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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 
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هدف:   شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود ربط در بازیابی اطالعات در شبکۀ اجتامعی لینکدین. 

روش:  17مشــارکت کننده )9 مــرد و 8 زن( بــه روش منونه گیــری هدفمنــد انتخــاب شــدند و در 

ــد.  ــل ش ــذاری و تحلی ــن کدگ ــه روش دیکلم ــا ب ــد. داده  ه ــت کردن ــاختاریافته رشک ــه نیمه س مصاحب

ــی      ،  ــامانه بازیاب ــی      ، س ــامانه  اطالعات ــامل س ــه ش ــت مقول ــه و هف ــد اولی ــتخراج 441 ک ــا: اس ــه ه یافت

ویژگی هــای  ســند      ، ویژگی هــای  پایــگاه      ، ویژگی هــای کاربــر      ، درخواســت ها و پرســش ها و وجــود 

ــای  ــع نیازه ــی در رف ــش مهم ــن نق ــبکۀ لینکدی ــان داد ش ــد و نش ــتخراج  ش ــا اس ــورد   از داده  ه بازخ

دارد. مشــارکت کنندگان  اطالعاتــی 

1. دانشجوی دکترای علم اطالعات و 
دانش شناسی      ، دانشگاه پیام نور      ، تهران      ، 

ایران
   mshm1362@yahoo.com

2. دانشیار گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی      ، دانشگاه پیام نور      ، تهران      ، 

ایران )نویسنده مسئول(
 mousaviaf@gmail.com

 3.   دانشیار گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی      ، دانشگاه پیام نور      ، تهران      ، 

ایران
 soraya.ziaei@gmail.com

 4. دانشیار گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی      ، دانشگاه پیام نور      ، تهران      ، 

ایران
 fsohieli@gmail.com

 5.استادیار گروه علم اطالعات و 
دانش شناسی      ، دانشگاه پیام نور      ، تهران      ، 

ایران
salamilib@yahoo.com 

تاريخ دريافت:98/11/28 تاريخ پذيرش: 99/03/11

NASTINFONASTINFO

ڪلیدواژه ها

بازیابی اطالعات      ، ربط      ، شبکه های اجتامعی      ، لینکدین 
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات 

دوره سی  و یکم ، شامره  سوم، پاییز 1399، ص 57-49

DOI: 10.30484/NASTINFO.2020.2470.1933



50

مجید شیرزاد |  افشین موسوی چلک      
ثریا ضیایی   | فرامرز سهیلی 
مریم سالمی 

فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 31 ، شامره 3 )پاییز  1399( 

مقدمه
ــزرگ  ــک مخــزن ب ــا     و ی ــی دنی ــبکه های اجتماع ــن ش ــن از بزرگ تری ــامانه لینکدی س
اطالعــات   برای دانشــمندان   اســت.     عضویــت درگروه هــای تخصصــی لینکدین موجب 
می شــود شــخص از تجربیــات دیگــران دربــاره کســب  و کار موردنظــرش مطلــع شــود 
و دامنــه ارتباطاتــش گســترش یابــد(Greenwood, Perrin & Duggan, 2016). کاربــران 
ــد  ــح می دهن ــت ترجی ــود وق ــل کمب ــًا به دلی ــی عمدت ــی علم ــبکه های اجتماع ش
ــی  ــی علم ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ب ــای اطالعات ــت وجو در پایگاه ه ــای جس به ج
مراجعــه کننــد و از راه تعامــل بــا دیگــران بــه مطلــوب خــود دســت یابند. بنابرایــن 
ــت دارد.  ــی اهمی ــی عموم ــبکه های اجتماع ــش از ش ــبکه ها بی ــن ش ــط در ای رب
زیــرا شــبکه های اخیــر اغلــب بــرای ســرگرمی اند و صــرف زمــان در آن هــا کمتــر 
ــیوه های دیگــری  ــد از ش ــی بای ــی علم ــبکه های اجتماع ــن ش ــت   دارد. بنابرای اهمی
بــرای افزایــش ربــط اســتفاده کننــد.   هــدف ایــن پژوهــش بررســی عوامــل بهبــود 
ــی اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی علمــی از نظــر متخصصــان  ــط در بازیاب رب

کتابداری پزشــکی اســت. 
دربــاره راه   هــای بهبــود ربــط و کیفیــت شــبکه های اجتماعــی علمــی پژوهــش 
ــوی      ،  ــم مرتض ــکاران         ،       ؛ بیگ ــدم و هم ــوادی مق ــی   ، 1398      ؛ ج ــت )بیابان ــراوان اس ف
 Farhi, & Boughaci, ؛      Losada et al., 2018 1394      ؛ حســن زاده و همــکاران      ، 1393      ؛
2018       ؛ Berger & Lafferty, 2017   ؛ Thangaraj, 2014   ). ولــی لــزوم دســتیابی بــه 

ــه  ــده ب ــورت پراکن ــات به ص ــود. مطالع ــاس می ش ــر احس ــر واضح ت ــک تصوی ی
ــا  ــد ت ــد. پژوهشــگران مختلــف تــالش کرده ان موضــوع ربــط اطالعــات پرداخته ان
بــا پیشــنهاد رویکردهــای جدیــد، ربــط بازیابــی اطالعــات را افزایــش دهنــد، امــا 
در هیــچ کــدام از مطالعــات صــورت گرفتــه، بــه عوامــل موثــر بــر ربــط بازیابــی 
ــه نشــده اســت. از آن جــا کــه  اطالعــات در شــبکه های اجتماعــی علمــی پرداخت
تولیــد محتــوا در شــبکه های اجتماعــی علمــی ماننــد لینکدیــن بــه عهــده کاربــران 
اســت، نقــش آن هــا در ربــط بازیابــی اطالعــات و مرتبــط بــودن آن، اهمیــت ویــژه  ای 
دارد کــه مطالعــات گذشــته بــه آن توجــه کافــی نداشــته اند. بــا توجــه بــه شــرایط 
موجــود، در میــان پژوهش هــاي صــورت گرفتــه داخلــی و خارجــی، جــاي 
مطالعــه اي کــه بــه شناســایی عوامــل مؤثــر بــر بهبــود ربــط در بازیابــی اطالعــات 
ــردازد، کــم  ــرگان بپ ــدگاه متخصصــان و خب در شــبکه های اجتماعــی علمــی از دی

ــه چشــم می خــورد.  ــر ب ــه کمت ــن زمین اســت و تحقیقــی جامــع در ای
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روش
ــبکۀ  ــو ش ــص عض ــکی متخص ــدار پزش ــان، 32 کتاب ــن از آگاه ــی چندت ــا معرف ب
ــدند.  ــوت ش ــش دع ــن پژوه ــارکت در ای ــه مش ــمی ب ــورت رس ــن به ص لینکدی
ــه  ــرم مصاحب ــا ف ــع آوری داده ه ــرای جم ــد. ب ــت کردن ــر موافق ــان 23 نف از ایش
ــد  ــم ش ــش تنظی ــات پژوه ــان و ادبی ــر متخصص ــای نظ ــر مبن ــاختاریافته ب نیمه س
ــوری آن را  ــی  ص ــوت( روای ــی )پایل ــه مقدمات ــک مطالع ــی ی ــق ط ــروه تحقی و گ
بررســی و تائیــد کــرد. بــا اســتخراج ســؤاالت متناســب بــا اهــداف پژوهــش فــرم 

ــن شــد.  ــی تدوی نهای
ــن  ــس از پیاده ســازی، چندی ــا پ ــن مصاحبه ه ــروی از روش دیکلمــن1 مت  به پی
ــا  ــن ب ــذاری و مضامی ــد.   کدگ ــته ش ــک   تفســیری نوش ــر ی ــرای ه ــرور و ب ــار م ب
مشــارکت و تبادل نظــر پژوهشــگران انجــام گرفــت. بــرای احــراز قابلیــت اعتمــاد، 
ــر  ــی دانشــگاه ب ــت  علم ــان اعضــای هیئ ــه ای از می ــه   زمین ــد متخصــص نظری چن
مراحــل مختلــف کدگــذاری      ، مفهوم ســازی و اســتخراج مقــوالت نظــارت و 

ــد. ــد کردن ــی را تائی ــذاری نهای کدگ
ــه  ای    ــا 60 دقیق ــه 45 ت ــک از مشــارکت کنندگان در یــک جلســه مصاحب هــر ی
ــه  ــه اجــازه گرفت ــط مصاحب ــرای ضب ــه ب ــر مصاحب ــدای ه ــد. در ابت شــرکت کردن
بــه  مصاحبه هــای ضبط شــده  و  اطالعــات  محرمانه بــودن  زمینــه  در  و  شــد 
ایشــان اطمینــان داده شــد. داده هــای هفــده مصاحبــه به حــد اشــباع نظــری   رســید. 
ــال  ــا 46 س ــنی 32 ت ــه س ــا دامن ــرد و 8 زن( ب ــر )9 م ــارکت کنندگان 17 نف مش

ــد. بودن
ــه      ، و  ــت های در عرص ــا      ، یادداش ــه( مصاحبه ه ــاز )اولی ــذاری  ب ــه کدگ در مرحل
اســناد کلمــه بــه کلمــه تایــپ شــد. هــر متــن بــرای درک اولیــه بــه دقــت مطالعــه 
و زیــر پاره هــای مهــم آن خــط کشــیده و کدگــذاری شــد. کدهــا یــا عینــًا برگرفتــه 
از ســخن مشــارکت کنندگان  و یــا بازتابنــدۀ برداشــت پژوهشــگر از ســخنان آنــان 
اســت. تحلیــل داده هــا بــه شناســایی 441 کــد اولیــه و 68 کــد ثانویــه و 7 مقولــه 

منجــر شــد )جــدول 1(.

يافته ها
در ادامه به ارائه یافته های پژوهش و تحلیل آن ها پرداخته می شود.

1.Diekelman
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جدول 1- مفاهیم و مقوله های مستخرج از مصاحبه نیمه ساختاريافته

مفاهیم مقوله ها
ــه      ،  ــر      ، تجرب ــت کارب ــدأ      ، موقعی ــان مب ــه زب ــنایی ب ــص      ، آش ــوع تخص ــالت      ، ن ــزان تحصی می

ــع و  ــر      ، مناب ــد کارب ــق و عقای ــات      ، عالی ــر از اطالع ــی      ، درک کارب ــون قبل ــا مت ــنایی ب آش

ــی      ، اولویت هــا و  ــاز اطالعات ــر      ، مســئله و نی ــی کارب ــط اطالعات اطالعــات موجــود در محی

مالحظــات فــردی      ، زمــان طــرح پرســش از ســوی فــرد      ، حالــت روانــی و رشایــط فیزیکــی 

کاربــر      ، عوامــل موقعیــت بیرونــی      ، اهــداف کاربــر از جســتجو      ، آشــنایی بــا نرشیــه یــا نــارش

 ویژگی های

کاربر

نــوع مــن      ، توصیفگرهــای منایــه ای      ، محتــوا و پوشــش اطالعــات در   ســامانه اطالعاتــی      ، نــوع 

ــامانه  ــع در   س ــی مناب ــش زمان ــی      ، پوش ــامانه اطالعات ــده در   س ــع ذخیره ش ــطح مناب و س

اطالعاتــی

   سامانه

اطالعاتی

وضعیــت   ســامانه بازیابــی از لحــاظ زبــان      ، وضعیــت   ســامانه بازیابــی از لحــاظ ســاختار      ، 

وضعیــت   ســامانه بازیابــی از لحــاظ قابلیــت خوانــدن      ، خط مشــی و کیفیــت ســازمان دهی      ، 

بازمنایــی اطالعــات

   سامانه

بازیابی

ــه  ــت      ، دامن ــطح      ، کیفی ــت      ، س ــه      ، موضوعی ــه تهی ــودن      ، دامن ــم ب ــار      ، قابل فه ــی      ، اعتب تازگ

موضوعــی      ، نــو بــودن      ، روزآمــدی در تاریــخ نــرش      ، موثــق بــودن      ، روابــط و گرایــش      ، 

اطالعــات مربــوط بــه محتــواي اطالعاتــی مــدارك      ، اطالعــات مربــوط بــه مأخــذ مــدارك      ، 

ــری ــه تصوی ــه      ، جاذب ــودن نرشی ــن ب ــام م ــوا      ، مت ــنده      ، محت ــده      ، نویس چکی

 ویژگی های

سند

ــدواژه      ،  ــق کلی ــت جســت وجو از طری ــوان      ، قابلی ــد عن ــق فیل ــت جســت وجو از طری قابلی

قابلیــت جســت وجو از طریــق پدیدآورنــده      ، امــکان جســت وجوی ترکیبــی      ، قابلیــت 

جســت وجو  قابلیــت  مرتادف هــا      ،  جســت وجوی  قابلیــت  دقیــق      ،  جســت وجوی 

ــت وجو      ،  ــش جس ــکان پاالی ــه      ، ام ــت وجوی پیرشفت ــالی واژگان      ، جس ــرتل ام ــا کن ــراه ب هم

رتبه بنــدی نتایــج جســت وجو      ، ارائــه پیشــنهاد های جســت وجو      ، امــکان خوشه ســازی 

ــت اســتفاده از  ــی      ، قابلی ــای مکان ــت اســتفاده از محدودگر ه ــت وجو      ، قابلی نتایــج جس

محدودگرهــای زمانــی      ، قابلیــت اســتفاده از محدودگرهــای موضوعــی      ، قابلیــت اســتفاده از 

ــی ــای زبان ــتفاده از محدودگره ــت اس ــکلی      ، قابلی ــای ش محدودگره

 ویژگی های

پایگاه

تبادل نظــر بــا متخصصــان به صــورت برخــط      ، طــرح پرســش به شــکل گذاشــن 

ــرات ــت نظ ــت و دریاف پس

ربط 

درخواست ها 

و پرسش ها

توجــه بــه قضــاوت کاربــران در زمینــه ربــط اطالعــات بازیابی شــده      ، وجــود 

رتبه بنــدی در زمینــه اطالعــات بازیابی شــده و وجــود بازخــورد ربــط

وجود بازخورد 

ربط 

ــط اســت )جــدول 1 (      ، کــه شــامل  ــود رب ــر یــک عامــل بهب ویژگی هــای کارب
برخــی خصوصیــات فــردی      ، علمــی      ، محیطــی و فیزیکــی کاربــر اســت. عامــل مهــم 
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ــای  ــن      ، توصیفگره ــوع مت ــامل ن ــی اســت      ، ش ــامانه اطالعات ــای    س ــر ویژگی ه دیگ
نمایــه ای      ، محتــوا و پوشــش اطالعــات در   ســامانه اطالعاتــی      ، نــوع و ســطح منابــع 
ــی.  ــع در   ســامانه اطالعات ــی مناب ــی و پوشــش زمان ذخیره شــده در   ســامانه اطالعات
ــه پیوســته در حــال  ــی ک ــا اســتفاده از مجموعــه عملگرهای ــی ب   ســامانه های بازیاب
تغییــر و بهبــود هســتند      ، مصداق   هــای آنچــه را مرتبــط تشــخیص می دهنــد 

ــد. ــش می دهن ــی   و نمای بازیاب
گرچــه ربــط نســبی اســت      ، امــا در نظــر گرفتــن عوامــل تأثیرگــذار می توانــد تــا 
حــدودی آن را حــل کنــد. تعــداد کلیدواژه هــای جســت وجو و محــل قرارگیــری 
آن هــا   می توانــد نــرخ ربــط را بــاال ببــرد. ویژگی هــای خــود پایــگاه نیــز در بهبــود 
ربــط بســیار تأثیرگــذار اســت. زیــرا نحــوۀ جســت وجو می توانــد در بهبــود ربــط 

اثرگــذار باشــد.
ــام  ــدواژه      ، ن ــوان      ، کلی ــر عن ــد      ، نظی ــی می کنن ــدرک را بازنمای ــه م ــی ک چیزهای
پدیــدآور      ، در واقــع جانشــین1 آن هســتند کــه به منزلــۀ ویژگی هــای ســند در 
مقوله هــا بــه آن اشــاره شــده اســت. شــبکۀ لینکدیــن معمــوال هــرگاه اصــل مــدرک 
را به دســت ندهــد      ، یــک جانشــین آن را ارائــه می کنــد. یکــی از مشــارکت کنندگان 

در ایــن پژوهــش گفــت: 
ــری  ــوارد      ، اث ــم      ، در بیشــتر م ــدا نکن ــاب را پی ــا کت ــه ی ــر اصــل مقال »اگ
ــت:  ــارکت کنندگان گف ــر از مش ــی دیگ ــدا می کنــم....«. یک از آن را پی
ــی  ــم ول ــه نمی کن ــن مراجع ــه لینکدی ــوالً ب ــاالت معم ــن مق ــرای یافت »ب
اگــر دنبــال اخبــار خاصــی در رابطــه بــا رشــته تخصصــی خــودم باشــم 
ــن  ــی در لینکدی ــا ســمینار خاصــی باشــم      ، به راحت ــش ی ــال همای ــا دنب ی

ــم«. ــدا می کن پی
 مشارکت کننده دیگری گفت:

 »لینکدیــن حــاوی اطالعــات خیلــی زیــادی در ابعــاد مختلــف اســت      ، 
اگــر اصــل مطلبــی کــه می خواهــم را هــم پیــدا نکنــم      ، باالخــره چیــزی 
ــوالً  ــود«. »معم ــدا می ش ــد      ، پی ــته باش ــط داش ــه آن رب ــوی ب ــه به نح ک
ــانی  ــا نش ــا ی ــه همایش ه ــری در زمین ــات مختص ــن      ، اطالع در لینکدی

ــم«. ــدا می کن ــا را پی ــی آن ه اینترنت

ــا آن  ــامانه ب ــان   س ــه زب ــا ب ــان خــود ی ــه زب ــر ب ــه کارب ــی ک ــای اطالعات ــه نیازه ب
ــت  ها  ــاً درخواس ــود اصطالح ــا می ش ــرای آن ه ــخ ب ــتار پاس ــد و خواس ــرح می کن مط
Sorrogate  .1و پرســش ها می گوییــم. شــبکه های اجتماعــی علمــی ایــن امــکان را فراهــم می  کننــد 
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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 به راحتــی 
می تواننــد بــا همــکاران و پدیــدآوران آثــار در سراســر جهــان ارتبــاط برقــرار کننــد 
و بــا فرســتادن یــک   پُســت      ، ایــده یــا پرســش خــود را مطــرح کننــد و واکنش   هــای 

ــا گفــت:  ــه م ــد. یکــی از مشــارکت کنندگان ب ــت کنن بســیار دریاف

»مــن دوســتان زیــادی در لینکدیــن دارم      ، هــر وقــت کــه بــا یــک مســئله 
علمــی مواجــه شــوم      ، از آن هــا کمــک می گیــرم.... معمــوالً پاســخ خــود 
ــن  ــن ای ــت: » لینکدی ــم«. مشــارکت کننده دیگــری گف ــت می کن را دریاف
ــط  ــا مرتب ــر دنی ــان سراس ــا متخصص ــه ب ــد ک ــم می کن ــت را فراه فرص

باشــم و نیازهــای اطالعاتــی خــود را رفــع کنــم«.

شــبکۀ لینکدیــن مکانیســم هایی بــرای داوری در زمینــه ربــط اطالعات بازیابی شــده 
نــدارد.   ایــن می توانــد اعتبــار آن را خدشــه دار کنــد. یکــی از مشــارکت کنندگان گفت: 

ــم      ،  ــن جســت وجو می کن ــام یکــی از متخصصــان را در لینکدی ــی ن »وقت
ــد.  ــخصی ندارن ــدی مش ــه رتبه بن ــود ک ــه می ش ــادی ارائ ــای زی نام   ه
ــن      ، ســازوکار  ــم... لینکدی ــوالً ســاعت ها صــرف جســت وجو می کن معم
منســجمی بــرای رتبه بنــدی نتایــج جســت وجو نــدارد و از کاربــر 

بازخــورد نمی گیــرد«. 

شکل 1- عوامل مؤثر بر بهبود ربط در بازيابی اطالعات
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نتیجه گیری
ــی اطالعــات در شــبکۀ اجتماعــی  ــط در بازیاب ــود رب    هفــت عامــل اصلــی در بهب
ــش  ــن شــبکه ها بی ــذار اســت )شــکل 1(.    متخصصــان در ای ــن اثرگ علمــی لینکدی
ــی  ــي         ، در پ ــي و فن ــش هاي علم ــه پرس ــخ ب ــن پاســ ــارت  و یافت ــن مه از آموخت
آگاهي یافتــن از آخریــن دســـــتاوردها و رویدادهای علمي      ، شــــناختن اشــــخاص 
ــدی  ــج بازیابی شــده رتبه بن ــن نتای ــان اند. در شــبکۀ لینکدی ــه ایشــ مطــرح و رزوم
ــده  ــات بازیابی ش ــط اطالع ــزان رب ــه می ــبکه  در زمین ــن ش ــود. ای ــق نمی ش دقی
نظــر کاربــران را جویــا نمی شــود. حــال آنکــه   نحــوه برگــردان یــک ســند مشــخص بــه 

ــت دارد. ــیار اهمی ــده بس ــات بازیابی ش ــط اطالع ــتار در رب جس
ــی از  ــد بی اطالع ــکالتی مانن ــا مش ــد ب ــالم کردن ــارکت کنندگان اع ــب مش اغل
ــایر  ــا س ــاط ب ــراری ارتب ــوه برق ــی از نح ــات      ، بی اطالع ــتجوی اطالع ــوه جس نح
  متخصصــان   و بی اطالعــی از امکانــات موجــود در شــبکۀ اجتماعــی علمــی 
ــترش  ــر گس ــتر ب ــات و بیش ــی اطالع ــه بازیاب ــر ب ــن کمت ــا لینکدی ــد. ام مواجه ان
ــکان  ــا ام ــم      ، ام ــط در آن ک ــزان رب ــتی توجــه دارد. در نتیجــه   ، می ــبکه های دوس ش

ــت.  ــاد اس ــخ در آن زی ــت پاس ــش و دریاف ــرح پرس ط
ــائل  ــا مس ــاخت ها ی ــف زیرس ــبب ضع ــت به س ــرعت اینترن ــر س ــران از نظ ای
امنیتــی جایــگاه مناســبی در جهــان نــدارد. ایــن یــک دغدغــه   اصلــی     کاربران اســت. 
ــم  ــه حری ــی از خدشــه ب ــرآن      ، تشویق نشــدن از طــرف دانشــگاه ها      ، نگران ــزون ب اف
خصوصــی      ، فیلترینــگ      ، آشــنایی نداشــتن بــا شــبکه های اجتماعــی و امکانــات آن هــا 
نیــز   وجــود دارد. بــا ایــن همــه      ، جامعــه پژوهشــی از ایــن شــبکه ها بســیار اســتفاده 

ــکاران      ، 1395(. ــری و هم ــد )امی می کنن
رشــد روزافــزون منابــع اطالعاتــی در وب و افزایــش نیــاز کاربــران در دســتیابی 
ــه  ــرای ارائ ــات ب ــي اطالع ــاي بازیاب ــتری مناســب را در نظام ه ــات      ، بس ــه اطالع ب
اطالعــات مــورد نیــاز کاربــران و افزایــش کیفیــت محتــوا ایجــاب می کنــد. راه هــای 
ــی و افــزودن متــن مــدارک علمــی از زمینه هــای مهــم تحقیقاتــی در  ــود بازیاب بهب

آینــده اســت.   
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