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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت آلودگی اطالعات در شبکه های اجتماعی - علمی و ارائة 
راهکارهای مناســب به اعضای شبکه برای کاهش نقش منفی خودآرشیوی آن ها در آلودگی اطالعات 
شــبکه های اجتماعی - علمی آکادمیا و مندلی است. در این پژوهش از روش مروری - تحلیلی با رویکرد 
توصیفی استفاده شده است که در آن پژوهشگران به معرفی شبکه های اجتماعی - علمی آکادمیا و مندلی و 
بررسی وضعیت اطالعات موجود در آن ها می پردازند. با توجه به ویژگی های این شبکه ها، راهکارهایی برای 
کاهش آلودگی اطالعات در شبکه های مذکور ارائه می شود. یافته ها حاکی از آن است که خودآرشیوی 
اعضا ســبب افزایش آلودگی اطالعات ـ  همچون به روز نبودن، چندزبانه  بودن، ناخوانا بودن، دروغین و 
نامعتبر بودن، تکراری بودن، و نقص اطالعات در شبکه های اجتماعی  ـ شده است. امروزه، شاهد افزایش 
روزافزون کاربران شبکه های اجتماعی و به  تبع آن افزایش بی رویه و غیرقابل جلوگیرِی اطالعات ناخواسته 
هستیم. بنابراین، اطالعات اشتباه، حجم زیاد آن ها و آلودگی اطالعات از جمله مشکالتی است که شبکه های 
اجتماعی، به منزلة بخشی از فضای مجازی، با آن دست و پنجه نرم می کنند. این پژوهش نشان می دهد که با 
ارائة راهکارهایی به اعضاـ  از جمله وضع و اعمال استانداردها و قواعد به منظور کنترل دقیق داده های ورودی 
به شبکه ها، استفاده از تکنیک های نام گذاری استاندارد برای ورود اطالعات، و برقراری پیوند بین گروه ها 

برای دسترسی مشترک به مقاالتـ  می توان از آلودگی اطالعات در این فضای مجازی کاست.

کلیدواژگان
آکادمیا، آلودگی اطالعات، خودآرشیوی، شبکه های اجتماعی، مندلی.
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مقدمه
راه های انتقال دانش به واسطة تقابل میان فناوری مبتنی بر وب و جنبه های قانونی و اقتصادی، و 
سیاست های انتشارات علمی گسترش یافته است. یکی از علل این تغییر وضعیت دسترسی آزاد به منابع 
است )کیم1، 2010(. در سال های اخیر نویسندگان در حوزه های موضوعی متفاوت به انتشار آثار خود 
در قالب های مختلف، چون مقاالت مجالت علمی، کتاب ها، سخنرانی ها، تصاویر، و فایل های صوتی 
و ویدیویی، پرداخته اند؛ نیز نویسندگان به تازگی به آرشیوسازی آثار تحقیقاتی خود در وب سایت های 
شخصی شــان اقدام می کنند؛ از این فرایند به »خودآرشیوی« تعبیر می شود. به بیان دیگر، منظور از 
خودآرشیوی این است که نویسنده ای متن کامل آثار عملی را در یک آرشیو سازمانی یا وب سایت 
شخصی قرار دهد )اجاق و کوشا، 1390(، غافل از اینکه هر چه تولید اطالعات زیادتر شود آلودگی 

اطالعات نیز بیشتر خواهد شد.
از دیگر سو، شکل گیری شبکه های اینترنت، بیت نت، و مانند آن و پیشرفت نشر الکترونیکی 
بیش از پیش در انفجار و آلودگی اطالعات نقش دارند. نوشته های بسیاری نیز با داده های نادرست و 
ضد و نقیض منتشر شده است، زیرا خواننده قادر به تشخیص صحت و سقم اطالعات نیست یا اثر ارزش 
بررسی و ارزیابی ندارد. بنابراین، در این موقعیت به جای انفجار اطالعات با مسئلة آلودگی اطالعات 

مواجهیم. )نوروزی، 1381(
در عصر حاضر، شبکه های اجتماعی و تعامل بین افراد موجب افزایش و سرعت در انتقال و 
انتشار اطالعات شده است. در سال های اخیر، شماری از شبکه های اجتماعی ظهور کرده  اند؛ این شبکه ها 
امکان ساخت شبکه های تخصصی را در اختیار محققان قرار می دهند. به کمک این شبکه های تخصصی، 
محققان می توانند در زمان ها و مکان های متفاوت برای مالقات افراد دور هم جمع شوند و تجارب خود 
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را به اشتراک بگذارند. عضویت محققان دانشگاهی در شبکه های اجتماعی - تحقیقاتی و بارگذاری 
مقاالت پژوهشی در این شبکه ها زمینة انتشار و اشتراک دانش و همچنین همکاری های علمی، باال 
رفتن تعداد ارجاعات به تولیدات پژوهشی، ارتقا رتبة علمی، افزایش مشاهده پذیری محققان در محیط 
وب، و باال رفتن ضریب دسترسی به مقاالت از طریق موتورهای جست وجو را به همراه خواهد داشت. 

)بتولی، 1392؛ نیازمند، 1392(
شــبکه های اجتماعی تأثیر بسزایی در انتشار اطالعات با هزینه های کم و در نتیجه گرایش 
نویسندگان به خودآرشیوی داشته است. اما، از سوی دیگر، افزایش تولید اطالعاْت آلودگی اطالعات 

را نیز به همراه داشته است. 
روشپژوهش

پژوهش حاضر به روش مروری تحلیلی و با رویکرد توصیفی است. در این پژوهش، به معرفی 
شبکه های اجتماعی - علمی آکادمیا و مندلی و بررسی وضعیت اطالعات موجود در آن ها  پرداخته شده 

است. سپس، برای کاهش آلودگی اطالعات در شبکه های مذکور پیشنهادهایی ارائه شده است.
پیشینۀپژوهش

مروری بر پژوهش های انجام شــده نشان می دهد که دربارة آلودگی اطالعات ناشی از روند 
خودآرشــیوی کاربران در فضای مجازی مقاالت فراوانی به زبان فارسی و انگلیسی به رشتة تحریر 
درآمده است. اما، در معدود مقاالتی به جایگاه خودآرشیوی کاربران شبکه های اجتماعی پرداخته  شده 
است و نقش منفی خودآرشیوی پژوهشگران عضو شبکه های اجتماعی علمی، از جمله آکادمیا و مندلی، 

تا کنون بررسی نشده است. از این رو، مقاالت آلودگی و خودآرشیوی را جداگانه بررسی کرده ایم.
در سرمقاله ای با عنوان »جریان آزاد اطالعات« )بی نا: 1379( آمده است: »در عصری که شاهد 
انفجار اطالعات هستیم دسترسی به اطالعات ارزش ندارد، بلکه تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطالعات 
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حائز اهمیت است ـ  که در حفظ اطالعات امنیتی کشور این اصل بسیار مورد توجه است.«
امیر یگانه )1380( در ترجمة مطالعه  ای با عنوان »انفجار اطالعات و آیندة وب« اشاره می کند 
که اینترنت دورة ُپرشکوهی را طی می کند و حجم انبوهی از اطالعات در حال تولید است؛ اینترنت بین 
کاربران اینترنت و تولیدکننده های اینترنتِی غالباً سازمانی ارتباط برقرار کرده است و نیاز های اطالعاتی 

کاربران را رفع می کند.
نوعی پور )1382( در مطالعه ای با عنوان »اطالعات زیادی: آثار و پیامدها« به مفهوم آلودگی 
اطالعات در بستر اینترنت می پردازد و یک نمونة آن را ارسال نامه ها و پیام های مکرر تبلیغاتی به پست 
الکترونیکی کاربران معرفی می کند. او اشــباع اطالعات را، که امروزه با روی کار آمدن انواع ابزار 
فناوری اطالعاتی پیشرفته معنا و مفهومی تازه به خود گرفته است، دارای آثار و پیامدهایی می داند که 

بر ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ... جوامع تأثیرگذار است.
ســردارنیا )1386( فناوری های نو اطالعاتی و ارتباطی را اصلی ترین عامل تحوالت سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی معرفی می کند؛ این فناوری ها در دهکدة جهانی امروزی مسبب تضعیف 
دولت های ملی، اشاعة اطالعات سیاسی، و درگیرسازی مدنی یا مشارکت سیاسی افراد و گروه هاست.

آزادی بیان در مطالعة حبیب زاده و عصاره )1390( با عنوان »محدودیت های دسترســی به 
اطالعات در اینترنت« همان آزادی در جست وجوی فعـال اطالعات از منابع آن است و اشخاصی که 

از حق آزادی بیان برخوردارند باید از حق دسترسـی بـه اطالعات نیز برخوردار باشـند.
طی بررسی های انجام شده مقاالتی که به مقولة آلودگی اطالعات پرداخته اند به شرح زیر است:
طبق تعریــف جهانگیری )1393( از آلودگی اطالعات، آلودگــی اطالعات یکی از انواع 
آسیب های اطالعاتی است که شــامل در هم آمیخته بودن اطالعات صحیح و نادرست، دگرگونِی 
کیفیت یا صحت اطالعات، و زیادی و تکراری بودن اطالعات است. امروزه، با پیشرفت فناوری های 
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اطالعاتی و ارتباطاتی و بهره مندی روزافزون کاربران از آن ها، سرعت تولید و انتقال اطالعات افزایش 
یافته است؛ به گونه ای که شاهد انفجار اطالعات هستیم که باعث حضور منابع ضد و نقیض و نادرست 

به صورت عمدی و غیرعمدی در بین منابع است.
فلوریدی2 )1996( در مطالعه ای با عنوان »اینترنت به عنوان بزرگراه آلودگی اطالعات« اشاره 
می کند که هرچند برای کاربران امری باورنکردنی است که اینترنت از عوامل اصلی اشاعة آلودگی 
اطالعات است، ابزار تعامل یکی از عوامل تولید و اشاعة آلودگی اطالعات محسوب می شود که زندگی 

روزمرة مردم را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
ماتزات3 )2004( در مطالعه ای، ضمن تحلیل نقــش گروه های بحث علمی در ایجاد روابط 
غیررسمی علمی، نقش بارز مقاالت و مجالت علمی ارسالی در تسهیل و تشدید روابط علمی پژوهشگران 
را بررسی می کند. بنا بر نظر وی، هیچ شاهدی مبنی بر نقش برابر منابع اطالعاتی فراوان در روابط علمی 

مخصوصاً در شبکه های اجتماعی وجود ندارد.
استال4 )2006( در مطالعه ای با عنوان »افتراق و اشتراک در اطالعات و اطالعات اشتباه عمدی 
و اطالعات اشتباه غیرعمدی: پژوهشی با دید انتقادی« با دیدی انتقادی به بررسی اطالعات، اطالعات 
اشتباه عمدی، و اطالعات اشتباه غیرعمدی می پردازد و بیان می کند که اطالعات بهتر و بیشتر الزمة 
مدیریت بهتر فعالیت هاست و وظایفی از جمله تولید و گردآوری اطالعات را می توان به سیستم های 

اطالعاتی نسبت داد.
چمبرلِین5 )2009( در مطالعه ای با عنوان »توییتر مسیری برای آلودگی اطالعات«، با معرفی 
توییتر به عنوان کانالی برای تولید اطالعات فراوان و توصیف نقش عمدی و غیرعمدی آن در آلوده 

کردن اطالعات، آن را ابزاری قدرتمند در به وقوع پیوستن چنین پدیده ای معرفی می کند.
لوندسکی6 و دیگران )2012( در مطالعه  ای با عنوان »آلودگی اطالعات و صحت آن: تأثیر 
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مداوم و عدم ســوگیری موفق« آلودگی اطالعات و باورهای اشــتباه مردم را دغدغة همگانی ذکر 
می کند و بیان می کند که راه  از بین بردن این پدیده نخست شناخت دقیق پدیدة آلودگی اطالعاِت 
شــایع در جامعه و ســپس تالش های فردی با در نظر گرفتن ابعاد روانی و اجتماعی و... در جهت 
کاهش تولید آلودگی اطالعات با شناخت عوامل آلوده کنندة اطالعات است؛ به گونه ای که پاسخ گوی 

روزنامه نگاران، آموزگاران، متخصصان بهداشت و علم سالمت و متخصصان علوم ارتباطات باشد.
شون7 و دیگران )2013( در مطالعه ای با عنوان »قدرت پیش بینی با شبکه های اجتماعی« بیان 
می کنند که تعامالت کاربران از علل به وقوع پیوستن پدیدة آلودگی اطالعات است که خود می تواند 
پیش بینی کنندة وقایع سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی مبتنی بر عملکرد شبکه های اجتماعی باشد. بنابراین، 
با درک قدرت پیش بینی و محدودیت های شبکه های اجتماعی ـ  که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

استـ  می توان از توقعات اشتباه، آلودگی اطالعات و نتیجه گیری های غیرمنطقی جلوگیری کرد.
فالیس دی.8 )2014( در مطالعه ای با عنوان »تحلیل کاربردی آلودگی اطالعات« بیان می کند 
که تبلیغات دولت، تبلیغات گمراه کنندة اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، و وب سایت هایی جعلی اطالعات 
گمراه کننده اند که باعث آسیب  رساندن به زندگی مردم می شوند. فالیس دی. تأکید می کند که، برای 
داشتن دید انتقادی نسبت به صحت و کیفیت اطالعات موجود، باید به درک عمیق مفهوم آلودگی 

اطالعات با کمک فیلسوفان و متخصصان اطالعات پرداخت.
در راستای پژوهش حاضر، به بررسی مقاالتی در زمینة خودآرشیوی نیز پرداخته ایم:

اجاق و کوشا )1390( به این نتیجه رسیدند که، با توجه به مؤثر بودن خودآرشیوی در اشاعة 
اطالعات، این مفهوم آنچنان که باید در میان محققان ُپرکار ایرانی به کار گرفته نشده است. همچنین، 
این پژوهش نشــان داد که فرهنگ خودآرشیوی به دلیل ناآگاهی، نگرانی از خودآرشیوی و نقض 
حقوق مالکیت معنوی توسط مجالت، و ترس از انتشار نتایج غلط از جمله دالیلی است که می تواند 
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مانعی محسوب شود.
فهیم نیا )1392( در پژوهشــی به این نتیجه رســید که اعضای هیئت علمی علم اطالعات و 
دانش شناسی تمایل نسبتاً زیادی به خودآرشیوی در وب سایت شخصی و سازمانی دارند و از دسترس پذیر 

کردن مقاالت خود به صورت آزاد استقبال می کنند.
طبق تعریف ســرجیو )2013( نیز، خودآرشیوی »عمل قرار دادن مقاالت علمی به صورت 
آنالین اســت.« هنگامی که شما از خودآرشیوی استفاده می کنید، در واقع، در دسترس قرار گرفتن 
قابل استفاده شدن است که در نتیجة دسترسی و تأثیر آن و تعداد ارجاعات و استنادات آن را افزایش 

خواهد داد.
پژوهش های انجام  یافته نشــان داد مدت مدیدی است که افراد اینترنت را به جهت تسهیل و 
تسریع در دسترسی بیشتر به اطالعات انتخاب کرده اند. در حالی  که محمل هایی نظیر مجالت دسترسی 
آزاد و خودآرشیوی مدارک الکترونیکی نیز به تسهیل فرایند خودآرشیوی مشغول اند )قانع، 1383(. 
از سوی دیگر، محیط وب فضا را برای انواع اطالعات فراهم کرده است و همین امر دلیلی بر رخ دادن 
پدیدة انفجار اطالعات در اینترنت و شبکه های اجتماعی است. این در حالی است که همین امر آزادی 
بیان و دسترسی آزاد کاربران به اطالعات )حبیب زاده و عصاره، 1389( مطلوب را تحت الشعاع خود 
قرار داده است و محدودیت هایی در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، و... به وجود آورده است.

یافتهها
آکادمیا

شبکة اجتماعی آکادمیا یکی از مهم ترین شبکه های اجتماعی - پژوهشی ا ست که در سال 
2008 ریچارد پرایس9 آن را راه اندازی کرد. در حقیقت، این شبکه از دیگر شبکه های اجتماعی - 
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تحقیقاتی است که عضویت در آن رایگان است. در نوشتار های مختلف، شبکة اجتماعی آکادمیا 
با عناوین گوناگونی معرفی شده است، از جمله »شبکة اجتماعی - تخصصی محققان دانشگاهی«، 
»شبکة اجتماعی برای دانشمندان«، »شبکة اجتماعی پژوهش محور«، »فیس بوکی برای دانشمندان«، 
»سایت راهنمای پژوهش«، »شبکة اجتماعی مشارکتی«، و »شبکة اجتماعی آکادمیک«. آکادمیا 
ابزاری مؤثر و قدرتمند برای نشــر آثار پژوهشی دانشگاهیان به شمار می آید. پروفایل آکادمیا 
علمی محور است و شامل اطالعات زیر است: اطالعات شخصی، جزئیات تماس، عالئق تحقیقاتی، 
مطالب بارگذاری شده، ارتباطات، و دنبال کردن مقاالت. از دیگر مزایای آن این است که محققان 
بعد از بارگذاری مقاالت خود می توانند دربارة اینکه چه کسی مقالة آن ها را دنبال کرده و چه کسی 
آن را دانلود کرده مطلع شوند و به منظور برقراری همکاری های بین المللی امکانات و تمهیداتی را 
در بستر مجازی خود فراهم کنند. می توان گفت آکادمیا ابزاری قدرتمند است که کاربران در آن 
پرونده های شخصی علمی می سازند و آخرین یافته های خود را به اشتراک می گذارند و از آخرین 
یافته های دیگر اعضا آگاه می شوند. پژوهشگران عضو آکادمیا این امکان را دارند که تألیفات خود 
را از طریق شــبکه های اجتماعی آکادمیا در دسترس سایر محققان قرار دهند. پژوهشگران قادر 
خواهند بود مقاله، کتاب، سخنرانی، پایان نامه، مقالة همایش، پیش نویس ها و سایر مدارک آموزشی 
خود را در پروفایل خود بارگذاری کنند. راه دوم برای بارگذاری تألیفات در پروفایل محقق امکان 
استفاده از قابلیت ”Import“ است. با استفاده از این گزینه، امکان جست وجوی تألیفات محقق در 

وب، فراهم می شود. )بتولی، 1392(

مندلی
مندلی شبکة اجتماعی پژوهش محوری است که در سال 2007 در لندن راه اندازی شد و در 
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سال 2013 شرکت هلندی الزیور آن را خرید. این شبکه، در واقع، نرم افزار مدیریت و ذخیرة اسناد 
است. در نوشتار های مختلف، مندلی را با عناوین گوناگونی معرفی کرده اند، از جمله »شبکة اجتماعی 
آنالین پژوهش محور«، »ابزاری جامع برای محققان«، »شبکة اجتماعی برای محققان«، »فناوری های 
همکاری آنالین«، و »ابزار مدیریت پژوهش«. ثبت نام رایگان محققان دانشــگاهی در شبکه های 
اجتماعی - تحقیقاتی همچون مندلی و بارگذاری مقاالت پژوهش در این شــبکه ها زمینة انتشار و 
اشتراک دانش و همچنین همکاری های علمی، باال رفتن تعداد ارجاعات به تولیدات پژوهش، ارتقای 
رتبة علمی، افزایش مشاهده پذیری محققان در محیط وب، و باال رفتن ضریب دسترسی به مقاالت از 
طریق موتورهای جست وجوگر را به همراه خواهد داشت. مقایسة تألیفات با دیگر محققان از دیگر 
امکانات مندلی است که به پژوهشگر کمک می کند وضعیت پژوهش خود را با دیگران بررسی کند 
و، به منظور هم فکری و یافتن محققانی که در حال بررسی مسئلة مشابه اند، تألیفات خود را در یک 

گروه ذخیره کند. )بتولی، 1392(
امروزه، امکانات خودآرشیوی آکادمیا و مندلی فرصت انتشار و دسترسی آزاد به آثار علمی 
بسیاری را فراهم کرده است. با توجه به افزایش روزانة کاربران این دو شبکة اجتماعی، شاهد افزایش 
حجم زیادی از مقاالت و اطالعات نیز هستیم و این رفتار خود به گسترش پدیدة آلودگی اطالعات در 
شبکه های مذکور دامن می زند. در واقع، رفتار خودآرشیوی پژوهشگران مزایا و معایبی به همراه دارد 

که شامل موارد زیر است:

فوایدخودآرشیوی
1. فرایند خودآرشیوی نویسندگان سبب می شود کاربران بیشتری بتوانند از آثار علمی آن ها 

بهره مند شوند.
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2. فرایند خودآرشیوی با کمک برنامه های دسترسی آزاد منعطف دسترسی بیشتر و بهتر را 
آسان می کند و پژوهشگران کنترل بیشتری بر آثار منتشرشدة خود دارند.

3. با توجه به روی کار آمدن نرم افزارهای خودآرشیوی با الگوریتم ها و پاردایم های مناسب تر، 
شــهرت، همکاری های بین المللی، و ارتباطات علمی گسترده تری را شاهد هستیم. )هِرون، 

هانسون و ریِکتس01، 2013(

معایبخودآرشیوی
1. مستندات کاربران نهایی نشــان می دهد که بهره مندی کاربران از مواد خودآرشیوی شده 
فرصت کمتری به آنان برای مشاهدة انگیزه های پژوهشگرانی که به خودآرشیوی می پردازند 

می دهد.
2. بی کیفیتی مستندات کاربران نهایی باعث ایجاد نگرانی خاصی نمی شود. در صورتی که 
نرم افزارهای دسترسی آزاد باعث هدر رفتن زمان، هزینه، و اطالعات مطلوب باشند این موضوع 

تبدیل به دغدغة اصلی می شود. )هِرون، هانسون و ریِکتس، 2013(
3. سیستم های ارتباطات علمی با شکست مواجه می شوند، زیرا پژوهشگران به نگارش مقاالت 

رایگان و بدون هزینه و قرار دادن آن ها در پروندة شخصی خود مشغول اند.
4. اگرچه اینترنت و شبکه ها دسترسی به منابع اطالعاتی بسیاری را فراهم می کنند، لیکن صحت 
و اعتبار اطالعات دچار لغزش شده و کاربران را با مشکالتی مواجه می سازد. )کلیمن11، 2011(
5. عدم اطمینان و عدم موافقت آگاهانه با خودآرشیوی در پژوهشگران بیشتر و بیشتر می شود.
6. عدم توافق در مالکیت: در محیط اینترنت کنترل کافی بر قوانین حق مالکیت وجود ندارد و 
پژوهشگرانی که به خودآرشیوی می پردازند و مخاطبان همواره با این مسئله مواجه اند و توافق 
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الزم در مالکیت آثار وجود ندارد.
با توجه به محدودیت هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه با فعالیت خودآرشیوی پژوهشگران عضو 
شبکة اجتماعی آکادمیا و مندلی ایجاد می شود و از علل اصلی گسترش پدیدة آلودگی اطالعات در 
شبکه های اجتماعی مذکور محسوب می شود سعی کرده ایم با پیشنهاد راه حل هایی )که در پی می آید( به 
پژوهشگران از نقش منفی فعالیت خودآرشیوی آن ها در گسترش آلودگی اطالعات بکاهیم و شرایط 

استفادة بهینه از اطالعات منتشره در شبکة اجتماعی آکادمیا و مندلی را در آینده رقم بزنیم.

نتیجهگیری
امروزه، با دسترســی بیشتر و آسان تر به فضای مجازی، اشتیاق کاربران در جهت قرار دادن 
اطالعاتشــان در این بستر بیشتر شده است. همان گونه که هرون، هانسون و ریکتس )2013( اشاره 
می کند، این روند باعث به وجود آمدن جریان دسترسی آزاد21 به اطالعات شده است؛ جریان بزرگ 
و متغیری که حول یک توافق مرکزی است و برنامه های این جریان طبق آن به کار گرفته می شود 
تا انتشار اطالعات در سطح همگانی به سهولت و با کیفیت بیشتر صورت گیرد. اما، آنچه کاربران را 
به حضور در پویایی و تداوم این جریان مشتاق تر کرده است دادن توانایِی خودـ انتخابی31 انتشارات به 
کاربران، اجازه دادن به کاربران در تعیین سطح مشارکتشان و سهولت فرایند انتشار و اجرای دسترسی 
آزاد است و باعث متخصص و متبحر شدن کاربران فعال، مشهور شدن، و رفع نیازها می شود )هرون، 
هانسون و ریکتس، 2013(. اما، همین جریان محدودیت هایی از جمله انتشار اطالعات ضد و نقیض 
و بی کیفیت و نادرســت در میان اطالعات صحیح و باکیفیت، سخت شدن انتخاب از بین حجم زیاد 
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اطالعات و نادیده گرفتن فرصت های شغلی را به همراه دارد. با وجود این، شاهد فعالیت خودآرشیوی و 
دسترسی آزاد انتشارات به صورت فزاینده هستیم. در واقع، طبق تعریف کلیمن )2011(، »خودآرشیوی 
فعالیت دسترس پذیر کردن پیوستة اطالعات دیجیتالی با کمک اینترنت است.« این اطالعات می تواند 
شامل آثار منتشرشده و منتشرنشده باشد و بستر انتشار بیشتر آثار هر فضایی از اینترنت است. در حالی 
که بستر انتشار برخی از منابع اطالعاتی فقط آرشیوهای واقعی و مخازن سازمانی و موضوعی است. در 
حقیقت، می توان گفت خودآرشیوی ابزاری  است که در گردآوری، نگه داری، اشاعه، و مدیریت منابع 
اطالعات نقش سازنده ای ایفا می کند )کلیمن، 2011(. همین موضوع پژوهشگران را به انتشار بیشتر 
آثارشان ترغیب می کند. با گرایش روزافزون پژوهشگران و دانشگاهیان به خودآرشیو کردن آثار 
علمی در فضای اینترنت، همچون وب سایت ها و شبکه های اجتماعی علمی، برخی از دانشگاهیان نیز 
به دالیلی چون سردرگمی دربارة قانون حق مؤلف، خط مشی انتشارات، و موانع فنی از خودآرشیوی 
آثار خود سر باز می زنند )همان(. این خود از محدودیت های فعالیت خودآرشیوی به شمار می آید. 
مطالعات پیشین حاکی از آن است که هدف نهایی رفتار خودآرشیوی، که بهره مندی همگانی از آثار 
علمی است، انگیزه ای قوی برای بسیاری از پژوهشگران برای ادامة فعالیتشان است. فعالیت خودآرشیوی 
پژوهشگران باعث قرار گرفتن حجم زیادی از اطالعات در فضای اینترنت می شود؛ اطالعاتی که به 
علت عدم داوری و بررسی پیش از انتشار می تواند نادرست، ناخوانا، بیان یک موضوع به اشکال متفاوت، 
و تکراری باشد و به بیان دیگر، پژوهشــگران با فعالیت خودآرشیوی در محیط وب و شبکه های 

اجتماعی باعث افزایش آلودگی اطالعات می شوند.
در قرن بیست ویکم با پیشرفت و روی کار آمدن فناوری های ارتباطی متعدد شاهد گرایش 
رو به  رشد کاربران به اینترنت و شبکه های اجتماعی عمومی و تخصصی می باشیم. بنابراین، شاهد رشد 
فزایندة تولید اطالعات و به  تبع آن پدیدة آلودگی اطالعات نیز هستیم. دانشمندان و پژوهشگران نیز 
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با کمک شبکه های اجتماعی علمی، از جمله آکادمیا و مندلی، به انتشار و در دسترس قرار دادن آثار 
علمی خود و همکاری های بین المللی می پردازند. در واقع، شبکة اجتماعی آکادمیا و مندلی فرصت 
خودآرشیوی پژوهشگران را فراهم می کند. این دو شبکة اجتماعی، از یک سو، امکان دسترسی آزاد به 
اطالعات را به کاربران خود داده است که به انتشار اطالعات در سطح همگانی به سهولت و با کیفیت 
بیشتر منجر خواهد شد. همچنین، آنچه کاربران را به حضور و تداوم این جریان مشتاق تر کرده است 
ـ  انتخابی انتشارات به کاربران، اجازه دادن به کاربران در تعیین سطح مشارکتشان و  دادن توانایِی خود 
سهولت فرایند انتشار و اجرای دسترسی آزاد است. همچنین، باعث متخصص و متبحر شدن کاربران 
فعال، مشهور شدنشان، و رفع نیازهایشان شده است )هرون، هانسون و ریکتس، 2013(. در حقیقت، 
با در اختیار قرار دادن پدیدة خودآرشیوی در این شبکه های علمی، ابزاری برای گردآوری، نگه داری، 
اشــاعه، و مدیریت منابع اطالعاتی  فراهم آورده اند. از آنجا که این دو شبکه را ناشران شناخته شده 
پشتیبانی می کنند، بسیار مورد اعتماد پژوهشگران است و اشتیاق آنان در استفادة بیشتر از این امکانات 
بیشتر خواهد بود. اما، از سوی دیگر، پدیدة خودآرشیوی در این دو شبکه بدون وجود استانداردهای 
مشخصی برای ورود اطالعات و نیز در نظر نگرفتن حق مؤلف از مواردی است که باید در آن تأمل 
کرد. همچنین، اطالعاتی که به علت عدم داوری و بررسی پیش از انتشار می تواند نادرست، ناخوانا، بیان 
یک موضوع به اشکال متفاوت، و تکراری باشد به میزان زیاد به افزایش آلودگی اطالعات در محیط 

وب منجر خواهد شد.

راهکارهایپیشنهادی
1. وضع و اعمال استانداردها و قواعد به منظور کنترل دقیق داده های ورودی به شبکه ها؛

2. استفاده از تکنیک های نام گذاری استاندارد برای ورود اطالعات و برقراری پیوند بین گروه ها 

آلودگی اطالعات در شبکه های اجتماعی 

351

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


مه فـصلنــا
تحلیــــــلی 
پـــژوهشی
کــتـاب مهر

تابستان و پائیز 94   شماره 17و18

برای دسترسی مشترک به مقاالت )جهانگیری، 1393(؛
3. آگاهی از مسائل آلودگی اطالعات باید گسترش یابد. سازمان ها و ادارات نیز باید آگاه باشند 
و احتیاط کنند که آلودگی اطالعات چه هزینة زمانی و اتالف مالی برای آن ها فراهم می کند؛
4. خطاهای اطالعاتی باید شناخته شده باشد و مسائل آلودگی اطالعات باید مستقالً بازبینی شود 

)ملکی و شعبانی، 1388(؛
5. آشنا کردن پژوهشگران با انواع راه های آلودگی اطالعات و تأثیرات منفی آن ها در روابط 

علمی، همکاری های علمی، و سایر فعالیت های علمی؛
6. تشویق پژوهشگران به اعمال ضوابط و استانداردها و اجرای راهکارهای پیشنهادی به منظور 

کاهش نقش منفی خودآرشیوی در شبکه های اجتماعی، از جمله آکادمیا و مندلی؛
7. مدیریت و کنترل بیشتر منابع اطالعاتی منتشرشده در آکادمیا و مندلی؛

8. اهمیت دادن به نگارش مقاالت معتبر علمی هرچند با صرف هزینه به منظور تولید اطالعات 
معتبر و باکیفیت؛

9. رعایت قوانین و ضوابط حق مالکیت آثار در حین انتشــار آن ها در شبکه های اجتماعی 
آکادمیا و مندلی؛

10. تالش برای نگارش مقاالت باکیفیت هرچند رایگان و بدون اعمال داوری های الزم؛
11. تالش در جهت خودآرشیوی آثار علمی به گونه ای که فرصت هایی برای کاربران مخاطب 

فراهم شود که آن ها نیز در جهت مثبت به خودآرشیوی آثار علمی خود بپردازند.
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1. Kim

2. Floridi

3. Matzat

4. Stahl
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6. Lewandowsky et al.

7. Schoen

8. Fallis

9. Price

10. Heron, Hanson and Rikkets

11. Kleiman

12. open access movement

13. self- selected
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