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  چکیده

ت که در پی پیدایش و کمتر سپهري از زندگی فردي، اجتماعی، سیاسی و حتی علمی اس

هاي اطالعاتی و ارتباطاتی دستخوش دگرگونی ن شده  فراگیري اینترنت و دیگر تکنولوژي

هایی که از دنیاي سیبرنتیک اثر پذیرفته است توجه ما در این مقاله  از میان انبوه حوزه. باشد

 پرسش این است که فضاي مجازي چه شرایط. به علوم انسانی و اجتماعی ناظر است

جدیدي براي علوم انسانی و اجتماعی فراهم کرده است، و این شرایط تا چه پایه براي رشد 

طیف برآوردها از مثبت تا منفی . زا بوده است و توسعه و بهبود این علوم مددکار یا مشکل

کنندة  اي از جامعه که مصرف هاي اجتماعی، اکثریت گسترده با ظهور شبکه. گسترده است

نظر یا حتی تولیدکننده  کننده صاحب اند به مصرف جمعی کالسیک بوده تباط ارلمنفعل وسای

کراتیزاسیون وها حاکی از این است که در این تحول، دو فرایند دم یافته. اند شده  آماتور تبدیل

 به همراه هم اي از آن،  همچون زیرمجموعهفضاي مجازي علمی،ارتباطات و و لیبرالیزاسیون 

تر به مورد  تر به مورد نخست و برآوردهاي منفی بیش  مثبت بیشيردهابرآو. اند پیش رفته

با رویکردي تحلیلی، در پی تقویت این ایده هستیم که، همچون دنیاي . دوم منسوب است

 ها  آناند، هرچند این مانع تالش براي افزایش سرجمع مثبت غیرمجازي، این دو همراه هم

  .نیست
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  مقدمه

در چند سال گذشته تأثیر فضاي مجازي بر علوم انسانی و اجتماعی توجه بسیاري از 

که برخی از  درحالی. دانشمندان و پژوهشگران این حوزه را به خود جلب کرده است

ارکردهاي آن را برجسته ساخته و هاي اجتماعی و ک هاي مثبت شبکه پژوهشگران سویه

تر براي جامعه و علم شناخت  اي روشن ساز آینده هاي ارتباطی مدرن را زمینه تکنولوژي

ها،  ها، ریسک ، دیگران به چالش)2015(کی  و مک) 2016(دانند، ازجمله منوویچ  آن می

هاي  هها و شبک اجتماعی استفادة فراگیر از رسانه-هاي روانی کژکارکردها، و آسیب

بینانه هشدار  واقع هاي نا بینی زده و خوش هاي شتاب اجتماعی پرداخته دربارة داوري

اي  سکه«هاي اجتماعی نیز  ها، شبکه باري، همچون بسیاري از دیگر پدیده. دهند می

  ).Khurana, 2015(»  اثرات منفی و اثرات مثبت؛است با دوسویه

هاي اجتماعی و کارکردها و  شبکهها و  هاي مثبت و منفی دربارة رسانه داوري

ها، ناظر به نگاه و تمرکز پژوهشگران علوم  آن) مفروض و واقعی(کژکارکردهاي 

شود، شامل  که در ادبیات اخیر این حوزه دیده می اجتماعی و انسانی در این زمینه، چنان

  :چهار دسته مسئله است

ها، اطالعات، و  عنوان سرچشمۀ تازه و شگرفی از داده هاي اجتماعی به شبکه -1

 هاي مشاهده و تحلیل؛ فرصت

پذیري تولیدات  عنوان ابزاري براي افزایش دسترسی هاي اجتماعی به شبکه -2

هاي دانشمندان و پژوهشگران به فراسوي  ها و نظریه یافته علمی و پژوهشی و گسترش

 مرزهاي جهان آکادمیک؛

لمی و آکادمیک هایی براي ارتباطات ع عنوان پلتفرم هاي اجتماعی به شبکه -3

تر از  تر و سریع ها و دریافت بازخوردهاي بیش گذاري مقاله براي نمونه به اشتراك(

 ؛)تري از همکاران شمار بیش

هاي  گرفتن در معرض رسانه هاي اجتماعی و قرار اثر مشارکت در شبکه -4

 .اجتماعی بر عملکرد آکادمیک دانشجویان و پژوهشگران
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 هایی انبوه دادههمچون منبع هاي اجتماعی  شبکه

.  داده است،ومایه پژوهش علمی بعید است کسی در این خالف بورزد که پایه 

هایی را که  انگیزي از داده هاي اجتماعی، میزان شگفت آید که شبکه می چنین بر

باره براي  یک بهرا اند  دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی همواره به دنبال آن بوده

هاي مختلف از این  عالمان علوم انسانی و اجتماعی در رشته. ندا ها فراهم ساخته آن

شناسان اجتماعی که دربارة  روان. گیرند امکان براي پیشبرد اهداف علمی خود بهره می

کنند،  موضوعاتی چون پذیرش در گروه و اثرگذاري آن بر رفتار پژوهش می

پردازند،   و اجتماعی میشناسانی که به بررسی نقش نمادها و هنجارهاي گروهی جامعه

دهند و حتی  هاي سیاسی را مورد مطالعه قرار می ها و جنبش سیاست پژوهانی که کمپین

و (مندند  ها عالقه هاي بازاریابی شرکت اقتصاددانانی که به موضوعاتی همچون استراتژي

ها و  پایان داده توانند از چشمۀ جوشان و منبع بی ، همه می)ها دیگرانی چون این

کم در زمینۀ درونداد مند شده و دست هاي اجتماعی بهره هاي شبکه بردادها


 مدعی برتري 

که آیا این  طور که موضوع بحث ما است، این هرچند همان. بر پیشینیان خود باشند

تر به برونداد درونداد فربه


 برتر و سودمندتر نیز انجامیده یا نه سخنی مورد اختالف 

  . است

نیکالس کریستاکیس


 در 2007شناسی دانشگاه هاروارد، در سال  ، استاد جامعه

ها که ما اکنون بدان دسترسی  اي از داده گونه «:گوید  میتایمز نیویوركوگویی با  گفت

). New York Times, 2007(» توانستند در خواب ببینند داریم را پیشینیان ما تنها می

ر از چهار سال از آغاز به کار وگو کمت باید توجه داشت که در زمان انجام آن گفت

این فرصت تازه خیلی زود .  میلیون بود58گذشت و شمار کاربران آن تنها  بوك می فیس

درواقع، . توجه بسیاري از پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی را به خود جلب کرد

                                                   
1. input 
2. output 
3. Nicholas Christakis 
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در طور مجانی،  هاي مجازي منبع بزرگی از اطالعات را، اغلب به دنیاي اینترنت و شبکه

هاي بسیاري را  اختیار دانشمندان و محققان این حوزه قرار داد که با اتکا به آن پژوهش

صرف وقت و  تر حجم اندکی از آن موکول به شد به راه انداخت؛ اطالعاتی که پیش می

هاي تازه  دسترسی به تکنولوژي«کنند که،   وست و ترنر اشاره می.هزینه بسیار بود

» .ۀ گردآوري اطالعات را دگرگون ساخته و گسترش داده استهاي ما در زمین توانایی

)West & Turner, 2010: 405( رسد این تفاوت براي کسانی مشهود است  به نظر می

منظور  اند؛ زمانی که براي نمونه به که پیش از ظهور شبکه به کار پژوهشی مشغول بوده

، یا نظایر آن، باید به یافتن اطالعاتی مقدماتی در مورد یک موضوع، مکان، شخصیت

اي موجود یا  شد، که البته در هر شهري و منطقه هاي مرجع مراجعه می کتابخانه و کتاب

ها در مورد موضوع  هم احتمال داشت که در آن کتاب  نادر اختیار عموم نبود و فراو

ها هم از  توجه است که حتی کتابخانه جالب .وجو چیزي یافته نشود مورد جست

 و از دور قابل شده ها به نت متصل آن. اند نصیب نمانده ي دیجیتال بیها فناوري

 شده  ها انجام هاي اجتماعی در کتابخانه استفاده از شبکه تحقیقاتی در مورد. اند استفاده 

  ).1397بیات و دیگران، (دهد  که جدي بودن این ارتباط را نشان می

ها میان  ها و همکنش عی دیدگاههاي اجتما رسانه«گوید،  می) 2016(که فلت   چنان

هایی  چنین داده. پذیر ساخته پذیر و جستجو اي از افراد را دسترسی هاي پیچیده شبکه

تفاوت » .ها جالب است ها و شرکت براي دانشمندان علوم اجتماعی و نیز براي حکومت

 ها به یمن اتکا به امکانات ها و شرکت حکومت. مهمی میان این کاربران البته هست

مفصل اداري و مالی از طرق دیگر هم محدودیت کمتري براي داشتن چنین اطالعاتی 

تر  اند بیش اند، ولی محققان و دانشگاهیان که از چنان امکانی بهرة کمتري داشته داشته

این احساس مساعد تا به حدي است که برخی از . خوشامدگوي این پدیده توانند بود

کرده و   در رشتۀ ارتباطات در چند سال گذشته اشارهنویسی پژوهشگران به افزایش نام
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هاي نو و بازشناسی کانون وارگی  اي بازتاب هیجان زدگی دربارة رسانه تا اندازه«آن را 

  ).Calhoun, 2011(اند  دانسته» طورکلی براي آیندة جامعه ارتباطات به

روزافزونی به نوبۀ خود، نیاز  هاي تازة گردآوري داده، به هاي تازه و شیوه داده

هاي  نیازي که حتی پیش از آغاز روزگار شبکه. ندا آورده هاي تازة تحلیل پدید شیوه

 ).Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997(اجتماعی فراگیر احساس شده بود 

، »علوم اجتماعی محاسباتی« و »تحلیل کالن داده«، همچون 1»علوم انسانی دیجیتال«

است ناظر به عبور از تحول داده به تحول تحلیل، که در چند مفهوم دیگري  /پدیده

هاي  جمله شبکه هاي ارتباطی مدرن، از سال گذشته و در پی گسترش تکنولوژي

به باور برخی از پژوهشگران، . به خود جلب نموده استرا اجتماعی، توجه بسیاري 

ینی برخوردار هاي ارتباطی مدرن از چنان اهمیت بنیاد پیدایش و گسترش تکنولوژي

 را 2»علوم اجتماعی محاسباتی«اي از علوم اجتماعی زیر عنوان  است که وجود زیرشاخه

گوید که اصطالح  می) 2010(ریگر ). Oboler, Welsh & Cruz 2012(کند  توجیه می

عبارتی است فراگیر و در حال پدیدار شدن همچون اصطالحی » علوم انسانی دیجیتال«

کاربستن و  ها براي پدید آوردن، به ها، باورها، و تئوري ا، روشاي از کرداره که دسته

  .کند گذاري می هاي نو را نشان کردن اطالعات دیجیتال و رسانه تفسیر

  

 پذیري تولیدات علمی در میان مردم افزایش دسترسی

هاي ارتباطی مدرن، از همان آغاز پیدایش و گسترش، امیدها و  تکنولوژي

ویژه علوم انسانی و اجتماعی   در زمینۀ توسعه و توزیع علم بههاي فراوانی بینی خوش

ها پیش از  ، سال)1994(امریکایی، آلبرت بندورا -شناس کانادایی روان. برانگیخت

در کنار این کلیت، . ها را نوید داد هاي اجتماعی فراگیر این فایده آن پیدایش شبکه

تماعی که شماري از دانشمندان و هاي اج هاي نو و شبکه گیري رسانه اي از همه سویه

                                                   
1. Digital Humanities 
2. Computational Social Science 
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عنوان  ها به پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی را به خود مشغول داشته نقش بالقوة آن

هاي  یافته  پذیري تولیدات علمی و پژوهشی و گسترش ابزاري براي افزایش دسترسی

اه از زمانی که دستگ. دانشمندان و پژوهشگران به فراسوي مرزهاي جهان آکادمیک است

ویژه دریکی دو قرنی که شاهد وفور مجله و روزنامه و کتاب بوده  چاپ پیدا شد و به

طور رو  است و نیز در قرن بیستم که رادیو و تلویزیون ظهور یافت، وسایل ارتباطی به

هاي چاپ سنگی بیرون آورد و در  به رشدي علم را از چاردیواري دانشگاه و کتابخانه

علمی مردم از خواندن کتاب و مجله و استفاده از پی آن سطوحی از اطالعات 

اطالعات عمومی مردم از علم، . هاي خاصی در رادیو و تلویزیون به دست آمد برنامه

هاي  در حوزه. فرهیختگی جامعه را در سطوح مختلف و وجوه مختلف افزایش داد

تا ادب و شناسی تا بهداشت و درمان و از تاریخ و جغرافیا  متنوعی از نجوم و زیست

  . هنر، سطح دانش عمومی افزایش یافت و علم در میان مردم عمومیت پیدا کرد

فقط  هاي دیجیتال ابعاد بسیار فراگیرتري یافته است، نه این فرایند با پیدایش رسانه

ویژه به سبب دوسویگی و  به دلیل آسانی دستیابی و سطوح مختلف عرضه بلکه به

ترین نقاط دنیا، حتی براي افراد  در دورافتاده. امکان دادوستد و پرسش و پاسخ

، مثالً استادانهاي   شده است که با یک کلیک ویدیوي درس گیر، این امکان فراهم گوشه

در هاروارد و استنفورد، را ببینند، مجالت دیجیتال را مطالعه کنند، اخبار و اطالعات 

در این میان البته . ت کنندهاي آنالین شرک سمینارهاي علمی را پی بگیرند، و در کالس

هم روشن  دلیل آن. تر بوده است داري بیش سهم علوم انسانی و اجتماعی به شکل معنی

تري دارند و هم بیش از علوم دیگر بیرون  این علوم هم امکان درك عمومی بیش: است

هم ها  طور که در رادیو و تلویزیون و روزنامه همان. اند گیري از دایرة تخصص قابل بهره

تر از  شناسان، با فاصله، پررنگ دانان، ادیبان، جامعه شناسان، تاریخ حضور روان

فهم است که این فاصله در  شناسان، فیزیکدانان و ریاضیدانان بوده است، قابل زیست

  .تر شود شبکه باقی بماند یا حتی بیش
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 از جهت گسترش و. تأمل است ارزش و اهمیت این پدیده از وجوه مختلفی قابل

گسترش . جویی اقتصادي در وقت و هزینه تعدیل برخورداري اجتماعی از علم تا صرفه

علم از طریق افزارهاي مجازي به امکان استفادة عام از علم کمک کرده است و این 

هرچند . توجه است ها به توزیع برابر باور دارد جالب براي دنیایی که گویا در همۀ زمینه

ترتیب رویکردهاي برآمده از آن  این به. ی است تا علمیتر سیاس این وجه موضوع بیش

بینی و امیدواري به گسترش دانش و فرهنگ بیرون از حصارهاي دانشگاه، در  خوش

گیري از تولیدات آکادمیک   و بهره»دموکراتیزاسیون علم«هاي بعد با گرایشی به  سال

چنین . ت گشتهاي اجتماعی تقوی براي اثرگذاري بر روندهاي سیاسی و دگرگونی

  :انگاشته شد که

هاي خود را در  دانشمندان باید اثرگذاري اجتماعی نتایج پژوهش«

شهروندان به محتواي . هاي ارتباطاتی و انتشاراتی خود بگنجانند استراتژي

تري نشان خواهند داد زیرا  هاي اجتماعی توجه بیش منتشر شده در رسانه

شان و دسترسی  ر بهبود شرایط زندگیتواند د خواهند بدانند علم چگونه می می

همچنین باید بتوانند،  شهروندان . ساز سهم داشته باشد به اطالعات سرنوشت

عنوان سرچشمۀ شگرفی براي تقویت این  هاي اجتماعی به وسیلۀ رسانه به

فرآیند دموکراتیزاسیون، در ارزیابی اثرگذاري اجتماعی پژوهش مشارکت داشته 

  ).Pulido, Redondo-Sama, Sorde-Marti & Flecha, 2018 (»باشند

. گرفت هاي علمی در میان مردم سراغ می در گذشته کمتر کسی از بازتاب پیشرفت

شد، که البته مطابق ذائقۀ  ارزش کار علمی در فضاي آریستوکراسی دانشمندان برآورد می

 با تغییر نظام بر این مبنا تصور این دشوار نیست که. سیاسی زمانه و نظام ارزشی آن بود

عالوه بر .  تأسی کند،کراسی، علم هم به این فرایند تغییروسیاسی از آریستوکراسی به دم

عنوان ابزاري براي تحول  این، با توجه به ویژگی علوم انسانی و اجتماعی که گاه به

تواند این کاربرد را  تر آن به میان مردم، می  شده است، سرایت بیش اجتماعی دیده
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هاي  رسانه«اي با تیتر  در همین زمینه چند تن از پژوهشگران در مقاله.  کندتر عملی

 در نشریۀ ساینس»اجتماعی براي دگرگونی اجتماعی در علم


  :نویسند می) 2018 (

ها و شواهد بنگریم تا دریافتمان از  عنوان دانشمند، ما باید به داده به«

ي دسترسی به عموم و هاي اجتماعی برا هاي کاربرد رسانه سودها و چالش

بینی و تحلیلگري را براي  تر سازیم و همین باریک دگرگونی سیاسی را آگاهانه

 حفظ ،که چه چیز ارزش دارد و بر چه چیز باید ارج نهاده شود تعیین این

  .»کنیم

 

  تسهیل و توسعه ارتباطات علمی میان دانشمندان

هاي اجتماعی براي  هگیري پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی از شبک بهره 

هاي پژوهشی و دریافت بازخورد از  ها و یافته گذاري مقاله ارتباط با یکدیگر، به اشتراك

همکاران، زمینۀ دیگري بوده که کنجکاوي پژوهشگران را در چند سال گذشته 

هاي  اندرکاران علوم اجتماعی و انسانی از شبکه انداز، دست از این چشم. برانگیخته است

یا ابزاري براي دسترسی به عموم، بلکه همچون /ها و  نه همچون سرچشمۀ دادهاجتماعی

دیگر، در اینجا خود  عبارت کنند؛ به عنوان کاربران آن استفاده می  و به»شبکۀ اجتماعی«

در یک . گیرد ها سوژة پژوهش قرار می پژوهشگران و ارتباطات آکادمیک و اجتماعی آن

اي چشمگیر بر رفتارها و  گونه هاي اجتماعی به هاي رسانه دهۀ گذشته اپلیکیشن

  . ندا ها در زمینۀ ارتباطات پژوهشی اثر گذاشته چشمداشت

که کارشان به  توانند با کاربست یک هشتگ براي اشاره به این پژوهشگران می

توان  گونه، می به همان. مخاطبانی خاص مربوط است آن را در توییتر به اشتراك بگذارند

گذاري اطالعات پژوهشی، درون و بیرون  و گوگل پالس براي به اشتراكبوك  از فیس

 .Hassan, Imran, Gillani, et al(واسطۀ یک کاربر، بهره گرفت  شبکۀ اجتماعی بی

                                                   
1. Science 
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استفاده از «، )2014( شده توسط العوفی و فولتن  بر اساس پیمایشی انجام). 2017

 پذیرش و محبوبیت در میان هاي اجتماعی، در حال به دست آوردن ابزارهاي شبکه

دهندگان  تقریباً دوسوم پاسخ. هاي علوم اجتماعی و انسانی است دانشگاهیان در رشته

  .»اي از کاربست این ابزارها براي ارتباطات پژوهشی غیررسمی اشاره داشتند گونه به

ساینتیفیک «رسد فضاي دیجیتال به این کمک کرده است که آنچه  به نظر می

. تر به خود بگیرد شود در پناه مجاز معناي حقیقی یا جامعۀ عالمان خوانده می »کامیونیتی

شناس علم در دانشگاه پرینستون،  که توماس کوهن، استاد فیزیک و نیز جامعه هنگامی

 نام برد و آن را 1»جامعه عالمان«، از هاي علمی ساختار انقالبدر کتاب مشهور خود، 

شد  درستی نمی ها در دنیاي علم دانست، به  و ارزیابیمنشأ و متکاي بسیاري از اتفاقات

ها پیوند و دادوستد  دریافت که این جامعه عمالً در کجا قرار دارد و چگونه میان آن

صورتی پراکنده و اتفاقی  که برخی از دانشمندان یک حوزه به نهایت امر این. برقرار است

شنیدند و  انی هم را میدر برخی از سمینارها همدیگر را مالقات کرده، سخنر

توان تصور کرد که  دشواري می به. شد وگویی هم در حاشیه میان آنان ردوبدل می گفت

با پیدایش امکانات ارتباطی . این مقدار از ارتباط براي تحقق یک کامیونیتی کافی باشد

رشته،   و محققان یکاداناینک است. تري یافت جدید و شبکه، این مفهوم تحقق جدي

هاي چهارگوشه جهان از آخرین دستاوردهاي  اه یک موضوع، در دانشگاهحتی گ

توانند مطلع شوند و حتی مشکالت و مسائل خود را با همکاران به اشتراك  همدیگر می

در این مورد کافی است به شبکۀ آنالین . مند شوند ها بهره بگذارند و از کمک آن

علمی را در دسترس اهالی آکادمی مجالت علمی توجه کنیم که چه آسان عموم مقاالت 

مجموعۀ ارتباطات  که از رود، چنان ولی موضوع البته از این فراتر می. دهد قرار می

 و پژوهشگران تحت نام دانشگاه نامرئیتادانآنالین میان اس


برده شده است    نام

)zuccala, 2006.(  
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م ساختن هاي اجتماعی، فراه هاي شبکه  شده است که هدف مشترك سایت گفته

یک پلتفرم پیوند آنالین، همکنش و ارتباط اجتماعی براي کاربران است، الگوهاي 

کاربرد در میان اعضا، ازجمله در میان دانشگاهیان، از حیث امکانات و خدمات 

ها  از ژورنال). Alassiri, Muda & Ghazali, 2014(اي چشمگیر گوناگون است  گونه به

هاي بسیاري  هاي اجتماعی، امروز پژوهشگران راه انهو آرشیوهاي الکترونیکی تا رس

هاي اخیر  در سال. گذاري آنالین کارشان دارند براي پیوند با همکاران و به اشتراك

هاي اجتماعی آکادمیک  هاي شبکه ابزاري تازه پدیدار شده که عبارت است از سایت

)Lovett, Rathemacher, Boukari & Lang, 2017 .(آید، این  م آن برمیکه از نا چنان

پردازند  ها به طرح موضوعات و مباحث خاص یک رشته در سطح دانشگاهی می شبکه

تر همکاران و تولیدات   و محققان با تسهیم در این کار هم به شناخت بیشاستادانو 

کنند و  یابند و هم متقابالً کاالي خود را در این بازار عرضه می ها توفیق می علمی آن

گوید،  می) 2014(که اووادیا  چنان. بازخوردهاي مربوط به آن را ببینندتوانند  می

اند و در  هاي اجتماعی آکادمیک براي آنهایی که به نهادهاي آکادمیک وابسته شبکه«

ها تخصص دارند  ها و مجموعۀ داده گذاري مقاله هاي آکادمیک مانند به اشتراك فعالیت

یل آثار انتشاریافته را فراهم نموده و دادوستد ها امکان تحل آن. کنند خوراك فراهم می

هاي اجتماعی به همه وجوه  این دستۀ ویژه از شبکه» .سازند اطالعات را آسان می

اي  سابقه دریافت، داوري، انتشار و سنجش میزان استفاده از مقاالت علمی تسهیالت بی

هاي زمانی گاه بلند  هپژوهندگان را در تماس با یکدیگر قرار داده، فاصل«کند،  عطا میا

میان دریافت آغازین یک مقاله و انتشار آن را از میان برداشته، امکان بی میانجی داوري 

تخصصی مقاالت


 را فراهم کرده و همکاري در میان جامعۀ آکادمیک را بهبود بخشیده 

  ).Okret-Manville, 2016(» است
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توجه، تفاوت در میزان  هاي اجتماعی آکادمیک، یک نکتۀ جالب در بررسی شبکه 

ها و  ها از سوي دانشمندان و پژوهشگران در زمینه گیري و جدي گرفتن آن بهره

یبر اساس یک موردپژوه. هاي گوناگون است رشته


هاي  گیري از شبکه بهره« در زمینۀ 

پایۀ حوزة دانش، تقریباً نیمی از  بر«، )2013(» هاي آکادمیک اجتماعی براي هدف

ها دانشگاهیان در  در پی آن. پژوهشگران علوم اجتماعی بودند%) 47(دهندگان  پاسخ

و %) 11(، مهندسی %)12(، علوم دقیق و طبیعی %)22(هاي هنر و علوم انسانی  رشته

یک ازاین  خود را در هیچ%) 4(دهنده  دوازده پاسخ. قرار داشتند%) 4(علوم بهداشتی 

دهندگان،  ش از دوسوم کل پاسخدیگر، بی عبارت به» .ها جاي ندادند بندي دسته 

این به «گوید،  می) 2015(که اورتگا  چنان. پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی بودند

هاي غیرتجربی، همچون علوم  گونه، رشته بدین. سبب سرشت هر حوزة پژوهش است

ها و سمینارها  وگو در فوروم هاي تجربی به گفت تري از رشته انسانی، تا اندازة بیش

وگو و  هاي گفت وسیلۀ گروه تواند در فضاي مجازي به این فعالیت می. یش دارندگرا

تر به   شده است که گرایش بیش نیز گفته» .هاي دنبال کنندگان بازتاب داده شود شبکه

حدي هم  هاي اجتماعی از سوي پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی احتماالً تا شبکه

رو  تري روبه هایی ساده حوزة علوم انسانی با چالشهاي  ژورنال«به این دلیل است که 

به دست آوردن کمینۀ شرایط در رابطه با بودجه، پرسنل، و امکانات مادي براي : هستند

 ,Benchimol, Cerqueira(» هاي عملیاتی کردن، در راستاي تضمین حداقل بایسته کار

Roberta & Papi, 2014.(  

هاي اجتماعی در فعالیت  نقش شبکه) نو البته کنشگرا(برخی از پژوهشگران 

اند  جا جدي گرفته را تا بدان) هاي علوم اجتماعی و انسانی ویژه در رشته به(آکادمیک 

اي به نام آلتمتریکس که در چند سال گذشته پدیده


بر اساس . وجود آمده است  به

  هاي جایگزین، ادعاي هواداران سنجه
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اعی، اثرگذاري پژوهش را به هنگام رخ هاي اجتم هاي رسانه آلتمتریکس یا سنجه

توان زودتر از  ها را می آن. کند گیري می دادن ارتباطات علمی در وب اجتماعی اندازه

بنیاد-هاي استناد شاخص


تواند به اثرگذاري پژوهش بیرون از   به دست آورد و می

پژوهشی هاي  دهد اثرگذاري فرآورده گونه اجازه می یافته، بدین جامعۀ آکادمیک دست

  ).Alvarez-Bonstein & Montesi, 2019(گیري شود  متفاوت از مقالۀ پژوهشی اندازه

  

  عملکرد آکادمیک دانشجویان

هاي  هاي اجتماعی و قرار گرفتن در معرض رسانه  سرانجام، اثر مشارکت در شبکه

هاي گذشته  اجتماعی بر عملکرد آکادمیک دانشجویان، زمینۀ دیگري است که در سال

د افزایش چشمگیر بررسی و توجه از سوي دانشمندان و پژوهشگران علوم شاه

اندرکاران آموزش عالی به واکاوي  ها دست درگذر سال. اجتماعی و انسانی بوده است

هاي نو براي نهادها، آموزگاران و دانشجویان به  انگیزي که تکنولوژي هاي هیجان فرصت

گیري از  بهره«ی تازه در همین زمینه، بر اساس پژوهش. اند ارمغان آورده پرداخته

بخشد که اطالعاتی  هاي اجتماعی در آموزش به دانشجویان این توانایی را می رسانه

هاي آموزشی ارتباط  هاي یادگیري و دیگر سیستم سودمندتر به دست آورند و با گروه

 & Talaue, AlSaad, AlRushaidan, AlHugail(» سازد تر می یابند که آموزش را آسان

AlFahhad, 2018 .(بوك، توییتر، گوگل پالس، و  هاي اجتماعی همچون فیس از رسانه

فلیکر


صورت بالقوه با دیگرانی بیرون از  ، با هدف ارتباط آسان با دیگر دانشجویان و به

پیدایش . شود  همان رشته و کارشناسان آن حوزه استفاده می کالس، همچون دانشجویان

اي چشمگیر بر چگونگی آموختن دانشجویان اثر گذاشته  گونه بههاي اجتماعی  رسانه

ند مباحث کالسینتوا هاي اجتماعی می هاي شبکه اپلیکیشن. است


 را تقویت کرده و بر 

  ).Boateng & Amankwaa, 2016(وگوها، کار گروهی و نوشتن اثر مثبت بگذارد  گفت
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و تکلیف درسی، براي ویژه در سطوح عالی، از وب براي تحقیق  دانشجویان، به

درسی  عنوان متون کمک نامه و به آماده کردن لکچر خود در سمینار، براي نوشتن پایان

مند  تر به کار خود عالقه این ابزار براي شماري از دانشجویان که بیش. کنند استفاده می

این کند و از  اندیشان و دگراندیشان را فراهم می هاي هم باشند، زمینۀ ارتباط با گفته

نیز ازآنجاکه علوم انسانی و . کند تري اعطا می نگري بیش بینی و جامع طریق امکان روشن

گیرند، وب گردي  دهند و از آن بهره می اي فضا می رشته اجتماعی بیش به رویکرد میان

بنا به ماهیت متنوع خود امکان بهتري براي نگاه به مسائل از نقطه نظرات علمی 

شناختی و  ی، اقتصادي، و فرهنگی، یا از منظر جامعهمتفاوت، از منظر سیاس

  .دهد تر و بهتر فضا می شناختی، بیش روان

هاي اجتماعی در آموزش، ویژگی  نیز بر اساس پژوهشی دربارة نقش رسانه

مراودة فشرده با ) N=303(گیري از توییتر از سوي آموزگاران علوم اجتماعی  بهره

هشتاد درصد آموزگاران علوم اجتماعی ابراز . ي بودا همکاران در راستاي پیشرفت حرفه

کنندگان ابراز  بسیاري از شرکت. کنند داشتند که چندین بار در روز از توییتر استفاده می

دهنده  چندین پاسخ. نهند واسطگی پلتفرم را ارج می داشتند که شخصی بودن و بی

داشتن با همکاران تازه  قرارهاي توییتري خود را در پیوند با احساس در ارتباط  فعالیت

 همچنین توییتر  دهندگان پاسخ. و احساس عضوي از یک جامعه بودن توصیف نمودند

را دوستدار کاربر


 ,Krutka & Carpenter(، کارآمد و در دسترس توصیف کردند 

2016.(  

  

  هاي انتقادي نگاه

که  چنان. دهاي مجازي بو اي از نگاه مثبت به رهاورد شبکه آنچه آمد شرح فشرده

دور از ذهن نیست، این پدیده مخالفانی هم دارد که با درجات کم و زیادي از شک و 

                                                   
1. user friendly 
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انکار به انتقاد از شیوع ابزارهاي سایبري و اخطار در مورد خطرات و نتایج منفی آن 

هاي این دسته در مورد کارکردهاي  در اینجا به ترتیب به طرح نگاه. اند پرداخته

  .کنیم میچهارگانه وب اقدام 

ها از طریق  هاي مهمی که در ارتباط با افزایش چشمگیر حجم داده یکی از بحث

حدي پارادوکسیکال این پدیده   شده است، کارکرد پیچیده و تا شبکۀ سایبري مطرح

ها  رسد براي هر پژوهشی و هر کار علمی افزایش میزان داده طورکلی به نظر می به. است

کم نیست مواردي که در . تر به حقیقت امر کمک کند تر و دقیق یابی بیش تواند در راه می

گیري روشن  برد یا اصالً راه هرگونه نتیجه ها به نتایج غلط راه می آن کمبود و نقص داده

اما ازآنجاکه معموالً تالش براي تعمیر و ترمیم چیزي امکان . کند اعتماد را سد می و قابل

، )Bok, 2010: 75( دیگري از کار ایجاد کند فراوانی دارد که مشکل دیگري در وجه

ها، گزینش یکی از میان  در بحث داده. ها هم فقط اثر مثبت ندارد افزایش بسیار زیاد داده

اي  ربط باشد، از میان مجموعه تر، که ذي اي کوچک انبوه نیست، گزیدن مجموعه

را در خود هاي زیادي  تر است و سپس طرح الگویی توضیحی که بتواند داده بزرگ

شود همه باهم  ها زیاد می اصل مشکل در اینجاست که معموالً وقتی داده. جاي دهد

ها هم زیاد  تري باشد احتمال ناهمسازي آن هاي بیش هماهنگ نیستند و هر چه داده

ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، که تست کردن با مشکالت  این به. شود می

تري  رو است، بروز بیش گیري روبه  و از تفکیک تا اندازهمتعدد از اخالقی تا اجرایی

ها براي  ترتیب اولین و چشمگیرترین رهاورد شبکه یعنی افزایش بسیار داده این به. دارد

  .نما دارد علم و نیز درك عرفی امور یک تأثیر پیچیده و تا حدودي متناقض

پرکن  تی است دهانعبار» علوم انسانی دیجیتال«از نگاه برخی منتقدان اصطالح 

 ناروشنی این عبارت و ناتوانی ".بدون معنایی کاربردي براي پژوهندگی محقق

چنان است که برخی از ،  پژوهشگران علوم انسانی از توافق بر سر معنا و کاربرد آن
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همانی پژوهندگان، تعریف این


عنوان جامعۀ پژوهشگران علوم   علوم انسانی دیجیتال به

گونه  همان. کند ولی گویا این نیز مشکل را برطرف نمی. اند ا پیش نهادهانسانی دیجیتال ر

عنوان یک  تعریف علوم انسانی دیجیتال به«دهد،  هشدار می) 2016(که گرانژان 

دهد  کند ولی اجازه نمی اي پرهیز می پایان دربارة مرزهاي رشته هاي بی  از بحث2»جامعه«

 خوانده 3»جنبش دسترسی آزاد«آنچه گاهی  ».نداندرکار آن بدانیم چه کسانی امروز دست

علم هم فرصت جلوه گري  شود و ظاهراً ریشه در دمکراتیزاسیون علم دارد، به شبه می

  :دهد هشدار می) 2015(چنانکه جفري بیل . دهد می

بسیاري افراد با برنامۀ کارهاي سیاسی مربوط به علم، براي تبلیغ برنامۀ «

برانگیز دسترسی آزاد  هاي پرسش ی در ژورنالهاي ساختگ کار خود، پژوهش

بسیاري از فعاالن سیاسی و اجتماعی که اهداف مبارزاتی خاص . کنند منتشر می

علم براي رسیدن به مقاصد خود  تر شبه دارند از علم یا به تعبیر دقیق

اي هسته کنشگران ضد. کنند سوءاستفاده می


، براي نمونه، از انتشارات مجرمانه 

ها و اطالعات نادرست دربارة اثرهاي تشعشعات  حقیقت-اکندن نیمهبراي پر

  .»گیرند اي بهره می هسته

دهند که گویا معتقدند چون حمایت از  شبیه این کار را گاه سبزهایی انجام می

زیست خوب است براي تقویت آن به هر ادعاي ظاهراً علمی مؤیدي در این  محیط

فمینیسم رادیکال نیز جلوة دیگري ). Booth Fowler, 1999(توان متوسل شد  زمینه می

رسد که گاه با انتشار برخی مطالعات ظاهراً علمی مایل است  از همین جریان به نظر می

این نظر را تقویت کند که پیشرفت کافی یا حتی الزمی در کار زنان ایجاد ن شده است 

)1994 ,Hoff Sommers( .خبر در میان در پیمایشی تازه دربارة الگوهاي مصرف 

هاي  دهندگان ابراز داشتند که اخبار را در رسانه تقریباً نیمی از پاسخ«دانشجویان، 

                                                   
1. Identical 
2. community 
3. Open Access Movement 
4. antinuclear activists 
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 ,Head(» تر داشته باشند گذارند تا صدایی دربارة هدفی بزرگ اجتماعی به اشتراك می

Wihbey, Metaxas, MacMillan & Cohen, 2018 .(آید که این غلبۀ وجه  چنین برمی

  .ها راجع به ارزش علمی وب را تعدیل کند د داعیهتوان سیاسی، می

کم بخشی از جامعۀ اندیشمندان و پژوهشگران علوم  در چند سال گذشته، دست

زدایی دربارة نقش  توهم دهند آن را اجتماعی شاهد روندي بوده که بعضی ترجیح می

براي (هاي اجتماعی در جهان آکادمیک و فراسوي آن بخوانند  هاي نو و شبکه رسانه

از ). Ferguson, 2018 و Hemsley, Jacobson, Gruzd & Mai, 2018نمونه بنگرید به 

موارد مهمی که مورد اشاره بوده است توجه به ماهیت ناپایدار و سریع و به عبارتی 

به گفتۀ اوون . ها است کاهش عمق و سطحی شدن اطالعات و نامطمئن بودن آن

طالعات را بی میانجی به افراد برسانند، بدون دخالت توانند ا هاي نو می رسانه«، )2017(

ها ویراستاري یا نهادي دروازه بان


رو،  ازاین. هاي قدیمی رسانه است ، که ذاتی فرم

  ».اند ناپذیري را ایجاد کرده بینی اي از ناپایداري و پیش هاي نو سطح افزوده رسانه

گران علوم اجتماعی هاي اجتماعی از سوي پژوهش تر به شبکه  سبب گرایش بیش

ها و  بینی رغم خوش و انسانی هرچه که باشد، به نظر برخی پیامدهاي آن، به

آفرین تعجیل و  ازجمله وجوه مشکل. هاي آغازین، لزوماً مثبت نیست زدگی هیجان

هاي اجتماعی،  شتاب و فرهنگ رسانه«. نگري است شتاب و سرعت و نتیجه آن سطحی

شوند و اگر کسی  چیزها بسیار تند پدیدار می. سازد رو می پژوهشگران را با چالش روبه

بسا فرصت مشارکت در  درنگ کامنت بگذارد، چه شانس آن را نداشته باشد که بی

درزنر چنین اظهار ). Jaring & Back, 2017(» وگو براي همیشه از دست برود گفت

هاي سیاسی خود  دهدر سدة بیست و یکم، همۀ اندیشمندان باید براي تبلیغ ای«کند،  می

هرچند، سویۀ مسموم سپهر دیجیتال، . هاي اجتماعی سروکار داشته باشند با رسانه

اي پدید آورده که در آن  این شیب لغزنده. تر نموده است نپذیرفتن انتقاد را آسان

                                                   
1. gatekeepers 
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که همۀ   البته، این).Drezner, 2017: 19 (»گردد تر می نپذیرفتن انتقاد پرمایه نیز آسان

اي است که گویا به  هاي اجتماعی سروکار داشته باشند توصیه دان باید با رسانهاندیشمن

گیري  براي نمونه، بر اساس پیمایشی دربارة بهره. فراوانی شنیده ن شده است

) 1677 از 1167( درصد 70رفته  هم روي«هاي اجتماعی در بریتانیا،  دانشگاهیان از رسانه

 حال پیشرفت را روي هیچ سایت شبکۀ هاي در هاي پژوهش هرگز روزآمدسازي

  ). Zhu & Purdam, 2017(» اجتماعی پست نکرده بودند

هاي آکادمیک در  هاي اجتماعی در فعالیت منتقدان بر این باورند که نقش شبکه

هاي اجتماعی  هاي نو و شبکه هاي پژوهشگرانی که نگاهی خوش بینانه به رسانه نوشته

اهمیت «به گفتۀ برخی از این پژوهشگران، . استدارند مقادیري بزرگنمایی شده 

. هاي پژوهشی از سوي ناشران تأیید شده است هاي اجتماعی در پراکنش مقاله رسانه

گذاري اجتماعی را در صفحۀ مقاله  این روزها، تقریباً همۀ ناشران، ابزارهاي به اشتراك

هاي اجتماعی را براي  سانههاي ر ها در پلتفرم گذاري مقاله اند، که به اشتراك قرار داده

از سوي دیگر اما، ). Wang, Cui, Li & Guo, 2017(» سازد خوانندگان مقاله آسان می

دهد،  هاي آکادمیک علوم اجتماعی و انسانی نشان می پژوهشی تازه دربارة ژورنال

درصدهاي پایین .  درصد است9 تا 7هایی که اکانت توییتر دارند حدود  درصد ژورنال«

هاي علوم اجتماعی و انسانی به این دارد که اکثریت آشکار ژورنالاشاره 


 هنوز در 

 ,Raamkumar, Erdt, Vijayakumar, Rasmussen & Theng(» توییتر حضور ندارند

2018.(  

هاي اجتماعی آکادمیک در چند سال گذشته  از این گذشته، باوجود گسترش شبکه

 ,Kramer & Bosman(ها روشن نیست  هنوز میزان دقیق استفادة پژوهشگران از آن

هاي اجتماعی و  هاي بسیاري در زمینۀ نقش شبکه ها و پژوهش گرچه پیمایش). 2016

هاي  پژوهش در زمینۀ خود پلتفرم«شده،  هاي نو در علوم اجتماعی و انسانی انجام رسانه

                                                   
1. Humanities and Social Sciences (HSS) 
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ة انگیزي اندك است و حتی پژوهش دربار هاي اجتماعی آکادمیک، به گونۀ شگفت شبکه

ها بر ارتباطات پژوهشی، همکاري و  هاي پژوهشگران و اثرگذاري این پروفایل پروفایل

بر همین اساس، ). Ward, Bejarano & Dudas, 2015(» هم کمتر است تحقیق از آن

برخی را گمان این است که بررسی ادبیات اخیر در این زمینه تصویر چندان 

  .دهد اي به دست نمی امیدوارکننده

 پژوهشی تازه دربارة ارتباطات پژوهشی در علوم اجتماعی و انسانی، بر اساس

هاي اجتماعی در علوم اجتماعی و انسانی همچنان در مرحلۀ جنینی  گیري از رسانه بهره«

است و پتانسیل آن در افزایش پژوهش هنوز کامالً از سوي پژوهندگان مورد تأیید قرار 

از سوي دیگر وجود ). Narayan, Luca, Tiffen. et al, 2018(» نگرفته است

ها  خود بدان معنا نیست که در عمل از آن فرصت خودي ، به»انگیز هاي هیجان فرصت«

گیري دانشجویان و  براي پی بردن به میزان عملی و واقعی بهره. شود بهره گرفته می

و ها  هاي ارتباطی نو و بررسی اثرگذاري مثبت و منفی رسانه پژوهندگان از تکنولوژي

هاي  هاي تجربی و یافته ها باید به داده هاي اجتماعی بر عملکرد آکادمیک آن شبکه

گرچه میزان چشمگیري «.  شده در این زمینه نگریست هاي انجام ها و پیمایش پژوهش

هاي اجتماعی  هاي کاربران و استفاده از رسانه پژوهش براي بررسی رابطۀ میان ویژگی

هاي  هاي اجتماعی براي هدف وجود بر استفاده از رسانهتر مطالعات م شده، بیش انجام

و این نباید ) Kim, Sin, Tsai, 2014(» اند تا جستجوي اطالعات معاشرتی تمرکز کرده

ها در این زمینه آشکارا  ها و پژوهش هاي پیمایش جاي شگفتی داشته باشد؛ چه، یافته

جستجوي «رد و نه  دا»هاي معاشرتی هدف«سوي  نشان از سنگینی کفۀ ترازو به

  . گیري علمی و آکادمیک  یا هرگونه بهره»اطالعات

هاي اجتماعی آنالین، هنوز  هرچند پژوهش دربارة پیوند میان آموزش و شبکه

و گرچه برخی از پژوهشگران، ) Greenhow, 2011(گذراند  مراحل آغازین خود را می

دانند   عملکرد دانشجویان میهاي اجتماعی را داراي اثرهاي مثبت بر گیري از شبکه بهره
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، بررسی ادبیات پژوهشی )Giri, Biswas & Biswas, 2018براي نمونه بنگرید به (

گیري از  ها دربارة بهره رسد امیدواري موجود در این زمینه چنان است که به نظر می

هاي اجتماعی براي  هاي نو و شبکه  شده توسط رسانه  فراهم»انگیز هاي هیجان فرصت«

براي نمونه، بر  .کند د عملکرد آکادمیک دانشجویان و پژوهندگان را تعدیل میبهبو

گفتند که از % 86,8دهنده برابر با   پاسخ1308« شده در غنا،  اساس پیمایشی انجام

% 6,8 تن برابر با 104کنند،  هاي اجتماعی براي چت کردن با دوستان استفاده می رسانه

از آن % 6,4دهنده برابر با   پاسخ96کنند و  و استفاده میاز آن براي دانلود موزیک و ویدی

دهد اکثریت بسیار بزرگی برابر با  تحلیل نشان می. کنند براي کار آکادمیک استفاده می

» کنند هاي اجتماعی براي کار آکادمیک استفاده نمی هاي رسانه ، از سایت93,6%

)Owusu-Accheaw & Larson, 2015 .(  

دهند  اکثریت دانشجویان ترجیح می«دهد،  لزي نشان میپژوهش دیگري در ما

هایشان مطالعه کنند یا تکالیفشان  که براي آزمون جاي آن ها در اینترنت بمانند، به ساعت

دلیل اصلی آن است که به هنگام مطالعه یا جستجوي آنالین مباحث . را انجام دهند

هاي اجتماعی هاي شبکه شان، جذب سایت آموزشی


شان را  کسالت زمان مطالعه شده تا 

 ,Abdulahi, Samadi(» سازند برطرف کنند، توجهشان را از کارشان منحرف می

Gharleghi, 2014 .(بخش بزرگی از دانشجویان «اي دیگر، این بار در نیجریه،  در نمونه

)190=N ( کامالً موافق بودند که بیش از مدتی که براي مطالعه و % 72برابر با

 ,Apuke & Ezeah(» گذرانند هاي اجتماعی وقت می کنند، در شبکه صرف میخوانی م کتاب

از )  درصد55,6(بیش از نیمی از دانشجویان «اي بازهم دیگر،  و در نمونه). 2017

شمار بسیار کمی از دانشجویان . کنند هاي اجتماعی براي ارتباط استفاده می هاي شبکه سایت

هاي اجتماعی براي  استفاده از رسانه. کنند استفاده میها براي اهداف پژوهشی  از میکروبالگ

  ). Ashraf & Mohamed, 2016(» نظر به نسبت اندك است بحث، نگارش، و ابراز

                                                   
1. social networking sites (SNS) 
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هاي اجتماعی براي ارتباطات پژوهشی  گیري از رسانه بهره«اي دربارة  پیمایش تازه

هاي  تنها شبکه نهنشان داد که ) 2018(» هاي علوم اجتماعی توسط دانشگاهیان در رشته

رسان مانند واتس  هاي پیام بوك و توییتر، یا حتی اپلیکیشن اجتماعی عمومی مانند فیس

هاي  مدیا همچون یوتیوب و اینستاگرام نیز، نسبت به شبکه هاي مولتی آپ، بلکه پلتفرم

در . دهند تري از دانشگاهیان را به خود اختصاص می اجتماعی آکادمیک، وقت بیش

هاي  هاي شبکه چرا دانشگاهیان از سایت«دیگر، نویسندگان در پژوهشی با تیتر اي  نمونه

»کشی و گریز از فعالیت وقت«به ) 2017(» کنند؟ اجتماعی آکادمیک استفاده می


 

خشنودي«عنوان یک  به


به .  شده است اشاره» هاي اجتماعی وار استفاده از شبکه  نمونه

رو  الیزاسیون در استفاده اهالی علم از وب دو روبهاي از لیبر عبارتی در اینجا با جلوه

  .هستیم

هاي نو و  بینانه به اثر رسانه هاي خوش آید که ویژگی مشترك نگاه چنین برمی 

ها  تر آن هاي اجتماعی بر عملکرد آکادمیک دانشجویان و پژوهشگران، تمرکز بیش شبکه

دهد که  اي یک پژوهش نشان میه یافته.  باشد تا اثرات تجربی و واقعی»ها پتانسیل«بر 

یافتن اطالعات و اهداف «هاي اجتماعی براي  چهارم دانشجویان از رسانه تنها یک

 ,Talaue, AlSaad, AlRushaidan, AlHugail & AlFahhad (گیرند بهره می» آموزشی

هاي اجتماعی، اثري  اختصاص زمان به رسانه«گیرد که  پژوهشی دیگر نتیجه می). 2018

چون دانشجویانی به سبب این برخورداري، .  عملکرد آکادمیک دانشجویان داردمنفی بر

هاي اجتماعی  هاي رسانه جدي در پلتفرم هاي غیر تري فقط براي چت کردن زمان بیش

» تر احتمال دارد شاهد افتی در عملکرد آکادمیک خود باشند کنند، بیش صرف می

)Okyeadie Mensah & Nizam, 2014 .(  

هاي اجتماعی بر عملکرد  جاي شگفتی نیست که پژوهشی دربارة اثر شبکهدرنتیجه 

کردند  تر اعضاي هیأت علمی احساس می بیش«دهد،  آکادمیک دانشجویان گزارش می

                                                   
1. escapism 
2. gratification 
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هاي اجتماعی اثري منفی و نه اثرات مثبت، بر عملکرد آکادمیک  هاي شبکه که سایت

آنچه «گوید،  می) 2011( جبر که چنان). Sudha & Kavitha, 2016(» دانشجویان دارد

سازي دیدگاهشان  اند این است که چگونه در راستاي دگرگون بهره دانشجویان از آن بی

هاي  هاي معاشرتی صرف به هدف هاي اجتماعی، از هدف هاي شبکه نسبت به سایت

کم در  در چند سال گذشته دست» .آکادمیک و معاشرتی، اندیشۀ انتقادي داشته باشند

جامعۀ دانشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی و انسانی، این انتقادها سبب بخشی از 

دیدگاهی که تمرکزش بر نقش . تر در این زمینه گشته است پدید آمدن دیدگاهی معتدل

عام و علوم  طور هاي اجتماعی در جهان آکادمیک به هاي نو و شبکه دوگانه رسانه

تر هم البته وجود دارد  ظرات ناامیدکنندهن. خاص قرار دارد طور اجتماعی و انسانی به

هاي اجتماعی از دید آکادمیک  هاي شبکه سایت«که برخی را عقیده بر آن است که  چنان

» کنند هاي معاشرتی استفاده می ها براي هدف تر کاربران از آن اند چراکه بیش ربط بی

)Salvation & Adzharuddin, 2014.(  

عنوان یک  بکۀ اجتماعی امروز، کار خود را بهترین ش توجه است که بزرگ جالب

 شده بود تا زمینۀ دیدار و  بوك در آغاز طراحی فیس«. شبکۀ دانشگاهی آغاز کرد

هاي »شبکه«همکنش با یکدیگر را براي دانشجویان فراهم کند و پیرامون مفهوم 

با استفاده از بوك، باید  یافته بود؛ کاربران بالقوه، براي پیوستن به فیس اختصاصی سازمان

 Ryan, Allen, Gray(» کردند نام می یک اکانت رسمی ایمیل از نهاد آکادمیک خود ثبت

& McInerney, 2017 .(دست یافتن به اطالعات «گونه که اشاره شد،  البته همان

تواند اثر چشمگیري بر  باکیفیت در بافتار آکادمیک از اهمیت برخوردار است، چون می

ولی برخی از ) Kim, Sin & He, 2013(» نشجویان داشته باشدعملکرد آکادمیک دا

سو و شواهد  ها از یک»تواند می«، و »ها پتانسیل«، »انگیز هاي هیجان فرصت«تفاوت میان 

هاي غیر آکادمیک از نت از  تر استفاده هاي پژوهشی ناظر به شیوع بیش تجربی و یافته

اي  بوك از شبکه ریزي نشدة فیس مهطرف دانشجویان، از سوي دیگر، از دگردیسی برنا
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اي  گوگل هم در ابتدا برنامه. گویند یابی جهانی سخن می آکادمیک به یک بنگاه دوست

  .وجو در نت تبدیل شد براي کتابخانه یک دانشگاه بود و بعد به موتور اصلی جست

هاي اجتماعی، چه در سطح فردي و چه اجتماعی، محدود  ها و شبکه نقش رسانه

هاي  دهد استفاده از شبکه براي نمونه، پژوهشی تازه نشان می. ر آکادمیک نیستبه سپه

 ,Hunt, Marx(اجتماعی در افزایش افسردگی و افت سالمت روانی، نقشی سببی دارد 

Lipson & Young, 2018 .(که دوبرآن و  هرچند برخی در جهت علّی تردید دارند چنان

شن مانده است که آیا اضطراب اجتماعیتاکنون، نارو«گویند،  می) 2016(پسرلو 


 به 

انجامد، یا این رابطه وارونه است،  هاي اجتماعی آنالین می تر از شبکه استفادة بیش

هاي اجتماعی آنالین، نشان وجود اضطراب اجتماعی  تر از شبکه که استفادة بیش چنان

این ابزار را هم تواند برآورد سود و زیان استفاده آکادمیک از  چنین مشکلی می» .است

  .واسطه از خود متأثر کند به

  

  نقد و نظر

قبل از هر چیز باید این را در نظر داشته باشیم که در موارد بسیاري از نقد و ارزیابی، 

هایی که ممکن است تا حدودي هم صورتی فنی و  برخی از انتقادها و مخالفت

هاي نظم مدرن  شی با بنیانکارشناسی داشته باشند، بسا حرکتی براي مخالفت کلی و ارز

شود که  هاي آخرالزمانی، که در آن مشکلی چندان بزرگ نموده می عالقه به ایده. است

رسد بحرانی سترگ در راه است، هم از هیجان کافی برخوردار است و انگیزة  به نظر می

سوي نهادها، مسئوالن و  دهد و هم از حیث چرخاندن پیکان تمام اتهام به فعالیت می

 ,pinker(درك دارد  ها در چارچوب ایدة فعالیت اجتماعی کارکردي قابل ظایر اینن

هاي جدید هم از  رسد بخشی از انتقادات به دنیاي مجازي و رسانه به نظر می. )2003

که چنین سخنانی اغلب شنوندگان  توجه این نکته جالب. این جریان کلی دور نیست

                                                   
1. social anxiety 
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هایش،  کنم به آقاي یوال هراري که کتاب شاره میعنوان یک نمونه ا به. بسیاري هم دارد

اي پرخطر  بینی آینده که شامل پیش درس براي قرن بیست و یکم 21، و انسان خداگونه

جایی  به سبب گسترش فضاي مجازي است بیش از ده میلیون نسخه فروخت و کار به

اخطارهاي رسید که با بزرگان سلیکون ولی، ازجمله مارك زاکربرگ، مالقات کرد تا 

  . ها برساند خود را به گوش آن

 ,Guardian(داند  او صریحاً هوش مصنوعی و جریان آزاد اطالعات را خطرناك می

Septembre, 2017 ( و به سبب بسط این پدیده، آیندة ناگواري را براي بشر در پنجاه

کند و   میاستفاده) آخرالزمان( صراحتاً از تعبیر اپوکالیپت .کند بینی می سال بعد پیش

» گیریم ما آخرالزمانی که ناشی از هوش مصنوعی است را نادیده می«گوید  می

)Guardian, Septembre, 2017 .( از نگاه او این مسائل ناشی از علم و تکنولوژي و

سلیکون ولی نیست بلکه امري سیاسی است که باید با آن در قالب مبارزة سیاسی مقابله 

سر  نمایی چنین اخطارهایی نیست، بر ق ارزش واقعسر انکار مطل بحث بر. کرد

هاي سیاسی از آن است که ارزش علمی آن را در مظان  بزرگنمایی خطرات و انگیزه

  :گوید باره می استیون پینکر دراین .دهد تردید قرار می

با اظهار  کس هیچ. روانشناسی اخالقی ما استهاي خطر،  تحریف صحنه«

و  شود ینمنام  است در سیاهه فعاالن اجتماعی ثبتکه اوضاع رو به بهبود  این

مبادا این شود زبان به دهان بگیرند  به حامالن پیام خوب اغلب توصیه می

 نیز دستاورد .اي بشود براي خواب و مردم را به آفت رضایت دچار کند الالیی

 دربارة خوبی چیز بیزاري از اعتراف به وجود هر ،بزرگ فرهنگ روشنفکري

  ).pinker, 2011: xxii (» غربی استجامعۀرنیته و تمدن، مد

اما در مورد انتقادات خاصی که مورد اشاره قرار گرفت باید گفت یکی از کارهایی 

هاي  دهند این است که آماري در خصوص میزان استفاده که برخی منتقدان انجام می

نقاط مثبت را دهند و سپس نسبت   از نت را میاستادانعلمی و غیرعلمی دانشجویان و 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      232

کنند و با توجه به وجود  به نقاط منفی و میزان گستردگی این دو را باهم مقایسه می

هاي سطحی و تبلیغاتی ازجمله در حوزة  تر استفاده ویژه شیوع بیش هاي منفی و به جنبه

گیرند که این پدیده بیش از فایده زیان داشته  علوم انسانی و اجتماعی در وب نتیجه می

که استفاده سطحی و وجوه  که یک روش ممکن دیگر هم هست و آن این حالیدر. است

سرگرمی و ارتباطی را عاملی خنثی تلقی کنیم و میزان مطلق افزایش استفاده از نت در 

ماند  می. اي است حوزه علوم انسانی و اجتماعی را بسنجیم که شاخص امیدوارکننده

از آن کم شود به ) نه مفید و نه مضر(ي مباح ها وجوه منفی و داراي زیان که اگر استفاده

که تحقیقاتی هم صورت  ضمن این. رسد میزان عایدي مثبت آن را منتفی کند نظر نمی

اي  تواند نمونه  یک دانشگاه علوم انسانی، که میاستادانگرفته است که، در مورد 

 از نت در ارتباط ها الگووار تلقی شود، حکایت از این دارد که بیشترین زمان استفاده آن

تحقیق دیگري هم حکایت ). 1397مقدم و دیگران،  گیتی(بوده است  شان با رشتۀ علمی

. عنوان مراکز علمی و دانشگاهی دارد ها به هاي نوین در کتابخانه از کاربرد مثبت رسانه

 بخش رضایت عملکرد از یحاک شد داده نشان آن هاي یافته و پژوهش نیا که در آنچه«

  .»)1395انتظاري و دیگران، (است  ها کتابخانه در یاي اجتماعه رسانه

هاي  تر به نیت تسهیل ارتباطات و فعالیت این درست است که وب در ابتدا بیش

دانشگاهی تأسیس شد، ولی توجه کنیم که بسیاري از اختراعات هم در نخستین گام به 

بسیاري . ها شده است غالب از آنکه بعداً استفاده مرسوم و  اند غیر از آن شده نیتی ساخته

قصد استفاده در امور نظامی و جنگ ساخته شد و سپس بخشی از  از اختراعات ابتدا به

آید که چیزي از کاربرد نخستین  این به فراوانی پیش می. وسایل رفاهی مردم شد

توسعه و تغییر . شود خویش به سمت کارکردهاي متنوع و گسترده دیگري منعطف می

بوك و گوگل به این دلیل به معناي رها کردن کارکرد دانشگاهی اولیه  فیسکاربرد 

بوك و  که فیس این. تري یافته باشند هاي غیرعلمی گسترش بیش نیست، هرچند در حوزه

گوگل ابتدا در چارچوب نیازهاي دانشگاهی درست شدند و بعداً به ابزارهایی در 
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ها به امور علم و تحقیق ربط چندانی  آندسترس عموم تبدیل شدند که استفادة غالب از 

گذاران تصور نداشتند که یک  بنیان. ها نیست ندارد، به معناي شکست وجه آکادمیک آن

  . میلیارد نفر از این ابزارها استفادة آکادمیک کنند

دست چقدر در پیشبرد و توسعۀ علوم انسانی  هایی ازاین مهم این است که شبکه

مشروط بر اینکه استناد به .  اصل البته انکارکردنی نیستنقش دارند و این نقش در

شود که چیزي با درصد پایین اهمیت  بسیار می. نماي وضعیت ندانیم درصد را آیینۀ واقع

فرض کنیم تنها یک درصد از مردم کشوري دانشمند باشند یا از امکانات . بسیار دارد

 جمعیت، درصد بسیار پایینی این، در قیاس با کل. گستردة پژوهشی برخوردار باشند

توجهی از مطالب  در نت هم کافی است حجم قابل. است ولی اهمیت بسیار باالیی دارد

آن در نسبت با علوم انسانی و اجتماعی وجه مفید یا مستفید داشته باشند، هرچند 

  .درصد پایینی باشد

براي ما ها دقیقاً چه دستاوردي  بوك، یوتیوب و نظایر آن ابزارهایی مثل فیس

هاي فضاي مجازي فراهم  گویند ویژگی هاي نظري می ها و مدل برخی نظریه«اند؟  داشته

که  درحالی). 1397عبداللهی نژاد و مجلسی، (» ها است رفتاري آورندة برخی کج

 »تر آنچنان را آنچنان«هاي مزبور، تا حدي همچون هر ابزار کارآمد دیگري،  رسانه

تر پیدا  تر و فراوان چیزي که بوده آن را در اینجا آسان ي هریعنی هرکسی مشتر. اند کرده

اي از استفاده از این  حجم گسترده. کند؛ هم ارتباطات علمی و هم ارتباطات تفریحی می

هاي موسیقی، استند آپ  ، مشاهدة کلیپاستادانابزارها، حتی شاید براي دانشجویان و 

یابی، فیلم، زندگی و  الط و دوستکمدي، انتقاد و تمسخر سیاسی و غیرسیاسی، اخت

دشواري  ها است، ولی بر این اساس به مسائل ستارگان ورزش و هنر و نظایر این

گسترة همواره . اند هاي دیجیتال عامل ایجاد این وضعیت بوده توان ادعا کرد که رسانه می

در محیط ها،  ها، نشست ها، مهمانی خانه هاي پیشین در قهوه وسیعی از مردم که در زمان

اند، بعدها  قطاران، و حتی در ذهن خود، مشتري این امور بوده کار با همکاران و هم
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هاي  هاي رادیو و تلویزیون و فیلم هاي زرد و برخی برنامه ها را در روزنامه همین

تر و البته دوسویه، در  تر و آسان ها را به شکلی گسترده سینمایی یافتند و امروزه همین

  . کنند وجو می وب جست

هاي نو را در رشد و گسترش دانش  توان کارآمدي رسانه دشواري می در برابر، به

توزیع : دمکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون در پیوند هستند. خصوصاً علوم انسانی انکار کرد

این خاصیت توسعۀ اجتماعی . مندي و آزادي در هرگونه استفاده قانونی متناسب بهره

 هاي شبکه در مشارکت و تیکه عضو رسد یم نظر به«ه است که  شد گفته. ابزار است

براي ). 1395انتظاري و دیگران، (» است وابسته یتیشخص هاي یژگیو به یاجتماع

ها  تر نیازمند تربیت بهتر انسان اي که از ابزارها خوب استفاده کند بیش داشتن جامعه

 رشد درجۀ فرهنگ و آموزش مرورزمان و با هستیم تا کنترل ابزارها و این تربیت به

گاه به حدي نرسد که جز استفادة علمی و اخالقی  بیشتر خواهد شد، هرچند شاید هیچ

  .در کار نباشد

بوك و  هاي عمومی از قبیل فیس اي، وب اي شبکه من ابزارهاي رسانهامروزه به ی

 کالً هاي حدود زیادي علمی مانند ویکی پدیا و تدتاك، و شبکه هاي تا یوتوب، شبکه

هاي  اند، مثل انجمن ها و مراکز پژوهشی و افراد مستقل به راه انداخته علمی که دانشگاه

هاي زندة دنیا هم در  هاي علوم انسانی و اجتماعی به اغلب زبان اي، اقسام رشته رشته

یکی از ایرادهایی . شود سطوح تخصصی و هم در سطوح عمومی توسعه و ترویج می

ها  رسد این است که در برخی از این سایت تأمل به نظر می که کارشناختی و قابل

هاي  طور دلبخواهی و تبلیغاتی یا ایدئولوژیک و با پاسخ موضوعات مشکل و پیچیده به

هم بر آن افزوده  شود؛ نگاه سرسري و زودباور مخاطب آن اعتماد مطرح می  غیرقابل

ت از موضوعات و مسائل و شود و حاصل کار را به سهل گیري و نهایتاً سوءبرداش می

این البته وجود دارد، ولی دقت . کشاند هاي علوم انسانی و اجتماعی می مباحث و روش

 یا موردتوجه ،دنهاي معتبر و جدي وجود ندار کنیم که مشکل این نیست که سایت
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وسیله انبوه رقباي   این است که بازار شبکه به، مشکلمندان مباحث جدي نیست عالقه

انداز آن پر شده است و این البته مشکلی است که هر بازار آزادي دارد و  طضعیف و غل

تري در انتخاب داشته  خواهد دقت بیش تر می بر عهده مشتري است که اگر جنس خوب

افزایش کتاب و مجله به . طرح است عین همین سخن در مورد کتاب هم قابل. باشد

ت گسترده مجالت داراي مطالب اکثری. شود افزایش کتاب و مجله بد هم منجر می

کدام از  سطحی و ازنظر علمی بااعتبار نامعلوم و گاهی ازنظر اخالقی مضرند، ولی هیچ

  .این کاربردهاي سوء باعث انکار اهمیت و ارزش کتاب و مجله نبوده است

  

 نتیجه

هاي دیجیتال از یک منظر تولید و توزیع دانش انسانی و  هاي اجتماعی و رسانه شبکه

اند چون ظرفیت اظهارنظر براي تقریباً هرکسی به وجود  کراتیزه کردهوماعی را دماجت

بسیاري ممکن است اولی را . اند آمده است، ولی از منظري دیگر هم آن را لیبرالیزه کرده

ویژه در  که تجربیات دنیاي غیرمجازي به ولی گویا چنان. خوشامد بگویند و دومی را نه

دنیاي لیبرال و بازار آزاد، چه براي . اند ، این دو به هم وابستهطول قرن بیستم نشان داد

نظم و قاعده و پر از  کاال و خدمات چه براي اطالعات، دنیاي شلوغ و تا حدودي بی

ها با  ولی از همین دنیا انواع اختراعات و اکتشافات و پیشرفت. غث و سمین است

س بالقوه را فراهم کرد که در چون براي هرکسی این شان. تري بیرون آمد سرعت بیش

تردید نیست که . اي شانس خود را براي نوآوري و پیشرفت به آزمون بگذارد هر گوشه

ها هزار یا  همراه با صدها یا هزاران نفري که به اکتشاف یا اختراعی دست یافتند ده

ی ول. جایی نرسید یا حتی گاهی آفت آفرید هایشان به تر هم بودند که حاصل تالش بیش

به نظر . هاي آن اولی است دهد که این دومی یکی از هزینه تجربه چنین نشان می

  . کند رسد دنیاي مجازي هم از همان منطق پیروي می می
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همچون روزنامه و تلویزیون، ) تا اواخر قرن بیستم(جمعی کالسیک  وسایل ارتباط

در قرن . رساندند ن میکنندگا اي به انبوه مصرف هایی از معدود تولیدکنندگان حرفه پیام

اند و پیام از  کنندگان سابق تولیدکنندگان آماتور شده بیست و یکم انبوهی از مصرف

روشن است که در چنین . رسد کنندگان انبوه می تولیدکنندگان انبوه آماتور به مصرف

این حسن که اطالعات و حتی تحلیل علمی . خوریم و به عیبی فضایی، به حسنی برمی

کنند،  ماند و همه به اظهارنظر و حتی به تولید رو می  گروهی نخبه باقی نمیدر انحصار

آورد و ممکن است  ها معدل سطح علمی را پایین می و این عیب که آماتور بودن آن

بنابراین اگر . علم پروري هم در آن گسترش پیدا کند ها و شبه ها و بدآموزي اندازي غلط

پردازند موارد  نوعی به علوم انسانی و اجتماعی می  بههایی که ها و صفحه در انبوه سایت

انگار، سیاسی و ایدئولوژیک،  زیادي ممکن است مطالب سست، احساسی، سهل

ها را عوارض لیبرالیزاسیون ناشی  ها باشد، قاعدتاً بایستی این کننده و نظایر این تحریک

ز مجموعه آن، بر سیاق توان ا کراتیزاسیون دنیاي علم و اطالعات دانست، که میواز دم

 هم در »ناگزیري«که فاکتور  ضمن این. دنیاي غیرمجازي، امید و انتظار نتایج مثبت برد

هاي مفید و کارآمدي سرجمع مثبت آن  کند به جنبه این میان هست و این تشویق می

  .توان این سرجمع مثبت را افزود که چگونه می و به این.  فکر کنیمتر بیش

کراتیک و در نتیجه لیبرال دنیاي سایبري و عدم امکان یا روایی ومنظر به ماهیت د

جز در موارد ارتکاب جرم از این  به(ایجاد محدودیت و ممنوعیت در استفاده از آن 

رسد راه افزودن سرجمع مثبت رابطۀ علوم  ویژه در حوزة علوم، به نظر می ، به)راه

ا دادن به استفادة مفید و کارآمد هاي دیجیتال بیشتر فض انسانی و اجتماعی و رسانه

اندیشی براي  اي است که گفته شد تا نگرانی و چاره هاي چهارگانه علمی در حوزه

هاي تفریحی یا گسترش وجوه سطحی یا غلط   همچون استفاده کاهش وجوه منفی آن

طور که در پی تولید و گسترش انواع ابزارها، فرهنگ استفادة  همان. علم و اطالعات

موازات رشد فرهنگ عمومی توسعه یافت، در مورد دنیاي دیجیتال و  ها هم به از آنبهتر 
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بین  توان به آینده خوش علوم انسانی و استفاده علمی و آکادمیک هم بر همین اساس می

  . بود و از اخطارهاي آخرالزمانی نهراسید

 است، تأمل حال، در کنار تکیه به رشد عمومی فرهنگ، اقداماتی هم قابل درعین

دسترسی کردن  هاي علمی و دانشگاهی و قابل ازجمله، تالش براي افزودن سایت

اي و  ، تقویت سواد رسانه)همچون مجالت معتبر(هاي علمی و دانشگاهی پولی  سایت

تواند هم در جهت تقویت استفاده   و دانشجویان، میاستادانهاي کاربري  مهارت

مندان بیرون  ر جهت استفادة عمومی عالقهاي اهالی آکادمی مؤثر باشد و هم د حرفه

هاي سطحی و غیر معتبر یا  هاي معتبر از نوشته نیز مشکل تفکیک و یافتن نوشته. آکادمی

تبلیغی و سیاسی در موضوعات علمی براي محققان و دانشجویان هست چرا که دستۀ 

هاي  واناییتوان امید برد که افزایش ت می. نخست در میان انبوه دستۀ دوم پنهان است

هایی چون گوگل اسکالر، بتواند یافتن منابع معتبر را  تکنیکی، همچون توسعۀ سایت

  .تر کند آسان
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