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چکیده
محققین زیادی بر اهمیت ارتباطات سازمانی تأکید داشتهاند و این مفهوم در حوزههای مختلف بررسی شده است.
در سالهای اخیر ،ظهور و افزایش عالقهمندی به شبکه های اجتماعی ،ارتباطات سازمانی را به عرصۀ جدیدی وارد
نموده است .در مطالعۀ حاضر ،با تمرکز به نقش شبکههای اجتماعی در برهم زدن ارتباطات سنتی در سازمانهای
دولتی ،مدلی در زمینۀ مدیریت ارتباطات ارائه شده است .نخست با نمونهگیری هدفمند ،مصاحبههای فردی انجام
شد .مصاحبهها به روش تحلیل تم به کمک نرمافزار مکسکیودیای تحلیل شد .شش مضمون ،ارتباطات سازمانی
اثربخش ،سرمایۀ شناختی ،سرمایۀ ارتباطی ،تقویت ارتباطات گروهی ،تقویت ارتباطات بین فردی و اختالل در
ارتباطات احصا گردید که جمعاً  25مفهوم بهدست آمد؛ سپس بهکمک خبرگان ،به روش دلفی ،مدل استخراج
گردید .این مدل نه تنها مبنایی برای شناخت ارتباطات و مدیریت ارتباطات مبتنی بر رسانه است ،بلکه تا حد
زیادی در ساخت نرمافزارهای ارتباطی داخلی سازمانها را یاری میکند.
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مقدمه
دنیای مجازی در عصر امروز ،واسطی برای برقراری ارتباطات ،تسهیم ایدهها و عواطف،
اطالعدهی و ...فراهم ساخته است و این اقدامات ،با چنان روند رو به رشدی ادامه مییابد که به
جرأت میتوان بیان کرد اینترنت و شبکههای اجتماعی جدید ،بر تمامی ابعاد زندگی افراد در
کل جهان و بهتبع آن در ایران اثرگذار بوده است .ازدواجهای اینترنتی (برات و عرفان،)1391 ،
هویت اجتماعی (نوابخش و همکاران ،)1392 ،صادرات (طیبی و همکاران ،)1386 ،مذاکرات
(، Wiemann ، 1984 ، Spitzberg & Hecht ،1976 ، Ruben،1979 ، Clark & Delia
 ،)1977اثرگذاری بر جنبشهای اجتماعی جهان (رسولی ،غفوریان تبریزی ،)1395 ،تغییر
قصد و نیت مخاطب ( Namkoong,Nah, Record, Van Stee؛ )2018و ...نمونههایی محدود از
اثرات شبکههای اجتماعی است.
این روند سازمان ها را وادار به توجه به نحوۀ ارائه خدمت و ارتباط با مشتریان داخلی و
خارجی کرده است .در عصر تکنولوژی و ارتباطات ،سازمانها چارهای ندارند جز آنکه بهسمت
ارتباطات الکترونیکی و مجازی حرکت کنند و یا حداقل به آن توجه داشته و زمینههای آن را
فراهم آورند .جدای از نتایج و آثار مثبت فناوری اطالعات و اینترنت ،بهکارگیری این ابزارها ابعاد
منفی زیادی نیز دارد که در صورت عدم آشنایی با آنها میتواند تأثیرات نامطلوبی بر جوامع
کاری بگذارد ،بهخصوص در حوزۀ ارتباطات داخلی سازمان که جنبۀ مغفولماندۀ مطالعات
شبکههای اجتماعی است .در این میان ،شبکههای اجتماعی مجازی ،ابزاری برای برقراری
ارتباطات غیر رسمی فراهم ساخته ،اما چه مؤلفههای ارتباطی در این بستر نوین وجود دارد؟
شبکههای اجتماعی مجازی ،یکی از ابزارهایی است که میزان استفاده از آنها روزبهروز در حال
افزایش است (اکبری و همکاران )1395 ،و فضایی فراهم نمودهاند که ارتباطات ،بهشکل
الکترونیکی بهصورت شبانهروزی ،مستمر و با ثبت پیشینه برقرار میشود .در حقیقت ارزش
ارتباطات الکترونیکی ،دسترسی سریعتر آن به اطالعات نیست ،بلکه توانایی آن برای تسهیل
ارتباطات و ایجاد تفکر برتر است (ملکیان ،علیپور )1391 ،که میتواند نهتنها بر ارتباطات واقعی
بین فردی ،بلکه بر کل سازمان تأثیرگذار باشد .رفتارهای دیجیتالی در سازمانها جایگاه خود را
یافتهاند ،حتی بدرفتاریهای سازمانی مانند نامههای سرگشاده ،شایعه ها ،تخریب شخصیت و زد و
بندها در محیط مجازی ،کمتر از محیط حقیقی نیست ،اما این رفتارها بدون هیچ مدیریت و
نظارت از سوی سازمانهای ذیربطشان رخ میدهد و این حوزه ،نیازمند نگاه جدی مدیران برای
بهرهبرداری است .مطالعات این حوزه ،تاحدی در روشنگری اهمیت ارتباطات مجازی راهگشاست.
از سوی دیگر؛ شرایط و میزان استفاده از این شبکهها در کشورها و صنایع متفاوت ،بهدلیل
فرهنگ و ابزارهای رایج یکسان نیست .مراکز آماری رسمی عدد مشخصی را برای کاربران
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شبکههای اجتماعی بهطور کلی و یا به تفکیک اعالم نکردهاند .آمارهای رسمی داخلی تعداد
کاربران رسانههای اجتماعی را بهصورت حدودی تخمین زدهاند ،بهعنوان مثال وزیر ارتباطات ایران
تعداد کاربران تلگرام را بهتنهایی  14میلیون تخمین زده است (پایگاه خبری انتخاب )1394 ،که
نشان از استقبال زیاد افراد از شبکۀ اجتماعی دارد ،هرچند این آمارها روزانه تغییر میکنند؛ اما
نمیتوان میزان استفاده و عالقۀ کاربران ایرانی به شبکههای اجتماعی را منکر شد .آخرین آمار
اعالمی مرکز آمار ایران ( )1394در خصوص گذران وقت ،اطالعات جالب توجهی ارائه داده است؛
طبق گزارشهای خود اظهاری افراد ،بهطور متوسط  2ساعت و  15دقیقه وقت افراد به رسانهها
اختصاص مییابد که در تعریف آن رسانههای اجتماعی نیز قرار دارد و این رقم تا حدودی با عدد
 2ساعت و  46دقیقه زمان کار و فعالیتهای شغلی رقابت میکند .همۀ این آمارها در شرایطی
است که نرخ صرف زمان برای رسانههای اجتماعی رو به افزایش گزارش شده است .بهطور کلی،
این آمارها نشان از تحول ارتباطات افراد طی سالهای اخیر دارد .این در حالی است که غالب
سازمانهای کشور ما ،بهخصوص سازمانهای دولتی ،با بیتوجهی و بعضاً انکار تأثیرپذیری از
شبکههای اجتماعی ،همواره سعی در چشمپوشی از وجود آنها داشته که به جرأت میتوان گفت
موفق نبوده است و ارتباطات مجازی با افزایش تعداد کاربران در شبکههای اجتماعی گسترش
مییابد .مسئلۀ اصلی آنجا نمایان میشود که کارکنان اداری ،مسیرهای ارتباطی غیر رسمی را بر
کانال ارتباط رسمی برای تبادل اطالعات ترجیح میدهند ( ،)2005 ،jo & shimلذا نمیتوان به
این آمارها و اطالعات بیاعتنا بود و نیاز به مطالعه در زمینۀ مؤلفهها و مدلهای ارتباطی موجود
در این راستا ضروری مینمود .سالهاست که سازمانهای دولتی و خصوصی از بسیاری سامانههای
اداری و اتوماسیون و نرمافزارهای مدیریت و غیره بهره میگیرند ،اما هیچیک ،یارای رقابت با
شبکههای اجتماعی در برقراری ارتباط و مدیریت ارتباطات را نداشتهاند .نخست ضروری است
مدل موجود و مؤلفههای فعلی ارتباطی در شبکههای اجتماعی شناسایی شود؛ در ادبیات مبحث
ارتباطات ،ارتباطات سازمانی با جزییات از وجوه مختلف بررسی شده است که بهطور کلی میتوان
آنها را به سه دسته ،تقسیم نمود ()2014 ، Yildirim؛ 1ـ ارتباطات با همکاران2 ،ـ ارتباطات با
مدیران3 ،ـ خطمشیهای ارتباطات سازمانی .با توجه به آنکه در دو حوزۀ ابتدایی ،مطالعات
بسیاری وجود دارد ،جای خالی مطالعات در حوزۀ سوم احساس میشد ،لذا در این مطالعه بر
مدیریت ارتباطات سازمانی ـکه در گروه سوم جای داردـ ،تمرکز شده است .در این مطالعه ،سعی
بر آن شده است که نهتنها خالء مطالعات در این زمینه پوشش داده شود ،بلکه مدلی در زمینۀ
مدیریت ارتباطات سازمان ارائه گردد؛ چراکه مدیریت ارتباطات در حال حاضر برای کسب و کار،
بسیار مهم و حیاتی است .با تکامل ،توسعه و دستیابی به اهداف شغلی کارکنان مرتبط و تأثیرگذار
است و همچنین در موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیکش و در نوع جدید خود به
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سبک الکترونیکی جاری و ساری است؛ این مطالعه میتواند چارچوب آغازین برای مطالعات
نظاممند علمی در سازمانهای کشور در این حوزه باشد.

مبانی نظری و پیشینه
ارتباطات فرآیند تکوین معناست و تکوین معنا در گرو فهم و به اشتراک گذاشتن آن است .بهیقین
میتوان بیان نمود بدون ارتباطات ،سازمانی وجود نخواهد داشت ،لذا ارتباطات مهمترین رکن
پدیدارشدن سازمانهاست؛ چراکه تار و پود سازمانها را بههم پیوند میزند .ارتباطات سازمانی،
فرآیندی است که بهوسیلۀ آن سیستمی را برای گرفتن اطالعات و تبادل معانی به افراد و
ارگانهای مختلف در داخل و خارج سازمان راهاندازی میکنند که در آن ،ارتباط ،ناظر به روابط
کاری کارکنان درون یک سازمان میباشد و مدیریت ارتباطات سازمانی ،مدیریت این فرآیند است.
درمقایسۀ مدیریت ارتباطات سازمانی با روابط عمومی باید بیان داشت ،روابط عمومی و یا حوزۀ
مدیریت روابط ،بر دامنۀ وسیعتری از ارتباطات سطحیتر اشاره میکند ،در حالیکه ارتباطات
تکنیکیتر ،عمیقتر و متمرکزتر است .شاید عبارت روابط مفید یا سودآور 1توصیف نزدیکی برای
ارتباطات در سازمان باشد .در اصل باید اینگونه بیان نمود که مدیریت ارتباطات سازمانی عالوه
بر فهم مشترک ،بهدنبال ایجاد روابط بلندمدت هم هست (.)2008 ، Calin Gura
ارتباطات باید مؤثر باشد .بدون ارتباطات مؤثر و باز در تمامی سطوح ،سازمان برای رسیدن
به اهداف و اوج عملکرد خود دست و پا خواهد زد ( .)2013 ، Martinارتباطات مؤثر موجب
افزایش کارایی ،اثربخشی و کیفیت کار نیروی انسانی میگردد و برعکس ارتباطات غیرمؤثر،
خستگی جسمانی و ناکامی عاطفی را بهدنبال داشته و حتی تحلیل رفتگی شغلی را بههمراه
میآورد (امین شایان جهرمی و همکاران .)1393 ،در این میان ،شبکههای اجتماعی در کنار
راههای ارتباطی رسمی و غیر رسمی موجود قرار گرفته و نقشی بیبدیل ایفا میکند .ارتباطاتی
که اختیاری و برهم زنندۀ ساختار رسمی سازمان است .نتایج مطالعات در زمینۀ ارتباطات
سازمانی نشان دادهاند که ارتباطاتِ دلخواه کارکنان ،رضایت شغلی و عملکرد کاری آنان را
افزایش میدهد ( )2000 ، Ainspan & Dellو همچنین منتج به موفقیت سازمان میگردد
(  .)1996 ،Baskin et al.اهمیت ارتباطات مؤثر ،بدان دلیل است که انجام وظایفی نظیر
برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،رهبری و کنترل را برای مدیران تسهیل میکند و همچنین
مدیران را در تحقق وظیفۀ هماهنگی و استفادۀ بهتر از زمان یاری میرساند (رضاییان.)1376 ،
در سازمانها ،ارتباطات فرایندی برای بههم پیوستن اجزای یک نظام است .استقرار شبکههای
ارتباطی مؤثر و توسعۀ مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم
profitable relation

1
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مدیران است .ارتباطات سازمانی با ظهور فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی ،بهکلی
دستخوش تغیر و تحول شده است و موج روزافزون بهرهگیری از فناوری ،طی سالیان اخیر
کشور ایران را نیز در بر گرفته و تا به آنجا پیش رفته که بسیاری از سازمانها متوجه نقش
فناوریها و تکنولوژیهای غیررسمی شدهاند .بر اساس نظر(  )2007 ،Modaff et al.ارتباطات
سازمانی ،بهعنوان فرآیند خلق ،تبادل ،تفسیر (چه صحیح چه غلط) و ذخیرهکردن پیغامها
درون یک سیستم از روابط انسانی است.
اشتیاق انسان اجتماعی به برقراری ارتباط ،وی را بهسمت ارتباطات لحظه ای ،برخط و
مستمر کشانده که برخالف محیط کار سنتی که مدیران و کارمندان بهصورت رودررو ارتباط
برقرار میکردند ،هم اکنون محیط کار پراکنده در زمانها و با زبانها مختلف ،بهواسطه کامپیوتر
و تکنولوژی ارتباطات سازمانی برقرار میگردد .ارتباطات با واسطۀ تکنولوژی ،پایۀ ارتباطات شده
است و در اصل مدیران و کارمندان را قادر ساخته بر اختالفهای زمانی ،فاصلهای و فرهنگی پل
بزنند .طی سالهای اخیر ،با ظهور گوشیهای هوشمند و فراگیر شدن دسترسی به اینترنت،
شبکههای اجتماعی مجازی نقشی نوین در ارتباطات سازمانی بازی میکنند؛ چرا که به هر فرد
اجازه میدهد تأثیری شگرفت در جامعه داشته باشد؛ هر کارمند بهصورت بالقوه میتواند هزاران
یا حتی میلیونها دنباله رو (فالور) داشته باشد ،هر تجربه (چه خوب یا بد) برای افراد زیادی
میتواند بازگو گردد .شبکۀ ارتباطی پیچیده و گسترده خارج از محدودیتهای اداری برای هر
فرد مهیاست و این نکته ،شبکههای اجتماعی را به یک گزینۀ جذاب برای ارتباطات تبدیل
نموده است .شبکههای اجتماعی اینگونه تعریف شده اند :محلی که افراد میتوانند سرگرم
شوند ،ارتباط برقرار کنند و در محیط اجتماعی مشارکت کنند .در حقیقت ،شبکههای اجتماعی
گروهی از نرمافزارهای مبتنی بر اینترنت است که بر مبنای ایدئولوژیکی و تکنولوژیکی وب دو
پایهگذاری شده است که خلق و تبادل محتوی کاربران را محقق میسازد ( & Kaplan
 .)2010، Haenleinدر تعریفی دقیقتر ،شبکههای اجتماعی ،از گروههای عموماً فردی یا
سازمانی تشکیل شده است که از طریق یک یا چند نوع وابستگی به هم متصلاند و در بستر
یک جامعۀ اطالعاتی پیچیده ،کارکرد مؤثر شبکۀ همگرا را تصویر میکنند و موفقیت و
محبوبیت روزافزون آنها بهدلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است (رحمان زاده .)1389 ،در
حقیقت ،ویژگی بارز شبکههای اجتماعی ،انعطافپذیری و سهولت و سادگی کاربرد آنهاست.
در اصل باید پذیرفت سازمانها باید رویکرد جدیدی به ارتباطات سازمانی داشته باشند .این
در شرایطی است که شبکههای اجتماعی میتواند ابزار مناسبی برای سازماندهی به ارتباطات
باشد ( ) 2014 ، Badeaaیا در اصل برای مدیریت ارتباطات سازمانی مورد استفاده قرار گیرند.
اهداف ارتباطی ،همگنکردن کنشها و اندیشههاست ،لذا معنی آن در خود انسان نهفته است،
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نه صرفاً در کلمات و واژهها و از آنجا که انسان نیازمند ایجاد ارتباط در سازمانهاست ،از این رو
مدیریت ارتباط ،بهمعنی تقویت زبان مشترک است (عبیری .)1383 ،در حقیقت باید مدیریت
ارتباطات را یک فرآیند دانست؛ بر اساس نظر بوتن و هزلتون ( ،)1989مدیریت ارتباطات ،یک
رشتۀ ارتباطات کاربردی است ) .)1989 ،Hazleton &Botanواتسون و زرفاس ( )2010مدعی
اند که مدیریت ارتباطات دو وجه دارد ،از یکسو ،مربوط به مدیریت ارتباطات سازمانی است ،به
این معنا که اساساً مسئله شروع فرآیندهای ارتباطی ،با هدف انتقال دیدگاه شرکت و
تأثیرگذاری بر ذینفعان است .عالوه بر این ،اهداف بنیادی ایجاد ارزش باید پشتیبانی شود،
مانند افزایشی در ارقام فروش ،یا به زبان دیگر ،کاهش هزینهها .از سوی دیگر ،مدیریت
ارتباطات ،ذینفعان مربوطه و پروسههای ارتباطی در داخل سازمان و در محیط سازمانی را
نظارت میکند ،به زبان ساده تر باید گفت ،هدف کلی آن ،بهبودی در استراتژیهای کاری و
نهایتاً سود سازمان است ( .)2011 ،Watson & Zerfass
درگیری افراد در طراحی ،تدوین و ویرایش محتوی در شبکههای اجتماعی ،در جامعه،
محیطی تعاملی و پویا بهوجود میآورد که حس توانمندی را ارتقا میدهد .جای تعجب ندارد
اگر کارکنان نیز از این ابزار برای ارتباطات سازمانی خود نیز بهره جویند .بر اساس نظر اسمیت
( )2012فرآیند تعاملی در محیط مجازی به کاربران اجازه میدهد ارتباط برقرار کنند ،اجتماعی
شوند (معاشرت کنند) ،ایمیل ،عکس ،مستندات ،فیلم و فایلهای صوتی به اشتراک بگذارند و
این کار را بهطرق مختلفی انجام دهند.
سدیا و همکاران ( )2016در مطالعۀ خود ،در حوزۀ ارتباطات داخلی سازمان تأکید نمودند
جریان ارتباطات مؤثر در سازمان ،پیوندهای محکم میان مدیران و کارکنان را توسعه میدهد،
پس از آن کارکنان اعتمادبهنفس پیدا میکنند که آنها را مولّدتر میکند .اهمیت ارتباطات
سازمانی تا به آنجاست که بر متغیرهای پر اهمیت سازمانی نیز اثرگذار است .کارناجز و همکاران
( ) 2015در مقالۀ خود اذعان داشتند ارتباطات داخلی سازمان و ارتباطات با سرپرست روابط در
محیط کاری را با معنا و با اررزش میکند و سهم زیادی در توسعه و حفظ تعهد شغلی بهینه
کارکنان دارد .در زمینۀ مدیریت ارتباطات سازمانی میتوان به مطالعۀ جو و شیم)2005( 1
اشاره داشت .آنها مدیریت ارتباطات را شامل سه مؤلفه میدانستند :ارتباط مستقیم ،ارتباطات
همدالنه ،ارتباطات انتقال معنی .مطالعۀ آنها بر ارتباطات رو به باال تأکید داشت و آنها اذعان
داشتند دستورالعملهای مفید ،توصیههای کمکی و تسهیم اخبار سازمان با کارکنان ،روابط
مدیریت و کارکنان را ارتقا میدهد ،دستاورد دوم آنکه تعامالت بین فردی مدیر و کارمند

Jo & Shim
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میتواند حتی از کانال واسطۀ رسمی برای دادن اطالعات به کارکنان هم مهمتر باشد .ارتباطات
سازمانی جزء جداییناپذیر هر سازمانی است که مشخصاً از تحوالت ارتباطی جدید تأثیر
میپذیرد .شبکههای اجتماعی از مهمترین تحوالت ارتباطی عصر جدید است که خلق ،انتقال و
استفاده ساده اطالعات و سرگرمی را ممکن میسازد.
بر اساس مطالعات کاردوس و همکاران )2017( 1افراد با نیاز به همدلی باال در شبکههای
اجتماعی دارای تعداد دوستان بیشتری هستند و در حقیقت این ویژگی پیشبینیکنندۀ
مطلوبی برای اندازۀ شبکۀ اجتماعی آنان و مشارکت؛ همچنین از سوی دیگر موقعیت آنان در
شبکههای اجتماعی پیشبینیکنندۀ تالشهای آنان برای ارتباطات همدالنه است .این مطالعه
تا حدی کارکرد اجتماعی همدلی و نوع ارتباطات همدالنه در میان ارتباطات اجتماعی مجازی
را تحلیل میکند .مطالعۀ یوآن و فاسل )2017 ( 2با هدف بررسی انتخاب شبکههای اجتماعی
از سوی افراد بر اساس متغیرهای فرهنگ ،شبکهها و سایتهاست .در این مطالعه ـکه بر دو
گروه دانشجویان کرهای و چینی انجام شده استـ ،انتخاب شبکۀ اجتماعی مورد نظر ،متأثر از
فرهنگ دانشجویان شناسایی گردید .که این مسئله در کشور ما با وجود قومیتها و
خردهفرهنگهای متنوع جای تأمل دارد .شی آوو و همکاران )2017( 3در مطالعۀ خود ،کلیۀ
پژوهشهای مرتبط با شبکههای اجتماعی منتشر شده طی سالهای  1996تا  2014را مورد
بررسی قرار دادند که رقمی معادل  2565مقاله را شامل میشود و در انتها هفت عامل اصلی در
خصوص شبکههای اجتماعی را احصا کردند1 :ـ گستردگی شبکۀ اجتماعی پیچیده2 ،ـ ساختار
جامعه3 ،ـ روابط ضعیف و قوی4 ،ـ سیر تکاملی شبکهای اجتماعی5 ،ـ ساختار شبکهای و
روابط6 ،ـ مفاهیم ارزشی و استراتژیهای سنجش و 7ـ سرمایۀ اجتماعی.
لنگر )2014( 4این پیشفرض که رسانههای اجتماعی بهعنوان روندی روبهرشد در حال
تبدیلشدن به ابزار مسلم ارتباطی کارکنان شده است را بررسی کرد؛ با این سؤال که «چگونه
رسانۀ اجتماعی ارتباطات را تحت تأثیر قرار میدهد؟» .نتایج مطالعۀ وی بر اساس یازده
مصاحبۀ نیمهساختاریافته با مدیران اجرایی نشان داد که رسانۀ اجتماعی ،ارتباطات داخلی را از
طریق گسترش ارتباطات بعد از زمان رسمی کاری ،تحت تأثیر قرار داده است.
اُه و الرز )2016( 5مؤلفۀ دیگر ارتباطی را در شبکههای اجتماعی بررسی نمودند .نگرانی
افراد از «مدیریت تصویرپردازی» 6راههای جذب حمایت اجتماعی در شبکههای اجتماعی را
1
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تحت تأثیر قرار میدهد .این مؤلفه ،زمانی که افراد از پیغامهای خصوصی و یا عمومی استفاده
میکنند ،متفاوت خواهد بود .این مطالعه ،بر درک ارتباطات حمایتی در شبکههای اجتماعی
تمرکز داشت .علی حسن و همکاران )2015( 1به این سؤال پاسخ دادند که آیا تأثیر رسانۀ
اجتماعی بر عملکرد شغلی بر میزان و نحوۀ استفاده آن استوار است؟ آنها ابعاد استفاده از رسانۀ
اجتماعی را بر عملکرد شغلی ،مرتبط ،مفروض گرفتند و سعی در آزمایش آن داشتند .رسانۀ
اجتماعی با دو کارکرد اجتماعی و شناختی ،تأثیری مثبت و البته غیر مستقیم ،بر عملکرد
شغلی و فعالیتهای روتین و نوآورانه داشت ،هرچند استفادۀ لذتجویانه از رسانۀ اجتماعی،
تأثیری منفی و مستقیم بر فعالیتهای روتین دارد .پوچ )2015( 2مطالعهای در زمینۀ اینکه
چگونه سازمانهای حرفهای ورزشی از رسانۀ اجتماعی برای ایجاد روابط بلندمدت با حامیانشان
استفاده میکنند ،انجام داد .این در شرایطی است که کلوپهای ورزشی حرفهای ،تجارت مهمی
هستند که طرفداران بسیاری دارند .این شرایط ،زمینهای ایدهآل را برای بررسی عملکرد رسانۀ
اجتماعی در ایجاد ارتباطات قوی با طرفداران مهیا کرد.
رسانۀ اجتماعی ابزاری مؤثر برای سازماندهی به ارتباطات سازمانی است (.)2014، Badeaa
وی با تمرکز بر کارکردهای رسانۀ اجتماعی در ارتباطات سازمانی ،محدودیتها و ریسکهای
استفاده از رسانۀ اجتماعی در ارتباطات سازمانی را مورد مداقه قرار داده است .در مطالعات
داخلی نیز میتوان به چند مطالعه در سالهای اخیر اشاره داشت که به جرأت میتوان گفت
تمرکز غالب این مطالعات در حوزۀ بازاریابی است .مطالعات اخیر ،هر چند متوجه نقش
شبکههای اجتماعی شدهاند ،اما از تأثیر و جایگاه آن در مدیریت ارتباطات سازمانی غافل
بودهاند و بیشتر ارتباط با مشتری مورد نظر قرار گرفته است .در این مجال ،به مرتبطترین آنها
اشاره خواهد شد .مطالعۀ خوشهیکل و نظافتی ( )1393از این دسته است .آنها با در نظر
گرفتن ناتوانی سازمانها در پیگیری نیازهای مشتریانشان و شکست ابزارهایی چون مدیریت
ارتباط با مشتری ،3سعی در شناخت مناسبترین رسانه برای توسعۀ ارتباط با مشتری برآمدند.
نتایج مطالعۀ آنها شبکههای اجتماعی و تارنماها را مناسبترین ابزار برای ارتباط با مشتری و
توسعۀ سیستمهای فعلی شناسایی کرد .سپهری و ریاحی ( )1389از تحلیل شبکههای
اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دانشبنیان استفاده
نمودند .آنها با اشاره به محدودیتهای بودجه و سازمانی برای خرید و پیادهسازی و آزمایش
سیستمها از تحلیل شبکههای اجتماعی بهعنوان راهی برای شناخت ویژگیهای سیستمهای
1
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مدیریت دانش بهره جستند .قابلیت اجتماعیسازی ،خارجیسازی ،جستوجو و بازیابی ،حافظۀ
تعاملی و فرادانش بهعنوان مؤلفههای مورد نیاز شناسایی شد .هرچند مطالعات پراکنده ،برخی
مؤلفههای ارتباطی مانند مدیریت تصویرپردازی ،تسهیم عاطفی ،هویت اجتماعی و ...در
شبکههای اجتماعی مورد بررسی و شناسایی قرار دادهاند ،اما مطالعهای که مدلی زیربنایی در
این زمینه ارائه دهد ،یافت نشد .در میان مطالعات داخلی و خارجی ،جای خالی مطالعات
گستردهتری در حوزۀ شبکههای اجتماعی احساس میشود ،بهخصوص مطالعاتی در حوزۀ
مدیریت ارتباطات سازمانی که تاکنون از نظر پژوهشگران دور مانده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف ،بنیادی است؛ زیرا نتایج آن منتج به ارائۀ مدلی میگردد که خالء
علمی و تئوریکی آن در مبحث ارتباطات وجود دارد و از نظر شیوۀ پژوهش ،توصیفیـپیمایشی
است .در مطالعۀ حاضر ،بر اساس هدف تحقیق ،از راهبرد کیفی بهره گرفته شد .روش کیفی
انتخاب شد؛ چراکه بر اساس نظر کیتون )2011( 1مطالعات کیفی عالقهمندی تئوریکی به
چگونگی ادراک انسانها و ترجمان فراگرد ارتباطات دارند و از سوی دیگر خالء نظری در
خصوص مدل مدیریت ارتباطات مسیر مطالعۀ کیفی را تأیید میکرد .تحقیق حاضر ،حاصل
درک اقبال عمومی به شبکههای اجتماعی و بهرهگیری از آنها در محیطهای کاری با درصد
باالست .لذا این پرسش در ذهن محقق نقش بست که چه مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در
بستر شبکههای اجتماعی در سازمانهای ایرانی وجود دارد؟ در مطالعات کیفی ،محقق در
جستوجوی شناخت پدیدهها و پاسخ به چراییهاست و هیچ فرضیهای از پیش در ذهن ندارد،
به این معنا که مطالعات پیشین در زمینۀ مورد مطالعه ،محدود بود و پاسخی به سؤال در
پیشینه و مطالعات گذشته موجود نیست؛ لذا ،محققین بهمنظور شناخت و طراحی مدل ،این
مطالعه را انجام دادهاند .بهمنظور تحلیل دادهها نیز از روش تحلیل تم استفاده گردید .نخست،
2
برای جمعآوری دادهها ،از مصاحبههای فردی بهره جسته شد .نمونهگیری به روش هدفمند
بود؛ نمونهگیری در پژوهش کیفی سعی در تعیین گروههای ویژهای از مردم را دارد که دارای
ویژگیهای بوده یا در موارد مشابهی از پدیدۀ اجتماعی مورد پژوهش زندگی میکنند.
شرکتکننده ،بدان دلیل انتخاب میشود که قادر به کشف دیدگاهی مشخص از رفتار مربوط به
پژوهش است (جاللی .)1391 ،در روش نمونهگیری هدفمند یا قضاوتی ،بخشی از جامعه ،بر
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اساس قضاوت و نظر کارشناسی خود پژوهنده و یا تأیید افراد صائب ،انتخاب میشود ،با این
تعریف ،افرادی بهمنظور مصاحبههای عمیق فردی انتخاب شدند که دارای شرایط زیر باشند:
1ـ از کارکنان تماموقت و رسمی دارای سابقۀ کار حداقل  5سال که حداقل ،دارای سطحی
از تجربه باشند تا بتوانند نظری پخته در خصوص ارتباطات و نحوۀ استفاده از شبکههای
اجتماعی مطرح نمایند و در کار خود از شبکههای اجتماعی استفاده نموده باشند.
2ـ میزان استفادۀ باال از شبکههای اجتماعی :مدیران گروهها ،افراد فعال طبق خود اظهاری
با حداقل اختصاص  2ساعت زمان در روز برای شبکههای اجتماعی (بر اساس میانگین
اظهارشده در آمارهای مرکز آمار) ،افرادی دارای گروههای متعدد ( 50مورد و بیشتر) ،افراد با
تعداد دنبالکننده (فالور) زیاد ( 6000مورد و بیشتر).
چهار سؤال اصلی پرسیده شد که هر مصاحبه  20الی  60دقیقه بهطول انجامید .مصاحبهها
تا اشباع نظری دادهها ادامه یافت که این تعداد  17مورد بود .برای تحلیل دادهها از روش
تحلیل تماتیک بهره گرفته شد .تحلیل مصاحبهها توسط نرمافزار  MAXQDAانجام شد .روایی
و پایایی یافتهها مورد تأیید قرار گرفت .روایی در پژوهشهای کیفی ،معنای رایج در مطالعات
کمّی را ندارد و همچنین همتای آن ،یعنی پایایی (که ثبات و سازگاری منطقی پاسخها را
بررسی میکند) یا تعمیمپذیری در پژوهش کیفی صادق نیست؛ زیرا در پژوهش کیفی ،فلسفه
عقبۀ آن ،تعمیمپذیری را منتفی میسازد .هر چند روایی و پایایی یافتهها در پژوهش کیفی در
مراحل و گامهای آن انجام میشود ،اما در پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسی روایی و پایایی ،سعی
شد با استفاده از شیوه مقایسه مستمر و بازبینی مصاحبهشونده در هنگام بازبینی مقوله و
بازبینی روایت پژوهش نیز توسط گروه مورد مصاحبه از یکسو و گروه متمایز برای تأیید صحت
یافتههای از سوی دیگر ،استفاده شود .همچنین یافتهها ،مرتباً با مشاهدۀ پژوهشگران تطبیق
داده میشد تا دادههای واقعی و مرتبط با سؤاالت گردآوری شود.
در انتها بهمنظور ارائۀ مدل بهروش دلفی ،از خبرگان دانشگاهی یاری گرفته شد .روشهای
وفاق یا اتفاق نظر در پژوهشهای حوزۀ فناوری و سیستمهای اطالعاتی ،بهعلت پیچیدگی
مسائل گسترش زیادی یافته است (علیدوستی .)1385 ،روش دلفی فرآیند ارتباطات گروهی را
بهنحوی ساخت میدهد که زمینۀ برهم کنش افرادی متخصص را بهعنوان یک کل برای حل
مسئله فراهم آورد (.)1984 ،Finik et.al.
دلفی ،رویکرد یا روشی نظام مند در تحقیق برای دریافت نظرات و درخواست قضاوتهای
حرفهای از یک گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است .در این راستا از گروه
خبرگان دانشگاهی برای بررسی مؤلفههای بهدست آمده و دستهبندی آنها در قالب یک مدل،
نظرخواهی شد .برای انتخاب گروه خبرگان از نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد.
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معیارهای انتخاب خبرگان تسلط نظری ،تجربۀ عملی ،تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و
دسترسی بوده است .وقتی میان خبرگان تجانس وجود داشته باشد ،حدود  10تا  20عضو
توصیه شده است ( )2004 ، Okoli & Pawlowskiاز سوی دیگر چنانچه شرکتکنندگان
همگن باشند ،تعداد  10تا  15نمونه برای انجام دلفی کافی خواهد بود (هانگ و همکاران،
 ،)2008همچنین مانند هر مطالعۀ دیگری ،نمونهگیری به عواملی مانند دسترسی به خبرگان،
زمان و هزینه وابسته است .در مطالعۀ حاضر 10 ،فرد انتخاب گردید .در این راستا قیودی نیز
تعیین گردید:
1ـ خبرگان دانشگاهی با سابقۀ تحصیالت یا تحقیقات در حوزۀ ارتباطات
2ـ آشنا به مفاهیم شبکههای اجتماعی و ارتباطات مبتنی بر آنها
3ـ داشتن سابقۀ فعالیتهای علمی حداقل به مدت  20سال اخیر
بررسی مؤلفهها با خبرگان پس از سه مرحله ،منجر به اتفاقنظر شرکتکنندگان و ارائۀ
مدل گردید .سه دور روش دلفی انجام گردید که پرسشهای هر دور هم به روش حضوری و به
شیوۀ الکترونیکی توزیع و جمعآوری شد .پس از هر بار توزیع ،دو الی سه مرتبه پیگیری صورت
گرفت .نخست ،مؤلفههای استخراجشده ارائه گردید و در هر مرحله ،میزان اثرگذاری مؤلفهها بر
هم و احصای مدل مورد پرسش قرار گرفت .میانگین پاسخهای اعضاء در دورهای پیش و پاسخ
هر فرد نیز بهصورت جداگانه به آگاهی پاسخگویان میرسید .پاسخهای مشارکتکنندگان با
مفاهیم ادبیات تحقیق نیز تطابق داده میشد .در انتها پس از سه مرحله ،مدل بهدست آمد که
با پیشینۀ نظری تطبیق داده شد و همسویی آن گزارش شد.

یافتههای تحقیق
مصاحبههای انجامشده طی فرآیند کدگذاری ،مورد تحلیل قرار گرفتند و تعداد  6مضمون با 25
مفهوم احصا شد.
مؤلفهها در قالب جدول زیر با ابعادشان مشخص شدهاند.
جدول .1یافتههای بهدست آمده

اثربخش

1

ارتباطات سازمانی

ردیف

مقوله

مفهوم

تم

مدیریت دانش

دریافت اطالعات ،تسهیم دانش ،دریافت ایدهها،
بیشترشدن مباحثات کاری ،مشورت با مدیران،
مشورت با گروههای علمی ،ایجاد دانش جدید،
نشر اتفاقات و تصمیمگیریها ،رصدکردن
پروژهها ،بهرهگیری از تجربیات
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ادامه جدول .1یافتههای بهدست آمده

3

سرمایه ارتباطی

4

تقویت ارتباطات گروهی

سرمایه

2

شناختی

ردیف

مقوله

مفهوم

تم

لذت

شوخیکردن ،سرگرمی ،جذابیت محیط مجازی،
تفریح مشترک ،خستگی در کردن ،خشنودی از
ارتباط ،شعف

کارایی

عملگراتر شدن ارتباطات ،کاهش هزینههای
ارتباطات ،سرعت ارتباطات ،هماهنگی بهتر،
سهولت برقراری ارتباطات ،تسهیل ارتباطات
مستمر و دوسویه ،تسهیل دسترسی به هدف
ارتباطی

آوای سازمانی

انتشار مطالبات ،شنیدهشدن اعتراضات ،راحتتر
صحبتکردن

تأثیرگذاری بر دیگران

نفوذ در نگرش ،فشار اجتماعی ،الگو شدن ،فشار
گروه مجازی

بازخورد

دریافت نیازها ،افزایش شناخت ،دریافت گزارش

کسب اعتبار

بهبود شهرت ،نزدیکشدن به مراجع قدرت

ارائۀ خود

نشاندادن تواناییها و قابلیتها ،نشاندادن
ارتباطات و مراودات

توسعه روابط بلندمدت

ارتباطات مستمر ،ارتباطات پایدار ،ارتباطات
آنالین ساده ،ارتباطات زیاد

گسترش ارتباطات بعد از زمان
رسمی کاری

امکان دسترسی لحظهای ،محدود نبودن به زمان
کاری ،گسترش زمان برقراری ارتباط

رانت ارتباطی

ارتباط با مراجع قدرت ،ارتباط با افراد
گزینششده

پل ارتباطی

کاهش تبعیض در ارتباط با افراد مختلف ،امکان
برقراری ارتباط بدون محدودیت جفرافیایی

گسترش شبکۀ ارتباطی

ارتباط با افراد متنوع ،ناهمگنشدن شبکۀ
ارتباطی افراد ،ارتباط بینفردی و گروهی زیاد

نیاز به همبستگی

تمایل به در ارتباط بودن ،ترس از دست دادن
مباحثات و خبرها ،توجه به فعالیتهای مجازی

کاهش ارتباطگریزی

افزایش اعتمادبهنفس در ارتباطات ،کاهش ترس
در مکالمات ،راحتتر صحبتکردن

اتحاد مجازی

کمپین ،دستبهیکی کردن ،هماهنگیهای
مجازی ،رسیدن به وحدت نظر در اثر مباحثات
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ردیف

مقوله

5

تقویت ارتباطات بین فردی

6

اختالل در ارتباطات

ادامه جدول .1یافتههای بهدست آمده
مفهوم

تم

تساوی

از بین رفتن حس برتری ،از بین رفتن تفاوتهای
ظاهری و قدرت و ،...شبیه هم دیدهشدن ،کاهش
فاصله قدرت ،بیان نیازهای مشابه

همدلی

رسیدن به فهم مشترک از مشکالت کاری،
صمیمت ،درک شرایط دیگران

ارتباطات غیررسمی

ارتباطات ساده ،اختیاری و بیاجبار ،زبان
بیتکلف

خودگشودگی مناسب

ارزیابی از شخصیت افراد ،نشاندادن بخشی از
ویژگیهای شخصیتی ،برداشت از شخصیت مدیر

ضعفهای ناشی از ابزار

عدم انتقال صحیح پیام ،قطعی در ارتباطات،
نوشتاری بودن ،حذف زبان بدن و چهره و...

عدم اعتماد

ناشناسبودن ،بیاطمینانی به منبع خبر ،هویت
مجازی

موانع ادراکی و شناختی

سوء تفاهم ،برداشت متفاوت مخاطب از پیام،
برداشتهای ناشی از پیشینۀ ذهنی و تجربیات
متفاوت

تعارض
تصویرپردازی منفی

درگیری ،قهر کردن ،توهین ،جَریکردن
نقاب مجازی ،نشاندادن شخصیت کاذب سانسور
فردی ،پنهانکردن شخصیت و حاالت واقعی

ارتباطات سازمانی اثربخش
مصاحبه شوندگان معتقد بودند به کمک شبکههای اجتماعی توانستهاند ارتباطات سازمانی خود
را به گونۀ اثربخش مدیریت کنند .مفاهیم مدیریت دانش ،افزایش لذت در ارتباطات ،کارایی
بیشتر ارتباطات ،بهبود آوای سازمانی ،تأثیرگذاری بر دیگران و بازخورد از مفاهیم شناسایی
شده است .به برخی از پاسخهای مصاحبهشوندگان میتوان اشاره داشت .در این راستا
مصاحبهشوندۀ  11بیان داشت....« :ما میرفتیم سر دستگاه گزارش میخواستند رئیس میگفت
عکس یا حتی گزارش تصویری بفرستید و یه تصمیم کمکی میگرفت و در واقع ،حضور رئیس در محل
حس میشه »....یا مصاحبهشوندۀ  16مدیریت دانش را اینگونه بیان نموده است «....ما توی گروه
رؤسای اداری ،سؤال میپرسیم و از تجریباتشون توی کار استفاده میکنیم ،گاهی پیش میاد از حرفها
ایده هم میگیرم .»....در راستای مؤلفۀ لذت ،اینگونه بیان شده است «...گروه دوستان داخلی هم
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داریم ،ولی بیشتر سعی میکنیم خستگی را از تن هم در بیاوریم و خوش باشیم »...و همچنین
مصاحبهشوندۀ  13لذتبردن از ارتباطات مجازیاش را اینگونه تصویر نمود «...نوع ارتباطات تغییر کرده،
سیگاریها میگویند ما اگر در تاریکی سیگار بکشیم به ما لذتی نمیده؛ دیدن دود بهشون لذت میده،
انگار برای من هم همینطوره؛ دیدن ارتباط و مکالمۀ دیگران لذتبخشه ،برای انسان اجتماعی دیدن
این فضاها و روابط افراد لذت داره .اصالً تشویقی برای آدمهای افسرده است ،انگار تو اجتماع است .»...در
ارتباطات با کارایی اینگونه بیان شده است «...گاهی برای هماهنگیهای مجموعه یا تیم کاری این
شبکههای اجتماعی خوبه ،سادهتر ،سریعتر و ارزانتر ارتباط برقرار میکنیم ،تا بخواهیم برویم سر کار و
هماهنگی کنیم خیلی زمان بر است .»...در ارتباط با آوای سازمانی ،مصاحبهشوندۀ  16اینگونه نظر

داد «مردمی که محتاط هستند یا محیطهای کوچیک باعث میشه افراد بهصورت پنهانی و در
شبکههای اجتماعی ان کاری که میخواهند را پیاده کنند .گاهی اعتراضاتی در شبکههایی که
افراد معتبر در آن هستند انتقادات مطرح میشود .مسائلی که قبالً اصالً مطرح نمیشد.»...
بهطور کلی مؤلفه های احصا شده در راستای افزایش هدف ارتباطات یا لذت هستند که دو بعد
مهم و یا نتایج اثربخشی ارتباطاتند ،به همین دلیل ،اینگونه نامگذاری شدهاند.

سرمایۀ شناختی
بهکمک شبکههای اجتماعی افراد ارتباطات سازمانی خود را مدیریت میکنند ،خود را ارائه
میدهند ،اعتبار کسب می کنند و عامدانه شهرت و اعتبار خود را در مقابل مدیران و مافوقان و
همکاران افزایش میدهند .اینگونه بر کسب اعتبار تأکید شده است...« :...رفتارهای مثبت هم
هست .کافیه مدیر در گروه بگه سالم .هی پشت سر هم همه میگن سالم .سالم .علیک سالم و اینگونه
سعی میکنند خود را به مدیر نزدیک کنند ،گاهی افراد مطالبی علمی میفرستند حتی از جای دیگه
کپی میکنند ،اما چون میدونه این مطالب اینجا خریدار داره ،اینکار رو انجام میده .میخواد بهعنوان
یک فرد علمی مشهور شود ،البته فرد غیرعلمی هم نیست ،اما با اینکار ،بیشتر هدفش جلب توجه
رئیسه و میخواد اعتبارش رو بیشتر کنه .»....در خصوص ارائۀ خود ،بیشتر اینگونه بیان شده است
که افراد از شبکههای اجتماعی برای ارائه تخصصها و ارتباطات خود با مراجع قدرت بهره
میگیرند «....اینکه افراد زیادی را بشناسد ،مثالً  .....را میشناسد یا با دفتر فالنی در ارتباط است و از
فضای مجازی برای نشوندادن ارتباطاتش و تواناییهایش استفاده میکند ،بعضیها خیلی براشون مهمه
عکس با مقامات استانی یا سازمانی بگذارند و اینکه در یک جلسه با هم بودهاند اینجوری سعی میکنند
ارتباطات خودشون رو نشان بدهند »...و یا در این رابطه «....از بین همکاران ،یه فرد داور بسکتبال بود
اون عکسهای خودش و موفقیتهایی که داشت و مدالها و تقدیرها توی فضای مجازی میگذاشت.
اونها را دیدم یا بعضی افراد تقدیرنامههای مهم خودشون رو میگذارند که قابلیتهاشون رو به بقیه ثابت
بکنند.»...
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سرمایۀ ارتباطی
توسعۀ روابط بلندمدت ،گسترش ارتباطات بعد از زمان کاری ،رانت ارتباطی ،پل ارتباطی و
گسترش شبکۀ ارتباطی ،از جمله مفاهیم شناسایی شدهاند .در این راستا میتوان به مصاحبۀ 4
و احصای مفهوم پل ارتباطی اشاره داشت « ...مثالً هیچکس شاید مشکالت افراد را باور نمیکرد ،اما
االن یک گروه  30000نفره داریم که کل کارکنان مدتمعین وزارت در آن هستند با چند معاون وزیر.
االن یکی دو سالی است که با آنها از این طریق درارتباطیم و مشکالتمان را بیان میکنیم »...و در
ارتباط با رانت ارتباطی اینگونه بیان شد «...بعضی افراد که گروههای  .....مربوط به ستاد تهران
عضوند و اطالع و اخباری که دارند در حدی است که به رانت اطالعاتی تبدیل میشود و بعضاً رانت
ارتباطی مثالً یه مدیر میداند فالنی خبرهای بهروز و آنالین دارد و میخواهد روزانه ازش خبر بگیرد و
میدانند از طریق شبکههای اجتماعی با افراد خاصی در ارتباط است و پس کارمندش به واسطۀ این
ارتباطات است که پیش مدیر جا باز میکند و واقعاً این وجود دارد .»...به این ترتیب ،بهواسطۀ
شبکههای اجتماعی ،افراد دارای رانتهای ارتباطی و ارتباط با افراد گزینش شده خواهند شد.

تقویت ارتباطات گروهی
مصاحبه شوندگان به مفاهیمی اشاره نموده بودند که غالباً در ارتباطات گروهی معنا پیدا
میکنند .تأمین حس نیاز به همبستگی ،کاهش ارتباط گریزی و اتحاد مجازی از جمله این
مؤلفهها هستند .میتوان به برخی از پاسخها در راستای شفافترشدن بحث یاری گرفت.
مصاحبهشوندۀ  13در خصوص تأمین حس نیاز به همبستگی اینگونه بیان نمود «....ما انگار
دنبال چیز خاصی هستیم ،مدام که گوشی رو چک میکنیم این بیهدفی نیست از نظر من .ممکنه
حتی چیز هرزی هم باشه یا حتی فکر خوبی نباشه ،اما به هر صورت انگار دنبال چیزی هستیم که
امروزه بهش میگویند اعتیادآور و از این منظر بهش نگاه میکنند اون هم حتی دنبال چیز خاصیه ،اون
هم این است که با بقیه در ارتباط باشه »...و یا پاسخ مصاحبهشوندۀ دیگری «...شبکههای اجتماعی
نیازهای ما را تأمین میکنه؛ بههمین علت ما را وابسته کردهاند چون ما دنبالش هستیم ما خودمون
دنبال این ارتباط مستمر با دیگرانیم .»...در رابطه با اتحاد مجازی بسیاری از پاسخها تأکید بر
کمپینها ،همدستیها در شبکههای اجتماعی داشت« .ما خیلی وقتها پیش اومده با این
شبکههای اجتماعی یه تصمیم سازمانی را عوض کردیم .مثالً قرار بوده فردا یه جلسه باشه ،ما یه گروه
درست کردیم افراد را عضو کردیم اپوزیسیون تشکیل دادیم و تونست نظر و تصمیمگیری روز بعد را
تغییر بدهد حاال یا گروه هست یا بعدش از بین میره ،ولی کالً باعث میشه افراد همفکر ،همدیگر را
راحتتر پیدا کنند.»...
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تقویت ارتباطات بین فردی
تقویت ارتباطات بین فردی با چهار مفهوم تساوی ،همدلی ،ارتباطات غیررسمی و خودگشودگی
مناسب تعریف شد .اکثر مصاحبهها مؤید این مطلب بود که شبکههای اجتماعی در ارتباطات
بین فردیشان ،بهواسطۀ اختیاری و غیررسمی بودن ارتباطات ،نوع مدیریت ارتباطات برای آنها
بهتر صورت گرفته و ارتباطات با دوام بیشتری ایجاد میکنند .اینگونه بیان نمودند که در
ارتباط با مفهوم تساوی «...در شبکههای اجتماعی باألخره راحتتریم ،رسمی نیست شوخی میکنیم
مدیران را مثل خودمان میبینیم »...و «...یه نکتۀ مثبتی که هست؛ آدم در دنیای واقعی فکر میکنه
مدیران خیلی آدمهای بزرگی هستند ،اما اون وجه بزرگ برای ما در شبکههای اجتماعی میشکند و یه
مقدار اون ابهت کمتر میشه و صمیمیت ایجاد میشه ،اما ممکنه برای خودشون خوب نباشه بهخصوص
اونهایی که جایگاهشون حقشون نیست ،اما برای کسی که شخصیت و اعتمادبهنفسش خوبه ،از این
محیط استقبال هم میکنه و خودش پیشقدم میشه با زیر دستانش ارتباط برقرار کند و فضای
یکدستی بشود .»...در ارتباط با همدلی اینگونه بیان شده است «...افرادی که دوست هستند را
صمیمیتر میکنه .افرادی که همدیگر را میشناسند بهتر حرف همدیگر را میفهمند و آنها که همدیگر
را نمیشناسند ،مجالی پیدا میکنند برای آشنایی با دیگران .یک پیام خصوصی میفرستم برای همکارم
تا صمیمیتر بشویم .میفهمم به لحاظ فکری به من نزدیکه یا مثالً جمالت روانشناسی میگذارد و من
هم عالقه دارم ،این باعث میشه در ارتباطات حضوریمون هم بیشتر با هم صحبت کنیم .آدمها را به هم
نزدیکتر میکنه و باعث میشه حرف همدیگه رو بهتر بفهمیم.»...

اختالل در ارتباطات
ارتباطات در شبکههای اجتماعی مانند هر نوع دیگری از ارتباطات ،خالی از اختالل نخواهد بود.
ضعفهای ناشی از ابزار ،بیاعتمادی ،موانع ادراکی و شناختیِ متفاوت در برداشت .از پیام ها؛
تعارضهای بهوجود آمده و نیز تصویرپردازی منفی از جمله اختالل در ارتباطات در شبکههای
اجتماعی هستند که کاهندۀ مدیریت ارتباطات سازمانی و اثربخشی ارتباطات هستند .در این
راستا میتوان به برخی از پاسخها اشاره داشت «...به همون نسبت هم میتونه از جهاتی مخرب هم
باشه؛ آدمهای ناشناس میان یهسری پیامهایی رو از یه آدمهای بزرگی کپی کنند و منتقل میکنند ،یه
کسی ممکنه فکر کنه خودش هم به این گفتهها ایمان داره یا عمل میکنه یا اصالً مال خودشه ،لذا
یهسری خطاهای اینجوری هم ممکنه رخ بده ،به همین خاطر ،کالً افراد خیلی راحت به هم و پیامها
اعتماد نمیکنند؛ بهخصوص اگر اون فرد رو از نزدیک نشناسند »...و در ارتباط با تصویرپردازی منفی
تقریباً میتوان گفت همۀ پاسخدهندهها اشاراتی داشتند...« .میبینم طرف اصالً مذهبی نیست ،اما
دائماً پیغام مذهبی و تبریک و تسلیت مناسبتها میفرسته تا بقیه خوششون بیاد یا گاهی حرفهایی در
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مورد خودشون میزنند مثالً اینکه توی فالن حوزه ،هنرمندم بعد میفهمیم یا نبوده یا اونقدری که
گفته نبوده ،غلو شده اصالً در اون اندازه نیستند.»...
مؤلفههای بهدست آمده به روش دلفی ،مورد بررسی خبرگان دانشگاهی قرار گرفت و

بهصورت زیر بهشکل مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در شبکههای اجتماعی ترسیم گشت که
در نهایت مورد تأیید همۀ خبرگان قرار گرفت .به این منظور ،پرسشنامهای طراحی شده بود که
در دور نخست ،مدل اوّلیه ،حسب اتفاق نظر خبرگان احصا گردید و در دور دوم پرسشنامه
بههمراه مدل طرح شده برای خبرگان ارسال گردید .پس از سه تکرار این چرخه ،اتفاق نظر
میان خبرگان بهوجود آمد .براساس مطالعات انجامشده ،بهمنظور حفظ ارزش و اعتبار مطالعه،
میزان پاسخدهی صاحبنظران در هر دور دلفی نباید کمتر از  70درصد باشد و اگر میزان
تغییرات امتیازات دادهشده توسط صاحبنظران در دو دور متوالی کمتر از  15درصد باشد،
اجماع و اتفاق نظر بر موضوع مورد بررسی ،صورت گرفته است ( )Culley JM،2011این نکته در
هر دور ،بررسی و مورد تأیید قرار گرفت .این مدل در سه سطح است هر سطح تأثیرگذار و
تقویتکنندۀ سطح بعدی است و متغیرهای موجود در هر سطح ،بهصورت متقابل تقویتکننده
و اثرگذار بر یکدیگر هستند.

بحث و نتیجهگیری
طی دهۀ گذشته ،استفاده از شبکههای اجتماعی چنان رشدی نموده است که به یکی از
فرمهای متداول ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر در جامعۀ امروز بدل شده است که ارتباطات روزانه
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را تحت تأثیر قرار داده است .شبکههای اجتماعی دیگر ،یک گزینۀ انتخابی برای سازمان نیست،
بلکه یک توقع از سوی مشتریان داخلی و خارجی است ( .)2014 ،Lengerدر حقیقت،
ارتباطات مجازی می توانند عامل مهمی در رضایت کارکنان و یا به تعریفی دیگر مشتریهای
داخلی نیز باشد .در دنیایی که از آجر به کلیک مهاجرت میکنیم ،توجه به ارتباطات مبتنی بر
الکترونیک و شبکههای اجتماعی ضروری است (.)2014 ، Kirakosyan & Danaiata
اغلب ارتباطبرقرارکنندگان ،مخاطب را برای عدم دریافت پیغام سرزنش میکنند ،در
حالی که این فرستنده است که فرآیند مدیریت ارتباط از کُدگذاری ،انتخاب کانال و نوع انتقال
پیام و ...را انتخاب میکند .مدیریت ارتباطات ،بیشتر بر عهده فرستنده است تا گیرنده و توجه
به مدیریت ارتباطات ضروری مینماید.
مدل ارتباطات بهدست آمده به ما چگونگی تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی بر ارتباطات
درونی سازمانی را مشخص میکند و اینکه چگونه میتوان این ارتباطات را مدیریت کرد .بر
اساس این مدل ،سه سطح تقویت ارتباط ،تقویت سرمایهها را تا اثربخشی ارتباطات دنبال
میشود .تقویت ارتباطات بینفردی و گروهی در سطح نخست قرار دارد.
تقویت ارتباطات بین فردی با چهار مفهوم تساوی ،همدلی ،ارتباطات غیررسمی و
خودگشودگی مناسب و تقویت ارتباطات گروهی با سه مفهوم نیاز به همبستگی ،کاهش ارتباط
گریزی ،اتحاد مجازی احصا گردید .پیشینه نیز از این نتایج پشتیبانی میکند .به مفهوم همدلی
( 2017 ، Rodrguez-Hidalgo, Tan, Verlegh؛  )2017 ، Kardos el.alاشاره شده است؛ از
سوی دیگر ،بر گشودگی در ارتباطات مبتنی بر شبکههای اجتماعی نیز تأکید شده است
(2003، Ledingham؛ 2008، Retelas؛ 2010 ، Kaplan & Haenlein؛ )2014، VanBogart
همچنین مفاهیمی مانند ارتباطات همدالنه (2005، Jo & Shim؛ ،)2017، Kardos el.al
احساس سودمندی (حکیم آرا و همکاران ،)1392 ،صمیمیت ( ،)2003 ،Ledinghamبهزیستی
ذهنی ( ،)2017، Kim& Kimتسکین استرس ( )2012، Bladwinو کمپین (، Fleisher
 )1998نیز در خصوص تأکید بر تقویت ارتباط بینفردی و گروهی از سوی محققین زیادی
بهصورت پراکنده مورد اشاره قرار گرفته است که از نتایج این مطالعه پشتیبانی میکند.
در خصوص سطح دوم که تقویت سرمایههای ارتباطی و شناختی است نیز پیشینه ،از مدل
پشتیبانی میکند .سرمایههای ارتباطی با پنج مفهوم توسعۀ ارتباطات بلندمدت ،گسترش
ارتباطات بعد از زمان کاری ،رانت ارتباطی ،پل ارتباطی و گسترش شبکۀ ارتباطی و
سرمایۀشناختی با دو مفهوم کسب اعتبار و ارائه خود ،سطح سوم را تشکیل دادهاند .این سطح
از سوی پیشینه با تحقیقات مشابهی پشتیبانی میشود .اشاره به مؤلفه شناختهشدن در یک
حوزه ( ،)2005، Wasko & Farajتأیید تخصص از طریق توصیهگری و ارجاعدهی
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( ،)2014 ، VanBogartتوسعۀ روابط بلندمدت ( ،)2015، Pochپل ارتباطاتی (، Kim& Kim
 ،)2017نقطۀ اتکا ارتباطات ( ،)2014، Lengerسرمایۀ ارتباطی از نوع افزایش تعهد ( Wasko
 ،)2005، & Farajداشتن ارتباط مستمر ( ،)2014 ، Lengerساخت رابطه ()2012 ، Bladwin
همگی از جمله مؤلفههای اشارهشده در پیشینه هستند که با دستاوردهای این مطالعه،
همسویی دارند.
درخصوص متغیر سرمایۀ شناختی نیز مطالعات مشابه بررسی گشت .اشاره به مفاهیمی مانند
اعتبار (2003 ، Ledingham؛ )2014، VanBogart؛ مدیریت و ایجاد شهرت (2014،Lenger؛
2005، Wasko & Faraj؛  ،)1998 ، Fleisherارائه خود (2010 ، Kaplan & Haenlein؛
 ،)2014، VanBogartخودسنجی تخصص ( ،)2005، Wasko & Farajایجاد تصور اوّلیه
( )2000، Karvonenدر پیشینه یافت شد که از مطالعه حاضر پشتیبانی میکند.
براساس نتایج بهدستآمده ،ایجاد و افزایش سرمایۀشناختی در شبکههای اجتماعی در
سازمانها از طریق دو مفهوم کسب اعتبار و ارائه تواناییها و مهارتهای خود انجام میشود،
افراد از شبکههای اجتماعی ،بهعنوان ویترینی برای ارائۀ خود و جهت کسب اعتبار و روابط
ارزشمند استفاده میکنند.
درخصوص سطح سوم ،باید به مفهوم اثربخشی ارتباطات اشاره داشت .اثربخشی ارتباطات
بر اساس دو بعد میتواند تحلیل شود .بُعد هدفمحوری که قایم بر عملگرایی میباشد،
اثربخشی است و به زبان ساده ،بهمعنای انجام کار مورد هدف است یا در اصل ،بعد عملگرایانه
که رسیدن به هدف و خواسته طرفین ارتباطی است؛ و بعد بعدی ،لذت ،خشنودی شخصی و
شعف حاصل از ارتباط است که قائم به بعد عاطفی ارتباطات است .بههمین منظور ،در
مؤلفههای احصا شده ،لذت ،مدیریت دانش ،کارایی ،آوای سازمانی ،تأثیرگذاری بر دیگران و
بازخورد که یکی از نتایج ارتباطات سازمانی در بستر شبکههای اجتماعی بهعنوان مؤلفۀ
ارتباطات سازمانی اثربخش در مدل در نظر گرفته شده است ،مفهوم کارایی ،جفت همیشگی
اثربخشی است که مصاحبهشوندهها در خصوص مقرونبهصرفهتر شدن ارتباطات ،زودتر و بهتر
رسیدن به هدف ارتباطی و ...اشاره داشتند که در کل مفهوم کارایی برای آن احصا شد و بهطور
کلی بهعنوان افزایشدهندۀ اثربخشی ارتباطات سازمانی که بر جنبۀ عملگرایانه مصداق دارد،
دستهبندی شد.
باید به متغیر اختالل در ارتباطات با مفاهیم ضعف ناشی از ابزار ،عدم اعتماد ،موانع ادراکی
و شناختی ،تعارض و تصویرپردازی منفی اشاره داشت .مصاحبهشوندگان از این مفاهیم بهعنوان
مفاهیمی که موجب عدم انتقال معنا میشود ،یاد نمودند؛ بههمین دلیل ،در مدل بهدستآمده
تحت عنوان اختالل در مدیریت ارتباطات سازمانی در شبکههای اجتماعی از آنها استفاده شد.
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توجه به مفاهیم مدیریت ارتباطات در مدل مذکور به سازمانها در درجۀ نخست ،به درک
نقش و جایگاه شبکههای اجتماعی در سازمانها کمک میکند؛ مسئلهای که بهخصوص در
سازمانهای دولتی ،اغلب با بیاعتنایی و بیمیلی از کنار آن گذر میکنند؛ چراکه ترس از
دست دادن کنترل بر ارتباطات و آوای سازمانی و مطالبات را دارند و با ابزارهایی مانند
اتوماسیون اداری ،سامانۀ مدیریت دانش ،کارتابل و ...سعی در مدیریت ارتباطات سازمانی دارند
که نقش مهم ارتباطات غیر رسمیِ اختیاری و ایجاد لذت در کاربر در آنها بهکلی نادیده گرفته
شده و این نکته در کنار هزاران ویژگی دیگر شبکههای اجتماعی موجب شده هیچ سامانهای
یارای رقابت با آن را نداشته باشد.
با این مقاله ،حتی می توان ادعا کرد در هر س ازمانی ،متناسب با هدف آن سازمان ،میتوان
شبکه های اجتماعی طراحی نمود که بحث ارتباطات سازمانی ،مدیریت دانش ،ارتباطات
غیررسمی ـکه به عنوان پاداش برای کارکنان نیز قلمداد میشودـ ،گره خوردن کارکنان به
شغل و ...را راهبری نماید .شناخت ظرفیت های رسانه به ما کمک میکند شبکههای اجتماعی
مناسب با سازمان یا در حقیقت شبکه های اجتماعی متناسب با هدف طراحی یا خریداری
شود .همچنین در طرح و برنامه ریزی در زمینۀ مدیریت منابع انسانی آنالین ،ارتباطات برخط
و راه دور ،دورکاری و ...راهگشاست .نتایج مطالعات ،مؤید این مطلب است که شبکههای
اجتماعی به سازمانها امکان میدهد عملگرا و واکنشیتر 1باشند و روابط طوالنیمدت
مبتنی بر تعامل متقابل را ایجاد نمایند ( .)2014 ،lengerهمچنین میتوان سامانههای
موجود را با تغییرات در راستای رسیدن به مؤلفه های ارتباطی مثبت مدل بهدستآمده ارتقاء
داد تا مدیریت ارتباطات سازمانی و ارتباطات غیر رسمی بهبود یابد .طراحی سامانهها و
شبکه های اجتماعی مجازی اختصاصی سازمان با هدف های مشخصی مانند بهبود سرمایۀ
ارتباطی یا پل ارتباطی در سازمان با نگاهی به مؤلفههای بهدست آمده امکانپذیر است.
همچنین الزم به ذکر است که شبکه های اجتماعی ،دیگر یک انتخاب نیستند ،بلکه ارتباطات،
یک متغیر بسیار حیاتی برای سازمان هاست که هر چه بهتر شود ،نتایج سازمان بهتر خواهد
شد ،لذا از هیچ مسیر ارتباطی نباید چشمپوشی نمود.
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