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Background and Purpose: Considering the important
role of social networks, this study aims to identify factors
affecting relevance in LinkedIn .
Method: 17 information specialists participated in the
study. Data was collected using semi-structured interviews,
then coded and analyzed using Dickelman method.
Results: 441 primary codes and seven categories including
information system, retrieval system, document attributes,
database attributes, user attributes, requests and queries,
and feedback.
Conclusion: LinkedIn plays an important role in meeting
the information needs of the participants

Keywords
Information recovery, Relevance, Social
networking, LinkedIn.

1. PhD Candidate in knowledge
& Information Science, Payame
Noor University, Tehran. Iran,
mshm1362@yahoo.com
2. Associate professor,
Department of knowledge &
Information Science, Payame
Noor University, Tehran.
Iran,(Corresponding Author)
mousaviaf@gmail.com
3. Associate professor,
Department of knowledge &
Information Science, Payame
Noor University, Tehran. Iran,
soraya.ziaei@gmail.com
4. Associate professor,
Department of knowledge &
Information Science, Payame
Noor University, Tehran. Iran,
fsohieli@gmail.com
5. Assistant Professor,
Department of knowledge &
Information Science, Payame
Noor University, Tehran. Iran,
salamilib@yahoo.com

ِ
کتابداری پزشکی در زمینه ربط
تجربۀ زيسته متخصصان
اطالعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین
مجید شیرزاد | 1افشین موسوی چلک| 2ثریا ضیایی 
5
فرامرز سهیلی  | 4مریم سالمی

NASTINFO

3

تاریخ دریافت 98/11/28:تاریخ پذیرش99/03/11 :

 .1دانشجوی دکترای علم اطالعات و
دانششناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران،
ایران

mshm1362@yahoo.com

هدف :شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود ربط در بازیابی اطالعات در شبکۀ اجتامعی لینکدین.
روش17 :مشــارکتکننده ( 9مــرد و  8زن) بــهروش منونهگیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند و در
مصاحبــه نیمهســاختاریافته رشکــت کردنــد .دادههــا بــهروش دیکلمــن کدگــذاری و تحلیــل شــد.
یافتــه هــا :اســتخراج  441کــد اولیــه و هفــت مقولــه شــامل ســامانه اطالعات ـی ،ســامانه بازیاب ـی،
ویژگیهــای ســند ،ویژگیهــای پایــگاه ،ویژگیهــای کاربــر ،درخواســتها و پرســشها و وجــود
بازخــورد از دادههــا اســتخراج شــد و نشــان داد شــبکۀ لینکدیــن نقــش مهمــی در رفــع نیازهــای
اطالعاتــی مشــارکتکنندگان دارد.
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مقدمه
ســامانه لینکدیــن از بزرگتریــن شــبکههای اجتماعــی دنیــاو یــک مخــزن بــزرگ
ـت .عضویــت درگروههــای تخصصــی لینکدین موجب
اطالعــاتبرای دانشــمنداناسـ 
ب و کار موردنظــرش مطلــع شــود
میشــود شــخص از تجربیــات دیگــران دربــاره کسـ 
و دامنــه ارتباطاتــش گســترش یابــد( .)Greenwood, Perrin & Duggan, 2016کاربــران
شــبکههای اجتماعــی علمــی عمدتــ ًا بهدلیــل كمبــود وقــت ترجیــح میدهنــد
بهجــای جســتوجو در پایگاههــای اطالعاتــی بــه شــبکههای اجتماعــی علمــی
مراجعــه کننــد و از راه تعامــل بــا دیگــران بــه مطلــوب خــود دسـتیابند .بنابرایــن
ربــط در ایــن شــبکهها بیــش از شــبکههای اجتماعــی عمومــی اهمیــت دارد.
زیــرا شــبکههای اخیــر اغلــب بــرای ســرگرمیاند و صــرف زمــان در آنهــا کمتــر
اهمیــتدارد .بنابرایــن شــبکههای اجتماعــی علمــی بایــد از شــیوههای دیگــری
بــرای افزایــش ربــط اســتفاده کننــد.هــدف ایــن پژوهــش بررســی عوامــل بهبــود
ربــط در بازیابــی اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی علمــی از نظــر متخصصــان
کتابداری پزشــکی اســت.
دربــاره راههــای بهبــود ربــط و کیفیــت شــبکههای اجتماعــی علمــی پژوهــش
فــراوان اســت (بیابانــی1398 ،؛ جــوادی مقــدم و همــکاران،؛ بیگــم مرتضــوی،

1394؛ حس ـنزاده و همــکاران1393 ،؛

L؛ Farhi, & Boughaci,
 osada et al., 2018

2018؛ Berger & Lafferty, 2017؛  .)Thangaraj, 2014ولــی لــزوم دســتیابی بــه
یــک تصویــر واضحتــر احســاس میشــود .مطالعــات بهصــورت پراکنــده بــه
موضــوع ربــط اطالعــات پرداختهانــد .پژوهشــگران مختلــف تــاش کردهانــد تــا
بــا پیشــنهاد رویکردهــای جدیــد ،ربــط بازیابــی اطالعــات را افزایــش دهنــد ،امــا
در هیــچ کــدام از مطالعــات صــورت گرفتــه ،بــه عوامــل موثــر بــر ربــط بازیابــی
اطالعــات در شــبکههای اجتماعــی علمــی پرداختــه نشــده اســت .از آن جــا کــه
تولیــد محتــوا در شــبکههای اجتماعــی علمــی ماننــد لینکدیــن بــه عهــده کاربــران
اســت ،نقــش آنهــا در ربــط بازیابــی اطالعــات و مرتبــط بــودن آن ،اهمیــت ویــژهای
دارد کــه مطالعــات گذشــته بــه آن توجــه کافــی نداشــتهاند .بــا توجــه بــه شــرایط
موجــود ،در میــان پژوهشهــاي صــورت گرفتــه داخلــی و خارجــی ،جــاي
مطالع ـهاي کــه بــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر بهبــود ربــط در بازیابــی اطالعــات
در شــبکههای اجتماعــی علمــی از دیــدگاه متخصصــان و خبــرگان بپــردازد ،کــم
اســت و تحقیقــی جامــع در ایــن زمینــه کمتــر بــه چشــم میخــورد.
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تجربۀزيستهمتخصصانکتابداریِ
پزشکی در زمینه ربط اطالعات در ...

روش
بــا معرفــی چندتــن از آگاهــان 32 ،کتابــدار پزشــکی متخصــص عضــو شــبکۀ
لینکدیــن بهصــورت رســمی بــه مشــارکت در ایــن پژوهــش دعــوت شــدند.
از ایشــان  23نفــر موافقــت کردنــد .بــرای جمــعآوری دادههــا فــرم مصاحبــه
نیمهســاختاریافته بــر مبنــای نظــر متخصصــان و ادبیــات پژوهــش تنظیــم شــد
و گــروه تحقیــق طــی یــک مطالعــه مقدماتــی (پایلــوت) روایــی صــوری آن را
بررســی و تائیــد کــرد .بــا اســتخراج ســؤاالت متناســب بــا اهــداف پژوهــش فــرم
نهایــی تدویــن شــد.
بهپیــروی از روش دیکلمــن 1متــن مصاحبههــا پــس از پیادهســازی ،چندیــن
بــار مــرور و بــرای هــر یــکتفســیری نوشــته شــد.کدگــذاری و مضامیــن بــا
مشــارکت و تبادلنظــر پژوهشــگران انجــام گرفــت .بــرای احــراز قابلیــت اعتمــاد،
چنــد متخصــص نظریــهزمینــهای از میــان اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بــر
مراحــل مختلــف کدگــذاری ،مفهومســازی و اســتخراج مقــوالت نظــارت و
کدگــذاری نهایــی را تائیــد کردنــد.
هــر یــک از مشــارکتکنندگان در یــک جلســه مصاحبــه  45تــا  60دقیقــهای
شــرکت کردنــد .در ابتــدای هــر مصاحبــه بــرای ضبــط مصاحبــه اجــازه گرفتــه
شــد و در زمینــه محرمانهبــودن اطالعــات و مصاحبههــای ضبطشــده بــه
ایشــان اطمینــان داده شــد .دادههــای هفــده مصاحبــه بهحــد اشــباع نظــری رســید.
مشــارکتکنندگان  17نفــر ( 9مــرد و  8زن) بــا دامنــه ســنی  32تــا  46ســال
بودنــد.

در مرحلــه کدگــذاریبــاز (اولیــه) مصاحبههــا ،یادداشــتهای در عرصــه ،و
اســناد کلمــه بــه کلمــه تایــپ شــد .هــر متــن بــرای درک اولیــه بــه دقــت مطالعــه
و زیــر پارههــای مهــم آن خــط کشــیده و کدگــذاری شــد .کدهــا یــا عینـ ًا برگرفتــه
از ســخن مشــارکتکنندگانو یــا بازتابنــدۀ برداشــت پژوهشــگر از ســخنان آنــان
اســت .تحلیــل دادههــا بــه شناســایی  441کــد اولیــه و  68کــد ثانویــه و  7مقولــه
منجــر شــد (جــدول .)1
یافتهها
در ادامه به ارائه یافتههای پژوهش و تحلیل آنها پرداخته میشود.

1.Diekelman

51

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره  ، 31شامره ( 3پاییز )1399

مجید شیرزاد | افشین موسوی چلک
ثریا ضیایی | فرامرز سهیلی
مریمسالمی
جدول  -1مفاهیم و مقولههای مستخرج از مصاحبه نیمهساختاریافته

مقولهها

مفاهیم

ویژگیهای
کاربر

میــزان تحصیــات ،نــوع تخصــص ،آشــنایی بــه زبــان مبــدأ ،موقعیــت کاربــر ،تجربــه،
آشــنایی بــا متــون قبلــی ،درک کاربــر از اطالعــات ،عالیــق و عقایــد کاربــر ،منابــع و
اطالعــات موجــود در محیــط اطالعاتــی کارب ـر ،مســئله و نیــاز اطالعات ـی ،اولویتهــا و
مالحظــات فــردی ،زمــان طــرح پرســش از ســوی فــرد ،حالــت روانــی و رشایــط فیزیکــی
کاربـر ،عوامــل موقعیــت بیرونـی ،اهــداف کاربــر از جســتجو ،آشــنایی بــا نرشیــه یــا نــارش

سامانه
اطالعاتی

نــوع مـن ،توصیفگرهــای منایـهای ،محتــوا و پوشــش اطالعــات در ســامانه اطالعاتـی ،نــوع
و ســطح منابــع ذخیرهشــده درســامانه اطالعاتــی ،پوشــش زمانــی منابــع درســامانه
اطالعاتــی

سامانه
بازیابی

وضعیــت ســامانه بازیابــی از لحــاظ زبــان ،وضعیــت ســامانه بازیابــی از لحــاظ ســاختار،
وضعیــت ســامانه بازیابــی از لحــاظ قابلیــت خوانــدن ،خطمشــی و کیفیــت ســازماندهی،
بازمنایــی اطالعــات

ویژگیهای
سند

تازگــی ،اعتبــار ،قابلفهــم بــودن ،دامنــه تهیــه ،موضوعیــت ،ســطح ،کیفیــت ،دامنــه
موضوعــی ،نــو بــودن ،روزآمــدی در تاریــخ نــر ،موثــق بــودن ،روابــط و گرایــش،
اطالعــات مربــوط بــه محتــواي اطالعاتــی مــدارك ،اطالعــات مربــوط بــه مأخــذ مــدارك،
چکیــده ،نویســنده ،محتــوا ،متــام مــن بــودن نرشیــه ،جاذبــه تصویــری

ویژگیهای
پایگاه

قابلیــت جس ـتوجو از طریــق فیلــد عنــوان ،قابلیــت جس ـتوجو از طریــق کلیــدواژه،
قابلیــت جســتوجو از طریــق پدیدآورنــده ،امــکان جســتوجوی ترکیبــی ،قابلیــت
جســتوجوی دقیــق ،قابلیــت جســتوجوی مرتادفهــا ،قابلیــت جســتوجو
همــراه بــا کنــرل امــای واژگان ،جســتوجوی پیرشفتــه ،امــکان پاالیــش جســتوجو،
رتبهبنــدی نتایــج جســتوجو ،ارائــه پیشــنهادهای جســتوجو ،امــکان خوشهســازی
نتایــج جســتوجو ،قابلیــت اســتفاده از محدودگرهــای مکانــی ،قابلیــت اســتفاده از
محدودگرهــای زمانـی ،قابلیــت اســتفاده از محدودگرهــای موضوعـی ،قابلیــت اســتفاده از
محدودگرهــای شــکلی ،قابلیــت اســتفاده از محدودگرهــای زبانــی

تبادلنظــر بــا متخصصــان بهصــورت برخــط ،طــرح پرســش بهشــکل گذاشــن
پســت و دریافــت نظــرات

ربط
درخواستها
و پرسشها
وجود بازخورد توجــه بــه قضــاوت کاربــران در زمینــه ربــط اطالعــات بازیابیشــده ،وجــود
رتبهبنــدی در زمینــه اطالعــات بازیابیشــده و وجــود بازخــورد ربــط
ربط

ویژگیهــای کاربــر یــک عامــل بهبــود ربــط اســت (جــدول  ،) 1کــه شــامل
برخــی خصوصیــات فــردی ،علمــی ،محیطــی و فیزیکــی کاربــر اســت .عامــل مهــم
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دیگــر ویژگیهــایســامانه اطالعاتــی اســت ،شــامل نــوع متــن ،توصیفگرهــای
نمایـهای ،محتــوا و پوشــش اطالعــات درســامانه اطالعاتــی ،نــوع و ســطح منابــع
ذخیرهشــده درســامانه اطالعاتــی و پوشــش زمانــی منابــع درســامانه اطالعاتــی.
ســامانههای بازیابــی بــا اســتفاده از مجموعــه عملگرهایــی کــه پیوســته در حــال
تغییــر و بهبــود هســتند ،مصداقهــای آنچــه را مرتبــط تشــخیص میدهنــد
بازیابــیو نمایــش میدهنــد.
گرچــه ربــط نســبی اســت ،امــا در نظــر گرفتــن عوامــل تأثیرگــذار میتوانــد تــا
حــدودی آن را حــل کنــد .تعــداد کلیدواژههــای جس ـتوجو و محــل قرارگیــری
آنهــامیتوانــد نــرخ ربــط را بــاال ببــرد .ویژگیهــای خــود پایــگاه نیــز در بهبــود
ربــط بســیار تأثیرگــذار اســت .زیــرا نحــوۀ جس ـتوجو میتوانــد در بهبــود ربــط
اثرگــذار باشــد.
چیزهایــی کــه مــدرک را بازنمایــی میکننــد ،نظیــر عنــوان ،کليــدواژه ،نــام
پدیــدآور ،در واقــع جانشــین 1آن هســتند کــه بهمنزلــۀ ویژگیهــای ســند در
مقولههــا بــه آن اشــاره شــده اســت .شــبکۀ لینکدیــن معمــوال هــرگاه اصــل مــدرک
را بهدســت ندهــد ،یــک جانشــین آن را ارائــه میکنــد .یکــی از مشــارکتکنندگان
در ایــن پژوهــش گفــت:
«اگــر اصــل مقالــه یــا کتــاب را پیــدا نکنــم ،در بیشــتر مــوارد ،اثــری
از آن را پیــدا میکنــم .»....یکــی دیگــر از مشــارکتکنندگان گفــت:
«بــرای یافتــن مقــاالت معمــوالً بــه لینکدیــن مراجعــه نمیکنــم ولــی
اگــر دنبــال اخبــار خاصــی در رابطــه بــا رشــته تخصصــی خــودم باشــم
یــا دنبــال همایــش یــا ســمینار خاصــی باشــم ،بهراحتــی در لینکدیــن
پیــدا میکنــم».

مشارکتکننده دیگری گفت:
«لینکدیــن حــاوی اطالعــات خیلــی زیــادی در ابعــاد مختلــف اســت،
اگــر اصــل مطلبــی کــه میخواهــم را هــم پیــدا نکنــم ،باالخــره چیــزی
کــه بهنحــوی بــه آن ربــط داشــته باشــد ،پیــدا میشــود»« .معمــوالً
در لینکدیــن ،اطالعــات مختصــری در زمینــه همایشهــا یــا نشــانی
اینترنتــی آنهــا را پیــدا میکنــم».
بــه نیازهــای اطالعاتــی کــه کاربــر بــه زبــان خــود یــا بــه زبــانســامانه بــا آن
مطــرح میکنــد و خواســتار پاســخ بــرای آنهــا میشــود اصطالحــ ًا درخواســتها
و پرس ـشها میگوییــم .شــبکههای اجتماعــی علمــی ایــن امــکان را فراهــم میکننــد

1. Sorrogate
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کــه کاربــران ،نیازهــای اطالعاتــی خــود را در قالــب کالم بیــان کننــد و بــا ســایر
متخصصــان بــرای دریافــت پاســخ ،مرتبــط شــوند .در لینکدیــن نیــز افــراد بهراحتــی
میتواننــد بــا همــکاران و پدیــدآوران آثــار در سراســر جهــان ارتبــاط برقــرار کننــد
و بــا فرســتادن یــکپُســت ،ایــده یــا پرســش خــود را مطــرح کننــد و واکنشهــای
بســیار دریافــت کننــد .یکــی از مشــارکتکنندگان بــه مــا گفــت:
«مــن دوســتان زیــادی در لینکدیــن دارم ،هــر وقــت کــه بــا یــک مســئله
علمــی مواجــه شــوم ،از آنهــا کمــک میگیــرم ....معمــوالً پاســخ خــود
را دریافــت میکنــم» .مشــارکتکننده دیگــری گفــت « :لینکدیــن ایــن
فرصــت را فراهــم میکنــد کــه بــا متخصصــان سراســر دنیــا مرتبــط
باشــم و نیازهــای اطالعاتــی خــود را رفــع کنــم».

شــبکۀ لینکدیــن مکانیسـمهایی بــرای داوری در زمینــه ربــط اطالعات بازیابیشــده
نــدارد.ایــن میتوانــد اعتبــار آن را خدشـهدار کنــد .یکــی از مشــارکتکنندگان گفت:
«وقتــی نــام یکــی از متخصصــان را در لینکدیــن جس ـتوجو میکنــم،
نامهــای زیــادی ارائــه میشــود کــه رتبهبنــدی مشــخصی ندارنــد.
معمــوالً ســاعتها صــرف جســتوجو میکنــم ...لینکدیــن ،ســازوکار
منســجمی بــرای رتبهبنــدی نتایــج جســتوجو نــدارد و از کاربــر
بازخــورد نمیگیــرد».

شکل  -1عوامل مؤثر بر بهبود ربط در بازیابی اطالعات
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نتیجهگیری
هفــت عامــل اصلــی در بهبــود ربــط در بازیابــی اطالعــات در شــبکۀ اجتماعــی
علمــی لینکدیــن اثرگــذار اســت (شــکل .)1متخصصــان در ايــن شــبكهها بيــش
از آموختــن مهــارت و يافتــن پاســــخ بــه پرســشهاي علمــي و فنــي ،در پــی
آگاهييافتــن از آخريــن دســـــتاوردها و رویدادهای علمي ،شــــناختن اشــــخاص
مطــرح و رزومــه ايشــــاناند .در شــبکۀ لینکدیــن نتایــج بازیابیشــده رتبهبنــدی
دقیــق نمیشــود .ایــن شــبکه در زمینــه میــزان ربــط اطالعــات بازیابیشــده
نظــر کاربــران را جویــا نمیشــود .حــال آنکــهنحــوه برگــردان یــک ســند مشــخص بــه
جســتار در ربــط اطالعــات بازیابیشــده بســیار اهمیــت دارد.
اغلــب مشــارکتکنندگان اعــام کردنــد بــا مشــکالتی ماننــد بیاطالعــی از
نحــوه جســتجوی اطالعــات ،بیاطالعــی از نحــوه برقــراری ارتبــاط بــا ســایر
متخصصــان و بیاطالعــی از امکانــات موجــود در شــبکۀ اجتماعــی علمــی
مواجهانــد .امــا لینکدیــن کمتــر بــه بازیابــی اطالعــات و بیشــتر بــر گســترش
شــبکههای دوســتی توجــه دارد .در نتیجــه ،میــزان ربــط در آن کــم ،امــا امــکان
طــرح پرســش و دریافــت پاســخ در آن زیــاد اســت.
ایــران از نظــر ســرعت اینترنــت بهســبب ضعــف زیرســاختها یــا مســائل
امنیتــی جایــگاه مناســبی در جهــان نــدارد .ایــن یــک دغدغــهاصلــیکاربران اســت.
افــزون بــرآن ،تشویقنشــدن از طــرف دانشــگاهها ،نگرانــی از خدشــه بــه حریــم
خصوصــی ،فیلترینــگ ،آشــنایی نداشــتن بــا شــبکههای اجتماعــی و امکانــات آنهــا
نیــزوجــود دارد .بــا ایــن همــه ،جامعــه پژوهشــی از ایــن شــبکهها بســیار اســتفاده
میکننــد (امیــری و همــکاران.)1395 ،
رشــد روزافــزون منابــع اطالعاتــی در وب و افزایــش نیــاز کاربــران در دســتیابی
بــه اطالعــات ،بســتری مناســب را در نظامهــاي بازیابــي اطالعــات بــرای ارائــه
اطالعــات مــورد نیــاز کاربــران و افزایــش کیفیــت محتــوا ایجــاب میکنــد .راههــای
بهبــود بازیابــی و افــزودن متــن مــدارک علمــی از زمینههــای مهــم تحقیقاتــی در
آینــده اســت.
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مآخذ

امیــری ،مقصــود؛ انتظــاری ،علــی؛ مرتجــی ،نجمــه الســادات ( .)1395الگــوي رفتــار اشــتراك
دانــش متخصصيــن ايرانــي در شــبكههاي اجتماعــي تخصصــي :شناســايي شــاخصها.
تعامــل انســان و اطالعــات.66-81 :)3(3 ،

بیابانــی ،مریــم ( .)1398اســتفاده از روشهــای مبتنــی بــر جاســازی بــردار کوئــری در بازیابــی
اطالعــات ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــهید بهشــتی ،دانشــکده مهندســی و
علــوم کامپیوتــر.

بیگــم مرتضــوی ،لیــا ( .)1394یــک روش نویــن بازیابــی اطالعــات بــا تلفیــق مدلهــای فــازی
و فضــای بــرداری ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه شــیراز ،دانشــکده مهندســی بــرق

و کامپیوتــر.

جــوادی مقــدم ،ســید محمــد؛ عبدالــرزاق نــژاد ،مجیــد؛ قــادری فریــز ،مهنــاز ( .)1396بهبــود
بازیابــی اطالعــات بــر اســاس تشــابه معنایــی کلمــات کلیــدی بــا اســتفاده از رتبــه دهــي

مبتنــی بــر گــراف ،چهارمیــن کنفرانــس ملــی فنــاوری اطالعــات ،کامپیوتــر و مخابــرات،

مشــهد ،دانشــگاه تربــت حیدریــه.

حسـنزاده ،محمــد؛ غفــاری ،ســعید؛ زارعــی ،عاطفــه ،کمنــدی ،حســین ( .)1393کارکــرد عنــوان و

نشــانی اینترنتــی در بهبــود ربــط نتایــج بازیابــی اطالعــات ،پژوهشهــای نظــری و کاربــردی
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