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Abstract
Objective: The aim of this study is to examine the role of social media in the scientific
communication of faculty members of Mazandaran University and its impact on their scientific
production.
Methodology: This research was applied and performed by survey method. The statistical
population included 202 faculty members of the five faculties of Arts and Architecture,
Theology and Islamic Studies, Law and Political Science, Economic and Administrative
Sciences, and Humanities and Social Sciences of Mazandaran University. In this survey, 132
people were selected using Cochran fourmula as the smaple. The relative sampling was used as
the sampling method. In order to collect data, the questionnaires of the role of social media in
the scientific communication of Golini Moghadam et al. (2018) and scientific productions of
Soleimani and Shokooei (2008) were used. The reliability was determined using Cronbach's
alpha coefficient at the desired level (α >0.70). Data analysis was performed using SPSS and
AMOS software.
Findings: The results of the correlation coefficient test showed that there is a significant
relationship between age variables, service history and the role of social media in scientific
communication with scientific products (P <0.001). Based on the results of the T-test, according
to the demographic characteristics of the faculty members, it was shown that there was no
significant difference between gender (p = 0.989) and marital status (p = 103) with scientific
production. However, based on the results of the analysis of variance test, there is a significant
difference between the scientific level and scientific products of the faculty members (P
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<0.001). Professors have more scientific output. The results of the one-sample T test showed
that social media played a strong and effective role in the scientific communication of the
faculty members of Mazandaran University (in the five mentioned faculties), This strong and
effective role led to their increased scientific production. The variance of scientific productions
of faculty members was about 31%, influenced by the role of social media in scientific
communication.
Conclusion: Faculty members had the most and the least use of the Telegram and the LinkedIn
social media, respectively. Most of the scientific productions of the faculty members are in the
field of articles published in scientific-research journals, which they have compiled in
collaboration, and their least scientific productions have been registered in the field of
invention. Since the faculty members of Mazandaran University (in the five mentioned
faculties) have used the social media of Telegram, WhatsApp, Google Scholar and Wikipedia
the most, in general, they have used modern methods more than traditional methods in
communication and scientific production. However, they have the ability to share their activities
with non-specialists to exchange, distribute, and receive content.
Keywords: Scientific communication, Faculty members, Scientific production, Social media,
Mazandaran University.
Article type: Research
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چکیده
هدف :هدف این پژوهش بررسی نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تجثییر نن بجر تودیجدات
علمی بود.
روش پژوهش :این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی -توصیفی انجام شد .جامعه نماری پژوهش شامل  202نفر از اعضای هیئت علمجی
پنج دانشکده هنر و معماری ،ادهیات و معارف اسالمی ،حقوق و علوم سیاسجی ،علجوم اقتصجادی و اداری و علجوم انسجانی و اجتمجاعی دانشجگاه
مازندران بود که با فرمول کوکران  232نفر به عنوان نمونه و شیوه نسبتی انتخاب شجدند .جهجت گجردنوری دادههجا از پرسشجنامههجای نقجش
رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی گلینیمقدم و دیگران ( )2331و تودیدات علمی سلیمانی و شکویی ( )2331استفاده شد .پایجایی ابجاار بجا
استفاده از ضریب ندفای کرونباخ در سطح مطلوب ( )α < 0/10تعیین گردید .تجایه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافاارهجای  Spssو Amos
انجام شد.
یافتهها :بین نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی و تودیدات علمی رابطه معنیداری وججود دارد .رسجانههجای اجتمجاعی در ارتباطجات
علمی اعضای هیئت علمی نقش مویری را ایفا کردند ،که این نقش مؤیر ،منجر به افاایش میاان تودیدات علمی ننها گردید .واریانس تودیدات
علمی اعضاء هیئت علمی حدود  32درصد ،از متغیر نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی تثییر پذیرفت.
نتیجهگیری :رسانههای اجتماعی یکی از مهمترین اباارهای نموزشی در مراودات دانشگاهیاند که در ارتباطات و تودیدات علمجی روز بجه روز
محبوبتر میشوند.
کلیدواژهها :ارتباطات علمی ،اعضای هیئت علمی ،تودیدات علمی ،رسانههای اجتماعی ،دانشگاه مازندران.
نوع مقاله :پژوهشی
---------------------کتابخانه مرکای نستان قدس رضوی
کتابداری و اطالعرسانی ،2333 ،دوره  ،23شماره  ،4شماره پیاپی  ،32صص.231-213 .
تاریخ ارسال - 33/2/22 :تاریخ پذیرش33/5/22 :

471

نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان

مقدمه و بیان مسئله

امروزه رسانههاي اجتماعی از مهمترین ابزار ارتباطی دنیا محسوب میشوند که برخالف رسانههااي جمیای در
فضاي غیررسمی شکل گرفته و رشد کردهاند (گلینیمقدم ،صمییی و کمالی سروستانی .)7931 ،طبق بررسای
مرکز تحقیقات پیو 7در سال  ،8172حدود  93درصد از بزرگساالن آمریکایی از رسانههااي اجتمااعی اساتااده
کردند که این میزان در سال  ،8112برابر  71درصد بود .با توجه به رشد و استااده گساترده آنهاا ،مایتاوان
نتیجه گرفت که رسانههاي اجتماعی همچنان به ناوذ در جامیه ادامه خواهند داد (برشرزبروت.)8173 ،8
ورود علم به قلمرو رسانههاي اجتماعی ،نقطه عطای در تاریخ ارتباطات علام محساوب مایشاود .در ایان
فرایند که با عنوان «رسانهاي شدن علم» شناخته شده است ،نقش رسانهها تنها بازنمایی دساتاوردهاي علمای
نیست؛ آنها از یک سوي میان جامیه علمی و همگان پیوند برقرار میکنند و از سوي دیگر ،خود عرضهکنناده
روایتی برساخته شده از موضوعات علمی هستند (خانیکی و زردار .)7939 ،در سالهاي اخیر ،ارزش رسانههاي
اجتماعی به عنوان ابزار آموزشی در مراودات دانشگاهی مورد توجاه واقا شاده اسات (ریچاردساون ،جارو،،
نلمس ،پارا و لینار.)8179 ،9،
رسانههاي اجتماعی تسهیلکننده گاتوگوها و کنشهاي متقابل بارخ باین گاروههاایی از ماردماناد و
شامل شبکههاي اجتماعی ،وبالگ ،ویکی ،پادکست ،فروم ،میکروبالگ ،فوراسکوئر و دروازههاي پژوهشیاند کاه
داشتن مهارت مناسب استااده از آنها در جهتدهی به مسیر حرکت علمی بسیار مهم است (افتاده )7922 ،و
در ارتباطات علمی روز به روز محبوبتر میشوند (بیک و گولدساتین )8179 ،4و کاناالی باراي انتشاار ساری
نتایج تحقیقات فراهم میکنند (هافمن ،التز و میکل .)8174 ،2فلسااه دسترسای آزاد ،باعا جااابیت بیشاتر
رسانههاي اجتماعی به عنوان ابزاري براي ارتباطات دانشگاهی تبادیل شاده اسات (ماونس ،8179 ،9ص.)71 .
کلمات کلیدي مانند دسترسی آزاد ،دادههاي آزاد ،فضاي مجازي یا علام شابکهاي (نتاوی و کاونیج)8178 ،1
نشانگر باز شدن راه تحقیق به دلیل فناوري ارتباطات جدید و افزایش همکاري مخاطبان است .امروزه همکاري
در مقاالت علمی به دلیل مقرون به صرفه بودن تکنولوژيهاي ارتباطی جدید بسیار آسانتر و متداولتار از 81
سال قبل است (هافمن ،التز و میکل.)8174 ،

1. Pew Research Center survey
2. Brashears Brott
3. Richardson, Grose, Nelmes, Parra & Linares
4. Bik & Goldstein
5. Hoffmann, Lutz & Meckel
6. Mounce
7. Nentwich and König
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ارتباطات علمای زیرمجموعاه ارتباطاات اجتمااعی اسات کاه در آن ،افاراد باا یکادیگر و باا مسسساات و
انجمنهاي علمی به تبادل افکار و نظریاههااي علمای مایپردازناد کاه ایان ارتباا در دو مجاراي رسامی و
غیرمستقیم (مانند ارتبا از طریق نشریات علمای) و ارتباا غیررسامی و مساتقیم (مانناد ارتباا از طریاق
مالقات دو دانشمند در یک همایش ملی) صورت میگیرد (گلینیمقدم ،صامییی و کماالیسروساتانی،7931 ،
ص .)981 .جامیهشناسان علم بر اهمیت ارتباطات علمی به عنوان ساز و کار اصلی تولیدات علم تأکید کردهاند
و پیشرفت علم را بازتابی از نظام ارتباطی آن میدانناد .ایان ارتباطاات زمیناه ایجااد انساجام و همااهنگی در
جامیه علمی ،گسترش رویکردهاي بینرشتهاي و ایجاد رشتههاي جدید داناش و بازساازي ماداوم نظاامهااي
بنیادي دانش را فراهم میآورند (محمدي .)7929 ،جامیه علمی متشکل از تولیدکنندگان ،مصارفکننادگان و
مناب علمی است که همکاري علمی نقش بسزایی در ارتقااي کمای و کیاای تولیادات علمای دارد (قاائمپاور،
 .)7939تولید علم فرایندي است که در آن حداقل یکی از مولاههاي زیر موجود باشد :پژوهشهااي بنیاادي و
کاربردي ،مقاالت بکر ،اختراع بینالمللی ،کتاب (تألیای و ترجمه) ،کار گروهی علمی در سطح جهانی منتج باه
مقاله ،تولید آثار علمی و هنري منحصر به فرد ،گزارشهاي علمی و فنی میتبار ،کاارآفرینی و ناوآوري ،تولیاد
آثار ادبی جهانی ،ایجاد بینش و بصیرت تازه و تولید نظریه و تولید تصمیم و الگو (رازقی و قائادي ،7932 ،ص.
.)99
با توجه به رتبههایی که اساتید دانشگاه مازندران ،به خصوص اسااید گاروه علاوم انساانی و اجتمااعی در
سالهاي اخیر کسب کردهاند ،7این پرسش پیش آمد که دلیل این افزایش (تولیدات علمی) چه بوده اسات .باا
بررسیهاي انجام شده مشخص شد اساتید این دانشگاه با هام ارتباطاات و همکااريهاایی علمای مبتنای بار
رسانههاي جمیی مانند واتسآپ ،تلگرام ،اینستاگرام ،لینکدین و  ...داشتهاناد .هامنویساندگی ایان اسااتید در
مقاالت داخلی و خارجی در سالهاي اخیر صحتی بر این ادعا است .بنابراین ،اعضاي هیئت علمی این دانشاگاه
به عنوان متخصصان موضوعی نسبت به تولیدات علمی و دانش اقدام مایکنناد و ارتباطاات علمای باین آناان
صورت میگیرد .با توجه به آنچه گاته شد ،این پژوهش به دنبال بررسی ارتباطات و تولیدات علمی با تأکید بار
نقش رسانههاي اجتماعی در یک دانشگاه است و در پی پاسخگویی به این پرسشهاست:
 .7وضییت استااده از انواع رسانههاي اجتماعی در بین اعضاي هیئات علمای چگوناه اسات  .8وضاییت
تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی چگونه است  9تا  .71نقش رسانههااي اجتمااعی (در هاات بیاد روابا ،
حضور ،گاتوگو ،اعتبار ،هویت ،گروه و اشتراکگااري) در ارتباطات علمی اعضاي هیئت علمی چگونه است و

 .7مثالً بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،محمود شارع پور عضو هیات علمی دانشگاه مازندران در میان پژوهشگران پراستناد برتجر کشجور در
حوزه علوم اجتماعی قرار گرفت (روابط عمومی دانشگاه مازندران.)2333 ،
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 .77نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی اعضاي هیئت علمی و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان چگونه
است
مبانی نظری

رسانههاي اجتماعی نخستینبار در جوالي  8119به کار گرفته شدند .کریس شیپلی 7نخستین کسی است کاه
از این اصطالح استااده کرده است .او میتقد بود که رسانههاي اجتماعی هدایتکنناده رویادادهاي آتای باراي
گاتوگو هستند (به نقل از :افتاده .)7923 ،در اینجا از نظریههاي غنی بودن رسانه ،حضور اجتماعی و استااده
و خشنودي صحبت میشود .در نظریه غنی بودن رسانه ،فرض بر این است که هادف هار ارتبااطی در نهایات
شااف کردن ابهام و کاهش عدم قطییت است .این نظریه بیان میکند که رسانهها از نظار غنای باودن ،یینای
میزان اطالعاتی که در یک بازه زمانی مشخص انتقال میدهند ،متااوتند .بناابراین برخای رساانههاا مسثرترناد
(کاپالن و هنلین .)8171 ،8نظریه حضور اجتماعی براي اولینبار توسا شاورت ،ویلیاام و کریساتی)7319( 9
مطرح شد .آنان بر این عقیده بودند که اشکال گوناگون ارتبا شامل سطوح متااوتی از حضور اجتماعی اسات.
باار ایاان اسااا ،،انااواع متااااوت ارتبااا ماایتوانااد بااا توجااه بااه ایاان کااه  .7غیراجتماااعی یااا اجتماااعی
 .8غیراحسا،برانگیز یا احسا،برانگیز  .9گرم یا سرد و  .4شخصی و غیرشخصای باشاد ،طبقاهبنادي شاوند.
بنابراین حضور اجتماعی به سطوح تما ،میان فردي و احسا ،صمیمیتی که در ارتبا تجربه مایشاود ،بااز
میگردد (ترلو ،7923 ،4ص )24 .و تحت تأثیر دو عامل صمیمیت (فرد به فرد یا از طریق رساانه واسا ) و باه
هنگام بودن (همزمانی ارتبا ) است .هر چه میزان حضور اجتماعی رسانهاي بیشتر باشد ،اساتاادهکننادگان از
آن ،تأثیر بیشتري بر هم میگاارند (عقیلی و قاسمزاده عراقی ،7934 ،ص.)89 .
نظریه استااده و خشنودي 2واکنشی است به رویکرد جامیه تودهاي که مخاطب را منایال و تحات تاأثیر
مناب قدرتمند رسانهاي قرار میدهد (پر ،و فرگوسن ،8119 ،9ص .)13 .اسا ،این نظریاه ،ارضااي نیازهااي
روانشناختی و اجتماعی افراد است و رسانههاي جمیی از این طریق با دیگر منااب رقابات مایکنناد .گاروزد و
گورتزن )8179( 1نظرسنجی برخطی بین اعضاي سه ساازمان حرفاهاي علاوم اجتمااعی انجاام دادناد .آنهاا
براسا ،نظریه استااده و خوشنودي ،انگیزههاي اصلی دانشگاهیان را باراي اساتااده از رساانههااي اجتمااعی،

1. Chris Shipley
2. Kaplan & Haenlein
3. Short, William & Christie
4. Thurlow
5. Uses and gratifications theory
6. Perse & Ferguson
7. Gruzd & Goertzen
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«به روز کردن موضوعات»« ،پیروي از تحقیقات دیگر پژوهشگران» و «کشف ایدهها یا انتشارات جدیاد» بیاان
کردند .رسانههاي اجتماعی انواع متااوتی دارند که وان دیجک )8179( 7چهار دسته از آنها را شناسایی کارد:
( )7سایتهاي شبکههاي اجتماعی ،مثل :فیس بوک ،توییتر و لینکدین )8( .ساایتهااي ایجااد شاده توسا
کاربر ،که به کاربران اجازه میدهد محتوایی را ایجاد و اشتراکگااري کنند (به عنوان مثال ،یوتیاوب ،فلیکار و
ویکی پدیا) )9( .سایتهاي بازاریابی ،با قابلیت تسهیل در خرید و همچنین ارائه نظرات مربو به محصول (باه
عنوان مثال  ،آمازون eBay ،و  )Grouponو ( )4سایتهاي بازي که باه کااربران اجاازه مایدهاد در باازيهاا
شرکت کنند( :به عنوان مثال :پرندگان عصبانی ،8سایمز اجتمااعی 9و خارد کاردن آب نباات( )4وان دیجاک،
 ،)8179که هدف این مطالیه ،دو دسته اول و فیالیتهاي مرتب با آنهاست .یکای از مادلهااي رساانههااي
اجتماعی مدل النه زنبوري کیتزمان ،سیلوستر و مککارتی )8178( 2است که متشکل از هاات مسلااه روابا ،
حضور ،گاتوگو و مکالمه ،شهرت (اعتبار) ،هویت ،گروه و به اشتراکگاااري مایباشاد (باه نقال از :باوقزاال،9
 ،8179ص )4 .که در آن ،هر مسلاه بیانگر یک وجه از تجربه کاربر رسانه اجتماعی در بحا تباادل داناش در
پژوهشها و ارتباطات علمی است .آنان چارچوب النه زنبوري رسانههاي اجتماعی را در هات بلاوک سااختاري
میرفی کردهاند ،که از این چارچوب براي تبیین نقاش رساانههااي اجتمااعی در ارتباطاات و تولیادات علمای
استااده شده است (شکل  .)7یکی از مدلهاي ارتباطات علمی ،مدل زاکاال( 1دانشاگاه ناامرئی )2اسات کاه بار
وجود ارتبا رسمی و غیررسمی میان دانشمندان یک رشته اطاال مایشاود .ایان مادل شاامل ساه مسلااه
متخصص موضوعی (حل مسئله پژوهشی ،قواعد مانظم و منساجم علمای) ،محای کااربرد اطالعاات (منااب
فیزیکی ،انسانی و فناوري) و کنشگران اجتماعی (تولید و اشتراکگااري اطالعات) اسات (باه نقال از :زوارقای،
 )7923که براي ترسیم ارتباطات علمی بین اعضاي هیئت علمی دانشگاهها از آن استااده شده است .بناابراین،
هر مسلاه یا بلوک النه زنبوري رسانههاي اجتماعی با توجه به محتواي مدل دانشگاه نامرئی 3تحلیل شده است.

1. Van Dijck
2. Angry Birds
3. Sims Social
4. Candy Crush
5. Kietzmann, Silvestre & McCarthy
6. Boughzala
7. Zuccala
8. invisible college

 .3عنوانی است که بر وجود ارتباط رسمی و غیررسمی مداوم میان دانشمندان یک رشته مطرح شده است.
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حضور

روابط

میزان اطالع
کاربران در صورت
وجود سایر افراد

میزان ارتبا
کاربران با یکدیگر
شهرت (اعتبار)

هویت
تا چه اندازه کاربران
خود را میشناسند.

میزان شناخت
کاربران از جایگاه
اجتماعی دیگران

گروه
میزان ساارش به
کاربران یا تشکیل
انجمنها

اشتراک گذاری
میزان تبادل،
توزی و دریافت
مطالب کاربران
گفت و گو و
مکالمه
میزان ارتبا
کاربران با یکدیگر

شکل  .4چارچوب النه زنبوری رسانههای اجتماعی (برگرفته از کیتزمان ،سیلوستر و مککارتی ،2142 ،ص)219 .

هویت محدودهاي را نشان میدهد که کاربران میزان هویت خود را در فضاي رسانههاي اجتمااعی آشاکار
میکنند .گاتوگو و مکالمه نشان میدهد تا چه میزان کااربران در محای رساانههااي اجتمااعی باا یکادیگر
ارتبا برقرار میکنند .اشتراکگااري نشاندهنده مقدار محتوایی است که کاربران آن را مبادله کارده ،توزیا
نموده و یا دریافت میکنند (کاپالن و هنلین .)8171 ،7منظور از «ارتبا » این است که دو یاا چناد کااربر باه
نحوي میاشرت کنند که منجر به گاتوگو و اهداف اجتماعی مشترک شود .حضور بیانگر این است که تاا چاه
حد کاربران میتوانند بدانند آیا کاربران دیگر قابل دستر ،میباشند یا نه (عقیلی و قاسمزاده عراقای.)7934 ،
شهرت و اعتبار از جنس اعتماد است و گروههاي آنالین میتوانناد مشاابه باشاگاههااي دنیااي آفالیان باشاند
(پارنت ،پالنجر و بل.)8177 ،8
پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش متشکل از پژوهشهاي داخلی و خارجی میباشاد کاه هار یاک باه ناوعی نقاش رساانههااي
اجتماعی را در بح علم مورد بررسی قرار دادهاند.

1. Kaplan & Haenlein
2. Parent, Plangger & Bal
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صمییی ( )7934در پژوهشی کاه باه بررسای رساانههااي اجتمااعی و نقاش آن در تباادل داناش باین
متخصصان حااظت رقمی پرداخت ،نشان داد که میزان آشنایی متخصصان حااظات رقمای نسابت باه برناماه
فیسبوک  82درصد ،برنامه لینکدین 88 7درصد  ،فوراسکوئر 818درصاد  ،ویکایهاا  72درصاد  ،یوتیاوب 71
درصد  ،تویتر  2درصد است و هی یک با دروازه پژوهشی کاه وبگااه شابکه اجتمااعی مخصاوص متخصصاان
است ،آشنا نبودند .متخصصان براي بروزرسانی منظم اطالعاات در اهاداف کااري و بااال باردن بهارهوري 711
درصد از فیس بوک ،در به دست آوردن اطالعات  31درصاد از فایسباوک و یوتیاوب ،در برقاراري مالقاات و
ارتبا شبکهاي  31درصد فایس باوک و لینکادین و در تباادل و اشاتراک داناش  711درصاد از لینکادین و
فیسبوک استااده کردند.
شمسی ( )7934نشان داد که در ارتباطات علمی مسلاههایی مانند فرستنده پیام ،گیرنده پیاام ،ویراساتار،
منتقد و سردبیر وجود دارد؛ این مسلاهها با عناوین و کاربردهاي دیگر در رسانهها نیز دیده میشوند و هار یاک
عملکرد خاصی در ایجاد و تقویت ارتباطات علمی دارند .رسانههااي اجتمااعی عااملی اثاربخش و ضاروري در
تبادل یافتهها و شکلگیري رواب علمی قوي میان دانشمندان و پژوهشگران به شمار میآیند.
قدیمی ( )7932در پژوهشی که به بررسی نقش رسانهها در عمومیساازي علام پرداخات ،نشاان داد کاه
رسانهها در رابطه بین علم و جامیه نقش میانجی دارند.
پرهامنیا ،نوشین فرد ،حریري و محمداسماعیل ( )7939نشاان دادناد کاه متهیرهااي سااختار ساازمانی،
راهبرد سازمانی ،انجمنهاي علمی و نظام فنااوري باا ارتباطاات علمای باه صاورت مساتقیم و مثبات رابطاه
میناداري دارند .همچنین بر اسا ،یافتههاي آنها ،بین ارتباطات علمی به عنوان متهیار میاانجی باا تولیادات
علمی به عنوان متهیر مالک رابطه میناداري به دست آمد.
گلینیمقدم ،صمییی و کمالیسروستانی ( )7931نشان دادند که ارتباطات علمای اعضااي هیئات علمای
دانشگاه در گوگل اسکالر بیشتر از سایر رسانهها بوده است .بیشترین ارتبا اعضاي هیئت علمی با متخصصاان
داخل کشور بود و بیشترین علت حضور آنها در رسانه هااي اجتمااعی ،آشانایی آناان باا دیگار تخصاصهاا و
استااده از توان متخصصان رشتههاي دیگر بوده است .بیشترین گاتوگاو و مکالماه از طریاق ایمیال صاورت
گرفته است .به طور متوس اعضاي هیئت علمی دانشگاه براي میرفی خود در رساانههااي اجتمااعی صاداقت
داشته و بیشترین تشکیل گروه متیلق به گروه آموزشی دانشگاه خودشان بوده است.

1. LinkedIn
2. Foursquare
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زلینسکی )8171( 7نشان داد که استااده از ابزارهاي ارتباطی جدید مانند رسانههاي اجتمااعی ،تهییارات
اجتنابناپایري را در پویایی ارتباطات علمی ایجاد میکند که فرصتهاي تحقیقاتی جدیدي را باز میکند.
پردام و زهو )8171( 8نشان دادند که رسانههاي اجتماعی فرصتهااي جدیادي را باراي علام آزاد ایجااد
کردهاند ،از جمله برقراري ارتبا به روشهااي تیااملیتار و باه اشاتراکگاااري دادههااي تحقیقااتی .آن دو
همچنین نشان دادند که بیشتر دانشگاهیان ارزش و اهمیت ارتباطات علمی بازتر و به اشتراکگااري دادههاا را
تشخیص دادهاند و گاروه کاوچکی از دانشاگاهیان ،کاه مایتاوان از آنهاا ساوپرکااربران ناام بارد ،مرتباا باه
روزرسانیهاي تحقیق خود را اعالم میکردند.
پژوهشهاي پیشین از یک سو نشان دادهاند ،رسانههاي اجتماعی از مهمترین ابزارهاي ارتباطی در حاوزه
ارتباطات علمی هستند و هر یک عملکرد خاصی در ایجاد و تقویت ارتباطات علمی و همچنین تولیدات علمای
دارند و از دیگر سو نشان دادهاند ،رسانههاي اجتماعی باع شکلگیري رواب علمای قاوي میاان پژوهشاگران
شده است و در رابطه بین علم و جامیه نقش میانجی را بازي مایکنناد .مشاخص شاده اسات کاه تحقیقاات
پیشین از یک زاویه (یا ارتباطات علمی یا تولیدات علمی) وارد شدهاناد؛ اماا ،ایان پاژوهش نقاش رساانههااي
اجتماعی را به طور همزمان هم در ارتباطات علمی و هم در تولیدات علمی ماورد بررسای و کااوش قارار داده
است.

تعیین متغیرها و ارائه مدل مفهومی پژوهش

براي بررسی نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات و تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران ،باا
مرور پیشینه نظري و تجربی تحقیق ،شکل  8به عنوان چاارچوبی کلای باراي مشاخص نماودن روابا میاان
متهیرهاي تحقیق آورده شد .این شکل شامل متهیر مستقل ،نقش رسانههاي اجتمااعی در ارتباطاات علمای و
تولیدات علمی به عنوان متهیر وابسته در نظر گرفته شده است.

1. Zielińska
2. Purdam & Zhu
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گروه

گفت و گو

هویت

اشتراکگذاری

روابط

نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی

تولیدات علمی
شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

پژوهش حاضر براسا ،رویکرد کمی و با استااده از روش پیمایشی به جم آوري دادههاا و اطالعاات موردنیااز
پرداخته است .جامیه آماري پژوهش ،شامل اعضااي هیئات علمای پانج دانشاکده (هنار و میمااري ( 4گاروه
آموزشی صنای دستی ،میماري ،مهندسی شهرسازي و باساتانشناسای) ،الهیاات و میاارف اساالمی ( 4گاروه
آموزشی فلساه و کالم ،فقه و مبانی حقو اسالمی ،علوم قارآن و حادی و میاارف اساالمی) ،حقاو و علاوم
سیاسی ( 9گروه آموزشی حقو خصوصی ،حقو و علوم سیاسی) ،علوم اقتصاادي و اداري ( 2گاروه آموزشای
مدیریت صنیتی ،مدیریت بازرگانی ،حسابداري ،اقتصاد نظري و اقتصاد بازرگاانی) و علاوم انساانی و اجتمااعی
( 71گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب ،علوم اجتماعی ،تاریخ ،مدیریت جهانگردي ،مترجمی زبان روسی ،زباان
انگلیسی ،زبان و ادبیات فارسی ،روانشناسی ،جهرافیا و برنامهریزي شهري و علوم تربیتی) دانشگاه مازنادران در
نیمسال اول سال تحصیلی  7932-7933به تیداد  818نار بودناد و باا اساتااده از جادول مورگاان و فرماول
کوکران  798نار از آنان به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شادند .در ایان پاژوهش از روش نموناهگیاري
تصادفی نسبتی در بین  2دانشکده دانشگاه مازندران استااده شده است .دالیل چندي باراي انتخااب دانشاگاه
مازندران به عنوان نمونه پژوهش بوده است ،از جمله :در سال  83 ،8173دانشگاه کشور ایران در جما 7822
دانشگاه برتر جهان از  29کشور بوده است .از این  83دانشگاه 71 ،مورد در رتبه  78قرار داشتند ،که دانشاگاه
مازندران جزء این  71دانشگاه بوده است (خبرگزاري مهر 1 ،مهر  .)79317بنابراین ،بر اسا ،رتبهبندي تاایمز،
دانشگاه مازندران جزء  7111دانشگاه برتر جهان (بین  217تا  )7111و رتبه  722آسایا مایباشاد و در باین
دانشگاههاي ایران در رتبه  78قرار دارد (خبرگزاري دانشاجو 72 ،اردیبهشات  .)87932ایان دانشاگاه تااکنون
 9334مقاله ( 321مقاله مجلهاي و  9174مقاله کنارانسی) در نشریات و همایشهااي داخلای و  2391مقالاه
1. https://www.msrt.ir/fa/news/41655/%
 .8خبرگزاري دانشجو 72 ،اردیبهشت https://snn.ir/fa/news/7 .7931
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آي ا ،آي منتشر کرده است ،که روند انتشار حالت صیودي داشته است .همچنین این دانشگاه صاحب امتیااز
و ناشر  77مجله تخصصی است و پژوهشگران این دانشگاه در سال  7932اکثر مقاالت و تولیدات علمای خاود
را با کلیدواژههاي «ایران» و «توسیه» منتشر کردند.7
به منظور گردآوري داده هاي پاژوهش از پرسشانامه اساتااده شاده اسات .بخاش اول پرسشانامه شاامل
پرسشهاي زمینهاي (سن ،جنسیت ،رتبه علمی و ساابقه خادمت) اسات .در بخاش دوم از پرسشانامه نقاش
رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی گلینیمقدم ،صمییی و کماالیسروساتانی ( )7931اساتااده شاده کاه
شامل میزان استااده از انواع رسانههاي اجتماعی و هات کارکرد (رواب  ،حضور ،گااتوگاو و مکالماه ،اعتباار،
هویت ،گروه و به اشتراکگااري) برگرفتاه از مادل الناه زنباوري کیتزماان ،سیلوساتر و ماککاارتی ()8178
میباشد و هر کارکرد شامل چند گویه است که این گویهها با توجه به محتاواي مادل دانشاگاه ناامرئی (مادل
زاکاال ( ))8119در ارتباطات علمی که داراي  9ترکیب نقادانه است ،تحلیل شده است.
ترکیب اول :تخصص موضوعی (شامل حل مسئله پژوهش و قوانین منسجم پژوهش و دربرگیرنده آشنایی
با تخصصهاي جدید؛ ردهبندي ،نمایه ،تیریف موضوعات جدید؛ صاحه وب بار اساا ،مشاارکت در تحقیقاات
جاري ،شناسایی متخصصاان موضاوعی و توزیا تخصاص موضاوعی در شابکه جهاانی اینترنات (مالقاات در
کنارانسها) است .ترکیب دوم :محی کاربرد اطالعات (شامل مناب اطالعات (کتاب ،مجله ،پایانناماه) ،منااب
انسانی (پژوهشگران) و مناب فناوري (وب) اسات) و ترکیاب ساوم :کنشاگران اجتمااعی ،شاامل تولیاد و باه
اشتراکگااري اطالعات است .این پرسشنامه براسا ،مقیا ،رتبهاي و پنج طیای (خیلی کم = نمره  ،7کام =
نمره  ،8متوس = نمره  ،9زیاد = نمره  4و خیلی زیاد = نمره  )2اسات و باراي سانجش میازان پایاایی آن از
آلااي کرونباخ استااده شده است .در بخش سوم پرسشنامه از پرسشنامه تولیدات علمای سالیمانی و شاکویی
( )7921استااده شده است که بر اسا ،مقیا ،رتبهاي و چهارطیای (بدون تألیف = نمره  7 ،1تاا  9ماورد =
نمره  4 ،7تا  9مورد ،نمره  8و بیشتر از  9مورد = نمره  )9طراحی شده است .تولیدات علمای عباارت اسات از
تیداد تولیدات در زمینه فیالیتهاي علمی اعضااي هیئات علمای شاامل تاألیف کتااب ،ترجماه کتااب ،نشار
مقالههاي آي ا ،آي ،علمی  -پژوهشی ،ترویجی ،مقاالت ارائه شده در کنارانسها و هماایشهاا و طارحهااي
پژوهشی که در دوره حیات علمی خود منتشر کردهاند .به منظور سنجش پایاایی پرسشانامه از ضاریب آلاااي
کرونباخ استااده شد که مقدار آلااء  1/29به دست آمد .جدول  7به میرفی متهیرها ،تیداد گویهها و پایایی آن
ها اشاره دارد.

1. https://www.uniref.ir/University82
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جدول  .4معرفی دقیق متغیرهای تحقیق ،بررسی پایایی و نرمال بودن آنها
متغیرها
روابط
حضور
گفت و گو و مکادمه
اعتبار
هویت
گروه
اشتراكگذاری
نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی
تودیدات علمی

تعداد گویهها
 2تا )1( 1
 3تا )23( 30
 32تا )3( 33
 33تا )5( 43
 44تا )1( 43
 50تا )3( 53
 53تا )4( 12
 2تا )12( 12
23

میزان پایایی
0/13
0/32
0/35
0/13
0/14
0/11
0/12
0/30
0/31

چولگی
-0/002
0/530
0/520
0/210
0/331
0/233
0/204
0/125
-0/054

کشیدگی
-2/313
-0/401
-2/443
-0/450
-2/410
-2/421
-2/254
-2/424
-0/433

تجزیه و تحلیل دادههاي پژوهش با استااده از نسخه  87نرمافازار  SPSSو نساخه  89نارمافازار AMOS

صورت گرفته و از آمار توصیای (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف مییار ،چولگی و کشیدگی) و آمار اساتنباطی
(آزمونهاي تی دو گروه مستقل ،تحلیل واریانس ،تی تک نمونهاي ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر)
استااده شده است.

یافتههای پژوهش

بر اسا ،یافتههاي توصیای پژوهش ،میانگین سنی و سابقه خدمت پاسخگویان به ترتیب برابار باا  42ساال و
 78سال است .از مجموع  798پاسخگو 778 ،نار ( 24/2درصاد) مارد و  81ناار ( 72/8درصاد) زن هساتند.
 1نار ( 2/9درصد) از پاسخگویان مربی 17 ،نار ( 29/2درصد) استادیار 44 ،نار ( 99/9درصاد) دانشایار و 71
نار ( 1/9درصد) استاد هستند و با توجه به جادول  ،7میازان چاولگی و کشایدگی (در باازه  -8و  )+8نشاان
میدهد که دادههاي پژوهش از توزی نرمال برخوردار بودهاند.

پرسش  .1وضعیت استفاده از انواع رسانههای اجتماعی در بیی اعضیای هیتیت عیمیی دانهی اه
مازندران چ ونه است؟
با توجه به جدول  ،8وضییت استااده از انواع رسانههاي اجتماعی در ارتباطات و تولیادات علمای اعضااي
هیئت علمی دانشگاه مازندران در تلگرام با میانگین  9/23بیشترین و در لینکدین باا میاانگین  7/22کمتارین
است.
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جدول  .2درصد میزان استفاده پاسخگویان از انواع رسانههای اجتماعی
رسانهها
گوگل اسکالر
ویکی پدیا
رادیو ،تلویایون و ماهواره
توییتر
وبالگ
دینکدین
پادکست
فوراسکوئر
یوتیوب
فیس بوك
فیلکر
واتساپ
تلگرام
ایمو
اینستاگرام

اصالً
2/5
0/3
0
23/1
20/1
23/5
25/2
35/1
3/3
23/5
23/5
5/3
1/3
25/3
23/5

خیلی کم
22/3
3/3
22/2
25/2
3/2
21/3
23/2
20/5
1/1
23/3
20/5
5/3
1/3
1/3
3

کم
3/3
22/4
21/1
22/2
22/3
22
22
22/2
3/2
22/2
21/5
22/3
1/1
20/1
23/1

متوسط
23/3
23/5
30/3
21/1
23/1
3/3
23/1
3/3
25/2
21/4
20/1
21/1
21/1
22
23/1

زیاد
21/3
24/2
22
22
23/5
5/3
20/1
3/3
21/5
20/1
1/1
23/5
23/5
23/3
22

خیلی زیاد
32/2
30/3
23/3
20/5
24/2
1/1
20/5
20/1
33/3
22/4
22/4
30/3
33/1
25/3
24/2

میانگین
3/50
3/52
3/23
2/13
3/03
2/55
2/41
2/51
3/43
2/34
2/32
3/50
3/53
2/33
2/30

پرسش  .2وضعیت تولیدات عیمی اعضای هیتت عیمی دانه اه مازندران چ ونه است؟
وضییت تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران در جدول  9گزارش شده است.
جدول  .9وضعیت تولیدات علمی -پژوهشی پاسخگویان
درصد تولیدات علمی پاسخگویان
مقاده چاپ شده در مجالت علمی – پژوهشی که شخصاً تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در مجالت علمی – پژوهشی که با همکاری تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در مجالت علمی – ترویجی که شخصاً تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در مجالت علمی – ترویجی که با همکاری تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در مجالت خارجی که شخصاً تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در مجالت خارجی که با همکاری تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در همایشهای عملی معتبر که شخصاً تدوین شده است.
مقاده چاپ شده در همایشهای عملی معتبر که با همکاری تدوین شده است.
مجری طرح پژوهشی
همکار طرح پژوهشی
اختراع یبت شده
تثدیف کتاب به طور شخصی
تثدیف کتاب با همکاری
ترجمه کتاب به طور شخصی

بدون

 4تا 9

 1تا 1

بیشتر از

تألیف
3/3
5/3
23/3
22/1
43/3
42/1
24/4
21/1
33/1
52/5
33/5
51/3
14/2
34/3

مورد
32/1
3/2
23/3
25/3
32/1
21/3
20/5
30/3
54/5
43/5
2/5
23/5
22
22/3

مورد
25/2
25/3
22/3
24/4
25/2
22/4
23/1
5/3
1/3
22/3
2/3
2/3

 1مورد
43/5
13/1
33/4
31/2
3/3
23/1
52/5
41/1
1/3
2/5
-
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32/1
34/2
32/1
0/3
0/3

ترجمه کتاب با همکاری
استاد راهنمای پایاننامه دکتری
استاد مشاور پایاننامه دکتری
استاد راهنمای پایاننامه کارشناسی ارشد
استاد مشاور پایاننامه کارشناسی ارشد

21/4
54/5
53
23/1
21/3

2/5
4/5
53/3
53

3/3
3/3
23/1
23/3

با توجه به جدول  ،9از بین تولیدات علمی ،مقاله چاپ شده در مجالت علمی  -پژوهشی که باا همکااري
تدوین شده بیشترین ( 22/9درصد از پاسخگویان بیشتر از  4مورد تولید علمی داشتهاند) و اختراع ثبات شاده
کمترین ( 32/2درصد پاسخگویان هی اختراعی نداشتند) سهم را به خود اختصاص دادهاند.

پرسشهای  3تا  :11نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات عیمی اعضیای هیتیت عیمیی دانهی اه
مازندران چ ونه است؟
در این قسمت جهت تحلیل و سنجش پرسشهاي  9تا  71از آزمون تی تک نمونهاي اساتااده مایشاود.
لاا در هر بید با توجه به نحوه پاسخ به پرسشنامه ،پرسش مزبور بررسی شده و به کمک آزماون  tپاساخهااي
باالتر از امتیاز ( 9به عنوان میانگین/

 )μبه عنوان مبناي تأثیرگااري آن بید در امکان شاخصساازي در

نظر گرفته شده است.
جدول  .1نتایج آزمون  tتک نمونهای برای بررسی نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی
دانشگاه مازندران (میانگین جامعه یا مالک = (9
متغیر

میانگین

انحراف

مورد نظر

اکتسابی

استاندارد

نقش رسانهها در
ارتباطات علمی
روابط
حضور
گفتوگو
اعتبار
هویت
گروه
اشتراكگذاری

نمره t

سطح

تفاوت

معناداری

میانگین

فاصله اطمینان در
سطح % 11
حد پایین

حد باال

3/34

2/031

3/344

0/000

0/34

0/213

0/525

3/02
3/31
3/13
3/23
3/42
3/23
3/42

0/345
2/041
0/313
2/232
2/245
2/322
2/201

0/222
4/012
1/412
2/514
4/304
2/012
4/015

0/321
0/000
0/000
0/022
0/000
0/042
0/000

0/02
0/31
0/13
0/23
0/42
0/23
0/42

-0/223
0/233
0/413
0/015
0/232
0/003
0/220

0/212
0/550
0/131
0/501
0/121
0/412
0/135

نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران و تأثیر آن بر تولیدات علمی آنان

411

همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود؛ با توجه به مقدار سطح مینیداري (کاوچکتر از  ،)1/12مقادار
آزمون ( tبزرگتر از  ،)7/39نبود صار در بازه حد باال و پایین و با توجه به میانگین اکتساابی ( )9/94کاه 1/94
بزرگتر از میانگین جامیه (مالک) است ،میتوان نتیجه گرفت که رسانههاي اجتماعی (به جزء بیاد روابا کاه
میانگین آن تقریبا مساوي میانگین جامیه است) در ارتباطات علمی اعضاي هیئات علمای دانشاگاه مازنادران
نقش قوي و مسثري دارند.

پرسش  .11نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات عیمی اعضای هیتت عیمی دانهی اه مازنیدران و
تأثیر آن بر تولیدات عیمی چ ونه است؟
به منظور تبیین تولیدات علمی بر حسب سازه اثرگاار (نقش رسانههاي اجتمااعی در ارتباطاات علمای) و
تییین این موضوع که این سازه در مجموع تا چه اندازه قادر به تبیین تولیدات علمی است ،از تحلیل مسیر زیر
استااده شده است .قبل از تاسیر مدل ،مقادیر همبستگی به صورت زیر گزارش شده است.
جدول  .1نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سازههای اصلی پژوهش
متغیر مستقل همراه با ابعاد
متغیر
وابسته

نقش رسانههای
اجتماعی در
ارتباطات علمی

روابط

تودیدات
علمی

** 0/553

** 0/523

حضور
** 0/535

گفت و گو
و مکادمه

اعتبار

هویت

گروه

اشتراكگذاری

** 0/531

** 0/532

** 0/530

** 0/541

** 0/432

n = 031 ** P  1/ 10

بر اسا ،نتایج جدول  2مشاهده میشود که بین نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی و ابیااد آن
با تولیدات علمی در سطح اطمینان  33درصد رابطه مینیداري وجود دارد.
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شکل  .9ضرایب استاندارد مدل پیشنهادی نقش رسانههای اجتماعی در ارتباطات علمی و تأثیر آن بر تولیدات علمی

در شکل  ، 9مدل ساختاري به همراه مجموعه برآوردهاي استاندارد براي بارهااي عااملی و ضارایب تاأثیر
دیده میشود .بارهاي عاملی یا ضرایب المدا روي فلشهایی نوشاته شادهاناد کاه از متهیار پنهاان باه سامت
متهیرهاي آشکار رفته است؛ به عنوان مثال ،ضاریب 1/29روي فلشای کاه از نقاش رساانههااي اجتمااعی در
ارتباطات علمی به سمت رواب رفته است ،نشاندهنده بار عاملی بین هر متهیر آشکار با متهیر پنهاانی کاه بار
آن بار شده است .اعدادي نیز که باالي مستطیلها (متهیرهاي آشاکار) نوشاته شادهاناد ،مربا پاارامتر المادا
(بارهاي عاملی) هستند که این اعاداد ضاریب تییاین هساتند .دساته دوم ضارایب ،ضاریب تاأثیر یاا ضاریب
همبستگی است که بین دو متهیر «نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی» و «تولیادات علمای» وجاود
دارد و عدد باالي تولیدات علمی ،واریانس تبیین شده است.
جدول  .1شاخصهای برازش مدل آزمون شده پژوهش
شاخصها

مقدار مدل

مجذور خی
درجه نزادی
سطح معناداری مدل
خی دو بر درجه نزادی
نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش انطباقی
شاخص برازش مقایسهای
شاخص برازش هنجار شده (بنتلر -بونت)
خطای ریشه مجذور میانگین تقریب

20/123
20
0/420
2/032
0/311
0/333
2
0/331
0/025

دامنه مورد قبول
( CMIN

)

DF
P > 0.05
/DF> 5
GFI > 0.90
AGFI > 0.80
CFI > 0.90
NFI > 0.90
RMSEA ≤ 0.08

نتیجه برازش
تثیید مدل
تثیید مدل
تثیید مدل
تثیید مدل
تثیید مدل
تثیید مدل
تثیید مدل
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همانگونه که در جدول  9مالحظه میشود ،نتایج مربو به شاخصهاي برازش الگاوي سااختاري آزماون
نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی و تأثیر آن بر تولیدات علمی براي هر یک از شااخصهااي (بااال)
نشان میدهد که الگوي ساختاري از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  .7نتایج تبیین مدل پژوهش
مسیرها

نقش رسانههای
اجتماعی در ارتباطات
علمی

<---

تودیدا
ت
علمی

برآورد

خطای

نسبت

غیراستاندارد

معیار

بحرانی

0/203

0/023

1/305

sig

**
*

برآورد

ضریب

استاندارد

تعیین

0/510

0/324

P  0/000 *** -1

با توجه به نتایج جدول  ،1بین متهیر نقش رسانههااي اجتمااعی در ارتباطاات علمای و تولیادات علمای
رابطه مینیداري وجود دارد ( )β = 1/291و  97درصد از واریانس متهیر تولیدات علمی اعضااء هیئات علمای
توس نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی پیشبینی شده است.

بحث و نتیجهگیری

در تحلیل وضییت استااده از رسانههاي اجتماعی ،نتایج نشان داد که اعضاي هیئت علمای دانشاگاه مازنادران
(در پنج دانشکده ماکور) از رسانه اجتماعی تلگرام بیشترین استااده را دارند و در ارتباطات علمی خود بیشاتر
از این رسانه کمک میگیرند ،البته در کنار تلگرام ،از رسانههااي اجتمااعی دیگاري مثال ویکای پادیا ،گوگال
اسکالر و واتساپ به مراتب بیشتر از دیگر رسانهها استااده میکنند .آنها کمترین استااده را از رسانهاجتماعی
لینکدین دارند و خیلی کم از آن در مباح  ،ارتباطات و تولیادات علمای خاود اساتااده مایکنناد .از اعضااي
هیئت علمی این دانشگاه پرسیده شد که آیا فکر میکنید این رسانهها باع بهتر شدن روند همکاريهاا شاده
است یا خیر و تا چه حد در این رسانهها با هم تبادلنظر و ارتبا داشاتهایاد ،کاه اکثارا پاساخ مثبات دادناد.
بنابراین ،با استااده از رسانهها ،اعضاي هیئت علمی به جستجوي مباح علمای ،مقااالت علمای ،رساالههااي
دانشگاهی ،کتب ،موضوعات پژوهشی خود و  ...میپردازند .همچنین یافتههاي پژوهش نشان داد که بیشاترین
تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران (در پنج دانشکده ماکور) در زمینه مقاالت چاپ شاده در
مجالت علمی – پژوهشی است که با همکاري تدوین کردهاند .بید از آن به ترتیاب بیشاترین تولیادات علمای
آنها در زمینههاي استاد راهنماي پایاننامههاي کارشناسی ارشد ،استاد مشاور پایاننامههاي کارشناسی ارشد،
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مقاالت چاپ شده در همایشهاي عملی میتبر و مقاالت چاپ شده در مجالت علمی – پژوهشای کاه شخصاا
تدوین کردهاند و مقاالت چاپ شده در همایشهاي عملی میتبر که باا همکااري تادوین کاردهاناد و کمتارین
تولیدات علمی آنها در زمینهي اختراع ثبت شده میباشد.
در قسمت دیگري از پژوهش نشان داده شد که رسانههاي اجتمااعی نقاش مهام و اساسای در ارتباطاات
علمی اعضاء هئیت علمی دانشکدههاي ماکور دارند و نقش رسانههاي اجتمااعی در ارتباطاات علمای اعضااي
هیئت علمی دانشگاه مازندران مطلوب است .به این صورت کاه اعضااي هیئات علمای دانشاگاه مازنادران در
رسانههاي اجتماعی به خوبی حضور پیدا کردهاند (کارکرد تیاملپایري رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی
اعضاي هیئت علمی از طریق آشنایی با دیگر متخصصان و استااده از توان متخصصان دیگر رشتهها باه دسات
میآید) ،گاتوگو و مکالمه آنها درباره مباح علمی در رسانههاي اجتماعی از وضییت خوبی برخاودار اسات
(از رسانههاي چون تلگرام و واتساپ بیشتر استااده کردهاند) ،رسانههاي اجتماعی را داراي اعتبااري مایبینناد
که میشود به آنها اعتماد کرد که هویت آنها در رسانههاي اجتماعی به طور واضح مشخص و قابل شناساایی
باشد و میموال از نام واقیی خود در فیالیتهاي آنالین استااده میکنند .همچنین با میل و رغبت هویات خاود
را در رسانههاي اجتماعی مانند تلگرام ،فیس بوک ،توییتر و  ...در میان میگاارند (میرفی و بازنماایی خاود در
رسانهها براي ارتبا علمی بهتر و باکیایتتر) .وضییت تشکیل گروههاي علمی اعضاي هیئات علمای دانشاگاه
مازندران در رسانههاي اجتماعی در حد مطلوب اسات (تشاکیل گاروههااي علمای و تخصصای باراي تولیاد و
اشتراک فیالیتهاي علمی خود) ،به این صورت که فیالیتهاي علمی خود را به راحتی در رسانههاي اجتماعی
به اشتراک میگاارند تا همکاران علمی خود از آنها استااده الزم را ببرند .این یافته پژوهش با نتایج مطالیاات
صمییی ( ،)7934شمسی ( ،)7934گلینیمقدم ،صامییی و کماالیسروساتانی ( ،)7931زلینساکی ( )8171و
پردام و زهو ( )8171که به بررسی نقش مسثر رسانههاي اجتمااعی در ارتباطاات علمای و نقاش آن در تباادل
دانش بین متخصصان پرداختند ،همسو میباشد .رسانههاي اجتماعی ،در خلق مسلاهاي مثال «مادیریت زماان
در علم» نقش بارزي دارند .با پیچیدهگیهاي عصر مدرن ،فرصت رسیدگی به تمامی امور علمای و دیگار اماور
آن هم به صورت حضوري ممکن نیست؛ بنابراین در این باین رساانههااي اجتمااعی و جمیای فرصاتی را باه
محققان و اساتید میدهد تا به صورت غیرحضوري و مجازي با هم در ارتبا باشند و اهداف علمای خاود را در
کمترین زمان دنبال و پیگیري کنند .با این اوصاف میتوان گات که رساانههااي اجتمااعی باا خریادن زماان،
ارتباطات و همکاريهاي علمی دانشگاهی ،ملی و حتی بینالمللی را افزایش و پیشرفت علمی اسااتید را ارتقااء
میدهند.
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تحلیل مسیر پژوهش نشان داد که بین متهیر نقش رسانههاي اجتمااعی در ارتباطاات علمای و تولیادات
علمی رابطه مینیداري وجود دارد و با توجه به رابطه مثبت ایان دو متهیار ،هرچاه رساانههااي اجتمااعی در
ارتباطات علمی اعضاء هیئت علمی پنج دانشکده ماکور بیشتر مورد استااده قرار بگیرند ،میزان تولیدات علمی
آنها افزایش مییابد .در نهایت نتایج تحلیل مسیر نشان داد که  97درصد از واریاانس متهیار تولیادات علمای
اعضاء هیئت علمی توس نقش رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمی تبیین و پیشبینی شده است .بنابراین،
میتوان گات که رسانههاي اجتماعی در ارتباطات علمای اعضااي هیئات علمای دانشاگاه مازنادران (در پانج
دانشکده ماکور) نقش قوي و مسثري را ایاا کردهاند ،که این نقش قوي و مسثر ،خود منجار باه افازایش میازان
تولیدات علمی آنها گردیده است .این یافتاه پاژوهش باا نتاایج مطالیاات پرهاامنیاا ،نوشاین فارد ،حریاري،
محمداسماعیل ( ،)7939محمدي ( ،)7929قدیمی ( )7932و رازقی و قائدي ( )7932همسو میباشاد .میازان
تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی تابیی از مناسبات و رواب فردي و نهادي آنان با همکاران خود مایباشاد و
آنها با صرف و ایجاد انرژي عااطای ،مهمتارین پیامادها را رقام مایزنناد :از جملاه مشاارکت در تیاامالت و
فیالیت هاي علمی و پژوهشی ،ایجاد یکپارچگی اجتماعی و علمای در دانشاگاه و بیارون از دانشاگاه ،کااربردي
کردن پژوهشها در سطح وسی تر جامیه و جامیهپایري کردن علم .ارتباطات علمای باا فاراهم کاردن زمیناه
تیامل دیدگاهها ،تیامل بین نهاد علم و نهاد صنیت و تکنولوژي و ایجاد ارتبا علمای باینرشاتهاي مایتواناد
عامل مهمی در جهت تولیدات علمی و خلق ایدههاي جدید علمی باشد .ارتباطاات علمای حتای مایتواناد در
چرخه جهانی و تاریخی قرار بگیرد و موجب تهییرات ساختاري علم شود .در نهایت مایتاوان گاات ارتباطاات
علمی در صورت وجود رسانههاي اجتماعی و استااده صحیح از آنها است که به تولید دانش کمک میکند.
از آنجا که اعضاي هیئت علمی دانشگاه مازندران (در پنج دانشکده ماکور) از رسانههاي اجتماعی تلگارام،
واتساپ ،گوگل اسکالر و ویکی پدیا بیشترین استااده را کردهاند ،در یاک نتیجاهگیاري کلای مایتاوان گاات
اعضاي هیئت علمی از روشهاي مدرن بیشتر از روشهاي سنتی در ارتباطاات و تولیادات علمای خاود بهاره
گرفتهاند .با این حال این توانایی را دارند که باراي تباادل ،توزیا و دریافات محتاوا ،فیالیاتهااي خاود را باا
غیرمتخصصان به اشتراک بگاارند و از طریق این رسانهها ،ارتباطات علمای خاود را تقویات کارده و اطالعاات
تخصصی خود را در شبکههاي جهانی توزی نمایند و با شناسایی متخصصان موضوعی ،تبادل بیشاتري برقارار
کنند.
با توجه به نتایج این تحقیق ،پیشنهاد میگردد دانشاگاههاا باا برگازاري کارگااههااي آموزشای ،اهمیات
رسانههاي اجتماعی در همکاريهاي علمی را براي اعضاي هیئت علمی و دیگر کارکنان نشان داده و باا ایجااد
مشو هایی مسیر این همکاريها را با استااده صحیح از رسانههاي اجتماعی فراهم سازند .همچناین پیشانهاد
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میشود در پژوهشهاي آتی به بررسی نقش رسانههاي اجتمااعی در ارتباطاات و تولیادات علمای دانشاجویان
مقاط مختلف ،اعضاي هیئت علمی دانشگاههاي آزاد اسالمی ،پیامنور و غیرانتااعی و حتی سازمانهاي دولتای
پرداخته شود.
سپاسگزاری

نگارندگان بر خود الزم میدانند از «میاونت محترم پژوهشی دانشگاه مازندران» به خااطر همکااري در اجاراي
پژوهش ،از «داوران محترم» و از «خانم دکتر زهرا مومنفار» باه خااطر باازبینی ماتن مقالاه و ارائاه نظارات
ساختاري ارزشمندشان تشکر و قدردانی نمایند.
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