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ستفاده از اینترنت، مقدمه: شبکه  وجودآورده است به تعامالت گروهی و از ارتباطات جدیدی پارادایم ظهور و گسترش ا که 

ی  تخصووصووی نظیر: های اجتماعی به دو گروه عمومی نظیر فیسووبو ، توییتر و ششش و شووبکه هامی شووودش شووبکه خوانده اجتماعی

ه حاضوور، با هدت تبیید دیدگاه اعیووای هیلت عدمی درباره  فعالیت در گیت، مندلی وآکادمیا تقسوویم  می شوووندش مقال ریسوور 

 ی اجتماعی تدوید شده استش هاشبکه

سی:روش صدی مطالعه اید شنا شدش ابزار ا صاحبه ،هاداده گردآوری کیفی بودکه با روش تحدیل محتوا انجام  ساختار  م نیمه 

 نظری بودش اشباع به رسیدن هامصاحبه تعداد خصوص در پژوهشگر یافته بودو معیار اصدی

ها ) تعامل ارتباطی، جسووتجوی دان ، اشووترا  طبقه اصوودی شووامل زمینه3، منجر به اسووتخرا  هاتحدیل حاصوول از داده: هایافته

شکلهادان (چال  شگاه، فعالیت ت صی، حمایت دان شخ ی ها)کمبود وقت، عدم آگاهی و مهارت ( و الزامات)مدیریت دان  

 طبقه اولیه گردیدش  57زیر طبقه و  11عدمی، حمایت دولت( و 

های اجتماعی عدمی  نیازمند بررسووی رشووته عدم اطالعات و دان  شووناسووی در شووبکهمیفعالیت اعیووای هیلت عد :گیرینتیجه

 ستشهای الزم برای حیور اساتید در اید شبکههامشکالت و از بید بردن موانع و کسب مهارت

 شهای اجتماعی عدمی، اعیای هیلت عدمی،  مدیریت دان  شخصیشبکه ها:کلید واژه

 مقدمه  وبیان مسلده
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گیری امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل

شماری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفتگو  ستیم که امکانات بی  سل جدید از ابزارهای اینترنتی ه و به ن

ی اجتماعی مجازی هاطور کدی ارتباط دوسووویه فراهم آورده اسووتش از جمده اید ابزارها، می توان به شووبکه

ای از خدمات مبتنی بر وب است که اید امکان را برای اشخاص فراهم اشاره کردش شبکه اجتماعی، مجموعه

یق،  با دیگر اعیوای شوبکه آورد که توصویفات عمومی یا خصووصوی برای خود ایجاد کنند واز اید طرمی

ارتباط برقرار کنند، خود را به دیگران معرفی کنندو اطالعاتشوووان را به اشوووترا  بگذارندش با حیوووور در 

های اجتماعی خود با دیگران را حفظ کرده و همچنید، ارتباطتوانند ارتباطی اجتماعی، افراد میهاشوووبکه

ی اجتماعی را  به دو گروه عمومی هاوان، شوووبکهدر یک دسوووته بندی کدی می تجدیدی را شوووکل دهندش 

ی تخصصی محسوب می های اجتماعی عدمی جزوشبکههای  تخصصی  تقسیم بندی کردش شبکههاوشبکه

ی آموزشووی و پژوهشووی محققان ارانه کنندش اید های اسوواسووی را برای فعالیتهاشوووند و می توانند قابدیت

ی اجتماعی هااند و ساز و کاری شبیه به شبکهمی راه اندازی شدههای اجتماعی عموبر پایه شبکه ، هاشبکه

شبکه ستش در  توان به جای های اجتماعی عدمی میعمومی دارند و تفاوت عمده آنها در تخصصی بودن ا

های تحقیقاتی اساتید دانشگاهی و محققان برجسته را دنبال کردن هنرمندان، ورزشکاران و دوستان، فعالیت

های شوووود تا افراد، در جریان آخرید دسوووتاوردهای تحقیقاتی در حوزهاید مسووولده باعی میدنبال کردش 

 ی اجتماعی، مجراهای اطالعهااید نوع شووبکه.(2014، 1مشووخو و مورد عالقه قرار گیرند)ودول و کوشووا

 می سووازند؛ به گونه ای که افراد می توانند بدون صوورت وقت و یابی را جهت آموزش، متنوع و گسووترده

شته شند و اطالعات و دان  مورد نیاز خود را هاهزینه با متخصصان و پژوهشگران ر ی مختدف در تعامل با

سریع تر و آسان تر به دست آورندش امروزه با افزای  حجم متون عدمی پژوهشگران نیازمند روزآمدسازی 

ی اجتماعی عدمی که هاهی تحصصی خود هستند و تمایل پژوهشگران به استفاده از رسانهادان   در حوزه

و  2امکان طبقه بندی،  به اشووترا  گذاری و تفسوویر اطالعات عدمی را فراهم می کنند بیشووتر شووده اسووت)لی

 وبهره تخصووصووی  اطالعات تبادل افزای  عدمی به اجتماعی  یهاشووبکه (ش فعالیت در2012همکاران ، 

، هادیگر مزایای فعالیت در اید شووبکه از منتهی می شووودش عدم ارتقای نتیجه در و جمعی خرد گیری از

رویت پذیری مقاالت و تولیدات عدمی اعیوواسووت و اید در حالی اسووت که  میزان رویت پذیری تولیدات 

ی تعیید کننووده توسوووعووه عدمی در کشوووورهووا محسووووب می شوووود)بویوود و هوواعدمی از شوووواخو
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ی کشور، میزان هاسوی اساتید دانشگاه(شامروزه، با وجود افزای  تعداد مقاالت منتشر شده از 1،2007الیسون

تاویرگذاری آنها در سطح جهانی کمتراز حد انتظار استش و اید در حالی است که  اعیای هیلت عدمی می 

ی اجتماعی عدمی، دان  خود را به اشترا  بگذارند و جایگاه عدمی های شبکههاتوانند با استفاده از قابدیت

را در سطح منطقه و جهان ارتقاء ببخشند؛ همچنید، حیور پژوهشگران  ی کشورهاخود و درنتیجه دانشگاه

شگاه یای هیلت عدمی دان سترش تاویرگذاری عدمی و افزای   هاو اع یاهای عدمی می تواند به گ در اید ف

ستناد به تولیدات عدمی آنها بیانجامدش اما به سد؛ می نظر ا خودرا آن چنانکه باید در  جایگاه فناوری اید ر

شگاهبید  ساتید دان شور بازهاا سی چرایی  نکرده ی ک شگران به برر ست و از اید رو انتظار می رود؛ پژوه ا

ست،  سیر ه شبکه ای اجتماعی عدمی بپردازند تا چنانچه موانعی دراید م ساتید ایرانی در  یور کمرنگ ا ح

شتد موانع ارانه شود؛ لذا در اید پژوه ، برآنیم؛  اید موانع مشخو گردیده و راهکارهای عمدی برای بردا

ضمد تبیید دیدگاه اعیای هیلت عدمی رشته عدم اطالعات و دان  شناسی به اید سوال که چه موانعی در 

 ی اجتماعی وجود دارد ؛ پاسخ گوییمش هامسیر فعالیت اعیای هیلت عدمی در شبکه

 

 پیشینه پژوهش  
ش ستفاده از  شناخت، در  و ا سی نحوه  شی که با هدت برر ی ی اجتماعی مجازهابکهدر پژوه

شد؛ دریافتند که  فیس بو  محبوب تر شد انجام  سی ار شنا شجویان دوره کار شبکه عمومی در بید دان ید 

اید  درصوود  دانشووجویان اسووت و هدت اصوودی اکور دانشووجویان در پیوسووتد به86اجتماعی مجازی در بید 

شجویان از امکانات و ویژگیهاشبکه ستش  دان سرگرمی ا صربه فردی که اید ها، تفریح و   هابکهشی منح

ی اجتماعی هابکهندارندش منفی ترید اور ناشووی از شوو هادارند بی اطالع هسووتند یا تمایدی به اسووتفاده از آن

شبکه صرت زمان زیاد در اید  صیدی آن هامجازی  ست که می تواند به روند تح ساند هاا سیب بر ش اطالع آ

شبکه ستفاده از  دوگیری جاجتماعی مجازی و آوار مختدف آن می تواند عالوه بر ی هارسانی در خصوص ا

  .کمک کند هااز رکود تحصیدی در بهره گیری بهتر از اید شبکه

ی اجتماعی تخصصی وبی فارسی در ها( در مقاله ای به مطالعه نق  شبکه1394حریری وعنبری)

ی اجتماعی هاکدی، عمدکرد شووبکه فرایند اشووترا  دان  پرداختندش بر اسوواا نتاین اید پژوه ، به  طور

تخصووصووی داخدی در رفع نیاز اطالعاتی کاربران، ترآیب آنان به مشووارکت دان ، جدب اعتماد و اطمینان 

آنها، تأویر در ارتقای سووطح دان  تخصووصووی و افزای  تعامالت اید کاربران، متوسووط رو به پایید ارزیابی 

 
1 . Boyd & Ellison 



 49 شششرشته عدم اطالعات یعدم لتیه یحیور اعیا تیوضع                                         1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 

 

ی اجتماعی تخصصی داخدی را اطالع رسانی نامناسب هاکاربران بزرگ ترید مشکل موجود در شبکه شدش

ی اجتماعی فارسووی و اشووترا  هااعالم کردندش بید میزان اسووتفاده از شووبکه هاو نا شووناخته بودن اید شووبکه

( در پژوهشی به 1395میرزایی، رحیمی و مرادی )دان  کاربران آنها رابطه موبت و معنی داری وجود داردش 

سی شجویان بید عدمی تبادالت در تماعیاج یهاشبکه نق  برر شگاه تحصیالت تکمیدی دان  رازی دان

شاه شان پژوه  یهاپرداختندش یافته کرمان شجویان تمام که داد ن  اجتماعی یهاشبکه از مطالعه مورد دان

 تحصیالت میان دانشجویان عدمی تبادالت در اجتماعی ی هاشبکه از می کنندو استفاده عمومی استفاده

تمایل اعیا هیلت عدمی به  مورد در که مطالعه ای در پژوهشگرانش نیست اورگذار رازی دانشگاه تکمیدی

نشوووان دادند که برخی از اعیوووای هیلت عدمی هنوز تمایل چندانی برای ی عدمی، هاحیوووور در شوووبکه

 (ش 2016، 1ندارند)مادهوسودان هاحیوردر اید شبکه

شبکه 3و بورگو 2ناندز ستفاده از  ضعیت ا شبکه عدمی آکادمیا باهدت تعیید و ی هانیز مطالعه را در 

شبکه  آکادمیا  سی پروفایل کاربران  عدمی با اهدات عدمی انجام دادند؛ آنها در مرحده اول پژوه  ، به برر

ه انجام شدش اید دانشگاه در شهر کاتاالن پرداختند؛ مرحده دوم اید پژوه  با استفاده از ابزار پرسشنام12در 

نفر از دانشجویانی که عیو شبکه آکادمیا بودند؛ تکمیل شدش نتاین نشان داد که از 766توسط  هاپرسشنامه

شترا  گذاری مقاالت و کم اهمیت ترید  شبکه اجتماعی به ا دیدگاه اید افراد پر اهمیت ترید کاربرد اید 

د در شبکه آکادمیا به ترتیب، عبارت بودند از : در کاربرد آن،  شغل یابی بوده استش دالیل حیور اید افرا

تماا بودن با سووایر محققان و انتشووار نتاین تحقیقات و دنبال کردن نتاین تحقیقات دیگران)ناندز و بورگو، 

به توصووویف رفتارکاربران  های انجام شوووده نشوووان می دهد که؛ بیشوووتر پژوه ها(ش بررسوووی پژوه 2013

اخته اند و تحدیل جامعی در اید زمینه انجام نشووده اسووت و چرایی حیووور یا ی اجتماعی عدمی پردهاشووبکه

 ی اجتماعی عدمی بررسی نشده استش هاعدم حیور پژوهشگران واعیای هیلت عدمی در شبکه

 

 ی پژوه  هاپرس 

 می کنند؟ ی اجتماعی عدمی فعالیتهایی در شبکههااساتید عدم اطالعات و دان  شناسی در چه زمینهش 1

شبکهش 2 سی  فعالیت در  شنا ساتید رشته عدم اطالعات و دان   چه الزاماتی  ی اجتماعی عدمیهااز دیدگاه ا

 را می طدبد؟ 
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ی هاه  چال چی اجتماعی عدمی با هااساتید رشته عدم اطالعات و دان  شناسی، برای  فعالیت در شبکهش 3

 روبرو هستند؟ 
 

 روش پژوش 
بود که به روش تحدیل محتوا انجام شووود و به بررسوووی عمیق مطالعه حاضووور یک مطالعه کیفی 

 روشی اجتماعی عدمی پرداختش های حیوراساتید رشته عدم اطالعات ودان  شناسی در شبکههاچال 

روش نمونه گیری هدفمند بوده و معیار  .بود فردی نیمه سوواختار یافته  مصوواحبه هاداده گردآوری اصوودی 

ستفاده ،هامصاحبه دتعدا خصوص در پژوهشگر اصدی   نظریه طبقات، ،هاداده خود مطدعید کدیدی، از ا

از روش تحدیل محتوا جهت تجزیه و تحدیل اطالعات و به  .بود 1نظری اشووباع به رسوویدن و ظهور حال در

ستفاده شد)تحدیل همزمان( یادداشت هاموازات انجام مصاحبه چندید بار مطالعه گردیدتا در  کدی از  هاا

متد به دست آید؛ سپس متد خط به خط خوانده شدو کدگذاری سطح اول انجام شد و جمالتی که پاسخ 

ی مطرح شده در مصاحبه بودند مشخو گردیدش سپس به مفاهیم اصدی اید جمالت یک میمون هاسوال

به دست آمد؛ در  های اصدی و زیر میمونهایمونبا یکدیگر فهرستی از م هاداده شدش با مقایسه میمون

مورد بازخوانی قرار گرفتش سوووپس  هاو زبر میووومون  هاکدگذاری سوووطح دوم ، فهرسوووتی از میووومون

ی اصدی دارای معانی مشابه دسته بندی شدند و طبقات مشخو شدش  جهت اطمینان از صحت و هامیمون

تدفیق روش، تانید  هامشووارکت کنندگان، تدفیق منبع دادهتوسووط  هااز طریق مرور نوشووته هااسووتحکام داده

کدگذاری توسووط همکاران آشوونا با تحقیق کیفی، کدها و دسووته بندی  کدها ی مشووابه و طبقات، نسووخه 

در اسووورع وقت، اسوووتفاده از نظرات همکاران از جمده اید اقدامات بودش عالوه بر اید،  هانویسوووی مصووواحبه

به دقت مکتوب کرد تا امکان ارزیابی توسوووط ناظر خارجی فراهم شوووودش  پژوهشوووگر مسوووتندات تحقیق  را

اخذ گردیدش به  هارضووایت آگاهانه از همه مشووارکت کنندگان جهت شوورکت در مطالعه و ضووبط مصوواحبه

برای شووورکت در مطالعه یا تر   هاو آزاد بودن آن هامشوووارکت کنندگان در مورد محرمانه ماندن داده

 که خواسته باشند، اطمینان داده شدشمطالعه در هر زمانی 

 و نتایج  هایافته
جامعه پژوه ،  در اید پژوه ، از نمونه گیری هدفمند برای تعیید جامعه پژوه  اسووتفاده شوودش

سابقه حداقل  سی با  شنا شته عدم اطالعات و دان   یای هیلت عدمی ر شگاه 3اع ی هاسال فعالیت در دان

 
1. Saturation 
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شبکهکشور بودندش معیار ورود به  رو در ابتدا با ی اجتماعی عدمی بودش از ایدهامطالعه، عیویت در یکی از 

ستفاده از نمونه ساا طبقات پدیدار  10گیری هدفمند، ا صاحبه برا سپس م صاحبه قرار گرفتند؛  نفر مورد م

دش گیری نظری دنبال و هدایت ششده و ویژگی آنها برای رسیدن به اشباع در درون طبقات به صورت نمونه

ساا داده شده در هر کدام از طبقات و نیاز به های حاصل از تحقیق، طبقات، ویژگیبرا های خاص پدیدار 

مورد دیگر نیز صووورت گرفتش به طور کدی مصوواحبه با هر  4گیری نظری از اشووباع در درون طبقات، نمونه

شارکت سته به میزان اطالعات و عالقهم صاحبهکننده، ب صاحبه مندی آنها به ادامه م شد و همه م ها در انجام 

دقیقه بودش قابل ذکر است هر کدام از اید افراد  38دقیقه و به طور میانگید حدود  60تا  20یک جدسه و بید 

 شدندش معرت افراد دیگر می

 قابل مشاهده استش 1مشخصات مشارکت کنندگان پژوه ، در جدول 
 کنندگانهای فردی مشارکتویژگی -1جدول 

 سن سابقه  خدمت)سال(  درجه استادی نوع دانشگاه  جنسیت  کنندگانمشارکتردیف 

 41 8 مربی آزاد زن  1

 45 12 استادیار دولتی زن  2

 44 14 استادیار دولتی زن 3

 59 22 دانشیار دولتی زن 4

 42 6 استاد آزاد زن 5

 46 8 استادیار آزاد زن 6

 52 12 استادیار دولتی زن  7

 47 8 استادیار دولتی  زن 8

 60 18 دانشیار آیر انتفاعی مرد 9

 45 15 دانشیار آزاد مرد 10

 39 4 استادیار پیام نور مرد 11

 38 5 دانشیار آزاد مرد 12

 52 14 استادیار پیام نور مرد 13

 66 33 استاد دولتی مرد 14

     14 جمع 

 
نفر 6نفر زن و 8مشووارکت کننده،  تعداد  14ی جدول، در اید پژوه  از تعداد هابر اسوواا داده

و میانگید سوووابقه کاری آنها 8/41سوووال با میانگید سووونی 66تا  38مرد بودندش سووود افراد مورد مطالعه بید 

 بودش 7/12
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 ی فعالیت هاخام در باره زمینه یهاداده از شده مقوالت استخراج مفاهیم، -2جدول 

 ی اجتماعیهاشبکهدر 
  هانمونه مصاحبه مفهوم طبقه فرعی ()مقوله طبقه

 هازمینه

 تعامل ارتباطی
 

 اطالع از وضعیت رشته

 

 

 آشنایی با مباحی رو

 آشنایی با اساتید

 جستجوی همکاری

 

 

 اطالع از دیدگاه سایرید

 جستجوی همفکران
 

مد به عنوان یک استاد وظیفه خودم می دانم که 

در زمینه وضعیت رشته، تحقیقات،  اطالعاتم را

 شپژوهشگران و افراد موور به روز نگه دارم

از مباحی ی اجتماعی عدمی هامد با فعالیت در شبکه

 می شومش روز رشته مطدع

ی اجتماعی موجب می شود با هاعیویت در شبکه

در داخل و خار  کشور  هااساتید سایر دانشگاه

 را حفظ کنمش ارتباطم

زمینه همکاری با سایر ی اجتماعی هااز طریق شبکه

 ایجاد می شودش اساتید و پژوهشگران
  

 جستجوی دان 

 
 

جستجوی مقاالت، جستجوی 

 ،هاپایان نامه

 

ی پژوهشی، هاجستجوی طرح

، طرح هااطالع از رویداد

 سوال، موضوع یابی

عدمی  مقاالت و مباحی جدیدمد برای اطالع از 

 ی اجتماعی هستمشهاعیو شبکه

ی پژوهشی و ها، طرحهاپایان نامهمد برای اطالع از 

فعالیت  هادر اید شبکهاطالع از رویدادهای عدمی 

 می کنمش

 پژوهشی و مباحی عدمی بهبرای یافتد موضوعات 

 ی اجتماعی مراجعه می کنمهاشبکه

 اشترا  دان 

 بارگذاری مقاالت

 افزای  مشاهده پذیری

 معرفی رشته

عدمی،  یهاشرکت در بحی

 رشد رشته

 ارتقاء فردی، ارتقاء دانشگاه

 بازیابی با موتور جستجو
 

، ی اجتماع عدمیهادر شبکه بارگذاری مقاالتبا 

 مقاله بیشتر می شودشمشاهده پذیری 

ی اجتماعی عدمی و هااساتید در شبکه حیور

ی عدمی،  موجب رشد و هاشرکت آنها در بحی

 ش شناخته شدن رشته و افراد  می شود

 

از طریق  هااید شبکهی منتشر شده در هامقاله

 می شوندش موتورهای جستجو راحت تر بازیابی 
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همان گونه که اطالعات جدول نشوان می دهد؛ طالع از وضوعیت رشوته، آشونایی با مباحی روز، 

آشوونایی با اسوواتید، جسووتجوی همکاری، اطالع از دیدگاه سووایرید، حیوووردر جامعه عدمی، جسووتجوی 

، طرح سوووال، موضوووع های پژوهشووی، اطالع از رویدادها، جسووتجوی طرحهامقاالت، جسووتجوی پایان نامه

یابی، افزای  مشوواهده پذیری،  معرفی رشوود رشووته، ارتقاء افراد، ارتقاء دانشووگاه، بازیابی مقاالت با موتور 

 ی اجتماعی عدمی استشهای  فعالیت اساتید در شبکههاجستجو از جمده زمینه
 

 ی اجتماعیهاخام در باره الزامات فعالیت در شبکه یهاداده از شده مقوالت استخراج مفاهیم، -3جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزامات 

مهارت مدیریت 

 دان  شخصی

 

 

 

 

 حمایت دانشگاه

 

 

 

 

 

ی هافعالیت  تشکل 

 عدمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مدیریت هاافزای  مهارت 

 دان  

 ی اشترا  دان  هامهارت 

 مدیریت اطالعات شخصی

 مهارت بازیابی اطالعات  

 

تشخیو اطالعات صحیح و 

 کارآمد

 

 

 تجزیه و تحدیل دان  

 

 

 

 

ی اجتماعی عدمی هامعرفی شبکه

 معرفی مقررات و قوانید 

 

 برگزاری کارگاه آموزشی 

 

 

 اختصاص فرصت مطالعاتی

 

 

 تعریف اپدیکیشد مناسب  

 

 استی اجتماعی عدمی الزم هابرای فعالیت در شبکه

 توانایی مدیریت دان  رادر خودمان تقویت کنیم

ی مجازی یک استاد باید در هاقبل از ورود به شبکه

 الزم را داشته باشدش  اشترا  دان  عالقه و تبحرزمینه 

ی هادر شبکهذخیره و سازماندهی اطالعات شخصی 

 ش آسان تر می کندبازیابی اطالعات را  اجتماعی

را در اختیار  اطالعات مفیدیاجتماعی عدمی ی هاشبکه

ی بازیابی اید هاروشعیا قرار می دهند به شرط آن که 

 را بدد باشیمش اطالعات

ی اجتماعی عالی هالزوما همه مطالب موجود در شبکه

ارزیابی و  هاباید مطالب موجود در اید شبکهنیستند 

 شوندش  تجزیه و تحدیل

 

ده کنند الزم استفا هابرای اید که اساتید از اید شبکه

و قوانید و مقررات مربوط به آنها  هااید شبکهاست 

 شوندش معرفی و شناسانده

اساتید هم به بازآموزی نیاز دارند ؛ چه اشکالی دارد  

ی فعالیت در اید های آموزشی در زمینه روشهاکارگاه

 برای اساتید برگزار شودش هاشبکه

داده شود تا بتوانند  ی مطالعاتیهافرصتباید به اساتید 

و نیز  ی عدمی و پژوهشیهافعالیتاز اید فرصت برای 

 ی اجتماعی استفاده کنندشهافعالیت در شبکه

امروزه هر کس یک تدفد همراه دارد که بیشتر 

اپدیکیشد کارهای  را با آن انجام می دهد، اگر 

ی اجتماعی روی تدفد همراه نصب شود بهتر می هاشبکه

 فعالیت کردش هاکهشود در اید شب
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  حمایت دولت 

 عدمی یهاحمایت از تشکل

 

 برگزاری همای  

 

 انجام فرایند عیویت 

 

معرفی اساتید فعال، مستند سازی 

 تجربیات

 

ی هاگسترش و ایجاد شبکه

 اجتماعی عدمی داخدی 

 

ی جذب هاتغییر در سیاست

هیلت عدمی، تغییر در 

ی رتبه بندی هاسیاست

 و اساتید هادانشگاه
 

قبل از حیور در مجامع عدمی خار  از کشور باید زیر 

 های عدمی داخدی دانشگاههاتشکلساخت آن یعنی 

 شودش  درست

 همای  و سمینارهای مختدفی برگزارباید در اید زمینه 

 شود و اهمیت آن مشخو شودش

 عیو هادانشگاه می تواند همه اساتید را در اید شبکه

 ا را تشویق به فعالیت کندشکند تا آنه

تجربیات خودشان را از فعالیت در اساتید می توانند 

و  های اجتماعی به صورت مستند در سایتهاشبکه

 عدمی بیان کنندش مجالت

ی اجتماعی معرفی و از هااساتید فعال در شبکهباید 

 دانشگاه مورد تشویق قرار بگیرندش سوی

ی اجتماعی عدمی بشویم خوب هااید که عیو شبکه

اجتماعی عدمی مناسبی در است ولی ما حتی شبکه 

 نداریمش داخل کشور خودمان

 باید سیاست جذب استاد به سمت کیفیت برودش 

اساتید را دانشگاه نباید بر اساا تعداد مقاله و بعد کمی 

رتبه بندی کند باید رتبه بندی بر اساا تاویرگذاری 

 آنها باشدش  تاساتید و کیفیت فعالی
 

 
که یت در شوووب عال عه پژوه ، ف جام ند از: هااز دیدگاه  بارت که ع بد  ماتی را می طد ماعی عدمی الزا  ی اجت

ی اشترا  دان ، مهارت مدیریت اطالعات شخصی، مهارت بازیابی های مدیریت دان ، مهارتهامهارت

یی شامل هاتحدیل دان  ونیز فعالیتی تجزیه و هااطالعات، تشخیو اطالعات صحیح و کارآمد و مهارت

ی اجتماعی عدمی، معرفی مقررات و قوانید، برگزاری کارگاه آموزشی، اختصاص فرصت ها)معرفی شبکه

ی عدمی، برگزاری همای ، انجام فرایند عیویت، هامطالعاتی، تعریف اپدیکیشد مناسب، حمایت از تشکل

ی اجتماعی عدمی داخدی، تغییر در هاو ایجاد شووبکه معرفی اسوواتید فعال، مسووتند سووازی تجربیات، گسووترش

 و اساتیدش های رتبه بندی دانشگاههای جذب هیلت عدمی و تغییر در سیاستهاسیاست
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ی های  فعالیت در شبکههاخام در باره چالش یهاداده از شده مقوالت استخراج مفاهیم، -4جدول 

 اجتماعی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هاچال 

 کمبود وقت 

 

 

 

 

 

 

 

عدم آگاهی و 

 مهارت 

 
 

 کمبود تعداد اساتید

 ی آموزشیهاافزای  دوره

گستردگی موضوعات آموزشی ، گستردگی   

 ی آموزشی، هادوره

 ی درواهاتغییرات سرفصل

 

 

 

ی اجتماعی عدمی ناآشنایی هانا آشنایی با شبکه

 با مقررات و قوانید 

 

 

 

 

 

 

  هاعدم آگاهی از نرم افزارها و قابدیت

تعداد اساتید نسبت به متاسفانه در ایران 

و استاد  تعداد دانشجویان خیدی کم است

 ی عدمیهاکمتر می تواند به فعالیت

 بپردازدش 

ی هاتعداد دانشجویان و دورههر سال 

ویک  آموزشی دانشگاه افزای  می یابد

به دانشجویان مقاطع استاد موظف است 

 درا بدهدش  مختدف

موضوعات مختدفی را کتابداری رشته 

گستردگی مباحی  پوش  می دهد و

رادر یک مبحی یا  تمرکز استاد درسی

 موضوع خاص از بید می بردش 

تغییراتی در ما هر چند سال یک بار با 

دروا مواجه می شویم و نمی  سرفصل

را باید  کدام مباحی عدمیدانیم عمال 

 دنبال کنیمش

ی اجتماعی خار  از کشور را هاشبکه

ش فقط دو شبکه هعدمی را نمی شناسم زیاد

 می شناسم و در آن عیو هستمش

ی اجتماعی فعال هامد زیاد در شبکه

 قوانید و مقررات خاصنیستم چون آنها 

خودشان را دارند و برای فعالیت در اید 

 الزم است از قوانید آن آگاه هاشبکه

 باشیم ش

ی اجتماعی عدمی هاعیویت در شبکه

الع چندانی از مد اطخوب است ولی 

فقط آنها ندارم و و امکانات  هاقابدیت

 ندارمش عیو هستم اما فعالیتی
 

شبکه شارکت کنندگان، از وجود موانعی را برای فعالیت در  ی اجتماعی عدمی برشمردند که هام

ی آموزشووی،گسووتردگی موضوووعات آموزشووی اسوواتید، هاکمبود تعداد اسوواتید، افزای  دوره عبارتند از:
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ی های اجتماعی عدمی، ناآشنایی با مقررات و قوانید شبکههای دروا، ناآشنایی با شبکههاتغییرات سرفصل

 ی اجتماعی عدمیش های شبکههااجتماعی وعدم آگاهی از قابدیت

 

 بحث و نتیجه گیری
گیری ی انجام شده در اید حوزه  می توان در به کار هانقطه تمایز اید پژوه  را با دیگر پژوه 

ی اید مطالعه ظهور یافته اند همگی پیرامون دیدگاه اعیای هایی که از دادههاروش کیفی دانست؛ میمون

ی اجتماعی عدمی و  بر اسوواا اهدات مطالعه هاهیلت عدمی عدم اطالعات و دان  شووناسووی پیرامون شووبکه

ی هار بر فعالیت در شوووبکهی مووها، الزامات، چال های اسووواتید در باره زمینههایعنی توصووویف دیدگاه

 اجتماعی بودش 

ی گوناگونی راشامل  می شود؛ های اجتماعی عدمی زمینههانشان داد که فعالیت در شبکه هاداده

ی گوناگونی به فعالیت در اید هابه اید صورت که اساتید می توانند با توجه به هدت و انگیزه خود در زمینه

ور در اید فیووای تعدمدی اسووتفاده کنندش اید در حالی اسووت که  بر خالت بپر دازند و از مزایای ح هاشووبکه 

شبکههاشبکه سرگرمی و تفریح انجام های اجتماعی عدمی، حیور در  صد  شتر با ق ی اجتماعی عمومی،  بی

( هدت اصدی اکور دانشجویان در پیوستد به 1394می شودش نتاین  پژوه  یعقوبی مالل، ریاحی نیا و کیان )

 ( در یافتندکه تمام1395، تفریح و سرگرمی استش در همید زمینه، میرزایی، رحیمی و مرادی )هاهاید شبک

 اجتماعی ی هاشبکه از می کنندو استفاده عمومی استفاده اجتماعی یهاشبکه از مطالعه مورد دانشجویان

شجویان عدمی تبادالت در شگاه تکمیدی تحصیالت میان دان نیست و اید در حال است  اورگذار رازی دان

نتاین پژوه  ناندز و بورگو، نشان داد که از دیدگاه اید افراد پر اهمیت ترید کاربرد در همید راستا،  نتاین 

اید شبکه اجتماعی به اشترا  گذاری مقاالت و کم اهمیت ترید کاربرد آن،  شغل یابی بوده استش دالیل 

، عبارت بودند از : در تماا بودن با سایر محققان و انتشار نتاین حیور اید افراد در شبکه آکادمیا به ترتیب

 (ش 2013تحقیقات و دنبال کردن نتاین تحقیقات دیگران)ناندز و بورگو، 

ی تابعه خود نیازمند هستند؛ اید حمایت های خود به حمایت دانشگاه هااساتید برای انجام فعالیت

صورت ارانه آموزش ساختد امکانات و نرم افزارها و ی الزم و گاههاگاهی به  سترا پذیر  صورت د ی به 

چگونگی سازماندهی  ی معنوی و مادی به اساتید صورت می گیردشهاگاهی به صورت دادن امتیاز و تشویق

 یی اسووت که مشووارکت کنندگان پژوه ، آن را شووامل:ها، اشووترا  و به کارگیری دان ؛ نیازمند مهارت

ی ارتباط حرفه ای، مهارت بازیابی اطالعات، های اشترا  دان ، مهارتهاسواد فناوری اطالعات، مهارت
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را از الزامات اصووودی  هامهارت سووونج  و ارزیابی دان ، تجزیه و تحدیل دان ، دانسوووته اند و اید مهارت

ی هارامهارت های اجتماعی عدمی می دانندش  در یک نگاه کدی می توان اید مهارتهافعالیت در شوووبکه

معتقد اسووت که  مدیریت دان  شووخصووی مجموعه ای از  1زوهانگ مدیریت دان  شووخصووی دانسووتش  

پژوه  یعقوبی (ش 2013ی حل مسوولده اسووت که اجزای مفهومی، منطقی یا عمدی دارد)زوهانگ ، هامهارت

ی که اید ی منحصربه فردها( نیز نشان داد؛ دانشجویان از امکانات و ویژگی1394مالل، ریاحی نیا و کیان )

ستفاده از آن هاشبکه ستند یا تمایدی به ا شگاه هادارند بی اطالع ه شتر دان شور هاندارندش  از آنجا که بی ی ک

دولتی هسوووتند و عالوه بر اید دولت با اسوووتفاده از دو وزارتخانه متولی آموزش عالی در کشوووور، سووواز و 

نق  تاویر گذار دولت در هدایت اسووواتید به را هدایت می کند؛ از  هاکارهای قانونی و اجرایی دانشوووگاه

 ی اجتماعی نمی توان آفدت ورزیدشهاسمت فعالیت در شبکه

شبکه ستفاده از  شارکت کنندگان معتقدند؛ ا سهام شکالتی مواجه ا ت که ی اجتماعی عدمی با م

بوده و زمان   ، اساتید، اآدب درگیر امور آموزشیهاباید بر طرت شودش اید در حالی است که براساا داده

دمی به طور ی اجتماعی عهای عدمی و پژوهشی به طور کدی و فعالیت در شبکههاکمتری را به انجام فعالیت

عالیت فی اجتماعی فرصت هاویژه اختصاص می دادندش چنان چه  برخی اساتید عدی رآم عیویت در شبکه

ی اجتماعی هاد مشکل کاربران در شبکه( نیز، بزرگ تری1394حریری و عنبری) را نداشتندش هادر اید شبکه

پژوه   اعالم کردندش نتاین هاتخصووصووی داخدی را اطالع رسووانی نامناسووب و نا شووناخته بودن اید شووبکه

ی ها( نیز نشوووان داد که اعیوووای هیلت عدمی تمایل چندانی برای حیوووور در شوووبکه2016مادهوسوووودان)

 ط دانستش   ی اجتماعی عدمی مرتبهاحیور در شبکه یهااجتماعی عدمی ندارند که می توان آن را با چال 

 

 پیشنهادات کاربردی 
شبکههابنابر یافته شخصی در فعالیت در  ی اجتماعی های پژوه  مهارت مدیریت دان  

ضمد در  نیاز روز افزون ح یای هیلت عدمی ،  ستی اع ست،  لذا بای یور در عدمی تاویر گذار ا

 رزندش ی خود در زمینه مدیریت دان  شخصی اهتمام وهامهارتجوامع عدمی مجازی، بر افزای  

شت یور بی ستفاده ز اهرم قوانید و مقررات زمینه ح شود؛ دولت با ا شنهاد می  یای پی ر اع

 ی اجتماعی عدمی فراهم آوردش هاهیلت عدمی را در شبکه

 
1 ش  Zohang 
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یت از تشوووکل ند انجمدهاحما مان نه برگزاری های عدمی  گاهی در زمی ی عدمی دانشووو

سب، در هاو کارگاه  هاهمای  ساز و کارهای منا شتیبانی نرم افزاری با ایجاد  ی عدمی و همچنید پ

 اید زمینه پیشنهاد می شودش 

شبکههابنابر یافته ستفاده از  سانی در زمینه ا ی اجتماعی های  پژوه ، آموزش و اطالع ر

ی هانهاد می گردد؛ کارگاهمی شوووود؛ بنابراید پیشووو هاعدمی موجب افزای  فعالیت در اید شوووبکه

 ی اجتماعی عدمی برای اعیای هیلت عدمی برگزار شودش  هاآموزشی در زمینه شبکه
 

 منابع 
های اجتماعی تخصووصووی وبی فارسووی و اران  های شووبکه(ش سوونج  قابدیت1391حریری، نجال و عنبری، امیرمهدیش )

، نام  پردازش و مدیریت اطالعاتپژوه ها در ایرانش سوووازی اید شوووبکهراهکارهای مناسوووب برای بهینه

 ش455-477(، 2)28

های اجتماعی در تبادالت عدمی )مطالعه (ش بررسی نق  شبکه1395میرزایی، مریم؛ رحیمی، صالح؛ و مرادی، محمودش )

 .130-108(، 1) 19رسانی، کتابداری و اطالعموردی دانشجویان تحصیالت تکمیدی دانشگاه رازی(ش 

ما، نصووورت ریاحییعقوبی مالل،  یا و مرجان کیان )نی های اجتماعی برای (ش واکاوی نق  و کاربرد شوووبکه1394ن

ش های اجتماعی مجازی بسووتری برای آموزش و یادگیریمقاالت همای  مدی شووبکه دانشووجویانش مجموعه

 ، دانشگاه عالمه طباطبانی1394اردیبهشت  22تهران، 

Boyd DM & Ellison NB(2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. 
Journal of Computer-Mediated Communication ; 13(1): 210-30.  

Li, Xueme, Thelwall, Mike and Giustini, Dean. (2012). Validating Online Reference 
Managers for Scholarly Impact Measurement. Scientometrics, 91(2), 461-471. 
MacMillan D.(2012) Mendeley: Teaching scholarly communication and collaboration 

through socialnetworking. Library Management; 33(8-9): 561-9. 
Madhusudhan, M. (2012). Use of social networking sites by research scholars of the 

University of Delhi: A study. The International Information & Library 
Review44(2),100-113.  

Nández, G., & Borrego, Á. (2013). Use of social networks for academic purposes: a case 
study. Electronic Library, 31(6), 781-791. 

Scott, John.(2006).Sociology-The key concepts.London : Routledge. 
Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Basics of qualitative research: techniques And procedures 

for developing Grounded Theory (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage Publication. 
Thelwall, Mike & Kousha, Kayvan. (2013). Academia.edu: Social Network or Academic 
Network? Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 65(4), 721-731. 
Zhuang, Shuying.(2013). Personal Knowledge Management and Mlearning in the Learning 
Society. International Conference on Science and Social Research,101-105. 


