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هدف :بررسی زمینهها ،موانع ،الزامات ،و عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اعضای هیئت
علمی علم اطالعات و دانششناسی در شبکههای اجتامعی علمی.
روششناسی :پژوهش حارض کیفی از نوع نظریه زمینهای بود و دادهها از طریق
مصاحبه نیمهساختاریافته فردی گردآوری شد .معیار اصلی پژوهشگر درباره تعداد
مصاحبهها رسیدن به اشباع نظری بود .تجزیه و تحليل دادهها براساس تحليل سه
سطح کدگذاری اشرتاوس و کوربني شامل کدگذاری باز ،محوری ،و انتخابی است که
با استفاده از نرمافزار  MAX QDAانجام شد.
یافتهها :از تحلیل دادهها  5طبقه 13 ،زيرطبقه ،و  65طبقه اولیه استخراج شد.
مفهوم مرکزی پژوهش ،با عنوان "جامعهپذیری علمی" شکل گرفت" .جامعهپذیری
علمی" روح علمی نهفته در مناسبات اجتامعی را تداعی میکند که طی فرایند
جامعهپذیری به اعضای جامعه منتقل میشود.
نتیجهگیری :فعالیت در شبکههای اجتامعی علمی ،روحیه علمی به اعضاء میدهد و
بر عملکرد نهایی آنان تأثیر مثبت میگذارد .ایدههای علمی در محیطهای اجتامعی
علمی بهوجود میآیند و شبکههای اجتامعی علمی چنین محیطی را ایجاد میکنند.
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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 بهوجود آمده
است که رسانه اجتماعی خوانده میشود .این رسانهها ،تعامل میان کاربران را تسهیل
و سکوي جدیدي را براي همکاري و مشارکت بین آنها ایجاد کرده است .اين
شبکهها را در دستهبنديای کلي میتوان به دو گروه عمومي (فيسبوك ،توييتر و )...و
تخصصي (ريسرچگيت ،4مندلي ،5آکادميا 6و )...تقسیمبندي کرد .شبکههاي اجتماعي
علمي جزء شبکههای تخصصي هستند و قابليتهاي اساسي براي فعاليتهاي
آموزشي و پژوهشي پژوهشگران ارائه میکنند .اين نوع از شبکههاي اجتماعي،
مجراهاي اطالعيابي را برای آموزش ،متنوع و گسترده میکنند؛ بهگونهايکه افراد
میتوانند با کمترین زمان و هزينه با متخصصان و پژوهشگران رشتههاي مختلف
در تعامل باشند و بهآسانی و راحتی به اطالعات دسترسی داشته باشند .از اینرو،
امروزه با افزایش حجم متون علمی و لزوم روزآمدسازی پژوهشگران در حوزههای
تخصصی ،تمایل پژوهشگران به استفاده از رسانههای اجتماعی علمی که فرصت
طبقهبندی ،بهاشتراکگذاری ،و تفسیر اطالعات علمی را فراهم میکنند بیشتر شده
است (لی ،ثلوال ،و جاستینی.)2012 ،7
فعالیت در شبکههاي اجتماعی علمی افزایش تعامالت علمی پژوهشگران
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و بهرهگیری از خرد جمعی و درنهایت ارتقاي علمی را سبب میشود .از دیگر
مزایای فعالیت در این شبکهها ،افزایش میزان رؤیتپذیری مقاالت و تولیدات علمی
اعضاست و این در حالی است که میزان رؤیتپذیری تولیدات علمی از شاخصهای
تعیینکننده 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 همفکری
گروههای علمی بهوجود میآید .مجامع علمی چه مجازی و چه غیرمجازی به
شرکتکنندگان خود شور علمی و روحیه علمگرایی و تفکر علمی منتقل میکنند.
اینگونه فعالیتهای علمی در کشور ما که در مسیر توسعه علمی گام برمیدارد برای
افرادی که جایگاه علمی و پژوهشی دارند اهمیت ویژهای دارد .اما ،باوجود اهمیت
شبکههای اجتماعی علمی و نیاز کشور به فعالیت در چنین فضاهای تعاملی ،بهنظر
میرسد این فناوری جایگاه خود را آنچنان که باید حتی در میان اعضای هیئت
علمی نیز باز نکرده است .از اینرو ،انتظار میرود رشتههایی که عهدهدار ذخیره،
سازماندهی ،و اشاعه علوم مختلف هستند؛ ازجمله علم اطالعات و دانششناسی
بیش از سایر رشتهها در این عرصه فعال باشند و پژوهشگران و استادان این رشته با
حضور فعال در شبکههای اجتماعی علمی ،زمینه حضور پژوهشگران سایر رشتهها را
در این شبکهها فراهم کنند .بنابراین ،نیاز است پژوهشی انجام شود که در آن زمینهها،
موانع ،الزامات ،و عوامل تأثیرگذار بر فعالیت اعضای هیئت علمی علم اطالعات و
دانششناسی در شبکههای اجتماعی علمی از دیدگاه ایشان بررسی و به این پرسشها
پاسخ داده شود:
−زمینههای فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی کداماند؟
−موانع فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی کداماند؟
−الزامات فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی کداماند؟
−عوامل تأثیرگذار بر فعالیت در شبکههای اجتماعی کداماند؟
−حضور در شبکههای اجتماعی بر عملکرد علمی اعضاء چه تأثیری دارد؟
در این زمینه پژوهشهایی در داخل و خارج از کشور انجام شده است .فهیمینیا
و منتظری در  1392رفتار خودآرشيوي اعضاي هیئت علمي علم اطالعات و
دانششناسي در ايران و انگیزهها و موانع مؤثر بر اين رفتار را بررسی کردند .نتايج
نشان داد ميزان خودآرشيوي توليدات علمي این اعضاء متوسط رو به باالست و
خودآرشيوي در وبسايتهاي شخصي و سازماني رايجتر از مخازن سازماني و
موضوعي است .کمبود وقت و بیعالقهگی اساتید ازجمله موانع فعالیت خودآرشیوی
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بود .در پژوهشی دیگر ،بتولی ( )1393قابليتهاي شبكههاي اجتماعي پژوهشی
را در هشت گروه مقولهبندي کرد كه عبارتاند از :معرفي پژوهشگر و شناسايي
پژوهشگران ،برقراري ارتباط و همكاري با پژوهشگران ،اشتراك اطالعات ،يافتن
اطالعات ،مديريت منابع و استنادات ،روزآمد نگهداشتن پژوهشگر ،رتبهدهي ،و
تنظيمات شبكه.
سعادت سال  1393با هدف بررسی گرایش شیمیدانهای ایرانی به عضویت در
شبکههای اجتماعی علمی ،باالبودن مدارك تحصیلی اعضاي شبکههاي اجتماعی
علمی و استقبال گسترده مدرسان دانشگاه از این شبکهها را گواهی بر نیاز علمی
پژوهشگران به استفاده از این شبکهها میدانست؛ هرچند انگیزههای معنوی ازجمله
عالقهمندی به رشته و پژوهش در این میان بیتأثیر نبود .شبکههای اجتماعی علمی،
قابلیتهای یکسانی ندارند .بعضی از شبکهها تواناییهای بیشتری دارند و کاربران را
در دستیابی به اهداف خود یاری میکنند .جستجوی آسان ،امنیت شبکه ،قابلیتهای
ارتباطی ،هویتیابی ،بارگذاری خودکار ،بارگذاری فرامتنی ،رتبهبندی پژوهشگران،
و مدیریت استنادات ازجمله قابلیتهایی است که پژوهشگران را به استفاده از
شبکههای اجتماعی تشویق میکند.
حریری و عنبری ( )1394با مطالعه نقش شبکههای اجتماعی تخصصی وبی
فارسی در فرایند اشتراک دانش ،عملکرد شبکههای اجتماعی علمی در رفع نیاز
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 بزرگترین مشکل موجود در شبکههای اجتماعی داخلی
را اطالعرسانی نامناسب و ناشناختهبودن این شبکهها اعالم کردند .بین میزان استفاده
از شبکههای اجتماعی فارسی و اشتراک دانش کاربران رابطه مثبت و معناداری وجود
داشت .میرزایی ،رحیمی ،و مرادی ( )1395با بررسی نقش شبکههای اجتماعی در
تبادالت علمی میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی کرمانشاه نشان
دادند تمام دانشجویان مطالعهشده از شبکههای اجتماعی عمومی استفاده میکنند و
استفاده از شبکهها در تبادالت علمی میان آنها اثرگذار نیست .رودباری ( )1395نیز با
مطالعه میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از شبکههای اجتماعی علمی
به این نتیجه رسید که بهاشتراکگذاری مقاالت ،ارتباط با دوستان و پژوهشگران آشنا،
هدف عمده پیوستن اعضای هیئت علمی به این شبکههاست.
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کرنفیلد و یونگ )2009( 1با پژوهش روی بهکارگیری دانش شخصی حرفهای
در جوامع برخط حرفهای دریافتند وجود فضاهای تعاملی چندگانه و متعدد در این
جوامع فرصتهای زیادی را برای فراتررفتن از مرزها ایجاد کرده است .در جوامع
برخط هنگامیکه افراد با تغییر روبهرو میشوند بارها از مرزهای فضای تعاملی
چندگانه عبور میکنند .این گذرگاهها قدرتمندانه شخصیسازی دانش حرفهای
را ترویج میکند .مطالعه مکمیالن )2012( 2نشان داد ویژگیهاي شبکه مندلی،
مشارکت و تعامل میان پژوهشگران را درراستاي بهاشتراكگذاري دانش تسهیل
میکند .بارایالن 3و همکاران ( )2012ارتباط معناداری میان تعداد دفعات رؤیت
پژوهشگران در شبکههای اجتماعی و تعداد استنادهای کسبشده آنان در نمایه
استنادی گزارش کردند .کلی و دالسال )2012( 4در پژوهشی با هدف شناسایی دالیل
استفاده پژوهشگران از شبکههای علمی ،تعداد دانلود مقالهها را در دو سایت علمی
لینکدین و آکادمیا در میان پژوهشگران  20دانشگاه بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که مهمترین انگیزه پژوهشگران از حضور در این شبکهها رؤیتپذیری
مقاالت است.
روششناسی
پژوهش حاضر کیفی و از نوع نظریه زمینهای 5نسخه اشتراوس و کوربین 6است .نظریه
زمینهای در سادهترین شکل ممکن ،فرایند ساخت نظریهای مدون از طریق گردآوری
سازمانیافته دادهها برای پاسخگویی به پرسشهای نوین آن دسته از پژوهشهای کیفی
است که مبانی نظری کافی درباره موضوع مطالعهشده ندارند (منصوریان.)1386 ،
نسخه اشتراوس و کوربین با بهکارگیری مراحل خاص بهطور نظاممند ،درنهایت ،به
نظریه نهفته در دادهها دست یافته است و آن را بهشکل توضیحاتی درباره پدیدهای
خاص ارائه میدهد .روش اصلی گردآوري دادهها ،مصاحبه نیمهساختاریافته فردي
بود .روش نمونهگیری هدفمند و معیار اصلی پژوهشگر درباره تعداد مصاحبهها،
استفاده از آگاهان کلیدی ،خود دادهها ،طبقات ،نظریه در حال پیدایش ،و رسیدن به
"اشباع نظري" 7بود .بر این اساس ،تعداد  14نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها
در رشته علم اطالعات و دانششناسی انتخاب شدند.
در این پژوهش ،تجزیه و تحليل دادهها براساس تحليل سه سطح کدگذاري
اشتراوس و کوربين شامل کدگذاري باز ،محوري ،و انتخابی انجام شد .اطمينان از
درستی و استحکام دادهها از طريق مرور نوشتههای مشارکتکنندگان ،تلفيق منبع

1. Cranefield & Yoong
2. Makmillan
3. Bar-Ilan
4. Kelly & Delasalle
5. Grounded theory
6. Strauss & Corbin
7. Saturation
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دادهها ،تلفیق روش ،تأیید کدگذاری بهکمک همکاران آشنا با پژوهش کیفی ،کدها و
دستهبندی کدهاي مشابه و طبقات ،نسخهنويسي مصاحبهها در اسرع وقت ،و استفاده
از نظرات همکاران بود .عالوه بر اين ،پژوهشگران مستندات مطالعه را بهدقت نوشت
تا ناظر خارجی بتواند آن را ارزيابي کند .رضايت آگاهانه از همه مشارکتکنندگان
برای شرکت در مطالعه و ضبط مصاحبهها کسب شد .به مشارکتکنندگان درباره
محرمانهماندن دادهها و آزادبودن آنها براي شرکت در مطالعه يا ترك آن در هر زمان
اطمينان داده شد (استراس و کوربین.)1385 ،1
یافتهها
از  14مشارکتکننده در پژوهش 12 ،نفر عضو شبکههای اجتماعی بودند که 8
نفر آنها مستمر و جدی در این شبکهها فعالیت داشتند و  4نفر نیز فعالیت چندانی
در این شبکهها نداشتند .در مرحله کدگذاري باز (اوليه) مجموع متون مصاحبهها،
يادداشتهاي در عرصه ،و اسناد مربوط کلمهبهکلمه تايپ و تجزيه و تحليل شد.
پژوهشگر هر متن را براي درك اوليه بهدقت مطالعه کرد ،زير گفتار مهم آن خط
کشيد ،و بهشکل کدهايي (کدگذاري اوليه) ثبت کرد.
براي کدگذاري اوليه از کلمات خود مشارکتکنندگان و کدهاي داللتکننده
(برداشتهاي پژوهشگر از گفتهها) استفاده شد .درمجموع 1580 ،کد بهدست آمد.
اما ،با مقایسه مداوم دادهها ،کدهاي نامرتبط حذف و کدهایی که بهلحاظ 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 تحليل دادههاي جمعآوريشده از مشارکتکنندگان در پژوهش 5
طبقه اصلی استخراج شد شامل )1 :زمینههای فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی)2 ،
موانع فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی )3 ،الزامات فعالیت در شبکههای اجتماعی
علمی )4 ،عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی ،و  )5تأثیر فعالیت در
شبکههای اجتماعی علمی بر عملکرد اعضا .عالوه بر  5طبقه اصلی 13 ،زيرطبقه و 65
طبقه اولیه نیز استخراج شد که هرکدام بهنحوي تبيینکننده بخشي از فرايند کلي فعالیت
اعضای هیئت علمی علم اطالعات و دانششناسی در شبکههای اجتماعی علمی است.
•زمینهها
1. Estras & Coorbin
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زمینههای فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد.
جدول  .1کدگذاری اولیه زمینههای فعالیت در شبکهها
طبقه (مقوله)

زمینهها

زیرطبقات
(طبقات فرعی)

مفهوم

تعامل ارتباطی

اطالع از وضعیت رشته ،آشنایی با مباحث روز ،آشنایی
با استادان ،جستجوی همکاری ،اطالع از دیدگاه سایرین،
جستجوی همفکران ،بیان اندیشه

جستجوی دانش

جستجوی مقاالت ،جستجوی پایاننامهها ،جستجوی طرحهای
پژوهشی ،آگاهی از رویدادها ،طرح پرسش ،موضوعیابی

اشرتاک دانش

بارگذاری مقاالت ،رشکت در بحثهای علمی ،افزایش
مشاهدهپذیری ،معرفی رشد رشته ،ارتقای فردی ،ارتقای
دانشگاه ،بازیابی با موتور جستجو ،پاسخ به پرسشها

همانگونه که جدول  1نشان میدهد فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی
زمینههای گوناگونی را شامل میشود؛ بهطوریکه اعضای هیئت علمی میتوانند با
توجه به هدف و انگیزه خود در این شبکهها فعالیت کنند .اطالع از وضعیت رشته،
آشنایی با مباحث روز ،آشنایی با استادان ،جستجوی همکاری ،آگاهی از دیدگاه
سایرین ،جستجوی همفکران ،بیان اندیشه ،جستجوی مقاالت ،جستجوی پایاننامهها،
جستجوی طرحهای پژوهشی ،اطالع از رویدادها ،طرح پرسش ،موضوعیابی،
بارگذاری مقاالت ،افزایش مشاهدهپذیری ،معرفی رشد رشته ،ارتقای افراد ،ارتقای
دانشگاه ،بازیابی با موتور جستجو ،و پاسخ به پرسشها ازجمله زمینههای فعالیت
استادان در شبکههای اجتماعی علمی است که در چهارچوب سه مقوله تعامل
ارتباطی ،جستجوی دانش ،و اشتراک دانش دستهبندی شدند.
عضوی در این باره بیان میکند" :هرکس بهدالیلی در شبکههای اجتماعی علمی
عضو میشود .من بهعنوان یک استاد وظیفه خود میدانم که اطالعاتم را درباره
وضعیت رشته ،مطالعات ،پژوهشگران ،و افراد مؤثر بهروز نگه دارم" .اعضای هیئت
علمی برای فعالیت در عرصههای علمی ،نیازمند افزایش اطالعات و مهارتهای خود
هستند .در رشتهای مانند علم اطالعات و دانششناسی که تغییرات زیادی در فصلها
و منابع درسی ایجاد شده است این ضرورت بیشتر احساس میشود .در این باره
یکی از استادان میگوید" :یک استاد دانشگاه باید بتواند با اشتراکگذاری دانش خود،
تأثیرگذاری خود را در رشته بهاثبات برساند".
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•موانع

جدول  2طبقات ،زیرطبقات ،و مفاهیم بهدستآمده از مرحله کدگذاری باز را
برای شناسایی موانع فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد.
جدول  .2کدگذاری اولیه موانع فعالیت در شبکهها
طبقه (مقوله)

زیرطبقات
(طبقات فرعی)

مفهوم

کمبود وقت

کمبودن استادان ،افزایش دورههای آموزشی ،گسرتدگی
موضوعات آموزشی استادان ،گسرتدگی دورههای آموزشی،
تغییرات رسفصلهای دروس

ناآگاهی و
مهارتنداشنت

ناآشنایی با شبکههای اجتامعی علمی ،ناآشنایی با قوانین و
مقررات ،ناآگاهی از امکانات و قابلیتهای نرمافزارها

موانع

مشارکتکنندگان معتقدند استفاده از شبکههای اجتماعی علمی با مشکالتی
روبهرو است که برخی از آنها عبارتاند از :کمبودن استادان ،افزایش دورههای
آموزشی ،گستردگی موضوعات آموزشی استادان ،گستردگی دورههای آموزشی،
تغییرات سرفصلهای دروس .این مفاهیم در چهارچوب دو مقوله کمبود وقت و
ناآگاهی و مهارتنداشتن دستهبندی شدند.
استادی در این باره مطرح کرد" :استاد باید زمانی را برای ایجاد ارتباط با
همرشتهایهای خود داشته باشد؛ اما در کشور ما ،بیشتر وقت استادان صرف انجام
امور آموزشی میشود" .از سوی دیگر ،الزمه فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی،
آشنایی با این ابزارها و داشتن مهارتهای الزم برای استفاده از آنهاست .براساس
نتایج ،اعضای هیئت علمی رشته علم اطالعات و دانششناسی آنچنانکه باید
شبکههای اجتماعی علمی را نمیشناسند و مهارت الزم را برای استفاده از این ابزارها
1
ندارند .استادی در این زمینه میگوید" :در یکی دو شبکه اجتماعی ازجمله لینکدین
و ریسرچگیت عضو هستم؛ اما هنوز مقاالتم را در این شبکهها بارگذاری نکردهام،
چون قوانین حق تألیف این شبکهها را نمیدانم".
•الزامات
1. Linkdin
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برای شناسایی الزامات فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکههای اجتماعی نشان
میدهد.
جدول  .3کدگذاری اولیه الزامات فعالیت در شبکهها
طبقه (مقوله)

الزامات

زیرطبقات
(طبقات فرعی)

مفهوم

مهارت مدیریت
دانش شخصی

سواد فناوری اطالعات ،مهارتهای اشرتاک دانش ،مهارتهای
ارتباط حرفهای ،مهارت بازیابی اطالعات ،مهارت سنجش و
ارزیابی دانش ،و مهارت تجزیه و تحلیل دانش

حامیت دانشگاه

معرفی شبکههای اجتامعی علمی ،معرفی قوانین و مقررات،
برگزاری کارگاه آموزشی ،اختصاص فرصت مطالعاتی ،تعریف
اپلیکیشن مناسب ،حامیت از تشکلهای علمی

فعالیت تشکلهای
علمی

برگزاری هامیش ،اطالعرسانی و معرفی شبکههای اجتامعی،
انجام فرایند عضویت ،معرفی استادان فعال ،و مستندسازی
تجربیات

حامیت دولت

گسرتش و ایجاد شبکههای اجتامعی علمی داخلی ،تغییر
در سیاستهای جذب هیئت علمی ،تغییر در سیاستهای
رتبهبندی دانشگاهها و اساتید

فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی الزاماتی میطلبد که مشارکتکنندگان
پژوهش آن را شامل مهارتهایی از جانب اعضای شبکههای اجتماعی میدانند
ازجمله سواد فناوری اطالعات ،مهارتهای اشتراک دانش ،مهارتهای ارتباط فردی،
مهارت بازیابی اطالعات ،مهارت سنجش و ارزیابی دانش ،و مهارتهای تجزیه و
تحلیل دانش .همچنین ،حمایتهایی از سوی مجامع علمی شامل معرفی شبکههای
اجتماعی علمی ،معرفی قوانین و مقررات ،برگزاری کارگاه آموزشی ،اختصاص
فرصت مطالعاتی ،تعریف اپلیکیشن مناسب ،حمایت از تشکلهای علمی ،برگزاری
همایش ،اطالعرسانی و معرفی شبکههای اجتماعی ،انجام فرایند عضویت ،معرفی
اساتید فعال ،مستندسازی تجربیات ،گسترش و ایجاد شبکههای اجتماعی علمی
داخلی ،تغییر در سیاستهای جذب هیئت علمی ،و تغییر در سیاستهای رتبهبندی
دانشگاهها و اساتید را از الزامات فعالیت در شبکهها دانستهاند که در چهارچوب سه
مقوله مهارتهای مدیریت دانش شخصی ،حمایت دانشگاه ،و حمایت از تشکلهای
علمی دستهبندی شدند.
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زوهانگ )2013( 1معتقد است مدیریت دانش شخصی ،مجموعهای از مهارتهای
حل مسئله است که اجزای مفهومی ،منطقی ،یا عملی دارد .چگونگی سازماندهی،
اشتراک ،و بهکارگیری دانش ،نیازمند مهارتهایی است که مشارکتکنندگان پژوهش،
آن را شامل سواد فناوری اطالعات ،مهارتهای اشتراک دانش ،ارتباط حرفهای،
بازیابی اطالعات ،سنجش و ارزیابی دانش ،و تجزیه و تحلیل دانش دانستهاند و این
مهارتها را از الزامات اصلی فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی میدانند .یکی از
مشارکتکنندگان در این باره میگوید" :برای فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی،
شیوههای سازماندهی ،ذخیره ،و اشتراکگذاری دانش بسیار کارامد است".
ازآنجاکه بیشتر دانشگاههای کشور دولتی هستند و عالوه بر این ،دولت با استفاده
از دو وزارتخانه متولی آموزش عالی در کشور و سازوکارهای قانونی و اجرایی،
دانشگاهها را هدایت میکند ،از نقش تأثیرگذار دولت در هدایت استادان به فعالیت
در شبکههای اجتماعی نمیتوان غفلت کرد .یکی از مشارکتکنندگان در این باره
میگوید" :در حال حاضر ،شاخصهای علمسنجی که با آن دانشگاهها و استادان
کشورمان ارزیابی میشوند جامع و کامل نیست .الزم است دولت از شاخصهای
جامعتری برای رتبهبندی دانشگاهها و ارتقای آنها استفاده کند".
مشارکتکننده دیگری با تأکید بر لزوم ایجاد شبکههای اجتماعی علمی داخلی
میگوید" :ارتباط علمی در بین استادان کشور آنچنانکه باید جریان ندارد .اگر
بخواهیم ارتباط علمی را با جامعه جهانی برقرار کنیم قبل از هر چیزی باید شبکههای
اجتماعی علمی در کشور ایجاد کنیم".
•عوامل مؤثر
جدول  ،4طبقات ،زیرطبقات ،و مفاهیم بهدستآمده از مرحله کدگذاری باز را برای
شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکههای اجتماعی نشان میدهد.
جدول  .4کدگذاری اولیه عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکهها
طبقه (مقوله)

1. Zohang
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عوامل مؤثر

زیرطبقات
(طبقات فرعی)

مفهوم

درک نیاز

نیاز به ارتباط علمی ،نیاز به روزآمدسازی رزومه ،نیاز به ارتقای
رتبه ،انگیزههای معنوی

قابلیتهای شبکه

جستجوی آسان ،امنیت شبکهها ،امکانات ارتباطی ،هویتیابی،
بارگذاری خودکار ،بارگذاری فرامتنی ،رتبهبندی پژوهشگران،
مدیریت استنادات ،معرفبودن شبکه ،و جهانیبودن شبکه
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عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی از دیدگاه مشارکتکنندگان
عبارتاند از :نیاز به ارتباط علمی ،نیاز به روزآمدسازی رزومه ،نیاز به ارتقای رتبه،
انگیزههای معنوی ،جستجوی آسان ،امنیت شبکهها ،امکانات ارتباطی ،هویتیابی،
بارگذاری خودکار ،بارگذاری فرامتنی ،رتبهبندی پژوهشگران ،مدیریت استنادات،
معرفبودن شبکه ،و جهانیبودن شبکه .این مفاهیم در چهارچوب دو مقوله درک نیاز
و قابلیتهای شبکه دستهبندی شدند.
مشارکتکنندهای در این باره میگوید" :من در سه شبکه اجتماعی عضو هستم.
در هرکدام از این شبکهها میتوانم با افرادی ارتباط برقرار کنم که همرشته یا مرتبط
با رشته من هستند" .مشارکتکننده دیگری میگوید" :وقتی مقاالتم را در شبکه
اجتماعی بارگذاری میکنم مطمئن هستم در هر زمانی که بخواهم میتوانم به آنها
دسترسی داشته باشم".
بیشتر مشارکتکنندگان به تأثیر قابلیتهای شبکههای اجتماعی بر فعالیت استادان
و پژوهشگران در این شبکهها اشاره کردهاند .یکی از مشارکتکنندگان در این باره
میگوید" :پژوهشهای زیادی را درباره فناوری اطالعات انجام دادهام .شبکه اجتماعی
مرا به همفکرانم معرفی کرده است و برای من هویتآفرینی میکند" .عضو دیگری
با تأکید بر تأثیر قابلیتهای متمایز شبکههای اجتماعی علمی میگوید" :طبیعی است
که پژوهشگران از شبکههایی استفاده کنند که فناوریهای روز را در اختیار دارند .از
شبکهای که قابلیت بارگذاری خودکار را فراهم یا فرامتن را بهراحتی پشتیبانی کند،
استقبال بیشتری میشود".
•تأثیر بر عملکرد اعضاء

جدول  ،5طبقات ،زیرطبقات ،و مفاهیم بهدستآمده از مرحله کدگذاری باز را
برای بررسی تأثیر شبکهها بر عملکرد اعضاء نشان میدهد.
جدول  .5کدگذاری اولیه تأثیرگذاری فعالیت در شبکهها بر عملکرد اعضاء
طبقه (مقوله)
تأثیر شبکهها بر
عملکرد اعضاء

زیرطبقات
(طبقات فرعی)
پویایی علمی
ایجاد تفکر علمی

مفهوم
خلق ایدههای علمی ،پذیرش نوآوریهای علمی و فناوری ،درک
رسیعتر تغییرات فناوری ،و بسندهنکردن به دانستههای پیشین
علمباوری ،استقالل فکری ،عالقهمندی به بزرگان رشته ،و
اعتامد به دانش خود
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از نظر مشارکتکنندگان ،فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی در دو مقوله
پویایی علمی و ایجاد تفکر علمی اعضاء تأثیر دارد که خلق ایدههای علمی ،پذیرش
نوآوریهای علمی و فناوری ،درک سریعتر تغییرات فناوری ،بسندهنکردن به
دانستههای پیشین ،علمباوری ،استقالل فکری ،عالقهمندی به بزرگان رشته ،و اعتماد
به دانش خود را شامل میشود .بهطور کلی ،فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی
چشمانداز اعضاء را نسبت به علم تغییر و روحیه علمی به اعضاء میدهد و بر
عملکرد نهایی آنها تأثیر مثبت میگذارد .در این زمینه ،یکی از مشارکتکنندگان
میگوید" :فعالیت در شبکههای اجتماعی مانند حضور در همایشهای علمی ،پویایی
رشته و بهطور کلی پویایی علم را سبب میشود" .مشارکتکننده دیگری بیان میکند:
"بهشخصه معتقدم ایدههای علمی در محیطهای اجتماعی علمی بهوجود میآیند که
شبکههای اجتماعی علمی چنین محیطی را ایجاد میکنند".
در مرحله کدگذاری محوري که الزمه آن مقایسه دائمی دادههاست دادههاي
کدگذاريشده با یکدیگر مقایسه و بهشکل خوشهها یا مقولههایی درآورده شدند که
با هم تناسب دارند و سپس نامی که متناسب با آن طبقه بود بدان اختصاص داده شد.
در اين مرحله ،براي سهولت دستيابي به فرايند نهفته در دادهها از پارادايم کدگذاري
اشتراوس و کوربین (زمينه ،شرايط ع ّلي ،شرایط مداخلهکننده ،راهبردهای عملی/
تعاملی ،و پيامدها) استفاده شد .بر این اساس ،در این مرحله از کدگذاری تالش
شد تا کدها عالوهبر خصوصیات و ابعاد مشترک براساس شرایط ،کنش و واکنش
(راهبردها) ،و پیامدها حول محور مشترک قرار گیرند؛ بهعبارت دیگر ،در این مرحله
با برقراری پیوند میان مقولهها ،اطالعات بهشیوه جدیدی با یکدیگر پیوند میخورند.
پیوند میان مقولههای اصلی و ابعاد شناختهشده در پژوهش در جدول  6نشان
داده شده است.
جدول  .6یافتههای حاصل از کدگذاری محوری و طبقات فرعی
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منونههایی از کدهای باز

طبقات فرعی

نیاز به ارتباط علمی ،نیاز به روزآمدسازی رزومه،
نیاز به ارتقای رتبه ،انگیزههای معنوی ،هویتیابی،
سواد فناوری اطالعات ،مهارتهای اشرتاک دانش،
مهارتهای ارتباط حرفهای ،مهارت بازیابی
اطالعات ،مهارت سنجش و ارزیابی دانش ،و تجزیه
و تحلیل دانش

−مهارت مدیریت دانش
شخصی
−درک نیاز فعالیت در
شبکههای علمی
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رشایط علّی

فعالیت اعضای هیئت علمی در
شبکههای اجتامعی علمی...
تالش برای حضور همه اساتید در شبکههای علمی،
تالش برای افزایش انگیزش اساتید ،تالش برای
ازمیانبردن فعالیت در شبکههای اجتامعی علمی،
و تالش برای ارتقای علمی اساتید
تنوع شبکههای اجتامعی ،تسهیل عضویت در
شبکههای اجتامعی ،تسهیل دستیابی به منابع
اطالعاتی ،ترویج همکاری علمی ،معرفی شبکههای
اجتامعی ،افزایش مهارتهای مدیریت اطالعات
شخصی ،بازیابی منابع علمی ،توانایی ارتباطی
اساتید ،توانایی تجزیه و تحلیل دانش ،و افزایش
فرصتهای پژوهشی

رضورت توجه بهارتباطات علمی
−رضورت توجه به
عملکرد علمی اساتید
−رضورت اشرتاکگذاری
دانش
 −آموزش و اطالعرسانی
−ایجاد فرصت مطالعاتی
−ایجاد شبکههای داخلی
 −تغییر در سیاستهای
جذب
−تغییر در سیاستهای
رتبهبندی دانشگاهها
و اساتید

کمبود تعداد اساتید ،افزایش دورههای آموزشی،
گسرتدگی موضوعات آموزشی اساتید ،تغییرات
رسفصلهای دروس ،ناآشنایی با شبکههای اجتامعی
علمی ،ناآشنایی با قوانین و مقررات ،و ناآگاهی از
امکانات و قابلیتهای نرمافزارها

−حامیت دانشگاه
−فعالیت تشکلهای
علمی
−حامیت دولت

خلق ایدههای علمی ،پذیرش نوآوریهای علمی،
درک رسیعتر تغییرات فناوری ،بسندهنکردن به
دانستههای پیشین ،برقراری ارتباط حرفهای،
هویتیابی علمی ،افزایش انگیزه ،افزایش
مهارتهای ارتباطی ،نرش دانش ،علمباوری،
استقالل فکری ،عالقهمندی به بزرگان رشته ،اعتامد
به دانش خود

−روزآمدسازی دانش
−ارتقای کیفی دانشگاهها
−دسرتسی به دانش
جهانی
−تأثیرگذاری علمی
−مشاهدهپذیری مقاالت

مقولهمحوری:
رضورت فعالیت
اساتید دانشگاهها در
شبکههای اجتامعی
علمی

راهربدها

رشایط مؤثر بر تدوین
راهربدها

پیامدها

در مرحله کدگذاري انتخابی ،پژوهشگران بهدنبال طبقه مرکزی و فرایند موجود
در دادهها بودند .مطالعه مکرر دادهها ،کدها و طبقات پدیدارشده ،يادآورنويسيها،
نمودارها ،و نوشتن داستان اصلي کمک کرد تا پژوهشگران طبقه مرکزي اين مطالعه
را مشخص کند .برای اعتبار دادهها از معيارهاي پيشنهادي لینکولن و گودا 1استفاده و
درنهایت ،مقوله "جامعهپذیری علمی" 2بهعنوان مقوله هسته استخراج شد (استراس
و کوربین .)1385 ،اسکات )2006( 3جامعهپذیری را فرایندی از آموزش برای تبدیل
به موجودی اجتماعی و عضوی از جامعه توصیف کرده است و آن را روند مستمری
میداند که طی آن هویت اجتماعی و نقشها ساخته میشوند .جامعهپذیری از دو
بخش نخستین و دومین تشکیل میشود .جامعهپذیری نخستین از آغاز و در سالهای
نخستین زندگی انجام میشود و طی آن کودکان به افزودن دانش و مهارتهایی

1. Lincoln & Gooda
2. Scientific socialization
3. Scott
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توجه میکنند که برای تبدیلشدن به عضوی از جامعه به آن نیاز دارند .افراد طی
زندگی در جریان نیز جامعهپذیری ،هویت شغلی ،هویت حرفهای ،هویت علمی
و ...را کسب میکنند (کوئن .)1370 ،1اصطالح "جامعهپذیری علمی" روح علمی
نهفته در مناسبات اجتماعی را تداعی میکند که طی فرایند جامعهپذیری به اعضای
جامعه منتقل میشود .درواقع ،در جریان جامعهپذیری علمی ،افراد هویت علمی خود
را تثبیت کردهاند و ویژگیهای جامعه علمی را کسب میکنند (قانعیراد.)1385 ،
درنهایت ،الگوی پارادایمی حاصل از کدگذاری محوری در شکل  1آمده که در آن
روابط بین شرایط ع ّلی ،متغیر مرکزی ،شرایط مؤثر بر تدوین راهبردها ،و راهبردها
نشان داده شده است.
زمینه ارتباط علمی
جستجوی دانش اشرتاک
دانش کدگذاری

رشایط علّی
مهارت مدیریت
دانش شخصی
درک نیاز

پدیده
جامعهپذیری
علمی

راهربدها
آموزش و اطالعرسانی
شبکههای اجتامعی علمی
ایجاد فرصت مطالعاتی
ایجاد شبکههای داخلی
تغییر در سیاستهای جذب
تغییر در سیاستهای
رتبهبندی دانشگاهها و
اساتید

رشایط میانجی
حامیت دانشگاه
فعالیت تشکلهای علمی
حامیت دولت
قابلیتهای شبکه
1. Choan
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پیامدها
روزآمدسازی دانش
ارتقای کیفی دانشگاهها
دسرتسی به دانش جهانی
تأثیرگذاری علمی
مشاهدهپذیری مقاالت
پویایی علمی
گسرتش ارتباطات علمی

فعالیت اعضای هیئت علمی در
شبکههای اجتامعی علمی...

نتیجهگیری
وجه تمایز این پژوهش را با دیگر پژوهشهای انجامشده در این حوزه میتوان در
بهکارگیری روش کیفی (نظریه زمینهای) دانست .مفاهیمی که از دادههای این مطالعه
دریافت شده است همگی نظر اعضای هیئت علمی علم اطالعات و دانششناسی درباره
شبکههای اجتماعی علمی و براساس اهداف مطالعه ،یعنی توصیف دیدگاههای اعضاء
درباره زمینهها ،الزامات ،موانع ،و عوامل مؤثر بر فعالیت در شبکههای اجتماعی بود.
اعضای هیئت علمی در همه رشتهها و گرایشها نیازمند بهروزرسانی دانش خود
و حضور در مجامع علمی بهطور حضوری و غیرحضوری هستند .ارتباطات علمی
از دو مجراي رسمی و غیررسمی انجام میشود .در ارتباطات رسمی اطالعات بهطور
غیرمستقیم و بهوسیله واسطههایی مانند کتابها و نشریات منتقل میشود؛ درحالیکه
در مجراي غیررسمی ،اطالعات بهطور مستقیم و بدون واسطه انتقال مییابد .اینگونه
ارتباطات اساس شکلگیري اندیشههاي جدید و حتی شاخههاي جدید در علم قرار
میگیرد .شکل امروزي ارتباطات غیررسمی را در قالب دانشکده نامرئی الکترونیکی
میتوان در شبکههاي اجتماعی علمی جستجو کرد .در رشتههایی مانند علم اطالعات
و دانششناسی که متأثر از فناوریهای جدید است؛ بهروزرسانی دانش ،نیازمند تالشی
مضاعف است .از سوی دیگر ،مباحث بینرشتهای که نیازمند ارتباط پژوهشگران و
اساتید رشتههای مختلف است در رشته علم اطالعات و دانششناسی کاربرد زیادی
دارد .از اینرو ،اساتید این رشته با درک نیاز به حضور در شبکههای اجتماعی
علمی آن را مسیری برای بهروزرسانی دانش خود برگزیدهاند .رودباری ()1395
نیز نشان داد بهاشتراکگذاری مقاالت و ارتباط با دوستان و پژوهشگران آشنا هدف
عمده پیوستن اعضای هیئت علمی به این شبکههاست .نتایج پژوهش کلی و دالسال
( )2012نیز نشان داد مهمترین انگیزه پژوهشگران از حضور در شبکهها رؤیتپذیری
مقاالت است .حریری و عنبری ( )1394نیز هدف اصلی کاربران را از عضویت در
شبکهها ،آشنایی با سایر فعاالن و متخصصان حوزههای مدنظر دانستهاند.
مشارکتکنندگان ،وجود موانعی را برای فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی
برشمردند که عبارتاند از :کمبود تعداد اساتید ،افزایش دورههای آموزشی ،گستردگی
موضوعات آموزشی اساتید ،تغییرات سرفصلهای دروس ،ناآشنایی با شبکههای
اجتماعی علمی ،ناآشنایی با قوانین و مقررات شبکههای اجتماعی ،و ناآگاهی از
قابلیتهای شبکههای اجتماعی علمی .در این زمینه ،فهیمینیا و منتظری ()1392
دریافتند کمبود وقت و بیعالقهگی اساتید ،ازجمله موانع فعالیت خودآرشیوی آنها
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محسوب میشود.
از دیدگاه جامعه پژوهش ،فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی الزاماتی میطلبد
که مهارتهای مدیریت دانش شخصی نام گرفتند و نیز فعالیتهایی ازجمله معرفی
شبکههای اجتماعی علمی ،معرفی قوانین و مقررات ،برگزاری کارگاه آموزشی،
اختصاص فرصت مطالعاتی ،تعریف اپلیکیشن مناسب ،حمایت از تشکلهای علمی،
برگزاری همایش ،انجام فرایند عضویت ،معرفی اساتید فعال ،مستندسازی تجربیات،
گسترش و ایجاد شبکههای اجتماعی علمی داخلی ،تغییر در سیاستهای جذب هیئت
علمی ،و تغییر در سیاستهای رتبهبندی دانشگاهها و اساتید در این زمینه مؤثرند .در
این راستا ،فهیمینیا و منتظری ( )1392دریافتند از میان  10عامل فقط مؤلفه "شناخت
حرفهاي" در سطح معناداری  95درصد قادر به پيشبيني ميزان خودآرشيوي توليدات
علمي اعضاء در وبسايتهاي دسترسي آزاد است .مشارکتکنندگان در پژوهش
حاضر عواملی را در فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی مؤثر دانستهاند که عبارتاند
از :نیاز به ارتباط علمی ،نیاز به روزآمدسازی رزومه ،نیاز به ارتقای رتبه ،انگیزههای
معنوی ،هویتیابی ،جستجوی آسان ،امنیت شبکهها ،امکانات ارتباطی ،بارگذاری
خودکار ،بارگذاری فرامتنی ،رتبهبندی پژوهشگران ،مدیریت استنادات ،معرفبودن
شبکه ،جهانیبودن شبکه .در این راستا ،بتولی ( )1393نشان داد شبكههاي اجتماعي
قابلیتهای متفاوتی دارند ازجمله معرفي پژوهشگر و شناسايي پژوهشگران ،برقراري
ارتباط و همكاري با پژوهشگران ،اشتراك اطالعات ،يافتن اطالعات ،مديريت منابع
و استنادات ،روزآمد نگهداشتن پژوهشگر ،رتبهدهي ،و تنظيمات شبكه .شبکههای
اجتماعی علمی ،قابلیتهای یکسانی ندارند؛ بعضی از شبکهها تواناییهای بیشتری
دارند و کاربران را در دستیابی به اهداف خود یاری میکنند .سعادت ( )1393نیز به
این نتیجه رسید که جستجوی آسان ،امنیت شبکه ،قابلیتهای ارتباطی ،هویتیابی،
بارگذاری خودکار ،بارگذاری فرامتنی ،رتبهبندی پژوهشگران ،و مدیریت استنادات
ازجمله قابلیتهایی است که پژوهشگران را به استفاده از شبکههای اجتماعی تشویق
میکند .مطالعه مکمیالن ( )2012نشان داد ویژگیهاي شبکه مندلی ،مشارکت
و تعامل را میان پژوهشگران درراستاي بهاشتراكگذاري دانش تسهیل میکند.
مشارکتکنندگان پژوهش حاضر نیز فعالیت در شبکههای اجتماعی علمی را در
عملکرد خود مؤثر دانستند و تأثیر این شبکهها را در خلق ایدههای علمی ،پذیرش
نوآوریهای علمی و فناوری ،درک سریعتر تغییرات فناوری ،بسندهنکردن به
دانستههای پیشین ،علمباوری ،استقالل فکری ،عالقهمندی به بزرگان رشته ،و اعتماد
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به دانش خود مثبت ارزیابی کردهاند .بارایالن و همکاران ( )2012نیز ارتباط معناداری
میان تعداد دفعات رؤیت پژوهشگران در شبکههای اجتماعی و تعداد استنادهای
کسبشده آنان در نمایه استنادی گزارش کردند .همچنین ،کرنفیلد و یونگ ()2009
دریافتند در جوامع برخط هنگامیکه افراد با تغییر روبهرو میشوند بارها از مرزهای
فضای تعاملی چندگانه عبور میکنند .این گذرگاهها قدرتمندانه شخصیسازی دانش
حرفهای را ترویج میکنند .اما ،پژوهش میرزایی و همکاران ( )1395نشان داد استفاده
از شبکههای اجتماعی میان دانشجویان در تبادالت علمی آنها اثرگذار نیست .این
تفاوت نشانگر درک و دریافت متفاوت اساتید علم اطالعات و دانششناسی از
شبکههای اجتماعی علمی است.
از مقولههای مهم تأثیرگذار بر مقوله هسته شناساییشده در پژوهش ،مهارت
مدیریت دانش شخصی و درک نیاز استفاده از شبکههای اجتماعی علمی بود .بنابراین،
باید اعضای هیئت علمی ضمن درک نیاز روزافزون حضور در جوامع علمی مجازی،
بر افزایش مهارتهای خود در زمینه مدیریت دانش شخصی اهتمام ورزند.
با توجه به تأثیر حمایت دانشگاه ،فعالیت تشکلهای علمی ،و حمایت دولت
در فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکههای اجتماعی علمی انتظار میرود دولت
با استفاده از اهرم قوانین و مقررات ،زمینه حضور بیشتر اعضای هیئت علمی را در
شبکههای اجتماعی علمی فراهم آورد .حمایت از تشکلهای علمی مانند انجمنهای
علمی دانشگاهی در زمینه برگزاری همایشها و کارگاههای علمی و همچنین پشتیبانی
نرمافزاری با ایجاد سازوکارهای مناسب در این زمینه پیشنهاد میشود.
توجه به راهکارهای ارائهشده مشارکتکنندگان در پژوهش ازجمله آموزش و
اطالعرسانی شبکههای اجتماعی علمی ،ایجاد فرصت مطالعاتی ،ایجاد شبکههای
داخلی ،تغییر در سیاستهای جذب ،تغییر در سیاستهای رتبهبندی دانشگاهها و
اساتید ،بهعنوان راهکارهای ارائهشده از سوی خبرگان علمی جامعه پیشنهاد میشود.

مآخذ

استراس ،آنسلم؛ کوربین ،جولیت ( .)1385اصول روش تحقیق کیفی :نظریه مبنایی ،رویهها

و روشها (بیوک محمدی ،مترجم) .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

بتولی زهرا؛ نظری ،مریم ( .)۱۳۹۳بررسی قابلیتهای شبکههای اجتماعی تحقیقاتی جهت

تسهیل فعالیتهای پژوهشی از منظر پژوهشگران حوزهی علوم پزشکی ایران .پیاورد سالمت،
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هادی رشیفمقدم
انیس میری ،و مریم سالمی
.331-316 ،)۴( ۸
حریری ،نجال؛ عنبری ،امیرمهدی ( .)۱۳۹4نقش شبکههای اجتماعی تخصصی وبی فارسی
در اشتراک دانش .مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات.132-115 ،)3( 26 ،

رودباری ،نرگس ( .)1395بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه از

شبکههای اجتماعی علمی و نقش آنها در تأمین نیازهای اطالعاتی .پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه الزهرا ،تهران.

سعادت ،یاسمین ( .)1393بررسی گرایش شیمیدانهای ایرانی به عضویت در شبکههای

اجتماعی علمی برپایه ویژگیها ،تولید علم و بازشناخت آنان .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه
شیراز ،شیراز.
فهیمینیا ،فاطمه؛ منتظری ،فرشته ( )1392انگیزه و موانع مؤثر در رفتار خودآرشیوی اعضای
علمی علم اطالعات و دانششناسی .انسان و تعامل اطالعات .125-118 ،)2( 1

قانعیراد ،محمدامین ( .)1385تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی :بررسی موردی در رشته

علوم اجتماعی .تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

کوئن ،بروس ( .)1370درآمدی بر جامعهشناسی (محسن ثالثی ،مترجم) .تهران :فرهنگ

معاصر.
میرزایی ،مریم؛ رحیمی ،صالح؛ و مرادی ،محمود .)1395( .بررسی نقش شبکههای اجتماعی

در تبادالت علمی (مطالعه موردی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی) .کتابداری و

اطالعرسانی130.-108 ،)1( 19 ،

منصوریان ،یزدان (10-9 ،1386خرداد) .گراندد تئوری چیست و چه کاربردهایی دارد؟

ارائهشده در همایش چالشهای علم اطالعات .اصفهان.
Bar-Ilan, J., Haustein, S., Peters, I., Priem, J., Shem, H., & Terliesner, J.
(2012). Beyond citations: Scholars’ visibility on the social web. In Proceedings
of the 17th International Conference on Science and Technology Indicators,
(pp. 98–109). Retrieved December 25, 2012, from https://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1205/1205.5611.pdf
Cranefield, J., & Yoong, P. (2009). Crossings: Embedding personal
professional knowledge in a complex online community environment. Online
Information Review, 33 (2), 257-275.
Kelly, B., & Delasalle, J. (2012). Can LinkedIn and academia.edu enhance
access to open repositories? Paper presented at OR2012: the 7th International

170

فصلنامه مطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 3پاییز)1397

فعالیت اعضای هیئت علمی در
...شبکههای اجتامعی علمی
Conference on Open Repositories. Edinburgh, Scotland. Retrieved September
12, 2017, from https://www.researchgate.net/publication/227867838_Can_
LinkedIn_and_Academiaedu_Enhance_Access_to_Open_Repositories
Li, X., Thelwall, M., & Giustini, D. (2012). Validating online reference
managers for scholarly impact measurement. Scientometrics, 91 (2), 461-471.
MacMillan D. (2012). Mendeley: Teaching scholarly communication and
collaboration through social networking. Library Management, 33 (8-9), 561569.
Scott, J. (2006). Sociology-The key concepts. London: Routledge.
Zhuang, Sh. (2013). Personal knowledge management and m-learning in
the learning society. In 2nd International Conference on Science and Social
Research, (pp. 101-105). Retrieved September 12, 2017, from https://doi.org/
10.1080/10494820.2011.575789

:استناد به این مقاله

 فعالیت اعضای هیئت.)1397(  مریم، انیس؛ و سالمی، هادی؛ میری،شریفمقدم
. و عوامل تأثیرگذار، الزامات، موانع، زمینهها:علمی در شبکههای اجتماعی علمی
.171-153 ،)3( 29 ،مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات

171

)1397 (پاییز3 شامره، 29فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره

