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مقدمه
 آنچه موجبات بقای سازمان ها را فراهم می آورد، 
رعایت اصول و شیوه های صحیح انجام کار ها 
است که سازمان ها در محیط رقابتی محکوم 
به تمرکز و اجرای بهره وری هستند. بهره وری از 
دو عبارت کارایی، به معنای درست انجام دادن 
کار؛ و اثربخشی به معنای انجام کارهای درست 

مشتق شده است. شاید نتوان برای رسیدن به 
بهره وری میزان و سقف مشخصی را در نظر 
گرفت، اما آنچه در این میان برای ما اهمیت 
دارد رسیدن به نقطه بهینگی در انجام امورات 
و وظایف سازمانی است. توجه به محدودیت 
منابع و نامحدود بودن نیاز های انسانی، افزایش 
جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد 

 توانمندسازی منابع انسانی سازمان ها 
 از طریق شبکه های اجتماعی 

به عنوان یک ایده

چکید�ه
از آنجایی که در هر سازمانی، منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهم ترین 
سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی به شمار می آید، یکی از مؤثرترین راه های 
دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی ، کارآمدتر کردن کارکنان و مدیران 
سازمان ها است. آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهمیت دارد، این است 
که بهبود منابع انسانی تنها با آموزش های فنی و تخصصی حاصل نمی شود، بلکه 
باید از راه های گوناگون به توسعه آموزش کارکنان پرداخت. یکی از ابزار های نوین 
آموزشی که امروزه در دسترس همگان است استفاده از شبکه های اجتماعی است. 
سازمان ها با ایجاد سامانه هایی هدایت شده در این زمینه می توانند به مقاصدی 
دست یابند که در فضای واقعی، هزینه بسیاری به بار می آورد، اما در این فرایند 
بسیاری از آن هزینه ها را ندارد. در این شبکه ها افراد می توانند به یکدیگر انگیزه 
بدهند و برای حل مشکالت مشورت کنند. می توانند مدیران را به آنچه خواست 
کارکنان است آگاه کنند و مدیران از اسرار سازمان مطلع شده و برای ایجاد آرامش 
و رضایت، فکری ارائه دهند. مدیران می توانند آموزش های مربوط به مشاغل را 
در این کانال ها ارائه دهند و کارکنان در ساعات غیر اداری برای بهره مندی از امور 
سازمان، آموزش های خود را تکمیل کنند. ساختار سازمانی می تواند بهینه شود و 

مدیران ارشد سازمان، خواستار تغییرات کاربردی از مدیران عملیاتی باشند. 
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جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک 
ضرورت است. بی گمان رشد و توسعه اقتصادی 
امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری 
نرخ  افزایش  برای  نهفته است. کوشش  آن ها 
بهره وری، تالش برای زندگی و رفاه بهتر برای 
افراد و جامعه است. در دنیای رقابت آمیز امروز 
کشورهایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، 
بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان 

خود ایجاد  نمایند )بهرام میرزایی، 2012(.
سازمان های کنونی در محیطی بسیار پویا و 
پیچیده عمل می کنند و به دلیل عقب نماندن 
پیرامون  دنیای  روزافزون  تحوالت  و  تغییر  از 
و نیل به مزیت رقابتی پایدار بایستی بیش از 
پیش به منابع انسانی خود توجه کنند. یکی از 
جنبه های محوری توجه به سرمایه های انسانی 
به  که  است  توانمندسازی  مفهوم  سازمان 
عنوان مقوله ای که بین افراد، وظایف، فناوری، 
فرایندهای اطالعاتی، پاداش و ساختار سازمانی 
تناسب ایجاد می کند و در نهایت سازمان را 
رهنمون  اثربخشی  و  کارایی  به  نیل  جهت 
)محمدرضا  است  شده  معرفی  می سازد، 

قناعت کن  باللمی، 1396(.
تعاریف و مفاهیم توانمندسازی کارکنان

چون  عواملی،  توانمندسازی  تعریف ها  در 
ساختار  تعهد ،  و  ادراک  درونــی،  انگیزش   :
شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع 
توانمندسازی  است.  رفته  کار  به  اطالعات  و 
نیروی انسانی مفهومی روانشناختی است که 
و  به شغل  افراد  باور  و  احساسات  به حاالت، 
فرایند  عنوان  به  و  می شود  مربوط  سازمان 
است  شده  تعریف  درونی  انگیزش  افزایش 
تصمیم گیری،  اختیار،  بعد،  هفت  دارای  که 
اطالعات، استقالل، خالقیت و نوآوری، دانش 
و مهارت و مسئولیت پرورش است. این موارد  
تحقیقات  دارد.  زیادی  بسیار  منافع  و  نتایج 
نشان می دهد که اگر افراد احساس توانمندی 
کنند، هم مزایای شخصی و هم منافع سازمانی 

حاصل می شوند )پیمان جسری، 2011(.
از تعاریف زیاد موجود اشاره می کنیم به تعریف 

اتفاق  زمانی  توانمندسازی   )1996( کریتنر 
آموزش  کافی  اندازه  به  کارکنان  که  می افتد 
دیده باشند ، تمام اطالعات مربوط به کار فراهم 
باشد ، ابزار ممکن در دسترس باشد ، افراد کامال 
تصمیم گیری شرکت  در  و  باشند  کار  درگیر 
کنند و در نهایت برای نتایج مطلوب پاداش 

مناسبی داده شود )پیمان جسری، 2011(.
مرهون  اقتصادی  دراکر« رشد  »پیتر  نظر  از 
است.  فرهیخته  کارکنان  کردن  توانمند 
کارکنان  که  است  محیطی  توانمند  سازمان 
با  فعالیت ها  انجام  در  مختلف،  گروه های  در 
توانمندسازی  می کنند.  همکاری  یکدیگر 
در  مدیران  تالش  محوری ترین  کارکنان، 
دیوان  حذف  و  تمرکززدایی  نوآفرینی، 
کردن  توانمند  است.  سازمان ها  در  ساالری 
سازمان  و  مدیران  تا  می شود  موجب  افراد 
سریع تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود 
می شود  موجب  توانمندسازی  شوند.  نائل 
خود  آن  از  را  و شغل  سازمان  کارکنان،  که 
ببالند.  از کار کردن در آن به خود  بدانند و 
بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمان ها 
باشند.  کامیاب  مدت  دراز  در  نمی توانند 
تواناسازی  مدیر سازمان، مهم ترین عامل در 
کارکنان است. زیرا مدیر به طور مستقیم و 
سازمانی  محیط  عوامل  تمام  مستقیم،  غیر 
تفویض  با  مدیر  قرار می دهد.  تأثیر  تحت  را 
دادن  کارکنان،  به  بیشتر  قدرت  و  اختیار 
استقالل و آزادی عمل به آنان، فراهم نمودن 
جو مشارکتی، ایجاد فرهنگ کار گروهی و با 
حذف شرایطی که موجب بی قدرتی کارکنان 
شده است، بستر الزم را برای توانمندی افراد 

فراهم می کند )پیمان جسری، 2011(.
الگوهای توانمندسازی

راهبردی  الگوی  تشریح  و  تبیین  ــرای  ب
عوامل  است  ضروری  کارکنان،  توانمندسازی 
بررسی  مورد  کارکنان  توانمندسازی  بر  مؤثر 
و تحلیل قرار گیرد. طبق پژوهش انجام شده 
توسط یاهیا ملهم، چهار عامل ، ارتباط مستقیم 
و تأثیر بسزایی بر توانمندسازی کارکنان دارند، 
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تا سازمان ها بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع 
رضایت  بر  عالوه  تا  باشند،  باال  کیفیت  با  و 
کارکنان، رضایت مشتریان را فراهم سازند. بر 
توانمندسازی  بر  الگو عوامل مؤثر  این  اساس 
کارکنان عبارت هستند از: )احمدرضا طالبیان 

و فاطمه وفایی، 2009(
1. دانش و مهارت کارکنان: بررسی ادبیات 
نشان  سازمان ها  در  انسانی  منابع  توسعه 
دیدگاه  از  آموزشی  برنامه های  که  می دهد 
مدیران همواره یکی از راه  حل های کلیدی 
برای رفع مشکالت در سازمان ها محسوب 
می شود. این جمله مکرر شنیده می شود که 
»کارکنان کاری را که از آن ها انتظار می رود 
آموزشی  مشکل  »ما  یا  نمی دهند«،  انجام 
داریم«. این جمالت نشانه هایی از ضرورت 
توانمندسازی نیروی انسانی در انجام وظایف 
عبدالمحمد  مجتهد؛  )داود  است  سازمانی 

مهدی و فریبا خالقی، 1382(.
2. اعتماد: ممکن است که همه اطالعات و 
اعداد و ارقام، همه شواهد پیروزي، و همه 
تأییدهاي مورد نیاز، در اختیارتان باشد، ولي 
بدون برخورداري از عنصر اعتماد، به جایي 
رشد،  استقرار،  در  توانایي  رسید.  نخواهید 
گسترش و بازآفریني اعتماد در سازمان ها، 
کلید رهبري پیروزمندانه در بازار و اقتصاد 
اعتمادورزی،  است.  امروز  رقابتي  بسیار 
است.  باز  و  مسطح  جامعه  نیاز  نخستین 
گردش آزاد اطالعات، تبادل دانش، صریح 
سخن گفتن، شفاف سازی، و وفای به عهد 
که الزمه یک جامعه باز است، بدون حضور 
بسته،  جامعه  در  نیست.  شدنی  اعتماد، 
اعضا  به  سنگینی  هزینه  های  و  مالیات 
تحمیل می شود و همچنین نخستین وظیفه 
هر رهبر راستین در محیط کار یا خانه، الهام 
بخشی در حوزه اعتماد است )کاوی استفان، 

.)1392
3. ارتباطات: ارتباطات از ضرورت های فرایند 
همچنین  و  اطالعات  است.  تصمیم گیری 
اجرای  راه حل ها ،  ارزیابی  برای  آن  مبادله 

تصمیم ها و کنترل و ارزیابی نتایج مورد نیاز 
است. در نهایت ، ارتباطات بیانگر احساسات 
و عواطف هستند. ارتباطات سازمانی چیزی 
است.  ارقام  و  حقایق  از  مجموعه ای  ورای 
اشخاص در داخل سازمان مانند اشخاص در 
هر جای دیگر بیشتر نیازمند مبادله عاطفی 
مانند شادی ، ناراحتی ، ناخوشنودی ، اعتماد و 

ترس هستند )گریفین مورهد، 1392(.
4. انگیزه: توجه به نیازها و انگیزه های کارکنان 
و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد در این 
مدل مورد نظر است و پاداش های معنوی 
) غیر مادی( نسبت به پاداش های مادی از 
اهمیت بیشتر برخوردار هستند )احمدرضا 

طالبیان و فاطمه وفایی، 2009(. 
توانمندسازی  در  موجود  چالش هاي 

کارکنان
بعد  دو  از  را  موجود  چالش هاي  مهم ترین 
مدیریتي و پیامدي می توان مورد بررسی قرار 

داد. 
چالش هاي مدیریتی

y  ساختار سازمانی: ساختار غیر منعطف و
و  مدیریتی  زیاد  الیه های  با  سازمانی  بلند 
کنترلی مانع جدی توانمندسازی محسوب 
می گردد )احمدرضا طالبیان و فاطمه وفایی، 

.)2009
مورد . 1 در  مدیران  منفی  نگرش های 

زیردستان: مدیران بر اساس نظریه x مک 
گریگود نسبت به کارکنان دید منفی دارند و 
آنان را تنبل و از کارگریزان و مسئولیت گریز 
می دانند، در نتیجه به توانمندسازی به دید 

تردید می نگرند )همان(
برنامه های . 2 کافی:  زمان  و  منابع  فقدان 

توانمندسازی منبع و زمان زیادی را صرف 
و  منابع  با  سازمان های  بنابراین  می کند، 
با  را  برنامه ها  این  زمان محدود نمی توانند 
موفقیت اجرا نمایند، و مدیریت در جریان 
فرایند توانمندسازی دچار یأس و ناامیدی 

شوند )همان(
توانمندسازی . 3 برنامه های  کنترل:  به  نیاز 
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بنابراین  دارد،  مختلف  کنترل های  به  نیاز 
و  هستند   بیشتر  کنترل  نیازمند  مدیران 
کنترلی  اهرم های  نبودن  صورت  در  این 
مانع  می تواند  ســازمــان  در  مناسب 

توانمندسازی باشد.
بر . 4 مدیران  از  برخی  پذیری:  باور  عدم 

این باور هستند که کارکنان، نه تنها براي 
انجام مسئولیت هاي محوله به اندازه کافي 
داراي تبحر نیستند، بلکه از توانمندی الزم 
برخوردار  نیز  نقش های جدید  ایفای  برای 
نیستند. آن ها معتقدند توانمندي ذاتي است 
نه اکتسابي و به همین دلیل با کلیه امور 
با تواناسازي کارکنان  و فرایندهاي مرتبط 
مخالفت نموده یا در مسیر انجام آن مانع 

تراشي مي کنند .
تهدید امنیت مدیریتی: برخی دیگر از . 5

مدیران بر این باور هستند که توانمند شدن 
کارکنان، موجب از دست دادن کنترل امور 
یا  تسهیم  در  آنان  بنابراین  خواهد گردید. 
انتقال مهارت های  کاري خود رغبت چنداني 
نشان نداده و ترجیح مي دهند که خودشان 
روي وظایف کار کنند تا این که دیگران را 
درگیر سازند. به این فقدان امنیت شخصی 

)تهدیدی برای مدیریت( نیز می گویند .
کافي: . 6 اعتبارات  تخصیص  عــدم 

تواناسازي  راستاي  در  که  برنامه هایي 
انجام مي شود، اگر چه در نهایت  کارکنان 
منجر  سازمان  کیفی  رشد  و  تعالی  به 
خواهد گردید، ولي هنوز مدیران و تصمیم 
گیرندگانی هستند که تخصیص بودجه برای 
این گونه برنامه ها را هزینه سربار تلقي نموده 
بر می شمارند و  اضافي سازمان  بار  را  و آن 
متأسفانه چنین قاعده هایي از تجربه عملي 

بسیاري از سازمان ها سر برآورده است .
y چالش هاي پیامدي
برنامه های . 1 در  مدیریتي:  سبک  تغییر 

به  مدیریتی  سبک های  توانمندسازی، 
سبک های رهبری تغییر خواهند نمود. این 
تغییر همواره خاصیت چالش زایی به دنبال 

بردن  سؤال  زیر  آن  الزمه  که  چرا  دارد. 
و  ریسک پذیري  کاري،  معمول  شیوه های 
تیمي،  فعالیت هاي  بر  تمرکز  تجربه کردن، 
بخش،  پرسنل  اختیارات  دامنه  افزایش 
توجه به ارزش هاي جدید، تمایل به تبادل 
اطالعات سازماني و بهبود روش ها است که 
در اکثر مواقع مقاومت شدید همه سطوح 

سازماني را به دنبال خواهد آورد.
برنامه های . 2 کارکنان:  عملکرد  تغییر 

که  شد  خواهند  موجب  توانمندسازی 
کارکنان به صراحت حرف بزنند، به جاي 
حل  راه  جستجوي  در  مقصر  کردن  پیدا 
باشند، مشارکت جو گردند، مصالح سازمان 
را بر منافع فردي ترجیح دهند و در نهایت 
این که به دنبال شاخص شدن نبوده و به 
که  است  حالی  در  این  بیندیشند.  جمع 
اکثر سازمان ها،  در  متمرکز  وجود ساختار 
ایجاد  پتانسیل  از  را  شده  برشمرده  موارد 
چالش برخوردار نموده و مشکالت عدیده اي 
به ویژه در حوزه روابط کاري ایجاد می نماید.

فرایند . 3 در  سازماني:  ساختار  تغییر 
به  هرمي  از  سازماني  ساختار  تواناسازي، 
دایره اي تغییر پیدا خواهد نمود. این تغییر 
اجازه  کارکنان  به  که  این  ضمن  ساختار 
مي دهد با درجه آزادي و مسئولیت پذیري 
و  مشارکت  روحیه  نمایند،  فعالیت  بیشتر 
عمده  ارزش  یک  عنوان  به  را  کار گروهي 
سازماني تلقي نموده و در مواجه با ساختار 
هرمی که در آن کاری انجام نمی شود مگر 
آن که تأیید و امضاي آن پیشاپیش گرفته 
ایجاد  را  متعددی  چالش های  باشد،  شده 
فاطمه  و  طالبیان  )احمدرضا  نمود  خواهد 

وفایی، 2009(.
لزوم آموزش منابع انسانی 

آموزش های  به  تنها  مفهوم  این  در  آموزش   
کالسیک و سنتی اطالق نمی گردد و منحصر 
درس  کالس های  در  که  آموزش هایی  به 
یادگیری  مفهوم  بلکه  نیست،  می شود  ارائه 
بسیار وسیع است. سنج معتقد است: مدیران 
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آمریکایی، عجول، بی حوصله و به دنبال نتایج 
در  طرح  معموال  بنابراین  هستند.  زودرس 
مرحله اجرا جهش می کند، به این ترتیب در 
این فرایند به مراحل میانی یعنی آزمایش و 
بازخور )که مراحل یادگیری و آموزش هستند( 
کیفیت  چرخه  داشتن  می شود.  توجه  کمتر 
در  ممارست  و  تمرین  مهارت،  به  نیاز  مؤثر 
مدیریت  در  دارد.  کارکنان  و  مدیران  سطح 
و  وسیع  پایبندی  مفهوم  با  کایزن  ژاپنی 
گسترده عمومی به بهبود و ارتقای مستمر و 
به  تا  کرد  وادار  را  ژاپنی  سازمان های  دائمی، 
آموزش وسیع مهارت های گروهی بپردازند و 
برای چرخه  را که  قابلیت هایی  این طریق  از 
قرن  ظهور  آورند.  فراهم  است  الزم  کیفیت 
تکنولوژی اطالعات و رهاوردهای آن )ابزارهای 
ارتباطی مؤثر از جمله اینترنت، اینترانت، تلفن 
تغییرات   )... و  پرتابل  کامپیوترهای  همراه، 
سریع در ساختار سازمانی صنایع از جمله مرز 
گستری و انجام امور در خارج از مکان و زمان 
را در برداشته است. این پدیده مزایای زیادی از 
جمله کاهش هزینه، افزایش کارایی، افزایش 
سوددهی در برقراری ارتباط را شامل می شود 
اصیلی،  غالمرضا  و  رشیدی  مهدی  )محمد 

.)1381
تعریف شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که 
از گره هایی )عموما فردی یا سازمانی( تشکیل 
شده  است، که توسط یک یا چند نوع خاص 
مالی،  تبادالت  و  ایده ها  مانند  وابستگی  از 
دوستان، خویشاوندان و لینک های وب به هم 
نگاره  اما در یک  وصل هستند )ویکی پدیا(، 
کنش های  از  توده ای  از:  است  عبارت  منفرد 
متقابل بین بسیاری از مردم که ممکن است 
دهند  روی  مختلف  مکان های  و  زمان ها  در 

)بروگمن، 1389(.
هستند.  اجتماعی  شبکه ها،  این  از  گونه ای 
شبکه های اجتماعی ساختاری اجتماعی هستند 
که افراد و سازمان های انسانی، میان خود ایجاد 
کرده اند تا در موضوعات و مقوله های از پیش 

تعیین شده با یکدیگر تعامل کنند. ساده ترین 
شبکه اجتماعی را می توان خانواده، بستگان، 
می توان  دانست.  همکاران  و  دوستان  قبیله، 
این گونه شبکه های اجتماعی را »شبکه های 
از  دیگری  نوع  نامید.  حقیقی«  اجتماعی 
دارند  وجــود  نیز  اجتماعی  شبکه های 
مجازی«  اجتماعی  »شبکه  آن ها  به  که 
روابط  شبکه ها،  این  در  می شود.  گفته 
به  و  اینترنت  و  رایانه  پایه  بر  اشخاص، 
جامعه ای  می پذیرد.  انجام  برخط  صورت 
اشتراک  به  مجاز  آن،  کاربران  که  برخط 
و  نرم افزارها  فیلم ها،  تصاویر،  اطالعات، 
و  دیگران  با  ارتباط  برقراری  همچنین 
افراد جدید هستند  ارتباطی  نشانی  کشف 

)پایگاه تخصصی مسجد، 1395(
کارکرد های ارتباطی شبکه های اجتماعی 

مجازی در اجتماع و سازمان ها  
جدیدی  تصویر  که  آمده اند  تکنولوژی ها  این 
مرزهای  تعریف  آن  در  که  بدهند  جامعه  از 
جامعه به روش سنتی دیگر امکان پذیر نیست. 
ما با جامعه ای روبرو هستیم که میلیون ها تار 
است  تنیده  را  آن  پود  و  تار  نامرئی  ارتباطی 
و بزرگ ترین لذتش، لذت در ارتباط بودن با 
برود  میان  از  نباید  لذت  این  و  است  دیگران 

)واین بیکر، 1382(.
همه  در  گروه ها  و  افراد  بین  ارتباط  وجود 
سازمان ها امری حیاتی است. مهم ترین هدف 
هماهنگ  اقدام های  انجام  آن ها،  ارتباطات 
انسان  اعصاب  مانند سیستم  ارتباطات  است. 
که نسبت به محرک ها واکنش نشان می دهد. 
را  سازمان  مختلف  بخش های  اقدام های 
وجود  بدون  سازمان  یک  می کند.  هماهنگ 
ارتباطات تبدیل به مجموعه ای از افراد می شود 
که وظایف مجزایی را انجام می دهند، اقدامات 
اهداف  از  و  شده  هماهنگی  فاقد  سازمانی 
پیدا  گرایش  فردی  اهداف  به طرف  سازمانی 

می کنند )گریفین مورهد، 1392(.
دومین دلیل ضرورت وجود ارتباطات مشارکت 
در اطالعات است. مهم ترین اطالعات موجود، 
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و  منظور  که  است  سازمان  اهداف  به  مربوط 
جهت مورد نظر سازمان را به افراد القا می کند. 
وظیفه دیگر ارتباطات از نقطه نظر مشارکت 
در اطالعات و هدایت افراد برای انجام وظایف 
است. به طور خالصه اطالعات مربوط به اهداف 
با  افراد  فعالیت های  مطابقت  میزان  سازمانی 
کل سازمان را به فرد می فهماند. در حالی که 
اطالعات مربوط به وظایف مشخص می کند که 
چه مسائلی جز وظایف آن ها بوده و چه مواردی 
جز این دسته نیست. کارکنان باید اطالعات 
مربوط به نتایج حاصل از تالش های خود را نیز 

دریافت کنند )گریفین مورهد، 1392(.
همچون  می توان  را  اجتماعی  شبکه های 
زیرمجموعه ای از جامعه در نظر گرفت که افراد 
بیرونی  زندگی  با  موازی  زندگی ای  به  آن  در 
خود در جامعه واقعی می پردازند. در شبکه های 
به  کاربران  که  شده  ایجاد  فضایی  اجتماعی 
واقعی  فضای  موانع  و  محدودیت ها  جبران 
زندگی می پردازند. در این شبکه های مجازی 
فرصتی ایجاد شده برای تعامالت، ارتباطات و 
انتقال پیام و سایر کارکردها که نسل جوان به  
خوبی از آن استفاده می کنند. می توان گفت که 
شبکه های اجتماعی، جماعت هایی در وضعیت 
دولت های  و  جامعه  میان  واسطه ای  و  مدرن 
امر  به  مربوط  وارد مسائل  مدرن هستند که 
مسجد،  تخصصی  )پایگاه  می شوند  عمومی 

.)1395
بهترین امکانی که در اختیار ما قرار دارد تا با 
استفاده از آن بتوانیم به شبکه سازی بپردازیم، 
استفاده از فضای مجازی و قابلیت های متعدد 
آن است. از آنجایی که فضای عمومی شهری 
برای گفتگو به ندرت وجود دارد، فضای مجازی 
به عرصه ای برای گفتگو تبدیل شده است و 
با  این فضاست که  پویایی  آن،  اصلی  ویژگی 
توجه به ابزارهایی که در اختیار کاربران قرار 
بتوانند  بهتر  افراد  تا  می شود  سبب  می دهد، 
اکثر  برای  دهند.  نشان  را  خود  گرایش های 
مردم، ایجاد شبکه یک اتفاق است نه انتخاب، 
زیرا شبکه سازی یک مهارت است که باید آن 

را به دست آورد. ایجاد شبکه یعنی پدید آوردن 
و  می شناسیم  ما  که  افرادی  طریق  از  پیوند 
افرادی که آنان ما را می شناسند به روشی کامال 
سازماندهی شده و برای هدفی خاص در حالی 
که تعهد خود را نسبت به انجام وظیفه خویش 
انتظاری  هیچ  قبالش  در  و  می کنیم  رعایت 
از  حمایت  و  کمک  بخشش،  )یعنی  نداریم 
باید توجه  دیگران بدون هیچ چشم داشتی( 
داشت که شبکه های اجتماعی نه کامال منظم 
هستند و نه کامال تصادفی، بلکه همراه با کمی 
تصادفی بودن، کامال منظم شده اند و با ایجاد 
شبکه، اتصال انفصال یافته ها ممکن می شود 

)پایگاه تخصصی مسجد، 1395(.
مشارکت رسانه ای و جامعه شبکه ای 

مصنوعی  هوش  با  هوشمند  ماشین های 
مدیریت می شوند. زبان های برنامه نویسی به 
زبان طبیعی گرایش پیدا می کنند و تعامالت 
انسان ها نیز  انسان و ماشین پدیدار می شود. 
قبل از هر چیز باید از هوش و توانمندی ذهنی 
و فکری خود بهره برداری صحیح داشته باشند. 
مزیت انسان قدرت تفکر، هوشمندی و مدیریت 
ذهن است. از سوی دیگر تکیه صرف به افزایش 
ابزارهای فناورانه عامل توسعه یافتگی و مزیت 
رقابتی در فضای رقابتی امروز نیست. مهم این 
است که چگونه اطالعات بسیاری که از طریق 
رسانه ها و فن افزارها منتقل می شود را به حد 
و متناسب با نیاز خود دریافت کرده و بتوانیم 
نمی توان  بی شک  کنیم.  مدیریت  را  آن ها 
فناوری های  و  رسانه ها  تأثیر  و  نقش  جایگاه، 
اطالعاتی و ارتباطی را نادیده انگاشت. رسانه ها 
در خدمت انسان ها هستند برای توسعه یافتگی 
و تمدن سازی، هدایت و مدیریت جریان های 
اطالعاتی از حیث فردی، اجتماعی و حکومتی 

حائز اهمیت است.
از دیگر سو برای رسیدن به توسعه پایدار که 
و  به همکاری  است  و مستدام  امری مستمر 
مشارکت احتیاج داریم. زمانه به گونه ای است 
اقتصادی، سیاسی  که در بخش های مختلف 
همکاری  و  ارتباط  تعامل،  فضای  فرهنگی  و 
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دولت ها،  اهداف  به  دستیابی  تسریع کننده 
شرکت ها و گروه ها می شود. اصل مهم همکاری 
و مشارکت در فضای رقابتی موجود در زمینه 
ملی،  همکاری های  شکل گیری  با  اقتصاد 
منطقه ای و بین المللی مشهود است، اما چرا در 
عرصه رسانه ها و خصوصا مخاطبان و کاربران 
رسانه از این موضوع غفلت می شود؟! در اینجا 
است که موضوع مسئولیت اجتماعی بنابر تأکید 
همکاری و مشارکت دولت، بخش خصوصی و 
جامعه مدنی مطرح می شود. ما در همه جوامع 
به تعامل و همکاری برای دغدغه های جمعی 
مشترک احتیاج داریم. به این شکل می توان در 
مسیر توسعه هماهنگی، هم گرایی و هم افزایی 
را به وجود آورد. رسانه ها جامعه دلخواه را مورد 
بحث قرار می دهند و از آن نیز تأثیر برای تداوم 
باید  شبکه ای،  جامعه  فهم  برای  می گیرند. 
جهان و سپس دوران مدرن را فهم کرد، در 
جامعه شبکه ای گسترش آگاهی و تالش برای 
تسریع آن ضروری است. مهم ترین، کوتاه ترین 
به  شدن  نزدیک  برای  راه  هزینه ترین  کم  و 
چنین جامعه »دسترسی« است، دسترسی به 
اطالعات و دانش برای کارآفرینی و خلق ثروت 

است )سید تقی کمالی، 1395(.
موفقیت  برای  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
رسانه ها و توانمندسازی آن ها در محیط رقابتی 
جهان باید تعامل بیشتری با مخاطب داشت، تا 
بتوان نیازهای مخاطب را درک کرده و در جهت 
تأمین آن حرکت کرد شبکه های اجتماعی بر 
روی اینترنت به عنوان یک محیط هم فکری 
افزایش  و خلق دانش چنین بستری را برای 
تعامالت اجتماعی و ارائه نظرات و دیدگاه های 
مخاطب فراهم خواهند کرد )فاطمه باقری و 

سید سعید آیت، 1390(.
کاربرد شبکه های اجتماعی در آموزش و 

توانمندسازی
 امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی 
و فناوری، روندی انفجاری و غیر قابل کنترل 
به خود گرفته است؛ به گونه ای که جهان هر 
وسایل،  و  ابزارها  اختراع  و  کشف  شاهد  روز 

فرایندهایی  و  ساختارها  ــا،  روش ه تبیین 
و  مسائل  آن ها حل  کاربست  بدون  که  است 
بدین  نیست.  امکان پذیر  سازمان ها  مشکالت 
با  مواجه  برای  ناگزیرند  انسان ها  که  معنا 
مسائل روزافزون و جدید سازمانی و حل آن ها، 
همواره خود را با دانش و فناوری های جدید 
مجهز کنند. بنابراین ممکن است انسان ها در 
مقطعی از زمان از دانش و مهارت الزم برای 
مواجه با پدیده های سازمانی برخوردار باشند، 
ولی تغییرات و تحوالت محسوس و شتابزده 
علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ 
و بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آن ها را 
برای سازگاری با تغییرات ضروری نموده است 

)جهانیان و نوروزی ناو، 1390(.
یکی از ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی، 
در این است که به مکانی برای اشتراک گذاری 
دانش تبدیل شده اند. تنوع کاربران و دانش به 
اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی، 
بسیار زیاد است. از این رو، می توان به اهمیت و 
ضرورت این شبکه ها به عنوان ابزاری در جهت 
بهبود آموزش و یادگیری توجه نمود. امروزه، 
قدرت ابداع و نبوغ بشر، فناوری دیگری به نام 
ارمغان  به  را  ارتباطات«  و  اطالعات  »فناوری 
اثرگذاری  ظرفیت  فناوری،  این  است.  آورده 
بسیار گسترده تری، در مقایسه با فناوری های 
گذشته دارا است و در عرصه تعلیم و تربیت 
جدید،  ظرفیت  این  از  اثرپذیری  با  می توان 
تحوالت سودمندی را در ارکان اجزای مربوط 
رقم زد که الزمه این امر، تأمل و تدبر بیشتر 
در شناخت وجوه گوناگون، اعم از فرصت ها یا 
تهدیدهای ناشی از کاربرد این فناوری است. 
جامعه شبکه ای باعث شده است تا جامعیت، 
پیچیدگی و شبکه سازی فناورانه به حوزه های 
انقالب  کند.  نفوذ  آموزشی  و  زندگی  متنوع 
فناوری اطالعات و ارتباطات، موجب شکوفایی 
جنبش های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده 
در  است.  شدن  پدیدار  حال  در  نو  دنیایی  و 
این انقالب، شبکه ها و سیستم های اطالعاتی، 
مهم ترین پایگاه ها و کانال های انتقال و مبادله 
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آریانی،  )ابراهیم  می شوند  محسوب  اطالعات 
.)1395

شبکه های  کارگیری  به  در  ضرورت ها 
اجتماعی

امروزه، با ظهور فناوری های نوین ارتباطی، یک 
فضای مجازی در کنار فضای واقعی ایجاد شده 
که تأثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. با توجه به نو 
ظهور بودن پدیده شبکه های اجتماعی مجازی 
بر  آن ها  تأثیر  و  آن ها  روزافــزون  گسترش  و 
جنبه های مختلف زندگی، کاربران این شبکه ها 
و همچنین عدم آشنایی با تمام آثار استفاده 
از یک سو، و اهمیت جایگاه  از این شبکه ها 
از سویی  امروز  آموزش و یادگیری در جهان 
دیگر، می کوشیم اهمیت و ضرورت شبکه های 
اجتماعی مجازی به عنوان ابزاری برای آموزش 
و یادگیری مورد واکاوی قرار دهیم. در حال 
حاضر، در دوره ای به سر می بریم که تغییرات 
تحوالت  و  تغییر  از  بنیادی تر  مراتب  به  آن 
از  سازمان ها  رو،  همین  از  است.  صنعتی 
جمله سازمان های تعلیم و تربیت برای حفظ 
بقا و حضور خود در صحنه رقابت، ناگزیر به 
دگرگونی و استفاده از تازه ترین دستاوردهای 
فناوری برای دستیابی به باالترین سطح بهبود 
مهم ترین  از جمله  توانایی های خود هستند. 
دستاوردهای نوین فناورانه، می توان به امکانات 
شبکه های  یعنی  آن،  بارز  مصداق  و   2 وب 
اجتماعی مجازی اشاره کرد. آنچه بر آن تأکید 
امکان  درباره  باز  ذهن  یک  داشتن  می شود، 
بسیاری  در  اجتماعی  نرم افزاهای  از  استفاده 
است.  آموزش  طراحی  جنبه های  و  ابعاد  از 
استفاده خالقانه  بر چگونگی  تأکید  واقع،  در 
و بدون تعصب از نرم افزارهای اجتماعی است؛ 
چرا که این ابزارها زمینه بهبود آموزش، کاهش 
هزینه، مشارکت گسترده و سایر اولویت های 
آموزش عالی در آینده را مهیا ساخته اند. این ها 
صرفا ابزار هستند؛ ولی نباید فراموش کرد که 
از  استفاده  در  العاده ای  خارق  توانایی  انسان 
ابزارها را دارا است. با توجه به این که کاربران، 
متون و پایگاه های جدید ایجاد می کنند و از 

طریق امکان لینک سایر کاربران متون یکدیگر 
را کشف کرده و با هم ارتباط برقرار می کنند، 
به عنوان یک  به صورت اصیل  بنابراین، وب 
انعکاس از مجموعه فعالیت های کاربران رشد 

می کند. 
ارتباطات . 1 و  مشترک  اجتماعی  فضاهای 

درون گروهی، محرک بزرگی برای جوانان 
برای  انگیزش  و  تــداوم  می تواند  و  است 

یادگیری را برای کاربران جذب کند.
بسیاری از ابزارهای جدید، از کارهای تعاونی . 2

و گروهی حمایت می کنند و در نتیجه، به 
کاربران اجازه بهبود و توسعه مهارت های کار 

جمعی را می دهند
متون . 3 به  نیاز  از  بیشتر  شبکه ها  این  در 

تخصصی گران قیمت، نیاز به این است که 
محتوا و متون توسط کاربران به طور مداوم 

روزآوری و تجدید شوند.
بیشتر از هیجان منفعل محتوا، در این فضاها . 4

کاربران ابزارها و امکاناتی دارند که به طور 
فعال در ساختار تجارب خود می توانند به 

کار بگیرند.
صاحب نظران اظهار داشته اند، وب 2 فضایی . 5

آن  از  تنها  نمی تواند  کس  هیچ  که  است 
اطالعات بگیرد؛ بلکه محتوا و متون را نیز 

به آن وارد می کند.
یک . 6 که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های 

شبکه یادگیری هستند، شبکه پژوهشی نیز 
هستند. )ابراهیم آریانی، 1395(.

بدون تردید توانمندسازی در خال رخ نمی دهد 
و قطعا شرایط و پیش نیازهایی برای توانمند 
ساختن کارکنان سازمان وجود دارد. بر اساس 
این  از  یکی   )2011( ملهم  و  کیودا  پژوهش 
راندولت  است.  اطالعات  فناوری  پیش نیازها 
توانمندسازی  که  مؤسسه  ده  مطالعه  با  نیز 
عامل  چند  بودند،  کرده  تجربه  را  کارکنان 
مهم در توانمندسازی موفق را برشمرده است. 
مهم ترین عاملی که وی بیان می دارد، تسهیم 
اطالعات است. عالوه بر این، در همین رابطه 
پژوهش های جعفری تبادکان )1393(؛ لک و 
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نقی پور  )1390(؛  نصیری  )1390(؛  جوادیان 
)1386( حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار بین 
فناوری اطالعات و توانمندسازی کارکنان بود. 
اطالعات  فناوری  چشم گیر  پیشرفت  و  ورود 
که  مستقیمی  تأثیر  بر  عالوه  سازمان ها،  در 
بخش  نوید  دارد،  کارکنان  توانمندسازی  بر 
تغییرات متعددی از جمله بهبود عملکرد منابع 
انسانی است. همچنان که مرور پژوهش های 
انجام شده در این رابطه )از قبیل: پژوهش های 
)1392(؛  سلطان  پناه،  و  روخنده  محمودی، 
و  ایزدی  )1390(؛  ناو،  نوروزی  و  جهانیان 
بین  ارتباط  از  حاکی  نیز   ))1387( کریمی، 
است  کارکنان  عملکرد  و  اطالعات  فناوری 

)محمدرضا  قناعت کن  باللمی، 1396(.
نتیجه گیری 

توانمندسازی است.  ابزار های  از  آموزش یکی 
البته که منظور دنیای امروز در امر یادگیرری 
و آموزش ، یادگیری یک سویه و بدون پژوهش 
نیست ، یادگیری دو حلقه ای به عنوان ابزاری 
است.  مدنظر  جوامع  و  سازمان ها  برای  نوین 
ایجاد  اجتماعی  شبکه های  تأثیر  حداقل 
ارتباط بین مسئولین و مجریان است، و این 
نزدیکی و ایجاد ارتباط همه وقت و همه جایی 
است. بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای 
به مدلی سازمانی  نیاز  توانمندسازی سازمان 
دارد. این مدل باید بر اساس اهداف آن سازمان 
توجه  مدل  این  از  استفاده  در  طراحی شود ، 
بیانگر  ذی نفعان  سایر  و  مدیران  خواست  به 
آموزش  است.  گروهی  سامانه  این  مأموریت 
سامانه  این  برای  کوچکی  مأموریت  کارکنان 
به  مأموریت ها  هدایت  که  طوری  به  است 
اهداف بلند، هم اندیشی، مشکل شکافی، ایجاد 
کمپین های اجتماعی برای دستیابی به اهداف ، 
کارگیری  به  دستاورد های  جز  می تواند  نیز 
شبکه های اجتماعی باشد. حتی بیان اعتراضات 
در این شبکه ها می تواند مدیران را نسبت به 
عواقب تصمیمات خود آگاه کند و حتی پیش 
آگاهی الزم را فراهم آورد، و شاید بتواند شبکه 
اطمینان  سوپاپ  یک  عنوان  به  را  اجتماعی 

برای بروز اعتراضات و جلوگیری از اعتصابات 
تبدیل کند. با توجه به این که این سامانه همه 
می تواند  است  دسترس  در  وقت  همه  و  جا 
به ایجاد ساختار های تخت و منعطف کمک 
و  آموزشی  اعتبارات  کمبود  همچنین  بکند ، 
اگر همه  سایر منابع مانند زمان را جبران و 
ایجاد آرامش  به بهره وری و  این موارد منجر 
و رضایت گردد، آن گاه می توان اثبات کرد که 
مدیران  نگرش  بهبود  به  منجر  توانمندسازی 
به کارکنان خواهد شد و برای ذی نفعان نیز 
باورپذیرتر خواهد بود. با توجه به این که این 
فرایند نسبت به روش سنتی هزینه کمتری 
نیز دارد، مقاومت کمتری از طرف سهام داران 
توجه  اما  اعتبار آن وجود دارد.  در تخصیص 
ابزار  از این  به فرصت ها و تهدیدات، استفاده 
ابزاری  باشد  پیچیده  در عین حال  و  کارآمد 
که اگر امروز با آن مواجه نشویم فردا عقب تر 
است  اینجا الزم  در  را می یابیم.  رقبا خود  از 
یا  استفاده  در  افراد  انگیزه  بر  ویژها ی  توجه 
عدم استفاده از این ابزار بشود، چرا که بسیاری 
از ابزار ها که در حال حاضر در جوامع واقعی ، 
رسانه ای و مجازی وجود دارد دارای کارکردی 
دوگانه یا چندگانه است ، هدف از این ابزار ها 
اعتالی جوامع انسانی و تقویت دانش بود، اما 
به  استفاده دیگری که منجر  در حال حاضر 
آسیب های فردی و گروهی شده است مدنظر 
استفاده کنندگان شده است، و استفاده اصلی از 

آن به حاشیه رفته است. 
پژو هش های پیشنهادی در آینده 

شبکه های . 1 از  استفاده  برای  مدل  ارائــه 
اجتماعی در توانمندسازی سازمان ها.

چگونگی بررسی عوامل داخلی و خارجی در . 2
استفاده از شبکه های اجتماعی در سازمان ها.

در . 3 سازمان  یک  کارکنان  انگیزه  بررسی 
استفاده از شبکه های اجتماعی.

بررسی میزان توانایی کارکنان سازمان ها در . 4
استفاده از شبکه های اجتماعی.
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