رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان حفاظت
رقمی بر مبنای مدل النهزنبوری
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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر شناسایی رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان حوزه
حفاظت رقمی بر مبنای مدل النهزنبوری برای به اشتترا گذاری محتواهای علمی استت روششنناسی:
پژوهش حاضتتتر از نوح تحلیلی و رویکرد کیفی و به روش مطالعه دلفی از طریق  11ست ت ال باز در بین 40
متخص ت

عضتتو یک گروه تخصتتصتتی حفاظت رقمی با بافتهای مختلف فرهنگی اعم از کتابخانه ،موزه،

آرشتیو ،انجام گرفت یافتهها :یافتهها نشتان داد که میزان آشنایی پاسخدهندگان نسبت به برنامه فیسبو
 %41و برنتتامتته  ،%40 Foursquare %44 LinkedInویکیهتتا  ،%11یوتیوب  ،%10تویتر  ،%8استتتت و
هیچیک با دروازه پژوهشی که وبسایت شبکه اجتماعی مخصوص متخصصان است ،آشنا نبودند و درصد
صتتفر بود متخصتتصتتان برای بهروزرستتانی منظم اطالعات در اهداف کاری و باال بردن بهرهوری  %100از
فیسبو  ،در به دست آوردن اطالعات  %40از فیسبو
 %40فیسبو

و  ،LinkedInدر تبتادل و اشتتتترا

میکنند  %40متخصتصتان انحراف فکری را در فیسبو

و یوتیوب ،در برقراری مالقات و ارتباط شبکهای
دانش  %100از LinkedInو فیسبو

استتتتفاده

و یوتیوب 10 ،درصد هم اتالف زمان بهرهوری،

بهرهوری پایین در یوتیوب و تویتر از معایب استتفاده از رستتانههای اجتماعی در تحقیقات علمی بیان کردند
مزیت خود رئیس بودن (مدیریت زمان ،دموکراسی) %100در فیسبو  ،مزیت دسترسی به جامعه  %40در
 LinkedInو فیسبو  ،و مزیت بازیابی اطالعات  %40در فیسبو

 LinkedIn,ذکر شتده است از 0

گتتذاری  %100در فیس بو

و  ،LinkedInحضتتتور  %40در

بلو

متتدل النتته زنبوری ،بتته اشتتتترا

 ،Foursquareهویت ،ارتباطات ،گروهها و گفتگوها  %40در فیسبو

و LinkedInو شهرت  %40در

 LinkedIn,ذکر شتتتده استتتت نتیجهگیری :نتایج این بررستتتی نشتتتان میدهد که اجزای کلیدی مدل
النهزنبوری رستتانههای اجتماعی میتواند در تبادل دانش بین متخصتتصتتان با شتتیوههای به دستتت آوردن

1

استادیار علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبائیsamiei.mitra66@gmail.com ،

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

اطالعات ،تبادل اطالعات و اشتتترا
مختلف علوم و نیز برای در

دانش ،بهروزرستتانی اطالعات ،مالقات و ارتباط شتتبکه در حوزههای

نیازهای تعاملی و نحوهی تغییر این نیازها در طول زمان به کار گرفته شتتتود

رستتانههای اجتماعی بخش استتاستتی ارتباطات روزانه کاری در حوزه تحقیقات علمی کشتتور استتت در بین
رستانههای اجتماعی موردبررستی در پژوهش حاضتر ،فیسبو

و LinkedInدر  0شاخ

کلیدی مدل

النهزنبوری بیشترین کاربرد را دارد

واژگان کلیدی :رسااا ه ی اجتم عی ،مدل ال ز بوری ،تحقیق ت علمی ،تب دل دا ش،
متخصص ن اطالع تی ،کت بداران ،شبک ه ی پیوست

مقدمه
در عصتتر جدید اطالعات ،شتتتبکههای اجتماعی از یک منبع ستتترگرمی تبدیه به یک ابزار
ارتباطی م ثر و جدی در تبادل دانش و تحقیقات علمی شتتدهاند امروزه شتتکی نیستتت که
استتفاده از رستانه اجتماعی در ارتباطات دانشتگاهی ،ستط شتفافیت علمی در دانشگاهها را
ارتقاء بخشتتیده و باعث تستتریع در مبادله اطالعات و باال رفتن ستتطو کارایی و اعتماد بین
متخصصان میشود درگذشته متخصصان تنها برای استفاده از محتوای کتابها و نشریههای
علمی به اینترنت مراجعه میکردند ،یعنی فقط محتواها را میخواندند ،بر آن نظارت داشتند،
و از آن برای نگارش مقاله و کتاب استتتفاده میکردند اما امروزه بستتیاری از متخصتتصتتان
بهطور فزایندهای از بستترهای دیگر اینترنت – از قبیه ستایتهای اشترا
شتتبکههای اجتماعی ،و ویکیها - 1برای تولید ،اصتتال  ،اشتتترا

محتوا ،بالگها،

و بحث درباره محتوای

اینترنت استتفاده میکنند این اتفاقات باعث ظهور پدیدۀ رستانههای اجتماعی شده است که
امروزه به شتتکه قابهتوجهی در تبادل دانش و ارتباطات علمی در حوزه پژوهشهای علمی
به کار گرفته میشتود (کیتزمان و دیگران )4011،رستانههای اجتماعی ،فنآوریهای سیال
سال اول ،شماره ،4پاییز 94

82

و شتبکه -محور را به خدمت میگیرد تا بسترهایی با پویایی و تعامه زیاد به وجود آورد که
از طریق آنها افراد بتوانند محتوای تولیدشده توسط خود و دیگران را به اشترا

بگذارند،

و بازآفرینی کنند و درنهایت موردبحث و اصتتال قرار دهند با توجه به حضتتور رستتانههای

 1سایتها یا پایگاههای دادهای که همه کاربران امکان حذف یا اضافه کردن محتوا را دارند ،مانند ویکیپدیا

+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...

اجتماعی ،به نظر میرسد در عصر کامالً جدیدی از ارتباطات علمی قرار داریم (کیتزمان و
دیگران)4014،
تحقیقات بستیاری در خصتوص نقش شبکههای اجتماعی در پژوهش علمی انجام گرفته
است که از آن جمله میتوان به پژوهشهای بصریان جهرمی ( )1044تحت عنوان "سیاست

و مصترف رستانههای اجتماعی مجازی در ایران و محمدیان ( )1040با عنوان "شتناسایی و
اولویتت بنتدی عوامه موفقیت رستتتانههای اجتماعی"؛ در داخه کشتتتور و تربالنچی

1

( )4011در خصتتتوص روابط عمومی و بتازاریتابی رستتتانتههای اجتماعی؛ جونز و دیگران
 )4004(4در موضتتوح نقش جوامع برخط در تحقیق؛ بتمان و دیگران )4010(0در موضتتوح
تتثثیر رستتتانههای اجتماعی در فعالیتهای دولتی؛ ویلیامز و واترز )4011( 4در خصتتتوص
توستتعه رهبران افکار؛ کیتزمان و دیگران )4011( 1با عنوان " رستتانههای اجتماعی؟ مستتهله
جدی میشتتتوده فهم اجزای ستتتازنده و کارکردی رستتتانههای اجتماعی" با تثکید بر مدل
النهزنبوری؛ کیتزمان و دیگران ( )4014با عنوان" پدیده رستتانههای اجتماعی :بهستتوی یک
برنامه پژوهشی با تثکید بر مدل النهزنبوری" اشاره کرد
در این مقتاله بهمنظور در

بهتر خدمات شتتتبکههای اجتماعی و نیازهای تعاملی خاص

آنها در تبادل دانش و نقش آن در پژوهشهای علمی ،چارچوب یک مدل النهزنبوری در
رستتتانتههتای اجتماعی ارائه خواهد شتتتد (کیتزمان و دیگران )4011،این مدل برای در
رستتتانتههتای اجتمتاعی از طریق هفتت جزء ستتتازنتده کتارکردی آن بهطور گستتتترده در
پژوهشهتای علمی مفیتد خواهتد بود متدل النهزنبوری میتواند نقش بستتتیار مهمی برای
توسعه یک برنامه پژوهشی مطلوب با استفاده از رسانههای اجتماعی داشته باشد (کیتزمان و
دانش بین متخصتتتصتتتتان حوزه حفتتاظتتت رقمی بر مبنتتای متتدل النتته زنبوری برای بتته
اشتتتترا گذاری محتواهای علمی استتتت و نیز یافتن پاستتتخ به این ست ت ال استتتت که آیا
1. Terblanche
2. Jones, Q & [et.al].
3. Bateman & [et.al].
4. Williams & Walters
5. Kietzmann,Jan H. & [et.al].
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پژوهشتتتگران از رستتتانههای اجتماعی بهعنوان یک کانال اطالعاتی و ابزار شتتتبکه استتتتفاده
کردهاند؟ چه عاملی به پژوهشتتگران کمک میکند تا بتوانند بهرهوری خود را باالتر ببرند و
کتدامیتک از ابزارهتا و برنتامتههتای کتاربردی رستتتانتههای اجتماعی در تبادل دانش برای
پژوهشهای علمی در آینده مفید هستند؟ این تحقیق بر اساس پرسشهای زیربنا شده است:
 -1کدامیک از برنامههای رستتتانههای اجتماعی در تبادل دانش بین متخصتتتصتتتان حوزه
حفاظت رقمی برای به اشترا گذاری محتواهای علمی ،مفیدتر هستند؟
 -4آیا رستتانههای اجتماعی برای اهداف کاری و باال بردن بهرهوری متخصتتصتتان حفاظت
رقمی به کار گرفته میشوند؟
 -3مزایا و معایب استفاده از رسانههای اجتماعی در تحقیقات علمی چیست؟
 -4رستتتانتههتای اجتماعی مبتنی بر مدل النهزنبوری ،بهعنوان یک ابزار باارزش تحقیقاتی
چگونه گسترش مییابد؟

مدل النهزنبوری
طبق نظر کیتزمتان و دیگران ( ،)4011رستتتانه اجتماعی فنآوریهای موبایه و وب را برای
ستتتاختت ستتتکوهتای اطالعتاتی تعتاملی به کار میگیرد که از طریق آنها افراد و جوامع،
محتوای تولیدشتده توسط کاربران را به اشترا

گذاشته ،باهم تولید کرده و در مورد آنها

بحث کنند یا آنها را تغییر دهند چارچوب این نظریه از  0ستتاختار کارکردی تشتتکیهشتتده
استتتت :هویتت ،1گفتگو  ،4بته اشتتتترا

گتذاری ،0حضتتتور ،4ارتباطات (روابط)  ،1اعتبار

(شتتتهرت) 6و گروههتا 0هر ستتتاختتار از قطعتات مذکور یک وجه از تجربه کاربر رستتتانه
اجتماعی در بحث تبادل دانش در تحقیقات علمی استت این ساختارها لزوماً در تمام رسانه
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اجتماعی به کار نمیروند (کیتزمان و دیگران)4011،

1. Identity
2. Conversations
3. Sharing
4. Presence
5. Relationships
6. Reputation
7. Groups
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همانطور که در شتتکه  1نشتتان دادهشتتده ،ستتکوهای اطالعاتی رستتانههای اجتماعی
مختلف بر ستتتاختارهای عملیاتی متفاوت شتتتکه گرفتهاند LinkedIn :با ستتتاختار هویت
(پروفتتایتته متخصتتتصتتتتان ،جتتایی کتته اطالعتتات حرفتته ای خود را آنجتتا قرار می دهنتتد)،
 Foursquareبا ستاختار حضور (ثبت حضور پژوهشگران و به اشترا گذاری اطالعات با
دیگران) ،یوتیوب 1با ستتاختار اشتتترا گذاری (عملیات آن به اشتتترا گذاری اطالعات
مشتتتر

استتت) و فیسبو  4با ستتاختار ارتباطات (تعامالت و ارتباط بین متخصتتصتتان و

شبکهسازی) است

شکل  .1مق یس ک رکرده ی رس ه ی مختلف اجتم عی (برگرفت از کیتزم ن و دیگران)2112،

با تحلیه این  0ساختار ،متخصصان میتوانند آگاهی یابند که چگونه فعالیتهای مربوط
به هر رستتانه اجتماعی برحستتب کارکردها و تثثیر آنها بر تبادل دانش و ارتباطات علمی در
تحقیقات متفاوت هستتتتند ،و چگونه میتوان از آنها برای توستتتعه یک راهبرد پژوهشتتتی
مناستتتب مبتنی بر بهکارگیری رستتتانه اجتماعی درخور و برقراری یک تعادل مناستتتب بین
ص )401

1. Youtube
2. Facebook
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حضور
کاربران از در

ارتباطات
یا

دسترس بودن
دیگران

اشتراک
گذاری

روابط
هویت

مکالمات

شهرت

(گفتگو)

(اعتبار)
گروهها

شکل  .2س خت ر مدل ال ز بوری (برگرفت از کیتزم ن و دیگران)2111،

هفت جزء کارکردی مدل النهزنبوری در رسانههای اجتماعی عبارت است از:
 .1حضنور .میزان آگاهی متخصصان از این موضوح است که آیا متخصصان دیگر در
یکزمان خاص قابهدستترس هستند یا خیر؟ حضور ممکن است شامه آگاهی از این باشد
که دیگران در کجا هستند (در دنیای مجازی یا واقعی)؛ و برای نمونه ،آیا آنها در دسترس
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هستتتند ،مشتتغول هستتتند یا در حال استتتراحت میباشتتند در دنیای مجازی ،این امر از طریق
انتخابهای وضتتعیت مانند "در دستتترس"" ،پنهان" یا "در حال استتتراحت" اتفاق میافتد
حضور مجازی مستقیماً با تمایه به برقراری ارتباط همزمان ،تعامه با دیگران در زمان واقعی
و داشتتن تعامالت م ثر مرتبط است (ایالف کالدروود 1و دیگران 4001 ،نقه درکیتزمان و
دیگران )4011،این جزء ستتتازنده ،چالشهای جالبی را برای تحقیق ارائه میکند تحقیقات
1. Elaluf-Calderwood

+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...

مربوط به تعامهپذیری رافیلی ،1488،1مک میالن4004،4؛ ستتتاندار4000،0؛ فورتین،4001،4
چتالشهتای جتالبی را برای حضتتتور در رستتتانتههتای اجتمتاعی ارائتته میکننتد در اینجتتا،
تعامهپذیری برحستب فوریت پاستخگویی و میزان شباهت ارتباط با گفتمان انسانی تعریف
میشتتتود (لی و دیگران )4004 ،بته گفتته لی و دیگران ( ،)4004مفهوم تعتامتهپذیری در
حوزههتایی مانند ارتباطات ،فناوری اطالعات و علوم رایانه (تعامه انستتتان و رایانه ،واقعیت
مجازی ،کاربر پژوهی) ،علم اطالعات و دانش شتناستی (تعامه انسان با اطالعات ،رفتارهای
اطالح کاوی ،بازیابی اطالعات و ) بررسی شده است
 .2اشنتراکگذاری ،این جزء ستازنده با میزان تبادل ،توزیع و دریافت محتوا توسط
متخصتتصتتان در ارتباط استتت و تبادل محتوا و اطالعات بین متخصتتصتتان را در برمیگیرد
بتااینحتال ،در بستتتیتاری از موارد عمته اشتتتترا گذاری با پیوندهای خاص بین افراد که
ازلحاظ موضتتوعی مرتبط هستتتند ،انجام میپذیرد (آنگستتتروم ،)4001 ،1برای مثال میتوان
موضوعات موردعالقه ،کنفرانسهای علمی ،سفر به یک کشور و غیره برای تقویت در
ما از جزء اشتتترا گذاری این ستتاختار النهزنبوری باید گفت که این جزء بر انگیزۀ درونی
یتتا بیرونی کتتاربران برای بتته اشتتتترا

گتتذاری محتوا تمرکز دارد (نقتته در لیکهتتانی،

وولف)4001،6
 .3گفتگو (مکالمات) ،این جزء مدل النهزنبوری بهعنوان میزان ارتباط متخصتتصتتان با
یکدیگر در محیطهای رستتانههای اجتماعی تعریف میشتتود بستتیاری از محیطهای رستتانه
اجتماعی برای تقویت مکالماتی طراحی شدهاند ،که در آنها متخصصان با یکدیگر مالقات
میکننتد ،شتتتغته پیتدا میکنند یا با موضتتتوعات و ایدههای جدید همفکری پیدا میکنند

1. Rafaeli
2. McMillan
3. Sundar
4. Fortin
5. Engeström
6. Lakhani and Wolf
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دانشگاهها و سازمانهای پژوهشی بسیار جالب است (کانستانت 1و دیگران1444،؛ پارِنت 4و
دیگران.)4011،

 .4گروهها ،این جزء سازنده نشان میدهد که متخصصان تا چه حد میتوانند جوامع و
زیر جوامعی را که میتوانند برای همه باز ،بستتتته (نیازمند تثیید) یا پنهان (تنها با دعوتنامه)
باشتتند را تشتتکیه دهند یا به آنها بپیوندند؛ و اینکه آنها تا چه حد میتوانند عضتویت خود
را کنترل کنند هر چه شتبکه یک فرد "اجتماعی" تر میشتود ،گروه متخصتصان ،دوستان،
دنبال کنندگان و مخاطبان بزرگتر میشتود این امر ،همراه با رشتد محصتوالت رسانههای
اجتماعی ،منجر به تعداد بستتیار زیادی از هویتهای برخط میشتتود (باتلر4001،0؛ اَگاروال
وما4000،4؛ اُرلیکوسکی )4010،1
 1شهرت (اعتبار) ،ابزاری برای پیشبینی رفتار بر اساس اعمال گذشته و مشخصههای
فردی استت (دینگلدین 6و دیگران )4000،در اصه ،شهرت (اعتبار) مربوط به نحوه ایجاد،
ارزیابی و حفظ اعتماد بین طرفهاستتت (دِالروکاس )4001،0این پیوند و برقراری ارتباط،
خطرنتا

نیز استتتت ،زیرا ارتبتاطات منفی به صتتتورتی نامطلوب بر شتتتهرت (اعتبار) تثثیر

میگذارند
 .6روابط ،این جزء سازنده به این موضوح میپردازد که کاربران تا چه حد میتوانند با
کاربران دیگر مرتبط باشتند " ارتباط" یعنی تبادل اطالعات بین افراد (یا عناصر کارکردی)
استتتت یعنی دو یا چند نفر نوعی رابطه دارند و آنها با صتتتحبت کردن ،اشتتتترا

گذاری

اطالعات ،مالقات با یکدیگر ،رابطه علمی و دوستتتانه برقرار میکنند (کانستتانت و دیگران،
1444؛ میرانتدا 8و ستتتانتدرز )4000،4مبنای ارتباط ،انتقال اطالعات استتتت فرآیند ارتباط
سال اول ،شماره ،4پاییز 94

03

1. Constant
2. Parent
3. Butler
4. Agarwal & Ma
5. Orlikowski
6. Dingledine
7. Dellarocas
8. Miranda
9. Saunders

+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...

ممکن استت :میان انستان و انستان ،میان انسان و اطالعات ،انسان و ماشین (رایانه) ،ماشین و
ماشتتین باشتتد "ارتباط" در رویارویی با هویت و گروهها ،تحت تثثیر روابطی استتت که در
ستتکوهای اطالعاتی شتتبکههای اجتماعی وجود دارد بهویژه هنگامیکه افراد شتتبکههایی را
تشتکیه میدهند ،صتدها یا هزاران نفر عضتو (پیروان ،دوستان ،و غیره) را پوشش میدهند،
انواح روابطی که آنها باهم دارند نیز مهم هستتتند کیلداف و براس )4010( 1نظریه رستتانه
اجتماعی را برای در

روابط در بافتهای مختلف اجتماعی مطر کرده و موضتتوعاتی را

برجستتته میکنند ازجمله رهبری ،گروهها ،تثثیر اجتماعی ،اعتماد ،قدرت ،شتتباهت نگرش،
تنوح (کیلداف و براس)4010،
 .7هوینت ،این جزء کتارکردی توصتتتیف میکنتد کته تتا چه حد کاربران تصتتتمیم
میگیرند که هویتهای خود را در محیط شتتتبکههای اجتماعی فاش کنند ،یا بهطور معادل،
تا چه حد ستایتها ،به اشتترا گذاری هویتها را ضروری میدانند چنین هویتی میتواند
نهتنها با عناصتری مانند نام ،ستن ،جنس ،شتغه و محه ،بلکه با اطالعات خصتتوصیتری که
کاربران از طریق "خود-افشتتایی" آگاهانه یا ناآگاهانهی اطالعات شتتخصتتی افشتتا میکنند،
همراه باشتتد (هانلین و کاپالن )4010 ،4از این نظر ،کاربران با (باز) نماییهای مجازیشتتان،
افکار ،احستتاستتات ،دوستتت داشتتتنها و دوستتتنداشتتتنها را در تالش برای در
بهعنوان فردی که مدنظر دارند یا باور دارند که باید باشتتند و به اشتتترا

شتتدن

بگذارند (اَگاروال

و ما)4000،

روششناسی پژوهش
ب توج ب م هیت مسااهل پژوهش ،پژوهش حاضتتر از نوح تحلیلی با رویکرد کیفی و به
تخصتصی حفاظت رقمی با بافتهای مختلف فرهنگی اعم از کتابخانه ،موزه ،آرشیو ،انجام
گرفت ب این شار ک سایی شاد 7 ،شا خ

کلیدی مدل ال ز بوری در رسا ه ی

اجتم عی ،مزای و می یب ب ک رگیری رس ه ی اجتم عی ،استف ده از رس ه ی اجتم عی
1. Kilduff & Brass
2. Kaplan & Haenlein
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در اهداف ک ری و ب ال بردن بهرهوری ب شااایوهه ی مختلف در  11سااا ال ب ز و کیفی
ب صورت پرسش مطر شو د .برای این ک ر یک پنل دلفی از متخصص ن حف ظت رقمی
در ب فته ی مختلف فرهنگی اعم از کت بخ  ،سا ا زم ن ،یرشااایو ،موزه از ک اااوره ی
مختلف جه ن ب صااورت الکترو یکی ت ااکیل شااد و نند مو رس ا
فای

اجتم عی ( ظیر

بوک ،تویتر ،ویکی ،یوتیوب ) Foursquare، Linkedin،ب ا عنوان مو ا ه ا ی

رس ه ی اجتم عی ا تخ ب گردید .این س االت در نند وبت مورد پرسش قرار گرفت
و در ه یت پ سخ متخصص ن مورد تجزی وتحلیل قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
پرسننش  :1کدامیک از برنامههای رسننانههای اجتماعی در تبادل دانش بین متخصننصننان
حوزه حفاظت رقمی برای به اشتراکگذاری محتواهای علمی ،مفیدتر هستند؟

هدف از این پرستتش ،به دستتت آوردن اطالعاتی استتت در مورد اینکه متخصتتصتتان از
کدامیک از رستتانههای اجتماعی بیشتتتر استتتفاده میکنند بستتیاری از پاستتخدهندگان بیان
کردند که بهندرت از ابزارهای رستتتانه اجتماعی استتتتفاده میکنند ،باید گفت که اینگونه
پاسخدهندگان در رسانه گروهی عمومی قدیمی نیز فعال نبودند
نمودار دایرهای زیر برنامههای رسانه اجتماعی را نشان میدهد که توسط پاسخدهندگان
به این پرسش ذکر شدهاند همانطور که در نمودار زیر مشاهده میشود برنامه فیسبو
بیشترین درصد از نمودار دایرهای یعنی  %41و بعدازآن برنامه  LinkedInکه  %44را به خود
اختصاص داده است متخصصان درواقع در بسیار از همایشهای بینالمللی برای ارتباط با
متخصصان ،بهروز کردن اطالعات ،جستجوی کار را از طریق رسانه گروهی فیسبو

و
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بعدازآن  LinkedInدنبال میکنند که به آنها اطالعات باارزشی در خصوص فرصتهای
پیشرو ،مباحث ارائهشده در کنفرانسها و رویدادهای مهم کنفرانسها و

را به آنها

میدهد  Foursquareبا  %40در رده سوم این نمودار دایرهای قرار دارد ،بسیاری از
متخصصان برای کسب اطالعات در مکانها ،افراد و موضوعات خاص از آن استفاده
میکنند سایر ابزارهای رسانههای اجتماعی ذکر شده ،ازجمله ویکیها با  ،%11یوتیوب با
 ،%10تویتر با  ،%8در ردههای بعدی قرار دارند و جالب این است که هیچیک از

03
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پاسخدهندگان با دروازه پژوهشی  ،1وبسایت شبکه اجتماعی که مخصوصاً برای متخصصان
و دانشمندان به وجود آمده است – آشنا نبودند و چون درصد صفر بود در نمودار ذکر نشد

wiki

15%

20%

youtube
twitter
linkedin

10%
8%

25%

facebook
Foursquare

20%

مودار  .1ا واع رس ه ی اجتم عی مورداستف ده در تحقیق ت علمی
پرسنش  :2آیا رسانههای اجتماعی برای اهداف کاری و باال بردن بهرهوری متخصصان
حفاظت رقمی به کار گرفته میشوند؟

رستتانههای اجتماعی بهروزآمد ستتازی تحقیقات ،کمک میکند ،زیرا در آن اشتتترا
اطالعات سریعتر انجام میشود و این خود به تحقیق روزآمد میانجامد رسانههای اجتماعی
به دلیه در دستترس بودن ،هزینه پایین و تثثیرگذاری اثباتشده دارای محبوبیت هستند طی
نظرستتنجی بهعمهآمده از  40متخصتت

حفاظت رقمی ،چندین دلیه را برای آنکه چرا از

رستتتانتههتای اجتمتاعی برای اهداف کاری و باال بردن بهرهوری در کار استتتتفاده میکنند
برشمردند این دالیه در جدول  1به تفکیک رسانههای اجتماعی آمده است
سال اول ،شماره ،4پاییز 94
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جدول  .1دالیل ب ک رگیری رس ه ی اجتم عی برای اهداف ک ری و ب ال بردن بهرهوری
به دست آوردن
اطالعات
بهروزرسانی
اطالعات
تبادل و
اشترا

دانش

مالقات و
ارتباط شبکهای

فیسبوک

LinkedIn

Foursquare

ویکیها

تویتر

یوتیوب

16

%80

11

%01

10

%10

40

%100

14

%00

14

%60

18

%40

14

%00

14

%60

8

%40

18

%40

11

%01

40

%100

40

%100

8

%40

14

%00

11

%01

14

%00

18

%40

18

%40

1

%41

0

0

4

%10

1

%41

یافتهها نشتتتان میدهد که برخی از متخصتتتصتتتان استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی را برای
بتته روزرستتتانی منظم اطالعتتات کنفرانسهتتا و صتتتفحتتات مجالت مفیتتد میداننتتد  %80از
متخصتتصتتان ،فیسبو  %100،ویکیها %00،LinkedIn %01 ،یوتیوب %60 ،تویتر و %10
 Foursquareرا بتهعنوان ابزاری برای بروز رستتتانی اطالعتات معرفی کردند بستتتیاری از
متخصتتتصتتتان معتقد بودند که برای به دستتتت آوردن اطالعات الزم استتتت که صتتتفحات
تحقیقاتی دانشتتگاهها و ستتازمانها را دنبال کنند تا اطالعات الزم را برای کارشتتان به دستتت
آورند و رستتانههای اجتماعی منبع اطالعاتی خوبی از این نظر هستتتند در این زمینه  %40از
متخصتتتصتتتان ،فیسبو  %40،ویکیها %40،LinkedIn %00 ،یوتیوب %01 ،تویتر و %60
 Foursquareرا در به دست آوردن اطالعات مناسب میدانستند

بهعالوه بستتتیاری از پاستتتخدهندگان عنوان کردند که رستتتانههای اجتماعی در برقراری
مالقات و ارتباط شتبکهای با سایر متخصصان در نقاط مختلف جهان ،نقش مهمی دارند در
سال اول ،شماره ،4پاییز 94

این خصتتوص  %40از متخصتتصتتان ،فیسبو  %10،LinkedIn %40،یوتیوب %41،تویتر،
 Foursquare %41را در برقراری مالقات و ارتباط شبکهای مناسب میدانستند هیچیک از
متخصتصان ویکیها را برای برقراری مالقات و ارتباط شبکهای مناسب ندانستند کسانی که
ارتباط با آنها معموالً به دلیه بعد مستتتافت ازنظر موقعیتهای مختلف جغرافیایی ،دشتتتوار
استتتت LinkedIn ،و فیسبو

را بتهعنوان یکی از ابزارهتای رستتتانه اجتماعی مهم برای

شتتبکههای تخصتتصتتی و علمی برای برقراری ارتباط بین متخصتتصتتان ستترتاستتر جهان ذکر
02

+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...

کردند رستتانههای اجتماعی نقش بستتیار مهمی در بروز رستتانی و اشتتترا گذاری دانش
دارنتد اشتتتترا گتذاری اطالعات بهطورمعمول از طریق رستتتانههای اجتماعی کارآمدتر
استت ،زیرا اطالعات را ستریع و یکستان به دست افراد میرساند در این خصوص  %100از
متخصتتصتتان ،فیسبو  %00،ویکیها %01،LinkedIn %100 ،یوتیوب %00 ،تویتر و %40

 Foursquareرا در تبادل و اشترا

دانش مناسب میدانستند

شتتکه  0کاربرد اصتتلی رستتانههای اجتماعی را در تحقیقات بنا به گفته پاستتخدهندگان
نشتان میدهد :به دستت آوردن اطالعات ،و تبادل اطالعات و اشتترا

دانش ،بهروزرسانی

اطالعات ،مالقات و ارتباط شتتتبکهای با ستتتایر متخصتتتصتتتان آنها یک چرخه را به وجود
میآورند که نشتتان میدهد همه این کاربردها وابستتتته و بههمپیوستتته هستتتتند شتتتبکههای
متخصتتصتتان در به دستتت آوردن ،تبادل ،بهروزرستتانی اطالعات و ارتباط شتتبکهای در زمان
واقعی کمتک میکند به دستتتت آوردن اطالعات ستتتبب تبادل و بهروزرستتتانی اطالعات
میشتود و درعینحال از طریق ارتباط شتبکهای به اشتترا

گذاشتتته میشتتود و این روشی

است که بر اساس آن اصوالً تحقیقات شکه میگیرند

بروزرسانی
اطالعات

ارتباط
شبکه ای

تبادل

شکل  .3نرخ اطالع تی شبک ه ی متخصص ن در تحقیق ت علمی
پرسش  :3مزایا و معایب استفاده از رسانههای اجتماعی در تحقیقات علمی چیست؟

رستانه اجتماعی بهعنوان منبع اطالعاتی  4مشتکه استاسی دارد مشکه اول این است که
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اطالعات

بدست
آوردن
اطالعات

اطالعات بیارزش فراوانی در دسترس است که با اطالعات مفید و باارزش مخلوط شدهاند
این موضتتتوح باعث اتالف وقت و بیارزش شتتتدن زمان کار ،انحراف فکری ،انگیزه کم و
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درنتیجه پایین آمدن بهرهوری میشتتتود مشتتتکه دیگر مربوط به اطمینانپذیری اطالعات
موجود در رستانههای اجتماعی است امروزه تمایز قائه شدن میان منابع باارزش و بیارزش
اطالعات مشتکلی بزرگ محستوب میشود استفاده آر اطالعات تثیید نشده میتواند باعث
به وجود آمدن اطالعات باکیفیت پایین شود
جدول  .2می یب استف ده از رس ه ی اجتم عی در تحقیق ت علمی
معایب

حجم زیاد
اطالعات
بیارزش

مشکالت
اطمینانپذیری

فیسبوک

اتالف
وقت
انگیزه
کاری
پایین
انحراف
فکری
اتالف
زمان
بهرهوری
بهرهوری
پایین
کیفیت
پایین
اطالعات

LinkedIn

Foursquare
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یافتهها نشتتتان میدهد که اتالف وقت در فیسبو

Foursquare،%10 LinkedIn ،%11

 ،%10ویکیها  ،%11یوتیوب  ،%10و تویتر  %00استتتت انگیزه کاری پایین در فیسبو
LinkedIn،%60 Foursquare

فتکتری در فتیتس بو

و ویکیها  ،%40تویتر  ،%41و یوتیوب  %11استتتت انحراف

و یوتیوب  ،%40تویتر

LinkedIn،%81

 %40Foursquareاستتتتت اتالف زمتتان بهره وری
سال اول ،شماره ،4پاییز 94

LinkedIn،%40

درFoursquare

 ،%11ویکیها و یوتیوب  %10استتت

ویکیهتتا  ،%40یوتیوب  ،%11و تویتر ،فیس بو

 ،%01ویکی هتتا  ،%00و
و تویتر  ،%41فیس بو

بهرهوری پایین درFoursquare

LinkedIn،

،%10

 %10استتتت کیفیتتت پتتایین

اطالعات که از مشتتکالت اطمینانپذیری رستتانههای اجتماعی استتت در ،%00Foursquare
ویکیها  ،%60فیسبو

 ،%10تویتر  ،%40یوتیوب  %41و  %40 LinkedInاست

در شتتتکه  ،4معایب استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی بهعنوان ابزار کار در تحقیقات علمی
بهصورت خالصهشده آورده شده است:
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+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...
•اتالف وقت
•انگیزه کاری پایین

•انحراف فکر

حجم زیاد اطالعات

•اتالف زمان بهره وری

بی ارزش

•بهره وری پایین

•کیفیت پایین اطالعات

مشکالت اطمینان
پذیری

شکل  .4می یب استف ده از رس

اجتم عی در تحقیق ت علمی

مزایای استفاده از رسانههای اجتماعی در تحقیقات به شر زیر است:
استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی  0مزیت مهم دارد :برقراری ارتباط آستتتان استتتت؛ بازیابی
اطالعات بهصتورت ستریع و با ستهولت انجام میشود و رسانه اجتماعی انعطافپذیری کار
در محه و زمان را برای محقق امکانپذیر میکند برقراری ارتباط از طریق ارتباط شتبکهای
و اشتترا گذاری تخصت

که در کار متخصتصتان ضتروری استت ،انجام میشود کار با

اطالعات از اهمیت بستیار زیادی برخوردار استت؛ و رسانه اجتماعی امکان دستیابی آسان
به اطالعات ،ارزان یا رایگان روزآمد شده را فراهم میکند و پیگیری سریع در دنیای علم و
پژوهش بتتهطور منظم و صتتتحی دنبتتال میکنتتد مهمتر از همتته اینکتته این امکتتان را برای
متخصتصان فراهم میکند تا آزادانه با یکدیگر صحبت کنند و عقاید و ایدههای یکدیگر را
سال اول ،شماره ،4پاییز 94

بهصورت یکسان نشان دهند
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جدول  .3مزای ی استف ده از رس ه ی اجتم عی در تحقیق ت علمی
مزایا
دسترسی به
جامعه

بازیابی
اطالعات

رئیس
خود
بودن

فیسبوک

LinkedIn

Foursquare

ویکیها

تویتر

یوتیوب

ارتباط شبکهای
اشترا گذاری
تخص
اطالعات بروز
شده
اطالعات ارزان
یا رایگان
اطالعات
سههالوصول
پیگیری سریع
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18
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در مزیت دستترستی به جامعه ،شاخ

های ارتباط شبکهای و اشترا گذاری تخص

شتناستایی شتدند یافتهها نشتان میدهد که ارتباط شبکهای در فیسبو

وLinkedIn

،

،%40

 ،%10 Foursquareویکی هتتا  ،%41یوتیوب  ،%01و تویتر  %40استتتتت اشتتتترا گتتذاری
تخصتتت

در فیسبو

 ،%40 Foursquare ،%41 LinkedIn ،%40ویکیهتتا  ،%80یوتیوب

 ،%01و تویتر  %00استتتت در مزیت بازیابی اطالعات شتتتاخ

های اطالعات بروز شتتتده،

اطالعات ارزان یا رایگان ،اطالعات ستههالوصتول ،پیگیری ستریع شتناستایی شدند یافتهها
نشتتتان میدهتد کته اطالعتات بروز شتتتده در فیسبو

و یوتیوب

LinkedIn،%40

،%00

 ،%60 Foursquareویکیها  ،%40و تویتر  %01استتت اطالعات ارزان یا رایگان در ویکیها

 ،%100یتوتتیتوب و تتویتتتر  %60 Foursquare ،%40 LinkedIn ،%41استتتتت اطالعتتات
سال اول ،شماره ،4پاییز 94
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ستههالوصول در ویکیها  ،%100فیسبو
 %10استتتتت پیگیری ستتتریع در فیس بو

 ،یوتیوب ،تویتر وFoursquare ،%40 LinkedIn

 ،%41 LinkedIn،%100یوتیوب و تویتر ،%40

 ،%80 Foursquareویکیها  %01است در مزیت رئیس خود بودن 4 ،شاخ

مدیریت زمان

و دموکراستی شتناسایی شد که یافتهها نشان میدهد که مدیریت زمان در ،%100 LinkedIn
ویکیها  ،%40فیسبو  ،یوتیوب و تویتر  %01 Foursquare ،%81استتت دموکراستتی در

+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...

فیس بو

 LinkedIn ،%100و یوتیوب

Foursquare،%40

و تویتر  ،%81ویکی هتتا ،%01

است
در شکه  1مزایای استفاده از رسانه اجتماعی را بهعنوان ابزار اطالعاتی و ابزار تحقیقاتی
نشان میدهد
•ارتباط شبکه ای
دسترسی به

•اشتراک گذاری تخصص

جامعه

•اطالعات بروز شده
•اطالعات ارزان یا رایگان
•اطالعات سهل الوصول

بازیابی

•پیگیری سریع

اطالعات

•مدیریت زمان
رییس خود

•دموکراسی

بودن

شکل  .1مزای ی استف ده از رس

اجتم عی در تحقیق ت علمی

پرسننش  :4رسننانههای اجتماعی مبتنی بر مدل النهزنبوری ،بهعنوان یک ابزار باارزش
تحقیقاتی چگونه گسترش مییابد؟

اگرچه در ستت ال قبه دیدگاههای متفاوتی در مورد مزایای استتتفاده از رستتانه اجتماعی
مطر شتتد ،اما در تمامی س ت االت قبلی نظرات همه یک پیام داشتتت که – استتتفاده از ابزار
رسانههای اجتماعی در تحقیقات علمی ضروری است طبق گفته برخی پاسخدهندگان ،اگر
اطالعات را به دستتت آورید و به افراد مختلف دستتترستتی داشتتته باشتتید بههرحال در اغلب
اوقات این رسانهها تثثیرات مثبت دارند مثالً زمانی که کدهای نرمافزاری مینویسید ممکن
است متوجه چیزی نشوید اما با استفاده از رسانه اجتماعی میتوانید این مشکه را با مهندسان
دیگر مطر و برای آن راهحلی پیدا کنید

سال اول ،شماره ،4پاییز 94

شتتتما بدانید که چه میخواهید با استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی میتوانید در کوتاهترین زمان
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طبق نظریه مدل النهزنبوری ،رستانههای اجتماعی برنامههای خالقانه تعاملی هستند که بر
استاس بلو های کاربردی ساختهشدهاند که این مدل از طریق کاربر پژوهی و تولید محتوا
توستتتط کتاربران ،میتوانتد در تبادل دانش و ارتباطات علمی دانشتتتگاهها و ستتتازمانهای
پژوهشی برای رسیدن به اهداف مشخ

 ،مورداستفاده قرار گیرد

جدول  .4وضییت بلوکه ی مدل ال ز بوری در رس ه ی اجتم عی
بلو های مدل

فیسبو
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گروهها

18
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%40
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%40

16
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گفتگوها
(مکالمات)

18

%40

18

%40

یافتهها نشتان میدهد که در فیسبو
 ،%01هویتت  ،%40اشتتتترا

1

%41

0

0

4

%10

1

%41

بلو های  0گانه مدل النهزنبوری شامه حضور

گذاری  ،%100ارتباطات  ،%40شتتتهرت  ،%80گروهها ،%40

گفتگوها (مکالمات)  %40توستط متخصتصتان شتناستایی شدند در  LinkedInبلو های 0
گانه مدل النهزنبوری شتتامه حضتتور  ،%01هویت  ،%40اشتتترا گذاری  ،%100ارتباطات
 ،%40شتهرت  ،%40گروهها  ،%40گفتگوها (مکالمات)  %40توستط متخصتصتان شتناسایی
شتدند در  Foursquareبلو های  0گانه مدل النهزنبوری شامه حضور  ،%40هویت ،%40
اشتتتترا گذاری  ،%40ارتباطات  ،%10شتتتهرت  ،%40گروهها  ،%40گفتگوها (مکالمات)
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 %41توستتط متخصتتصتتان شتتناستتایی شتتدند در ویکیها بلو های  0گانه مدل النهزنبوری
شامه حضور  ،%41هویت  ،%81اشترا گذاری  ،%40ارتباطات  ،%80شهرت  ،%81گروهها
 ،%40توستط متخصتصتان شناسایی شدند همه متخصصان اعضای پنه بررسی اعتقاد داشتند
که بلو

گفتگوها (مکالمات) در ویکیها جایگاهی ندارد و ویکی یکستتتویه استتت در

یوتیوب بلو های  0گانه مدل النهزنبوری شامه حضور  ،%10هویت  ،%10اشترا گذاری
و ارتباطات  ،%01شتهرت  ،%11گروهها  ،%40گفتگوها (مکالمات)  %10توسط متخصصان
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شتتناستتایی شتتدند در تویتر بلو های  0گانه مدل النهزنبوری شتتامه حضتتور  ،%40هویت
 ،%10بته اشتتتترا گتذاری  ،%00ارتبتاطتات  ،%40شتتتهرت  ،%40گروهها  ،%80گفتگوها
(مکالمات)  %41توسط متخصصان شناسایی شدند

بحث و نتیجهگیری
وب  4فضتای برخط را متحول نموده استت و محتوای ستازمانی ایستتای گذشته را به محیط
تعاملی پویای هدایتشتده ،تبدیه کرده استت در محیط یک رسانه اجتماعی ،این موضوح
به مکالمات افراد در ستتایتهای انتشتتاراتی نظیر (وبالگها ،ویکیها) ،شتتبکههای اجتماعی
(فیسبو  ،) Foursquare،LinkedIn ،میکرو بالگ هتا (نظیر ،توییتر) ،و ستتتایتهایی
برای اشتترا گذاری محتوا (بهعنوانمثال یوتیوب) ،و غیره تبدیه شده است فیسبو

در

حال حاضتر در رتبه  1پر بازدیدترین وبستایتها قرار دارد در این مقاله نشان داده شد که
متخصتتصتتان بر روی اجزاء ستتازنده بنیادین رستتانههای اجتماعی تمرکز کردند تا نحوه تغییر
رفتار متخصتتتصتتتان را بهتر بتوانند در

کنند با این هدف ،مدل النهزنبوری ،هفت ستتتازه

کلیتتدی هویتتت ،حضتتتور ،ارتبتتاطتتات ،گفتگوهتتا (مکتتالمتتات) ،گروه هتتا ،شتتتهرت و بتته
اشترا گذاری را برای در

رسانههای اجتماعی و نیازهای تعاملی جامعه پیشنهاد میکند

رستانههای اجتماعی بر مبنای مدل النهزنبوری به متخصصان به شیوههای مختلف در تبادل و
اشتتتترا

دانش برای انجام تحقیقات علمی ،کمک میکند این شتتتیوهها عبارتاند از :به

دست آوردن اطالعات ،تبادل اطالعات و اشترا

دانش ،بهروزرسانی اطالعات ،مالقات و

ارتباط شتبکهای با ستایر متخصتصان که  %100از متخصصان فیسبو

و  LinkedInرا در

این شیوهها موفق دانستند
زمان کار ،انحراف فکری ،انگیزه کم و درنتیجه پایین آمدن بهرهوری میشود مشکه دیگر
مربوط به اطمینانپذیری اطالعات موجود در رستتانههای اجتماعی استتت امروزه تمایز قائه
شتدن میان منابع باارزش و بیارزش اطالعات مشتکلی بزرگ محسوب میشود استفاده آر

سال اول ،شماره ،4پاییز 94

بهکارگیری رستانههای اجتماعی در تحقیقات علمی باعث اتالف وقت و بیارزش شدن

اطالعتات تتثییتد نشتتتده میتوانتد بتاعتث بته وجود آمتدن اطالعات باکیفیت پایین شتتتود
بهکارگیری رسانههای اجتماعی در تحقیقات علمی توسط متخصصان باعث برقراری ارتباط
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از طریق ارتباط شتبکهای و اشترا گذاری تخص

که در کار متخصصان ضروری است،

میشتود کار با اطالعات از اهمیت بستیار زیادی برخوردار است؛ و رسانه اجتماعی فرصتی
برای دستیابی آسان به اطالعات ،ارزان یا رایگان روزآمد شده را فراهم میکند و پیگیری
ستریع در دنیای علم و پژوهش را بهطور منظم و صتحی دنبال میکند مهمتر از همه اینکه
این امکان را برای متخصتتصتتان فراهم میکند تا آزادانه با یکدیگر صتتحبت کنند و عقاید و
ایدههای یکدیگر را بهصورت یکسان به اشترا

بگذارند

در خصتوص توسعه رسانه اجتماعی با اهداف کاری متخصصان ،واض است که مسائه
زیادی میبایستتی حه شتوند نخست اینکه مردم بایستی نگاه خود را به رسانههای اجتماعی
تغییر دهند هنوز هم بستیاری از متخصتصتان تصتور میکنند که رسانه اجتماعی یک کانال
ارتباطی صرف برای سرگرمی است لذا الزم است که رسانههای اجتماعی بهصورت رسمی
بهعنوان ابزار ارتباطی و کانال اطالعاتی به متخصتتصتتان در دانشتتگاهها و ستتازمان پژوهش تی
معرفی شوند مزایای استفاده از رسانه اجتماعی بایستی برجسته شود و در مورد معایب آنها
نیز اطالحرسانی گردد
امروزه رستتتانههای اجتماعی ترکیبی از اطالعات مفید و غیرمفید هستتتتند شتتتاید همین
مستهله باعث شتده استت که متخصتصان نسبت به استفاده از آن مردد باشند در حوزه نقش
رستتتانتههتای اجتمتاعی در تحقیقات علمی ،بر مبنای مدل النهزنبوری 0 ،بلو

کارکردی

موردبررستتی در پژوهش حاضتتر ،ازجمله هویت ،حضتتور ،ارتباطات ،گفتگوها (مکالمات)،
گروهها ،شتتهرت و اشتتترا گذاری در فیسبو

و  LinkedInبیشتتترین کاربرد را در بین

متخصتصتان حوزه حفاظت رقمی داشتته استت لذا برای استفاده از رسانه اجتماعی بهعنوان
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منبع اطالعاتی برای متخصتصتان الزم است که این رسانهها از بسیاری جهات اصال شوند،
بهعنوانمثال با توجه به بهکارگیری وستیع فیسبو
فیسبو

در بین متخصصان ،شاید الزم باشد که

تغییر جهتت کتامته بته ستتتمتت جنبتههای کاربردی تحقیقاتی دهد که البته این

غیرممکن استت اما این امکان وجود دارد تا از برنامههای فیسبو

برای اهداف پژوهشی

استتفاده کرد که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در همایشهای علمی از این

+رسانههای اجتماعی و نقش آن در تبادل دانش بین متخصصان...

ابزار برای اطالحرستانی و تبادلنظر علمی استفاده میشود و یا از برنامههای موجود همچون
دروازۀ پژوهشی بهمنظور ارتباط شبکهای و تبادل منابع تحقیقاتی استفاده کرد
رستتتانههای اجتماعی در تحقیقات علمی بر مبنای مدل النهزنبوری ،چهار دستتتتاورد را
برای تحقیقات علمی و تبادل دانش بین متخصصان را ارائه میدهد:
 اجزای کلیتدی متدل النته زنبوری رستتتانههای اجتماعی میتواند در تبادل دانش بین
متخصتتتصتتتان در حوزههتای مختلف علوم و نیز برای در

نیازهای تعاملی و نحوهی

تغییر این نیازها در طول زمان به کار گرفته شود
 متخصتتتصتتتان رستتتانههای اجتماعی و روابط عمومی که پدیدههای خاص رستتتانههای
اجتماعی را مطالعه میکنند ممکن استتتت مدل النهزنبوری را برای ارتباط دادن زوایای
پژوهشتتی ،نظریهها و ست االت مختلف مربوط به این کانون ستتودمند یابند برای نمونه،
کستتتانی کتته بر تغییر هویتتهتتا تمرکز میکننتتد ممکن استتتت بخواهنتتد نظریتههتتا و
پرسشهای خود را برای شهرت (اعتبار) ،گروهها و روابط ثابت و یا اضافه کنند
 برای متخصصان رشته علم اطالعات و دانش شناسی که به مطالعه رفتارهای اطالحیابی،
ستتتواد اطالعاتی ،بازیابی اطالعات و تعامه انستتتان و اطالعات عالقهمند هستتتتند ،مدل
النتهزنبوری بتهطور خاص مفید استتتت ،زیرا اکثر رستتتانهها به تعادل دقیقی بین اجزاء
ستتازنده مختلف دستتتیافتهاند جمعآوری نظریهها برای هر جزء و ستتپس ادغام مجدد
آنها در چارچوب النهزنبوری میتواند به ساخت ترکیبات قدرتمند و جدید بنیانهای
نظری برای مطالعه رستتانههای اجتماعی ،تعامه انستتان با اطالعات و رایانه ،رابط کاربر،
اشترا گذاری محتوا ،رفتارهای اطالحیابی و غیره کمک کند
جتذابیتت ختاصتتتی برای متخصتتتصتتتان برخوردارنتد :مانند ویکیها و فیسبو ها و
انجمنهتای علمی آگتاهی از رستتتانته اجتماعی برای شتتتبکههایی که انحصتتتاراً برای
متخصصان و دانشمندان ایجادشدهاند مانند دروازه پژوهشی باید افزایش یابد
بنابراین پیشنهاد میشود که تحقیقات بیشتری در حوزههای زیر انجام شود:
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 تحقیق بر روی برنامههای رستانههای اجتماعی موجود طراحیشتده برای متخصصاننظیر دروازه پژوهشتتتی علوم اجتمتتاعی و نقش آن در تبتتادل و انتقتتال دانش بین
متخصصان؛
 که میتوانند، مطالعه و شتناستایی هرزنگاری و مطالب غیر مرتبط در رسانه اجتماعیمانع کار متخصصان شوند؛
 طراحی و ایجاد ابزارهای ارتباطی مناستب و مدلهای رسانههای اجتماعی مفید برایتبادل دانش بین متخصصان در تحقیقات علمی؛
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