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چکیده

امروزه استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسان مختلف با سبک زندگی دانشجویان گره خورده است .این
شبکه ها در سرانه اینترنت مصرفی دانشجویان جایگاه مهمی پیدا کرده و بهنظر میرسد عادتواره دانشجویان در
حوزه های مختلف نظیر مطالعه ،تفریح ،اطالع از آخرین اطالعات ،اخبار و سایر زمینههای سبک زندگی ،تحت تأثیر
شبکه های مذکور قرارگرفته است .این پژوهش در تالش است تا به این سؤال پاسخ دهد که استفاده دانشجویان از
شبکههای اجتماعی برای تحقق رسالت های نظام دانشگاهی خصوصا مدیریت دانش نیازمند چه راهبردهایی از
جنس سیاستگذاری فرهنگی است؟
برای پاسخ گویی به سؤال مذکور از دو روش پژوهش کمّی و کیفی استفاده شده است .برای بررسی شیوه
استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی از روش پیمایش با نمونهگیری به شیوۀ تصادفی در میان دانشجویان 7
دانشگاه ممتاز شهر تهران و برای ارائه راهبردهایی از جنس سیاستگذاری فرهنگی از ابزار مصاحبه با  1۴استاد
دانشگاه شناخته شده در عرصه مطالعات فضای مجازی استفاده شده است.
براساس یافتههای پژوهش ،رویکرد اکثریت دانشجویان ،صرفاً اشتراکگذاری مطالب دیگران است25/5 .
درصد دانشجویان در اولویت اوّل خود اعالم کردند که تمایل آنها صرفاً اشتراک گذاری مطالب دیگران است و تنها
 11/7درصد دانشجویان اعالم کردند که در اولویت اوّل خود به تولید محتوا گرایش دارند 2۳ .درصد دانشجویان
نیز بهمرور صرف مطالب گرایش داشته و  18درصد دانشجویان به دانلود گرایش دارند .این امر بیانگر مصرفگرا
بودن دانشجویان ایرانی در شبکههای اجتماعی و پیامرسان است .عمده محتوای مصرفی دانشجویان ،اخبار،
اطالعات و تحلیلهای سیاسی است .بهگونهای که  21/۴درصد دانشجویان اذعان کردند که در اولویت اوّل خود
اخبار ،اطالعات و تحلیلهای سیاسی را با دیگران به اشتراک میگذارند 17/8 .درصد دانشجویان بهسوی
اشتراکگذاری طنز و جوک گرایش دارند و تنها  1۳/۴درصد دانشجویان بهسوی اشتراکگذاری مطالب درسی و
علمی گرایش دارند .بنابراین بهنظر میرسد شبکههای اجتماعی و پیامرسان در کشور نتوانستهاند به ابزار مدیریت
دانش در دانشگاهها تبدیل شوند .دال یل این امر و ارائه راهبردهایی از جنس سیاستگذاری از طریق مصاحبه عمیق
با اساتید ،مورد توجه قرار گرفته است .همچنین نتایج مصاحبه عمیق حکایت از آن دارد که در حوزۀ سیاستهای
راهبردی نیازمند ترویج تفکر انتقادی و افزایش سواد رسانهای در میان دانشجویان ،اساتید و مسئولین دانشگاهها
هستیم .عالوه بر این ،سیاستگذاریهای همزمان در عرصههای سختافزاری (ایجاد شبکههای تخصصی و )...و
نرم افزاری (اختصاص بودجه به حوزه تولید محتوا ،تدوین آییننامههایی برای تشویق اساتید و دانشجویان به تولید
محتوای علمی ،اصالح ساختار اجتماعی متناسب با سبک زندگی شبکهای و )...ضرورت دارد.
کلیدواژه ها :شبکههای اجتماعی ،سبک زندگی ،دانشجویان تهرانی ،دانشگاههای ممتاز ،سیاستگذاری فرهنگی
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مقدمه و تعریف مسئله
1

امروزه شاهد جریان عظیم زندگی در فضای مجازی هستیم .مفهوم زندگی دوم بیانگر واقعی
بودن فضای مجازی و جریان داشتن زندگی در فضای مجازی است .کاستلز 2معتقد است در
فضای جدید ،معنای جوامع بازسازی شده و نگاه به جوامع بهعنوان «مکان فیزیکی» تبدیل به
«فضای جریانها»

۳

میشود ( .)Castells, 1993: 475-488همزمان با انقالب اطالعاتی،

شکلگیری جوامع اطالعاتی و توسعۀ جوامع شبکهای ،روز به روز بر اهمیت دانش بهعنوان
منبعی عظیم برای برتری در رقابتهای مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی افزوده شده و
این امر تا جایی پیش رفته است که در اقتصاد دانش محور ،منشأ قابلاطمینان و اتکاء مزیت
رقابتی ،تولید ،به اشتراکگذاری و بکـارگیری اطـالعات است (عالم تبریز و باقرزاده آذر:1۳87،
 .)9۳بنابراین در عصر حاضر «گروههای موفق اجتماعی کسانی هستند که بتوانند سرمایههای
علمی خود را بهشکل پایدار و با ثبات در قالب فعالیتهای عملیاتی مدیریت کنند تا اهداف خود
را به سر انجام رسانده و به بهرهوری باالتری دستیازند» ( .)Droge et al, 2003: 541شواب،
آوجی و کاماچو تاکرمن معتقدند که شبکههای اجتماعی ،مکانیزمهای قدرتمندی برای تسهیم
دانش و اطالعات هستند و بهمنظور توسعه پایدار ،ارتقا مییابند (شواب ،آوجی و کاماچو،
 .)15 :1۳96از سوی دیگر «یکی از مهمترین منابع قدرت تأثیرگذار در توسعه فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ،دانشگاه ها هستند که مرکز تولید و اشاعه علم و فکر و فرهنگ
هستند» (اشتیاقی و همکاران.)121 :1۳91،
بر همین اساس بهنظر می رسد چنانچه از شبکه های اجتماعی در نهاد دانشگاه برای
مدیریت دا نش و اطالعات استفاده شود ،می توان از این بستر برای توسعه علمی ،آموزشی و
پژوهشی کشور با هدف نیل به توسعه پایدار بهره برداری نمود .در همین خصوص کروس

۴

نشان می دهد که چگونه تشکیل گروه های مجازی در زمینۀ آموزش و یادگیری باعث افزایش
مشارکت علمی دانشجویان میشود ( .) Cross, 1998: 4-11شاید بتوان گفت بهاشتراکگذاری
دانش یکی از کارکردهای شبکههای اجتماعی در دانشگاه های برخی کشورهای جهان است.
در این کشورها شاهد تشکیل گروه هایی مجازی برای تولید علم ،به اشتراکگذاری دانش
هستیم (.)Bielaczyc, 1999: 269-291
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همچنین در مصاحبههای انجامشده با اعضای گروههای مجازی ،درصد زیادی از ایشان
اظهار کرده اند که از طریق مشارکت در مباحث علمی و دانشگاهی نیازهای علمی و آموزشی
آنها تا حدود زیادی برآورده شده است( .)Rovai, 2002: 197-211بنابراین گسترش شبکههای
اجتماعی و استفاده از اینترنت هر چند از یکسو منجر به توسعۀ ارتباطات انسانی در میان
جوامع مختلف شده است ،از سوی دیگر باعث ایجاد شبکههایی در میان دانشجویان ،دانشگاهها
و سایر اقشار علمی ـ پژوهشی شده و نویدبخش نقش مهم شبکههای اجتماعی در ارتباط با
موضوع یاد شده است .صرف نظر از ظرفیت بالقوۀ شبکههای اجتماعی در بهاشتراکگذاری
دانش و اطالعات ،در این مقاله به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که استفاده دانشجویان از
شبکههای اجتماعی برای تحقق رسالتهای نظام دانشگاهی خصوصا مدیریت دانش نیازمند چه
راهبردهایی از جنس سیاستگذاری فرهنگی است؟
بر همین اساس  ،در بخش اوّل این مقاله تالش شده است تا با هدف پاسخگویی به سؤال
مذکور با بیان نظرات و نظریات مرتبط با موضوع شبکههای اجتماعی ،ضمن ارائه تصویری از
تأثیرگذاری شبکههای اجتماعی در حوزههای علمی تخصصی ،مدلی برای استفاده بهینه از
شبکههای اجتماعی در امر یاد شده ترسیم شود .در بخش دوم از طریق انجام پیمایش به روش
تصادفی ،وضعیت کنونی استفادۀ دانشجویان دانشگاههای ممتاز شهر تهران از شبکههای
اجتماعی بیان شده است .در نهایت با استفاده از انجام مصاحبههای عمیق تا حد اشباع با
کارشناسان ،پژوهشگران و اساتید خبره در حوزۀ فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،مدیریت
آموزشی و سیاستگذاری فرهنگی ،راهبردهایی از جنس سیاستگذاری فرهنگی برای بهبود و
ارتقای وضعیت استفاده از شبکه های اجتماعی برای موضوع مذکور پیشنهاد شده است .الزم به
ذکر است پیش از انجام پیمایش و مصاحبههای عمیق ،سه جلسه گروه کانونی 1برگزار شد تا
هم شاخص های مد نظر برای طراحی سؤاالت پیمایش مشخص شود و هم مهمترین محورهای
مصاحبههای عمیق مشخص شود.

دانشجویان ،شبکههای اجتماعی و مدیریت دانش
بر اساس مطالعات انجامشده توسط سعاد محمد 2حضور در شبکههای اجتماعی بخشی از
زندگی روزانه هر دانشجو است ( )Saad Mohamed, 2015: 16و به تعبیر جوردانو ۳استفاده از
شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان به قدری افزایش یافته است که دیگر سؤال مطالعات
1 focus group
2 Saad Mohamed
3 Giordano
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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
( .)Giordano, 2011: 78-81بر اساس آخرین نظر سنجی انجامشده توسط مرکز افکارسنجی
دانشجویان ایران ،1استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در میان افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی ،بهمراتب بیشتر از سایرین است .به این ترتیب که  75درصد افراد دارای تحصیالت
دانشگاهی ،عضو حداقل یکی از شبکههای اجتماعی هستند ،در حالیکه این میزان برای افراد
دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر برابر با  ۳9درصد است (ایسپا .)26 :1۳9۴،صرف نظر از اینکه
در ایران وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی در میان دانشجویان چگونه است ،مطالعات
مارگارین 2و لیتل جان ۳حاکی از آن است که شرکت در مباحث گروهی به یکی از اجزای
جداییناپذیر زندگی دانشجویان در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است ( & Margaryan
 .)Littlejohn, 2011: 429-440همچنین ادبیات حاکم بر برخی مطالعات و پژوهشهای انجام
شده در سطح جهان حاکی از آن است که گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند در صورت
طراحی گروههای کالسی در شبکههای اجتماعی و استفاده صحیح از ابزار مذکور در دانشگاهها،
شاهد بهبود عملکرد درسی دانشجویان خواهیم بود .بهعنوان مثال برهومی ۴معتقد است
استفاده از نرمافزار واتس اپ 5و تشکیل اجتماعات آنالین درسی ،باعث تقویت همکاری و
مشارکتهای علمی دانشجویان در زمینههای مختلف هم در خانه و هم در دانشگاه شده و باعث
می شود دانشجویان به بحث دربارۀ محتوای آموزشی تدریس شده در کالس بپردازند
( .)Barhoumi, 2015: 223استفاده از شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزاری برای مدیریت دانش
در دانشگاههای جهان ،امری است که در پژوهش استریجبوس 6و فیشر 7هم به آن اشاره شده
است .استریجبوس و فیشر در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که استفاده هدفمند از
شبکههای اجتماعی در میان دانشجویان با حضور حداقل یک مدرس و یا مجموعهای از اساتید
دانشگاهها با هدف بهاشتراکگذاری دانش باعث افزایش سطح یادگیری و آموزش دانشجویان
میشود ( .)Strijbos & Fischer, 2007: 389-393همچنین مطالعات مرسیر و هیگینز 8به نقل
از برهومی از طریق بررسی یک گروه مجازی که در حوزۀ علوم ریاضی فعالیت میکرد ،نشان
داد که شبکههای اجتماعی میتوانند به افزایش انگیزۀ علمی دانشجویان و نگرش مثبت ایشان
)1 Iranian Student Polling Agency (ISPA
2 Margaryan
3 Littlejohn
4 Barhoumi
5 WhatsApp
6 Strijbos
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نسبت به فعالیتهای علمی منجر شوند ( .)Barhoumi, 2015: 225مطالعات دیگری هم وجود
دارد که نتایج آنها نشان میدهد که بر خالف تصور عدهای که معتقدند شبکههای اجتماعی
صرفاً کارکرد سرگرمی دارند ،میتوان با آموزش و فرهنگسازی از شبکههای مذکور برای
کارکردهای علمی ،آموزشی و پژوهشی استفاده کرد .بهعنوان نمونه مطالعات کرسچنر 1و
کارپینسکی 2در میان کاربران امریکایی نشان میدهد افرادی که عضو فیسبوک هستند در
مقایسه با افراد دیگر ،عملکرد تحصیلی بهتری داشتهاند .عالوه بر این ،هرچه میزان ساعات
استفاده از این شبکهها در میان کاربران افزایش یافته است ،به تناسب آن عملکرد تحصیلی نیز
رشد پیدا کرده است ( .)Kirschner & Karpinski, 2010: 1237همچنین در پژوهش دیگری
با عنوان مطالعۀ موردی استفاده از فیسبوک در تدریس دانشگاهی کشور رومانی 57 ،درصد
دانشجویان اظهار کردهاند که ترجیح میدهند تکالیف درسی خود را در گروههای کالسی ایجاد
شده در فیسبوک انجام دهند ۳0 .درصد دانشجویان اظهار کردهاند که استفاده از فیسبوک
باعث افزایش قدرت خالقیت و انگیزههای پژوهشی آنها شده است و  ۴۴درصد هم اظهار
کردهاند که فیس بوک باعث افزایش تمایل دانشجویان به استفاده از منابع اطالعاتی و دانش
التین شود ( .)Grosseck et al, 2011: 1428بنابراین میتوان گفت شبکههای اجتماعی و
شبکههای پیامرسان در صورت آموزش سواد رسانهای و اطالعاتی به دانشجویان و آموزش نحوۀ
استفاده صحیح از این شبکهها میتوانند به منبعی برای بهاشتراکگذاری دانش و در نتیجه
ابزاری برای مدیریت دانش تبدیل شده و بر اساس اعتقاد نیلسون به گفته هانگ ارتباطات ناشی
از شبکههای اجتماعی منجر به تولید دانش جدید میشود که برای بیان آن از واژه خلق دانش
استفاده مینماییم .این مفهوم ،بیانکننده همافزایى در دانش است .بهعبارت دیگر اشتراک
دانش بین افراد مختلف منجر به ایجاد دانشى مىشود که باالتر از مجموع دانش هر فرد است
(.)Huang, 2006: 122

روششناسی تحقیق
با توجه ب ه فقدان منابع بومی در کشور و ادبیات متناسب با کارکرد شبکههای اجتماعی در
مدیریت دانش ،بهنظر میرسد الزم است با انجام مطالعات اسنادی ،زمینهای برای درک
چگونگی ارتباط میان دو پدیده شبکههای اجتماعی و موضوع مذکور فراهم شود .این مقاله در
تالش است تا از طریق م طالعات اسنادی برای پیوند ادبیات مربوط به این دو موضوع اقدام
نماید .در ادامه ،از طریق یافتههای یک پیمایش در سطح دانشگاههای ممتاز شهر تهران که
1 Kirschner
2 Karpinski
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برای پژوهش رسالۀ دکتری پژوهشگر انجامشده است ،تالش میکند به بررسی وضعیت فعلی
دانشجویان دانشگاههای مذکور در زمینۀ استفاده از شبکههای اجتماعی برای موضوع یاد شده
توجه کند و در نهایت از طریق انجام مصاحبه عمیق تا حد اشباع ،راهکارهایی برای استفاده
بهتر از شبکههای اجتماعی برای این امر ارائه میدهد .همچنین پیش از انجام پیمایش و
مصاحبههای عمیق و پس از مطالعات کتابخانهای ،نسبت به برگزاری سه جلسه فوکوسگروپ
اقدام شد تا سؤاالت پیمایش و محورهای مصاحبههای عمیق بر اساس مبنای علمی و خروجی
جلسات فوکوسگروپ طراحی شود .بنابراین از روش پژوهشی تلفیقی استفاده نمودهایم .جامعۀ
آماری این پژوهش ،کلیه دانشجویان دانشگاههای ممتاز تهران هستند .بر اساس رتبه بندی
انجامشده از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،اسامی  7دانشگاه برتر تهران در سال
تحصیلی  1۳95ـ  1۳96بهترتیب عبارتاند از :دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشگاه شهید
بهشتی و دانشگاه عالمه طباطبایی(دهقانی .)1۳97 ،طبق آمار رسمی اعالم شده توسط وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال تحصیلی 1۳9۴ـ ،1۳95جمعا  ۴میلیون و  ۳۴8هزار و ۳8۳
نفر در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور دانشجو بودهاند که  872هزار و  96۴نفر دانشجوی
دانشگاههای شهر تهران هستند .از این تعداد  ۴82۴۳6نفر در دانشگاههای دولتی مشغول به
تحصیل هستند .دو روش متداول برای تعیین حجم نمونه ،استفاده از فرمول شارل مورگان و
جدول کوکران میباشد .در صورتی که جامعۀ آماری برابر با  ۴82۴۳6نفر باشد ،حجم نمونه با
خطای  5%برابر با  ۳8۴نفر خواهد بود .از آنجا که پژوهشگر تمایل دارد که حجم نمونه آماری
برای دریافت اطالعات بهتر و دقیقتر ،بزرگتر باشد ،لذا در فرمول شارل کوکران درصد خطای
مجاز را به  1درصد کاهش می دهیم که باعث افزایش حجم نمونه آماری به  700نفر میشود.
روش نمونهگیری در این پژوهش برای جامعه آماری ،روش نمونهگیری تصادفی طبقهای است.
در این روش دانشجویان به چند گروه ناهمپوش (طبقه) تقسیمبندی و از هر طبقه ،نمونهگیری
تصادفی انجام می شود .از آنجا که تعداد دقیقی از دانشجویان هر دانشگاه به تفکیک در اختیار
نداشتیم ،تصمیم گرفتیم تا به هر دانشگاه سهمیه برابری داده شود .بهعبارتی وزن هر دانشگاه
یکسان در نظر گرفته شد .از آنجا که ما تعداد نمونه را به  700نفر افزایش دادیم ،سهم هر
دانشگاه ممتاز شهر تهران (دانشگاه های تهران ،عالمه ،شهید بهشتی ،صنعتی شریف ،علم و
صنعت ،تربیت مدرس و امیرکبیر)  100نفر برآورد شد .از آنجا که انجام آزمونهای تحلیل
واریانس نیازمند این امر است که هر یک از نمونهها ،حداقل شامل  ۳0نفر باشد و با توجه اینکه
تعداد دانشجویان لیسانس از دو گروه فوق لیسانس و دکترا بیشتر بودند ،برای لیسانسها سهم
 ۴0نفری و برای دو گروه دیگر سهم  ۳0نفری در نظر گرفتیم .تنها استثناء در این مورد،
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دانشگاه تربیت مدرس است که در آن دانشجویان تنها در دو مقطع فوق لیسانس و دکتری
تحصیل میکنند که سهم هر گروه  50نفر مشخص شد .در نهایت فهرستی از تعداد
دانشکدههای هر دانشگاه انتخاب شده و بهصورت تصادفی در هر دانشگاه ،چهار دانشکده برای
مقطع لیسانس ،سه دانشکده برای مقطع فوق لیسانس و سه دانشکده برای مقطع دکترا انتخاب
شدند که سهم هر دانشکده 10 ،نفر در نظر گرفته شد .در دانشکده تربیت مدرس نیز پنج
دانشکده در مقطع فوق لیسانس و پنج دانشکده در مقطع دکتری به شیوۀ تصادفی انتخاب
شد .در هر یک از دانشکدهها ،یک کالس بهصورت تصادفی انتخاب شده و مطابق با
دستورالعملی که گفته شد و با حضور در سر کالسهای درسی بهصورت تصادفی پرسشنامهها
توزیع شده و یافته ها گردآوری شدند .همچنین در ادامه با اساتید ،کارشناسان و پژوهشگرانی
که دارای سوابق کار مطالعاتی و پژوهشی در زمینۀ فضای مجازی ،شبکههای اجتماعی ،مدیریت
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
استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش ،اقدام صورت پذیرفت .تعداد
کارشناسان ،پژوهشگران و اساتید خبره مذکور که همگی دارای یکی از رتبههای علمی استاد
تمامی ،دانشیاری و استادیاری بوده و یا عضو هیئت علمی یکی از دانشگاهها یا پژوهشگاهها و یا
مؤسسات پژوهشی بودند به  1۴نفر رسید که اسامی و سوابق علمی ایشان در پژوهش مربوط به
رسالۀ دکتری بهشکل کامل ذکر شده است.

تجزیه و تحلیل یافتهها
در این پژوهش برای اینکه جایگاه استفاده از شبکههای اجتماعی را در سبک زندگی
دانشجویان مشخص کنیم ،ابتدا از دانشجویان سؤال کردیم اگر فقط نیم ساعت فرصت داشته
باشید از اینترنت استفاده کنید ،چه فعالیتی را دنبال خواهید کرد؟ چنانچه در نمودار شمارۀ 1
قابل مشاهده است  57/2درصد دانشجویان پاسخ دادند در چنین شرایطی از شبکههای
اجتماعی استفاده خواهند کرد .این امر بیانگر اولویت استفاده از شبکههای اجتماعی در سبک
زندگی دانشجویان است.
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مهمترین اولویتهایکاربراندرزمانمحدوداستفادهاز
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نمودار شمارۀ ( )1مهمترین اولویتهای کاربران برای استفاده از فضای مجازی در زمان محدود

حسن بشیر در مصاحبه عمیق انجامشده با وی دلیل این امر را چنین ارزیابی میکند:
«ویژگیهای شبکههای اجتماعی برای ارضای حس راحت طلبی ،سرعت کار ،سرعت دسترسی
و ایجاد زمینه حضور همزمان انبوه کاربران در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها ،مهمترین
دلیل این امر است» .محمدمهدی فتورهچی نیز معتقد است« :نیاز به برقراری ارتباط با اقوام و
دوستان بهعنوان یک نیاز عاطفی و نیز برساخت هویت فردی و نیاز به دریافت فوری اطالعات و
اخبار مهم و تخصصی منتشره در گروهها و کانالهای متبوع کاربر ،دلیل این امر است».
عالوه بر این ،برخی از اساتید در مصاحبه عمیق به این موضوع اشاره کردند که دانشجویان،
دچار نوعی فرسودگی شدهاند و شبکههای اجتماعی و پیامرسانها برای آنها بهمثابه فرصتی
برای تخلیه روانی محسوب میشود« .نیومن دربارۀ فرسودگی معتقد است فرسودگی تحصیلی
امری است که باعث کاهش شور و شوق دانشجویان به آموزش و یادگیری شده است و ناشی از
بار اضافی تحصیلی است» (ابراهیمآبادی.)52 :1۳96 ،
در دومین سؤال از دانشجویان پرسیدیم آیا تا کنون از شبکههای اجتماعی برای فعالیتهای
علمی ،آموزشی و پژوهشی استفاده کردهاند یا خیر؟ این سؤال به ما کمک میکند تا ببینیم
ظرفیت بالقوه شبکههای اجتماعی و پیامرسان برای مدیریت دانش چگونه است؟ حدود 81
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درصد دانشجویان اعالم کردند که از شبکههای اجتماعی برای فعالیتهای علمی ،آموزشی و
پژوهشی استفاده کردهاند و تنها حدود  19درصد بیان کردند که تا کنون از این شبکهها برای
فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی استفاده نکردهاند که این امر بیانگر نگرش مثبت
دانشجویان برای استفادههای علمی ،آموزشی و پژوهشی از شبکههای اجتماعی است .نتایج در
نمودار شمارۀ  2نمایش داده شده است.
استفادهازشبکههایاجتماعیبرایفعالیتهایعلمی،
پژوهشیوآموزشی
18.8
بله
خیر

81.2

نمودار شمارۀ ( )2میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها برای امور علمی و آموزشی

مسئله مهم دیگر رویکرد افراد در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی است .این
رویکردها نوع فعالیت و حضور افراد در فضای مجازی را نشان میدهد .هماکنون یکی از مسائل
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
است .طبیعتاً اگر رویکرد اصلی دانشجویان مصرف و توزیع محتوا و صرفاً استفاده از خدمات
باشد ،فرآیند مدیریت دانش بهشکل مناسبی صورت نخواهد پذیرفت .چراکه فرآیند مذکور
درصدد به اشتراکگذاری دانش با هدف تولید دانش جدید است .محمد سلطانیفر در این
خصوص معتقد است« :فضای مجازی بهخاطر جذابیتهای آن مورد اقبال عمومی قرار گرفته
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
بیشتر و جذابتر تولید کند» (سلطانیفر .)1۳9۴ ،در همین زمینه از پاسخگویان خواستیم تا بر
اساس اولویتهای سهگانه ،مهمترین رویکردهای خود در استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی
را مشخص کنند:
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همانطور که یافتههای نمودار زیر نشان میدهد ،مهمترین رویکرد پاسخگویان
بهاشتراکگذاری مطالب با  25/5درصد بوده است و پسازآن دانلود عکس و فیلم و در نهایت
دنبال کردن بوده است.

تولید محتوا
5.3
به اشتراکگذاری مطالب
دانلود عکس و فیلم
تایید کردن یا رد مطالب
دنبال کردن

11.7

23

25.5
12.3
18
4.2

نمودار شمارۀ ( )3اولویت اوّل کاربران در استفاده از شبکههای اجتماعی

این امر مبین یکی از نقاط ضعف استفاده از شبکههای اجتماعی در میان دانشجویان است.
چراکه بیانگر این است که الگوی استفاده از شبکههای اجتماعی در میان دانشجویان بهسمت
مصرف گرایش دارد و الگوی منطبق بر تولید محتوای علمی ،آموزشی و پژوهشی الگوی اصلی
استفاده از شبکههای اجتماعی و پیام رسان نیست .علیرضا دهقان نیری در این خصوص معتقد
است« :االن ما در شبکههای اجتماعی بیشتر مصرفکننده یا توزیعکننده هستیم .بهجای اینکه
تولید کنیم ،به سمت توزیع گرایش داریم .اکثریت دانشجویان در توزیع مشارکت دارند ،ولی
تعداد کمی در تولید مشارکت دارند .اکثراً انتقالدهنده مطالب هستند .برای اصالح این وضعیت
نیاز به کار فرهنگی و آموزشی است .باید این مسائل در قالب کارگاههای آموزشی و برنامههای
فرهنگی به دانشجو آموزش داده شود تا از این حالت در بیاید و تولید محتوا را جدی بگیرد».
در چهارمین سؤال خود به این موضوع پرداختیم که دانشجویان از کدام شبکه اجتماعی
برای فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی مرتبط با دروس استفاده میکنند .مالحظه کردیم
که در اولویت اوّل ،بیشترین استفاده برای فعالیتهای علمی ،مربوط به تلگرام است که 86/5
درصد را به خود اختصاص داده و پس از آن لینکدین با  ۴/۴درصد و فیسبوک با  2/۴درصد
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قرار دارند .این امر بیانگر آن است که عدم حضور شبکههای اجتماعی تخصصی بومی در زیست
بوم فضای مجازی ،عدم معرفی شبکههای تخصصی جهانی (نظیر لینکدین) به دانشجویان و
حضور اکثریت دانشجویان و اساتید در تلگرام باعث شده است که دانشجویان چارهای نداشته
باشند جز اینکه از تلگرام برای فعالیتهای علمی ،پژوهشی و آموزشی خود استفاده نمایند .از
این منظر ،وضعیت فضای مجازی ایران به گونهای است که جایگاه مشخصی برای شبکههای
اجتماعی علمی و تخصصی در نظر نگرفته است و این امر در مقایسه با وضعیت فضای مجازی
سایر کشورهای جهان خصوصا کشورهای توسعهیافته امری نامتعارف محسوب میشود.
صرف نظر از مواردی که مطرح شد ،یکی دیگر از مهمترین مباحث ،توصیف شیوه حضور
دانشجویان در زیست بوم فضای مجازی کشور است .به همین منظور در پنجمین سؤال،
فهرستی از مهمترین اولویتهای مصرف دانشجویان برای استفاده از شبکههای اجتماعی و
پیامرسان طراحی شد و از پاسخگویان خواستیم تا بر اساس اولویتهای پنجگانه ،مهمترین
اهداف خود را از حضور در این شبکهها بیان کنند .جدول شمارۀ  2حاوی اولویت افراد برای
استفاده از این شبکهها است .همانطور که یافتههای جدول مذکور نشان میدهد ،اخبار،
اطالعات و تحلیلهای سیاسی ،مهمترین اولویت افراد برای استفاده از شبکههای مجازی است.
ارتباط با همکالسی ها در رتبه دوم و تفریح و سرگرمی نیز در رتبه سوم قرار گرفته است.
استفاده از اطالعات علمی و مطالب درسی نیز رتبه چهارم اولویت اوّل دانشجویان را به خود
اختصاص داده .سایر اولویتها و میزان گرایش پاسخگویان به مقولههای مختلف نیز در جدول
شمارۀ  1قابل مشاهده است.
جدول شمارۀ ( )1اولویتهای استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
موضوعات

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت
چهارم

اولویت پنجم

ف

دف

ف

دف

ف

دف

ف

دف

ف

دف

طنز و جوک

9۳

1۳/5

۳9

5/7

۴8

7/۳

۳9

6/7

۴1

7/6

اخبار و تحلیلهای سیاسی

157

22/8

85

12/5

۳6

5/۴

17

2/9

۴1

7/6

مطالب ورزشی

28

۴/1

۳9

5/7

77

11/۴

71

12/2

15

2/8

اطالعات علمی و مطالب
درسی

75

10/9

87

12/8

8۳

12/6

51

8/7

۳9

7/۳

اخبار کالسهای درسی

۳2

۴/6

8۴

12/۴

88

1۳/۳

71

12/2

۴9

9/1

ارتباط با همکالسی ها

1۳5

19/6

118

17/۴

50

7/6

50

8/6

۴۳

8

موسیقی

۳6

5/2

۴0

5/9

1۴

2/1

20

۳/۴

۳8

7/1
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ادامه جدول شمارۀ ( )1اولویتهای استفاده از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها
موضوعات

ارتباط با اساتید
ارتباط خانوادگی
مسائل جنسی
مطالب مذهبی و دینی
خرید و فروش
آشپزی
اطالعات عمومی
فیلمها و ویدئوهای کوتاه
کاریابی و اشتغال
مجموع

اولویت اول

اولویت دوم

اولویت سوم

اولویت
چهارم

اولویت پنجم

ف

دف

ف

دف

ف

دف

ف

دف

ف

دف

۳
69
1
7
۳
1
۳7
11
2
690

0/۴
10
0/1
1
0/۴
0/1
5/۴
1/6
0/۳
100

72
5
8
5
۴
۴۴
۳7
6
0
680

1
10/6
0/7
1/2
0/7
0/6
6/5
5/۴
0
100

76
7
1۴
7
۳
58
۴۴
12
0
661

11/5
1/1
2/1
1/1
0/5
8/8
6/7
1/8
0
100

۴6
6
1۳
17
8
61
61
10
0
58۴

7/9
1
2/2
2/9
1/۴
10/۴
10/۴
1/7
0
100

17
50
1۴
2۴
9
8
72
6۳
1۴
5۳7

۳/2
9/۳
2/6
۴/5
1/7
1/5
1۳/۴
11/7
2/6
100

بررسی اطالعات جدول ارائهشده ،بیانگر این است که اوّالً استفاده از اطالعات علمی و
مطالب درسی بهعنوان اولویت اوّل ،رتبۀ چهارم را داراست .ثانیاً مناسب است تا دانشگاه ،اماکنی
را با فضای مناسب برای اطالع دانشجویان از آخرین اخبار ،اطالعات و تحلیلهای سیاسی،
ارتباط هم کالسی ها با یکدیگر و تفریح و سرگرمی طراحی کند تا نیازهای دانشجویان در این
عرصهها برآورده شود و نیازی نباشد تا دانشجویان ،شبکههای اجتماعی و پیامرسانها را
بهعنوان مهمترین مرجع تأمین نیازهای خود در این زمینهها مد نظر قرار دهند .این امر از آن
جهت مهم است که اولویت پیداکردن شبکههای اجتماعی در زیست بوم فضای مجازی کشور
برای ارضای اینگونه نیازها ،باعث میشود تا فصای مجازی و شبکههای اجتماعی قدرت خود را
برای مدیریت دانش در میان دانشجویان از دست بدهند.
انتظاری در پاسخ به این سؤال که چرا در ایران استفاده مناسب از شبکههای اجتماعی برای
موضوع مذکور ،اولویت اوّل دانشجویان دانشگاههای کشور نیست ،معتقد است« :شبکههای
مجازی در کشورهای توسعهیافته بهشکل طبیعی و بر اساس نیازهای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و سایر ابعاد زندگی روزمره ایجاد شده است ،اما در ایران شاهد شکلگیری فضای
مجازی بهشکل تصنعی هستیم» (انتظاری ،)۳5 :1۳95 ،اما در قبال این پرسش که چرا دنبال
کردن اخبار ،اطالعات و تحلیلهای سیاسی در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها ،ظهور فراوان
دارد ،در جلسات مصاحبه بر این موضوع تأکید شد که در دانشگاهها ،نبود فضایی بهمثابه سپهر
عمومی دانشگاهی بهشدت احساس میشود .همچنین برخی بر این باور بودند فضای امنیتی
دانشگاه پس از دولتهای نهم و دهم باعث کمشدن تحرکات سیاسی دانشجویان در فضای

شبکههای اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی :بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکههای اجتماعی 8۳  ...

واقعی و کوچ به فضای مجازی شده است .خانیکی نیز در این خصوص معتقد است« :از
دانشگاهی که در دولتهای نهم و دهم در سایه دوربینها و دورباش و کورباشها قرار گرفت،
انفعال و بیتفاوتی و برکنارنشینی دانشگاهیان برآمد و فرصتهای فراوان توسعه علمی به آسانی
از دست رفت» (خانیکی.)258 :1۳96 ،
در ادام ،پیمایش ،در ششمین سؤال به ارزیابی این موضوع پرداختیم که شبکههای
اجتماعی تا چه اندازه برای برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید مورد استفاده قرار میگیرد.
همانطور که در نمودار شمارۀ  ۴مشاهده میشود ،استفاده از ایمیل با  ۴6/۴درصد بیشترین
روش برای برقراری ارتباط با اساتید بوده و پس از آن شبکههای اجتماعی با  22/2و سپس
مالقات حضوری با  1۴/6درصد قرار گرفته است .همانطور که مالحظه میشود تنها 1۴/6
درصد دانشجویان برای ارتباط با اساتید خود از شیوه مالقات حضوری استفاده میکنند .این در
حالی است که بهخوبی به این امر واقف هستیم که هیچ نوع ارتباطی نمیتواند جای ارتباطات
حضوری را پر کند .به همین دلیل ،سؤالی به ذهن میرسد که آیا این موضوع ،ناشی از عدم
پیش بینی فضایی مناسب و جذاب برای دیدارهای اساتید و دانشجویان است یا دلیل دیگری
دارد؟ همچنین دلیل این امر که اکثر دانشجویان برای برقراری ارتباط با اساتید خود از ایمیل
استفاده می کنند با توجه به اینکه مشاهده کردیم گرایش دانشجویان به شبکههای اجتماعی
بسیار زیاد است ،احتماالً ناشی از این است که اکثر اساتید ،زمان چندانی را به استفاده از
شبکههای اجتماعی اختصاص نمیدهند و دانشجویان ناگزیر هستند از ارتباط ایمیلی استفاده
کنند .این امر یعنی عدم حضور اساتید در شبکههای اجتماعی خود بهعنوان یکی از موانع
استفاده از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش مطرح است و باعث شده است تا قدرت
شبکههای اجتماعی برای این امر در میان دانشجویان کاهش یابد.
روشهایارتباطدانشجویانبااساتید
46.4
3

14.6

مالقات
ارتباطی با
اساتید خود حضوری در
برقرار نمی -دانشگاه
کنم.

6.2

1.2

6.4

صفحه
شخصی
اساتید در
فضای
مجازی

وبسایت
دانشگاه

تلفن

22.2

ایمیل

شبکههای
اجتماعی

نمودار شمارۀ ( )3روشهای برقراری ارتباط دانشجویان با اساتید
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در نهایت بهعنوان آخرین سؤال جدولی را بر اساس پژوهشهای انجامشده در سایر کشورهای
جهان طراحی کردیم تا میزان توجه به موضوعات مرتبط با مدیریت دانش را در میان دانشجویان
دانشگاههای مادر شهر تهران مشخص کنیم .در مجموع ،شاخصها و گویههای طراحی شده برای
تعیین میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی ،بیانگر آن است که  7درصد از
پاسخگویان اصالً از شبکههای اجتماعی برای این امر استفاده نمیکنند ،حدود  18درصد به میزان
خیلی کم و  ۳1درصد نیز به میزان کمی استفاده میکنند .از سوی دیگر  28درصد به میزان
متوسطی از آن استفاده میکنند .در سوی دیگر طیف 12 ،درصد به میزان زیاد و  ۳/5درصد به
میزان خیلی زیاد از این شبکهها برای موضوع مذکور استفاده کرده اند (نمودار شمارۀ .)۴
شاخصمدیریتدانش

31.3

28.4
3.5

40
17.7

12

7

20
0

خیلی زیاد

زیاد

تا حدودی

کم

خیلی کم

اصال

میزان

نمودار شمارۀ ( )4بررسی میزان استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش

بر اساس یافتههای جلسات مصاحبههای عمیق ،مهمترین دالیل عدم استقبال دانشجویان
به استفاده از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش عبارتند از:
1ـ فقدان شبکههای اجتماعی تخصصی علمی در فضای مجازی کشور
2ـ معرفینشدن شبکههای تخصصی علمی جهانی به دانشجویان ایرانی
۳ـ عدم توجه به موضوع مدیریت دانش در سیاستگذاریهای مرتبط با نظام فناوری
اطالعات و ارتباطات و نظام دانشگاهی در ایران
۴ـ غلبه گفتمان سیاسی در جامعه که باعث توجه خاص به شبکههای اجتماعی عمومی در
فضای مجازی کشور بهعنوان فرصتی برای پروپاگاندای سیاسی شده و از شبکههای اجتماعی
تخصصی غفلت شده است

شبکههای اجتماعی و سیاستگذاری فرهنگی :بررسی وضعیت مدیریت دانش در شبکههای اجتماعی 85  ...

5ـ بی ثباتی سیاستهای حاکمیت در ارتباط با فضای مجازی مانند تصیمات لحظهای برای
فیلتر و رفع فیلتر شبکههای اجتماعی.
در ادامه پژوهش با شناسایی وضعیت استفاده از شبکههای اجتماعی مورد استفاده
دانشجویان و تحلیل یافتههای پیمایش ،در جلسات مصاحبههای عمیق تالش شد تا راهکارهایی
از جنس سیاستگذاری برای بهبود و ارتقای الگوی استفاده از شبکههای اجتماعی ارائه شود .بر
همین اساس چهار سیاست کالن و مجموعهای از برنامههای مشخص با هدف بهبود و ارتقای
الگوی استفاده از شبکههای اجتماعی مورد استفاده دانشجویان پیشنهاد شد که به جهت رعایت
اختصار در این مجال صرفاً به معرفی سیاستهای کالن مذکور به شرح زیر بسنده شده است:
1ـ سیاستهای فنی نظیر توسعه قالب1های بومی با هدف طراحی شبکههای اجتماعی
تخصصی بومی
2ـ سیاستهای فرهنگی اجتماعی نظیر تدوین مرامنامههای اخالقی ،تالش برای افزایش
سواد رسانهای و اطالعاتی و...
۳ـ سیاستهای مبتنی بر الگوسازی برای تغییر شرایط حاکم بر زیست بوم فضای مجازی
کشور نظیر افزایش فعالیتهای مشارکتی آموزشی در شبکههای اجتماعی و...
۴ـ سیاستگذاریهای آموزشی و پژوهشی نظیر اصالح قوانین و آیین نامههای اداری در
دانشگاهها و...

جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از سؤاالتی که ذیل سؤال اصلی پژوهش مطرح میشود این است که اساساً آیا شبکههای
اجتماعی میتوانند در امر مدیریت دانش ایفای نقش کنند یا خیر؟ نتایج پژوهشها و مطالعات
مختلفی که عمدتاً در سطح کشورهای توسعهیافته انجامشده است ،نشان داد که شبکههای
اجتماعی از ظرفیتی بسیار مهم برای این امر برخوردار هستند ،اما نتایج پیمایش نشان داد که
در ایران برای تولید محتوا بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی موضوع یادشده ،دغدغۀ چندانی
وجود ندارد .یکی از دالیل این امر میتواند غلبه قالب بر محتوا و غلبه نگاه فنی و مهندسی بر
نگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فضای مجازی کشور باشد .مثالها و نمونههای متعددی
می توان بیان کرد که بیانگر غلبه رویکرد فنی و مهندسی بر رویکرد مطالعات فرهنگی و
جامعهشناسانه نسبت به فضای مجازی است .بهعنوان نمونه در حالیکه تا کنون برای ایجاد و
توسعه شبکه ملی اطالعات بیش از  ۴۳2میلیارد تومان هزینه شده است (خبرگزاری تسنیم،
 1پلت فرم
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 ،) 1۳97هیچ اخباری مبنی بر تخصیص بودجه و اعتبارات برای تولید محتوای مناسب ،مفید و
مؤثر برای دانشجویان و یا حتی سایر اقشار جامعه در رسانههای مختلف یافت نمیشود.
همچنین در زمینۀ پرورش نیروی انسانی متبحر در حوزۀ تولید محتوا سرمایهگذاری خاصی به
چشم نمی خورد .یکی دیگر از شواهد این مدعا سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور
است .ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در دی ماه سال گذشته از
ابالغ مصوبه شورایعالی فضای مجازی کشور درخصوص حمایت از پیامرسانهای داخلی خبر
داده و گفت« :به تمام پیامرسانهای داخلی ،وام بدون بهره تا سقف  5میلیارد تومان بدون
ضمانت نامه و با سفته اعطا میشود .عالوه بر این برای حمایت از این پیامرسانها به تمامی آنها
مکان و تخفیف پهنای باند داده شده و هزینه استفاده مردم از پیام رسانهای داخلی نیز با یک
سوم تعرفه عادی محاسبه میشود» (فیروزآبادی .)۳0 :1۳96 ،این مثال و مثالهای متعدد
دیگر که بیانگر غلبه رویکرد فنی و مهندسی بر رویکرد محتوایی و علوم انسانی است باعث شده
است که کشور نتواند در حوزۀ فضای مجازی و شبکههای اجتماعی متناسب با اقتضائات جهانی
عمل کند و همین امر باعث ضعف در حوزۀ تولید محتوا شده است .همچنین یافتههای
پژوهش ،بیانگر این موضوع بود که استفاده مناسب از شبکههای اجتماعی همراه با
فرهنگسازی می تواند باعث رشد علمی کشور شود .چنانچه از طریق بررسی نتایج پژوهشهای
انجامشده در کشورهای توسعهیافته مشاهده شد که استفاده از شبکههای اجتماعی در این
کشورها توانسته است در رشد اطالعات و دانش افراد و افزایش قدرت مدیریت آنها در حوزۀ
دانش مؤثر واقع شود .هر چند یافتههای پیمایش در سطح  7دانشگاه ممتاز شهر تهران نشان
داد که هنوز استفاده از شبکههای اجتماعی برای مدیریت دانش در سطح مطلوبی نیست ،اما
چنانچه مالحظه شد یکی از گویههای مرتبط با این موضوع در رتبه چهارم اولویت اوّل استفاده
دانشجویان از شبکههای اجتماعی قرار دارد و برخی از گویههای دیگر مرتبط با موضوع مذکور
نیز در رتبههای مناسبی قرار دارند .ه مچنین زمانی که از دانشجویان سؤال شد آیا تا کنون از
شبکههای اجتماعی برای فعالیتهای علمی ،آموزشی و پژوهشی استفاده کردهاند ،مشاهده شد
که  2.81درصد دانشجویان گفتند که از شبکههای اجتماعی برای این موارد استفاده کردهاند و
طبق پاسخ دانشجویان به گویههای مرتبط با جدول مذکور مشاهده کردیم که تنها  8درصد
دانشجویان از هیچ یک از گویههای مرتبط با موضوع ذکر شده که شامل موارد وسیع تری نظیر
اطالع از همایشهای علمی ،اخذ مشاوره از اساتید و ...میشود ،استفاده نکردهاند .بنابراین بهنظر
میرسد انگیزه الزم برای استفاده از شبکههای اجتماعی برای موضوع مذکور در دانشگاهها
وجود دارد و دلیل اینکه هم اکنون استفاده دانشجویان از شبکههای اجتماعی برای این امر در
وضع مطلوبی نیست ،به این دلیل است که ظرفیت فنی ،فرهنگی و اجتماعی الزم برای استفاده
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از شبکههای اجتماعی برای این امر فراهم نشده است .این امر بدان معناست که از یکسو بر
خالف بسیاری از کشورهای جهان ،اوّالً هیچ شبکه اجتماعی علمی تخصصی بومی برای
استفادههای مبتنی بر مدیریت دانش در ایران طراحی نشده است ،ثانیاً شبکههای اجتماعی
علمی تخصصی خارجی به درستی به مردم معرفی نشدهاند و ثالثاً فرصتهای فضای مجازی و
شبکه های اجتماعی برای موضوع یاد شده در میان اساتید و دانشجویان مغفول مانده است که
این موضوع بیانگر ضرورت افزایش سواد رسانهای و اطالعاتی کاربران شامل اساتید و دانشجویان
در فضای مجازی است .بنابراین با توجه به اینکه یافتههای پیمایش حاکی از آمادگی
دانشجویان برای استفاده از شبکههای اجتماعی برای تبادالت علمی است ،الزم است تا این
تصور که شبکههای اجتماعی صرفاً ابزاری برای سرگرمی و اطالع از اخبار سیاسی هستند ،از
اذهان خصوصاً ذهن سیاستگزاران پاک شده و بهجای سیاستهای محدودکننده نظیر فیلترینگ
و ...الزم است نحوۀ استفاده صحیح از شبکههای اجتماعی با هدف تبادل و بهاشتراکگذاری
هدفمند دانش و اطالعات به عموم مردم و خصوصاً دانشجویان آموزش داده شود .عالوه بر این،
استفاده اساتید و مدرسان دانشگاههای کشور همانند آنچه در کشورهای توسعهیافته مشاهد
شد ،می تواند یکی از راهکارهای گسترش اعتماد میان اساتید و دانشجویان و تقویت سرمایه
اجتماعی اساتید و در نهایت مدیریت دانش با استفاده از ابزار شبکههای اجتماعی باشد.
همچنین تالش برای ارتقای سواد رسانهای ،اطالعاتی و دیجیتالی جامعه از طریق رسانههای
جمعی و بیان اهمیت نقش دانش در جهان امروز بهعنوان جایگزین سایر منابع درآمدهای ملی
از قبیل نفت و ...از یک طرف و توجه به ظرفیتهای شبکههای اجتماعی برای تولید و
بهاشتراکگذاری دانش از سوی دیگر میتواند نویدبخش استفاده مناسب از شبکههای اجتماعی
در راستای موضوع مذکور باشد .در نهایت ایجاد شبکههای اجتماعی علمی و تخصصی و تأکید
بر انتقال دانش ضمنی از طریق شبکههای اجتماعی از دیگر راهکارهای ارتقای نقش شبکههای
اجتماعی در موضوع مذکور و کم کردن آسیبهای مربوط به شبکههای اجتماعی عمومی با
هدف باال بردن کارکرد شبکههای اجتماعی در ارتباط با موضوع یاد شده ،مبادله و گردش
اطالعات و خلق ایدههای نو است که بهنظر میرسد همگی این موارد باید بیش از گذشته مدّ
نظر قرار گیرد .البته نقش شبکههای اجتماعی در امر مذکور محدود به این موارد نیست و
چنانچه مالحظه شد شبکههای اجتماعی از طریق توسعه تبادل اطالعات ،تعامل و مباحثات
علمی ،شبکه سازی دانش ،گردش نوآوریها ،پردازش اطالعات و خلق دانش جدید ،افزایش
خالقیت اعضای شبکههای اجتماعی ،انتقال تجربیات اجتماعی ،علمی و ...افراد به یکدیگر ،خلق
دانش جدید شامل دانش صریح و ضمنی و تقویت سرمایه اجتماعی و نمادین دانشجویان و
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اساتید دانشگاهها (به عنوان عاملی برای افزایش انگیزههای علمی حضور در شبکههای اجتماعی
و افزایش اعتبار اساتید) در امر یاد شده نقش دارند.
همچنین بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبههای عمیق برای اصالح ،بهبود و ارتقای وضع
موجود عالوه بر آنچه پیش از این اشاره شد ،الزم است تا ایجاد و توسعه شبکههای اجتماعی
تخصصی بومی توسط دولت و حاکمیت ،دانشگاه و بخش خصوصی فعال در حوزۀ آموزش و
پژوهش مورد تأکید واقع شود .در این راستا نیاز است تا محتوای علمی تولید شده در دانشگاهها
مجدداً با رویکرد شبکهای ،بازتولید شده و در اختیار مخاطبان شبکههای اجتماعی قرار گیرد.
همچنین الزم است تا از طریق اقدامات فرهنگی و اجتماعی ،زمینه آشنایی دانشجویان با
فرصتها و کارکردهای مفید ناشی از شبکههای اجتماعی در حوزۀ مدیریت دانش فراهم شود.
عالوه بر این ،نیاز است تا از طریق الگوسازی ،زمینه مشارکت فعال اساتید و دانشجویان در
فضای مجازی با هدف رشد و توسعه علمی کشور فراهم شود .در نهایت نیازمند بازنگری در
آیین نامهها ،قوانین و روش های حاکم بر نظام علمی ،آموزشی و پژوهشی کشور هستیم تا اوّالً
نظام علمی کشور بتواند دانشجو را بهسمت فعالیتهای علمی جذب نماید ،ثانیاً اساتید و
دانشجویانی که خود را با نظام شبکه ای تطبیق داده و از طریق ایجاد قالب و تولید محتوا ،در
حوزۀ تولید و بهاشتراکگذاری دانش فعالیت دارند ،مورد تشویق واقع شوند .یکی دیگر از
مواردی که الزم است مورد تأکید جدی واقع شود ،حمایت از ایفای نقش انجمنهای علمی
دانشگاهی در جامعۀ شبکهای است؛ چراکه در جامعه شبکهای ،انجمنهای علمی دانشگاهی
بهدلیل ساختار خود میتوانند بیش از گذشته بهعنوان یک نهاد مؤثر در امر مذکور و
همکاریهای بینالمللی و فناوریهای نو ایفای نقش کنند.
البته ضرورت دارد تا عالوه بر این موارد ،در زیستبوم دانشگاهی نیز اصالحاتی صورت
پذیرد که بخشی از آن ناظر به رفع نیازهای ضروری دانشجویان در حوزههای مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تفریحات و سرگرمیهای دانشجویی است و بخشی از آن نیز ناظر
به اصالح ساختار دانشگاه با هدف جلب دانشجو بهسوی اهداف علمی و دانشگاهی است .در این
میان « ،چرخش از آموزش به یادگیری در کل نظام آموزشی و دانشجو محور کردن فرایند
آموزش و یادگیری» (ابراهیمآبادی )1۴۳ :1۳96 ،در طراحی زیستبوم دانشگاهی کشور
ضروری بهنظر میرسد .در این شرایط بهنظر میآید با اصالح زیستبوم فضای مجازی ،از یک
طرف و اصالح همزمان زیستبوم دانشگاهی از سوی دیگر میتوان امیدوار بود که بتوانیم شاهد
تولید و بهاشتراکگذاری دانش در شبکههای اجتماعی و پیامرسان بیش از گذشته باشیم.
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