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فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه های اجتماعی علمی:
زمینه ها، موانع، الزامات، و عوامل تأثیرگذار

هادی شریف مقدم | انیس میری | مریم سالمی

هدف: بررسی زمینه ها، موانع، الزامات، و عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اعضای هیئت 

علمی علم اطالعات و دانش شناسی در شبکه های اجتامعی علمی.

روش شناسی: پژوهش حارض کیفی از نوع نظریه زمینه ای بود و داده ها از طریق 

مصاحبه نیمه ساختاریافته فردی گردآوری شد. معیار اصلی پژوهشگر درباره تعداد 

مصاحبه ها رسیدن به اشباع نظری بود. تجزیه و تحليل داده ها براساس تحليل سه 

سطح کدگذاری اشرتاوس و کوربني شامل کدگذاری باز، محوری، و انتخابی است که 

با استفاده از نرم افزار MAX QDA انجام شد.

استخراج شد.  اولیه  از تحلیل داده ها 5 طبقه، 13 زيرطبقه، و 65 طبقه  یافته ها: 

مفهوم مرکزی پژوهش، با عنوان "جامعه پذیری علمی" شکل گرفت. "جامعه پذیری 

فرایند  روح علمی نهفته در مناسبات اجتامعی را تداعی می کند که طی  علمی" 

جامعه پذیری به اعضای جامعه منتقل می شود. 

نتیجه گیری: فعالیت در شبکه های اجتامعی علمی، روحیه علمی به اعضاء می دهد و 

بر عملکرد نهایی آنان تأثیر مثبت می گذارد. ایده های علمی در محیط های اجتامعی 

علمی به وجود می آیند و شبکه های اجتامعی علمی چنین محیطی را ایجاد می کنند.

شبکه های اجتامعی علمی، اعضای هیئت علمی، جامعه پذیری علمی، نظریه 
زمینه ای
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مقدمه
ارتباط و تعامل، همواره در جوامع علمی مطرح بوده است؛ اما با پیدایش و گسترش 
استفاده از اینترنت، پارادایم جدیدي از ارتباطات و تعامالت اینترنتی به وجود آمده 
است که رسانه اجتماعی خوانده می شود. این رسانه ها، تعامل میان کاربران را تسهیل 
این  آنها ایجاد کرده است.  بین  را براي همکاري و مشارکت  و سکوي جدیدي 
شبکه ها را در دسته بندي ای کلي می توان به دو گروه عمومي )فیسبوک، توییتر و...( و 
تخصصي )ریسرچ گیت4، مندلي5، آکادمیا6 و...( تقسیم بندي کرد. شبکه هاي اجتماعي 
فعالیت هاي  براي  اساسي  قابلیت هاي  و  هستند  تخصصي  شبکه های  جزء  علمي 
اجتماعي،  شبکه هاي  از  نوع  این  می کنند.  ارائه  پژوهشگران  پژوهشي  و  آموزشي 
افراد  به گونه اي که  می کنند؛   گسترده  و  متنوع  آموزش،  برای  را  اطالع یابي  مجراهاي 
مختلف  رشته هاي  پژوهشگران  و  متخصصان  با  هزینه  و  زمان  کمترین  با  می توانند 
از این رو،  در تعامل باشند و به آسانی و راحتی به اطالعات دسترسی داشته باشند. 
امروزه با افزایش حجم متون علمی و لزوم روزآمدسازی پژوهشگران در حوزه های 
فرصت  که  علمی  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  به  پژوهشگران  تمایل  تخصصی، 
طبقه بندی، به اشتراک گذاری، و تفسیر اطالعات علمی را فراهم می کنند بیشتر شده 

است )لی، ثلوال، و جاستینی7، 2012(. 
پژوهشگران  علمی  تعامالت  افزایش  علمی  در شبکه هاي اجتماعی  فعالیت 

و  اطالعات  علم  گروه  استاد   .1
دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد
 sh_mogadam@pnu.ac.ir

2. دانشجوی دکترای علم اطالعات و 
دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد 

)نویسنده مسئول(
anismiri1352@gmail.com

و  اطالعات  علم  گروه  استادیار   .3
دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، مشهد
salamilib@yahoo.com
4. Riccard Gate
5. Mendeley
6. Accademia
7. Li, Thelwall, & Giustini
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دیگر  از  می شود.  سبب  را  از خرد جمعی و درنهایت ارتقاي علمی  بهره گیری  و 
مزایای فعالیت در این شبکه ها، افزایش میزان رؤیت پذیری مقاالت و تولیدات علمی 
اعضاست و این در حالی است که میزان رؤیت پذیری تولیدات علمی از شاخص های 
تعیین کننده توسعه علمی در کشورهاست. از سوی دیگر، جامعه علمی نیازمند ایجاد 
نوعی گفتمان علمی و خاص است که این نوع گفتمان در جریان تعامل و هم فکری 
به  غیرمجازی  چه  و  مجازی  چه  علمی  مجامع  می آید.  به وجود  علمی  گروه های 
شرکت کنندگان خود شور علمی و روحیه علم گرایی و تفکر علمی منتقل می کنند. 
این گونه فعالیت های علمی در کشور ما که در مسیر توسعه علمی گام برمی دارد برای 
افرادی که جایگاه علمی و پژوهشی دارند اهمیت ویژه ای دارد. اما، باوجود اهمیت 
شبکه های اجتماعی علمی و نیاز کشور به فعالیت در چنین فضاهای تعاملی، به نظر 
هیئت  میان اعضای  در  باید حتی  که  آن چنان  را  فناوری جایگاه خود  می رسد این 
انتظار می رود رشته هایی که عهده دار ذخیره،  این رو،  از  نیز باز نکرده است.  علمی 
دانش شناسی  و  اطالعات  علم  ازجمله  هستند؛  مختلف  علوم  اشاعه  و  سازماندهی، 
بیش از سایر رشته ها در این عرصه فعال باشند و پژوهشگران و استادان این رشته با 
حضور فعال در شبکه های اجتماعی علمی، زمینه حضور پژوهشگران سایر رشته ها را 
در این شبکه ها فراهم کنند. بنابراین، نیاز است پژوهشی انجام شود که در آن زمینه ها، 
موانع، الزامات، و عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اعضای هیئت علمی علم اطالعات و 
دانش شناسی در شبکه های اجتماعی علمی از دیدگاه ایشان بررسی و به این پرسش ها 

پاسخ داده شود: 
− زمینه های فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی کدام اند؟	
− موانع فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی کدام اند؟ 	
− الزامات فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی کدام اند؟ 	
− عوامل تأثیرگذار بر فعالیت در شبکه های اجتماعی کدام اند؟ 	
− حضور در شبکه های اجتماعی بر عملکرد علمی اعضاء چه تأثیری دارد؟	

در این زمینه پژوهش هایی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. فهیمی نیا 
علمي علم اطالعات و  رفتار خودآرشیوي اعضاي هیئت   1392 در  و منتظری 
دانش شناسي در ایران و انگیزه ها و موانع مؤثر بر این رفتار را بررسی کردند. نتایج 
به باالست و  متوسط رو  این اعضاء  داد میزان خودآرشیوي تولیدات علمي  نشان 
خودآرشیوي در وب سایت هاي شخصي و سازماني رایج تر از مخازن سازماني و 
موضوعي است. کمبود وقت و بی عالقه گی اساتید ازجمله موانع فعالیت خودآرشیوی 
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قابلیت هاي شبکه هاي اجتماعي پژوهشی   )1393( بتولی  دیگر،  پژوهشی  در  بود. 
معرفي پژوهشگر و شناسایي  از:  که عبارت اند  کرد  را در هشت گروه مقوله بندي 
یافتن  پژوهشگران، اشتراک اطالعات،  پژوهشگران، برقراري ارتباط و همکاري با 
رتبه دهي، و  منابع و استنادات، روزآمد نگه داشتن پژوهشگر،  اطالعات، مدیریت 

تنظیمات شبکه. 
سعادت سال 1393 با هدف بررسی گرایش شیمیدان های ایرانی به عضویت در 
باالبودن مدارک تحصیلی اعضاي شبکه هاي اجتماعی  علمی،  اجتماعی  شبکه های 
را گواهی بر نیاز علمی  دانشگاه از این شبکه ها  استقبال گسترده مدرسان  علمی و 
پژوهشگران به استفاده از این شبکه ها می دانست؛ هرچند انگیزه های معنوی ازجمله 
عالقه مندی به رشته و پژوهش در این میان بی تأثیر نبود. شبکه های اجتماعی علمی، 
قابلیت های یکسانی ندارند. بعضی از شبکه ها توانایی های بیشتری دارند و کاربران را 
در دستیابی به اهداف خود یاری می کنند. جستجوی آسان، امنیت شبکه، قابلیت های 
ارتباطی، هویت یابی، بارگذاری خودکار، بارگذاری فرامتنی، رتبه بندی پژوهشگران، 
از  استفاده  به  را  پژوهشگران  که  است  قابلیت هایی  ازجمله  استنادات  مدیریت  و 

شبکه های اجتماعی تشویق می کند. 
وبی  تخصصی  اجتماعی  شبکه های  نقش  مطالعه  با   )1394( عنبری  و  حریری 
نیاز  رفع  در  علمی  اجتماعی  شبکه های  عملکرد  دانش،  اشتراک  فرایند  در  فارسی 
اطالعاتی کاربران، ترغیب آنان به مشارکت دانش، جلب اعتماد و اطمینان آنها، تأثیر 
در ارتقای سطح دانش تخصصی و افزایش تعامالت این کاربران را متوسط رو به 
پایین ارزیابی کردند. کاربران بزرگ ترین مشکل موجود در شبکه های اجتماعی داخلی 
را اطالع رسانی نامناسب و ناشناخته بودن این شبکه ها اعالم کردند. بین میزان استفاده 
از شبکه های اجتماعی فارسی و اشتراک دانش کاربران رابطه مثبت و معناداری وجود 
داشت. میرزایی، رحیمی، و مرادی )1395( با بررسی نقش شبکه های اجتماعی در 
تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه نشان  تبادالت علمی میان دانشجویان تحصیالت 
دادند تمام دانشجویان مطالعه شده از شبکه های اجتماعی عمومی استفاده می کنند و 
استفاده از شبکه ها در تبادالت علمی میان آنها اثرگذار نیست. رودباری )1395( نیز با 
مطالعه میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از شبکه های اجتماعی علمی 
به این نتیجه رسید که به اشتراک گذاری مقاالت،  ارتباط با دوستان و پژوهشگران آشنا، 

هدف عمده  پیوستن اعضای هیئت علمی به این شبکه هاست. 
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با پژوهش روی به کارگیری دانش شخصی حرفه ای  کرنفیلد و یونگ1 )2009( 
در جوامع برخط حرفه ای دریافتند وجود فضاهای تعاملی چندگانه و متعدد در این 
جوامع فرصت های زیادی را برای فراتررفتن از مرزها ایجاد کرده است. در جوامع 
تعاملی  فضای  مرزهای  از  بارها  می شوند  روبه رو  تغییر  با  افراد  هنگامی که  برخط 
حرفه ای  دانش  شخصی سازی  قدرتمندانه  گذرگاه ها  این  می کنند.  عبور  چندگانه 
مندلی،  ویژگی هاي شبکه  داد  نشان   )2012( مک میالن2  مطالعه  می کند.  ترویج  را 
درراستاي به اشتراک گذاري دانش تسهیل  مشارکت و تعامل میان پژوهشگران را 
رؤیت  دفعات  تعداد  میان  معناداری  ارتباط   )2012( همکاران  و  بارایالن3  می کند. 
نمایه  در  آنان  کسب شده  استنادهای  تعداد  و  اجتماعی  شبکه های  در  پژوهشگران 
استنادی گزارش کردند. کلی و دالسال4 )2012( در پژوهشی با هدف شناسایی دالیل 
استفاده پژوهشگران از شبکه های علمی، تعداد دانلود مقاله ها را در دو سایت علمی 
نتیجه  این  به  بررسی کردند و  دانشگاه  میان پژوهشگران 20  آکادمیا در  لینکدین و 
رؤیت پذیری  شبکه ها  این  در  حضور  از  پژوهشگران  انگیزه  مهم ترین  که  رسیدند 

مقاالت است. 

روش شناسی
پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینه ای5 نسخه اشتراوس و کوربین6 است. نظریه 
زمینه ای در ساده ترین شکل ممکن، فرایند ساخت نظریه ای مدون از طریق گردآوری 
سازمان یافته داده ها برای پاسخ گویی به پرسش های نوین آن دسته از پژوهش های کیفی 
ندارند )منصوریان، 1386(.  مبانی نظری کافی درباره موضوع مطالعه شده  است که 
نسخه اشتراوس و کوربین با به کارگیری مراحل خاص به طور نظام مند، درنهایت، به 
نظریه نهفته در داده ها دست یافته است و آن را به شکل توضیحاتی درباره پدیده ای 
خاص ارائه می دهد. روش اصلی گردآوري داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته فردي 
پژوهشگر درباره تعداد مصاحبه ها،  اصلی  معیار  و  هدفمند  نمونه گیری  روش  بود. 
استفاده از آگاهان کلیدی، خود داده ها، طبقات، نظریه در حال پیدایش، و رسیدن به 
"اشباع نظري"7 بود. بر این اساس، تعداد 14 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 

در رشته علم اطالعات و دانش شناسی انتخاب شدند. 
کدگذاري  سطح  سه  تحلیل  براساس  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  پژوهش،  این  در 
اشتراوس و کوربین شامل کدگذاري باز، محوري، و انتخابی انجام شد. اطمینان از 
منبع  تلفیق  مشارکت کنندگان،  نوشته های  مرور  از طریق  داده ها  استحکام  و  درستی 

1. Cranefield & Yoong
2. Makmillan
3. Bar-Ilan
4. Kelly & Delasalle
5. Grounded theory
6. Strauss & Corbin
7. Saturation
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داده ها، تلفیق روش، تأیید کدگذاری به کمک همکاران آشنا با پژوهش کیفی، کدها و 
دسته بندی کدهاي مشابه و طبقات، نسخه نویسي مصاحبه ها در اسرع وقت، و استفاده 
از نظرات همکاران بود. عالوه بر این، پژوهشگران مستندات مطالعه را به دقت نوشت 
تا ناظر خارجی بتواند آن را ارزیابي کند. رضایت آگاهانه از همه مشارکت کنندگان 
درباره  به مشارکت کنندگان  مطالعه و ضبط مصاحبه ها کسب شد.  برای شرکت در 
محرمانه ماندن داده ها و آزادبودن آنها براي شرکت در مطالعه یا ترک آن در هر زمان 

اطمینان داده شد )استراس و کوربین1، 1385(.

یافته   ها 
 8 که  بودند  اجتماعی  شبکه های  عضو  نفر   12 پژوهش،  در  مشارکت کننده   14 از 
نفر آنها مستمر و جدی در این شبکه ها فعالیت داشتند و 4 نفر نیز فعالیت چندانی 
باز )اولیه( مجموع متون مصاحبه ها،  این شبکه ها نداشتند. در مرحله کدگذاري  در 
تایپ و تجزیه و تحلیل شد.  اسناد مربوط کلمه به کلمه  یادداشت هاي در عرصه، و 
به دقت مطالعه کرد، زیر گفتار مهم آن خط  اولیه  براي درک  را  متن  پژوهشگر هر 

کشید، و به  شکل کدهایي )کدگذاري اولیه( ثبت کرد.
داللت کننده  کدهاي  و  مشارکت کنندگان  خود  کلمات  از  اولیه  کدگذاري  براي 
استفاده شد. درمجموع، 1580 کد به دست آمد.  از گفته ها(  )برداشت هاي پژوهشگر 
اما، با مقایسه مداوم داده ها، کدهاي نامرتبط حذف و کدهایی که به لحاظ مفهومی با 
یکدیگر مشابه بودند در هم ادغام شدند که از مجموع کدهاي اولیه، 518 کد باقی ماند. 
سپس، کدهاي اولیه مشابه در یک طبقه کنار هم قرار گرفتند و بدین ترتیب، طبقات 
اولیه شکل گرفتند. از تحلیل داده هاي جمع آوري شده از مشارکت کنندگان در پژوهش 5 
طبقه اصلی استخراج شد شامل: 1( زمینه های فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی، 2( 
موانع فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی، 3( الزامات فعالیت در شبکه های اجتماعی 
علمی، 4( عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی، و 5( تأثیر فعالیت در 
شبکه های اجتماعی علمی بر عملکرد اعضا. عالوه بر 5 طبقه اصلی، 13 زیرطبقه و 65 
طبقه اولیه نیز استخراج شد که هرکدام به نحوي تبیین کننده بخشي از فرایند کلي فعالیت 
اعضای هیئت علمی علم اطالعات و دانش شناسی در شبکه های اجتماعی علمی است. 

− زمینه ها	
جدول 1، طبقات، زیرطبقات، و مفاهیم مرحله کدگذاری باز را برای شناسایی  1. Estras & Coorbin
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زمینه های فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد. 

جدول 1. کدگذاری اولیه زمینه های فعالیت در شبکه ها

طبقه )مقوله(
زیرطبقات 

)طبقات فرعی(
مفهوم

زمینه ها

تعامل ارتباطی
آشنایی روز،  مباحث  با  آشنایی  رشته،  وضعیت  از   اطالع 
سایرین، دیدگاه  از  اطالع  همکاری،  جستجوی  استادان،   با 

 جستجوی همفکران، بیان اندیشه

جستجوی دانش
 جستجوی مقاالت، جستجوی پایان نامه ها، جستجوی طرح های

پژوهشی، آگاهی از رویدادها، طرح پرسش، موضوع یابی

اشرتاک دانش
افزایش علمی،  بحث های  در  رشکت  مقاالت،   بارگذاری 
ارتقای فردی،  ارتقای  رشته،  رشد  معرفی   مشاهده پذیری، 

دانشگاه، بازیابی با موتور جستجو، پاسخ به پرسش ها

علمی  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت  می دهد  نشان   1 جدول  که  همان گونه 
زمینه های گوناگونی را شامل می شود؛ به  طوری که اعضای هیئت علمی می توانند با 
توجه به هدف و انگیزه خود در این شبکه ها فعالیت کنند. اطالع از وضعیت رشته، 
دیدگاه  از  آگاهی  همکاری،  جستجوی  استادان،  با  آشنایی  روز،  مباحث  با  آشنایی 
سایرین، جستجوی همفکران، بیان اندیشه، جستجوی مقاالت، جستجوی پایان نامه ها، 
موضوع یابی،  پرسش،  طرح  رویدادها،  از  اطالع  پژوهشی،  طرح های  جستجوی 
بارگذاری مقاالت، افزایش مشاهده پذیری، معرفی رشد رشته، ارتقای افراد، ارتقای 
با موتور جستجو، و پاسخ به پرسش ها ازجمله زمینه های فعالیت  بازیابی  دانشگاه، 
تعامل  مقوله  سه  چهارچوب  در  که  است  علمی  اجتماعی  شبکه های  در  استادان 

ارتباطی، جستجوی دانش، و اشتراک دانش دسته بندی شدند. 
عضوی در این باره بیان می کند: "هرکس به دالیلی در شبکه های اجتماعی علمی 
درباره  را  اطالعاتم  که  می دانم  خود  وظیفه  استاد  یک  به عنوان  من  می شود.  عضو 
وضعیت رشته، مطالعات، پژوهشگران، و افراد مؤثر به روز نگه دارم". اعضای هیئت 
علمی برای فعالیت در عرصه های علمی، نیازمند افزایش اطالعات و مهارت های خود 
هستند. در رشته ای مانند علم اطالعات و دانش شناسی که تغییرات زیادی در فصل ها 
باره  این  بیشتر احساس می شود. در  این ضرورت  ایجاد شده است  منابع درسی  و 
یکی از استادان می گوید: "یک استاد دانشگاه باید بتواند با اشتراک   گذاری دانش خود، 

تأثیرگذاری خود را در رشته به اثبات برساند". 
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− موانع 	
باز را  جدول 2 طبقات، زیرطبقات، و مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری 
برای شناسایی موانع فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد. 

جدول 2. کدگذاری اولیه موانع فعالیت در شبکه ها

طبقه )مقوله(
 زیرطبقات

)طبقات فرعی(
مفهوم

موانع

کمبود وقت
گسرتدگی آموزشی،  دوره های  افزایش  استادان،   کم بودن 
آموزشی، دوره های  گسرتدگی  استادان،  آموزشی   موضوعات 

تغییرات رسفصل های دروس

 ناآگاهی و
مهارت نداشنت

و قوانین  با  ناآشنایی  علمی،  اجتامعی  شبکه های  با   ناآشنایی 
مقررات، ناآگاهی از امکانات و قابلیت های نرم افزارها

مشکالتی  با  علمی  اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  معتقدند  مشارکت کنندگان 
دوره های  افزایش  استادان،  کم بودن  از:  عبارت اند  آنها  از  برخی  که  است  روبه رو 
آموزشی،  دوره های  گستردگی  استادان،  آموزشی  موضوعات  گستردگی  آموزشی، 
و  کمبود وقت  مقوله  دو  در چهارچوب  مفاهیم  این  تغییرات سرفصل های دروس. 

ناآگاهی و مهارت نداشتن دسته بندی شدند. 
با  ارتباط  ایجاد  برای  را  زمانی  باید  "استاد  کرد:  مطرح  باره  این  در  استادی 
هم رشته ای های خود داشته باشد؛ اما در کشور ما، بیشتر وقت استادان صرف انجام 
امور آموزشی می شود". از سوی دیگر، الزمه فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی، 
آنهاست. براساس  از  ابزارها و داشتن مهارت های الزم برای استفاده  این  با  آشنایی 
باید  آن چنان که  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  رشته  علمی  هیئت  اعضای  نتایج، 
شبکه های اجتماعی علمی را نمی شناسند و مهارت الزم را برای استفاده از این ابزارها 
ندارند. استادی در این زمینه می گوید: "در یکی دو شبکه اجتماعی ازجمله لینکدین1 
و ریسرچ گیت عضو هستم؛ اما هنوز مقاالتم را در این شبکه ها بارگذاری نکرده ام، 

چون قوانین حق تألیف این شبکه ها را نمی دانم". 

− الزامات 	
جدول 3، طبقات، زیرطبقات، و مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری باز را  1. Linkdin
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نشان  اجتماعی  شبکه های  در  علمی  هیئت  اعضای  فعالیت  الزامات  شناسایی  برای 
می دهد.

جدول 3. کدگذاری اولیه الزامات فعالیت در شبکه ها

طبقه )مقوله(
 زیرطبقات

)طبقات فرعی(
مفهوم

الزامات

 مهارت مدیریت
دانش شخصی

 سواد فناوری اطالعات، مهارت های اشرتاک دانش، مهارت های
و سنجش  مهارت  اطالعات،  بازیابی  مهارت  حرفه ای،   ارتباط 

ارزیابی دانش، و مهارت تجزیه و تحلیل دانش

حامیت دانشگاه
قوانین و مقررات، اجتامعی علمی، معرفی   معرفی شبکه های 
تعریف مطالعاتی،  فرصت  اختصاص  آموزشی،  کارگاه   برگزاری 

اپلیکیشن مناسب، حامیت از تشکل های علمی

 فعالیت تشکل های
علمی

اجتامعی، شبکه های  معرفی  و  اطالع رسانی  هامیش،   برگزاری 
مستندسازی و  فعال،  استادان  معرفی  عضویت،  فرایند   انجام 

تجربیات

حامیت دولت
تغییر داخلی،  علمی  اجتامعی  شبکه های  ایجاد  و   گسرتش 
سیاست های در  تغییر  علمی،  هیئت  جذب  سیاست های   در 

 رتبه بندی دانشگاه ها و اساتید

مشارکت کنندگان  که  می طلبد  الزاماتی  علمی  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت 
می دانند  اجتماعی  شبکه های  اعضای  جانب  از  مهارت هایی  شامل  را  آن  پژوهش 
ازجمله سواد فناوری اطالعات، مهارت های اشتراک دانش، مهارت های ارتباط فردی، 
مهارت بازیابی اطالعات، مهارت سنجش و ارزیابی دانش، و مهارت های تجزیه و 
تحلیل دانش. همچنین، حمایت هایی از سوی مجامع علمی شامل معرفی شبکه های 
اختصاص  آموزشی،  کارگاه  برگزاری  مقررات،  و  قوانین  معرفی  علمی،  اجتماعی 
فرصت مطالعاتی، تعریف اپلیکیشن مناسب، حمایت از تشکل های علمی، برگزاری 
فرایند عضویت، معرفی  انجام  اجتماعی،  همایش، اطالع رسانی و معرفی شبکه های 
علمی  اجتماعی  شبکه های  ایجاد  و  گسترش  تجربیات،  مستندسازی  فعال،  اساتید 
داخلی، تغییر در سیاست های جذب هیئت علمی، و تغییر در سیاست های رتبه بندی 
دانشگاه ها و اساتید را از الزامات فعالیت در شبکه ها دانسته اند که در چهارچوب سه 
مقوله مهارت های مدیریت دانش شخصی، حمایت دانشگاه، و حمایت از تشکل های 

علمی دسته بندی شدند.
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زوهانگ1 )2013( معتقد است مدیریت دانش شخصی، مجموعه ای از مهارت های 
حل مسئله است که اجزای مفهومی، منطقی، یا عملی دارد. چگونگی سازماندهی، 
اشتراک، و به کارگیری دانش، نیازمند مهارت هایی است که مشارکت کنندگان پژوهش، 
حرفه ای،  ارتباط  دانش،  اشتراک  مهارت های  اطالعات،  فناوری  سواد  شامل  را  آن 
بازیابی اطالعات، سنجش و ارزیابی دانش، و تجزیه و تحلیل دانش دانسته اند و این 
مهارت ها را از الزامات اصلی فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی می دانند. یکی از 
مشارکت کنندگان در این باره می گوید: "برای فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی، 

شیوه های سازماندهی، ذخیره، و اشتراک گذاری دانش بسیار کارامد است".
ازآنجاکه بیشتر دانشگاه های کشور دولتی هستند و عالوه بر این، دولت با استفاده 
اجرایی،  و  قانونی  سازوکارهای  و  کشور  در  عالی  آموزش  متولی  وزارتخانه  دو  از 
دانشگاه ها را هدایت می کند، از نقش تأثیرگذار دولت در هدایت استادان به فعالیت 
باره  این  از مشارکت کنندگان در  در شبکه های اجتماعی نمی توان غفلت کرد. یکی 
استادان  و  دانشگاه ها  آن  با  که  علم سنجی  حال حاضر، شاخص های  "در  می گوید: 
از شاخص های  ارزیابی می شوند جامع و کامل نیست. الزم است دولت  کشورمان 

جامع تری برای رتبه بندی دانشگاه ها و ارتقای آنها استفاده کند".
مشارکت کننده دیگری با تأکید بر لزوم ایجاد شبکه های اجتماعی علمی داخلی 
اگر  ندارد.  جریان  باید  آن چنان که  کشور  استادان  بین  در  علمی  "ارتباط  می گوید: 
بخواهیم ارتباط علمی را با جامعه جهانی برقرار کنیم قبل از هر چیزی باید شبکه های 

اجتماعی علمی در کشور ایجاد کنیم".

− عوامل مؤثر	
جدول 4، طبقات، زیرطبقات، و مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری باز را برای 
شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه های اجتماعی نشان می دهد.

جدول 4. کدگذاری اولیه عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکه ها

طبقه )مقوله(
 زیرطبقات

)طبقات فرعی(
مفهوم

عوامل مؤثر

درک نیاز
 نیاز به ارتباط علمی، نیاز به روزآمدسازی رزومه، نیاز به ارتقای

رتبه، انگیزه های معنوی

قابلیت های شبکه
 جستجوی آسان، امنیت شبکه ها، امکانات ارتباطی، هویت یابی،
پژوهشگران، رتبه بندی  فرامتنی،  بارگذاری  خودکار،   بارگذاری 

مدیریت استنادات، معرف بودن شبکه، و جهانی بودن شبکه

1. Zohang
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عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی از دیدگاه مشارکت کنندگان 
عبارت اند از: نیاز به ارتباط علمی، نیاز به روزآمدسازی رزومه، نیاز به ارتقای رتبه، 
ارتباطی، هویت یابی،  امکانات  امنیت شبکه ها،  آسان،  معنوی، جستجوی  انگیزه های 
استنادات،  مدیریت  پژوهشگران،  رتبه بندی  فرامتنی،  بارگذاری  خودکار،  بارگذاری 
معرف بودن شبکه، و جهانی بودن شبکه. این مفاهیم در چهارچوب دو مقوله درک نیاز 

و قابلیت های شبکه دسته بندی شدند.
مشارکت کننده ای در این باره می گوید: "من در سه شبکه اجتماعی عضو هستم. 
در هرکدام از این شبکه ها می توانم با افرادی ارتباط برقرار کنم که هم رشته یا مرتبط 
شبکه  در  را  مقاالتم  "وقتی  می گوید:  دیگری  مشارکت کننده  هستند".  من  رشته  با 
اجتماعی بارگذاری می کنم مطمئن هستم در هر زمانی که بخواهم می توانم به آنها 

دسترسی داشته باشم". 
بیشتر مشارکت کنندگان به تأثیر قابلیت های شبکه های اجتماعی بر فعالیت استادان 
و پژوهشگران در این شبکه ها اشاره کرده اند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره 
می گوید: "پژوهش های زیادی را درباره فناوری اطالعات انجام داده ام. شبکه اجتماعی 
مرا به همفکرانم معرفی کرده است و برای من هویت آفرینی می کند". عضو دیگری 
با تأکید بر تأثیر قابلیت های متمایز شبکه های اجتماعی علمی می گوید: "طبیعی است 
که پژوهشگران از شبکه هایی استفاده کنند که فناوری های روز را در اختیار دارند. از 
شبکه ای که قابلیت بارگذاری خودکار را فراهم یا فرامتن را به راحتی پشتیبانی  کند، 

استقبال بیشتری می شود". 

− تأثیر بر عملکرد اعضاء 	
جدول 5، طبقات، زیرطبقات، و مفاهیم به دست آمده از مرحله کدگذاری باز را 

برای بررسی تأثیر شبکه ها بر عملکرد اعضاء نشان می دهد.

جدول 5. کدگذاری اولیه تأثیرگذاری فعالیت در شبکه ها بر عملکرد اعضاء

طبقه )مقوله(
 زیرطبقات

)طبقات فرعی(
مفهوم

 تأثیر شبکه ها بر
عملکرد اعضاء

پویایی علمی
 خلق ایده های علمی، پذیرش نوآوری های علمی و فناوری، درک
رسیع تر تغییرات فناوری، و بسنده نکردن به دانسته های پیشین

ایجاد تفکر علمی
و رشته،  بزرگان  به  عالقه مندی  فکری،  استقالل   علم باوری، 

اعتامد به دانش خود
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مقوله  دو  در  علمی  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت  مشارکت کنندگان،  نظر  از 
پویایی علمی و ایجاد تفکر علمی اعضاء تأثیر دارد که خلق ایده های علمی، پذیرش 
به  بسنده نکردن  فناوری،  تغییرات  سریع تر  درک  فناوری،  و  علمی  نوآوری های 
دانسته های پیشین، علم باوری، استقالل فکری، عالقه مندی به بزرگان رشته، و اعتماد 
به دانش خود را شامل می شود. به طور کلی، فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی 
بر  و  می دهد  اعضاء  به  علمی  روحیه  و  تغییر  علم  به  نسبت  را  اعضاء  چشم انداز 
مشارکت کنندگان  از  یکی  زمینه،  این  در  می گذارد.  مثبت  تأثیر  آنها  نهایی  عملکرد 
می گوید: "فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند حضور در همایش های علمی، پویایی 
رشته و به طور کلی پویایی علم را سبب می شود". مشارکت کننده دیگری بیان می کند: 
"به شخصه معتقدم ایده های علمی در محیط های اجتماعی علمی به وجود می آیند که 

شبکه های اجتماعی علمی چنین محیطی را ایجاد می کنند". 
داده هاي  داده هاست  دائمی  کدگذاری محوري که الزمه آن مقایسه  در مرحله 
کدگذاري شده با یکدیگر مقایسه و به  شکل خوشه ها یا مقوله هایی درآورده شدند که 
با هم تناسب دارند و سپس نامی که متناسب با آن طبقه بود بدان اختصاص داده شد. 
در این مرحله، براي سهولت دستیابي به فرایند نهفته در داده ها از پارادایم کدگذاري 
عملی/  راهبردهای  مداخله کننده،  شرایط  عّلي،  شرایط  )زمینه،  کوربین  و  اشتراوس 
از کدگذاری تالش  مرحله  این  در  اساس،  این  بر  استفاده شد.  پیامدها(  و  تعاملی، 
ابعاد مشترک براساس شرایط، کنش و واکنش  شد تا کدها عالوه بر خصوصیات و 
)راهبردها(، و پیامدها حول محور مشترک قرار گیرند؛ به عبارت دیگر، در این مرحله 
با برقراری پیوند میان مقوله ها، اطالعات به شیوه جدیدی با یکدیگر پیوند می خورند. 
ابعاد شناخته شده در پژوهش در جدول 6 نشان  پیوند میان مقوله های اصلی و 

داده شده است. 

جدول 6. یافته های حاصل از کدگذاری محوری و طبقات فرعی

طبقات فرعیمنونه هایی از کدهای باز

رشایط علّی

نیاز به ارتباط علمی، نیاز به روزآمدسازی رزومه، 
نیاز به ارتقای رتبه، انگیزه های معنوی، هویت یابی، 
دانش،  اشرتاک  اطالعات، مهارت های  فناوری  سواد 
بازیابی  مهارت  حرفه ای،  ارتباط  مهارت های 
اطالعات، مهارت سنجش و ارزیابی دانش، و تجزیه 

و تحلیل دانش

مهارت مدیریت دانش 	−
شخصی

درک نیاز فعالیت در 	−
شبکه های علمی
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تالش برای حضور همه اساتید در شبکه های علمی، 
برای  تالش  اساتید،  انگیزش  افزایش  برای  تالش 
ازمیان بردن فعالیت در شبکه های اجتامعی علمی، 

و تالش برای ارتقای علمی اساتید

رضورت توجه به 	 
ارتباطات علمی

رضورت توجه به 	−
عملکرد علمی اساتید

رضورت اشرتاک گذاری 	−
دانش

مقوله محوری:
رضورت فعالیت 

اساتید دانشگاه ها در 
شبکه های اجتامعی 

علمی

در  عضویت  تسهیل  اجتامعی،  شبکه های  تنوع 
منابع  به  دستیابی  تسهیل  اجتامعی،  شبکه های 
اطالعاتی، ترویج همکاری علمی، معرفی شبکه های 
اطالعات  مدیریت  مهارت های  افزایش  اجتامعی، 
ارتباطی  توانایی  علمی،  منابع  بازیابی  شخصی، 
افزایش  و  دانش،  تحلیل  و  تجزیه  توانایی  اساتید، 

فرصت های پژوهشی 

 آموزش و اطالع رسانی 	−
ایجاد فرصت مطالعاتی	−
ایجاد شبکه های داخلی	−
 تغییر در سیاست های 	−

جذب
تغییر در سیاست های 	−

رتبه بندی دانشگاه ها 
و اساتید

راهربدها

آموزشی،  دوره های  افزایش  اساتید،  تعداد  کمبود 
تغییرات  اساتید،  آموزشی  موضوعات  گسرتدگی 
رسفصل های دروس، ناآشنایی با شبکه های اجتامعی 
علمی، ناآشنایی با قوانین و مقررات، و ناآگاهی از 

امکانات و قابلیت های نرم افزارها

حامیت دانشگاه	−
فعالیت تشکل های 	−

علمی
حامیت دولت	−

رشایط مؤثر بر تدوین 
راهربدها

علمی،  نوآوری های  پذیرش  علمی،  ایده های  خلق 
به  بسنده نکردن  فناوری،  تغییرات  رسیع تر  درک 
حرفه ای،  ارتباط  برقراری  پیشین،  دانسته های 
افزایش  انگیزه،  افزایش  علمی،  هویت یابی 
علم باوری،  دانش،  نرش  ارتباطی،  مهارت های 
استقالل فکری، عالقه مندی به بزرگان رشته، اعتامد 

به دانش خود

روزآمدسازی دانش	−
ارتقای کیفی دانشگاه ها	−
دسرتسی به دانش 	−

جهانی
تأثیرگذاری علمی	−
مشاهده پذیری مقاالت	−

پیامدها

در مرحله کدگذاري انتخابی، پژوهشگران به دنبال طبقه مرکزی و فرایند موجود 
در داده ها بودند. مطالعه مکرر داده ها، کدها و طبقات پدیدارشده، یادآورنویسي ها، 
نمودارها، و نوشتن داستان اصلي کمک کرد تا پژوهشگران طبقه مرکزي این مطالعه 
را مشخص کند. برای اعتبار داده ها از معیارهاي پیشنهادي لینکولن و گودا1 استفاده و 
درنهایت، مقوله "جامعه پذیری علمی"2 به عنوان مقوله هسته استخراج شد )استراس 
و کوربین، 1385(. اسکات3 )2006( جامعه پذیری را فرایندی از آموزش برای تبدیل 
به موجودی اجتماعی و عضوی از جامعه توصیف کرده است و آن را روند مستمری 
می داند که طی آن هویت اجتماعی و نقش ها ساخته می شوند. جامعه پذیری از دو 
بخش نخستین و دومین تشکیل می شود. جامعه پذیری نخستین از آغاز و در سال های 
می شود و طی آن کودکان به افزودن دانش و مهارت هایی  نخستین زندگی انجام 

1. Lincoln & Gooda
2. Scientific socialization
3. Scott
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توجه می کنند که برای تبدیل شدن به عضوی از جامعه به آن نیاز دارند. افراد طی 
علمی  هویت  جامعه پذیری، هویت شغلی، هویت حرفه ای،  نیز  جریان  زندگی در 
و... را کسب می کنند )کوئن1، 1370(. اصطالح "جامعه پذیری علمی" روح علمی 
نهفته در مناسبات اجتماعی را تداعی می کند که طی فرایند جامعه پذیری به اعضای 
جامعه منتقل می شود. درواقع، در جریان جامعه پذیری علمی، افراد هویت علمی خود 
)قانعی راد، 1385(.  تثبیت کرده اند و ویژگی های جامعه علمی را کسب می کنند  را 
درنهایت، الگوی پارادایمی حاصل از کدگذاری محوری در شکل 1 آمده که در آن 
روابط بین شرایط عّلی، متغیر مرکزی، شرایط مؤثر بر تدوین راهبردها، و راهبردها 

نشان داده شده است.

شکل 1. مدل پارادایمی یا نمونه بصری پژوهش 1. Choan

زمینه ارتباط علمی

جستجوی دانش اشرتاک

 دانش کدگذاری 

رشایط علّی

مهارت مدیریت 

دانش شخصی

درک نیاز

پدیده

جامعه پذیری 

علمی 

راهربدها

آموزش و اطالع رسانی 

شبکه های اجتامعی علمی

ایجاد فرصت مطالعاتی

ایجاد شبکه های داخلی 

تغییر در سیاست های جذب

تغییر در سیاست های 

رتبه بندی دانشگاه ها و 

اساتید

پیامدها

روزآمدسازی دانش

ارتقای کیفی دانشگاه ها

دسرتسی به دانش جهانی

تأثیرگذاری علمی

مشاهده پذیری مقاالت

پویایی علمی

گسرتش ارتباطات علمی

رشایط میانجی

حامیت دانشگاه

فعالیت تشکل های علمی

حامیت دولت 

قابلیت های شبکه



167
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 29 ، شامره 3 )پاییز 1397( 

فعالیت اعضای هیئت علمی در 
شبکه های اجتامعی علمی...

نتیجه گیری
وجه تمایز این پژوهش را با دیگر پژوهش های انجام شده در این حوزه می توان در 
به کارگیری روش کیفی )نظریه زمینه ای( دانست. مفاهیمی که از داده های این مطالعه 
دریافت شده است همگی نظر اعضای هیئت علمی علم اطالعات و دانش شناسی درباره 
شبکه های اجتماعی علمی و براساس اهداف مطالعه، یعنی توصیف دیدگاه های اعضاء 

درباره زمینه ها، الزامات، موانع، و عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکه های اجتماعی بود. 
اعضای هیئت علمی در همه رشته ها و گرایش ها نیازمند به روزرسانی دانش خود 
و حضور در مجامع علمی به طور حضوری و غیرحضوری هستند. ارتباطات علمی 
از دو مجراي رسمی و غیررسمی انجام می شود. در ارتباطات رسمی اطالعات به طور 
غیرمستقیم و به وسیله واسطه هایی مانند کتاب ها و نشریات منتقل می شود؛ درحالی که 
در مجراي غیررسمی، اطالعات به طور مستقیم و بدون واسطه انتقال می یابد. این گونه 
ارتباطات اساس شکل گیري اندیشه هاي جدید و حتی شاخه هاي جدید در علم قرار 
می گیرد. شکل امروزي ارتباطات غیررسمی را در قالب دانشکده نامرئی الکترونیکی 
می توان در شبکه هاي اجتماعی علمی جستجو کرد. در رشته هایی مانند علم اطالعات 
و دانش شناسی که متأثر از فناوری های جدید است؛ به روزرسانی دانش، نیازمند تالشی 
مضاعف است. از سوی دیگر، مباحث بین رشته ای که نیازمند ارتباط پژوهشگران و 
اساتید رشته های مختلف است در رشته علم اطالعات و دانش شناسی کاربرد زیادی 
اجتماعی  شبکه های  در  حضور  به  نیاز  درک  با  رشته  این  اساتید  این رو،  از  دارد. 
 )1395( رودباری  برگزیده اند.  خود  دانش  به روزرسانی  برای  مسیری  را  آن  علمی 
نیز نشان داد به اشتراک گذاری مقاالت و ارتباط با دوستان و پژوهشگران آشنا هدف 
عمده پیوستن اعضای هیئت علمی به این شبکه هاست. نتایج پژوهش کلی و دالسال 
)2012( نیز نشان داد مهم ترین انگیزه پژوهشگران از حضور در شبکه ها رؤیت پذیری 
مقاالت است. حریری و عنبری )1394( نیز هدف اصلی کاربران را از عضویت در 

شبکه ها، آشنایی با سایر فعاالن و متخصصان حوزه های مدنظر دانسته اند. 
اجتماعی علمی  فعالیت در شبکه های  برای  را  مشارکت کنندگان، وجود موانعی 
برشمردند که عبارت اند از: کمبود تعداد اساتید، افزایش دوره های آموزشی، گستردگی 
شبکه های  با  ناآشنایی  دروس،  سرفصل های  تغییرات  اساتید،  آموزشی  موضوعات 
از  ناآگاهی  و  اجتماعی،  شبکه های  مقررات  و  قوانین  با  ناآشنایی  علمی،  اجتماعی 
 )1392( منتظری  و  فهیمی نیا  زمینه،  این  در  علمی.  اجتماعی  قابلیت های شبکه های 
دریافتند کمبود وقت و بی عالقه گی اساتید، ازجمله موانع فعالیت خودآرشیوی آنها 
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محسوب می شود. 
از دیدگاه جامعه پژوهش، فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی الزاماتی می طلبد 
که مهارت های مدیریت دانش شخصی نام گرفتند و نیز فعالیت هایی ازجمله معرفی 
آموزشی،  کارگاه  برگزاری  مقررات،  و  قوانین  معرفی  علمی،  اجتماعی  شبکه های 
اختصاص فرصت مطالعاتی، تعریف اپلیکیشن مناسب، حمایت از تشکل های علمی، 
برگزاری همایش، انجام فرایند عضویت، معرفی اساتید فعال، مستندسازی تجربیات، 
گسترش و ایجاد شبکه های اجتماعی علمی داخلی، تغییر در سیاست های جذب هیئت 
علمی، و تغییر در سیاست های رتبه بندی دانشگاه ها و اساتید در این زمینه مؤثرند. در 
این راستا، فهیمی نیا و منتظری )1392( دریافتند از میان 10 عامل فقط مؤلفه "شناخت 
حرفه اي" در سطح معناداری 95 درصد قادر به پیش بیني میزان خودآرشیوي تولیدات 
پژوهش  علمي اعضاء در وب سایت هاي دسترسي آزاد است. مشارکت کنندگان در 
حاضر عواملی را در فعالیت در شبکه های اجتماعی علمی مؤثر دانسته اند که عبارت اند 
از: نیاز به ارتباط علمی، نیاز به روزآمدسازی رزومه، نیاز به ارتقای رتبه، انگیزه های 
بارگذاری  ارتباطی،  امکانات  شبکه ها،  امنیت  آسان،  جستجوی  هویت یابی،  معنوی، 
بارگذاری فرامتنی، رتبه بندی پژوهشگران، مدیریت استنادات، معرف بودن  خودکار، 
شبکه، جهانی بودن شبکه. در این راستا، بتولی )1393( نشان داد شبکه هاي اجتماعي 
قابلیت های متفاوتی دارند ازجمله معرفي پژوهشگر و شناسایي پژوهشگران، برقراري 
ارتباط و همکاري با پژوهشگران، اشتراک اطالعات، یافتن اطالعات، مدیریت منابع 
شبکه های  و استنادات، روزآمد نگه داشتن پژوهشگر، رتبه دهي، و تنظیمات شبکه. 
اجتماعی علمی، قابلیت های یکسانی ندارند؛ بعضی از شبکه ها توانایی های بیشتری 
دارند و کاربران را در دستیابی به اهداف خود یاری می کنند. سعادت )1393( نیز به 
این نتیجه رسید که جستجوی آسان، امنیت شبکه، قابلیت های ارتباطی، هویت یابی، 
بارگذاری خودکار، بارگذاری فرامتنی، رتبه بندی پژوهشگران، و مدیریت استنادات 
ازجمله قابلیت هایی است که پژوهشگران را به استفاده از شبکه های اجتماعی تشویق 
مندلی، مشارکت  ویژگی هاي شبکه  داد  نشان   )2012( مک میالن  مطالعه  می کند. 
میان پژوهشگران درراستاي به اشتراک گذاري دانش تسهیل می کند.  و تعامل را 
در  را  علمی  اجتماعی  شبکه های  در  فعالیت  نیز  حاضر  پژوهش  مشارکت کنندگان 
عملکرد خود مؤثر دانستند و تأثیر این شبکه ها را در خلق ایده های علمی، پذیرش 
به  بسنده نکردن  فناوری،  تغییرات  سریع تر  درک  فناوری،  و  علمی  نوآوری های 
دانسته های پیشین، علم باوری، استقالل فکری، عالقه مندی به بزرگان رشته، و اعتماد 
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به دانش خود مثبت ارزیابی کرده اند. بارایالن و همکاران )2012( نیز ارتباط معناداری 
استنادهای  تعداد  و  اجتماعی  شبکه های  در  پژوهشگران  رؤیت  دفعات  تعداد  میان 
کسب شده آنان در نمایه استنادی گزارش کردند. همچنین، کرنفیلد و یونگ )2009( 
دریافتند در جوامع برخط هنگامی که افراد با تغییر روبه رو می شوند بارها از مرزهای 
فضای تعاملی چندگانه عبور می کنند. این گذرگاه ها قدرتمندانه شخصی سازی دانش 
حرفه ای را ترویج می کنند. اما، پژوهش میرزایی و همکاران )1395( نشان داد استفاده 
این  آنها اثرگذار نیست.  از شبکه های اجتماعی میان دانشجویان در تبادالت علمی 
از  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  اساتید  متفاوت  دریافت  و  درک  نشانگر  تفاوت 

شبکه های اجتماعی علمی است.
مهارت  پژوهش،  در  شناسایی شده  هسته  مقوله  بر  تأثیرگذار  مهم  مقوله های  از 
مدیریت دانش شخصی و درک نیاز استفاده از شبکه های اجتماعی علمی بود. بنابراین، 
باید اعضای هیئت علمی ضمن درک نیاز روزافزون حضور در جوامع علمی مجازی، 

بر افزایش مهارت های خود در زمینه مدیریت دانش شخصی اهتمام ورزند. 
دولت  علمی، و حمایت  تشکل های  فعالیت  دانشگاه،  تأثیر حمایت  به  توجه  با 
در فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه های اجتماعی علمی انتظار می رود دولت 
با استفاده از اهرم قوانین و مقررات، زمینه حضور بیشتر اعضای هیئت علمی را در 
شبکه های اجتماعی علمی فراهم آورد. حمایت از تشکل های علمی مانند انجمن های 
علمی دانشگاهی در زمینه برگزاری همایش ها و کارگاه های علمی و همچنین پشتیبانی 

نرم افزاری با ایجاد سازوکارهای مناسب در این زمینه پیشنهاد می شود. 
ازجمله آموزش و  ارائه شده مشارکت کنندگان در پژوهش  به راهکارهای  توجه 
شبکه های  ایجاد  مطالعاتی،  فرصت  ایجاد  علمی،  اجتماعی  شبکه های  اطالع رسانی 
دانشگاه ها و  رتبه بندی  تغییر در سیاست های  تغییر در سیاست های جذب،  داخلی، 
اساتید، به عنوان راهکارهای ارائه شده از سوی خبرگان علمی جامعه پیشنهاد می شود.
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