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Abstract: Question answering (QA) helps one go beyond traditional
keywords-based querying and retrieve information in more precise form
than given by a document or a list of documents. These communities
allow users to submit queries and receive answers or responses from
other members. But, there is no clear way of evaluating the quality of that
information. The purpose of this study was to evaluate and predict the
quality of responses in the Research Gate Social Science Network. To
achieve this goal, the questions and answers entered in the field from
January to May 2019 surveyed in the field and the required information
was collected by the site crawler. Finally, 54 questions and 443 answers
were analyzed in descriptive and inferential levels by SPSS 22 software.
The results show that the relevance, adequacy, and concordance variables
with the odds ratios of 3.626, 3.440 and 3.148 have the most power to
predict the correct or incorrect responses, respectively.
Keywords: Question and Answer System, Social Science Network,
Research Gate, Quality Prediction of Responses

* Corresponding Author

vi

ارزیابی و پیشبینی عوامل کیفیت پاسخها
در سیستم پرسش و پاسخ شبکة اجتماعی-
علمی ریسرچگیت :مطالعة موردی قلمرو
موضوعی مدیریت دانش

1

سحر انبارکی

دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛
دانشگاه شیراز؛ شیراز ،ایران؛
پدیدآور رابط S.anbaraki@areeo.ac.ir

عبدالرسول جوکار

دکتری علم اطالعات و دانششناسی؛ استاد؛ بخش علم
اطالعات و دانششناسی دانشگاه شیراز؛ شیراز ،ایران؛
Ajowkar2003@yahoo.com

دريافت1398/09/25  :

پذیرش1399/04/18  :

مقاله برای اصالح به مدت  18روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :جوامــع پرســش و پاســخ مجــازی 1بــه افــراد کمــک میکننــد کــه بــه
اطالعــات مــورد نیــاز خــود فراتــر از پرسوجوهــای مبتنــی بــر کلمــات کلیــدی
ســنتی و بازیابــی اســناد و مــدارک دســت یابنــد .ایــن جوامــع بــه کاربــران ایــن
امــکان را میدهنــد کــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود را بهصــورت پرســش مطــرح
نماینــد و پاســخ یــا پاســخهایی را از دیگــر اعضــا دریافــت کننــد .امــا امــکان
تشــخیص بهتریــن پاســخ از بیــن پاســخها و ارزیابــی کیفیــت آنهــا بهطــور
واضــح و قطعــی وجــود نــدارد .هــدف ایــن پژوهــش ارزیابــی و پیشبینــی کیفیــت
پاســخها در شــبکة اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت» اســت .جهــت دســتیابی بــه
ایــن هــدف ،پرســش و پاس ـخهای واردشــده بــه ایــن شــبکه در قلمــرو موضوعــی
مدیریــت دانــش در بــازة زمانــی مــاه ژانویــه تــا مــاه مــی ســال  2019مــورد بررســی
قــرار گرفــت و اطالعــات مــورد نیــاز توســط خزنــدة ســایت گــردآوری شــد .در
نهایــت ،تعــداد  54پرســش و  443پاســخ جهــت تجزیــه و تحلیــل در دو ســطح
توصیفــی و اســتنباطی توســط نرمافــزار  SPSSنســخة  22مــورد بررســی قــرار
گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه بهترتیــب متغیرهــای مرتبــط بــودن ،کفایــت داشــتن،
و مختصــر بــودن بــا نســبت بختهــای  3/44 ،3/626و  3/148بیشــترین قــدرت
پیشبینــی درســتی یــا نادرســتی پاســخها را دارنــد .در واقــع ،درســتی پاســخها
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در صــورت مرتبطبــودن پاســخ دریافتــی بــا پرســش بــهمیــزان  ،3/626درصــورت وجــود اطالعــات
کافــی در پاســخ بــه میــزان  3/440و دریافــت پاســخهای مختصــر بــه میــزان  3/148افزایــش خواهــد
یافــت.
كليدواژهها :سیستم پرسش و پاسخ ،شبکة اجتماعی-علمی ،ریسرچگیت ،کیفیت پاسخها
 .1مقدمه

موتورهــای جســتوجوی وب بــه کاربــران ایــن امــکان را میدهنــد کــه اطالعــات مــورد

نیــاز خــود را بــر اســاس کلیدواژههــا جس ـتوجو و بازیابــی کننــد (Evans and Chi 2010; Amitay

 .)et al. 2009کاربــران پــس از بازیابــی اطالعــات مــورد نظــر از نشــانکهایی بــرای نشــاندادن

نتایــج مفیــد جسـتوجوی خــود اســتفاده میکننــد و بــه ایــنترتیــب ،بــه دیگــر افــراد نیــز کمــک

میکننــد کــه در صــورت جس ـتوجوی مــوارد مشــابه ،بــه پاســخ مناســب خــود ســریعتر دســت

یابنــد .بــا ای ـن حــال ،دســتیابی بــه اطالعــات مفیــد از میــزان قابــل توجهــی از مــوارد بازیابیشــده

هنــوز بهعنــوان یــک چالــش باقــی مانــده اســت .در واقــع ،کاربــران گاهــی اوقــات ترجیــح میدهنــد

بهجــای اســتفاده از فراینــد جســتوجوی متوالــی و خســتهکننده در موتورهــای جســتوجوی
عمومــی مثــل «گــوگل» و «یاهــو» یــا حتــی پایگاههــای اطالعاتــی ،بهطــور مســتقیم بــه پاســخ مــورد

نظــر خــود دســت پیــدا کننــد .عــاوه بــر ایــن ،هرچنــد موتورهــای جس ـتوجو بــرای پاســخگویی

بــه پرســشهای دقیــق و جســتوجو در پایگاههــای اطالعاتــی بســیار مفیــد هســتند ،ولــی بــرای

پرســشهای مبتنــی بــر تجربــه و دانــش شــخصی افــراد مثــل پیشــنهادها و توصیههــا و حتــی
پرس ـشهای ســاده ،ســطحی ،و ســریع مناســب نیســتند (.)Shen 2015

توســعة ســریع شــبکة جهانــی وب در دهههــای اخیــر باعــث شــده کــه اســتفاده از مــواردی

همچــون اتاقهــای گفتوگــو ،شــبکههای اجتماعــی و وبالگهــا و مــوارد مشــابه افزایــش یابــد.

در همیــن زمــان ،فناوریهــای نویــن ارتباطــی بــرای ایجــاد فضاهــای اجتماعــی مجــازی بهمنظــور

جمعکــردن گروهــی از افــراد همرشــته یــا بــا عالیــق مشــترک بــرای تبــادل دانــش مطــرح شــد

( .)Jin et al. 2013افــراد در شــبکههای اجتماعــی بــرای همــکاری بــا یکدیگــر و شــرکت در

فعالیتهــای علمــی و حرف ـهای عضــو میشــوند .از جملــه امکاناتــی کــه ایــن شــبکهها در اختیــار
کاربــران خــود قــرار میدهنــد ،سیســتمهای پرســش و پاســخ مجــازی اســت .ایــن سیســتمها بــر

پایــة فنــاوری وب  2و بــا ســازوکارهای ویــژه بــرای کاربــران شــکل گرفتهانــد تــا افــراد بتواننــد
دانــش خــود را در قالــب پرســش و پاســخ بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد (.)Adamic et al. 2008
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انجمنهــای گفتوگــوی پیوســته نخســتینبار در اواســط دهــة  1980و بهعنــوان چارچوبــی

بــرای ایجــاد زمینــة ارتبــاط افــراد بــا عالیــق مشــترک شــکل گرفتنــد .اولویــت ایــن انجمنهــا
تســهیل یادگیــری فــردی و همــکاری بیــن افــراد و همچنیــن ،امــکان ایجــاد بازخــورد ســریع میــان

اعضاســت ( .)Awofesoa, Hassan and Hamidi 2016سیســتمهای پرســش و پاســخ بهطــور معمــول

از انجمنهــای گفتوگــوی پیوســته بــرای ایجــاد فضــای اجتماعــی مجــازی جهــت اشــتراک

دانــش و تجربیــات افــراد بهصــورت ارســال پرســش و پاســخ بــه دیگــران اســتفاده میکننــد.

عضویــت در ایــن دســته از سیســتمها بــرای همــه امکانپذیــر و رایــگان اســت و افــراد نیازمنــد

اطالعــات میتواننــد پرســشهای خــود را ارســال و پاســخهای متعــددی از دیگــر کاربــران در

سراســر جهــان دریافــت و بهتریــن پاســخ را از بیــن آنهــا انتخــاب نماینــد (.)Oh 2012

ســازوکار عملکــرد سیســتمهای پرســش و پاســخ بدینصــورت اســت کــه سیســتم بــا توجــه

بــه شــباهت بیــن زمینــة موضوعــی پرســشها و متخصصــان ،پاســخدهندگان بالقــوه را شناســایی
میکنــد و بــه ارســال پرســش بــرای آنهــا اقــدام مینمایــد (.)Shen 2015

الزم بــه ذکــر اســت کــه اگرچــه سیســتمهای پرســش و پاســخ ،پاســخهای باکیفیتــی در

اختیــار افــراد قــرار میدهنــد و محبوبیــت ایــن سیســتمهابهطــوری فزاینــده در حــال افزایــش

اســت ،نواقصــی نیــز در رفــع نیــاز کاربــران دارنــد .نخســتین ایــراد ایــن سیســتمها تأخیــر بــرای

دریافــت یــک پاســخ مناســب و رضایتبخــش بــا میانگینــی حــدود  2ســاعت و  52دقیقــه و 30
ثانیــه اســت ،حتــی در زمانــی کــه تعــداد پاس ـخهای دریافتشــده زیــاد اســت .دومیــن نقــص ایــن

سیســتمها نیــز کــه بیشــتر در سیســتمهای پرســش و پاســخ شــبکههای اجتماعــی عمومــی وجــود

دارد ،ایــن اســت کــه چــون ایــن سیســتمها بــرای همــة کاربــران قابــل مشــاهده و دســترس اســت،
ممکــن اســت پاســخهای نامرتبــط نیــز دریافــت گــردد (.)Shen 2015

بهرغــم وجــود ایــرادات ،داشــتن ویژگیهایــی از قبیــل اینکــه کاربــران نقطهنظــرات

مختلفــی راجــع بــه ســؤاالت خــود دریافــت میکننــد و میتواننــد از بیــن آنهــا بهتریــن را انتخــاب

کننــد و یــا بــا ایجــاد پیونــد بــا کاربــر یــا کاربــران دیگــر و افــزودن آنهــا بــه لیســت مخاطبــان خــود
میتواننــد بهطــور مرتــب در جریــان تبــادالت دانشــی آنهــا باشــند ( ،)Harper et al. 2008ســبب

شــده کــه سیســتمهای پرســش و پاســخ در ســالهای اخیــر محبوبیــت زیــادی بیــن افــراد پیــدا
کننــد« .کای و چاکراوارتــی» نیــز در خصــوص اهمیــت ایــن سیســتمها معتقدنــد کــه چــون خدمــات

پرســش و پاســخ شــبکههای اجتماعــی در چنــد ســال اخیــر توســعه یافتــه ،پیشبینــی میشــود کــه

اینگونــه سیســتمها در آینــده جایگزیــن مناســبی بــرای موتورهــای جســتوجو باشــند ،زیــرا
711
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بــرای پرســشهای مختلــف اطالعــات بیشــمار ارائــه نمیدهنــد و در آنهــا میتــوان بهتریــن

پاســخ را یافــت (.)Cai and Chakravarthy 2011

بهطــور کلــی ،نگاهــی بــه تاریــخ ایجــاد سیســتمهای پرســش و پاســخ نشــان میدهــد کــه

گرچــه ایــن سیســتمها دارای پیشــینهای طوالنــی نیســتند ،امــا تأثیــر خدمــات آنهــا چشــمگیر و قابــل
توجــه بــوده اســت .بهعنــوان مثــال« ،نیــور نالــج آیان» 1سرویســی مبتنــی بــر زبــان کــرهای اســت کــه

در ســال  2002راهانــدازی شــد و  68/7درصــد از پرس ـشهای کاربــران را پاســخگو بــود و همیــن

امــر باعــث محبوبیــت ایــن ســرویس در بیــن کاربــران اینترنــت گردیــد« .انســر بــگ» 2قدیمیتریــن
سیســتم پرســش و پاســخ در ایــاالت متحــدة آمریــکا بــود کــه در ســال  2003راهانــدازی شــد و

بــا ارائــة خدمــات گســترده در مدتزمانــی کوتــاه توانســت کاربــران زیــادی را بــه ســمت خــود

جلــب نمایــد« .یاهــو! انســرز» 3سیســتم پرســش و پاســخ موفــق دیگــری بــود کــه در ســال 2005
راهانــدازی شــد .سیســتمهای پرســش و پاســخ شــبکههای اجتماعی-علمــی مثــل «ریســرچگیت»

4

و «آکادمیــا» 5نیــز همزمــان بــا پیدایــش ایــن شــبکههای علمــی در ســال  2008راهانــدازی گردیــد
و بــرای کاربــراندر دســترس قــرار گرفــت .نتیجــة مطالعــة «مادهاســادهان» نشــان میدهــد کــه از
میــان شــبکههای اجتماعــی علمــی و تخصصــی« ،ریســرچگیت» بیشــترین میــزان اســتفاده را در بیــن
پژوهشــگران بــرای انجــام فعالیتهــای پژوهشــی دارد ( .)Madhusudhan 2012یکــی از مهمتریــن

قابلیتهــای ایــن شــبکه سیســتم پرســش و پاســخ آن اســت.

اســتفاده از سیســتم پرســش و پاســخ شــبکههای اجتماعی-علمــی امــکان پرســیدن پرسـشهای

تخصصــی و پاســخ بــه پرس ـشهای ســایر افــراد را بــرای پژوهشــگران بیــش از پیــش و بــا ســرعتی

باالتــر فراهــم نمــوده اســت .ایــن سیســتمها در واقــع ،شــکل پیچیدهتــری از سیســتمهای بازیابــی
اطالعــات هســتند کــه هســته و بخــش اصلــی نتایــج بازیابیشــده را در قالــب پاســخی مســتقیم و
اجمالــی بــه کاربــر ارائــه میدهنــد (آفتابــی .)1393

آنچــه در سیســتمهای پرســش و پاســخ اهمیــت دارد ،پیشبینــی بهتریــن پاســخها (البتــه،
لزوم ـاً پاس ـخهایی نیســت کــه متخصصــان ارائــه میدهنــد) و رتبهبنــدی همــة پاس ـخهای مربــوط

بــه یــک پرســش اســت کــه بــا اســتفاده از تکنیکهــای یادگیــری ماشــین میســر اســت (Cai and

 .)Chakravarthy 2011داشــتن معیارهایــی بــرای ارزیابــی کیفیــت پاســخ ،سیســتمهای پرســش و
3. Yahoo! Answers
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پاســخ را قــادر میســازد کــه از آن بهعنــوان یــک عامــل در ارتقــای شــهرت و درجــة علمــی

فــرد پاســخدهنده اســتفاده کننــد و فــرد پرســشکننده میتوانــد پروفایــل پاســخدهندگان را
مشــاهده و کیفیــت پاسـخهای گذشــته را کــه توســط آنهــا ارائــه شــدهاند ،ببینــد و بررســی نمایــد.

همچنیــن ،شناســایی عواملــی کــه در ارتقــای کیفــی پاسـخها تأثیرگــذار هســتند ،بــرای اطــاعدادن

بــه کاربــران در تصمیمگیــری و انتخــاب مناســبترین پاســخ بــه پرســش آنهــا مهــم و حیاتــی

اســت ( .)Shah & Pomerantz 2010البتــه ،بایــد در نظــر داشــت کــه در بیشــتر شــبکههای اجتماعــی
بهخصــوص شــبکههای اجتماعــی عمومــی بهدلیــل بــاز بــودن و نبــو ِد شــرایطی خــاص بــرای

عضویــت ،نمیتــوان از کیفیــت پاســخها محافظــت نمــود و کیفیــت پاســخهای دریافتــی بســیار

متفــاوت اســت ( .)Elalfy, Gad & Ismail2018در ایــن شــبکهها یــک ســؤال در صورتــی حــل

میشــود کــه یــا جامعــة شــرکتکننده بــه یــک پاســخ رأی دهنــد و یکــی از پاس ـخها را بهعنــوان
بهتریــن پاســخ انتخــاب نماینــد یــا فــرد پرسـشکننده بهتریــن پاســخ را در بیــن مجموعــة پاسـخهای

دریافتــی انتخــاب کنــد .بســیاری از شــاخصها بــر کیفیــت پاس ـخها تأثیــر میگذارنــد (Fu & Oh

 .)2019بــا ایــن حــال ،اهمیــت ایــن شــاخصها بــر کیفیــت پاسـخها یکســان نیســت .بنابرایــن ،الزم

اســت کــه ایــن شــاخصها مــورد بررســی قــرار گیرنــد تــا بدینطریــق توجــه بیشــتری بــه عوامــل

مهــم صــورت گیــرد و در نتیجــه ،ارســال پاســخهای بــا کیفیــت بــاال را بهدنبــال داشــته باشــد

( .)Li et al. 2019همچنیــن ،بررســی و ارزیابــی کیفیــت پاســخهای ارسالشــده در جوامــع مبتنــی

بــر پرســش و پاســخ عــاوه بــر فایــدهای کــه بــرای کاربــر ارســالکنندة پرســش بــرای داشــتن

معیارهایــی بهتــر بهمنظــور ارزیابــی کیفیــت پاســخهای دریافتــی دارد ،مدیریــت ســایتهای

شــبکههای اجتماعــی نیــز بــا داشــتن چنیــن معیارهایــی میتواننــد عملکــرد بهتــری داشــته باشــند.

بدینصــورت کــه بســیاری از شــبکههای اجتماعــی سیســتم شــهرت را ب ـهکار گرفتهانــد؛ سیســتمی

کــه در آن کاربــران میتواننــد بــر اســاس مشــارکت در فعالیتهــای ســایت امتیــاز کســب کننــد

یــا رتبــة خــود را در ســایت بــا در نظــر گرفتــن عواملــی همچــون تعــداد ســؤاالت پاسـخ دادهشــده،
تعــداد پاســخهای رأی دادهشــده بهعنــوان بهتریــن پاســخ و عوامــل دیگــر ارتقــاء دهنــد .داشــتن

معیارهایــی بــرای ارزیابــی کیفیــت پاســخها ســایتهای شــبکههای اجتماعــی را قــادر میســازد

کــه ایــن امــر را بهعنــوان عاملــی در تعییــن بهتریــن پاســخ بـهکار گیرنــد .یــک سیســتم شــهرت کــه

دارای چنیــن معیارهایــی بــرای تعییــن کیفیــت پاسخهاســت ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،میتوانــد

بــه پرس ـشکنندگان نیــز از طریــق مشــاهدة پروفایــل پاس ـخدهندگان و بررســی کیفیــت پاس ـخهای

ارائهشــدة پیشــین توســط ایشــان کمــک کنــد (.)Fu & Oh 2019
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بنابرایــن ،بــا توجــه بــه مــوارد گفتهشــده و گســترش و اهمیــت روزافــزون سیســتمهای پرســش

و پاســخ در رفــع نیازهــای اطالعاتــی کاربــران ،بهویــژه کاربرانــی کــه نیــاز بــه اطالعــات علمــی

تخصصــی دارنــد ،ایــن پژوهــش بــه ارزیابــی و پیشبینــی کیفیــت پاس ـخهای ارائهشــده در شــبکة

اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت» طــی ماههــای مــی تــا ژانویــة ســا ل  ،2019در قلمــرو موضوعــی

مدیریــت دانــش میپــردازد .در ایــن پژوهــش رویکــردی جدیــد بــرای اندازهگیــری کیفیــت

پاســخها در سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة «ریســرچگیت» ارائــه و پیشبینــی میشــود کــه
چــه پاســخهایی بــه یــک پرســش میتوانــد بهعنــوان بهتریــن پاســخ بــرای پرســشکننده مطــرح
باشــد .ایــن بررســی عــاوه بــر نشــاندادن اهمیــت اســتفاده از ایــن سیســتمها در دســتیابی بهموقــع بــه

اطالعــات مــورد نیــاز و ارزیابــی کیفیــت پاسـخهای ارسالشــده ،بــا توجــه بــه نــوع پاســخگویی بــه

پرس ـشها و نــوع پرس ـشهای مطرحشــده ،الگویــی مناســب جهــت ارســال پرســش در شــبکه را
جهــت دریافــت بهتریــن پاس ـخها ارائــه میدهــد .همچنیــن ،افــراد شــرکتکننده در فعالیتهــای

دانشــی شــبکه از جملــه پرســش و پاســخ در سیســتم بــا عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت پاسـخها آشــنا شــده

و بــهایــنترتیــب ،میتواننــد بهتریــن پاســخ را از بیــن پاســخهای دریافتشــده انتخــاب نماینــد.

عــاوه بــر آن ،طراحــان شــبکهها و بهطــور خــاص سیســتمهای پرســش و پاســخ میتواننــد بــر
اســاس مهمتریــن معیارهــای تأثیرگــذار در کیفیــت پاســخها عــاوه بــر ایجــاد راهنمایــی بــرای

کاربــران در ارســال پاســخ مناســب در شــبکه ،الگویــی را در ایــن خصــوص در طراحــی سیســتم در
نظــر بگیرنــد.

 .2پیشینة پژوهش

ارزیابــی کیفــی اطالعــات واردشــده بــه سیســتمهای پرســش و پاســخ شــبکههای اجتماعــی

اهمیــت بســیار زیــادی در تعییــن میــزان پذیــرش و اســتفادة کاربــران از ایــن سیســتمها دارد .ایــن

موضــوع در یــک دهــة گذشــته بخشــی از نوشــتارها و پژوهشهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

بیشــتر ایــن پژوهشهــا کــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا انجــام شــده اســت ،عالقهمنــدی

پژوهشــگران بــه بررســی دو جنبــه از ایــن سیســتمها را نشــان میدهــد .جنبــة نخســت ،بررســی

محتــوا کــه شــامل پرســش و پاســخهای ارسالشــده در سیســتم اســت و جنبــة دوم ،کاربــران
سیســتم را شــامل میشــود کــه در واقــع ،پرســشکنندگان و پاســخدهندگان هســتند.

مــرور حاضــر بخشــی از پژوهشهــای انجامشــده در ایــن حــوزه را در دو مقولــة

 )1بررســی محتــوا ،و  )2بررســی کاربــران بــر اســاس نظــم تاریخــی آورده اســت و ضــرورت انجــام
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پژوهشهــای مرتبــط در درون کشــور را مطــرح مینمایــد.
 .1مطالعاتــی کــه بــر روی محتــوا متمرکــز هســتند ،بیشــتر بــه بررســی و شناســایی انــواع مختلــف
پرســش و پاســخهای مطرحشــده و ارزیابــی کیفیــت پاســخهای دریافتشــده پرداختهانــد:

«آقــاکاردان و نریمانــی» بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل انجمــن پرســش و پاســخ پایــگاه

آموزشــی «کورســرا» 1و میــزان رأیهــای مثبــت و منفــی دادهشــده توســط کاربــران ،روشــی جدیــد

بــرای ارزیابــی میــزان مشــارکت مفیــد کاربــران در انجمنهــای پرســش و پاســخ را پیشــنهاد

دادنــد (« .)1395اوه ،اوه و شــاه» انــواع منابعــی را کــه افــراد ترجیــح میدهنــد در شــبکة اجتماعــی

«یاهوا!نســرز» هنــگام پاســخ بــه پرس ـشها اســتفاده کننــد ،مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان

داد کــه افــراد در بیشــتر مــوارد ،فــرد پرسـشکننده را بــه متخصصــان ارجــاع دادهانــد و در رتبــة دوم

مــوارد ،منابــع اینترنتــی را بــرای پاســخ خــود معرفــی کردهانــد و در نهایــت ،منابــع آفالیــن ماننــد

ن حــال،
کتــاب و مقالــه را جهــت پاســخ بــه پرســش ارائــه کردهانــد ( .)Oh, Oh & Shah 2008بــا ایـ 
در ایــن پژوهــش در خصــوص ارزیابــی کیفیــت پاســخها اظهــار نظــر و بررســی انجــام نگرفتــه

اســت .در مقابــل« ،هارپــر» و همــکاران کیفیــت پاســخهای دریافتشــده در ســایتهای پرســش
و پاســخ «یاهو!انســرز»« ،گوگلانســرز»« ،2آل اکســپرتز»« ،3الیــو کیــواِناِی» 4و «الیبــرری رفرنــس

سرویســیز» 5را مــورد بررســی قــرار دادنــد .دادههــای جمعآوریشــده از پاســخها و همچنیــن

رضایــت پرســشکنندگان از پاســخهای دریافتــی نشــان داد کــه از نظــر کیفیــت ،پاســخهای
ارائهشــده در ســایتهای هزین ـهدار مثــل «گوگلانســرز» بهتــر از ســایتهای رایــگان یــا آزمایشــی

اســت و در بیــن ســایتهای رایــگان نیــز «یاهو!انســرز» در رتبــة اول ارائــة بهتریــن پاس ـخها قــرار

دارد .ایــن پژوهــش اگرچــه بهتریــن ســایتهای ارائهدهنــدة پاسـخهای باکیفیــت را معرفــی نمــوده،

ولــی علــت و معیارهــای ارزیابــی کیفــی پاس ـخها را بیــان نکــرده اســت ( .)Harper et al. 2008در

ادامــه« ،کیــم و اوه» بــه بررســی معیارهــای مــورد اســتفاده در تعییــن بهتریــن پاســخ در ســایت شــبکة

اجتماعــی پرســش و پاســخ «یاهو!انســرز» پرداختنــد .معیارهــای انتخــاب بهتریــن پاسـخها شــامل 23
معیــار و در  6دســتة محتــوا ،شــناختی ،ســودمندی ،منابــع اطالعاتــی ،جامعهشــناختی ،و خارجــی
طبقهبنــدی شــد .نتایــج نشــان داد کــه معیــار ســودمندی شــامل اثربخشــی و توانایــی حــل مشــکل

بیشــترین تأثیــر را در انتخــاب بهتریــن پاســخ از دیــد متقاضــی داشــته اســت (.)Kim & Oh 2009
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یکــی از مهمتریــن پژوهشهــای ایــن حــوزه پژوهــش «شــاه و پومرانتــز» اســت کــه بــه

ارزیابــی و پیشبینــی کیفیــت پاســخها در سیســتم پرســش و پاســخ «یاهو!انســرز» پرداختنــد .از
کارکنــان «آمــازون مکانیــکال تــرک» 1خواســته شــد کــه کیفیــت هــر یــک از پاس ـخها را مطابــق

بــا  13معیــار کیفــی ارزیابــی کننــد .هــر پاســخ توســط  5کارمنــد مختلــف ارزیابــی شــد .ســپس ،ایــن
ارزیابیهــا بــا امتیــازی کــه پرسـشکنندگان در شــبکه بــه پاسـخها داده بودنــد ،مقایســه و در آخــر،

معیــار و مدلــی بــرای انتخــاب بهتریــن پاســخ از بیــن پاس ـخهای دریافتشــده ارائــه گردیــد (Shah

.)& Pomerantz 2010

«کای و چاکراوارتــی» ســه ســایت پرســش و پاســخ «یاهو!انســرز»« ،اســتک آور فلــو» 2و «توربو

تکــس» 3را بــرای بررســی کیفیــت پرســش و پاس ـخها مــورد بررســی قــرار دادنــد .تحلیــل دادههــا
نشــان داد کــه بهتریــن پاســخ خیلــی زودتــر از آخریــن پاســخ بــه دســت مــا میرســد .بهطــور

تقریبــی 70 ،درصــد از پرس ـشها در روز اول پاســخ مناســب خــود را دریافــت میکننــد و هرچــه
زمــان بیشــتر میشــود ،امــکان دریافــت پاســخ مناســب کمتــر میشــود (Cai and Chakravarthy

 .)2011در ایــن پژوهــش دو نکتــة قابــل تأمــل وجــود دارد :اول اینکــه معیــار انتخــاب بهتریــن پاســخ

ارائــه نشــده اســت و دوم اینکــه نتایــج ایــن پژوهــش زمانــی درســت اســت کــه بــرای هــر پرســش

مطرحشــده فقــط یــک مــاه فرصــت پاســخگویی وجــود داشــته باشــد« .شــن» بــا بررســی پرســش
و پاس ـخهای مبادلهشــده در شــبکة «یاهو!انســرز» بیــان کردنــد کــه ویژگیهایــی مثــل همبســتگی
ضعیــف بیــن درجــة ورودی و خروجــی (یعنــی عــدم تعــادل بیــن پرســش و پاس ـخهای دریافتــی
بهطــوری کــه افــراد بــه برخــی پرســشها پاســخهای فــراوان دادهانــد و برخــی پرســشها بــدون

پاســخ ماندهانــد یــا تعــداد بســیار کمــی پاســخ دریافــت کردهانــد) و تقــارن پاییــن (یعنــی برخــی از

کاربــران در فعالیتهــای پرســش و پاســخی فعــال هســتند و برخــی دیگــر تمایــل زیــادی از خــود
نشــان نمیدهنــد) در ایــن سیســتم وجــود دارد و همچنیــن ،تعــداد کمــی از برتریــن متخصصــان

تعــداد بیشــتری از پرسـشها را پاســخ میدهنــد ( .)Shen 2015ایــن پژوهــش در خصــوص کاربــرد
نتایــج بهدس ـتآمده و نیــز پیشــنهاد یــا پیشــنهادهایی جهــت برطرفشــدن ایــن مشــکالت مطالبــی

ارائــه نکــرده اســت .همچنیــن ،نتیجــة بهدســتآمده از پژوهــش بدیهــی بــه نظــر میرســد؛ چــرا

کــه شــبکة «یاهو!انســرز» جــزء شــبکههای عمومــی اســت و حضــور و پاســخگویی تعــداد کــم
متخصصــان در ایــن شــبکهها بــا وجــود امــکان فعالیــت در شــبکههای علمــی و تخصصــی دور از

ذهــن نیســت.
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«لــی ،شــاه و چــوی» بــا بیــان اینکــه در سیســتمهای پرســش و پاســخ ،همــة پرســشها
لزومــاً توســط متخصصــان پاســخ داده نخواهــد شــد ،همچنیــن ،گاهــی اوقــات پرســشکنندگان

دانــش کافــی بــرای ارزیابــی کیفیــت پاســخهای دریافتــی ندارنــد ،بــه ارائــة چارچوبــی بــرای

ارزیابــی کیفــی پاســخهای موجــود در سیســتمهای پرســش و پاســخ دانشآمــوزان پرداختنــد.
ایــن چارچــوب ،تلفیقــی از ویژگیهــای شــخصی مبتنــی بــر اجتمــاع ،متنــی و محتوایــی اســت.

بــرای بررســی ایــن چارچــوب بیــش از ده میلیــون پاســخ ارسالشــده توســط بیــش از ســه میلیــون
دانشآمــوز در ســایتهای «برینلــی» 1و «پولنــد» 2مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج پژوهــش

نشــان داد کــه ویژگیهــای شــخصی و اجتماعــی قــدرت پیشبینــی باالتــری در ارزیابــی کیفیــت

پاســخها دارنــد ( .)Le, Shah & Choi 2016بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش بــهنظــر میرســد کــه
ویژگیهــای محتوایــی جهــت ارزیابــی کیفیــت پاســخها توســط دانشآمــوزان نادیــده گرفتــه
میشــود و بــا وجــود اهمیــت ایــن ویژگــی راهــکاری بــرای رفــع ایــن چالــش بیــان نشــده اســت.

«االفــی ،گاد و اســماعیل» بــه ارائــة مدلــی ترکیبــی بــرای پیشبینــی بهتریــن پاســخها در

سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة «اســتک اور فلــو» پرداختنــد .در ابتــدا ،دو مــدل محتوایــی (شــامل

ویژگیهــای محتوایــی پاســخ ،ویژگــی متنــی و ویژگــی پرســش و پاســخ) و غیرمحتوایــی پاســخ

(شــامل ســطح تخصــص ،تجربــه و امتیــاز پاس ـخدهندگان) بهطــور جداگانــه بــه ارزیابــی کیفیــت
پاس ـخهای موجــود پرداختنــد .در مرحلــة بعــد ،دو مــدل ترکیــب شــدند و بهطــور همزمــان مــورد

اســتفاده قــرار گرفتنــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه مــدل ترکیبــی ،پاســخهایی بــا کیفیــت

باالتــری را در اختیــار پرس ـشدهندگان قــرار میدهــد ( .)Elalfy, Gad & Ismail 2018در خصــوص
ایــن پژوهــش میتــوان گفــت کــه بــه نظــر میرســد هرچنــد بــا اجــرای ایــن مــدل پاســخهای

باکیفیتتــری در اختیــار پرســشکننده قــرار میگیــرد ،ولــی جامعیــت پاســخها کاهــش پیــدا
خواهــد کــرد و در جایــی کــه پرســشکننده بــه تنــوع و جامعیــت در پاســخ نیــاز دارد ایجــاد

مشــکل خواهــد کــرد و بهتــر اســت راهــکاری بــرای ایــن مشــکل ارائــه شــود« .ســان ،لیــو و چــن»

بــه ارائــة الگوریتــم معنایــی ارزیابــی کیفیــت پاس ـخها در سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة «اســتک
اور فلــو» پرداختنــد .دادههــای جمعآوریشــده از نظــرات کاربــران نشــان داد کــه کیفیــت پاسـخها

بــه ســه دلیــل افزونگــی ،عــدم اطمینــان و ناقــص بــودن تضمیــن نمیشــود ،ولــی بــا اســتفاده از
الگوریتــم معنایــی ،بدینصــورت کــه کلمــات کلیــدی یــک قلمــرو موضوعــی اســتخراج شــده
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و ســپس ،بهوســیلة مــدل شــبکة عصبــی حلقــوی بــه پرســشهای ارسالشــده ربــط دادهشــوند،

میتــوان ارزیابــی کیفیــت و دقــت پاســخها را امکانپذیــر کــرد (.)Sun, Liu & Chen 2018
در ایــن پژوهــش چــون انتخــاب کلیدواژههــا و ربــط معنایــی تمام ـاً بــر عهــدة ماشــین اســت ،در
صــورت احتمــال خطــا در انتخــاب کلیدواژههــا یــا مواجهــه بــا کلمــات جدیــد و ناآشــنا دریافــت

پاسـخهای مناســب تحــت تأثیــر قــرار خواهــد گرفــت و بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه امــکان

ارســال پاســخهای نامرتبــط نیــز وجــود دارد.

«لــی» و همــکاران بــه بررســی و ارزیابــی کیفیــت پاســخها در سیســتم پرســش و پاســخ

شــبکة «اســتک اور فلــو» پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه ویژگیهــای شــناختی ،منبــع اطالعاتــی،

جدیــد بــودن ،اثربخشــی و ارجــاع بــه منابــع آفالیــن از مهمتریــن ویژگیهــا در ارزیابــی کیفیــت
پاســخهای دریافتــی اســت ( .)Li et al. 2019در ایــن پژوهــش از روش آزمایــش تصمیمگیــری

و ارزیابــی آزمایشــگاهی فراینــد تحلیــل شــبکه 1اســتفاده شــده اســت ،ولــی مزیــت ایــن روش

نســبت بــه روشهــای دیگــر یــا کاربردهــای آن در پژوهشهــای پیشــین بیــان نشــده اســت« .هــی»

و همــکاران مدلــی بــر اســاس الگوریتــم یادگیــری بــرای ارزیابــی کیفیــت پاسـخهای ارائهشــده در
ســایتهای پرســش و پاســخ چینــی ارائــه دادنــد .در ایــن مــدل مجموعـهای از ویژگیهــای مربــوط

بــه کاربــران ،متنــی و آمــاری بــرای رتبهبنــدی پاس ـخها ترکیــب شــدند .نتایــج نشــان داد کــه در

صــورت ترکیــب ایــن ویژگیهــا پاس ـخهای باکیفیتتــری نســبت بــه کاربــرد هــر کــدام از ایــن
ویژگیهــا بهتنهایــی خواهیــم داشــت (.)He et al. 2019

 .2پژوهشهــای مبتنــی بــر کاربــر کــه بــه توصیــف نقــش کاربــران سیســتمهای پرســش و پاســخ،
شناســایی کاربــران معتبــر ،نیازهــای اطالعاتــی کاربــران و منابــع اطالعاتــی پاســخدهندگان

میپردازنــد:

«آدامیــک» و همــکاران بــه بررســی فعالیتهــای دانشــی کــه افــراد در شــبکة «یاهو!انســرز»

انجــام میدهنــد ،پرداختنــد .تجزیــه و تحلیــل افــراد ،پرس ـشها و پاس ـخها و دســتههای موضوعــی

نشــان داد کــه بیشــترین موضوعــی کــه مــورد توجــه بــوده و در آن افــراد بــه پرســش و پاســخ

ت آمــده از ایــن
پرداختهانــد ،قلمــرو برنامهریــزی و علــوم کامپیوتــر بــوده اســت .نتیجــة بهدســ 

پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی پرســش و پاســخ در قلمــرو علــوم کامپیوتــر

در ایــن شــبکه میتــوان در صــورت بــروز مشــکل در ایــن خصــوص بــه شــبکة «یاهو!انســرز»
))1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Analytic Network Process (DEMATEL (ANP
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مراجعــه کــرد ( ،)Adamic et al. 2008ولــی نکتــة مهــم اینجاســت کــه ایــن پژوهــش مشــخص

نکــرده اســت کــه کاربــر در صــورت مراجعــه آیــا بــه پاســخ قابــل قبولــی بــرای پرســش خــود دســت

خواهــد یافــت یــا خیــر.

«لیــو ،بیــان و آگیچتیــن» در پژوهــش خــود دســتههای مختلــف موضوعــی و رضایــت

پرسـشکنندگان سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة «یاهو!انســرز» را مــورد تحلیــل قــرار دادنــد .تجزیــه

و تحلیــل پاســخهای ارائهشــده و نظــرات پرســشکنندگان نشــان داد کــه در موضــوع ســامت

ذهــن ،افــراد مناس ـبترین و بهتریــن پاس ـخها را دریافــت کردهانــد و بعــد از آن ســامت عمومــی،

رژیــم و تناســب انــدام بهتریــن پاس ـخها را از نظــر پرس ـشکنندگان بــه خــود اختصــاص دادهانــد
( .)Liu, Bian and Agichtein 2008ایــن پژوهــش گرچــه قلمروهــای بــا بهتریــن پاســخ را معرفــی

کــرده اســت ،بــا ایــنحــال ،معیــار یــا معیارهــای انتخــاب بهتریــن پاســخ را ارائــه نکــرده اســت« .اوه»

در پژوهــش خــود بــه بررســی ویژگیهــا و انگیزههــای رایــج در میــان پاس ـخدهندگان کــه باعــث
ارســال پاســخ درســت بــه پرســشکنندگان در شــبکة «یاهو!انســرز» میشــود ،پرداخــت .نتایــج

پژوهــش نشــان داد کــه عامــل نوعدوســتی بیشــترین اثــر را در بــهاشــتراکگذاری اطالعــات دارد،
در حالــی کــه ســود شــخصی دارای کمتریــن تأثیــر اســت ( .)Oh 2012ایــن پژوهــش مهمتریــن

انگیزههــا را بــرای پاســخگویی معرفــی کــرده اســت ،ولــی راهــکار یــا پیشــنهادی بــرای بــاال بــردن

تمایــل افــراد بــه شــرکت در فعالیتهــای پرســش و پاســخ ارائــه نــداده اســت .ب ـ ه نظــر نمیرســد
کــه صرف ـاً بیــان عوامــل انگیزشــی بتوانــد کمکــی بــه ایــن جریــان نمایــد.

«ت ـیوان ،موریــس و پانوویــچ» عوامــل مؤثــر در کمیــت ،کیفیــت و ســرعت پاســخگویی بــه

پرس ـشها در شــبکة اجتماعــی «فیسبــوک» 1را مــورد بررســی قــرار دادنــد .پاس ـخهای دادهشــده
بــه پرس ـشها نشــان داد کــه هرچــه پرس ـشهای مــورد نظــر کوتاهتــر ،واضحتــر و بــا گزینههایــی
بــرای پاســخگویی همــراه باشــد ،پاس ـخهای بهتــر و باکیفیتتــری دریافــت خواهنــد کــرد و افــراد

ســریعتر بــه آنهــا پاســخ خواهنــد داد .پرس ـشهایی کــه بهصــورت اظهارنظــر بیــان میشــوند ،در

بیشــتر اوقــات پاســخ مناســبی دریافــت نمیکننــد (« .)Teevan, Morris & Panovich 2011ریاحــی» و
همــکاران در پژوهشــی بــه ارائــة مدلــی بــرای یافتــن متخصصــان و کســب بهتریــن نتیجــه از ارســال

پرســش در ســایت پرســش و پاســخ «اســتک اور فلــو» پرداختنــد .در ابتــدا از معیــار  TF_IDFبــرای

تعییــن کلیدواژههــای پرس ـشها و اســتخراج قلمــرو موضوعــی آنهــا اســتفاده شــد .ســپس ،بــرای
1. Facebook
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هــر یــک از متخصصــان بــر اســاس تاریخچــة پاســخگویی آنهــا بــه پرس ـشها ،پروفایلــی ایجــاد

شــد و پاســخهای دریافتــی از پرســشهای جدیــد بــا پاســخهایی کــه پیشتــر دریافــت شــده
بــود ،مــورد مقایســه قــرار گرفــت .مشــاهده شــد کــه بــا اینکــه تعــداد پاس ـخهای دریافتــی کمتــر

شــده ،ولــی پاســخها بــا کیفیــت بهتــری دریافــت میگــردد ( .)Riahi 2012در خصــوص نتایــج

ایــن پژوهــش میتــوان گفــت ،اینکــه شــبکه بتوانــد بــر اســاس قلمرویــی کــه فــرد در آن فعالیــت

بیشــتری دارد ،افــراد را دســتهبندی و بــه ارســال پرســش مربــوط بــه حــوزة مــورد عالقــة آنهــا

بپــردازد ،بســیار مفیــد خواهــد بــود و همانطــور کــه گفتــه شــد ،بــا اینکــه حجــم اطالعــات

دریافتــی کمتــر خواهــد شــد ،ولــی افــراد پاســخهای باکیفیتتــری دریافــت خواهنــد کــرد .در
ایــن پژوهــش بــه چگونگــی دســتهبندی و معیارهــای قرارگیــری هــر فــرد در دســتهها و چگونگــی

عملیاتیکــردن ایــن طــرح بــه طراحــان شــبکه اشــارهای نشــده اســت.

«جین» و همکاران مدل پیوســتگی اشــتراک دانش را در سیســتم پرســش و پاســخ «یاهو!انســرز»

مــورد بررســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه قصــد کاربــران بــرای ادامــة بــهاشــتراکگذاری

دانــش (یعنــی شــرکت در فعالیتهــای پرســش و پاســخ شــبکه) بهطــور مســتقیم تحــت تأثیــر
رضایتمنــدی و خودکارآمــدی دانــش قــرار دارد .همچنیــن ،بــاال رفتــن اعتبــار ،روابــط متقابــل،
و لذتبــردن از کمــک بــه دیگــران بــر رضایــت کاربــران تأثیــر مســتقیم دارد و رضایــت کاربــران

هــم بــر قصــد بــهاشــتراکگذاری دانــش تأثیــر میگــذارد (« .)Jin et al. 2013آووفســو ،حســن و

حمیــدی» آمــوزش فــردی و مشــارکتی مبتنــی بــر فنــاوری بــا اســتفاده از پرســش و پاســخ در انجمــن
گفتوگــوی پیوســته را مــورد توجــه قــرار دادنــد .نظرســنجی از دانشــجویان عضــو انجمــن پرســش

و پاســخ پیوســتة دانشــگاه «حمدانبــن محمــد» امــارات متحــدة عربــی نشــان داد کــه انجمنهــای
بحــث و گفتوگــوی پیوســته مزایــای متفاوتــی را در زمینــة بحثهــای عمومــی ،یادگیــری فــردی

و همــکاری در آمــوزش بهداشــت عمومــی دارنــد ( .)Awofesoa, Hassan and Hamidi 2016ایــن
پژوهــش اگرچــه یادگیــری فــردی و همکاریهــای آموزشــی را در ســایة انجمنهــای پرســش و
پاســخ پیوســته مؤثرتــر دانســته ،در عیــن حــال ،پیشــنهادی بــرای چگونگــی بــاال بــردن مشــارکت

دانشــجویان در بحــث و تبــادل نظــر و شــرکت در فعالیتهــای مجــازی ارائــه نشــده اســت« .لئــون»
و همــکاران بــه شناســایی افــرادی کــه در فراینــد اشــتراک دانــش تأثیرگــذار هســتند و همینطــور
بــه پیشبینــی جریــان دانــش پرداختنــد .یــک شــبکة اجتماعــی داخلــی بیمـهای در انگلســتان مــورد

بررســی قــرار گرفــت .نتایــج اصلــی بــر گروههــای پرنفــوذ ،روابــط آنهــا ،جریــان آینــدة دانشــی و
ارتبــاط بیــن ناهمگونــی شــبکه و ســاختار و اهــداف اشــتراک دانــش آینــدة کارکنــان تأکیــد داشــت
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( .)Leon et al. 2017ایــن نتایــج ،هــم بُعــد عملــی و هــم بُعــد نظــری دارد .در بُعــد عملــی آن بــا

اســتفاده از یــک روش چهــار مرحل ـهای میتــوان تجزیــه و تحلیــل شــبکة اجتماعــی را بــا اســتفاده
از مدلســازی ســاختاری بهدســت آورد .در بُعــد نظــری نیــز بــا اثبــات اینکــه تجزیــه و تحلیــل

شــبکة اجتماعــی میتوانــد بهعنــوان ابــزاری بــرای ارزیابــی و پیشبینــی جریانهــای آتــی دانــش

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،راهحلــی را بــرای تصمیمگیــران ارائــه میکنــد.
 .3جمعبندی پیشینة پژوهش

همانطــور کــه گفتــه شــد ،پژوهشهــای انجامگرفتــه در قلمــرو تحلیــل سیســتمهای پرســش

و پاســخ نشــان میدهــد کــه مطالعــات در ایــن حــوزه بــه دو دســته تقســیم میشــود :دســتة اول،

مطالعــات محتوامحــور کــه شــامل پرســش و پاس ـخهای ارائهشــده در سیســتم ،بررســی و ارزیابــی

کیفیــت پاســخها ،ارائــة مدلهــای پیشبینــی بهتریــن پاســخها ،تعییــن و زمــان دریافــت بهتریــن

پاســخ و چگونگــی ارائــة پرسـشها جهــت دریافــت بهتریــن پاســخ اســت ،و دســتة دوم ،مطالعــات

کاربرمحــور کــه بررســی ویژگــی و عالقههــای افــراد شــرکتکننده در فعالیــت پرســش و پاســخ

ایــن سیســتمها را شــامل میشــود .البتــه ،بــا وجــود اهمیــت اســتفاده از سیســتمهای پرســش و پاســخ
در دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیــاز ،عملکــرد ایــن سیســتمها در داخــل کشــور تقریبــاً مــورد

غفلــت قــرار گرفتــه و جــای ایــن دســت از پژوهشهــا در زبــان فارســی خالــی اســت و در مقابــل،

در خــارج از کشــور ،بهویــژه در دهــة اخیــر ،مــورد توجــه ویــژة پژوهشــگران بــوده و تحقیقــات
متعــددی ابتــدا بــر روی شــبکههای عمومــی انجــام شــده و بــا گذشــت زمــان ،در ســالهای اخیــر

بررســی و ارزیابــی ابعــاد مختلــف شــبکههای تخصصــی مثــل «اســتک اور فلــو» توجــه پژوهشــگران
را بــه خــود جلــب نمــوده اســت .البتــه ،هنــوز شــبکههای اجتماعی-علمــی مثــل «ریســرچگیت»،
«آکادمیــا» و دیگــر شــبکهها بــا وجــود اهمیتــی کــه دارنــد ،مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد.

 .4هدف پژوهش

هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر بررســی مؤثرتریــن عوامــل در ارزیابــی و پیشبینــی کیفیــت

پاســخهای دریافتشــده در سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت»

اســت .در راســتای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،انــواع پرســش و پاس ـخهای دریافتشــده و ارســالی

نیــز مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
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 .5پرسشهای پژوهش

1 .1کاربــران شــبکة «ریســرچگیت» بیشــتر چــه نــوع پرس ـشهایی را در سیســتم پرســش و پاســخ
شــبکه ارســال میکننــد؟

2 .2کابــران شــبکة «ریســرچگیت» بیشــتر چــه نــوع پاســخهایی را در سیســتم پرســش و پاســخ
شــبکه دریافــت میکننــد؟

3 .3مؤثرتریــن عوامــل در پیشبینــی کیفیــت پاســخهای دریافتــی در سیســتم پرســش و پاســخ
شــبکه چــه عواملــی هســتند؟

4 .4مؤثرتریــن عوامــل در ارزیابــی کیفیــت پاسـخهای دریافتــی در سیســتم پرســش و پاســخ شــبکه
چــه عواملــی هســتند؟

 .6روش پژوهش

بــر اســاس پژوهــش «مادهاســادهان» از میــان شــبکههای اجتماعی-علمــی و تخصصــی،

«ریســرچگیت» بیشــترین میــزان اســتفاده را در بیــن پژوهشــگران بــرای انجــام فعالیتهــای
پژوهشــی دارد ()Madhusudhan 2012؛ بهطــوری کــه تــا مــاه مــیِ ســال  2019ایــن شــبکه بیــش از

 15میلیــون کاربــر را شــامل میشــود .1همانطــور کــه گفتــه شــد ،از جملــه امکانــات ایــن شــبکه
وجــود سیســتم پرســش و پاســخ اســت کــه امــکان ارســال پرســش ،دریافــت پاســخ و جس ـتوجو
را بــرای کاربــران فراهــم میکنــد.

یکــی از دالیــل بررســی سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت»،

ارتقــای رتبــة آرجــی پژوهشــگران ایــن شــبکه بــا فعالیــت هرچــه بیشــتر در فراینــد اشــتراک دانــش
از طریــق ایــن سیســتم و در نتیجــه ،بــاال رفتــن انگیــزة پژوهشــگران بــرای ارســال پرســش و همچنیــن

پاســخ بــه پرس ـشهای دیگــران اســت.

پژوهــش حاضــر توصیفی-پیمایشــی و از نظــر هــدف کاربــردی اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت

موضــوع مدیریــت دانــش در ســالهای اخیــر ،در رشــتههای علمــی و کس ـبوکارهای مختلــف،

جامعــة مــورد مطالعــة ایــن پژوهــش ،کلیــة پرســشها و پاســخهای قلمــرو موضوعــی «مدیریــت
دانــش» از طریــق بررســی سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت» اســت؛
بدینصــورت کــه تمامــی پرســشها و پاســخهای دادهشــده بــه آنهــا ،در قلمــرو موضوعــی
1. https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html?hdrsu=1
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گفتهشــده گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل شــدند .سیســتم پرســش و پاســخ ایــن شــبکه ب ـ ه مــدت

چهــار مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت .در نهایــت ،تعــداد  54پرســش و  443پاســخ در بــازة زمانــی
مــاه ژانویــه تــا مــاه مــیِ  2019اســتخراج شــد .بــرای اســتخراج دادههــای مــورد نیــاز پژوهــش از

خزنــدة شــبکة اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت» اســتفاده گردیــد.

پرس ـشها بــا توجــه بــه نــوع (یعنــی پرســش از یــک مفهــوم ،پرســش روششناســی ،پرســش

در مــورد تجربیــات و مهارتهــا و پرســش از منابــع علمــی دیگــر) و پاسـخها بــر اســاس ارجــاع بــه
منبــع از طریــق اینترنــت ،ارجــاع بــه متخصــص ،ارجــاع بــه کتــاب ،مقالــه و ســایر منابــع آفالیــن (بــر

اســاس پژوهــش ) )Oh, Oh & Shah (2008مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای پیشبینــی کیفیــت

پاســخهای ارائهشــده در سیســتم پرســش و پاســخ ،بــا توجــه بــه جســتوجوهای انجامگرفتــه
در پژوهشهــای پیشــین و راهنمایــی و مشــورت بــا متخصصــان و اســاتید 13 ،معیــار پیشبینــی

کیفیــت کــه ) Shah & Pomerantz (2010در پژوهــش خــود بـهکار بــرده بودنــد ،بهعنــوان یکــی از

کاملتریــن معیارهــای تعییــن کیفیــت پاس ـخها انتخــاب شــد و از  30نفــر از اعضــای هیئــت علمــی
و متخصصــان مدیریــت دانــش دو دانشــگاه «خلیــج فــارس» و «علــوم پزشــکی بوشــهر» خواســته شــد

کــه کیفیــت هــر یــک از پاس ـخها را بــر اســاس ایــن  13معیــار ارزیابــی کننــد .در خصــوص 30
نفــر متخصــص مدیریــت دانــش ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه چــون قلمــرو مدیریــت دانــش در

بیــن رشــتههای مختلــف از جملــه علــم اطالعــات و دانششناســی ،رشــتههای زیرگــروه مدیریــت
و مدیریــت فنــاوری اطالعــات و مهندســی صنایــع دارای جایــگاه ویــژهای اســت و پژوهشهــای
متعــددی در ایــن زمینــه وجــود دارد ،از نظــرات اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی ایــن رشــتهها

کــه دارای تخصــص مدیریــت دانــش بودنــد ،در دو دانشــگاه «خلیــج فــارس» و «علــوم پزشــکی
بوشــهر» اســتفاده گردیــد .عــاوه بــر آن ،دو نفــر از اســاتید بخــش علــم اطالعــات و دانششناســی

«دانشــگاه شــیراز» نیــز ایــن مــوارد را تأییــد نمودنــد .هــر پاســخ توســط  5نفــر متخصــص ارزیابــی

شــد و بــر اســاس رأیگیــری ،درســتی یــا نادرســتی پاسـخها از نظــر متخصصــان مشــخص گردیــد.
البتــه ،بــا توجــه بــه حجــم بــاالی پرســش و پاس ـخهای دریافتــی جهــت ارتقــای کیفــی ارزیابــی،

پرس ـشها و پاس ـخهای مرتبــط بــا آنهــا تقســیم و در اختیــار متخصصــان قــرار گرفــت .در برابــر
هــر معیــار ،امتیــاز از  1تــا ( 5بــر اســاس طیــف لیکــرت) قــرار گرفــت .در واقــع ،هــر متخصــص هــر

یــک از  13معیــار کیفیــت را بــرای پاس ـخها در مقیــاس  1تــا  5بــر اســاس شــدت ( 1کمتریــن و 5
بیشــترین) ارزیابــی نمــود و در انتهــا ،معیــار و مدلــی بــرای انتخــاب بهتریــن پاســخ از بیــن پاسـخهای

دریافتشــده ارائــه گردیــد.
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 13معیار مهم در ارزیابی پاسخها ( )Shah & Pomerantz 2010به قرار زیر است:
1 .1پاسخ حاوی اطالعات کافی است (کفایت اطالعات)؛

2 .2پاسخ خوب و در کمال ادب نوشته شده است (مؤدبانه)؛

3 .3پاســخ ،پاســخگوی تمــام بخشهــای یــک ســؤال اســت نــه اینکــه بخشــی از ســؤال
باشــد (کامــل بــودن)؛

4 .4پاسخ ساده و خواندن آن راحت است (ساده)؛
5 .5پاسخ مرتبط با سؤال است (مرتبط)؛

6 .6پاسخ تا حد امکان مختصر است (مختصر)؛

7 .7پاسخ دریافتی مورد قبول فرد سؤالکننده است (مورد قبول)؛
8 .8پاسخ شامل جزئیات کافی است (جزئیات کافی)؛

9 .9پاسخ دادهشده از جایی کپی نشده است (اصالت)؛
1010پاسخ عینی و بیطرفانه است (عینی)؛

1111پاسخ ایدهای نو یا مفهومی جدید و جذاب را با خود دارد (حاوی ایدة نو)؛

1212پاســخ کمــک میکنــد کــه بــه اطالعــات مــورد نیــاز دسترســی پیــدا کنیــم
( کمککننــد ه ) ؛

1313پاسخ توسط یک متخصص نوشته شده یا توصیه شده است.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در طــول انجــام پژوهــش ،پرســش و پاس ـخهای جدیــد ارسالشــده

بــه شــبکه در بــازة زمانــی مــورد نظــر نیــز بررســی شــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــای
استخراجشــده از نرمافــزار  SPSSنســخة  22اســتفاده شــد و دادههــا در دو ســطح توصیفــی و

اســتنباطی تحلیــل شــد .بــرای پاســخگویی بــه پرســش اول و دوم پژوهــش از آمــار توصیفــی و
محاســبة فراوانــی و مقــدار درصــد اســتفاده شــد .بــرای پاســخگویی بــه پرســش ســوم و چهــارم نیــز

(یعنــی مشخصشــدن مؤثرتریــن عوامــل در پیشبینــی و ارزیابــی کیفیــت پاس ـخهای دریافتــی) ،از
مــدل رگرســیون لجســتیک اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا دادههــا بــه دو دســتة متغیر وابســته
کــه شــامل درســتی یــا نادرســتی پاس ـخهای دریافتــی ،و متغیرهــای مســتقل (پیشبیــن) کــه ســیزده

عامــل کیفیــت پاس ـخها را شــامل میشــدند ،تقســیم شــدند .جهــت اطمینــان از بهکارگیــری ایــن
مــدل بــرای پیشبینــی و ارزیابــی کیفیــت پاس ـخها از آزمــون «اومنیبــوس» 1یــا آزمــون کلینگــر
1. omnibus test
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اســتفاده شــد .ایــن آزمــون در واقــع ،ایــن فــرض را آزمــون میکنــد کــه آیــا متغیرهــای مســتقلی

کــه وارد مــدل میشــوند ،از لحــاظ آمــاری تأثیرگــذار و مناســب ورود بــه مــدل هســتند یــا خیــر .در
ایــن آزمــون در ســطح معنــاداری کمتــر از  0/05فــرض صفــر رد شــده و میپذیریــم کــه متغیرهــای

مســتقل مــدل تأثیرگــذار بــوده و موجــب بهبــود مقادیــر پیشبینــی در مــدل میشــوند (Hosmer,

 .)Lemeshow & Sturdivant 2013نتایــج مربــوط بــه ایــن آزمــون بــرای پژوهــش حاضــر نشــان داد

کــه بــرازش مــدل در مرحلــة نخســت و در ســطح خطــای کوچکتــر از  0/01معنــادار اســت.

در ادامــه ،بــا اســتفاده از لگاریتــم درسـتنمایی ،1ضریــب تعییــن «کاکــس و نــل» 2و ضریــب

تعییــن «نیجــل کــرک» 3میــزان تغییرپذیــری مــدل در رابطــه بــا متغیرهــای مســتقل ســنجیده شــد و در

نهایــت ،جهــت تعییــن مؤثرتریــن عوامــل در ارزیابــی کیفیــت پاس ـخها از ضریــب رگرســیونی یــا

میــزان بخــت و تأثیــر هــر عامــل در تعییــن کیفیــت پاسـخها اســتفاده شــد.

مثالهایـی از انـواع پرسـشها و پاسـخهای دریافتـی در شـبکة اجتماعی-علمی «ریسـرچگیت»

در زیر درج شـده اسـت؛
مثال پرسشها:

1 .1پرسش از یک مفهوم:

?What are the importance of knowledge management

2 .2پرسش روششناسی:

?How do you get the necessary information from Big Data database systems

3 .3پرسش در مورد تجربیات و مهارتها:

?’Does anyone have any suggestions for a good example of an online ‘knowledge bank

4 .4پرسش از منابع علمی دیگر:

?Is there any dedicated Python library for knowledge management

مثال پاسخها:

1 .1ارجاع به منبع از طریق اینترنت:

Creating and documenting an intellectual capital statement can be found at
akwissensbilanz.org/toolbox-download/

2 .2ارجاع به متخصص:

Am in line with Brian Barnard entrepreneurial culture (self-emerging hubs) is the key; the
attached model is an extension of the Schumpeterian trilogy

3. Nagel Kerke R square

2. Cox & Snell R square

1. log likelihood
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3 .3ارجاع به کتاب ،مقاله و سایر منابع آفالین:

Hope these two papers can help you, best regards ... Article A Systematic Snapshot of
Small Packaged Software Vendors’ Enterprises Article A SYSTEMATIC SNAPSHOT
REVIEW OF CUSTOM-MADE SOFTWARE ENTERPR...

 .7یافتهها

جهــت تعییــن انــواع پرســشهای مطرحشــده و پاســخهای دریافتــی از آمــار توصیفــی و

محاســبة فراوانــی و مقــدار درصــد اســتفاده شــد .جدولهــای  1و  2نتایــج بهدس ـتآمده را نشــان
میدهنــد.

جدول  .1انواع پرسشهای ارسالشده در شبکة اجتماعی-علمی «ریسرچگیت»
انواع پرسشها

فراوانی

درصد

سؤال از یک مفهوم

24

44/4

سؤال روششناسی

6

11/1

سؤال در مورد تجربیات و مهارتها

16

29/6

سؤال از منابع علمی دیگر

8

14/8

جمع

54

99/9

جدول  .2انواع پاسخهای دریافتشده در شبکة اجتماعی-علمی «ریسرچگیت»
انواع پاسخها

فراوانی

درصد

ارجاع به منبع از طریق اینترنت

172

38/8

ارجاع به متخصص

60

13/5

ارجاع به کتاب ،مقاله و سایر منابع برون خطی

211

47/6

جمع

443

100

همانطــور کــه از دادههــای جــدول  ،1مشــخص اســت ،بیشــتر پرســشهای مطرحشــده در

«ریســرچگیت» از نــوع پرســش از مفاهیــم اســت و بعــد از آن افــراد از مهارتهــا و تجربیــات دیگــر

اعضــا در زمینــة مــورد نظــر یــا مشــکل خــود پرســیدهاند .در خصــوص پاسـخهای دریافتشــده در

شــبکه نیــز افــراد پاسـخدهنده جهــت کمــک بــه پرسـشکنندگان ،افــراد را بــه کتــاب ،مقــاالت یــا
ســایر منابــع آفالیــن ارجــاع دادهانــد .بعــد از آن نیــز پاسـخدهندگان ،جهــت دریافــت پاســخ مناسـ ِ
ـب
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پرســش ،افــراد را بــه منابــع اینترنتــی معرفــی کردهانــد .جــدول  ،2انــواع پاســخهای دریافتــی،
فراوانــی و درصــد هــر یــک را مشــخص میکنــد.

بــا اســتفاده از جــدول( ،3جــدول طبقهبنــدی) مشــخص اســت کــه مــدل پژوهــش بــا اطمینــان

 71/6درصــد بــا اســتفاده از  13متغیــر کیفیــت ،قــادر بــه بررســی و پیشبینــی تغییــرات درســتی یــا

نادرســتی پاس ـخهای دریافتــی اســت.

جدول  .3جدول طبقهبندی

پاسخها

نادرست

درست

درصد درستی

نادرست

0

126

0

درست

0

317

100
درصد کلی 71/6

جــدول شــماره  ،4نتایــج مربــوط به ســه آمــارة لگاریتــم درسـتنمایی ،ضریب تعییــن «کاکس

و نــل» و ضریــب تعییــن «نیجــل کــرک» را بهدســت میدهــد .ایــن ضرایــب نشــان میدهــد کــه

ســیزده متغیــر مســتقل پژوهــش توانســتهاند در گام نخســت ،بیــن  59/8تــا  85/8درصــد از تغییــرات
مربــوط بــه درســتی یــا نادرســتی پاس ـخها را تبییــن کننــد .در واقــع ،ایــن مــدل بیــن  59/8تــا 85/8

درصــد از واریانــس درســتی یــا نادرســتی پاس ـخها را تبییــن میکنــد.
جدول  .4خالصة مدل
گام

لگاریتم درستنمایی

ضریب تعیین «کاکس و نل» ضریب تعیین «نیجل کرک»

1

125/471

0/598

0/858

دقــت کل طبقهبنــدی پاســخها برابــر  97/1درصــد بــرآورد شــده اســت .ایــن دقــت در

پاســخهای اشــتباه برابــر  94/4درصــد و بــرای پاســخهای صحیــح  98/1درصــد اســت .بــه ایــن

معنــا کــه بــا اســتفاده از ایــن مــدل  94/4درصــد از پاس ـخهای اشــتباه و  98/1درصــد از پاس ـخهای

درســت بهدرســتی تشــخیص داده شــدهاند و در مجمــوع ،میــزان صحــت و دقــت مــدل 97/1
درصــد تخمیــن زده شــده اســت.

جــدول شــماره  ،5ضرایــب و آمــارة «والــد» 1و درجــات آزادی مربــوط و مقادیــر احتمــال
1. Wald
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بــرای هــر کــدام از متغیرهــای پیشبیــن را ارائــه میدهــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه بهترتیــب،
متغیرهــای مرتبطبــودن ،کفایتداشــتن و مختصــر بــودن بــا نســبت بختهــای  3/440 ،3/626و

 3/148بیشــترین قــدرت پیشبینــی درســتی یــا نادرســتی پاســخها را دارنــد .در واقــع ،درســتی

پاسـخها در صــورت مرتبطبــودن پاســخ دریافتــی بــا پرســش بــهمیــزان  ،3/626درصــورت وجــود

اطالعــات کافــی در پاســخ  3/44و دریافــت پاسـخهای مختصــر بــهمیــزان  3/148افزایــش خواهــد

داشــت .بعــد از ایــن ســه متغیــر ،متغیرهــای طــرح ایــده و مفهومــی جدیــد مــورد قبولبــودن و

عینیبــودن متغیرهایــی هســتند کــه بیشــترین قــدرت پیشبینــی درســتی یــا نادرســتی پاســخها را

دارنــد و هرچــه نســبت بختهــای ایــن متغیرهــا باالتــر باشــد ،پاســخهای درســتتری دریافــت
خواهــد شــد.

			

Chi- Square: 403/545
Sig: 0/000
df: 13

جدول  .5جدول ضرایب متغیرهای پیشبین

کفایت اطالعات

1/235

0/347

12/681

1

3/440

مؤدبانه

-0/135

0/229

0/348

1

0/874

کامل بودن

-0/278

0/505

0/304

1

0/757

ساده

-0/597

0/424

1/979

1

0/551

مرتبط

1/288

0/520

6/132

1

3/626

مختصر

1/147

0/505

5/153

1

3/148

مورد قبول

0/666

0/380

3/068

1

1/947

جزئیات کافی

-0/840

0/445

3/563

1

0/432

اصالت

-0/293

0/377

0/603

1

0/746

عینی

0/567

0/471

1/452

1

1/763

حاوی ایدهای نو

0/704

0/438

2/577

1

2/021

کمککننده

-0/368

0/439

0/700

1

0/692

نوشته یا توصیهشده توسط متخصص

0/225

0/380

0/352

1

1/253

جمع

-8/745

1/185

54/497

1

0/000

متغیرها
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 .8بحث و نتیجهگیری

خدمــات جوامــع پرســش و پاســخ در چنــد ســال گذشــته گســترده شــده اســت و بــهنظــر

میرســد کــه ایــن جوامــع میتواننــد در آینــدهای نهچنــدان دور بهعنــوان جایگزینــی بالقــوه بــرای
موتورهــای جسـتوجو در دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیــاز بـهکار رونــد ،زیــرا کاربــر را بــا حجــم

انبوهــی از اطالعــات بازیابیشــده روب ـهرو نمیکننــد و مرتبطتریــن اطالعــات را در قلمــرو مــورد
نظــر در اختیــار میگذارنــد (.)Cai and Chakravarthy 2011

پیشبینــی و اندازهگیــری کیفیــت اطالعــات مبادلهشــده در جوامــع پرســش و پاســخ

مجــازی ،ماننــد بســیاری دیگــر از مســائل مربــوط بــه بازیابــی اطالعــات ،چالــش بزرگــی در ایــن

جوامــع محســوب میشــود و ممکــن اســت مــا را فراتــر از مفهــوم ســنتی ربــط هدایــت کنــد؛
همانطــور کــه ایــن موضــوع توســط ) Saracevic (1995هــم مطــرح شــده اســت.

انتخــاب بهتریــن پاســخ از بیــن پاس ـخهای دریافتــی در ایــن جوامــع بهصــورت دســتی یــا از

طریــق رأیگیــری انجــام میپذیــرد کــه گاهــی زمانبــر یــا غیــر ممکــن اســت و وجــود الگویــی
در ایــن زمینــه میتوانــد بســیار کمککننــده باشــد .البتــه ،در بعضــی از جوامــع کــه بیشــتر در دســتة

جوامــع پرســش و پاســخ عمومــی هســتند ،امکاناتــی از جملــه امتیازدهــی بــه پاس ـخهای دریافتــی

میتوانــد تــا حــدودی مشــخصکنندة کیفیــت پاســخهای دریافتــی باشــد.

در ایــن پژوهــش بــه بررســی انــواع پرســش و پاســخهای مبادلهشــده و پیشبینــی کیفیــت

پاســخهای دریافتــی در سیســتم پرســش و پاســخ شــبکة اجتماعی-علمــی «ریســرچگیت» بــا

اســتفاده از مــدل رگرســیون لجســتیک و بــر اســاس ســیزده معیــار کیفیــت پرداختــه شــد .نتایــج
تحلیــل دادههــا نشــان داد کــه پرســشهای مطرحشــده از طــرف اعضــای شــبکه بیشــتر از نــوع

پرســش از مفاهیــم و پاســخهای دریافتشــده از نــوع مقالــه و کتــاب اســت .ایــن نتیجــه نشــان

میدهــد کــه افــراد از ایــن سیســتمها بیشــتر بــرای کســب اطالعــات در مــورد مفاهیــم مدیریــت
دانــش و قلمروهــای وابســته بــه آن مراجعــه میکننــد و پرس ـشهای خــود را در ایــن خصــوص از

دیگــر اعضــای شــبکه میپرســند و بــه تعامــل و اشــتراک دانــش بــا دیگــران میپردازنــد .همچنیــن،
بــا توجــه بــه ایــن نتیجــه میتــوان گفــت کــه اگــر افــراد در خصــوص مفاهیــم مدیریــت دانــش،
پرســش یــا مشــکلی داشــته باشــند ،میتواننــد بــا مراجعــه و عضویــت در شــبکة «ریســرچگیت» و

بــا اســتفاده از سیســتم پرســش و پاســخ ایــن شــبکه ،پاســخ مناســب خــود را در قالــب منابعــی از نــوع
مقالــه و کتــاب دریافــت نماینــد.

در خصــوص عوامــل مؤثــر در پیشبینــی کیفیــت پاســخها مشــخص شــد کــه متغیرهــای
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مرتبطبــودن پاســخ (پرداختــن مســتقیم بــه پرســش بــدون دور افتــادن از موضــوع) ،کفایتداشــتن

(کافیبــودن اطالعــات دریافتــی و در عیــن حــال مختصربــودن) ،مطرحشــدن ایــده و مفهومــی
جدیــد در پاســخ و عینــی و بیطرفانهبــودن پاســخ مهمتریــن تأثیــر را در کیفیــت پاس ـخها دارنــد.

در واقــع ،هرچــه پاســخ دریافتشــده مرتبطتــر و نزدیکتــر بــه موضــوع بــوده و دارای اطالعــات

جامــع و کافــی بــرای رفــع مشــکل و در عیــن حــال ،مختصــر و مفیــد باشــد و مفاهیــم و ایدههــای

جدیــد را بــرای فــرد پرسـشکننده بـه همــراه داشــته باشــد ،بیشــترین تأثیــر را در بــاال بــردن کیفیــت

پاســخها خواهــد داشــت .بــه نظــر میرســد افــرادی کــه از طریــق سیســتمهای پرســش و پاســخ

بهدنبــال رفــع مشــکل یــا پرســش خــود هســتند ،ترجیــح میدهنــد کــه پاسـخهای دریافتــی ،عــاوه

بــر اینکــه مرتبــط بــا موضــوع اســت ،بهطــور مســتقیم بــه پرســش و موضــوع اصلــی پاســخدهــد.

همچنیــن ،جامــع و کامــل و در عیــن حــال مختصــر باشــد و از پرداختــن بــه موضوعــات دیگــر پرهیــز

شــود .جهــت ارزیابــی کیفــی پاســخها نیــز بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده میتــوان گفــت،

پرســشکننده میتوانــد بــا توجــه بــه معیارهــای ارزیابــی ،بعــد از دریافــت پاســخ یــا پاســخهای

دریافتــی ،مجموعــة پاســخها را بــا ایــن معیارهــای ارزیابــی مقایســه نمایــد .بدینصــورت کــه

پاســخهایی را کــه دارای خصوصیاتــی مطابــق بــا نتیجــة بهدســتآمده از پژوهــش (مرتبطبــودن،

کفایتداشــتن ،مطرحشــدن ایــدة جدیــد و عینــی و بیطرفانهبــودن) اســت ،در رتبــهای باالتــر
نســبت بــه ســایر پاس ـخها قــرار دهــد.

بــا اســتفاده از مــدل پژوهــش حاضــر میتــوان بــه پیشبینــی کیفیــت پاســخها و رتبهبنــدی

آنهــا ،حتــی بــا اســتفاده از الگویــی کــه در شــبکه طــرح شــده ،پرداخــت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه
نتایــج بهدســتآمده میتــوان انتظــار داشــت کــه در صــورت ارســال پرســش در شــبکه بتــوان

منابعــی از نــوع کتــاب و مقــاالت علمــی مرتبــط جهــت دســتیابی بــه پاســخ دریافــت نمــود و در
نتیجــه ،بــه منابــع مرتبــط بیشــتری دسترســی پیــدا کــرد.

از نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان بهعنــوان مشــوقی بــرای پژوهشــگران جهــت اســتفاده

از شــبکههای اجتماعی-علمــی در دســتیابی بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود اســتفاده کــرد؛

بدینصــورت کــه بــا برگــزاری کارگاههــا یــا دورههــای آموزشــی و بیــان اهمیــت شــبکههای

اجتماعی-علمــی و سیســتمهای پرســش و پاســخ در دســتیابی مســتقیم بــه اطالعــات مــورد نیــاز،

تخصصــی ،و بـهروز و همچنیــن ،بیــان امــکان ایجــاد ارتبــاط بــا دیگــر پژوهشــگران همرشــته ،افــراد

را بــه ســمت عضویــت در ایــن شــبکهها ســوق داد .همچنیــن ،میتــوان بــا انجــام پژوهشهایــی

مشــابه و گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز ،نتایــج نهایــی آنهــا را بهصــورت الگوریتمهایــی جهــت
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طراحــی شــبکههای اجتماعــی بــه طراحــان و ســازندگان ارائــه داد ،تــا از ایــن طریــق طراحــان را
از اولویتهــا و عالقهمندیهــای کاربــران مطلــع ســاخت و در نهایــت ،بتــوان شــبکههایی بــا

کیفیــت باالتــر و کاربرپســندتر در اختیــار داشــت .بهعنــوان نمونــه ،بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش

حاضــر میتــوان پیشــنهاد داد کــه بخشــی در سیســتمهای پرســش و پاســخ پیشبینــی شــود و ایــن

قابلیــت را داشــته باشــد کــه پاســخهای دریافتشــده بــرای هــر پرســش را بــا معیارهــای کیفــی
ِ
ترتیــب بهتریــن و باکیفیتتریــن ،انتخــاب
مــورد ســنجش قــرار دهــد و بــا رتبهبنــدی آنهــا به
مناســبترین پاســخ بــرای پرســشکننده را تــا حــدی آســانتر نمایــد .همچنیــن ،همانطــور کــه

گفتــه شــد ،بررســی و ارزیابــی کیفیــت پاســخهای ارسالشــده در جوامــع مبتنــی بــر پرســش و
پاســخ عــاوه بــر فایــدهای کــه بــرای کاربـ ِر ارســالکنندة پرســش جهــت داشــتن معیارهــای بهتــری

بــرای ارزیابــی کیفیــت پاس ـخهای دریافتــی دارد ،مدیریــت ســایتهای شــبکههای اجتماعــی نیــز

بــا داشــتن چنیــن معیارهایــی میتواننــد عملکــرد بهتــری داشــته باشــند؛ بدینصــورت کــه بســیاری
از شــبکههای اجتماعــی سیســتم شــهرت را بــهکار گرفتهانــد؛ سیســتمی کــه در آن کاربــران

میتواننــد بــر اســاس مشــارکت در فعالیتهــای ســایت امتیــاز کســب کننــد یــا رتبــة خــود در

ســایت را بــا در نظــر گرفتــن عواملــی همچــون تعــداد ســؤاالت پاسـخ دادهشــده ،تعــداد پاسـخهای
رأیدادهشــده بهعنــوان بهتریــن پاســخ و دیگــر عوامــل ارتقــاء دهنــد.

ناگفتــه نمانــد کــه کیفیــت پاســخ یــا محتــوای اطالعاتــی مربــوط بــه آن میتوانــد ذهنــی

بــوده و ارزیابــی کیفــی ممکــن اســت بــه ارتبــاط آن محتــوا و ســایر عوامــل بســتگی داشــته باشــد.
بنابرایــن ،ســنجش ربــط دقیــق آن در جوامــع پرســش و پاســخ مجــازی دشــوار اســت .ب ـه همیــن

دلیــل ،تفســیر از کیفیــت پاس ـخها بــا توجــه بــه دادههــای در دســترس در یــک قلمــرو موضوعــی

و بــا اســتفاده از یــک معیــار ســنجش کیفیــت انجــا م شــد .بدینترتیــب ،ایــن امــکان وجــود دارد

کــه قلمــرو موضوعــی یــا نمونــة پژوهشــی دیگــر ،ارزیابــی نتایــج دیگــری را نشــان دهــد .همچنیــن،
بــا توجــه بــه اینکــه بــر خــاف برخــی از شــبکههای عمومــی ماننــد «یاهو!انســرز» ،در شــبکة

«ریســرچگیت» امــکان امتیــاز دادن بــه پاســخهای دریافتــی از طریــق فراینــد رأیگیــری وجــود

نــدارد ،در حــال حاضــر ،جهــت بررســی کیفــی پاسـخها تنهــا نفــرات ســوم کــه همــان متخصصــان
موضوعــی هســتند ،میتواننــد تصمیمگیــری کننــد .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود کــه عــاوه بــر
ایجــاد چنیــن امکانــی در شــبکه ،پژوهشهــای آینــده جهــت بررســی کیفیــت پاسـخها ،بــه بررســی
ایــن امــکان بپردازنــد .در نهایــت ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،عوامــل بســیار زیــادی در ارزیابــی

کیفیــت پاسـخها مؤثــر اســت .ایــن عوامــل ،از عوامــل ذهنــی و شــرایط روحــی ،فیزیکــی و مکانــی
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فــرد پاسـخدهنده تــا مســائل مربــوط بــه علــم ،تخصــص و دانــش فــرد را شــامل میشــود (Liu, Bian

.)& Agichtein 2008

آنچــه کــه از جس ـتوجو و کاوش در پژوهشهــای انجامشــده مشــخص اســت ،ایــن اســت

کــه بــا توجــه بــه اینکــه اولیــن شــبکههای اجتماعــی بهوجودآمــده جــزء شــبکههای عمومــی

بودنــد ،بیشــتر پژوهشهــای قلمــرو موضوعــی را بــه خــود اختصــاص دادنــد .بــا گذشــت زمــان و
پیدایــش شــبکههای علمــی و تخصصــی پژوهشــگران بررســی بــر روی ابعــاد مختلــف ایــن شــبکهها

را آغــاز نمودنــد ،ولــی بــا توجــه بــه جدیــد بــودن موضــوع ،هنــوز چالشهــا و شــکافهای زیــادی
از جملــه نبــو ِد معیــار و روشهایــی ثابــت بــرای پیشبینــی و ارزیابــی کیفیــت پاسـخها وجــود دارد
و ایــن امــر بهعلــت کمبــود پژوهشهــا در موضــوع ،بهرغــم اهمیــت آن اســت .بنابرایــن ،پیشــنهاد
میشــود عــاوه بــر بررســی معیارهــای کیفــی دیگــر از جملــه معیارهــای  TF_IDFبــرای پیشبینــی

کیفیــت پاس ـخها در شــبکههای علمــی و حوزههــای موضوعــی دیگــر نیــز پژوهــش انجــام پذیــرد

تــا در نهایــت ،بتــوان بــه معیــاری مناســب جهــت ارزیابــی کیفــی پاسـخها و الگویــی ثابــت جهــت
رتبهبنــدی آنهــا دســت یافــت .همچنیــن ،همانطــور کــه گفتــه شــد ،در صــورت ایجــاد امکاناتــی

در شــبکة «ریســرچگیت» جهــت رأی دادن بــه پاس ـخها از طــرف پرس ـشکننده ،کیفیــت پاس ـخها

از دیــدگاه پرس ـشکننده نیــز بــا بررســی بازخــورد ایشــان مــورد بررســی قــرار گیــرد .در نهایــت،
بایــد عنــوان کــرد کــه جــای پژوهشهایــی در ایــن موضــوع و بــهزبــان فارســی واقعـاً خالــی اســت.

فهرست منابع
آفتابــی ،زهــرا .1393 .مــروری بــر سیســتمهای پرســش و پاســخ مبتنــی بــر بازیابــی اطالعــات .پایاننامــة کارشناســی
ارشــد مهندســی کامپیوتــر .دانشــکدة مهندســی بــرق و کامپیوتــر ،دانشــگاه یــزد.

آقــاکاردان ،احمــد ،و امیــر نریمانــی .1395 .ارائــة روشــی نــو بهمنظــور ارزیابــی میــزان مشــارکت کاربــران در
انجمنهــای پرســش و پاســخ .دومیــن کنفرانــس بینالمللــی وبپژوهــی .تهــران ،دانشــگاه علــم و فرهنــگ.
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سحر انبارکی

 دانشــجوی دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی بــا1364 متولــد ســال

.گرایــش مدیریــت اطالعــات و دانــش دانشــگاه شــیراز اســت

علمــی و ارزیابــی نظامهــای اطالعاتــی- شــبکههای اجتماعی،مدیریــت دانــش
.از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت

 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ1364 ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل

ﻋﻠﻤﻲ و- ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ.ت و داﻧﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ

.ي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ
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ﺳﺤﺮ اﻧﺒﺎرﻛﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1364داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﻋﻠﻤﻲ و
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
عبدالرسول جوکار

متولــد ســال  1327دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتة علــم اطالعــات
و دانششناســی اســت .ایشــان هماکنــون اســتاد بازنشســتة بخــش علــم

اطالعــات و دانششناســی دانشــگاه شــیراز اســت.

مدیریــت دانــش ،مرجعشناســی ،روششناســی تحقیــق و رفتارهــای اطالعاتــی
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺟﻮﻛﺎر ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1327داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﺔ ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ،ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﻲ ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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