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 عامل هاي). 1390: قفقازي االصل، شادي، جمالی مهموئی، حمیدرضا و اسدي، سعید (استناد به این مقاله
  .108-89)، 1(1پژوهشنامه کتابداري و اطالع رسانی، انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در ویکی پدیاي فارسی. 

  
 انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در ویکی پدیاي فارسی عامل هاي

  3سعید اسديدکتر ، 2حمیدرضا جمالی مهموئیدکتر ، 1ي قفقازي االصلشاد
 13/4/1390، پذیرش: 5/3/1390دریافت: 

  چکیده
است  در تالشساختار یافته  هاي نیمه مصاحبهاین پژوهش با استفاده از روش گراندد تئوري و از طریق 

ویکی نویسان ویکی پدیاي فارسی بازدارنده مشارکت  عامل هايها و  شناسایی انگیزه ها، محركتا به 
دسترس پذیري مورد  پایهگیري هدفمند بر  نمونه پایهفعال بر  نویس ویکی 15 پژوهشاین در . بپردازد

با ها  دادهقرار گرفتند. (مصاحبه رودررو و یا مصاحبه از طریق پست الکترونیک) باز  پرسش هايمصاحبه با 
و چهار اي مداوم، تجزیه و تحلیل  ین و روش تحلیل مقایسهتراوس و کوربسا استفاده از تکنیک کدگذاري

هاي بازدارنده استخراج  هاي محرك و انگیزه هاي نگارشی، انگیزه هاي ویرایشی، انگیزه انگیزهزمینه 
پدیا بر میزان همکاري و  هاي بسیاري از محیط بیرون و درون ویکی ها نشان داد که انگیزه گردید. یافته

پدیایی و  برون ویکی عامل هايتوان آنها را به دو دسته  اربران تأثیرگذار است که میاستمرار مشارکت ک
باالترین  "پدیا ارتقاي ویکی"و  "تولید محتوا"دو عامل نشان داد  یافته ها. پدیایی تقسیم کرد درون ویکی

ادامه براي  ترین انگیزه پایین "سرگرمی"پدیاي فارسی هستند و در کنار آن  انگیزه همکاري در ویکی
نویسان در قبال همکاري  بر آن، برخورد کاربران و بازخوردي که ویکیافزون . به شمار می آیدهمکاري 

پدیاي  ترین انگیزه محرك براي ماندگاري و یا ترك ویکی تواند قوي دارند می خود در ویکی دریافت می
  فارسی باشد. 
، وب فارسـی،   نـویس  انگیزه، ویکی هاي جمعی، پدیاي فارسی، همکاري : ویکیها کلیدواژه
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  مقدمه
از زمان شروع به کار خود در  این دانشنامه است. 2با دسترسی آزاد اي برخط نشنامهدا 1اپدی ویکی

 list of(زبان است  281میلیون مقاله به  18) داراي بیش از 2011ژوئن،  20تا کنون ( 2001ژانویه 

Wikipedias3, 2011.( خوانندگان بسیارش  ها به خاطرنت دنی غنی از اطالعات است که نهپدیا مع ویکی
در بازیابی  استثنایی و سودمندی را به عنوان منبع که آن یتر شدن جامعه پژوهشگران واسطه بزرگه بلکه ب

فناوري استفاده از  .)Medelyan et al., 2009( شود شناسند تحت این عنوان نامیده می اطالعات می
آن را از سایر  ،5جمعی هاي دسته قابلیت ویرایش آزاد و همکاريو  دانشنامهتار این در ساخ 4ویکی

 Aycock( مخالفان و موافقان بسیاري را به همراه داشته استها  دانشنامه ها متمایز کرده است و این قابلیت

& Aycock, 2008; Kittur et al., 2007.( ت امکان پدیا را به عل بسیاري اعتبار ویکی هاي پژوهش
 ,.Cohen, 2007; Kittur et al(به چالش کشیده توسط کاربران  کمبود محسوس اطمینان و ویرایش

). Giles, 2006; Murely, 2008; Spoerri, 2007( اند از آن پرداخته به حمایتاز سوي دیگر یا و ) 2007
 ;Giles, 2006است ( بحث بوده هپدیا مبنی بر دانشنامه بودن یا این طور نشان دادن، همیشه مای ادعاي ویکی

Rector, 2008 ،این دانشنامه، ویژههاي  پدیا و نیز قابلیت ویکی مقاله هاياستقبال فراوان از ). با این وجود 
ویکی پدیا در با وجود این که  .)Shachaf, 2009(ها قرار داده است  را همپایه ابزار مرجع در کتابخانه آن

برخوردار است اما، بسیار زیادي از اهمیت  -به ویژه زبان فارسی-غنی سازي محتواي وب یک زبان 
دهد که تا کنون هیچ پژوهشی در  گذشته (نگاه کنید به پیشینه پژوهش) نشان میپژوهش هاي مروري بر 

با توجه به جایگاهی که الزم است ویکی فارسی در میان سایر  مورد ویکی پدیاي فارسی انجام نشده است.
پدیاي فارسی از لحاظ کمیت و کیفیت از وضع  ویکی مقاله هايرسدکه  باشد به نظر می ها داشته زبان

هاي همکاري در ویکی  بررسی انگیزهپیوند با  اي برخوردار نیستند. از این رو انجام پژوهشی در شایسته
همکاري  هاي همکاري یا عدم بررسی انگیزهرسد. در همین راستا، این مقاله به  فارسی ضروري به نظر می

  :دارد به پرسش هاي زیر پاسخ گوید تالشمی پردازد و پدیاي فارسی  در ویکی
  ؟گیرد صورت می ییها با چه انگیزه یفارس يپدیا در ویکی تالیف .1
 ؟گیرد صورت می ییها با چه انگیزه یفارس يپدیا در ویکی شیرایو .2

                                                 
1 Wikipedia: http://www.wikipedi.org 
2 Open access 
3 http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias 
4 Wiki Technology  
5 Collaboration  
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  ست؟یچ یارسف يپدیا ویکیهمکاري با در  زهیانگترین  ترین و ضعیف قوي .3
  ست؟یچ یوب فارس يمحتوا شیرایو و تالیفدر  (محرك و بازدارنده) گذارتأثیر عامل هاي .4
  توان ارائه داد؟ پدیا می . چه راهکارهایی براي جذب افراد به همکاري با ویکی5
  1پدیاي فارسی ویکی

کار خود را در پدیاي فارسی  مدیا است. ویکی هاي بنیاد ویکی پدیاي فارسی یکی از پروژه ویکی
و مسعود  2آغاز کرد و روزبه پورنادر» المعارف آزاد هپدیا: دایر ویکی«) با نام 2003(دسامبر  1382آذر 

هزار  فارسی فاصله هزار تا ده ه. این دانشنام)2011پدیاي فارسی،  ند (ویکیآن بودگامان  علینقیان از پیش
نوشتار  هزار 50) از مرز 2008اکتبر  31(برابر با  1387آبان  9کرد و در تاریخ سپري ماه  14در مقاله را 

هزار نوشتار در جایگاه  150). اکنون این دانشنامه با داشتن بیش از Wikimedia News, 2011گذشت (
هاي گوناگون قرار دارد. با این حال از نظر ژرفاي  پدیا به زبان هاي ویکی بیست و چهارم در میان دانشنامه

است، با داشتن شاخص ژرفاي  صفحه هاها و میزان به روزرسانی  هاي کیفیت نسخه نشانه، که از 3دانشنامه
). از سوي دیگر، آمارها List of Wikipedias, 2011است ( هاي با کیفیت برتر بوده ، یکی از دانشنامه94

فارسی قرار پدیاي  هاي باالتري از ویکی ترکی و عربی نیز به ترتیب در ردهپدیاي  دهد که ویکی نشان می
 ,List of Wikipedias( پدیاي عبري قرار دارد پدیاي فارسی در رده باالتري از ویکی ویکیا، ام اند گرفته

سوم  هدر ردبه کار می روند هایی که در خاورمیانه  میان زباندر پدیاي فارسی  )؛ در نتیجه ویکی2011
  گیرد.  قرار می

 پیشینه پژوهش
جایی که کاربران فعاالنه در  یعنی ؛کند را مطرح میمفهوم اینترنت فلسفه جدیدي از  2وب امروزه 

 پروژه . از این رو،)2010، 1کوشند (روبیو، مارتین و موران گذاري اطالعات می ایجاد، اشاعه و به اشتراك
پدیا و یوتیوب توجه زیادي را  سیستم پاسخگویی یاهو، ویکی مانندهاي مشارکتی با کاربران در این محیط 

گیرد که بر روي  هاي مختلفی صورت می انگیخته است. این نوع همکاري در محیط برخط با انگیزهبر
                                                 

1 http://fa.wikipedia.org 
 یفارس هنسخ سیسا. پس از تکرد یم تیفعال رانیآزاد در ا يافزارها نرم هنیدر زم )1358 نیروزبه پورنادر (متولد فرورد 2
 از سهام یکی نیمچنبود. او ه زین "تک یفارس"افزار  سابق نرم یفن ریمد ،آن دست داشت. پورنادر يانداز در راه يو ا،یپد یکیو

  .کند یم تیلآزاد فعا يافزارها نرم يساز یبوم هنیاست، که در زم "فیوب شری فارس"شرکت  رهیمد ئتیداران و عضو ه
به نوشتارها  ينوشتار ریغ يهر نوشتار در نسبت صفحه ها يبرا شیرایو نیانگیضرب م است که از حاصل ياریشاخص ژرفا مع 3

  دانشنامه است. تیفیک يراب اریمع کیو  شود یگرفته م
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 این همکاري تأثیرگذار است. ویکیندادن به میزان همکاري کاربران، ادامه این همکاري، و یا حتی ادامه 
موافق و مخالفی  دیدگاه هايبا توجه به  هاي محیط برخط است که پدیا یکی از بحث برانگیزترین پروژه

هاي همکاري  در زمینه بررسی انگیزه يچندپژوهش هاي عملکرد این دانشنامه وجود دارد، پیوند با که در 
 ,Ciffolilli, 2003; Bryant, Forte & Bruckman, 2005; Rafaeliپدیا صورت گرفته است ( در ویکی

Hayat & Ariel, 2005; Kuznetsov, 2006; Zhang & Zhu, 2006 ; Nov, 2007 ; Auray, Poudat & 
Pons, 2007 ; Forte & Bruckman, 2008; Jian & MacKie-Mason , 2008; Schroer, & Hertel, 

 مانندهاي درونی ( نشان داد که انگیزه ی) در پژوهشCiffolilli, 2003براي مثال سیفولیلی (). 2009
هاي اجتماعی (مانند کسب شهرت و  زهرضایت، احساس مفید بودن و عالقه به پیشرفت دانش) و انگی

نیاز به احساس تعلق به یک جامعه و دریافت حمایت از سوي آن) در ترغیب کاربران به همکاري با  ،اعتبار
 یدر پژوهشنیز ) Bryant, Forte & Bruckman, 2005پدیا تأثیرگذارند. بریانت، فورته و بروکمن ( ویکی

پدیاي انگلیسی پرداختند.  ها در ویکی نویس رسی انگیزه ویکیبر به نویس ویکی 9از طریق مصاحبه با 
گیرد از سوي دو  پدیا صورت می هایی که در ویکی ها و نگارش پژوهش نشان داد ویرایشیافته هاي این 

پدیا را محلی  ویکیکاربران تازه کار، تر.  طیف از کاربران است: کاربران تازه وارد و کاربران با سابقه
 تر در ویکی تجربه بیشتر و فعالیت گستردهبه دست آوردن با  ولی، .بینند ي اطالعات میبراي جمع آور

 ,Rafaeliکند. در پژوهش مشابهی رافائلی، حیات و آریل ( پدیا نگرش آنها نسبت به ویکی تغییر می

Hayat & Ariel, 2005پدیاي انگلیسی، آلمانی، ) انگیزه کاربران فعال، از همکاري در ساخت ویکی 
پژوهش  یافته هايهاي الکترونیکی مورد بررسی قرار دادند.  ایتالیایی، عربی و عبري را از طریق پرسشنامه

هاي ذهنی)،  هاي شناختی (مانند عالقه به یادگیري مطالب جدید و ایجاد چالش آنها نشان داد که انگیزه
هایی بودند که منجر به همکاري  انگیزهاز جمله  ،هاي ترکیبی هاي عاطفی (مانند لذت) و انگیزه انگیزه
 102) با مطالعه Kuznetsov, 2006(سال بعد کوزن استو  . یکها گردیده بود نویسان با این ویکی ویکی

 مرد) نشان داد که انگیزه 65زن و  37نفر از دانشجویان دوره لیسانس، ارشد و دکتري دانشگاه نیویورك (
 همکاري بین ویکی ،گذاري اطالعات امل دو جانبه، به اشتراكهایی مانند بشر دوستی، امکان ارتباط و تع

احساس تعلق  و نیز ها، شهرت و کسب اعتبار در جامعه ویکی، استقالل در انجام نگارش و ویرایش نویس
 ) دریافتند که انگیزهZhang & Zhu, 2006( پدیا به عنوان انگیزاننده عمل کرده بودند. زنگ و زو به ویکی

هایی مانند شهرت،  کند. از طرفی انگیزه هاي برخط ایفا می مهمی در همکاري با محیط هاي درونی نقش
اي براي همکاري داوطلبانه  هاي مالی، به عنوان مشوق یا انگیزه دریافت پاداش، پیشرفت شغلی، و یا انگیزه

بندي  هدست پایهکه بر  ی) در پژوهشNov, 2007( شوند. یک سال بعد نوو پدیا محسوب نمی در ویکی
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مانند هاي مختلفی  ) انجام گرفت نشان داد که انگیزهClary et al., 1998وهمکارانش ( انگیزشی کالري
انگیزه بشر دوستانه، مشغولیت اجتماعی، به کارگیري دانش و توانایی و مهارت، ارتقاي مقام یا موقعیت 

این  یافته هايپدیا هستند.  هاي همکاري با ویکی شغلی، افزودن دانش، سرگرمی و ایدئولوژي انگیزه
که ارتقاي شغلی و  پژوهش نشان داد که سرگرمی و ایدئولوژي در باالترین دسته قرار دارند؛ در صورتی

 ،ها را به خود اختصاص داده بودند. در پژوهش دیگري ترین میزان انگیزه مشغولیت اجتماعی پایین
هاي همکاري کاربران گذرا و کاربران  انگیزه) Auray, Poudat & Pons, 2007آئوري، پودات و پونز (

 که پژوهش آنها نشان داد یافته هاي. دادندمورد بررسی قرار را پدیاي فرانسوي  در ویکی ،ثبت نامی
متوسط همکاري کاربران گذرا دو برابر کاربران ثبت نامی است. همچنین تمایل به تولید محتوا در کاربران 

ي به انجام بیشترکاربران ثبت نامی تمایل با این وجود، ن گذري است؛ ثبت نامی خیلی کمتر از کاربرا
) Forte & Bruckman, 2008( دادند. یکسال بعد فورته و بروکمن ساختاري نشان می ویرایش هاي

هاي چندگانه  نشان داد که داشتن هدف، وجود کانال یافته هاانجام دادند.  نویس ویکی 22اي با  مصاحبه
و  -آنمانند صفحه بحث و  از جمله–ها  نویس ویکی برقراري پیوند میانپدیا براي  یارتباطی در ویک

شوند. از  پدیا محسوب می هاي همکاري کاربران با ویکی احساس رضایت از همکاري، به عنوان انگیزه
تواند به عنوان یک عامل  نشان داد که بی نام بودن و مطرح نشدن فرد می یافته هاتحلیل  ،سوي دیگر

  .به شمار آیدکننده  دلسرد
تواند  نشان دادندکه پاداش مالی نمینیز ) Hoisl, Aigner & Micsch, 2007هویسل، آیگنر و میکش (

مشخص مانند پدیا  هاي اجتماعی در ویکی بلکه دادن پاداش نوان یک عامل انگیزاننده عمل کند.به ع
 مقاله هاي کردن بیشتریننویس، مشخص  ترین ویکیپرکارها و کاربران،  نویس ترین ویکی کردن فعال

تواند  ی از این دست میعامل هایپدیا و  بازدید شده، ایجاد رقابت در رتبه بندي نویسندگان ویکی
شورر و هرتل . به شمار آیدپدیا  نویسان در محیط ویکی کار ویکی ههایی قوي براي ادام انگیزاننده

)Schroer, & Hertel, 2009 ( مدل کالندرمنز هپای) در پژوهشی برKlandermans, 1997 in Schroer, & 

Hertel, 2009پدیاي آلمانی و میزان رضایت آنها را مورد  ها از همکاري با ویکی نویس ) انگیزه ویکی
پدیاي آلمانی میزان رضایت و احساس مفید بودنی که فرد  بررسی قرار دادند. آنها دریافتند در ویکی

پدیا از سوي  و بازخوردهایی که در ویکی پدیا یابی در جامعه ویکی هویتدارد و نیز حس  دریافت می
 اي هستند که موجب تداوم همکاري این ویکی انگیزاننده عامل هايدارند  دیگر کاربران دریافت می

 & Hoisl, Aignerهویسل، آیگنر و میکش ( یافته هايگردد. مشابه  پدیاي آلمانی می نویسان با ویکی
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Micsch, 2007) پژوهش آنتیکائنه، ماکیپا و آهونن ،(Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 2010 نیز (
کنندگان  نشان داد که همیشه پاداش مالی بهترین انگیزه براي همکاري کاربران نیست؛ در عوض مشارکت

 )2007هاي جدید و همانند پژوهش نوو ( جمعی، یادگیري ایده غیر مالی مانند همکاري دسته عامل هاي
هاي یاد شده  مقابل پژوهشدیدگاه در  ولیانگیزاننده ذکر کرده بودند.  عامل هايسرگرمی را به عنوان 

هاي ترك  پدیا را مطرح کردند تنها یک پژوهش به بررسی انگیزه هاي همکاري با ویکی که انگیزه
ون در ). جیان و ماکی ماسJian & MacKie-Mason, 2008ها پرداخته است ( نویس همکاري ویکی

پژوهش هاي  یافته پایهپدیا را بر  پژوهش خود به دو فرضیه رسیدندکه علت کاهش همکاري با ویکی
 در ویکی ویژه اي نویسان عالقه به ویرایش صفحه هاي کیاخت. آنها دریافتند که برخی ویسمشخص 

گیزه کمی براي ادامه رسند این افراد ان می پایدارياي از  به مرحله صفحه هاپدیا دارند و زمانی که این 
قدر  دوم اینکه عدم تغییر در یک ویرایش انجام شده همان ).1فرضیه(کنند  همکاري در خود احساس می

یافته ). 2شود نا امیدکننده (فرضیه  انگیزاننده است که دیدن اینکه ویرایشی حذف شده یا واگردانی می
رد. احساس دلسردي و سرخوردگی و نا امیدي درونی افراد اشاره دا عامل هايبه  بیشتراین پژوهش  هاي

ها که بیشتر،  با توجه به پیشینه ،. بنابراینکرد از این دو فرضیه استخراجمی توان ی هستند که عامل های
را مورد بررسی قرار داده بودند، به نظر  -یعنی آلمانی و فرانسوي-پدیاي انگلیسی و دو ویکی برتر  ویکی
هاي فارسی صورت  نویس هاي جمعی ویکی مع به منظور بررسی همکاريجاپژوهشی رسد تا کنون  می

پدیاي فارسی به عنوان بخشی از جامعه  هاي همکاري در ویکی بررسی انگیزه ،نگرفته است. از این رو
  .اي را به دنبال داشته باشد ارزنده یافته هايتواند  پدیا می بزرگ ویکی
  طرح پژوهش

این روش از این جهت شد.  استفاده تئوري گراندد روش کوربین و نسخه استراوس از پژوهش این در
با تجزیه و  ،به عنوان روشی راهگشا است و مناسب تشخیص داده شد که روشی استقرایی و اکتشافی

امکان تعریف یک فرضیه را فراهم می آورد (ادیب  ،دقیقمفهوم هاي و  تحلیل متن به جزءها
  ).1385حاج باقري، 

دادند که با نمونه گیري پدیاي فارسی تشکیل  فعال ویکی نویس ویکی 15سی را جامعه مورد برر
نخست از طریق سن و جنسیت انتخاب شدند.  مانندجمعیت شناختی  عامل هايهدفمند، بدون توجه به 
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فعال فارسی  نویس نام کاربري یکصد ویکی» "1تعداد ویرایش پایهفهرست کاربران ویکی پدیا بر "
پدیا بود شکل گرفت. سپس از طریق ابزار  فعال ویکی کاربر 100ی که نشان دهنده مشخص شد و جدول

Tool server2  بررسی  .فراهم آمدپدیاي فارسی در ماه مورد نظر (تیرماه)  کاربران فعال ویکیسیاهه اي از
باقی  نویس یویک 65براي  ،از این رو .در آن تاریخ غیر فعال بودند نویس ویکی 35نشان داد که نام ها این 

. کردندهمکاري اعالم براي نویس موافقت خود را  ویکی 33خواست همکاري فرستاده شد. در مانده نامه
مصاحبه ها به دو صورت رو در رو و مصاحبه از طریق پست الکترونیک صورت گرفت. از این میان یک 

به طور کلی، . دست کشیدکار از همکاري میانه همکاري، در آمادگی براي اعالم با وجود  نویس ویکی
 3دیگر مصاحبه از طریق پست الکترونیک نویس ویکی 26با و رو در رو مصاحبه  نویس شش ویکیبا 

در هاي رو در رو  مصاحبه برگشت داده شد. با احتساب مصاحبه 12. پس از دو مرحله پیگیري انجام شد
به عنوان جامعه  نویس ویکی15 ،باعمصاحبه به دست آمد که پس از تحلیل و با رسیدن به حد اش 18جمع 

  پژوهش تعیین گردیدند. 
 بود. مصاحبه 4ها در این مطالعه مصاحبه نیمه ساختار یافته فردي روش اصلی براي جمع آوري داده
شد در دو جلسه  هایی که از طریق پست الکترونیک انجام می هاي رو در رو در یک جلسه و مصاحبه

 بالفاصله پیاده، هر یک با استفاده از دستگاه ضبط صدا ضبط شدهر رو هاي رو د . مصاحبهانجام گردید
هاي  یادداشتپژوهشگر همچنین به طور مداوم . قرار گرفتاولیه و تحلیل کدگذاري  مورد ه وسازي شد
 )دقیقه 327 جمعدر (یک ساعت دت جلسات مصاحبه به طور متوسط نزدیک . متهیه می کرد 5در عرصه

انی که تمایلی به انجام مصاحبه حضوري نداشتند مصاحبه از طریق پست الکترونیک به . در مورد کاربربود
  . مورد استفاده قرار گرفت) Meho, 2006عنوان روشی نو و مورد قبول (

براي تأمین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینکولن و گوبا (که معادل روایی و پایایی در 
این روش چهار  پایه). بدین منظور بر Lincoln & Guba, 1985گردید (تحقیقات کمی است) استفاده 

جهت ارزیابی در  2و تأیید پذیري 1، اطمینان پذیري7، انتقال پذیري6معیار، موثق بودن و اعتبار(باور پذیري)
                                                 

1 http://tinyurl.com/2degz72 
ها  ویرایش شده در تمامی ویکی مقاله هاي بیشترینگران فعال و  در مورد آمار ویرایش تغییرهانشان دادن آخرین براي ابزاري  2

 http://toolserver.org/~gribeco/cgi-bin/toprecent.cgi ،است
3 Email interview 
4 Semi-structured interview 
5 Field Note 
6 Credibility   
7 Transferability  

Archive of SID

www.SID.ir

http://tinyurl.com/2degz72
http://toolserver.org/~gribeco/cgi-bin/toprecent.cgi
www.SID.ir


  
      96 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

 

  براي دستیابی به هریک از این معیارها، کارهاي زیر انجام گرفت.نظر گرفته شد. 
ی براي پژوهش، تأیید داده هاي مصاحبه توسط مصاحبه شونده پس از پیاده اعتبار: صرف زمان کاف

سازي، تأیید فرایند پژوهش توسط چند متخصص، اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران با استفاده از دو 
  کدگذار دیگر براي کدگذاري چند نمونه مصاحبه، نوشتن یادداشت دامنه و یادآور در طول پژوهش. 

ي: کسب نظر و تأیید چند ویکی نویس که در پژوهش مشارکت نداشتند در مورد یافته انتقال پذیر
  هاي پژوهش.

  .کار گام هايثبت و ضبط تمامی جزییات پژوهش و یادداشت برداري در تمامی  اطمینان پذیري:
  پژوهش.پژوهش و مستندات در فرایند  گام هايتمامی تأیید پذیري: مستندسازي و حفظ 

ها صورت گرفت. در  ها با روش استراس و کوربین و همزمان با جمع آوري داده دادهتجزیه تحلیل 
 با روش کدگذاري در سه مرحلهو ها به صورت دستی  از مصاحبهبه دست آمده هاي کیفی  این روش داده

در این روش گردآوري و مورد تحلیل قرار گرفتند. از آنجایی که  5و گزینشی 4، محوري3گذاري آزاد کد
)، پژوهشگر پس از انجام هر 1385گیرد (ادیب حاج باقري،  همزمان صورت می ها به صورت لیل دادهتح

 سطح در. نمود بعدي کدگذاري می مصاحبهاز انجام  پیشکرد و می مصاحبه متن مصاحبه را پیاده سازي 
 نمود. دو را استخراج آن اصلی مفهوم هاي و بازنگري را ها داده خط به خط پژوهشگر باز، کدگذاري

و نیز شده  مشاهده یا فرد مصاحبهواژگان  و زبان از استفاده از بودند مرحله عبارت این در کدگذاري شیوه
 ,Eaves( کند ها استخراج می موجود در دادهمفهوم هاي  پایهبر  پژوهشگرکلیدي که  کدها و مفهوم هاي

بندي گردید و  دسته استخراج شده بودها  ی که از دل دادهمفهوم هایمحوري،  کدگذاري با سپس)؛ 2001
بدین  مرتبط اما در نهان به هم وابسته بودند برقرار شد.ناخام جدا از هم که در ظاهر  مفهوم هايمیان  پیوند
ها مشخص گردید.  محورهاي اصلی در مجموعه داده شد و داده ی کاهشطبقه های به اولیه کدهاي ترتیب
 ,Corbinمقایسه شد (دیگر طبقه ها هر دسته یا طبقه با ه ها از یکدیگر، براي اطمینان از جدا بودن طبقسپس 

، طبقه هایافتن رابطه موجود میان پی درکدگذاري محوري در  پژوهشگر طبقه ها،). به دنبال شناسایی 1986
. در را مرتب نمودطبقه ها هاي هر یک از  و ویژگی بعدهاو  اصلی برآمدطبقه هاي فرعی و طبقه هاي 

                                                 
 

1 Dependability   
2 Confirmability  
3 Open Coding 
4 Axial Coding 
5 Selective Coding 
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و کدهاي شناسایی  مفهوم هاشود با توجه به  ه سوم از کدگذاري که کدگذاري گزینشی نامیده میمرحل
هاي خود  سازي و خالص کردن تحلیل یکپارچهپی در  پژوهشگرشده گزینش نهایی صورت گرفت و 

ل بودند به تفصی پژوهش از گام هايکه جز مهمی  2ها و یادآورنویسی 1ها برآمد. از سوي دیگر یادداشت
  نوشته شدند.

  ها افتهیارائه 
مرد  %6/86از مشارکت کنندگان زن و  %3/13 مصاحبه شوند را نشان می دهد. 15مشخصات  1جدول 

کارشناس،  %3/33کاردان،  %6/6میان، بودند. از این ماه  76تا  9سال و مدت مشارکت  29با میانگین سنی 
از مشخص نیز از مشارکت کنندگان  %20. بودند داراي مدرك دکتري %6/26کارشناس ارشد و  6/6%

  .داري کردندخود کردن درجه تحصیلی
  

  فردي مشارکت کنندگان در پژوهش خصوصیات. 1جدول

مدت 
 فعالیت

شروع کار در 
پدیاي  ویکی

 فارسی

 تحصیالت شغل
 جنس

 سن
کد مصاحبه 
 مرد زن شوندگان

 1 نویس ویکی 26 *   کارشناسی مهندس عمران 1382بهمن  ماه 76 

 2 نویس ویکی 29 *   - -  1387ین فرورد  ماه 24 

 3 نویس ویکی  23 *   کارشناسی مهندس  1385ي د ماه 41 

 دانشجو  1382 اسفند ماه 75 

کارشناس 
ارشد(دانشجوي 

 دکتري)
 4 نویس ویکی - *  

 5 نویس ویکی 34  * کارشناسی مهندس 1384 مهر  ماه 52

 6 نویس ویکی 39     دانیکار - 1385 اسفند ماه 40 

 7نویس  ویکی 32    *  - - 1387 یبهشتارد ماه 23 

 8نویس  ویکی 45 *   کارشناسی مهندس عمران 1386آبان  ماه 31 

 9نویس  ویکی 27      - - 1386مهر  ماه  32 

 10نویس  ویکی 52 *   دکتري استاد دانشگاه 1383آذر  ماه 65 

 1388 یورشهر ماه 9 
کامپیوتر/برنامه مهندس 
 نویس

 11نویس  ویکی 32 *   کارشناسی

                                                 
1 Notes 
2 Memos 
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 1383مهر  ماه 67 
دکتري اطالعات و 

  ارتباطات
 12نویس  ویکی - *   دکتري

 13نویس  ویکی 36 *   دکتري دکتري کتابداري 1385آذر  ماه 43

 14نویس  ویکی 37 *   دکتري دکتري فناوري اطالعات 1385ي د ماه 42 

 15نویس  ویکی 22 *   کارشناسی دانشجو 1388ت اردیبهش ماه 12 

  
  پدیا آغاز آشنایی و شروع همکاري با ویکی

هاي محرك و بازدارنده به عنوان  و انگیزه عامل هاهاي همکاري و نیز بررسی  به منظور بررسی انگیزه
گر این  بیان ها پدیا آشنا شدند. پاسخ از مشارکت کنندگان پرسیده شدکه چگونه با ویکی پرسش نخستین

 بود که جستجو در اینترنت و به ویژه جستجو از طریق موتور جستجوي گوگل و قرار گرفتن سایت ویکی
پژوهش فعال  نویس ویکی 14ترین عامل آشنایی  بندي گوگل) مهم جستجو(رتبه نتیجه نخستپدیا در ده 

  پدیا بوده است.  حاضر با ویکی
  بندي کاربران دسته

  اند: کاربران بالقوه و کاربران بالفعل. و دستهپدیا د کاربران ویکی
اصالحی و تخریبی) وارد  شاملهاي مختلف و متفاوت ( کاربران بالفعل کاربرانی هستندکه با انگیزه

ند.کاربران بالقوه کاربرانی هستندکه بایستی با دادن انگیزه و هست اند و به فعالیت در آن مشغول ویکی شده
  .کردو به همکاري با ویکی ترغیب ذب محرك آنها را ج عامل هاي
این به بندي جاي داده شوند.  نویسان در یک دسته ها، نیاز بود تا ویکی تر انگیزه بررسی دقیق براي

کاربرانی که به صورت اتفاقی وارد ویکی شده و با نخست، دسته بندي زیر در نظر گرفته شد.  دستهترتیب 
 دلیل هاییکاربرانی که چند ماه فعالیت داشته و به  ،سته دومد .کنند یکی دو ویرایش ویکی را ترك می

اند و به هیچ قیمتی ویکی را  پدیا معتاد شده کاربرانی که به ویکینیز دسته سوم  کنند. ویکی را ترك می
 فعال در نظر گرفته شد. ویکی نویس این تقسیم بندي تعریف مشخصی از ویکی پایهکنند. بر  ترك نمی

هایی  کیفیت کار و مدخل پایهها بلکه بر  حجم و تعداد ویرایش پایهبر تنها ري بود که نه فعال کارب نویس
  شد. پدیا کاربر فعال شمرده می در ویکیپیاپی که ایجاد کرده بود و نیز میزان حضور 

و  پایاییو منقطع بوده است. این  پیاپیها نشان داد که مشارکت افراد به دو صورت  هاي مصاحبه یافته
از این روي، هاي مختلفی روي داده بود.  و انگیزه ها همکاري به دلیلدادن به ها در ادامه درنگ  هیگا

هاي بازدارنده  هاي محرك و انگیزه هاي نگارشی، انگیزه هاي ویرایشی، انگیزه چهار زمینه انگیزه
عامل که الگوي کلی مدلی ارائه گردید  ،بدین ترتیب استخراج شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.
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  داد.دیاي فارسی را نشان پ بازدارنده و محرك در همکاري کاربران با ویکی هاي
  

  پدیاي فارسی بازدارنده و محرك در همکاري کاربران با ویکی عامل هايالگوي کلی 
فارسی مدل پدیاي  با ویکینکردن همکاري کردن و یا هاي همکاري  انگیزه دیدارينشان دادن براي 

  گردد. ارائه میزیر 

  
  پدیاي فارسی ویکی بازدارنده و محرك در همکاري کاربران با عامل هايمدل کلی . 1 تصویر

  
درونی و بیرونی را در بر  عامل هايثرگذارند شامل انویسان  ی که بر میزان همکاري ویکیعامل های

 پدیایی و برون ویکی کیدرون وی عامل هايتوانند به  می عامل هااین  ،دیگردیدگاهی گیرند. از  می
  پدیایی نیز تقسیم شوند. 

پدیا  محیط داخلی ویکی ،ها، مدل پیشنهادي نیز از دو بخش تشکیل شده است. بخش درونی بنابر یافته
  پدیاست. محیط خارج از ویکی ،دهد و بخش بیرونی را نشان می

گیرند  محرکی جاي می هايعامل اگر دایره را از قطر افقی به دوقسمت تقسیم کنیم در بخش باالیی 
 عامل هاينیز پایین دایره بخش در  .کنند که فرد را ترغیب به همکاري یا ماندگاري در ویکی می

توانند مانع از جذب افراد به همکاري با ویکی شده و یا موجب عدم همکاري  بازدارنده قرار دارند که می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
      100 1390تابستان بهار و ، 1، سال 1شماره 

 

هاي  تواند با انگیزه ن تقسیم بندي یک کاربر میپدیا گردند. با توجه به ای نویسان با ویکی مستمر ویکی
پدیا نشده است و  کاربر هنوز وارد محیط ویکی که پدیا نماید. زمانی مختلفی شروع به همکاري در ویکی

هاي شخصی مانند کنجکاوي، تبلیغاتی که از سوي رسانه،  اي در مورد آن ندارد، انگیزه پیش زمینه
پدیا در نتیجه جستجوي  شود، قرار گرفتن ویکی پدیا می اه و یا حتی دوستان در مورد ویکیدانشگ

گوگل، فارسی بودن این منبع و نوشتن به زبانی که کاربر بدان تسلط دارد، سرگرمی، اطالع رسانی، و یا 
. این موارد شدبا اي براي آغاز همکاري با این دانشنامه تواند انگیزه حتی تعصب شخصی و یا قومیتی می

دهند. در اینجا پاسخ  پدیا سوق می هایی هستند که از بیرون کاربر را به همکاري با ویکی انگیزه یا انگیزه
پدیاي فارسی با  و ویرایش در ویکی تالیفکه  پرسششود. این  و دوم پژوهش مطرح مینسخت به سوال 

  گیرد؟ هایی صورت می چه انگیزه یا انگیزه
 هایی که از بیرون کاربر را به انجام نگارش و ویرایش در ویکی ترغیب می بر انگیزه ، افزونبنابراین

هاي درون  انگیزه -ها شود نوع دیگري از انگیزه پدیا می که با یک یا چند انگیزه وارد ویکی زمانیکند، 
ي فردي ها نمایند. انگیزه وي را جذب کرده و ترغیب به ماندگاري و ادامه همکاري می -پدیایی ویکی

آن، آشنایی با ساختار خود ویکی، دریافت مانند گذاري دانش و  فردي مانند داشتن هدف، به اشتراك
یابی در  احساس هویت مانندهاي شناختی  پدیا، انگیزه کمک و راهنمایی از سوي دیگر کاربران ویکی

، انگیزه تولید پدیا ویکیو غنی سازي بهسازي جامعه ویکی و حس مفید بودن و رضایت درونی، انگیزه 
 سازي وب فارسی یاري می انجامد و هم به غنی محتوا و ایجاد مدخل که خود هم به پیشرفت ویکی می

کنند.  فارسی ترغیب میپدیاي هایی هستند که کاربر را به انجام ویرایش و نگارش در ویکی  رساند انگیزه
 هایی وارد ویکی می کاربر که با چه انگیزهشده است: مرحله ورود در نظر گرفته در این شکل سه فرایند 

شود و مرحله کاهش و یا قطع  شود، مرحله آغاز به کار وي در ویکی که تبدیل به یک کاربر فعال می
  همکاري کاربر(ان) با این دانشنامه.

 هاي گوناگون کند ممکن است به دلیل می زمانی که کاربر همکاري خود را با این دانشنامه آغاز
پدیا  ی چون ساختار خود ویکیعامل هاییا درونی میزان همکاري وي کاهش یافته و یا قطع گردد. بیرونی 

در عمل دشوار را تواند کار کردن با آن  که در عین محرك بودن و دادن امکان ویرایش و نگارش می-
هاي  عصبپدیا به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند، ت و یا کار با قوانین سخت و خشک ویکی -کند

و به وجود آورد هاي ویرایشی فراوانی را  تواند جنگ قومیتی و فردي عامل بازدارنده دیگري است که می
شخصی مانند کمبود وقت،  عامل هايشود. از سوي دیگر او منجر به فرسودگی کاربر و یا کناره گیري 
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ن صبر و حوصله و انتقاد احساس ترس، نداشت مانندشخصیتی  عامل هاياشتغال به سرگرمی هاي دیگر و 
بازدارنده دیگري هستند که از درون بر میزان همکاري فرد تأثیر گذاشته و از میزان  عامل هاي نبودن، پذیر

تواند افراد را به ماندگاري  تر می کاهند. هرقدر که بازخوردهاي خوب کاربران قدیمی میاو همکاري 
کار از  نویسان تازه ساز ترك ویکی گرانه زمینه مؤاخذه ترغیب نماید، بازخوردهاي تند و رفتارهاي بیشتر
 کاربران، برخوردهاي بد کاربران قدیمی را یکی از قويبیشترکه  طوري گردد. به پدیاي فارسی می ویکی

اي هم  بازدارنده عامل هايدرونی،  عامل هاي. در کنار بر شمرده بودندهاي ترك ویکی  ترین انگیزه
 گذارند. فارسی زبان بودن این منبع همان ر میاثنویسان  بر میزان همکاري ویکی وجود دارند که از بیرون

تواند به علت مشکالتی که در دستور خط فارسی وجود دارد دفع کننده نیز  کننده است می قدر که جذب
کننده اطالعاتی  هاي مناسب فرهنگی، عدم تمایل به پژوهش و تمایل به مصرف باشد. نبود زیرساخت

زند. کپی  دیگري است که به این عدم مشارکت و یا عدم مشارکت فعال دامن می عامل هاينیز بودن 
پدیا، عدم آشنایی با اصول استناد و حق مؤلف عاملی است که  نمودن مطالب از جاي دیگر در ویکی

گردد و این امر خود موجب دلسردي  هاي ایجاد شده توسط کاربران می گونه مدخل موجب حذف این
نبود ها و  برخط به زبان فارسی براي دادن استناد به مدخل هاي با. نبود کتمی شودبران و ترك ویکی کار

  .رود میبه شمار عامل بازدارنده دیگري  ،منابع علمی برخط به زبان فارسی در وب
شود.  سینوسی دارد و دچار فراز و فرود میتقریب به بنابراین همکاري کاربران با ویکی یک منحنی 

و پر پایدار گذارد دسترسی به اینترنت  ی که از بیرون بر این مدل تأثیر میعامل هایترین  کی از مهمی
تواند انگیزه قوي براي ادامه همکاري کاربران فعال باشد و عدم دسترسی به  سرعت است. این دسترسی می

تمایل جامعه ایرانی  بودنکم تواند یک کاربر فعال را براي مدتی گوشه نشین سازد. از سوي دیگر  آن می
کاربري که در ویکی فارسی ثبت  226529شود از  پنهان دیگري است که موجب میبه پژوهش عامل نیمه 

) و از این List of Wikipedias, 2011, June 20کاربر فعال وجود داشته باشد ( 1829 تنهانام کرده اند 
کاربران  %8/0نزدیک به کمتر از . بدین ترتیب 1شوند هها شناخت ترین کاربر به عنوان فعال 76کاربران فعال 

  ند.می باش با این دانشنامه مشغولپیاپی ثبت نام کرده در ویکی فارسی به همکاري 
  بحث و نتیجه گیري

 ,Hoisl, Aigner & Micschهویسل، آیگنر و میکش (پژوهش  یافته هاينتیجه پژوهش حاضر همانند 

هاي غیر مالی  پدیا ندارد و انگیزه نقشی در همکاري کاربران با ویکی انگیزه مالینشان داد که ) 2007

                                                 
1 http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediansEditsGt100.htm 
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نشان  ،بررسیاین  یافته هاي پدیا باشد. بودن ویکیهمگانی و علت آن نیز شاید  نقش اصلی را ایفا می کنند
هاي  انگیزهگروه به دو قابل دسته بندي پدیا  براي همکاري با ویکینویسان  ویکیهاي  انگیزهکه داد 
به می تواند باشد که می هاي شخصی یا شناختی  انگیزهشامل هاي درونی  . انگیزهمی باشدرونی و درونی بی

ی گردد که از بیرون بر میزان این همکاري تأثیرگذار عامل هایعنوان عامل انگیزشی عمل کند و یا شامل 
ذار بر میزان همکاري به دو رگعامل هاي اثاست (مانند میزان سرعت و دسترسی به اینترنت). از سوي دیگر 

محرك  عامل هايپدیایی نیز تقسیم شدند و  برون ویکی عامل هايپدیایی و  درون ویکی عامل هايدسته 
  و یا بازدارنده در هریک مورد بررسی و استخراج قرار گرفت.

  پدیاي فارسی: بحث و بررسی انگیزه همکاري با ویکی
تر بودن  قدیمیتازه وارد بودن یا  پایهتواند بر  کاري میهاي هم هاي پژوهش نشان داد انگیزه یافته

ها بدان  هاي نگارش و ویرایش که در بخش یافته پدیا متفاوت باشد. از این رو، این انگیزه کابران ویکی
سوم  پرسشبندي شدند تا پاسخ به  ترین دسته ترین انگیزه تا قوي پرداخته شد به ترتیب اولویت از ضعیف

شناخت نداشتن به علت براي یک کاربر تازه وارد، که  استها بیانگر این  دد. یافتهپژوهش مشخص گر
پدیا و وب فارسی انگیزه اصلی براي همکاري  ویکیبهسازي آن، انگیزه هدف هاي پدیا و  دقیق از ویکی

براي ترین انگیزه  . در کنار آن انگیزه فردي مانند کنجکاوي و یا یافتن اطالعات قويبه شمار نمی آید
ها از همکاري  تر که مدت بندي در مورد کاربران قدیمی پدیاست. این اولویت آغاز همکاري او با ویکی

حاضر بر خالف پژوهش آئوري، پژوهش  یافته هايیابد.  گذرد ترتیب دیگري می پدیا می با ویکی آنها
فعال تمایل کمتري به  ) که بیانگر این بود که کاربرانAuray, Poudat & Pons, 2007پودات و پونز (

 و ماهیت آن آشنا میهدف ها کند و با  پدیا کار می تولید محتوا دارند، نشان داد زمانی که کاربر در ویکی
. از طرفی، بر به شمار می آیدترین انگیزه براي همکاري کاربر  قوي ،گردد تولید محتوا و سازندگی ویکی

 ,Antikainen, Mäkipää & Ahonen( ماکیپا و آهونن) آنتیکائنه، Nov, 2007نوو (پژوهش هاي خالف 

پدیا  تر ویکی ترین انگیزه براي همکاري کاربران قدیمی هاي خرابکارانه ضعیف ) سرگرمی و انگیزه2010
ها  حجم انگیزه بیشتریناي بودند که  دو انگیزهویکی پدیا و نیز انگیزه بهبود  مقاله. انگیزه ایجاد می باشند

  ص دادند. را به خود اختصا
تر  ازه وارد و کاربران قدیمیتهاي محرك براي کاربران  انگیزهبراي پاسخ به پرسش چهارم پژوهش، 

در هر . بودمتفاوت موردها ر بسیاري این دو گروه دهاي محرك همکاري براي  انگیزه. شداولویت بندي 
  دیا شود.فعالیت و غناي ویکی پپایایی دو گروه، بازخورد مثبت می تواند منجر به 

به شمار محرك براي همکاري کاربران تازه وارد  عامل هايترین  هاي فردي یکی از ضعیف انگیزه
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اي  تا فرد انگیزهدارد آن مانند نیاز به یک محرك بیرونی مانند تبلیغات و معرفی و  بیشتر. زیرا می آید
زه فردي مشخص دست به هستند که با یک انگیاندکی شخصی براي کار در ویکی پیدا کند. کاربران 

هاي  ها و محرك تر از آنجایی که با انگیزه زنند. اما، در مورد کاربران قدیمی همکاري با ویکی می
به همکاري با این  ترین انگیزه براي ترغیب آنها عامل تبلیغات ضعیف ،اند پدیا شده گوناگون جذب ویکی

  . می باشدپروژه 
 همکاري هم براي کاربران تازه وارد و هم براي کاربران قدیمیترین عامل بازدارنده  بارزترین و قوي

تواند زمینه دلسردي  گرانه از سوي دیگر کاربران است. این امر می تر دریافت بازخورد بد یا رفتار مؤاخذه
شواري کار با ویکی و ساختار آن براي کاربران درا فراهم سازد.  کاربران از ویکی و یا حتی ترك آن

به ترین عامل بازدارنده  ه دلیل داشتن تجربه فعالیت در ویکی و مهارت در کار با آن ضعیفتر ب قدیمی
شخصی مانند نداشتن فرصت کافی و یا یافتن سرگرمی و  عامل هاي ،. از سوي دیگرشمار می آید

. با مشخص می باشندترین عامل بازدارنده در همکاري کاربران جدید  هاي دیگر ضعیف مشغولیت
همراستا با هاي پژوهش  نویسان، بخش دیگري از یافته مؤثر بر همکاري ویکی عامل هايگردیدن 

) انجام گرفته بود نشان داد Rafaeli, Hayat & Ariel, 2005توسط رافائلی، آریل و حیات ( که یپژوهش
 و انگیزه هاي عاطفی، شناختی هاي برخط انگیزاننده ها در همکاري افراد با محیط ترین انگیزاننده که قوي

این  یافته هايبود، اما ) Nov, 2007(نوو  پژوهشاین پژوهش بر خالف  یافته هايهاي ترکیبی هستند. 
هاي استخراج شده (اعم از محرك یا بازدارنده) در این  پژوهش را به نوعی پوشش داده و بخشی از انگیزه

هاي درونی و بیرونی بسیاري هستند  هکه انگیز نشان دادپژوهش حاضر  یافته هايبندي قرار گرفتند.  دسته
 ,Ciffolilliسیفولیلی ( یافته هايبا  یافته هاپدیا تأثیرگذارند. این  که بر میزان همکاري و مشارکت با ویکی

. داردها تمایز قائل شده بود نیز همخوانی  نویس هاي شخصی و اجتماعی ویکی ) که بین انگیزه2003
هاي سیاسی  هاي مختلفی مانند حس کنجکاوي، یا انگیزه کاربران با انگیزهنشان داد که  یافته هاتحلیل این 

و مذهبی و قومیتی و یا حتی میهن دوستی و اشاعه علم و اطالع رسانی دست به نگارش و ویرایش در 
  زنند.  پدیاي فارسی می ویکی

  پدیاي فارسی هاي تداوم همکاري یا قطع همکاري با ویکی نگیزها
تجربه، احساس پذیرفته شدن از سوي جامعه ویکی و پیدا کردن به دست آوردن  احساس مفید بودن،

احساس هویت و تعلق به آن، جذابیت همکاري با گروه و آشنایی با دوستان جدید در ویکی با یک هدف 
پدیا، احساس لذت، دریافت تحسین از دیگران و برخورد خوب کاربران  مشترك، آشنایی با ساختار ویکی

گردد.  نویسان با این پروژه می ی بودند که موجب تداوم همکاري ویکیعامل هایترین  مهم قدیمی از
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) نیز در پژوهش خود بدان رسیده بودند Schroer, & Hertel, 2009( طور که شورر و هرتل بنابراین همان
پدیا،  یکییابی در جامعه و دارد و نیز حس هویت میزان رضایت و احساس مفید بودنی که فرد دریافت می

اي بودند  انگیزاننده عامل هايدارند  پدیا از سوي دیگر کاربران دریافت می و بازخوردهایی که در ویکی
  پدیاي فارسی شده بودند.  نویسان با ویکی که موجب تداوم همکاري ویکی

 )Antikainen, Mäkipää & Ahonen, 2010آنتیکائنه، ماکیپا و آهونن(مطالعه پژوهش حاضر همانند 
، نوع ولیگیرد.  هاي مالی صورت می پدیا بدون توجه به پاداش انگیزه کار در ویکینشان داد که 

تواند تأثیر مستقیمی در  کنند می پدیا دریافت می بازخوردي که کاربران در قبال همکاري با ویکی
  پدیا و یا ترك آن داشته باشد. کار آنها در ویکیپایداري 

تواند به عنوان  آن میمانند و کسب عناوین مدیریتی یا دیوانساالري و پدیا  ارتقاي مقام در ویکی
 ,Ciffolilliگردد. سیفولیلی ( فرد در ویکی میماندگاري انگیزه دیگري در نظر گرفته شود که موجب 

توانند  پدیا می هاي همکاري با ویکی انگیزهکرد و اشاره در پژوهش خود به این نتیجه رسید ) نیز 2003
براي به دست آوردن مقام باال رفتن هایی براي رسیدن به منبع قدرت و  هاي اخالقی و یا انگیزه انگیزه

  پدیا باشند.  شهرت و اعتبار در ویکی
پدیاي فارسی  بازدارنده بسیاري در کاهش همکاري افراد با ویکی عامل هايپژوهش حاضر نشان داد 

، تغییرپدیا، ترس از ایجاد  در همکاري با ویکیجسارت می توان به نداشتن جمله این از  نقش دارند.
است،  ی که مربوط به دشواري کار با ویکی و یادگیري قوانین آنعامل های نداشتن صبر و حوصله و یا

پایین بودن ضریب نیز جمله این از  .بازدارنده بیرونی نیز وجود دارند عامل هاي . در کنار اینها،اشاره کرد
تمایل جامعه ایرانی به پژوهش، اهل نوشتن کم بودن ساخت مناسب فرهنگی،  نفوذ اینترنت، نبود زیر

پژوهش را آشنا نبودن کاربران تازه وارد با اصول اولیه و نبودن، تمایل به مصرف کننده اطالعاتی بودن، 
  .می توان نام برد

امیدي ) احساس دلسردي و ناJian & MacKie-Mason, 2008مشابه پژوهش جیان و ماوکی ماسون (
پدیاي فارسی استخراج شده  بازدارنده همکاري در ویکی عامل هايهایی بود که به عنوان  نیز از انگیزه

هاي ایجاد شده  بر اینکه به دلیل حذف و تغییر در مدخلافزون ها در پژوهش حاضر  بودند. این دلسردي
ز سوي کاربران دیگر در آمد، بر اثر نوع برخوردهاي صورت گرفته ا توسط دیگر کاربران بوجود می

شد. نوع برخوردها و رفتارهاي تند کاربران قدیمی با کاربران تازه وارد یکی از  پدیا نیز ایجاد می ویکی
بود که توسط مشارکت کنندگان به عنوان یک عامل بازدارنده از آن یاد شده بود. از  دلیل هاییترین  مهم
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ها  درگیري خواسته یا ناخواسته کاربران در این بحثهاي فرسایشی و ویرایشی و  سوي دیگر وجود جنگ
 نویسان با ویکی فارسی می نیز به عنوان عامل بازدارنده دیگري یاد شده بود که مانع از همکاري ویکی

  گردد.
  پدیاي فارسی راهکارهاي پیشنهادي براي رشد و ارتقاي ویکی

بر این افزون از محتوا هستند.  %80 از کاربران تولید کننده %5/2پدیا گزارش داد که  مؤسس ویکی
پدیاي فارسی  ). در ویکیRafaeli & Ariel, 2008شود ( از کاربران تولید می %1از محتوا توسط تنها  50%

تنها کاربر ثبت نامی  226529دهد که از  پدیا نشان می نیز وضع به همین گونه است. آمار برگرفته از ویکی
نیز این امر  .)List of Wikipedias, 2011( پدیا هستند همکاري با ویکی تعداد کاربر فعال مشغول به 1829
. این کنند از کاربران هستند که تولید محتوا می %8/0فارسی تنها پدیاي در ویکی دهنده آن است که نشان 

 ویکی فارسی می تواند نقش مهمی در غنی سازي وب فارسی ایفاپرباري نکته را نیز باید به یاد داشت که 
  فارسی پیشنهاد می شود:پدیاي ویکی بهبود کند. در همین راستا، راهکارهاي زیر براي 

  براي نگارش و ویرایش مقاله؛گوناگون هاي قلمرودعوت از متخصصان  -
  پدیاي فارسی؛ ا براي شناساندن ویکیهرسانه آگاهی رسانی از طریق  -
و پروژه هاي  تکلیف هاارائه  پدیا با ویکیبه سازي مشارکت دانشجویان در  زمینه سازي براي -

 کتابداري و دانشنامهمانند هایی  به ویژه در رشتهاستادان پدیا از سوي  با ویکیدر پیوند کالسی 
  .نگاري

  پیشنهادهاي پژوهش
اي در  نویسان حرفه ویکیمانند نویسان  ویکی گروه هاي گوناگوناي انگیزه  هبررسی مقایس -

مشارکت کنندگان دائمی در ، و در برابر خرابکاران ندگانساز، اي نویسان غیرحرفه برابر ویکی
  ؛برابر مشارکت کنندگان گذري

  ؛اجتماعی، اقتصادي، روانشناسی و جامعه شناسانهدیدگاه هاي از ها  مطالعه انگیزه -
پدیاي فارسی یه عنوان یک منبع مرجع الکترونیکی و کاربرد آن در  نقش و اهمیت ویکیمطالعه  -

 ؛کز اطالع رسانیها و مرا کتابخانه

  گسترش ویکی پدیاي فارسی.و به سازي نقش کتابداران در مطالعه  -
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