشتری در ماتریس بیدار از ضربماتریس تصمیم فازی وزن

 آید.( بدست می11)

(11) Ṽij = r̃ij. w̃j 

 آل فازیآل فازی و حل ضد ایدهیافتن حل ایده -گام پنجم

 شوند:آل فازی به ترتیب بصورت زیر تعریف میآل فازی و حل ضدایدهحل ایده

A+ = {ṽ1
∗, ṽ2

∗ , … , ṽn
∗} 

A− = {ṽ1
−, ṽ2

−, … , ṽn
−} 

 ( بصورت زیر خواهد بود:1331آل طبق تعریف چن)آل و ضدایدهدر این تحقیق ایده

ṽj
∗ = (1,1,1) 

ṽj
− = (0,0,0) 

 آلآل و ضدایدهمحاسبه فاصله از حل ایده -گام ششم

 ( قابل محاسبه است.14( و )19آل فازی به ترتیب از روابط )آل و ضد ایدهفاصله هر معیار از حل ایده

(19) Si
∗ =

∑ d(ṽij, ṽj
∗)n

j=1

n
     i = 1,2, … ,m 

(14) Si
− =

∑ d(ṽij, ṽj
−)n

j=1

n
     i = 1,2, … ,m 

 

…)dکه منظور از  ,… Ãفاصله بین دو عدد فازی است که اگر  ( = (a1, b1, c1)  وB̃ = (a2, b2, c2)  دو عدد فازی

 مثلثی باشند فاصله دو عدد برابر است با:
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(11) D(Ã, B̃) = √
1

3
[(a2 − a1)2 + (b2 − b1)2 + (c2 − c1)2] 

 محاسبه شاخص شباهت-گام هفتم

 شود:( محاسبه می16شاخص شباهت از رابطه )

(16) CCi =
Si
−

Si
− + Si

∗    i = 1,2, … ,m 

 هابندی گزینهرتبه-هشتمگام 

شوند به طوری که معیارها با شاخص شباهت بیشتر بندی میدر این مرحله با توجه به میزان شاخص شباهت، معیارها رتبه

 ( 1نتایج حاصل در جدول ) گیرند.در اولویت قرار می

 بندی قابلیت ها( : رتبه1جدول)

𝒅𝒊 قابلیت ها رتبه
∗ 𝒅𝒊

− 𝒄𝒊 

 18011131 18106411 18013104 رسانی افزایش اطالع  1

 0.766846 0.659525 0.945715 افزایش سطح دانش اعضا و کارمندان  1

 0.744579 0.657397 0.889882 کاهش هزینه های سازمان  9

 18110144 18636414 18111311 تسریع امور اداری  4

 0.664585 0.561294 0.836736 هماهنگی بین اعضا و کارمندان  1

 18641131 1869913 18611061 افزایش تعهد کاری کارمندان  6

 18691119 18104161 18113116 قابت بین سازمانیرافزایش هم افزایی و   1

 0.624575 0.501025 0.83049 کاهش تحرک فیزیکی کارمندان  0

 0.594579 0.453241 0.830141 کاهش نظارت بر کارمندان و اعضا  3

 18199413 18111119 18100363 کاهش وفاداری اعضا  11

 1846114 18993131 18614101 کاهش وفاداری کارمندان  11

 

 راهکارهای پیشنهادی -6

 هایکنند، در همین راستا از ابزارهای پیشرو در جهت ارتقاء آن تالش مینیاز امروز جامعه است و سازمان اطالعات  فناوری

ای هانجمنهای شبکه اجتماعی است. شود، از جمله، ابزارمتفاوتی بکار گرفته میهای ها و فرآیندمختلفی استفاده  و روش

 .از این ابزار در جهت تسهیل در امور اداری استفاده می کندسازمانی امر تحول به عنوان یک سازمان پیشرو در  علمی حوزه
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ق طبهای آن بود. ز مفید بودن آن و شناخت ضعفنوع نگاه مدیران پس از راه اندازی و استفاده از این امکانات نگرانی آنها ا

زیادی در  تواند تاثیرمیموارد تاثیر بسیار مثبتی را طبق پرسشنامه تکمیل شده دارند و ( مشخص شد که بعضی از 1جدول )

ه ای این مجموعممکن است باعث کاهش کیفیت بازدهدیگری هم هستند. که آنها مواردی داشته باشد و همچنین پیشرفت 

 .شوند

 نهیهز کاهش -9 کارمندان و اعضا دانش سطح شیافزاامکان  -1 افزایش اطالع رسانی -1:  موارد( 1بر اساس جدول )

 .انداز نظر پرسش شوندگان بسیار بیشتر اتفاق افتاده، یادار امور عیتسر -4 سازمان یها

حاکی از آن است که طبق نظر پرسش شوندگان  البته موارد کاهش وفاداری کارمندان و اعضا امتیاز زیادی نگرفته است و

 این موارد اتفاق نیافتاده است یا در سطح کمی اتفاق افتاده است اما به هر حال نیاز به پیگیری مدیران دارد.

ولی مورد کاهش تحرک فیزیکی کارمندان و کاهش نظارت بر اعضا و کارمندان مواردی است که باید مورد توجه بیشتری 

ای هبرای افزایش تحرک فیزیکی کارمندان ورزشای بیابند. طبق مطالعات انجام شده رار گیرد و برای آن چارهاز مدیران ق

ای های کردن کار و قرار گرفتن در گروهشود و برای افزایش نظارت بر اعضا و کارمندان پروژهسبک در محل کار پیشنهاد می

 شود.پیشنهاد میتر برای افزایش نظارت تر و قابل کنترلکوچک

 نتیجه گیری    -1

های مختلفی های بزرگ از ابزارترین اهداف هر سازمان است و همواره برای رسیدن به این مهم شرکتمزیت رقابتی از مهم

ند کبه سازمان کمک میفناوری اطالعات مطابق با اصول مدیرت دانش است.  فناوری اطالعاتها اند یکی از این ابزاربردهبهره

سرمایه دانشی خود را کنترل و در جهت پیشرفت سازمان بکار گیرد. امروزه مدیریت دانش بیشتر از ابزاری برای پیشرفت،  که

ی از آیند یکهای میهای مدیریت دانش هر روز با ابتکاری تازه به کمک سازمانتبدیل به نیازی برای حیات شده است و ابزار

های گیرد، ابزار شبکه سازی است. این ابزار امروزه در قالبها مورد استفاده قرار میاین ابزارها که در بسیاری از سازمان

 گیرد. های اجتماعی مورد استفاده قرار میمختلفی همچون شبکه

جه کنند که در نتیسازی میها برای باالبردن بازده خود این ابزار را به صورت خصوصی در سازمان پیادهبسیاری از سازمان

های علمی حوزه انجمنباشند  های مجازیمحیطتوانند در قالب ها میآن افرادی با اهداف مشترک هستند. این شبکه اعضای

 های چشمگیری را داشته باشد.های مختلف پیشرفتسازمانی خود می تواند در عرصههای مجازی محیطبا استفاده از 

د. استفاده های زیادی را ببراستفادههای مجازی محیط تواندمیسازمان می توان بیان داشت  1با توجه به جدول شماره  

بایست با اصالح رویه هایی . و استفاده از مواردی هم میداشته استسازمان نقش مهمی در پیشرفت  ،های موجوداز قابلیت

 تا روند رو به پیشرفت این سازمان همچنان رو به رشد باشد. ،صورت پذیرد
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