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 چکیده  

را می توان تنها  1کاوی نخبگانشبکه اجتماعی ایده  .شد انجام تحلیلی رویکردی با و ایکتابخانه روش چندرشته ایبه مطالعه این

شبکه اجتماعی تخصصی و یکپارچه در حوزه ایده و مدیریت ایده کاوی نخبگان دانست که اقدامی اساسی و استراتژیک در جهت 

ایجاد جامعه نخبگان و باال بردن سرمایه اجتماعی موجود در فعالیت ها و کنش های نخبگان می باشد. فرآیند ترکیب مدیریت امور 

را می توان نقطه عطفی در حوزه جنبش نرم   2بگان، ایده سازان و نوآوران  با فناوری نوین و تحول آفرین شبکه های اجتماعینخ

ه نسل جامعمفهوم افزاری نخبه سازی و نخبه پروری و انقالب علمی و فناورانه در مدیریت امور نخبگان و افراد ایده پرداز  دانست. 

دی در الگوی دیپلماسی اقتصامفهوم جامعه بوده است و  یشرفتتکامل و پ یمتوال یحاصل نسل ها یه اپنجم به عنوان مفهوم تاز

توسعه  یاتدر ادب یدیمفهوم کل ینضمن توجه به ا .است یتاهم یزحادولت سیزدهم با شعار مشارکت نخبگان، ایران قوی و مردمی 

 دولت جدید نخبگانی و اندیشگانی یایو بدنه پو یاسالم یرانینگ او متناسب با فره یتالش شود تا نسخه بوم یشرفته،پ یکشورها

یرانی اسالمی در جهت مانع زدایی از مشارکت متخصصان ا یجامعه نسل بعد یجادا یوقت شکل گرفته و مطالعات در راستا اسرعدر 

کمک به  .شود یامه در دولت سیزدهمو نخبگان دلسوز، و رفع چالش های ساختار نهادی و الگوی منابع انسانی دیپلماسی اقتصادی 

تحول اساسی در نگرش به مفهوم ایده سازی، نخبه سازی و فرهنگ سازی در امور نخبگان، وجود زیر ساخت های مناسب، استفاده 

از نیروی علمی متخصص و کارشناسان ماهر در حوزه های مرتبط در کنار تخصیص بودجه های مناسب و مشوق های رانشی می 

 امل تسهیل کننده پیاده سازی شبکه اجتماعی پیوسته و یکپارچه ایده کاو  در عرصه سازمانی و نهادی باشد.تواند عو

 الگوی ایرانی اسالمی، دانشگاه نسل سوم، شبکه اجتماعی، مشارکت نخبگان، جامعه نسل پنجمکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 

 نسل های متفاوت آموزش از نسل اول تا نسل سوم

                                                           
1  idea mining social network 
2 social network 
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مفهوم آموزش از آغاز تا امروز خود نسل های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. آموزش نسل اول شامل درس ها و نقش کلیدی 

معلم به عنوان منبع است، به خاطر سپردن و حفظ کردن درس ها، آموزش نسل دوم شامل نقش کلیدی اینترنت در توانمند سازی 

ادالنه دانش، آموزش نسل سوم شامل فرآیند مشارکت در تولید دانش و پیشبرد مرزهای آموزش می باشد، منبع باز و نقش تسهیم ع

دانش به حوزه های بینا رشته ای، فرارشته ای و چندرشته ای می باشد. آموزش نسل چهارم نیز بر مبنای نوآوری و نقش کلیدی 

 خالقیت در فرآیند آموزش می باشد. 

 

 

 

 

 (university 3.0دانشگاه نسل سوم )



 

 

دانشگاه مدرن از بدو پیدایش، سه نسل مختلف را تجربه کرده است. دانشگاههای مدرن نسل اول، عموما آموزشی و مبتنی بر 

فعالیت های تعلیمی، و دانشگاههای نسل دوم، عموما پژوهشی و مبتنی بر فعالیت های تحقیقاتی بودند. دانشگاههای نسل سوم، 

کارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند. در عموما کارآفرین و مبتنی بر 

دانشگاه نسل سوم، محور و مأموریت کانونی نظام دانشگاهی، کارآفرینی است. در تمامی گروههای علمی، آموزش کارآفرینی همسو 

سی و پزشکی، آموزش کارآفرینی و توسعه مهارت بر مبنای نیازهای مهند -با طبیعت و ویژگی هر گروه علمی و در گروههای فنی

هر گروه و رشته علمی، باید مورد توجه باشد. برای شکل گیری دانشگاه نسل سوم و بهره مندی از مزایا و مواهب این نسل 

کانون راهبردها و سیاست دانشگاهی باید مهارت آموزی دانشجویان، اعضای هیات علمی، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی در 



دانشگاه هایی که به سوی نسل سوم گام بر می دارند در سیستم ارتقاء و استخدام   .های نهاد دانشگاه و آموزش عالی قرار گیرد

اعضاء هیأت علمی به وضعیت کارآفرینی و سابقه افراد در این زمینه بسیار حساس شده اند و این شاخص را لحاظ می کنند. در 

ع دانشگاه ها استادان بیشترین زمان خود را با همکاران دانشگاهی از دیگر دانشکده ها ) تا با اعضای دانشکده خود( سپری این نو

می کنند، از این رو یکی از برترین راهبردهای حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم ،تشکیل تیم های میان دانشکده ای است که 

رشته ای یا فرارشته ای در این تیم ها انجام می شود بلکه بسیاری از دوره های فوق لیسانس نیز نه تنها پژوهش های همگرا و میان 

دانشگاههای نسل سوم ، در کنارآموزش برای تمام دانشجویان، باید امکانات وآموزش های  .توسط اعضای این تیم ها ارائه می گردد

دانشجویان نخبه ساماندهی نمایند تا بتوانند از نیروی خالق آنان در پیشبرد ویژه را برای دانشجویان برتر ،استعدادهای درخشان و 

مرزهای دانش و خلق فناوری های مرزشکن استفاده کنندکه این آموزش عام برای تمام دانشجویان و امکانات ویژه به دانشجویان 

ویان و کارکنانی از گستره ای پهناور با زمینه ها، دانشگاه های نسل سوم با استادان، دانشج .برتر مدل دو گذرگاهی نامیده می شود

فرهنگ ها و مذاهب گوناگون کار می کنندو بین المللی شدن برای رقابت پذیری هر سازمانی عنصری ضروری است .راهبرد بین 

د از این رو، ارالمللی شدن یک اثر مستقیم مثبت بر روی سطح در گیر شدن دانشجویان در فعالیت های کارآفرینانه برجای می گذ

اتخاذ راهبرد بین المللی شدن نه تنها در کیفیت آموزش دانشجویان وآماده سازی آنان به صورت افراد کارآفرین در جامعه وبازار کار 

 .موثر است بلکه موجب رقابت پذیری و پویایی و بالندگی دانشگاه ها در عرصه فرا منطقه ای می گردد

ان یک ضرورت در فضای عملیاتی، اندیشگانی و علمی کشور و در راستای تحقق سریع تر اهداف مطالعات جامعه نسل پنجم به عنو

جامعه نسل پنجم به عنوان مفهوم تازه مفهوم و رویکردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز تدوین شده است. 

در الگوی دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با شعار مفهوم جامعه بوده است و  یشرفتتکامل و پ یمتوال یحاصل نسل ها یا

 رفته،یشپ یتوسعه کشورها یاتدر ادب یدیمفهوم کل ینضمن توجه به ا .است یتاهم یزحامشارکت نخبگان، ایران قوی و مردمی 

وقت شکل  رعاسدر  نخبگانی و اندیشگانی دولت جدید یایو بدنه پو یاسالم یرانیو متناسب با فرهنگ ا یتالش شود تا نسخه بوم

یرانی اسالمی در جهت مانع زدایی از مشارکت متخصصان و نخبگان دلسوز، ا یجامعه نسل بعد یجادا یگرفته و مطالعات در راستا

جامعه نسل پنجم یکی از  .شود یامه و رفع چالش های ساختار نهادی و الگوی منابع انسانی دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم

مفاهیم بنیادین و تازه شکل گرفته در جهان می باشد که برای نخستین بار در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است. استفاده از 

ظرفیت ها و نوآوری های انقالب صنعتی نسل چهارم شامل ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی، علم داده، علم اطالعات، روبوتیک، 

داده و بیگ دیتا، اینترنت اشیا و یادگیری ماشین و اقتصاد مشارکتی در پلتفرم موبایل در تمام حوزه ها و جنبه های اقتصادی عظیم 

و زندگی انسانی باعث شکل گیری جامعه نسل پنجم ایران خواهد شد. جامعه نسل پنجم در حقیقت شامل مطالعاتی در حوزه پیاده 

و عملیاتی برای حرکت به سمت ترکیب تازه ای از نسل های جدید علم، فناوری و جامعه سازی و زیرساخت های اندیشگانی 

همزمان با روی کار آمدن اقتصاد دانایی محور یا دانش بنیان، توسعه مبتنی بر تولید به سمت توسعه مبتنی بر دانایی  خواهد بود. 

سانی کارآفرین به جای نیروی انسانی ماهر، دانشگاه کارآفرین حرکت کرد. در این دوره، ادبیات نوآوری به جای سرمایه، نیروی ان

های کوچک و متوسط به جای سازمانهای غول پیکر، پارک ها به جای شهرک های صنعتی، به جای دانشگاه مهندس پرور، شرکت 

مت گاه ها نیز به سکوریدورهای علم و فناوری به جای مناطق بزرگ صنعتی قرار گرفت و این مسئله موجب شد تا ساختار دانش



نقشه راه شامل بخش های مختلفی از جمله سیستم ها، فرهنگ، ارزشیابی و پایش است اما در  .دانشگاه نسل سوم حرکت نماید

راهبردی باید تخصص گرایی هوشمندانه بر پایه آمایش را مد نظر قرار داد. در این روش بر ماموریت گرایی دانشگاه ها تاکید   حوزه

با برشی از نقشه علمی کشور برای استانها و مراکز آمایشی فراهم شده تا مشخص شود هر کدام از مراکز آمایشی باید در شده و تقری

ساله و برنامه چهارم توسعه کشور  20تحقق توسعه مبتنی بر دانایی که از محورهای اصلی چشم انداز  .چه محدوده ای کار کنند

نوآوری به عنوان هادی و تسهیل کننده نظام مند تحقق نوآوری در سطوح کالن، میانه و  است، نیازمند تشکیل و توسعه نظام ملی

خرد در جامعه است. این نظام با محوریت و بر پایه دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ظهور و بروز پیدا می کند. بدین 

اقتصادی، دانشگاه کارآفرین عالوه بر آموزش و پژوهش، عامل ترتیب، با بروز تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش توسعه 

تحقق نوآوری فناورانه به ویژه در فضای فناوری های پیشرفته می گردد و از این طریق پایه های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه 

 از فرهنگ و بوم دارای نمونه های برای تحقق توسعه مبتنی بر دانایی فراهم می شود. این امر در کشورهای مختلف دنیا و مستقل

گانه شرایط علی از جمله )تعهد و گرایش مدیریت و رهبری  ششمقوله های عمده و هسته ای در قالب ابعاد . موفق فراوانی است

داخله مبه کارآفرینی، بین المللی شدن(، زمینه ای )انعطاف پذیری قوانین و مقررات و حمایت مالی و سرمایه گذاری کارآفرینانه(، 

گر )پیمان متعهدانه دانشگاه و صنعت، حمایت های فرا سازمانی(، راهبردها )برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی، آموزش های رسمی 

و غیررسمی کارآفرینی، هماهنگی کریدور های کارآفرینی( و پیامدها )بهبود و تضمین کیفیت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و رضایت 

 ر سطح دانشگاه به عنوان پارادایم نگریسته شده است.دمندی دانشجویان( 

  3جامعه نسل پنجم

جامعه نسل پنجم به عنوان مفهوم تازه ای حاصل نسل های متوالی تکامل و پیشرفت مفهوم جامعه بوده است و حایز اهمیت 

هنگ ایرانی ومی و متناسب با فراست ضمن توجه به این مفهوم کلیدی در ادبیات توسعه کشورهای پیشرفته، تالش شود تا نسخه ب

 اسالمی و بدنه پویای دانشگاهی کشور در اسرع وقت شکل گرفته و مطالعات در راستای ایجاد جامعه نسل بعدی ایرانی مهیا شود. 

                                                           
3 society 5.0 



 

می باشد، جامعه ای که در آن ارزش  5و توجه به حل مساله 4رویکردهای کلیدی در جامعه نسل پنجم شامل ایجاد ارزش

، استفاده 6مقدم بر سود و منفعت اقتصادی است، توجه به ارزش برندها و ماندگاری در کنار تنوع و گستردگی توانمندی های فردی

هر نقطه ای از خدمات ، جامعه ای که همه بتوانند در هر جا و از 7از همه پتانسیل های جامعه، مرکز زدایی و رها شدن از مرکز گرایی

می باشد و همه افراد قادر به حضور  8استفاده کرده و فرصت های خود را محقق سازند. جامعه ای که دارای االستیسیته و جهندگی

به معنای تطابق و همراهی انسان و طبیعت در این جامعه حاصل   9در چالش ها در امنیت کامل هستند. هارمونی محیطی و پایداری

 . شده است

 

                                                           
4  value creation 
5  problem solving 
6 diversity 
7 decentralization 
8 resilience 
9 sustainability 



 

 جامعه نسل پنجم و صنعت نسل چهارم 

بود، جامعه   10جوامع در دوران تکامل خود نسل های متفاوتی را پشت سر گذاشته اند، تولد جامعه انسانی همراه با جامعه نسل اول

سال پیش از میالد جامعه کشاورزی بود که از سیزده هزار  11ای که بر مبنای شکار و همراهی با طبیعت استوار بود. جامعه نسل دوم

بود که در قرن هجدهم میالدی شکل گرفت   12مسیح شکل گرفت و تا انقالب صنعتی استوار بود. جامعه نسل سوم جامعه صنعتی

بود که با آغاز قرن بیستم شروع شد و  13و بر مبنای اختراع موتور اسب بخار و تولید انبوه بود. جامعه نسل چهارم، جامعه اطالعاتی

نیز جامعه فوق هوشمند است   14امپیوتر و پردازشگرهای اطالعاتی و تقسیم اطالعات مستحکم شد. جامعه نسل پنجمبا اختراع ک

 که با همراهی نسل های چهارگانه صنعت توانسته طلیعه دار جامعه نوین پیشرفته باشد. 

 

 نسل ها و نسخه های تکامل مفهوم صنعت

دیریت و توسعه، همزمان با پیشرفت جامعه و در اقتصاد صنعتی شکل گرفت و به عنوان یک مفهوم کلیدی در ادبیات م 15صنعت

باشد، صنعت در نسل اول شامل مکانیزاسیون، موتور بخار و نیروی آب و باد می خود دارای نسخه ها و نسل های چهارگانه می

یون جه می شویم. نسل سوم صنعت با اتوماسباشد، در نسل دوم صنعت با تولید انبوه، شکل گیری کارخانه و خط تولید و مونتاژ موا

                                                           
10 hunting society 
11 agrarian society 
12 industrial society 
13 information society 
14 super smart society 
15 industry 



و کامپیوتر همراه است و در نسل چهارم صنعت این حاکمیت سیستم های سایبرنتیکی و سایبر فیزیکال است که بر محیط های 

 صنعتی حاکم خواهد بود. 

 

جامعه نسل پنجم یا جامعه فوق هوشمند جامعه ای مبتنی بر مطالعات در مرزهای دانش، بر مبنای خصلت بینا رشته ای، چند رشته 

ای و فرارشته ای می باشد. جامعه نسل پنجم بر مبنای پلتفرم سرویس و خدمات استوار می باشد، استانداردسازی رابط های کاربری، 

در حوزه امنیت، عظیم داده ها، توسعه منابع انسانی و حرکت به سمت ایجاد سرمایه انسانی، و در فرمت های داده، پیشرفت ها 

 نهایت یکپارچه سازی فضای سایبر با فضای انسانی و فیزیکی می باشد. 

ا و نوآوری هشبکه اجتماعی ایده کاوی  به عنوان اولین شبکه تمام الکترونیک و مبتنی بر وب جهت  تولید، بررسی و ارائه ایده 

 های برنامه های سیاست اساس بر های قابل تجاری سازی به واحدهای صنعتی و شرکت ها جهت رفع مسایل و معضالت صنعتی 

ایجاد مکان و پورتالی جهت جمع آوری ایده ها و افکار دانشجویان و متخصصان دانشگاهی  منظور به و دولت توسعه چهارم و سوم

 -تحقیقاتی دستاوردهای سازی تجاری دانشگاهی، از شرکت ها و واحدهای صنعتی در محیط هایبر مبنای اطالعات دریافتی 

 مراکز یگرد به دانشگاهی مراکز از فناوری و دانش انتقال در تسهیل دانش بنیان، متوسط و کوچک کارهای و کسب توسعه کاربردی،

یک  ایجاد شبکه اجتماعی ایده کاو، اصلی مأموریت. استمطرح شده  و ایجاد جامعه، نیازهای نمودن برطرف و صنعت و جامعه

برای شبکه سازی نخبگان، ایجاد جامعه دانشجویی و پژوهشی از ایده سازان و نوآوران، مشاهده آخرین  اطمینان قابل مرکز پایگاه و

و سازمان های خصوصی مسایل و موضوعات مورد نیاز در حوزه های صنعتی و دریافت نیازهای پژوهشی و ایده محور شرکت ها 

و دولتی و ارائه این موضوعات و سرفصل ها به کاربران و ایجاد پورتالی برای دریافت ایده ها و نظرات به صورت مبتنی بر وب 

می باشد. شبکه اجتماعی ایده کاوی نخبگان به عنوان یک اتاق ایده الکترونیک برای اولین بار از جدیدترین و به روز ترین متدهای 



، ایجاد شیوه های نوین تعامل و تفکر در حوزه ایده ها و دریافت بازخورد 18، آزمون های شناختی و ذهنی17، بارش ایده16نگاریذهن 

 دانشگاهی آموختگان دانش و کارآفرینان هدایت و حمایت ها و نظرات به صورت روز به روز و بر خط استفاده می کند و با هدف

شبکه اجتماعی ایده کاوی نخبگان . باشد می جامعه نیازهای برآوردن جهت دانشگاهی های پژوهش و ها ایده تجاری سازی منظور به

 ویژه امکانات به توجه با قابلیت استقرار و حضور در میان دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی را داشتنه و 

 کننده،لتسهی و مرکز دارای نقش حمایتی یک عنوان به تجاری و تیصنع مراکز به نزدیکی موجود در هر دانشگاه و پژوهشی و علمی

 می سریعت و تسهیل را بنیاندانش متوسط و کوچک های بنگاه رشد و گیریشکل فرآیند فنی، و مشاوره آموزشی، خدمات ارائه با

شبکه اجتماعی ایده کاو نخبگان با ارسال درخواست های . شود می جامعه در تکنولوژی انتقال و ثروت دانش، تولید به منجر و کند

عضویت به تمامی متخصصان و کارشناسان دانشگاهی نخبه و زبده در حوزه های فنی و تخصصی گوناگون این امکان را فراهم می 

در صورت داشتن  کند که تمامی اعضا هر روزه از ایده ها و مسایل و معضالت صنعتی و فنی در گوشه و کنار کشور آگاه شده و

ایده یا راه حل آن را در پایگاه به اشتراک گذاشته و بر اساس موضوع به عقد قراردادی با طرف مقابل منتهی شوند. ارسال خبرنامه 

ها و ذهن نگاری های برتر و ایجاد هسته های رشد و بهبود ایده را می توان از راهکارهایی دانست که برای اولین بار می تواند از 

پتانسیل های بالقوه موجود در ها و تخصص ها در بستر مجازی و اینترنتی استفاده و هم افزایی های ایده محور را شکل دهد.   ذهن

ری فراگی مفهوم شبکه اجتماعی در ترکیب با گروه و جامعه نخبگان، ایده سازان، صاحبان کسب و کار خالق و نوآوران  نظیر 

گسترش روزافزون و اقبال تمامی صاحبان صنایع  ،موردی و گسستهبه صورت  صان و نخبگانو گروه های پراکنده متخص هاشبکه

و کسب و کار و شرکت های بزرگ به هم افزایی و بهره گیری از نیروهای خالق و نوآور به جای نیروهای آموزش دیده و صرفا 

 باطی نظیر تبلت ها و گوشی های هوشمند در سازمانتحصیلکرده و دارای مدرک، گسترش استفاده و ضریب نفوذ باالی ابزارهای ارت

و  ها برای مشتری و سرویس دهنده، بهبودکاهش هزینه ها و تمایل به حضور در برنامه های شبکه ای در حوزه ها و سازمان ها،

و نوآوران جامعه،  مفاهیم و فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و فرهنگ سازی در امور ایده سازان، خالقانرو به رشد  حرکت

روند رو به رشد ساخت و تولید نرم افزار و اپلیکیشن ها برای گوشی ها و تبلت ها در ایران و اهمیت پیاده سازی شبکه  اجتماعی 

ایده کاو نخبگان روی پلتفرم های متفاوت، وجود زیرساخت های بومی و بهینه در کشور نظیر برنامه نویسان و شرکت های داخلی 

نده سرویس های تکمیل کننده فرآیند شبکه ایده کاو نخبگان نظیر بنیاد ملی نخبگان، جشنواره ها و فستیوال های ایده محور ارایه ده

و استارت آپ ویکندها جهت جمع آوری و ایجاد گروه های نخبه و ایده ساز در حوزه تجارت و کسب و کار ، مزیت های رقابتی 

تماعی تخصصی و یکپارچه در حوزه ایده و مدیریت ایده کاوی نخبگان، حرکت سریع و موجود در شبکه سازی و ایجاد شبکه اج

رشد در جهت شاخص های نقشه جامع علمی کشور و اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوری اسالمی و افق فناوری و 

نشان  هنگام سازمان ها و نهادهاتکنولوژی ایران ، در کنار مزیت های موجود در شبکه سازی نخبگان، به روز سازی و خدمات ب

قش این شبکه در آینده و نرشد و مزیت های بنیادین موجود در شبکه اجتماعی ایده کاو نخبگان می باشد.   ی پتانسیل باالدهنده

کلیدی آن در تولید علم و جنبش نرم افزاری حقیقی در سازمان های ایرانی و حرکت گسترده برای پرش و گام جهشی علمی و 
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اورانه در سایه توجه به این فرآیند کلیدی و نوین نهفته است.  نقشه راه و پیاده سازی برنامه جامع استراتژیک فرآیند طراحی و فن

پیاده سازی شبکه اجتماعی ایده کاو نخبگان را می توان با پیکربندی و ایجاد سناریوهای متفاوت شبکه سازی و بازنگری در شیوه 

و مدیریت امور نخبگان و ایده سازان به شکل نوین و بیزینس محور در کشور و منطقه پیاده سازی  های موجود در گروه سازی

کرد. اولین اصل موجود در طرح نوین و اختراعی شبکه اجتماعی ایده کاوی نخبگان را می توان پرهیز از هرگونه تعاریف موجود 

و محدود نمودن نخبه به قرارگیری در حصار و قالب سخت و  از نخبه و فرد خالق دانست و در تقابل اساسی با تعریف سازی

خشک تعاریف فعلی موجود در جامعه به سمت شبکه اجتماعی ایده کاو به عنوان پنجره و محیط تعاملی باز و گسترده حضور 

القانه رات نوین و خنخبگان از هر شکلی دانست. در شبکه اجتماعی ایده کاوی نخبگان این محیط و تعامالت شخص با ایده ها و نظ

در کنار استقبال و اقبال صاحبان صنایع و کسب و کار از ایده های یک شخص است که درجه نخبگی و خالقیت فرد را تعیین می 

 کند.  

 شبکه سازی نخبگان و ایجاد جامعه ایده ساز

یت که هدف آن به اشتراک گذاشتن یک قابلپیوندی نسبت داد توان به هر مجموعه یا سیستم درونرا می "شبکه" ه به طور کلی، واژ

 توانیا توانایی بین دو یا چند نظام در محدوده مکان و زمان است و در حالت مطلوب، محدودیت مکانی و زمانی ندارد. در واقع، می

ها، از این شبکه ایگونه اند.ها مانند: تلفن، فکس و کامپیوتر که به هم متصلای است از اشیا یا دستگاهاینگونه گفت: شبکه، مجموعه

اند های اجتماعی ساختاری اجتماعیها با یکدیگر ارتباط دارند؛ به عبارت دیگر، شبکهاجتماعی هستند. در این نوع از شبکه، انسان

ند. کن های از پیش تعیین شده با یکدیگر تعاملاند تا در موضوعات و مقولههای انسانی میان خود ایجاد کردهکه افراد و سازمان

نیز  های اجتماعیتوان خانواده، بستگان، قبیله، دوستان و همکاران دانست. نوع دیگری از شبکهترین شبکه اجتماعی را میساده

ر، پذیرد. در بیانی ساده و مختصپایه رایانه و اینترنت، و به گونه برخط )آنالین( انجام میوجود دارند که در آن روابط اشخاص، بر 

افزارها مها، نرای برخط که کاربران آن، مُجاز به اشتراک اطالعات، تصاویر، فیلماند: جامعهها را چنین تعریف کردهز پایگاهاین گونه ا

برشمرد  2توان چکیده وب های اجتماعی را میو...، برقراری ارتباط با دیگران و کشف نشانی ارتباط افراد جدید هستند. چنین شبکه

ای اجتماعی هپردازند. همچنین بیشتر شبکهها به ساختن محتوای وب میمشارکت و همفکری و با استفاده از برنامهکه در آن، اعضا با 

نند؛ به کهای گوناگونی مانند: رایانامه، خدمات پیام فوری، اشتراک تصاویر، موسیقی، صوت و فیلم برای تعامل کاربران فراهم میراه

نیداری، ای شها عناصر ارتباطی مانند ایمیل، تابلوی پیام، پیام فوری و گپ با وسایل رسانههعبارت دیگر، در این دست از پایگا

 دیداری و نوشتاری با هم به صورت ترکیبی در یکجا وجود دارند. 

 سابقه کاربرد واژه شبکه اجتماعی

صورت گرفت. جی ای بارنز  1945سال  شاید مفهوم شبکه اجتماعی همزمان با پیدایش بشر باشد، اما کاربرد و جعل این واژه در

کنند ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص میبرای مشخص کردن الگوهایی از رشته "شبکه اجتماعی"برای نخستین بار از اصطالح 

 جی ای بارنز از واژه شبکه اجتماعی برای بررسی رود.و به صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی به کار می

 های اجتماعی ممکنهای اجتماعی در روستایی در نروژ استفاده کرد. او در این مطالعات به این نتیجه رسید که همه زندگیپیوند



ازند. ساند و یک شبکه کلی از روابط را میهایی به هم متصلای از نقاط دیده شوند که برخی از آنها با خطاست به منزله مجموعه

وار برای نشان دادن الگوهایی از پیوندها، با گنجاندن مفاهیمی که عموم مردم به صورت سنتی به کار ای نظامنهاو این واژه را به گو

های بکههای شچنانکه گذشت، پایگاه بردند مانند قبیله و خانواده، و مفاهیم جامعه شناسان مانند جنسیت و قومیت استفاده کرد.می

های ارتباطی جدید رواج یافت که در آن موجودات اند که با پیدایش فناوریهای اجتماعیهای دیگر شبکهاجتماعی نیز از گونه

های مندیمند به جستجوی عالقهگذرند، یا عالقههای خود را به اشتراک میها و فعالیتمندیانسانی در یک تعامل چند سویه، عالقه

ای وب هها محدود به پیدایش و رواج اینترنت و رهیافترتباط بین انسانگفتنی است که سابقه این گونه ا اند.های دیگرانو فعالیت

 ها وجود داشت. های پیش از آن نیز چنین تعامالتی بین انساننیست؛ بلکه در سال 2

 دو تعریف برای او تالش و 19تونیس زمان از. کندمی فراهم را کاربران از جدید اجتماعات گیریشکل مجال مجازی فضای

 رو" گیفرهن و اجتماعی علوم متفکران همه بعد به( گمنشافت و گزلشافت) "جامعه" مقابل در "اجتماع" یعنی انسانی معتج گونه

 هر .اندکرده عنوان اجتماع "بنیانی خصائص از را عقالنی روابط نه و عاطفی روابط بر ابتناء" و ،"تعداد محدودیت" ،"بودن رو در

 اصطالح زا دارند تمایل اینترنت کنندگان مطالعه از بسیاری رو، در رو نه و استواسطه  با ایرابطه مجازی فضای کاربران روابط چند

 معنایی دامنه و حوزه تا است انجام حال در متعددی هایتالش میان این در .کنند استفاده کاربران جمع به اشاره برای "اجتماع"

 خانم هایتالش به توانمی ازجمله. سازد روشن مجازی، فضای کاربران تجمعات به اشاره برای را اصطالح این جدید کاربردهای

 به که رسمی هایسازمان و هاشبکه به این مجموعه. استشده ارائه یوسینفو سایت در ونچرلی نظرات .کرد اشاره ونچرلی شلینی

 و رانکارب اجتماعات موضوع به ادامه در و پردازدمی دارند اشتغال مجازی فضای در ارتباطاتی مقررات و روابط به بخشیدن سامان

 کاییآمری جوانان بین درفیس بوک و مای اسپیس  قبیل از اینترنت برپایه اجتماعی هایشبکه .کندمی اشاره آنها هایخصوصیت

 پیدا یجدید دوستان افراد درآنها که هستند فضاهایی که حال درعین اجتماعی هایشبکه این. اندکرده کسب سزایی به محبوبیت

 نهاآ در که هستند نظر تبادل برای هاییمکان دهند،می قرار شان زندگی تغییرات جریان در را خود قدیمی دوستان یا و کنندمی

 جهان دیگر کشورهای در خود امثال با بتواند جوان یک که قابلیت این .گذارندمی اشتراک به هم با را خود نظرات و عقاید جوانان

 قرار حثب مورد و شوندمی معرفی جدید هایایده آنها در که شوند تبدیل مکانی به هاشبکه این تا شودمی باعث کند برقرار ارتباط

 .گیرندمی

  20آرمانشهر و اتوپیای ایده

ی و ایده ایده سازشبکه سازی و شبکه اجتماعی ایده کاو را می توان استفاده بهینه و مناسب از قابلیت های شبکه اجتماعی برای 

از تحت  -پروری دانست. شبکه اجتماعی ایده کاو را می توان محیطی دانست که قابلیت پیاده سازی بر روی پلتفرم های گوناگون

است. هدف   21را داشته و مکانی برای رشد و تبلور ایده ها  -وب گرفته تا اپلیکیشن های مبتنی بر تبلت ها و اسمارت فون ها

را می توان فراهم سازی ساختار شبکه ای مناسب برای تبلور و رخ دادن جرقه های ذهنی و فرهنگ سازی برای  شبکه ایده کاو
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شبکه اجتماعی ایده کاو نخبگان به دنبال ایجاد فضایی   دانست.  22ایجاد رفتار و تفکر ایده محور و در نهایت رسیدن به رخداد ایده

و کانونی شدن   24است تا با استفاده از محیط و فضای شبکه اجتماعی به همگرایی و همراستایی ایده ها  23برای رخ دادن ایده ها

بپردازد. شبکه اجتماعی ایده کاو از تمامی افراد اندیشمند و ایده ساز بدون درنظر گرفتن محدودیت و تعاریف   25ایده های مرتبط

  30و بازاریابی  29، توزیع28، تعامل27، همکاری26ماعی ایده کاو مکانی برای اشتراکقالبی دعوت به اشتراک و تعامل می کند. شبکه اجت

با ایجاد شبکه اجتماعی ایده کاو نخبگان هر کس این مزیت را دارد که در فرآیند نظام یافته ایده سازی، ایده پروری   است. ایده ها

اشته باشد. با عضویت و قرار گرفتن در شبکه اجتماعی متمایز د  31و حل مسایل یاری رسان باشد و برای خود یک حساب کاربری

هر کس برای خود یک حساب کاربری یا اکانت ایجاد می کند و حساب کاربری هر شخص شامل اطالعاتی در خصوص  32ایده کاو

ایده کاو هر شخص در شبکه اجتماعی   33حوزه های فعالیت و تخصص و رشته تحصیلی فرد ایده پرداز می باشد.  پروفایل کاربری

تخصصی   35، قابلیت ایجاد بالگ34دارای قابلیت های زیادی از جمله ارزش های مرکزی و عالیق اصلی شخص در حوزه ایده سازی

می باشد. تحلیل   37، و بوک مارک های تخصصی36برای ثبت ایده ها و نظرات فرد، دیواری برای ارسال پیغام های آنالین و آفالین

یت پروفایل فرد نیز به شکل برخط و همزمان صورت می گیرد که شامل وضعیت آماری پشتیبانان های آماری متفاوتی از وضع

و کامنت ها و نظرات انتقادی و تخصصی درباب ایده های فرد  41، ایده های پشتیبانی شده40، ایده های مشابه39، مشترکین ایده38ایده

 می باشد. 

 در حوزه کسب و کار  42اعینیاز سازمان به نرم افزار ها و اپلیکیشن های اجتم

                                                           
22 idea event 
23 make ideas happen 
24 converge 
25 idea focus 
26 share 
27 collaboration 
28 interact 
29 distribution 
30 marketing 
31 account 
32 sign up 
33 profile 
34 idea making 
35 blog 
36 message wall 
37 bookmark 
38 idea supporter 
39 idea sharing 

40 related ideas 

41 supported idea 

42 social business software 



در حوزه کسب و کار و ایجاد فرآیندهای خالقانه   43برای تامین نیازهای اساسی هر سازمان به ایجاد محیط های تعاملی جامعه محور

ید لو نوآورانه به شکلی نظام یافته در محیط سازمانی و استفاده از مزایای برون سپاری و نبوغ جمعی افراد خالق و ایده ساز و تو

هم افزایی ایده الزم است که ماژول های ایده محور و شبکه اجتماعی مبتنی بر ایده کاوی در ساختار های سازمانی فعال شوند. فعال 

شدن ساختارهای شبکه ای در حوزه نرم افزار سازمانی و سوق دادن این مفهوم به سمت ایده محوری قادر است بهره وری و کارایی 

یم و انتقال ایده ها به بخش های مختلف سازمان را بهبود بخشیده و یکپارچه سازی مستقیم و بی واسطه ای سازمان و قابلیت تسه

را در ساختار ایجاد کند. شبکه اجتماعی ایده کاو این قابلیت را دارد که به شکل انعطاف پذیری در ساختارهای کسب و کار با 

دهد. در هر محیطی چنانچه فرد قادر باشد فناوری نوینی را ابداع نماید،  فیلدهای تخصصی متفاوت جاگیر شده و خود را انطباق

محصوالت و خدمات موجود را به لحاظ فنی ارتقا دهد یا سرویس های موجود را بهبود بخشد می تواند روسش ها و متدهای 

. یکپارچه سازی و انعطاف پذیری خالقانه خود را در شبکه اجتماعی ایده کاو به معرض بررسی و تحلیل گذاشته و معرفی نماید

شبکه اجتماعی ایده کاو با ساختارهای سازمانی متفاوت می تواند به ایجاد محیطی تعاملی و همراه با بازخورها و ورودی های موثر 

ه و جامعه و کارا منجر شود که مشترکان و کارفرمایان و کارمندان را از مزایای موجود در شبکه اجتماعی ایده کاو بهره مند ساخت

 ایده ساز و نوآوری را به ساختار سازمان تزریق نماید. 

 در ساختارهای سازمانی با محوریت شبکه اجتماعی  44جریان ایده

شبکه اجتماعی ایده کاو به عنوان یک ساختار و ماژول ایده محور همراه با رابط کاربری زیبا و جذاب در کنار ایجاد محیط تعاملی 

اعی این توانایی را دارد که جریان ایده را در ساختار سازمانی ایجاد کرده و با اینترفیس و رابط کاربری خود برای رسانه های اجتم

به ایده ها تحقق بخشد. شبکه اجتماعی ایده کاو به عنوان یک ماژول تحت  47، و اولویت بخشی46، ارزیابی45به فرآیند جمع آوری

 ون تطابق یافته و با فرآیندهای تشریک، تعامل و توزیع درگیر شود.وب قادر است با جریان کاری سازمان های گوناگ

  48شتاب دهی به نوآوری

نوآوری و خالقیت فرآیندی است که به شکل بدون قاعده و تا حدودی جرقه وار در ذهن انسان شکل می گیرد، از این رو نوآوری 

ی دانست. با افزودن نوآوری و ایده سازی در سازمان و را می توان بخش ارگانیک و زیستی موجود در هر فرآیند و جریان کار

تبدیل آن به یک فعالیت اجتماعی می توان ویژگی های کنش اجتماعی افراد را تغییر داده و سازمانی با سرمایه اجتماعی فعال در 

یده ساز افزایش پیدا کرده و ایده حوزه ایده سازی و نوآوری ایجاد کرد. در چنین وضعیتی امکان دیده شدن ایده ها و افراد نوآور و ا
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44 idea stream 

45 gathering 

46 evaluation 

47 prioritize 

48 drive innovation 



را پیدا می کنند. شبکه اجتماعی ایده ساز می تواند جامعه ای از ایده سازان و نوآوران سازمانی  49ها امکان دیده شدن و به چشم آمدن

را داشته و می تواند نظرات و بازخورهای افراد را نسبت به ایده هایش مشاهده   50را ایجاد کند که هر کس قابلیت ثبت و پست ایده

 از فعالیت های اجرا شده توسط کاربران می باشد. 53و پخش ایده 52، رای دادن به ایده51نماید. نظردهی روی ایده

 

  54فراخوانی و ارتباط بی واسطه با بازخورها

سازان به شکل شبانه روزی باز است و با استفاده از پتانسیل های موجود در ساختار خطوط ارتباطی و تعاملی با کاربران و ایده 

شبکه اجتماعی برای کسب و کار می توان به جای استفاده از الگوهای قدیمی بازخور و جعبه های محاوره ای از مکانیسم های در 

زمان و لحظه ای رخ می دهند و در این سیستم این قابلیت  دسترس و قابل پیگیری استفاده کرد. همانطور که می دانید ایده ها در هر

 وجود دارد که هر ایده ای متناسب با نظرات و رای داده شده به نقطه باالتر ارجاع داده شود. 

 55تصمیم گیری در شرایط تبدیل ایده سازی به یک فعالیت اجتماعی

تولید ایده را ردیابی و مانیتور کرد و از همین رو فضای شبکه در فضای شبکه اجتماعی  ایده کاو  می توان شیوه ها و روش های 

اجتماعی ایده محور می تو اند منبعی برای کارشناسان و تصمیم های کارشناسی و استراتژیک در هر حوزه ای باشد. رقابت و حرکت 

ی می تواند در حوزه های تخصص ایده ها به شکلی برقرار می شود که جنبه های مشوقی و انگیزشی باالیی داشته باشد و هر کس

مربوط به خود وارد شده و با دیگر افراد تعامل داشته باشد. تصمیم ها در چنین محیطی دارای پشتیبان های تخصصی بوده و محیط 

 دانست. 56تعاملی موجود در شبکه اجتماعی ایده کاو را می توان دارای قابلیت سیستم های پشتیبان تصمیم گیری

  57ایده بارش به شکل کانونی و تمرکز یافتهطوفان فکری یا 

شبکه اجتماعی ایده کاو نخبگان به عنوان یک محیط تعاملی به صاحبان کسب و کار این اجازه را می دهد که در پروفایل ها و 

ه اصفحات تخصصی خود برای شرکت یا محصوالت خود یک کمپین و صفحه ویژه ایجاد کرده و نظرات جامعه کاربران را به همر

به هر موضوع در کنار قابلیت ایجاد  58بازخوردهای آنان به شکلی بی واسطه و نوین تجربه کنند. تخصیص آرای اختصاص داده شده

                                                           
49 visibility of ideas 

50 post ideas 

51 comment 

52 vote 

53 share 

54 solicit feedback 

55 decision making and decision support 

56 decision support system 

57 focused brainstorming 

58 vote allocation 



این امکان را به کاربران می دهد تا سابقه های موجود و کامنت های قبلی را مشاهده کرده و برآیند  59داشبوردها و صفحات طوماری

و ایده های مطرح شده داشته باشند.  در چنین فضایی می توان امکان ایده بارش و طوفان فکری را در دقیقی از مباحث و نظرات 

قالب یک اتاق ایده به بهینه ترین و کامل ترین شکل تجربه کرد. فرایندهای موجود در اتاق فکر و تعامالت مبتنی بر بارش فکری 

، تقویت و 60مامی مراحل طوفان فکری روی ایده ها شامل ضبط و ثبت ایدهبه شکل کانونی و متمرکز شده می تواند فراهم کننده ت

 باشد. 62، نقد و آنالیز ایده و اصالح و بهبود ایده61پرورش ایده

 ویژگی های شبکه اجتماعی ایده کاو برای پلتفرم سازمانی

 ویژگی های شبکه اجتماعی ایده کاو برای پلتفرم سازمانی شامل موارد ذیل است: 

 بری ساده و جذاب برای جلب توجه کاربر و استفاده از محیط ذهن انگیز و شیوه های تحریک و انگیزش فعالیت رابط کار

 ذهنی

 63قابلیت رای دادن و الیک زدن روی ایده ها و تایید با یک کلیک 

  قابلیت ایجاد صفحات بحث و اظهار نظر به شکل ساده برای کاربران 

 ایده قابلیت جستجو و دسته بندی کارکردهای 

  دارای رابط کاربری انعطاف پذیر و سفارشی شده برای صاحبان کسب و کار و امکان ورود مختص کارکنان و اعضای یک

 سازمان

 دسترسی به فیلتر ها و قابلیت بینش روی ایده جهت شناسایی داغ ترین و خالقانه ترین ایده ها 

 بت ایده، رای ایده، کامنت روی ایده، تبلیغ و بازاریابی ایدهمشاهده کلیه کنش های ایده محور کاربر شامل ایجاد  ایده، ث 

 و شیوه های مهندسی ذهن و ایده نگاری 64قابلیت دسترسی به ابزارهای نگاشت ذهنی 

 قابلیت پیاده سازی روی پلتفرم ها و سیستم های عامل متفاوت نظیر آندروید و آیفون در قالب اپلیکیشن های جداگانه 

  جامعه ایده سازان و نخبگان در حوزه سازمان و فرآیندهای سازمانیشبکه سازی و ایجاد 

 ترکیب فناوری شبکه های اجتماعی و سامانه های مدیریت امور نخبگان 

  مشکالت موجود در حوزه های ایده محور و حل خالقانه مسایل و مشکالت موجود در سازمان ها نظیر عدم یکپارچه بودن و

 سازی نخبگانیکدستی در گروه بندی و شبکه 

 جهت دهی نخبگان و حرکت در راستای اولویت های پژوهشی کشور و ایجاد شبکه اجتماعی ایده کاوی 

  برنامه ای کاربردی و منعطف که برای اکثر سیستم عامل ها و پلتفرم ها نوشته شده باشد و برآورد کننده نیازهای مخاطبان خاص

 لید ایدهو دانشجویان در حوزه ثبت ایده و مشارکت در تو
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61 nurture 
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64 mind mapping 



 ایجاد شبکه اجتماعی ایده کاوی دانش بنیان، آموزش محور، تولید کننده دانش و فناوری، و منطبق با نیازهای تخصصی کشور 

 

 یاستیس یشنهادهایو ارائه پ یریگ جهینت

وی در الگو  مفهوم جامعه بوده است یشرفتتکامل و پ یمتوال یحاصل نسل ها یجامعه نسل پنجم به عنوان مفهوم تازه امفهوم 

هوم مف ینضمن توجه به ا .است یتاهم یزحادیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم با شعار مشارکت نخبگان، ایران قوی و مردمی 

نخبگانی  یایوو بدنه پ یاسالم یرانیو متناسب با فرهنگ ا یتالش شود تا نسخه بوم یشرفته،پ یتوسعه کشورها یاتدر ادب یدیکل

یرانی اسالمی در جهت مانع ا یجامعه نسل بعد یجادا یوقت شکل گرفته و مطالعات در راستا اسرعدر  و اندیشگانی دولت جدید

زدایی از مشارکت متخصصان و نخبگان دلسوز، و رفع چالش های ساختار نهادی و الگوی منابع انسانی دیپلماسی اقتصادی در 

 .شود یامه دولت سیزدهم
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