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Study the profile picture status of faculty members in information 

science and science in academic social networks
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Considering the importance and increasing rate of social networks utilization 

amongst scholars, this study was conducted to analyze the profile picture of faculty 

members of information sciences in academic social networks, and analyze their 

probabilistic patterns for the picture selection. It was a descriptive and survey type 

study and a researcher-made questionnaire was used to collect data from 45 Iranian 

faculty members from governmental universities. Analyzing data was made with 

SPSS and Chi-square test. It demonstrated that 51.1% of the faculties used the same 

pictures for their accounts in various networks. 64.4 %, occasionally replaced theirs; 

24.4 % noted this replacement as their personal interests. They mostly upload the 

official photo and the main reason for keeping a picture was the attraction of a 

picture. Examining the research hypotheses, it was found that there is a significant 

relationship between their profile image profile, gender, age, and academic rank. 

The relationship between changing the picture and the gender was high; while, it 

was moderate compared to the scientific level and age amongst faculties. Moreover, 

the rate of using official profile pictures was higher among men, those with 

professor level rank and those in 36 to 40 age range. These findings were similar to 

the results of the demographic and profile characteristics of faculty members. In 

academic social networks, interactions and communications are official and users 

are supposed to share their scientific output and experiences, so they have to present 

their official aspect of themselves in such an environment. It looks as if these 

profile pictures are important to researchers in attracting other scholars, and 

expanding the scholarly network. Thus they attempt to recognize and accept the 

virtual connection invitation of those with the same attitudes and manners.
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لمي رشته علم اطالعات عبررسي وضعيت عکس پروفايل اعضاي هيئت

هاي اجتماعي علمي شناسي در شبکه و دانش
  1اميررضا اصنافی

2شيما مرادی

چکيده

هاي اجتماعي در جوامع علمي، پژوهش حاضر بر آن است گیري از شبکهو افزايش بهره نظر به اهمیت

یل و الگوهاي هاي اجتماعي علمي را تحلعلمي در شبکه تا تصاوير پروفايل کاربري اعضاي هیئت

احتمالي ايشان را براي گزينش تصوير پروفايل بررسي نمايد. پژوهش حاضر توصیفي و از نوع 

هاي علمي گروه عضو هیئت 95نامه محقق ساخته جهت گردآوري داده از و از پرسش پیمايشي است

ها با نرم افزار دادهتحلیل  وهاي دولتي کشور استفاده شد. تجزيه شناسي دانشگاهعلم اطالعا  و دانش

 انجام شد.  دواس. پي. اس. اس، آمار توصیفي و آزمون خي

شناسي در تمام  علمي علم اطالعا  و دانشدرصد از اعضاي هیئت 9/59ها نشان داد که يافته

بردند. همننین از لحاظ دفعا  تعويض هاي اجتماعي علمي، از تصوير پروفايل يکسان بهره مي شبکه

درصد عامل مؤثر  9/59دادند و از اين تعداد درصد، گاه به گاه تصويرشان را تغییر مي 9/79تصوير نیز 

-دانستند. بیشترين الگوي تصويري مورد استفاده آن مندي به ارائه تصوير جديد مي براي تغییر را، عالقه

مننین، در ترين دلیل اشتراک تصوير فعلي را جذابیت دانستند. ه ها، عکس پرسنلي رسمي بود و مهم

هاي پژوهش مشخص شد که بین الگوي تصوير پروفايل ايشان، با جنسیت، سن و مرتبه  بررسي فرضیه

ها رابطه معناداري وجود دارد. میزان شد  رابطه با جنسیت زياد و با مرتبه علمي و سن، علمي آن

ز عکس پرسنلي علمي امتوسط بود. در هر سه مورد جنسیت، سن و مرتبه علمي، بیشتر اعضاي هیئت

کردند که اين نتیجه در میان مردان بیشتر از زنان، و بین اساتید با مرتبه علمي  رسمي استفاده مي

ها، تشابه بسیاري با نتايج حاصل از سال بیشتر بود. اين يافته 90تا  37استادياري و گروه سني 

 ي داشت. علمهاي تصوير پروفايل اعضاي هیئت شناختي و ويژگي هاي جمعیت ويژگي

هاي اجتماعي علمي، تعامال  و ارتباطا  رسمي بوده و کاربران نتايج حاکي از اين بود که در شبکه

پردازند؛ بنابراين ضرور  دارد که در اين محیط کاربران، به اشتراک آثار و تجربیا  علمي خود مي

 a_asnafi@sbu.ac.ir،شناسي. دانشگاه شهید بهشتي. تهران، ايراناطالعا  و دانش استاديار گروه علم .9

moradi@nrisp.ac.ir،سنجي. مرکز تحقیقا  سیاست علمي کشور. تهران، ايرانگروه علم عضو هیا  علمي .5
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-ها در شبکه اوير پروفايلرسد در میان جوامع علمي تصنظر مياي رسمي از خود ارائه دهند. بهچهره

هاي اجتماعي در جذب کاربران و همکار علمي و گسترش شبکه متخصصان فردي اهمیت دارد، لذا 

کنند افرادي که از لحاظ هويتي به آنها نزديک هستند را به عنوان همکار انتخاب  پژوهشگران سعي مي

 نمايند. 

گذاري، شناسي، اشتراکالعا  و دانشعلمي، علم اطتصوير پروفايل، اعضاي هیئت :گانکليدواژ

 گیت، لینکدين، مندلي، آکادمیا.ريسرچ

 مقدمه و بيان مسئله

اي براي  بناي جامعه علمي و وسیله مشارکت در تولید علم و همکاري علمي نويسندگان، سنگ

رسیدن به کیفیت علمي است. در واقع هر چه میزان همکاري میان دانشمندان ببیشتر باشد 

(. بنابراين مزاياي 9347رود )صديقي،  کار آنان و در نتیجه میزان توسعه علمي باالتر ميکیفیت 

توان شامل تبادل مؤثر و مفید افکار و تجربیا ، استفاده از  مشارکت علمي در پژوهش را مي

تخصص و مهار  نويسندگان همکار، افزايش احتمال چاپ مقاال  گروهي در مجال  معتبر 

امکان تسهیم و تبادل دانش، کارآمدي آوري گیزه براي انجام پژوهش، فراهمعلمي، افزايش ان

تر افزايش کمیت و  در استفاده از زمان و نیروي کار، غلبه بر انزواي فکري و از همه مهم

 (.9345منش و همکاران،  کیفیت تولیدهاي علمي دانست )عرفان

هاي  هاي علمي توسط شبکه همکاري ( در عصر فناوري، ارتباط و5097)9به عقیده شیخ آرسان

هاي اجتماعي را  سه ويژگي شبکه (5006) 5شود. بويد و الیسون اجتماعي علمي حمايت مي

اند و با در نظر گرفتن جنبه کاربردي همکاري شناسايي، ارتباطا  و اطالعا  معرفي کرده

وب تعريف هاي اجتماعي علمي را خدماتي مبتني بر  پژوهشگران در اين بسترها، شبکه

نما( عمومي و خصوصي درون يک دهند يک پروفايل )رخ نمودند که به پژوهشگران اجازه مي

سیستم محدود بسازند، )شناسايي( فهرستي از ساير پژوهشگران که با آنها وابستگي و 

و اطالعا ( اطالعا  را با ديگر پژوهشگران  ارتباطا  مشترک دارند را ايجاد کنند، )ارتباطا 

1  . Sheikh Arslan

2  . Boyd & Ellison
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تم به اشتراک بگذارند، و )همکاري( با ساير پژوهشگران سیستم همکاري مشترک در سیس

 (.9347داشته باشند )رحماني و همکاران، 

ها در نحوه ارتباط و در نهايت همکاري کاربران با يکديگر تحول کیفي ايجاد اين محمل

ري از انبوهي از گی هاي اجتماعي بهرهاند به اين معنا که امروزه با استفاده از شبکه کرده

اطالعا  در کمترين زمان ممکن و برقراري ارتباط گفتاري و نوشتاري و ديداري با هزينه به 

(. افزايش و تقويت تعامال  9345فر و همکاران،  نسبت کم فراهم آمده است )سلطاني

ر، گیرد همانند عکس کارب اجتماعي در فضاي مجازي با اطالعاتي که در پروفايل افراد قرار مي

ها )که همه اينها اطالعاتي در خصوص هويت فرد فراهم  اطالعا  شخصي و عاليق و تجربه

هاي ديگران را ببینند و با يکديگر ارتباط  توانند پروفايل گردد، کاربران مي آورند( تسهیل مي مي

(. به عبار  ديگر، پژوهشگران با پروفايلي 9345برقرار کنند )يزدخواستي و همکاران، 

ها و  توانند از يک طرف، از آن به عنوان ابزاري جهت معرفي مهار  و روزآمد مي پژوهشي

علمي استفاده نمايند و از طرف ديگر، با شناسايي ساير   تجارب پژوهشي خود به جامعه

اين جهت است که گاهي پژوهشگران عضو با يکديگر تعامل و همکاري علمي داشته باشند. به

(. همننین 5095، 9کنند )استیونزان کار  ويزيت قابل حمل نیز ياد ميعنوها بهاز اين پروفايل

توانند با مطابقت اطالعا  پروفايل پژوهشگر با اطالعا   هاي اجتماعي علمي مي شبکه

کنند را شناسايي و  فعالیت پژوهشگر فعالیت مي  پروفايل ساير پژوهشگران، افرادي که در زمینه

 (.5096، 5؛ مرادي9343لي و نظري، به پژوهشگر معرفي نمايند )بتو

شوند و معرف  هاي اجتماعي علمي محسوب مي ها ستون فقرا  شبکه بدين ترتیب پروفايل

سازي در فضاي مجازي مبتني بر ، الف(. هويت9345هويت صاحبان خود هستند )بتولي، 

ها  انگیرد و يا انس سازي يا بر اساس آن چه واقعا هست صور  ميچهار شیوه است: هويت

کنند و يا به صور   دهند يا هويت تصويري براي خود خلق مي بخشي از خود را نشان مي

شود  نامي، جايگزين خود فرد مي کنند. در واقع بي نام و بدون نشان دادن هويت فعالیت مي بي

 دهد.  که فرصتي براي شروع تعامال  جديد را به افراد مي

1. Stevens

2. Moradi
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اند که اظهار و عدم اظهار اطالعا  فردي، دريافته 5090پژوهشگران دانشگاه بال در سال  

  گذاري مطالب درباره نگارش و نیز به اشتراک آل،هاي ايده تحصیلي، شغلي، بارگذاري عکس

نام( فرد در پروفايل هستند. اظهار اين اطالعا ،  کاربر، دو سوي هويت مجازي )بانام، بي

د و عدم اظهار اين اطالعا ، هويت ساز کاربر را به هويت مجازي با نام وي نزديک مي

تواند  سازد، از اين رو تحلیل اطالعا  مندرج در پروفايل مي نامي را مجسم مي مجازي بي

(. در میان عناصر 9349خوبي مجسم سازد )فرنوش زنگوئي، هويت مجازي کاربران را به

شناخت هويت  سازنده هويت در پروفايل، تصوير از جمله عوامل مهم در جذب کاربران براي

خواهند که براي خود تصويري  ها از کاربر مي(. بیشتر شبکه5095، 9افراد است )استپانیک

اي انتخاب کند، خواه تصوير خود فرد باشد يا هر تصوير ديگري. مقوله تصوير اهمیت ويژه

 تواند هويت و عقايد وي را شناسند، پس مي دارد. چون با ديدن تصوير، ديگران کاربر را مي

 (.9349السادا  و قصابي،  اي بشناسند )نقیبنیز تا اندازه

ترين پیوند  عکس شخصي از طرفي، نزديک 3و حتي فیلسوفاني چون هايدگر 5به زعم بودريا

هاي واقعي دارد و در مواجهه با کاربران ناآشنا  را با صور  ظاهري و حضور کاربر در مکان

ف ديگر ابزار مؤثري است که کاربر با کنترل نخستین عامل تأثیرگذار در ذهن است؛ از طر

خود به ديگران القاء   وجوه و عناصر تأثیرگذار آن، معناهاي ضمني مورد نظرش را درباره

ها در بستر ساير  هاي شخصیت او را از خالل عکس کند و ديگران با ديدن آن، ويژگي مي

هاي شخصي  (. عکس9340یايي، کنند )عبداللهیان و يح بازنمودها در شبکه اجتماعي ادراک مي

ها، به مرور زمان از تصاوير گذرنامه يا يادگاري ساده و صرفا زيبا به سمت تصاويري  پروفايل

ها و  ها با ژست اند. انبوهي از عکس تر ثبت يا ساخته شده مندتر و خالقانه اند که نیت رفته

هاي  ي و دستکاريپرداز هايي حاصل ايده هاي جالب توجه و گاه نامعمول، عکس پوشش

هاي غالب تصويري در  هاي فراوان پیروي از مدها و گرايش ديجیتال هستند، به همراه نمونه

هاي مختلف کاربران، نشان از آن دارد که افراد به نسبت گذشته از امکانا  بیاني  میان گروه

رفتن در میان ها در ارائه خود دلخواه، براي تأيید شدن و مورد توجه قرار گها و نقش آن عکس

(. بنابراين 9345اند )سارا زندوکیلي،  تر شده ها باتجربهتر و در استفاده از آن دوستان، آگاه

1. Stepaniuk

2  .  Baudrillard

3   . Heidegger
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اي  تواند شیوه هاي اجتماعي در بازنمايي خود، مي توان گفت که فعالیت مجازي شبکه مي

ي ثبت متمايز را از هويت بصري بازنمايي کند. همننین امروزه عکس ديگر تنها ابزاري برا

هاي شخصي است  دهي هويتها و میراث خانوادگي نیست بلکه ابزاري براي شکل خاطره

 (.9340)عبداللهیان و يحیايي، 

ها در جامعه علمي از سويي و هاي اجتماعي و افزايش استفاده از آنشبکه نظر به اهمیت

تحت وب،  هاي علميبخشي به پروفايلگیري از عناصر مناسب چون تصوير در هويت بهره

، 9گیتهاي اجتماعي علمي نظیر ريسرچ پژوهش حاضر بر آن است تا با تمرکز بر شبکه

علمي رشته علم اطالعا  و... به تحلیل تصاوير پروفايل کاربري اعضاي هیئت3، آکادمیا5مندلي

هاي سراسري ايران بپردازد و الگوهاي احتمالي که ايشان در شناسي در دانشگاهو دانش

کنند را مورد بررسي قرار دهد. وير پروفايل خود استفاده ميگزينش تص

 پيشينه پژوهش

هاي اجتماعي را از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار تاکنون مطالعا  بسیاري موضوع شبکه

گیت )شیخ آرسان، هاي علمي ريسرچرسد از میان شبکهنظر مياند و به طور کلي، بهداده

اند. در اين میان برخي ، ب( بیشتر شناخته شده9345  )بتولي، ( و پس از آن آکادمیا5097

هاي اجتماعي را از بعد تصوير پروفايل کاربران، که موضوع پژوهش حاضر نیز است، شبکه

 ها پرداخته خواهد شد:آناند؛ که در ادامه بهمطالعه کرده

نگي بر محتواي هاي فره ( در پژوهشي با موضوع نقش ارزش9349قصابي و نقیب السادا  )

هاي اجتماعي ايراني و غیرايراني( دريافتند هاي اجتماعي )مطالعه تطبیقي محتواي شبکه شبکه

ايراني به ترتیب عکس واقعي، هاي اجتماعي ايراني و غیرکه تصاوير به کاربرده شده در شبکه

اني در انیمیشن، طرح، کاريکاتور و عکس تلفیقي است که نشانگر آن است که کاربران اير

هاي انساني و ايراني پايبند بودند و از هاي اجتماعي ايراني و غیرايراني به ارزششبکه

 اند. تصاويري که داراي محتواي منفي است خیلي کم استفاده کرده

1  . Researchgate

2  . Mendeley

3  . Academia
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هاي اجتماعي با  ( در بررسي چگونگي انتشار تصاوير خصوصي در شبکه9349ابري اوغاني )

صاوير خصوصي را به سه دسته کلي تصاوير شخصي و تأکید بر نظريه و روش گافمن، ت

هاي دوستانه و همساالن تقسیم کرد. وي هاي خانوادگي و عکس با گروه فردي، عکس

هاي دوستانه و همساالن بیشترين دريافت که به ترتیب تصاوير شخصي و تصاوير گروه

گذاري اشتراکان به هاي کاربري به خود اختصاص داده بودند. لیکن، میز تصاوير را در حساب

تصاوير اعضاي خانواده اندک بود، البته در اين میان فرزندان و خردساالن خانواده از اين قاعده 

هاي شخصي بیشتر بر ظاهر خود و مردان به موقعیت  مستثني بودند. همننین زنان در عکس

 عکس )صحنه اجرا( توجه خاصي نشان داده بودند.

هاي شخصي، در بازنمايي هويت مجازي  مطالعه نقش عکس( در 9345همننین، زندوکیلي)

ها هشت دسته نگاري دريافت تحلیل عکسهاي اجتماعي، با روش مردم کاربران شبکه

تصاوير ايجاد در هنجارشکن و نامعمول هاىگرىدهد: تجربهدست ميبندي را به تقسیم

به وابسته خود خص، بازنمايىخود ش پروفايل، بازنمايى تصوير اصلي در نمايى مبهم پروفايل،

تصوير پروفايل، آمیزش هاىعکس در اىحرفه خود شخصى، بازنمايى هاىعکس در ديگرى

تصوير بوک، جايگزينى فیس کاربر يک پروفايل هاىعکس در اىحرفه تصوير و شخصى

-پروفايل، دست هاىعکس با گیرانهموضع هاىبازنمايى در نمادين عمومى تصوير با شخصى

-عکس با گیرانهموضع هاىبازنمايى در عمومى نمادهاى با شخصى تصوير نشینى هم و ارىک

اي  ها نشان داد تصاوير شخصي به خوبي کار خود را در يک متن رسانهپروفايل. يافته هاى

ترين  دهند و کاربران را در رسیدن به مهم کلي براي ساختن و ارائه هويت مجازي انجام مي

 کنند. اين درحالي هاي مجازي ياري ميشدن و فعالیت در اجتماع شبکه اهدافشان از عضو

( در بازنمايي هويت مجازي دانشجويان شهر تهران در 9349است که مطالعا  زنگوئي )

بوک نشان داد میان متغیرهاي جنسیت، اطالعا  تحصیلي و تاريخ  هاي اجتماعي فیسشبکه

هاي بارگذاري شده در پروفايل  درباره من و عکسها، و نیز محتواي بخش تولد در اين شبکه

کاربران رابطه وجود دارد. همننین میان متغیرهاي وضعیت تاهل و متغیرهاي محتواي بخش 

هاي بارگذاري شده و رعايت حجاب اسالمي در  درباره من، تعداد و محتواي عکس

 هاي بارگذاري شده رابطه وجود دارد.  عکس



01

 پروفايل بیشتر بوک نتیجه گرفت که زنانتصاوير پروفايل در فیس ( با بررسي5008) 9استرانو

-مي نشان کنند،مي انتخاب که تصاويري در نیز میزان دوستي خود را و دهندمي تغییر را خود

 تصاوير قديمي، کاربران که نشان داد بوکفیس ساله 55اولیه کاربران  مطالعا  همننین، دهند.

 تمايل بیشتري به نمايش تصوير انفرادي خود دارند.  و دهندمي تغییر بیشتر را خود

بوک کاربران در هاي پروفايل فیسنیز در تحلیل محتواي عکس (5099) 5نوئل هام و چمبرلین

هاي اجتماعي مجازي دريافتند با مطالعه هويت و نقش جنسیت در استفاده از شبکه 5099سال 

اربران رابطه معناداري وجود دارد، لیکن هاي بارگذاري شده و جنسیت ک میان تعداد عکس

معناداري حاصل نیامده است )نقل در قصابي   میان محتواي عکس پروفايل و جنس هیچ رابطه

 (.9349السادا ،  و نقیب

با بررسي مديريت احساس در میان کاربران  (،5097)  3نیز ساکسنا و مجومدار 5097در سال 

 براي بسیاري را هايفرصت ان دريافتند اين تصويراز طريق تصوير پروفايل ايش بوکفیس

 ذهن در تصوري آورد تا خود را براي دوستان اجتماعي نمايش دهند ومي فراهم کاربران

هاي گوناگون قصد، نگرش و رويکرد را در غريبه ايجاد نمايند. اين پژوهش، جنبه کاربران

نتخاب و تغییر تصوير و دفعا  آن بر هايي در نحوه امیان کاربران نشان داد و نیز به تفاو 

( با ارائه 5097) 9اساس جنسیت ارائه کرد. و نیز چنین پژوهشي در تويیتر توسط دال و هويي

اي بر احساس اولیه کاربران از مشاهده تصاوير پروفايلشان تمرکز نمودند و به نگرشي رايانه

یه بر تحلیل تصوير پروفايل شناسي کاربران با تکبررسي تصوير از ابعاد مختلف و شخصیت

 ايشان پرداختند. 

هاي اجتماعي و هاي پیشین بیانگر توجه جامعه علمي به موضوع پروفايل شبکهمطالعه پژوهش

شناختي کاربران از طريق پروفايل است. از سوي ديگر، هاي روانشناختي و جامعهنمايش جنبه

-شده در حساب کاربري کاربران ميزيتوجه به تصوير اصلي پروفايل و ساير تصاوير باراندا

ها نقش هاي متفاوتي از شخصیت فرد را ارائه کند. همننین در بیشتر اين پژوهشتواند جنبه

جنسیت در پروفايل بسیار مهم بوده است و در برخي موارد مقطع تحصیلي فرد نیز در ارائه 

1  . Strano

2  . Noelle J.Hum & Chamberlin

3  . Saxena & Majumdar

4  . Dhall & Hoey
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خالي از لطف نیست که  نوع اطالعا  و تصاوير پروفايل اثرگذار بوده است. ذکر اين نکته

-بهاند و تابوک انجام شدههاي اجتماعي عمومي نظیر فیسها در بستر شبکهتمامي اين پژوهش

هاي اجتماعي علمي با رويکرد بررسي پروفايل با تمرکز بر مرتبه علمي حال پژوهشي بر شبکه

 علمي صور  نگرفته است.به ويژه بر کاربراني نظیر اعضاي هیئت

 پژوهش  هایپرسش

 پژوهش حاضر در نظر دارد به سئواال  زير پاسخ دهد:

شناسي در کدام شبکه  علمي علم اطالعا  و دانشبیشترين میزان عضويت اعضاي هیئت .9

اجتماعي علمي است؟

هاي اجتماعي  شناسي در پروفايل خود در شبکه علمي علم اطالعا  و دانشاعضاي هیئت .5

کنند؟ ه ميعلمي تا چه میزان از تصوير استفاد

هاي اجتماعي  شناسي در پروفايل خود در شبکه علمي علم اطالعا  و دانشاعضاي هیئت .3

کنند؟علمي از چه الگوهاي تصويري استفاده مي

هاي اجتماعي علمي  شناسي در شبکه علمي علم اطالعا  و دانشداليل اعضاي هیئت .9

براي انتخاب تصوير پروفايل فعلي خود چیست؟

شناسي  علمي علم اطالعا  و دانشل مؤثر براي تغییر تصوير اعضاي هیئتترين عوام مهم .5

هاي اجتماعي علمي چیست؟ در شبکه

 فرضيه پژوهش

شناسي با  علمي علم اطالعا  و دانش. بین الگوي تصوير پروفايل اعضاي هیئتفرضيه

 داري وجود دارد. ارتباط معنا آنهاجنسیت، مرتبه علمي و سن 

 روش پژوهش

نامه حاضر توصیفي و از نوع پیمايشي است. براي گردآوري اطالعا  از پرسش پژوهش

ساخته استفاده شد که روايي صوري آن توسط چهار متخصص علم اطالعا  و  محقق

هاي علم علمي گروهعضو هیئت 995شناسي مورد تأيید قرار گرفت. جامعه آماري شامل  دانش
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نور بود که ي کشور بدون احتساب غیرانتفاعي و پیامهاي دولتشناسي دانشگاهاطالعا  و دانش

نامه به صور   وقت با دانشگاه همکاري داشتند. پرسشصور  تمامدر زمان انجام پژوهش، به

از طريق  9347شده تحت وب طراحي شد و پیوند آن در بازه زماني پايیز قالب طراحي 

کترونیکي، ارسال و در زمستان هاي بحث الهاي تخصصي اين رشته و نیز گروهرسان پیام

نامه دربرگیرنده  نامه تکمیل شده بود، دريافت شد. پرسش پرسش 95ها که شامل پاسخ 9347

هاي پژوهش و يک پرسش پرسش بسته بر مبناي پرسش 4شناختي کاربران، اطالعا  جمعیت

ضريب آلفاي نامه از  باز براي اظهارنظر جامعه پژوهش بود. به منظور محاسبه پايايي پرسش

نامه مورد تأيید  مشخص شد اعتبار پرسش 60/0کرونباخ استفاده شد که با به دست آمدن 

ها از نرم افزار اس. پي. اس. اس.، آمار توصیفي و آزمون خي تحلیل دادهواست. براي تجزيه

 دو استفاده شد.

 های پژوهشيافته

نفر(  58درصد ) 5/75نشان داد که شناختي ها در بخش اطالعا  جمعیتتجزيه و تحلیل داده

نفر( زن هستند.  96درصد ) 8/36شناسي، مرد و  علمي علم اطالعا  و دانشاز اعضاي هیئت

 4/8نفر( استاديار،  39درصد ) 4/74نفر( از جامعه پژوهش مربي،  8درصد ) 8/96همننین

 5/5یان يک نفر )درصد )يک نفر( استاد تمام هستند. در اين م 5/5نفر( دانشیار و  9درصد )

درصد( به اين پرسش پاسخي نداده است. از سوي ديگر، بررسي سن جامعه مورد بررسي 

 3/33نفر) 95سال  90تا  37علمي در گروه سني نشان داد که بیشترين تعداد اعضاي هیئت

نفر  8سال  95تا  99درصد(، گروه  6/57نفر ) 95سال  35تا  30درصد( قرار داشت، گروه 

 6/7نفر ) 3سال به باال  59درصد( و گروه  4/8نفر ) 9سال،  50تا  97صد(، گروه در 8/96)

سال است.  65سال و بیشترين  30علمي شد. کمترين سن اعضاي هیئتدرصد( را شامل مي

 پاسخ گذاشتند.درصد( اين پرسش را بي 6/7نفر ) 3در اين میان 
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شناسوی در   لم اطالعات و دانوش علمی ع. بيشترين ميزان عضويت اعضای هيئت3پرسش 

 نامهه  پیش از پاسخ به اين پرسش، گفتني است اين پرسش کدام شبکة اجتماعی علمی است؟

کهرد لهذا مجمهوع    حاوي برخي سئواالتي بود که امکان انتخاب بیش از يک گويه را میسر مهي 

نفر بود، بیشتر است. 95برخي از جداول از تعداد جامعه پژوهش که 

هاي اجتماع شناسي در شبکهمیزان عضويت اهضاي هیئت علمي علم اطالعا  و دانش -9 نمودار

علمههي علههم اطالعهها  و نشههانگر آن اسههت کههه بیشههتر اعضههاي هیئههت   9هههاي نمههودار  داده

درصهد   58گیت و سپس با  نفر( در شبکه اجتماعي ريسرچ 36درصد ) 35شناسي ابتدا با  دانش

نفر از مندلي 97درصد(،  50ايشان از آکادمیا ) 53عضو هستند. همننین  9ر( در لینکديننف 33)

درصهد( بهه ايهن    9/3کنند و چهار نفهر ) درصد( استفاده مي 7/5) 5نفر از پابلون 3درصد(،  99)

 پرسش پاسخ ندادند. 

شناسوی در پروفايول خوود در     علموی علوم اطالعوات و دانوش     . اعضای هيئت2پرسش 

توزيع اسهتفاده اعضهاي    کنند؟ ی اجتماعی علمی  تا چه ميزان از تصوير استفاده میها شبکه

 9/89گويهاي آن اسهت کهه     شناسي از تصهوير در پروفايهل   علمي علم اطالعا  و دانشهیئت 

1  . Linkedin 

5 . Publons  ايشان را پیگیري و تأيید کنند هرساني رايگان براي دانشگاهیان است تا داوريسايت و خدمتپابلون يک وب

و نقد و بررسي داوطلبانه خود را به نشريا  علمي نمايش دهند.
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نفهر( از تصهوير اسهتفاده     5درصهد )  9/99نفر( داراي پروفايل با تصوير هسهتند و   38درصد )

 ( هم در مورد وضعیت استفاده خود از تصوير پاسخي ندادند.نفر 5درصد ) 9/9کنند. نمي

شناسوی در پروفايول خوود در     علموی علوم اطالعوات و دانوش    . اعضای هيئت 1پرسش 

 کنند؟ های اجتماعی علمی از چه الگوهای تصويری استفاده می شبکه

ي، نفهر( از اعضهاي هیئهت علمه     94درصهد )  5/95دهنده آن است که  نشان 9هاي جدول  داده

نفر( از عکهس شخصهي غیررسهمي بهراي پروفايهل       95درصد ) 6/57عکس پرسنلي رسمي و 

درصد(، عکس مهرتبط بها    4/8، 9کنند.  پس از آن، بیشتر از عکس محل کار ) خود استفاده مي

درصد(، و عکس همراه با خانواده و ساير  9/9، 5درصد(، عکس طبیعت ) 6/7، 3زمینه کاري )

 هره گرفته شده است.درصد( ب 5/5، 9موارد )

شناسي علمي علم اطالعا  و دانشتوزيع فراواني و درصد الگوي تصوير اعضاي هیئت  -9جدول 

 هاي اجتماعي علمي در شبکه 

درصد فراوانیفراوانیالگوی تصوير

59/9عکس طبیعت

945/95عکس پرسنلي رسمي

956/57عکس شخصي غیررسمي

36/7مرتبط با زمینه کاري

95/5عکس همراه با خانواده

94/8عکس از محل کار

95/5ساير موارد

36/7پاسخ بي

95900جمع
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ههاي اجتمهاعي    شناسهي در شهبکه   علمي علم اطالعا  و دانشداليل اعضاي هیئت. 4پرسش 

علمي براي انتخاب تصوير پروفايل فعلي خود چیست؟

شناسي براي  علمي علم اطالعا  و دانشتخاب اعضاي هیئتتوزيع فراواني و درصد دلیل ان -5جدول 

تصوير فعلي خود انتخاب

درصد فراوانیفراوانیدليل انتخاب تصوير فعلی پروفايل

54انگیز است خاطره

9558جذاب است

895جالب است

693دوستانه است

95خانوادگي است

9553ساير موارد

54پاسخ بي

53900جمع

علمهي علهم اطالعها  و    ترين دلیل اعضاي هیئت حاکي از آن است که مهم 5هاي جدول  داده

نفهر( جهذاب بهودن آن تصهوير      95درصهد )  58شناسي براي انتخاب تصوير پروفايل بها   دانش

-درصد( داليل ديگري براي انتخاب تصوير فعلي خود داشهته  53مورد ) 95است. پس از آن، 

 4مهورد )  5درصهد( دوسهتانه،    93مهورد )  6درصد( آن را جالب،  95) مورد 8که، اند؛ حال آن

درصهد(   4مهورد )  5اند. از اين میهان  درصد( خانوادگي دانسته 5مورد ) 9انگیز، درصد( خاطره

 دلیلي براي انتخاب آن عکس نداشتند. 
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شناسي در  نشعلمي علم اطالعا  و داتوزيع فراواني و درصد حالت ظاهري اعضاي هیئت -3جدول 

 هاي اجتماعي علمي در تصوير پروفايل شبکه

درصد فراوانیفراوانیحالت ظاهری در تصوير پروفايل

9534با پوشش رسمي و اداري

859بدون حالت خاص در چهره

93در حال خنده

999در حال لبخند

93هاي نمايشي همراه با جلوه

999ساير موارد

593پاسخ بي

38900عجم

نشهان   3هاي جدول  دادهحالت ظاهري جامعه مورد نظر در تصوير، از سوي ديگر، در بررسي 

نفر( با پوشش رسمي و اداري هستند و سپس، تصاوير بدون حالت  95درصد ) 34دهد که   مي

درصهد   3نفر( تصاوير در حالت لبخند، و  9درصد ) 99نفر(،  8درصد ) 59خاص در چهره با 

نفر( بهه ايهن    5درصد ) 99هاي ويژه هستند. در اين میان، در حالت خنده و نیز  جلوهنفر(  9)

 نفر( ساير موارد را انتخاب کردند. 9درصد )99پرسش پاسخي ندادند و 

علمي علم اطالعا  و توزيع فراواني و درصد يکسان بودن تصوير پروفايل اعضاي هیئت -9جدول 

 لمي مختلفهاي اجتماعي ع شناسي در شبکه دانش

يکسان بوودن تصووير پروفايول در    

 های اجتماعی مختلف شبکه
درصد فراوانیفراوانی

539/59بلي

509/99خیر

59/9پاسخ بي

95900جمع
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هاي کهاربري خهود اسهتفاده    برخي کاربران تمايل دارند از تصوير يکساني براي تمامي حساب

در  9برنهد. جهدول   هاي گوناگون بههره مهي  شبکه آنکه برخي از تصاوير متعدد برايکنند، حال

هها نشهان   توزيع هماهنگي و يکسان بودن تصوير پروفايل کاربران مورد نظر است و دادهمورد 

ههاي   علمي، تصوير پروفايل يکسهان در شهبکه  نفر( از اعضاي هیئت 53درصد ) 9/59دهند مي

کنند  ز تصاوير متعددي استفاده ميدرصد( ا 9/99نفر ) 50اجتماعي مختلف دارند. در اين میان 

 ( به اين پرسش پاسخ ندادند.9/9نفر ) 5و 

علمي علمتوزيع فراواني و درصد دفعا  تعويض تصوير پروفايل اعضاي هیئت -5جدول 

 شناسي اطالعا  و دانش 

درصد فراوانیفراوانی دفعات تعويض عکس پروفايل

549/79 گاه به گاه

934/58هرگز

36/7پاسخ بي

95900جمع

 مبین آن است که اعضاي هیئت 5هاي جدول  با، دفعا  تعويض عکس پروفايل، داده در رابطه 

 4/58کننهد و   نفر( گاه به گاه عکهس پروفايهل خهود را عهوض مهي      54درصد ) 9/79علمي با 

 نفهر( بهه ايهن    3درصهد )  6/7دهند. همننهین  نفر( اصال تصوير خود را تغییر نمي 93درصد )

سوال پاسخ ندادند.
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علموی علوم اطالعوات و    ترين عوامل مؤثر برای تغيير تصوير اعضای هيئت . مهم1پرسش 

 های اجتماعی علمی چيست؟ شناسی در شبکه دانش

توزيع فراواني و درصد عوامل مؤثر در تغییر تصوير پروفايل اعضاي هیئت علمي علم  -7جدول 

 شناسي اطالعا  و دانش

درصد فراوانیفراوانیر در تغيير تصوير پروفايلعوامل مؤث

999/59مندي به اشتراک تصاوير جديد عالقه

73/93کننده بودن تصوير قبلي کسل

36/7از بین رفتن جذابیت تصوير فعلي

977/35ساير موارد

450پاسخ بي

95900جمع

درصهد   7/35، 7رد نظر بر اساس جدول تغییر تصوير پروفايل میان کاربران مودر بررسي دلیل 

تهرين عامهل    مههم   نفر( داليل متفاوتي را براي تغییر اين تصوير ذکر کردند و در اين میان 97)

 3/93مندي به اشتراک تصاوير جديد،  نفر( عالقه 99درصد ) 9/59مؤثر براي تعويض عکس با 

( از بین رفتن جذابیت تصوير نفر 3درصد ) 6/7کننده بودن تصوير قبلي و  نفر( کسل 7درصد )

 پاسخ گذاشتند.نفر( اين پرسش را بي 4درصد ) 50فعلي بود. همننین 

شناسوی بوا    علمی علم اطالعات و دانوش فرضيه. بين الگوی تصوير پروفايل اعضای هيئت

براي بررسي ايهن فرضهیه از   داری وجود دارد.  ها ارتباط معناجنسيت، مرتبه علمی و سن آن

شود.   و استفاده ميآزمون خي د

 الف. رابطه بین الگوي تصوير پروفايل با جنسیت:
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براي رابطه بین الگوي تصوير پروفايل با  9هاي متناسب آزمون خي دو و آماره -6جدول 

 جنسیت

2ضريب وی.کرامرزداری سطح معنیدرجه آزادی آزمون خی دو

585/596003/078/0

بطه بین الگوي تصوير پروفايل با جنسیتتوزيع فراواني و درصد را -8جدول 

الگوی تصوير

جمعمردزن

 فراوانی
درصووود

فراوانی
 فراوانی

درصوووود

فراوانی
 فراوانی

درصووود

فراوانی

58/990059/9عکس طبیعت

95/53957/53945/95عکس پرسنلي رسمي

58/99906/35956/57عکس شخصي غیررسمي

37/960036/7مرتبط با زمینه کاري

0097/395/5عکس همراه با خانواده

37/9697/394/8عکس از محل کار

0097/395/5ساير موارد

37/960036/7پاسخ بي

969005890095900جمع

، براي رابطهه بهین الگهوي    8و  6( در جدول 003/0داري آزمون خي دو ) باتوجه به سطح معنا

داري بهین الگهوي تصهوير و     اسهت، رابطهه معنها    05/0پروفايل با جنسیت، که کمتر از  تصوير

شناسهي وجهود دارد. باتوجهه بهه ضهريب       علمي علم اطالعا  و دانشجنسیت اعضاي هیئت 

(، شد  اين رابطه زياد است. براي بررسي اين رابطه برحسهب جنسهیت در   78/0وي.کرامرز )

1. Chi-Square Test and Symmetric Measures

2. Cramer’s V
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 9درصهد،   5/53نسبت به زنهان )بها     نفر( 93درصد،  7/53مردان با بیشترين درصد ) 8جدول 

 کنند. نفر(، از عکس پرسنلي رسمي براي پروفايل خود استفاده مي

رابطه بين الگوی تصوير پروفايل با مرتبه علمی

هاي متناسب براي رابطه بین الگوي تصوير پروفايل با مرتبه علمي اسکوئر و آماره آزمون کاي-4جدول 

ضريب وی.کرامرزداری سطح معنیدرجه آزادیسکوئرا آزمون کای

056/5358003/059/0

توزيع فراواني و درصد رابطه بین الگوي تصوير پروفايل با مرتبه علمي -90جدول 

الگوي تصوير

جمعاستاددانشیاراستاديارمربي

فراواني

درصههد 

فراواني

فراواني

درصههد 

فراواني

فراواني

درصههد 

فرافراواني
واني

درصههد 

فراواني

فراواني

درصههد 

فراواني

55500000059/9 عکس طبیعت

عکس پرسهنلي  

 رسمي
95/95958/9736500945/95

عکس شخصي 

 غیررسمي
55549/58009900956/57

مرتبط با زمینهه  

 کاري
95/9555/7000036/7

عکس همراه با 

 خانواده
95/9500000095/5

عکس از محهل  

 کار
0095/95000094/8

00009550095/5ساير موارد

95/9555/7000036/7پاسخ بي

8900359009900990095900جمع
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، بهراي رابطهه بهین    90و  4( در جدول 003/0) 5داري آزمون خي  با درنظر گرفتن سطح معني

داري بهین الگهوي    است، رابطهه معنهي   05/0ل با مرتبه علمي، که کمتر از الگوي تصوير پروفاي

شناسي وجود دارد. باتوجه به  علمي علم اطالعا  و دانش تصوير و مرتبه علمي اعضاي هیئت

(، شد  اين رابطه متوسط است. براي بررسي ايهن رابطهه براسهاس    59/0ضريب وي.کرامرز )

درصد( از عکس طبیعهت اسهتفاده    5/95ه علمي مربي)نفر با مرتب5، 90مرتبه علمي در جدول 

کردند و تنها استاد تمام از عکس شخصي غیر رسمي استفاده کرده است. فراواني تعداد افرادي 

اسهت کهه شهامل يهک     ها بهوده که از عکس پرسنلي رسمي استفاده کردند زيادتر از ساير گروه

شود.  درصد( مي 65ار )دانشی 3درصد( و  8/97استاديار ) 95درصد(، 5/95مربي)

رابطه بين الگوی تصوير پروفايل با سن

هاي متناسب براي رابطه بین الگوي تصوير پروفايل با سن آزمون خي دو و آماره -99جدول 

ضريب وی.کرامرزداری سطح معنی درجه آزادیآزمون خی دو

758/5535095/094/0

ن الگوي تصوير پروفايل با سنتوزيع فراواني و درصد رابطه بی -95جدول 

صوير
ي ت
 الگو

سال 90تا  37سال 35تا  30  
سال 95تا  99 سال 50تا  97  سال به  59 

 باال
 جمع

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

ت
س طبیع

 عک

0 0 0 0 5 5/95  0 0 0 0 5 9/9  
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صوير
ي ت
 الگو

سال 90تا  37سال 35تا  30  
سال 95تا  99 سال 50تا  97  سال به 59 

 باال
 جمع

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

س پرسنلي رسمي
 عک

5 6/99  4 70 5 55 5 50 9 3/33  94 5/95  

صي غیررسمي
س شخ

 عک

5 6/97  5 3/93  9 50 9 55 9 3/33  95 6/57  

ي
ط با زمینه کار

 مرتب

5 6/97  0 0 9 5/95  0 0 0 0 3 6/7  

س همراه با 
عک

 خانواده

0 0 0 0 0 0 9 55 0 0 9 5/5  

س از محل کار
 عک

3 55 9 6/7  0 0 0 0 0 0 9 4/8  

 ساير موارد

0 0 0 0 0 0 0 0 9 3/33  9 5/5  
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صوير
ي ت
 الگو

سال 90تا  37سال 35تا  30  
سال 95تا  99 سال 50تا  97  سال به  59 

 باال
 جمع

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 فراواني

 درصد فراواني

 بي
پاسخ

 

0 0 3 50 
00 0 00 0 

3 6/7  

 900 95 900 95 جمع
4 900 9 900 3 900 

95 900 

، بهراي رابطهه بهین الگهوي     95و 99( در جهدول  095/0داري آزمون خي دو ) مطابق سطح معنا

داري بهین الگهوي تصهوير و سهن      است، رابطهه معنها   05/0 تصوير پروفايل با سن، که کمتر از

شناسي وجود دارد. باتوجه بهه ضهريب وي.کرامهرز     علمي علم اطالعا  و دانشاعضاي هیئت

، 95(، شد  اين رابطه متوسط است. براي بررسي اين رابطه براسهاس سهن در جهدول    94/0)

نفر(  5درصد) 6/99سال با  35ا ت 30نفر(، 4درصد ) 70سال با  90تا  37اساتید در گروه سني 

نفر( از عکس پرسنلي رسهمي بهراي تصهوير پروفايهل خهود       5درصد ) 50سال با  50تا  97و 

نفر( از عکس شخصهي   9درصد ) 50سال با  95تا  99کنند. دراين میان گروه سني استفاده مي

کنند.غیررسمي استفاده مي

 گيری نتيجه

قال دانش بهه واسهطه ظههور منهابع دسترسهي آزاد بسهیار       هاي انتمعتقد است راه( 5090) 9کیم

در پژوهش خود بیان داشتند ( 5090)و همکارانش  5دگرگون شده است. به همین خاطر، پريم

ههاي اجتمهاعي، بهراي انتشهار و اشهاعه      ها و شبکهکه توجه دانشمندان و دانشگاهیان به رسانه

1  . Kim

2  . Priem
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تهوان بیهان   زايش اسهت. بنهابراين، مهي   پذيري، هر روز در حال افه پژوهش و نیز افزايش رويت

-هاي اجتماعي موجب تعامل بیشتر بین کاربران و انتقال سريعداشت که در عصر حاضر شبکه

ههاي تخصصهي و علمهي را    ها امکان ايجهاد شهبکه  تر اطالعا  شده است. همننین اين شبکه

ههاي  وديتتوانند بهدون محهد  است پس پژوهشگران مي ها فراهم کردهبراي متخصصین حرفه

زماني و مکاني، جهت تعامل و بحث با يکديگر اقهدام کننهد و تجهارب خهود را بهه اشهتراک       

ها کاربر در سراسهر  هاي اينترنت با میلیونترين فعالیتهاي اجتماعي از محبوببگذارند. شبکه

بوک يا لینکدين به طور مداوم افهزايش  هايي چون فیسجهان است. زمان صرف شده در سايت

یري داشته است و کاربران پروفايل خود را با مجموعه اطالعاتي تقريبا کامل و دقیهق از  چشمگ

 (.5099و همکاران،  9 کُنتاسیس) گذارندخودشان، به اشتراک مي

در  شناسهي  علمهي علهم اطالعها  و دانهش    پژوهش حاضر با تمرکز بر پروفايل اعضاي هیئت 

اي اسهت و  تخصصهي و حرفهه   آنهها ههدف  هاي اجتماعي علمي انجام شد کهه معمهوالً    شبکه

-متخصصان براي آگاهي با اخبار روزآمد حوزه خود، اشتراک منابع علمي، ارائه آخهرين يافتهه  

مندان در حوزه علمي خود در آن عضو هستند. گفتنهي اسهت،   هاي پژوهشي و ارتباط با حرفه

ر شخصي اسهت،  هاي اجتماعي علمي و عمومي عدم اشتراک تصاويهاي شبکهتفاو  پروفايل

صهور  تصهوير اصهلي در    يک تصوير از شهخص بهه   ها معموالًبه بیان ديگر، در اين پروفايل

تخصصي هستند در خالل کهار بهه داليهل     شود و ساير تصاوير که عموماًپروفايل قرار داده مي

 شوند، لذا اهمیت تصوير اصلي بسیار باال است.مختلف پست مي

علمهي علهم اطالعها  و    آن اسهت کهه اکثهر اعضهاي هیئهت     هاي پژوهش گويهاي   تحلیل يافته

 37در گروه سهني   آنهاشناسي، داراي جنسیت مرد و مرتبه علمي استاديار بودند و اغلب  دانش

گیهت و لینکهدين    رچهاي اجتماعي علمي ريسه  سال قرار داشتند. اکثر اين اعضا در شبکه 90تا 

خهود، تصهوير داشهتند. ايهن يافتهه       هاي شخصهي  درصد در پروفايل 80عضو بودند و بیش از 

هها  است که افراد از تصهوير خهود در پروفايهل    (5099)و ديگران  5همسو با پژوهش کُنتاسیس

، عکهس پرسهنلي رسهمي بهود کهه      آنها هکنند. بیشترين الگوي تصويري مورد استفاد استفاده مي

تهرين دلیهل    مرسد. مه متداول به نظر مي علمي و فرد متخصص اين عملبراي يک عضو هیئت

1. Kontaxis

2  . Kontaxis
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رسد زيبا بودن تصوير  به نظر مي، براي انتخاب تصوير پروفايل فعلي خود جذابیت آن بود آنها

شناسي مهم است. حالت ظاهري اين  علمي علم اطالعا  و دانش پروفايل براي اعضاي هیئت

افراد در تصوير پروفايل با پوشش رسمي و اداري بود کهه تشهابهي بها نتیجهه الگهوي تصهوير       

بردنهد. نتیجهه مشهابه ديگهر،      علمي داشت که از عکس پرسنلي رسمي بهره مهي ت عضاي هیئا

 جدي و رسمي بودن تصوير پروفايل اساتید بود.  

علمهي علهم اطالعها  و    درصهد از اعضهاي هیئهت    9/59در اين پهژوهش مشهخص شهد کهه     

سهتفاده  گیهت و لینکهدين ا  ويهژه ريسهرچ  هاي اجتماعي علمي مختلف به شناسي در شبکه دانش

ه به  نظر ميبود. به (5099) کنند که اين بخش از پژوهش همسو با يافته کُنتاسیس و ديگران مي

گیت، آشنايي با عملکرد ايهن شهبکه و شناسهايي    رسد علت باال بودن استفاده از ريسرچنظر مي

صور  رايگان از طريهق همکهاران ايرانهي و    جو و بازيابي مقاال  بهو سودمندي آن در جست

یرايراني باشد و نیز دلیل کمي استفاده از پابلون، جديد بودن اين شهبکه و ناآشهنايي اعضهاي    غ

 هاي آن باشد. علمي با ويژگي هیئت

بیهان ديگهر، ايهن    بردنهد؛ بهه   ها از تصوير پروفايل يکسان بهره مياز سوي ديگر، در اين شبکه

ديگر، تصوير واحدي را در تمهامي   منظور شناسايي بهتر توسط کاربراناعضاء تمايل داشتند به

درصد، گاه به گاه به تعويض تصهوير   9/79هاي علمي خود استفاده کنند. در اين میان، پروفايل

ترين عامهل تغییهر عکهس پروفايهل را،      درصد مهم 9/59ورزيدند که  پروفايل خود مبادر  مي

معني است کهه ايهن کهاربران    دانستند اين بدين  تصوير جديد ميبارگذاری )آپلود( مندي به  عالقه

تمايل نداشتند مداوم تصاوير خود را تعويض کنند و تنها در صور  داشتن تصهوير جديهدي   

نظرشان جذاب بود، مايل به حذف تصوير قبلي بودند. اين يافته نشانگر اهمیهت تصهوير   ه که ب

-دقت مهي  علمي است که در مورد تغییر اين بخش از پروفايلشان،پروفايل براي اعضاي هیئت

ههاي اجتمهاعي   هاي شخصهیتي کهاربران در شهبکه    که اين تصوير، بازنموني از ويژگيکنند چرا

. به همین دلیهل درصهد کمتهري تمايهل بهه تغییهر تصهوير        (9340)عبداللهیان و يحیايي، است 

هاي پژوهش از نظر الگوي تصاوير، بها مطالعها  قصهابي و    پروفايل خود داشتند. مقايسه يافته

-نشان داد که در اين پژوهش (9345)زندوکیلي  (9349)، ابري اوغاني (9349)سادا  نقیب ال

 کنند. ها همنون مطالعه حاضر از تصاوير شخصي در پروفايل خود استفاده مي
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درمورد فرضیه پژوهش، بین الگوي تصوير پروفايل بها جنسهیت، سهن و مرتبهه علمهي رابطهه       

شتري از سن و مرتبه علمي داشت. در ههر سهه   وجود داشت که با جنسیت اين رابطه شد  بی

-مورد، عکس پرسنلي رسمي بیشترين درصد را به خود اختصاص داده بود که اعضهاي هیئهت  

تها   37درصد و گروه سني  8/97درصد، اساتید با مرتبه علمي استادياري با  7/53علمي مرد با 

يش داشتند. به بیهان ديگهر،   درصد، بیشترين رابطه با الگوي تصوير پروفايل خو 70سال با  90

-زنان بیشتر تمايل به تعويض تصوير داشتند اما تفاوتي در مرتبه علمي و سن اعضهاي هئیهت  

نیهز در   (5097)علمي و تصوير پروفايلشان وجود نداشهت. در پهژوهش ساکسهنا و مجومهدار     

هش دست آمده بود. در اين راسهتا، در پهژو  دفعا  تعويض تصوير و جنسیت پاسخ مشابهي به

نیز میان جنسیت، سهن   (5099)و نوئل هام و چمبرلین  (9349)، ابري اوغاني (9349)زنگوئي 

ها رابطه وجود داشت. همننین، در هر سه مورد جنسیت، سن و مرتبه  و محتوا و تعداد عکس

کردند که ايهن نتیجهه در    علمي از عکس پرسنلي رسمي استفاده مي  علمي، بیشتر اعضاي هیئت

سال بیشتر بهود. نتیجهه بهه     90تا  37اساتید با مرتبه علمي استادياري و گروه سني  میان مردان،

هاي تصوير  شناختي و ويژگي هاي جمعیت دست آمده، تشابه بسیاري با نتايج حاصل از ويژگي

 علمي داشت.   پروفايل اعضاي هیئت

 شهود اعضهاي هیئهت    دارد، پیشنهاد مي آنهاباتوجه به نقشي که تصوير پروفايل افراد در هويت 

تصوير ندارد، از تصوير شخصي استفاده نماينهد و بهتهرين الگهو بهراي      آنهاعلمي که پروفايل 

تصوير همان تصوير شخصي خودشان است. عکس پروفايل بهتر است به روز و هر از گهاهي  

نوعي نشانگر هويت و عقايد کهاربر اسهت   شد تصوير بهتر گفتهطور که پیشعوض شود. همان

 (.9340؛ عبداللهیان و يحیايي، 9349السادا  و قصابي،  یب)نق

هاي اجتماعي علمي بايد در نظهر  گیري پژوهشگران و دانشگاهیان از شبکهاي که در بهرهمسئله

و مقرر است کاربران بهه  بوده ها، تعامال  و ارتباطا  رسمي داشت اين است که در اين شبکه

گیهري از تصهوير   رسهد بههره  به نظر مهي  بنابراين ؛دازنداشتراک آثار و تجربیا  علمي خود بپر

از سهوي ديگهر،   . باشدموقعیت علمي  گويايتا تر باشد رسمي کاربر در چنین محیطي شايسته

ههاي اجتمهاعي   ها در شهبکه  تصاوير پروفايل ،در میان جوامع علميتر نقل شد بنا بر آننه پیش

ترش شهبکه متخصصهان فهردي دارد و    همکار علمهي و گسه   ،اهمیت مهمي در جذب کاربران
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نزديک هستند را به عنوان همکهار   آنهاکنند افرادي که از لحاظ هويتي به  پژوهشگران سعي مي

 انتخاب کنند تا در روند پژوهش کمتر دچار مشکل شوند. 

همننین، انتخاب تصاوير شخصي در پروفايل حهس اعتمهاد بیشهتري را در پژوهشهگر بهراي      

هاي آموزشي توانمندسهازي بهراي اعضهاي    کند. به عالوه، برگزاري دوره جذب همکار القا مي

ههاي اجتمهاعي و افهزايش    علمي و پژوهشگران جهت آشنايي ايشهان بها مزايهاي شهبکه    هیئت

توانهد نحهوه   شهناختي مهي  شهناختي و روان هاي جامعهاثربخشي پژوهشي در کنار بررسي جنبه

مند دهي کند تا اين افراد بتوانند به صور  نظامهتها را ساماندهي و جگیري از اين شبکهبهره

هاي علمي خود را بها ديگهران بهه    ها با هم در تعامل باشند و يافتهو رسمي از طريق اين شبکه

 اشتراگ بگذارند.
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