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 18/10/97 ، تاریخ تایید:18/6/97 تاریخ دریافت:

 چکیده
رسان مختلف با سبک زندگی دانشجویان گره خورده است. این  های اجتماعی و پیام استفاده از شبکه امروزه
واره دانشجویان در  رسد عادت نظر می ها در سرانه اینترنت مصرفی دانشجویان جایگاه مهمی پیدا کرده و به شبکه
های سبک زندگی، تحت تأثیر  و سایر زمینههای مختلف نظیر مطالعه، تفریح، اطالع از آخرین اطالعات، اخبار  حوزه
استفاده دانشجویان از های مذکور قرارگرفته است. این پژوهش در تالش است تا به این سؤال پاسخ دهد که  شبکه
های نظام دانشگاهی خصوصا مدیریت دانش نیازمند چه راهبردهایی از  های اجتماعی برای تحقق رسالت شبکه

 ت؟جنس سیاستگذاری فرهنگی اس
گویی به سؤال مذکور از دو روش پژوهش کمّی و کیفی استفاده شده است. برای بررسی شیوه  برای پاسخ

 7گیری به شیوۀ تصادفی  در میان دانشجویان  های اجتماعی از روش پیمایش با نمونه استفاده دانشجویان از شبکه
استاد  1۴ذاری فرهنگی از ابزار مصاحبه با دانشگاه ممتاز شهر تهران و برای ارائه راهبردهایی از جنس سیاستگ

 شده در عرصه مطالعات فضای مجازی استفاده شده است. دانشگاه شناخته 
 5/25گذاری مطالب دیگران است.  های پژوهش، رویکرد اکثریت دانشجویان، صرفاً اشتراک براساس یافته

گذاری مطالب دیگران است و تنها  رفاً اشتراکدرصد دانشجویان در اولویت اوّل خود اعالم کردند که تمایل آنها ص
درصد دانشجویان  2۳درصد دانشجویان اعالم کردند که در اولویت اوّل خود به تولید محتوا گرایش دارند.  7/11

گرا  درصد دانشجویان به دانلود گرایش دارند. این امر بیانگر مصرف 18مرور صرف مطالب گرایش داشته و  نیز به
است. عمده محتوای مصرفی دانشجویان، اخبار،   رسان های اجتماعی و پیام ن ایرانی در شبکهبودن دانشجویا

درصد دانشجویان اذعان کردند که در اولویت اوّل خود  ۴/21ای که  گونه های سیاسی است. به اطالعات و تحلیل
سوی  صد دانشجویان بهدر 8/17گذارند.  های سیاسی را با دیگران به اشتراک می اخبار، اطالعات و تحلیل

گذاری مطالب درسی و  سوی اشتراک درصد دانشجویان به ۴/1۳گذاری طنز و جوک گرایش دارند و تنها  اشتراک
اند به ابزار مدیریت  در کشور نتوانسته  رسان های اجتماعی و پیام رسد شبکه نظر می علمی گرایش دارند. بنابراین به

یل این امر و ارائه راهبردهایی از جنس سیاستگذاری از طریق مصاحبه عمیق ها تبدیل شوند. دال دانش در دانشگاه
های  با اساتید، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نتایج مصاحبه عمیق حکایت از آن دارد که در حوزۀ سیاست

ها  سئولین دانشگاهای در میان دانشجویان، اساتید و م راهبردی نیازمند ترویج تفکر انتقادی و افزایش سواد رسانه
های تخصصی و...( و  افزاری )ایجاد شبکه های سخت زمان در عرصه های هم هستیم. عالوه بر این، سیاستگذاری

هایی برای تشویق اساتید و دانشجویان به تولید  نامه افزاری )اختصاص بودجه به حوزه تولید محتوا، تدوین آیین نرم
 ای و...( ضرورت دارد. متناسب با سبک زندگی شبکهمحتوای علمی، اصالح ساختار اجتماعی 
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 و تعریف مسئله  مقدمه
بیانگر واقعی  1امروزه شاهد جریان عظیم زندگی در فضای مجازی هستیم. مفهوم زندگی دوم

معتقد است در  2ازی و جریان داشتن زندگی در فضای مجازی است. کاستلزبودن فضای مج

تبدیل به « مکان فیزیکی»عنوان  فضای جدید، معنای جوامع بازسازی شده و نگاه به جوامع به

زمان با انقالب اطالعاتی،  (. همCastells, 1993: 475-488شود ) می ۳« هافضای جریان»

عنوان  ای، روز به روز بر اهمیت دانش به عۀ جوامع شبکهگیری جوامع اطالعاتی و توس شکل

های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افزوده شده و  منبعی عظیم برای برتری در رقابت

اطمینان و اتکاء مزیت  محور، منشأ قابل  دانش  این امر تا جایی پیش رفته است که در اقتصاد

: 1۳87ارگیری اطـالعات است )عالم تبریز و باقرزاده آذر،و بکـ  گذاری ، تولید، به اشتراک رقابتی

های  سرمایه  های موفق اجتماعی کسانی هستند که بتوانند گروه»(. بنابراین در عصر حاضر 9۳

مدیریت کنند تا اهداف خود   عملیاتی  های شکل پایدار و با ثبات در قالب فعالیت علمی خود را به

(. شواب، Droge et al, 2003: 541« )یازند وری باالتری دست رهرا به سر انجام رسانده و به به

های قدرتمندی برای تسهیم  های اجتماعی، مکانیزم آوجی و کاماچو تاکرمن معتقدند که شبکه

یابند )شواب، آوجی و کاماچو،  منظور توسعه پایدار، ارتقا میدانش و اطالعات هستند و به

فرهنگی،   ترین منابع قدرت تأثیرگذار در توسعه همیکی از م»(. از سوی دیگر 15: 1۳96

ها هستند که مرکز تولید و اشاعه علم و فکر و فرهنگ  جامعه، دانشگاه  اجتماعی و اقتصادی هر

 (. 121: 1۳91)اشتیاقی و همکاران،« هستند

های اجتماعی در نهاد دانشگاه برای  رسد چنانچه از شبکه نظر می بر همین اساس به

توان از این بستر برای توسعه علمی، آموزشی و  نش و اطالعات استفاده شود، میمدیریت دا

 ۴برداری نمود. در همین خصوص کروس پژوهشی کشور با هدف نیل به توسعه پایدار بهره

های مجازی در زمینۀ آموزش و یادگیری باعث افزایش  دهد که چگونه تشکیل گروه نشان می

گذاری اشتراک(. شاید بتوان گفت بهCross, 1998: 4-11) شود مشارکت علمی دانشجویان می

های برخی کشورهای جهان است.  های اجتماعی در دانشگاه دانش یکی از کارکردهای شبکه

گذاری دانش  اشتراک هایی مجازی برای تولید علم، به در این کشورها شاهد تشکیل گروه

 (. Bielaczyc, 1999: 269-291هستیم )
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های مجازی، درصد زیادی از ایشان  شده با اعضای گروه های انجام بههمچنین در مصاح

اند که از طریق مشارکت در مباحث علمی و دانشگاهی نیازهای علمی و آموزشی  اظهار کرده

های  (. بنابراین گسترش شبکهRovai, 2002: 197-211آنها تا حدود زیادی برآورده شده است)

سو منجر به توسعۀ ارتباطات انسانی در میان  چند از یکاجتماعی و استفاده از اینترنت هر 

ها  هایی در میان دانشجویان، دانشگاه جوامع مختلف شده است، از سوی دیگر باعث ایجاد شبکه

های اجتماعی در ارتباط با  پژوهشی شده و نویدبخش نقش مهم شبکه ـ  و سایر اقشار علمی 

گذاری  اشتراک های اجتماعی در به وۀ شبکهموضوع یاد شده است. صرف نظر از ظرفیت بالق

استفاده دانشجویان از دانش و اطالعات، در این مقاله به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که 

های نظام دانشگاهی خصوصا مدیریت دانش نیازمند چه  های اجتماعی برای تحقق رسالت شبکه

 فرهنگی است؟ سیاستگذاریراهبردهایی از جنس 

گویی به سؤال  ، در بخش اوّل این مقاله تالش شده است تا با هدف پاسخبر همین اساس

های اجتماعی، ضمن ارائه تصویری از  مذکور با بیان نظرات و نظریات مرتبط با موضوع شبکه

های علمی تخصصی، مدلی برای استفاده بهینه از  های اجتماعی در حوزه تأثیرگذاری شبکه

ه ترسیم شود. در بخش دوم از طریق انجام پیمایش به روش های اجتماعی در امر یاد شد شبکه

های  های ممتاز شهر تهران از شبکه تصادفی، وضعیت کنونی استفادۀ دانشجویان دانشگاه

های عمیق تا حد اشباع با  اجتماعی بیان شده است. در نهایت با استفاده از انجام مصاحبه

های اجتماعی، مدیریت  ضای مجازی، شبکهکارشناسان، پژوهشگران و اساتید خبره در حوزۀ ف

آموزشی و سیاستگذاری فرهنگی، راهبردهایی از جنس سیاستگذاری فرهنگی برای بهبود و 

های اجتماعی برای موضوع مذکور پیشنهاد شده است. الزم به  ارتقای وضعیت استفاده از شبکه

برگزار شد تا  1کانونیهای عمیق، سه جلسه گروه  ذکر است پیش از انجام پیمایش و مصاحبه

ترین محورهای  های مد نظر برای طراحی سؤاالت پیمایش مشخص شود و هم مهم هم شاخص

 های عمیق مشخص شود.  مصاحبه

 های اجتماعی و مدیریت دانش دانشجویان، شبکه
های اجتماعی بخشی از  حضور در شبکه 2شده توسط سعاد محمد بر اساس مطالعات انجام

استفاده از  ۳( و به تعبیر جوردانوSaad Mohamed, 2015: 16دانشجو است )زندگی روزانه هر 

های اجتماعی در میان دانشجویان به قدری افزایش یافته است که دیگر سؤال مطالعات  شبکه

                                                           
1  focus group 

2 Saad Mohamed 

3 Giordano 
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کنند یا خیر؟ بلکه  های اجتماعی استفاده می پژوهشی این نیست که آیا دانشجویان از شبکه

کنند  ها استفاده می چگونه و با چه اهدافی از این شبکهسؤال این است که دانشجویان 

(Giordano, 2011: 78-81بر اساس آخرین نظر سنجی انجام .)  شده توسط مرکز افکارسنجی

های اجتماعی مجازی در میان افراد دارای تحصیالت  ، استفاده از شبکه1دانشجویان ایران

درصد افراد دارای تحصیالت  75ترتیب که  مراتب بیشتر از سایرین است. به این دانشگاهی، به

که این میزان برای افراد  های اجتماعی هستند، در حالی دانشگاهی، عضو حداقل یکی از شبکه

(. صرف نظر از اینکه 26: 1۳9۴درصد است )ایسپا، ۳9تر برابر با  دارای تحصیالت دیپلم و پایین

ان دانشجویان چگونه است، مطالعات های اجتماعی در می در ایران وضعیت استفاده از شبکه

حاکی از آن است که شرکت در مباحث گروهی به یکی از اجزای  ۳و لیتل جان 2مارگارین

 & Margaryanهای اجتماعی تبدیل شده است ) ناپذیر زندگی دانشجویان در شبکهجدایی

Littlejohn, 2011: 429-440ای انجامه (. همچنین ادبیات حاکم بر برخی مطالعات و پژوهش

شده در سطح جهان حاکی از آن است که گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند در صورت 

ها،  های اجتماعی و استفاده صحیح از ابزار مذکور در دانشگاه های کالسی در شبکه طراحی گروه

معتقد است  ۴عنوان مثال برهومی شاهد بهبود عملکرد درسی دانشجویان خواهیم بود. به

و تشکیل اجتماعات آنالین درسی، باعث تقویت همکاری و  5افزار واتس اپز نرماستفاده ا

های مختلف هم در خانه و هم در دانشگاه شده و باعث  های علمی دانشجویان در زمینه مشارکت

شود دانشجویان به بحث دربارۀ محتوای آموزشی تدریس شده در کالس بپردازند  می

(Barhoumi, 2015: 223استفاده .) عنوان ابزاری برای مدیریت دانش  های اجتماعی به از شبکه

هم به آن اشاره شده  7و فیشر 6های جهان، امری است که در پژوهش استریجبوس در دانشگاه

است. استریجبوس و فیشر در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که استفاده هدفمند از 

ای از اساتید  داقل یک مدرس و یا مجموعههای اجتماعی در میان دانشجویان با حضور ح شبکه

گذاری دانش باعث افزایش سطح یادگیری و آموزش دانشجویان  اشتراک ها با هدف به دانشگاه

به نقل  8(. همچنین مطالعات مرسیر و هیگینزStrijbos & Fischer, 2007: 389-393شود ) می

کرد، نشان  یاضی فعالیت میاز برهومی از طریق بررسی یک گروه مجازی که در حوزۀ علوم ر

توانند به افزایش انگیزۀ علمی دانشجویان و نگرش مثبت ایشان  های اجتماعی می داد که شبکه
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(. مطالعات دیگری هم وجود Barhoumi, 2015: 225های علمی منجر شوند ) نسبت به فعالیت

های اجتماعی  های که معتقدند شبک دهد که بر خالف تصور عده دارد که نتایج آنها نشان می

های مذکور برای  سازی از شبکهتوان با آموزش و فرهنگ صرفاً کارکرد سرگرمی دارند، می

و  1عنوان نمونه مطالعات کرسچنر کارکردهای علمی، آموزشی و پژوهشی استفاده کرد. به

بوک هستند در  دهد افرادی که عضو فیس در میان کاربران امریکایی نشان می 2کارپینسکی

اند. عالوه بر این، هرچه میزان ساعات  ه با افراد دیگر، عملکرد تحصیلی بهتری داشتهمقایس

ها در میان کاربران افزایش یافته است، به تناسب آن عملکرد تحصیلی نیز  استفاده از این شبکه

(. همچنین در پژوهش دیگری Kirschner & Karpinski, 2010: 1237رشد پیدا کرده است )

درصد  57بوک در تدریس دانشگاهی کشور رومانی،  عۀ موردی استفاده از فیسبا عنوان مطال

های کالسی ایجاد  دهند تکالیف درسی خود را در گروه اند که ترجیح می دانشجویان اظهار کرده

بوک  اند که استفاده از فیس درصد دانشجویان اظهار کرده ۳0بوک انجام دهند.  شده در فیس

درصد هم اظهار  ۴۴های پژوهشی آنها شده است و  ت و انگیزهباعث افزایش قدرت خالقی

بوک باعث افزایش تمایل دانشجویان به استفاده از منابع اطالعاتی و دانش  اند که فیس کرده

های اجتماعی و  توان گفت شبکه (. بنابراین میGrosseck et al, 2011: 1428التین شود )

ای و اطالعاتی به دانشجویان و آموزش نحوۀ  رسانهرسان در صورت آموزش سواد  های پیام شبکه

گذاری دانش و در نتیجه  اشتراک توانند به منبعی برای به ها می استفاده صحیح از این شبکه

ابزاری برای مدیریت دانش تبدیل شده و بر اساس اعتقاد نیلسون به گفته هانگ ارتباطات ناشی 

شود که برای بیان آن از واژه خلق دانش  ید میهای اجتماعی منجر به تولید دانش جد از شبکه

عبارت دیگر اشتراک  افزایى در دانش است. به کننده هم نماییم. این مفهوم، بیان استفاده می

شود که باالتر از مجموع دانش هر فرد است  دانش بین افراد مختلف منجر به ایجاد دانشى مى

(Huang, 2006: 122.) 

 شناسی تحقیق روش
های اجتماعی در  ه فقدان منابع بومی در کشور و ادبیات متناسب با کارکرد شبکهبا توجه ب

ای برای درک  رسد الزم است با انجام مطالعات اسنادی، زمینه نظر می مدیریت دانش، به

های اجتماعی و موضوع مذکور فراهم شود. این مقاله در  چگونگی ارتباط میان دو پدیده شبکه

طالعات اسنادی برای پیوند ادبیات مربوط به این دو موضوع اقدام تالش است تا از طریق م

های ممتاز شهر تهران که  های یک پیمایش در سطح دانشگاه نماید. در ادامه، از طریق یافته

                                                           
1 Kirschner 

2 Karpinski 
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کند به بررسی وضعیت فعلی  شده است، تالش می برای پژوهش رسالۀ دکتری پژوهشگر انجام

های اجتماعی برای موضوع یاد شده  ۀ استفاده از شبکههای مذکور در زمین دانشجویان دانشگاه

توجه کند و در نهایت از طریق انجام مصاحبه عمیق تا حد اشباع، راهکارهایی برای استفاده 

دهد. همچنین پیش از انجام پیمایش و  های اجتماعی برای این امر ارائه می بهتر از شبکه

گروپ ، نسبت به برگزاری سه جلسه فوکوسای های عمیق و پس از مطالعات کتابخانه مصاحبه

های عمیق بر اساس مبنای علمی و خروجی  اقدام شد تا سؤاالت پیمایش و محورهای مصاحبه

ایم. جامعۀ  گروپ طراحی شود. بنابراین از روش پژوهشی تلفیقی استفاده نمودهجلسات فوکوس

ستند. بر اساس رتبه بندی های ممتاز تهران ه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه

دانشگاه برتر تهران در سال  7شده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، اسامی  انجام

اند از: دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ترتیب عبارت به 1۳96 ـ   1۳95تحصیلی 

دانشگاه شهید دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و صنعت ایران، 

(. طبق آمار رسمی اعالم شده توسط وزارت 1۳97بهشتی و دانشگاه عالمه طباطبایی)دهقانی، 

 ۳8۳هزار و  ۳۴8میلیون و  ۴، جمعا 1۳95 ـ 1۳9۴علوم، تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 

نفر دانشجوی  96۴هزار و  872اند که  نفر در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور دانشجو بوده

های دولتی مشغول به  نفر در دانشگاه ۴82۴۳6های شهر تهران هستند. از این تعداد  انشگاهد

تحصیل هستند. دو روش متداول برای تعیین حجم نمونه، استفاده از فرمول شارل مورگان و 

نفر باشد، حجم نمونه با  ۴82۴۳6باشد. در صورتی که جامعۀ آماری برابر با  جدول کوکران می

نفر خواهد بود. از آنجا که پژوهشگر تمایل دارد که حجم نمونه آماری  ۳8۴ابر با بر  %5خطای

تر باشد، لذا در فرمول شارل کوکران درصد خطای  تر، بزرگبرای دریافت اطالعات بهتر و دقیق

شود.  نفر می 700دهیم که باعث افزایش حجم نمونه آماری به  درصد کاهش می 1مجاز را به 

ای است.  گیری تصادفی طبقه در این پژوهش برای جامعه آماری، روش نمونهگیری  روش نمونه

گیری  بندی و از هر طبقه، نمونهپوش )طبقه( تقسیمدر این روش دانشجویان به چند گروه ناهم

شود. از آنجا که تعداد دقیقی از دانشجویان هر دانشگاه به تفکیک در اختیار  تصادفی انجام می

عبارتی وزن هر دانشگاه  تیم تا به هر دانشگاه سهمیه برابری داده شود. بهنداشتیم، تصمیم گرف

نفر افزایش دادیم، سهم هر  700یکسان در نظر گرفته شد. از آنجا که ما تعداد نمونه را به 

های تهران، عالمه، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علم و  دانشگاه ممتاز شهر تهران )دانشگاه

های تحلیل  نفر برآورد شد. از آنجا که انجام آزمون 100رکبیر( صنعت، تربیت مدرس و امی

نفر باشد و با توجه اینکه  ۳0ها، حداقل شامل  واریانس نیازمند این امر است که هر یک از نمونه

ها سهم  تعداد دانشجویان لیسانس از دو گروه فوق لیسانس و دکترا بیشتر بودند، برای لیسانس

نفری در نظر گرفتیم. تنها استثناء در این مورد،  ۳0دیگر سهم نفری و برای دو گروه  ۴0
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دانشگاه تربیت مدرس است که در آن دانشجویان تنها در دو مقطع فوق لیسانس و دکتری 

نفر مشخص شد. در نهایت فهرستی از تعداد  50کنند که سهم هر گروه  تحصیل می

در هر دانشگاه، چهار دانشکده برای صورت تصادفی  های هر دانشگاه انتخاب شده و به دانشکده

مقطع لیسانس، سه دانشکده برای مقطع فوق لیسانس و سه دانشکده برای مقطع دکترا انتخاب 

نفر در نظر گرفته شد. در دانشکده تربیت مدرس نیز پنج  10شدند که سهم هر دانشکده، 

صادفی  انتخاب دانشکده در مقطع فوق لیسانس و پنج دانشکده در مقطع دکتری به شیوۀ ت

صورت تصادفی انتخاب شده و مطابق با  ها، یک کالس به شد. در هر یک از دانشکده

ها  صورت تصادفی پرسشنامه های درسی به دستورالعملی که گفته شد و با حضور در سر کالس

ها گردآوری شدند. همچنین در ادامه با اساتید، کارشناسان و پژوهشگرانی  توزیع شده و یافته

های اجتماعی، مدیریت  ارای سوابق کار مطالعاتی و پژوهشی در زمینۀ فضای مجازی، شبکهکه د

آموزشی و سیاستگذاری فرهنگی بودند، تا حد اشباع نظری، مصاحبه عمیق انجام شد و نسبت 

به تحلیل عمیق نتایج پیمایش و ارائه راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای بهبود و ارتقای 

های اجتماعی برای مدیریت دانش، اقدام صورت پذیرفت. تعداد  ویان از شبکهاستفاده دانشج

های علمی استاد  کارشناسان، پژوهشگران و اساتید خبره مذکور که همگی دارای یکی از رتبه

ها و یا  ها یا پژوهشگاه تمامی، دانشیاری و استادیاری بوده و یا عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه

نفر رسید که اسامی و سوابق علمی ایشان در پژوهش مربوط به  1۴دند به مؤسسات پژوهشی بو

 شکل کامل ذکر شده است. رسالۀ دکتری به

 هاتجزیه و تحلیل یافته
های اجتماعی را در سبک زندگی  در این پژوهش برای اینکه جایگاه استفاده از شبکه

قط نیم ساعت فرصت داشته دانشجویان مشخص کنیم، ابتدا از دانشجویان سؤال کردیم اگر ف

 1باشید از اینترنت استفاده کنید، چه فعالیتی را دنبال خواهید کرد؟ چنانچه در نمودار شمارۀ 

های  درصد دانشجویان پاسخ دادند در چنین شرایطی از شبکه 2/57قابل مشاهده است 

جتماعی در سبک های ا اجتماعی استفاده خواهند کرد. این امر بیانگر اولویت استفاده از شبکه

 زندگی دانشجویان است.



78 1۳98/ پاییز  56 شماره/ پانزدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 
 های کاربران برای استفاده از فضای مجازی در زمان محدود ترین اولویت ( مهم1نمودار شمارۀ )

کند:  شده با وی دلیل این امر را چنین ارزیابی می حسن بشیر در مصاحبه عمیق انجام

ت کار، سرعت دسترسی های اجتماعی برای ارضای حس راحت طلبی، سرع های شبکه ویژگی»

ترین  ها، مهم رسان های اجتماعی و پیام زمان انبوه کاربران در شبکه و ایجاد زمینه حضور هم

نیاز به برقراری ارتباط با اقوام و »چی نیز معتقد است: محمدمهدی فتوره«. دلیل این امر است

ریافت فوری اطالعات و عنوان یک نیاز عاطفی و نیز برساخت هویت فردی و نیاز به د دوستان به

 «.های متبوع کاربر، دلیل این امر است ها و کانال اخبار مهم و تخصصی منتشره در گروه

عالوه بر این، برخی از اساتید در مصاحبه عمیق به این موضوع اشاره کردند که دانشجویان،  

مثابه فرصتی  هها برای آنها ب رسان های اجتماعی و پیام اند و شبکه دچار نوعی فرسودگی شده

نیومن دربارۀ فرسودگی معتقد است فرسودگی تحصیلی »شود.  برای تخلیه روانی محسوب می

امری است که باعث کاهش شور و شوق دانشجویان به آموزش و یادگیری شده است و ناشی از 

 (.52: 1۳96آبادی، )ابراهیم« بار اضافی تحصیلی است

های  های اجتماعی برای فعالیت یا تا کنون از شبکهدر دومین سؤال از دانشجویان پرسیدیم آ

کند تا ببینیم  اند یا خیر؟ این سؤال به ما کمک می علمی، آموزشی و پژوهشی استفاده کرده

 81رسان برای مدیریت دانش چگونه است؟ حدود  های اجتماعی و پیام ظرفیت بالقوه شبکه
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های علمی، آموزشی و  ی برای فعالیتهای اجتماع درصد دانشجویان اعالم کردند که از شبکه

ها برای  درصد بیان کردند که تا کنون از این شبکه 19اند و تنها حدود  پژوهشی استفاده کرده

اند که این امر بیانگر نگرش مثبت  های علمی، آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده فعالیت

ای اجتماعی است. نتایج در ه های علمی، آموزشی و پژوهشی از شبکه دانشجویان برای استفاده

 نمایش داده شده است. 2نمودار شمارۀ 

  
 ها برای امور علمی و آموزشی رسان های اجتماعی و پیام ( میزان استفاده از شبکه2نمودار شمارۀ )

های اجتماعی مجازی است. این  مسئله مهم دیگر رویکرد افراد در استفاده از شبکه

اکنون یکی از مسائل  دهد. هم راد در فضای مجازی را نشان میرویکردها نوع فعالیت و حضور اف

اصلی این است که افراد خصوصاً دانشجویان در فضای مجازی چه نوع رویکردی دارند. 

رویکردهای مذکور شامل تولید، توزیع و مصرف محتوا و استفاده از خدمات یا ارائه خدمات 

و توزیع محتوا و صرفاً استفاده از خدمات است. طبیعتاً اگر رویکرد اصلی دانشجویان مصرف 

شکل مناسبی صورت نخواهد پذیرفت. چراکه فرآیند مذکور  باشد، فرآیند مدیریت دانش به

فر در این گذاری دانش با هدف تولید دانش جدید است. محمد سلطانی درصدد به اشتراک

مومی قرار گرفته های آن مورد اقبال ع خاطر جذابیت فضای مجازی به»خصوص معتقد است: 

است. آن چیزی که امروز مهم است تولید محتوا و مدیریت محتوا است. راهکار مدیریت محتوا 

هم تولید محتوای بیشتر توسط نخبگان است و در فضای مجازی کسی برنده است که محتوای 

م تا بر گویان خواستی (. در همین زمینه از پاسخ1۳9۴فر، )سلطانی« تر تولید کند بیشتر و جذاب

های اجتماعی مجازی  ترین رویکردهای خود در استفاده از شبکه گانه، مهم های سه اساس اولویت

 را مشخص کنند:
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گویان  ترین رویکرد پاسخ دهد، مهم های نمودار زیر نشان می طور که یافته همان

نهایت  ازآن دانلود عکس و فیلم و در درصد بوده است و پس 5/25گذاری مطالب با  اشتراک به

 دنبال کردن بوده است. 

 

 
 های اجتماعی ( اولویت اوّل کاربران در استفاده از شبکه3نمودار شمارۀ )

های اجتماعی در میان دانشجویان است.  این امر مبین یکی از نقاط ضعف استفاده از شبکه

سمت  بههای اجتماعی در میان دانشجویان  چراکه بیانگر این است که الگوی استفاده از شبکه

مصرف گرایش دارد و الگوی منطبق بر تولید محتوای علمی، آموزشی و پژوهشی الگوی اصلی 

رسان نیست. علیرضا دهقان نیری در این خصوص معتقد  های اجتماعی و پیام استفاده از شبکه

جای اینکه  کننده هستیم. به کننده یا توزیع های اجتماعی بیشتر مصرف االن ما در شبکه»است: 

سمت توزیع گرایش داریم. اکثریت دانشجویان در توزیع مشارکت دارند، ولی  لید کنیم، بهتو

دهنده مطالب هستند. برای اصالح این وضعیت  تعداد کمی در تولید مشارکت دارند. اکثراً انتقال

های  های آموزشی و برنامه کار فرهنگی و آموزشی است. باید این مسائل در قالب کارگاه نیاز به

 «.هنگی به دانشجو آموزش داده شود تا از این حالت در بیاید و تولید محتوا را جدی بگیردفر

در چهارمین سؤال خود به این موضوع پرداختیم که دانشجویان از کدام شبکه اجتماعی 

کنند. مالحظه کردیم  های علمی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با دروس استفاده می برای فعالیت

 5/86های علمی، مربوط به تلگرام است که  ل، بیشترین استفاده برای فعالیتکه در اولویت اوّ

درصد  ۴/2بوک با  درصد و فیس ۴/۴درصد را به خود اختصاص داده و پس از آن لینکدین با 
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های اجتماعی تخصصی بومی در زیست  قرار دارند. این امر بیانگر آن است که عدم حضور شبکه

های تخصصی جهانی )نظیر لینکدین( به دانشجویان و  ی شبکهبوم فضای مجازی، عدم معرف

ای نداشته  حضور اکثریت دانشجویان و اساتید در تلگرام باعث شده است که دانشجویان چاره

های علمی، پژوهشی و آموزشی خود استفاده نمایند. از  باشند جز اینکه از تلگرام برای فعالیت

های  ای است که جایگاه مشخصی برای شبکه گونه این منظر، وضعیت فضای مجازی ایران به

اجتماعی علمی و تخصصی در نظر نگرفته است و این امر در مقایسه با وضعیت فضای مجازی 

 شود.  یافته امری نامتعارف محسوب می سایر کشورهای جهان خصوصا کشورهای توسعه

یف شیوه حضور ترین مباحث، توص صرف نظر از مواردی که مطرح شد، یکی دیگر از مهم

دانشجویان در زیست بوم فضای مجازی کشور است. به همین منظور در پنجمین سؤال، 

های اجتماعی و  های مصرف دانشجویان برای استفاده از شبکه ترین اولویت فهرستی از مهم

ترین  گانه، مهمهای پنج گویان خواستیم تا بر اساس اولویت رسان طراحی شد و از پاسخ پیام

حاوی اولویت افراد برای  2ها بیان کنند. جدول شمارۀ  خود را از حضور در این شبکهاهداف 

دهد، اخبار،  های جدول مذکور نشان می طور که یافته ها است. همان استفاده از این شبکه

های مجازی است.  ترین اولویت افراد برای استفاده از شبکه های سیاسی، مهم اطالعات و تحلیل

ها در رتبه دوم و تفریح و سرگرمی نیز در رتبه سوم قرار گرفته است.  السیارتباط با همک

استفاده از اطالعات علمی و مطالب درسی نیز رتبه چهارم اولویت اوّل دانشجویان را به خود 

های مختلف نیز در جدول  گویان به مقوله ها و میزان گرایش پاسخ اختصاص داده. سایر اولویت

 است. قابل مشاهده 1شمارۀ 

 هارسان های اجتماعی و پیام های استفاده از شبکه ( اولویت1جدول شمارۀ )

 موضوعات
 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

اولویت 

 چهارم
 اولویت پنجم

 دف ف دف ف دف ف دف ف دف ف

 6/7 ۴1 7/6 ۳9 ۳/7 ۴8 7/5 ۳9 5/1۳ 9۳ طنز و جوک

 6/7 ۴1 9/2 17 ۴/5 ۳6 5/12 85 8/22 157 های سیاسی اخبار و تحلیل

 8/2 15 2/12 71 ۴/11 77 7/5 ۳9 1/۴ 28 مطالب ورزشی

اطالعات علمی و مطالب 

 درسی
75 9/10 87 8/12 8۳ 6/12 51 7/8 ۳9 ۳/7 

 1/9 ۴9 2/12 71 ۳/1۳ 88 ۴/12 8۴ 6/۴ ۳2 های درسی اخبار کالس

 8 ۴۳ 6/8 50 6/7 50 ۴/17 118 6/19 1۳5 ارتباط با همکالسی ها

 1/7 ۳8 ۴/۳ 20 1/2 1۴ 9/5 ۴0 2/5 ۳6 موسیقی
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 هارسان های اجتماعی و پیام های استفاده از شبکه ( اولویت1دول شمارۀ )ادامه ج

 موضوعات
 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

اولویت 
 چهارم

 اولویت پنجم

 دف ف دف ف دف ف دف ف دف ف

 2/۳ 17 9/7 ۴6 5/11 76 1 72 ۴/0 ۳ ارتباط با اساتید

 ۳/9 50 1 6 1/1 7 6/10 5 10 69 ارتباط خانوادگی

 6/2 1۴ 2/2 1۳ 1/2 1۴ 7/0 8 1/0 1 مسائل جنسی

 5/۴ 2۴ 9/2 17 1/1 7 2/1 5 1 7 مطالب مذهبی و دینی

 7/1 9 ۴/1 8 5/0 ۳ 7/0 ۴ ۴/0 ۳ خرید و فروش

 5/1 8 ۴/10 61 8/8 58 6/0 ۴۴ 1/0 1 آشپزی

 ۴/1۳ 72 ۴/10 61 7/6 ۴۴ 5/6 ۳7 ۴/5 ۳7 اطالعات عمومی

 7/11 6۳ 7/1 10 8/1 12 ۴/5 6 6/1 11 ها و ویدئوهای کوتاه فیلم

 6/2 1۴ 0 0 0 0 0 0 ۳/0 2 کاریابی و اشتغال

 100 5۳7 100 58۴ 100 661 100 680 100 690 مجموع

 

علمی و شده، بیانگر این است که اوّالً استفاده از اطالعات بررسی اطالعات جدول ارائه

عنوان اولویت اوّل، رتبۀ چهارم را داراست. ثانیاً مناسب است تا دانشگاه، اماکنی  مطالب درسی به

های سیاسی، را با فضای مناسب برای اطالع دانشجویان از آخرین اخبار، اطالعات و تحلیل

در این ها با یکدیگر و تفریح و سرگرمی طراحی کند تا نیازهای دانشجویان  ارتباط هم کالسی

ها را  رسان های اجتماعی و پیام ها برآورده شود و نیازی نباشد تا دانشجویان، شبکه عرصه

ها مد نظر قرار دهند. این امر از آن  ترین مرجع تأمین نیازهای خود در این زمینه عنوان مهم به

های اجتماعی در زیست بوم فضای مجازی کشور  جهت مهم است که اولویت پیداکردن شبکه

های اجتماعی قدرت خود را  شود تا فصای مجازی و شبکه گونه نیازها، باعث می رای ارضای اینب

 برای مدیریت دانش در میان دانشجویان از دست بدهند. 

های اجتماعی برای  انتظاری در پاسخ به این سؤال که چرا در ایران استفاده مناسب از شبکه

های  شبکه»های کشور نیست، معتقد است:  گاهموضوع مذکور، اولویت اوّل دانشجویان دانش

شکل طبیعی و بر اساس نیازهای علمی، فرهنگی، اجتماعی،  یافته به مجازی در کشورهای توسعه

گیری فضای  اقتصادی و سایر ابعاد زندگی روزمره ایجاد شده است، اما در ایران شاهد شکل

ر قبال این پرسش که چرا دنبال(، اما د۳5: 1۳95)انتظاری، « شکل تصنعی هستیم مجازی به

ها، ظهور فراوان  رسان های اجتماعی و پیام های سیاسی در شبکهکردن اخبار، اطالعات و تحلیل

مثابه سپهر  نبود فضایی به ها،دارد، در جلسات مصاحبه بر این موضوع تأکید شد که در دانشگاه

باور بودند فضای امنیتی  شود. همچنین برخی بر این شدت احساس می عمومی دانشگاهی به

شدن تحرکات سیاسی دانشجویان در فضای  های نهم و دهم باعث کم دانشگاه پس از دولت
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از »واقعی و کوچ به فضای مجازی شده است. خانیکی نیز در این خصوص معتقد است: 

 ها قرار گرفت، ها و دورباش و کورباش های نهم و دهم در سایه دوربین دانشگاهی که در دولت

های فراوان توسعه علمی به آسانی  تفاوتی و برکنارنشینی دانشگاهیان برآمد و فرصت انفعال و بی

 (. 258: 1۳96)خانیکی، « از دست رفت

های  در ادام، پیمایش، در ششمین سؤال به ارزیابی این موضوع پرداختیم که شبکه

گیرد.  مورد استفاده قرار می اجتماعی تا چه اندازه برای برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید

درصد بیشترین  ۴/۴6شود، استفاده از ایمیل با  مشاهده می ۴طور که در نمودار شمارۀ  همان

و سپس  2/22های اجتماعی با  روش برای برقراری ارتباط با اساتید بوده و پس از آن شبکه

 6/1۴شود تنها  طور که مالحظه می درصد قرار گرفته است. همان 6/1۴مالقات حضوری با 

کنند. این در  درصد دانشجویان برای ارتباط با اساتید خود از شیوه مالقات حضوری استفاده می

تواند جای ارتباطات  خوبی به این امر واقف هستیم که هیچ نوع ارتباطی نمی حالی است که به

ی از عدم رسد که آیا این موضوع، ناش حضوری را پر کند. به همین دلیل، سؤالی به ذهن می

بینی فضایی مناسب و جذاب برای دیدارهای اساتید و دانشجویان است یا دلیل دیگری  پیش

دارد؟ همچنین دلیل این امر که اکثر دانشجویان برای برقراری ارتباط با اساتید خود از ایمیل 

 های اجتماعی کنند با توجه به اینکه مشاهده کردیم گرایش دانشجویان به شبکه استفاده می

بسیار زیاد است، احتماالً ناشی از این است که اکثر اساتید، زمان چندانی را به استفاده از 

دهند و دانشجویان ناگزیر هستند از ارتباط ایمیلی استفاده  های اجتماعی اختصاص نمی شبکه

عنوان یکی از موانع  های اجتماعی خود به کنند. این امر یعنی عدم حضور اساتید در شبکه

های اجتماعی برای مدیریت دانش مطرح است و باعث شده است تا قدرت  ده از شبکهاستفا

 های اجتماعی برای این امر در میان دانشجویان کاهش یابد. شبکه

 
 های برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید ( روش3نمودار شمارۀ )
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ده در سایر کشورهای ش های انجام عنوان آخرین سؤال جدولی را بر اساس پژوهش در نهایت به

جهان طراحی کردیم تا میزان توجه به موضوعات مرتبط با مدیریت دانش را در میان دانشجویان 

های طراحی شده برای  ها و گویه های مادر شهر تهران مشخص کنیم. در مجموع، شاخص دانشگاه

رصد از د 7های اجتماعی، بیانگر آن است که  تعیین میزان استفاده دانشجویان از شبکه

درصد به میزان  18کنند، حدود  های اجتماعی برای این امر استفاده نمی گویان اصالً از شبکه پاسخ

درصد به میزان  28کنند. از سوی دیگر  درصد نیز به میزان کمی استفاده می ۳1خیلی کم و 

د به درص 5/۳درصد به میزان زیاد و  12کنند. در سوی دیگر طیف،  متوسطی از آن استفاده می

 (. ۴ها برای موضوع مذکور استفاده کرده اند )نمودار شمارۀ  میزان خیلی زیاد از این شبکه

 
 های اجتماعی برای مدیریت دانش ( بررسی میزان استفاده دانشجویان از شبکه4نمودار شمارۀ )

ترین دالیل عدم استقبال دانشجویان  های عمیق، مهم های جلسات مصاحبه بر اساس یافته

 های اجتماعی برای مدیریت دانش عبارتند از: استفاده از شبکهبه 

 های اجتماعی تخصصی علمی در فضای مجازی کشور ـ فقدان شبکه1

 های تخصصی علمی جهانی به دانشجویان ایرانی نشدن شبکهـ معرفی2

های مرتبط با نظام فناوری  ـ عدم توجه به موضوع مدیریت دانش در سیاستگذاری۳

 ارتباطات و نظام دانشگاهی در ایراناطالعات و 

های اجتماعی عمومی در  ـ غلبه گفتمان سیاسی در جامعه که باعث توجه خاص به شبکه۴

های اجتماعی  عنوان فرصتی برای پروپاگاندای سیاسی شده و از شبکه فضای مجازی کشور به

 تخصصی غفلت شده است

0

20

40
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ای برای  مجازی مانند تصیمات لحظههای حاکمیت در ارتباط با فضای  ـ بی ثباتی سیاست5

 های اجتماعی.  فیلتر و رفع فیلتر شبکه

های اجتماعی مورد استفاده  در ادامه پژوهش با شناسایی وضعیت استفاده از شبکه

های عمیق تالش شد تا راهکارهایی  های پیمایش، در جلسات مصاحبه دانشجویان و تحلیل یافته

های اجتماعی ارائه شود. بر  ارتقای الگوی استفاده از شبکهاز جنس سیاستگذاری برای بهبود و 

های مشخص با هدف بهبود و ارتقای  ای از برنامه همین اساس چهار سیاست کالن و مجموعه

های اجتماعی مورد استفاده دانشجویان پیشنهاد شد که به جهت رعایت  الگوی استفاده از شبکه

 های کالن مذکور به شرح زیر بسنده شده است: تاختصار در این مجال صرفاً به معرفی سیاس

های اجتماعی  های بومی با هدف طراحی شبکه1های فنی نظیر توسعه قالبـ سیاست1

 تخصصی بومی 

های اخالقی، تالش برای افزایش  های فرهنگی اجتماعی نظیر تدوین مرامنامهـ سیاست2

 ای و اطالعاتی و... سواد رسانه

الگوسازی برای تغییر شرایط حاکم بر زیست بوم فضای مجازی های مبتنی بر ـ سیاست۳

 های اجتماعی و... های مشارکتی آموزشی در شبکه کشور نظیر افزایش فعالیت

های اداری در  های آموزشی و پژوهشی نظیر اصالح قوانین و آیین نامه ـ سیاستگذاری۴

 ها و... دانشگاه

 گیری بندی و نتیجه جمع

های  شود این است که اساساً آیا شبکه ذیل سؤال اصلی پژوهش مطرح مییکی از سؤاالتی که 

ها و مطالعات  توانند در امر مدیریت دانش ایفای نقش کنند یا خیر؟ نتایج پژوهش اجتماعی می

های  شده است، نشان داد که شبکه یافته انجام مختلفی که عمدتاً در سطح کشورهای توسعه

برای این امر برخوردار هستند، اما نتایج پیمایش نشان داد که اجتماعی از ظرفیتی بسیار مهم 

های اصلی موضوع یادشده، دغدغۀ چندانی  عنوان یکی از شاخص در ایران برای تولید محتوا به

تواند غلبه قالب بر محتوا و غلبه نگاه فنی و مهندسی بر  وجود ندارد. یکی از دالیل این امر می

های متعددی  ها و نمونه ذاری فضای مجازی کشور باشد. مثالنگاه علوم انسانی در سیاستگ

توان بیان کرد که بیانگر غلبه رویکرد فنی و مهندسی بر رویکرد مطالعات فرهنگی و  می

که تا کنون برای ایجاد و  عنوان نمونه در حالی شناسانه نسبت به فضای مجازی است. به جامعه

ارد تومان هزینه شده است )خبرگزاری تسنیم، میلی ۴۳2توسعه شبکه ملی اطالعات بیش از 

                                                           
 پلت فرم 1
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(، هیچ اخباری مبنی بر تخصیص بودجه و اعتبارات برای تولید محتوای مناسب، مفید و 1۳97

شود.  های مختلف یافت نمی مؤثر برای دانشجویان و یا حتی سایر اقشار جامعه در رسانه

گذاری خاصی بهمحتوا سرمایههمچنین در زمینۀ پرورش نیروی انسانی متبحر در حوزۀ تولید 

خورد. یکی دیگر از شواهد این مدعا سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور  چشم نمی

است. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در دی ماه سال گذشته از 

اخلی خبر های د رسان عالی فضای مجازی کشور درخصوص حمایت از پیام ابالغ مصوبه شورای

میلیارد تومان بدون  5های داخلی، وام بدون بهره تا سقف  رسان به تمام پیام»داده و گفت: 

ها به تمامی آنها  رسان شود. عالوه بر این برای حمایت از این پیام ضمانت نامه و با سفته اعطا می

داخلی نیز با یک های  مکان و تخفیف پهنای باند داده شده و هزینه استفاده مردم از پیام رسان

های متعدد  (. این مثال و مثال۳0: 1۳96)فیروزآبادی، « شود سوم تعرفه عادی محاسبه می

دیگر که بیانگر غلبه رویکرد فنی و مهندسی بر رویکرد محتوایی و علوم انسانی است باعث شده 

جهانی  های اجتماعی متناسب با اقتضائات است که کشور نتواند در حوزۀ فضای مجازی و شبکه

های  عمل کند و همین امر باعث ضعف در حوزۀ تولید محتوا شده است. همچنین یافته

های اجتماعی همراه با  پژوهش، بیانگر این موضوع بود که استفاده مناسب از شبکه

های  تواند باعث رشد علمی کشور شود. چنانچه از طریق بررسی نتایج پژوهش سازی می فرهنگ

های اجتماعی در این  یافته مشاهده شد که استفاده از شبکه توسعه شده در کشورهای انجام

کشورها توانسته است در رشد اطالعات و دانش افراد و افزایش قدرت مدیریت آنها در حوزۀ 

دانشگاه ممتاز شهر تهران نشان  7های پیمایش در سطح  دانش مؤثر واقع شود. هر چند یافته

اجتماعی برای مدیریت دانش در سطح مطلوبی نیست، اما های  داد که هنوز استفاده از شبکه

های مرتبط با این موضوع در رتبه چهارم اولویت اوّل استفاده  چنانچه مالحظه شد یکی از گویه

های دیگر مرتبط با موضوع مذکور  های اجتماعی قرار دارد و برخی از گویه دانشجویان از شبکه

مچنین زمانی که از دانشجویان سؤال شد آیا تا کنون از های مناسبی قرار دارند. ه نیز در رتبه

اند، مشاهده شد  های علمی، آموزشی و پژوهشی استفاده کرده های اجتماعی برای فعالیت شبکه

اند و  های اجتماعی برای این موارد استفاده کرده درصد دانشجویان گفتند که از شبکه 81.2که 

درصد  8با جدول مذکور مشاهده کردیم که تنها  های مرتبط طبق پاسخ دانشجویان به گویه

های مرتبط با موضوع ذکر شده که شامل موارد وسیع تری نظیر  دانشجویان از هیچ یک از گویه

نظر  اند. بنابراین به شود، استفاده نکرده های علمی، اخذ مشاوره از اساتید و... می اطالع از همایش

ها  های اجتماعی برای موضوع مذکور در دانشگاه بکهرسد انگیزه الزم برای استفاده از ش می

های اجتماعی برای این امر در  وجود دارد و دلیل اینکه هم اکنون استفاده دانشجویان از شبکه

وضع مطلوبی نیست، به این دلیل است که ظرفیت فنی، فرهنگی و اجتماعی الزم برای استفاده 
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سو بر  ده است. این امر بدان معناست که از یکهای اجتماعی برای این امر فراهم نش از شبکه

خالف بسیاری از کشورهای جهان، اوّالً هیچ شبکه اجتماعی علمی تخصصی بومی برای 

های اجتماعی  های مبتنی بر مدیریت دانش در ایران طراحی نشده است، ثانیاً شبکه استفاده

های فضای مجازی و  فرصت اند و ثالثاً علمی تخصصی خارجی به درستی به مردم معرفی نشده

های اجتماعی برای موضوع یاد شده در میان اساتید و دانشجویان مغفول مانده است که  شبکه

ای و اطالعاتی کاربران شامل اساتید و دانشجویان  این موضوع بیانگر ضرورت افزایش سواد رسانه

کی از آمادگی های پیمایش حا در فضای مجازی است. بنابراین با توجه به اینکه یافته

های اجتماعی برای تبادالت علمی است، الزم است تا این  دانشجویان برای استفاده از شبکه

های اجتماعی صرفاً ابزاری برای سرگرمی و اطالع از اخبار سیاسی هستند، از  تصور که شبکه

ینگ کننده نظیر فیلتر های محدود جای سیاست اذهان خصوصاً ذهن سیاستگزاران پاک شده و به

گذاری  اشتراک های اجتماعی با هدف تبادل و به و... الزم است نحوۀ استفاده صحیح از شبکه

هدفمند دانش و اطالعات به عموم مردم و خصوصاً دانشجویان آموزش داده شود. عالوه بر این، 

یافته مشاهد  های کشور همانند آنچه در کشورهای توسعه استفاده اساتید و مدرسان دانشگاه

تواند یکی از راهکارهای گسترش اعتماد میان اساتید و دانشجویان و تقویت سرمایه  می شد،

های اجتماعی باشد.  اجتماعی اساتید و در نهایت مدیریت دانش با استفاده از ابزار شبکه

های  ای، اطالعاتی و دیجیتالی جامعه از طریق رسانه همچنین تالش برای ارتقای سواد رسانه

عنوان جایگزین سایر منابع درآمدهای ملی  همیت نقش دانش در جهان امروز بهجمعی و بیان ا

های اجتماعی برای تولید و  های شبکه از قبیل نفت و... از یک طرف و توجه به ظرفیت

های اجتماعی  تواند نویدبخش استفاده مناسب از شبکه گذاری دانش از سوی دیگر می اشتراک به

های اجتماعی علمی و تخصصی و تأکید  . در نهایت ایجاد شبکهدر راستای موضوع مذکور باشد

های  های اجتماعی از دیگر راهکارهای ارتقای نقش شبکه بر انتقال دانش ضمنی از طریق شبکه

های اجتماعی عمومی با  های مربوط به شبکه اجتماعی در موضوع مذکور و کم کردن آسیب

ارتباط با موضوع یاد شده، مبادله و گردش های اجتماعی در  هدف باال بردن کارکرد شبکه

رسد همگی این موارد باید بیش از گذشته مدّ  نظر می های نو است که به اطالعات و خلق ایده

های اجتماعی در امر مذکور محدود به این موارد نیست و  نظر قرار گیرد. البته نقش شبکه

ل اطالعات، تعامل و مباحثات های اجتماعی از طریق توسعه تباد چنانچه مالحظه شد شبکه

ها، پردازش اطالعات و خلق دانش جدید، افزایش  علمی، شبکه سازی دانش، گردش نوآوری

های اجتماعی، انتقال تجربیات اجتماعی، علمی و... افراد به یکدیگر، خلق  خالقیت اعضای شبکه

نشجویان و دانش جدید شامل دانش صریح و ضمنی و تقویت سرمایه اجتماعی و نمادین دا
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های اجتماعی  های علمی حضور در شبکه ها )به عنوان عاملی برای افزایش انگیزه اساتید دانشگاه

 و افزایش اعتبار اساتید( در امر یاد شده نقش دارند.

های عمیق برای اصالح، بهبود و ارتقای وضع  های حاصل از مصاحبه همچنین بر اساس یافته

های اجتماعی  ن اشاره شد، الزم است تا ایجاد و توسعه شبکهموجود عالوه بر آنچه پیش از ای

تخصصی بومی توسط دولت و حاکمیت، دانشگاه و بخش خصوصی فعال در حوزۀ آموزش و 

ها  پژوهش مورد تأکید واقع شود. در این راستا نیاز است تا محتوای علمی تولید شده در دانشگاه

های اجتماعی قرار گیرد.  در اختیار مخاطبان شبکهای، بازتولید شده و  مجدداً با رویکرد شبکه

همچنین الزم است تا از طریق اقدامات فرهنگی و اجتماعی، زمینه آشنایی دانشجویان با 

های اجتماعی در حوزۀ مدیریت دانش فراهم شود.  ها و کارکردهای مفید ناشی از شبکه فرصت

مشارکت فعال اساتید و دانشجویان در عالوه بر این، نیاز است تا از طریق الگوسازی، زمینه 

فضای مجازی با هدف رشد و توسعه علمی کشور فراهم شود. در نهایت نیازمند بازنگری در 

های حاکم بر نظام علمی، آموزشی و پژوهشی کشور هستیم تا اوّالً  ها، قوانین و روش آیین نامه

ذب نماید، ثانیاً اساتید و های علمی ج سمت فعالیت نظام علمی کشور بتواند دانشجو را به

ای تطبیق داده و از طریق ایجاد قالب و تولید محتوا، در  دانشجویانی که خود را با نظام شبکه

گذاری دانش فعالیت دارند، مورد تشویق واقع شوند. یکی دیگر از  اشتراک حوزۀ تولید و به

های علمی  ش انجمنمواردی که الزم است مورد تأکید جدی واقع شود، حمایت از ایفای نق

های علمی دانشگاهی  ای، انجمن ای است؛ چراکه در جامعه شبکه دانشگاهی در جامعۀ شبکه

عنوان یک نهاد مؤثر در امر مذکور و  توانند بیش از گذشته به دلیل ساختار خود می به

 های نو ایفای نقش کنند.  المللی و فناوری های بین همکاری

بوم دانشگاهی نیز اصالحاتی صورت بر این موارد، در زیستالبته ضرورت دارد تا عالوه 

های مختلف فرهنگی،  پذیرد که بخشی از آن ناظر به رفع نیازهای ضروری دانشجویان در حوزه

های دانشجویی است و بخشی از آن نیز ناظر  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تفریحات و سرگرمی

سوی اهداف علمی و دانشگاهی است. در این  جو بهبه اصالح ساختار دانشگاه با هدف جلب دانش

چرخش از آموزش به یادگیری در کل نظام آموزشی و دانشجو محور کردن فرایند »میان، 

بوم دانشگاهی کشور ( در طراحی زیست1۴۳: 1۳96آبادی، )ابراهیم« آموزش و یادگیری

بوم فضای مجازی، از یک تآید با اصالح زیس نظر می رسد. در این شرایط به نظر می ضروری به

توان امیدوار بود که بتوانیم شاهد  بوم دانشگاهی از سوی دیگر میزمان زیست طرف و اصالح هم

 رسان بیش از گذشته باشیم. های اجتماعی و پیام گذاری دانش در شبکه اشتراک تولید و به
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