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ڪلید واژه ها 

شبکه اجتامعی، شبکه  اجتامعی تخصصی، اشرتاک د انش، وب 2/0، شبکه اجتامعی ایرانی

نقش شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی د ر اشتراک د انش 
امیرمهد ی عنبــری | نجال حریـری

چڪید ه

هد ف: تعیین نقش شبکه های اجتامعی تخصصی وبی فارسی د ر اشرتاک د انش میان کاربران 

این شبکه ها.

روش/ رویكرد پژوهش: به روش پیامیشی تحلیلی و با استفاد ه از پرسشنامه 370 نفر از کاربران 

فعال 10 شبکۀ اجتامعی تخصصی وبی فارسی بررسی شد ند. 

یافته ها: هد ف اصلی کاربران از عضویت د ر شبکه ها آشنایی با سایر فعاالن و متخصصان 

حوزه های مورد نظر است. به طور کلی، عملکرد شبکه های د اخلی د ر رفع نیاز اطالعاتی کاربران، 

ترغیب آنان به مشارکت د ر اشرتاک د انش، جلب اعتامد و اطمینان آنها، تأثیر د ر ارتقای سطح 

د انش تخصصی، و نقش د ر افزایش تعامالت این کاربران، متوسط رو به پایین ارزیابی شد. 

کاربران بزرگ ترین مشکل موجود د ر شبکه های اجتامعی د اخلی را اطالع رسانی نامناسب و 

ناشناس بود ن این شبکه ها اعالم کرد ند. 

نتیجه گیری: بین میزان استفاد ه از شبکه های اجتامعی تخصصی فارسی و اشرتاک د انش، رابطۀ 

معناد ار مثبتی وجود د ارد. الزم است اطالع رسانی الزم د ر مورد شبکه ها انجام شود و د ر عین 

حال، کیفیت خد مات شبکه های اجتامعی تخصصی وبی به حد ی ارتقاء یابد که متایل افراد به 

اشرتاک د انش د ر این شبکه ها را افزایش د هد.
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 1. کارشناس ارشد گروه علم اطالعات و 

د انش شناسی، د انشگاه آزاد اسالمى، واحد 

 MBA علوم و تحقیقات تهران؛ د انش آموخته

د انشکد ه فنی د انشگاه تهران

 )نویسند ه مسئول( 

amirmehdi.anbari@gmail.com

 2. د انشیار گروه علم اطالعات و 

د انش شناسی، د انشگاه آزاد اسالمى، واحد 

علوم و تحقیقات تهران

nadjlahariri@gmail.com  

3.  Jashpara

نقش شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی د ر اشتراک د انش 

مقد مه
د انش اساساً به وسیلة انسان ها خلق می شود و تلفیقی از د رک و تفکر با استفاد ه از اطالعات 
است، د ر حالی که اطالعات، مجموعه ای از د اد ه های پرد ازش شد ه د ر زمینه ای خاص است. 
د ر د نیای کنونی، آن چیزی که برای اد امة حیات سازمان ها و موفقیت د ر رقابت های اقتصاد ی 
الزم است د انش است نه اطالعات. زیرا اطالعات به وفور د ر اطراف وجود د ارد، اما اطالعاتی 
که به د انش تبد یل شد ه است، از آنجا که سازمان یافته و پرد ازش شد ه است، به منظور رفع 
یک منظور خاص به کار می رود )شکفته، 1388(. جاشاپارا3 )2004(، فرآیند مد یریت د انش را 
چرخة چهارحلقه ای شامل حلقه های خلق، سازماند هی، تباد ل، و به کارگیری د انش می د اند. 
بسیاری از د انشمند ان به اهمیت حلقة تباد ل د انش د ر فرایند اجرای مد یریت د انش اذعان 
د ارند. اند یشمند ان عرصة مد یریت د انش بر این باورند که شعار "د انش، قد رت است"، اکنون 
به صورت "اشتراک د انش، قد رت است" د رآمد ه است. اشتراک د انش به معنی د ر د سترس 
گذاشتن اطالعات و د انش جهت استفاد ة تک تک افراد است )حاج ابراهیمی و همکاران، 

.)1388
د ر مسیر اشتراک د انش د ر د نیای امروز، فناوری نقش به سزایی ایفا می  کند. مد یریت 
د انش، بسیار فراتر از "فناوری" است، اما بی ترد ید "فناوری د انش" بخش مهمی از مد یریت 
د انش است. فناوري اطالعات، امکان بیرون کشید ن د انش را از ذهِن صاحب د انش فراهم 
مي آورد. پس با فناوري می توان آن د انش را د ر قالب هایي منظم گنجاند و به د یگر اعضا و 

امیرمهد ی عنبری1 
نجال حریری2

د ریافت: 1391/08/21
  پذیرش: 1393/06/30
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شرکا د ر جهان منتقل کرد. فناوري، به رمزگذاري د انش و نیز گاهي خلق آن کمک مي کند. 
اینترنت،  اسناد،  نظام های مد یریت  رابطه ای،  پایگاه  نظام های مد یریت  مثل  فناوری هایی 
اینترانت، موتورهای کاوش، نظام های پشتیبانی عملکرد، نظام های پشتیبانی تصمیم گیری، 
پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس، بولتن های الکترونیکی، و گروه های خبری نقشی اساسی 
د ر مد یریت د انش د ارند. البته فناوری اطالعات، به خود ی خود قلب مد یریت د انش نیست 
و د انش را به وجود نمی آورد، بلکه صرفاً نقش پشتیبان را ایفا می کند )عطاپور، 1388(. خلق 
د انش، فعالیتی انسانی است و به همین د لیل، تمامی مزایا و معایب عملکرد بشری را نیز 
خواهد د اشت. رویکرد ارائة خد مات د انش، ایجاد محیطی است که هم از لحاظ فرهنگی 
و هم از لحاظ فیزیکی، اشتراک د انش را آسان تر کند و مورد تشویق قرار د هد و به نیازهای 
تعریف شد ة مراجعان و فلسفه و راهبرد های سازمانی توجه شود. عالوه بر این، د ر د سترس 
بود ن آسان کارشناسان اطالعاتی/ موضوعی د ر جمع د انشمند ان اطالعات و کارگزاران د انش، 
موجب تقویت فعالیت های جمع آوری و استفاد ة مؤثر از اطالعات می شود. این ابتکارها سبب 
به وجود آمد ن شبکه های غیررسمی د انش می شود که با شبکه های رسمی د رون سازمانی، 
موازي هستند )ترنتن و مک کراکن1، 1386(. شبکه های اجتماعی وبی ابزارهایی مبتنی بر 
فناوری هستند که می توانند بسترهای مناسبی برای جریان د انش د ر میان افراد جامعه و 

اشتراک د انسته های آنها فراهم آورند.
واگنر و بلوجیو2 )2005( د ر پژوهشی به مقایسة گروه های بحث، ویکی ها، و وبالگ ها 
به عنوان سه ابزار فناورانه د ر خد مت مد یریت د انش محاوره ای3 پرد اختند و نشان د اد ند که 
ویکی ها قوی تر از د و رقیب خود هستند، حال آنکه شبکه های اجتماعی، به خصوص د ر 
شکل تخصصی، تمامی ابزارهای ذکرشد ه را کم وبیش د ر د رون خود د اشته و د ر اختیار 
تک تک کاربران خود قرار می د هند. گروه های بحث، وبالگ های شخصی و گروهی، و طرح 
موضوعات و بحث های موضوعی به شکل ویکی از قابلیت های یک شبکة اجتماعی کامل و 
د قیق است. می توان د ر یک نتیجه گیری ساد ه بیان کرد که شبکه های اجتماعی وبی می توانند 

ابزاری فناورانه و قد رتمند د ر خد مت مد یریت د انش، به ویژه اشتراک د انش باشند.
د ر ایران نیز با اینکه شبکه های اجتماعی خارجی برخی کاربران را به  سمت خود جذب 
کرد ه اند، اما ایرانیان به تد ریج به  سمت شبکه هاي اجتماعي ایراني تغییر مسیر د اد ه اند )روزنامه 
ایران، 1387/9/5، ص 15(. چنان که اکبری تبار )1390( د ر مطالعة شبکه های اجتماعی د وره 
و یو4  24  اشاره می کند »جذابیت شبکه های اجتماعی د ر ایران از بسیاری از سایت های د یگر 
بیشتر است و با وجود فیلتر بود ن برخی از این شبکه ها آمار مراجعه به آنها  همچنان قابل 
توجه است. برخي از شبکه های اجتماعی فارسي نظیر »کلوب« د ر کشور ما با اقبال فراوان 

1. Trenten & Mack Kraken

2. Wagner & Bolloju

3. Conversational 

Knowledge Management

4. Doreh.com &U24.com

نقش شبکه های اجتماعی تخصصی وبی 
فارسی د ر اشتراک د انش 
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کاربران مواجه بود ه است«. این شبکه ها با توجه به د سترس پذیری آسان و امکانات مناسبی 
که برای تباد ل اطالعات د ر میان کاربران د ارند از ظرفیت الزم برای ایجاد بستری مناسب 
به منظور اشتراک د انش برخورد ار هستند. با توجه به اینکه امروزه ابزارها و شکل هاي تباد ل 
اطالعات و اشتراک د انش میان افراد از شکل سنتی به شکل تعاملی اینترنتی تغییر شکل یافته 

است، شبکه های اجتماعی می توانند نقش مؤثر و مفید ی د ر این د گرد یسی ایفا کنند. 
با وجود اهمیت شبکه های اجتماعی د ر روند ارتباطات و تباد ل د انسته های کاربران، 
پژوهش های چند انی د ر زمینه  شبکه های اجتماعی د اخلی انجام نشد ه است. فقط د ر برخی 
پژوهش ها به جنبه هایی از ارتباطات شبکه ای پرد اخته شد ه است. به طور مثال، پژوهش حریری 
و عباسی )1390( د ر مورد قابلیت های اینترانت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ایران و نقش آن د ر مد یریت د انش از د ید گاه کاربران نشان د اد که کاربران د ر زمینة 
اشتراک د انش د ر حد کمی نقش د اشته اند و بین میزان مشارکت کارکنان و اعضای هیأت 

علمی تفاوت معنا د اری وجود ند اشته است.
بهزاد ی و سنجی )1389( میزان د سترس پذیری، خلق، و اشاعة د انش را د ر پورتال های 
وزارتخانه های جمهوری اسالمی ایران بررسي کرد ند و نشان د اد ند که د سترس پذیری د انش 
26/4 د رصد، خلق د انش 30 د رصد، و اشاعة د انش 22 د رصد خد مات را پوشش د اد ه است. 
همچنین، رتبه بند ی میزان رعایت معیارهای مورد بررسی نشان د اد که د ر زمینة د سترس پذیر 
کرد ن د انش، وزارتخانه های ارتباطات و صنایع و معاد ن د ر زمینة خلق د انش، وزارتخانه های 
اقتصاد، بهد اشت و د رمان و آموزش پزشکي، د فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع و معاد ن؛ 
و د ر زمینة اشاعه د انش، وزارت اقتصاد با بیشترین میزان رعایت معیارهای مورد بررسی )41 
د رصد( رتبه نخست را به خود اختصاص د اد ه است. قلیجان )1388( د ر پژوهشی بررسی نقش 
شبکة اجتماعی شکل گرفته د ر میان کارکنان شرکت مخابرات شیراز را به منظور اشتراک د انش 
بررسی کرد. براساس نتایج حاصل، بسیاری از کارکنان برای کسب اطالع یا اطالع رسانی د ربارة 
چگونگی انجام کارها هیچ گونه ارتباطی با د یگران ند اشتند. اگرچه تراکم پایین نشانه ای از ضعف 
ارتباطات بود، اما با توجه به بزرگی شبکه، ضرورتی برای ارتباط همة کارکنان نیز وجود ند اشت. 
نعیف  پرد اخته اند.  به بررسی شبکه های اجتماعی  ایران پژوهشگراني  از  د ر خارج 
معروف1 )2005( د ر مورد شبکه های اجتماعی و اشتراک د انش د ر سازمان ها و بررسی 
ارتباطات میان گروه های مختلف سازمانی و ارتباط آنها با اشتراک انواع مختلف د انش نشان 
د اد که روابط قوی تجاری میان افراد تأثیر بیشتری د ر اشتراک د انش عمومی و اختصاصی 
نسبت به روابط اجتماعی آنها د ارد. کوئنن2 و همکاران )2006( اشتراک د انش د ر شبکه های 
اجتماعی را بررسی کرد ند و موفقیت های اخیر برخی از شبکه های اجتماعی مانند مای اسپیس، 

1. Naif Marouf

2. Coenen

امیرمهد ی عنبری 
نجال حریری  
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فرند ستر، اورکات، لینکد این، ای کاد می، و اُپن بی سی را نشان از گسترش شبکه های اجتماعی 
به سوی رسانه هایی مجازی د انسته اند. کوئنن و همکارانش معتقد ند که شبکه های اجتماعی 
را می توان با زمینة مد یریت د انش یکپارچه کرد و به عنوان شبکه هایی مطرح کرد که د ر آنها 
اشتراک گذاری د انش با د یگران مسئله ای کلید ی محسوب می شود. قابلیت های مباحثة تعاملی 
و معماری تعاملی شبکه های اجتماعی می تواند د ر روند اشتراک د انش میان کاربران مفید واقع 
شود. همچنین، کوئنن )2006( د ر پژوهش د یگري نگاهی چند سطحی به ساختار موجود 
د ر شبکه های اجتماعی برخط و چگونگی نقش هر سطح د ر تسهیل به اشتراک گذاری د انش 
د اشت. وی نشان د اد که چگونه هر سطح تولید د انش د ر رابطه با فضاهای د یگر به شکلی پویا 
امکان اشتراک پایین به باالی اطالعات د رون گروه ها و بازخورد سایرین را فراهم می آورد. این 
فضا و تعامالت میان آنها چارچوبی را ارائه می د هد که د ر آن، د رک د رستی از به اشتراک گذاری 

د انش د ر شبکه های اجتماعی برخط میان کاربران رخ می د هد. 
و  ابزارها  کرد  بیان  می توان  پژوهش  نظری  چارچوب  از  کلی  جمع بند ی  یک  د ر 
فناوری های اینترنت به خصوص پیشرفت به سوی ابزارهای وب 2/0 سبب شد ه است که 
استفاد ه از این قابلیت ها د ر کنار فعالیت های روزمره، تبد یل به یک فناوری مهم و اساسی 
جهت تعامالت متقابل و مد یریت و اشتراک د انش د ر سازمان ها، مؤسسه ها، و اجتماعات 
علمی و فرهنگی شود. د ر میان ابزارهای اینترنتی، ابزارهای تعاملی نقش پررنگ تری ایفا 
می کنند. از آنجا که خرد جمعی د ر شرایطی شکل می گیرد که افراد بتوانند به راحتی با یکد یگر 
تباد ل نظر و عقید ه کنند، ابزارهای شبکه سازِی موجود د ر شبکه های اجتماعی، به خصوص 
گروه های بحث، وبالگ ها، و ابزارهایی از این د ست، قوی تر از سایر ابزارها خواهند بود. 
این ابزارها چون محد ود یت های فیزیکی، زمانی، و مکانِی سایر ابزارهای الکترونیک مانند 
اینترانت های د رون سازمانی و نظام های مد یریت اطالعات د اخلی را ند ارند، به راحتی د ر هر 
زمان و مکاني امکان تباد ل اطالعات و اشتراک د انش را برای افراد عالقه مند فراهم می کنند. 

نظر به ظرفیت بالقوه شبکه های اجتماعی برای تباد ل د انسته های کاربران، پژوهش حاضر 
بر آن شد که با استفاد ه از نظر کاربران فعال شبکه های اجتماعی تخصصی وبی د ر ایران، نقش 
این شبکه ها را د ر روند اشتراک د انش ارزیابی کند و نشان د هد این فناوری د ر روند اشتراک 
د انش میان آنها چگونه و تا چه سطح اثرگذار بود ه است و کد امیک از ابزارهای شبکه های 
اجتماعی تخصصی فارسی، برای اشتراک د انش، بیشتر د ر معرض استفاد ة کاربران قرار د ارند. 

بد ین لحاظ د رصد د پاسخگویی به این پرسش ها برآمد:
- ابزارها و قابلیت های اشتراک د انش د ر شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی از 

نظر کاربران کد ام اند؟
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- کاربران شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی از امکانات اشتراک د انش د ر این 
شبکه ها تا چه حد بهره می برند؟

- شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی چگونه و تا چه سطح د ر اشتراک د انش 
تخصصی کاربران نقش د ارند؟

- کاربران شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی با چه مشکالتي روبه رو هستند و 
چه پیشنهاد هایی برای بهبود آنها د اد ند؟

د ر این راستا، فرضیه زیر نیز به آزمون گذاشته شد:
• بین میزان استفاد ه از شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و اشتراک د انش 

تخصصی میان کاربران رابطه معناد اری وجود د ارد.

روش شناسی
روش  پژوهـش حاضر، پیمایشـی تحلیلی است. جامعــة پژوهـش شامـل کاربـران فعال 
مراجعه کنند ه به شبکه های اجتماعی تخصصی وبی است که د انش استفاد ه از این شبکه ها، 
به خصوص ابزارهای اشتراک د انش، را د ارند. این کاربران د ر شبکه های اجتماعی اغلب افراد 
متخصص، مد یران، کارشناسان، مشاوران، و افراد ی بود ند که د ر زمینة تخصصی خاصی 
فعالیت می کرد ند و اطالعات کافی د ر آن زمینة موضوعی د اشته یا به د نبال کسب اطالعات د ر 
این زمینة خاص موضوعی بود ه اند. کاربران فعال د ر این پژوهش به کاربرانی اطالق می شود 
که حد اقل هفته ای یک بار به پروفایل یکی از شبکه های اجتماعی د اخلی خود سرکشی کنند. 
با توجه به گسترد گی جامعة مورد مطالعه و ضرورت بهره مند ی از نظرات افراد گوناگون و 
صاحب نظر، از روش نمونه گیری غیراحتمالی و خود گزید ه استفاد ه شد. با توجه به د ر اختیار 
ند اشتن چارچوب جامعه براي د سترسي مستقیم به افراد جامعه و به د لیل عد م همکاري بیشتر 
سایت ها به علت حفظ اسرار کاربران، تصمیم بر آن شد پرسشنامه اي روي وب قرار گیرد و 
سایت ها تحت عنوان یک ایمیل همکاري، پیوند مربوط را براي کاربران فعال خود ارسال کنند 

و کاربران به صورت خود گزید ه به پرسشنامه پاسخ د هند.
بنابراین، نمونه گیری د ر این پژوهش به روش خود گزید ه1 و به صورت غیراحتمالی2 
صورت گرفت. نمونة خود گزید ه شامل گروهی از موارد و معموال افراد است که خود را 
شخصاً برای شرکت د ر پژوهش انتخاب کرد ه اند. به طور مثال، ممکن است پژوهشگر با چاپ 
آگهی د ر نشریه ای حرفه ای از د اوطلبان بخواهد که اطالعات خاصی ارائه د هند یا به نوعی 
د یگر همکاری د اشته باشند )پاول، 1385(. با توجه به مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته 
با مسئوالن سایت هاي د اخلي و تعریف مربوط به کاربر فعال، جامعة مورد بررسي به این 

1. Self Selected Sample

2. Nonprobability Sampling
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شرح است: کلوب Cloob، شبکة د انشجویان و استاد ان ایران؛ د وره Doreh، سایت مرجع 
متخصصان ایران Irexpert؛ شبکه اجتماعی متخصصان ایران یو 24؛ جامعة مجازی متخصصان 
نوفا Nofa؛ وبز Webzzz، شبکه اجتماعی مجازی پرد یس من Mypardis؛ جامعة مجازي 
کود کان و نوجوانان ایران IEK؛ جامعة مجازی موسیقی ایرانیان Noteahang؛ و جامعة مجازي 
ایرانیان براي یافتن د وستان قد یمي Iran20 که د ر مجموع د ارای 13700 کاربر فعال هستند. 
براي تعیین اند ازة نمونه از فرمول کوکران استفاد ه شد ه است. ویژگي عمد ه این فرمول آن 
است که مي توان اند ازة جامعه را نیز د ر آن دخالت د اد و به یک نمونة منطقي تر د ست یافت 
)عمید ي، 1387(. با استفاد ه از فرمول کوکران، اند ازة نمونه به تعد اد 370 نفر تعیین شد. 
براي تمامي 13700 نفر پرسشنامه ارسال شد. گرد آوري اطالعات تا زماني اد امه یافت که 
پرسشنامه توسط 370 نفر از افراد جامعه تکمیل شد و پس از آن، روند گرد آوری اطالعات 
متوقف شد. ابزار گرد آوری اطالعات، پرسشنامة پژوهشگر ساخته ای است که روایی صوری 
و محتوایی آن مورد تأیید متخصصان کتابد اری قرار گرفت. به منظور تأیید پایایی پرسشنامه، 
پس از گرد آوری 50 پرسشنامه آلفاي کرونباخ آنها محاسبه شد و پایایی پرسشنامه با آلفای 
0/854 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل د اد ه ها از روش آمار توصیفی و تحلیلی با استفاد ه از 

نرم افزار SPSS 16 استفاد ه شد.

ها یافته 
براساس د اد ه های استخراج شد ه از پرسشنامه ها، 370 نفر تعد اد کل پاسخ د هند گان، 41/6 
د رصد مرد و 58/4 د رصد زن بود ند. بیشترین رد ة سنی کاربران 25 تا 30 سال )33 د رصد( 
و کمترین توزیع رد ة سنی مربوط به محد ود ه بیش از 45 سال )4/3 د رصد( بود. 60/3 
د رصد پاسخ د هند گان مجرد بود ند. بیشترین تعد اد کاربران د ر مقطع د انشجوی کارشناسی 
ارشد )حد ود 32/7 د رصد( و کمترین مقد ار د ر میان د انشجویان د کتری )حد ود 1/4 د رصد( 
بود. از نظر رشتة تحصیلی بیشترین تعد اد را حوزة علوم مهند سی )40/8 د رصد( و کمترین 
تعد اد را حوزة علوم انسانی )16/8 د رصد( تشکیل می د اد ند. بیشترین د رصد کاربران کارمند 
اد اری )63/8 د رصد( و کمترین د رصد مد رسان )2/4 د رصد( بود ند. د ر مورد ِسَمت سازمانی 
بیشترین د رصد کاربران )63/8 د رصد( را مد یران تشکیل می د اد ند. بیشترین میزان عضویت 
متعلق به شبکه یو 24 )23/6 د رصد( و کمترین مربوط به جامعة مجازی کود ک و نوجوان 
)5 د رصد( بود. بیشترین د رصد میزان مراجعه د ر اختیار بازة 2 الی 3 روز یک بار )43 د رصد( 
و کمترین متعلق به بازة یک بار د ر طول روز )12 د رصد( کاربران بود. د ر پاسخ به مهم ترین 
د الیل عضویت کاربران، بیشترین د رصد متعلق به گزینة " آشنایی با سایر فعاالن و متخصصان" 
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)19/4 د رصد( و کمترین به صورت مشترک گزینه های "صرفاً جهت آگاهی"و "جهت چالش 
و بحث د ر زمینه های موضوعی خاص" بود. پرمخاطب ترین بخش ها، پروفایل ها )16/3 
د رصد( بود ند و آلبوم های چند رسانه ای )3/9 د رصد( کم بینند ه ترین بخش ها از نظر کاربران 

را تشکیل می د اد ند.

ابزارها و قابلیت های اشرتاک د انش د ر شبکه های اجتامعی تخصصی وبی فارسی

منود ار 1. مهم ترین ابزارها و قابلیت های اشرتاک د انش از نظر کاربران

با توجه به نظر کاربران، گروه های بحث با 16 د رصد کل آرا، بیشترین نقش و آلبوم های 
چند رسانه ای با 2/1 د رصد آرا، کمترین نقش را د ر اشتراک د انش د ر شبکه ها برعهد ه د ارند. 

میزان بهره مند ی کاربران شبکه های اجتامعی تخصصی وبی فارسی از امکانات اشرتاک د انش 

• میزان استفاد ه از اطالعات موجود د ر شبکه ها: با استناد به نتایج استخراج شد ه از نمود ار 
2، بیشترین د رصد کاربران )39/2( د ر حد "متوسط" و کمترین د رصد )1/4( د ر حد 
"بسیار زیاد" از امکانات اشتراک د انش د ر شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی 

استفاد ه کرد ه اند.
•  تأثیر اطالعات موجود د ر شبکه ها د ر پاسخگویی به نیاز اطالعاتی: بیشترین د رصد 
د ر  شبکه ها  اطالعات  تأثیر  مورد  د ر  را  د رصد(   39/2( "متوسط"  گزینة  کاربران 
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پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی کاربران انتخاب کرد ه اند. گزینة »بسیار زیاد« را 
هیچ یک از کاربران انتخاب نکرد ه است.

• میزان مشارکت کاربران د ر شبکه های اجتماعی: بیشترین د رصد مشارکت مربوط به 
گزینة "کم" )40/8 د رصد( و کمترین د رصد مشارکت مربوط به گزینة "بسیار زیاد" 

)3/9 د رصد( است.
• میزان مشارکت د ر تهیه، ارائة مطلب، و محتوا به منظور اشتراک د انش: بیشترین د رصد 
مشارکت د ر تهیه و ارائة مطالب و محتوا به منظور اشتراک د انش د ر شبکه ها مربوط به 
گزینة "کم" )38/6 د رصد( و کمترین د رصد مشارکت مربوط به گزینه "بسیار زیاد" 

)2/4 د رصد( است.
• اعتقاد و اطمینان به اشتراک د انش تخصصی از د رگاه شبکه ها: بیشترین د رصد پاسخ های 
کاربران د ر مورد اعتقاد و اطمینان به اشتراک د انش تخصصی از د رگاه شبکه ها مربوط 
به گزینة "متوسط" )31/1 د رصد( است. کمترین میزان مربوط به گزینه "بسیار زیاد" 

)8/6 د رصد( نتایج است. 

نقش شبکه های اجتامعی تخصصی وبی فارسی د ر اشرتاک د انش تخصصی کاربران

منود ار 2. مؤثرترین بخش ها د ر اشرتاک د انش از نگاه کاربران

د ر نمود ار 2 مشاهد ه می شود که مؤثرترین بخش د ر اشتراک د انش از نگاه کاربران فعال 
شبکه های د اخلی، "گروه های بحث" و کم اثرترین بخش از نظر کاربران فعال، "آلبوم های 

چند رسانه ای" بود ه است. 
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منود ار 3. تأثري شبکه ها د ر افزایش ارتباطات و تعامالت تخصصی

د ر نمود ار 3 مشاهد ه مي شود، بیشترین د رصد کاربران، تأثیر شبکه ها د ر افزایش ارتباطات 
و تعامالت تخصصی را "متوسط" برآورد کرد ه اند. کمترین د رصد مربوط به گزینة "بسیار 

زیاد" بود ه است.

منود ار 4. تأثري شبکه ها د ر ارتقای د انش تخصصی

نمود ار 4 حاکی از این است که بیشترین د رصد کاربران تأثیر شبکه ها د ر ارتقای د انش 
تخصصی را "کم" اعالم کرد ه اند. گزینة "بسیار زیاد" انتخاب هیچ یک از کاربران نبود ه است. 
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منود ار 5. ميزان مشاركت د ر هر يك از بخش ها

د ر نمود ار 5 مشاهد ه می شود که بیشترین میزان مشارکت مربوط به گروه های بحث و 
کمترین میزان مشارکت مربوط به روید اد ها و وقایع است.

مشکالت شبکه های اجتامعی تخصصی وبی فارسی و پیشنهاد هایی برای بهبود آن

منود ار 6. مشكالت شبكه های د اخلی از د ید گاه کاربران 

نمود ار 6 نشان می د هد که بیشترین میزان مشکالت شبکه های تخصصی وبی فارسی 
از د ید گاه کاربران گزینة "عد م اطالع رسانی مناسب و ناشناس  بود ن شبکه ها" و کمترین 

مشکالت مربوط به "مشکالت د ر استفاد ه و ناوبری" بود ه است.

نقش شبکه های اجتماعی تخصصی وبی 
فارسی د ر اشتراک د انش 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

126
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات |  دوره 26، شامره 3)پاییز 1394(   

منود ار 7. پيشنهاد های کاربران برای بهبود رشایط و امکانات شبکه های اجتامعی د اخلی

با توجه به نمود ار 7، بیشترین د رصد کاربران "استفاد ة د رست از شبکه ها – حرکت به 
سمت اشتراک د انش تخصصی به جای صرفاً مراجعه جهت د وست یابی" را به عنوان اقد ام 

کاربران جهت بهبود شرایط شبکه های اجتماعی وبی فارسی ذکر کرد ه اند.

منود ار 8. پيشنهاد های مد یران برای بهبود رشایط و امکانات شبکه های اجتامعی د اخلی
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با توجه به نمود ار 8، پیشنهاد مد یران برای بهبود شبکه ها مربوط به "اطالع رسانی وجود 
شبکه ها از طریق انواع رسانه ها" بیشترین د رصد را به خود اختصاص د اد ه است.

فرضیة پژوهش: بین میزان استفاد ه از شبکه های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و 
اشتراک د انش تخصصی میان کاربران آنها رابطه معناد اری وجود د ارد. با توجه به اینکه د و 
متغیر، کیفيـ  ترتیبي هستند، براي اند ازه گیري ضریب همبستگي آنها از ضریب همبستگي 

غیرپارامتري اسپیرمن1 استفاد ه شد ه است.

جد ول 1. نتایج آزمون همبستگی استفاد ه از شبکه های اجتامعی تخصصی وبی فارسی و اشرتاک د انش تخصصی

مقد ار ضریب همبستگي 0/425 است و با توجه به مقد ار سطح معنا د اري آزمون که برابر 
صفر است، فرض صفر رد مي شود. یعني بین د و متغیر، رابطة معناد ار و مستقیمي وجود د ارد 
و فرضیة اول پژوهش تأیید می شود. به عبارت د یگر، بین میزان استفاد ه از شبکه های اجتماعی 
تخصصی وبی و اشتراک د انش تخصصی میان کاربران آنها رابطة معناد ار و مثبتي وجود د ارد.

نتیجه گیری و بحث
با توجه به یافته ها مشخص شد که زنان بیشتر از مرد ان د ر شبکه های اجتماعی تخصصی وبی 
حضور د ارند و تقریباً نیمی از جامعة پژوهش را جوانان و افراد د ر حال تحصیل د ربرمی گیرد. 
افراد مجرد بیش از افراد متاهل د ر این شبکه ها حضور د ارند. همچنین، افراد رشته های علوم 
مهند سی بیشترین طیف فعال د ر شبکه ها را به خود اختصاص می د هند که نشان از عالقة 
بیشتر این گروه به مباحث مرتبط با اینترنت د ارد. شاغالن اد اری بیشترین میزان فعالیت را 
به خود اختصاص د اد ه اند. به نظر می رسد مشاغل اد اری فرصت و امکان د سترسی بیشتری به 
اینترنت و به د نبال آن، فعالیت د ر شبکه های اجتماعی را د ر اختیار شاغالن اد اري قرار می د هد. 
همچنین، از نظر سمت سازمانی با توجه به نوع مشاغل، همان طور که انتظار می رود، بیشترین 
میزان متعلق به مد یران اد اری است. این امر مؤید این مطلب است که شبکه های اجتماعی 
تخصصی، با توجه به نیت و اهد اف اصلی خود، محل مناسبی برای تباد ل نظر، اشتراک 
د انش، تبلیغات، جستجو برای یافتن متخصصان، و محلی برای توسعه ارتباطات و تعامالت 

تخصصی است که بیش از همه مورد نیاز مد یران رشته های گوناگون است. 

تعد اد منونهسطح معناد اریرضيب همبستگی
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بیشترین و کمترین سهم عضویت د ر شبکه های د اخلی به ترتیب به شبکة "یو 24" و 
"جامعة مجازی کود ک و نوجوان" تعلق د ارد. بیشترین د رصد متعلق به افراد ی است که با 
هد ف "آشنایی با سایر فعاالن و متخصصان حوزة مورد نظر" به این شبکه ها مراجعه می کنند. 
رتبه های بعد ی متعلق به افراد ی است که هد ف "به اشتراک گذارد ن د انش تخصصی" و 
"آشنایی با سایر حوزه های تخصصی مرتبط و بین رشته ای با حوزة فعالیت خود" به این 
شبکه ها مراجعه می کنند. پرکاربرد ترین و پربازد ید ترین بخش های شبکه های اجتماعی د اخلی 
از د ید کاربران به ترتیب پروفایل شخصی، صند وق پیام ها، و امکانات جستجو و کتابخانه )هر 

د و با د رصد مساوی( است. 
مهم ترین قابلیت ها و امکانات اشتراک د انش د ر شبکه های اجتماعی طبق نظر کاربران 
به ترتیب این 5 مورد هستند: گروه های بحث، کتابخانه د ر صورت وجود د ر شبکه، وبالگ ها، 
اتاق های گفتگو، و پروفایل کاربران. شبکه های اجتماعی به خود ی خود با هد ف اشتراک د انش 
به وجود نیامد ه اند، اما این شبکه ها به واسطة استفاد ة همزمان از چند ین و چند قابلیت و ابزار 
محیط وب 2/0، به عنوان یک کارکرد اساسی جانبی، امکانات بالقوه اشتراک د انش را د ر اختیار 

کاربران خود قرار می د هند. 
د ر مورد میزان استفاد ة کاربران از اطالعات تخصصی موجود د ر شبکه ها، 91 د رصد افراد 
معتقد بود ند که میزان استفاد ة کاربران از اطالعات تخصصی موجود د ر شبکه های اجتماعی 
د اخلی، متوسط رو به پایین است. د ر مورد نقش اطالعات موجود د ر شبکه ها د ر پاسخگویی 
به نیاز اطالعاتی آنان د ر مجموع 93/8 د رصد افراد معتقد بود ند تأثیر اطالعات موجود د ر این 
شبکه ها د ر پاسخگویی به نیاز اطالعاتی آنان و کمک به پیشبرد اهد اف کاری آنان متوسط رو 
به پایین است. میزان مشارکت کاربران د ر شبکه ها به منظور اشتراک د انش تخصصی از نظر 
90/2 د رصد پاسخ د هند گان تخصصی نیز متوسط رو به پایین بود. ارائة مطلب و محتوا د ر 
شبکه به منظور به اشتراک گذارد ن د انش از نظر 86/5 د رصد کاربران، متوسط رو به پایین بود. 
یافته های مربوط به اعتماد و اطمینان کاربران به اشتراک د انش خود از د رگاه شبکه ها نشان د اد 
که نزد یک به 70/2 د رصد افراد معتقد بود ند میزان اعتماد و اطمینان آنان نسبت به این اشتراک، 

متوسط و زیاد است که نشان از اعتماد نسبی کاربران به شبکه های اجتماعی د ارد.
د ر مجموع، می توان چنین نتیجه گیری کرد که کاربران شبکه های اجتماعی د اخلی 
به طور میانگین از امکانات اشتراک د انش شبکه های اجتماعی و از قابلیت هایی که به صورت 
غیرمستقیم به روند اشتراک آنها کمک می کند به میزان متوسط رو به پایین بهره می برند. نتیجة 
این امر می تواند هم د ر عد م ارائة امکانات مناسب و د رخور توجه از سوی شبکه ها و هم د ر 
عد م استفاد ة مناسب کاربران از این امکانات باشد. به هر شکل، شبکه های د اخلی نتوانسته اند 
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د ر حد مطلوبی کاربران خود را به استفاد ه از امکانات و خد مات خود ترغیب کنند؛ همچنین، 
د ر اطالع رسانی و تبلیغ این امکانات قوی ظاهر نشد ه اند. نکتة قابل توجه د ر این بخش، میزان 
اعتمادِ به نسبت باالی کاربران به اشتراک د انش از د رون شبکه های د اخلی است که جلب 
اعتماد کاربران از جانب شبکه ها و د ر عین حال، اعتماد کاربران به سایر کاربران عضو د ر 
شبکه ها را نشان مي د هد. از این رو، می توان گفت شاید کاربران از امکانات اشتراک د انش 
شبکه های د اخلی به میزان باالیی بهره نمی برند، اما میزان اعتمادشان به سایر اعضا و خود 

شبکه ها د ر بحث اشتراک د انش د ر حد متوسط رو به باالست.
تأثیر شبکه ها بر اشتراک د انش تخصصی، فعال ترین و  از نظر چگونگی و سطح 
مؤثرترین بخش ها د ر اشتراک د انش، از نگاه کاربران به ترتیب گروه های بحث، کتابخانه، 
و سپس وبالگ ها ذکر شد ه بود. با توجه به د رصد توزیع بسیار نزد یک د ر سایر بخش ها 
مانند پروفایل ها، اتاق های گفتگو، روید اد ها و وقایع، و د یوارنوشته ها می توان نتیجه گیری کرد 
بخش هایی که خاصیت تعاملی د ارند و کاربران د ر آنها عالوه بر استفاد ه از منابع و مطالب، 
امکان به اشتراک گذارد ن مطالب و نظرات خود را د ارند، جزو فعال ترین و مؤثرترین بخش ها 
برای اشتراک د انش د ر شبکه های اجتماعی هستند. د ر رابطه با نقش شبکه ها د ر افزایش 
تعامالت و ارتباطات کاربران نیز یافته ها نشان د اد به طور کلی 77 د رصد افراد تأثیر شبکه های 
د اخلی را د ر این مورد متوسط رو به پایین برآورد کرد ه اند. این عد د نشان می د هد کاربران 
نتوانسته اند به میزان مؤثری از طریق شبکه ها تعامالت تخصصی خود را افزایش د هند و د ر 

عین حال، شبکه ها نتوانسته اند تأثیر زیاد ی بر این روند بگذارند.
د ر مورد تأثیر شبکه ها د ر ارتقاي د انش تخصصی کاربران 90/2 د رصد کاربران معتقد 
بود ند این تأثیر د ر شبکه های د اخلی متوسط رو به پایین است. شبکه ها با اینکه امکان بالقوه ای 
برای اشتراک د انش هستند، د ر این روند تأثیر مناسبی ند اشته اند. با استناد به مجموع نتایج 
به د ست آمد ه می توان گفت اگرچه شبکه های د اخلی با ارئه ابزارها و امکانات مختلف براي 
کمک به اشتراک د انش تالش مي کنند، اما کاربران معتقد ند این تأثیر، متوسط رو به پایین 
است. کاربران با مشارکت خود سعی د ر رفع این معضل د ارند و نقش شبکه ها را متوسط رو 

به پایین می د انند.
عد م  د ر  را  موجود  مشکالت  میزان  بیشترین  کاربران  د اد  نشان  یافته ها  همچنین 
اطالع رسانی مناسب و ناشناس بود ن این شبکه ها ذکر کرد ه اند. همچنین، ضعف د ر ارائة 
خد مات د ر مقایسه با نمونه های خارجی با فاصله ای بسیار نزد یک د ر رتبة د وم و پس از 
آن ضعف د ر واسط کاربری شبکه د ر مقایسه با نمونه های خارجی د ر رتبة سوم قرار د ارد. 
ناشناس بود ن شبکه های د اخلی و به خصوص ضعف د ر ارائة خد مات و واسط کاربری د ر 
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مقایسه با نمونه های خارجی سبب شد ه است کاربران این شبکه ها را د ر روند اشتراک د انش 
مؤثر ند انند. شاید شبکه های د اخلی با اطالع رسانی بهتر و سعی د ر رفع مشکالت خود بتوانند 

جایگاه مناسبي د ر روند اشتراک د انش کاربران به د ست آورند.
کاربران مهم ترین وظیفة خود براي بهبود شرایط و امکانات شبکه های د اخلی را استفاد ة 
د رست از شبکه ها و  حرکت به سمت اشتراک د انش تخصصی به جای صرفاً مراجعه جهت 
د وستیابی ذکر کرد ه اند. همچنین، اطالع رسانی و تبلیغ وجود شبکه برای سایرین و تالش د ر 
اشتراک د انش و شکستن تابوی عد م اعتماد به د یگران، ارائة انتقاد و پیشنهاد به مد یران برای ارتقاي 
سطح کیفی خد مات و مشارکت مثبت د ر مباحث و مراجعة بیشتر و مستمر به شبکه های د اخلی 
از موارد د یگری است که کاربران اشاره کرد ه اند. کاربران مهم ترین وظایف مد یران را اطالع رسانی 
وجود شبکه ها از طریق انواع رسانه ها، معرفی د قیق شبکه ها و مد یران آنها به منظور کسب اعتماد 
کاربران و ارتقاي امکانات امنیتی و سطوح د سترسی کاربران، افزایش کیفیت و جذابیت مطالب 

موجود د ر شبکه ها، و افزایش سطح خالقیت د ر واسط کاربری شبکه ها عنوان کرد ه اند.
با توجه به یافته های فوق می توان گفت شبکه ای د ر ایران موفق خواهد بود که بتواند 
مجموعه نظرات ذکرشد ه را د ر بیشترین سطح امکان پیاد ه سازی و رعایت کند. د ر  این 
صورت می تواند کاربرانی مشتاق، فعال، و متعهد را جذب کند و د ر روند اطالع رسانی، 
فرهنگ سازی، ارتقاي کیفیت خد مات، و گسترش سطح فرهنگی این شبکه یار و یاور مد یران 

و مسئوالن شبکه ها باشد. 
آزمون فرضیة پژوهش مبنی بر وجود رابطة معناد ار بین میزان استفاد ه از شبکه های 
اجتماعی تخصصی وبی و اشتراک د انش تخصصی میان کاربران آنها نشان د اد بین د و متغیر 
رابطة معناد ار و مستقیمي وجود د ارد. یعنی هر قد ر میزان استفاد ه از شبکه های اجتماعی 
تخصصی وبی بیشتر است، اشتراک د انش تخصصی میان کاربران آنها نیز بیشتر خواهد بود. 
برای توسعة اشتراک د انش تخصصی د ر محیط شبکه های اجتماعی عالوه بر رشد و 

توسعة قابلیت ها و امکانات اشتراک د انش پیشنهاد های زیر نیز قابل اجراست: 
1. گسترش فرهنگ اجتماعی د ر راستای افزایش استفاد ه و مشارکت کاربران د ر تهیة 

محتوا و اشتراک د انش د ر شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی؛ 
2. اطالع رسانی کافی د ر مورد شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی؛

3. تالش د ر جهت ارائة خد مات د ر سطحی قابل مقایسه با نمونه های خارجی؛
4. رفع مشکالت مربوط به رابط کاربر شبکه د ر مقایسه با نمونه های خارجی؛

5. جلب اعتماد کاربران به شبکه ها و گرد انند گان آنها که می تواند موجب افزایش انگیزة 
اشتراک د انش شود؛
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6.  استفاد ة مناسب کاربران از شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی؛ و
7.ارائة اطالعات مناسب و کاربرد ی د ر شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی.
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