
 

 

ظت متخصصان حفاو نقش آن در تبادل دانش بین اجتماعی  هایرسانه

 زنبوریالنه مبنای مدل رقمی بر

 1میترا صمیعی

 شناسیمطالعات دانش

 44 پاییز، 4سال اول، شماره 

 44/01/44تاریخ دریافت:  

 00/00/44پذیرش: تاریخ 

 چکیده
آن در تبادل دانش بین متخصصان حوزه  و نقشاجتماعی  یهارسانهشناسایی  حاضر هدف پژوهش :هدف

 :یشنناس روش استت  محتواهای علمی  گذاریاشتترا  برای به  زنبوریالنه حفاظت رقمی بر مبنای مدل

 40 ینب در باز ستتت ال 11 از طریق و به روش مطالعه دلفی کیفی رویکرد و یحاضتتتر از نوح تحلیل پژوهش

موزه،  اعم از کتابخانه،مختلف فرهنگی  یهابافتبا  گروه تخصتتصتتی حفاظت رقمی یک عضتتو متخصتت 

 بو فیسرنامه ب نسبت به دهندگانپاسخمیزان آشنایی  نشتان داد که  هایافته :هایافته انجام گرفت  آرشتیو، 

و  استتتت ،%8، تویتر %10، یوتیوب %11 هتتایکیو ،LinkedIn  44% Foursquare 40%و برنتتامتته  41%

مخصوص متخصصان است، آشنا نبودند و درصد  شبکه اجتماعی سایتوبکه  با دروازه پژوهشی یکهیچ

از  %100 وریبهرهمنظم اطالعات در اهداف کاری و باال بردن  روزرستتانیبهبرای متخصتتصتتان    صتتفر بود

 ایهشبکو یوتیوب، در برقراری مالقات و ارتباط  بو فیساز  %40، در به دست آوردن اطالعات بو فیس

استتتتفاده  بو فیس و LinkedIn از %100، در تبتادل و اشتتتترا  دانش  LinkedIn و بو فیس 40%

 وری،درصد هم اتالف زمان بهره 10وب، و یوتی بو فیسمتخصتصتان انحراف فکری را در    %40  کنندیم

 ردند اجتماعی در تحقیقات علمی بیان ک یهارستتانهاستتفاده از   از معایب وری پایین در یوتیوب و تویتربهره

 در %40دسترسی به جامعه  یتمز ،بو فیسدر  %100خود رئیس بودن )مدیریت زمان، دموکراسی( یتمز

LinkedIn  بو  فیسدر  %40اطالعات ، و مزیت بازیابی بو فیسوLinkedIn,   0ذکر شتده است  از 

 در %40، حضتتتور LinkedInو  بو فیسدر  %100 گتتذاریاشتتتترا ، بتته زنبوریالنتتهبلو  متتدل 

Foursquare ،و بو فیسدر  %40و گفتگوها ها گروه، هویت، ارتباطات LinkedIn در  %40شهرت  و

LinkedIn, لمد اجزای کلیدی که دهدیماین بررستتتی نشتتتان   جینتا :گیرینتیجه استتتت  ذکر شتتتده 

ن آورد به دستتت یهاوهیشتتبا  متخصتتصتتان تبادل دانش بین  تواند درمی اجتماعی یهارستتانه زنبوریالنه

                                                      
 samiei.mitra66@gmail.com  استادیار علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی، 1
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 یهاحوزهدر اطالعات، مالقات و ارتباط شتتبکه  روزرستتانیبهاطالعات، تبادل اطالعات و اشتتترا  دانش، 

  ته شتتتودگرفبه کار  تغییر این نیازها در طول زمان یو نحوه ینیازهای تعامل مختلف علوم و نیز برای در 

کشتتور استتت  در بین وزانه کاری در حوزه تحقیقات علمی اجتماعی بخش استتاستتی ارتباطات ر یهارستتانه

کلیدی مدل  شاخ  0 در LinkedIn و بو فیسدر پژوهش حاضتر،   موردبررستی اجتماعی  یهارستانه 

  بیشترین کاربرد را دارد زنبوریالنه

 دا ش، تب دل علمی، تحقیق ت ،ز بوریال   مدل اجتم عی، یه رسااا    واژگان کلیدی:

 پیوست  یه شبک  اطالع تی، کت بداران، متخصص ن

 مقدمه

اجتماعی از یک منبع ستتترگرمی تبدیه به یک ابزار  یهاشتتتبکه در عصتتر جدید اطالعات، 

امروزه شتتکی نیستتت که    اندشتتدهتحقیقات علمی  ودر تبادل دانش ارتباطی م ثر و جدی 

را  هااهدانشگدر علمی ستط  شتفافیت    دانشتگاهی، اجتماعی در ارتباطات رستانه  استتفاده از  

 اد بینکارایی و اعتم ستتطو  باال رفتنو مبادله اطالعات باعث تستتریع در و  ارتقاء بخشتتیده

 هاییهنشرو  هاکتاب تنها برای استفاده از محتوای متخصصان درگذشته  شودیم متخصصان

ند، خواندند، بر آن نظارت داشترا می هامحتوا فقط ، یعنیکردندبه اینترنت مراجعه میعلمی 

 انمتخصتتصتت بستتیاری از  کردند  اما امروزهاستتتفاده می برای نگارش مقاله و کتابو از آن 

ها، الگهای اشترا  محتوا، باز قبیه ستایت  –ای از بستترهای دیگر اینترنت  فزاینده طوربه

ای تولید، اصتتال ، اشتتترا  و بحث درباره محتوای  بر - 1هاهای اجتماعی، و ویکیشتتبکه

است که ه شداجتماعی  یهارستانه  پدیدۀ ظهورباعث  این اتفاقاتکنند  می اینترنت استتفاده 

 یعلم یهاپژوهشحوزه  در ارتباطات علمی در تبادل دانش و توجهیقابهبه شتتکه  امروزه

های سیال آوریفن ،اجتماعی یهارستانه   (4011و دیگران، کیتزمانشتود ) یمبه کار گرفته 

ه ک گیرد تا بسترهایی با پویایی و تعامه زیاد به وجود آوردمحور را به خدمت می -و شتبکه 

 ذارند،را به اشترا  بگ خود و دیگرانتوانند محتوای تولیدشده توسط بها افراد از طریق آن

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

                                                      
 پدیایکیو، مانند ای که همه کاربران امکان حذف یا اضافه کردن محتوا را دارندهای دادهها یا پایگاهسایت  1
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و  انکیتزمقرار داریم  ) علمی رسد در عصر کامالً جدیدی از ارتباطات، به نظر میاجتماعی

 ( 4014دیگران،

اجتماعی در پژوهش علمی انجام گرفته  یهاشبکهدر خصتوص نقش   تحقیقات بستیاری 

سیاست "تحت عنوان  (1044بصریان جهرمی ) یهاپژوهشبه  توانیماز آن جمله  است که

شتناسایی و  "( با عنوان 1040) و محمدیان های اجتماعی مجازی در ایرانو مصترف رستانه  

 1تربالنچیو  داخه کشتتتور؛ در "اجتماعی هایرستتتانهاولویتت بنتدی عوامه موفقیت   

و دیگران  جونز ؛اجتماعی یهارستتتانته روابط عمومی و بتازاریتابی    در خصتتتوص( 4011)
 ( در موضتتوح 4010)0و دیگران بتمان برخط در تحقیق؛جوامع نقش  در موضتتوح ( 4004)4

 ( در خصتتتوص4011)  4واترز ؛ ویلیامز ودولتی هایدر فعالیتاجتماعی  یهارستتتانه ریتتثث 

های اجتماعی؟ مستتهله رستتانه "با عنوان  (4011) 1و دیگران کیتزمان ؛توستتعه رهبران افکار

 مدل بر تثکیدبا  "های اجتماعیو کارکردی رستتتانه شتتتوده فهم اجزای ستتتازنده جدی می

یک  ستتویبهاجتماعی:  یهارستتانهپدیده  "با عنوان (4014) گرانیدو  تزمانیک ؛زنبوریالنه

 اشاره کرد  "زنبوریالنه بر مدل تثکیدبا  برنامه پژوهشی

اجتماعی و نیازهای تعاملی خاص  یهاشتتتبکهدر  بهتر خدمات  منظوربهدر این مقتاله  

در  زنبوریالنه علمی، چارچوب یک مدل یهاپژوهشو نقش آن در  در تبادل دانش هاآن

برای در   این مدل ( 4011،و دیگران کیتزمانخواهد شتتتد )ارائه  اجتماعی یهتا رستتتانته 

 گستتتترده در طوربه کتارکردی آن  اجتمتاعی از طریق هفتت جزء ستتتازنتده    یهتا رستتتانته 

نقش بستتتیار مهمی برای  تواندیم زنبوریالنه متدل   مفیتد خواهتد بود   علمی یهتا پژوهش

و  کیتزمان) داشته باشد  اجتماعی یهارسانه از با استفاده شی مطلوببرنامه پژوهیک  توسعه

آن در تبادل  و نقشاجتماعی  یهارستتانه هدف پژوهش حاضتتر شتتناستتایی ( 4014دیگران،

برای بتته  زنبوریالنتتهدانش بین متخصتتتصتتتتان حوزه حفتتاظتتت رقمی بر مبنتتای متتدل   

 اآیاین ستتت ال استتتت که  به یافتن پاستتتخ محتواهای علمی استتتت  و نیز گذاریاشتتتترا 

                                                      
1. Terblanche 

2. Jones, Q & [et.al]. 

3. Bateman & [et.al]. 

4. Williams & Walters 

5. Kietzmann,Jan H. & [et.al]. 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/548814
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/548814
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/548814
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یک کانال اطالعاتی و ابزار شتتتبکه استتتتفاده  عنوانبهاجتماعی  یهارستتتانهپژوهشتتتگران از 

برند و وری خود را باالتر ببتوانند بهره تا کندبه پژوهشتتگران کمک می عاملی اند؟ چهکرده

برای  اجتماعی در تبادل دانش یهارستتتانته  هتای کتاربردی  و برنتامته   هتا ابزار از یتک کتدام 

 ده است:ش زیربنا یهاپرسشاین تحقیق بر اساس  ؟علمی در آینده مفید هستند یهاپژوهش

در تبادل دانش بین متخصتتتصتتتان حوزه  اجتماعی  یهارستتتانه یهابرنامهاز  یککدام -1

 مفیدتر هستند؟محتواهای علمی،  گذاریاشترا حفاظت رقمی برای به 

متخصتتصتتان حفاظت  وریبهرهو باال بردن  اجتماعی برای اهداف کاری یهارستتانهآیا  -4

 ؟شوندیمرقمی به کار گرفته 

 در تحقیقات علمی چیست؟ اجتماعی هایاز رسانهو معایب استفاده  مزایا -3

قاتی تحقی باارزشیک ابزار  عنوانبه ،زنبوریالنهمبتنی بر مدل  اجتماعی یهتا رستتتانته  -4

 ؟ابدییمگسترش  چگونه

 زنبوریالنه مدل

های موبایه و وب را برای آوریاجتماعی فن رستتتانه، (4011و دیگران ) نظر کیتزمتان  طبق

، ها افراد و جوامعگیرد که از طریق آنمی تعتاملی به کار  ستتتکوهتای اطالعتاتی  ستتتاختت  

ها ر مورد آند کرده ورا به اشترا  گذاشته، باهم تولید  انتوسط کاربر یدشتده تولمحتوای 

 شتتدهیهتشتتک کارکردی ستتاختار 0ها را تغییر دهند  چارچوب این نظریه از د یا آننبحث کن

اعتبار ، 1روابط( ارتباطات )، 4، حضتتتور0گتذاری بته اشتتتترا  ، 4گفتگو  ،1هویتت استتتت: 

یک وجه از تجربه کاربر رستتتانه  ستتتاختتار از قطعتات مذکور    هر 0هتا و گروه 6شتتتهرت()

سانه ر تماملزوماً در  ساختارها ینا  استت  در بحث تبادل دانش در تحقیقات علمی اجتماعی

 ( 4011و دیگران، کیتزماند )رونینمبه کار اجتماعی 

                                                      
1. Identity 

2. Conversations 

3. Sharing 

4. Presence 

5. Relationships 

6. Reputation 

7. Groups 
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اجتماعی  هایرستتانه ستتکوهای اطالعاتی، شتتدهدادهنشتتان  1که در شتتکه  طورهمان

 یتهو با ستتتاختار LinkedIn: اندشتتتکه گرفته متفاوتعملیاتی  بر ستتتاختارهایمختلف 

 ،(دهنتتدیمقرار  آنجتتاخود را  ایحرفتته، جتتایی کتته اطالعتتات متخصتتتصتتتتانپروفتتایتته )

Foursquare  ات با اطالع گذاریاشترا ثبت حضور پژوهشگران و به حضور ) ستاختار با

اطالعات  گذاریاشتتترا عملیات آن به ) یگذاراشتتترا  با ستتاختار1یوتیوب ، دیگران(

 و متخصتتصتتان تعامالت و ارتباط بین ارتباطات ) با ستتاختار 4بو فیس و مشتتتر  استتت( 

  است (سازیشبکه

 

 
 (2112،گرانیو د)برگرفت  از کیتزم ن  اجتم عی مختلف یه رس   مق یس  ک رکرده ی  .1شکل 

مربوط  هایچگونه فعالیت آگاهی یابند که توانندمی متخصصان، ساختار 0با تحلیه این 

بر تبادل دانش و ارتباطات علمی در  هاو تثثیر آن کارکردها برحستتبرستتانه اجتماعی  هر به

 راهبرد پژوهشتتتیبرای توستتتعه یک  هااز آن توانیمچگونه متفاوت هستتتتند، و تحقیقات 

بین  مناستتتبیک تعادل  برقراری درخور ورستتتانه اجتماعی  کارگیریبهبر مبتنی مناستتتب 

 ،4011،و دیگرانکیتزمان در تحقیقات علمی بهره برد ) زنبوریالنه مدل های سازندهساختار

 ( 401 ص

  

                                                      
1. Youtube 

2. Facebook 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipldKW-9XJAhUHWhQKHXeyDcgQjRwIBw&url=http://www.socialmediamodellen.nl/tag/honeycomb/&psig=AFQjCNF5EnHyBDEJj08r4TcQMI6P4e_LOA&ust=1449997334222273
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 (2111،و دیگران)برگرفت  از کیتزم ن  ز بوریال   مدل س خت ر .2شکل 

 های اجتماعی عبارت است از:در رسانه زنبوریالنه کردی مدلرهفت جزء کا

در  دیگر متخصصانکه آیا  از این موضوح است متخصصانمیزان آگاهی  .حضنور  .1

حضور ممکن است شامه آگاهی از این باشد  ؟ هستند یا خیر دستترس قابهخاص  زمانیک

س ها در دسترکه دیگران در کجا هستند )در دنیای مجازی یا واقعی(؛ و برای نمونه، آیا آن

دنیای مجازی، این امر از طریق   در باشتتندمیهستتتند، مشتتغول هستتتند یا در حال استتتراحت 

  تدافیاتفاق م "در حال استتتراحت"یا  "پنهان"، "در دستتترس"وضتتعیت مانند  یهاانتخاب

با تمایه به برقراری ارتباط همزمان، تعامه با دیگران در زمان واقعی  یماًمستقحضور مجازی 

و کیتزمان نقه در 4001و دیگران،  1دوایالف کالدرواست )مرتبط  م ثرو داشتتن تعامالت  

ت   تحقیقاکندیجالبی را برای تحقیق ارائه م یهاچالش ،جزء ستتتازنده ینا ( 4011،دیگران

                                                      
1. Elaluf-Calderwood 

 حضور

کاربران از در 

دسترس بودن 

 دیگران

 هویت

ارتباطات 

 یا

 روابط

شهرت 

 اعتبار()

 هاگروه

اشتراک

 یگذار

مکالمات 

 )گفتگو(
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 ،4،4001ینفورت ؛0،4000ستتتاندار ؛4،4004، مک میالن1،1488رافیلی پذیریتعامهمربوط به 

  در اینجتتا، کننتد یاجتمتاعی ارائتته م  هتای جتالبی را برای حضتتتور در رستتتانته    هتای چتالش 

فوریت پاستخگویی و میزان شباهت ارتباط با گفتمان انسانی تعریف   برحستب  پذیریتعامه

در  پذیریتعتامته  (، مفهوم 4004) دیگرانو  لی(  بته گفتته   4004، لی و دیگران) شتتتودیم

 ، واقعیتیانهو راتعامه انستتتان )، فناوری اطالعات و علوم رایانه مانند ارتباطات ییهتا حوزه

تعامه انسان با اطالعات، رفتارهای )، کاربر پژوهی(، علم اطالعات و دانش شتناستی   مجازی

 بررسی شده است  ، بازیابی اطالعات و   (کاویاطالح 

این جزء ستازنده با میزان تبادل، توزیع و دریافت محتوا توسط  ، گذاریاشنتراک . 2

  یردگیبرمرا در  متخصتتصتتانتبادل محتوا و اطالعات بین  و استتتدر ارتباط  متخصتتصتتان

افراد که با پیوندهای خاص بین  گذاریاشتتتترا ، در بستتتیتاری از موارد عمته   حتال ینبتاا 

توان می (، برای مثال4001، 1آنگستتتروم) یردپذیمموضتتوعی مرتبط هستتتند، انجام  ازلحاظ

ر  برای تقویت د  و غیره، سفر به یک کشور علمی یهاکنفرانس، موردعالقه موضوعات

درونی  ۀانگیز جزء برکه این گفت باید  یزنبورستتاختار النهاین  گذاریاشتتترا  ا از جزءم

نقتته در لیکهتتانی، محتوا تمرکز دارد ) گتتذاریاشتتتترا یتتا بیرونی کتتاربران برای بتته 

  (6،4001وولف

با  صتتصتتانمتخمیزان ارتباط  عنوانبه زنبوریالنه این جزء مدل مکالمات(،گفتگو ) .3

ه رستتان یهاطی  بستتیاری از محشتتودیاجتماعی تعریف م هایرستتانه یهاطییکدیگر در مح

مالقات  با یکدیگر متخصصانها ، که در آناندشدهاجتماعی برای تقویت مکالماتی طراحی 

  دکننهمفکری پیدا میجدید  هاییدهاموضتتتوعات و  بایا  کنندی، شتتتغته پیتدا م  کننتد یم

برای  طعاًق کنندیارتباط برقرار م صانمتخصت فضتای یک رستانه اجتماعی که در آن    اگرچه

                                                      
1. Rafaeli 

2. McMillan 

3. Sundar 

4. Fortin 

5. Engeström 

6. Lakhani and Wolf 
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و 4 پارِنت ؛1444و دیگران، 1کانستانتاست )بسیار جالب پژوهشی  یهاسازمانو  هادانشگاه

 .(4011دیگران،

 جوامع و توانندیتا چه حد م متخصصانکه  دهدیاین جزء سازنده نشان م ،هاگروه .4

( نامهعوتدیید( یا پنهان )تنها با ثبرای همه باز، بستتتته )نیازمند ت توانندیزیر جوامعی را که م

ویت خود عضتت توانندیها تا چه حد مها بپیوندند؛ و اینکه آندهند یا به آن یهرا تشتتکباشتتند 

وستان، ، دمتخصتصان ، گروه شتود یتر م "اجتماعی"هر چه شتبکه یک فرد    را کنترل کنند

 یهارسانه   این امر، همراه با رشتد محصتوالت  شتود یم رتبزرگدنبال کنندگان و مخاطبان 

 اَگاروال ؛0،4001باتلرشتتود )یم برخط یهاتیتعداد بستتیار زیادی از هو منجر به اجتماعی،

  (1،4010؛ اُرلیکوسکی 4،4000وما

ی هارفتار بر اساس اعمال گذشته و مشخصه بینییشپابزاری برای  ،)اعتبار( شهرت  1

مربوط به نحوه ایجاد،  اعتبار(شهرت )در اصه،  ( 4000،و دیگران 6دینگلدیناستت ) فردی 

 و برقراری ارتباط،   این پیوند(0،4001دِالروکاسهاستتت )زیابی و حفظ اعتماد بین طرفار

 یرثثت اعتبار(شتتتهرت )ارتبتاطات منفی به صتتتورتی نامطلوب بر   زیراخطرنتا  نیز استتتت،  

  گذارندیم

با  ندتوانیکه کاربران تا چه حد م پردازدیاین جزء سازنده به این موضوح م ،روابط .6

 (دییعنی تبادل اطالعات بین افراد )یا عناصر کارکر "ارتباط "کاربران دیگر مرتبط باشتند  

 گذاریاشتتتترا صتتتحبت کردن،  باها آن ونوعی رابطه دارند  نفردو یا چند استتتت یعنی 

گران، کانستتانت و دیکنند )یمبرقرار  و دوستتتانه رابطه علمی ،یکدیگربا  ، مالقاتاطالعات

ارتباط  ندیفرآ  انتقال اطالعات استتتت، ارتباط یمبنا  (4،4000و ستتتانتدرز 8 یرانتدا م ؛1444

                                                      
1. Constant 

2. Parent 

3. Butler 

4. Agarwal & Ma 

5. Orlikowski 

6. Dingledine 

7. Dellarocas 

8. Miranda 

9. Saunders 
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و  نیماش ،(رایانه)انسان و ماشین  انسان و اطالعات، انیم انستان و انستان،   انیم :ممکن استت 

در  روابطی استتت که یرتثثتحت  ،هاهویت و گروه در رویارویی با "ارتباط"  ماشتتین باشتتد

را  ییاهافراد شتتبکه کهیهنگام یژهوبهاجتماعی وجود دارد   یهاشتتبکه ستتکوهای اطالعاتی

، نددهی، دوستان، و غیره( را پوشش مپیروانصتدها یا هزاران نفر عضتو )   ،دهندیمتشتکیه  

 رستتانه  یه( نظر4010) 1داف و براسلکیمهم هستتتند   نیز دارند باهم هاانواح روابطی که آن

موضتتوعاتی را  مطر  کرده واجتماعی  مختلف یهابافتروابط در  برای در را  اجتماعی

اجتماعی، اعتماد، قدرت، شتتباهت نگرش،  یرتثث، هاگروه، رهبری ازجمله کنندیبرجستتته م

 ( 4010تنوح )کیلداف و براس،

کته تتا چه حد کاربران تصتتتمیم    کنتد یاین جزء کتارکردی توصتتتیف م ، . هوینت 7

عادل، م طوربهاجتماعی فاش کنند، یا  یهاشتتتبکهخود را در محیط  یهاتیکه هو رندیگیم

 اندتوی  چنین هویتی مدانندضروری می را هاتیهو گذاریاشتترا   به ،هاتیتا چه حد ستا 

که  یتریصبا عناصتری مانند نام، ستن، جنس، شتغه و محه، بلکه با اطالعات خصتتو    تنهانه

، نندکیاطالعات شتتخصتتی افشتتا م یناآگاهانهآگاهانه یا  "افشتتایی-خود"کاربران از طریق 

، شتتانیمجاز یهایی( نمااز این نظر، کاربران با )باز  (4010، 4هانلین و کاپالنباشتتد )همراه 

را در تالش برای در  شتتدن  هانداشتتتندوستتتها و افکار، احستتاستتات، دوستتت داشتتتن 

 اَگاروالبگذارند )اشتتترا   و به دارند یا باور دارند که باید باشتتند مدنظرفردی که  عنوانبه

  (4000و ما،

 پژوهش شناسیروش

و به  یکیفرویکرد  پژوهش حاضتتر از نوح تحلیلی با پژوهش، مسااهل  م هیت ب  توج  ب 

متخصتت  عضتتو یک گروه   40 ینب ( درکیفی) باز ستت ال 11 از طریق روش مطالعه دلفی

مختلف فرهنگی اعم از کتابخانه، موزه، آرشیو، انجام  یهابافتتخصتصی حفاظت رقمی با  

 یه رساا   در  ز بوریال  کلیدی مدل  شا خ   7، ک  سایی شاد   شار   این ب  گرفت 

ی اجتم ع یه رس   استف ده از  اجتم عی، یه رس    ک رگیریب اجتم عی، مزای  و می یب 

                                                      
1. Kilduff & Brass 

2. Kaplan   & Haenlein 
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 ب ز و کیفی سااا ال 11در مختلف  ه ییوهشاااب   وریبهرهف ک ری و ب ال بردن در اهدا

 یمتخصص ن حف ظت رقم از. برای این ک ر یک پنل دلفی مطر  شو دپرسش  صورتب 

مختلف فرهنگی اعم از کت بخ   ، سااا زم ن، یرشااایو، موزه از ک اااوره ی  یه ب فتدر 

ظیر  ) یاجتم عالکترو یکی ت ااکیل شااد و نند  مو   رساا     صااورتب مختلف جه ن 

 یهاا  مو اا  عنوان( باا Linkedin، Foursquare ، تویتر، ویکی، یوتیوب،بوکفای  

در نند  وبت مورد پرسش قرار گرفت  س االت ینا .گردیداجتم عی ا تخ ب  یه رس   

 قرار گرفت. وتحلیلی تجز سخ متخصص ن مورد پ در ه یتو 

 پژوهش هاییافته
اجتماعی در تبادل دانش بین متخصننصننان  یهارسننانه یهابرنامهاز  یککدام: 1پرسننش 

 محتواهای علمی، مفیدتر هستند؟ گذاریاشتراکحوزه حفاظت رقمی برای به 

از  متخصتتصتتاندر مورد اینکه  استتت آوردن اطالعاتی به دستتت ،پرستتشاین  هدف از

بیان  اندهندگپاستتخبستتیاری از   کنندیماجتماعی بیشتتتر استتتفاده   یهارستتانهاز  یککدام

 گونهیناگفت که  یدبا ،کنندیماز ابزارهای رستتتانه اجتماعی استتتتفاده   ندرتبهکردند که 

 فعال نبودند  نیز در رسانه گروهی عمومی قدیمی دهندگانپاسخ

 اندهندگپاسخکه توسط  دهدیمرسانه اجتماعی را نشان  یهابرنامهزیر  اییرهدانمودار 

  بوفیسبرنامه  شودیمنمودار زیر مشاهده  در که طورهمان  اندشدهبه این پرسش ذکر 

را به خود  %44که   LinkedInبرنامه  بعدازآنو  %41یعنی  اییرهدابیشترین درصد از نمودار 

اط با ارتب برای المللیینب هاییشهمادر بسیار از  درواقع متخصصان اختصاص داده است 

و   بوفیس رسانه گروهیرا از طریق  کردن اطالعات، جستجوی کار روزبه، متخصصان

 یهافرصت در خصوصی باارزشاطالعات  هاآنبه  که کنندیمدنبال  LinkedIn بعدازآن

 هاآنبه  را و     هاکنفرانسمهم  و رویدادهای هاکنفرانس در شدهارائهمباحث رو، پیش

، بسیاری از دقرار دار اییرهداودار این نم سومرده  در %40با  Foursquare  دهدمی

، افراد و موضوعات خاص از آن استفاده هامکاندر  اطالعاتبرای کسب  متخصصان

با  یوتیوب ،%11با  هایکیو ازجمله، اجتماعی ذکر شدههای ابزارهای رسانه یرسا  کنندیم

از  یکهیچ این است که و جالببعدی قرار دارند  یهاردهدر  ،%8تویتر با  ،10%
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 انمتخصصبرای  مخصوصاًشبکه اجتماعی که  سایتوب ،1دروازه پژوهشی با  دهندگانپاسخ

 و چون درصد صفر بود در نمودار ذکر نشد  آشنا نبودند –آمده است  به وجودو دانشمندان 

 

 
  ت علمیدر تحقیق مورداستف دهاجتم عی  یه رس   ا واع  .1 مودار 

ن متخصصا وریبهرهاجتماعی برای اهداف کاری و باال بردن  یهارسانهآیا  :2پرسنش  

 ؟شوندیمحفاظت رقمی به کار گرفته 

اشتتترا   ، زیرا در آنکندیمکمک  آمد ستتازی تحقیقات،روزبهاجتماعی  یهارستتانه

 یاجتماع یهارسانه  انجامدروزآمد میاین خود به تحقیق  و شودیمم انجا تریعسراطالعات 

 یط ستند دارای محبوبیت ه شدهاثبات یرگذاریتثثهزینه پایین و ، در دستترس بودن  یهبه دل

برای آنکه چرا از  را چندین دلیه ،حفاظت رقمی متخصتت   40 از آمدهعمهبه ینظرستتنج

 کنندمیاستتتتفاده  در کار وریبهره باال بردنبرای اهداف کاری و  اجتمتاعی  یهتا رستتتانته 

 اجتماعی آمده است  یهارسانهبه تفکیک  1این دالیه در جدول   برشمردند
  

                                                      
1. Research Gate 
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 وریبهره ب ال بردناجتم عی برای اهداف ک ری و  یه رس    ک رگیریب . دالیل 1جدول 
 تویتر یوتیوب هایکیو LinkedIn Foursquare بوکفیس 

به دست آوردن 

 اطالعات
16 80% 11 01% 10 10% 40 100% 14 00% 14 60% 

 روزرسانیبه

 اطالعات
18 40% 14 00% 14 60% 8 40% 18 40% 11 01% 

تبادل و 

 اشترا  دانش
40 100% 40 100% 8 40% 14 00% 11 01% 14 00% 

مالقات و 

 ایشبکهارتباط 
18 40% 18 40% 1 41% 0 0 4 10% 1 41% 

استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی را برای  متخصتتتصتتتانبرخی از که  دهدیمنشتتتان  هایافته

از  %80 داننتتدیمو صتتتفحتتات مجالت مفیتتد  هتتاکنفرانس اطالعتتات منظم روزرستتتانیبتته

 %10تویتر و  %60یوتیوب،  LinkedIn،00% %01، هایکیو %100،بو فیسمتخصتتصتتان،  

Foursquare  بستتتیاری از  ابزاری برای بروز رستتتانی اطالعتات معرفی کردند   عنوانبته را

صتتتفحات الزم استتتت که  آوردن اطالعات به دستتتتبرای  معتقد بودند که متخصتتتصتتتان

 دستتت بهرا دنبال کنند تا اطالعات الزم را برای کارشتتان  هاستتازمانو  هادانشتتگاه تحقیقاتی

از  %40 زمینهدر این  اجتماعی منبع اطالعاتی خوبی از این نظر هستتتند   یهارستتانهآورند و 

 %60تویتر و  %01یوتیوب،  LinkedIn،40% %00، هایکیو %40،بو فیسمتخصتتتصتتتان، 

Foursquare  دانستندیمآوردن اطالعات مناسب  به دستدر را  

 برقراریاجتماعی در  یهارستتتانهعنوان کردند که  دهندگانپاستتتخبستتتیاری از  عالوهبه

ر د ، نقش مهمی دارند نقاط مختلف جهان در متخصصانبا سایر  ایشتبکه مالقات و ارتباط 

تویتر،  %41یوتیوب، LinkedIn،10% %40،بو فیساز متخصتتصتتان،   %40این خصتتوص 

41% Foursquare  از  کییچه  دانستندیممناسب  ایشبکهبرقراری مالقات و ارتباط در را

که  یسانک مناسب ندانستند  ایشبکهی مالقات و ارتباط ررا برای برقرا هایکیومتخصتصان  

دشتتتوار  ،جغرافیایی مختلف هاییتازنظر موقعبعد مستتتافت  یهبه دل معموالً هاآنارتباط با 

یکی از ابزارهتای رستتتانه اجتماعی مهم برای   عنوانبته  را بو فیسو  LinkedIn ،استتتت

کر ستترتاستتر جهان ذ متخصتتصتتانبین برقراری ارتباط  تخصتتصتتی و علمی برای یهاشتتبکه
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 دانش گذاریاشتتترا وز رستتانی و بردر  نقش بستتیار مهمیاجتماعی  یهارستتانه کردند 

کارآمدتر  اجتماعی یهارستتتانهاز طریق  طورمعمولبهاطالعات  گتذاری اشتتتترا   دارنتد 

از  %100در این خصوص   رساندیمافراد  به دستستریع و یکستان    ، زیرا اطالعات رااستت 

 %40تویتر و  %00یوتیوب،  LinkedIn،01% %100، هایکیو %00،بو فیسمتخصتتصتتان،  

Foursquare  دانستندیممناسب  تبادل و اشترا  دانشدر را  

 ندگاندهپاستتخبنا به گفته  اجتماعی را در تحقیقات یهارستتانهکاربرد اصتتلی  0شتتکه 

 روزرسانیبه، و اشتترا  دانش  اطالعات و تبادل اطالعات، آوردن به دستت : دهدیمنشتان  

 به وجودیک چرخه را  هاآن  متخصتتتصتتتانبا ستتتایر  ایشتتتبکهاطالعات، مالقات و ارتباط 

 یهاشتتتبکههستتتتند   یوستتته پهمبههمه این کاربردها وابستتتته و  دهدیمکه نشتتان   آورندیم

مان در ز ایشتتبکهاطالعات و ارتباط  روزرستتانیبهآوردن، تبادل،  به دستتت در متخصتتصتتان

اطالعات  روزرستتتانیبهتبادل و  ستتتببآوردن اطالعات  به دستتتت  کندیمواقعی کمتک  

ی و این روششتتود به اشتترا  گذاشتتته می  ایشتبکه از طریق ارتباط  حالیندرعو  شتود یم

  گیرندشکه میتحقیقات  اصوالً بر اساس آن است که

 
  ت علمیدر تحقیق متخصص ن یه شبک نرخ  اطالع تی  .3شکل 

 ت؟چیسدر تحقیقات علمی  اجتماعی یهارسانهمعایب استفاده از و مزایا  :3پرسش 

مشتکه استاسی دارد مشکه اول این است که    4منبع اطالعاتی  عنوانبهرستانه اجتماعی  

  انددهشمخلوط  باارزشفراوانی در دسترس است که با اطالعات مفید و  ارزشیباطالعات 

انگیزه کم و  ی،فکر انحراف ،شتتتدن زمان کار ارزشیباین موضتتتوح باعث اتالف وقت و 

تبادل

اطالعات

ی بروزرسان
اطالعات

ارتباط  
شبکه ای

بدست 
آوردن 

اطالعات 
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عات اطال پذیرییناناطم مربوط به  مشتتتکه دیگر شتتتودیم وریبهره پایین آمدن یجهدرنت

 ارزشیبو  باارزشاجتماعی است  امروزه تمایز قائه شدن میان منابع  یهارستانه  موجود در

اعث ب تواندیمنشده  ییدتثاطالعات  آرفاده تشود  اساطالعات مشتکلی بزرگ محستوب می  

 پایین شود  یفیتباکآمدن اطالعات  به وجود
 اجتم عی در تحقیق ت علمی یه رس   می یب استف ده از  .2جدول 

 تویتر یوتیوب هایکیو LinkedIn Foursquare بوکفیس معایب

حجم زیاد 
اطالعات 

 ارزشبی

اتالف 
 %00 6 %10 4 %11 0 %10 10 %10 4 %11 0 وقت

انگیزه 
کاری 
 پایین

14 60% 8 40% 14 60% 8 40% 0 11% 1 41% 

انحراف 
 %81 10 %40 18 %00 14 %40 8 %01 11 %40 18 فکری

اتالف 
زمان 
 وریبهره

4 40% 0 11% 1 41% 4 10% 4 10% 1 41% 

 وریبهره
 %10 4 %11 0 %40 4 %10 10 %10 4 %10 4 پایین

مشکالت 
 پذیریاطمینان

کیفیت 
پایین 
 اطالعات

10 10% 4 40% 14 00% 14 60% 1 41% 8 40% 

 LinkedIn 10%، Foursquare، %11 بو فیسدر  اتالف وقتکه  دهدیمنشتتتان  هایافته

 و بو فیسدر  انگیزه کاری پاییناستتتت   %00تویتر  و ،%10، یوتیوب %11 هایکیو، 10%

Foursquare 60%، LinkedIn انحراف استتتت  %11 یوتیوبو  ،%41 یترتو ،%40 هایکیو و 

 ، و%00 هتتایکیو ،LinkedIn 01% ،%81، تویتر %40و یوتیوب  بو فتیتس  در  فتکتری  

Foursquare40%  در وریبهرهزمتتان  اتالف استتتتت Foursquare  بو فیس ،%41و تویتر 

40%، LinkedIn 11%، در پایین وریبهرهاستتت   %10و یوتیوب  هایکیو Foursquare 10%، 

پتتایین  یفیتتتک استتتت  LinkedIn 10% ،بو فیس، و تویتر، %11 یوتیوب ،%40 هتتایکیو

 ،Foursquare00%اجتماعی استتت در  یهارستتانه پذیریاطمیناناطالعات که از مشتتکالت 

 است  LinkedIn 40%و  %41، یوتیوب %40 یترتو ،%10 بو فیس، %60 هایکیو

 در تحقیقات علمی ابزار کار عنوانبهاستتتتفاده از رستتتانه اجتماعی  یبمعا ،4شتتتکه در 

 ت:آورده شده اس شدهخالصه صورتبه
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  ت علمیاستف ده از رس    اجتم عی در تحقیق بیمی  .4شکل 

 اجتماعی در تحقیقات به شر  زیر است: یهارسانهاستفاده از  مزایای

مزیت مهم دارد: برقراری ارتباط آستتتان استتتت؛ بازیابی  0استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی 

ار ک یریپذانعطافو رسانه اجتماعی  شودو با ستهولت انجام می ستریع   صتورت بهاطالعات 

 ایبکهشت کند  برقراری ارتباط از طریق ارتباط می یرپذامکاندر محه و زمان را برای محقق 

   کار باشودیمانجام  ،ضتروری استت   متخصتصتان  تخصت  که در کار   گذاریاشتترا  و 

 انآس یابیدست امکاناطالعات از اهمیت بستیار زیادی برخوردار استت؛ و رسانه اجتماعی   

م و در دنیای علپیگیری سریع و  کندیمرا فراهم  روزآمد شده، ارزان یا رایگان به اطالعات

از همتته اینکتته این امکتتان را برای  ترمهم  کنتتدیممنظم و صتتتحی  دنبتتال  طوربتتهپژوهش 

 را کدیگری هاییدهاصحبت کنند و عقاید و تا آزادانه با یکدیگر  کندیمفراهم  متخصتصان 

 د نیکسان نشان ده صورتبه
  

حجم زیاد اطالعات 

بی ارزش

اتالف وقت•

انگیزه کاری پایین•

انحراف فکر•

اتالف زمان بهره وری•

بهره وری پایین•

ن مشکالت اطمینا

پذیری

کیفیت پایین اطالعات•
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 اجتم عی در تحقیق ت علمی یه رس   . مزای ی استف ده از 3جدول 
 تویتر یوتیوب هایکیو LinkedIn Foursquare بوکفیس مزایا

 دسترسی به

 جامعه

 %40 8 %01 0 %41 1 %10 10 %40 18 %40 18 ایشبکهارتباط 
 گذاریاشترا 

 %00 14 %01 11 %80 16 %40 8 %41 14 %40 18 تخص 

بازیابی 

 اطالعات

اطالعات بروز 
 %01 11 %40 18 %40 8 %60 14 %00 14 %40 18 شده

اطالعات ارزان 
 %41 14 %41 14 %100 40 %60 14 %40 18 %81 10 یا رایگان

اطالعات 
 %40 18 %40 18 %100 40 %10 10 %40 18 %40 18 الوصولسهه

 %40 18 %40 18 %01 11 %80 16 %41 14 %100 40 پیگیری سریع

رئیس 

خود 

 بودن

 %81 10 %81 10 %40 18 %01 11 %100 40 %81 10 مدیریت زمان

 %81 10 %40 18 %01 11 %81 10 %40 18 %100 40 دموکراسی

 ، تخص گذاریاشترا و  ایشبکهارتباط  یهاشاخ دستترستی به جامعه،   مزیت  در

، LinkedIn 40% و بو فیسدر  ایشبکهارتباط که  دهدیمنشتان   هایافتهشتناستایی شتدند     

Foursquare 10% ،گتتذاریاشتتتترا   استتتتت %40تویتر  و ،%01، یوتیوب %41 هتتایکیو 
، یوتیوب %80 هتتایکیو، LinkedIn 41% ،Foursquare 40%، %40 بو فیسدر  تخصتتت 

اطالعات بروز شتتتده،  یهاشتتتاخ بازیابی اطالعات مزیت    دراستتتت %00تویتر  و ،01%

 هافتهیا ستریع شتناستایی شدند     یگیریپ، الوصتول ستهه اطالعات ارزان یا رایگان، اطالعات 

، LinkedIn 00% ،%40 یوتیوبو  بو فیسدر  اطالعتات بروز شتتتده کته   دهتد یمنشتتتان 

Foursquare 60% ،هایکیو در اطالعات ارزان یا رایگان استتت  %01تویتر  و ،%40 هایکیو 

اطالعتتات  استتتتت  LinkedIn 40% ،Foursquare 60%، %41، یتوتتیتوب و تتویتتتر       100%

 LinkedIn 40% ،Foursquare ، یوتیوب، تویتر وبو فیس، %100 هایکیودر  الوصولستهه 

، %40، یوتیوب و تویتر LinkedIn41% ،%100 بو فیسدر  ستتتریع یگیریپ استتتتت  10%

Foursquare 80% ،مدیریت زمان  شاخ  4رئیس خود بودن، مزیت در  است  %01 هایکیو

 ،LinkedIn 100%در  نمدیریت زماکه  دهدیمنشان  هایافتهو دموکراستی شتناسایی شد که   

در  دموکراستتی استتت    Foursquare 01%، %81و تویتر  یوتیوب ،بو فیس، %40 هایکیو
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، %01 هتتاییکو ،%81و تویتر  Foursquare ،%40 یوتیوبو  LinkedIn، %100 بو فیس

 است 

 ابزار اطالعاتی و ابزار تحقیقاتی عنوانبهمزایای استفاده از رسانه اجتماعی را  1در شکه 

  دهدیمنشان 

 
  ت علمی. مزای ی استف ده از رس    اجتم عی در تحقیق1شکل 

 اارزشبیک ابزار  عنوانبه، زنبوریالنهاجتماعی مبتنی بر مدل  یهارسننانه :4پرسننش 

 ؟یابدیمتحقیقاتی چگونه گسترش 

متفاوتی در مورد مزایای استتتفاده از رستتانه اجتماعی   هاییدگاهدقبه  ستت الاگرچه در 

زار اباستتتفاده از  – همه یک پیام داشتتت کهنظرات قبلی  ستت االتمطر  شتتد، اما در تمامی 

اگر  ،اندهندگپاسخضروری است  طبق گفته برخی اجتماعی در تحقیقات علمی  هایرسانه

 ن زمانتریکوتاهدر  توانیدیمبا استتتتفاده از رستتتانه اجتماعی  خواهیدیمشتتتما بدانید که چه 

لب در اغ هرحالبه  دستتترستتی داشتتته باشتتید آورید و به افراد مختلف به دستتترا  اطالعات

ممکن  دنویسییم یافزارنرمزمانی که کدهای  مثالًمثبت دارند   یراتتثث هارسانهاوقات این 

هندسان این مشکه را با م توانیدیماست متوجه چیزی نشوید اما با استفاده از رسانه اجتماعی 

 پیدا کنید  یحلراهدیگر مطر  و برای آن 

دسترسی به

جامعه

ارتباط شبکه ای•

اشتراک گذاری تخصص•

بازیابی  

اطالعات 

اطالعات بروز شده•

اطالعات ارزان یا رایگان•

اطالعات سهل الوصول•

پیگیری سریع•

رییس خود 

بودن

مدیریت زمان •

دموکراسی•
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ر خالقانه تعاملی هستند که ب یهابرنامهاجتماعی  یهارستانه  ،زنبوریالنه مدلطبق نظریه 

مدل از طریق کاربر پژوهی و تولید محتوا  که این اندشدهساختهکاربردی  یهابلو استاس  

 یهاستتتازمانو  هادانشتتتگاهتبادل دانش و ارتباطات علمی در  توانتد یمتوستتتط کتاربران،  

  دقرار گیر مورداستفاده ،رسیدن به اهداف مشخ  برای پژوهشی

 اجتم عی یه رس   در  ز بوریال  مدل  یه بلوک. وضییت 4جدول 
 تویتر یوتیوب هایکیو LinkedIn Foursquare بو فیس مدل یهابلو 

 %40 18 %10 10 %41 1 %40 18 %01 11 %01 11 حضور

 %10 10 %10 4 %81 10 %40 4 %40 18 %40 18 هویت

 %00 14 %01 11 %40 18 %40 8 %100 40 %100 40 گذاریاشترا 

 %40 8 %01 11 %80 16 %10 10 %40 18 %40 18 ارتباطات

 %40 4 %11 0 %81 10 %40 4 %40 18 %80 16 شهرت

 %80 16 %40 8 %40 4 %40 4 %40 18 %40 18 هاگروه
گفتگوها 

 مکالمات()
18 40% 18 40% 1 41% 0 0 4 10% 1 41% 

شامه حضور  زنبوریالنهمدل گانه  0 یهابلو  بو فیسدر  که دهدیمنشتان   هایافته

، %40 هاگروه، %80، شتتتهرت %40، ارتباطات %100 یگذاراشتتتترا ، %40، هویتت  01%

 0 یهابلو  LinkedIn در توستط متخصتصتان شتناستایی شدند       %40مکالمات( )گفتگوها 

، ارتباطات %100 یگذاراشتتترا ، %40، هویت %01شتتامه حضتتور   زنبوریالنهگانه مدل 

سایی توستط متخصتصتان شتنا     %40مکالمات( )، گفتگوها %40 هاگروه، %40، شتهرت  40%

، %40، هویت %40شامه حضور  زنبوریالنهگانه مدل  0 یهابلو  Foursquareشتدند  در  

مکالمات( )، گفتگوها %40 هاگروه، %40، شتتتهرت %10، ارتباطات %40 یگذاراشتتتترا 

 زنبوریالنهگانه مدل  0 یهابلو  هایکیوتوستتط متخصتتصتتان شتتناستتایی شتتدند  در  41%

 هاگروه، %81، شهرت %80، ارتباطات %40 یگذاراشترا ، %81، هویت %41شامه حضور 

 نداعضای پنه بررسی اعتقاد داشت همه متخصصان، توستط متخصتصتان شناسایی شدند     40%

 ت  دراستتت ستتتویهیکجایگاهی ندارد و ویکی  هایکیومکالمات( در )بلو  گفتگوها  که

 گذاریاشترا ، %10 ، هویت%10شامه حضور  زنبوریالنهگانه مدل  0 یهابلو  یوتیوب

توسط متخصصان  %10مکالمات( )، گفتگوها %40 هاگروه، %11، شتهرت  %01 و ارتباطات
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، هویت %40شتتامه حضتتور  زنبوریالنهگانه مدل  0 یهابلو  تویتر  در شتتناستتایی شتتدند

، گفتگوها %80 هاگروه، %40، شتتتهرت %40، ارتبتاطتات   %00 گتذاری اشتتتترا ، بته  10%

 توسط متخصصان شناسایی شدند  %41مکالمات( )

 گیرینتیجهبحث و 

حیط مبه  را محتوای ستازمانی ایستتای گذشته   برخط را متحول نموده استت و فضتای   4وب 

در محیط یک رسانه اجتماعی، این موضوح  تبدیه کرده استت   ،شتده یتهداپویای  یتعامل

تماعی اج یهاشتتبکه(، اهیکیها، و)وبالگ انتشتتاراتی نظیر هاییتستتادر  افرادبه مکالمات 

 ییهاتی، توییتر(، و ستتتانظیربالگ هتا )  (، میکروLinkedIn، Foursquare، بو فیس)

در  بو سفی  تبدیه شده است یوتیوب(، و غیره مثالعنوانبهمحتوا ) گذاریاشتترا  رای ب

 شد کهداده مقاله نشان  یندر ا  قرار دارد هاستایت وب یدترینپر بازد 1حال حاضتر در رتبه  

غییر تا نحوه ت کردنداجتماعی تمرکز  یهارستتانهبر روی اجزاء ستتازنده بنیادین  متخصتتصتتان

ستتتازه  ، هفتزنبوریالنه در  کنند  با این هدف، مدل متخصتتتصتتتان را بهتر بتوانندرفتار 

و بتته  هتتا، شتتتهرت، گروه(مکتتالمتتاتگفتگوهتتا )، ارتبتتاطتتاتهویتتت، حضتتتور،  کلیتتدی

  کندیم جامعه پیشنهاد یاجتماعی و نیازهای تعامل یهارسانهرا برای در   گذاریاشترا 

ر تبادل و د مختلف یهاوهیشبه  متخصصانبه  زنبوریالنه اجتماعی بر مبنای مدل یهارستانه 

ه ب از: اندعبارت هاوهیشتتت نیا  کندیماشتتتترا  دانش برای انجام تحقیقات علمی، کمک 

اطالعات، مالقات و  روزرسانیبه، و اشترا  دانش تبادل اطالعاتاطالعات،  آوردن دست

در را  LinkedInو  بو فیساز متخصصان  %100 که متخصتصان با ستایر   ایشتبکه ارتباط 

 موفق دانستند  هاوهیشاین 

شدن  ارزشبیباعث اتالف وقت و  اجتماعی در تحقیقات علمی یهارستانه  یریکارگبه

ه دیگر   مشکشودیم وریبهره پایین آمدن یجهدرنتانگیزه کم و  ی،فکر انحراف ،زمان کار

اجتماعی استتت  امروزه تمایز قائه  یهارستتانه اطالعات موجود در پذیریاطمینان مربوط به

 آراده فتشود  اساطالعات مشتکلی بزرگ محسوب می  ارزشبیو  باارزششتدن میان منابع  

 پایین شتتتود  یفیتباکآمتدن اطالعات   بته وجود بتاعتث    توانتد یمنشتتتده  ییتد تتث اطالعتات  

اری ارتباط برقراجتماعی در تحقیقات علمی توسط متخصصان باعث  یهارسانه یریکارگبه
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 ،است ضروری متخصصانتخص  که در کار  گذاریاشترا و  ایشتبکه از طریق ارتباط 

تی فرص   کار با اطالعات از اهمیت بستیار زیادی برخوردار است؛ و رسانه اجتماعی شتود یم

یری پیگو  کندیمرا فراهم  روزآمد شده، ارزان یا رایگان به اطالعات آسان یابیدستبرای 

که از همه این ترمهم  کندیمطور منظم و صتحی  دنبال  هبرا در دنیای علم و پژوهش ستریع  

اید و صتتحبت کنند و عقتا آزادانه با یکدیگر  کندیمفراهم  متخصتتصتتاناین امکان را برای 

  به اشترا  بگذارندیکسان  صورتبه را یکدیگر هاییدها

ه که مسائ متخصصان، واض  استتوسعه رسانه اجتماعی با اهداف کاری  در خصتوص 

اجتماعی  یهارسانهنگاه خود را به  بایستیمردم  اینکه   نخستشتوند حه  بایستتی یمزیادی 

 نالسانه اجتماعی یک کار که کنندیمهم بستیاری از متخصتصتان تصتور      هنوزتغییر دهند  

سمی ر صورتبهاجتماعی  یهارسانه الزم است که لذا  استسرگرمی  برایصرف ارتباطی 

 یو ستتازمان پژوهشتت هادانشتتگاهمتخصتتصتتان در ابزار ارتباطی و کانال اطالعاتی به  عنوانبه

 هانآ ایستی برجسته شود و در مورد معایبتفاده از رسانه اجتماعی ب  مزایای اسندمعرفی شو

  گردد یرساناطالحنیز 

ین هم هستتتتند  شتتتاید یرمفیدغاجتماعی ترکیبی از اطالعات مفید و  یهارستتتانهامروزه 

زه نقش حودر مستهله باعث شتده استت که متخصتصان نسبت به استفاده از آن مردد باشند      

کارکردی  بلو  0، زنبوریالنه مدل مبنای بر اجتمتاعی در تحقیقات علمی،  یهتا رستتتانته 

، (مکالماتگفتگوها )، ارتباطاتهویت، حضتتور،  ازجمله در پژوهش حاضتتر، موردبررستتی

بیشتتترین کاربرد را در بین  LinkedInو  بو فیسدر  گذاریاشتتترا و  ها، شتتهرتگروه

 عنوانبهاز رسانه اجتماعی  برای استفاده لذا متخصتصتان حوزه حفاظت رقمی داشتته استت     

از بسیاری جهات اصال  شوند،  هارسانهبرای متخصتصتان الزم است که این    منبع اطالعاتی

باشد که  در بین متخصصان، شاید الزم بو فیسوستیع   کارگیریبهبا توجه به  مثالعنوانبه

ه این دهد که البت ی تحقیقاتیبردکار یهاجنبته  بته ستتتمتت  کتامته   جهتت  تغییر  بو فیس

برای اهداف پژوهشی  بو فیس یهابرنامهرد تا از اما این امکان وجود دا استت   یرممکنغ

علمی از این  هاییشهمااستتفاده کرد که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در  
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ون موجود همچ یهابرنامهاز و یا  شودیمعلمی استفاده  نظرو تبادل یرستان اطالح ابزار برای

  استفاده کرد منابع تحقیقاتیو تبادل  ایشبکهمنظور ارتباط هبدروازۀ پژوهشی 

چهار دستتتتاورد را  ،زنبوریالنه مدل بر مبنای علمی اجتماعی در تحقیقات یهارستتتانه

 :دهدیارائه م را علمی و تبادل دانش بین متخصصان برای تحقیقات

 تبادل دانش بین  در تواندیم اجتماعی یهارستتتانه زنبوریالنته  متدل  کلیتدی  اجزای

 یو نحوه ینیازهای تعامل مختلف علوم و نیز برای در  یهتا حوزهدر  متخصتتتصتتتان 

 به کار گرفته شود  تغییر این نیازها در طول زمان

 یهارستتتانهخاص  یهادهیپداجتماعی و روابط عمومی که  یهارستتتانه متخصتتتصتتتان 

ای زوای ارتباط دادنرا برای  زنبوریالنه ممکن استتتت مدل کنندیاجتماعی را مطالعه م

مختلف مربوط به این کانون ستتودمند یابند  برای نمونه،  ستت االتو  هاهیپژوهشتتی، نظر

 و هتتاهیتتممکن استتتت بخواهنتتد نظر کننتتدیتمرکز م هتتاتیتتکستتتانی کتته بر تغییر هو

 اضافه کنند  ایو ها و روابط ثابت ، گروهاعتبار(شهرت )خود را برای  یهاپرسش

  یابیالحاطرشته علم اطالعات و دانش شناسی که به مطالعه رفتارهای  متخصصانبرای، 

 ، مدلهستتتتند مندعالقه ، بازیابی اطالعات و تعامه انستتتان و اطالعاتاطالعاتی ستتتواد

اء زبه تعادل دقیقی بین اج هارستتتانهخاص مفید استتتت، زیرا اکثر  طوربته  زنبوریالنته 

برای هر جزء و ستتپس ادغام مجدد  هاهینظر یآورجمع  اندافتهیدستتتستتازنده مختلف 

 یهاانیبنبه ساخت ترکیبات قدرتمند و جدید  تواندیم زنبوریالنه ها در چارچوبآن

 ر،رابط کارب، رایانه اطالعات و با انستتاناجتماعی، تعامه  یهارستتانهبرای مطالعه  نظری

 و غیره کمک کند  یابیاطالحرفتارهای محتوا،  گذاریاشترا 

  و مفید بودن از یریپذدستتتترساجتماعی به دلیه ماهیت  یهارستتتانه یهاکانالبرخی 

و  هابو سیفو  هایکیوجتذابیتت ختاصتتتی برای متخصتتتصتتتان برخوردارنتد: مانند      

برای  انحصتتتاراًکه  ییهاشتتتبکهعلمی  آگتاهی از رستتتانته اجتماعی برای    یهتا انجمن

 مانند دروازه پژوهشی باید افزایش یابد  اندجادشدهیامتخصصان و دانشمندان 

 انجام شود: زیر یهاحوزهی در بیشتر که تحقیقات شودیمپیشنهاد  بنابراین
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 متخصصانبرای  شتده یطراح اجتماعی موجود یهارستانه  یهابرنامهتحقیق بر روی  -

آن در تبتتادل و انتقتتال دانش بین  و نقش نظیر دروازه پژوهشتتتی علوم اجتمتتاعی

 ؛متخصصان

 وانندتیم که ،هرزنگاری و مطالب غیر مرتبط در رسانه اجتماعیمطالعه و شتناستایی    -

 ؛شوند متخصصانمانع کار 

اجتماعی مفید برای  یهارسانه یهامدلمناستب و   ابزارهای ارتباطیطراحی و ایجاد  -

 در تحقیقات علمی؛ متخصصانتبادل دانش بین 
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