
 

 

                 

طراحی شبکه دانش اجتماعی، برای توسعه سیستم عصرمدار ترویج سرمایه معنوی و 
 *علمی )مورد مطالعه: دانشگاه تهران(های  اجتماعی در سامانه

 3ی، طاهر روشن دل اربطان2*اصغر پورعزت ی، عل1احیاحمد س

16/09/96تاریخ پذیرش  06/05/1396تاریخ دریافت  چکیده  

های  ها، همچون سرمایه های معنوی و ارتباط آن با سایر سرمایه این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات سرمایه در :هدف 

در  ها رسانههای این دو سرمایه، با توجه به برجستگی نقش  در ترویج و تثبیت مفاهیم و مولفه رسانهاجتماعی، به نقش 

ها در پرتو  بودن، کاربست رسانه یرکاربردیغم انتزاعی و ها پرداخته شده، راه خروج این مفاهیم از اتها تغییر نگرش

 است. ها، فرض شده های این سرمایه هایی هوشمند برای نافذ کردن مولفه مشی خط

های  توجه به هدف فوق و اجماع خبرگانی که در پژوهش با آنها مصاحبه شد و تحلیل سلسله مراتبی تمبا  روش:

های علمی و دانشگاهی معرفی شدند.  مثابه تاثیرگذارترین رسانه حال حاضر در محیط اجتماعی به یها شبکهحاصله، 

بنابراین در پژوهش حاضر، شبکه دانش اجتماعی، به مثابه نوعی شبکه علمی جدید با کارکرد تخصصی معرفی 

ی اجتماعی متداول، مصون ها ای که از عوارض و تهدیدهای مترتب بر مجازی شدن بیش از حد شبکه شود. شبکه می

 تواند در فضای علمی واقعی جامعه اثرگذارتر جلوه کند. مانده و می

های  معنوی در سازمان ٔ  هیسرماها، این نتیجه حاصل شد که نافذ نمودن  های حاصله از مصاحبه با استخراج تم :ها افتهی

مند  سامان ٔ  رسانهنیازمند طراحی و تعریف نوعی ها،  یادگیرنده و دانش بنیانی همچون دانشگاه تهران، از طریق رسانه

های فوق هوشمند مجهز به سیستم  هایی که در سیستم ای برخوردار از ویژگی رسانه مستقل و خودگردان است؛

 .گردد ریزی سلولی عصرمدار توصیف می برنامه

شبکه اجتماعی، سرمایه معنوی، کاربست رسانه، سازمان یادگیرنده یا دانش بنیان،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

پیرو تغییرات صنعتی ایجاد شده در قرون اخیر، نوعی رویکرد شبه علمی، که هدف اساسی آن 

های آینده بشر بود،  آن بر سرنوشت نسل ریتأثکسب سود بیشتر بدون توجه به عواقب فرا مادی یا 

ند نسل و نمایان گشتن آثار سوء این در ادبیات اقتصاد و مدیریت جهان غالب گردید. با گذشت چ

ها، برداشت بی رویه از  ها، تخریب گسترده زیستگاه رویکرد، در کاهش سودآوری پایدار سازمان

به رغم )احساس فزاینده خالء اخالقی، معنوی و انسانی  تاًینهاهای متوالی و  های نسل منابع و ثروت

متفاوتی در جهت برطرف نمودن این احساس صورت گرفت.  یها تالشفناورانه(،  یها شرفتیپ

اضمحالل اخالق، حاصل فراموش کردن خداوند متعال بود بنابراین گروهی به بازگشت خدا در 

گردد! یا هر وقت بشر احساس  و باز می رود یمگویی خداوند به میل بشر )قرن معاصر حکم دادند 

خواهد داشت! این دسته حتی حاضر نشدند که نیاز کرد، وجود دارد و هر وقت خیر، وجود ن

استفاده نمایند(، گروهی دیگر نیز با « بازگشت به سوی خداوند»تفرعن را کنار نهاده، از عبارت 

داده، وجه همت خویش را به تخطئه نظری آن  یرأنفی کامل مظاهر فناورانه، به پرهیز از آن 

و « اخالقی و انسانی یها ارزش»به تلفیق  معطوف نمودند. اعضای گروه سوم نیز سعی نمودند تا

روی آورند. این گروه، به مرور، با آزمون و خطاهای فراوان علمی، « یا حرفهالزامات زندگی »

رویکردهای معنوی را دارای نوعی ویژگی جهانشمول دانسته، با طرح مباحث نوینی چون هوش 

بیفزایند. از مهمترین نظریه پردازان  معنوی در علم روانشناسی، سعی کردند بر قوام نظریه خویش

 ٔ  هیارابه مارشال و زوهر اشاره کرد. این دو چند سال پس از  توان یممباحث هوش معنوی، 

مبحثی نوین را تحت عنوان،  2004سال از هوش معنوی، پا را فراتر نهاده، در  یا مؤلفه 12الگویی 

معنوی برای ایجاد تغییر و  سرمایه مطرح کردند و حتی مدعی شدند که اهمیت« سرمایه معنوی»

مدعی بودند که به  ها آناجتماعی و مادی نیز بیشتر است.  ها، حتی از دو سرمایه تحول در سازمان

ای است )ر.ک. مصاحبه مارشال و  دست آوردن سود بیشتر نیز منوط به بهره گیری از چنین سرمایه

ها، معنویت را خارج  (. البته این پژوهش2004جوالی  11عصر،  6بی سی، ساعت  یا شبکهزوهر با 

 شده دادهمهم ضروری تشخیص  این هرحال، پرداختن به . بهاند رصدکردهدین  از قلمرو نفوذ و ترویج

 اند. ای مبذول داشته و مدتهاست که متفکرین نظریه سازمان به آن توجه ویژه

ها، یکی از  ن در سازمانبا این حال، خالء موجود در زمینه شناخت معنویت و چگونگی بسط آ
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رو، چگونگی کاربست و  . از اینرود یمهای اساسی مطالعات معنویت و سازمان به شمار  چالش

با تاکید بر  ها رسانهبرانگیز است.  تأملهایی چون رسانه  نافذ کردن این سرمایه با کاربست واسطه

توانند  ناع مخاطبان دارند و میبدیل در اق های ارتباطی، کارکردی ویژه و نقشی بی کاربست سرمایه

ها  مشی گر، ایفای نقش نمایند؛ ضمن اینکه باید با تجدیدنظر در خط به منزله منبعی مشوق و تسهیل

 و راهبردها، به این مهم، به نحو کارسازتری توجه شود.

 است: اصلی پژوهش به صورت زیر تدوین شده سؤالبنابراین، 

های معنوی و اجتماعی، به مثابه یک  ج و نافذ نمودن سرمایهتوان از رسانه برای تروی چگونه می

 مزیت راهبردی برای سازمان دانشگاه تهران بهره برد؟

 مبانی و پیشینه پژوهش

در روند  2004در  معنوی، حاصل پژوهش مستمری است که مارشال و زوهر مفهوم سرمایه

اند؛ آنان این سرمایه را از نیازهای اساسی  معرفی کرده تحقیقاتشان پس از تبیین هوش معنوی

سرمایه معنوی نیز  یها یژگیوبر شمرده، دوازده شاخص معرف هوش معنوی را از  ها سازمان

 دانستند و ابعاد آن را به شرح زیر فهرست نمودند:

 ؛ها چالشمثبت از  ٔ  استفادهسه(  ؛یو ارزش محور یمحور انداز چشمدو(  ؛ییک( خودآگاه

هشت( طرح  ؛یهفت( استقالل رأ شش( استقبال از تفاوت؛ ؛یپنج( دگرخواه ؛ینگر کلچهار( 

ده( زدوا یازده( احساس رسالت؛ ؛یختگیده( خودانگ ؛یر چارچوب ذهنیینه( تغ ن؛یادیبن یچراها

 .یفروتن

، یماد ٔ  هیسرمااند:  ه را متمایز کردهیسه نوع سرما (4ص ، 2004زوهر )مارشال و 

ها، به  هیهر کدام از این سرما یریگ شکلمعتقدند که  ها آن. یمعنو ی هیسرماو  یاجتماع ی هیسرما

( و EQ) عاطفی(، هوش IQو کلی ) ی: هوش عقالنشود یممربوط  یانسان یاز سه هوش اصل یکی

 (.SQ) یهوش معنو
 های مرتبط با آنها انسانی و سرمایه یها هوش: ارتباط میان حاالت 1جدول 

 (4ص ، 2004و مارشال، زوهر )براساس:

 مفهوم حالت هوش ماهیت سرمایه 
 اندیشم فهم آن چه بدان می  : بهره هوشیIQ  یه مادیسرما 1

 کنم یمفهم آن چه احساس   بهره هوش عاطفی :EQ  یه اجتماعیسرما 2

 فهم آن چه هستم  ی: بهره هوش معنوSQ  یه معنویسرما 3

 اند. های مرتبط با آنها، متمایزشده و هوش، این سه گونه سرمایه 1در جدول 
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ه ین سرمای. ارود یمه به شمار ین سرمایما آشناتر یبرا یدار هیسرما ٔ  جامعهدر  یماد ٔ  هیسرما

 یردن، پول براکخرج  ید. پول برایخر توان یمه با پول کاست  ییزهایپول و چ یبه معن

 طور همانرد. ک یداریقدرت و نفوذ را خر، یماد یایمزا توان یمه با آن ک ی، پولیگذار هیسرما

 IQ. میکن یمدنبال  یه را با هوش عقالنین نوع سرمایبودند، ما ا یمدع یدار هیسرماان نظام یه بانک

 .میکن یمر که با استفاده از آن ما تفکاست  یهوش

 یما را در جهت منافع عموم یها سازمانرد جوامع و که عملکاست  یثروت ،یاجتماع ٔ  هیسرما

 یگر برایدیکردن با کار ک یافراد برا ییرا به صورت توانا یاجتماع ٔ  هیسرما. سازد یم ارآمدک

 یکه ین سرمایه اک کنند یم. و استدالل کنند یمف یتعر ها سازمانو  ها گروهدر  کاهداف مشتر

 ٔ  هیسرما. شود یم یشده ناش میتسه یاخالق یها ارزشه از اعتماد و ک رود یمبه شمار  ییتوانا

خود برقرار  یها سازمان، جوامع و ها خانوادهه ما در ک شود یمس کمنع یدر انواع روابط یاجتماع

گر و یدیکخود را نسبت به  یها تیمسئوله در آن ما ک یگر، وسعتیدیکزان اعتماد ما به یم، مینک یم

خود به دست  کمشتر یها تالشق یاز طره ک یو سواد یزان سالمتی، ممیرسان یماجتماع به انجام 

 (2ص ، 1999فوکویاما، ) م.یت هستیاز جرم و جنا یه در آن عارک یا محدودهو  میآور یم

 میتوان یمه کدارد  یای بستگ یعاطفزان هوش یبه م یادیتا حد ز یاجتماع ٔ  هیسرما یگردآور

ر افراد، یردن ساکردن و حس ک کدر یما برا ییتوانا یم. هوش عاطفیروابط خود ارائه ده یبرا

م یه در آن قرار دارک یاجتماع یها تیموقعا استنباط یر افراد یاستنباط احساسات سا یما برا ییتوانا

ه ما با استفاده از آن کاست  یهوش EQ. باشد یما پاسخ دادن به طور مناسب یردن کو رفتار 

 م.ینک یاحساس م

( برآنند که سرمایه اجتماعی اصیل، بعد معنوی انسان را نیز در بر 2004)زوهر و مارشال  

شود و دستاورد هوش معنوی  گیرد. هرچند سرمایه معنوی، متناظر با هوش معنوی مطرح می می

پردازد که ما چه هستیم! و متعاقب آن، سرمایه معنوی  گردد. هوش معنوی به این مهم می تلقی می

 توانیم از چیستی خود آگاه شویم. های بینشی، ما می به کدام بنیان تأملکه با پردازد  به این مهم می

 سرمایه معنوی در سازمان
که  است گرفتهمعنوی در سطوح گوناگونی انجام  ٔ  هیسرماتالش برای تعریف عملیاتی مفهوم 

 عبارتند از سطوح:

 ؛(67ص ، 2004)زوهر و مارشال،  الف( فردی
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 ؛(133-132 ص ،2006؛ میلر،2007نوقیو،  میدل بروکز و) یسازمانب( 

 (؛10ص ، 2010؛ بیکر و اسمیت، 2006ج( اجتماعات مذهبی خاص )بیکر و اسکینر،

ص ، 2008واتسن،  -؛ بیکر و مایلز2005، نظیر سطح ملی )الدرد، تر گستردهاجتماعات  د(

442-464.) 

نگاه افراد را از کاری که ذهن و  دانند یم( اثر مهم این سرمایه را آن 2004زوهر )مارشال و 

سازد و از این طریق، بر اثربخشی بیشتر آن  دهند به چرایی انجام آن کار متمرکزتر می که انجام می

معنوی تا به امروز، تعریفی باشد که توسط  ٔ  هیسرماترین تعریف  شاید خالصه افزاید. می

معنوی، قدرت، برتری و تمایالتی است که  ٔ  هیسرما: است شدهارائه  لئوپژوهشگری به نام الکس 

« اَشکال پنهان سرمایه»در کتاب ( 3ص ، 2007، )لئو .شود از طریق باور به خدا و معنویات ایجاد می

معنوی از لحاظ کارکردی  ٔ  هیسرمانوشته شده است، نیز  (2010که توسط برگر و ردینگ )

اقتصادی  ٔ  توسعهاستفاده عموم در جهت  از منابع برخاسته از دین و در دسترس برای یا مجموعه"

 تعریف شده است. "و سیاسی

معنوی با مفهوم انجام خدمت در ارتباط تنگاتنگ است )زوهر و  ٔ  هیسرماطور کلی،  به

معنوی را از  ٔ  هیسرما( نیز ابراز عملی 8ص ، 2010) وینوقمیدل بروکز و  .(10ص ، 2010مارشال، 

معنوی به یک دارایی سازمانی  ٔ  هیسرماآنان، به منظور اینکه  ؛ به باوردانند یمطریق انجام خدمت 

 انهیگرا خدمتای همسان، طرفدار منش و تمایل  تبدیل شود، باید رهبران و پیروان، همه به گونه

 باشند.

معنوی را  ٔ  هیسرما، شدهو عمل فردی  زهیانگ( نیز متوجه پیوند 10ص ، 2010) تیاسمبیکر و 

خود  یها تیفعالمعنوی و بصیرتی از آینده که در  یها ارزش: ندینما یمبه این صورت تعریف 

. کنند یممانند دعا و پرستش( و ما را به سوی ایجاد پیوندی عملی با جامعه ترغیب ) میکن یمابراز 

اجتماعی زمانی تحقق  ٔ  هیسرماایجاد  ٔ  چرخه( نیز معتقدند که 442ص ، 2008واتسن )بیکر و 

 دینی با عمل مرتبط باشند. ٔ  زهیانگنوی و مع یها ارزشیابد که  می

 قابلیت تبدیل سرمایه: کیفیت رابطه سرمایه معنوی و اجتماعی

 یها هیسرما، یشناس جامعه ٔ  هینظردیگر تبدیل گردد. در  یها شکلبه  تواند یمسرمایه 

به یکدیگر تبدیل شوند؛ هرچند این تبدیل ممکن  توانند یماجتماعی، فرهنگی، نمادین و اقتصادی 

اجتماعی  ٔ  هیسرمامعنوی، باعث ایجاد  ٔ  هیسرماخاصی داشته باشد.  یها تیمحدوداست منطق و 



38 

 

 1397 تابستان، 52دوره دانشگاهی،  یرسان اطالعتحقیقات کتابداری و 

 ________________________________________________________  

 

(. درنتیجه، در عین حال که 109ص ، 2012ریما، ) شود یمو اقتصادی نیز شده، موجب تحول آنها 

 ٔ  هیسرماشود،  عی )در قالبی ابزاری( تصور میاجتما یها شبکهاجتماعی معموأل در قالب  ٔ  هیسرما

معنوی کیفیت روابط اجتماعی را توانمند ساخته، از اهداف کامأل ابزاری به سمت تصدیق ارزش 

 یها یژگیو. کند یممعنوی بیشتری ایجاد  ٔ  هیسرما. این امر حتی دینما یمدرونی هر فرد تغییر 

هستند که آن را میان انواع  ییها یژگیومعنوی،  ٔ  هیسرما بودن یدرون، خودسازی و یریپذ تحول

 (.10ص ، 2013منحصر به فرد ساخته است )پالمر،  ها هیسرما

 در تقویت سرمایه معنوی ها رسانهنقش 

ها نقشی اساسی در تغییر دانش، نگرش و در نتیجه رفتار مخاطبانشان ایفا  از آنجا که رسانه

با نگرش و بینش فرد و جامعه پیوندی عمیق دارد، محورهای اساسی سرمایه معنوی،  و کنند یم

ها و نهادهای گوناگون برای  توان مهمترین نقش را برای تثبیت شأن این سرمایه در سازمان می

آنها  های ارتباطی و تعریفی که از کارکردهای ها با استفاده از سرمایه ها قائل شد. رسانه رسانه

توانند منشأ  ی دقیق در عرصه عمل و اقدام خود، میهای مشی موجود است و نیز با انتخاب خط

 ها و اجتماع باشند. تثبیت، تقویت و نافذ نمودن سرمایه معنوی در سازمان

  یاجتماع هیوسرما یمجاز یفضا

بر  ارتباطی را در یها یفناورهای امروز  فضای مجازی، نامی است که تعداد زیادی از کاربست

ابداع شد )هولمز، ( 1984توسط ویلیام گیبسون در رمان نورومانسر ). این نام نخستین بار ردیگ یم

 (.127ص ، 2005

که ارتباط مثبتی بین سرمایه اجتماعی و اینترنت وجود دارد.  دهند یمشواهد به خوبی نشان 

 برخط« پیوندهای ضعیف»منتقدان اجتماعات مجازی برآنند که اینترنت، پیوندهای قوی ما را با 

یا ارتباطات پوشالی با خود فناوری جایگزین کرده  (108-103ص ، 2002گران،)کامینگز و دی

ها حاکی از آنند که مراوداتی که با کمک  برخی پژوهش (.435-420ص ، 2001است )نای، 

، رابطه منفی با سرمایه اجتماعی دارند؛ زیرا که زمان صرف شده برای رندیگ یمفناوری شکل 

ص ، 2002)کامینگز و دیگران، دهند یمرو را به خود اختصاص  روابط اجتماعی فیزیکی و رو در

شتر ین است که هرچه مردم بیهای انجام شده، توافق بر ا با وجود این، در پژوهش .(103-108

ه اجتماعی یت سرمایتری در تقو شتری داشته، نقش مثبتیبرخط )آنالین( باشند، روابط فردی ب

 (724-709ص ، 2006و ولمن،  بأسخواهند داشت )
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 رندهیادگینگر و هوشمند در ساختاری  آینده ستمیس یطراح الزامات

 یها ت، سیستمیریمانند سیستم اطالعات مد یاثربخـش یاطـالعات یها ها و سامانه وجـود سیستم

رون سازمان یرنده، به کسب اطالعات از درون و بیادگی ی، سیستم اداریریم گیبان تصمیپشت

، 1998آورد )باکلی،  ط را فراهم میینش به محکر و سپس ابراز وایو تفس ریمک کرده، امکان تعبک

 ندهیآ طیشرا همه هک ساخت رندهیادگی تیفاک حد به را ستمیس توان یم یهنگام فقط(. 12ص 

 مورد یرندگیادگی الزامات ینیش بیپ یبرا هودهیب تالش یجا به ن،یبنابرا .باشد ینیب پیش قابل

 آن مطلوب راستا، نیا در .شود افزوده ستمیس در یریادگی تیظرف بر هک شود تالش دیبا از،ین

 تحوالت و آن شده ینیش بیپ راتییتغ ط،یمح تنوع با متناسب یرندگیادگی تیظرف هک است

(. بدین منظور، طراحی سیستم 11ص ، 2012ابد )پورعزت، ی شیافزا آن، ینیش بیپ رقابلیغ

و خود را  ای که بتواند مقتضیات زمان و مکان را دریابد یادگیرندهریزی  مشی گذاری و برنامه خط

 رسد. روز سازد و با نیازهای روز جامعه منطبق کند، ضروری به نظر می به فراخور تحول شرایط، به
 های گفتگو و فکر در تقویت سرمایه معنوی در سازمان یادگیرنده اتاق ریتأث

گرد مکالمه و گفتگو اشاره نموده، بر ضرورت انجام با فرا مارشال و زوهر به تفاوت منازعه

بنابراین، در  اند. معنوی، تاکید کرده گفتگوهای میان فردی وگروهی به مثابه راه دستیابی به سرمایه

و نقش  های الزم و نیز دستیابی به سرمایه معنوی های یادگیرنده، برای دسترسی به ویژگی سازمان

های گفتگو، چه در سطح میان فردی و چه  قویت و ایجاد این اتاقبایست به ت تحول آفرین آن، می

نیروی محرکه تغییر نهایی،  فراتر از آن، اقدام نمود و آن را به تدریج، به یک فرهنگ تبدیل کرد.

(؛ و پس از آن، 1)نمودار  ردیگ یمو سپس تغییر رفتار و تغییر فرهنگ نشأت  ها زشیانگاز تغییر 

. اگر تحولگران ندینما یمسازمانی نیز شروع به تغییر و تطبیق خود با این تغییر  یها رساختیز

سازمانی قصد تغییر در فرهنگ داشته باشند، بایستی کار خود را از سرمنشأ ایجاد این تغییر آغاز 

 (.126ص ، 2004)زوهر و مارشال، نمایند 

 
 زخوردی: نیروهای محرکه تغییر فرهنگ سازمانی: حلقه با1نمودار 

 (.126ص ، 2004)زوهر و مارشال، 
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های دانشگاهی و دانش بنیان، در پرتو رویکرد سازمان یادگیرنده،  نتیجه آنکه در سازمان

ها، رفتار و در نتیجه فرهنگ سازمانی فراهم نمود و از  فضای مناسبی را برای تغییر نگرش ستیبا یم

انجامد( به خلق و ایجاد سرمایه معنوی  طریق این فراگرد )که خود به بسط سرمایه اجتماعی می

 تر یعمومو سلولی )یک به یک( و  یا ذرههایی در ابعاد  دست یافت؛ این مهم، در قالب دیدگاه

ها و گفتگوهای گروهی( قابل دسترسی خواهد بود و برای توسعه این فراگرد، باید به  المه)مک

 ها( را داشته باشد. طراحی سیستمی همت گماشت که قابلیت انطباق با این نگاه )به پدیده

 پژوهش روش

 تر دهیچیپل به اهداف باالتر و ین ی، براها روشاز  یبیا ترکی ها مجموعه، کاربرد یشناس روش

اصلی پژوهش  سؤال(. در پژوهش کنونی، برای پاسخ به 10ص ، 1385)میرزایی اهرنجانی،  است

 استفاده شده است. لتمیتحلاز روش 
برای گردآوری اطالعات الزم، با رجوع به خبرگان، روش مصاحبه مورد استفاده قرار گرفت؛  

استفاده شد.  لتمیتحلانجام گرفته، از روش  یها مصاحبههای حاصل از  و در پایان، برای تحلیل داده

درصد است. با توجه به اینکه  78انجام گرفته در این تحقیق، برابر  یها مصاحبهپایایی بازآزمون 

 ها یکدگذار(، قابلیت اعتماد 237ص ، 1996درصد است )کوالی،  60این میزان پایایی بیشتر از 

 مورد تائید است.
 نمونه اندازه
از قبل مشخص کرد که چه تعداد افراد بایستی در مطالعه ما  توان ینمبه در روش مصاح 

، ما آل دهیاانتخاب شوند تا پدیده مورد عالقه در مطالعه کیفی به طور کامل شناسایی شود. به طور 

جدیداً  یها دادهکه به نقطه اشباع برسیم؛ جایی که  میده یماطالعات ادامه  یآور جمعتا زمانی به 

تفاوتی نداشته و شبیه به هم شوند. به  میا کرده یآور جمعکه قبالً  ییها دادهشده با  یآور جمع

 ها داده یآور جمعبرای  مانیها تالشعبارت دیگر، وقتی که ما به یک نقطه بازده نزولی از 

. لینکلن و گوبا میا دادهبه طور مستدل مطمئن شویم که مطالعه کاملی را انجام  میتوان یمرسیدیم، 

ای که با دقت هدایت شده باشد و در آن انتخاب نمونه به  که در مطالعه کنند یم( اظهار 1985)

شرکت کننده به نقطه اشباع رسید و  12توان با حدود  صورت تکاملی و پیامدی متوالی باشد، می

هدفمند انتخاب شده  یها نمونهنخواهد شد. در پژوهش کنونی تعداد  20احتماالً این تعداد بیشتر از 

تن،  12ها، پژوهشگر فقط توانست با  ها و عدم دسترسی نفر بود که به علت محدودیت 20برابر 

مشی گذاری، معنویت و مدیریت  های تخصصی خط در زمینه نفر از استادان دانشگاه تهران 5شامل 
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رشد و دکتری دانشگاه ای )با تحصیالت کارشناسی ا نفر از متخصصین و مدیران رسانه 7رسانه و 

گران آن بود که اطالعات  با انجام این تعداد مصاحبه، تشخیص پژوهش تهران( گفتگو نماید.

بیشتر نیست. البته در انتخاب این  یها مصاحبهگردآوری شده به اشباع رسیده و نیازی به انجام 

ها مورد  همکاری آنشوندگان و میزان  تعداد نمونه، مسائلی چون زمان، در دسترس بودن مصاحبه

 توجه بوده است.

 ها روش تحلیل سلسله مراتبی تِم
در علوم اجتماعی به شمار  ها دادهرویکرد برای تحلیل  نیتر جیرابه طور تقریبی  لتمیتحل

های تجربی را در مورد جهان اجتماعی، به وسیله درخواست از  داده گر مصاحبه. در اینجا، رود یم

روشی  لتمیتحل(. 280ص ، 2001)رولسن،  کند یمایجاد  شان یزندگافراد برای بحث در مورد 

است. این روش در حداقل خود،  ها داده( موجود درون ها تِمبرای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای )

 یها جنبهاز این فراتر رفته و  تواند یم. اما کند یمرا سازماندهی و در قالب جزئیات توصیف  ها داده

(. در پژوهش حاضر، با 79ص ، 2006گوناگون موضوع پژوهش را تفسیر کند )براون و کالرک، 

های مرتبط، به روش تحلیل سلسله  توجه به پیچیدگی موضوع و ابعاد گسترده مساله و تنوع حوزه

تم  47آمده )دست  ها تم فرعی به ها روی آورده شده است؛ بدین معنا که از میان ده مراتب تم

دست آمدند که چون پاسخگوی مناسبی برای پاسخ به  تم اصلی( به 8، چندین تم اصلی )فرعی(

متنوع پژوهش  سؤاالتداشت که « تمی محوری»پژوهش نبود، نیازمند به بازتعریف در قالب  سؤال

 های اصلی را نیز در قالب الگویی با اجزای قابل فهم، مرتبط نماید. را پاسخگو و تم

 های استخراج شده ها و ارائه تم ل از مصاحبههای حاص تحلیل داده
 اصلی: سرمایه معنوی؛ مزیتی راهبردی نتمیاول
سرمایه اجتماعی »های مفهومی در این پژوهش، تحت عنوان:  فرعی مستخرج از دسته نتمینخست 

استادان مصاحبه شونده این  نام گذاری شده است، یکی از« در پرتو سرمایه معنوی؛ عامل پیشرفت

هزار نفر از جامعه  700 مثالًنگاه کنیم  یا شبکهاگر » است: طور توصیف کرده وضعیت را این
و هر کدام به  اند گذاشته ریتأثمیلیون نفر  7نفر اثربگذارند، یعنی روی  10دانشگاهی، اگر روی 

و  کند یم؛ با این نگاه دانشگاه تهران خودش در واقع دارد رسانه تولید شوند یمیک رسانه تبدیل 
 «.کند جامعه انتقال پیدا می بدنهشود و از طریق ایشان به  می منتقل آموختگان سرمایه معنوی به دانش

سازمانی  معنوی را به مثابه عامل تحوالت شوندگان سرمایه از سوی دیگر بسیاری مصاحبه

به  نمایند و می معرفیاند،  ( بیان کرده2004زوهر )مطابق با آنچه مارشال و  قاًیدقنموده، آنرا  معرفی

ها  ها جای چگونگی نقش مهم توجه به چرایی»در زمینه معنویت،  بیان یکی از استادان صاحب قلم
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معنوی از دیدگاه مارشال و زوهر  ی تعریف سرمایه قاًیدقو این  «هاست مزیتی راهبردی برای سازمان

 دست آمد. به« یتی راهبردیتم اصلی سرمایه معنوی؛ مز»از مجموع سه تم فرعی ذکر شده،  است.

 

 معنوی؛ مزیتی راهبردی : سرمایه1. تم اصلی 2نمودار 

 ها به مثابه رهبر تحوالت سازمانی اصلی: رسانه نتمیدوم
ها و  ها در تغییر دانش، نگرش، ارزش های صورت گرفته، به نقش مهمی که رسانه در مصاحبه

ها دارند، تاکید فراوانی صورت گرفت و  سازماندر نتیجه رفتارهای فردی و گروهی و فرهنگ 

 هریک از مصاحبه شوندگان، ابعادی از آن را مورد بررسی قرار دادند.

های مفهومی استخراج گردید و  های سیار، تم دیگری بود که از دسته تبدیل خود افراد به رسانه

 حاصل شد.« ها به مثابه رهبر تحوالت سازمانی رسانه»اصلی  انتمیپادر 

 

 به مثابه رهبر تحوالت سازمانی ها رسانه: 2. تم اصلی 3نمودار 

 ای، راهبرد تحقق سرمایه معنوی اصلی: کاربست رسانه نتمیسوم

ها بر تقویت همه ابعاد سرمایه معنوی موثرند، یکی  شوندگان بر آن بود که رسانه اجماع مصاحبه

 از استادان اظهار داشت:

 «.سرمایه معنوی اثر گذارند و نقش خیلی مهمی دارند یها مؤلفهروی همه  ها رسانه»
 دیگری چنین اشاره کرد:
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 «.شود ها تقویت رسانه تواند توسط متفاوت، می های معنوی، باشدت و ضعف هیبعدسرما 12هر »
یادگیری برای »ها در تقویت سرمایه معنوی از طریق  یکی دیگر از استادان بر توانایی رسانه

ها بر افکار، از طریق تغییر  ای نیز درباره اثرگذاری رسانه مدیران رسانه اشاره نمود.« توسعه یادگیری

 در دانش و نگرش و باورها و رفتار، اتفاق نظر کامل داشتند.

 

 معنوی ای، راهبرد تحقق سرمایه : کاربست رسانه3 یاصل. تم 4نمودار 

 اصلی: رسانه اثربخش و کارآمد نتمیچهارم
های  هایی که به تم را در قالب« رسانه اثربخش و کارآمد»مصاحبه شوندگان خصوصیات یک 

ها، رسانه و مراودات دوسویه و چند  ها و کاربست تکنیک فرعی زیر منجر شد طرح نمودند: رسانه

 نییتعسویه، رسانه به منزله زمینه نقش آفرینی مخاطبان، رسانه به مثابه زمینه رسانه آفرین، 

 سایی( مخاطب هدف و رسانه به منزله تولید کننده محتوا.شنا)
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 : رسانه اثربخش و کارآمد4. تم اصلی 5نمودار 

بنیان و  های اجتماعی؛ تاثیرگذارترین رسانه در مجامع دانش اصلی: رسانه نتمیپنجم
 دانشگاهی

رترین و های اجتماعی و فضای مجازی را به منزله موث مصاحبه شوندگان با اجماع، رسانه

ای  هایی همچون: چند رسانه ها در مجامع دانشگاهی و دانش بنیان دانسته، ویژگی محبوبترین رسانه

بودن، در دسترس بودن، اهمیت سرعت و زمان، ارتباطات دو سویه، افزایش سرمایه اجتماعی در 

دن، هیجان های تفکر، انتخاب گرایی و به دلخواه بو های اجتماعی، میل به حضور در کانون شبکه

 یها رسانهخود رسانه بودن، تمایل به مشارکت در تولید و توزیع محتوا، اعتماد، کم اثر بودن 

ای با مجامع علمی را  های رسانه جمعی مانند تلویزیون در مجامع دانشگاهی و ضعف ارتباط سازمان

 عامل این امر دانستند.
 :دارد یمیکی از مصاحبه شوندگان بیان 

آن: سرعت فوق  علمی و دانشگاه هستند. علل اجتماعی، تاثیرگذارترین در سطوح های رسانه»
باشد؛ اخباری که در در  ها درکنارهم می دست رسانه العاده و قدرت تخریبی و اصالحی باالی این

عی اجتما های اخبار داعش که در میان مردم از طریق رسانه مثالًیابند،  ها انعکاس نمی دیگر رسانه
 «.نبود مؤثرتلویزیون خیلی  دولت و نه نظر ایجاد کرد. اینجا نه وحدت
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 های اجتماعی؛ تاثیرگذارترین رسانه در مجامع دانش بنیان و دانشگاهی : رسانه5. تم اصلی 6نمودار 

 

 اصلی: سازمان دانشگاه تهران به منزله یک سازمان یادگیرنده نتمیششم
سیستمی،  نگری و نگرش مشترک، کل انداز و آرمان چشم پذیر، فرهنگ باز، ساختار انعطاف

های ذهنی، حمایت  های شخصی و تغییر چارچوب ایجاد و انتقال دانش از طریق ارتباطات، قابلیت

هایی بود که از مجموع سخنان  ویژگی بیرونی و استقالل درونی و یادگیری تیمی و مشارکتی، از

گی مطابق با  تهران مدنظر قرار گرفت و اینها جملهشوندگان درباره سازمان دانشگاه  مصاحبه

شوندگان، تاکید بسیاری بر  یادگیرنده بود. در میان مصاحبه های نظری درباره سازمان مفاهیم

بنده دانشگاه تهران را »شد:  تهران می سازمانی در یک سازمان مانند دانشگاه سبک وجود این وجوب
از نظر تاثیرگذاری در جامعه: ارتقاء دانش، سطح مهارت و  و سازمانی یادگیرنده می دانم

 «.کنم یممحسوب  را تحت عنوان مزایای راهبردی آنپاسخگویی به نیازهای اشتغال جامعه 

 ها دانست: یکی از استادان مدیریت، سازمان کنونی دانشگاه تهران را دور از این ویژگی

گونه خواهد  از داخل باشد، این ها تیالحصاگر سیاست، دانشگاه تهران را رها کند و همه »
حاکم بر وزارت علوم، تحقیقات  تر نییپاضریب هوشی  ریتأثبود، اما در حال حاضر دانشگاه تحت 

 «.ردیگ یمو فناوری قرار 
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 : سازمان دانشگاه تهران به منزله یک سازمان یادگیرنده6. تم اصلی 7نمودار 

 

 اصلی: استقالل، خودگردانی و دیدبانی هوشمند نتمیهفتم
ها به مثابه رهبران فکری جامعه، احترام به هویت علمی و دانشگاهی، افزایش  های فرعی دانشگاه تم

مسئولیت پذیری اجتماعی، عدم دخالت سیاسی و بیرونی و شایسته محوری، تم اصلی استقالل، 

 .دهند یمخودگردانی و دیدبانی هوشمند را تشکیل 

 

 : استقالل، خودگردانی و دیدبانی هوشمند7 یاصل. تم 8نمودار 

 های دانشی علمی، اهرم اصلی تغییر در سیستم گذاری مشی اصلی: خط تم هشتمین
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گذاری علمی را از مهمترین عوامل تغییر در  مشی اکثریت مصاحبه شوندگان، نقش خط

 های دانشی دانستند. سیستم
 گوید: مییکی از مصاحبه شوندگان 

اهرم تغییر در سیستم آموزش عالی است؛ هرکس قدرت  نیتر مهمسیاستگذاری علمی، »
بیشتری دارد مهمتر است، چون قدرت صرف منابع را دارند. استاد بنابراین مهمتر از دانشجوست 

 «.دهد یمچون دارد خط 

 

 های دانشی سیستمگذاری علمی اهرم اصلی تغییر در  مشی : خط8. تم اصلی 9نمودار 

 سلولی عصرمدار ریزی برنامه بنیان، بر زمینه سیستم دانش اجتماعی محوری: ایجادشبکه تم

اصلی، هنوز پاسخ درخوری برای  تم 8ها، رسیدن به  فرعی و از میان آن تم 47به پس از دستیابی  

ورعزت، )پ عصرمدار، در بخش مدیریت دانش سلولی شد. سیستم اصلی تحقیق یافت نمی سؤال

محوری  قرار گرفت. تم مدنظرپژوهش،  محوری اصلی و تم ای برای ایده منزله پایه ، به(9ص ، 2010

 است. آمده در پژوهش دست اصلی به تم 8حاصله، برگرفته از 

 

 (9ص ، 2010)پورعزت، : سیستم مدیریت دانش فراگیر در بخش عمومی 10نمودار 

دست آمده از اطالعات جمع آوری شده در پژوهش کنونی، در  بنابر آنچه ذکر شد، نقشه تِم به
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 شود: تم اصلی حاصله از پژوهش، ارائه می 8محوری متشکل از  کتمیقالب 

 

راهبردی -ریزی سلولی برمبنای سیستم برنامه . تم محوری پژوهش: ایجاد شبکه اجتماعی دانش بنیان11نمودار 

 عصرمدار
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 بحث و نتیجه گیری
محوری  کتمیمحوری آن، در قالب  سؤالهمانگونه که بیان شد، پاسخ این پژوهش به 

یک شبکه اجتماعی دانش بنیان، بر مبنای سیستم برنامه  سیتأس»پیشنهادی است و آن پیشنهاد 

 است.« ریزی سلولی عصرمدار
انعطاف، به روز شدن و  از کامالًهای این سیستم به دلیل نگرش سلولی و ترکیبی،  ویژگی

های آینده نگرانه، برای بسط و توسعه در قالب یک شبکه اجتماعی دانش بنیان برخوردار  نگرش

تواند از دانشگاه مادر کشور )دانشگاه تهران( باشد و  این شبکه که نقطه شروعش می سیتأس است.

های فکر در داخل کشور و نیز ایرانیان در سطح جهان  پس از آن، به کلیه مجامع علمی و اتاق

گردآوری و ساماندهی این نیرو تحت یک  ای خواهد بود. گسترش یابد، منشاء تاثیرات گسترده

طالیی را برای آینده علمی کشور بیافریند؛ زیرا ایجاد چنین  یها فرصت تواند یم شبکه اجتماعی،

ای، در واقع دستیابی به گوهر فکری نخبگان ایرانی در سراسر جهان است که ضمن هویت  شبکه

بخشی به آنان، احساس مشارکت و نقش آفرینی ایشان در فضای علمی کشور، با وجود دوری از 

ای گسترده، همه ظرفیت علمی  بایست به صورت شبکه . این رسانه اجتماعی میکند آن را فراهم می

ای و تعامالت  ای، ارتباطات میان شبکه را در بربگیرد. و به شکل گسترده انیرانیرایغایرانیان و حتی 

که همه دانشجویان،  طوری و مراودات میان فردی را در بین جامعة علمی ایران برقرار سازد؛ به

های علمی، دولتی و نظایر آن را در ساختار روابط افقی و حتی عمودی، به  و انجمناستادان 

از دل این شبکه برخیزد و به صورت  ها دهیایکدیگر مرتبط سازد، و شرایطی فراهم آورد تا 

 خودگردان، در این شبکه مورد پایش و تحلیل قرار گیرد.

گذاران متعدد در فضای عمومی  شیم ای فراهم خواهد شد که با وجود خط در واقع زمینه 

 کشور، اعضای جامعه علمی کشور بتوانند خودشان این شبکه اجتماعی را بگردانند.

های متنوع و متعدد نخبگان  ها و طرح بدین ترتیب جامعه علمی کشور، به رایگان از ایده

هایی دست  هدر ذیل این تعامالت و مراودات، به شبک توان یمخویش بهره مند خواهد شد و حتی 

های اقتصاد دانش بنیان و سودآور را از هر دو حیث مادی و معنوی، بدون احتیاج به  یافت که پایه

 های دولتی کالن و به صورت اقتصادی فراهم سازد. سرمایه گذاری

ها و مقوالت، با انتخاب خود افراد به اشتراک  پذیر نخواهد بود و ایده فضایی که تحریم

گیرد. در چنین شرایطی، در  ر معرض محک سایر اعضا و متخصصان قرار میشود و د گذاشته می

دوره کوتاهی از زمان حجم زیادی از مبادالت علمی صورت خواهد گرفت و اعضای این شبکه، 
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آفرینی  روز و مورد نیاز کشور مطلع و برای حل این مسائل نقش یها یدگیچیپاز معضالت و 

که در خدمت به فرهنگ و هویت ایرانی  کند یمعضو احساس خواهند نمود و در این شرایط، هر 

افزاید و نخبه ایرانی حتی  بخشی و عالقمندی به حوزه سرزمینی می نقش دارد و این خود به هویت

اگر ایران نباشد، دل در گرو این جامعه خواهد داشت و هویت خویش را در خدمت و حل 

 مشکالت آن خواهد دانست.

های گوناگون قرار  های اجتماعی که امروزه، مورد انتقاد گروه شبکهنقطه ضعف بسیاری از 

های اجتماعی است. برای تبدیل این تهدید به  دارند، مجازی شدن بیش از حد و دوری از واقعیت

ها، ایجاد  حل فرصت، پیشنهادهایی از سوی متفکران ارائه شده است اما از مهمترین این راه

 .هاست شبکهار این نهادهایی مدنی یا واقعی، کن

شبکه پیشنهادی ما، عالوه بر بهره مندی از فضای مجازی، در واقع مستظهر به پشتیبانی  

ها، مراکز  اند. در واقع دانشگاه نهادهای قدرتمندی است که از دل جامعه علمی کشور برخاسته

دهند  یهایی واقعی را شکل م های تدریس و تحصیل، شبکه های علمی، کرسی پژوهشی و انجمن

ای گسترده و فراگیر، در ذیل یک شبکه اجتماعی  که ظرفیت موجود در آنها در یک سپهر رسانه

 آیند.دانشی گرد هم می

اثرهایی بسیار نیک باشد. دو  منشأتواند  حضور این شبکه در سپهر ارتباطات علمی کشور می

اجتماعی نخبگان ایرانی و  مندی از سرمایه سویه بودن ارتباطات و تعامالت در این شبکه، بهره

علمی کشور را به متن جامعه  –های ارتباطی  های ارتباطی در آن، شبکه واقعی بودن دیالوگ

 و منشأ خلق هزاران تحول مثبت خواهد بود. کشاند یم

خودگردان بودن و آموزش غیرمستقیم و مستقیمی که در بستر این شبکه برای دانشجویان 

ه آبدیده شدن و تطبیق سریع دانشجویان با آنچه در فضای علمی فراهم خواهد شد، در واقع ب

و بالتکلیفی و عدم آگاهی موجود اکثریت آنان از فضای علمی و  انجامد یمکشور جریان دارد 

مندی از آثار دیگران که گاه حتی تا  ورود به آن، نحوه عرضه آثار خویش و بهره یها وهیشجهانی، 

، تبدیل به آگاهی و بهره مندی و سود جستن از ابدی یمسالها و پس از فراغت از تحصیل نیز ادامه 

های  وری بسیار باالتر در کشور کمک خواهد نمود و هزینه ها خواهد شد و این خود به بهره فرصت

شوند و با  شود، به سادگی حذف می در ساختارهای سنتی خرج می معموالًکه در این راه گزافی 

 انجامند. استقرار این شبکه جدید، بدون خرج حتی یک ریال، به دستاوردهایی بلند می
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استعداد خویش را کشف کنند و بشناسند؛ ضمن اینکه این  توانند یمدر این شبکه همه 

 .ردیگ یممورد استفاده قرار  احتماالًان نیز قابل شناسائی بوده، استعدادها، توسط تصمیم گیر

شدن از انبوه دستاوردهای علمی دانشمندان کشور  باخبرباال رفتن اعتماد به نفس ملی و نیز 

 ای خواهد بود. ترین و در عین حال مهمترین دستاوردهای چنین شبکه خود، از ابتدائی

برای آموزش ارزان قیمت یا رایگان، برحسب نیاز و اعالم ای  زمینه توان یمدر دل این شبکه، 

توان  ضمن اینکه می آمادگی هربخش از جامعه علمی کشور توسط خود ایشان، فراهم ساخت.

راهنمای کاملی برای دانشجویان مقاطع گوناگون علمی، برای تولید علم و ثروت و نحوه 

های کتب  ارشان، ارائه نمود. همچنین پایگاهگیری و به فعل رساندن استعدادهای پنهان و آشک بهره

و نشریات علمی و غیرعلمی، در قالبی یکپارچه و با سامانه جستجوگر هوشمند، با فضای انتقال 

های اقتصادی یا دولتی  ها و ارگان سازمان های هر کاربر به دیگری، در دسترس خواهند بود. تجربه

فضا به به جامعه علمی کشور کمک نمایند تا به نیازهای  شان در این با اعالم نیازهای توانند یمنیز 

هایشان  های ایرانی، توجه بیشتری نمایند و با کاربردی شدن پژوهش ها و سازمان روز کشور، ارگان

ترتیب پلی میان صنعت و علم، بدون  به رفع مشکالت کشور در اسرع وقت همت گمارند و بدین

زا فراهم شود و از جانب دیگر، صنایع نیز از دستاوردهای علمی  های غیرالزم و هزینه نیاز به واسطه

جدید  یها راهنخبگان و دانشگاهیان و ایرانیان در سراسر جهان مطلع شوند و بتوانند با گشودن 

برای گسترش این دستاوردها و صنعتی شدن آنها، به کارآفرینی برای قشر نخبه و در عین حال بهره 

 سودهای کالن، به اقتصاد کشور، کمک کنند.مندی از دانش روز و کسب 

این برداشتن فاصله ارتباطی میان جامعه علمی ایرانی، دستاوردهایی همچون به روز شدن آنان 

های تکراری، کمک به یافتن  های گروهی، خودگردانی، جلوگیری از پژوهش و افزایش همکاری

خودباوری و باور ملی، عدم  های مشابه و تکمیل آنها با مشارکت یکدیگر، افزایش پژوهش

گیری از هویت ایرانی و هویت سازی، افزایش انگیزه رو به رشد جامعه علمی، کسب  فاصله

ها و بهره مندی از همه  گذاری مشی مشارکت ملی در حرکت علمی ایران، کم خطا شدن خط

در  های متنوع و استعدادهای موجود در ایران، مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کشور در بخش

های اجتماعی، معنوی و اخالقی و برقراری عدالت اجتماعی در میان جامعة  نهایت، افزایش سرمایه

 ایرانیان را منجر خواهد شد.

ای طراحی کرد که به لحاظ عصرمدار بودن، روی هر  توان به گونه این سامانه علمی را می

 وسایل هوشمند، قابلیت استقرار و ها و سایر ها و ساعت اعم از گوشی  ای در آینده فناوری، وسیله
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( که معتقد است، جامعه تحت تأثیر 1380بنابراین با پذیرش دیدگاه کاستلز ) .باشد دسترسی داشته

ای فراهم  رود، زمینه ای شدن پیش می ای، به سوی هرچه بیشتر شبکه های اجتماعی و رسانه شبکه

و فراگیر در بستر یک رسانه اجتماعی،  ها، با دیدی جامع ترین نوع این شبکه خواهد شد که غنی

اند، فرصتی  ها معرفی شده که بتوان از آنچه به مثابه تهدیدهای این نوع شبکه طوری ایجاد شوند؛ به

 -ای، چون تامسون های رسانه برای تغییر و ارتقاء ساخت؛ برای مثال نحوه عملکرد و حضور غول

المللی است  ثبت مقاالت علمی در سطح بین که مرجعی برای ISIکه ) یعلمرویترز در فضاهای 

گیری از ساختارهای علمی و منسجم  تواند اهمیت بهره های این کمپانی است(، می یکی از شاخه

 ای ما روشن سازد. های رسانه ها را برای سازمان نمودن آن

 منابع
 :تهران .یمل منافع به نده پژوهانهیآ ردیکرو عصرمدار، یراهبرد تیریمد (.1389) .اصغر یعل پورعزت،

 صادق علیه السالم امام انتشارات دانشگاه
. ترجمه 1ج ، ای عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعة شبکه(. 1380کاستلز، مانوئل. )

 .احد علیقلیان و افشین خاکباز. تهران: انتشارات طرح نو
 ، سمتزمینه های روش شناختی تئوری سازمان (.1385میرزایی اهرنجانی، حسن. )
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