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چكيده
شبکه های اجتماعی به دلیل کارکردها و تعامالت گسترده خود مورد توجه شمار زیادی از دانشگاهیان و 
محققان صنایع قرار گرفته اند. این شبکه ها، که عمدتاً با کارکردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، 
ساختارها و ویژگی های منحصر به فردی دارند که، بسته به هدف طراحی آنها، می تواند طیف وسیعی را 
در بر گیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نیازها، چالش ها، و عوامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری 
شبکه اجتماعی کنش گران مدیریت فناوری و نوآوری ایران است. روش پژوهش در این تحقیق، توصیفی 
ـ پیمایشی است، که در آن به توصیف و تحلیل نیازهای کنش گران جامعه مدیریت فناوری ایران به 
منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی علمی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دست یابی به 
اطالعات مورد نیاز، جستجوی مطالب، و اطالع از وضعیت دوستان، از جمله مهم ترین علل عضویت در 
شبکه های اجتماعی است. با توجه به نتایج به دست آمده، از دیدگاه مخاطبان این حوزه دانشی، ضعف 
فرهنگی در ارتباط با گفتگو، نقد و تحلیل، و ضعف در زیرساخت های فناوری اطالعات از اساسی ترین 
چالش های پیش  روی شبکه کنش گران مدیریت فناوری و نوآوری است. مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر 
پایداری شبکه »ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین منابع علمي اعم از مقاالت، کتب و... در حوزه مدیریت 

فناوری«، »اعالم نیاز پروژه های پژوهشي مرتبط« و »ارائه خدمات آموزش مجازی« است.

كلیدواژه: شبکه اجتماعی، مدیریت فناوری، نیازها و چالش ها، توسعه و پایداری شبکه های اجتماعی.
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مقدمه
شاهد  روزمره،  زندگی  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  کاربردهای  گسترش  با  امروزه 
شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای ارتباط 
دوسویه فراهم آورده است. وب 2 ناظر به شکل گیری اینترنت محاوره ای است که امکان 
است.  ساخته  فراهم  را  اینترنت  جهانی  شبکه  کاربران  میان  چندسویه  ارتباطات  برقراری 
شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب مصداقی برای این گونه تعامالت دوسویه هستند که فضایی 
برای حضور اقشار مختلف جامعه و تبادل آرا و افکار و تأمین نیازهای متناسب با زندگی 

اجتماعی فراهم آورده اند )بشیر، افراسیابی، 1391(.1
شبکه های اجتماعی، به دلیل کارکردها و تعامالت گسترده خود، مورد توجه شمار زیادی از 
دانشگاهیان و محققان صنایع قرار گرفته و از نخستین روزهای شروع کار خود کاربران زیادی 
را جذب کرده است، که شمار زیادی از آنها به طور منظم و روزانه در این شبکه ها به فعالیت 
می پردازند. برخی از شبکه های اجتماعی دارای مخاطبان یکدست و یکسان هستند، اما برخی 
دیگر کاربران متنوعی )با زبان، گویش، فرهنگ، مذهب، و نژاد مختلف( دارند. شبکه های 
اجتماعی دارای امکانات و ویژگی های متفاوتی نظیر امکان ایجاد وبالگ، آپلود ویدئو، تصاویر، 
و محتواهای گوناگون هستند و سبب شده اند تا پژوهشگران بتوانند فرایند تحقیقات خود را در 
زمینه شناسایی زمینه های فرهنگی، قومیت ها، و نوع تعامالت کاربران با یکدیگر تسهیل کنند 
)بوید و الیسون 2007(2. تعداد کاربرانی که در شبکه های اجتماعی ثبت نام می کنند و از آنها 
به طور روزمره استفاده می کنند به طور چشمگیری در حال افزایش است )بنونوتو، رودریگز 
و آلمدیا، 2012(3. امروزه به دلیل گسترش علوم در حوزه های مختلف و روند رو به رشد 
پژوهش ها در سطح بین المللی، ضرورت وجود فضایی مجازی، فارغ از محدودیت زمانی 
و مکانی، برای معرفی حوزه های مختلف علوم، ترغیب محققان و دانشمندان به انتشار و به 
بحث گذاشتن نتایج تحقیقات خود، شناسایی اندیشمندان عصر حاضر و نظایر این موارد به 
خوبی نمایان است و تحقق این امر به سهولت با استفاده از کارکردها و قابلیت های شبکه های 

اجتماعی امکان پذیر است.

1. مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی با عنوان شبکه مدیریت فناوری و نوآوری ایران است که با حمایت پژوهشکده مطالعات 
فناوری انجام شده است. بدین وسیله از زحمات آقایان دکتر سید حبیب اهلل طباطباییان و دکتر رضا اسدی فرد برای همکاری 

در مراحل مختلف اجرای این پژوهش قدردانی می شود.  
2. Boyd and Ellison
3. Benevenuto, Rodrigues & Almeida
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با توجه به روند توسعه شبکه های اجتماعی در ایران و همچنین توجه روزافزون جامعه 
علمی به این ابزار قدرتمند تعاملی، شناسایی نیازهای مخاطبان این شبکه ها و چالش ها و موانع 
توسعه آنها، از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در عصر حاضر ارتباطات عاملي 
بسیار قوی برای پیشبرد اهداف سازمان ها، گروه ها و جوامع است. واضح است که جامعه 
علمی مدیریت فناوری هم از این قاعده مستثنی نیست. ضعف در تعامل میان کنش گران حوزه 
مدیریت فناوری و نوآوری به منظور شکل گیری اجتماع علمی قدرتمند، نبود مرجعی علمی 
در حوزه مدیریت فناوری، نبود فضایی جهت مباحثه، مفاهمه، نقد و... ضرورت اقدام به ایجاد 
شبکه ای اجتماعی در حوزه مدیریت فناوری جهت تقویت تعامالت، تولید علمی و خلق 
فضایی برای به اشتراك گذاری تحقیقات، پژوهش ها و دستاوردهای علمی کنش گران حوزه 
مدیریت فناوری را تشدید می کند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی نیازهای اصلی کنش گران 
اجتماع علمی مدیریت فناوری به منظور شکل گیری و توسعه شبکه تخصصی مدیریت فناوری 
و نوآوری و همچنین شناسایی چالش ها و عوامل اثرگذار بر توسعه، انسجام و پایداری چنین 

شبکه ای است. سؤاالت اصلی این تحقیق عبارتند از:
مهم ترین عوامل اثرگذار بر انسجام، توسعه و پایداری شبکه کدامند؟  

مهم ترین مزایای چنین شبکه ای برای کنش گران این حوزه دانشی چیست؟
چالش های اصلی شکل گیری و توسعه این شبکه اجتماعی کدامند؟

مهم ترین ویژگی های شبکه از دید مخاطبان کدام است؟

مروری بر ادبيات و پيشينه  نظری تحقيق
در عصر حاضر ارتباطات عاملي بسیار قوی برای پیشبرد اهداف سازمان ها، گروه ها و جوامع 
است. یکي از ابزارهایی که می تواند ارتباطات را به شکلی مؤثر توسعه دهد، شبکه اجتماعی 
است که همگام با توسعه شبکه جهانی اینترنت، پدیدار شده است. تعاریف متنوعی از شبکه های 
اجتماعی توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است. به عقیده بوید و الیسون )2007(، شبکه های 
اجتماعی خدمات مبتنی بر وب هستند که به افراد اجازه می دهند تا یک پروفایل خصوصی 
یا نیمه خصوصی برای خود بسازند، لیستی از کاربران را برای به اشتراك گذاری محتواهای 
تولیدشده ایجاد کنند و ارتباطات و تعامالت دیگر کاربران در سیستم را بازدید و مرور کنند 
)بوید و الیسون، 2007(.  به عقیده بارنز1، شبکه های اجتماعی نشان دهنده روابط و تعامالت 

1. Barnes
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و جریان اطالعات یا دانش بین افراد، گروه ها، سازمان ها یا کامپیوترها است )بارنز، 1954(. 
واسرمن و فآوست1 عقیده دارند که شبکه های اجتماعی مجموعه ای از نهادهای اجتماعی هستند 
که تعامالت هسته اصلی آنها را تشکیل می دهد و از روش  های مختلفی برای تجزیه و تحلیل 
ساختار این شبکه ها می توان استفاده کرد )واسرمن و فآوست، 1994(. آن چه که شبکه های 
اجتماعی را منحصر به  فرد کرده است، »روابط افراد با دیگران« نیست، بلکه توانایی بخشیدن 
متمایز  را  آنها  این شبکه ها است که  تعامالتشان در  اداره هویت شخصی و  به کاربران در 
ساخته است )بوید، 2006(. امروزه شبکه های اجتماعی در زمینه های مختلفی از جمله آموزش 
و پرورش، پزشکی، تجارت، و قانون به کار گرفته می شوند، به طوری که تأثیر عمیقی بر 

جنبه های اجتماعی کاربران در جوامع گوناگون گذاشته اند )هیلستروم، 2009(2.
طبق تحقیقات صورت گرفته در خصوص کارکردهای شبکه های اجتماعی مبتنی بر وب 
و شبکه های داخلی اینترانت، تعدادی قابلیت کلی برای شبکه های اجتماعی معرفی شده است 

که عبارتند از:
1. مدیریت هویت: اشاره به این موضوع دارد که عملکرد شبکه های اجتماعی با عملکرد افراد 
عضو آن رابطه  مستقیم دارد. این قابلیت شبکه  اجتماعی اشاره به ارضای نیاز تعاملی افراد دارد. 
مدیریت هویت به معنای مدیریت اطالعات فردی کاربر است. مثال های مدیریت هویت را می توان 

در مدیریت حساب کاربری فرد و مدیریت گروه ها و اعضا دید )الکساندر و کوخ، 2008(3.
2. جستجو: تحقیقات نشان داده است که جستجو اساس تبادل دانش ضمنی را فراهم 
می آورد. به همین دلیل جستجو یکی از قابلیت های بسیار مهم در شبکه های اجتماعی است 
و وجود امکانات جستجوی پیشرفته عاملی متمایزکننده در شبکه های اجتماعی برتر است 

)الکساندر و کوخ، 2008؛ واتز، اودز و نیومن4، 2002(.
از  با دیگر کاربران یکی دیگر  از زمینه های مشترك  آگاهی  یا زمینه:  متن  از  آگاهی   .3
قابلیت های شبکه های اجتماعی است. آگاهی می تواند در زمینه اطالع از زمینه کاری و تحصیلی 
دیگر کاربران یا اطالع از منافع آنها برای یافتن منافع مشترك باشد که به ایجاد اعتماد مشترك 

در بین کاربران برای یک همکاری موفق اشاره دارد.

1. Wasserman & Faust
2. Hillstrom
3. Alexander & Koch
4. Watts, Dodds & Newman
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4. مدیریت تماس ها یا ارتباطات: مدیریت تماس ها یا ارتباطات شامل کلیه  کارکردهای 
حفاظت و نگهداری شبکه های خصوصی است.

5. آگاهی از شبکه: به آگاهی از فعالیت دیگر اعضا و اطالع رسانی رویدادها با موضوعات 
مختلف اشاره دارد.

6. تبادل: به کلیه فرایندهای تبادل اطالعات از راه مستقیم یا غیرمستقیم اشاره دارد.
مورونه1 و تایلر2 بر این عقیده هستند که برطرف کردن موانع ارتباطی برای تبادل دانش و 

اطالعات ضروری است )الکساندر و کوخ، 2008(. 
از آن جا که کاربران عنصر اصلی شبکه های اجتماعی هستند، لذا توسعه و پایداری شبکه در 
گرو فعالیت آنها است. کاربران هستند که به شبکه اجتماعی جان می بخشند، بنابراین ضروری 
است تا تمامی نیازهای افراد در شبکه برطرف شود و مشوق هایی که می تواند دلیل عضویت 
فرد در شبکه باشد، تعبیه شود. شبکه های اجتماعی به واسطه داشتن قابلیت ها و کارکردهای 
مختلف به سهولت می توانند طیف وسیعی از نیازهای افراد را برطرف سازند و همین امر سبب 
می شود تا کاربران اشتیاق بیشتری به فعالیت در شبکه داشته باشند. شبکه ای که بتواند کاربران 
خود را به فعالیت ترغیب کند، می تواند نسبت به سایر شبکه ها پایدارتر و نزد کاربران محبوب تر 

باشد )پفنبرگر3، 2004(. 
هاگستروم4 )1975( در مطالعه خود بر نقش اجتماعات علمی به عنوان عاملین کنترل 
در فعالیت های علمی تأکید کرده است. وی معتقد است که شناسایی دانشمندان عامل ایجاد 
انگیزش و عامل کنترل رفتارهای آنها است. اجتماع علمی از طریق شناسایی یا عدم شناسایی 
اعضای خود آنها را به سازگاری با اهداف رشته خود می کشاند. تماس های غیررسمی در این 
اجتماعات امکان مبادله اطالعات علمی را فراهم می کند و عالوه بر کارکردهای فکری، دارای 

کارکرد اجتماعی نیز است )قانعی راد، 1385(.
تحقیقات گوناگونی در خصوص مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی صورت گرفته است 
که هر یک به تعدادی از مزایا اشاره کرده اند. اولین مزیت شبکه های اجتماعی از منظر آنها سواد 

رسانه ای5 است، که از جمله مصادیق آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. Morone
2. Tayler
3. Pfaffenberger
4. Hagstrom
5. media literacy
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1. آگاهی از دانش و مهارت فنی استفاده از رایانه، نرم افزارهای خاص و مرورگرهای وب
2. توانایی استفاده از موتورهای جستجو، و درك چگونگی نظم دادن به اطالعات

3. درك صحیح از فضاهای شکل گرفته در وب، و درك قوانین رسمی و غیررسمی حاکم 
بر آنها

4. حفظ حریم خصوصی کاربران
5. درك چگونگی ویرایش و ساخت محتوای آنالین بصری و درك و رعایت قانون حق 

کپی در مورد فعالیت های دیگران )کولین، راهیلی، ریچاردسون و ترد1، 2010؛ بران2، 2010(.
مکمل  عنوان  به  اجتماعی  شبکه های  از  دانشگاه ها  و  مدارس  از  بسیاری  آموزش:   .6
فعالیت های آموزشی خود استفاده می کنند. همچنین شبکه های اجتماعی می توانند مهارت ها 
و اطالعات افراد را در محیط های رسمی و غیررسمی از طریق به اشتراك گذاری دانش به 
وسیله همکاری افراد و توسعه مهارت ها در محیط های مجازی ارتقا دهند )کولین، راهیلی، 

ریچاردسون و ترد، 2010؛ پالونن و هکاراینن3، 2013(.
7. خالقیت: پیشرفت سریع فناوری های دیجیتال، امکانات بسیار گسترده ای جهت تبادل 
دانش، اطالعات و شکل گیری محتوا ایجاد کرده است. تولید و انتشار محتوای خالق منجر به 
ایجاد یک حس تعاملی قوی و شکل گیری یک اجتماع می شود که ممکن است گذرا یا حتی 

پایدار باشد )کولین، راهیلی، ریچاردسون و ترد، 2010؛ لیندرز، ون انگلن و کراتزر4، 2003(.
8. هویت فردی و احساس بروز5: شبکه های اجتماعی نقش اساسی در برطرف کردن نیاز 
و احساس بروز در افراد دارند. کاربران شبکه های اجتماعی عموماً به دنبال یافتن مشروعیت 

مورد نیاز خود در زمینه های مختلفی نظیر مشروعیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... هستند.
از  بین فردی  تقویت روابط  برای توسعه و  اجتماعی: کاربران عموماً  9. تقویت روابط 

شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. 
10. حس تعلق و هویت جمعی: شبکه های اجتماعی نقش اساسی در شکل گیری هویت 

جمعی و اجتماعی کاربران خود بازی می کنند.
11. شکل گیری و تقویت اجتماع: عضویت در شبکه های اجتماعی حس تعلق، ارتباط و 

1. Colline, Rahilly, Richardson & Third
2. Baran
3. Palonen & Hakkarainen
4. Leenders, Van Engelen & Kratzer
5. feeling of detection
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اجتماعی بودن را در میان کاربران خود تقویت می کند و آنها را در امر ارتباطات اجتماعی یاری 
می رساند. افراد به خاطر یافتن تجربه، نه فقط به علت حضور در شبکه های اجتماعی، بلکه به 
خاطر استفاده از محتواهای به اشتراك  گذاشته شده و تعامالتی که میان اعضا صورت می پذیرد، 

در شبکه های اجتماعی به فعالیت می پردازند.
اجتماعی مشارکت  از شبکه های  استفاده  12. مشارکت سیاسی و مدنی: آخرین مزیت 
سیاسی و مدنی است که در پی ایجاد فضایی در شبکه های اجتماعی برای کاربران ایجاد شده 

است )کولین، راهیلی، ریچاردسون و ترد، 2010(.
در ایران پژوهشی به منظور سنجش قابلیت های شبکه های اجتماعی ایرانی انجام پذیرفته 
است. در این پژوهش بر اساس مطالعات ارزیابانه، ویژگی ها و قابلیت های شبکه های اجتماعی 
ایرانی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی مناسب برای بهینه سازی این قابلیت ها ارائه 
شده است. تحقیق مذکور ابعاد و مؤلفه هایی را که وجودشان برای شبکه اجتماعی الزم و 
ضروری است ارائه داده است. در این تحقیق چندین شبکه اجتماعی ایرانی به عنوان نمونه 
انتخاب و ویژگی هایشان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است )حریری، عنبری، 1391(. 
همچنین در تحقیقی دیگر به بررسی انگیزه افراد از عضویت در شبکه های اجتماعی پرداخته 
شده است. در این تحقیق تعدادی از افراد عضو شبکه های اجتماعی به عنوان نمونه انتخاب  
شده اند و انگیزه های آنها از عضویت در شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. 
نتایج این تحقیق نشان می دهد که افراد به واسطه نیازها و انگیزه های مختلفی که دارند از 
کارکردهای مختلف شبکه های اجتماعی برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می کنند، لذا 
وجود قابلیت های متعدد برای برطرف کردن طیف وسیع نیازهای مخاطبان برای شبکه های 

اجتماعی اولویت دارد )مرادی و همکاران، 1393(. 

روش شناسی تحقيق
روش به  کار رفته در این تحقیق، توصیفیـ  پیمایشی است، به این معنی که در آن به توصیف 
و تحلیل نیازهای کنش گران جامعه مدیریت فناوری ایران به منظور تشکیل یک شبکه اجتماعی 
علمی و چالش های شکل گیری شبکه اجتماعی پرداخته و همچنین عوامل اصلی اثرگذار بر 

توسعه، انسجام و پایداری این شبکه را تبیین و توصیف کرده است.
روش جمع آوری اطالعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات نظری و پرسشنامه است. 
پرسشنامه  مذکور با 50 سؤال با مقیاس و بدون مقیاس در 5 بخش کلی تعریف شده است. 
سؤاالت بخش انسجام و پایداری و بخش مزایای استفاده از شبکه کنش گران مدیریت فناوری 
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و نوآوری به صورت ترکیبی بر اساس یافته های حاصل از مطالعات مبانی نظری و پرسش 
از 5 نفر از خبرگان این حوزه به دست آمده است. سؤاالت بخش چالش های پیش رو این 
شبکه بر اساس مصاحبه با تعدادی از خبرگان به دست آمده است. مؤلفه های موجود در بخش 
ویژگی های مناسب و مورد نیاز برای شبکه کنش گران مدیریت فناوری و نوآوری از طریق 
بررسی ساختار 11 شبکه داخلی و خارجی با موضوعات تخصصی شامل آکادمیا1، ریسرچ 
گیت2، اچ. آر3، گودریدز4، ای نوبی5، لینکدین6، شبکه مشاوره مدیریت سازمان صنعتی، شبکه 
پژوهش و فناوری استان اصفهان، شبکه اجتماعی کانون ها و فعالیت های هنری، شبکه علمی 
کشور )نسل2( و شبکه کنش گران مدیریت فناوری و نوآوری اطالعات، حاصل شده است. 

جدول زیر مؤلفه های مورد بررسی در تحقیق زیر را نشان می دهد.

جدول 1: مؤلفه های مورد استفاده در تحقیق

سالمنبـــعشاخص ها

انسجام، توسعه و پایداری

ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین منابع علمی اعم از مقاالت، 
کتب، پایان نامه ها، طرح های پژوهشی در حال انجام یا خاتمه 
یافته، ژورنال ها، وب سایت ها و افراد در حوزه مدیریت فناوری

ــنظر خبرگان

اطالع رسانی در ارتباط با رخدادهای علمی، کنفرانس ها و... 
معرفی توانایی های علمی و فنی اعضا و ایجاد شرایطی جهت 

همکاری و تعامل اعضا
2008الکساندر و کوخ

کولین و همکارانارائه خدمات آموزش مجازی
پالونن و هکراینن

2010
2013

اعالم نیاز پروژه های پژوهشی مرتبط با مدیریت فناوری از سوی 
ــنظر خبرگاننهادها و صنایع

الکساندر و کوخامکانات جستجوی مختلف و پیشرفته برای ذی نفعان و مخاطبان
واتس و همکاران

2008
2002

1. Academia
2. Researchgate
3. HR
4. Goodreads
5. aNobii
6. LinkedIN
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مزایای شبكه

2008الکساندر و کوخکمک به هم راستایی اهداف نهادها، مؤسسات و کنش گران

ایجاد بسترهایی برای کنترل تعامالت و همکاری ها؛ مثل حقوق 
مالکیت معنوی، ارجاعات و...

1984گاویسون1

ایجاد بسترهایی به منظور ارزیابی ارتباطات و همکاری ها میان 
2008الکساندر و کوخکنش گران شبکه

2010کولین و همکارانایجاد بسترهایی برای توسعه روابط کاری میان افراد، شرکت ها و نهادها

ــنظر خبرگاندسترسی سریع و آسان به منابع علمی مرتبط با مدیریت فناوری

امکان تعریف پروژه های کالن ملی با مشارکت اعضا در حوزه 
ــنظر خبرگانمدیریت فناوری

امکان برقراری ارتباط هدفمند برای کنش گران در جهت ارتقا 
معرفت علمی و تخصصی

الکساندر و کوخ
هاگستروم

2008
1975

تسریع فرایند توسعه توانمندی های علمی و تخصص اعضا در 
ــنظر خبرگانحوزه مدیریت فناوری

کمک به سایر حوزه های دانشی به منظور آشنایی و استفاده از 
ــنظر خبرگانمفاهیم مدیریت فناوری

ــنظر خبرگانبهره برداری از امکانات و ظرفیت های ملی در توسعه مدیریت فناوری

ــنظر خبرگانایجاد نوعی اعتبار برای اعضا

ش روی شبكه
ش های پی

چال

ــنظر خبرگانضعف فرهنگی در ارتباط با گفتگو، نقد و تحلیل 

ضعف فرهنگی در ارتباط با کار گروهی و همکاری های علمی 
ــنظر خبرگانو پژوهشی

نبود آموزش های مناسب علمی و حرفه ای به منظور توسعه 
ــنظر خبرگاننیروی انسانی 

ضعف در زیرساخت های فناوری اطالعات )همچون سرعت 
ــنظر خبرگاناینترنت و...(

ــنظر خبرگانعدم رعایت اخالق علمی و حرفه ای توسط کنش گران

ــنظر خبرگانعدم آشنایی کاربران با شبکه های علمی و مزایای آن

جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر )24 نفر مرد ، 22 نفر زن و 4 نفر جنسیت خود 
را ذکر نکرده بودند( از دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد رشته 
مدیریت فناوری و سایر رشته های مشابه است. جامعه هدف این پژوهش را دانشگاه های عالمه 



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
تابستان  1393

58

طباطبایی، آزاد اسالمی، صنعتی امیرکبیر، تهران، علم و صنعت، یزد و مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور تشکیل داده است. 

از آن جا که هدف تحقیق حاضر نیازسنجی از کنش گران اجتماع علمی مدیریت فناوری 
به منظور توسعه شبکه اجتماعی کنش گران مدیریت فناوری و همچنین شناسایی چالش های 
است،  پایداری شبکه  و  توسعه  انسجام،  بر  اثرگذار  اصلی  اجتماعی و عوامل  اصلی شبکه 
پرسشنامه  محقق ساخت در اختیار دانشجویان و فارغ التحصیالن مقاطع دکتری و کارشناسی 

ارشد این رشته و رشته های مشابه قرار گرفت. 
به منظور بررسی روایی محتوا، پرسشنامه مذکور در اختیار 5 نفر از خبرگان علمی قرار 
گرفت، که همه این افراد از اعضای هیئت  علمی دانشگاه های مختلف شهر تهران بودند. به 
منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد، که حسب نتایج تجربی اگر 
ضریب آلفا بیشتر از 0/7 باشد نتیجه قابل  قبول است. در این تحقیق ضریب آلفای پرسشنامه 
به کمک نرم افزار اس پی اس اس1، 0/8346 محاسبه شد که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه است.

برای تحلیل اطالعات از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی مؤلفه ها بر اساس رتبه بندی 
معنی دار و میزان گرایش ها معنی دار افراد به هر یک از متغیرها استفاده شده است. آزمون فریدمن 
آزمونی ناپارامتری است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین متغیرها استفاده می کنیم. با 
استفاده از نظرخواهی درباره متغیرها میانگین امتیازات متغیرها را با هم مقایسه و بررسی می کنیم 
که اگر اختالف معنی داری دارند کدام متغیر از بیشترین و کدام متغیر از کمترین امتیاز برخوردار 

است. به منظور انجام آزمون فریدمن از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده شده است.

یافته ها
با توجه به نتایج به دست آمده از سؤاالت عمومی و جمعیت شناختی پرسشنامه و از میان 
50 پرسشنامه تکمیل  شده توسط دانشجویان و فارغ التحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد 
رشته مدیریت فناوری، تعداد 22 نفر زن و 24 نفر مرد بودند و 4 نفر به گزینه تعیین جنسیت 
موجود در پرسشنامه پاسخ نداده بودند. از میان پاسخ دهندگان 35 نفر فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشد و 2 نفر فارغ التحصیل مقطع دکتری و سایرین به ترتیب 8 نفر دانشجوی دکتری و 5 نفر 

دانشجوی کارشناسی ارشد بودند.

1. SPSS
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مطابق نتایج به دست آمده از پاسخ های پرسشنامه های تکمیل  شده، تعداد دانشجویان و 
فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، برابر 18 نفر است که با سهم 36 درصدی 
از کل، بیشترین تعداد افراد پاسخ دهندگان به این پرسشنامه را تشکیل داده اند. سپس دانشگاه 
عالمه طباطبایی با 13 نفر، معادل 26 درصد، در رتبه بعد قرار دارد، و هر یک از دانشگاه های 
علم و صنعت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز و جنوب، دانشگاه تهران، دانشگاه یزد و 
دانشگاه استنفوردشایر مالزی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند. از میان دانشجویان دکتری 
تکمیل کننده این پرسشنامه تعداد 3 نفر از دانشگاه عالمه طباطبایی و به ترتیب 2 نفر از دانشگاه 
تهران و صنعتی امیرکبیر بوده اند و یک نفر هم دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات سیاست علمی 

کشور است.

علومو
;تحقيقات

18

عالمه
;طباطبايي

13

علموصنعت
;8

دانشگاه
آزادواحد
تهران
و جنوب
تهران

4;مركز

دانشگاه
1;تهران

;پليتكنيك
2 1;مالزي

دانشگاه
1;يزد

شكل 1: نمودار فراوانی تعداد دانشجویان كارشناسی، ارشد و دكتری

از میان پاسخ دهندگان به گزینه عضویت در شبکه های اجتماعی تعداد 30 نفر به این سؤال 
پاسخ مثبت داده اند، به این ترتیب معادل 60 درصد از تعداد کل پاسخ دهندگان در شبکه های 
اجتماعی عضویت دارند. از میان افرادی که عضو شبکه های اجتماعی هستند تعداد 25 نفر به 
طور منظم و سایرین اغلب اوقات و به ندرت به فعالیت در شبکه های اجتماعی می پردازند. 
دلیل افراد از عضویت در شبکه های اجتماعی را با توجه به فراوانی پاسخ های داده  شده می توان 

به ترتیب زیر مشخص کرد:
جستجوی اطالعات مورد نظر )با تعداد 26 مورد معادل 21 درصد، بیشترین درجه اهمیت 

را برای کاربران شبکه های اجتماعی داراست(.

عالمه
;طباطبايي

3

مركز
تحقيقات
سياست
علمي
1;كشور

صنعتي
2;اميركبير

دانشگاه
2;تهران
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اطالع از وضعیت دوستان )با تعداد 25 پاسخ، 20 درصد(.
سرگرمی )با تعداد 20 پاسخ، 15 درصد(.

حضور در اجتماع و روابط اجتماعی )با تعداد 20 پاسخ، 15 درصد(.
به اشتراك گذاری تجربیات )با تعداد 20 پاسخ، 15 درصد(.

اطالع از نظرات، عقاید و دیدگاه های سایرین )با تعداد 18 مورد، 14 درصد(.
با توجه به پاسخ های داده  شده، داشتن ویژگی های زیر از دید کاربران برای عضویت در 

شبکه های اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار است:
امکان به روز بودن از حیث اطالع )با تعداد 22 مورد، 26 درصد(.

جذابیت محتوای این شبکه ها برای کاربران )با تعداد20 مورد، 23 درصد(.
کمک به ایجاد یا بهبود روابط و تعامالت )با تعداد 19 مورد، 22 درصد(.

تشویق به ادامه فعالیت از طریق تعامالت شکل  گرفته در خرده اجتماعات )با تعداد 14 
مورد، 16 درصد(.

داشتن حساب کاربری شخصی و تولید محتوا )با تعداد 11 مورد، 13 درصد(.
از میان افرادی که عضو شبکه های اجتماعی نیستند، تعداد 15 مورد به نداشتن زمان کافی 
برای فعالیت، 17 مورد به عدم اطالع الزم در خصوص امکانات و کارکردهای این شبکه ها، 
15 مورد به دلیل این که کارکردهای شبکه های اجتماعی آ نها را به فعالیت در این شبکه ها 
ترغیب نمی کند، اشاره کرده اند. اما هیچ یک از پاسخ  دهندگان گزینه عدم عالقه به عضویت در 

شبکه های اجتماعی را عالمت نزده اند.
 1. پاسخ به سؤال اول: مهم ترین عوامل اثرگذار بر انسجام، توسعه و پایداری شبکه کدامند؟  
در پاسخ به سؤال اول مؤلفه های مرتبط با انسجام و پایداری شبکه مورد بررسی و تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، دو مؤلفه »ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین 
منابع علمي اعم از مقاالت، کتب، پایان نامه ها، طرح های پژوهشي در حال انجام یا خاتمه یافته، 
ژورنال ها، وب سایت ها و افراد در حوزه مدیریت فناوری« و »اعالم نیاز پروژه های پژوهشي 
مرتبط با مدیریت فناوری از سوی نهادها و صنایع« به ترتیب با تعداد 39 و 36 مورد در طیف 
بسیار مهم، از درجه اهمیت باالیي برخوردار است. مؤلفه »ارائه خدمات آموزش مجازی« با 

تعداد 28 مورد از طیف مهم، مؤلفه ای بااهمیت محسوب مي شود.
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شكل2: فراوانی سؤاالت بخش انسجام و پایداری شبكه

مطابق نتیجه به دست آمده از انجام آزمون فریدمن، فرض یکسان بودن اولویت گزینه ها 
در انسجام و پایداری شبکه پذیرفته نمي شود، و مطابق اولویت بندی صورت گرفته از طریق 
این آزمون،  مؤلفه »ارائه و انتشار آخرین و معتبرترین منابع علمي اعم از مقاالت، کتاب ها، 
پایان نامه ها، طرح های پژوهشي در حال انجام یا خاتمه یافته، ژورنال ها، وب سایت ها و افراد در 
حوزه مدیریت فناوری« به دلیل دارا بودن کمترین مقدار میانگین رتبه ها، اهمیت بیشتری نسبت 
به سایر مؤلفه ها داراست. مطابق نتایج حاصل از آزمون فریدمن مي توان مؤلفه های مرتبط با 

انسجام و پایداری شبکه را به صورت زیر اولویت بندی کرد.

جدول 2: نتایج آزمون فریدمن در ارتباط با انسجام و پایداری شبكه

نتایج آزمون فریدمن
50 تعداد

60/945 مقدار آماره ی کای دو
4 درجه آزادی

0/000 مقدار زیگ



فصلنامه علمی -پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
تابستان  1393

62

ـ که  همان طور که مشاهده می شود، با توجه به مقدار زیگ که برابر با 0/00 به دست آمدهـ 
مقداري کمتر از مقدار 0/05 است ــ فرض صفر آماري در سطح معناداري 95 درصد مردود 
است و فرض 1 پذیرفته می شود. با این وصف، اولویت ها و رتبه هاي عوامل مورد تأیید قرار 
می گیرد. جدول شماره 3 نتایج رتبه بندي موانع پیاده سازي تصمیمات راهبردي را به ترتیب 

اهمیت نشان می دهد.

جدول3: رتبه بندی مؤلفه های انسجام و پایداری شبكه با آزمون فریدمن

نتایج آزمون مؤلفه هارتبه
فریدمن

1
کتاب ها،  مقاالت،  از  اعم  علمي  منابع  معتبرترین  و  آخرین  انتشار  و  ارائه 
ژورنال ها،  یافته،  یا خاتمه  انجام  در حال  پژوهشي  پایان نامه ها، طرح های 

وب سایت ها و افراد در حوزه مدیریت فناوری
3/69

3/51اعالم نیاز پروژه های پژوهشي مرتبط با مدیریت فناوری از سوی نهادها و صنایع2

3/45ارائه خدمات آموزش مجازی3

اطالع رسانی در ارتباط با رخدادهای علمي، کنفرانس ها و... معرفي توانایی های 4
2/28علمي و فني اعضا و ایجاد شرایطي جهت همکاری و تعامل اعضا

2/07امکانات جستجوی مختلف و پیشرفته برای ذی نفعان و مخاطبان5

2. پاسخ سؤال دوم: مهم ترین مزایای چنين شبكه ای برای كنش گران این حوزه دانشی چيست؟

در پاسخ به سؤال دوم مؤلفه های مربوط به مزایای استفاده از شبکه کنش گران مدیریت فناوری 
و نوآوری برای مخاطبان و کاربران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل در این 

خصوص بر اساس تعداد فراواني پاسخ ها عبارتند از: 
• ایجاد نوعي اعتبار برای اعضا: 35 مورد

• امکان تعریف پروژه های کالن ملي با مشارکت اعضا در حوزه مدیریت فناوری: 32 مورد
• کمک به هم راستایي اهداف نهادها، مؤسسات و کنشگران: 31 مورد

• کمک به سایر حوزه های دانشي به منظور آشنایی و استفاده از مفاهیم مدیریت فناوری: 
27 مورد 
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مؤلفه های باال به ترتیب جایگاه اول تا چهارم را در طیف »بسیار مهم« به خود اختصاص 
داده اند که این نشان دهنده درجه اهمیت باالی این مؤلفه ها در قیاس با دیگر مؤلفه های مطرح  

شده در این سؤال است.
• دسترسي سریع و آسان به منابع علمي مرتبط با مدیریت فناوری:30 مورد

• ایجاد بسترهایي به منظور ارزیابي ارتباطات و همکاری ها میان کنشگران شبکه: 20 مورد
• ایجاد بسترهایي برای توسعه روابط کاری میان افراد، شرکت ها و نهادها: 19 مورد

• امکان برقراری ارتباط هدفمند برای کنشگران در جهت ارتقای معرفت علمي و تخصصي: 
17 مورد 

مؤلفه های باال به ترتیب جایگاه اول و چهارم از طیف »مهم« را به دست آورده اند.
در طیف »کم اهمیت« نیز مؤلفه های زیر به ترتیب جایگاه اول تا سوم را دارند:

• تسریع فرایند توسعه توانمندی های علمي و تخصصی اعضا در حوزه مدیریت فناوری: 
26 مورد

• بهره برداری از امکانات و ظرفیت های ملي در توسعه مدیریت فناوری: 17 مورد
• ایجاد بسترهایي برای کنترل تعامالت و همکاری ها )از قبیل حق مالکیت معنوی، ارجاعات 

و...(: 16 مورد 

شكل3: فراوانی سؤاالت بخش مزایای استفاده از شبكه
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جدول 4: نتیجه آزمون فریدمن برای مؤلفه مزایای شبكه

50 تعداد
86/853 مقدار آماره ی کای دو

10 درجه آزادی

0/000 مقدار زیگ

مطابق نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن، به دلیل اینکه زیگ متغیرها کمتر از 5 درصد 
است، بنابراین فرض یکسان بودن اولویت گزینه های مزایای شبکه پذیرفته نمي شود. از این رو 

مي توان گزینه ها را به ترتیب زیر اولویت بندی کرد:

جدول 5: رتبه بندی مؤلفه های مزایای استفاده از شبكه با آزمون فریدمن

مؤلفه هارتبه
نتایج آزمون 

فریدمن

8/03امکان تعریف پروژه های کالن ملي با مشارکت اعضا در حوزه مدیریت فناوری1
7/06ایجاد نوعي اعتبار برای اعضا2

6/98کمک به هم راستایي اهداف نهادها، مؤسسات و کنشگران3
6/54کمک به سایر حوزه های دانشي به منظور آشنایی و استفاده از مفاهیم مدیریت فناوری4

6/47دسترسي سریع و آسان به منابع علمي مرتبط با مدیریت فناوری5

6/26ایجاد بسترهایي برای توسعه روابط کاری میان افراد، شرکت ها و نهادها6

6/15امکان برقراری ارتباط هدفمند برای کنشگران در جهت ارتقای معرفت علمي و تخصصي7

8
ایجاد بسترهایي برای کنترل تعامالت و همکاری ها

 )از قبیل حق مالکیت معنوی، ارجاعات و...(
5/26

4/98بهره برداری از امکانات و ظرفیت های ملي در توسعه مدیریت فناوری9

4/31ایجاد بسترهایي به منظور ارزیابي ارتباطات و همکاری ها میان کنشگران شبکه10

11
تسریع فرایند توسعه توانمندی های علمي و تخصص اعضا 

در حوزه مدیریت فناوری
3/97
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3. پاسخ سؤال سوم: چالش های اصلی شكل گيری و توسعه این شبكه اجتماعی كدامند؟
در پاسخ به سؤال سوم به منظور تحلیل چالش های پیش  روی شبکه کنش گران مدیریت فناوری و 

نوآوری، 6 مؤلفه مد نظر قرار گرفته است که نتایج، بر اساس میزان فراوانی پاسخ ها، عبارتند از:
• ضعف فرهنگی در ارتباط با گفتگو، نقد و تحلیل: 39 مورد

• ضعف در زیرساخت های فناوری اطالعات )مانند سرعت اینترنت و...(: 31 مورد
• ضعف فرهنگی در ارتباط با کار گروهی و همکاری های علمی و پژوهشی: 18 مورد
• نبود آموزش های مناسب علمی و حرفه ای به منظور توسعه نیروی انسانی: 16 مورد

مؤلفه های باال به ترتیب  از نظر تکیمل کنندگان پرسشنامه درجه اهمیت »بسیار مهم« را به 
خود اختصاص داده اند.

 در سطح بعدی که متناظر با طیف »مهم« است، دو مؤلفه زیر به ترتیب در رتبه های اول 
و دوم قرار دارند:

•  ضعف فرهنگی در ارتباط با کار گروهی و همکاری های علمی و پژوهشی: 18 مورد
•  نبود آموزش های مناسب علمی و حرفه ای به منظور توسعه نیروی انسانی: 16 مورد

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر یک از دو مؤلفه »ضعف فرهنگی در ارتباط با کار گروهی 
و همکاری های علمی و پژوهشی« )18 مورد( و »نبود آموزش های مناسب علمی و حرفه ای به منظور 
توسعه نیروی انسانی« )16 مورد( موردهای برابری را در دو طیف بسیار مهم و مهم کسب کرده اند. در 

طیف »کم اهمیت« نیز مؤلفه های زیر به ترتیب در جایگاه اول و دوم جای گرفته اند:
•  عدم آشنایی کاربران با شبکه های علمی و مزایای آن: 25 مورد

•  عدم رعایت اخالق علمی و حرفه ای توسط کنشگران: 20 مورد 

 •

شكل4: فراوانی سؤاالت بخش چالش های پیش روی شبكه
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مطابق نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن، به دلیل این که زیگ متغیرها کمتر از 5 درصد 
است، بنابراین فرض یکسان بودن اولویت مؤلفه های چالش های پیش  روی شبکه پذیرفته 

نمي شود. از این رو مي توان مؤلفه ها را به ترتیب زیر اولویت بندی کرد:

جدول 6: نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه چالش های شبكه

50 تعداد
86/853 مقدار آماره ی کای دو

10 درجه آزادی

0/000 مقدار زیگ

جدول7: رتبه بندی متغیرهای چالش های پیش  روی شبكه با آزمون فریدمن

مؤلفه هارتبه
نتایج آزمون 

فریدمن

4/63ضعف فرهنگي در ارتباط با گفتگو، نقد و تحلیل1
4/25ضعف در زیرساخت های فناوری اطالعات )مانند سرعت اینترنت و ...(2
3/58ضعف فرهنگي در ارتباط با کار گروهي و همکاری های علمي و پژوهشي3
3/52نبود آموزش های مناسب علمي و حرفه ای به منظور توسعه نیروی انساني4
2/82عدم رعایت اخالق علمي و حرفه ای توسط کنشگران5
2/2عدم آشنایي کاربران با شبکه های علمي و مزایای آن6

4. پاسخ سؤال چهارم: مهم ترین ویژگی های شبكه از دید مخاطبان كدام است؟
جهت پاسخ به سؤال چهارم و تحلیل میزان اهمیت ویژگی های شبکه برای کاربران، 22 مؤلفه 
مشخص شد. در طیف »بسیار مهم«، مؤلفه های زیر به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند:

•  تاالرهای گفتگو: 35 مورد
•  امکان ایجاد نوشته توسط اعضا و لینک های ارتباطی: 32 مورد

•  تقویم رویدادها: 31 مورد
•  خبرنامه ایمیلی: 27 مورد

•  ایجاد خرده اجتماعات علمی توسط اعضا: 14 مورد
همان گونه که مشخص است دو مؤلفه »امکان ایجاد نوشته توسط اعضا« و »لینک های 

ارتباطی« با 32 مورد در جایگاه برابر قرار دارند.
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دو مؤلفه زیر در طیف »مهم« رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند:
•  ویدئو کنفرانس: 37 مورد

•  امکان دنبال کردن افراد: 27 مورد
در طیف »کم اهمیت « نیز مؤلفه های زیر به ترتیب قرار گرفته اند:

تجزیه و تحلیل فعالیت های افراد: 29 مورد• 
ویکی: 29 مورد• 
معرفی ابزارهای کاربردی: 28 مورد• 
کتابخانه شخصی )قفسه کتاب(: 25 مورد• 
موتور جستجوی پیشرفته: 24 مورد• 
معرفی افراد برجسته: 23 مورد• 
خبرنامه آنالین و کتابخانه آنالین: هر دو 22 مورد• 
آموزش مجازی: 20 مورد• 
امکان دعوت از دوستان و معرفی ایده های برتر: هر دو 19 مورد• 
چت خصوصی برای اعضا: 18 مورد• 
امکان آپلود مقاالت، مطالب تخصصی و... توسط اعضا: 15 مورد• 

شكل5: فراوانی اهمیت ویژگی  های شبكه
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مطابق نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن، به دلیل این که زیگ متغیرها کمتر از 5 درصد 
از این رو  بنابراین فرض یکسان بودن اولویت ویژگی های شبکه پذیرفته نمي شود.  است، 

مي توان ویژگی ها را به ترتیب زیر اولویت بندی کرد.

جدول 8: نتایج آزمون فریدمن برای مؤلفه ویژگی های شبكه

50 تعداد

227/002 مقدار آماره ی کای دو 
20 درجه آزادی

0/000 مقدار زیگ

جدول9: رتبه بندی مؤلفه های ویژگی های شبكه با آزمون فریدمن

نتایج آزمون فریدمنمؤلفه هارتبه
15/13امکان ایجاد نوشته توسط اعضا1
13/68لینک های ارتباطي2
13/67تقویم رویدادها3
13/56تاالرهای گفتگو4
13/03خبرنامه ایمیلي5
12/91امکان دنبال کردن افراد6
12/58ویدئو کنفرانس7
12/44معرفي ایده های برتر8
12/08معرفي ابزارهای کاربردی9
12/03تجزیه و تحلیل فعالیت های افراد10
11/73موتور جستجوی پیشرفته11
11/54آموزش مجازی12
11/43ایجاد خرده اجتماعات علمي توسط اعضا13
11/32امکان دعوت از دوستان14
10/55معرفي افراد برجسته15
8/56امکان آپلود مقاالت، مطالب تخصصي و... توسط اعضا16
7/94کتابخانه آنالین17
7/22کتابخانه شخصي18
6/98ویکي19
6/56خبرنامه آنالین20
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بحث و نتيجه گيری
با توجه به تحلیل نتایج به دست آمده،40 درصد افراد پاسخ دهنده به پرسشنامه مذکور عضو 
شبکه های اجتماعي نیستند. مهم ترین دلیل این افراد برای عدم عضویت در شبکه های اجتماعي، 
»عدم اطالع از کارکردهای این شبکه ها« است. این موضوع نشان مي دهد که کاربران ایراني 
آشنایی چنداني با کارکردهای شبکه های اجتماعي ندارند که دالیل متعددی همچون، ضریب 
نفوذ اینترنت، فیلترینگ، بدبیني اجتماعي نسبت به شبکه های اجتماعي و... دارد. از 60 درصد 
معادل 30 نفر عضو شبکه های اجتماعي، تقریباً تمامي آنها عضو شبکه های اجتماعي خارجي 
هستند و تنها 12 درصد از کل این افراد عضو شبکه های اجتماعي داخلي هستند. این امر مي تواند 
دالیل مختلفي نظیر کارکردهای نامناسب شبکه های ایراني، پیچیدگي صفحات پایگاه ها، عدم 

دسترسي آسان به محتواهای مورد نظر و نداشتن جذابیت های بصری باشد.
از میان 30 نفر عضو شبکه های اجتماعي، 26 نفر »جستجوی اطالعات مورد نظر« را دلیل 
عضویت خود در این شبکه ها دانستند. این یعنی یکي از مشوق های اصلي برای فعالیت در 
شبکه های اجتماعي توسط کاربران، دست یابي به اطالعات است. افراد برای به دست آوردن 
اطالعات مورد نیاز خود به طور روزمره از شبکه های اجتماعي استفاده می کنند که این امر 
الزاماتي برای توسعه دهندگان شبکه های اجتماعي ایجاد مي کند. ساخت و توسعه ویژگی هایی 
در ارتباط با اطالع رسانی رویدادها، جستجوی پیشرفته با امکانات مختلف و... از ویژگی ها و 

ابزارهایي هستند که توسعه دهندگان وب سایت ها باید به آنها توجه داشته باشند.
با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل پارامترهای مؤثر در انسجام و پایداری شبکه 
کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری، با استفاده از آزمون فریدمن مؤلفه »ارائه و انتشار آخرین و 
معتبرترین منابع علمي در حوزه مدیریت فناوری« مؤلفه ای بسیار مهم ارزیابي شد و رتبه اول را 
به خود اختصاص داد. دلیل این موضوع را مي توان در نبود مرجع مناسبي برای کسب و اطالع 
از آخرین دستاوردهای علمي، فعالیت های دیگر کنشگران اجتماع علمي مدیریت فناوری و... 
دانست. از کارکردهای مهم این ویژگي مي توان به جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری میان 
کنشگران شبکه اشاره کرد. همچنین دیگر مؤلفه های مورد اهمیت از دیدگاه پاسخ دهندگان 
»اعالم نیاز پروژه های پژوهشي مرتبط با مدیریت فناوری از سوی نهادها و صنایع« و »ارائه 
خدمات آموزش مجازی« است که رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. بنابراین 
با بسط این نتیجه به کل جامعه دانشجویان مدیریت فناوری مي توان این گونه اظهار داشت که 
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اعضای جامعه مدیریت فناوری نیازمند دریافت اطالعات درباره منابع علمي معتبر و همچنین 
اطالع درباره پروژه های این حوزه هستند. نیاز به دست یابی به پروژه های پژوهشي از سوی 
نهادها و صنایع نشان می دهد که در این حوزه دانشي نیاز بسیار زیادی به تعامل با صنایع از 
سوی کنشگران وجود دارد. دالیل این موضوع را مي توان در عواملي همچون نبود فضایی 
مشترك برای تعامل میان دانشگاهیان و خبرگان صنعت، نبود فضایی جهت به اشتراك گذاری 
تحقیقات و طرح های پژوهشي، و همچنین ارتباط محور بودن انجام طرح های پژوهشي فارغ 
از صالحیت و توانمندی های تخصصي و تمرکز انجام طرح های پژوهشي به دست عده ای 
خاص جستجو کرد، که عواملي هستند که نیاز به این ویژگي را در اجتماع علمي مدیریت 
فناوری تقویت مي کنند. موضوع خدمات آموزش مجازی یکي از مسائل مهمي است که در 
بیشتر شبکه های تخصصي دنبال مي شود. ویدئو کنفرانس ها، برگزاری نشست های تخصصي 
گروهي و... از انواع روش های آموزشي هستند که توسط سایت های شبکه های اجتماعي ارائه 
مي شوند. نتایج این تحقیق نیز نشان می دهد که تعداد زیادی از نمونه مورد بررسي این نیاز 
را مطرح کرده اند و شاید دلیل این موضوع نبود امکانات مناسب برای آموزش های مجازی یا 

ضعف در کیفیت آموزش های واقعي در دانشگاه های کشور باشد.
مهم ترین مزایای این شبکه برای کاربرانش »امکان تعریف پروژه های کالن ملي با مشارکت 
اعضا در حوزه مدیریت فناوری«، »ایجاد نوعي اعتبار برای اعضا«، »کمک به هم راستایي اهداف 
نهادها، مؤسسات و کنشگران«، »کمک به سایر حوزه های دانشي به منظور آشنایی و استفاده از 
مفاهیم مدیریت فناوری« و »دسترسي سریع و آسان به منابع علمي مرتبط با مدیریت فناوری« 
است، که مطابق نتایج آزمون فریدمن رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. این 
امر نشان می دهد که جامعه مدیریت فناوری انتظار دارد تا با عضویت در این شبکه بتواند از 
آن چه در حوزه مدیریت فناوری می گذرد باخبر شود و بتواند در امور مربوط به این حوزه 
مشارکت داشته باشد. کاربران این شبکه انتظار دارند تا با عضویت در این شبکه نوعی اعتبار 
کسب کنند تا از این طریق جایگاه خود را در این حوزه ارتقا دهند و به نوعی سابقه کاری و 
تحصیلی خود را با عضویت و تعامل با سایرین در شبکه کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری 
غنی تر سازند. همچنین انتظار می رود این شبکه با کارکردهای خود پیونددهنده ای میان این 

حوزه با سایر حوزه های دانشی باشد و سایر حوزه ها را با این رشته آشنا کند.
مهم ترین چالش هایی که شبکه کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری با آن مواجه خواهد 
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بود، »مسئله ضعف فرهنگي در ارتباط با گفتگو، نقد و تحلیل«، »ضعف در زیرساخت های 
فناوری اطالعات )مانند سرعت اینترنت و...( و »عدم آشنایي کاربران با شبکه های علمي و 
مزایای آن« خواهد بود. آن چه که ارتباطات را متزلزل کرده است ضعف فرهنگی در تعامالت 
است که در فضای مجازی بیشتر نمود یافته است. به همین دلیل است که ضعف فرهنگی به 
عنوانی چالشی مهم برای شبکه کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری در نظر گرفته شده است. 
ضعف در زیرساخت های فناوری اطالعات نظیر سرعت پایین اینترنت، قطع شدن مکرر آن 
و... چالشی دیگر برای فعالیت شبکه کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری است و در نهایت 
از آن جا که شبکه های اجتماعی با موضوعات علمی و تخصصی در ایران هنوز جایگاه خود 
را در میان محققان، دانشگاهیان و... نیافته اند، بنابراین کاربران ایرانی هنوز آشنایی چندانی 
با کارکردهای این شبکه ها ندارند و این امر خود چالشی بزرگ پیش روی شبکه کنشگران 

مدیریت فناوری و نوآوری قرار داده است.
بر اساس نتایج تحقیق، شبکه کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری مي بایست ویژگی های 
اساسي، همچون امکان ایجاد نوشته توسط اعضا، لینک های ارتباطي، تقویم رویدادها، تاالرهای 
گفتگو، خبرنامه ایمیلي، امکان دنبال کردن افراد، ویدئو کنفرانس، معرفي ایده های برتر، معرفي 
ابزارهای کاربردی در این حوزه، تجزیه و تحلیل فعالیت های افراد، موتور جستجوی پیشرفته، 
آموزش مجازی و ایجاد خرده اجتماعات علمي توسط اعضا را فراهم آورد. چرا که این ویژگی ها 
برای کاربران از اهمیت باالیي برخوردار بودند و مهم ترین نیازهای کنشگران این حوزه دانشي 

برای تعامل و ارتباطات را نشان می دهد.
به طور کلی ضروری است تا شبکه  اجتماعی کنشگران مدیریت فناوری سرویس های 
تعاملی با امکانات و قابلیت های مفید و کارا به همراه داشته باشد. همچنین به دلیل این که شبکه 
کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری شبکه ای تخصصی است، لذا باید سرویس های آموزشی 
را تا حد ممکن در سیستم خود تعبیه نماید. سرویس پیشنهادها از دیگر سرویس های قدرتمند 
محسوب می شود که امکان ارائه  پیشنهادهای مشابه را به کاربران می دهد. این سرویس نتایج 
جستجوی کاربران را بررسی می کند و پیشنهادهای مشابه با مطلب مورد نظر کاربر را به او 
ارائه می دهد. همچنین وجود سیستم های مدیریت دانش نظیر سیستم پرسش و پاسخ، ویکی، و 
کتابخانه از دیگر الزامات شبکه کنشگران مدیریت فناوری و نوآوری است. لذا پیشنهاد می شود 
شبکه کنشگران مدیریت فناوری و دیگر شبکه های تخصصی توجه الزم و کافی در خصوص 
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نتایج تحقیق حاضر به نظر می رسد به منظور  با توجه به  این سرویس ها داشته باشند. لذا 
شکل گیری و ساخت یک شبکه اجتماعی قدرتمند که منجر به تسریع شکل گیری اجتماع علمی 

مدیریت فناوری شود، اقدام های زیر صورت بگیرند:
1.  ایجاد حلقه های فکری منسجم و تخصصی به منظور سازمان دهی افراد در گروه های 

تخصصی و بر اساس عالقه مندی شخصی آنها
2.  ایجاد شورای سیاستی و تصمیم گیری به منظور هدایت فعالیت های حرفه ای و تخصصی 

و همچنین تدوین سیاست های تشویقی به منظور ایجاد انگیزه برای فعالیت در شبکه
3.  ایجاد پایگاه داده ای منسجم از اطالعات افراد، کتب، منابع علمی ضروری و... برای 

دسترس پذیر شدن منابع به صورت آنی و در کوتاه ترین زمان ممکن برای کنشگران شبکه.
4.  رایزنی با دستگاه ها و نهادهای مرتبط جهت فعالیت در شبکه به منظور ایجاد بسترهای 

مناسب برای ارتباط کنشگران این حوزه با صنعت و کسب اطالع از فرصت های شغلی. 
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