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Abstract: The current study aimed to develop strategies to improve
knowledge sharing on online scientific social networks by identifying
incentive and disincentive factors that have effects on willingness to share
knowledge.
Applied research was used to collect data using cluster sampling. The
study population consisted of Shiraz University and Persian Gulf University
faculties. A sample of 269 persons was determined by Morgan table
according to whole population (900 persons). In order to gather data the
questionnaire by Zhao was used.
Findings showed that common vision, factors shared vision with the mean
difference 4/82, reciprocity with the mean difference 4/04 and confidence
in sharing with the mean difference 3/34, have the most effects and can
be used as basis of knowledge sharing development strategies. Social
affiliation with an average -0/42 has negative effect to knowledge sharing.
Given the positive impact of a shared vision, mutual interaction and
confidence in the desire to share knowledge, it is possible by creating
specialized scientific social networks to allow the presence of researchers
of the same field and with the same realms.
Keywords: Knowledge Sharing, Incentives, Disincentives, Researchers,
University of Shiraz, University of Persian Gulf, Online Scientific Social
Networks
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چكيــده :هــدف پژوهــش حاضــر توســعة راهبردهــای بهبــود تســهیم دانــش در
شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته از طریــق شــناخت عوامــل مؤثــر و بازدارنــده
بــر تمایــل بــه اشــتراک دانــش در ایــن شبکههاســت.
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر شــیوة گــردآوری دادههــا،
توصیفــی از نــوع پیمایشــی و بــا روش نمونهگیــری خوش ـهای انجــام شــده اســت.
جامعــة پژوهــش را کلیــة پژوهشــگران (اعضــای هیئــت علمــی) دو دانشــگاه
«شــیراز» و «خلیــج فــارس بوشــهر» تشــکیل میدهنــد کــه بــا توجــه بــه جمعیــت
 900نفــری 269 ،نفــر از ایــن جامعــه بــر مبنــای جــدول «مــورگان» بهعنــوان نمونــه
تعییــن گردیــد .گــردآوری دادههــا بــر مبنــای پرسشــنامة بررســی عوامــل مؤثــر بــر
اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی «ژائــو» انجــام گرفــت.
یافتههــا نشــان داد کــه از بیــن عوامــل مؤثــر بــر تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک
دانــش ،بهترتیــب ،عوامــل «چشــمانداز مشــترک» بــا اختــاف میانگیــن
« ،4/82عمــل متقابــل» بــا اختــاف میانگیــن  4/04و «اطمینــان در تمایــل بــه
اشــتراکگذاری» بــا اختــاف میانگیــن  3/34دارای بیشــترین ســهم در افزایــش
تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش هســتند .در ایــن بیــن «وابســتگی اجتماعی»
بــا میانگیــن  -0/42و نمــرة  -4/48 ،tو بــا توجــه بــه معنادارشــدن رابطــه ،تأثیــر
بازدارنــده بــر تمایــل بــه اشــتراک دانــش داشــته اســت.
بــا توجــه بــه تأثیــر مثبــت «چش ـمانداز مشــترک»« ،عمــل متقابــل» و «اطمینــان در
تمایــل بــه اشــتراک دانــش» میتــوان بــا ایجــاد شــبکههای اجتماعــی علمــی-
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تخصصــی ،امــکان حضــور پژوهشــگران همرشــته و بــا قلمروهــای مشــابه را فراهــم کــرد تــا بدینطریــق
بــه تبــادل دانــش تخصصــی بــا یکدیگــر بپردازنــد .همچنیــن ،بــا ایجــاد زمینههــای آشــنایی بیشــتر
پژوهشــگران بــا ایــن شــاهراههای ارتبــاط علمــی ،میتــوان عــاوه بــر تشــویق آنــان بــه اســتفاده و
اشــتراک دانــش بیــشاز پیــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته ،ســرعت تولیــد علــم را نیــز
بــاال بــرد.
كليدواژههــا :اشــتراک دانــش ،عوامــل مشــوق ،عوامــل بازدارنــده ،پژوهشــگران ،دانشــگاه شــیراز،
دانشــگاه خلیــج فــارس ،شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته
 .1مقدمه

دانــش ،دارایــی شناختهشــدهای اســت کــه بــا سهیمشــدن دیگــران در آن افزایــش مییابــد

و تســهیم و توزیــع آن بــه رشــد آن کمــک میکنــد .در واقــع ،ارائهدهنــدگان دانــش بــا عرضــة

محصــول خــود ،دانــش خــود را از دســت نمیدهنــد ،بلکــه بــر اندوختــة دانــش خــود میافزاینــد
و برخــی از کاســتیهای علمــی خــود را اصــاح میکننــد ( .)Dalkir 2005یکــی از راههــای ایجــاد

ارزش افــزوده بــرای دانــش ،اشــتراکگذاری آن اســت .اشــتراک دانــش ،فراینــد ارتبــاط بیــن دو یــا

چنــد نفــر اســت کــه شــامل انتقــال و کســب دانــش میشــود (.)Ku and Fan 2009

یکــی از راههــای مناســب و کارآمــد بــرای بهاشــتراکگذاری دانــش توســط افــراد بــا توجــه

بــه پیشــرفتهای اخیــر فنــاوری اطالعــات و اینترنــت ،اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی پیوســته

اســت .ایــن شــبکهها ،کــه زمــان چندانــی هــم از پیدایــش آنهــا نمیگــذرد ،بــه موضــوع مــورد

عالقــه و قابــل بحــث بســیاری از پژوهشــگران قلمروهــای مختلــف از جملــه علــوم ارتباطــات
اجتماعــی تبدیــل شــده اســت (اصنافــی و همــکاران .)1394

شــبکههای اجتماعــی بــه دو دســتة شــبکههای اجتماعــی عمومــی 1و شــبکههای اجتماعــی

حرفــهای و علمــی 2تقســیمبندی میشــوند .شــبکههای اجتماعــی عمومــی عرصههایــی در دنیــای
مجــازی هســتند کــه افــراد میتواننــد خــود را معرفــی و دوســتان جدیــدی پیــدا کننــد ،بــا دیگــران

در زمینههــای مــورد عالقــه ارتبــاط برقــرار نماینــد ،عقایــد و نظــرات خــود را بــا یکدیگــر بــه
اشــتراک بگذارنــد و در یــک کالم ،اجتماعــی جدیــد را تجربــه کننــد .از جملــة ایــن شــبکهها
میتــوان «فیسبــوک» 3و «توئیتــر» 4را نــام بــرد (نیازمنــد .)1392
3. Facebook

2. scientific social networks

1. popular social networks
4. Twitter
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دســتة دوم ،شــبکههای اجتماعــی علمــی یــا حرفــهای اســت .ایــن نــوع از شــبکهها صرفــاً

بهمنظــور شــکلگیری پژوهشهــای علمــی و بهاشــتراکگذاری دانــش پژوهشــگران بــا یکدیگــر

بــهکار میرونــد .ایــن شــبکهها میتواننــد قابلیتهــای اساســی را بــرای فعالیتهــای آموزشــی و
پژوهشــی پژوهشــگران ارائــه کننــد و مجراهــای اطالعیابــی را در جهــت آمــوزش ،تنــوع بخشــیده

و گســترده ســازند ،بهگون ـهای کــه افــراد بتواننــد بــدون صــرف وقــت و هزینــة رفتوآمــد بــرای

حضــور در محیــط آموزشــی بــا متخصصــان و پژوهشــگران رشــتههای مختلــف در تعامــل باشــند و
اطالعــات و دانــش مــورد نیــاز خــود را ســریعتر و بــهســهولت بهدســت آورنــد (همــان) .از جملــة

ایــن شــبکهها میتــوان بــه «ریســرچگیت»« ،1آکادمیــا»« ،2مندلــی» 3و «لینکدیــن» 4اشــاره کــرد.

بیشــتر کاربــران شــبکههای اجتماعــی پیوســته در هنــگام نیــاز ،بــه جسـتوجوی دانــش در ایــن
شــبکهها میپردازنــد و تعــداد نســبتاً محــدودی از کاربــران در اشــتراکگذاری دانــش ،مهــارت

الزم یــا تمایــل بــرای ایــن کار را دارنــد .بنابرایــن ،شــناخت عوامــلِ تمایــل بهاشــتراکگذاری
دانــش ،موضوعــی مهــم و قابــل بحــث اســت.

بررســی پژوهشهــا نشــان میدهــد کــه عوامــل مؤثــر در تمایــل بــه اشــتراک دانــش در

شــبکههای اجتماعــی از ســه بُعــد فایــده و لــذت ،5هزینــه 6و ســرمایة اجتماعــی( 7عوامــل زمین ـهای)
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت:

از بُعــد فایــده و لــذت ،افــراد بهگونــهای رفتــار میکننــد کــه یــا بیشــترین منافــع را بــرای

آنهــا بهدنبــال داشــته باشــد و افــراد دیگــر نیــز در مقابــل ،همــان کار را بــرای آنهــا انجــام دهنــد

(انتظــار پــاداش و عمــل متقابــل) ( ،)Zhao 2010یــا باعــث ایجــاد مقــام و احتــرام بــرای او شــود

(کســب شــهرت و اعتبــار) ( .)Jones, Cline & Ryan 1997گاهــی اوقــات نیــز افــراد بــدون انتظــار

از طــرف مقابــل و تنهــا بــا انگیــزة میــل بــه کمــک بــه دیگــران بــه اشــتراک دانــش میپردازنــد

(لــذت کمــک) (« .)Davenport and Prusak 1998هــی و وی» بــر ایــن باورنــد کــه میتــوان از
طریــق بهاشــتراکگذاری دانــش تعامــل اجتماعــی مــداوم بــا دیگــران برقــرار کــرد (وابســتگی

اجتماعــی) ( .)He and Wei 2009بهعنــوان آخریــن عامــل بُعــد فایــده و لــذت میتــوان از

خودکارآمــدی دانــش بهعنــوان یــک خودمحــرک 8نــام بــرد کــه در آن افــراد بــا داشــتن ســطح
باالیــی از اعتمادبهنفــس در توانایــی خــود بــرای ارائــة دانــش ارزشــمند بــه دیگــران ،بیشــتر مایــل
3. Mendeley

2. Academia

1. ResearchGate

6. costs

5. benefits

4. LinkedIn

8. Self-moving

)7. social capital (contextual factors
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بــه اشــتراک دانــش بــا دیگــران هســتند.

بُعــد هزینــة اشــتراک دانــش ،تــاش بهاشــتراکگذاری و کمشــدن قــدرت دانشــی را

شــامل میشــود .تــاش بــه اشــتراکگذاری دانــش شــامل تــاش و زمانــی اســت کــه فــرد بــرای

جــوابدادن و بــه اشــتراک گذاشــتن آن در شــبکه صــرف میکنــد (Ba, Stallert and Whinston

 .)2001; Markus 2001کمشــدن قــدرت دانشــی نیــز بــه ایــن معناســت کــه هنگامــی کــه شــخص

دانــش بــاارزش خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک میگــذارد ،در واقــع بخشــی از قــدرت خــود را
بــا آنهــا شــریک شــده و یــا بــه آنهــا بخشــیده اســت ( )Galbraith 1967و بنابرایــن ،قــدرت فــرد
کاهــش یافتــه اســت (.)Gray 2001

از بُعــد ســرمایة اجتماعــی ،اعتمــاد ،عامــل مهمــی در تمایــل بــه اشــتراک دانش اســت .در واقع،

زمانــی کــه دو طــرف بــه یکدیگــر اعتمــاد میکننــد ،تمایــل بیشــتری بــرای بهاشــتراکگذاری

منابــع خــود دارنــد،بــدون اینکــه هیچگونــه نگرانــی از مــورد ســوء اســتفاده قــرار گرفتــن ایــن

منابــع از ســوی طــرف مقابــل داشــته باشــند ( .)Bradach and Eccles 1989از دیگــر عوامــل ایــن

بُعــد هنجــار اشــتراکگذاری اســت کــه در جامعــه میتوانــد بهعنــوان یــک جریــان آزاد اطالعــات
(فضــای بــاز) بــر اســاس اعتمــاد (انصــاف) و هنجارهــای اجتماعــی (هویــت /شناســایی) در نظــر

گرفتــه شــود ( .)Yo, Lu and Lio 2010عــاوه بــر ایــن دو عامــل ،احســاس تعهــد نیــز میتوانــد در

تمایــل افــراد در بهاشــتراکگذاری دانــش در یــک جمــع تأثیرگــذار باشــد (Cabrera, Collins and

 .)Salgado 2006آخریــن عامــل در بُعــد ســرمایة اجتماعــی چش ـمانداز مشــترک اســت کــه اگــر

ایــن عامــل بیــن اعضــای شــبکههای انســانی وجــود داشــته باشــد ،فعالیتهــای مشــترک را توســعه

میبخشــد (.)Cohen and Prusak 2001

بهطــور خالصــه ،میتــوان عوامــل مؤثــر بــر تمایــل بــه اشــتراک دانــش را در ســه بُعــد هزینــه،

فایــده و لــذت و عوامــل زمینـهای در شــکل  1نشــان داد.
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 .Collins and Salgado 200آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺑﺨﺸﺪ ).(Cohen and Prusak 2001
مشوق و بازدارندة تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی علمی پیوسته | انبارکی و دیگران
شناخت عوامل ّ

ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ را در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﻓﺎﻳﺪه و ﻟﺬت و ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪاي در ﺷﻜﻞ  1ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﻌﺪ ﻓﺎﻳﺪه و ﻟﺬت
ﺑﻌﺪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ

ﺑﻌﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ

)Zhao 2010
پیوسته (
شبکه
دانش
تمایل به
مؤثر
عوامل
شکل .1
(Zhao
علمی)2010
اجتماعیﻴﻮﺳﺘﻪ
هایﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘ
اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺷﺒﻜﻪدرﻫﺎي
اشتراک در
اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ
ﺗﻤﺎﻳبرﻞ ﺑﻪ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ
ﺷﻜﻞ .1

نظــرﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻛﻪ
دربــارة ﻧﻈﺮ
کــه ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ای ﮔﻔﺘﻪ
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ی ﻓﻨﺎ
درﺑﺎرة
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاي
ﻓﻨﺎوريشــد ،بــه
اینترنــت گفتــه
فنــاوری
وريبرجســته
هــای
ﻛﻪ ویژگ
وجــود
ﺑﺎ وﺟﻮد وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي بــا
اﺳﺖ.
ﮔﺬاريه داﻧﺶ
در ﺑﻪ
فنــاوریﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﻬﻢ
ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻓﺮاد
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
گذاری دانــش کافــی باشــد و
اشــتراک
اﺷﺘﺮاكبــرای ب
تنهایــی
اطالعــات به
رســد وکــه
ﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داﻧﺶ نمی

تمایــل افــراد مســئلهای مهــم در بهاشــتراکگذاری دانــش اســت.

. Self-moving

ایــن موضــوع در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته کــه افــراد ،تخصــص و تجربــة خــود را

بــه اشــتراک میگذارنــد ،نمــود بیشــتری دارد و منجــر بــه پرسشــی مهــم و قابــل بحــث در ایــن بــاره

میشــود کــه چگونــه میتــوان افــراد را بــرای بهاشــتراکگذاری دانــش و تجربــة خــود تشــویق و
در نتیجــه ،اشــتراک دانــش در ایــن شــبکهها را ترویــج داد؟ ایــن پرســش در واقــع چالــش بزرگــی

اســت کــه بســیاری از شــبکههای اجتماعــی مبتنــی بــر دانــش بــا آن مواجــه هســتند .در جهــان

فیزیکــی ،تمایــل فــرد بــرای بهاشــتراکگذاری دانــش ممکــن اســت فقــط مشــروط بــه شــناخت

خــوب از طــرف مقابــل باشــد ،ولــی در جوامــع مجــازی ایــن کار ممکــن نیســت ،بــه ایــن دلیــل کــه

ایــن جوامــع گاه از هــزارانهــزار نفــر تشــکیل شــده و شــناخت همــة ایــن افــراد امکانپذیــر نیســت.
عــاوه بــر ایــن ،بهاشــتراکگذاری دانــش بــا دیگــران مســتلزم صــرف هزینههایــی همچــون زمــان

و تــاش بــرای ارائهدهنــدة دانــش اســت و همیــن موضــوع تمایــل بــرای اشــتراک دانــش در ایــن

شــبکهها را مشــروط بــه ایجــاد فضــا و قابلیتهــای خاصــی میکنــد.

از طــرف دیگــر ،بــه اشــتراک گذاشــتن انتشــارات علمــی در شــبکههای اجتماعــی علمــی

پیوســته عــاوه بــر افزایــش چشــمگیر مقــاالت ،باعــث افزایــش بارگــذاری آنهــا بهوســیلة

موتورهــای جســتوجو نیــز میشــود .همچنیــن ،بــه اشــتراک گذاشــتن انتشــارات علمــی در
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شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته موجــب تســهیل برقــراری ارتبــاط بیــن پژوهشــگران و
بهبــود کیفیــت پژوهــش و پیشــبرد اهــداف علمــی اســت .بنابرایــن ،شــناخت عواملــی کــه باعــث

تمایــل بهاشــتراکگذاری و تبــادل دانــش بیــن پژوهشــگران میشــود ،بســیار مهــم و ضــروری
اســت ،چــون از یــک طــرف انجــام درســت و بــهموقــع فعالیتهــای پژوهشــی بــه ارتبــاط و

اشــتراکگذاری دانــش بیــن افــراد بســتگی دارد و از طــرف دیگــر ،حیــات ایــن شــبکهها در گــرو
بهاشــتراکگذاری دانــش بیــن اعضــای خــود اســت.

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن شــبکهها در شــکلگیری ارتبــاط مؤثــر بیــن پژوهشــگران در سراســر

جهــان و پیشــبرد و توســعة اهــداف پژوهشــی و نظــر بــه پژوهشهــای اندکــی کــه بهخصــوص در

داخــل کشــور در ارتبــاط بــا شــبکههای اجتماعــی و بهطــور خــاص شــبکههای اجتماعــی علمــی

پیوســته و عوامــل مؤثــر در اشــتراک دانــش تخصصــی بیــن پژوهشــگران صــورت گرفتــه ،پژوهــش
حاضــر بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر و بازدارنــده بــر تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش و

شــرکت در فعالیتهــای دانشــی شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته و معرفــی مؤثرتریــن عوامــل
در راســتای توســعة راهبردهــای بهبــود تســهیم دانــش در ایــن شــبکهها انجــام گرفتــه اســت.

 .2پیشینة پژوهش

پژوهشهای انجامگرفته در این بخش به دو دستة موضوعی تقسیمبندی شدهاند:

دســتة نخســت ،معرفــی پژوهشهایــی اســت کــه بــا هــدف بررســی قابلیتهــای شــبکههای

اجتماعــی علمــی پیوســته انجــام گرفتهانــد و دســتة دوم ،پژوهشهایــی اســت کــه بــه بحــث

اشــتراک دانــش و عوامــل مؤثــر بــر آن در شــبکههای اجتماعــی از هــر دو نــوع عمومــی و

اختصاصــی پرداختهانــد.

در خصــوص پژوهشهایــی کــه بــه بررســی قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی علمــی

پیوســته پرداختهانــد ،میتــوان بــه پژوهشهــای زیــر اشــاره کــرد:

«انــاری ،عاصمــی و ریاحینیــا» در پژوهشــی کــه بیــن  70نفــر از کتابــداران دانشــگاه اصفهــان

انجــام دادنــد ،میــزان اســتفادة کتابــداران ایــن دانشــگاه از ابزارهــای شــبکههای اجتماعــی پیوســته
در اشــتراک دانــش را روبهپاییــن گــزارش کردنــد (« .)1391بتولــی و نظــری» در پژوهــش خــود
کــه از طریــق مصاحبــه بــا  10نفــر از پژوهشــگران علــوم پزشــکی فعــال در شــبکة اجتماعــی علمــی

«ریســرچگیت» انجــام دادنــد ،نقــش شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته را در تســهیل فعالیتهــای

پژوهشــی بســیار مؤثــر دانســتند(« .)1393اصنافــی» و همــکاران در مقال ـهای کــه بهمنظــور بررســی
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میــزان حضــور پژوهشــگران دانشــگاههای علــوم پزشــکی ،آزاد ،و دولتــی شــهر اهــواز در شــبکة

علمــی «ریســرچگیت» انجــام دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اکثــر پژوهشــگران هــر ســه
دانشــگاه در شــبکة علمــی فــوق حضــور فعــال دارنــد و بــه اشــتراک دانــش بــا ســایر پژوهشــگران

میپردازنــد (.)1394

در بحــث اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی و عوامــل مؤثــر بــر آن نیــز پژوهشهایــی

انجــام گرفتــه اســت .از ایــن بیــن میتــوان بــه پژوهــش «کاظمــی ،وحیــدی مطلــق و وحیــدی
مطلــق» اشــاره کــرد کــه در مقالــة خــود بــه گــردآوری اطالعــات از  400نفــر از اعضــای «انجمــن

گفتوگــوی مجــازی» «پیســیورلد» 1کــه از شــبکههای اجتماعــی ایرانــی اســت ،پرداختنــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه متغیرهــای تأثیرگــذار بــر اشــتراک دانــش در ایــن جوامــع بــه

دو گــروه عوامــل مفهومــی شــامل هنجارهــای تبــادل دانــش و اعتمــاد بیــن فــردی و عوامــل فــردی

شــامل خودکارآمــدی ،مزیــت مرتبــط درکشــده و ســازگاری درکشــده طبقهبنــدی میشــوند

(.)1393

«ســتوده و ســعادت» پژوهشــی بــا هــدف بررســی عوامــل مؤثــر بــر گرایــش شــیمیدانهای

ایرانــی بــه عضویــت در پرمخاطبتریــن شــبکههای اجتماعــی علمــی انجــام دادنــد .دادههــا حاکــی

از آن بــود کــه اســتقبال شــیمیدانهای ایرانــی از ایــن شــبکهها چنــدان بــاال نبــوده و دانشــمندانی

کــه از مرتبــة دانشــگاهی باالتــری برخــوردار بودنــد ،گرایــش بیشــتری بــه عضویــت در ایــن

شــبکهها از خــود نشــان دادهانــد (.)1394

«واســکو و فــرج» در مطالعــة خــود کــه از طریــق نظرســنجی در بیــن اعضــای ســه شــبکة

اجتماعــی مشــتمل بــر  342نفــر انجــام دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اعضــا در درجــة اول

منافــع جامعــه ،روابــط متقابــل ،و رفتــار اجتماعــی را از عوامــل تمایــل بــه تبــادل دانــش بــا دیگــران
دانســتهاند(« .)Wasko and Faraj 2005ســو» و همــکاران در ســال  2007فــرم نظرســنجی بــر روی

انجمــن بحــث «یاهــو» بــا هــدف کشــف عوامــل بازدارنــده و مؤثــر در رفتــار بهاشــتراکگذاری
دانــش انجــام دادنــد .نتایــج بهدســتآمده از  274فــرم نظرســنجی نشــان داد کــه عوامــل

خودکارآمــدی ،انتظــار نتیجــه ،و اعتمــاد اثــر مثبتــی بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری دانــش در

شــبکههای اجتماعــی دارنــد (.)Hsu et al 2007

«چــن و یــو» در پژوهشــی کــه در ســال  2010انجــام دادنــد ،گرایــش بــه اشــتراک دانــش،
1. PCWorld
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خودکارآمــدی دانــش ،خودکارآمــدی ،هنجارهــای ذهنــی و وابســتگی اجتماعــی را از جملــه
عوامــل مؤثــر بــر اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی بیــان کردنــد (.)Chen and Yu 2010

«لیــو ،لــو و یــو» در پژوهــش خــود ،کــه بــا نظرســنجی از  442نفــر از اعضــای ســه شــبکة اجتماعــی
پیوســته انجــام دادنــد ،عوامــل اعتمــاد ،جریــان آزاد اطالعــات و فرهنــگ اشــتراکگذاری را در

اشــتراکگذاری داوطلبانــة دانــش در بیــن اعضــای شــبکههای اجتماعــی مؤثــر دانســتند (Liu, Lu

.)and Yu 2010

«چــن و یــو» در مطالعــهای کــه بــر روی  323نفــر از اعضــای شــبکههای اجتماعــی انجــام

دادنــد ،عوامــل مؤثــر در رفتــار اشــتراکگذاری دانــش توســط اعضــا در ایــن شــبکهها را عمــل
متقابــل ،اعتمــاد بیــن فــردی ،و خودکارآمــدی بیــان کردنــد (« .)Chen and Yu 2010ژائــو» در

پایاننامــة دکتــری خــود از طریــق نظرســنجی اینترنتــی از  968نفــر از اعضــای یــک شــبکة

اجتماعــی بــزرگ  ،ITعوامــل ســرمایة اجتماعــی و پــاداش را از جملــة عوامــل مؤثــر بــر تمایــل افــراد
بــه اشــتراک دانــش بــر شــمرد (.)Zhao 2010

«چیــو ،ســو و ونــگ» در پژوهشــی ،از تجزیــه و تحلیــل دادههــای جمعآوریشــده از 270

نفــر اعضــای یــک شــبکة اجتماعــی حرف ـهای اینطــور نتیجــه گرفتنــد کــه خشــنودی از اشــتراک

دانــش ،عاملــی حیاتــی در تــداوم اشــتراک دانــش در ایــن جوامــع محســوب میشــود (Chiu, Hsu

.)and Wang 2006

«نانــدز و بورگــو» در پژوهشــی کــه بــه بررســی اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی بــرای مقاصــد

پژوهشــی میپرداخــت ،دریافتنــد کــه اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی باعــث معرفــی بیشــتر

پژوهشــگران و انتشــارات علمــی آنهــا خواهــد شــد ( .)Nández & Borrego 2013همچنیــن« ،ثلــوال
و کوشــا» نیــز پژوهشــی در ســال  2014بــا هــدف بررســی گرایــش بــه عضویــت در شــبکههای

اجتماعــی انجــام دادنــد و بیــان داشــتند کــه گرایــش زنــان و مــردان در ایــن خصــوص برابــر بــوده
اســت (.)Thelwall & Kousha 2014

«یائــو ،تســای و فنــگ» در نظرســنجی اینترنتــی کــه در ســال  2015از  222نفــر عضــو یــک

شــبکة اجتماعــی بــه عمــل آوردنــد ،نشــان دادنــد کــه عوامــل ســرمایة اجتماعــی اثــری مثبــت بــر

اشــتراک دانــش در ایــن جوامــع دارنــد (« .)Yao, Tsai and Fang 2015جمالــی ،نیــکالس و هرمــان»
بــا بررســی دیدگاههــای دانشــمندان اروپایــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بســترها و ســازوکارهای

وب اجتماعــی و اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی چنــدان شناختهشــده نیســتند (Jamali, Nicholas

.)& Herman 2016
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مطالعــة پژوهشهــای انجامگرفتــه در داخــل و خــارج از کشــور نشــان میدهــد کــه موضــوع

شــبکههای اجتماعــی در دهــة اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،ولــی هنــوز پژوهشهــای
جامعــی در رابطــه بــا اشــتراک دانــش و عوامــل مؤثــر بــر آن ،بهخصــوص در داخــل کشــور و بــا

تأکیــد بــر شــبکههای اجتماعــی علمــی انجــام نشــده اســت .در خــارج از کشــور نیــز بــا اینکــه

پژوهشهــای خوبــی حداقــل در زمینــة عوامــل مؤثــر بــر ترویــج بهاشــتراکگذاری دانــش در

ســالهای اخیــر انجــام شــده ،ولــی اکثــر ایــن پژوهشهــا بســیار کلــی بــوده و در قلمــر و شــبکههای

اجتماعــی ،بهخصــوص از نــوع علمــی آن ،هنــوز جــای کار زیــادی وجــود دارد .البتــه ،بــا توجــه
بــه مطالعــات انجامشــده و جایــگاه ویــژةایــن شــبکهها در تولیــد ،انتقــال و ترویــج دانــش و نقــش

مؤثــر آنهــا در امــور پژوهشــی بهخصــوص در ســالهای اخیــر ،انتظــار م ـیرود کــه پژوهشهــای
بیشــتری در رابطــه بــا اهمیــت شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته در ســالهای آینــده انجــام
گیــرد.

 .3پرسشهای پژوهش

1 .1عوامــل مشــوق و بازدارنــده در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی
علمــی پیوســته کدامانــد؟

2 .2از بیــن عوامــل مشــوق ،کــدام عوامــل بیشــترین تأثیــر را در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک
دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته دارنــد؟

 .4روش پژوهش

روش پژوهــش حاضــر ،پیمایشــی توصیفــی و از نظــر هــدف ،کاربردی اســت .جامعــة پژوهش

در ایــن مقالــه  900نفــر از اعضــای هیئــت علمــی دو دانشــگاه «شــیراز» و «خلیــج فــارس بوشــهر»

بودنــد کــه بــر طبــق جــدول «مــورگان»  269نفــر بهعنــوان نمونــة پژوهــش در نظرگرفتــه شــد .از
ایــن بیــن  194نفــر( 72/2درصــد) ســهم دانشــگاه «شــیراز» و  75نفــر ( 28/8درصــد) ســهم دانشــگاه

«خلیــج فــارس بوشــهر» بــود .بــا توجــه بــه وجــود دانشــکدههای متعــدد در هــر دو دانشــگاه ،بــرای
مشخصشــدن اینکــه از هــر دانشــکده بــه چنــد عضــو هیئــت علمــی پرسشــنامه داده شــود ،ابتــدا
از طریــق نمونهگیــری خوش ـهای از هــر دانشــگاه  5خوشــه بهطــور تصادفــی انتخــاب و متناســب بــا

حجــم نمونــه بــه توزیــع پرسشــنامه بـهروش نمونــه در دســترس پرداختــه شــد .در دانشــگاه «شــیراز»

دانشــکدههای حقــوق ،علــوم تربیتــی ،مهندســی مکانیــک ،فیزیــک و شــیمی و بــا توجــه بــه نمونــة

 194نفــری ســهم هــر دانشــکده  39نفــر و در دانشــگاه «خلیــج فــارس بوشــهر» دانشــکدههای
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ادبیــات و علــوم انســانی ،علــوم پایــه ،مهندســی نفــت ،مهندســی کامپیوتــر و کشــاورزی و ســهم هــر

دانشــکده  15نفــر عضــو هیئــت علمــی تعییــن شــد.

ابــزار جم ـعآوری اطالعــات پرسشــنامهای بــود کــه توســط «ژائــو» ســاخته شــده بــود .ایــن

پرسشــنامه بــا ایجــاد تغییرهــای جزیــی در اختیــار جامعــة پژوهــش قــرار گرفــت« .ژائــو» در پژوهــش
خــود هــر دو نــوع شــبکههای اجتماعــی پیوســته (عمومــی و علمــی) را در نظــر گرفتــه اســت (Zhao

 .)2010در پژوهــش حاضــر ،کــه بــا توجــه بــه هــدف آن فقــط شــبکههای اجتماعــی علمــی و جامعــة

پژوهــش اســت و پژوهشــگران را شــامل میشــود ،تغییرهایــی در همیــن راســتا اعمــال گردیــد.

از  269پرسشــنامة توزیعشــده در بیــن جامعــة پژوهش 223 ،پرسشــنامه ( 82/9درصد) برگشــت

داده شــد .از ایــن تعــداد 152 ،نفــر را پژوهشــگران مــرد و  71نفــر را پژوهشــگران زنــان تشــکیل

میدادنــد.ســنین بیــن  31تــا  40ســال و مرتبــة علمــی اســتادیار بیشــترین گــروه پاس ـخدهندگان را
تشــکیل میدادنــد .همچنیــن ،بیشــترین پاســخدهندگان را بهترتیــب ،پژوهشــگران دانشــکدههای
علــوم پایــه ،علــوم تربیتــی و مهندســی تشــکیل میدادنــد.

بــرای ســنجش روایــی صــوری و محتوایــی پرسشــنامه از نظــرات  10نفــر از اســتادان رشــتة

علــم اطالعــات و دانششناســی دو دانشــگاه شــیراز و علــوم پزشــکی «بوشــهر» اســتفاده شــده و

اصالحــات الزم انجــام پذیرفــت .پایایــی پرسشــنامه نیــز بـه روش آلفــای «کرونبــاخ» بررســی گردیــد
و بــا نمــرة قابــل قبــول  0/91مــورد تأییــد قــرار گرفــت.

در ایــن پژوهــش بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا از نرمافــزار آمــاری «اسپـیاساس» 1نســخة

 21اســتفاده شــد.

 .5یافتههای پژوهش

بهمنظــور بررســی و تعییــن عوامــل مؤثــر و بازدارنــده در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک

دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته و معرفــی مؤثرتریــن عوامــل ،بــا توجــه بــه

نرمالبــودن توزیــع دادههــا ،کــه بــا اســتفاده از آزمــون «کولموگــروف اســمیرنوف» مــورد تأییــد

قــرار گرفــت ،از آزمــون  tتکنمونــهای و محاســبة مقــدار اختــاف میانگیــن اســتفاده شــد.

بررســی عوامــل مشــوق و بازدارنــده در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش در شــبکههای
اجتماعــی علمی پیوســته

1. SPSS
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همانگونــه کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،بیشــترین فراوانــی تعــداد پرســشهای

پرسشــنامه در «بُعــد فایــده و لــذت» بــا  15پرســش و بعــد از آن بُعــد «عوامــل زمینــهای» بــا 13
پرســش اســت و بُعــد «هزینــه» نیــز  4پرســش از پرس ـشهای پرسشــنامه را شــامل میشــود .در ایــن
جــدول نمــرة معیــار همــان مقــدار میانگیــن قابــل انتظــار بــرای هــر عامــل اســت کــه بــا توجــه بــه

تعــداد پرس ـشهای مربــوط بــه هــر عامــل بهدســت میآیــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،از

بیــن  12عامــل تمایــل در بهاشــتراکگذاری دانــش ،کمشــدن قــدرت دانشــی بــاانحــراف معیــار

 2و کســب نمــرة  -0/63 ،tو ســطح معنــاداری  0/52بــا نمــرة معیــار تفــاوت معنــاداری نــدارد و ایــن

عامــل ،تأثیــری بــر تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش نــدارد .ولــی ،بــرای  11عامــل دیگــر

بیــن نمــرة معیــار و میانگیــن کسبشــده تفــاوت معنــادار وجــود دارد .از بیــن  11عاملــی کــه بــر
تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش اثرگــذار هســتند ،تنهــا «وابســتگی اجتماعــی» بــا میانگیــن

کسبشــده  ،-0/42انحــراف معیــار 1/42و کســب نمــرة  -4/48 ،tو بــا توجــه بــه معناداربــودن،
میتوانــد تأثیــر منفــی بــر تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش داشــته باشــد و بــه نظــر میرســد

بقیــة عوامــل تأثیــر مثبــت و مســتقیم بــر تمایــل آنهــا بــه شــرکت در فعالیــت هــای دانشــی در

شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته دارنــد.

شــناخت مؤثرتریــن عوامــل در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش در شــبکههای
اجتماعــی علمــی پیوســته

همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،از بیــن  10عاملــی کــه تأثیــر مثبــت بــر

تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته دارنــد ،بــا توجــه

بــه اختــاف میانگیــن کسبشــده زیرمؤلفــة چشــمانداز مشــترک و عمــل متقابــل بــا اختــاف

میانگیــن  4/82و  4/04بیشــترین میــزان تأثیــر را در افزایــش تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک

دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته دارنــد و بعــد از آن دو زیرمؤلفــة «اطمینــان در
اشــتراکگذاری» و« لــذت کمــک» بــا اختــاف میانگیــن  3/34و  3/01قــرار میگیرنــد.

الزم بــه توضیــح اســت کــه در ایــن جــدول مقــدار میانگیــن همــان میانگیــن کسبشــده از

نمــرات پاســخدهندگان اســت .میانگیــن قابــل انتظــار نیــز حــد میانگیــن تعــداد ســؤاالت اســت.
بهعنــوان مثــال ،اگــر دو ســؤال  5گزینــهای طیــف «لیکــرت» وجــود داشــته باشــد ،میتــوان بــا

طیــف امتیــازات  1تــا  10نمــره بگیــرد و میانگیــن آنهــا  5میشــود .اختــاف میانگیــن ،میــزان
اختــاف نمــرات کسبشــده از مقــدار میانگیــن و میانگیــن قابــل انتظــار اســت و هرچــه اختــاف
میانگیــن یــک عامــل بیشــتر باشــد ،تأثیــر ایــن عامــل در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش نیــز
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جدول  .1توزیع میانگین ،انحراف معیار و مقایسة میانگین تکنمونهای عوامل 12گانة اشتراک دانش
ابعاد

متغیر

تعداد
سؤاالت

میانگین

بُعد هزینه
بُعد فایده و
لذت

بُعد عوامل
زمینهای

اختالف
انحراف میانگین
قابل انتظار میانگین
معیار

نمرة t

سطح
معناداری

0/52 -0/63

کمشدن قدرت دانشی

2

4/91

2/00

5

-0/08

تالش بهاشتراکگذاری

2

6/11

1/74

5

1/11

9/54

وابستگی اجتماعی

3

7/07

1/42

7/5

-0/42

0/0001 -4/48

لذت کمک

2

8/01

1/75

5

3/01

0/0001 22/56

وضعیت پیوسته

3

10/08

2/28

7/5

2/58

0/0001 16/86

خودکارآمدی دانش

1

3/77

0/88

2/5

1/27

0/0001 21/59

پاداش نمره پیوسته

3

8/83

1/89

7/5

1/33

7/71

0/0001

عمل متقابل

3

11/54

1/89

7/5

4/04

0/0001 31/81

اطمینان در اشتراکگذاری 4
(اعتماد)

13/34

2/41

10

3/34

0/00001 20/65

چشمانداز مشترک

4

14/84

2/41

10

4/82

0/0001 29/82

هنجارهای
بهاشتراکگذاری

2

6/96

1/38

5

1/96

0/0001 21/25

تعهد

3

10/01

2/43

7/5

2/51

0/0001 15/42

0/0001

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از تجزیــه و تحلیــل دادههــا میتــوان عوامــل مؤثــر بــر

اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته را کــه در شــکل  1آمــده ،بهصــورت زیــر

در شــکل  2اصــاح کــرد تــا بــا درنظرگرفتــن ایــن عوامــل سیاســتگذاری و برنامهریزیهــای
الزم در خصــوص بهبــود وضعیــت اشــتراک دانــش در ایــن شــبکهها انجــام پذیــرد.
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مشوق و بازدارندة تسهیم دانش در شبکههای اجتماعی علمی پیوسته | انبارکی و
شناخت عوامل
دیگراناري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﻫﺎي
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬ
در ّﺷﻜﻞ  2اﺻﻼح ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺘﻪ را ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  1آﻣﺪه ،ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ
ﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.

اجتماعی علمی پیوسته
شبکه
دانش در
اشتراک
تمایل به
بازدارنده بر
عوامل
شکل .2
هایﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻲ ﻋﻠﻤ
اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي
داﻧﺶ در
اﺷﺘﺮاك
مشوقﺑﺮوﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎزدارﻧﺪه
ﻣﺸﻮق و
ﺷﻜﻞ  .2ﻋﻮاﻣﻞ

داﻧﺸﻲ از ﺑﻌﺪ
ﺷﺪندرﻗﺪرت
اشــتراک ﻛﻢ
ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
12ﻫﺎي
ﺷﺒﻜﻪ
داﻧﺶازدر
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻋﺎﻣﻞ
شــبکههای
دانــش
مؤثــر بــر
عامــل
بیــن
اﺷﺘﺮاكشــد،
کــه گفتــه
گونــ ه
ﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،از ﺑﻴﻦ 12همان
ﻣﺎﻧﺪة ﻣﺆﺛﺮ،
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﻲ
ـل11
ﺑﻴﻦ
در از
اﺳﺖ و
ـد ﺷﺪه
ﺣﺬف
ﺷﻜﻞـ 2
ﻋﺎﻣﻞ در
ﻧﺪارد.شـاﻳﻦ
داﻧﺶ
ر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮ
ـگران بــه
پژوهشـ
تمایـ
«هزینــه»،
ـی ،از بُعـ
ـدرت دانش
ـدن قـ
ﺗﺄﺛﻴﺮيـته ،کم
ـی پیوسـ
اك علمـ
اجتماعــی
ـل و ﻳﻚ
ﺻﺎف
ﻓﺎﻳﺪه و
ﻌﺪ »
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺳﺖنـ ،ﻛﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«
ﺧﻂ عامـ
ﻳﻚـن 11
ﺷﻜﻞ وﺑﺎاز بیـ
دراســت
اﺳﺖشـوـده
ﻟﺬتح«ــذف
ـکل ،2
در شـ
عامـﺑـل
ـدارد .ایــن
تأثیــری
واﺑﺴﺘﮕﻲ دانــش
ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد »اشــتراک
ﺮﺑﺪر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ
باقیمانــدة مؤثــر ،تنهــا عاملــی کــه تأثیــر منفــی دارد «وابســتگی اجتماعــی» اســت ،کــه مربــوط بــه
ﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪاي در ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﺑﻌﺎد
بُعــد «فایــده و لــذت» اســت و در شــکل بــا یــک خــط صــاف و یــک عالمــت ضربــدر نشــان داده
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖﻛﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪ.
شــده اســت .بقیــة عوامــل کــه بــا فلــش مشــخص شــدهاند ،نشــاندهندة تأثیــر مثبــت و مســتقیم بــر

ﺠﻪﮔﻴﺮي

تمایــل بــه اشــتراک دانــش هســتند .همچنیــن ،بــا توجــه بــه نتایــج بهدس ـتآمده بــه نظــر میرســد

عوامــل زمین ـهای در تمایــل بــه تســهیم دانــش نقــش پررنگتــری نســبت بــه دیگــر ابعــاد دارنــد
ﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻮق و ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ
و میتــوان بــا تقویتکــردن عوامــل ایــن بُعــد ،باعــث بهبــود اشــتراک دانــش در شــبکههای
اﺧﺖ .ﺑﺤﺚ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ و
اجتماعــی علمــی پیوســته شــد.
ر ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد .دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه و ﺗﻤﺎﻳﻞ در اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در
داﻧﺸﻲ اﺳﺖ.
 .6بحث و نتیجهگیری

ـه ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲوﻓﺮدي
ﻋﻠﻤﻲ-
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪـگران بـ
تمایـوـلدرپژوهشـ
بازدارنـوـده بــر
ـل مشــوق
ـناخت عوامـ
ﺑﻴﺸﺘﺮـی و شـ
ﻣﻌﺮﻓﻲبررسـ
حاضــر بــه
ﻣﻲـش
ﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎپژوهـ
عامـوـلاﺷﺘﺮاك
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﻄﺢ
ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
ﺷﻮد،
ﺟﺎﻣﻌﺔـیﻋﻠﻤﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
دانــش
ـتراک
ـث اشـ
ـت .بحـ
ﻣﻨﺠﺮپرداخـ
پیوســته
درـی علمـ
اجتماعـ
ﻧﻔﻮذـبکههای
ﺗﻘﻮﻳﺖدر شـ
ﻧﺘﻴﺠﻪ،دانــش
ن و ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي آنﻫﺎ واشـدرـتراک
تر اﻫﺪاف
ﭘﻴﺸﺒﺮد
رﻓﺖ
ﻧﻴﺰـیﺑﺎﻻﺗﺮ
اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺼﺼﻲ اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﻨﺠﺮـهﺑﻪســریع
ـبردوهرچـ
ﺧﻮاﻫﺪپیشـ
پیوســته و
اﻃﻼﻋﺎتعلمـ
اجتماعــی
دﺳﺘﺮﺳﻲههای
ﻛﻪـات شــبک
ﺑﺮـظاﻳﻦحیـ
ﻋﻼوهحفـ
ﺑﺎﺷﺪ،ـه در
ﺑﻴﺸﺘﺮــت کـ
ﻫﺎـی اس
مهمـ
ﻣﻲـﺷﻮد
آنﻫﺎ
اﻧﺘﺸﺎرات
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺷﺪن و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮ
ـورﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ،
ـتلزم .ایجــاد
ﻧﻴﺰ مس
ـدف،
ـن هـ
ـتیابی بــه ایـ
ـی دارد .دسـ
توجهـ
قابــل
اهمیــت
پژوهشــی
ﺧﻮاﻫﺪ امـ
ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪوﻫﺎآســانتر

ﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ دو داﻧﺸﮕﺎه »ﺷﻴﺮاز« و »ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺷﻬﺮ« ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﻮق و
ر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از979
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انگیــزه و تمایــل در اعضــای ایــن شــبکهها بــرای شــرکت در فعالیتهــای دانشــی اســت.

از آنجــا کــه فعالیــت در ایــن شــبکهها میتوانــد بــه معرفــی بیشــتر فعالیتهــای علمــی-

پژوهشــی فــردی و ســازمانی و در نتیجــه افزایــش نمایانــی پژوهشــگران و مقالههــای آنهــا و در
نتیجــه ،تقویــت نفــوذ پژوهشــگران در جامعــة علمــی منجــر شــود ،بنابرایــن ،هرچــه ســطح فعالیــت و

اشــتراک دانــش تخصصــی افــراد در ایــن شــبکهها بیشــتر باشــد ،عــاوه بــر اینکــه دسترســی افــراد
بــه اطالعــات نیــز باالتــر خواهــد رفــت و منجــر بــه پیشــبرد اهــداف پژوهشــی و حفــظ حیــات ایــن

شــبکهها خواهــد شــد ،باعــث شناختهترشــدن و معرفــی بیشــتر پژوهشــگران و انتشــارات آنهــا نیــز
میشــود.

در بررســی کــه بــر روی پژوهشــگران و اعضــاء هیئــت علمــی دو دانشــگاه «شــیراز» و «خلیــج

فــارس بوشــهر» بــه جهــت شــناخت عوامــل مشــوق و بازدارنــده در تمایــل بــه اشــتراک دانــش در

شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته انجــام شــد ،ایــن نتایــج بهدســت آمــد کــه وابســتگی اجتماعــی
از جملــة عوامــل بازدارنــده در تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی

علمــی پیوســته اســت .ایــن بــدان معناســت کــه بــرای اعضــاء شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته،

تحــت تأثیــر قــرار دادن دیگــر اعضــاء و یــا ایجــادرابطــة دوســتانه بــا آنهــا بهواســطة شــرکت در

فعالیتهــای دانشــی و اشــتراک دانــش تخصصــی خــود اهمیتــی نــدارد .ایــن عامــل نهتنهــا باعــث

تمایــل در اشــتراک دانــش و فعالیــت دانشــی بیشــتر آنهــا نخواهــد شــد ،بلکــه تأثیــر منفــی نیــز در
ایــن امــر داشــته اســت.

نتیجــة بهدس ـتآمده از ایــن بررســی بــا نتیج ـة پژوهــش «واســکو و فــرج» کــه در پژوهــش

خــود مؤثرتریــن عوامــل در تمایــل بــه اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی از هــر دو نــوع

علمــی و عمومــی را کســب پــاداش ،عمــل متقابــل و وابســتگی اجتماعــی بیــان کردنــد (Wasko and

 ،)Faraj 2005همخوانــی نــدارد .شــاید بتــوان یکــی از دالیــل ایــن ناهمخوانــی را متفاوتبــودن

اهــداف و جامعــة دو پژوهــش بیــان کــرد و یکــی دیگــر از دالیــل متفاوتبــودن ،جامعــة مجــازی

مــورد پژوهــش باشــد .در پژوهــش «واســکو و فــرج» شــبکههای اجتماعــی عمومــی نیــز مــورد

بررســی قــرار گرفتــه بــود .همانگونــه کــه در مقدمــة پژوهــش نیــز گفتــه شــد ،یکــی از دالیــل

و اهــداف ایجــاد و اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی عمومــی نظیــر «فیسبــوک» یــا «توئیتــر»

بهوجــود آمــدن رابطــة دوســتی و نزدیکــی بــا دیگــران اســت کــه ایــن موضــوع در شــبکههای
اجتماعــی علمــی صــدق نمیکنــد .همچنیــن ،جامعــة پژوهــش حاضــر فقــط شــامل پژوهشــگرانی

اســت کــه بــرای ایشــان اشــتراک دانــش بهمنظــور ایجــاد رابطــة دوســتی و نزدیکــی دارای اهمیــت
980
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نیســت و دســتیابی بــه اهــداف مشــترک علمــی دارای اهمیــت بیشــتری اســت.

نتیجــة بهدســتآمده را میتــوان اینگونــه تبییــن کــرد کــه بــرای پژوهشــگران ،همانطــور

کــه در ادامــه نیــز خواهــد آمــد ،اشــتراک و تبــادل دانــش تخصصــی بهمنظــور دســتیابی بــه اهــداف
مشــترک علمــی و پیشــبرد ایــن اهــداف و توســعة علــم دارای اهمیــت قابــل توجهــی اســت کــه
منطقــی نیــز بــه نظــر میرســد .چــون هــدف اصلــی شــبکههای اجتماعــی علمــی بــر خــاف

شــبکههای اجتماعــی عمومــی از گــرد هــم آوردن افــراد ،ایجــاد رابطــة علمــی در جهــت کمــک
بــه یکدیگــر و دســتیابی بــه اهــداف علمــی مــورد نظــر اســت ،نــه ایجــاد رابطــة دوســتی یــا نزدیکــی

بیــن آنــان.

بررســی عوامــل مشــوق اشــتراک دانــش بیــن پژوهشــگران نشــان داد ،در صورتــی تمایــل

بیشــتری بــه اشــتراک دانــش تخصصــی در شــبکههای اجتماعــی علمی پیوســته وجــود دارد کــه افراد

چشـمانداز مشــترک بــا دیگــر اعضــاء شــبکه داشــته باشــند .داشــتن چشـمانداز مشــترک بــه معنــای

داشــتن اهــداف و ارزشهــای مشــترک اســت .بنابرایــن ،داشــتن اهــداف ،ارزشهــا و نگرشهــای
مشــترک بیــن اعضــاء شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته در تمایــل بهاشــتراکگذاری دانــش و
شــرکت در فعالیتهــای دانشــی پژوهشــگران بســیار حائــز اهمیــت بــوده اســت.

بعــد از عامــل «چشـمانداز مشــترک»« ،عمــل متقابــل»« ،اعتمــاد و لــذت کمــک» بیشــترین تأثیر

را در تمایــل بهاشــتراکگذاری دانــش داشــتهاند .در تبییــن نتیجــة بهدس ـتآمده میتــوان گفــت،

اعضــای شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته در صورتــی تمایــل بیشــتری در بهاشــتراکگذاری

دانــش تخصصــی خــود دارنــد کــه نســبت بــه مــورد ســوء اســتفاده قــرار نگرفتــن دانــش خــود از
ســوی دیگــر اعضــای شــبکه اطمینــان حاصــل کــرده و احســاس امنیــت کننــد .همچنیــن ،اعضــاء در

صورتــی بــه تبــادل دانــش و شــرکت در فعالیتهــای دانشــی ایــن شــبکهها میپردازنــد کــه اگــر

بــه پرس ـشهای دیگــران پاســخ دهنــد و بــه رفــع نیــاز دانشــی آنــان کمــک کننــد ،دیگــر اعضــاء

نیــز در صــورت درخواســت ،دانــش مــورد نیــاز را در اختیارشــان قــرار میدهنــد و پاســخگوی

پرســشهای پیشآمــدة آنهــا هســتند .همچنیــن ،بــرای اعضــاء شــبکههای اجتماعــی علمــی
پیوســته ،کمــک بــه دیگــر اعضــاء بهواســطة پاســخگویی بــه پرس ـشها و رفــع نیــاز دانشــی آنهــا

لذتبخــش بــوده و بــه همیــن دلیــل ،بــهاشــتراک دانــش و شــرکت در فعالیــت دانشــی تمایــل
بیشــتری از خــود نشــان دادهانــد.
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نتایج این بررسی قابل مقایسه با نتایج پژوهشهای زیر است:
«چــن» و همــکاران در پژوهــش خــود مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر رفتــار بهاشــتراکگذاری

دانــش در جوامــع آموزشــی مجــازی را «لــذت» از اشــتراک دانــش و «خودکارآمــدی» معرفــی
کردنــد (« .)Chen and Yu. 2010ژائــو» در پژوهــش خــود از جملــة عوامــل مؤثــر بــر تمایــل

در بهاشــتراکگذاری دانــش در شــبکههای اجتماعــی را «تعهــد»« ،چشــمانداز مشــترک» و
«اعتمــاد» بیــان کــرد ( .)Zhao 2010در پژوهــش «لیــو ،لــو و یــو» کــه بــه بررســی عوامــل مؤثــر

در بهاشــتراکگذاری داوطلبانــة دانــش در وبالگهــا پرداختنــد ،مهمتریــن عوامــل را اعتمــاد،

جریــان آزاد اطالعــات و فرهنــگ (هنجــار) بهاشــتراکگذاری دانــش بیــان کردنــد (Liu, Lu and

« .)Yu 2010چیــو ،ســو و ونــگ» در پژوهــش خــود ،کــه بــا هــدف بررســی انگیزههــای افــراد در

تــداوم اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی حرف ـهای انجــام دادنــد ،دو عامــل «لــذت کمــک

بــه دیگــران» و «اعتمــاد» را مهمتریــن عوامــل دانســتند ( .)Chiu, Hsu, and Wang 2006پژوهشــی
کــه «لیائــو ،تــو و ســو» بــرای بررســی عواملــی کــه انگیــزة افــراد را در بهاشــتراکگذاری دانــش

در شــبکههای اجتماعــی بــاال میبرنــد ،انجــام دادنــد ،چهــار عامــل «لــذت کمــک»« ،فایــده»،

«خودکارآمــدی» و «فرهنــگ بهاشــتراکگذاری دانــش» را از عوامــل مهــم ذکــر کــرده اســت
(« .)Liao, To and Hsu 2012یائــو ،تیســای و فنــگ عوامــل مهــم اشــتراک دانــش در جوامع مجازی

را عوامــل زمین ـهای یعنــی چش ـمانداز مشــترک ،اعتمــاد ،تعهــد و فرهنــگ بهاشــتراکگذاری بیــان

کردنــد (.)Yao, Tsai and Fang 2015

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،مؤثرتریــن عوامــل در تمایــل بــه شــرکت در فعالیــت

شــبکهها یــا بهاشــتراکگذاری دانــش و تجربــه در بیشــتر پژوهشهــا ســه عامــل «چشــمانداز
مشــترک»« ،اعتمــاد» و «لــذت» هســتند و بــا نتایــج بهدســتآمده از پژوهــش حاضــر همخوانــی

دارنــد .میتــوان دلیــل تفاوتهــای کوچکــی را نیــز کــه وجــود دارنــد ،در ســه عامــل دانســت:

عامــل اول ،جامعــة مــورد پژوهــش کــه جوامــع همــة ایــن پژوهشهــا و بهدنبــال آن نگرشهــای
اعضــا نیــز متفــاوت اســت .عامــل دوم ،فضــای مجــازی مــورد بحــث کــه در بیشــتر پژوهشهــا

همــة انــواع شــبکههای اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــدهاند و میتــوان گفــت کــه شــرایط و انگیــزة

اعضــای شــبکههای اجتماعــی مختلــف بــرای شــرکت در فعالیتهــای مربوطــه متفــاوت اســت و

هــر شــبکهای شــرایط مخصــوصبــهخــود را دارد .و عامــل ســوم ،گوناگونــی اهــداف پژوهشهــای

ذکرشــده اســت.

بــا توجــه بــه عوامــل مشــوق و بازدارنــدة اشــتراک دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی
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پیوســته،بــه نظــر میرســد کــه پژوهشــگران بیشــتر تمایــل دارنــد بــا کســانی کــه در قلمــرو
تخصصــی خــود فعالیــت میکننــد ،در ارتبــاط باشــند و بــه اشــتراک و تبــادل دانــش در فضایــی

بــا امنیــت بــاال بپردازنــد .در ایــن خصــوص سیاس ـتگذاران و برنامهریــزان توســعة تســهیم دانــش

میتواننــد بــا ایجــاد زیرســاختهای فنــی الزم در خصــوص دســتیابی هرچــه ســریعتر و آســانتر

بــه ایــن شــبکهها در جهــت انجــام فعالیتهــای دانشــی بکوشــند .همچنیــن ،میتــوان بــرای
طراحــی شــبکههای اجتماعــی علمی-تخصصــی پیوســته بــا امنیــت بــاال ،بهطــوری کــه امــکان

حضــور پژوهشــگران همرشــته و بــا تخصصهــای مرتبــط فراهــم آیــد ،برنامهریزیهــای الزم بــه
عمــل آورد .از طریــق معرفــی دقیــق قابلیتهــا و تواناییهــای شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته

در رفــع مشــکالت دانشــی پژوهشــگران ،میتــوان بــا بهوجــود آوردن فرهنــگ اشــتراک دانــش و
اعتقــاد بــه اینکــه تســهیم و تبــادل دانــش باعــث افزایــش قــدرت میشــود ،نــه در اختیارگرفتــن

انحصــاری دانــش ،پژوهشــگران را بــه شــرکت در فعالیتهــای دانشــی تشــویق کــرد .از ایــن طریــق

عــاوه بــر اینکــه پژوهشــگران و انتشــارات آنهــا بــه جامعــة جهانــی معرفــی میشــود ،بــا رونــق

دادن بــه اســتفاده از شــبکههای اجتماعــی علمــی بــه اهــداف پژوهشــی خــود بــا ســرعت و کیفیــت
بهتــری دســت خواهنــد یافــت.
 .7پیشنهادهای پژوهش:
¡ -پیشنهادهای کاربردی

بــا توجــه بــه جامعــة غیرعضــو در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته ،همانگونــه کــه

در پژوهــش «نیازمنــد» ( )1392بــه حضــور ضعیــف پژوهشــگران ایرانــی و در پژوهــش Jamali,

) Nicholas & Herman (2016بــه عــدم شــناخت و اســتفاده پژوهشــگران و دانشــمندان اروپایــی از

امکانــات شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته اشــاره شــده ،بــهنظــر میرســد کــه ایــن شــبکهها

هنــوز جایــگاه کاربــردی و بــاارزش خــود را در بیــن جامعــة پژوهشــگران پیــدا نکردهانــد.

در ایــن خصــوص میتــوان بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر پیشــنهادهایی را در

جهــت ترغیــب پژوهشــگران بــه اســتفادة بیــشاز پیــش از ایــن شــبکهها ارائــه داد .از آن جملــه،

طراحــان و ســازندگان شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته میتواننــد بــا اتخــاذ تدابیــری در
جهــت تســهیل دسترســی بــه ایــن شــبکهها از طریــق سادهســازی صفحــة خانگــی ایــن شــبکهها
و وجــود راهنمــای کامــل و آســان بکوشــند و بــا طراحــی شــبکههای اجتماعــی علمــی تخصصــی
پیوســته فضایــی را بــرای حضــور پژوهشــگران همرشــته و بــا تخصصهــای مرتبــط فراهــم آورنــد.
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همچنیــن ،اطالعرســانان و سیاس ـتگذاران امــر میتواننــد بــا برگــزاری کارگاههــا و همایشهــای

مختلــف در جهــت آگاهیرســانی و ترغیــب پژوهشــگران بــرای عضویــت در ایــن شــبکهها بــه
پژوهشــگران کمــک کننــد تــا ارتباطــات علمــی خــود را بــا مراکــز علمــی داخلــی و بینالمللــی

افزایــش دهنــد و توانمندیهــای خــود را بــه جامعــة جهانــی معرفــی نماینــد .همچنیــن ،میتــوان بــا
ایجــاد زیرســاختهای فنــی الزم جهــت دسترســی ســریع و آســان بــه شــبکههای اجتماعــی علمــی
پیوســته در جهــت انجــام فعالیتهــای دانشــی و بهاشــتراکگذاری دانــش از طریــق بــاال بــردن

پهنــای بانــد اینترنــت اقــدام نمــود.

 .8پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده

بــا توجــه بــه رونــد روبهرشــ ِد توجــه بــه اهمیــت شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته در

اشــتراک دانــش تخصصــی و نیــز بــا نظــر بــه اینکــه پژوهشهــای بســیار اندکــی علیرغــم

گســتردگی موضوعــات ایــن شــبکهها انجــام گرفتــه ،میتــوان در پژوهشهــای دیگــری بــه
بررســی نقــش عواملــی دیگــر مثــل عوامــل اجتماعــی بــر تمایــل بــه اشــتراکگذاری دانــش در

شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته پرداخــت .همچنیــن ،میتــوان علــل عــدم حضــور و تمایــل

پژوهشــگران ایرانــی بــه حضــور در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته و شــرکت در فعالیتهــای
دانشــی ایــن شــبکهها را مــورد بررســی قــرار داد .بررســی مهمتریــن عوامــل در بازیابــی مؤثــر

ِ
پیــش روی پژوهشــگران در ایــن خصــوص در شــبکههای اجتماعــی
اطالعــات و چالشهــای

علمــی پیوســته نیــز جــا دارد مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد .همچنیــن ،پژوهشــی بــا موضــوع

نیازســنجی طراحــی شــبکههای اجتماعــی علمــی تخصصــی پیوســته در راســتای طراحــی اینگونــه

شــبکهها نیــز میتوانــد مــورد نظــر قــرار گیــرد .بررســی تأثیــر وزنــی هــر یــک از عوامــل مؤثــر بــر
تمایــل بــهاشــتراکگذاری دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته و مقایســة ایــن عوامــل
بــا یکدیگــر و ارائــة مدلهــای مربوطــه نیــز میتوانــد بهعنــوان موضوعــی مهــم مطــرح شــود.
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 پژوهشهایــی جهــت تســهیل: بررســی قابلیتهــای شــبکههای اجتماعــی.1393 . زهــرا و مریــم نظــری،بتولــی

 مجلــه دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه.فعالیتهــای پژوهشــی از منظــر پژوهشــگران قلمــر و علــوم پزشــکی ایــران
.332-317 :)4( 8)علــوم پزشــکی تهــران (پیــاورد ســامت

. ترجمــة محمدرضــا دهقانــی. خالصــهای بــر طــرح و تجزیــه آزمایشهــا.2012 . ســی و مونــت گومــری،داگالس
. نشــر پلــک: تهــران.1391

 بررســی گرایــش بــه عضویــت در شــبکههای اجتماعــی علمــی در میــان.1394 . هاجــر و یاســمین ســعادت،ســتوده
.12-1 :)3( 2  تعامــل انســان و اطالعــات.شــیمیدانهای ایــران

 بررســی تأثیــر عوامــل اثرگــذار بــر اشــتراک.1393 . و ســمانه وحیــدی مطلــق، طیبــه وحیــدی مطلــق، مهــدی،کاظمــی
.128-107 :)23( 7  پژوهشهــای مدیریــت عمومــی.دانــش در جوامــع مجــازی ایرانــی

 بررســی تطبیقــی میــزان اســتفاده پژوهشــگران کشــورهای خاورمیانــه از شــبکههای.1392 . محمدرضــا،نیازمنــد
. دانشــگاه شــیراز، پایاننامــة کارشناســی ارشــد.اجتماعــی علمــی پیوســته
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 ازtoاﻃﻼﻋﺎت
A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfilment of the Requirements for
the Degree Doctor of Philosophy. McMaster University.
.ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ

سحر انبارکی

 دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة علــم،1364 متولــد ســال

اطالعــات و دانششناســی بــا گرایــش مدیریــت اطالعــات از دانشــگاه شــیراز

 ارزیابــی نظامهــای، شــبکههای اجتماعــی علمــی، مدیریــت دانــش.اســت
.اطالعاتــی و بازیابــی اطالعــات از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت

 اﻳﺸﺎ. و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ1327  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل:ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺟﻮﻛﺎر

 روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ.اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ
.از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
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اﺳﺖ.ﺳﺎل  1327و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺟﻮﻛﺎر :وي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﭘﮋوﻫﺸﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ
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 | 1397دورة
ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﻲ ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘ
اﻃﻼﻋﺎت33و |داﻧﺶ
اﺳﺘﺎد ﺑﺨﺶبهارﻋﻠﻢ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
عبدالرسول جوکار

متولــد ســال  1327و دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعات
و دانششناســی اســت .ایشــان هماکنــون اســتاد بخــش علــم اطالعــات و

دانششناســی دانشــگاه شــیراز اســت.
ﺳﻌﻴﺪه اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1355و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼ
مدیریــت دانــش ،مرجعشناســی ،روششناســی تحقیــق و رفتارهــای اطالعاتــی
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ،ﺗﺌﻮريﻫﺎي اﺳ
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ابراهیمیو داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ
سعیده1355
ﺳﻌﻴﺪه اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ :ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل

اﺳﺖ.و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎو
ﺷﻴﺮاز
داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
مـدرک داﻧﺶ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﺑﺨﺶ
اطالعات
رشـتة علم
دکتری در
تحصیلـی
ﻋﻠﻢدارای
 1355و
اﺳﺘﺎدﻳﺎرسـال
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن متولـد

ﺳﻴﺒﺮﻧﺘﻴﻚهمواکنون
شـهید
دانشـگاه
شناسـی از
چمران واسـت .ایشـان
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،دان
بخش ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
اسـتادیارﺟﻤﻠﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت از
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﻫﺎي
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎم
شو
ﺳﻨﺠﺶ
علم اطالعات و دانششناسـی دانشـگاه شـیراز اسـت.

سـنجش علـم و فنـاوری ،تئوریهـای اسـتناد ،سـنجههای جایگزین ،سـنجش و
ارزیابـی نظامهـای اطالعاتی و سـیبرنتیک و ارتباطات از جمله عالیق پژوهشـی

وی است.
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