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ABSTRACT
Objective: One of the characteristics of the networking
community is the development of 'social and messenger' networks,
including the functions of these networks, knowledge and
information management. The present article aims to answer the
question of how well the students of Tehran's top universities as
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content related to the lessons is simply following the news of the
classes. According to indicators set to measure the extent to which
students use these networks for knowledge management, 5% of
students do not use these networks for knowledge management at
all. 3% use low and very small amounts, 15.5% use very high and
28.4% use some of these networks for knowledge management.
Policy research strategies for modifying the pattern of use of these
networks are suggested below.
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چکیده:
هدف :یکی از ویژگیهای جامعه شبکهای ،گسترش شبکههای «اجتماعی و پیامرسان» و از جمله کارکردهای این شبکهها ،مدیریت
اطالعات و دانش است .مقاله حاضر قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران به عنوان نخبگان
جامعه تا چه اندازه توانستهاند از شبکههای یاد شده برای مدیریت دانش استفاده کنند؟
روش پژوهش :از روش پیمایشی با نمونهگیری تصادفی در میان دانشجویان  ۷دانشگاه ممتاز تهران بر اساس رتبهبندی پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم برای ارائه توصیفی از وضعیت فعلی استفاده شده است .برای تحلیل عمیقتر یافتهها و ارائه راهبردهایی از جنس
سیاستگذاری از مصاحبه عمیق استفاده شده است.
یافتهها :در حالی که  50.1درصد دانشجویان معتقدند شبکههای مذکور به بخش از زندگی روزمره ایشان تبدیل شده است ،اکثریت
دانشجویان ،صرفاً مصرفکننده محتوا با اولویت محتوای سیاسی هستند .بیشترین محتوای مرتبط با دروس ،صرفاً دنبال کردن اخبار
کالسهاست .بر اساس شاخصهای تعیین شده برای سنجش میزان استفاده دانشجویان از این شبکهها برای مدیریت دانش ۷ ،درصد
دانشجویان به هیچ وجه از شبکههای یاد شده برای مدیریت دانش استفاده نمیکنند 49 .درصد در مقادیر کم و خیلی کم 15.5 ،درصد
در مقادیر خیلی زیاد و زیاد و  28.4درصد تا حدودی از شبکههای مذکور برای مدیریت دانش استفاده میکنند .در ادامۀ پژوهش
راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای اصالح الگوی استفاده از این شبکهها پیشنهاد شده است.
نتیجهگیری :شبکههای اجتماعی از ظرفیتی بسیار مهم برای مدیریت دانش برخوردار هستند و اساساً مفهوم شبکههای اجتماعی و مدیریت
دانش به دلیل ناشی شدن هر دو مفهوم از انقالب اطالعاتی ،توسعه جوامع اطالعاتی و در نهایت شکلگیری و توسعه شبکههای اجتماعی
دارای پیوندی اجتنابناپذیر با یکدیگر هستند .یافتهها نشان داد که در سطح  ۷دانشگاه ممتاز شهر تهران هنوز استفاده از شبکههای اجتماعی
برای مدیریت دانش در سطح مطلوبی نیست؛ اما تنها  ۷درصد دانشجویان از هیچیک از گویههای مرتبط با مدیریت دانش شامل اخذ
مشاورههای علمی و پژوهشی از استادان ،استفاده از ظرفیت کار تیمی برای فعالیتهای علمی و  ،...استفاده نکردهاند.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی؛ مدیریت دانش؛ دانشجویان؛ دانشگاههای تهران؛ سیاستگذاری
استناد :افراسیابی ،محمدصادق؛ کوثری ،مسعود؛ بشیر ،حسن ،و ابراهیمآبادی ،حسین ( .)1400شبکههای اجتماعی و مدیریت دانش:
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 .1مقدمه
تعاریف متعددی از مدیریت دانش ارائه شده است .طبق تعریف هانگ ،مدیریت دانش عبارت است از
تبادل ،به اشتراکگذاری و گردش اطالعات و دانش به نحوی که باعث همافزایى در دانش و ایجاد
دانش جدیدی شود که از مجموع دانش هر فرد باالتر است (هانگ .)122 :2006 1،همزمان با انقالب
اطالعاتی ،شکلگیری جوامع اطالعاتی و توسعه جوامع شبکه ای ،روزبهروز بر اهمیت دانش به عنوان
منبعی عظیم برای برتری در رقابتهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی افزوده شده است .این
امر تا جایی پیش رفته است که در اقتصاد دانشمحور ،منشأ قابلاطمینان برای مزیت رقابتی ،تولید ،به
اشتراکگذاری و به کـارگیری اطـالعات است .بنابراین ،در عصر حاضر «گروههای موفق اجتماعی
کسانی هستند که بـتوانند سرمایههای علمی خود را به شکل پایدار و باثبات در قالب فعالیتهای عملیاتی
مدیریت کنند تا اهداف خود را به سر انجام رسانده و بـه بهرهوری باالتری دستیازند» (دراگ2و
دیگران .)568-541 :2003 ،شواب ،آوجی و کاماچو تاکرمن معتقدند که شبکههای اجتماعی،
مکانیزمهای قدرتمندی برای تسهیم دانش و اطالعات هستند و به منظور توسعه پایدار ارتقاء مییابند
(شواب ،آوجی و کاماچو .)15 :1396 ،از سوی دیگر« ،یکی از مهمترین منابع قدرت تأثیرگذار در
توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ،دانشگاهها هستند که مـرکز تولید و اشاعه علم و فـکر
و فـرهنگ هستند» (ذکایی و خطیبی؛ نقل در :اشتیاقی و همکاران .)121 :1391 ،بر همین اساس به نظر
میرسد چنانچه از شبکه های اجتماعی در نهاد دانشگاه برای مدیریت دانش و اطالعات استفاده شود،
میتوان از این بستر برای توسعه علمی ،آموزشی و پژوهشی کشور با هدف نیل به توسعه پایدار
بهرهبرداری نمود .سپهری و ریاحی معتقدند اهمیت قابلیت اجتماعىسازى ،خارجىسازى ،جستجو و
بازیابى ،حافظه تعاملى و فرادانش و سایر ظرفیتهای موجود در رسانهها و شبکههای اجتماعی باعث
شده است که از شبکههای مذکور به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش یاد شود (سپهری و ریاحی،
 .)81 : 1389در همین زمینه مطالعات کروس نشان میدهد که چگونه تشکیل گروههای مجازی در
زمینۀ آموزش و یادگیری باعث افزایش مشارکت علمی دانشجویان میشود (کروس .)1998 3،به همین
دلیل شاید بتوان گفت به اشتراکگذاری دانش یکی از کارکردهای شبکههای اجتماعی در
دانشگاههای کشورهای توسعهیافته است .در این کشورها شاهد تشکیل برخی گروهها در شبکههای
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اجتماعی اینترنتی برای تولید علم ،به اشتراکگذاری دانش و مدیریت دانش هستیم .در این زمینه
میتوان به مطالعات بیالکزیچ )1999(1و رووی )2002(2اشاره کرد که بیانگر مشارکت دانشجویان در
مباحث علمی و دانشگاهی و تأمین نیازهای علمی و آموزشی ایشان از طریق شبکههای اجتماعی است.
در این پژوهش با توجه به آنچه بیان شد ،تالش شد تا به دو سؤال پاسخ داده شود:
 .1وضعیت استفاده دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران (در مقایسه با دانشجویان کشورهای
توسعهیافته) در زمینه استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسان برای مدیریت دانش چگونه است؟
 .2چه سیاستها و برنامههایی برای اصالح الگوی مصرف شبکههای اجتماعی و پیامرسان در میان
دانشجویان پیشنهاد میشود؟
بر همین اساس ،با هدف پاسخگویی به سؤال اول با استناد به نتایج پژوهشهای انجام شده،
ظرفیتهای شبکههای اجتماعی و پیامرسان برای مدیریت دانش در میان دانشجویان و استادان دانشگاهها
بررسی شده و از طریق انجام پیمایش به روش تصادفی ،وضعیت کنونی دانشجویان دانشگاههای ممتاز
شهر تهران در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسان برای مدیریت دانش بیان شد .همچنین
در ادامه با استفاده از مصاحبه عمیق ،راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای اصالح الگوی استفاده از
شبکههای اجتماعی با هدف ترویج مدیریت دانش پیشنهاد میشود.
 .2رسانههای اجتماعی ،آموزش و مدیریت دانش
هر چند هدف از توسعه نظام مدیریت دانش ،پشـتیبانی و تقویت فرایندهای تولید ،ذخیره ،بازیابی و به
کـارگیری دانـش است ،اما در این مقاله با این سؤال مواجه هستیم که نقطه تالقی دانشجویان ،شبکههای
اجتماعی و مدیریت دانش کجاست؟ از یک سو ،علوی و لیدنر نظامهای مدیریت دانش رابه عنوان
نظامهای مبتنی بر فناوری اطالعات تعریف کردهاند (علوی و لیندر )2001 3،و از سوی دیگر ،امروزه
شاهد رشد روز افزون استفاده از شبکههای اجتماعی توسط دانشجویان هستیم .بر اساس آخرین نظر
سنجی انجام شده توسط ایسپا ،استفاده از شبکههای اجتماعی اینترنتی در میان افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی به مراتب بیشتر از سایرین است .به این ترتیب که  ۷5درصد افرادی که دارای تحصیالت
دانشگاهی هستند عضو حداقل یکی از شبکههای اجتماعی هستند ،در حالی که این میزان برای افراد
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دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر برابر با  39درصد است (ایسپا .)26 :1394 ،همچنین مطالعات مارگارین
و لیتل جان حاکی از آن است که شرکت در مباحث گروهی به یکی از اجزای جداییناپذیر زندگی
دانشجویان در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است (مارگارین و لیتل جان .)2011 1،بر اساس مطالعات
انجام شده توسط حمزه سعادمحمد نیز حضور در شبکههای اجتماعی بخشی از زندگی روزانۀ هر
دانشجو است (سعادمحمد )16 :2015 2،و به تعبیر جوردانو استفاده از شبکههای اجتماعی در میان
دانشجویان به قدری افزایش یافته است که دیگر سؤال مطالعات پژوهشی این نیست که آیا دانشجویان
از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند یا خیر؟ بلکه سؤال این است که دانشجویان چگونه و با چه
اهدافی از این شبکهها استفاده میکنند؟ (جوردانو .)2011 3،ادبیات حاکم بر مطالعات و پژوهشهای
مرور شده حاکی از آن است که پژوهشهای انجام شده در کشورهای توسعهیافته به این جمعبندی
رسیدهاند که در صورت طراحی گروههای کالسی در شبکههای اجتماعی و ایجاد شبکههای تخصصی
علمی ،شاهد مدیریت دانش مرتبط با دروس دانشگاهی در میان دانشجویان خواهیم بود .به عنوان نمونه،
برهومی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که استفاده از نرم افزار واتساپ4و تشکیل اجتماعات
آنالین درسی ،باعث تقویت همکاری و مشارکتهای علمی دانشجویان در زمینههای مختلف هم در خانه
و هم در دانشگاه شده و باعث میشود دانشجویان به بحث درباره محتوای آموزشی تدریس شده در
کالس بپردازند (برهومی .)223 :2015 5،استفاده از شبکههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای مدیریت
دانش در دانشگاههای جهان امری است که در پژوهش استریجبوس و فیشر هم به آن اشاره شده است.
استریجبوس و فیشر در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که استفادۀ هدفمند از شبکههای اجتماعی
در میان دانشجویان با حضور حداقل یک مدرس و یا مجموعهای از استادان دانشگاهها با هدف به
اشتراکگذاری و مدیریت دانش باعث افزایش سطح یادگیری و آموزش دانشجویان میشود
(استریجبوس و فیشر .)200۷ 6،همچنین مرسیر و هیگینز با بررسی یک گروه مجازی که در حوزۀ علوم
ریاضی فعالیت میکرد متوجه شدند که شبکههای اجتماعی میتوانند به افزایش انگیزه علمی دانشجویان
و نگرش مثبت ایشان نسبت به فعالیتهای علمی منجر شود (نقل در :برهومی .)225 :2015 ،عالوه بر
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آنچه اشاره شد ،برخی پژوهشهای دیگر نیز با استفاده از شیوههای کمی و کیفی توانسته است نشان
دهد چگونه استفاده از شبکههای اجتماعی با تکیه بر موضوع سرمایههای اجتماعی میتواند منجر به
مدیریت دانش شود .بر اساس پژوهش «نقش استفاده درسی از فیسبوک بر اعتبار اساتید» در دانشگاه
اوهایو آمریکا ،نتایج تحقیق میزر و دیگران در میان  129دانشجوی مقطع کارشناسی نشان داد حضور
استادان در فیسبوک باعث بیشتر شدن اعتبار استادان و کسب اعتماد و شکلگیری روابط دوستانه میان
استادان و دانشجویان شده و از این طریق به بهبود روند یادگیری دانشجویان منجر میشود (میزر1و

دیگران .)2009 ،الیسون و استینفیلد نیز پیش از این در سال  200۷پژوهشی را با عنوان «مزایای دوستان
فیسبوکی :سرمایه اجتماعی و کاربرد شبکههای اجتماعی در میان دانشجویان» در دانشگاه ارتباطات و
رسانه ایالت میشیگان انجام داده بودند که این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از فیسبوک به عنوان
یک شبکه اجتماعی آنالین در فرایند ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد تحصیلی
دانشجویان پرداخته است .نتایج این پژوهش و تحلیل رگرسیون انجام شده بیانگر وجود یک رابطۀ قوی
بین کاربرد فیسبوک و سرمایه اجتماعی از یک طرف و باال رفتن اعتماد به نفس و تأثیر آن در مباحثات
علمی میان دانشجویان از سوی دیگر و در نهایت تولید و تبادالت هر چه بیشتر علمی است (الیسون و
استینفیلد .)200۷ 2،همچنین طبق نتایج پژوهش دیگری با عنوان مطالعه موردی استفاده از فیسبوک در
تدریس دانشگاهی کشور رومانی 5۷ ،درصد دانشجویان اظهار کردهاند که ترجیح میدهند تکالیف
درسی خود را در گروههای کالسی ایجاد شده در فیسبوک انجام دهند 30 ،درصد دانشجویان اظهار
کردهاند که استفاده از فیسبوک باعث افزایش قدرت خالقیت و انگیزههای پژوهشی آنها شده است و
 44درصد اظهار کردهاند که فیسبوک باعث افزایش تمایل دانشجویان به استفاده از منابع اطالعاتی و
دانش التین شده است (گروسک3و دیگران.)1428 :2011 ،
در زمان انجام پژوهش پیشرو هر چند در ایران اقدام پژوهشی مشابهی یافت نشد و این امر توسط
ایرانداک نیز تأیید شد؛ اما در کشورهای توسعهیافته  48پژوهش با موضوعات مشابه یافت شد که در
اینجا به نتایج برخی از آنها اشاره شد و نتایج مابقی پژوهشها در نسخه اصلی پژوهش رساله دکتری
آمده است .بر اساس نتایج پژوهشهای مذکور میتوان گفت شبکههای اجتماعی و پیامرسان در صورت
_______________________________________________________________
1

Mazer
Ellison & Steinfield
3
Grosseck
2
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آموزش سواد اطالعاتی به دانشجویان میتوانند به منبعی برای به اشتراکگذاری دانش و در نتیجه
ابزاری برای مدیریت دانش تبدیل شوند.
 .3روششناسی تحقیق
در این پژوهش از روش تلفیقی استفاده شده است .برای توصیف وضعیت استفاده دانشجویان از
شبکههای اجتماعی از روش پیمایش به شیوه تصادفی و برای تحلیل یافتهها و ارائه راهکارهایی از جنس
سیاستگذاری برای اصالح الگوی استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی با هدف ترویج مدیریت
دانش از مصاحبه عمیق استفاده شده است .با توجه به اینکه در زمان انجام پژوهش تعداد دانشجویان
دولتی دانشگاههای تهران 436 ،هزار و  482نفر بوده است ،حجم نمونه با خطای  5درصد برابر با 384
نفر خواهد بود .از آنجا که این تمایل وجود داشت که حجم نمونه آماری برای دریافت اطالعات بهتر
و دقیقتر ،بزرگتر باشد ،در فرمول شارل کوکران درصد خطای مجاز را به  1درصد کاهش دادیم که
باعث افزایش حجم نمونه آماری معادل  ۷00نفر شد .بر همین اساس با توجه به عدم دسترسی به آمار
تفکیکی هر یک از دانشگاههای ممتاز شهر تهران و عدم «همکاری و پاسخگویی» اکثریت ایشان علیرغم
مکاتبات و پیگیریهای انجام شده از سوی پژوهشگر و پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،سهم هر دانشگاه  100نفر برآورد شد.
الزم به ذکر است اسامی هفت دانشگاه ممتاز شهر تهران بر اساس رتبهبندی اعالم شده از سوی
دهقانی رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم شامل دانشگاههای تهران ،عالمه ،شهید بهشتی ،صنعتی
شریف ،علم و صنعت ،تربیت مدرس و امیرکبیر است (دهقانی .)139۷ ،از آنجا که انجام آزمونهای
تحلیل واریانس نیازمند این امر است که هر یک از نمونهها حداقل شامل  30نفر باشد و با توجه اینکه
تعداد دانشجویان کارشناسی از دو گروه کارشناسی ارشد و دکتری بیشتر بودند ،برای دانشجویان
کارشناسی سهم  40نفری و برای دو گروه دیگر سهم  30نفری در نظر گرفته شد .تنها استثنا در این
مورد دانشگاه تربیت مدرس است که در آن دانشجویان تنها در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
تحصیل میکنند که سهم گروه کارشناسی ارشد  ۷0نفر و سهم گروه دکتری  30نفر مشخص شد .در
نهایت ،فهرستی از تعداد دانشکدههای هر دانشگاه انتخاب شده و به صورت تصادفی در هر دانشگاه،
چهار دانشکده برای مقطع کارشناسی ،سه دانشکده برای مقطع کارشناسی ارشد و سه دانشکده برای
مقطع دکتری انتخاب شدند که سهم هر دانشکده  10نفر در نظر گرفته شد .در دانشکده تربیت مدرس
هم هفت دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد و سه دانشکده در مقطع دکتری به شیوه تصادفی انتخاب
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شد .در هر یک از دانشکدهها ،یک کالس به صورت تصادفی انتخاب شده و با حضور در کالسهای
درسی به صورت تصادفی ،پرسشنامهها توزیع شد و یافتهها گردآوری شدند .همچنین ،در ادامه از طریق
مصاحبه با استادان متخصص در حوزه شبکههای اجتماعی و مدیریت دانش ضمن تحلیل عمیقتر
یافتههای پیمایش تالش شد تا راهبردهایی از جنس سیاستگذاری ارائه شود .مصاحبههای عمیق تا حد
اشباع نظری ادامه یافت.
 .4تجزیه و تحلیل یافتهها
در ابتدا برای اینکه جایگاه استفاده از شبکههای اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان مشخص شود از
ایشان سؤال شد اگر فقط نیم ساعت فرصت داشته باشید از اینترنت استفاده کنید چه فعالیتی را دنبال
خواهید کرد؟  5۷.2درصد دانشجویان پاسخ دادند در چنین شرایطی از اینترنت برای دسترسی به
شبکههای اجتماعی استفاده خواهند کرد .این امر بیانگر اولویت استفاده از شبکههای اجتماعی در سبک
زندگی دانشجویان است .در ادامه به این موضوع پرداخته شد که استفاده دانشجویان از شبکههای
اجتماعی با چه رویکردی است؟ همانطور که یافتههای نمودار زیر نشان میدهد ،مهمترین رویکرد
پاسخگویان به اشتراکگذاری مطالب با  25.5درصد بوده است و پسازآن دانلود عکس و فیلم و در
نهایت دنبال کردن بوده است که همه این موارد در حوزه مصرف محتواست و تولید محتوا با 11.۷
درصد در رتبه پنجم قرار دارد.
تولید محتوا

11.7

به اشتراکگذاری مطالب
دانلود عکس و فیلم

5.3
23

25.5
18

تایید کردن یا رد مطالب
دنبال کردن

12.3
4.2

نمودار  .1رویکرد دانشجویان در استفاده از شبکههای اجتماعی

در سؤال سوم این موضوع مطرح شده است که فارغ از رویکردی که دانشجویان در نحوه استفاده
از شبکههای اجتماعی دارند چه موضوعاتی را دنبال میکنند؟ همانطور که در جدول  1مشاهده میشود
موضوعات اقتصادی با میانگین  3.6۷از  6بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .پسازآن
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موضوعات سیاسی با  3.64قرار دارد .رتبه سوم بهصورت مشترک مربوط به موضوعات علمی و
آموزشی و سرگرمی ،جوک و طنز است که  3.63را به خود اختصاص داده است .همچنین در سطوح
زیاد و خیلی زیاد موضوعات سیاسی بیشترین فراوانی را با  3۷.5درصد به خود اختصاص داده است و
در میان موضوعات علمی و آموزشی و موضوعات صرفاً سرگرمکننده که میانگینی یکسان دارند،
موضوعات صرفاً سرگرمکننده با  32.3درصد در مقادیر زیاد و خیلی زیاد فراوانی بیشتری را به خود
اختصاص داده است.
جدول  .1اولویتهای استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
مجموع
دنبال کردن،

میزان

به اشتراکگذاری و

میانگین

خیلی
زیاد

موضوعات سیاسی

زیاد

تا
حدودی

کم

خیلی
کم

اصالً

16.5

21

18.2

موضوعات اقتصادی

9.8

18.5

29

21.4

موضوعات فرهنگی اجتماعی

9.۷

19.6

23.8

16.۷

موضوعات مذهبی

13.1

14.3

22.2

19.۷

1۷.1

موضوعات ورزشی

15.9

1۷.4

1۷.6

15.4

15.4

18.3

موضوعات علمی و آموزشی

11.۷

19.8

22.4

20.1

1۷.9

8.2

3.63

موضوعات عاطفی و عشقی

9.4

16.5

21.9

19.4

1۷.8

16

3.31

مطالب جنسی

18.5

14.2

14.6

14.۷

16.1

23.8

3.35

جوک ،طنز و سایر محتواهای صرفاً

10.۷

21.6

23.2

19.6

14.6

10.3

3.63

سرگرمکننده

مقادیر زیاد و
خیلی زیاد

تولید محتواهای مختلف
با موضوعات زیر

درصدفراوانی

3.64

3۷.5

12

18.5

13.۷

28.3
29.3

14.۷

6.۷

3.6۷

19.9

10.2

3.52

13.5

3.46

2۷.4

3.48

33.3
31.5
25.9
32.۷
32.3

اگر یافتههای مربوط به این سؤال و سؤال قبل را با هم مقایسه کنیم ،مشخص میشود که دانشجویان
دانشگاههای ممتاز شهر تهران بیشترین زمان خود را صرف اشتراکگذاری محتواهای  .1اقتصادی.2 ،
سیاسی .3 ،صرفاً سرگرمکننده ،و  .4علمی و آموزشی میکنند .از آنجا که مدیریت دانش شامل مفاهیم
تبادل اطالعات و دانش ،هم افزایی دانش و در نهایت تولید دانش جدید است با توجه به اینکه رویکرد
دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران به سمت تولید محتوا نیست .بنابراین ،رویکرد غالب در بین
دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران ،مدیریت دانش نیست .همچنین علیرغم اینکه انتظار میرود
در مجامع دانشگاهی خصوصاً دانشگاه های ممتاز شهر تهران شاهد اولویت داشتن محتوای علمی و
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آموزشی باشیم مشاهده میشود که محتواهای اقتصادی ،سیاسی و سرگرمکننده اولویت بیشتری برای
دانشجویان دارد .بر اساس نتایج مصاحبههای عمیق ،برخی از دالیل گرایش دانشجویان به محتواهای
اقتصادی ،سیاسی و صرفاً سرگرمکننده در شبکههای اجتماعی موارد زیر است (دالیل کامل گرایش
دانشجویان به محتواهای مذکور بر اساس مصاحبههای عمیق در نسخه کامل پژوهش ذکر شده است):
 .1عدم بهرهمندی نظام دانشگاهی از شبکههای اجتماعی تخصصی و علمی
 .2عدم معرفی ظرفیتهای شبکههای اجتماعی علمی و تخصصی خارج از کشور (نظیر لینکدین،
آکادمیا و  )...به دانشجویان ایرانی
 .3عدم برنامهریزی برای افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی دانشجویان با هدف استفاده از
فرصتهای شبکههای اجتماعی خصوصا در حوزه مدیریت دانش
 .4بیبرنامگی نظام علمی کشور برای افزایش حضور هدفمند و مؤثر استادان در شبکههای اجتماعی
با هدف تولید علم از طریق شبکهسازی و شبکههای اجتماعی
 .5مسائل و چالشهای ناشی از شرایط واقعی جامعه امروز ایران شامل  )1بیتوجهی به نیازهای مالی
دانشجویان که باعث گرایش دانشجویان به کسب درآمد از طریق شبکههای اجتماعی شده
است )2 ،غلبه گفتمان سیاسی بر سایر گفتمانها که سبب شده است تا دانشجویان برای تطبیق
دادن زندگی ،کار و تحصیل خود با گفتمان سیاسی حاکم ،چارهای نداشته باشند جز اینکه
دائماً خود در معرض محتواهای سیاسی قرار دهند و  )3بیتوجهی نظام دانشگاهی به طراحی
تفریح و سرگرمیهای مفید در زیستبوم دانشجویی که منجر به کوچ نیاز دانشجویان به تفریح
و سرگرمی به فضای مجازی شده است.
در نهایت به عنوان آخرین سؤال ،جدولی بر اساس پژوهشهای انجام شده در سایر کشورهای
جهان طراحی شد تا میزان توجه به موضوعات مرتبط با مدیریت دانش و اطالعات در میان دانشجویان
مشخص شود .این جدول شامل  12شاخص مرتبط با مدیریت دانش بود و الزم بود هر یک از دانشجویان
میزان استفاده خود از شبکههای اجتماعی را برای هر یک از شاخصها ،مطابق با طیف لیکرت مشخص
میکرد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که  ۷درصد از پاسخگویان اصالً از شبکههای اجتماعی
برای مدیریت دانش استفاده نمیکنند ،حدود  18درصد به میزان خیلی کم 31 ،درصد به میزان کم28 ،
درصد به میزان متوسط 12 ،درصد به میزان زیاد و  3.5درصد به میزان خیلی زیاد از این شبکهها برای
مدیریت دانش استفاده میکنند .بنابراین ،تنها  15.5درصد دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران در
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مقادیر زیاد و خیلی زیاد از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش استفاده میکنند و از سوی دیگر ۷
درصد از دانشجویان اساساً اعتقادی به استفاده از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش ندارند و
عمدتا (مجموعا  49درصد) در مقادیر خیلی کم و کم از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش
استفاده میکنند.
نمودار  .2میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش

3.5

12

31.3 28.4

17.7

7

40
20
0

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

خیلی کم

اصال

میزان

در ادامه پژوهش از طریق مصاحبه عمیق تا حد اشباع دالیل گرایش کم دانشجویان به شبکههای
اجتماعی برای مدیریت دانش شناسایی شد و راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای استفاده بهینه از
شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش پیشنهاد شد .راهبردهای پیشنهادی در پنج دسته کلی قابل
طبقهبندی هستند:
 .1سیاستهای فنی نظیر ایجاد و توسعه شبکههای اجتماعی تخصصی
 .2سیاستهای فرهنگی اجتماعی نظیر تالش برای افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی دانشجویان
 .3سیاستهای مبتنی بر الگوسازی نظیر افزایش فعالیتهای مشارکتی آموزشی و پژوهشی در
شبکههای اجتماعی
 .4سیاستهای ناظر به اصالح ساختار و فرایندهای دانشگاهی نظیر اصالح قوانین و آییننامههای
اداری در دانشگاهها با هدف افزایش حضور هدفمند و مؤثر استادان در شبکههای اجتماعی
 .5سیاست های ناظر به اصالح شرایط محیط واقعی جامعه نظیر توجه به مسائل معیشتی دانشجویان،
برنامهریزی برای ایجاد تفریحات و سرگرمیهای سالم در زیستبوم دانشجویی و ...
 .5نتیجهگیری
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پژوهشها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعهیافته بیانگر آن است که شبکههای اجتماعی از
ظرفیتی بسیار مهم برای مدیریت دانش برخوردار هستند و اساساً مفهوم شبکههای اجتماعی و مدیریت
دانش به دلیل ناشی شدن هر دو مفهوم از انقالب اطالعاتی ،توسعه جوامع اطالعاتی و در نهایت
شکلگیری و توسعه شبکههای اجتماعی دارای پیوندی اجتنابناپذیر با یکدیگر هستند .هر چند
یافتههای پیمایش انجام شده در سطح  ۷دانشگاه ممتاز شهر تهران بیانگر آن است که هنوز استفاده از
شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش در سطح مطلوبی نیست؛ اما تنها  ۷درصد دانشجویان از هیچیک
از گویههای مرتبط با مدیریت دانش شامل اخذ مشاورههای علمی و پژوهشی از استادان ،استفاده از
ظرفیت کار تیمی برای فعالیتهای علمی و  ،...استفاده نکردهاند .بنابراین ،به نظر میرسد انگیزه الزم
برای استفاده از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش در دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران
وجود دارد و دلیل اینکه اکنون استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش مطلوب
نیست به این علت است که از یک سو ظرفیت فنی ،فرهنگی و اجتماعی الزم برای استفاده از شبکههای
اجتماعی برای مدیریت دانش فراهم نشده است و از سوی دیگر ،در زیستبوم دانشجویی به برخی
نیازهای واقعی دانشجویان توجه نشده است.
عدم توجه به ظرفیت فنی ،فرهنگی و اجتماعی بدان معناست که نخست برخالف کشورهای
توسعهیافته در ایران هیچ شبکه اجتماعی علمی تخصصی بومی برای استفادههای مبتنی بر مدیریت دانش
طراحی نشده است .تأکید بر ظرفیت شبکههای اجتماعی علمی و تخصصی برای انتقال دانش ضمنی و
صریح از جمله راهکارهای ارتقای نقش شبکههای اجتماعی در موضوع مدیریت دانش است و باعث
افزایش کارکرد شبکههای اجتماعی در فرایند مبادله و گردش اطالعات و خلق ایدههای نو و در نهایت
تولید دانش جدید خواهد شد که همگی از جمله اجزای فرایند مدیریت دانش هستند .دوم اینکه
شبکههای اجتماعی علمی تخصصی خارجی به درستی به مردم معرفی نشدهاند و سوم اینکه فرصتهای
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش در میان استادان و دانشجویان مغفول مانده
است که این امر ناشی از کم سوادی رسانهای و اطالعاتی است .بنابراین ،با توجه به اینکه یافتههای
پیمایش حاکی از آمادگی دانشجویان برای استفاده از شبکههای اجتماعی برای تبادالت علمی اطالعاتی
و در نهایت مدیریت دانش است ،الزم است به جای سیاستهای سلبی و محدودسازی استفاده از
شبکههای اجتماعی به سیاستهای ایجابی نظیر ایجاد شبکههای اجتماعی تخصصی و معرفی نحوه
استفاده صحیح از شبکههای اجتماعی با هدف مدیریت دانش فکر شود .استفاده استادان و مدرسان
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دانشگاههای کشور همانند کشورهای توسعهیافته یکی از راههای گسترش سرمایه اجتماعی استادان در
میان دانشجویان و در نهایت کمک به فرایند مدیریت دانش با استفاده از شبکههای اجتماعی است که
البته خود نیازمند اصالح آییننامههای ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها از سوی نظام علمی کشور
است تا حضور بیشتر ،هدفمندتر و مؤثرتر استادان دانشگاههای کشور در شبکههای اجتماعی با هدف
کمک به ایجاد فرایند مدیریت دانش منجر به ارتقای رتبههای علمی ایشان شود .همچنین تالش برای
ارتقای سواد رسانه ای ،اطالعاتی و دیجیتالی دانشجویان و بیان اهمیت نقش دانش در جهان امروز به
عنوان جایگزین سایر درآمدهای ملی از قبیل نفت و  ...از یک طرف و توجه به ظرفیتهای شبکههای
اجتماعی برای تولید و مدیریت دانش از سوی دیگر ،میتواند نوید بخش استفاده مناسب از شبکههای
اجتماعی در راستای مدیریت دانش باشد .البته نقش شبکههای اجتماعی در امر مدیریت دانش محدود
به این موارد نیست .شبکههای اجتماعی از طریق توسعه مبادله اطالعات ،تعامل و مباحثات علمی،
شبکهسازی دانشمحور ،گردش نوآوریها ،افزایش خالقیت اعضای شبکههای اجتماعی ،انتقال
تجربیات اجتماعی ،علمی و  ...افراد به یکدیگر ،پردازش اطالعات و خلق دانش جدید شامل دانش
صریح و ضمنی و تقویت سرمایه اجتماعی و نمادین دانشجویان و استادان دانشگاهها (به عنوان عاملی
برای افزایش انگیزههای علمی حضور در شبکههای اجتماعی و افزایش اعتبار استادان) در امر مدیریت
دانش نقش دارند .همان طور که پیشتر گفته شد برای ایجاد نقش جدی برای شبکههای اجتماعی در
امر مدیریت دانش نمیتوان از چالشهای مربوط به جامعه واقعی صرف نظر کرد .بیانگیزگی علمی
دانشجویان به دلیل این تصور که تحصیل علم و دانش منجر به موقعیت اجتماعی و شغلی بهتری نخواهد
شد در کنار عدم توجه به نیازهای دانشجویان در زیستبوم دانشگاهی یکی از دالیل اصلی عدم استفاده
از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش و در عوض کوچ نیازهای اقتصادی ،سیاسی ،سرگرمی و
بعضا جنسی دانشجویان به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی است که پیشنهاد میشود این مسئله در
پژوهشهای دیگری به عنوان یکی از مسائل اصلی زیستبوم دانشجویی واکاوی شده و راهکارهایی
برای اصالح زیستبوم دانشجویی با هدف افزایش میل و رغبت دانشجویان به فعالیتهای علمی و حل
چالشهای اصلی دانشجویان در جامعه غیرمجازی ارائه شود.
 .6منابع
اشتیاقی ،مـعصومه؛ علیزاده ،توحید ،و کاظمیان ،مهرداد ( .)1391اینترنت و هویت دینی دانشجویان،
مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران .فصلنامه مطالعات مـلی ،سال  ،13ویـژهنامه شماره .2
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.82  شماره،ارتباطات
 نیمی از ایرانیها عضو: یک نظرسنجی نشان داد.)1394(  مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران،ایسپا
.26  صفحه،366۷  شماره، روزنامه دنیای اقتصاد،شبکههای اجتماعی

95-96  نتایج رتبهبندی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور در سال.)139۷(  محمدجواد،دهقانی
 در139۷  تیرماه1  بازیابی شده در تاریخ. تحقیقات و فناوری، وزارت علوم،منتشر شد
39۷06https://www.msrt.ir/fa/news/
 کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای.)1389(  آسیه، و ریاحی، محمدمهدی،سپهری
.10  شماره، سیاست علم و فناوری.سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان
 چگونه در شبکه سرویسها: کار شبکهای.)1396(  برتا کاماچو، لوسیا و تاکرمن، آوجی، جان،شواب
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