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Abstract 

 

Purpose: Scientific exchanges and easy access to the required information are necessary for the 

scientific growth and dynamism of society. Scientific social networks as platforms for scientific 

exchanges can play important role in the development of scientific communities. Today, with the 
expansion of the applications of information and communication technology in everyday life, we are 

witnessing the formation of a new generation of Internet tools that have provided countless 

possibilities for mutual relations, negotiation, dialogue and, in general, two-way communication. 

Scientific social networks are an environment for the introduction and promotion of scientific 
activities and in fact, the more relevant information they can provide, the more they will be welcomed 

by experts, and the gathering of more experts in these networks means more scientific dynamism. The 

purpose of this study is to describe the experience of information science professionals about the 
relevance of information in ResearchGate scientific network. 

Method: This research is a qualitative research with a conceptual phenomenological design. The reason 

for choosing this method is because experiences of people requires a deep description of a certain 

phenomenon to a specific group of people and also one of the suitable fields for conducting research. 
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Interpretive paradigm of phenomenological method is research in the field of information retrieval, which 
is important in information science and epistemology. Participants in present study are 22 experts and 

faculty members (9 males and 13 females) in the field of information science and epistemology in Iranian 

universities who are members of the research social science network. Participants were selected using 
purposeful sampling. Data was collected from semi-structured interview method, then coded and analyzed 

using Dickelman method. 

Finding: The results of the interviews analysis led to the extraction 551 initial code and four categories: 

Relevance of the document, relevance of the successor to the document, the relevance of the requests and 
questions, and the lack of relevance feedback. 

Conclusion: The results emphasize showed that Researchgate network plays an important role in meeting 

information needs of users. The network is not an information system, a forum for meeting scientific needs 
and promoting science. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 گیت : موردِ شبکه علمی ریسرچ های اجتماعی علمی ربط در شبکه 

 

 1رزاد ی ش   د ی مج   

 2چلک   ی موسو   ن یافش   

 3یی ا ی ض   ا ی ثر   

 4ی ل ی فرامرز سه   

 5ی سالم   م ی مر   

 
  ن.اطالعات(، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرا  یاب یباز  شیشناسی)گرا علم اطالعات و دانش  ی دکتر ی دانشجو.1
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 چکیده 

 

 به  های اجتماعی علمی جامعه است. شبکه و دسترسی راحت به اطالعات موردنیاز الزمه رشد و پویایی علمی تبادالت علمی   هدف: 

با گسترش کاربردهای فناوری  .  در رشد و توسعه جامعه داشته باشند  بسیارتوانند نقش  میعنوان بستری برای تبادالت علمی 

شمار برای ارتباط  گیری نسل جدید ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بی ات در زندگی روزمره شاهد شکل اطالعات و ارتباط

بتوانند   گاههر د وهستنی  های علمبرای معرفی و ارتقای فعالیت  محیطینیز    علمیهای اجتماعی  دوسویه فراهم آورده است. شبکه 

ها آمدن متخصصان بیشتر در این شبکه گردهم  .رو خواهند شدر متخصصان روبه فراهم کنند، با استقبال بیشت  مرتبطاطالعات  

  متخصصان علم اطالعات در مورد ربط اطالعات در شبکه  ة توصیف تجرببه  مطالعه حاضر  .  بیشتر است  معنای پویایی علمی به 

 . گیت پرداخته استعلمی ریسرچ 
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تجارب افراد از یک پدیده    ما به که  این پژوهش از آن رو است    درتفسیری    رنگاریکیفی با طرح پدیدا  انتخاب روش  روش: 

های مناسب برای  یکی از زمینه داشته باشیم.  توصیفی عمیق از یک پدیده معین نزد گروهی خاص از افراد  کوشیم  می و    ایمپرداخته 

ت است که در علم اطالعات و  های بازیابی اطالعاهای با پارادایم تفسیری از نوع روش پدیدارنگاری، پژوهشانجام پژوهش

از  شناخت و توصیف تجربه متخصصان علم اطالعات و دانشحاضر در پی   شناسی اهمیت زیاد دارد. پژوهشدانش شناسی 

  دارای مدرک دکتری و  علم اطالعات  متخصص 22کنندگان را  مشارکت   گیت است.ی اجتماعی علمی ریسرچ عضویت در شبکه 

اجتماعی علمی    در شبکه که    اندپیام نور کشور تشکیل داده هایدانشگاه   شناسیدانش  و  اطالعات  علم  رشته علمی    اعضای هیئت

ها با استفاده از روش  گیری هدفمند انتخاب شدند. دادهبا استفاده از روش نمونه   کنندگانمشارکت   .گیت عضو هستندریسرچ

   شد.کدگذاری و تحلیل  دیکلمنش و سپس با استفاده از رو آوریمصاحبه نیمه ساختاریافته جمع 

کد اولیه و چهار مقوله شامل ربط مدرک، ربط جانشین مدرک، ربط   551ها منجر به استخراج  نتایج تحلیل مصاحبه   ها: یافته 

 بازخورد ربط شد. نبودها و ها و پرسشدرخواست

در رفع   گیت نقش مهمیکه شبکه ریسرچ دهد نتایج پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت ربط اطالعات نشان می گیری: نتیجه 

و ارتقای علم را از اهداف   ، اما رفع نیازهای علمی باشدمی نیازهای اطالعاتی کاربران دارد و همچنین این شبکه سامانه اطالعاتی ن

 ند. دامهم خود می 

 .یتگریسرچ  های اجتماعی علمی، شبکه  های اجتماعی، بازیابی اطالعات، ربط، شبکه  ها:ه کلیدواژ 
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 ه مقدم 
علمی شبکه  اجتماعی  افزایش    های  برای  مناسبی  کانال 

 ,Bekkersهای بین دانشگاه و صنعت هستند )همکاری

Bods, 2011) این    . گرد بیشتر در  هم آمدن متخصصان 

به شبکه  علمی ها  پویایی  است   معنای  جامعه  در   بیشتر 

(Farhi, Boughaci, 2018)  افزاری های سختهزینه  و

می کاهش  کند.  را  مدیریت  را  انرژی  میزان  و  بهبود دهد 

شبکه  تخصصی کارکرد  اجتماعی  مجازی  های  فضای   در 

 ,Yan)  موفقیت فردی و سازمانی را افزایش دهد  تواندمی

Zhang, 2018  فضای مجازی فاصله مکانی و تا حد .)

در بسیاری موارد ،.  زیادی فاصله زمانی را درنوردیده است

دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای خرید کاال یا خدمات  

از هزینه به   و  نیست اقتصادی هاطور طبیعی در بسیاری  ی 

می صرفه  )جویی  سامانه  (.  1387طارمی،  شود  مبنا  این  بر 

که این فرایند  دانست    ایتوان سامانه اطالعاتی خوب را می 

ترین زمان  در سریع های اقتصادی  منظور کاهش هزینه به را  

می مرتبطانجام  و  میدهد  فراهم  را  اطالعات  کند  ترین 

 (.  1391کیانی،  )

  1997Mizzaro ,)شده است.    تعاریف مختلفی از ربط ارائه 

ربط را ارتباط بین دو موجودیت از   ( 1382،  به نقل از اخوتی

داند. گروه اول شامل یکی از این سه موجودیت  دو گروه می

ک را به است: مدرک، جانشین )اطالعاتی که موجودیت مدر

رساند مانند عنوان مدرک، کلیدواژه، نام نویسنده( اطالع می 

کند(.  و اطالعات )آنچه کاربر با مطالعه مدرک دریافت می 

و   درخواست  نیازاطالعاتی،  مسئله،  شامل  نیز  دوم  گروه 

کنند و  ها ربط را ایجاد می ها یا روباتسامانه پرسش است. 

می استخراج  را  آن  بازیابی  نه ساما کنند.کاربران  های 

پرسشی را  ، بدین معنی که  کننداطالعات، ربط را ایجاد می

کنند  دریافت و با تبعیت از چند الگوریتم، آن را پردازش می

به  است،  مرتبط  که  را  آنچه  میو  سامانه دست  های دهند. 

های اطالعاتی موجود  ها را با موجودیتاطالعاتی، پرسش

را ای خود تطبیق میدر مخازن داده دهند تا موارد مرتبط 

و   آنبیابند  رتبه احتماالً  را  بیرون  ها  را  نتایج  و  کنند  بندی 

به نظرشان  را  و آنچه    کنندمی دهند. کاربران نتایج را دریافت

است می  مرتبط  معنی  ربط کنند.استخراج  است  به    ؛رابطه 

ربط  گیری است.اندازهفردی است که قابلویژگی منحصربه 

است،   تعامل  استنتاج  متضمن  بلکه  نیست،  قطعی  و  معین 

 . (1389ساراسویک، است )

توان در یک فضای چهاربعدی ترسیم  نمودهای ربط را می  

جانشین1کرد:   )اسناد،  اطالعاتی  منابع  مدرک، (  های 

( بازنمونی از مشکل کاربر )نیازهای اطالعاتی  2اطالعات(؛  

(  3شده، درخواست، پرسش(؛  طالعاتی استنباطواقعی، نیاز ا

که در طول زمان تغییر    طورزمان )تعامل بین ابعاد دیگر همان 

ساراسویک،  ها )موضوع، زمینه، بافتار( )( مؤلفه 4؛ و  (کندمی

ها را با توجه به رابطه  پیام رسانی،(. متخصص اطالع 1396

کند.  های اطالعاتی بررسی می ها و خواستشان با نیازفرضی

کند که آیا پیام مورد ارزیابی همان موضوع  او قضاوت می

ارزیابی ربط مستلزم توجه به دو نوع   موردنیاز است یا خیر.

از زمینه، بستر  اطالعات زمینه  ای و موقعیتی است. منظور 

است که کاربران در آن حضور دارند. هر ای شناختی جامعه 

توان در ربط را می .دآور های خاصی پدید می وقعیتم بستر

کرد. شناسایی  عینی  و  ذهنی  بعد  فرد   دو  به  ذهنی  ربط 

 جستجوگر یا نیازمند اطالعات وابسته است. ربط عینی به

ربط ذهنی،    را ربط کاربرمدار    . سامانه اطالعاتی وابسته است

اری ربط، معی گویند.نیز می  ربط عینی  رامدار  و ربط سامانه 

سامانه  عملکرد  ارزیابی  است؛  برای  اطالعات  بازیابی  های 

اندازه که  بنابراین  مورد  این  در  است.  دشوار  ربط  گیری 

و   دانندمی   کاربران بر اساس چه عواملی یک مدرک را مرتبط

(. یک سامانه 1387خالوئی،  کنند، ابهام وجود دارد )دنبال می

بازی ابعاد مختلف بر مسئله ربط  ذخیره و  از  ابی اطالعات 

اند از: محتـوا و عبارتدر سامانه  گذارد. این عوامل  تأثیر می

ذخیره  منابع  سطح  و  نوع  اطالعات،  پوشش  پوشش  شده، 

خط منابع،  بازنمایی  زمانی  و  سازماندهی  کیفیت  و  مشی 

قابلیت کاربر اطالعات و  از  بازخوردگیری  های سامانه در 

 (. 1383فتاحی،  )

  یدر جستجوی اطالعات از موتورهای کاوش تعداد بسیار

با ربط ها نتایج  شود اما همه آننشانی اینترنتی بازیابی می 

  ه نیستند. این نتایج معموالً چنان فراوان هستند که کاربران ب

بندی موتور کاوش  به رتبه   بسنده و مرور چند صفحه اول  

کاربر  برای دسترسی سریع  های کاوش  موتور  .نندکمی اعتماد  



 

 

 گیت: موردِ شبکه علمی ریسرچهای اجتماعی علمی ربط در شبکه شیرزاد و همکاران:  52

می  تشخیص  باربط  که  آنچه  از  به  های الگوریتمدهند، 

 امکانات گوناگون   کنند واستفاده می بندی  رتبه   برایجستجو  

ربطبر باالبردن  و  جستجو  دامنه  محدودسازی  کار به  ای 

  .ستآنهاها یکی از  کاستن یا افزودن بر کلیدواژه  .گیرندمی

بیشتر بازخورد  بتواند  اطالعاتی  سامانه  کاربران    یاگر  از 

 . تر خواهد بوددریافت کند، در ارتقای ربط اطالعات موفق 

بر  امر  این   تأثیرگذار  عوامل  شناسایی  از    جستجو نیازمند 

این موضوع وقتی دشوارتر است که   کاربران است.  سوی 

پایگاه    در مقایسه باها  اجتماعی باشد. این شبکه سامانه شبکه 

ها نظم و ساختار کمتری دارند و بر مبنای درونداد و داده 

کاربران توسعه می شده در یابند. اطالعات ذخیره بازخورد 

های آن مانند  منابع اطالعاتی بزرگ مانند وب و زیرمجموعه 

کنند و های اجتماعی از ساختار مشخصی پیروی نمی شبکه 

یستند. در چنین شده و مشخص نعموماً دارای معانی تعریف

هدف بازیابی اطالعات کمک به کاربر برای یافتن   شرایطی

موردنظر انبوه  او  اطالعات  میان  ساختاریافته    از  اطالعات 

ها،  (. ازآنجاکه در این شبکه 1395هفتادی و اندایش،  است )

توسط   جستجوی مطالب  کنند،تولید می  رامحتوا  کاربران  

مآن بازیابیی ها  ربط  در  باشد.    تواند  تأثیرگذار  اطالعات 

. پژوهشگران  است رشد  روبه   علمی   های اجتماعیِ شبکه شمار  

بیابند و از    خویش را در تعامالت علمی ةرشتنیاز دارند هم

شونداندیشه  آگاه  آنان  نظرات  و  بهره  .ها  از با  گیری 

شبکه رسانه  در  عضویت  و  اجتماعی  اجتماعی  های  های 

محدودیت  ،علمی حذف  بر  مکانی،  عالوه  و  زمانی  های 

برای تعامالت بعدی ممکن  نیز    سازی سوابقامکان ذخیره

کمساری  ،رضوی)  شودمی اصنافی،  رفاهی   (.1396  و 

،  کنند، اماها استفاده میاستادان دانشگاه از این شبکه   بسیاری

ساختار    ت مرتبط را طور که گفته شد، بازیابی اطالعاهمان

و این   کاربران بسیار دشوار  انبوه دروندادهای نامشخص و

را  شبکه  میبه رو چالش  با  ها  صادقی،  )  کندرو  و  تکتار 

1395 .) 

ارتقای  شبکه  و  معرفی  برای  محیطی  اجتماعی  شبکة  های 

یک شبکه    1گیت ریسرچ(.  3Vandijck, 201)  هستندخود  

علمی  و گذاریاشتراکبه برای    اجتماعی  تبادالت    آثار 

 
1 Researchgate 

های  از آن بیش از پلتفرمپژوهشگران دانشگاهی  .  استعلمی 

در این شبکه،  . دسترسی به مقاالت علمی برندمشابه بهره می 

 (. Singson & Amees, 2017آزاد است )

 خود وگیت معموالً کاربران مقاالت علمی رچدر شبکه ریس

کنند و از این نظر در معرض خطر  را بارگذاری میدیگران 

د. این شبکه امکانات خوبی  نرایت قرار دارکپی  نکردنرعایت

می  برقرار  متخصصان  بین  تماس  های  شبکه .  کندبرای 

زمینه  تخصصی،  علمی ارتباطی  تعامالت  برای  بیشتری    ی 

می  )کننفراهم  علمی (.  Murray, 2014د  تعامالت    در 

و از  کنند  خویش را مالقات    همتایان پژوهشگران نیاز دارند  

های گیری از رسانه با بهره .ها و نظرات آنان آگاه شوندایده

عالوه بر    های اجتماعی علمی اجتماعی و عضویت در شبکه 

سازی  مکان ذخیره های زمانی و مکانی، احذف محدودیت

 ، رضوی)گردد  ها برای تعامالت بعدی ممکن می سوابق آن

است  آن   این امر نیازمند   (.1396  و اصنافی،  رفاهی کمساری

به دیدگاه اتکا  با  با کمک متخصصان اطالعات و  ها و  که 

از عوامل مؤثر بر میزان ربط    نظرات آنها چارچوب منسجمی

اهمیت ربط  د.  ها و نحوه بهبود آن فراهم شوشبکه   در این

های اجتماعی  ها بیش از شبکه بازیابی اطالعات در این شبکه 

دانش    عمومی اشتراک  و  سازماندهی  مدیریت،  است. 

این شبکه  ها اهمیت زیادی دارد و یک عامل  شخصی در 

آن موفقیت  در   ,Cohen, Manion)  استها  کلیدی 

Marrison, 2007 .) 

بازیابی    ربط  بهبود  در  مؤثر  عوامل  به  مطالعات  برخی 

توجه   عبدالرزاقاند.  دهکراطالعات  مقدم،  و جوادی  نژاد 

بندی مبتنی بر  که رتبه اند هگزارش کرد (1396قادری فریز )

تواند گراف از طریق بهبود تشابه معنایی کلمات کلیدی می 

بندی مبتنی  رتبه   در  ازیابی اطالعات را بهبود دهد. نتایج آنان ب

با  را  شده  استخراج   مدارکبر گراف توانست میزان ارتباط  

 .Blicharska, et al)  افزایش دهد.  % 93کاربر تا    جستجو

با   2016) مرتبط  بازخورد  ارائه  از  خود  پژوهش  در  نیز 

و نمایش   ختن به نبود تطابق بین درخواستشبکه، برای پردا

استفاده کرده وپرس  ارائه جو  چارچوب    از  ترکیبی شده  اند. 

  کیفیت  بهبود  که برای   است  معنایی   سازیهمسان  و  ارتباط

  است. نتایج پژوهش آنها نشان شده پیشنهاد بازخورد اسناد
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  دقت در مقایسه با   میانگین  لحاظ  از  پیشنهادشده  هایمدل داد

های اولیه جستجو( های اولیه یا الگوریتم)مدل  پایه   هایلمد

 کنند. می  عمل بهتر قوی

Farhi, S. H., & Boughaci  (2018)    نیز در پژوهش

  استفاده  با  اطالعات  بازیابی  برای  گراف  بر  مبتنیخود مدلی  

  پیشنهادی اند. روشتصادفی ارائه کرده  محلی  جستجوی از

روی بر  است، ارزیابی  CACM  مجموعه   آنها    که   شده 

(  وجود صورت  در) هاچکیده  و  نویسندگان ها،عنوان  شامل

  و  جوهاوپرس   از  ایمجموعه   وعلمی   مقاالت  از  ایمجموعه 

  بر   مبتنی  برداری  مدل   با  شدهمقایسه   و  مربوطه   هایداوری

ش  نتایج حاصل از این پژوه  .است  ادبیات  در  شدهارائه   بردار

  باال  کیفیت  با  هایحل  دهد که روش پیشنهادی، راهنشان می 

  مجموعه   به   استناد  به   مربوط  اسناد  با  مقایسه   در  را(  اسناد)

CACM  یابد  می 

در   شده در این زمینه،های ارائه با توجه به ارزیابی پژوهش

در بازیابی اطالعات   گیت چقدراین مورد که شبکه ریسرچ 

موف کاربران  برای  میمرتبط  عمل  اطالعاتق  کامل    کند، 

شبکه  این  کاربران  ندارد.  فارغوجود  دانشجویان،  -ها، 

دانشگاه برای التحصیالن  و  هستند  دانشگاه  اساتید  و  ها 

کنند. مسئله  ها استفاده میاز آنیابی به اطالعات علمی دست

این است که متخصصان علم اطالعات، مفهوم ربط اطالعات  

 ؟یابندمی چگونه علمی  های اجتماعی را در شبکه 

 پژوهش   روش 

رویکرد   از  استفاده  با  و  کیفی  روش  به  حاضر  مطالعه 

  کنندگان را مشارکت  .استه  انجام شد  1پدیدارنگاری تفسیری

  اطالعات   علم  رشته علمی    علمی اعضای هیئت  و  متخصصان

 اند دادهتشکیل    پیام نور کشور هایدانشگاه  شناسی دانش  و

 در شبکه  داشتند. همه آنها  گاهیآ  پژوهش  از موضوع که 

 عضویت  سابقه عضو هستند.    گیتریسرچ  اجتماعی علمی 

  7 گیتریسرچتعداد مقاالتشان در  و  سال   8تا  4ایشان بین 

 بود.   10تا

جمع  نیمه برای  مصاحبه  از  اطالعات   ساختاریافته آوری 

نظر متخصصان و ادبیات  ا  مصاحبه ب  هایپرسش استفاده شد.  

 
1 Interpretive Phenomenology  

از آن در یک مطالعه مقدماتی)پایلوت(    نظیم و پس پژوهش ت

 . کردو تائید  سنجید گروه تحقیق راروایی صوری آن 

ها  انجام گرفت. متن مصاحبه   2روش دیکلمن به ها  تحلیل داده

  ة خالص برای هر یک و  بار مرور  چندین سازیپس از پیاده

 همکاریبا  هامصاحبه معانی نهفته در  .تفسیری نوشته شد

. مضامین با  استخراج شدکدگذاری  از راه   کنندگانمشارکت

این شد  تعیین  نویسندگان مقاله نظر  مشارکت و تبادل . در 

پژوهش برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد، از فن ممیزی  

ای بر مراحل مختلف  چند متخصص نظریه زمینه طی آن  که  

مفهوم کنندکدگذاری،  نظارت  مقوالت  استخراج  و    سازی 

ی که نظرات اولیه  این متخصصان  (. 1398ریگی و همکاران،  )

  . ایشان بودند  نوردانشگاه پیام اعضای هیئت علمی از  را دادند  

بازبینی   و  خود  نظرات  ارائه  با  کار  مختلف  مراحل  در 

ها به پژوهشگر کمک کردند و همچنین کدگذاری کدگذاری 

 دند.کرنهایی را تائید 

در یک جلسه مصاحبه که بین  کنندگانشارکتهر یک از م

طول  45 ساعت  یک  تا  کردند.    دقیقه  شرکت  در کشید، 

ابتدای هر مصاحبه برای ضبط مصاحبه اجازه گرفته شد و 

شده به  های ضبط بودن اطالعات و مصاحبه در مورد محرمانه 

گیری تا حد اشباع  کنندگان اطمینان داده شد. نمونه مشارکت

یعنی تا جایی که در جریان مصاحبه هیچ داده جدید   نظری

 . یا مرتبط به یک مقوله به دست نیامد، ادامه پیدا کرد

 ها یافته 

  .مقوله شد  4کد اولیه و    551منجر به شناسایی    هادادهتحلیل  

 شده است. عرضه   1جدول در  این مفاهیمای از خالصه 
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مقوله   -1  جدول  و  مصاحبه مفاهیم  از  مستخرج  نیمه    های 

 ساختاریافته 

 ها مقوله  مفاهیم 

 ربط مدرک  ها ها و کتابچهدسترسی به اصل مقاالت، کتاب

مؤلفان،   و  متخصصان  نام  تألیفی،  عناوین  تشابه 

 ها ها و چکیدهکلیدواژه

ربط جانشین  

 مدرک 

صورت آنالین، طرح پرسش  نظر با متخصصان به تبادل 

 به شکل گذاشتن پست و دریافت نظرات 

ربط  

ها و  درخواست 

 هاپرسش

نبود توجه به قضاوت کاربران در مورد ربط اطالعات  

رتبه بازیابی  نبود  اطالعات  شده،  مورد  در  بندی 

 شدهبازیابی 

نبود بازخورد  

 ربط 

 

 ربط مدرک 

معنای اطالعات مربوط به محتوای اطالعاتی  ربط مدرک به 

بودن و وضوح(؛  بع، سودمندی، محسوس)کیفیت من  مدارک

  اطالعات مربوط به مأخذ مدارک )شهرت، پیدایی و اعتبار

جنبه نویسندگان به  مربوط  اطالعات  تفسیر  (،  ذهنی  های 

مدارک )اعتقادات کاربران، دانش گذشته(؛ عوامل محیطی 

مدارک در شبکه    )موجود بودن در محیط و صحت بیرونی 

و  اجتماعی اعتبار  کاربر)صحت،  وضعیت  و  موقعیت  (؛ 

رویکرد احساسی(؛ تجارب و سوابق کاربر)توان فهم، سابقه  

جستجو( تجربه  اعتبار،   و  روزآمدی،  وضوح،  است. 

مرتبطدسترس  و  است  پذیری  ربط  دیگر  تعاریف  از  بودن 

(Xu, Chen, 2006.) کنندگان گفتیکی از مشارکت  : 

  گیتخواهم را از ریسرچ عموالً مقاالتی که می من م»

می  به کنمدریافت  مقاالت  این  بیشتر  راحتی . 

توان با  می   گیتدسترسی نیستند ولی در ریسرچ قابل

کلیدواژه  یا  و  اطالعات  دلخواه  دادن  مقاالت  به  ها 

 دسترسی داشت«. 

 کننده دیگری گفت:مشارکت 

ز دارم  ها نیاکتاب  PDFها به فایل »بعضی وقت  

توانم روی آن حساب کنم  ای که می و تنها گزینه

با   ارتباط  برقراری  طریق  از  که  است  این 

از طریق  متخصصان هم رشته در ریسرچ  گیت 

، آن  هادادن اطالعات و همسان سازی کلید واژه 

موفق   نیز  موارد  بیشتر  در  و  کنم  دریافت  را 

 شوم«. می

 ربط جانشین مدرک 

اطالعاتی است   است و آن  ادادهفر  جانشین مدرکمنظور از  

نمایاند، مثل عنوان که مدرک را در سامانه اطالعاتی بازمی

غیره و  چکیده  نویسنده،  نام  کلیدواژه،  شبکه  .  مدرک، 

ارائه   گیتریسرچ موارد در صورت  اغلب  اصل    نکردندر 

جانشین از  یکی  میمدرک،  ارائه  را  آن  از  های  یکی  کند. 

 کنندگان گفت:مشارکت
بیشتر  »اگر   در  نکنم،  پیدا  را  کتاب  یا  مقاله  اصل 

یا خالصه   موارد، می چکیده  پیدا  را  آن  از  کنم. ای 

ریسرچ  در  مقاالت  بیشتر  موجود  چکیده  گیت 

 «.  هستند

 ها ها و پرسش ربط درخواست

ها، نیازهای اطالعاتی است  ها و پرسشمنظور از درخواست 

اطال سامانه  زبان  به  یا  خود  زبان  به  کاربر  آن  عاتی  که  با 

های اجتماعی  شود. شبکه کند و خواستار پاسخ می مطرح می

می   علمی  فراهم  را  امکان  نیازهای  این  کاربران،  که  کنند 

بیان کنند و با سایر    اطالعاتی خود را در قالب عبارات کالمی 

گیت  دریافت پاسخ مرتبط شوند. در ریسرچ   برایمتخصصان  

به  میافراد  سایراحتی  با  در  توانند  مؤلفان  و  متخصصان  ر 

این فرصت را    گیتسراسر جهان ارتباط برقرار کنند. ریسرچ 

، ایده یا پرسش  1یک پست  ارائه   کند که کاربر بافراهم می

خود را مطرح کند و نظر تعداد زیادی از افراد را دریافت 

 کنندگان گفت:  نماید. یکی از مشارکت

قت  هر و  دارم،  گیت »من دوستان زیادی در ریسرچ

علمی  مسئله  یک  با  آنکه  از  شوم،  کمک    هامواجه 

و   گیرم می مطرح  را  پرسش خود  پاسخ    و  معموالً 

می  دریافت  را  مشارکت خود  دیگری  کنم«.  کننده 

کند که  گیت این فرصت را فراهم میگفت: »ریسرچ

نیازهای   و  باشم  مرتبط  دنیا  سراسر  متخصصان  با 

مورد    PDFبر پایه درخواست فایل  اطالعاتی خود را  

 رفع کنم«. نظر، 

 بازخورد ربط   نبود 
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گیت بازخورد ربط به این معنا است که شبکه ریسرچ  نبود

هایی برای داوری و قضاوت در مورد ربط اطالعات  مکانیسم

را برای    تواند توانایی آنمی کاستی  این   ندارد.شده  بازیابی 

خدشه  مرتبط  اطالعات  از  بازیابی  یکی  کند.  دار 

 ان گفت: کنندگمشارکت

ریسرچ  در  را  متخصصان  از  یکی  نام    گیت»وقتی 

می  می   های نام کنم،  جستجو  ارائه  که  زیادی  شود 

ها صرف  بندی مشخصی ندارند. معموالً ساعت رتبه 

می  ریسرچ کنمجستجو  منسجمیگیت.  سازوکار   ،  

های  بر مبنای کلیدواژه  بندی نتایج جستجو برای رتبه

 گیرد«. بازخورد نمی ندارد و از کاربر  پیشنهادی 

 

 گیری بحث و نتیجه 
نظر،  محل مناسبى براى تبادل  هاى اجتماعى تخصصى شبکه 

اشتراک دانش، تبلیغات، جستجو براى یافتن متخصصان و  

تخصصی    توسعه  تعامالت  و  و  )  هستندارتباطات  عنبری 

از   ها بیش نگرش متخصصان به این شبکه  (.1394حریری،  

های علمی  ها و یافتن پاســخ پرســشکه آموختن مهارتآن

یافتن از آخرین دســـتاوردها و وقایع  و فنی باشـــد، آگاهی 

ایشــان   رزومه  و  مطرح  اشــخاص  شــناخت  علمی، 

 (. 1395امیری و همکاران،  ) اســت

کلیدواژه  تعداد  افزایش  جستجبا  مورد  میزان  های  و، 

یابد و هر چه  خوانی عنوان و نشانی اینترنتی کاهش می هم

تر باشد، میزان  خوانی بین عنوان و نشانی اینترنتی بیشهم

های موضوعی موجود  رود. بین تعداد کلیدواژهربط باالتر می

تفاوت    سنجش  های مورددر عنوان و نشانی اینترنتی گروه

دارد. وجود  دیگر   معناداری  عبارت  تعداد   به  هرچقدر 

یابد، میزان هم   های مورد جستجوکلیدواژه خوانی  افزایش 

می  وزن  یابد.کاهش  افزایش  با  کاوش  به  موتورهای  دهی 

می کلیدواژه اینترنتی  نشانی  در  موجود  نتایج های  توانند 

و در اختیار کاربران قرار دهند  کنندبندی تری را رتبه مرتبط

 Bouzeghoub   عقیده  (. به 1393زاده و همکاران،  حسن)

 & Hacid (2016)      بین بازیابی اطالعات و    بسیارفاصله

  با باید را    . این کاستیها وجود داردشبکه عملکرد جستجوی  

 ,Agichtein     .کاهش داد  ارتقای فرایند بازیابی اطالعات

Brill & Dumais (2006)   های دادهنشان دادند ترکیب 

.  وب را بهبود بخشد  در  تواند ربط جستجوورودی کاربر می

بندی دقیق ، رتبه  شدهگیت از نتایج بازیابی در شبکه ریسرچ

  شده بازیابی آنچه ها در مورد ربط شود. این شبکه ارائه نمی

 ,Berger, Lafferty)  شوندنمی نظر کاربران را جویا  است  

2017 .) 
در  سازوکار مشخصی  دند  کرکنندگان اعالم  اغلب مشارکت

با  ارتباط  برقراری  نحوه  اطالعات،  نحوه جستجوی  مورد 

  هایاز امکانات موجود در شبکه استفاده  سایر متخصصان و  

علمی ندا به   اجتماعی  وجود  جستجو  بهبود  . ردمنظور 

ریسرچ شبکه  مانند  بازیابی    گیتای  برای  زیادی  امکان 

این شبکه بر تبادالت    تمرکز کند.اطالعات مرتبط فراهم می

  بازیابی   از آن   تراطالعات مرتبطخواهد شد  موجب    علمی 

مشارکت را  شود.  شبکه  این  نیازهای  برای  کنندگان  رفع 

صان  . مقایسه تجارب متخصدانستندارزشمند  خود  اطالعاتی  

 تواند ارزشمند باشد.میگیت در ریسرچ دیگر های رشته 
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