تاریخ ایده5931/7/51 :

فرم ایده های خالقانه

شماره ایده:
صفحه  5از 1

عنوان ایده
مخاطب ایده
پيشنهاد دهنده

بيان مسئله
و چالش موجود

شرح
پيشنهاد بهبود

ایجاد شبكه اجتماعي سازماني دانش بنيان نفت در فضاي مجازي
مخاطب اصلي در وزارت نفت

مديران و متخصصان صنعت نفت

مخاطبان دیگر
نام و نام خانوادگي

حميدرضا حسني اصل

سمت سازماني

كارشناس ارشد شبكه

نام شرکت

مناطق نفت خيز جنوب

پست الكترونيک hassaniasl.h@nisoc.ir

اغلب سازمان هاي امروزي به دنبال راهكارهاي جذب ،مشاركت و توانمند سازي كاركنان در روند اجراي كسب و
كار در سازمان و ايجاد هم افزائي از طريق ايجاد انگيزش و تعهد در بين كاركنان هستند .در اين راستا بستر سازي
براي به اشتراك گذاري منابع ،انديشه ها ،مهارت ها و جلب همكاري كاركنان در جهت اجراي مناسب فرايند ها از
اهميت خاصي برخوردار است .براي اين منظور الزم است بسترهاي مناسب جهت تحقق اين اهداف و نيل به به
رشد و تعالي سازماني فراهم گردد.

دامنه گسترش شبكه هاي اجتماعي عمومي در وب امروز به نحوي است كه سازمان هاي گوناگون به دنبال بهره
برداري از آنها هستند .زيرا سرمايه اجتماعي كه در شبكه هاي اجتماعي شكل گرفته است بهترين ابزار براي فعاليت
هاي گروهي و عمومي براي سازمان هاست .در شبكه هاي اجتماعي سازماني ،تمركز بر استفاده از شبكه هاي
اجتماعي آنالين يا روابط اجتماعي در ميان افرادي است كه منافع و يا فعاليت كسب و كار را به اشتراك مي
گذارند .شبكه هاي اجتماعي سازماني اغلب فرصت استفاده از نرم افزارهاي اجتماعي سازماني به عنوان جزء اصلي
از مفهوم سازمان  ۲٫۰است.
بسيار از شركت ها و سازمان ها براي ترويج همكاري در ميان همكاران خود از شبكه هاي اجتماعي سازماني
استفاده مي كنند .در واقع به اشتراك گذاري ايده و مهارت ها درباره چگونگي بهبود محيط كار است .برخي نيز
براي مبادله اطالعات در ميان اعضاء يک تيم و يا افراد ديگر در داخل سازمان از آن استفاده مي كنند .اما به واقع
چرا به شبكه هاي اجتماعي سازماني نياز داريم:
- 5ایجاد انگيزه براي کارکنان :اصوال كارمندان در محيط شبكه هاي اجتماعي راحتتر و بازتر حرف مي زنند و
مشكالت خود را مطرح مي كنند و در آنجا مي توان به راحتي آنها را با اهداف و ماموريت هاي سازمان همراه كرد و
براي فعاليت هاي عمومي سازمان انگيزه تزريق كرد.
- 1ترویج روحيه همكاري :اينكه افراد بتوانند با يكديگر در يک كار تيمي به راحتي كار كنند و اينكه چطور مي
توان در يک پروژه مشاركت و همكاري بهتري داشت .يكي از ابزارهاي تمرين كار تيمي امروز شبكه هاي اجتماعي
سازماني محسوب مي شوند.
- 9توليد ایده  :شايد مهمترين دليل سازمان هاي امروز براي پياده سازي شبكه هاي اجتماعي سازماني بحث
توليد و به اشتراك گذاري ايده است .موضوعي كه مي تواند موتور محرك سازمان ها باشد.
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- ۴به اشتراک گذاري مهارت ها  :شايد بتوان به راحتي گفت كه كل وب امروز مهارت است لذا افراد به راحتي
مي توانند مهارت هاي خود را در اين شبكه ها با يكديگر به اشتراك بگذارند .اين مهارت مي تواند يک مقاله
خواندني يا يک اينفوگراف توصيفي باشد.
- ۴وفاداري برند  :سازمان ها در محيط شبكه اجتماعي به دنبال وفادار كردن بيشتر كاركنان خود به برندشان
هستند .واقعا اينكه كارمندان از سياست هاي سازماني كه در آن كار مي كنند دفاع كنند يكي از موضوعات مهم
سازمان هاي امروزي است.
شبكه اجتماعي سازماني دانش بنيان نفت بستري امن و خصوصي در فضاي مجازي جهت ارتباطات و تعامالت سازماني
مي باشد .در اين بستر كاركنان سازمان با عضويت در يک شبكه مجازي و برقراري ارتباط با يكديگر در فضاي
مجازي ،منابع ،دانش ،تجربيات و سواالت خود را به اشتراك گذاشته و با كمک و ياري رساني به يكديگر به رشد و
تعالي سازماني كمک خواهند كرد.
در شبكه مذكور ظاهرا با محيطي شبيه به  Facebookمواجه هستيم ،ولي شبكه فوق به شكل اختصاصي و
سفارشي براي سازمان ما و در جهت اهداف سازماني طراحي و برنامه ريزي شده است .اين شبكه در رشد و تعالي
سازمان و منابع انساني آن نقش بسزائي ايفا كرده ،همچنين در واحد هاي توليد ،توزيع ،فروش ،بازاريابي ،پروژه،
برنامه ريزي استراتژيک ،ارتباط با مشتريان  ،فناوري اطالعات ،پژوهش ،منابع انساني و روابط عمومي نقش پر رنگي
خواهد داشت.
اين شبكه به كاركنان كمک مي كند دانش ،منابع و تجربيات خود را با يكديگر به اشتراك گذارند ،سواالت خود را
مطرح كنند و در بحث هاي گروهي در جهت حل سواالت و يا رفع مشكالت سازماني ايفاي نقش نمايند .در اين
بستر ،همكاران يک پروژه با پيوستن به گروه كاري مرتبط با آن ،در پيشبرد اهداف پروژه نقش ايفا كرده و سرعت
اجراي آن را افزايش مي دهند .در اين زير ساخت شبكه اي ،بعد مكان از بين رفته و افراد با ارتباط برقرار كردن با
يكديگر از طريق شبكه اينترنت و يا اينترانت سرعت اجراي پروژه ها را افزايش خواهند داد.

