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یا ی آکاد ما ه ا ش: ب ی ژپو راک و ردیا   ل ا
  

  زهرا بتولي: تهيه و تنظيم

  دانشگاه تهران شناسيعات و دانشدانشجوي كارشناسي ارشد علم اطال

  

هاي اجتماعي، ظهور پيدا هاي اخير، شماري از شبكهدر سال
هاي تخصصي را در اختيار اند كه امكان ساخت شبكهكرده

توانند ها محققان ميبه كمك اين شبكه. دهندمحققان قرار مي
هاي متفاوت براي مالقات افراد، دور هم جمع ها و مكاندر زمان

عضويت . ده و تجارب خود را با آنها به اشتراك بگذارندش
هاي اجتماعي تحقيقاتي و بارگذاري محققان دانشگاهي در شبكه

ها، زمينه انتشار و اشتراك دانش مقاالت پژوهشي در اين شبكه
هاي علمي، باال رفتن تعداد ارجاعات به چنين همكاريو هم

پذيري يش مشاهدهتوليدات پژوهشي، ارتقاء رتبه علمي، افزا
محققان در محيط وب و باال رفتن ضريب دسترسي به مقاالت از 

 .طريق موتورهاي جستجوگر را به همراه خواهد داشت

شبكه اجتماعي شبكه اجتماعي هاي اجتماعي تحقيقاتي، يكي از مهمترين شبكه
اين شبكه . باشدمي http://www.academia.edu آكادمياآكادميا

 .اندازي شدراه Richard Priceتوسط  2008اجتماعي در سال 
آكادميا براي اعضاء خود، شماري از ابزارها و امكانات جهت 

  .آوردهاي علمي جهاني، فراهم ميهمكاري
در نوشتارهاي مختلف، شبكه اجتماعي آكادميا تحت عناوين 

شبكه اجتماعي تخصصي : گوناگوني معرفي شده است از جمله
شبكه  ؛نشمندانشبكه اجتماعي براي دامحققان دانشگاهي؛ 

 سايت ؛بوكي براي دانشمندانفيس ؛محوراجتماعي پژوهش
شبكه اجتماعي مشاركتي؛ و شبكه اجتماعي  ؛راهنماي پژوهش

  .آكادميك
آخرين محاسبه . نام در اين شبكه اجتماعي، رايگان استثبت

ميليون محقق در اين  4دهد كه تاكنون بيش از اعضاء نشان مي
شبكه، محدود به يك رشته موضوعي اين . شبكه عضو هستند

نام توانند در آن ثبتها ميخاص نيست و محققان از همه رشته
هاي تواند عناوين تأليفات و زمينهنام، محقق ميبعد از ثبت. كنند
مندي خود را از طريق پروفايل تخصصي خود با ساير عالقه

ورد محققان به اشتراك گذاشته و با ساير محققاني كه در حوزه م

هاي آنان را عالقه او فعال هستند آشنا شده و آخرين فعاليت
  .دنبال كند

آكادميا ابزاري موثر و قدرتمند جهت نشر آثار پژوهشي 
محور است پروفايل آكادميا، علمي. روددانشگاهيان به شمار مي

اطالعات شخصي و جزئيات تماس : و شامل اطالعات زير است
عنوان پست، بخش، دانشگاه، نام، تصوير، موقعيت، پست، (

عالئق (؛ عالئق تحقيقاتي ...)ايميل، صفحه خانگي، آدرس، تلفن، 
مقاالت، كتب، (شده ؛ مطالب بارگذاري)تحقيقاتي اوليه و ثانويه

؛ ...)سايت و ها، رزومه، وبها، مدارك آموزشي، بالگسخنراني
همكاران، دنبال كردن ديگران و دنبال شدن توسط (ارتباطات 

مقاالت دنبال شده، سؤاالت دنبال شده و (؛ دنبال كردن )يگراند
يكي از مزاياي آكادميا، اين است كه محققان ). روزآمدسازي آن

توانند بعد از بارگذاري مقاالت خود، در مورد اينكه چه كسي مي
مقاله آنها را دنبال كرده و چه كسي آن را دانلود كرده است، 

  .شوندمطلع 
بندي شده هاي راهنماي پژوهش، دستهف سايتآكادميا در ردي

هاي راهنماي پژوهش، شناسايي محققان تمركز سايت. است
هاي ويژه و طبق معيارهاي مشخصي مانند شايستگي و توانايي

. هاي پژوهشي محقق در يك حوزه موضوعي خاص، استزمينه
كنند و به هاي اوليه را تسهيل ميها، تماساين نوع سايت

دهند تا پروفايل جامعي از خود به جامعه علمي جازه ميمحققان ا
عنوان يك شبكه اجتماعي آكادميك، آكادميا به.ارائه نمايند

براي محققان طراحي شده تا بتوانند با كساني كه عالئق 
چنين پژوهشي مشابهي دارند در تماس با يكديگر باشند، هم

متن كامل توانند از طريق اين شبكه اجتماعي، به محققان مي
  . مقاالت نيز دسترسي داشته باشند

هايي كه جهت برقراري تعامل، همكاري و آكادميا توسط قابليت
انتقال دانش دارد، ارتباط مستقيم و غيرمستقيم بين اعضاء شبكه 

ويژگي ارسال پيام مستقيم بين اعضاء . سازدپذير ميرا امكان



  37                                مجله خبري، آموزشي معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني      پژوهش                  

  ي اقتصاديسياسي و حماسه يسال حماسه

  http://research.kaums.ac.irسايت مجله ، نشاني وب2139 تابستان) 38پياپي ( 2 ، شمارهدوازدهمسال 

اين بخش جهت برقراري ارتباط با همديگر، از كاركردهاي 
  . است

هاي ثبت جستجو بين نام محققان، عالئق تحقيقاتي و نام دانشگاه
. هاي مهم اين شبكه اجتماعي استشده در آكادميا، از قابليت

توانند با انتخاب عالقه پژوهشي خود، افراد فعال و محققان مي
كاربر اين . چنين مقاالت تخصصي آن حوزه را رديابي نمايندهم

د تا ميان عالئق پژوهشي موجود در اين شبكه امكان را دار
  . اجتماعي، جستجو و زمينه مورد نظر خود را انتخاب نمايد

از مزاياي ديگر اين سايت اين است كه هر زمان كه پروفايل 
جستجوها، يافت  محقق توسط شخصي در گوگل يا ساير موتور

سازي به ايميل محقق شود، به صورت خودكار يك پيام آگاهمي
يكي از ابزارهاي مهم اين شبكه اجتماعي، اطالع  .شودميرسال ا

چنين به محقق اجازه هم. از آمار مشاهده صفحات محقق است
دهد تا مطلع شود كه افراد در موتورهاي جستجو با چه مي

و به مقاله محقق در آكادميا  هايي جستجو كردهكليدواژه
ژوهشي هستند كه كليدواژه، سواالت پ .انددسترسي پيدا كرده

 افراد جهت جستجوي صفحات آكادميا در گوگل يا ساير موتور
اكادميا همواره آمار مشاهده . نمايندجستجوها استفاده مي

عالوه . كندروز اخير را ارائه مي 30پروفايل و تاليفات محقق در 
شود كه مقاالت محقق از چه طريقي و با چه بر اين، مشخص مي

 . اندرد مشاهده قرار گرفتهموتورجستجوهايي، مو

طور كه اشاره شد، پژوهشگران عضو آكادميا، اين امكان را همان
خواهند داشت كه تاليفات خود را از طريق شبكه اجتماعي 

محققان قادر . آكادميا، در دسترس ساير محققان قرار دهند
نامه، مقاله همايش، خواهند بود مقاله، كتاب، سخنراني، پايان

ها و ساير مدارك آموزشي خود را در پروفايل خود نويسپيش
پذير بارگذاري تاليفات به دو صورت امكان. بارگذاري نمايند

صورت دستي مشخصات و در صورت تواند بهمحقق مي. است
راه دوم جهت . تمايل متن كامل تاليفات خود را بارگذاري نمايد

از قابليت بارگذاري تاليفات در پروفايل محقق، امكان استفاده 
“Import” با استفاده از اين گزينه، امكان جستجوي . است

مد و سپردنگاه تاليفات محقق در وب، پايگاه اطالعاتي پاب
  .شود، فراهم ميArxivخودآرشيوي 

صفحه مرتبط با مجالت در شبكه اجتماعي آكادميا، يكي ديگر از 
ند محققان قادر به خواه. هاي اين شبكه اجتماعي استقابليت

مجله جستجو نموده و بعد از يافتن مجله  12636بود بين 

كه مجله مورد نظر محقق در صورتي. موردنظر، آن را دنبال كنند
در اين صفحه موجود نباشد، محقق مي تواند، مجله مورد نظر 

  .خود را پيشنهاد دهد
هاي اجتماعي تحقيقاتي با توجه به استقبال پژوهشگران از شبكه

اي اجتماعي تحقيقاتي در معرفي، برقراري ارتباط هو نقش شبكه
چنين مديريت توليدات علمي و همكاري بين پژوهشگران و هم

گونه نتيجه گرفت كه معرفي قابليت اين توان اينآنها، مي
هاي تواند باعث ارتقاء سطح پژهشها به پژوهشگران، ميسايت

در هاي اجتماعي با توجه به اهميت شبكه. دانشگاهي شود
هاي آموزشي در توانمندسازي محققان، نياز به برگزاري كارگاه

  . رسدها و مراكز تحقيقاتي ضروري به نظر ميدانشگاه
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