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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 

community elites have been able to use the aforementioned 

networks for this purpose. 

Methodology: A random sampling method was used among the 

students of Tehran University of Excellence based on the ranking 

of the Islamic World Science Citation Database to provide a 

description of the current situation. In-depth interviews were used 

to delve deeper into the findings and provide policy-making 

strategies. 

Finding: While 50.5  of students believe that these networks have 

become part of their daily lives, the majority of students are simply 

content consumers with political content preferences. Most 

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.  

Cite this article: Afrasiabi, M., Kosari, M., Bashir, H., & EbrahimAbadi, H. (2021). Social 

networks and knowledge management: A survey on the use of social media and prophets 

for students of top universities in Tehran. Academic Librarianship and Information 

Research, 55 (2), 49-62. DOI :10.22059/JLIB.2022.250916.1294 

 
                        © The Author(s).                                             Publisher: University of Tehran 

                         DOI :10.22059/JLIB.2022.250916.1294 

       Academic Librarianship and Information Research, Vol, 55, No. 2, 2021, pp. 49-62. 
 
 
 



 

های بررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه های اجتماعی و مدیریت دانش:شبکه

 رسان برای مدیریت دانشهای اجتماعی و پیامممتاز شهر تهران از شبکه
 

 4بادیآحسین ابراهیم | 3حسن بشیر | 2یمسعود کوثر |1*صادق افراسیابیمحمد
 29/3/1400: رشیپذ خیتار       20/3/1400:شیرایو خیتار                                        01/12/1399:افتیدر خیتار

 چکیده:
ها، مدیریت و از جمله کارکردهای این شبکه« رساناجتماعی و پیام»های ای، گسترش شبکههای جامعه شبکه: یکی از ویژگیهدف

ن به عنوان نخبگان تهراشهر های ممتاز پاسخ دهد که دانشجویان دانشگاه پرسشقصد دارد به این  حاضر دانش است. مقاله و  اطالعات

  استفاده کنند؟ مدیریت دانش شده برای  های یاداند از شبکهزه توانستهجامعه تا چه اندا

 یاستناد گاهیپابندی بر اساس رتبه دانشگاه ممتاز تهران ۷ انیدانشجوگیری تصادفی در میان با نمونه ی: از روش پیمایشپژوهش روش

ها و ارائه راهبردهایی از جنس تر یافتهبرای ارائه توصیفی از وضعیت فعلی استفاده شده است. برای تحلیل عمیق علوم جهان اسالم

 سیاستگذاری از مصاحبه عمیق استفاده شده است.   

شده است، اکثریت  های مذکور به بخش از زندگی روزمره ایشان تبدیلدرصد دانشجویان معتقدند شبکه 50.1 که حالی: در هایافته

نبال کردن اخبار د صرفاًمحتوا با اولویت محتوای سیاسی هستند. بیشترین محتوای مرتبط با دروس،  کنندهمصرف صرفاًدانشجویان، 

درصد  ۷ش، ها برای مدیریت دانشبکه های تعیین شده برای سنجش میزان استفاده دانشجویان از اینهاست. بر اساس شاخصکالس

درصد  15.5لی کم، درصد در مقادیر کم و خی 49کنند. های یاد شده برای مدیریت دانش استفاده نمیدانشجویان به هیچ وجه از شبکه

پژوهش ۀ دامکنند. در اهای مذکور برای مدیریت دانش استفاده میدرصد تا حدودی از شبکه 28.4در مقادیر خیلی زیاد و زیاد و 

  ها پیشنهاد شده است.راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای اصالح الگوی استفاده از این شبکه

 تیریو مد یاجتماع یهابکهشدانش برخوردار هستند و اساساً مفهوم  تیریمد یمهم برا اریبس یتیاز ظرف یاجتماع یهاشبکه :گیرینتیجه

 یاجتماع یهاو توسعه شبکه یریگشکل تیو در نها یتوسعه جوامع اطالعات ،یشدن هر دو مفهوم از انقالب اطالعات یناش لیدانش به دل

 یاجتماع یهانوز استفاده از شبکههدانشگاه ممتاز شهر تهران  ۷نشان داد که در سطح  هاافتهیهستند.  گریکدیبا  ریناپذاجتناب یوندیپ یدارا

انش شامل اخذ د تیریمرتبط با مد یهاهیاز گو کیچیاز ه انیدرصد دانشجو ۷اما تنها  ست؛ین یح مطلوبدانش در سط تیریمد یبرا

 اند.   ردهو ...، استفاده نک یعلم یهاتیفعال یبرا یمیکار ت تیاز استادان، استفاده از ظرف یو پژوهش یعلم یهامشاوره

 های تهران؛ سیاستگذاریدانشجویان؛ دانشگاههای اجتماعی؛ مدیریت دانش؛ شبکهواژگان کلیدی: 

 های اجتماعی و مدیریت دانش:شبکه(. 1400)حسین  بادی،آو ابراهیمحسن،  بشیر،  سعود؛کوثری، م محمدصادق؛ افراسیابی، استناد:

 قاتیتحق: ت دانشمدیریرسان برای های اجتماعی و پیامهای ممتاز شهر تهران از شبکهبررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه

 DOI :10.22059/JLIB.2022.250916.1294 .49-62(، 2)55، یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار

  

_______________________________________________________________ 
  afrasyabi@gmail.com ، تهران. رایانامه:یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یسسه مطالعات فرهنگؤم یفرهنگ یاستگذاریس یدکترا 1

 bashir@isu.ac.ir ، تهران. رایانامه:امام صادقالملل و استاد تمام دانشگاه نیارتباطات ب یشناسجامعه یدکترا. 2
 mkousari@ut.ac.ir  . رایانامه:، تهراندانشگاه تهران، یارتباطات اجتماع یگروه آموزش اریو دانش یشناسجامعه یدکترا. 3

 ebrahimabadi@iscs.ac.ir تهران. رایانامه:، یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یسسه مطالعات فرهنگؤم اریو دانش یتیعلوم ترب یدکترا. 4
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 مقدمه. 1

تعاریف متعددی از مدیریت دانش ارائه شده است. طبق تعریف هانگ، مدیریت دانش عبارت است از 

و ایجاد  دانش در افزایىهمگذاری و گردش اطالعات و دانش به نحوی که باعث تبادل، به اشتراک

همزمان با انقالب  (.122: 2006، 1هانگ) دانش جدیدی شود که از مجموع دانش هر فرد باالتر است

روز بر اهمیت دانش به عنوان بهگیری جوامع اطالعاتی و توسعه جوامع شبکه ای، روزاطالعاتی، شکل

زوده شده است. این های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افمنبعی عظیم برای برتری در رقابت

، تولید، به رقابتی برای مزیت اطمینانقابل محور، منشأدانش امر تا جایی پیش رفته است که در اقتصاد

های موفق اجتماعی گروه»در عصر حاضر  ،است. بنابراین اطـالعات کـارگیری به و گذاریاشتراک

 عملیاتی هایثبات در قالب فعالیتل پایدار و باعلمی خود را به شک هایسرمایه کسانی هستند که بـتوانند

و  2)دراگ «یازندوری باالتری دستمدیریت کنند تا اهداف خود را به سر انجام رسانده و بـه بهره

ی اجتماعی، هاشبکهمعتقدند که کاماچو تاکرمن (. شواب، آوجی و 568-541: 2003دیگران، 

 ابندییمء ارتقا داریتوسعه پا منظور العات هستند و بهدانش و اط میتسه یبرا یقدرتمند یهامزیمکان

 در تأثیرگذار قدرت یکی از مهمترین منابع»، از سوی دیگر .(15: 1396، کاماچو)شواب، آوجی و 

 فـکر و علم اشاعه و تولید مـرکز که هستند هادانشگاه جامعه، هر اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، توسعه

بر همین اساس به نظر (. 121: 1391 همکاران، و اشتیاقی در: نقل ؛خطیبی و ذکایی) «هستند فـرهنگ و

های اجتماعی در نهاد دانشگاه برای مدیریت دانش و اطالعات استفاده شود، میرسد چنانچه از شبکه

با هدف نیل به توسعه پایدار میتوان از این بستر برای توسعه علمی، آموزشی و پژوهشی کشور 

سازى، جستجو و سازى، خارجىاهمیت قابلیت اجتماعىبرداری نمود. سپهری و ریاحی معتقدند هرهب

باعث  یاجتماع یهاها و شبکهموجود در رسانه یهاتیظرف ریبازیابى، حافظه تعاملى و فرادانش و سا

 ،یاحیو ر ی)سپهر شود ادیدانش  تیریمد یبرا یمذکور به عنوان ابزار یهاشده است که از شبکه

 در یمجاز یهاگروه لیتشک چگونه که دهدیم نشان روسزمینه مطالعات ک نیهم در (.81:  1389

 نیهم به(. 9981، 3کروس) شودیم انیدانشجو یعلم مشارکت شیافزا باعث یریادگی و آموزش ۀنیزم

 در یاجتماع یهاشبکه یکارکردها از یکی دانش یگذاراشتراک به گفت بتوان دیشا لیدل

های در شبکه هاگروهبرخی  لیتشک شاهد کشورها نیا در. استیافته ی توسعهکشورها یهادانشگاه

_______________________________________________________________ 
1 Hung 
2 Droge 
3 Cross 
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. در این زمینه میهست دانش تیریمد و دانش یگذاراشتراک به علم، دیتول یبرااجتماعی اینترنتی 

( اشاره کرد که بیانگر مشارکت دانشجویان در 2002) 2و رووی (1999) 1یچالکزیبتوان به مطالعات می

 های اجتماعی است. ی ایشان از طریق شبکهآموزش و یعلم یازهاینمین أی و تدانشگاه و یعلم مباحث

 پاسخ داده شود: سؤالبا توجه به آنچه بیان شد، تالش شد تا به دو  پژوهشدر این 

ن کشورهای )در مقایسه با دانشجویا شهر تهران های ممتازوضعیت استفاده دانشجویان دانشگاه. 1

 ش چگونه است؟رسان برای مدیریت دانهای اجتماعی و پیامیافته( در زمینه استفاده از شبکهتوسعه

رسان در میان های اجتماعی و پیامهایی برای اصالح الگوی مصرف شبکهها و برنامهچه سیاست. 2

 شود؟دانشجویان پیشنهاد می

های انجام شده، اول با استناد به نتایج پژوهش سؤالبا هدف پاسخگویی به  ،ساسبر همین ا

ها دانشگاه اناستادرسان برای مدیریت دانش در میان دانشجویان و های اجتماعی و پیامهای شبکهظرفیت

های ممتاز بررسی شده و از طریق انجام پیمایش به روش تصادفی، وضعیت کنونی دانشجویان دانشگاه

شد. همچنین  رسان برای مدیریت دانش بیانهای اجتماعی و پیامشهر تهران در خصوص استفاده از شبکه

لگوی استفاده از در ادامه با استفاده از مصاحبه عمیق، راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای اصالح ا

 د.شومیهای اجتماعی با هدف ترویج مدیریت دانش پیشنهاد شبکه

 جتماعی، آموزش و مدیریت دانشهای ارسانه. 2

و به  تولید، ذخیره، بازیابی یندهایاهر چند هدف از توسعه نظام مدیریت دانش، پشـتیبانی و تقویت فر

های م که نقطه تالقی دانشجویان، شبکهمواجه هستی سؤالکـارگیری دانـش است، اما در این مقاله با این 

عنوان  رابه های مدیریت دانشعلوی و لیدنر نظام ،اجتماعی و مدیریت دانش کجاست؟ از یک سو

امروزه  ،( و از سوی دیگر2001، 3)علوی و لیندر انداطالعات تعریف کردهناوری های مبتنی بر فنظام

های اجتماعی توسط دانشجویان هستیم. بر اساس آخرین نظر شاهد رشد روز افزون استفاده از شبکه

تحصیالت  دارای میان افراد اجتماعی اینترنتی در هایشبکه از استفادهسنجی انجام شده توسط ایسپا، 

 تحصیالت دارای که افرادی درصد ۷5 که ترتیب این بیشتر از سایرین است. به مراتب دانشگاهی به

 افراد برای میزان این که حالی هستند، در اجتماعی هایشبکه از یکی حداقل عضو هستند دانشگاهی
_______________________________________________________________ 
1 Bielaczyc 
2 Rovai 
3 Alavi & Leidner 
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 نیمارگار مطالعات(. همچنین 26: 1394 )ایسپا، است درصد 39 با برابر ترپایین و دیپلم تحصیالت دارای

 یزندگ ریناپذییجدا یاجزا از یکی به یگروه مباحث در شرکتکه  است آن از یحاک جان تلیل و

 مطالعات(. بر اساس 2011، 1و لیتل جان )مارگارین است شده لیتبدهای اجتماعی در شبکه انیدانشجو

 هرۀ روزان یزندگ از یبخش یاجتماع یهاشبکه در حضورنیز  سعادمحمد حمزه توسط شده انجام

 انیم در یاجتماع یهاشبکه از استفاده جوردانو ریتعب به و( 16: 2015، 2)سعادمحمد است دانشجو

 انیدانشجو ایآ که ستین نیا یپژوهش مطالعات سؤال گرید که است افتهی شیافزا یقدر به انیدانشجو

 چه با و چگونه انیدانشجو که است نیا سؤال بلکه ر؟یخ ای کنندیم استفاده یاجتماع یهاشبکه از

ی هاپژوهش و مطالعات بر حاکم اتیادب(. 2011 ،3)جوردانو کنند؟یم استفاده هاشبکه نیا از یاهداف

بندی این جمع یافته بههای انجام شده در کشورهای توسعهپژوهش که استآن  از یحاکمرور شده 

های تخصصی یجاد شبکها و یاجتماع یهاشبکه در یکالس یهاهگرو یطراح صورت دراند که رسیده

 ،نمونه عنوان به. بود میخواه انیدانشجومدیریت دانش مرتبط با دروس دانشگاهی در میان  شاهدعلمی، 

 اجتماعات لیتشک و 4اپواتس افزار نرم از استفادهی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که برهوم

 خانه در هم مختلف یهانهیزم در انیدانشجو یعلم یمشارکتها و یهمکار تیتقو باعث ،یدرس نیآنال

 در شده سیتدر یآموزش یمحتوا درباره بحث به انیدانشجو شودیم باعث و شده دانشگاه در هم و

 تیریمد یبرا یابزار عنوان به یاجتماع یهاشبکه از استفاده(. 223: 2015، 5)برهومی بپردازند کالس

. است شده اشاره آن به هم شریف و جبوسیاستر پژوهش در که است یامر جهان یهادانشگاه در دانش

 یاجتماع یهاشبکه از هدفمند ۀاستفاد که دندیرس جهینت نیا به خود قاتیتحق در شریف و جبوسیاستر

 به هدف با هادانشگاه استادان از یامجموعه ای و مدرس کی حداقل حضور با انیدانشجو انیم در

 شودیم انیدانشجو آموزش و یریادگی سطح شیافزا باعث دانش تیریمد و یگذاراشتراک

 علومۀ حوز در که یمجاز گروه کی یبررس با نزیگیه و ریمرس نیهمچن(. 200۷، 6و فیشر )استریجبوس

 انیدانشجوی علم زهیانگ شیافزا به دنتوانیم یاجتماع یهاشبکه که شدند متوجه ردکیم تیفعال یاضیر

(. عالوه بر 225: 2015برهومی،  در:)نقل  شود منجر یعلم یهاتیفعال به نسبت شانیا مثبت نگرش و

_______________________________________________________________ 
1 Margaryan & Littlejohn 
2 SaadMohamed 
3 Giordano 
4 WhatsApp 
5 Barhoumi 
6 Strijbos & Fischer 
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های کمی و کیفی توانسته است نشان های دیگر نیز با استفاده از شیوهآنچه اشاره شد، برخی پژوهش

تواند منجر به های اجتماعی میهای اجتماعی با تکیه بر موضوع سرمایهشبکهدهد چگونه استفاده از 

در دانشگاه « بوک بر اعتبار اساتیدنقش استفاده درسی از فیس»مدیریت دانش شود. بر اساس پژوهش 

دانشجوی مقطع کارشناسی نشان داد حضور  129اوهایو آمریکا، نتایج تحقیق میزر و دیگران در میان 

گیری روابط دوستانه میان و کسب اعتماد و شکل استادانبوک باعث بیشتر شدن اعتبار در فیس استادان

و  1)میزر شودو دانشجویان شده و از این طریق به بهبود روند یادگیری دانشجویان منجر می استادان

مزایای دوستان »پژوهشی را با عنوان  200۷(. الیسون و استینفیلد نیز پیش از این در سال 2009دیگران، 
در دانشگاه ارتباطات و « های اجتماعی در میان دانشجویانبوکی: سرمایه اجتماعی و کاربرد شبکهفیس

بوک به عنوان ثیر استفاده از فیسأرسانه ایالت میشیگان انجام داده بودند که این پژوهش به بررسی ت

عی و بهبود عملکرد تحصیلی یک شبکه اجتماعی آنالین در فرایند ایجاد و حفظ سرمایه اجتما

جود یک رابطۀ قوی دانشجویان پرداخته است. نتایج این پژوهش و تحلیل رگرسیون انجام شده بیانگر و

ثیر آن در مباحثات أبوک و سرمایه اجتماعی از یک طرف و باال رفتن اعتماد به نفس و تبین کاربرد فیس

و  د و تبادالت هر چه بیشتر علمی است )الیسونعلمی میان دانشجویان از سوی دیگر و در نهایت تولی

بوک در (. همچنین طبق نتایج پژوهش دیگری با عنوان مطالعه موردی استفاده از فیس200۷، 2استینفیلد

دهند تکالیف اند که ترجیح میدرصد دانشجویان اظهار کرده 5۷تدریس دانشگاهی کشور رومانی، 

درصد دانشجویان اظهار  30بوک انجام دهند، شده در فیسهای کالسی ایجاد درسی خود را در گروه

های پژوهشی آنها شده است و بوک باعث افزایش قدرت خالقیت و انگیزهاند که استفاده از فیسکرده

بوک باعث افزایش تمایل دانشجویان به استفاده از منابع اطالعاتی و اند که فیسدرصد اظهار کرده 44

 (. 1428: 2011و دیگران،  3)گروسک دانش التین شده است

رو هر چند در ایران اقدام پژوهشی مشابهی یافت نشد و این امر توسط در زمان انجام پژوهش پیش

پژوهش با موضوعات مشابه یافت شد که در  48یافته اما در کشورهای توسعه؛ یید شدأایرانداک نیز ت

ها در نسخه اصلی پژوهش رساله دکتری بقی پژوهشاینجا به نتایج برخی از آنها اشاره شد و نتایج ما

رسان در صورت های اجتماعی و پیامهای مذکور میتوان گفت شبکهآمده است. بر اساس نتایج پژوهش

_______________________________________________________________ 
1 Mazer 
2 Ellison & Steinfield 
3 Grosseck 



 
 1400، 2، شماره 55 دوره ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

54 

گذاری دانش و در نتیجه توانند به منبعی برای به اشتراکآموزش سواد اطالعاتی به دانشجویان می

 ابزاری برای مدیریت دانش تبدیل شوند.

 شناسی تحقیقروش. 3

در این پژوهش از روش تلفیقی استفاده شده است. برای توصیف وضعیت استفاده دانشجویان از 

ها و ارائه راهکارهایی از جنس های اجتماعی از روش پیمایش به شیوه تصادفی و برای تحلیل یافتهشبکه

تماعی با هدف ترویج مدیریت های اجسیاستگذاری برای اصالح الگوی استفاده دانشجویان از شبکه

با توجه به اینکه در زمان انجام پژوهش تعداد دانشجویان دانش از مصاحبه عمیق استفاده شده است. 

 384برابر با  درصد  5ی ، حجم نمونه با خطانفر بوده است 482و  هزار 436های تهران، دولتی دانشگاه

که حجم نمونه آماری برای دریافت اطالعات بهتر نفر خواهد بود. از آنجا که این تمایل وجود داشت 

درصد کاهش دادیم که  1تر باشد، در فرمول شارل کوکران درصد خطای مجاز را به تر، بزرگو دقیق

نفر شد. بر همین اساس با توجه به عدم دسترسی به آمار   ۷00باعث افزایش حجم نمونه آماری معادل 

اکثریت ایشان علیرغم « همکاری و پاسخگویی»شهر تهران و عدم های ممتاز تفکیکی هر یک از دانشگاه

های انجام شده از سوی پژوهشگر و پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت مکاتبات و پیگیری

 نفر برآورد شد. 100سهم هر دانشگاه  علوم، تحقیقات و فناوری،

ی اعالم شده از سوی بندساس رتبهبر اممتاز شهر تهران  دانشگاه هفتالزم به ذکر است اسامی 

 یصنعت ،یبهشت دیتهران، عالمه، شههای شامل دانشگاه علوم جهان اسالم یاستناد گاهیپادهقانی رئیس 

های از آنجا که انجام آزمون (.139۷ ،ی)دهقان است ریرکبیمدرس و ام تیعلم و صنعت، ترب ف،یشر

نفر باشد و با توجه اینکه  30ها حداقل شامل نمونهتحلیل واریانس نیازمند این امر است که هر یک از 

دانشجویان  یبودند، برا شتریبو دکتری  کارشناسی ارشداز دو گروه  کارشناسی انیتعداد دانشجو

 نیتنها استثنا در اه شد. در نظر گرفت ینفر 30سهم  گریدو گروه د یو برا ینفر 40سهم کارشناسی 

 یو دکتر کارشناسی ارشدتنها در دو مقطع  انیمدرس است که در آن دانشجو تیمورد دانشگاه ترب

 در نفر مشخص شد. 30نفر و سهم گروه دکتری  ۷0 کارشناسی ارشدگروه  سهمکنند که یم لیتحص

ی در هر دانشگاه، هر دانشگاه انتخاب شده و به صورت تصادف هایاز تعداد دانشکده یفهرست، تینها

و سه دانشکده برای  کارشناسی ارشد، سه دانشکده برای مقطع کارشناسیمقطع  چهار دانشکده برای

نفر در نظر گرفته شد. در دانشکده تربیت مدرس  10مقطع دکتری انتخاب شدند که سهم هر دانشکده 

و سه دانشکده در مقطع دکتری به شیوه تصادفی انتخاب  کارشناسی ارشدهم هفت دانشکده در مقطع 
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 هایالسک و با حضور درها، یک کالس به صورت تصادفی انتخاب شده ز دانشکدهشد. در هر یک ا

در ادامه از طریق ، همچنین شدند. یگردآور هاافتهیشد و  عتوزی هاپرسشنامهی، به صورت تصادف یدرس

تر های اجتماعی و مدیریت دانش ضمن تحلیل عمیقمتخصص در حوزه شبکه استادانمصاحبه با 

های عمیق تا حد پیمایش تالش شد تا راهبردهایی از جنس سیاستگذاری ارائه شود. مصاحبههای یافته

 اشباع نظری ادامه یافت.

 هاتجزیه و تحلیل یافته. 4

های اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان مشخص شود از در ابتدا برای اینکه جایگاه استفاده از شبکه

اشته باشید از اینترنت استفاده کنید چه فعالیتی را دنبال شد اگر فقط نیم ساعت فرصت د سؤالایشان 

درصد دانشجویان پاسخ دادند در چنین شرایطی از اینترنت برای دسترسی به  5۷.2خواهید کرد؟ 

های اجتماعی در سبک های اجتماعی استفاده خواهند کرد. این امر بیانگر اولویت استفاده از شبکهشبکه

های ادامه به این موضوع پرداخته شد که استفاده دانشجویان از شبکه در زندگی دانشجویان است.

 کردیرو نیمهمتر دهد،ینشان م رینمودار ز یهاافتهیکه  طورهمان اجتماعی با چه رویکردی است؟

و در  لمیازآن دانلود عکس و فدرصد بوده است و پس 25.5مطالب با  گذاریبه اشتراک انیپاسخگو

 11.۷که همه این موارد در حوزه مصرف محتواست و تولید محتوا با  بوده استدنبال کردن  تینها

 درصد در رتبه پنجم قرار دارد. 

 
 یاجتماع یهادر استفاده از شبکهرویکرد دانشجویان . 1نمودار 

سوم این موضوع مطرح شده است که فارغ از رویکردی که دانشجویان در نحوه استفاده  سؤالدر 

 شودمشاهده می 1در جدول که  طورهمانکنند؟ اجتماعی دارند چه موضوعاتی را دنبال میهای از شبکه

 ازآنپسبیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.  6از  3.6۷موضوعات اقتصادی با میانگین 

11.7

25.5

18

4.2
12.3

23

5.3
تولید محتوا

گذاری مطالببه اشتراک

دانلود عکس و فیلم

تایید کردن یا رد مطالب

دنبال کردن
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مشترک مربوط به موضوعات علمی و  صورتبهقرار دارد. رتبه سوم  3.64موضوعات سیاسی با 

است. همچنین در سطوح  را به خود اختصاص داده 3.63رگرمی، جوک و طنز است که آموزشی و س

درصد به خود اختصاص داده است و  3۷.5زیاد و خیلی زیاد موضوعات سیاسی بیشترین فراوانی را با 

که میانگینی یکسان دارند،  کنندهسرگرم صرفاًدر میان موضوعات علمی و آموزشی و موضوعات 

درصد در مقادیر زیاد و خیلی زیاد فراوانی بیشتری را به خود  32.3با  کنندهسرگرم صرفاًموضوعات 

 اختصاص داده است. 

 هارسانهای اجتماعی و پیامهای استفاده از شبکهاولویت. 1جدول 

 دنبال کردن، 

 ی و گذاراشتراکبه 

 تولید محتواهای مختلف

 با موضوعات زیر 

 میانگین میزان

 مجموع

درصدفراوانی 

مقادیر زیاد و 

 خیلی زیاد

خیلی 

 زیاد
 زیاد

 تا

 یحدود
 کم

خیلی 

 کم
 اصالً

 
 

 3۷.5 3.64 13.۷ 18.5 12 18.2 21 16.5 موضوعات سیاسی

 28.3 3.6۷ 6.۷ 14.۷ 21.4 29 18.5 9.8 موضوعات اقتصادی

 29.3 3.52 10.2 19.9 16.۷ 23.8 19.6 9.۷ موضوعات فرهنگی اجتماعی

 2۷.4 3.46 13.5 1۷.1 19.۷ 22.2 14.3 13.1 مذهبی موضوعات

 33.3 3.48 18.3 15.4 15.4 1۷.6 1۷.4 15.9 موضوعات ورزشی

 31.5 3.63 8.2 1۷.9 20.1 22.4 19.8 11.۷ موضوعات علمی و آموزشی

 25.9 3.31 16 1۷.8 19.4 21.9 16.5 9.4 موضوعات عاطفی و عشقی

 32.۷ 3.35 23.8 16.1 14.۷ 14.6 14.2 18.5 مطالب جنسی

جوک، طنز و سایر محتواهای صرفاً 

 کنندهسرگرم

10.۷ 21.6 23.2 19.6 14.6 10.3 3.63 
32.3 

 

شود که دانشجویان قبل را با هم مقایسه کنیم، مشخص می سؤالو  سؤالاین های مربوط به اگر یافته

 .2، اقتصادی .1گذاری محتواهای های ممتاز شهر تهران بیشترین زمان خود را صرف اشتراکدانشگاه

کنند. از آنجا که مدیریت دانش شامل مفاهیم علمی و آموزشی می .4 و ،کنندهسرگرم صرفاً .3، سیاسی

افزایی دانش و در نهایت تولید دانش جدید است با توجه به اینکه رویکرد تبادل اطالعات و دانش، هم

رویکرد غالب در بین ، بنابراین .سمت تولید محتوا نیستهای ممتاز شهر تهران به دانشجویان دانشگاه

رود رغم اینکه انتظار میهای ممتاز شهر تهران، مدیریت دانش نیست. همچنین علیدانشجویان دانشگاه

های ممتاز شهر تهران شاهد اولویت داشتن محتوای علمی و دانشگاه در مجامع دانشگاهی خصوصاً



 
 ...  انیاستفاده دانشجو زانیم یبررس دانش: تیریو مد یاجتماع یهاشبکه

 

57 

اولویت بیشتری برای  کنندهه محتواهای اقتصادی، سیاسی و سرگرمشود کآموزشی باشیم مشاهده می

های عمیق، برخی از دالیل گرایش دانشجویان به محتواهای دانشجویان دارد. بر اساس نتایج مصاحبه

های اجتماعی موارد زیر است )دالیل کامل گرایش در شبکه کنندهسرگرم صرفاًاقتصادی، سیاسی و 

 های عمیق در نسخه کامل پژوهش ذکر شده است(:مذکور بر اساس مصاحبه دانشجویان به محتواهای

 های اجتماعی تخصصی و علمیمندی نظام دانشگاهی از شبکهعدم بهره. 1

های اجتماعی علمی و تخصصی خارج از کشور )نظیر لینکدین، های شبکهعدم معرفی ظرفیت. 2

 آکادمیا و ...( به دانشجویان ایرانی

ای و اطالعاتی دانشجویان با هدف استفاده از ریزی برای افزایش سواد رسانهبرنامهعدم . 3

 های اجتماعی خصوصا در حوزه مدیریت دانشهای شبکهفرصت

های اجتماعی در شبکه استادانثر ؤبرنامگی نظام علمی کشور برای افزایش حضور هدفمند و مبی. 4

 های اجتماعیکهسازی و شببا هدف تولید علم از طریق شبکه

توجهی به نیازهای مالی ( بی1های ناشی از شرایط واقعی جامعه امروز ایران شامل مسائل و چالش. 5

های اجتماعی شده دانشجویان که باعث گرایش دانشجویان به کسب درآمد از طریق شبکه

ای تطبیق ها که سبب شده است تا دانشجویان بر( غلبه گفتمان سیاسی بر سایر گفتمان2است، 

ای نداشته باشند جز اینکه دادن زندگی، کار و تحصیل خود با گفتمان سیاسی حاکم، چاره

توجهی نظام دانشگاهی به طراحی ( بی3خود در معرض محتواهای سیاسی قرار دهند و  دائماً

بوم دانشجویی که منجر به کوچ نیاز دانشجویان به تفریح های مفید در زیستتفریح و سرگرمی

 سرگرمی به فضای مجازی شده است.و 

های انجام شده در سایر کشورهای ، جدولی بر اساس پژوهشسؤالدر نهایت به عنوان آخرین 

جهان طراحی شد تا میزان توجه به موضوعات مرتبط با مدیریت دانش و اطالعات در میان دانشجویان 

الزم بود هر یک از دانشجویان  شاخص مرتبط با مدیریت دانش بود و 12مشخص شود. این جدول شامل 

ها، مطابق با طیف لیکرت مشخص های اجتماعی را برای هر یک از شاخصمیزان استفاده خود از شبکه

های اجتماعی از شبکه اصالً انیدرصد از پاسخگو ۷های پژوهش حاکی از آن است که کرد. یافتهمی

 28، کم زانیدرصد به م 31، کم یلیخ زانیمدرصد به  18حدود  کنند،یدانش استفاده نم تیریمد یبرا

 برای هاشبکه نیاز ا ادیز یلیخ زانیبه م درصد 3.5و  ادیز زانیدرصد به م 12، متوسط زانیدرصد به م

های ممتاز شهر تهران در درصد دانشجویان دانشگاه 15.5تنها  ،بنابراین .کنندمی دانش استفاده تیریمد
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 ۷کنند و از سوی دیگر های اجتماعی برای مدیریت دانش استفاده میشبکهمقادیر زیاد و خیلی زیاد از 

های اجتماعی برای مدیریت دانش ندارند و اعتقادی به استفاده از شبکه درصد از دانشجویان اساساً

های اجتماعی برای مدیریت دانش درصد( در مقادیر خیلی کم و کم از شبکه 49عمدتا )مجموعا 

 کنند. استفاده می

 های اجتماعی برای مدیریت دانشمیزان استفاده دانشجویان از شبکه. 2نمودار 

 

های در ادامه پژوهش از طریق مصاحبه عمیق تا حد اشباع دالیل گرایش کم دانشجویان به شبکه

اجتماعی برای مدیریت دانش شناسایی شد و راهبردهایی از جنس سیاستگذاری برای استفاده بهینه از 

دسته کلی قابل پنج یشنهادی در راهبردهای پ اجتماعی برای مدیریت دانش پیشنهاد شد.های شبکه

 بندی هستند:طبقه

  یتخصص یاجتماع هایبکهایجاد و توسعه ش رینظ یفن یهااستیس. 1

 ی دانشجویانو اطالعات ایسواد رسانه شیافزا یالش برایر تنظ یاجتماع یفرهنگ یهااستیس. 2

در ی و پژوهشی آموزش یمشارکت یهاتیفعال شیافزا رینظ یبر الگوساز یمبتن یهااستیس. 3

 یاجتماع یهاشبکه

 هاینامهنییو آ نیاصالح قوانیندهای دانشگاهی نظیر اهای ناظر به اصالح ساختار و فراستیس. 4

 های اجتماعیدر شبکه استادانثر ؤها با هدف افزایش حضور هدفمند و مدر دانشگاه یادار

های ناظر به اصالح شرایط محیط واقعی جامعه نظیر توجه به مسائل معیشتی دانشجویان، سیاست. 5

 بوم دانشجویی و ...های سالم در زیستریزی برای ایجاد تفریحات و سرگرمیبرنامه

 گیرینتیجه. 5
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اجتماعی از های یافته بیانگر آن است که شبکهها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعهپژوهش

های اجتماعی و مدیریت مفهوم شبکه ظرفیتی بسیار مهم برای مدیریت دانش برخوردار هستند و اساساً

ه جوامع اطالعاتی و در نهایت دانش به دلیل ناشی شدن هر دو مفهوم از انقالب اطالعاتی، توسع

چند ر هستند. هر ناپذیر با یکدیگهای اجتماعی دارای پیوندی اجتنابگیری و توسعه شبکهشکل

دانشگاه ممتاز شهر تهران بیانگر آن است که هنوز استفاده از  ۷های پیمایش انجام شده در سطح یافته

 یکدرصد دانشجویان از هیچ ۷اما تنها  ؛های اجتماعی برای مدیریت دانش در سطح مطلوبی نیستشبکه

، استفاده از استادانو پژوهشی از  های علمیهای مرتبط با مدیریت دانش شامل اخذ مشاورهاز گویه

رسد انگیزه الزم به نظر می ،اند. بنابراینهای علمی و ...، استفاده نکردهظرفیت کار تیمی برای فعالیت

های ممتاز شهر تهران های اجتماعی برای مدیریت دانش در دانشجویان دانشگاهبرای استفاده از شبکه

های اجتماعی برای مدیریت دانش مطلوب استفاده دانشجویان از شبکهوجود دارد و دلیل اینکه اکنون 

های نیست به این علت است که از یک سو ظرفیت فنی، فرهنگی و اجتماعی الزم برای استفاده از شبکه

بوم دانشجویی به برخی در زیست ،اجتماعی برای مدیریت دانش فراهم نشده است و از سوی دیگر

 ان توجه نشده است. نیازهای واقعی دانشجوی

خالف کشورهای نخست برعدم توجه به ظرفیت فنی، فرهنگی و اجتماعی بدان معناست که 

های مبتنی بر مدیریت دانش یافته در ایران هیچ شبکه اجتماعی علمی تخصصی بومی برای استفادهتوسعه

ال دانش ضمنی و های اجتماعی علمی و تخصصی برای انتقکید بر ظرفیت شبکهأطراحی نشده است. ت

های اجتماعی در موضوع مدیریت دانش است و باعث صریح از جمله راهکارهای ارتقای نقش شبکه

های نو و در نهایت یند مبادله و گردش اطالعات و خلق ایدهاهای اجتماعی در فرافزایش کارکرد شبکه

 دوم اینکههستند. یند مدیریت دانش اتولید دانش جدید خواهد شد که همگی از جمله اجزای فر

های فرصت سوم اینکهاند و های اجتماعی علمی تخصصی خارجی به درستی به مردم معرفی نشدهشبکه

و دانشجویان مغفول مانده  استادانهای اجتماعی برای مدیریت دانش در میان فضای مجازی و شبکه

های با توجه به اینکه یافته ،ای و اطالعاتی است. بنابرایناست که این امر ناشی از کم سوادی رسانه

های اجتماعی برای تبادالت علمی اطالعاتی پیمایش حاکی از آمادگی دانشجویان برای استفاده از شبکه

های سلبی و محدودسازی استفاده از و در نهایت مدیریت دانش است، الزم است به جای سیاست

های اجتماعی تخصصی و معرفی نحوه های ایجابی نظیر ایجاد شبکههای اجتماعی به سیاستشبکه

و مدرسان  استادانهای اجتماعی با هدف مدیریت دانش فکر شود. استفاده صحیح از شبکه استفاده
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در  استادانهای گسترش سرمایه اجتماعی یافته یکی از راههای کشور همانند کشورهای توسعهدانشگاه

های اجتماعی است که دانش با استفاده از شبکهیند مدیریت امیان دانشجویان و در نهایت کمک به فر

ها از سوی نظام علمی کشور های ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهنامهالبته خود نیازمند اصالح آیین

های اجتماعی با هدف های کشور در شبکهدانشگاه استادانثرتر ؤاست تا حضور بیشتر، هدفمندتر و م

های علمی ایشان شود. همچنین تالش برای رتبه یش منجر به ارتقایند مدیریت داناکمک به ایجاد فر

ای، اطالعاتی و دیجیتالی دانشجویان و بیان اهمیت نقش دانش در جهان امروز به سواد رسانه یارتقا

های های شبکهعنوان جایگزین سایر درآمدهای ملی از قبیل نفت و ... از یک طرف و توجه به ظرفیت

های تواند نوید بخش استفاده مناسب از شبکهمی، د و مدیریت دانش از سوی دیگراجتماعی برای تولی

های اجتماعی در امر مدیریت دانش محدود اجتماعی در راستای مدیریت دانش باشد. البته نقش شبکه

 ،یتعامل و مباحثات علم، اطالعات توسعه مبادلههای اجتماعی از طریق به این موارد نیست. شبکه

انتقال ی، اجتماع یهاشبکه یاعضا تیخالق شیافزا ها،یمحور، گردش نوآوردانش یسازشبکه

شامل دانش  دیپردازش اطالعات و خلق دانش جد، گریکدیو ... افراد به  یعلم ،یاجتماع اتیتجرب

 یبه عنوان عامل)ها دانشگاه استادانو  انیدانشجو نیو نماد یاجتماع هیسرما تیتقوی و و ضمن حیصر

( در امر مدیریت استاداناعتبار  شیو افزا یاجتماع یهاحضور در شبکه یعلم یهازهیانگ شیافزا یابر

های اجتماعی در دانش نقش دارند. همان طور که پیشتر گفته شد برای ایجاد نقش جدی برای شبکه

انگیزگی علمی های مربوط به جامعه واقعی صرف نظر کرد. بیتوان از چالشامر مدیریت دانش نمی

دانشجویان به دلیل این تصور که تحصیل علم و دانش منجر به موقعیت اجتماعی و شغلی بهتری نخواهد 

بوم دانشگاهی یکی از دالیل اصلی عدم استفاده شد در کنار عدم توجه به نیازهای دانشجویان در زیست

سیاسی، سرگرمی و صادی، های اجتماعی برای مدیریت دانش و در عوض کوچ نیازهای اقتاز شبکه

شود این مسئله در های اجتماعی است که پیشنهاد میبعضا جنسی دانشجویان به فضای مجازی و شبکه

بوم دانشجویی واکاوی شده و راهکارهایی های دیگری به عنوان یکی از مسائل اصلی زیستپژوهش

های علمی و حل یان به فعالیتبوم دانشجویی با هدف افزایش میل و رغبت دانشجوبرای اصالح زیست

 مجازی ارائه شود.های اصلی دانشجویان در جامعه غیرچالش

 منابع. 6

 دانشجویان، دینی هویت و (. اینترنت1391و کاظمیان، مهرداد ) ،توحید علیزاده، ؛مـعصومه اشتیاقی،

 .2 شماره نامهویـژه، 13 ، سالمـلی فصلنامه مطالعات .مازندران دانشگاه موردی دانشجویان مطالعه
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ماهنامه مدیریت . یمجاز یفضا در یفرهنگ یهااستیس یبررس و نقد(. 1395انتظاری، محمدحسن )
 .82 ه، شمارارتباطات

 عضو هاایرانی از نیمی: داد نشان نظرسنجی یک(. 1394) ایران دانشجویان افکارسنجی مرکز ایسپا،

 .26 صفحه ،366۷ شماره ،اقتصاد دنیای روزنامه اجتماعی، هایشبکه

 95-96در سال  کشور یسسات پژوهشؤها و مدانشگاه یبندرتبه جینتا(. 139۷جواد )محمد ،یدهقان
در  139۷ماه ریت 1 خیشده در تار یابیباز. یو فناور قاتیمنتشر شد، وزارت علوم، تحق

https://www.msrt.ir/fa/news/39۷06 

کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای  .(1389و ریاحی، آسیه ) ،مهدیسپهری، محمد

 . 10 ه، شمارسیاست علم و فناوری .های دانش بنیانسیستم مدیریت دانش در سازمان

ها سیدر شبکه سرو چگونهای: هکار شبک(. 1396) برتا کاماچو، و تاکرمنلوسیا  ،یآوججان،  شواب،

های تهران، مرکز فناوری اطالعات و رسانه. موسویانترجمه سید مرتضی . میارائه ده را و خدمات

 دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
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