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چکیده:
ساختار سازمانی، تصویری از ارتباطات رسمی بین کارکنان سطوح مختلف سازمان را 
نشان می دهد. هرچند به تصویر کشیدن ارتباطات واقعی افراد در سازمان، به چیزی فراتر 
از ساختار رسمی نیاز دارد؛ که با تحت عنوان ساختار غیررسمی مطرح می شود. هدف 
این مقاله، رسم ساختار غیررسمِی یک سازمان ایرانی است. در این پژوهش، حدود 42 
نفر از اعضای ثابت یک درمانگاه تخصصی در تهران، از طریق مطالعه ای موردی، مورد 
پرسش نامه های مخصوص  از طریق  که  داده ها  برای سنجش  گرفته اند.  قرار  بررسی 
شبكه های اجتماعی جمع آوری شده، از یک نرم افزار تحلیل شبكه های اجتماعی تحت 
وب استفاده شده است. نتایج، منجر به رسم ساختار غیررسمی سازمان موردنظر شده 
که از طریق تجمیع چهار شبكه اجتماعِی ارتباط، دسترسی، صالح و مشورت و اعتماد 
به دست آمده است. تحلیل شبكه های اجتماعی درون سازمانی، اطالعات بیش تری در 
مورد واقعیت سازمان، نسبت به چارت سازمانِی سازمان، در اختیار مدیران قرار می دهد. 
به عالوه، با مقایسه ساختار رسمی و غیررسمی یک سازمان می توان به تفاوت آن چه 
افراد طراحی می کنند و  ارتباط های  مدیران به صورت نظری در مورد شیوه برقراری 
آن چه در واقع اتفاق می افتد، پی برد و برای هماهنگی هرچه بیش تر آن چاره جویی کرد.

 کلیدواژه ها:   ساختار سازمانی، ساختار رسمی، ساختار غیررسمی، 
شبکه های اجتماعی، تحلیل شبکه های اجتماعی.
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مقدمه

یكی از وظایف اصلی مدیران در سازمان، سازمان دهی به معنی تنظیم روابط بین کارکنان است. 
در اغلب موارد، از نمودار سازمانی برای نمایش نقشه روابط رسمی سازمان استفاده می شود. امروزه 
اهمیت  حائز  نیز  نكته  این  اما  نباشد.  نمودار سازمانی  دارای  که  یافت  را می توان  کم تر سازمانی 
است که نمودار سازمانی تا حد زیادی در بیان آن چه به طور واقعی در سازمان جریان دارد، ناتوان 
است. بیش از آن که روابط افراد در قالب نمودار سازمانی تعریف شود، این روابط بر اساس تعامالت 
اجتماعی درون سازمانی تعریف می شود. تالش برای شناخت کیفیت این تعامالت، پژوهشگران را به 
ارائه مفهوم »ساختار غیررسمی«1 رهنمون داشته است. شناخت ساختار غیررسمی سازمان، نه تنها 
به مدیران درك بهتری از نحوه تعامالت و وضعیت واقعی سازمان، مانند رضایت یا عدم رضایت 
کارکنان از شرایط کاری، نحوه سیر اطالعات و یا موقعیت گروه های قدرت می دهد، بلكه مدیران را 
قادر می سازد تا از طریق تفویض اختیار بیش تر به عده ای یا سلب اختیار از عده ای دیگر )جانمایی 
فرد با هدف مشخص در محل خاصی از شبكه اجتماعی درون سازمان( به تنظیم روابط بین افراد 

بپردازند. 
بحث تاریخی ساختار غیررسمی، به طور مستند از مطالعات هاثورن2 وارد دنیای مدیریت شد. 
زیرمجموعه  از شرکت  هاي  الكتریک3،  کارخانه هاي شرکت وسترن  از  یكي  در  هاثورن  مطالعات 
شرکت اي. تي. اند تي.4 در سال 1924 آغاز شد. در آن پژوهش، مهندسان برق دانشگاه ام. آی. 
تی.5 به دنبال یافتن اثر روشنایي بر بهره وري کارکنان بودند. دو گروه از کارکنان، یكی به عنوان 
کنترل و یكی به عنوان نمونه آزمایش، انتخاب شدند تا با تغییر روشنایي محیط کاِر یكی از دو 
گروه، اثر آن بر بهره وری را مورد مطالعه قرار دهند. انتظار می رفت با کم شدن روشنایي، بهره وري 
کاهش و با زیادشدن روشنایي، افزایش یابد. اما بر خالف انتظار، نتایج پژوهش آن ها رابطه  ای ِعلّی 
را بین این دو متغیر نشان نداد. حتي مشاهده شد که با کاهش روشنایي، گاهی بهره وري کارکنان 
افزایش مي یابد. پس از توقف پژوهش در سال 1927، یكي از مهندسان برق دانشگاه ام.آی.تی. به 
1. Informal Organization
2. Hawthorne Experiments
3. Western Electric
4. AT&T
5. MIT
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نام چالرز اسنو1 اثر متغیرهاي مؤثر، ولي مورد غفلت واقع شده ای را مطرح کرد که بیش تر از عوامل 
.)Wren & Bedeian, 2009( روانِي افراد نشأت می گرفت

شامل  دیگر  عواملی  اثر  بررسي  به منظور  دیگري  پژوهش  قبلي،  مطالعات  نتایج  اثر  تحت 
ساعت هاي استراحت، طول مدت کار، روش پرداخت، رفتار محترمانه تر سرپرست و بهبود تغذیه و 
غیره بر روي بهره وري انجام شد. نتایج، نشان دهنده بهبود بهره وري این افراد بود. البته دو تن از 
افراِد پژوهش، به دلیل همكاري نكردن با گروه، با دیگران جایگزین شدند. پس از دعوت از یكی 
از استادهای بیولوژی و سالمت عمومی دانشگاه ام.آی.تی. به نام آقای کلِیر ترنر2 )1890-1974( 
وی براي توجیه نتایج پژوهش به ارتباط دوستانه اعضاي گروه، برخورد محترمانه سرپرست، افزایش 
دستمزد، مشارکت در پژوهش و توجه ویژه مدیران به شرکت کنندگان پژوهش اشاره کرد. از آن جا 
باقي  از  افزایش دستمزد را در باال رفتن بهره وري مهم تر  اثر  که برخي منتقدان این پژوهش ها، 
عوامل مي دانستند، این عامل در یک آزمایش مشابه کنترل شد تا مشخص شود که آیا اثر سایر 
.)Wren & Bedeian, 2009( عوامل نیز در باال رفتن بهره وري به خودی خود مهم است یا خیر؟

پس از مشخص شدن این که عواملي غیرمالي در باالرفتن بهره وري مؤثر هستند، مصاحبه هاي 
مستقیمي براي بررسي عمیق و درك بهتر روابط انساني و اجتماعي بین کارکنان طراحي شد. اما 
پس از دعوت به همكاري یكی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد به نام التون مایو3 )1880-1947( 
که براي مشاوره دعوت شده بود، ماهیت این مصاحبه ها از مستقیم به غیرمستقیم تغییر کرد؛ زیرا 

مایو معتقد بود کارکنان در مصاحبه مستقیم، همه واقعیت را بروز نمی دهند. براي این منظور:
1. مصاحبه ای غیرمستقیم طراحي شد.

2. عامل مصاحبه از میان سرپرستاني انتخاب شدند که با کارکنان ارتباط صمیمي خوبي برقرار 
کرده بودند.

بروز  بهانه جویي ها، ریشه  در مشكالت روحي و روانِي  از شكایات و  به عقیده مایو، بسیاري 
نیافته دارد. در نیتجه، صرفًا با مطرح کردن این شكایات، فارغ از این که به این شكایت رسیدگي 

 .)Wren & Bedeian, 2009( شود یا نه، مقداری از مشكل های روحي التیام می یابد
بر اساس یافته هاي مطالعه های قبلی، مطالعه های دیگري نیز به منظور بررسي نقش عوامل اجتماعي 
در بهره وري کارکنان توسط شخصي به نام کلِیر ترنر انجام شد. نتیجه این پژوهش، باعث کشف اثر 
از یک سو در  بود. کارکرد گروه هاي غیررسمي  بار در سازمان  براي نخستین  گروه هاي غیررسمي 
1. Charles E. Snow
2. Clair E. Turner
3. George Elton Mayo
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یک دست کردن میزان تولید افراد، از طریق رعایت یک سري از نرم هاي اجتماعي و از سوی دیگر، پرهیز 
از اعمال شرایط سخت گیرانه مانند کاهش دستمزد ها یا وضع استانداردها و قوانین سخت تر توسط مدیران 
بود. بنابرین، اندیشه های التون مایو و یكی از شاگردان زبردستش به نام روتلیزبرجر1 )1974-1898(، که 
خود تا حدودی برگرفته از افكار ناب ویلفِردو پارتو2 بود، در جهت تلقی یک سیستم اجتماعی از سازمان 

 .)Wren & Bedeian, 2009( برای پژوهشگران نسل بعد، نشر و حشر یافت
حقیقتی  سازمان،  در  غیررسمی  ساختار  وجود  انجام شده،  پژوهش های  نتایج  اساس  بر 
غیرقابل انكار است. رویكردهای مختلفی نسبت به فواید یا احتمااًل مضرات ساختار غیررسمی وجود 
دارد. قائل شدن به این رویكردها، به طور منطقی، منجر به اتخاذ روش های مختلف برای رویارویی 
با ساختار غیررسمی در سازمان خواهد شد. رویكرد نخست که به مكتب کالسیک مشهور است، 
نگاهی مكانیكی به سازمان دارد؛ به این معنی که انسان را جزئی بی روح از بدنه ماشین کسب وکار 
سازمان در نظر می گیرد. بنابراین، هم چون قطعات ماشین که کم و کیف عملكرد آن ها به دقت و 
شرح و تفصیل مشخص شده است، چگونگی انجام امور توسط کارکنان سازمان نیز به تفصیل بیان 
شده است و درنتیجه، هیچ گونه تخطی از شرح وظایف محول شده، تحمل نمی شود. از منظر این 
رویكرد، ساختار غیررسمی در سازمان، اساسًا وجود ندارد؛ یا در صورت وجود، باید آن را به ساختار 
رسمی تبدیل کرد )رحمان سرشت، 1393(. اما رویكرد دیگر که بعدها به عنوان مكتب انسانی نیز 
افراد تشكیل شده است؛ پس  بین  تعامالت  از شبكه  اساسًا  مشهور شد، معتقد است که سازمان 
نه تنها باید افراد را از زندان سلسله مراتب به گمان آن ها آزاد کرد، بلكه باید نخست روابط بین فردی 
کارکنان را درك کرده و دوم، آن را برای رسیدن به هدف های سازمان تقویت کرد. در عصر حاضر، 
مربوط  تكنیک های  و  و سازمان  از علم مدیریت  در بخش های مختلفی  را می توان  رویكرد  این 
به آن مشاهده کرد )رحمان سرشت، 1393(. به طور مثال، در تكنیک شش سیگما که نخستین بار 
توسط جک ولش، مدیرعامل شرکت جهانی جنرال الكتریک مطرح شد، اهمیت تفویض اختیار و 
چگونگی انجام کار به جهت بهره برداری از حداکثر خالقیت کارکنان مورد توجه مدیران ارشد قرار 
گرفت. در این تكنیک، این که چه کاری در چه زمانی و توسط چه کسی انجام شود، تا در اثر حفظ 
و ارتقاء کیفیت محصول یا خدمات، سازمان بتواند به سودآوری برسد، مفروض است. اما چگونگی 
انجام کار، به افراد محول شده، تا با به کارگیری خالقیت خود، در صدد تجمیع میان ابعاد کیفیت، 
قیمت و سرعت انجام فرآیندهای جاری سازمان برآیند. در این میان، نقش مدیران ارشد سازمان، 

1. Roethlisberger
2. Vilfredo Pareto
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تنها حمایت پروژه ها از نظر منابع مالی، نیروی انسانی و تسهیل امور است )فرتوك زاده، 1383(. 
این رویكرد، به طور کلی در نقطه مقابل رویكرد کالسیک قرار می گیرد که به تفصیل، چگونگی 
انجام امور توسط کارکنان را در قالب شرح خدمات و روش اجرایی بیان کرده و از کارکنان انتظار 
تبعیت بی چون و چرای آن را دارد. از منظر رویكرد مكتب انسانی، ساختار غیررسمی باعث می شود 
کارها نسبت به مراحل و تعامالت رسمی بین واحدی، با سهولت بیش تر و زمان بسیار کم تری 
انجام  شود؛ در حالی که رویكرد کالسیک معتقد است که پر و بال دادن به ساختار غیررسمی، باعث 
کاهش تمرکز بر هدف ها،  سیاسی کاری، اتالف وقت و افزایش کارشكنی و مقاومت در برابر تغییر 

 .)Krackhardt & Hanson, 1993( در سازمان است
اما رویكردی سوم تحت عنوان رویكرد تلفیقی وجود دارد که به نوعی، در صدد جمع کردن بین 
دو رویكرد کالسیک و مكتب انسانی برآمده است. این رویكرد سعی در استفاده هم زمان از مزایای 
ساختار رسمی و غیررسمی دارد )Flynn, 2015(. در این رویكرد تلفیقی، که رویكرد این مقاله نیز 
هست، ساختار رسمی به مثابه اسكلت بدن انسان و ساختار غیررسمی به مثابه سیستم اعصاب آن در 
نظر گرفته می شود. ساختار رسمی برای حل مسائل قابل پیش بینی تنظیم شده؛ در صورتی که ساختار 
 .)Krackhardt & Hanson, 1993( غیررسمی، به خوبی در مواقع غیرقابل پیش بینی مشكل گشاست
بنابراین، از منظر این رویكرد، نه تنها وجود ساختار غیررسمی در سازمان انكار نمی شود، بلكه با کنترل 
و مدیریت آن می توان حداکثر استفاده را داشت )Flynn, 2015(. به طور مثال، افرادی که در موقعیت 
خاصی از شبكه، هم چون واسطه های اطالعاتی1 بین دو یا چند بخش از سازمان قرار دارند، ارزیابی 
عملكرد بهتر، ایده پردازی بیش تر و ارتقاء سریع تری می یابند. به عالوه، اعتماد و همكاری قابل توجه ای 
میان اعضای شبكه های اجتماعی، که افرادش همگی بهم پیوسته هستند، وجود دارد. پس با علم به 
این مطلب، می توان نخست ارتباط همه افراد شبكه اطمینان را ترسیم کرد و دوم، با تغییر و تعیین 
موقعیت افراد در شبكه، تعامالت بین فردی را به گونه ای تنظیم کرد که عملكرد افراد و در نهایت 

 .)Landis, 2015( سازمان، افزایش یابد
با اضافه شدن  افراد،  پیچیدگی سازمان غیررسمی، بدین دلیل است که کیفیت تعامالت بین 
هر فرد در شبكه، به صورت تصاعدی افزایش می یابد. پس گرچه ممكن است مدیران در شناخت 
کیفیت تعامالت حلقه افراد نزدیک به خود، شناخت نسبی داشته باشند، اما با دورتر شدن از مرکز 
متوجه  مشكلی  امر  این  ذاتی،  به طور  اگرچه  می شود.  کم تر  تعامالت  این  شناخت  توانایی  حلقه، 
کار مدیران نمی کند، اما تصور این که بتوان با قدرت قانونی ناشی از نمودار سازمانی، شبكه های 

1. Brokerage
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غیررسمی را کنترل و هدایت کرد، تصوری نادرست است. 
تحلیل  به کار می رود، روش  در سازمان  غیررسمی  برای شناخت شبكه   که  راه هایی  از  یكی 
شبكه است. اما روش تحلیل شبكه، منحصر به علم مدیریت و حوزه سازمان نیست. چه بسا در علم 
اقتصاد )عرضه و تقاضای شغل( یا علم اعصاب مورد استفاده وسیع پژوهشگران قرار گرفته است 
)Goyal, 2007(. در این مقاله، از تحلیل شبكه های اجتماعی در سطح سازمان استفاده می شود. 

با کمک روش تحلیل شبكه های اجتماعِی درون سازمانی، مدیران قادر خواهند بود مدلی بصری از 
ساختار غیررسمی به دست آورند، که علی رغم پیچیدگی درونی، درمجموع قابل فهم باشد. بر اساس 
روش تحلیل شبكه ساختار غیررسمی، ساختار غیر رسمی سازمان را می توان از جمع بین شبكه های 
بین فردی1 مانند شبكه های دسترسی2، صالح و مشورت3، اعتماد4 و یا ارتباط5 به دست آورد. شبكه 
اطالعات  تهیه  و  برای حل مسائل خود  است که سایرین  مؤثری  افراد  و  مشورت شامل  صالح 
فنی، به وجود آن ها نیازمند بوده و به آن ها مراجعه می کنند. شبكه اعتماد، کیفیت اطالعات مهِم 
به اشتراك گذاشته توسط افراد و پشتیبانی افراد از هم در زمان بحران را نشان می دهد و درنهایت، 
شبكه ارتباط  نشان دهنده گفتگوهای روزانه کاری افراد با یكدیگر است. با شناخت شبكه صالح و 
مشورت، می توان از اختالفات سیاسی )غیرفنی(، که مانع دست یابی به هدف های راهبردی سازمان 
افراد در عملیات روزانه سازمان  می شود، جلوگیری کرد. از آن جا که این شبكه شامل مؤثرترین 
است،  متداول  تغییرات  حال  در  سازمان  که  زمان هایی  در  به خصوص  آن،  گرفتن  نظر  در  است، 
اهمیت دارد. اما شناخت شبكه اعتماد در زمان هایی که سازمان دست به گریبان مسائل غیرمتداول، 
با  سازمان  که  زمان هایی  در  بنابراین،  کارگشاست؛  است،  کاری  تیم های  ضعیف  عملكرد  مانند 
بحران های جدی یا تغییرات اساسی مواجه است، نیاز به شناخت شبكه اعتماد است. در نهایت، از 
شبكه ارتباط نیز می توان در شناسایی حفره های اطالعاتی جریان اطالعات، استفاده غیرکارآمد از 
منابع و برطرف کردن ضعف در تولید ایده های خالقانه در سازمان استفاده کرد. بنابراین، پرسش 
اساسی این مقاله این است که چگونه می توان ساختار غیررسمی یک شرکت را با استفاده از تحلیل 
شبكه های اجتماعی ترسیم کرد؟ در سایه پاسخ به این پرسش، مشخص خواهد شد که آیا ارتباط 

معنادار، شباهت ها و تفاوت هایی بین ساختار رسمی و غیررسمِی چنین شرکتی وجود دارد؟ 

1. Weighted Graphs
2. Access Networks
3. Advise Networks
4. Trust Networks
5. Communication Networks
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این مقاله ابتدا به بررسی جامع و مانع مبانی نظری در مورد شبكه های غیررسمی در سازمان 
می پردازد و در این مسیر، به تعریف شبكه های غیررسمی و انواع آن در سازمان می پردازد. سپس، 
با انجام یک بررسی میدانی، از طریق انجام یک مطالعه موردی، به ترسیم شبكه غیررسمی یک 
موسسه خدماتی درمانی در شهر تهران می پردازد. ابزار این مطالعه موردی، شامل یک پرسش نامه 
برای سنجش شبكه های غیررسمی صالح و مشورت، اعتماد و ارتباط در سازمان و یک نرم افزار 
برای تحلیل داده ها و درنهایت، رسم شبكه  غیررسمی سازمان است. این کار، از طریق تعریف جامعه 
و نمونه آماری، بیان روش جمع آوری داده ها و نحوه تحلیل و توضیح نتایج انجام می شود. برای 
تحلیل دادها، پس از رسم شبكه غیررسمی، با کمک نرم افزار موردنظر، نخست شبكه غیررسمی 
مورد مطالعه قرار می گیرد، تا با بهره گیری از دانش مربوط به شبكه های اجتماعی بتوان به تفسیر 
ساختار  و  غیررسمی  ساختار  مقایسه  با  دوم،  پرداخت.  موردنظر  سازمان  موجود  وضع  تشریح  و 
رسمی سازمان، شباهت ها و تفاوت های این دو ساختار مورد بررسی قرار می گیرد، تا بتوان دالیل 
اختالف یا عدم اختالف این دو در سازمان را توضیح داد. در آخر، این مقاله به بیان محدودیت ها و 

کاستی های موجود در روش پژوهش و پیشنهاد ها برای انجام پژوهش های بعدی می پردازد. 

مبانی نظری

سازمان به مثابه يك شبكه  اجتماعی

یک شبكه ساده یا پیچیده، راهی مفید برای به نمایش درآوردن رابطه خاص میان مجموعه ای 
از اجزاء است. اجزاء در شبكه، به صورت نقاطی1 نشان داده شده و رابطه بین آن ها، که می تواند انواع 
مختلفی داشته باشد، به وسیله خطوط یا بردارهایی2 نشان داده می شود. دو نقطه را وقتی هم جوار 
می گویند که نوعی از رابطه میان شان برقرار باشد. یكی از انواع شبكه ها، شبكه اجتماعی شامل افراد یا 
گروهی از افراد، به عنوان نقاط و ارتباط های بین آن ها به عنوان خطوط یا بردارها است. درنتیجه، اجزای 
اصلی شبكه اجتماعی، افراد یا گروهی از افراد هستند  )Appel et al., 2013(. از آن جا که کنشگران 
یكی از مهم ترین اجزای سازمان، بنا به تعریف لیوت هستند )رحمان سرشت، 1393(، سازمان یا حداقل 
بخشی از آن را می توان یک شبكه اجتماعی در نظر گرفت. پس برای شناخت سازمان، بی شک استفاده 
 .)Flynn, 2015( از تكنیک هایی که مناسب تحلیل شبكه های اجتماعی هستند، کارساز خواهد بود 
قائل شدن سازمان به عنوان یک شبكه اجتماعی، تا حدودی نزدیک به دیدگاه پژوهشگرانی چون 
1. Nodes
2. Edges
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از  را یک کل منجسم مستقل  نظام گرایی، که سازمان  به  معتقدان  بر خالف  سیلورمن است؛ که 
افراد درنظر می گرفتند، سازمان را مجموعه تعامل افراد و برگرفته از عمل اجتماعی آن ها می داند 
)رحمان سرشت، 1393(. از شبكه  اجتماعی درون سازمان، به عنوان سازمان غیررسمی نیز یاد می شود. 
سازمان غیررسمی، شبكه ای از ارتباطات میان کارکنان است، که بین بخش ها و واحد های مختلف 
سازمان برای انجام سریع امور گسترده می شود )Krackhardt & Hanson, 1993(. درنتیجه، با 

بررسی و تحلیل شبكه های اجتماعی درون سازمانی، می توان به ساختار غیررسمی دست یافت. 
شبكه های  هستند.  سازمان  در  افراد  شبكه  اجتماعی  مثبت  اثر  به  قائل  زیادی  پژوهشگران 
اجتماعی بر موفقیت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان مؤثر هستند. شبكه های اجتماعی 
 .)Landis, 2015( بر تسهیم دانش، خالقیت، عملكرد و انگیزش افراد در سازمان اثر مثبت دارند
اما یكی از نقاط قوت دیدگاه شبكه های اجتماعی، که به نوعی نقطه ضعف آن نیز هست، پیچیدگی 
شبكه های اجتماعی است. پس پژوهشگراِن معتقد به کارکرد شبكه های اجتماعی، باید بتوانند راهی 

برای سنجش و تحلیل شبكه های اجتماعی در سازمان پیدا کنند. 

تحلیل شبكه  اجتماعی

است  پیچیده   شبكه های  فهم  و  بررسی  برای  مفید  تكنیكی  اجتماعی،  شبكه   تحلیل 
)Paula et al., 2012(. این تكنیک، به فهم واقعیت امور در سازمان و شناخت ساختار غیررسمی 

واقعی  به وضعیت  نسبت  بهتری  مدیران درك  تنها  نه  تكنیک،  این  به وسیله  آن کمک می کند. 
گروه های  اختالفات  از  کاستن  با  می توانند  بلكه  می آورند،  به دست  کارکنان  تعامالت  و  سازمان 
 ذی نفع و تسهیل جریان اطالعات، باعث رشد نوآوری و افزایش عملكرد افراد در سازمان شوند 
)Appel et al., 2013(. به طور مثال، مجاورت و ارتباط های قوی بین افراد با مهارت های یكسان، 

افراد  تعیین  به عالوه،  کرد.  خواهد  زیادی  کمک  کارشان  به  مربوط  مشكالت  رفع  در  آن ها  به 
کلیدی باعث شده تا بتوان مدیریت جریان اطالعات را به طور کاراتری انجام داد. درنهایت، وجود 
کارشناسان خبره و در عین حال در حاشیه که یک ضعف در شبكه تعامالت محسوب می شود 
به کمک تحلیل شبكه های اجتماعی قابل شناسایی بوده که به بكارگیری مؤثرتر این افراد کمک 

خواهد کرد. 
مسیری  خود،  غیررسمی  ساختار  با  تنگاتنگ  ارتباط  علی رغم  اجتماعی،  شبكه های  تحلیل 
مستقل از آن طی کرده است. اگرچه استفاده از تحلیل شبكه های اجتماعی در سازمان، عمر چندانی 
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ندارد، اما این تكنیک در اوایل قرن بیستم )دهه 1930( توسط شخصی به نام جیكوب مورینیو1 
افراد  نشان دادن  در  اجتماعی،  نمودار  ویژگی  یا جامعه نگاشت2 مطرح شد.  اجتماعی  نمودار  نام  با 
تاثیرگذار، جریان اطالعات و غیره بود. مطالعات اجتماعی با عنوان جامعه سنجی3 که خواستگاهش 
بررسی کّمی روابط اجتماعی افراد در جامعه است، نیز بر اساس همین کارهای اولیه مورینیو صورت 
از کاربردهای مهم نمودار اجتماعی، شناخت گروه ها و زیرگروه ها و شیوه  اما یكی دیگر  گرفت. 
تشكیل آن ها در سازمان بود. با انجام پژوهش های اولیه، مشخص شد که شبكه های اجتماعی از 
یک رشته خوشه هایی تشكیل شده که توسط افراد کلیدی به همدیگر متصل هستند. چرایی به وجود 
آمدن این خوشه ها، پژوهشگران را به طرح نظریه هایی چون هویت اجتماعی4 رهنمون ساخت. با 
پیشرفت تكنولوژی و مقبولیت رویكرد ریاضیاتی در نمایش شبكه ها، به تدریج شیوه های قوی تری 

 .)Steen, 2010( برای ترسیم و تحلیل شبكه های اجتماعی عرضه شد

مشخصه های شبكه اجتماعی

یافتن افراد کلیدی در شبكه  اجتماعی، یكی از هدف های عمده تحلیل شبكه های اجتماعی است. 
اهمیت یک فرد در شبكه را با مفهوم مرکزیت5 می سنجند. اما شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری 
مرکزیت در شبكه وجود دارد. بسته به نوع ارتباط های بین اعضای شبكه، می توان از شاخص های 
مختلف برای نشان دادن مرکزیت استفاده کرد. به طور مثال، اگر یک شبكه بر اساس ارتباط های 
دوستی6 شكل گرفته باشد، مرکزیت یک فرد در شبكه را می توان از تعداد ارتباط های فرد با سایر 
افراد شبكه به دست آورد. پس هرچه فرد ارتباط های بیش تری داشته باشد، دارای مرکزیت و اهمیت 
بیش تر و هرچه ارتباط های کم تری داشته باشد، دارای مرکزیت و اهمیت کم تر بوده و به اصطالح، 
بیش تر در حاشیه خواهد بود. اما اگر ارتباط های یک شبكه بر اساس انتقال دانش و اطالعات باشد، 
مرکزیت یک فرد را می توان از تعداد کوتاه ترین مسیرهای ارتباطی بین دو فرد مشخص در شبكه که 
از یک فرد موردنظر عبور می کند، بدست آورد. به عبارت دیگر، هرچه افراد برای برقراری ارتباط با 
هم مجبور باشند فرد موردنظر را واسطه قرار دهند )که در اثر نبود فرد موردنظر این افراد نمی توانستند 

1. Jacob Moreno
2. Sociogram
3. Sociometry
4. Social Identity
5. Centrality
6. Relationship Network
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در  مطرح شده  )Steen, 2010(. شاخص  بود  خواهد  باالتر  فرد  این  اهمیت  شوند(1،  متصل  به هم 
مثال نخست را درجه مرکزیت2 و شاخص مطرح شده در مثال دوم را مرکزیت واسطه ای3 می نامند 
)Landis, 2015(. اگرچه عموماً درجه مرکزیت باال، نشان از اهمیت فرد در یک شبكه اجتماعی 

دارد، گاهی حاوی این پیام است که شخص بیش از توانش دارای مسئولیت است. به عالوه، ارتباط با 
افراد ناشایست در یک شبكه اجتماعی می تواند نشان دهنده ضعف یا اشكال یک فرد باشد4. شاخص 
دیگری نیز برای نشان دادن مرکزیت فرد در یک شبكه اجتماعی به کار می رود، که قرابت یا نزدیكی5 
نام دارد. این مفهوم به علت مفهوم ارتباط ها ی غیرمستقیم به وجود می آید. هرچه یک فرد بتواند با 
واسطه های کم تری نسبت به سایرین، با همه افراد موجود در شبكه، ارتباط برقرار کند، این فرد به 
افراد حاضر در شبكه اجتماعی نزدیک تر است. هرچه درجه قرابت فرد بیش تر باشد، او در ارتباط با 
اعضای گروه، واسطه کم تری نیاز دارد. پس در مواقعی که سرعت انتقال اطالعات و نه صرفاً انتقال 
اطالعات موردنظر باشد، درجه قرابت نماینده بهتری از اهمیت فرد در یک شبكه اجتماعی خواهد بود6. 

نقش ها در شبكه اجتماعی

از انواع گوناگون نقش ها در شبكه اجتماعی می توان به نقش اتصال دهندگان7 اشاره کرد. این 
افراد کسانی هستند که درجه مرکزیت باالیی، چه به درون و چه به بیرون دارند. این نقش، به راحتی 
با شمارش درجه مرکزیت این افراد قابل شناسایی است. چنان که مطرح شد، درجه باالی مرکزیت 
می تواند بسته به نوع ارتباط های بین افراد شبكه، به دلیل اهمیت و شهرت فرد یا مسئولیت بیش 

از حد وی باشد8. 

1. توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده قابل دسترسی:
https://socilyzer.com/guide/three-measurements
2. Degree of Centrality
3. Betweenness Centrality

4. توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده قابل دسترسی: 
https://socilyzer.com/guide/three-measurements
5. Closeness

6. توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده قابل دسترسی:
https://socilyzer.com/guide/three-measurements
7. Connectors

8. توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده قابل دسترسی: 
 https://socilyzer.com/guide/three-measurements
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 تری نیاز داردهااس ه ک  ،اا در ارتبا  با اعاای گراه ،تر باشده درته عرابت ارد بی هرد تر استهاراد حاضر در شب ه اتتماعی ن دیزا
درته عرابت نمایلده بهتری از اهمیات اارد در یاز     ،نرر باشد انتقا  اطالعای مورد س در مواعیی که سرعت انتقا  اطالعای ا نه  رااً

  ه1شب ه اتتماعی خواهد بود

 ها در شبکه اجتماعینقش
ایان اااراد کساانی هساتلد کاه       اشااره کارده   2دهلادگان تاوان باه نقا  اتیاا      ه اتتمااعی مای  هاا در شاب  واع گوناگون نقا  از ان

عابااش  راحتای بااا شامار  درتاه مرک یاات ایان اااراد     ، باه ایاان نقا   داه بااه بیاران دارناده    ا دااه باه دران  ،درتاه مرک یات بااالیی   
باه دلیاش اهمیات     ،هاای باین اااراد شاب ه    تواناد بساته باه ناوع ارتباا      یدرته باالی مرک یات ما   ،که م را شددلان شلاسایی استه

  ه3ا شهری ارد یا مسئولیت بی  از حد ای باشد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 شونده در یز شب ه اتتماعیمتیشدهلده/ : اردی با نق  اتیا 1ش ش 
  roles-.com/guide/networkhttps://socilyzer ملب :

 
کااه از نااام  گیرنااده دلااانهااایی اساات کااه برخاای ااااراد در یااز شااب ه اتتماااعی برعهااده ماایی اای دیگاار از نقاا  4هاااملاا ای

گوناه  یز اتیاا  باا دیگار اااراد شاب ه اتتمااعی اساته ایان        شاود کاه ااعاد اتیاا  یاا حاداکثر      مای  مل ای به کسی گفتاه  ، یداست
تواناد بیاانگر مشا التی در ناوع     اماا تیاداد زیااد ایان اااراد مای       اخا ای در شاب ه اتتمااعی برخاوردار نیساتلد     از اهمیات   بیااًااراد 
  ه5ااراد در شب ه باشد یتیامال

نقاا   ای در یااز شااب ه اتتماااعی از آن برخااوردار باشاالدههااایی اساات کااه مم اان اساات عااده ی اای دیگاار از نقاا  6اثرگااذاران
اساته اماا تفااای ا الی آن در دسترسای اااراد اثرگاذار بار رای اااراد           7باه نقا  اااراد ااسا ه     ااراد اثرگذار تاا حاداد زیاادی شابیه    

  ه8های شلاسایی این ااراد، درته ن دی ی/عرابت باالی این ااراد در شب ه استای شب ه استه ی ی از راهحاشیه
 
 
 
 
 

                                                           
  measurements-https://socilyzer.com/guide/three: حت وب استفاده شده قابل دسترسیافزار تتوضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم.  1

2. Connectors 
  measurements-https://socilyzer.com/guide/three: حت وب استفاده شده قابل دسترسیافزار ترائه دهنده نرمتوضیحات سایت سوشاالیزر، ا.  3

4. Isolates 
  roles-https://socilyzer.com/guide/network :قابل دسترسیافزار تحت وب استفاده شده توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم. 2

6. Influencers 
7. Brokers 

 roles-https://socilyzer.com/guide/network: قابل دسترسیافزار تحت وب استفاده شده توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم .5

شکل 1: فردی با نقش اتصال دهنده/متصل شونده در يک شبکه اجتماعی
 https://socilyzer.com/guide/network-roles :منبع

برعهده  اجتماعی  شبكه  یک  در  افراد  برخی  که  است  نقش هایی  از  دیگر  یكی  منزوی ها1 
می گیرند. چنان که از نامش پیداست، منزوی به کسی گفته می شود که فاقد اتصال یا حداکثر یک 
اتصال با دیگر افراد شبكه اجتماعی است. این گونه افراد بعضًا از اهمیت خاصی در شبكه اجتماعی 
برخوردار نیستند؛ اما تعداد زیاد این افراد می تواند بیانگر مشكالتی در نوع تعامالت افراد در شبكه 

باشد2. 
اثرگذاران3 یكی دیگر از نقش هایی است که ممكن است عده ای در یک شبكه اجتماعی از 
آن برخوردار باشند. نقش افراد اثرگذار تا حدود زیادی شبیه به نقش افراد واسطه4 است. اما تفاوت 
اصلی آن در دسترسی افراد اثرگذار بر روی افراد حاشیه ای شبكه است. یكی از راه های شناسایی 

این افراد، درجه نزدیكی/قرابت باالی این افراد در شبكه است5. 

1. Isolates
2. توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده قابل دسترسی:

https://socilyzer.com/guide/network-roles 
3. Influencers
4. Brokers

5. توضیحات سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده قابل دسترسی: 
https://socilyzer.com/guide/network-roles
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 : اردی با نق  اثرگذار در یز شب ه اتتماعی2ش ش

  roles-https://socilyzer.com/guide/network ملب :
 

شاود کاه دا گاراه از اااراد را کاه در ییار آن  اوری از ها  تادا          باه ااارادی گفتاه مای     ،ها در شاب ه اتتمااعی  دالالن یا ااس ه
توانلااد نقاا  ااساا ه را در شااب ه اتتماااعی ماای 1اییاات ااساا هکللااده  ااس ااااراد بااا درتااه باااالی مرک بودنااد بااه هاا  مربااو  ماای

  نی  اشاره کرده 4سازانیا  ش 3ها، ااس ه2بانانتوان به درگاهمی ،شودبگیرنده از دیگر اسامی که به این ااراد اطالق می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اردی با نق  ااس ه در یز شب ه اتتماعی3ش ش 
  roles-https://socilyzer.com/guide/network ملب :

 
 ها در شبکه اجتماعیانواع ارتباط

بساته   ،استه به عباری دیگار  آنان در شب ه اتتماعی دارای درتای مشتلفی از اهمیت نق  ،بین ااراد یبسته به نوع راابط ا تیامال
ای یاا   هک یت ارد در شاب ه اتتمااعی را باا مییارهاای مشتلای مثاش درتاه مرک یات، مرک یات ااسا          مر ،به نوع این راابط ا تیامالی

  سلجلدهعرابت/ن دی ی می
عرابات  دی ی/ن  تا که مییارنآعلوان شب ه ارتبا  استه از  با ،م ل  بودن از کار متداا  دیگر ااراد در سازمان ،های ی از انواع ارتبا 

 ای استفاده کارده د در دلین شب هتوان از آن برای سلج  مرک یت ااراملاس  است، میاز امور ااراد یا گراتن  برای در تریان عرار دادنک
 دارندهتری در این نوع شب ه اهمیت بی  داشته باشلد،تری بی  اثرگذار س اارادی که نق  

                                                           
1. Betweenness Centrality 
2. Gatekeepers 
3. Middleman 
4. Bridge Builders 

شکل2: فردی با نقش اثرگذار در يک شبکه اجتماعی
 https://socilyzer.com/guide/network-roles :منبع

دالالن یا واسطه ها در شبكه اجتماعی، به افرادی گفته می شود که دو گروه از افراد را که در 
غیر آن صورت از هم جدا بودند به هم مربوط می کنند. پس افراد با درجه باالی مرکزیت واسطه ای 
می توانند نقش واسطه را در شبكه اجتماعی بگیرند. از دیگر اسامی که به این افراد اطالق می شود، 

می توان به درگاه بانان1، واسطه ها2 یا پل سازان3 نیز اشاره کرد. 

8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 : اردی با نق  اثرگذار در یز شب ه اتتماعی2ش ش

  roles-https://socilyzer.com/guide/network ملب :
 

شاود کاه دا گاراه از اااراد را کاه در ییار آن  اوری از ها  تادا          باه ااارادی گفتاه مای     ،ها در شاب ه اتتمااعی  دالالن یا ااس ه
توانلااد نقاا  ااساا ه را در شااب ه اتتماااعی ماای 1اییاات ااساا هکللااده  ااس ااااراد بااا درتااه باااالی مرک بودنااد بااه هاا  مربااو  ماای

  نی  اشاره کرده 4سازانیا  ش 3ها، ااس ه2بانانتوان به درگاهمی ،شودبگیرنده از دیگر اسامی که به این ااراد اطالق می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اردی با نق  ااس ه در یز شب ه اتتماعی3ش ش 
  roles-https://socilyzer.com/guide/network ملب :

 
 ها در شبکه اجتماعیانواع ارتباط

بساته   ،استه به عباری دیگار  آنان در شب ه اتتماعی دارای درتای مشتلفی از اهمیت نق  ،بین ااراد یبسته به نوع راابط ا تیامال
ای یاا   هک یت ارد در شاب ه اتتمااعی را باا مییارهاای مشتلای مثاش درتاه مرک یات، مرک یات ااسا          مر ،به نوع این راابط ا تیامالی

  سلجلدهعرابت/ن دی ی می
عرابات  دی ی/ن  تا که مییارنآعلوان شب ه ارتبا  استه از  با ،م ل  بودن از کار متداا  دیگر ااراد در سازمان ،های ی از انواع ارتبا 

 ای استفاده کارده د در دلین شب هتوان از آن برای سلج  مرک یت ااراملاس  است، میاز امور ااراد یا گراتن  برای در تریان عرار دادنک
 دارندهتری در این نوع شب ه اهمیت بی  داشته باشلد،تری بی  اثرگذار س اارادی که نق  

                                                           
1. Betweenness Centrality 
2. Gatekeepers 
3. Middleman 
4. Bridge Builders 

شکل 3: فردی با نقش واسطه در يک شبکه اجتماعی
 https://socilyzer.com/guide/network-roles :منبع

1. Gatekeepers
2. Middleman
3. Bridge Builders
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انواع ارتباط ها در شبکه اجتماعی

بسته به نوع روابط و تعامالت بین افراد، نقش  آنان در شبكه اجتماعی دارای درجات مختلفی از 
اهمیت  است. به عبارت دیگر، بسته به نوع این روابط و تعامالت، مرکزیت فرد در شبكه اجتماعی 

را با معیارهای مختلف مثل درجه مرکزیت، مرکزیت واسطه ای یا قرابت/نزدیكی می سنجند. 
یكی از انواع ارتباط ها، مطلع بودن از کار متداول دیگر افراد در سازمان، با عنوان شبكه ارتباط 
است. از آن جا که معیار نزدیكی/قرابت برای در جریان قرار دادن یا گرفتن افراد از امور مناسب 
است، می توان از آن برای سنجش مرکزیت افراد در چنین شبكه ای استفاده کرد. پس افرادی که 

نقش اثرگذار بیش تری داشته باشند، در این نوع شبكه اهمیت بیش تری دارند.
یكی دیگر از انواع ارتباط ها، حل کردن مشكالت دیگران است؛ یا ارجاع دادن آنان به کسی 
که بتواند گره از مشكل افراد در سازمان بگشاید. معیار درجه مرکزیت می تواند به نوعی نشان دهنده 
اهمیت فرد در این شبكه بخصوص باشد. پس افرادی که نقش اتصال دهنده بیش تری دارند، در 

این نوع شبكه اهمیت بیش تری دارند.
معیار  دوباره  است.  او  به  دیگران  برای رجوع  فرد  بودن  در دسترس  ارتباط ها،  انواع  دیگر  از 
نزدیكی/قرابت در این نوع شبكه می تواند نشان از اهمیت فرد باشد. علت آن است که معیار قرابت، 
کم ترین تعداد واسطه برای دسترسی به افراد یک شبكه توسط یک فرد را مالك مرکزیت او قرار 

می دهد. پس افراد با نقش اثرگذار، در این نوع شبكه ها نیز از اهمیت بیش تری برخوردارند. 
به دست  سازمان  در  دیگران  از  که  است  اطالعاتی  به  اطمینان کردن  ارتباط ها،  از  دیگر  نوع 
واسطه ای  مرکزیت  می تواند  شبكه ها،  نوع  این  در  فرد  اهمیت  بیان  برای  مناسب  معیار  می آید. 
باشد. بنابراین، افرادی که بهتر و بیش تر نقش واسطه را در سازمان بازی می کنند، از درجه اهمیت 

بیشتری در چنین شبكه هایی برخوردارند. 
بر عكس،  بلكه  نیست؛  آن ها  بودن  به معنی جمع ناپذیر  باال،  در  مطرح شده  شبكه های  وجود 
ساختار غیررسمی یک سازمان ترکیبی از همه این نوع شبكه ها و نقش های توأمان افراد در شبكه 
از طریق  نهایی،  ترسیم شبكه  برای  راه  این شبكه  ها،  ترسیم  از شناسایی و  بنابراین، پس  است. 
مجموع امتیازات داده شده به هر فرد و نرمال کردن آن بین یک بازه صفر تا پنج، هموار خواهد شد 

 .)Flynn, 2015(

برای نشان دادن ساختار غیررسمی حاصل از تجمیع شبكه های اجتماعی گوناگون، دو روش 
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است.  اجتماعی چندبرداری2  و شبكه های  برآیندی1  اجتماعی  دارد؛ که شامل شبكه  عمده وجود 
به طور معمول، در تحلیل های شبكه های اجتماعی، بیش تر از شبكه های اجتماعی برآیندی استفاده 
می شود. در شبكه های اجتماعی چندبرداری بین هر دو نقطه بیش از یک بردار رسم می شود. این 
شبكه ها به دلیل سختی تفسیر و توضیح آن کم تر مورد استفاده قرار می گیرد. در شبكه های اجتماعی 
برآیندی با اضافه شدن یک نقطه به شبكه، می توان با تقسیم نقطه های موجود بر دو، تعداد تعامالت 
جدید و ممكن را شناسایی کرد. اما در شبكه های اجتماعی چندبرداری، این کار امكان پذیر نیست. 
پس در این پژوهش نیز برای نشان دادن ساختار غیررسمی سازمان، از یک شبكه  اجتماعی برآیندی 
حاصل از میانگین چهار شبكه اجتماعی اطالع از فعالیت روزانه، دردسترس بودن، کمک حال بودن 

 .)Appel et al., 2013( و مورد اطمینان اطالعاتی بودن استفاده می شود

روش شناسی پژوهش

دارد  وجود  اجتماعی  شبكه های  تحلیل  مورد  در  داده ها  دریافت  برای  مختلفی   روش های 
)Paula et al., 2012(. ساده ترین و اثربخش ترین آن ها، پرسش از خود افراد یک شبكه اجتماعی 

است )Flynn, 2015( که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. اما راه های غیرمستقیمی نیز 
برای جمع آوری داده ها وجود دارد؛ که بخش اعظم آن از طریق فضای دیجیتال قابل تحصیل است؛ 
در سایت های  کارکنان  دیجیتالی  ردپاهای  مثال،  به طور  است.  دیجیالی3 مشهور  ردپاهای  به  که 
اجتماعی ای که استفاده می کنند، ایمیل هایی که دریافت یا ارسال می کنند، سیستم  مدیریتی4 که 
 .)Appel et al., 2013( استفاده می کنند، شامل سیستم جریان کار و مدیریت امور، دیده می شود
موردی  مطالعه  یک  انجام  طریق  از  کّمی  روش  یک  مقاله،  این  نظر  مورد  پژوهش  روش 
است. این پژوهش، شامل دو بخش جمع آوری و تحلیل داده ها است. برای جمع آوری داده ها از 
یک پرسش نامه و برای تحلیل داده ها و ترسیم شبكه  غیررسمی حاصل، از یک نرم افزار به نام 

سوشاالیزر5 استفاده شده است. 
چنان  که اشاره شد، انواع گوناگون روابط در شبكه های اجتماعی وجود دارد. برای سنجش شبكه های 
ارتباط، دسترسی، صالح و مشورت و اعتماد در سازمان، از پرسش نامه پژوهش فلین6 )2015( استفاده 

1. Weighted Graphs
2. Multi-edges Graphs
3. Digital Footprints
4. Staware, InConcert, MQSeries, ERP systems and CRM systems
5. Socialyzer
6. Flynn
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شده است؛ که به طور کلی، به دنبال آن است که چه فردی با فرد دیگر در مورد فعالیت های روزانه خود 
صحبت می کند، یا چه فردی به فرد دیگر اطمینان اطالعاتی دارد و یا چه فردی به فرد دیگر در مسائل 

فنی مشورت می دهد، در دسترس است و یا از وی حمایت می کند. 
به دلیل حساسیت ناشی از تصور عواقب پاسخ به چگونگی روابط و تعامالت کارکنان با یكدیگر 
در سازمان، سعی شده است با گفتمانی شفاف و صادقانه، هدف پژوهش برای کسانی که داوطلب 

شرکت در چنین پژوهشی بودند، روشن شود.
سازمان  اجتماعی1،  شبكه  تحلیل  افزار  نرم  یک  کمک  به  روش شناسی،  این  دوم  بخش  در 
است.  ِوب2  تحت  )سوشاالیزر(  مورداستفاده  اصلی  نرم افزار  می شود.  ترسیم  سازمان  غیررسمی 
خوشبختانه با اجازه صاحبان سایت، برای موارد پژوهش هایی، امكان عضویت محدود )مدت دار( از 

نسخه کامل برنامه برای این مقاله وجود داشته است. 
برای تعریف هر فرد به عنوان یک نقطه ارتباطی )نود( اسم فرد به عنوان ورودی وارد نرم افزار 
شده است. به عالوه، برای تعریف بردارهای )اِج( ارتباطی میان هر فرد با فرد دیگر، زمانی که امتیاز 
ارائه شده توسط یک فرد در مورد فرد دیگر )حاصل از پرسش نامه( بزرگ تر یا مساوی 4 بود، برداری 
از طرف امتیاز دهنده به سمت فرد مورد امتیاز واقع شده، اختصاص داده شده است. به عالوه، قابلیت 
گروه بندی و اختصاص رنگ برای نقاط موجود در شبكه وجود داشته و طبیعتًا به پرسش هایی که 

امتیاز کم تر یا مساوی 3 گرفته، یا به آن پاسخ داده نشده، برداری اختصاص نیافته است. 

مورد مطالعه

درمانگاه مورد مطالعه، در سال 1384 با وسعتی به مساحت 2300 مترمربع و 1800 متر زیربنا 
به بهره برداری رسید. ابتدا این مجموعه شامل بخش دندانپزشكی، فوریت های پزشكی، تزریقات، 
داخلی و غدد، بینایی  و شنوایی سنجی و غرفه عینک به همراه  تخصص های زنان و زایمان، گوش 
و حلق و بینی، چشم پزشكی و قلب و عروق بود. به تدریج، طی سال های بعد، تخصص های جراحی 
عمومی، روماتولوژی، اعصاب و روان،  مغز و اعصاب، طب فیزیكی، نفرولوژی، اطفال، پوست و مو، 
ارتوپدی، گوارش، داخلی )ریه و عفونی(، روانشناسی، اورولوژی، خون و آنكولوژی و بخش های 
پاراکلینیک رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، واریس، کتف و شانه، نازایی و تست 

ورزش به آن اضافه شد.
1. Gephi & Socialyzer

2. هزینه هر ماه استفاده از نرم افزار حدود 579 دالر آمریكا است:
https://socilyzer.com/register 
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این مجموعه، ابتدا با دو نفر کادر مدیریتی )یک مدیرعامل و یک مدیر داخلی(، پنج نفر اداری، 
پنج نفر خدماتی و هفت نفر پزشک شروع به کار کرد. به تدریج با اضافه شدن تخصص های جدید، 
به تعداد افراد سازمان نیز اضافه شد. در حال حاضر، این مجموعه بعد از 9 سال از تاسیس آن، 
شامل بخش مدیریت با یک مدیرعامل و سه مدیر داخلی، بخش اداری با 7 نفر )بیمه، حسابداری، 
انفورماتیک( و تعدادی پزشک یار )شامل پرستاران و دستیاران دندانپزشک( است. تعداد پزشكان 
مجموعه، با توجه به توسعه از طریق اضافه شدن تخصص های غدد، ریه، کلیه و فشار خون، مغز 
و اعصاب، داخلی مغز و اعصاب، روانپزشكی، زنان و زایمان، مامایی و واکسیناسیون، قلب و عروق، 
ارتقاء یافته است. در حال  گوارش، آنكولوژی )خون شناسی( و چشم پزشكی، از 7 نفر به 81 نفر 

حاضر، روزانه حدود 774 ویزیت در این مجموعه به ثبت می رسد. 
این مجموعه، به طور نیمه خصوصی با بودجه آموزش و پرورش یكی از مناطق تهران و مجوز 
وزارت بهداشت و معاونت درمان و مشارکت بخش خصوصی اداره می شود. هدف اولیه ساخت این 
مجموعه، ارائه خدمات درمانی و پزشكی به قشر فرهنگیان بوده است؛ که با درنظر گرفتن %20 
تخفیف در هزینه های درمانی برای ایشان، در صدد تحقق این هدف برآمده است. هدف ثانویه این 

مجموعه، ارائه خدمات درمانی و پزشكی به عموم مردم است. 
بخش مدیریت این مجموعه، در ابتدای کار با یک مدیر عامل و یک مدیر داخلی که از جمله 
به کار کرد.  برای مدت یک سال شروع  این مجموعه محسوب می شدند،  دست اندرکاران ساخت 
پس از یک سال، مجموعه با حفظ مدیر داخلی و تغییر مدیرعامل به فعالیت خود ادامه داد تا پس 
از چهار سال )1389( هم مدیرعامل و هم مدیر داخلی با افراد دیگری جایگزین شدند. در همین 
سال، تعداد مدیران داخلی مجموعه به 2 نفر رسید. پس از سه سال )1392(، به تعداد مدیرهای 
داخلی مجموعه یک نفر دیگر اضافه شد و درمجموع به سه نفر رسید. در حال حاضر، مجموعه با 
این ترکیب مشغول به کار است. الزم به بیان است که همگی مدیران مجموعه، از بازنشستگان 

آموزش و پرورش هستند. 

يافته های پژوهش 

رسم شبكه

از آن جا که پزشكان درمانگاه مورد مطالعه، به صورت برون سپاری با مجموعه کار می کنند، در این 
پژوهش، تنها از پرسنل اصلی و ثابت این سازمان که حدود 40 نفر هستند، شامل بخش های اداری، 
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خدماتی و پزشک یار پرسش به عمل آمد. به عالوه، به دلیل این که پرسش نامه مورداستفاده در این 
پژوهش، بدون دخل و تصرف مورد استفاده یک مقاله معتبر بوده است )پژوهش فلین، 2015(، می توان 
از پایایی و روایی آن اطمینان داشت. بنابراین، توضیحات موردنیاز برای رفع ابهام در مورد پژوهش و 

نحوه پاسخ دادن به پرسش نامه ها در همان جلسه پخش کردن پرسشنامه ها و اخذ داده ها، انجام شد. 
پس از جمع آوری داده ها، برخی پرسش های آن مورد بررسی دو طرفه1 و چند طرفه قرار گرفت. 
به طور مثال، اگر فردی در پرسش نامه اعالم کرده بود که با فرد دیگری به صورت روزانه تعامل 
دهد.  گزارش  خود  جانب  از  را  رابطه ای  چنین  وجود  نیز  مقابل  فرد  می رفت  انتظار  دارد،  باالیی 
به عالوه، انتظار می رفت که افراد متعلق به یک گروه )مثاًل گروه پرستاران یا گروه صندوق داران 
هر  شد  قرار  میان،  این  در  داشته  باشند.  یكدیگر  روزانه  کار  از  قبولی  قابل  شناخت  مجموعه( 

پرسش نامه ای که دچار اشكاالت مطرح شده باشد، از روند پژوهش کنار گذاشته شود. 
پس از مرتب سازی داده های جمع آوری شده بر اساس ورودی نرم افزار سوشاالیزر، از سایت 
موردنظر برای مدت 2 ماه درخواست عضویت طالیی شد. خوشبختانه، مسئوالن سایت با درخواست 

نویسنده موافقت کرده و برای مدت سه ماه دسترسی کامل به نرم افزار دادند. 
با کمک نرم افزار سوشاالیزر، ابتدا برای هر پرسش، شبكه مربوط به آن رسم شد. سپس از تسهیم 
آن ها، مدل شبكه غیررسمی سازمان به دست آمد. افراد مورد پرسش در این پژوهش، به چهار بخش 
مدیریت شامل سه مدیر داخلی، بخش پزشک یاری شامل پرستاران، دستیاران دندانپزشک، مسئول بخش 
رادیولوژی و مسئول بخش سونوگرافی، بخش اداری شامل بیمه، مالی، صندوق و حسابداری و بخش 
خدماتی شامل راننده و خدمت کار تقسیم شدند. برای نمایش بهتر اعضای هر بخش، به هر گروه رنگی 
، بخش 

١١ 
 

 درمجموعبه تعداد مديرهاي داخلي مجموعه يك نفر ديگر اضافه شد و  ،)1392( نفر رسيد. پس از سه سال 2مديران داخلي مجموعه به 
از  ،اسـت كـه همگـي مـديران مجموعـه      بيـان تركيـب مشـغول بـه كـار اسـت. الزم بـه       اين مجموعه با  ،رسيد. در حال حاضربه سه نفر 

  بازنشستگان آموزش و پروش هستند.  
 
  هاي پروژهش يافته

  شبكه رسم
اصـلي و  پرسـنل  ، تنهـا از  پـژوهش در اين كنند، سپاري با مجموعه كار ميصورت برونبه ،مورد مطالعهجا كه پزشكان درمانگاه از آن

كـه  عالوه، بـه دليـل ايـن   ه. بپرسش به عمل آمديار اداري، خدماتي و پزشكهاي بخش شامل ،هستندنفر  40حدود كه  سازماناين  ثابت
ن از توا)، مي2015فلين،  پژوهش، بدون دخل و تصرف مورد استفاده يك مقاله معتبر بوده است (پژوهشنامه مورداستفاده در اين پرسش

در  هـا نامـه دادن بـه پرسـش  و نحوه پاسخ پژوهش. بنابرين، توضيحات موردنياز براي رفع ابهام در مورد داشت اطمينانپايايي و روايي آن 
  انجام شد.   ،هاها و اخذ دادهكردن پرسشنامههمان جلسه پخش
اگـر فـردي در    ،طـور مثـال  ه قـرار گرفـت. بـه   طرفـ و چنـد  52آن مورد بررسي دو طرفـه  يهاپرسشبرخي  ،هاآوري دادهپس از جمع

اي را از رفت فرد مقابل نيز وجود چنـين رابطـه  نامه اعالم كرده بود كه با فرد ديگري به صورت روزانه تعامل بااليي دارد، انتظار ميپرسش
شناخت  )داران مجموعهگروه صندوقيا  گروه پرستاران مثالً( رفت كه افراد متعلق به يك گروهانتظار ميعالوه، بهجانب خود گزارش دهد. 

از رونـد   ،باشـد اي كـه دچـار اشـكاالت مطـرح شـده      نامههر پرسشقرار شد باشند. در اين ميان،  از كار روزانه يكديگر داشتهقابل قبولي 
  .  شودكنار گذاشته  پژوهش

مـاه درخواسـت    2بـراي مـدت    مـوردنظر ز سايت ا سوشااليزر، افزارآوري شده بر اساس ورودي نرمهاي جمعسازي دادهپس از مرتب
افـزار  مسئوالن سايت با درخواست نويسنده موافقت كرده و براي مدت سه ماه دسترسي كامـل بـه نـرم    ،عضويت طاليي شد. خوشبختانه

    .دادند
شـبكه غيررسـمي    مـدل   ،هـا از تسـهيم آن  . سپس، شبكه مربوط به آن رسم شدپرسشابتدا براي هر  ،افزار سوشااليزربا كمك نرم  

شـامل   ييـار پزشـك بخـش   ،شـامل سـه مـدير داخلـي     مديريت بخشچهار  به ،پژوهشدر اين  افراد مورد پرسش .آمددست  هبسازمان 
شـامل بيمـه، مـالي، صـندوق و      اداريبخـش   ،سـونوگرافي مسـئول بخـش   راديولـوژي و   ، مسئول بخشدستياران دندانپزشك ،پرستاران

داده به هر گروه رنگي اختصاص  بهتر اعضاي هر بخش، . براي نمايششدندتقسيم كار شامل راننده و خدمتتي خدمابخش و  حسابداري
كاركنان اداري بخش و      ياران با رنگ سبزپزشكبخش ،    خدمات با رنگ آبي كمرنگبخش ،     ايمديريت با رنگ سورمهبخش . شد

  53.شدندمشخص     ينارنجبا رنگ 
كه از ابتداي تاسيس ايـن   يكي از مديران داخلي درمانگاه كمكبا موجود نبود،  سازمانارت سازماني مدوني براي اين از آنجايي كه چ

يار و خـدماتي دسـته بنـدي شـده و     ديريت، اداري، پزشكمدر غالب چهار بخش  سازمانمجموعه در آن فعاليت داشته، ابتدا افراد اصلي 
    است:مطابق شكل زير ساختار رسمي بدست آمده  ؛رسمي درمانگاه رسم شدهاي ارتباطه ساختار رسمي سازمان به معني شبكسپس 
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  چاپ، معادل رنگ هاي به كار رفته طرحي اختصاص يافته است.بدليل محدوديت در 53 

، بخش خدمات با رنگ آبی کمرنگ 

١١ 
 

 درمجموعبه تعداد مديرهاي داخلي مجموعه يك نفر ديگر اضافه شد و  ،)1392( نفر رسيد. پس از سه سال 2مديران داخلي مجموعه به 
از  ،اسـت كـه همگـي مـديران مجموعـه      بيـان تركيـب مشـغول بـه كـار اسـت. الزم بـه       اين مجموعه با  ،رسيد. در حال حاضربه سه نفر 

  بازنشستگان آموزش و پروش هستند.  
 
  هاي پروژهش يافته

  شبكه رسم
اصـلي و  پرسـنل  ، تنهـا از  پـژوهش در اين كنند، سپاري با مجموعه كار ميصورت برونبه ،مورد مطالعهجا كه پزشكان درمانگاه از آن

كـه  عالوه، بـه دليـل ايـن   ه. بپرسش به عمل آمديار اداري، خدماتي و پزشكهاي بخش شامل ،هستندنفر  40حدود كه  سازماناين  ثابت
ن از توا)، مي2015فلين،  پژوهش، بدون دخل و تصرف مورد استفاده يك مقاله معتبر بوده است (پژوهشنامه مورداستفاده در اين پرسش

در  هـا نامـه دادن بـه پرسـش  و نحوه پاسخ پژوهش. بنابرين، توضيحات موردنياز براي رفع ابهام در مورد داشت اطمينانپايايي و روايي آن 
  انجام شد.   ،هاها و اخذ دادهكردن پرسشنامههمان جلسه پخش
اگـر فـردي در    ،طـور مثـال  ه قـرار گرفـت. بـه   طرفـ و چنـد  52آن مورد بررسي دو طرفـه  يهاپرسشبرخي  ،هاآوري دادهپس از جمع

اي را از رفت فرد مقابل نيز وجود چنـين رابطـه  نامه اعالم كرده بود كه با فرد ديگري به صورت روزانه تعامل بااليي دارد، انتظار ميپرسش
شناخت  )داران مجموعهگروه صندوقيا  گروه پرستاران مثالً( رفت كه افراد متعلق به يك گروهانتظار ميعالوه، بهجانب خود گزارش دهد. 

از رونـد   ،باشـد اي كـه دچـار اشـكاالت مطـرح شـده      نامههر پرسشقرار شد باشند. در اين ميان،  از كار روزانه يكديگر داشتهقابل قبولي 
  .  شودكنار گذاشته  پژوهش

مـاه درخواسـت    2بـراي مـدت    مـوردنظر ز سايت ا سوشااليزر، افزارآوري شده بر اساس ورودي نرمهاي جمعسازي دادهپس از مرتب
افـزار  مسئوالن سايت با درخواست نويسنده موافقت كرده و براي مدت سه ماه دسترسي كامـل بـه نـرم    ،عضويت طاليي شد. خوشبختانه

    .دادند
شـبكه غيررسـمي    مـدل   ،هـا از تسـهيم آن  . سپس، شبكه مربوط به آن رسم شدپرسشابتدا براي هر  ،افزار سوشااليزربا كمك نرم  

شـامل   ييـار پزشـك بخـش   ،شـامل سـه مـدير داخلـي     مديريت بخشچهار  به ،پژوهشدر اين  افراد مورد پرسش .آمددست  هبسازمان 
شـامل بيمـه، مـالي، صـندوق و      اداريبخـش   ،سـونوگرافي مسـئول بخـش   راديولـوژي و   ، مسئول بخشدستياران دندانپزشك ،پرستاران

داده به هر گروه رنگي اختصاص  بهتر اعضاي هر بخش، . براي نمايششدندتقسيم كار شامل راننده و خدمتتي خدمابخش و  حسابداري
كاركنان اداري بخش و      ياران با رنگ سبزپزشكبخش ،    خدمات با رنگ آبي كمرنگبخش ،     ايمديريت با رنگ سورمهبخش . شد

  53.شدندمشخص     ينارنجبا رنگ 
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يار و خـدماتي دسـته بنـدي شـده و     ديريت، اداري، پزشكمدر غالب چهار بخش  سازمانمجموعه در آن فعاليت داشته، ابتدا افراد اصلي 
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پزشک یاران با رنگ سبز 
از آنجایی که چارت سازمانی مدونی برای این سازمان موجود نبود، با کمک یكی از مدیران داخلی 
درمانگاه که از ابتدای تاسیس این مجموعه در آن فعالیت داشته، ابتدا افراد اصلی سازمان در غالب 
چهار بخش مدیریت، اداری، پزشک یار و خدماتی دسته بندی شده و سپس ساختار رسمی سازمان به 
معنی شبكه ارتباط های رسمی درمانگاه رسم شد؛ ساختار رسمی بدست آمده مطابق شكل )4( است: 

1. Cross-checking
2. به دلیل محدودیت در چاپ، معادل رنگ های به کار رفته طرحی اختصاص یافته است.
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 ش   شتیبانی درمانگاه: ساختار رسمی ب4ش ش
 برگرفته از مصاحبه با مدیرداخلی درمانگاه  ملب :

 

 (های روزانهآگاهی از فعالیتارتباط )
 است: (5)اا ار سوشاالی ر به ش ش ، بر اساس نر اا  رس  نمودار حا ش از 

 
 یار ا خدماتی درمانگاهداری،   شزمدیریت، ا هایشب ه آگاهی از ایالیت رازانه  رسلش بش : 5 ش ش
  https://socilyzer.com/ :افزار تحت وب استفاده شده در این مقالهسایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم ملب :

 
 مشااهده ساازمان عاباش   ییار  مای بهتری از ساختار های خدماتی، اداری ا   ش یار شِقا  مربو  به بش با رس  خ وطی  یرامون ن

 خواهد بوده
 

 
 مدیر عامل

 
 حسابداری

 
 مدیر داخلی

پذیرش 
 درمانگاه

پذیرش 
 دندانپزشکی

 
 خدمات

 
 بیمه

 
 دندانپزشکی

 
 رادیولوژی

 
 سونوگرافی

 
 پرستاری

شکل4: ساختار رسمی بخش پشتیبانی درمانگاه
منبع: برگرفته از مصاحبه با مدیرداخلی درمانگاه 

ارتباط )آگاهی از فعالیت های روزانه(

نمودار حاصل از پرسش اول، بر اساس نرم افزار سوشاالیزر به شكل )5( است:

12 
 

 ش   شتیبانی درمانگاه: ساختار رسمی ب4ش ش
 برگرفته از مصاحبه با مدیرداخلی درمانگاه  ملب :

 

 (های روزانهآگاهی از فعالیتارتباط )
 است: (5)اا ار سوشاالی ر به ش ش ، بر اساس نر اا  رس  نمودار حا ش از 

 
 یار ا خدماتی درمانگاهداری،   شزمدیریت، ا هایشب ه آگاهی از ایالیت رازانه  رسلش بش : 5 ش ش
  https://socilyzer.com/ :افزار تحت وب استفاده شده در این مقالهسایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم ملب :

 
 مشااهده ساازمان عاباش   ییار  مای بهتری از ساختار های خدماتی، اداری ا   ش یار شِقا  مربو  به بش با رس  خ وطی  یرامون ن

 خواهد بوده
 

 
 مدیر عامل

 
 حسابداری

 
 مدیر داخلی

پذیرش 
 درمانگاه

پذیرش 
 دندانپزشکی

 
 خدمات

 
 بیمه

 
 دندانپزشکی

 
 رادیولوژی

 
 سونوگرافی

 
 پرستاری

شکل 5: شبکه آگاهی از فعالیت روزانه پرسنل بخش های مديريت، اداری، پزشک يار و خدماتی درمانگاه
https://socilyzer.com :منبع: سایت سوشاالیزر، ارائه دهنده نرم افزار تحت وب استفاده شده در این مقاله

با رسم خطوطی پیرامون نقاط مربوط به بخش های خدماتی، اداری و پزشک یار ِشمای بهتری 
از ساختار غیر سازمان قابل مشاهده خواهد بود.
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 ها درمانگاه  ارضی تداکللده بش : شب ه آگاهی از ایالیت رازانه  رسلش با خ و6ش ش   

  mhttps://socilyzer.co/ ملب :
بلادی  کاه باا مقایساه آن ا گاراه     ،تقسای  بلادی کلاد    هاایی خوشاه تیاامالی اااراد، آن هاا را در    ااا ار عاادر اسات بار اسااس      نر 
بلادی  بشا   دعات تاوان تشمیلای از   مای  ،)کاه باا رناا/طرا مرباو  باه هار بشا  مشاشص شاده اسات(           شده توسط نویسلدهانجا 
 دست آارده هشده بانجا 

 توسط نر  اا ار هشده شب ه آگاهی از ایالیت رازاننجا بلدی ا: خوشه1تدا  

 (همششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 
 0دسته  1دسته  2دسته 
V.S M.N H.M 

V.GH M.S V.N 
 N.T  M.H  M.P 

N.A M.M M.K 
M.SH M.Z G.M 
M.R K.F K.M 
F.H K.E   A.H 
A.T K.F  A.M  
K.M F.T  K.A 

 J.S  F.B A.F 
B.J S.F  
B.K S.M  
 S.N  
 S.N  
 Z.N  
 Z.S  
 R.A  
 D.F  
 H.A   
 S.M  

  https://socilyzer.com/ ملب :

شکل 6: شبکه آگاهی از فعالیت روزانه پرسنل با خطوط فرضی جداکننده بخش های درمانگاه
https://socilyzer.com :منبع

نرم افزار قادر است بر اساس تعامالت افراد، آن ها را در خوشه هایی تقسیم بندی کند، که با 
مقایسه آن و گروه بندی انجام شده توسط نویسنده )که با رنگ/طرح مربوط به هر بخش مشخص 

شده است(، می توان تخمینی از دقت بخش بندی انجام شده به دست آورد. 
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جدول 1: خوشه بندی انجام شده شبکه آگاهی از فعالیت روزانه توسط نرم افزار
 مشخص شدند.(

١٣ 
 

  
  ها درمانگاهط فرضي جداكننده بخش: شبكه آگاهي از فعاليت روزانه پرسنل با خطو6شكل     

   /https://socilyzer.com منبع:
بنـدي  كـه بـا مقايسـه آن و گـروه     ،تقسـيم بنـدي كنـد    هـايي خوشـه تعـامالت افـراد، آن هـا را در    افزار قـادر اسـت بـر اسـاس     نرم
دي بنـ بخـش  دقـت تـوان تخمينـي از   مـي  ،(كـه بـا رنـگ/طرح مربـوط بـه هـر بخـش مشـخص شـده اسـت)           شده توسط نويسندهانجام
 دست آورد. هشده بانجام

 توسط نرم افزار هشده شبكه آگاهي از فعاليت روزانبندي انجام: خوشه1جدول 
  ).مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

0دسته  1دسته 2دسته
V.SM.NH.M

V.GHM.SV.N
N.TM.HM.P
N.AM.MM.K

M.SHM.ZG.M
M.RK.FK.M
F.HK.EA.H
A.TK.FA.M
K.MF.TK.A
J.SF.BA.F
B.JS.F
B.KS.M

S.N
S.N
Z.N
Z.S
R.A
D.F
H.A
S.M

   /https://socilyzer.com منبع:

 و بخش کارکنان اداری با 

١٣ 
 

  
  ها درمانگاهط فرضي جداكننده بخش: شبكه آگاهي از فعاليت روزانه پرسنل با خطو6شكل     

   /https://socilyzer.com منبع:
بنـدي  كـه بـا مقايسـه آن و گـروه     ،تقسـيم بنـدي كنـد    هـايي خوشـه تعـامالت افـراد، آن هـا را در    افزار قـادر اسـت بـر اسـاس     نرم
دي بنـ بخـش  دقـت تـوان تخمينـي از   مـي  ،(كـه بـا رنـگ/طرح مربـوط بـه هـر بخـش مشـخص شـده اسـت)           شده توسط نويسندهانجام
 دست آورد. هشده بانجام

 توسط نرم افزار هشده شبكه آگاهي از فعاليت روزانبندي انجام: خوشه1جدول 
  ).مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

0دسته  1دسته 2دسته
V.SM.NH.M

V.GHM.SV.N
N.TM.HM.P
N.AM.MM.K

M.SHM.ZG.M
M.RK.FK.M
F.HK.EA.H
A.TK.FA.M
K.MF.TK.A
J.SF.BA.F
B.JS.F
B.KS.M

S.N
S.N
Z.N
Z.S
R.A
D.F
H.A
S.M

   /https://socilyzer.com منبع:

، بخش پزشک یاران با 

١٣ 
 

  
  ها درمانگاهط فرضي جداكننده بخش: شبكه آگاهي از فعاليت روزانه پرسنل با خطو6شكل     

   /https://socilyzer.com منبع:
بنـدي  كـه بـا مقايسـه آن و گـروه     ،تقسـيم بنـدي كنـد    هـايي خوشـه تعـامالت افـراد، آن هـا را در    افزار قـادر اسـت بـر اسـاس     نرم
دي بنـ بخـش  دقـت تـوان تخمينـي از   مـي  ،(كـه بـا رنـگ/طرح مربـوط بـه هـر بخـش مشـخص شـده اسـت)           شده توسط نويسندهانجام
 دست آورد. هشده بانجام

 توسط نرم افزار هشده شبكه آگاهي از فعاليت روزانبندي انجام: خوشه1جدول 
  ).مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

0دسته  1دسته 2دسته
V.SM.NH.M

V.GHM.SV.N
N.TM.HM.P
N.AM.MM.K

M.SHM.ZG.M
M.RK.FK.M
F.HK.EA.H
A.TK.FA.M
K.MF.TK.A
J.SF.BA.F
B.JS.F
B.KS.M

S.N
S.N
Z.N
Z.S
R.A
D.F
H.A
S.M

   /https://socilyzer.com منبع:

، بخش خدمات با 

١٣ 
 

  
  ها درمانگاهط فرضي جداكننده بخش: شبكه آگاهي از فعاليت روزانه پرسنل با خطو6شكل     

   /https://socilyzer.com منبع:
بنـدي  كـه بـا مقايسـه آن و گـروه     ،تقسـيم بنـدي كنـد    هـايي خوشـه تعـامالت افـراد، آن هـا را در    افزار قـادر اسـت بـر اسـاس     نرم
دي بنـ بخـش  دقـت تـوان تخمينـي از   مـي  ،(كـه بـا رنـگ/طرح مربـوط بـه هـر بخـش مشـخص شـده اسـت)           شده توسط نويسندهانجام
 دست آورد. هشده بانجام

 توسط نرم افزار هشده شبكه آگاهي از فعاليت روزانبندي انجام: خوشه1جدول 
  ).مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

0دسته  1دسته 2دسته
V.SM.NH.M

V.GHM.SV.N
N.TM.HM.P
N.AM.MM.K

M.SHM.ZG.M
M.RK.FK.M
F.HK.EA.H
A.TK.FA.M
K.MF.TK.A
J.SF.BA.F
B.JS.F
B.KS.M

S.N
S.N
Z.N
Z.S
R.A
D.F
H.A
S.M

   /https://socilyzer.com منبع:

)توضیح: بخش مدیریت با 
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 ها درمانگاه  ارضی تداکللده بش : شب ه آگاهی از ایالیت رازانه  رسلش با خ و6ش ش   

  /https://socilyzer.com ملب :
بلادی  کاه باا مقایساه آن ا گاراه     ،تقسای  بلادی کلاد    هاایی خوشاه تیاامالی اااراد، آن هاا را در    ااا ار عاادر اسات بار اسااس      نر 
دی بلا بشا   دعات تاوان تشمیلای از   مای  ،)کاه باا رناا/طرا مرباو  باه هار بشا  مشاشص شاده اسات(           شده توسط نویسلدهانجا 
 دست آارده هشده بانجا 

 توسط نر  اا ار هشده شب ه آگاهی از ایالیت رازانبلدی انجا : خوشه1تدا  
 (همششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 0دسته  1دسته  2دسته 
V.S M.N H.M 

V.GH M.S V.N 
 N.T  M.H  M.P 

N.A M.M M.K 
M.SH M.Z G.M 
M.R K.F K.M 
F.H K.E   A.H 
A.T K.F  A.M  
K.M F.T  K.A 

 J.S  F.B A.F 
B.J S.F  
B.K S.M  
 S.N  
 S.N  
 Z.N  
 Z.S  
 R.A  
 D.F  
 H.A   
 S.M  

منبع: https://socilyzer.com/  https://socilyzer.com ملب :

با  نویسنده  توسط  انجام شده  بخش بندی  قبولی،  قابل  بسیار  حد  تا  که  می شود  مالحظه 
خوشه بندی انجام شده توسط نرم افزار مطابق است. 

بر اساس آن چه در مورد سنجش مرکزیت شبكه های گوناگون اجتماعی در بخش های قبلی 
بیان شد، درجه قرابت یا نزدیكی، شاخص اصلی سنجش مرکزیت در این نوع شبكه در نظر گرفته 

می شود. هفت نفِر باالی فهرست، بر اساس شاخص قرابت در جدول )2( نشان داده می شود.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


59

لی
خلی

میر
ن ا

 امی
مد

مح
ید 

و س
ت 

رش
ن س

حما
ن ر

حسی
ی | 

سم
رر

 غی
ی و

سم
ر ر

ختا
 سا

ی از
کیب

 تر
ان:

ازم
ی س

واقع
ار 

خت
 سا

یم
رس

- ت
ه 2

قال
م

جدول 2: افراد با بیش ترين مرکزيت در شبکه آگاهی از فعالیت روزانه افراد در سازمان
 مشخص شدند.(

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

 و بخش کارکنان اداری با 

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

، بخش پزشک یاران با 

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

، بخش خدمات با 

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

)توضیح: بخش مدیریت با 

14 
 

 
م اابم   توسط نر  ااا ار  شدهبلدی انجا خوشهبا  شده توسط نویسلدهبلدی انجا بش  ،عابش عبولی بسیار شود که تا حدمالحره می

 ه  است
 ،1های عبلای بیاان شاد، درتاه عرابات یاا ن دی ای       های گوناگون اتتماعی در بش ده در مورد سلج  مرک یت شب هبر اساس آن

( 4تادا  ) بر اساس شاخص عرابت در  اهرست، باالی نفرک هفتشوده شب ه در نرر گراته مینوع در این شاخص ا لی سلج  مرک یت 
 شودهنشان داده می

 
 ااراد در سازمان مرک یت در شب ه آگاهی از ایالیت رازانه ترینبی با : ااراد 4تدا  

 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

  /https://socilyzer.com ملب :
 

 اهرسات نفر از ااحد خدماتی نی  تا   ایان   یار ا یز ، دا نفر از ااحد اداری، یز نفر از ااحد   شزسازمانبر سه مدیر داخلی  عالاه
  ذیر  ا دستیار دندانپ شز هستلده   -مامور تدارکای ا خرید، خدمت ار،  لداق شامش ،این اارادهستلده 
 

 (به افراد سازمان)دسترسی 
 است: (1)اا ار سوشاالی ر به ش ش دا ، بر اساس نر   رس نمودار حا ش از 

                                                           
1. Closeness  

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
2/3 55/4 99/191 16/1 49 2 B.J. 
65/3 21/4 22/32 66/1 41 3 M.M. 
1 1/2 1 65/1 1 12 A.H 
34/1 9/3 34/51 63/1 3 16 M.P. 
63/3 4/4 21/115 64/1 15 3 G.M. 
5/2 23/3 61/23 61/1 5 13 S.M. 
4/1 61/3 33/1 61/1 4 12 Kh.H.A 

https://socilyzer.com :منبع

عالوه  بر سه مدیر داخلی سازمان، دو نفر از واحد اداری، یک نفر از واحد پزشک یار و یک نفر 
از واحد خدماتی نیز جزء این فهرست هستند. این افراد، شامل مامور تدارکات و خرید، خدمتكار، 

صندوق - پذیرش و دستیار دندانپزشک هستند. 

دسترسی )به افراد سازمان(

نمودار حاصل از پرسش دوم، بر اساس نرم افزار سوشاالیزر به شكل )7( است:

15 
 

 
 یار ا خدماتی درمانگاهداری،   شزشب ه دسترسی به ااراد ا :7 ش ش

  https://socilyzer.com/ ملب :
 

شدگی تا تم یز ،ااراد بش  خدماتیهای رازانه برخوردار استه اگرده تری نسبت به شب ه ایالیتشب ه دسترسی، از تراک  بی 
  شودهشدگی حا ش مییز  ش  ،یاری ا اداریهای   شزد، بین ااراد گراهنعبولی دارعابش
 ،دلاان شااخص عرابات یاا ن دی ای     هاای عبلای بیاان شاد، ها      ده در مورد سالج  مرک یات ایان شاب ه در بشا      ر اساس آنب

 تاارین درتااههفاات نفاار بااا باای  ،(3تاادا  )باار اساااس   ااسشاخیاای ملاساا  باارای ساالج  مرک یاات ااااراد ایاان شااب ه اسااته 
 شودهمرک یت عرابت نشان داده می

 به ااراد سازماندر شب ه دسترسی ترین مرک یت  ی: ااراد با ب3تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 https://socilyzer.com/ ملب :
 

 هی سان هستلد ،(2ااراد حاضر در تدا  ) ( با3در تدا  )همه ااراد حاضر  تقریباًمالحره می شود که 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه گراته نمرهمتوسط   داده نمرهمتوسط 
4 56/2 93/71 1 41 5 J.S. 
5 21/4 06/593 1 41 22 M.P. 
95/3 3 71/36 82/0 29 7 M.M. 
94/3 5/2 87/11 72/0 25 5 G.M. 
0 52/4 0 71/0 0 24 A.H. 
3/3 71/2 17/21 68/0 22 6 B.J. 
2/1 4 33/16 67/0 2 20 Kh.A. 

شکل 7: شبکه دسترسی به افراد اداری، پزشک يار و خدماتی درمانگاه
https://socilyzer.com :منبع

شبكه دسترسی، از تراکم بیش تری نسبت به شبكه فعالیت های روزانه برخوردار است. اگرچه 
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افراد بخش خدماتی، یک جا جمع شدگی قابل قبولی دارند، بین افراد گروه های پزشک یاری و اداری، 
یک پخش شدگی حاصل می شود. 

بر اساس آن چه در مورد سنجش مرکزیت این شبكه در بخش های قبلی بیان شد، هم چنان 
شاخص قرابت یا نزدیكی، شاخصی مناسب برای سنجش مرکزیت افراد این شبكه است. پس بر 

اساس جدول )3(، هفت نفر با بیش ترین درجه مرکزیت قرابت نشان داده می شود.

جدول 3: افراد با بیش ترين مرکزيت در شبکه دسترسی به افراد سازمان
 مشخص شدند.(

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

 و بخش کارکنان اداری با 

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

، بخش پزشک یاران با 

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

، بخش خدمات با 

١٤ 
 

  
مطـابق   توسط نرم افـزار  شدهبندي انجامخوشهبا  شده توسط نويسندهبندي انجامبخش ،قابل قبولي بسيار شود كه تا حدمالحظه مي

  .  است
 ،54هاي قبلي بيـان شـد، درجـه قرابـت يـا نزديكـي      هاي گوناگون اجتماعي در بخشچه در مورد سنجش مركزيت شبكهبر اساس آن

) 2جـدول ( بر اساس شاخص قرابت در  فهرست، باالي نفرِ هفتشود. شبكه در نظر گرفته مينوع در اين شاخص اصلي سنجش مركزيت 
 شود.نشان داده مي

 
  افراد در سازمان مركزيت در شبكه آگاهي از فعاليت روزانه ترينبيشبا : افراد 2جدول 

  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

 فهرسـت نفر از واحد خدماتي نيز جزء ايـن  يار و يك ، دو نفر از واحد اداري، يك نفر از واحد پزشكسازمانبر سه مدير داخلي  عالوه
  پذيرش و دستيار دندانپزشك هستند.   -مامور تداركات و خريد، خدمتكار، صندوق شامل ،اين افرادهستند. 

  

	)به افراد سازمان(دسترسي 
  است: )7(افزار سوشااليزر به شكل دوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

                                                            
54. Closeness  

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
9/3 55/2 88/181 76/028 4  B.J.  
65/3 47/2  94/39 66/020 3 M.M.  
0 1/4 0 65/00 19 A.H 
32/1 8/3 32/50 63/03 16 M.P.  
63/3 2/2 41/105 62/015  3 G.M. 
5/4 43/3 67/93 61/05 13 S.M.  
2/1 61/3 33/0 61/02 14 Kh.H.A 

)توضیح: بخش مدیریت با 

15 
 

 
 یار ا خدماتی درمانگاهداری،   شزاد اشب ه دسترسی به اار :1 ش ش

  /https://socilyzer.com ملب :
 

شدگی تا تم یز ،ااراد بش  خدماتیهای رازانه برخوردار استه اگرده تری نسبت به شب ه ایالیتشب ه دسترسی، از تراک  بی 
 شوده  شدگی حا ش مییز  ش  ،یاری ا اداریی   شزهاد، بین ااراد گراهنعبولی دارعابش

 ،دلاان شااخص عرابات یاا ن دی ای     هاای عبلای بیاان شاد، ها      ده در مورد سالج  مرک یات ایان شاب ه در بشا      بر اساس آن
 تاارین درتااههفاات نفاار بااا باای  ،(3تاادا  )باار اساااس   اااشاخیاای ملاساا  باارای ساالج  مرک یاات ااااراد ایاان شااب ه اسااته 

 شودهان داده میمرک یت عرابت نش
 به ااراد سازمانترین مرک یت در شب ه دسترسی  ی: ااراد با ب3تدا  

 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 /https://socilyzer.com ملب :
 

 هی سان هستلد ،(4ااراد حاضر در تدا  ) ( با3در تدا  )همه ااراد حاضر  تقریباًمالحره می شود که 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه گراته نمرهمتوسط   داده نمرهمتوسط 
2 56/4 23/11 1 21 5 J.S. 
5 41/2 16/523 1 21 44 M.P. 
25/3 3 11/36 94/1 42 1 M.M. 
22/3 5/4 91/11 14/1 45 5 G.M. 
1 54/2 1 11/1 1 42 A.H. 
3/3 11/4 11/41 69/1 44 6 B.J. 
4/1 2 33/16 61/1 4 41 Kh.A. 

https://socilyzer.com :منبع

مالحظه می شود که تقریباً همه افراد حاضر در جدول )3( با افراد حاضر در جدول )2(، یكسان هستند.
صالح  و  مشورت )حل مشكالت توسط افراد سازمان(

نمودار حاصل از پرسش سوم، بر اساس نرم افزار سوشاالیزر به شكل )8( است:

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir
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 (حل مشکالت توسط افراد سازمانمشورت ) و صالح
 است:( 8)اا ار سوشاالی ر به ش ش سو ، بر اساس نر   رس نمودار حا ش از 

 
 ر ا خدماتی درمانگاهداری،   ش یاااراد ا توسط : شب ه حش مش الی8ش ش 

  https://socilyzer.com/ ملب :
 

ااا ار تفااای   بلادی نار   شاود خوشاه  بیلای مای   ای    اس تار اساته   از دا شاب ه عبلای بای     ،آمیشتگی ااراد در این شب هدره 
 ،بارای سالج  مرک یات اااراد     ن شاب ه، شااخص ملاسا    در ایا شاده توساط نویسالده داشاته باشاده      بلادی انجاا   تری با گاراه بی 

تارین درتاه مرک یات    اااراد باا بای     اهرسات  ،اااراد  درانکباه باا سالج  درتاه مرک یات بیاران       اس شاخص درته مرک یت استه 
 است: (4تدا  ) وری به

 ترین مرک یت در شب ه حش مش الی توسط ااراد سازمان ی: ااراد با ب4تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایت با     مدیریبش  )توضیح: 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
0 11/4 0 66/0 0 21 A.H. 
32/2 68/3 28/322 67/0 6 17 M.P. 
2/1 48/3 09/3 63/0 2 16 Kh.A 
0 83/2 0 55/0 0 9 Z.N. 
2 9/2 0 55/0 0 9 F.B. 
5/4 1/3 83/323 56/0 5 8 S.M. 
95/3 71/2 14/470 82/0 25 8 M.M. 

 https://socilyzer.com/ ملب :

شکل 8: شبکه حل مشکالت توسط افراد اداری، پزشک يار و خدماتی درمانگاه
https://socilyzer.com :منبع

می شود  پیش بینی  پس  است.  بیش تر  قبلی  شبكه  دو  از  شبكه،  این  در  افراد  درهم آمیختگی 
خوشه بندی نرم افزار تفاوت بیش تری با گروه بندی انجام شده توسط نویسنده داشته باشد. در این شبكه، 
شاخص مناسب  برای سنجش مرکزیت افراد، شاخص درجه مرکزیت است. پس با سنجش درجه 

مرکزیت بیرون به دروِن افراد، فهرست افراد با بیش ترین درجه مرکزیت به صورت جدول )4( است:

جدول 4: افراد با بیش ترين مرکزيت در شبکه حل مشکالت توسط افراد سازمان
 مشخص شدند.(

١٦ 
 

  )حل مشكالت توسط افراد سازمانمشورت ( و صالح
  است:) 8(افزار سوشااليزر به شكل سوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

  
  داري، پزشكيار و خدماتي درمانگاهافراد ا توسط : شبكه حل مشكالت8شكل 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

افـزار تفـاوت   بنـدي نـرم  شـود خوشـه  بينـي مـي  پـيش  پـس تـر اسـت.   از دو شـبكه قبلـي بـيش    ،آميختگي افراد در اين شـبكه درهم
 ،بـراي سـنجش مركزيـت افـراد     در ايـن شـبكه، شـاخص مناسـب    شـده توسـط نويسـنده داشـته باشـد.      بنـدي انجـام  روهتري با گـ بيش

تـرين درجـه مركزيـت    افـراد بـا بـيش    فهرسـت  ،افـراد  درونِبـه بـا سـنجش درجـه مركزيـت بيـرون      پـس شاخص درجه مركزيت اسـت.  
  است: )4جدول (صورت به

  كه حل مشكالت توسط افراد سازمانترين مركزيت در شبشي: افراد با ب4جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 11/4 0 66/0 0 21A.H.
32/2 68/3 28/322 67/0 6 17M.P.
2/1 48/3 09/3 63/0 2 16Kh.A

0 83/2 0 55/0 0 9Z.N.
2 9/2 0 55/0 0 9F.B.
5/4 1/3 83/323 56/0 5 8S.M.
95/3 71/2 14/470 82/0 25 8M.M.

  /https://socilyzer.com منبع:

 و بخش کارکنان اداری با 

١٦ 
 

  )حل مشكالت توسط افراد سازمانمشورت ( و صالح
  است:) 8(افزار سوشااليزر به شكل سوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

  
  داري، پزشكيار و خدماتي درمانگاهافراد ا توسط : شبكه حل مشكالت8شكل 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

افـزار تفـاوت   بنـدي نـرم  شـود خوشـه  بينـي مـي  پـيش  پـس تـر اسـت.   از دو شـبكه قبلـي بـيش    ،آميختگي افراد در اين شـبكه درهم
 ،بـراي سـنجش مركزيـت افـراد     در ايـن شـبكه، شـاخص مناسـب    شـده توسـط نويسـنده داشـته باشـد.      بنـدي انجـام  روهتري با گـ بيش

تـرين درجـه مركزيـت    افـراد بـا بـيش    فهرسـت  ،افـراد  درونِبـه بـا سـنجش درجـه مركزيـت بيـرون      پـس شاخص درجه مركزيت اسـت.  
  است: )4جدول (صورت به

  كه حل مشكالت توسط افراد سازمانترين مركزيت در شبشي: افراد با ب4جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 11/4 0 66/0 0 21A.H.
32/2 68/3 28/322 67/0 6 17M.P.
2/1 48/3 09/3 63/0 2 16Kh.A

0 83/2 0 55/0 0 9Z.N.
2 9/2 0 55/0 0 9F.B.
5/4 1/3 83/323 56/0 5 8S.M.
95/3 71/2 14/470 82/0 25 8M.M.

  /https://socilyzer.com منبع:

، بخش پزشک یاران با 

١٦ 
 

  )حل مشكالت توسط افراد سازمانمشورت ( و صالح
  است:) 8(افزار سوشااليزر به شكل سوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

  
  داري، پزشكيار و خدماتي درمانگاهافراد ا توسط : شبكه حل مشكالت8شكل 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

افـزار تفـاوت   بنـدي نـرم  شـود خوشـه  بينـي مـي  پـيش  پـس تـر اسـت.   از دو شـبكه قبلـي بـيش    ،آميختگي افراد در اين شـبكه درهم
 ،بـراي سـنجش مركزيـت افـراد     در ايـن شـبكه، شـاخص مناسـب    شـده توسـط نويسـنده داشـته باشـد.      بنـدي انجـام  روهتري با گـ بيش

تـرين درجـه مركزيـت    افـراد بـا بـيش    فهرسـت  ،افـراد  درونِبـه بـا سـنجش درجـه مركزيـت بيـرون      پـس شاخص درجه مركزيت اسـت.  
  است: )4جدول (صورت به

  كه حل مشكالت توسط افراد سازمانترين مركزيت در شبشي: افراد با ب4جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 11/4 0 66/0 0 21A.H.
32/2 68/3 28/322 67/0 6 17M.P.
2/1 48/3 09/3 63/0 2 16Kh.A

0 83/2 0 55/0 0 9Z.N.
2 9/2 0 55/0 0 9F.B.
5/4 1/3 83/323 56/0 5 8S.M.
95/3 71/2 14/470 82/0 25 8M.M.

  /https://socilyzer.com منبع:

، بخش خدمات با 

١٦ 
 

  )حل مشكالت توسط افراد سازمانمشورت ( و صالح
  است:) 8(افزار سوشااليزر به شكل سوم، بر اساس نرم پرسشنمودار حاصل از 

  
  داري، پزشكيار و خدماتي درمانگاهافراد ا توسط : شبكه حل مشكالت8شكل 

   /https://socilyzer.com منبع:
  

افـزار تفـاوت   بنـدي نـرم  شـود خوشـه  بينـي مـي  پـيش  پـس تـر اسـت.   از دو شـبكه قبلـي بـيش    ،آميختگي افراد در اين شـبكه درهم
 ،بـراي سـنجش مركزيـت افـراد     در ايـن شـبكه، شـاخص مناسـب    شـده توسـط نويسـنده داشـته باشـد.      بنـدي انجـام  روهتري با گـ بيش

تـرين درجـه مركزيـت    افـراد بـا بـيش    فهرسـت  ،افـراد  درونِبـه بـا سـنجش درجـه مركزيـت بيـرون      پـس شاخص درجه مركزيت اسـت.  
  است: )4جدول (صورت به

  كه حل مشكالت توسط افراد سازمانترين مركزيت در شبشي: افراد با ب4جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 11/4 0 66/0 0 21A.H.
32/2 68/3 28/322 67/0 6 17M.P.
2/1 48/3 09/3 63/0 2 16Kh.A

0 83/2 0 55/0 0 9Z.N.
2 9/2 0 55/0 0 9F.B.
5/4 1/3 83/323 56/0 5 8S.M.
95/3 71/2 14/470 82/0 25 8M.M.

  /https://socilyzer.com منبع:

)توضیح: بخش مدیریت با 
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 (حل مشکالت توسط افراد سازمانمشورت ) و صالح
 است:( 9)اا ار سوشاالی ر به ش ش سو ، بر اساس نر   رس نمودار حا ش از 

 
 داری،   ش یار ا خدماتی درمانگاهااراد ا توسط : شب ه حش مش الی9ش ش 

  /https://socilyzer.com ملب :
 

ااا ار تفااای   بلادی نار   شاود خوشاه  بیلای مای   ای    اا تار اساته   از دا شاب ه عبلای بای     ،آمیشتگی ااراد در این شب هدره 
 ،بارای سالج  مرک یات اااراد     در ایان شاب ه، شااخص ملاسا     شاده توساط نویسالده داشاته باشاده      بلادی انجاا   راهتری با گا بی 

تارین درتاه مرک یات    اااراد باا بای     اهرسات  ،اااراد  درانکباه باا سالج  درتاه مرک یات بیاران       اا شاخص درته مرک یت استه 
 است: (2تدا  ) وری به

  ه حش مش الی توسط ااراد سازمانترین مرک یت در شب ی: ااراد با ب2تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
1 11/2 1 66/1 1 41 A.H. 
34/4 69/3 49/344 61/1 6 11 M.P. 
4/1 29/3 12/3 63/1 4 16 Kh.A 
1 93/4 1 55/1 1 2 Z.N. 
4 2/4 1 55/1 1 2 F.B. 
5/2 1/3 93/343 56/1 5 9 S.M. 
25/3 11/4 12/211 94/1 45 9 M.M. 

منبع: https://socilyzer.com/ https://socilyzer.com ملب :

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir
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چنان که مالحظه می شود، مدیران داخلی سازمان در این شبكه، در حداکثر مرکزیت قرار دارند؛ 
که نشان دهنده آن است که افراد برای دریافت کمک یا ارجاع آنان به کسی که قادر به کمک آنان 
است، بسیار متكی به مدیران داخلی هستند. سایر افراد با بیش ترین مرکزیت، عمومًا از بخش اداری 

شامل مسئول بخش دندانپزشک، حسابدار، مسئول تدارکات- خرید و صندوق دار هستند. 
اطمینان )به اطالعات دریافتی از افراد سازمان(

نمودار حاصل از پرسش چهار، بر اساس نرم افزار سوشاالیزر به شكل )9( است:

17 
 

دهلااده آن کااه نشااان اداکثر مرک یاات عاارار دارنااددر حاا ،ب هشااود، ماادیران داخلاای سااازمان در ایاان شااکااه مالحرااه ماایدلااان
ده ن داخلای هساتل  بسایار مت ای باه مادیرا     ،ارتاع آنان به کسای کاه عاادر باه کماز آناان اسات       ااراد برای دریاات کمز یا است که 

ریاد ا  خ -کایمسائو  تادار   دار،حسااب  ،مسائو  بشا  دندانپ شاز    از بشا  اداری شاامش   عمومااً  ،تارین مرک یات  سایر ااراد با بای  
  ههستلد دار لداق

 (به اطالعات دریافتی از افراد سازمان)اطمینان 
 است: (9)اا ار سوشاالی ر به ش ش دهار، بر اساس نر   رس نمودار حا ش از 

 
 یار ا خدماتی درمانگاهداری،   شزااطمیلان به اطالعای دریااتی از ااراد شب ه : 9 ش ش

  https://socilyzer.com/ ملب :
 

ااا ار باا   بلادی نار   شاود خوشاه  بیلی می ی   سخورده دش  میها بهتری بین ااراد مربو  به گراههمبستگی بی  ،در این شب ه
در ایان  همچلین،  هاد()نسبت به شب ه دسترسی ا حش مش الی اار تری داشته باشدخوانی بی شده توسط نویسلده ه بلدی انجا گراه
ناوعی از  ای که باه ترین درته مرک یت ااس هبا بی  اارادِ اهرستسلجیده  1ایمرک یت ااس همرک یت را با شاخص بهتر است شب ه  نوع

 است: (5تدا  ) وری به ،شب ه هستلددر ااراد  مورد اعتمادتریننرر اطالعاتی 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Betweenness Centrality 

شکل 9: شبکه اطمینان به اطالعات دريافتی از افراد اداری، پزشک يار و خدماتی درمانگاه
https://socilyzer.com :منبع

در این شبكه، همبستگی بیش تری بین افراد مربوط به گروه ها به چشم می خورد. پس پیش بینی 
می شود خوشه بندی نرم افزار با گروه بندی انجام شده توسط نویسنده هم خوانی بیش تری داشته باشد 
)نسبت به شبكه دسترسی و حل مشكالت افراد(. همچنین، در این نوع  شبكه بهتر است مرکزیت 
را با شاخص مرکزیت واسطه ای سنجید. فهرست افراِد با بیش ترین درجه مرکزیت واسطه ای که 

به نوعی از نظر اطالعاتی مورد اعتمادترین افراد در شبكه هستند، به صورت جدول )5( است:

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

63

لی
خلی

میر
ن ا

 امی
مد

مح
ید 

و س
ت 

رش
ن س

حما
ن ر

حسی
ی | 

سم
رر

 غی
ی و

سم
ر ر

ختا
 سا

ی از
کیب

 تر
ان:

ازم
ی س

واقع
ار 

خت
 سا

یم
رس

- ت
ه 2

قال
م

جدول 5: افراد با بیشترين مرکزيت در شبکه اطالعات دريافتی از افراد سازمان
 مشخص شدند.(

١٨ 
 

  طالعات دريافتي از افراد سازمان: افراد با بشترين مركزيت در شبكه ا5جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت خروجي مركزيترجهد قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده

33/4 05/3  01/39889/0 35 7 M.M.
9/2 93/3 01/31167/0 7 18 M.P.

5 19/3 89/2396/0 11  7 F.B
5/4 32/3 3/11859/0 5 10 S.M.
78/1 11/3 14/11559/0 8 7 S.N.
35/3 85/2 43/11459/0 12 6 S.F.
13/3 83/2 03/9561/0 13 6 S.N

 /https://socilyzer.com منبع:
  

شـود.   اطمينـان از نظـر اطالعـاتي شـناخته مـي      عنـوان فـردي مـورد   شـود كـه تنهـا يكـي از مـديران بـه      در اين شبكه مالحظه مي
  شوند.يديده نم فهرستياري و خدمات در اين هاي پزشككدام از افراد بخشهيچ عالوه،به

  بحث و نتيجه گيري

  ساختار غيررسمي درمانگاه
 افـزار هـاي گونـان اجتمـاعي موجـود در سـازمان، بـا كمـك نـرم        دست آمـده از شـبكه  هاكنون نوبت آن است تا با مجموع اطالعات ب

 ميـانگين  از رسـمي  بـراي محاسـبه سـاختار غيـر     ،تر اشاره شـد كه پيش چنانشود.   ترسيم سازماناين ساختار غير رسمي  سوشااليزر،
. وزن شـود اسـتفاده مـي   )مربوط به چهار شـبكه  4و  3، 2، 1هاي پرسش(يعني پاسخ به  هاي گوناگونامتيازات داده شده افراد در شبكه

سان يك ،هاي گوناگون براي سادگي مسالهوزن همه امتيازات شبكه ،مقالهدر اين اما برابر نباشد.  ممكن استهاي گوناگون امتيازات شبكه
شـكل  افزار سوشـااليزر بـه صـورت    به كمك نرم ،سازمانشكل ساختار غيررسمي اين  ،دست آمدهه. باتوجه به اطالعات بشددرنظر گرفته 

  است: )10(

 و بخش کارکنان اداری با 

١٨ 
 

  طالعات دريافتي از افراد سازمان: افراد با بشترين مركزيت در شبكه ا5جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت خروجي مركزيترجهد قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده

33/4 05/3  01/39889/0 35 7 M.M.
9/2 93/3 01/31167/0 7 18 M.P.

5 19/3 89/2396/0 11  7 F.B
5/4 32/3 3/11859/0 5 10 S.M.
78/1 11/3 14/11559/0 8 7 S.N.
35/3 85/2 43/11459/0 12 6 S.F.
13/3 83/2 03/9561/0 13 6 S.N

 /https://socilyzer.com منبع:
  

شـود.   اطمينـان از نظـر اطالعـاتي شـناخته مـي      عنـوان فـردي مـورد   شـود كـه تنهـا يكـي از مـديران بـه      در اين شبكه مالحظه مي
  شوند.يديده نم فهرستياري و خدمات در اين هاي پزشككدام از افراد بخشهيچ عالوه،به

  بحث و نتيجه گيري

  ساختار غيررسمي درمانگاه
 افـزار هـاي گونـان اجتمـاعي موجـود در سـازمان، بـا كمـك نـرم        دست آمـده از شـبكه  هاكنون نوبت آن است تا با مجموع اطالعات ب

 ميـانگين  از رسـمي  بـراي محاسـبه سـاختار غيـر     ،تر اشاره شـد كه پيش چنانشود.   ترسيم سازماناين ساختار غير رسمي  سوشااليزر،
. وزن شـود اسـتفاده مـي   )مربوط به چهار شـبكه  4و  3، 2، 1هاي پرسش(يعني پاسخ به  هاي گوناگونامتيازات داده شده افراد در شبكه

سان يك ،هاي گوناگون براي سادگي مسالهوزن همه امتيازات شبكه ،مقالهدر اين اما برابر نباشد.  ممكن استهاي گوناگون امتيازات شبكه
شـكل  افزار سوشـااليزر بـه صـورت    به كمك نرم ،سازمانشكل ساختار غيررسمي اين  ،دست آمدهه. باتوجه به اطالعات بشددرنظر گرفته 

  است: )10(

، بخش پزشک یاران با 

١٨ 
 

  طالعات دريافتي از افراد سازمان: افراد با بشترين مركزيت در شبكه ا5جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت خروجي مركزيترجهد قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده

33/4 05/3  01/39889/0 35 7 M.M.
9/2 93/3 01/31167/0 7 18 M.P.

5 19/3 89/2396/0 11  7 F.B
5/4 32/3 3/11859/0 5 10 S.M.
78/1 11/3 14/11559/0 8 7 S.N.
35/3 85/2 43/11459/0 12 6 S.F.
13/3 83/2 03/9561/0 13 6 S.N

 /https://socilyzer.com منبع:
  

شـود.   اطمينـان از نظـر اطالعـاتي شـناخته مـي      عنـوان فـردي مـورد   شـود كـه تنهـا يكـي از مـديران بـه      در اين شبكه مالحظه مي
  شوند.يديده نم فهرستياري و خدمات در اين هاي پزشككدام از افراد بخشهيچ عالوه،به

  بحث و نتيجه گيري

  ساختار غيررسمي درمانگاه
 افـزار هـاي گونـان اجتمـاعي موجـود در سـازمان، بـا كمـك نـرم        دست آمـده از شـبكه  هاكنون نوبت آن است تا با مجموع اطالعات ب

 ميـانگين  از رسـمي  بـراي محاسـبه سـاختار غيـر     ،تر اشاره شـد كه پيش چنانشود.   ترسيم سازماناين ساختار غير رسمي  سوشااليزر،
. وزن شـود اسـتفاده مـي   )مربوط به چهار شـبكه  4و  3، 2، 1هاي پرسش(يعني پاسخ به  هاي گوناگونامتيازات داده شده افراد در شبكه

سان يك ،هاي گوناگون براي سادگي مسالهوزن همه امتيازات شبكه ،مقالهدر اين اما برابر نباشد.  ممكن استهاي گوناگون امتيازات شبكه
شـكل  افزار سوشـااليزر بـه صـورت    به كمك نرم ،سازمانشكل ساختار غيررسمي اين  ،دست آمدهه. باتوجه به اطالعات بشددرنظر گرفته 

  است: )10(

، بخش خدمات با 

١٨ 
 

  طالعات دريافتي از افراد سازمان: افراد با بشترين مركزيت در شبكه ا5جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت خروجي مركزيترجهد قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده

33/4 05/3  01/39889/0 35 7 M.M.
9/2 93/3 01/31167/0 7 18 M.P.

5 19/3 89/2396/0 11  7 F.B
5/4 32/3 3/11859/0 5 10 S.M.
78/1 11/3 14/11559/0 8 7 S.N.
35/3 85/2 43/11459/0 12 6 S.F.
13/3 83/2 03/9561/0 13 6 S.N

 /https://socilyzer.com منبع:
  

شـود.   اطمينـان از نظـر اطالعـاتي شـناخته مـي      عنـوان فـردي مـورد   شـود كـه تنهـا يكـي از مـديران بـه      در اين شبكه مالحظه مي
  شوند.يديده نم فهرستياري و خدمات در اين هاي پزشككدام از افراد بخشهيچ عالوه،به

  بحث و نتيجه گيري

  ساختار غيررسمي درمانگاه
 افـزار هـاي گونـان اجتمـاعي موجـود در سـازمان، بـا كمـك نـرم        دست آمـده از شـبكه  هاكنون نوبت آن است تا با مجموع اطالعات ب

 ميـانگين  از رسـمي  بـراي محاسـبه سـاختار غيـر     ،تر اشاره شـد كه پيش چنانشود.   ترسيم سازماناين ساختار غير رسمي  سوشااليزر،
. وزن شـود اسـتفاده مـي   )مربوط به چهار شـبكه  4و  3، 2، 1هاي پرسش(يعني پاسخ به  هاي گوناگونامتيازات داده شده افراد در شبكه

سان يك ،هاي گوناگون براي سادگي مسالهوزن همه امتيازات شبكه ،مقالهدر اين اما برابر نباشد.  ممكن استهاي گوناگون امتيازات شبكه
شـكل  افزار سوشـااليزر بـه صـورت    به كمك نرم ،سازمانشكل ساختار غيررسمي اين  ،دست آمدهه. باتوجه به اطالعات بشددرنظر گرفته 

  است: )10(

)توضیح: بخش مدیریت با 

18 
 

 طالعای دریااتی از ااراد سازمان: ااراد با بشترین مرک یت در شب ه ا5تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت رتهد عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده

33/2 15/3 11/329 92/1 35 1 M.M. 
2/4 23/3 11/311 61/1 1 19  M.P. 
5 12/3 92/432 6/1 11 1 F.B 
5/2 34/3 3/119 52/1 5 11 S.M. 
19/1 11/3 12/115 52/1 9 1 S.N. 
35/3 95/4 23/112 52/1 14 6 S.F. 
13/3 93/4 13/25 61/1 13 6 S.N 

 /https://socilyzer.com ملب :
 

شاوده   اطمیلاان از نرار اطالعااتی شالاخته مای      علاوان ااردی ماورد   شاود کاه تلهاا ی ای از مادیران باه      در این شب ه مالحره می
 شوندهیدیده نم اهرستیاری ا خدمای در این های   شزکدا  از ااراد بش هیچ عالاه،به

 بحث و نتیجه گیری

 ساختار غیررسمی درمانگاه
 ااا ار هاای گوناان اتتمااعی موتاود در ساازمان، باا کماز نار         دست آماده از شاب ه  هاکلون نوبت آن است تا با مجموع اطالعای ب

 میاانگین  از رسامی  بارای محاسابه سااختار ییار     ،تر اشاره شاد که  ی  دلانشوده   ترسی  سازماناین ساختار ییر رسمی  سوشاالی ر،
ه ازن شاود اساتفاده مای   (مربو  به دهار شاب ه  2ا  3، 4، 1های  رس )ییلی  اسخ به  های گوناگونامتیازای داده شده ااراد در شب ه

سان ی  ،های گوناگون برای سادگی مسالهازن همه امتیازای شب ه ،مقالهدر این اما برابر نباشده  مم ن استهای گوناگون امتیازای شب ه
شا ش  اا ار سوشااالی ر باه  اوری    به کمز نر  ،سازمانش ش ساختار ییررسمی این  ،دست آمدههه باتوته به اطالعای بشددرنرر گراته 

 است: (11)

 

https://socilyzer.com :منبع

در این شبكه مالحظه می شود که تنها یكی از مدیران به عنوان فردی مورد اطمینان از نظر 
این  افراد بخش های پزشک یاری و خدمات در  از  اطالعاتی شناخته می شود. به عالوه، هیچ کدام 

فهرست دیده نمی شوند.

بحث

ساختار غیررسمی درمانگاه

اکنون نوبت آن است تا با مجموع اطالعات به دست آمده از شبكه های گوناگون اجتماعی موجود 
که  چنان  ترسیم شود.  سازمان  این  رسمی  غیر  ساختار  نرم افزار سوشاالیزر،  با کمک  سازمان،  در 
پیش تر اشاره شد، برای محاسبه ساختار غیر رسمی از میانگین امتیازات داده شده افراد در شبكه های 
وزن  استفاده می شود.  به چهار شبكه(  مربوط  و 4  پرسش های 1، 2، 3  به  پاسخ  )یعنی  گوناگون 
امتیازات شبكه های گوناگون ممكن است برابر نباشد. اما در این مقاله، وزن همه امتیازات شبكه های 
گوناگون برای سادگی مساله، یكسان درنظر گرفته شد. باتوجه به اطالعات به دست آمده، شكل ساختار 

غیررسمی این سازمان، به کمک نرم افزار سوشاالیزر به صورت شكل )10( است:

www.noormags.ir
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 )مجموع دهار شب ه(: شب ه ساختار ییررسمی درمانگاه 10ش ش 

  https://socilyzer.com/ ملب :
 
 

 است: مشاهدهعابش  (11)ش ش  ،لیهای مشتبا ترسی  خ و  ارضی بین ااراد مربو  به بش 

 
 هاشب ه ساختار ییررسمی با خ و  ارضی تداکللده بش : 11ش ش 

  https://socilyzer.com/ ملب :
 

شکل 10: شبکه ساختار غیررسمی درمانگاه )مجموع چهار شبکه(
https://socilyzer.com :منبع

با ترسیم خطوط فرضی بین افراد مربوط به بخش های مختلف، شكل )11( قابل مشاهده است:

19 
 

 
 )مجموع دهار شب ه(: شب ه ساختار ییررسمی درمانگاه 10ش ش 

  https://socilyzer.com/ ملب :
 
 

 است: مشاهدهعابش  (11)ش ش  ،لیهای مشتبا ترسی  خ و  ارضی بین ااراد مربو  به بش 

 
 هاشب ه ساختار ییررسمی با خ و  ارضی تداکللده بش : 11ش ش 

  https://socilyzer.com/ ملب :
 

شکل 11: شبکه ساختار غیررسمی با خطوط فرضی جداکننده بخش ها
https://socilyzer.com :منبع

با توجه به شكل، یک دودستگی بین افراد بخش  پزشک یاری و تا حدودی اداری دیده می شود. 
از همه شاخص های مرکزیت قرابت/ این شبكه، می توان  )اهمیت( در  افراد  بیان مرکزیت  برای 

www.noormags.ir
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قرابت/ مرکزیت  شاخص  اساس  بر  کرد.  استفاده  واسطه ای  مرکزیت  و  مرکزیت  درجه  نزدیكی، 
نزدیكی، مهم ترین افراد ساختار غیررسمِی این درمانگاه در جدول )6( نمایش داده می شود. 

جدول 6: افراد با بیش ترين مرکزيت )اهمیت( بر اساس شاخص قرابت )نزديکی( در ساختار 
غیررسمی سازمان

 مشخص شدند.(

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

 و بخش کارکنان اداری با 

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

، بخش پزشک یاران با 

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

، بخش خدمات با 

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

)توضیح: بخش مدیریت با 

19 
 

 )مجموع دهار شب ه(: شب ه ساختار ییررسمی درمانگاه 11ش ش 
  /https://socilyzer.com ملب :

 
 

 است: مشاهدهعابش  (11)ش ش  ،های مشتلیبا ترسی  خ و  ارضی بین ااراد مربو  به بش 

 
 هاشب ه ساختار ییررسمی با خ و  ارضی تداکللده بش : 11ش ش 

  /https://socilyzer.com ملب :
 

در  )اهمیات(  شوده برای بیان مرک یت اارادا تا حدادی اداری دیده مییاری   شز بین ااراد بش  دادستگی یز ،با توته به ش ش
ای اساتفاده کارده بار اسااس شااخص      های مرک یت عرابت/ن دی ی، درته مرک یت ا مرک یت ااسا ه توان از همه شاخصمی ،این شب ه

  شودهنمای  داده می (6  )تدادر این درمانگاه  ترین ااراد ساختار ییررسمیکمه  ،مرک یت عرابت/ن دی ی
  

 سازماندر ساختار ییررسمی  )ن دی ی(  بر اساس شاخص عرابت )اهمیت( ترین مرک یت ی: ااراد با ب6تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه گراته متوسط نمره  متوسط نمره داده

35/4 39/4 59/161 61/1 44 3 B.J. 
22/3 23/4 93/91 66/1 41 4 M.M. 
1 15/2 1 65/1 1 12 A.H 
4/1 52/3 93/1 61/1 4 12 Kh.A. 
32/4 14/3 95 51/1 2 13 M.P. 
5/2 96/4 24/11 55/1 5 6 S.M. 
95/1 31/4 93/2 52/1 6 4 S.N. 

 /https://socilyzer.com ملب :
 

https://socilyzer.com :منبع

مهم ترین افراد ساختار غیررسمِی این درمانگاه، بر اساس شاخص قرابت/نزدیكی شامل مدیران، 
سه تن از اعضای کارکنان اداری و یک نفر از اعضای کارکنان خدماتی هستند. این افراد در آگاهی 

از امور و فعالیت های روزانه سایر افراد در شبكه و دسترسی به افراد، از سایرین برتری دارند. 
مهم ترین افراد ساختار غیررسمی درمانگاه بر اساس شاخص درجه مرکزیت )بیرون به درون(، 

به صورت جدول )7( است:

جدول 7: افراد با بیش ترين مرکزيت )اهمیت( بر اساس شاخص درجه مرکزيت بیرون به درون در 
ساختار غیررسمی سازمان

 مشخص شدند.(

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

 و بخش کارکنان اداری با 

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

، بخش پزشک یاران با 

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

، بخش خدمات با 

٢٠ 
 

در  (اهميـت)  شود. براي بيان مركزيت افرادو تا حدودي اداري ديده ميياري پزشك بين افراد بخش دودستگي يك ،با توجه به شكل
اي اسـتفاده كـرد. بـر اسـاس شـاخص      هاي مركزيت قرابت/نزديكي، درجه مركزيت و مركزيت واسـطه توان از همه شاخصمي ،اين شبكه

   شود.نمايش داده مي )6ل (جدودر اين درمانگاه  ترين افراد ساختار غيررسميِمهم ،مركزيت قرابت/نزديكي
   

  سازماندر ساختار غيررسمي  (نزديكي)  بر اساس شاخص قرابت (اهميت) ترين مركزيتشي: افراد با ب6جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه گرفته متوسط نمره   متوسط نمره داده

35/2 38/2 58/160 67/022 3 B.J.
49/3 43/2 83/87 66/020 2 M.M.
0 15/4 0 65/00 19 A.H
2/1 59/3 83/1 61/02  14  Kh.A.
39/2  72/3 85 57/04 13 M.P.
5/4 86/2 42/77 55/05 6 S.M.
85/1 37/2 83/9 54/06 2 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
  

ــراد ســاختار غيررســميِ مهــم ــرين اف ــاه ت ــن درمانگ ــت/نزديكي   ،اي ــر اســاس شــاخص قراب ــن از اعضــاي  ب ــديران، ســه ت شــامل م
هـاي روزانـه سـاير افـراد در     يـن افـراد در آگـاهي از امـور و فعاليـت     . اخـدماتي هسـتند   كاركنـان اداري و يـك نفـر از اعضـاي     كاركنان

  از سايرين برتري دارند.  ،ه افرادشبكه و دسترسي ب
  

  است:) 7جدول (صورت به ،(بيرون به درون) ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاه بر اساس شاخص درجه مركزيتمهم
  

  سازماندرون در ساختار غيررسمي بهدرجه مركزيت بيروناساس شاخص  بر (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 7جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با ياران، بخش پزشك   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي مركزيت درجه  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
0 15/4 0 65/0 0 19  A.H.
2/1 59/3 83/1 61/0 2 14Kh.A.
39/2 72/3 85 57/0 4 13M.P.
5/4 86/2 42/77 55/0 5 6S.M.
85/1 67/2 0 49/0 0 6F.B.
0 57/2 0 49/0 0 6V.N.
0 74/2 0 49/0 0 5Z.N.

  ttps://socilyzer.com/h منبع:
  

سـه نفـر از    ،همچنـين تـرين افـراد بـر اسـاس شـاخص درجـه مركزيـت هسـتند.         جـزء مهـم   ،شود كه مديران درمانگاهمالحظه مي
اداري ايــن  كاركنــانيــك نفــر از افــراد جــزء ايــن افــراد هســتند.  ،يــارپزشــك كاركنــاناداري و يــك نفــر از اعضــاي  كاركنــاناعضــاي 
  مشترك است.   )6(جدول  با) )7((جدول جدول 

)توضیح: بخش مدیریت با 

21 
 

شااامش ماادیران، سااه تاان از اعاااای  باار اساااس شاااخص عراباات/ن دی ی   ،ایاان درمانگاااه تاارین ااااراد ساااختار ییررساامیک مهاا 
هاای رازاناه ساایر اااراد در     یان اااراد در آگااهی از اماور ا ایالیات     ه اخادماتی هساتلد   کارکلاان اداری ا یاز نفار از اعااای     کارکلان

 از سایرین برتری دارنده  ،ه اارادشب ه ا دسترسی ب
 

 است:( 1تدا  ) وری به ،)بیران به دران( ترین ااراد ساختار ییررسمی درمانگاه بر اساس شاخص درته مرک یتمه 
 

 سازماندران در ساختار ییررسمی بهدرته مرک یت بیراناساس شاخص  بر )اهمیت( ترین مرک یتااراد با بی : 1تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی مرک یت درته  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
1 15/2 1 65/1 1 12 A.H. 
4/1 52/3 93/1 61/1 4 12 Kh.A. 
32/4 14/3 95 51/1 2 13 M.P. 
5/2 96/4 24/11 55/1 5 6 S.M. 
95/1 61/4 1 22/1 1 6 F.B. 
1 51/4 1 22/1 1 6  V.N. 
1 12/4 1 22/1 1 5  Z.N. 

 ttps://socilyzer.com/h ملب :
 

ساه نفار از    ،همچلاین تارین اااراد بار اسااس شااخص درتاه مرک یات هساتلده         تا   مها    ،شود که مدیران درمانگاهمالحره می
اداری ایاان  کارکلااانیااز نفاار از ااااراد تاا   ایاان ااااراد هسااتلده  ،یااار  شااز کارکلاااناداری ا یااز نفاار از اعاااای  کارکلاااناعاااای 
 مشترک استه   (6)تدا   با( (1))تدا  تدا  
 :است (9تدا  ) وری بهای ااس هبر اساس شاخص مرک یت  ،ترین ااراد ساختار ییررسمی درمانگاهمه 
 

 سازمانای در ساختار ییررسمی مرک یت ااس هبر اساس شاخص  )اهمیت( ترین مرک یتااراد با بی : 9تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یارانبش    شز ،   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
35/3 39/4 59/161 61/1 44 3   B.J. 
22/3 23/4 93/91 66/1 41 4 M.M. 
32/4 14/3 95 51/1 2 13  M.P 
23/1 29/4 93/12 51/1 1 3  V.GH. 
5/2 96/4 24/11 55/1 5 6  S.M. 
11/2 4/4 93/11 29/1 1 4  F.H. 
42/4 33/4 5/56 21/1 6 3  S.N. 

 /https://socilyzer.com ملب :
 

 کارکلااانخاادماتی ا سااه نفاار از اعاااای  کارکلاااناز اعاااای  یااز نفاار از ماادیران، سااه نفاار ،ایباار اساااس شاااخص مرک یاات ااساا ه
هااای عبلاای اداری در ایاان شااب ه بااا شااب ه کارکلااانیااز نفار از اعاااای   ،مشاااهده ماای شااودتاارین ااااراد هسااتلده مهاا  تا    ،اداری

 مشترک استه  

https://socilyzer.com :منبع

مالحظه می شود که مدیران درمانگاه، جزء مهم ترین افراد بر اساس شاخص درجه مرکزیت 
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هستند. همچنین، سه نفر از اعضای کارکنان اداری و یک نفر از اعضای کارکنان پزشک یار، جزء 
این افراد هستند. یک نفر از افراد کارکنان اداری جدول )7( با جدول )6( مشترك است. 

به صورت  واسطه ای  مرکزیت  اساس شاخص  بر  درمانگاه،  غیررسمی  ساختار  افراد  مهم ترین 
جدول )8( است:

جدول 8: افراد با بیش ترين مرکزيت )اهمیت( بر اساس شاخص مرکزيت واسطه ای در ساختار 
غیررسمی سازمان

 مشخص شدند.(

٢١ 
 

  :است )8جدول (صورت بهاي واسطهبر اساس شاخص مركزيت  ،ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاهمهم
  

  سازماناي در ساختار غيررسمي مركزيت واسطهبر اساس شاخص  (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 8جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با يارانبخش پزشك ،   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
35/3 38/2 58/16067/0 22 3 B.J.
49/3 43/2 83/8766/0 20 2 M.M.
39/2 72/3 8557/0 4 13 M.P
93/1 48/2 83/7951/0 7 3 V.GH.
5/4 86/2 42/7755/0 5 6 S.M.
11/4 2/2 83/7148/0 7 2 F.H.
24/2 33/2 5/5641/0 6 3 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
 

 كاركنــانخــدماتي و ســه نفــر از اعضــاي  كاركنــاناز اعضــاي  يــك نفــر از مــديران، ســه نفــر ،ايبــر اســاس شــاخص مركزيــت واســطه
هــاي قبلــي اداري در ايــن شــبكه بــا شــبكه كاركنــانيــك نفــر از اعضــاي  ،مشــاهده مــي شــودتــرين افــراد هســتند. مهــم جــزء ،اداري

  مشترك است.  
ـ  تـوان اثرگـذارترين افـراد سـازمان غيررسـمي درمانگـاه را مـد       با مقايسه سه جـدول مـي   ،طوركليبه دو نفـر  عـالوه   هيران داخلـي ب

ــدماتي    ــادر خ ــر از اعضــاي ك ــك نف ــادر اداري و ي ــهاز اعضــاي ك ــت دانســت. اگرچ ــه  اهمي ــذار ب ــراد تاثيرگ ــبكه اف ــك ش ــاي تفكي ه
  دار است.  اجتماعي گوناگون نيز در جايگاه خود معني

ــه عــالوه، ــا مالحظــه  ب ــراد   بخــش اداريپــس از مــديريت، ، (اهميــت) مركزيــت ســه جــدول توأمــانب ــه دليــل آنكــه تعــداد اف ب
بـيش از    ،جـدول)  3فـرد غيـر تكـراري در     6بيشتري در جـداول مهمتـرين افـراد از نظـر شـاخص هـاي مختلـف داشـت (         غيرتكراري

تـوان  بـا نگـاه بـه نمـودار سـاختار غيررسـمي درمانگـاه مـي         نيـز  ايـن مطلـب را  يـار حـائز اهميـت اسـت.     هاي خـدمات و پزشـك  بخش
  كرد.مشاهده شبكه  مركزدر  ادارير نقاط مربوط به بخش تصورت حضور بيشبه

كه بيان آن حائز اهميت است.  ؛خورداي به چشم ميهاي عمدهها، تفاوتدر عين وجود شباهت ،با مقايسه ساختار رسمي و غيررسمي
) 11اختار غيررسـمي (شـكل   طور كه در سآن ،و تا حدودي بين بخش اداري يارانپزشك بخش وجود شكاف بين كاركنانكه نخست اين
در نوع خود جالـب   ،اي، اهميت كاركنان خدماتي از منظر مركزيت واسطهكهدوم ايندر ساختار رسمي مشاهده نمي شود.  ،شودديده مي

نظـر   مـورد مطلبي است كه از شـبكه رسـمي سـازمان     ،بعد از مديريت ،در مجموع، اهميت كاركنان بخش اداري كهسوم اينتوجه است. 
آنـان در سـاختار    باالدسـتي  توان معـادل جايگـاه  را ميرسمي  واقع شدن مديران در مركز ساختار غيراما در عين حال،  ست نمي آيد.بد

  رسمي سازمان دانست.

 گيرينتيجه 
 ،هـا ن آنبـي  هـاي ارتبـاط هاي اجزاي شبكه و انواع ها، نقششامل مشخصه ،هاي اجتماعيبا ارائه تفصيلي تحليل شبكه ،مقالهدر اين 

هاي اجتماعي افزار تحليل شبكهنرم يكاز  ،براي اين منظوريك نمونه واقعي شد.  براي فرآيند تحليل شبكه اجتماعيسازي سعي در پياده
در سـازمان   غيررسـمي  حاصل از انـواع روابـط   با رسم شبكه برآينديِ ،درنهايت. پردازدميهاي اجتماعي تحليل شبكهبه كه  ؛استفاده شد

 همـه كـه  هاي مختلف مورد شناسايي قـرار گرفـت. بـدون ادعـاي ايـن     ساختار غيررسمي آن ترسيم و نقش افراد موثر از بخش نظر،مورد
با رويكـردي كـامال متفـاوت بـه شـبكه تعـامالت افـراد يـك          مقالهاز صحت كامل برخوردار است، اين  پژوهشهاي موجود در اين تحليل

 و بخش کارکنان اداری با 

٢١ 
 

  :است )8جدول (صورت بهاي واسطهبر اساس شاخص مركزيت  ،ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاهمهم
  

  سازماناي در ساختار غيررسمي مركزيت واسطهبر اساس شاخص  (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 8جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با يارانبخش پزشك ،   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
35/3 38/2 58/16067/0 22 3 B.J.
49/3 43/2 83/8766/0 20 2 M.M.
39/2 72/3 8557/0 4 13 M.P
93/1 48/2 83/7951/0 7 3 V.GH.
5/4 86/2 42/7755/0 5 6 S.M.
11/4 2/2 83/7148/0 7 2 F.H.
24/2 33/2 5/5641/0 6 3 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
 

 كاركنــانخــدماتي و ســه نفــر از اعضــاي  كاركنــاناز اعضــاي  يــك نفــر از مــديران، ســه نفــر ،ايبــر اســاس شــاخص مركزيــت واســطه
هــاي قبلــي اداري در ايــن شــبكه بــا شــبكه كاركنــانيــك نفــر از اعضــاي  ،مشــاهده مــي شــودتــرين افــراد هســتند. مهــم جــزء ،اداري

  مشترك است.  
ـ  تـوان اثرگـذارترين افـراد سـازمان غيررسـمي درمانگـاه را مـد       با مقايسه سه جـدول مـي   ،طوركليبه دو نفـر  عـالوه   هيران داخلـي ب

ــدماتي    ــادر خ ــر از اعضــاي ك ــك نف ــادر اداري و ي ــهاز اعضــاي ك ــت دانســت. اگرچ ــه  اهمي ــذار ب ــراد تاثيرگ ــبكه اف ــك ش ــاي تفكي ه
  دار است.  اجتماعي گوناگون نيز در جايگاه خود معني

ــه عــالوه، ــا مالحظــه  ب ــراد   بخــش اداريپــس از مــديريت، ، (اهميــت) مركزيــت ســه جــدول توأمــانب ــه دليــل آنكــه تعــداد اف ب
بـيش از    ،جـدول)  3فـرد غيـر تكـراري در     6بيشتري در جـداول مهمتـرين افـراد از نظـر شـاخص هـاي مختلـف داشـت (         غيرتكراري

تـوان  بـا نگـاه بـه نمـودار سـاختار غيررسـمي درمانگـاه مـي         نيـز  ايـن مطلـب را  يـار حـائز اهميـت اسـت.     هاي خـدمات و پزشـك  بخش
  كرد.مشاهده شبكه  مركزدر  ادارير نقاط مربوط به بخش تصورت حضور بيشبه

كه بيان آن حائز اهميت است.  ؛خورداي به چشم ميهاي عمدهها، تفاوتدر عين وجود شباهت ،با مقايسه ساختار رسمي و غيررسمي
) 11اختار غيررسـمي (شـكل   طور كه در سآن ،و تا حدودي بين بخش اداري يارانپزشك بخش وجود شكاف بين كاركنانكه نخست اين
در نوع خود جالـب   ،اي، اهميت كاركنان خدماتي از منظر مركزيت واسطهكهدوم ايندر ساختار رسمي مشاهده نمي شود.  ،شودديده مي

نظـر   مـورد مطلبي است كه از شـبكه رسـمي سـازمان     ،بعد از مديريت ،در مجموع، اهميت كاركنان بخش اداري كهسوم اينتوجه است. 
آنـان در سـاختار    باالدسـتي  توان معـادل جايگـاه  را ميرسمي  واقع شدن مديران در مركز ساختار غيراما در عين حال،  ست نمي آيد.بد

  رسمي سازمان دانست.

 گيرينتيجه 
 ،هـا ن آنبـي  هـاي ارتبـاط هاي اجزاي شبكه و انواع ها، نقششامل مشخصه ،هاي اجتماعيبا ارائه تفصيلي تحليل شبكه ،مقالهدر اين 

هاي اجتماعي افزار تحليل شبكهنرم يكاز  ،براي اين منظوريك نمونه واقعي شد.  براي فرآيند تحليل شبكه اجتماعيسازي سعي در پياده
در سـازمان   غيررسـمي  حاصل از انـواع روابـط   با رسم شبكه برآينديِ ،درنهايت. پردازدميهاي اجتماعي تحليل شبكهبه كه  ؛استفاده شد

 همـه كـه  هاي مختلف مورد شناسايي قـرار گرفـت. بـدون ادعـاي ايـن     ساختار غيررسمي آن ترسيم و نقش افراد موثر از بخش نظر،مورد
با رويكـردي كـامال متفـاوت بـه شـبكه تعـامالت افـراد يـك          مقالهاز صحت كامل برخوردار است، اين  پژوهشهاي موجود در اين تحليل

، بخش پزشک یاران با 

٢١ 
 

  :است )8جدول (صورت بهاي واسطهبر اساس شاخص مركزيت  ،ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاهمهم
  

  سازماناي در ساختار غيررسمي مركزيت واسطهبر اساس شاخص  (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 8جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با يارانبخش پزشك ،   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
35/3 38/2 58/16067/0 22 3 B.J.
49/3 43/2 83/8766/0 20 2 M.M.
39/2 72/3 8557/0 4 13 M.P
93/1 48/2 83/7951/0 7 3 V.GH.
5/4 86/2 42/7755/0 5 6 S.M.
11/4 2/2 83/7148/0 7 2 F.H.
24/2 33/2 5/5641/0 6 3 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
 

 كاركنــانخــدماتي و ســه نفــر از اعضــاي  كاركنــاناز اعضــاي  يــك نفــر از مــديران، ســه نفــر ،ايبــر اســاس شــاخص مركزيــت واســطه
هــاي قبلــي اداري در ايــن شــبكه بــا شــبكه كاركنــانيــك نفــر از اعضــاي  ،مشــاهده مــي شــودتــرين افــراد هســتند. مهــم جــزء ،اداري

  مشترك است.  
ـ  تـوان اثرگـذارترين افـراد سـازمان غيررسـمي درمانگـاه را مـد       با مقايسه سه جـدول مـي   ،طوركليبه دو نفـر  عـالوه   هيران داخلـي ب

ــدماتي    ــادر خ ــر از اعضــاي ك ــك نف ــادر اداري و ي ــهاز اعضــاي ك ــت دانســت. اگرچ ــه  اهمي ــذار ب ــراد تاثيرگ ــبكه اف ــك ش ــاي تفكي ه
  دار است.  اجتماعي گوناگون نيز در جايگاه خود معني

ــه عــالوه، ــا مالحظــه  ب ــراد   بخــش اداريپــس از مــديريت، ، (اهميــت) مركزيــت ســه جــدول توأمــانب ــه دليــل آنكــه تعــداد اف ب
بـيش از    ،جـدول)  3فـرد غيـر تكـراري در     6بيشتري در جـداول مهمتـرين افـراد از نظـر شـاخص هـاي مختلـف داشـت (         غيرتكراري

تـوان  بـا نگـاه بـه نمـودار سـاختار غيررسـمي درمانگـاه مـي         نيـز  ايـن مطلـب را  يـار حـائز اهميـت اسـت.     هاي خـدمات و پزشـك  بخش
  كرد.مشاهده شبكه  مركزدر  ادارير نقاط مربوط به بخش تصورت حضور بيشبه

كه بيان آن حائز اهميت است.  ؛خورداي به چشم ميهاي عمدهها، تفاوتدر عين وجود شباهت ،با مقايسه ساختار رسمي و غيررسمي
) 11اختار غيررسـمي (شـكل   طور كه در سآن ،و تا حدودي بين بخش اداري يارانپزشك بخش وجود شكاف بين كاركنانكه نخست اين
در نوع خود جالـب   ،اي، اهميت كاركنان خدماتي از منظر مركزيت واسطهكهدوم ايندر ساختار رسمي مشاهده نمي شود.  ،شودديده مي

نظـر   مـورد مطلبي است كه از شـبكه رسـمي سـازمان     ،بعد از مديريت ،در مجموع، اهميت كاركنان بخش اداري كهسوم اينتوجه است. 
آنـان در سـاختار    باالدسـتي  توان معـادل جايگـاه  را ميرسمي  واقع شدن مديران در مركز ساختار غيراما در عين حال،  ست نمي آيد.بد

  رسمي سازمان دانست.

 گيرينتيجه 
 ،هـا ن آنبـي  هـاي ارتبـاط هاي اجزاي شبكه و انواع ها، نقششامل مشخصه ،هاي اجتماعيبا ارائه تفصيلي تحليل شبكه ،مقالهدر اين 

هاي اجتماعي افزار تحليل شبكهنرم يكاز  ،براي اين منظوريك نمونه واقعي شد.  براي فرآيند تحليل شبكه اجتماعيسازي سعي در پياده
در سـازمان   غيررسـمي  حاصل از انـواع روابـط   با رسم شبكه برآينديِ ،درنهايت. پردازدميهاي اجتماعي تحليل شبكهبه كه  ؛استفاده شد

 همـه كـه  هاي مختلف مورد شناسايي قـرار گرفـت. بـدون ادعـاي ايـن     ساختار غيررسمي آن ترسيم و نقش افراد موثر از بخش نظر،مورد
با رويكـردي كـامال متفـاوت بـه شـبكه تعـامالت افـراد يـك          مقالهاز صحت كامل برخوردار است، اين  پژوهشهاي موجود در اين تحليل

، بخش خدمات با 

٢١ 
 

  :است )8جدول (صورت بهاي واسطهبر اساس شاخص مركزيت  ،ترين افراد ساختار غيررسمي درمانگاهمهم
  

  سازماناي در ساختار غيررسمي مركزيت واسطهبر اساس شاخص  (اهميت) ترين مركزيتافراد با بيش: 8جدول 
  .)مشخص شدند    با و بخش كاركنان اداري    با يارانبخش پزشك ،   با  ، بخش خدماتمديريت با     بخش (توضيح: 

 نام ورودي درجه مركزيت  خروجي مركزيتدرجه قرابت (نزديكي) ايمركزيت واسطه متوسط نمره گرفته   متوسط نمره داده
35/3 38/2 58/16067/0 22 3 B.J.
49/3 43/2 83/8766/0 20 2 M.M.
39/2 72/3 8557/0 4 13 M.P
93/1 48/2 83/7951/0 7 3 V.GH.
5/4 86/2 42/7755/0 5 6 S.M.
11/4 2/2 83/7148/0 7 2 F.H.
24/2 33/2 5/5641/0 6 3 S.N.

  /https://socilyzer.com منبع:
 

 كاركنــانخــدماتي و ســه نفــر از اعضــاي  كاركنــاناز اعضــاي  يــك نفــر از مــديران، ســه نفــر ،ايبــر اســاس شــاخص مركزيــت واســطه
هــاي قبلــي اداري در ايــن شــبكه بــا شــبكه كاركنــانيــك نفــر از اعضــاي  ،مشــاهده مــي شــودتــرين افــراد هســتند. مهــم جــزء ،اداري

  مشترك است.  
ـ  تـوان اثرگـذارترين افـراد سـازمان غيررسـمي درمانگـاه را مـد       با مقايسه سه جـدول مـي   ،طوركليبه دو نفـر  عـالوه   هيران داخلـي ب

ــدماتي    ــادر خ ــر از اعضــاي ك ــك نف ــادر اداري و ي ــهاز اعضــاي ك ــت دانســت. اگرچ ــه  اهمي ــذار ب ــراد تاثيرگ ــبكه اف ــك ش ــاي تفكي ه
  دار است.  اجتماعي گوناگون نيز در جايگاه خود معني

ــه عــالوه، ــا مالحظــه  ب ــراد   بخــش اداريپــس از مــديريت، ، (اهميــت) مركزيــت ســه جــدول توأمــانب ــه دليــل آنكــه تعــداد اف ب
بـيش از    ،جـدول)  3فـرد غيـر تكـراري در     6بيشتري در جـداول مهمتـرين افـراد از نظـر شـاخص هـاي مختلـف داشـت (         غيرتكراري

تـوان  بـا نگـاه بـه نمـودار سـاختار غيررسـمي درمانگـاه مـي         نيـز  ايـن مطلـب را  يـار حـائز اهميـت اسـت.     هاي خـدمات و پزشـك  بخش
  كرد.مشاهده شبكه  مركزدر  ادارير نقاط مربوط به بخش تصورت حضور بيشبه

كه بيان آن حائز اهميت است.  ؛خورداي به چشم ميهاي عمدهها، تفاوتدر عين وجود شباهت ،با مقايسه ساختار رسمي و غيررسمي
) 11اختار غيررسـمي (شـكل   طور كه در سآن ،و تا حدودي بين بخش اداري يارانپزشك بخش وجود شكاف بين كاركنانكه نخست اين
در نوع خود جالـب   ،اي، اهميت كاركنان خدماتي از منظر مركزيت واسطهكهدوم ايندر ساختار رسمي مشاهده نمي شود.  ،شودديده مي

نظـر   مـورد مطلبي است كه از شـبكه رسـمي سـازمان     ،بعد از مديريت ،در مجموع، اهميت كاركنان بخش اداري كهسوم اينتوجه است. 
آنـان در سـاختار    باالدسـتي  توان معـادل جايگـاه  را ميرسمي  واقع شدن مديران در مركز ساختار غيراما در عين حال،  ست نمي آيد.بد

  رسمي سازمان دانست.

 گيرينتيجه 
 ،هـا ن آنبـي  هـاي ارتبـاط هاي اجزاي شبكه و انواع ها، نقششامل مشخصه ،هاي اجتماعيبا ارائه تفصيلي تحليل شبكه ،مقالهدر اين 

هاي اجتماعي افزار تحليل شبكهنرم يكاز  ،براي اين منظوريك نمونه واقعي شد.  براي فرآيند تحليل شبكه اجتماعيسازي سعي در پياده
در سـازمان   غيررسـمي  حاصل از انـواع روابـط   با رسم شبكه برآينديِ ،درنهايت. پردازدميهاي اجتماعي تحليل شبكهبه كه  ؛استفاده شد

 همـه كـه  هاي مختلف مورد شناسايي قـرار گرفـت. بـدون ادعـاي ايـن     ساختار غيررسمي آن ترسيم و نقش افراد موثر از بخش نظر،مورد
با رويكـردي كـامال متفـاوت بـه شـبكه تعـامالت افـراد يـك          مقالهاز صحت كامل برخوردار است، اين  پژوهشهاي موجود در اين تحليل

)توضیح: بخش مدیریت با 
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شااامش ماادیران، سااه تاان از اعاااای  باار اساااس شاااخص عراباات/ن دی ی   ،ایاان درمانگاااه تاارین ااااراد ساااختار ییررساامیک مهاا 
هاای رازاناه ساایر اااراد در     یان اااراد در آگااهی از اماور ا ایالیات     ه اخادماتی هساتلد   کارکلاان اداری ا یاز نفار از اعااای     کارکلان

 از سایرین برتری دارنده  ،ه اارادشب ه ا دسترسی ب
 

 است:( 1تدا  ) وری به ،)بیران به دران( ترین ااراد ساختار ییررسمی درمانگاه بر اساس شاخص درته مرک یتمه 
 

 سازماندران در ساختار ییررسمی بهدرته مرک یت بیراناساس شاخص  بر )اهمیت( ترین مرک یتااراد با بی : 1تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یاران، بش    شز   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی مرک یت درته  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
1 15/2 1 65/1 1 12 A.H. 
4/1 52/3 93/1 61/1 4 12 Kh.A. 
32/4 14/3 95 51/1 2 13 M.P. 
5/2 96/4 24/11 55/1 5 6 S.M. 
95/1 61/4 1 22/1 1 6 F.B. 
1 51/4 1 22/1 1 6  V.N. 
1 12/4 1 22/1 1 5  Z.N. 

 ttps://socilyzer.com/h ملب :
 

ساه نفار از    ،همچلاین تارین اااراد بار اسااس شااخص درتاه مرک یات هساتلده         تا   مها    ،شود که مدیران درمانگاهمالحره می
اداری ایاان  کارکلااانیااز نفاار از ااااراد تاا   ایاان ااااراد هسااتلده  ،یااار  شااز کارکلاااناداری ا یااز نفاار از اعاااای  کارکلاااناعاااای 
 مشترک استه   (6)تدا   با( (1))تدا  تدا  
 :است (9تدا  ) وری بهای ااس هبر اساس شاخص مرک یت  ،ترین ااراد ساختار ییررسمی درمانگاهمه 
 

 سازمانای در ساختار ییررسمی مرک یت ااس هبر اساس شاخص  )اهمیت( ترین مرک یتااراد با بی : 9تدا  
 ه(مششص شدند    با ا بش  کارکلان اداری    با یارانبش    شز ،   با  ، بش  خدمایمدیریت با     بش  )توضیح: 

 نا  ارادی درته مرک یت  خراتی مرک یت درته عرابت )ن دی ی( ایمرک یت ااس ه متوسط نمره گراته  متوسط نمره داده
35/3 39/4 59/161 61/1 44 3   B.J. 
22/3 23/4 93/91 66/1 41 4 M.M. 
32/4 14/3 95 51/1 2 13  M.P 
23/1 29/4 93/12 51/1 1 3  V.GH. 
5/2 96/4 24/11 55/1 5 6  S.M. 
11/2 4/4 93/11 29/1 1 4  F.H. 
42/4 33/4 5/56 21/1 6 3  S.N. 

 /https://socilyzer.com ملب :
 

 کارکلااانخاادماتی ا سااه نفاار از اعاااای  کارکلاااناز اعاااای  یااز نفاار از ماادیران، سااه نفاار ،ایباار اساااس شاااخص مرک یاات ااساا ه
هااای عبلاای اداری در ایاان شااب ه بااا شااب ه کارکلااانیااز نفار از اعاااای   ،مشاااهده ماای شااودتاارین ااااراد هسااتلده مهاا  تا    ،اداری

 مشترک استه  

https://socilyzer.com :منبع

بر اساس شاخص مرکزیت واسطه ای، یک نفر از مدیران، سه نفر از اعضای کارکنان خدماتی و 
سه نفر از اعضای کارکنان اداری، جزء  مهم ترین افراد هستند. مشاهده می شود، یک نفر از اعضای 

کارکنان اداری در این شبكه با شبكه های قبلی مشترك است. 
به طورکلی، با مقایسه سه جدول می توان اثرگذارترین افراد سازمان غیررسمی درمانگاه را مدیران 
داخلی به  عالوه دو نفر از اعضای کادر اداری و یک نفر از اعضای کادر خدماتی دانست. اگرچه اهمیت 

افراد تاثیرگذار به  تفكیک شبكه های اجتماعی گوناگون نیز در جایگاه خود معنی دار است. 
به عالوه، با مالحظه توأمان سه جدول مرکزیت )اهمیت(، پس از مدیریت، بخش اداری به 
دلیل آنكه تعداد افراد غیرتكراری بیشتری در جداول مهمترین افراد از نظر شاخص های مختلف 
داشت )6 فرد غیر تكراری در 3 جدول(، بیش از بخش های خدمات و پزشک یار حائز اهمیت است. 
این مطلب را نیز با نگاه به نمودار ساختار غیررسمی درمانگاه می توان به صورت حضور بیش تر نقاط 

مربوط به بخش اداری در مرکز شبكه مشاهده کرد.
به  عمده ای  تفاوت های  شباهت ها،  وجود  عین  در  غیررسمی،  و  رسمی  ساختار  مقایسه  با 
چشم می خورد؛ که بیان آن حائز اهمیت است. نخست این که وجود شكاف بین کارکنان بخش 
دیده   )11 )شكل  غیررسمی  ساختار  در  که  آن طور  اداری،  بخش  بین  حدودی  تا  و  پزشک یاران 
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می شود، در ساختار رسمی مشاهده نمی شود. دوم این که، اهمیت کارکنان خدماتی از منظر مرکزیت 
واسطه ای، در نوع خود جالب توجه است. سوم این که در مجموع، اهمیت کارکنان بخش اداری، 
بعد از مدیریت، مطلبی است که از شبكه رسمی سازمان مورد نظر بدست نمی آید. اما در عین حال، 
واقع شدن مدیران در مرکز ساختار غیر رسمی را می توان معادل جایگاه باالدستی آنان در ساختار 

رسمی سازمان دانست.

نتیجه گیری

در این مقاله، با ارائه تفصیلی تحلیل شبكه های اجتماعی، شامل مشخصه ها، نقش های اجزای 
شبكه و انواع ارتباط های بین آن ها، سعی در پیاده سازی فرآیند تحلیل شبكه اجتماعی برای یک 
استفاده شد؛ که  اجتماعی  نرم افزار تحلیل شبكه های  از یک  این منظور،  برای  واقعی شد.  نمونه 
به تحلیل شبكه های اجتماعی می پردازد. درنهایت، با رسم شبكه برآیندِی حاصل از انواع روابط 
غیررسمی در سازمان موردنظر، ساختار غیررسمی آن ترسیم و نقش افراد مؤثر از بخش های مختلف 
مورد شناسایی قرار گرفت. بدون ادعای این که همه تحلیل های موجود در این پژوهش از صحت 
کامل برخوردار است، این مقاله با رویكردی کامال متفاوت به شبكه تعامالت افراد یک سازمان، 
فرای چارچوب های رسمی آن پرداخت، که تمایز مشخص آن چه از بررسی شبكه های غیررسمی 

به دست آمد، با آن چه به عنوان درخت سلسله مراتبی شناخته می شود، به خوبی نمایان است. 
چنان که از نتایج این پژوهش به دست آمد، مدیران سازمان از مرکزیت باالیی در ساختار غیررسمی 
اما می تواند زمینه ساز بروز  تلقی می شود،  از یک سو نشانه ای مثبت  اگرچه  بودند؛ که  آن برخوردار 
فشارهای مسئولیتی زیاد بر این افراد باشد. این مطلب با گفته های غیررسمی یكی از مدیران داخلی 
این سازمان نیز تا حدودی مطابقت داشت. به عالوه، تحلیل شبكه های اجتماعی نشان داد که در برخی 
مواقع، بخش بندی های انجام شده با آن چه در عمل اتفاق می افتد، متفاوت است. بنابراین، می تواند 

مدیران را به کاوش دالیل عدم هم خوانی شبكه رسمی و غیررسمی سازمان ترغیب کند. 
از آن جا که در پژوهش های قبلی، به رابطه بین مشخصه های روانشناختی افراد با نقش آن ها 
در شبكه اجتماعی اشاره شده است، نخست، بررسی فرضیاتی مبنی بر رابطه بین این مشخصه ها 
و نقش های مختلف در شبكه اجتماعی، رهیافت پژوهش های بعدی خواهد بود. دوم، نتایج به دست 
آمده از شبكه غیررسمی می تواند دیدی اجمالی در مورد مشخصه های روانشناختی کارکنان سازمان 
با جایگاه های مختلف در شبكه اجتماعی و سازمان غیررسمی به ما بدهد. به طور مثال، احتمال 
این که افراد حاشیه ای شبكه دارای شخصیت درون گراتر و افراد مرکزی/کلیدی دارای شخصیت 
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برون گراتر باشند، بیش تر است. سوم، به دلیل این که بافت سازمان مورد بررسی این مقاله، عمومًا از 
بانوان تشکیل شده بود، ممکن است نوع روابط برقرار شده، تحت تاثیر نوعی جهت گیری جنسیتی 
با نسبت  بنابراین، تحلیل شبکه های اجتماعی سازمان های دیگر، به خصوص سازمان هایی  باشد. 
در  جنسیتی  تفاوت های  ابعاد  برخی  شدن  روشن  به  می تواند  محور  مردم  حتی  یا  برابر  جنسیتی 

برقراری انواع ارتباط ها و تعامالت بین شخصی کمک کند. 
در آخر این که، به دلیل استفاده از نرم افزار موردنظر در این پژوهش، برای نخستین بار، هم چنان 
احتمال ضعف هایی در تفسیر و توضیح اطالعات به دست آمده وجود دارد. درنتیجه، تکرار این روش 

در موارد دیگر می تواند از کاستی های اشاره شده، تا جای ممکن بکاهد. 

منابع

الف( فارسی
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