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سانه: چکیده سبتاً یادهیپد یاجتماع یهار  شیروزافزون در حال افزا طوربه هاآن تیمحبوبنوظهور هستند که  ن

استفاده از  حیصح کردیپروژه را در انتخاب رو میت تواندیدارند، م یارتباطات کار نهیکه در زم یدیاست و درک فوا

ساند. یاری هاآن س ر ضوع اتیادب یبرر شان م یمو ستفاده  نهیدر زم ،دهدین شی ا سانهو اثربخ  در یاجتماع یهار

افراد  ینظرات کارشناس یبررس ،یفیپژوهش ک نیاست. هدف از انجام ا نشدهانجام یپژوهش تاکنون ،پروژهارتباطات 

سانه ،پروژه تیریمرتبط با مد نهیدر زم غلشا ستفاده م میت انیارتباط م یبرا یاجتماع یهاکه از ر  کنند،یپروژه ا

ست. در ا سانه راتیتأثپژوهش  نیبوده ا شد.  میارتباطات ت ییبر کارا یاجتماع یهامثبت ر شخص  انتقال پروژه م

تر به اطالعات و مستندسازی اطالعات پروژه بخشی از این صوتی و تصویری، دسترسی سریع صورتبهها بهتر ایده

مثل  ،در ارتباطات پروژه یاجتماع یهااز شتتتبکه نهیاستتتتفاده به یبرا ییراهکارها ،چنینهم اثرات مثبت بودند.

شبکه ستفاده از  صر به پروژه و  یاجتماع یهاا شک ایمنح صوص هر ت یهاگروه لیت ستارائهدر پروژه  میمخ  .شده ا

در ارتباطات پروژه همچون  یاجتماع یهااستتتتفاده از رستتتانه دری او حرفه یفرهنگ یهنوز مشتتتکالتوجود بااین

 .دارد وجود یکار ریغدر ساعات  میت یاعضا ریو ارتباط گرفتن با سا یو شخص یکار یفضاها شدن ختهیآمدرهم

 .مدیریت پروژه ارتباطات، مدیریت های اجتماعی،شبکهتیم پروژه، : هاکلید واژه
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 مقدمه -1
 نیپروژه ا میبه تکه  ،(Milman 2011) ها استپروژه ییکارا یابزارها نیتریموقع از اصلبهو  مؤثرارتباط 

رشد تیم پروژه  (.Kiron 2012) ارائه دهند وکارکسبدر عرصه  باارزش ییهایخروج تا دهدیامکان را م

 دهدزیرا ارتباطات ابزاری است که تیم را به سمت مبتکر شدن و موفقیت سوق می ،ارتباطات است درگرو

(Ibad 2013 ارتباطات .)بلکه همواره یک چالش برای موفقیت  ای در همکاری است،یک عامل هسته تنهانه

از  یکیکه  انددادهنشان  ریاخ مطالعات (.Bassanino, Fernando and Wu 2014) تاسبوده پروژه 

 لیها به دلپروژه یرخب و (Pritchard 2010) است فیها ارتباطات ضعکارا نبودن پروژه یعوامل اصل

 .(Matta and Ashkenas 2003) اندخوردهشکست ءاعضا نیغلط ارتباط ب ینحوه

 لیپتانس یاجتماع یهاکه در استفاده از رسانهاست  شدهدادهنشان  «بلنگر»و  «شواپ»از  پژوهشی در

 هارسانهدر حوزه مدیریتی، این  .(Schaupp and Bélanger 2014) بالقوه وجود دارد صورتبه ییباال

 ایدر هر نقطه از دن میبهتر ت تیری، به مدیاقتصاد حالنیدرع و پربازده ،مؤثر ییابزارها عنوانبه توانندمی

 ییکارا توانندیپروژه م رانی، مدهای پیشینپژوهش بر اساس (.Rusu and Rusu 2010) کنند مکک

 ،یاجتماع یهاانواع مختلف رسانه باوجود رند وبباال  یاجتماع یاههارتباطات در پروژه را با استفاده از رسان

 دایدر پروژه دست پ یمؤثرتربه ارتباطات  هاابزار نیچند نوع از ا ای کی زتوانند با استفاده ایم رانیمد

حوزه  کیدر  میکه ت یچه زمان ،به ارتباطات پروژه یاجتماع یهارسانه (.Hastings 2009) دکنن

 (.Müller and Jugdev 2012) کنندیکمک م ،از هم دور هستندزمانی که هستند و چه  ییایجغراف

و اطالعات  عرصه است نیدر ا نینو ییهادهیپروژه از پد تیریمددر  یاجتماع یهااستفاده از رسانه

 جینتا. (Remidez and Jones 2012) پروژه موجود است میت یدر رابطه با سودمند بودن آن برا یکم

 مفیدبر  یاما گواه ،کنندیم یدر ارتباطات پروژه نقش باز یاجتماع یهاکه رسانه دهدینشان م اتمطالع

 «یواالسک»که  طورهمان. (Parveen, Jaafar and Ainin  2015) وجود ندارد هاآنبودن  دیرمفیغیا 

در تحقیق (. Walaski 2013) هم دارند ییهابیآس خود دیدر کنار فوا یاجتماع یهارسانه ،کندیاشاره م

توانند از انتقال ها میاست که اکثر افراد معتقدند سازمان شدهاشاره «کلیز»و  «اپگنهافن»توسط  شدهانجام

ها استفاده از این ابزارها را بعضی سازمان کهیدرصورت ،های اجتماعی بهره گیرنداطالعات کاری در شبکه

 یبه بررس ازین لیدل هاپژوهش نیا(. Opgenhaffen and Claeys 2017) کننددر فضای کاری ممنوع می

 باهدفحاضر  پژوهش ،لذا .کندیم هیتوجهر چه بیشتر پروژه را  میت یدر فضا یاجتماع یهارسانه ریتأث

 رانیبه مد پژوهش نیا جینتا .صورت گرفته است اجتماعی بر ارتباطات پروژه یهارسانه ریتأثبررسی نوع 

 یهاارتباطات در پروژه ودبهب برای شودیکه ارائه م ییکمک خواهد کرد که از راهکارها تیم پروژه و رهبران

 خود بهره برند.

های های پروژه از شبکهسطح اهمیت ارتباطات در پروژه و استفاده روزافزون تیم هبا توجه ب ،این تحقیق

به دنبال آن است تا بتواند راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ابزارها در فضای پروژه ارائه  ،اجتماعی

 زیر خواهد بود: سؤاالتپاسخ به قق به دنبال مح ،کند. در این راستا

 ند؟اهبود مؤثرهای اجتماعی چقدر ابزارهای ارتباطی قبل از ظهور شبکه 

 ؟کرده استچه تغییری  دور کارکیفیت ارتباط با اعضای  ،های اجتماعیپس از ظهور شبکه 

 چه هستند؟ مشکالت استفاده از ابزارهای ارتباطی 
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  وجود دارد؟ روز بودن افراد تیم پروژهاطمینان از به ی برایراهکارهایچه 

 ؟اندداشته یریتأثهای اجتماعی بر کیفیت ارتباطات تیم پروژه چه شبکه 

 آیا نیاز هست به افراد تیم پیش از استفاده از ابزارها آموزش خاصی داد؟ 

 کنند؟استفاده می یررسمیغهای اجتماعی در ارتباطات رسمی یا ها به چه دالیلی از شبکهسازمان 

 مقاومت دارند؟ های اجتماعیبرابر شبکهدر اعضای تیم  آیا 

 تر هستند؟هایی برای ارتباط بین اعضای تیم پروژه مناسبکدام ابزارها و چه روش 

 

 پیشینه پژوهش -2
بین  کالم ریغعملی اجتماعی که ضمن آن اشاراتی از نوع کالم یا »: کنندیمتعریف  گونهنیاارتباطات را 

 ،باشد مؤثر(. اگر روش انتقال اطالعات Sullivan and Short 2011) «شودمی ردوبدلیا چند نفر  دو

 بیشتر خواهد بود. هادادهمیزان دریافت و انتقال 

شود و تا یک در مقام ارتباطات تیم پروژه، این عمل نوعی فعالیت است که برای آن زمان صرف می

  (.Bassanino, Fernando and Wu 2014) کندکنش ایجاد میبرهمحدود خاصی بین اعضای تیم 

کند. زمانی این ارتباط بین اشارات کالمی و غیرکالمی اطالعات مرتبط با پروژه فعلی تیم را تفصیل می

 «عباد»در یک موعد مقرری برسند.  موردنظرشانشود که بخواهند به خروجی اعضای تیم حساس می

 «آرنادامنا»، «سنسکو»(. Ibad 2013) وجود تیم است ستون فقراتحتم ارتباطات  طوربهکند که اشاره می

 مؤثرهای مختلف هم در پروژه یهامیتدر تیم پروژه بلکه بین  تنهانهاشاره دارند که ارتباطات  «هیمیکر»و 

 Senescu, Aranda-Mena and Haymaker) کندحیاتی را بازی می یبودن انتقال اطالعات نقش

های های پروژه در فضایی ایزوله نگهداری شود، ممکن است پروژهها و تیم(. اگر اطالعات سایر پروژه2013

ای بحرانی است که راهی برای در میان مسئله جهتازآندیگر از همان نقطه گزیده شوند. ارتباطات 

 (.Ibad 2013)است  گذاشتن اطالعات

 ,Bassanino)عوامل در چرخه حیات پروژه است  نیترمهمات از در بستر مدیریت پروژه، ارتباط

Fernando and Wu 2014.)  برای ارتباطات داشته باشد  مؤثرای در مرحله آغازین پروژه تیم باید برنامه

ریزی و اجرا، افراد باید به مشی عملکردی را دیکته کند. در فازهای برنامهاز اعضای تیم خط هرکدامکه به 

 و فضایی شفاف در پروژه حاکم شود. بودهمصون  ومرجهرجتا در آینده از  ،ها وفادار بمانندمشیاین خط

ها به هم منتقل و پیشرفتها االجلاطالعات مهم را در زمینه محدوده، تغییرات، ضرب افراد ،در طول پروژه

 کنند. شکاف در ارتباطات ممکن است به شکست پروژه منجر شود. می

دهد که در به تیم این امکان را می چراکه ،ارتباطات در مرحله اختتام پروژه نیز اهمیت بسیاری دارد

ژه بعدی خود را آماده تر باشند مستندسازی کنند و برای پروتوانند موفقاند یا میهایی که موفق بودهحوزه

که روش ارتباطات از عوامل حیاتی موفقیت  میکناشارهبه این موضوع  یپژوه نهیشیپجا دارد در این  کنند.

 یکپارچگی تیریمد یهاهیارتباطات از پا، گریدعبارتبه(. Ibad 2013) شودپروژه محسوب می درروند

  .باشد زیبرانگچالش ،کنندیم یهمکار باهمکه از فاصله دور  یافراد یبرا تواندیمویژه  طوربهو  استپروژه 

های روش .(Chen et al. 2013) بمانند داریارتباطات پا نیا شوندیباعث م یاجتماع یهارسانه

رو، تلفنی، ایمیل، -در-ها شامل ارتباط رومتعددی در زمینه ارتباطات پروژه وجود دارد. بعضی از این روش
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 هایرسانهو  هاشبکهها امروزه هنوز در کنار . این روش(Chen et al. 2013) است دورنگاربرد خبری و 

افزارهایی که به افراد اجازه ها، بسترها و نرمی اجتماعی یعنی سایترسانهشوند. اجتماعی استفاده می

 ید عموم هم برسدکه ممکن است به د ،ها را از طریق شبکه به هم انتقال دهنددهند اطالعات و دادهمی

(Houghton and Joinson, 2010 .)افزاری است که برای ارتباطات ی اجتماعی نرمشبکه منظور از

های اجتماعی مبنای جدیدی در حوزه شبکه(. Daim et. al. 2012) شودای بین افراد استفاده میشبکه

 پژوهشی(. Mukherjee and Natrajan 2017) آورده است به وجودهای مجازی ارتباط بین افراد تیم

 یهارسانه قیاز طر یباالتر اریبا سرعت بس هادهینشان داد که ا «نزیمارت ایگارس»و  «مونت»توسط 

 یهارسانهکه  ندادادهنشان  مطالعات .(Mount and Garcia Martinez 2014) دشونیمنتقل م یاجتماع

 هستند یاقتصاد حالنیدرعتر و یکاربرد دهیانتشار ا یدارند، بلکه برا یسرعت باالتر تنهانه ،یاجتماع

(Al-Hamani and Baqutayan 2013.) که از  دهندیامکان را م نیپروژه ا میبه ت یاجتماع یهارسانه

 یهاها و رسانهدر شبکه چنینهم .(Dearstyne 2012) را به اشتراک بگذارند هادهیراه دور در زمان کم ا

 . (Paus 2013) ردیگیشکل م یتریو شخص ترمانهیپروژه روابط صم میت یاعضا نیب یاجتماع

 اندعبارتجویند. این پنج دسته های اجتماعی بهره میها در پنج حوزه اصلی از شبکهسازمان ،امروزه

استفاده از  ،چنینهم«. 5معاشرت»و « 4همکاری»، «3مدیریت دانش»، «2مکالمه»، «1رسانیاطالع» :از

در حوزه دانش  یفردمنحصربههای به خروجی تنهانهسازد که ها را قادر میهای اجتماعی سازمانشبکه

 Schlagwein and ) نندهای خاصی نیز تولید کو سرویسبلکه محصوالت تجاری  ،سازمانی برسنددرون

Hu 2017.) 

 

 پژوهش یشناسروش -3

 پژوهشروش  -3-1
روشی برای شناخت،  6تحلیل الگو یا تحلیل مضموناست.  یفیالگو و از نوع ک لیتحل پژوهش نیروش ا

تحلیل الگو شامل . (Braun and Clarke 2006) هاستدادهتحلیل و گزارش کردن الگوهای موجود در 

)آشنا شدن با متن، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری،  تجزیه و توصیف متن -1سه مرحله کلی است: 

؛ تحلیل شبکه مضامین( و تشریح و تفسیر متن )ترسیم شبکه مضامین -2(؛ و شناخت مضامین وجوجست

 .(1390 و دیگران عابدی جعفریترکیب و ادغام متن )تدوین گزارش( ) -3 و

ها هستیم و بنا به مصاحبهمضامین و الگوهای موجود در در این پژوهش به دنبال شناسایی  ازآنجاکه

ها از ضریب مصاحبه، برای تعیین پایایی کدگذاری تیدرنهاشد.  دهیبرگز ل الگوتحلی روش ،عالقه محقق

                                                           
1. Broadcast 

2. Dialogue 

3. Knowledge Management 

4. Collaboration 

5. Sociability 

6. Thematic Analysis 
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پایایی کدگذاری بدین معناست که از ثبات و پایداری کدگذاری استفاده شد.  1ا کاپ درون موضوعی

پذیر باشند )عباس زاده تکرارو  ریپذ افتیبازمستقل از محقق  شدهفیتعراطمینان داشته باشیم و مضامین 

یا در دو مقطع  ،ابزار دو ،)توسط دو نفر یریگاندازهتوان میزان توافق دو از طریق این ضریب، می (.1391

نفر دیگر  دوها، از کدگذاریی پایایی (. برای محاسبهTrull and Prinstein 2012) را ارزیابی نمود (زمانی

 یلهیوسبهها درونی مصاحبه تا پایایی ،دوباره کدگذاری کنند را هامصاحبهدو مورد از درخواست شد 

 هاآنقابلیت اعتماد نتایج )درستی تفاسیر محقق( با ارسال  ،چنینهم قرار گیرد. یموردبررسشاخص کاپا 

 بررسی شد. ،ا و افرادی که در مصاحبه شرکت کرده بودندهبه تعدادی از اعضای تیم پروژه

 

 گیرینمونه، حجم نمونه و روش جامعه آماری -3-2
از  دئالیا. نمونه بودند ایع مختلفدر صن هاپروژهو  هاطرحیا اعضای تیم مدیران  پژوهشجامعه هدف این 

های مختلف شنقپروژه در  یهامیتاعضای  چنینهمدید محقق گروهی متشکل از مدیران طرح/پروژه و 

کنند. افراد حتماً الزم بود در های مختلف پروژه برای ارتباطات استفاده میکه از این ابزارها در حوزه ،بود

استفاده  ،های اجتماعی برای ارتباطات در مسائل کاری استفاده کنند، در همین راستاحال حاضر از شبکه

انتخاب  یاگونهبهصاحبه نِ در مکنندگامعیار در نظر گرفته نشد. شرکت عنوانبهشخصی از این ابزارها 

روژه داشته سال سابقه کاری در حوزه پ سهمدرک کاردانی داشته باشند و حداقل  حداقل حتماًکه  ،شدند

برای ای اسکایپ و تلفن زیرا استفاده از ابزاره ،نبود محدودکنندهشوندگان باشند. مکان فیزیکی مصاحبه

برای مصارف  تنهااجتماعی  یهاشبکهبود. سعی بر این بود با افرادی که از  شدهینیبشیپانجام مصاحبه 

 کنند مصاحبه نشود.استفاده میسایر اعضای تیم  برای ارتباط باشخصی 

ل حجم آوردن حداق به دستبرای ای معادله ریاضیهای کیفی پژوهشدر  ،کمی یهاپژوهشبرخالف 

ی ارائه کند و غن ینمونه باید در حدی بزرگ باشد که اطالعات ،در این مطالعات نمونه مناسب وجود ندارد.

 ،و منابع در دسترس هالیتحلباشد. بسته به ابعاد پژوهش، عمق  مطالعهقابلدر حدی کوچک باشد که 

متغیر  110تا شش که این عدد برای تحلیل مصاحبه از  شودیماعداد مختلفی برای حجم نمونه پیشنهاد 

اشباع این  رسیدن به اشباع است. منظور از شودیمای که در تعیین حجم نمونه به آن توجه نکتهاست. 

ه تدوین جدید اطالعات جدید یا شناخت بیشتری نسبت ب یهادادهتا برسد  ییجابهاست که محقق 

شش اقل ز حدااند رسیدن به اشباع عموماً بعد ها نشان دادهدهند. پژوهشها و مضامین به دست نمیمقوله

 .(Fugard and Potts 2015) افتدمصاحبه اتفاق می

مند نبودن یا عالقه ازجمله ،شد تعداد زیادی از افراد به دالیل مختلفمی ینیبشیپ کهنیابا توجه به 

 یط، نفر بودند 2000به  کینزد که یتیجمعاز در مرحله اول  ،حاضر به همکاری نباشند زیاد مشغله

 Google Forms تیساوبرا در  یفرم تقاضا شد ،پروژه تیریمرتبط با مد یتلگرام یهادر گروه پیامی

شده  دهیاطالعات تماس پرس چنینهمو  پژوهش برای ازیموردناطالعات  هاآناز  . در این فرم،پر کنند

 داکردهیپ ریاخ یهادر سال یشتریب تیبوبمح نترنتیا قیاز طر یانتخاب جامعه آمار یعنیروش،  نیابود. 

 نشوند دایپ یسادگبهممکن است  گرید قیکند که از طریم سریرا م یبه افراد یامکان دسترس رایز ،است

                                                           
1. Interclass correlation Kappa 
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(Barratt, Ferris and Lenton 2014) .جهت  رایز ،مشخص نشده بود پژوهشاز انجام  شیتعداد نمونه پ

 تا مطالب قابل استناد باشند. ،بود که اطالعات به درجه اشباع برسند ازین یبه اطالعات مکف یابیدست

وارد کردند  حیصح طوربهنفر اطالعات را  50 ،را مشاهده کردند امیکه پ ینفر 2000به  کیمجموع نزد از

 غیر تصادفی هدفمند( یریگنمونه) یقضاوت شخص و های گزینشمحقق بر اساس شاخصه هاآن نیکه از ب

 هاآنمورد انتخاب  یبا توجه به ابزار ارتباط یامیپ ینفر ط 20 نی. از ادیمصاحبه برگز ینفر را برا 20

مصاحبه انجام  هاآنو با  رفتندینفر دعوت را پذ 10 تیدرنها .نندخواسته شد که در مصاحبه شرکت ک

را  جیموضوع ممکن بود نتا نیا چراکهنشد،  هاپاسخ یبرا یخاص یکدگذار ،هاقبل از انجام مصاحبه شد.

انحراف توسط  نیکه ا طورهمان. میدر مورد موضوع بود طرفانهیب جیما به دنبال نتا یول ؛منحرف کند

 لیکه به دل یافراد .(Andersen and Kragh 2010) است شدهداده ارهم هشد «کراگ»و  «آندرسن»

 ،ق تلفن مصاحبه را انجام دادند. سپسیاز طر ،مقدور نبود هاآنبه  یحضور یدسترس ییایفاصله جغراف

غیر  یریگنمونه) کنند یرا معرف یگریشوندگان درخواست کرد که افراد مناسب دمحقق از مصاحبه

هم مصاحبه انجام داد. بعد  گرینفر د هشت، محقق با شدهیمعرف فرن 15از مجموع  .(1تصادفی گلوله برفی

محقق با  ،موضوع نیاز ا نانیاطم یبرا .دیرس یمحقق به درجه اشباع اطالعات ،مصاحبه 14از انجام دادن 

رسیدن به درجه اشباع  ،هم مصاحبه را انجام داد و پس از انجام مصاحبه با نفر هجدهم گرینفر د چهار

  .یافتفرآیند انجام مصاحبه پایان  به تصدیق رسید و اطالعاتی

 

 های گردآوری اطالعاتابزارها و شیوه -3-3

تای استفاده از در راس ،بر ارتباطات پروژه مؤثرو کشف عوامل  پژوهشهای این آوری دادهجمعبرای 

 ابزارهای اجتماعی از مسیر زیر استفاده شد:

نها به این تگزینش  ،پیش مصاحبه را تهیه کرد و برای افراد ارسال کرد. در این مرحله سؤاالتمحقق 

نزدیک به ین بقق در ابتدا اجتماعی انتخاب شدند. مح یهاشبکهشکل بود که افراد مرتبط با پروژه در 

ر اساس ب)این عدد  نفر که در حوزه مدیریت پروژه فعالیت داشتند فرم پیش مصاحبه را پخش کرد 2000

های تلگرامی مرتبط گروه(. فرم در است شدهانیب، هایی که فرم گوگل در آن ارسال شدتعداد اعضای گروه

رکت در پیش بر توضیح فرم و تقاضا از افراد برای شپخش شد و در ذیل آن متنی مبنی  با مدیریت پروژه

نفر که  20 هاآنپیش مصاحبه را بررسی کرد و از بین  دریافتی هایمصاحبه ارسال شد. سپس محقق فرم

نفر مورد مصاحبه  10 ،نفر 20گزینش کرد. از بین این  ،اطالعات مفیدی دارند پژوهشرسید در به نظر می

شوندگان به محقق معرفی توسط مصاحبه یگلوله برفنفر دیگر با کمک روش  15 ازآنپسو  را پذیرفتند

 .صل شدو اشباع اطالعاتی حا مورد مصاحبه قرار گرفتندنیز نفر دیگر  هشت هاآنکه بین  ،شدند

 ،را دارا بودندالزم  یارهاینفر که مع 18از باز مهین افتهیمصاحبه ساختار لهیوسبهپژوهش،  نیدر ا

 میت اتارتباط ییها در کارارسانه نیا ریتأثمورد  در مطالعه یحول محور اصل یاالتؤس ،رو-در-رو صورتبه

                                                           
روشی است که در آن از افراد معدودی از یک جامعه  Snowball samplingیا  یگلوله برفگیری عبارت نمونه .1

ای را رسید و یا جامعه یتصادف ریغای شود تا افراد دیگری از همان جامعه را معرفی کنند، تا به نمونهنادر تقاضا می

 (.Goodman 1961گیری انجام شود )بار دیگر نمونه  تشکیل داد که از آن
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 یهالیو تحل Python یسینواز زبان برنامه ییو ابزارها Excel افزارتوسط نرم تیدرنهاپروژه طرح شد. 

مشابه از سخنان  یالگوهاتحلیل انجام شد که منجر به استخراج ارزیابی و  ،پیرامون این موضوع پژوهشگر

بدین منظور استفاده شد که  Pythonنویسی با زبان برنامه شدههیتهافزار از نرم .دگردیشوندگان مصاحبه

تا این  ،بخشی استخراج شود سهو  دوهای نشینی کلمات در دستهفراوانی هم چنینهمفراوانی کلمات و 

 .1نتایج به مضامین یافته شده صحه گذارند
 

 پژوهشهای يافته -4

 ضامین فرعی و اصلیم -4-1
 یآورجمع یو فرع یصلا یتکرار شده را تحت الگوها یهاو کد هاشیها گراداده لیتحل ندیمحقق در فرا

از  یاصل السؤ 17. جمعاً از قلم نیندازد را یشدند تا محقق مطلب یبنددسته سؤاالت برحسب جیکرد. نتا

شد موضوعات  موجبوضوع م نیبود. ا گرید سؤاالت یکنندهکامل یکه بعض ،شد دهیپرس شوندگانمصاحبه

 شوند: میموارد تقس نیهستند( به ا یفرع یالگوها ایو  رالگوهای)که همان زیاصل

 ،یاجتماع یهااز ظهور شبکه شیپ یارتباط یابزارها -1

 کارکنان،  یموضوع دورکار -2

  ،یارتباط یمشکالت استفاده از ابزارها -3

 پروژه،  میروز بودن افراد تاز به نانیاطم یراهکارها -4

  ،یاجتماع یهاارتباط با شبکه تیفیک -5

 آن،  یهاو چالش یاجتماع یهاشبکه یریادگی -6

 و  ،یاجتماع یهاها از شبکهسازمان یعواملِ استفاده -7

 .یاجتماع یهابرابر شبکهدر  میت یت اعضاممقاو -8

کرد که  یبنددسته اصلیالگوی  هشترا تحت  شده افتهیمفهوم  433، محقق پژوهشطی  جهیدرنت

مشاهده  ،شوندگان بر آن بودبیشتری توسط مصاحبه دیتأککه  ،شدهاستخراجاهم مفاهیم  یکدر جدول 

 د.شومی

                                                           
 صورتبه extractor-words-https://github.com/iamsoorena/importantی کامل در آدرس برنامه .1

Open source  .در دسترس عموم قرار گرفت 

https://github.com/iamsoorena/important-words-extractor
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 هااز مصاحبه شدهاستخراجمفاهیم  اهم: 1جدول 

 های پرتکرارمفهوم
مضمون 

 اصلی

 یکیزیارتباط ف نییپاسرعتو  یو وقت به علت ناکارآمد یاتالف انرژ. 

 معضل همواره در دسترس نبودن تلفن افراد. 

 بر هستندزمان اریبس یجلسات حضور. 

 زدندیبه پروژه ضربه م یزمان ازلحاظ یسنت یابزارها. 

 است لیمیا یاجتماع یهاشبکهابزار بعد از  نیترمتداول. 

ها
زار

اب
 ی

اط
رتب

ا
یپ ی

 ش
از 

که
شب

ور 
ظه

ها
 ی

اع
تم

اج
 ی

 یریتصو صورتبهرا  هادهیبعضاً ا دهدیاجازه م یریو تصو یارتباط صوت 

 .میمنتقل کن

  یسنت یهااز روش مؤثرتر اریبس دور کارارتباط با افراد. 

 افراد موجود در  نیاطالعات ب عیبا انتقال ستتتر ندهیاز تبعات آ یریجلوگ

 .دور کارو افراد  تیسا

کار
ور

 د
وع

وض
م

 ی
ان

کن
کار

 

  یاجتماع یهاو سوء تفاهمات در شبکه هاامیاز پ هاسوءبرداشتامکان. 

 نبودن آن یتخصص لیافراد در تلگرام به دل یپرتمشکل حواس. 

 ارتباط با خارج از سازمان یبرا یاجتماع یهاشبکه تیسند. 

 را  واگذارشتتدهموجب شتتده افراد کار  یاجتماع یهاشتتبکه تیعدم ستتند

 .کتمان کنند

 یسنت یهانسبت به روش یاطالعات ارسال یبرخ ترنییدقت پا. 

 شودیم یموجب ضرر مال یارتباط در روش سنت یکند. 

  سخت یو دسترس لیمیمشکل پراکنده بودن اطالعات در ا. 

  دارد تیمحدود لیمیارسال داده در ا. 

 یاجتماع یهاشبکهبر  نفعیافراد ذ یهمه عدم تسلط. 

  اطالعات جابجا شتتتده و امکان درز اطالعات از  تیاز امن نانیعدم اطم

 .یاجتماع یهاشبکه قیطر

ها
زار

ز اب
ه ا

اد
تف
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ت 

کال
مش

 ی
اط

رتب
ا

 ی
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 های پرتکرارمفهوم
مضمون 

 اصلی

 بودن همه به روز یاستفاده از کانال و گروه برا. 

 هاسیسرو نیالعمل در او عکس ییالزام افراد به پاسخگو. 

 در پروژه دیجد وظیفهاضافه شدن  یبه افراد برا لیمیارسال ا. 

ها
کار

راه
 ی

طم
ا

ی
ان

ن
 

 به
از

وز 
ر

د ت
فرا

ن ا
ود

ب
 می

ژه
رو

پ
 

 س یاجتماع یهاشبکه ستر سر یارتباطات پروژه و د  ترعیبه اطالعات را 

 .کرده است

 دیارتباط در عصر جد تیفیک ادیز اریبهبود بس. 

 اند، در دستتترس هستتتند و تر کردهارتباط را راحت یاجتماع یهاشتتبکه

 .است ادیز هاآنسهولت استفاده از 

 است یاجتماع یهاشبکه دیاز فوا یسازمستند. 

 گذارندیم یاگر فرهنگ استفاده از ابزارها نباشد اثر منف. 

  محتوا رییتغ تیقابل لیدر تلگرام به دل یمستندسازمشکل. 

 یهاتیمسئول لیشبکه، تحم نیا قیساعته به افراد از طر 24 یدسترس 

 .روزانه خارج کرده است یاز ساعت کاررا  یکار

  جادیاحتمال ا یاجتماع یهاشتتبکه یهادر گروه یگذارانونقدر صتتورت 

 .دیآیم نییپا یاهیحاش یهابحث

 کندیکمک م رانیبه مد یریگمیتصم حوزهدر  یاجتماع یهاشبکه. 

یفیک
 ت

که
شب

با 
ط 

تبا
ار

ها
 ی

اع
تم

اج
 ی

 به آموزش ندارد یازیبودن و سهولت استفاده ن ریفراگ لیتلگرام به دل. 

 کل تعر جاز گروهِ نِیقوان عنوانبه یفیپروت ها  میت یِم پروژه در تلگرام تن

 .است یآموزش تیفعال

 گرفتن ییدر کنار راهنما یجیتدر یخودآموز. 

 جلسات هیآموزش و در حاش یوجود روش مدون برا عدم. 

 است رانیدر ا کارصنعتاز  ریناپذییجداتلگرام بخش  هامروز. 

ی
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 های پرتکرارمفهوم
مضمون 

 اصلی

 یاجتماع یهاشبکهبه سراغ  دسترس بودنسرعت و در  لیسازمان به دل 

 .رفت

 یاجتماع یهاشتتبکهعوامل ستتوق ستتازمان به استتتفاده از  نیتریاز اصتتل 

 .ابزارهاست نیکم ا نهیهز

 به اطالعات یسهولت دسترس. 

 است تیمز یاجتماع یهاکهبشدر  ارسالقابل یتنوع در محتوا. 
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ان
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 ی

 نداشت یها مقاومتاستفاده از شبکه یبرا میت. 

  آن را حذف کرده  یریکارگبهستتهولت و رواج شتتبکه تلگرام مقاومت در

 .است

 هاآن با ییعدم آشنا لیبه دل یمقاومت افراد در استفاده از شبکه اجتماع. 

  مقاومت دارند یاجتماع یهاشبکهافراد مسن نسبت به. 

قاو
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شود و تنها معطوف به ابزارهای معروفی ابزارهای بسیار گوناگونی استفاده می که شدهمشاهده ،عالوهبه

ها استفاده در پروژه غیرهو  Slack ،Trello ،Whatsapp ،Skypeمانند تلگرام نیست. ابزارهایی مثل 

 شوند.می

 یاختصاص همآن لی. دلشتدا تیبر تلگرام ارجح 1ابزار اسلک ،یاجتماع یهااستفاده از شبکه بابِ در

مشابه تلگرام  یطیکه مح ،ابزار نیهر پروژه و هر سازمان است. افراد با استفاده از ا یابزار برا نیبودن ا

در محدوده  توانندیو م شوندینم یپرتندارند، دچار حواس زیادیبه آموزش  ازیکه ن حالنیدرع ،دارد

افراد در  یکه برا جهتنیازاافزار اسلک نرم ،چنینهم افراد ارتباط داشته باشند. ریبا سا یتریتخصص

امر  نیو ا کندیم یریافراد جلوگ یکار و شخص یفضا قیاز تلف ،کندیارسال نم 2آگهداد یکار ریغساعات 

 دارد. ییبسزاافراد اثر  نیب اثربخش ارتباطایجاد در 

کارها با افراد  یریگیپ یمرتب برا صورتبهپروژه  ریمدمعتقد بودند  شوندگانمصاحبه ،نیدر کنار ا

که  ،رو است-در-و نظرات ارتباط رو هادهیراه انتقال ا نیبهتر چراکه ؛برقرار کند 3یپیجلسات اسکا دور کار

 .دارد یبه ارتباط حضور را شکل نیترکینزد پیارتباط در اسکا نیا

                                                           

1. Slack 

2. Notification 

3. Skype 
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 ریرا به مد تیقابل نیا چراکه ؛بود 1ترلو ذکرشدهابزار  نیکار به افراد بهتر صیتخص یبرا ،چنینهم

 یشبکه کیدر قالب  یجمع یوگوگفت یواضح کارها را به افراد محول کند و برا طوربهکه  دهدیپروژه م

و  لیمیبا ا یسازهمگام تیافزار ترلو قابلنرم ازآنجاکه. کندیم جادیا 2هر کار بهرا مختص  ییفضا یاجتماع

پروژه در مورد آن مکالمه  ریبا مد تواندیمتوجه شده و م ،دیکار جد افتیدر محضبهفرد  ،اسلک را دارد

 داشته باشد.

هستند که  قتحقی سؤاالتاین مضامین منطبق بر  .شوندیمبیان  لیتفصبه اصلیمضامین  ،در ادامه

 شوند.در ادامه یافت میتحقیق  سؤاالتپاسخ به  . بنابراین،در مقدمه این نوشتار ذکر شدند

 یاجتماع یهااز ظهور شبکه شیپ یارتباط یابزارها -1-1-4

یک ابزار  عنوانبههنوز جایگاه خود را و جلسات حضوری افراد به این موضوع اشاره کردند که ایمیل 

 چراکه ؛های اجتماعی جایگزین نشوندابزارها هرگز با شبکه این شاید .کرده استارتباطی رسمی حفظ 

های اجتماعی است. افراد برای ثبتِ متفاوت از شبکه ،کنندهویت این ابزارها و نوع ارتباطی که برقرار می

-رو رابطهکنند. در کنار این، جلسه، ابالغِ رسمیِ کارها، مکاتبات و استعالمات از ایمیل استفاده میصورت

ترین از اصلی کند.ی میلحن جلوگیر کند و از برداشت غلط ازو، احساس افراد را بهتر منتقل میر-در

اشاره کرد. « اتالف انرژی و وقت»توان به در مورد ابزارهای سنتی ارتباط، می شدهمطرحاشکاالت 

گیر بودن جابجایی فیزیکی افراد برای شرکت در جلسات ارتباط با ابزارهایی مثل ایمیل و وقت نییپاسرعت

 حضوری از عوامل این مشکل است.

و  3یاهو مسنجر مانندهای اجتماعی از سایر شبکه درگذشتهبعضی از افراد اشاره کردند که چنین، هم

تر جایگزین این ابزارها با ابزارهایی نوین یفنّاور روزافزونکه امروزه با پیشرفت  ،کردندمیاستفاده  4تاکجی

 اند.شده

 

 کارکنان یموضوع دورکار -2-1-4
چون اجازه ارتباط  ،های اجتماعیاکثر افراد به این موضوع اشاره داشتند که شبکه ،در موضوع دورکاری

توانند این موضوع که افراد می .شودی برقرار میو مؤثرتر بهتردورکاری دهند، ارتباط صوتی و تصویری می

 دارد.از عواقب بسیاری مصون میپروژه را  ،سریع اطالعات را منتقل کنند

 مسئلهبه این موضوع اشاره داشتند که  دور کارافراد در زمینه ارتباط با افراد  حن،در بحث انتقال ل

 یکی از افراد ،مثال طوربهای اجتماعی است. عدم انتقال لحن از موضوعات بحرانی در استفاده از شبکه

حالت  دیتوانیاز اوقات شما نم یلیدر خ ،ییابزارها نیدر نظر داشت که موقع استفاده از چن دیبا»ید: گومی

استفاده از  شتریکه ب یتا زمان» :گفت دیگرییا فرد  ؛«دیفرد را درست متوجه شو یفکر یچهره و فضا

                                                           

1. Trello 

2. Task 

3. Yahoo Messenger 

4. Gtalk  
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چون لحن را درست منتقل  ،بزرگ است یمشکل نیاست ا یپیتا امیپ صورتبه یاجتماع یهاشبکه

برای «. کند جادیتفاهم ارا دارد که سوء نیا تیمتن مکتوب قابل»اشاره کرد:  دیگریو یا  ؛«کندینم

اطمینان حاصل کند. یکی از  مؤثراز برقراری ارتباط  حتماًمدیر پروژه باید  ،جلوگیری از این موضوع

های اجتماعی است که های انتقال صوت و یا تماس دیجیتالی در قالب شبکهراهکارها استفاده از قابلیت

که فردی به این نکته اشاره داشت  بیان شودخوب است  تواند این مشکل را تا حد خوبی برطرف سازد.می

پاسخگوی تمام نیازها نیست و باید مدیر پروژه از  ییتنهابهکه برای ارتباط با افراد دور کار هیچ ابزاری 

 ای از ابزارها استفاده کند.مجموعه

عالوه بر انتقال  چراکه ؛ترکیبی از ابزارهای اسلک و ترلو و اسکایپ بهترین گزینه است ،از دید محقق

 کند.رقرار میواضح کارهای شخص به او، ارتباطی تصویری و صوتی و متنی مخصوص پروژه را با طرف ب

 مؤثرترنسبت به گذشته  دور کارشود که ارتباط با افراد برداشت می گونهنیااز سخنان افراد  ،درمجموع

مدام فرایندهای کنترلی  ،اما مدیر پروژه باید برای حصول اطمینان از برقراری یک رابطه پایدار ،شده است

مشکالت  ،ای ببیندقبل از آنکه پروژه لطمه ،در صورت بروز هرگونه مشکل وارتباطی را پیمایش کند 

  شود. وفصلحل

 

 یارتباط یمشکالت استفاده از ابزارها -3-1-4
مشکالت ارتباطی با ابزارهای اجتماعی و مشکالت ارتباطی  :شودمشکالت ارتباطی به دو بخش تقسیم می

افراد به این موضوع اشاره داشتند که ابزارهایی سنتی کند هستند و این موجب ضرر  .با ابزارهایی سنتی

اینکه اغلب ابزارهای سنتی در انتقال نقشه و اطالعات جانبی  چنینهمشود. مالی برای سازمان می

 مشکالتی دارند. 

اجتماعی الگوهای فراوانی از مشکالت اعم از مشکل استناد کردن به  یهاشبکهدر مورد  ،در کنار این

پرتی افراد و مشکالت ، حواسشدهوضعاجتماعی در دستگاه قضا، عدم تعهد افراد به اصول  یهاشبکه

های اجتماعی بدون مالحظات قضایی ممکن است استفاده از شبکه ،دسترسی به اینترنت ذکر شد. اصوالً

های پروژه از ابزارهای پروژه به همراه داشته باشد. نکته جالب استفاده رو به رشد تیم تبعاتی برای تیم

های افراد جامعه به استفاده از شبکه روزافزونبا گرایش  چراکهاختصاصی ارتباطی پروژه مثل اسلک بود. 

کند. موضوع میخطر تلفیق نابجای روابط کاری و شخصی تیم پروژه را تهدید  ،اجتماعی در روابط روزمره

از  تا داده بودافراد هنگام استفاده از تلگرام عاملی بود که مدیران پروژه را به این سمت سوق  یپرتحواس

 .ابزارهای تخصصی بهره بگیرند

است. افراد ضمن  پرکاربردیکی از ابزارهای سنتی  عنوانبهنکته مهم دیگر مشکالت استفاده از ایمیل 

قالب ایمیل، پراکندگی اطالعات در ایمیل و دسترسی سخت به اطالعات را  ارتباط در یکندبهاشاره 

  اطالعات برطرف شود. جداگانهِ که این موضوع باید با مستندسازیِ ،گوشزد کردند

 

 پروژه میروز بودن افراد تاز به نانیاطم یراهکارها -4-1-4
بردند. بسته به نوع می یکپارچه اعضای تیم بهرهشوندگان غالباً از گروه و یا کانالی برای ارتباط مصاحبه

ی های تلگرامی مخصوص یک پروژهگروه ،مثال طوربهاین کانال ارتباطی اَشکال متفاوتی داشت.  ،ابزار
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 یکرد و افراد موظف بودند تا گروه را مطالعه کنند. مثالً فردخاص اطالعات مربوط به پروژه را درج می

داشته باشند را  یهمه به آن دسترس دیکه با یو در آن اطالعات میدار میگروه مخصوص ت کیما »: گفت

و یا  ؛«کنند تا از اخبار عقب نمانندیممطالعه  گروه را حتماً نیا یهم همگ می. افراد تمیکنیل مساار

 یهاامیپاسلک استفاده کنند چون  کاربردی افزارنرمکه از  میهمکاران را موظف کرد»اشاره داشت:  دیگری

 «. رساندیم افرادزدن به اطالع آن  لیمیفرستادن و ا آگهدادمهم را با 

ه به اعضای تیم اجازه ک ،های اجتماعی بودهم حفظ سابقه مکالمات در شبکه تکرارشوندهالگویی 

 ،«عدم برداشت صحیح از لحن صحبت»البته در کنار الگوی  .اد کنندهای گذشته استنداد به حرفمی

ارها را به یکدیگر منتقل کدر چه قالبی باید که به افراد تیم پروژه ابالغ کند  تا کندمدیر پروژه را موظف می

فرد یک های مثال در صحبت طوربهیمی باشد. ت-کنند و یک پروتکل جامع باید هدایتگر ارتباطات درون

 ،هاگزارشده است. ثبت جا دا ،کجایرا  دیخواهیم یارتباط افزارنرممام آنچه شما از تتلگرام »اشاره شد: 

و  ؛«دیه باشداشت Historyدر  هشمیاطالعات را ه نیا دیتوانیو م را ممکن نموده و متون ریانتقال تصاو

 ایو  «شد افتیدر» لیاز قب یامیشود پیخواسته م از افراد معموالً»داشتیم:  دیگری های فردیا در صحبت

 .«بفرستند یتلگرام یهاگروهدر  شدهارسال لیفا ریز «تشکر»

 

 یاجتماع یهاارتباط با شبکه تیفیک -5-1-4
های اجتماعی در کیفیت ارتباط اشاره داشتند. کنندگان در این تحقیق به اثر مثبت شبکهتمامی شرکت

نرم کند،  وپنجهدست هاآنو مسائلی که یک مدیر پروژه امروزه باید با  شدهمطرحتمامی اشکاالت  باوجود

های اجتماعی، سهولتِ دسترسی به این ابزارها، آسانی ارتباط از راه دور، بهبود کیفیت کارایی باالی شبکه

 مثل عکس و فیلم و 1ارتباط، افزایش سرعت انتقال و دریافت اطالعات، قابلیت انتقال اطالعات افزوده

که امروزه استفاده از  بوده استعواملی  ،تر از همه پاسخگویی به نیاز ارتباط در کارهای گروهیمهم

های . این مطالب و اثر مثبت شبکهکرده استهای اجتماعی را جزء الینفکی از ارتباطات پروژه شبکه

ای شگرف اص مسئلهمنتها گستردگی و اشارات افراد به شرایط خ ؛ذهنیت محقق نبود دورازبهاجتماعی 

 فراواناطالعات به شکل  افتیسرعت انتقال و در»: گفت یفرد ،مثال طوربهنمود. در دیدگاه محقق می

 ازنظر»داشتیم:  دیگریهای و یا در صحبت« است نیآفرمشکل هاآننبود  کهینحوبه، داکردهیپ شیافزا

 نیبه ا یقبل یو عکس که در تلگرام وجود دارد و در ابزارها لیکاربرد، با توجه به امکان ارسال فا تیفیک

 .«و سرعت کار افزوده است تیفیبه ک یتوجهقابلسطح  کیقوت وجود نداشت، 

عبور کنیم. مسائلی که مدیر  یراحتبههای بعضاً منفی اما در کنار محسنات این ابزارها نباید از چالش

ابزار  ،مثال طوربهای بیندیشد. ای چارهکارگیری این ابزارها در فضای کار حرفهباید پیش از به حتماًپروژه 

در این  یشونده بود. فردپرتی کارکنان تیم افراد مصاحبهاجتماعی تلگرام در موارد بسیاری موجب حواس

 جادیا یادیز یپرتحواسو  شودیمخلوط م یکار ریغ یهاامیپبا است که  نیا تلگراممشکل »راستا گفت: 

تر( با دقت بیشتری ارتباط )شاید به دلیل سرعت پایین ،درگذشتهاشاره داشتند که  یاعدهو یا  ؛«کندیم

های در شبکه ،امروزه .کردند توضیحات موجزی ارائه کنندشد و افراد طی یک ایمیل سعی میبرقرار می

                                                           
1. Rich media 
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ای اعتقاد داشتند عده ،چنینهم نوع دقت کم شده است.این  ،الوصول شدن ارتباطاجتماعی به دلیل سهل

کماکان  نیز ایعده اثرات سوء به همراه دارد. ،اگر فرهنگ استفاده از این ابزارها در فضای پروژه ایجاد نشود

های اجتماعی برای گویا شبکه .دهندبرای برقراری ارتباط فوری با اعضای تیم تماس تلفنی را ترجیح می

  های با فوریت باال هنوز کارآمد نیستند.ارتباط

 

 آن یهاو چالش یاجتماع یهاشبکه یریادگي -6-1-4

اکثر افراد اشاره کردند که به دلیل فراگیر شدن ابزارها در زندگی روزمره، افراد دیگر نیازی به آموزش  

ندارند. تنها مسئله موضوع وضع قوانینی بین اعضای تیم برای استفاده جداگانه برای استفاده از این ابزارها 

نیست  طورنیا کهیدرحال ،خود ارتباط درست بگیرند زعمبهممکن است افراد  چراکه ؛بهینه از ابزارهاست

مدیر پروژه باید فرایندهای کنترلی ارتباطات را  .پروژه نداشته باشند یهاتیمحدودو توجهی به شرایط و 

تیم پروژه این »: عنوان نمود یفرد ،مثال طوربهداشته باشد.  مدنظرهای اجتماعی نیز ر فضای شبکهد

، رهیمدئتیهطى یکى دو جلسه مطرح کرد. پس از ارائه کلیات و تصویب  رهیمدئتیهخواسته را با اعضاى 

چه اطالعاتى ارسال خواهد شد.  و یا ودشیهایى استفاده مشبکهاز چه  ،مثالعنوانبه .جزئیات مطرح شد

این جزئیات دستور کار در سازمان  دیتائها محرمانه بماند. پس از ها و قیمتهزینه الزم بود تا ریزِ مثالً

 طوربهها شبکهاز این  ،سپس .ارائه دهیم ینفعانیذکه چه اطالعاتى را به چه  صورتنیبدتدوین شد، 

 «.سازمانی استفاده کردیم

 

 یاجتماع یهاها از شبکهسازمان یعواملِ استفاده -7-1-4
شود به ها ذکر کردند میهای اجتماعی در سازمانعوامل رسوخ شبکه عنوانبهاز اهم مواردی که افراد  

 ،اشاره کرد. در کنار این مسائل« در زمان ییجوصرفه»و « هاکم کردن هزینه» ،«فراگیر شدن ابزارها»

که هر  ،ها فراهم آورده استیک شبکه اجتماعی نوعی جدید از ارتباط را برای سازمان یهاتیباقابلابزاری 

بندد. یکی از عوامل مهم آن است که افراد ها به کار میسازمان به اقتضای نیازهای خود آن را در بدنه تیم

آگاهی پیدا کنند. توانند از طریق این ابزارها، از وضعیت پیشرفت پروژه می یراحتبهباالدستیِ سازمان 

 یکس به دست ریاطالعات د یبود که وقت هاپروژهزمان در  تیاهم درواقع» گفت: یکه فرد طورهمان

از  یپل کی ع بهراججلسه نشسته و  کیکه در  یریمد ،مثالً  .دیآیم حساببهاطالعات سوخته  کیبرسد 

در  ،میاو ارسال کن یبرا میتوانیکه م یریاو و نشان دادن تصاو سؤالجواب دادن به  ،پرسدیم سؤالما 

و  یمکان یعامل به نظر من فاصله نیترمهم»اشاره کرد:  دیگرییا  ؛«همان زمان فقط ارزشمند است

 یبرا میکه بخواه یزیکه هر چ ددار ازیما ن ریمد ،. مثالًاست زمانهم طوربهابزار هردو  نیا یباالسرعت

در جلسات و سفر هستند.  ستند،یمواقع ن یلیخ یول ؛برسد شانیا دیتائمتنش به  حتماً ،میارسال کن یکس

این اشارات حاکی از آن است که  .«میریرا بگ دیتائدر لحظه  میناابزار بود که بتو نیبهتر نیا ،جهیدرنت

 ها شده است.های اجتماعی موجب سهولت امر نظارت در پروژهاستفاده از شبکه

 

 یاجتماع یهابرابر شبکه در میت یت اعضاممقاو -8-1-4
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 مواردکار خودشان در بسیاری از  چراکه ؛رای استفاده از ابزارها ندارندبها افراد مقاومتی معموالً در پروژه

پس  ،های مرتبط با کار محدودیتی نداردال عکس، صدا و یا فایلشود. زمانی که فرد برای ارسساده می

شوندگان سخنی مشابه که اکثر مصاحبه طورهمانکند. تری با سایر اعضای تیم برقرار میارتباط ساده

گیرى ز با جبهههاى اجتماعى نیشبکهدر ابتدا مانند هر سیستم جدید، استفاده از »داشتند:  ایشانعبارات 

ش رایج شد، س از مدتى که این رواما پ .ها بودکه بیشتر به سبب عدم آشنایى با شبکه ،اعضا مواجه شد

. تر استریعارسال نامه بسیار بهتر و س و هاى قبلى مثل تهیهخود اعضاى مخالف متوجه شدند که از روش

نیز با این  رهیمدئتیههمراهى کنند. حتى بسیارى از اعضاى سازمان را باعث شد حتى در این راه  این

 «.ولى با ارائه توضیحات بسیار راغب شدند ،نحوه ارتباط آشنایى نداشتند

 

 

 

 هابررسی پايايی کدگذاری مصاحبه -4-2
استفاده شد.  اکاپ از ضریب درون موضوعی هامصاحبهدر گام نهایی پژوهش، برای تعیین پایایی کدگذاری 

 (و مقطع زمانیدیا در  ،ابزار دو ،گیری )توسط دو نفرمیزان توافق دو اندازه توانیماز طریق این ضریب، 

نفر  دیگر دو ها، از کدگذاریی پایایی . برای محاسبه(Trull and Prinstein 2012) را ارزیابی نمود

 یلهیوسبهها هدرونی مصاحب تا پایایی ،دوباره کدگذاری کنند را هامصاحبهدو مورد از  درخواست شد تا

ها بین کدگذاری میزان توافق یبرا SPSSافزار خروجی نرم 2قرار گیرد. جدول  یموردبررسشاخص کاپا 

 0.02( sigعدد معناداری ) ازآنجاکهدهد. های منتخب را نشان میدر خصوص دو مورد از متن مصاحبه

قرار  دیتائها مورد ( است، پایایی مصاحبه0.6)بیشتر از  0.834و  0.721( و مقدار کاپا 0.05)کمتر از 

 گیرد.می

 هازمون کاپا برای بررسی پایایی کدگذاری مصاحبهآ - 2جدول 

 .Sigتخمین  bTتخمین  خطای استاندارد مقدار 

 معیار توافق
 0.721 کاپا

0.320 1.247 0.002 
 40 تعداد موارد معتبر

 

 .Sigتخمین  bTتخمین  خطای استاندارد مقدار 

 معیار توافق
 0.834 کاپا

0.219 1.22 0.002 
 40 موارد معتبرتعداد 

 

 گذاری بر نتايجصحه -4-3
ای از برای عده 1به شکل عمومی، محقق نتایج را در قالب یک فرم پژوهشاعتماد بودنِ برای بررسی قابل 

و  «توماس»که  طورهمان )و افرادی که در مصاحبه شرکت کرده بودند( ارسال کرد. افراد تیم پروژه
                                                           

 https://t.me/socialmediaandpmاین فرم در یک کانال تلگرامی تهیه شد. آدرس کانال:   .1
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اعتماد بودن نتایج های بررسی قابلترین روشتوسط افراد مرتبط از اصلی دیتائکنند اشاره می «ماگیلیوی»

ای تنها برای سنجش سطح چندگزینه سؤاالتاین فرم با  .(Thomas and Magilivy 2011) است

میانگین  طوربهاز فرم  آمدهدستبهبا نتایج  پژوهشبه کار گرفته شد. نتایج  پژوهش اعتماد بودنقابل

 . 1تطابق داشت %80.57

 

 تیآ مطالعاتپیشنهادهايی برای و  گیرینتیجه -5
 نیا افتنیراه شاهد  ،در جامعه یارتباط یابزار عنوانبه یاجتماع یهابا توجه به رواج روزافزون شبکه

گذشته هستند و  یبر ابزارها یمکمل طورقطعبهابزارها  نی. امیارتباطات پروژه هست طیابزارها در مح

 ،میت طیاز ابزارها در مح ستفادها یسازاصول مربوط به استفاده از ابزارها و فرهنگ تیپروژه با رعا رانیمد

 2های اطالعاتیخواهند شبکههایی که میسازمان. رندیبهره گ هاآنبهبود ارتباط از  یدر راستا توانندیم

توجه کنند که ایجاد ارتباط بین افراد خبره از طریق اید به این نکته بدر فضای کاری تشکیل بدهند، 

 Cao, Guo ,Vogel and) در باب مدیریت اطالعات باشد مؤثرتواند ابزاری های اجتماعی میشبکه

Zhang 2016). 

. بر روی نجام شدنفر مصاحبه ا 18با  تیدرنهابرای مصاحبه  شدهنشیگزاز بین افراد  ،پژوهشدر این 

به روش  پژوهشپایایی  .ام گرفتانج مضمونتحلیل  مرحلهبهمرحلهها از مصاحبه شدهاستخراجاطالعات 

شوندگان و آمده توسط خود مصاحبهدستبهمرور اطالعات  چنینهمو « ضریب درون موضوعی کاپا»

 گذاری شد.صحه پژوهشپژوهشگران نتایج 

 خود یجا ارتباطات هچراک ؛بود پروژه در یمیقد ارتباطات تیکفاعدم، بارهنیدرامحقق  هیاول جهینت

 افراد نیب را طهراب از یگرید سطح یاجتماع یهاشبکه اما .اندکرده حفظ ءاعضا نیب در شیوبکم را

 در اشکال نیتربزرگ چنینهم ،نایم نی. در ابود گنگ ابزارها نیا ظهور از قبل یکلبه که ،اندزدهرقم

 .بود کارا و موفق اطارتب عدم محل، از خارج یاعضا با ارتباط خصوصبه گروه یاعضا نایم یسنت ارتباطِ

مثبتی بر ارتباطات بین افراد درگیر  ریتأث ،عمومی صورتبه ،یاجتماع یهاشبکهنشان داد  این پژوهش

 ،جهیدرنتمثبت دارند.  ریتأثپروژه  دور کارگذارند و این ابزارها در جهت بهبود ارتباط با اعضای در پروژه می

برای نقاط  ،و در کنار آنگیرند  ابزارها بهره گونهنیازامدیران پروژه برای بهبود کیفیت ارتباطات باید 

 یهاها و کانالگروه یبرا دیپروژه با ریمدالزم به ذکر است که  ابزارها برنامه داشته باشند. گونهنیاضعف 

ارسال  یکه شامل موارد مجاز برا ،کند فیرا تعر یمشخص یهاپروتکل یاجتماع یدر شبکه شدهسیتأس

مدیران باید  ،است. طبق مطالعات گذشته راستاهمهای پیشین این نتیجه با نتایج پژوهش در گروه است.

 3های اجتماعیمثل سرمایه ،های اجتماعی و محصوالت فرعی این ابزارهاجویی از شبکهکارکنان را به بهره

 Cao, Guo ,Vogel) تواند به دادوستد بهینه اطالعات کمک شایانی کنداین موضوع می .تشویق کنند

                                                           
درصد تطابق مستحکم بودن نتایج  80و باالی  قبولقابلدرصد تطابق  80تا  40کارشناسان، بین دیتائدر بررسی  1.

 (.Landis and Koch 1977) دهدرا نشان می
2. Knowledge networks 

3. Social capital 
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and Zhang 2016) .یاجتماع یهاشبکه قیطر از نفعانیذ با کارکنان ارتباط بر دیبا رانیمد ،چنینهم 

 .(Opgenhaffen and Claeys 2017) ابندی کاهش حوزه نیا در یمنف یهاسکیر تا باشند داشته نظارت

 یکارآمد شیافزا زانیو م یبر چگونگ ی، مبنپژوهش نیا  ِیاصل هدف یاوصاف، در راستا نیبا ا

 «ارتباط یافتگیسازمان»و  «بودن روزبه»، «یسادگ»محقق به  م،یت یدر ارتباط اعضا یاجتماع یهاشبکه

 یهادر شبکه یباز ارتباط یفضا دهندیمنشان  زین نیشیپ یهااست. پژوهش افتهیدست جه،ینت عنوانبه

افراد  نیفعال ب یارتباط و همکار ،یدر حوزه نوآور یشتریوکارها سرعت بکه کسب موجب شده یاجتماع

 .(Mukherjee and Natrajan 2017) کنند دایپ

در  ،اجتماعی در ارتباطات پروژه یهاشبکه ریتأثیعنی بررسی  ،مطالعه حاضراصلی  سؤالکه  روازآن

 قرارگرفتهکلی در دسترس  صورتبهنبوده است، نتایج هم  موردنظراجتماعی و یا صنعت  یهاشبکهقید نوع 

تجارب افراد در  تواندیم یآت یها، پژوهشحوزه نیدر ا پژوهش دامنهبا توجه به گسترده بودن  است.

 .دینما یبررس ترقیمحدودتر و دق یاپروژه را، با گستره میدر ارتباط ت یاجتماع یهااستفاده از رسانه نهیزم

 منظوربهکار  طیدر مح یاجتماع یهااز شبکه یاکه تجربه استفاده حرفه یاز افراد پرسشعالوه بر این، 

 افتنی یدر صورت منف تواندیم ،اندنداشتهدستان خود را ریز ایپروژه و  تِیریگروهِ مد یتعامل با اعضا

 کند. دییشته و آن را تأاگذ صحه پژوهش نیا یهاافتهیخصوص، بر  نیدر ا جینتا

از بعد  یاجتماع یهاشبکه یبررس ،کندیکمک م پژوهش نیا ریمس افتنیکه به ادامه  یگرید طهیح

و نیازمند  بار به آن اشاره شد نیابزارها چند نیا یاز نکات منف یکی عنوانبهکه  یزیاست. چ ییقضا

شاهد بسط  توانیم یآت یهاپژوهشدر  ،چنینهم )فنی، اجتماعی و حقوقی( است. چندجانبهتحلیلی 

 نیاستفاده از ا ریتأث مسئله ،مثال طوربهدر ارتباطات بود.  یاجتماع یهاخاص شبکه یکاربردها افتنی

 دارد. یاریکار بس یجا یابزارها در مذاکرات رسم
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Abstract: Social media as emerging phenomena has not been investigated as 

an efficient tool for project communication management in the literature. To 

address the gap of existing studies, this research aims to analyze the data 

gathered from construction project managers as well as project team 

members whose job relates to project management and use social media tools 

as communication channels in their projects. The results show that social 

media improve project communication by better idea transfer using audio and 

video messages, faster data accessibility, and more effective and efficient 

project documentation. To enhance their positive impacts on project 

communication, the research suggest that the project managers may use tools 

that are specifically developed for project management, or they may at least 

create specific groups for project teams in social media. Although, the positive 

impacts are shown to be significant, there are still some challenges ahead that 

require attention, such as the mixed private and working relationships caused 

by overusing such tools in nonworking times. 
Keywords: Communication Management, Project Management, Project 

Team, Social Media. 
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