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چکیده
امــروزه ،کاربــران بســیاری در شــبکههای اجتماعــی مختلــف ،عقایــد و نظــرات خــود را بــا ســایرین بــه اشــتراک
میگذارنــد .حجــم انبــوه دادههــای خــام تولیدشــده در شــبکههای اجتماعــی ،آنهــا را بــه مخزنــی سرشــار از
افــکار ،ایدههــا و دغدغههــای تعــداد بیشــماری از کاربــران تبدیــل کــرده کــه توجــه بــه آنهــا میتوانــد در
تصمیمگیریهــای خــرد و کالن ،نقشــی تعیینکننــد ه داشــتهباشــد .ایــن پژوهــش درصــدد اســت بــا اســتفاده
از روشهــای مت ـنکاوی در توییتــر ،بــه شناســایی دغدغههــای اجتماعــی افــراد جامعــه بپــردازد تــا در طرحهــای
آتــی نــوآوری و کارآفرینــی اجتماعــی ،از آنهــا اســتفاده شــود .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،توییتهــای مرتبــط
بــا نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی ،بــا بهکارگیــری روشــی نویــن ،از توییتــر ،اســتخراج و بــا اســتفاده
از تکنیکهــا و الگوریتمهــای متــنکاوی ،ازجملــه :مد لســازی موضوعــی  LDAو تحلیــل احساســات ،بررســی
شــدند .یافتههــای متــنکاوی نشــان میدهــد کاربــران ،در حــوزۀ کارآفرینــی اجتماعــی ،بیشــتر بــه موضوعاتــی
ه بــه مســئلۀ اشــتغال در چابهــار ،برگــزاری رویدادهــای رایــگان بهمنظــور شناســایی ایدههــا،
ماننــد :لــزوم توجــ 
فرصتهــا و مشــکالت جــذب ســرمایه در پروژههــای کارآفرینــی پرداختهانــد .در حــوزۀ نــوآوری اجتماعــی نیــز،
ه بــه معلولیــن ،ســاخت مراکــز دندانپزشــکی ،تأســیس گلخانــه
کاربــران بــه موضوعاتــی همچــون :لــزوم توجــ 
در مناطــق جنوبــی کشــور و توانمندســازی بانــوان ،توجــه بیشــتری نشــان دادهانــد .عــاوهبــر ایــن ،تحلیــل
احساســات توییتهــای فارســی دربــارۀ کارآفرینــی و نــوآوری اجتماعــی ،حاکــی از مثبــت بــودن نتایــج اســت .بــا
توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده ،میتــوان در برنامهریزیهــا و تصمیمگیریهــای آینــده ،طرحهایــی را بــرای
رفــع ایــن دغدغههــا در جامعــه اجــرا کــرد کــه در نهایــت ،ایــن امــر میتوانــد بــه ارتقــای میــزان رضایتمنــدی
مــردم و ســطح رفــاه آنهــا بینجامــد.

واژههای کلیدی
کارآفرینی اجتماعی ،دادهکاوی ،توییتر ،نوآوری اجتماعی ،عقیدهکاوی.
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مقدمه
در ســا لهای اخیــر ،مفهــوم نــوآوری اجتماعــی در بیــن دانشــگاهیان فراگیــر شــده اســت،
هــر چنــد تعریــف آن مبهــم اســت (ماكیــس 1و همــکاران .)2018 ،مبنــای مــا در ایــن مقالــه،
تعریفــی اســت کــه مــک کالــوم و همــکاران ،از نــوآوری اجتماعــی ارائــه دادهانــد (مــک کالوم
و همــکاران)2009 ،؛ یعنــی نــوآوری اجتماعــی بهعنــوان یــک رابطــۀ اجتماعــی ،کارگــزار
ً
صرفــا بهعنــوان
جمعــی و توانمندســاز .در همیــن راســتا ،موضــوع پرطرفــدار نــوآوری،
تالشــی اجتماعــی بــرای افزایــش رفــاه جامعــه تعریــف میشــود کــه بــرای مشــخص شــدن
بهتــر مفهــوم آن ،بایــد معانــی و ارتبــاط بیــن فعالیتهــای اجتماعــی ،نــوآوری اجتماعــی و
رفــاه اجتماعــی بهخوبــی ارزیابــی شــود (هوالــدت و شــوارتز.)2017 ،2
البتــه تالشهایــی بــرای ارائــۀ تعریفــی جامــع در ادبیــات نیــز توســط برخــی از
پژوهش��گران انج��ام شـ�ده اسـ�ت؛ واکاوی تعریفهــای موجــود و ارائــۀ تعریفــی واضــح و
یکپارچــه از نــوآوری اجتماعــی ،امــری ضــروری بهحســاب میآیــد .تعریــف جامــع و واضــح
میتواندــ ب��ه برداشـ�ت و درک مشـ�ترک و منطقــی اینــ موضــوع کم�کـ کن��د (خدایــاری و
نیلفروشــان.)1398 ،
ب ـا وجــود تالشهــا و پژوهشهایــی کــه در ادبیــات ،در ارتبــاط بــا نــوآوری اجتماعــی
انج��ام شـ�ده ،هنـ�وز تعریف�یـ جام��ع برــای نوــآوری اجتماع��ی ارائــه نشــده اســت .از طرفــی،
امــروزه شــبکههای اجتماعــی ،کاربــران زیــادی دارنــد کــه بهصــورت روزانــه ،در آنهــا بــه
فعالی��ت میپردازن��د .ایـ�ن شــبکهها ،بــرای تأثیرگــذاری بــر فراینــد یادگیــری ،فرصتهــای
حــل مســئله و پیادهســازی ایدههــا ،پتانســیل زیــادی دارنــد .عــاوه بــر ایــن ،میتــوان بــا
کمــک گرفتــن از ایــن شــبکهها -بهعنــوان عاملــی مهــم در شــکلگیری ایدههــا -بهخوبــی،
نــوآوری را تشــخیص داد .از ایــن رو ،شــبکههای اجتماعــی میتواننــد باعــث ارتقــای
فرایندهـ�ای ن�وـآوری ش��ده و فرصتهاــی بیش��تری را ب��رای یادگی�رـی فراهــم کنندــ (کولــک،3
.)2013
بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــبکههای اجتماعــی بــرای مدیــران کســبوکارهای
1. Marques
2. Howaldt & Schwarz
3. Kolleck
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

38

شبکههای اجتماعی در خدمت نوآوری ...

اجتماعــی ،بــه ابــزاری مهــم درراســتای مدیریــت روابــط آنهــا بــا عمــوم مــردم تبدیــل
شــدهاند .همچنیــن ایــن شــبکهها بــه کانالــی محبــوب بــرای مردمــی تبدیــل شــدهاند کــه
دوســت دارنــد ایدههــای خــود را بــه اشــتراک گذاشــته و روابطــی جدیــد را شــکل دهنــد.
در ایــن میــان ،محتواهــای تولیدشــده توســط کاربــر ،منبعــی بســیار مناســب بــرای بررســی
پدیدههــای اجتماعــی اســت .بــا توجــه بــه ایــن مســئله ،دادهکاوی شــبکههای اجتماعــی،
راهــی مؤثــر بــرای بررســی الگوهــا و نظــرات عمــوم مــردم نســبت بــه موضوعــی خــاص
اســت (شــن و هــو .)2018 ،1نکتــۀ دیگــر آن کــه امــروزه شــبکههای اجتماعــی بهدلیــل
نقــش مهمــی کــه در ارتباطــات میانفــردی دارنــد ،بیشــتر موردتوجــه پژوهشــگران
قــرار گرفتهانــد .افزایــش شــمار کاربــران و پســتهای آنــان ،باعــث شــده اســتفاده از
سیســتمهای پیشــنهادگر در ایــن شــبکهها معمــول شــود؛ سیســتمهای پیشــنهادگر،
موضوعــات مفیــد و موردعالقــۀ کاربــران را بهآســانی در دســترس آنهــا قــرار میدهنــد
(میرزاآقــازاده و همــکاران.)1394 ،
یکــی از شــبکههای اجتماعــی پرطرفــدار ،توییتــر اســت کــه افــراد در آن ،بهطــور روزانــه،
دیگــر کاربــران را از اتفاقــات روزمــرۀ خــود آگاه میکننــد و اطالعاتــی همچــون تجربیــات
خــود را بــا آنهــا بــه اشــتراک میگذارنــد (نظــری و همــکاران .)1398 ،ایــن شــبکه ،یکــی از
بزرگتریــن و محبوبتریــن وبســایتهای میکروبالگینــگ 2اســت و کاربــران ،از آن بــرای
ن رو ،اگــر آنالیــز خوبــی بــر روی دادههــای
بیــان نظــرات خــود اســتفاده میکننــد ،ازایــ 
آن انجــام گیــرد ،اطالعاتــی مفیــد بــرای تصمیمگیــری بــه دســت میآیــد (پرهانتــو و
همــکاران .)2020 ،3همچنیــن توییتــر ،مهمتریــن رســانۀ اجتماعــی اســت کــه پژوهشــگران
از آن بــرای بهاشــتراکگذاری بروندادهــای پژوهشــی خــود در ســطح بینالمللــی
اســتفاده میکننــد و قابلیتهــای فراوانــی را بــرای مطالعــۀ اثرگــذاری اجتماعــی پژوهــش
دارد .برخــاف آنچــه تصــور میشــود ،توییتــر بــرای محتواهــای علمــی نیــز مناســب اســت
و توییتهــای زیــادی درمــورد مقــاالت علمــی در آن ،بیــن کاربــران بــه اشــتراک گذاشــته
میشــود (عرفانمنــش .)1397 ،اولــوا و همــکاران )2016( 4بی��ان میکنن�دـ ک��ه امــروزه

1 . Shen & Ho
.بهاشتراکگذاری مطالب و بهروزرسانیهای کوتاه 2 . Microblogging :
3 . Prehanto
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توییتــر ،بــه ابــزاری بــرای اندازهگیــری نبــض بشــریت تبدیــل شــده اســت :بالفاصلــه صدهــا
ش اجتماعــی جهانــی ،ســازماندهی و از طریــق ایــن شــبکۀ اجتماعــی بــه اشــتراک
جنبــ 
گذاش��ته میش��ود و بـ�ر درک موض��وع موردبح�ثـ تأثیرــ میگ��ذارد .بــا توجــه بــه ایــن
مــوارد ،میتــوان گفــت توییتــر ،بــرای بررســی پدیدههــای اجتماعــی ماننــد :نــوآوری
اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی ،فضــای مناســبی اســت.
از آن جــا کــه نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی ،هــر دو ،بیشــتر پدیــدهای
اجتماعــی بــه حســاب میآینــد ،بایــد در تصمیمگیریهــا ،بــه نظــر و عقیــدۀ مــردم توجــه
کــرد تــا بهتــر بتــوان معضــات اجتماعــی را شــناخت .درواقــع ،اگــر تصمیمگیرنــدگان،
در تصمیمگیریهــای خــود ،بــه نظــرات مــردم توجــه نداشــته باشــند ،ممکــن اســت
بهدرســتی ،معضــات اجتماعــی را شناســایی نکننــد .بــا ایــن مقدمــه ،میتــوان گفــت در
دنیــای امــروز ،الزم اســت کسـبوکارها اطالعــات خــود را از شــبکههای اجتماعــی دریافــت
کنن��د .ع�لاوه ب��ر ای��ن ،بــا توجــه بــه اینکــه شــبکههای اجتماعــی ،محــل نشــر نظــرات
افــراد مختلــف جامعــه هســتند ،میتــوان بــا اســتفاده از آنهــا ،اطالعــات مناســبی را بــرای
تصمیمگیریه��ا اس��تخراج کرــد .بــا درنظرگرفتــن مــوارد گفتهشــده ،در ایــن پژوهــش بــه
کاوش نظــرات مــردم پیرامــون دو پدیــدۀ نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی ،بــا
اســتفاده از دادههــای توییتــر پرداختهایــم تــا بتوانیــم احساســات مردمــی و مــوارد نهفتــه
در توییتهایــی بــا موضوعــات مطرحشــده را اســتخراج کنیــم.
مرور ادبیات
نــوآوری اجتماعــی را میتــوان راهحلــی نویــن و مردمــی بــرای بســیاری از معضــات اجتماعــی
دانس��ت ،امرــوزه ،نمونههــای بــارزی از ایــن پدیــده را در جامعــه شــاهد هســتیم ،ماننــد:
نق��ش ن��وآوری اجتماع�یـ در طرحه��ای عدال��ت غذایــی و ...بــه بــاور بســیاری از محققــان ،در
شــرایطی کــه جوامــع بــا چالشهــای جــدی اجتماعــی روبــهرو هســتند ،نــوآوری اجتماعــی
ـه را بــرای حــل معضــات ارائــه
میتوانــد بــا درگیــر کــردن همــۀ افــراد ،راهحلهایــی نوآورانـ 
دهــد (کشــتکار  .)1397،همچنیــن ،ایــن پدیــده میتوانــد عــاوه بــر بهکارگیــری منابــع
اجتماعــی ،بازیگــران دیگــر را بــرای پذیــرش راهــکار مجــاب کنــد ،بهطوریکــه راهــکار ،بــه
بخشــی از جامعــه تبدیــل شــود .هــدف نــوآوری اجتماعــی ایــن اســت کــه ارزشــی را کــه
میتوانــد بــرای جامعــه خلــق کنــد ،بــه حداکثــر برســاند (ســعدآبادی و همــکاران.)1395،
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تعاریــف نــوآوری اجتماعــی از دیــدگاه محققــان مختلــف ،در جــدول شــمارۀ ،1
قابلمشــاهده اســت.
جدول شمارۀ  .1تعاریف مختلف نوآوری اجتماعی (چیتسازان و صادقیکیا)1397 ،
تعریف نوآوری اجتماعی

منبع

نیازهای اجتماعی را برطرف میکنند و روابط یا همکاریهای اجتماعی جدیدی را خلق

Murray et al., 2010

ایدههای جدید محصوالت ،خدمات ،یا مد لها هستند که بهصورت همزمان،
میکنند.
به ایدهها ،نهادها یا شیوههای جدیدی اشاره دارد که هدفشان ،رسیدگی به
مسائل اجتماعی است ،بنابراین ،ممکن است شامل شیوههای جدید فعالیت برای

Bacon et al, 2008

کاهش فقر و تبعیض ،یا خدمات و سازمانهای جدید برای مراقبت از بیماران باشد.
ایدهها ،نهادها یا شیوههای کاری جدید هستند که در مقایسه با رویکردهای
موجود ،بهشکلی مؤثرتر ،به نیازهای اجتماعی رسیدگی میکنند.
با بهکارگیری مشارکت افراد ،برای بهبود رفاه اجتماعی اقدام میکند و هدف آن ،ارائۀ
راهحل برای مسائل فردی و اجتماعی است.
نوآوری پایدار یا فراگیر یا نوآوری اجتماعی ،نوآوریهایی هستند که برای کسبوکار،
مشتری ،محل یا اجتماع ،ارزش افزوده ایجاد کنند.
یک نوآوری ،هنگامی نوآوری اجتماعی نامیده میشود که پتانسیل بهبود کمیت یا
کیفیت زندگی مردم را داشته باشد.

Social Innovation
Europe, 2012
OECD, 2010
Joshi, 2010
Pol & Ville, 2009

محصوالت جدید ،خدمات جدید ،مد لهای جدید کسبوکار ،فرایندهای جدید
کانا لهای توزیع جدید و غیره ،آنگاه که بهصورت همزمان ،به حل چالشهای

Bisgaard, 2009

جهانی مربوط به موضوعات محیطی و اجتماعی میپردازند.
راهحلی جدید برای مشکالت اجتماعی که نسبت به راهحلهای موجود ،مؤثرتر،
کارآمدتر ،پایدارتر یا عادالنهتر است و ارزش ایجادشدۀ ناشی از آن ،در درجۀ اول،

Phills , et al 2008

بهجای افراد ،به جامعه -بهعنوان یک کل -تعلق میگیرد.
به فعالیتها و خدمات نوآورانهای اشاره دارد که هدفشان ،رسیدگی به نیازهای
ً
عمدتا نیز توسط سازمانهایی که اهداف اجتماعی برایشان
اجتماعی است و

Mulgan, 2006

اولویت دارد ،انجام میشوند.
بهعنوان رویکردهای جدید در پرداختن به نیازهای اجتماعی تعریف میشود.
نوآوریهای اجتماعی ،در اهداف و ابزارهایشان اجتماعی هستند؛ آنها با بهکارگیری
و تسهیل دسترسی ذینفعان به منابع و قدرت ،به تغییر روابط اجتماعی کمک

TEPSIE, 2014

میکنند.

نــوآوری اجتماعــی در ادبیــات ،موضوعــی بســیار محبــوب و پرکاربــرد اســت و محققــان
زیــادی از جنبههــای مختلــف ،آن را بررســی کردهانــد ،بــا وجــود ایــن ،در همــۀ قســمتهای
ادبیــات نیــز ،تعریفــی جامــع درمــورد آن ارائــه نشــده اســت.
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نــوآوری اجتماعــی میتوانــد بــه شــیوههای گوناگــون ،تأثیرگــذار باشــد ،بهعنــوان
مثــال ،نــوآوری اجتماعــی در ترکیــب بــا فنــاوری دیجیتــال میتوانــد در بحــث بررس ـیهای
برنامهریــزی فضایــی ،موردبررســی قــرار گیــرد .اهمیــت و محبوبیــت نــوآوری اجتماعــی در
ســالهای اخیــر ،بهدلیــل چالشهــای مالــی ،اجتماعــی و همچنیــن پیشــرفت تکنولــوژی
بیشــتر شــده اســت .نــوآوری اجتماعــی دیجیتــال ،امــروزه بیــش از پیــش در برنامههــای
شــهرهای هوشــمند وارد شــده اســت .کارکــرد و مزایــای نــوآوری اجتماعــی دیجیتــال ،در
برنامهریــزی فضاســازی مشــهود اســت .بهعنــوانمثــال ،برنامهریــزی مبتنــی بــر همــکاری و
راهحلهــای مختلــف ،از اثــرات نــوآوری اجتماعــی دیجیتــال اســت (آنجلیــدو و پســالتوگو،1
.)2018
نــوآوری اجتماعــی در سیســتمهای غذایــی نیــز اثراتــی قابلتوجــه داشــته و اثــر آن

در گــذار بــه سیســتمهای غذایــی پایدارتــر ،کامــاً مشــهود اســت؛ بهطوریکــه نــوآوری
اجتماعــی در میــان مــردم بــرای رســیدن بــه ظرفیــت بیشــتر بــه کار گرفتــه شــده اســت،
بهعنــوان مثــال ،در زنجیــرۀ ارزش نــان و گنــدم در توســکانی ایتالیــا ،درمــورد ارتبــاط بیــن
ذات نــوآوری اجتماعــی در ســطح ابتــکارات مردمــی کــه در جسـتوجوی تغییــرات انقالبــی،
بــا هــدف تعریــف مجــدد فراینــد تولیدومصــرف (از طریــق مداخــات اجتماعــی بــرای
بــرآورده کــردن نیازهــای اجتماعــی) هســتند ،بینشهایــی اضافــه شــده اســت (روســی و
بوچــی.)2018 ،2
پیادهســازی طرحهــای نــوآوری اجتماعــی همیشــه آســان نیســت و در بعضــی از
مواقــع ،بــا موانــع متعــددی روبــهرو میشــود کــه موجــب بهتعویقافتــادن پیادهســازی
ایــن طرحهــا یــا عدماجــرای آنهــا میشــود و یــا باعــث میشــود درصــورت اجــرا ،نتیجــۀ
مطلــوب پیشبینیشــده را بــه همــراه نداشــته باشــند .در راســتای بررســی موانــع نــوآوری
اجتماعــی بهمنظــور ارائــۀ نوآوریهــای جدیــد بــرای حــل مشــکالت اجتماعــی ،همــواره
چالشهایــی وجــود دارد .همچنیــن ایجــاد محیطــی مناســب بــرای نــوآوری ،میتوانــد
فراینــد پیادهســازی نــوآوری را آســانتر کنــد .اســتفاده از بنــچ مــارک 3یــا مطالعــۀ تاریخــی
کشــورهای خارجــی میتوانــد روشــی مناســب بــرای توســعۀ نــوآوری اجتماعــی باشــد.
Angelidou & Psaltoglou . 1
Rossi & Bocci . 2
3 . benchmarking
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بهعنــوان مثــال ،مطالعــات نشــان میدهــد روســیه نیازمنــد توســعۀ مشــارکتهای
عمومــی -خصوصــی در اجــرای نــوآوری اجتماعــی اســت؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت.
اجــرای نــوآوری اجتماعــی بــه افزایــش آگاهــی مــردم نیــز نیــاز دارد ،زیــرا تمرکــز نــوآوری
اجتماعــی بــر مشــارکت مــردم در حــل مشــکالت اســت .همچنیــن اســتفاده از فناوریهــای
 ICTو میانجیگــری نــوآوری ،بایــد جــزء مکانیســم نــوآوری اجتماعــی باشــد.
کارآفرینی اجتماعی
از آن جــا کــه نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی ،اهدافــی مشــترک دارند ،اشــتراکات
زیــادی بــا یکدیگــر نیــز دارنــد .کارآفرینــی اجتماعــی ،بهعنــوان یــک مفهــوم و اصطــاح ،در
اواخــر دهــۀ  1990مطــرح شــد .کارآفرینــان اجتماعــی و بنگاههــای اجتماعــی ،بازیگرانــی
هســتند کــه از طریــق نــوآوری ،تغییــر اجتماعــی ایجــاد میکننــد .ورود اصطــاح «نــوآوری
اجتماعــی» بــه صحنــه ،آن هــم بــا محبوبیتــی زیــاد ،اســتفاده از کارآفرینــی اجتماعــی را تــا
حـ ّ
ـدی بــه عقــب رانــده و بیانگــر ایــن درک اســت کــه کارآفرینــان اجتماعــی ،تنهــا بازیگرانــی
نیســتند کــه نــوآوری اجتماعــی ایجــاد میکننــد .امــروزه بــه توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی،
بهعنــوان مأموریتــی اجتماعــی و انساندوســتانه و یکــی از راهکارهــای حــل برخــی از
مســائل اجتماعــی توجــه میشــود .کارآفرینــی ،بــر بســیاری از فعالیتهــای کشــورها،
تأثیــری مثبــت و مســتقیم دارد؛ از یــک طــرف ،باعــث توســعۀ اقتصــادی و از طــرف
دیگــر ،موجــب ایجــاد فرصــت شــغلی میشــود (مرجانیــم و صــدری .)1392 ،کارآفرینــی
اجتماعــی بهمنزلــۀ ایجــاد راهحلهــای نوآورانــه بهمنظــور رفــع مشــکالت اجتماعــی و
بســیج ایدههــا ،ظرفیتهــا و منابــع موردنیــاز بــرای تغییــرات اجتماعــی اســت (نــداف 1و
همــکاران.)2018 ،
نــوآوری اجتماعــی ،عاملــی مکمــل و اصالحگــر در آغــاز طرحهــای دولتــی اســت .عــاوه
بــر ایــن ،ممکــن اســت از ابتــکارات محلــی شــکل بگیــرد ،بهگونــهای کــه افــراد ســعی
میکننــد مشــکالت محلــۀ خــود را حــل کننــد .اتحادیــۀ اروپــا -کــه اخیـ ً
ـرا از فعالیتهــای
مختلــف نــوآوری اجتماعــی حمایــت میکنــد -نــوآوری اجتماعــی را مجموعـهای از ایدههــا،
خدمــات و محصــوالت میدانــد کــه هــدف آنهــا ،بــرآورده کــردن نیازهــای اجتماعــی اســت.
نــوآوری اجتماعــی ممکــن اســت در همــۀ بخشهــای اقتصــاد رخ بدهــد و فقــط محــدود
1 . Nadaf
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بــه بخشهــای غیرانتفاعــی نیســت.
از آن جــا کــه نــوآوری اجتماعــی بــر پایــۀ ابتــکارات بخــش خصوصــی اســت ،توجهــات
زیــادی را بــه خــود جلــب کــرده کــه میتوانــد مقدمــات و ترتیبــات دولتــی را تغییــر
دهــد .کارآفرینــی اجتماعــی نیــز در بخشهایــی بــا نــوآوری اجتماعــی همــکاری میکنــد،
همانطــور کــه ممکــن اســت کارآفرینهــای عــادی ،بهطریقــی بــه نــوآوری اجتماعــی
کمــک کننــد .درواقــع ،فعالیتهــای کارآفرینــی اجتماعــی ممکــن اســت آگاهانــه یــا
ناآگاهانــه منجــر بــه نــوآوری اجتماعــی شــوند .کارآفرینــان اجتماعــی ،تولیدکنندههــای
ارزش اجتماعــی بهحســاب میآینــد .درضمــن ،کارآفرینــان اجتماعــی بایــد نســبت بــه
کارآفرینهــای معمولــی اثــرات اجتماعــی بیشــتری داشــته باشــند.
نــوآوری اجتماعــی ممکــن اســت محصــول کارآفرینــی عــادی نیــز باشــد .درواقــع،
نــوآوری اجتماعــی بــه کارآفرینــی اجتماعــی نیــاز نــدارد ،چــون منابــع دیگــری نیــز بــرای
نــوآوری اجتماعــی وجــود دارد .بنابرایــن در بخــش خصوصــی ،نــوآوری اجتماعــی نیــازی بــه
کارآفرینــی اجتماعــی نــدارد ،امــا ماننــد هــر نــوع نــوآوری دیگــر ،بــه کارآفرینــی نیــاز دارد
(گــروت و دانکبــار.)2014 ،1
رسانههای اجتماعی و دادهکاوی
رســانههای ســنتی ماننــد :روزنامــه ،تلویزیــون و رادیــو ،ابزارهایــی مؤثــر بــرای انتقــال
اطالعــات بودهانــد ،هرچنــد در ایــن روشهــا ،ارتبــاط ،یکطرفــه بــوده و درنتیجــه،
امــکان ثبــت بازخــورد و نظــر در آنهــا وجــود نداشــته و اینــک ،بــا روی کارآمــدن شــبکههای
اجتماعــی ،ایــن مشــکل و خــأ حــل شــده اســت (ســیندانی 2و همــکاران .)2019 ،حــدود
 5.2میلیــارد نفــر در جهــان از رســانههای اجتماعــی اســتفاده میکننــد .از پیشــگامان
ایــن عرصــه میتــوان فیســبوک ،3اینســتاگرام ،4توییتــر 5و ...را نــام بــرد؛ در توییتــر
بهتنهایــی ،در هــر روز ،تقریبـ ً
ـا  500میلیــون پســت بــه اشــتراک گذاشــته میشــود (مهنــاز

1 . Groot & Dankbaar
2 . Sindhani
3 . Facebook
4 . Instagram
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عباســی و همــکاران . )1397 ،محتــوای تولیدشــده توســط کاربــران 1یــا همــان UGCهــا
میتواننــد شــامل نظــرات ،عقایــد و توصیفــات کاربــران باشــند کــه بهصــورت محتــوا
بــا یکدیگــر بــه اشــتراک میگذارنــد .همچنیــن مطالعــۀ اینگونــه محتواهــا میتوانــد
بــرای بومکسـبوکارها و مدیــران بســیار مهــم باشــد ،زیــرا تجزیــه و تحلیــل ایــن اطالعــات
میتوانــد بینــش خوبــی بــه مدیــران بدهــد و حتــی باعــث تعریــف مجــدد بعضــی از
اســتراتژیها شــود .عــاوه بــر ایــن ،رشــد UGCهــا و توســعۀ بعضــی از تکنولوژیهــا،
ماننــد :دادههــای کالن یــا دادهکاوی و یادگیــری ماشــین ،باعــث ایجــاد روشهــای متعــدد
بهینهســازی اطالعــات و اســتخراج اطالعــات معنــادار از UGCهــا شــده اســت ،بــه همیــن
دلیــل ،دادهکاوی میتوانــد روشــی مناســب بــرای تجزیــه و تحلیــل محتواهــای تولیدشــده
توســط کاربــران در شــبکههای اجتماعــی باشــد (ســاورا و بنــت.)2019 ،2
در بســیاری از مواقــع ،بیشــتر افــراد ،تفــاوت چندانــی بیــن دادهکاوی و متــنکاوی

3

قائــل نمیشــوند و ایــن دو را مشــابه و زیرمجموعــۀ یکدیگــر میداننــد .درحالیکــه ایــن
دو ،تفاوتهــای ک�مـ ،ول��ی مهم��ی ب��ا یکدیگ��ر دارن��د .در تفــاوت دادهکاوی و متــنکاوی
میتــوان گفــت دادهکاوی شــامل روشهایــی بــرای اکتشــاف از انــواع دادههــا ماننــد:
دادههــای عــددی ،چندرســانهای و ...اســت ،الگوریتمهــای عمومــی دادهکاوی میتواننــد
تمــام انــواع داده را پــردازش کننــد ،امــا متـنکاوی بهعنــوان زیرمجموعــۀ دادهکاوی عمومــی
در نظــر گرفتــه میشــود .تفــاوت اصلــی میــان دادهکاوی و مت ـنکاوی ،همــان نــوع داده و
الگوریتمهــای مربــوط بــه آنهاســت .همچنیــن دادهکاوی را میتــوان بهعنــوان زمینــهای
کمــی (عــددی) و مت ـنکاوی را زمین ـهای از دادههــای کیفــی (متــن) در
از تحلیــل دادههــای ّ
نظ��ر گرفــت (عباســی .)1395 :تفــاوت اصلــی دادهکاوی و متـنکاوی ،در ویژگــی اســتخراج
یــا الگوهــای استفادهشــده در کار بــا دادههاســت؛ در دادهکاوی ،اســتخراج ویژگــی ،از
دادههــای ســاختیافته میآیــد ،درحالیکــه در متــنکاوی ،از نیمــۀ ســاختیافته یــا
ســاختارنیافته میآیــد ،اگرچــه بیشــتر دادههــا بهصــورت غیرســاختاریافته اســت .عــاوه
بــر ایــن ،بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه مرحلــۀ پیشپــردازش در متــنکاوی،
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بهدلیــل آمــاده کــردن دادههــای غیرســاختیافته بــه ســاختیافته اســت (مایواتــی

1

و همــکاران .)2018 ،بــرای جمعبنــدی مطالــب گفتهشــده ،تفاوتهــای دادهکاوی و
مت ـنکاوی در جــدول شــمارۀ  2درج شــده اســت:
جدول شمارۀ  .2مقایسۀ دادهکاوی و متنکاوی (عباسی )1395 :
عنوان

دادهکاوی

متنکاوی

موضوع موردبررسی

دادههای عددی (ساختاریافته)

متون (غیرساختیافته و

ساختار موضوع

بانکهای اطالعاتی رابطهای

روشها

یادگیری ماشین ،درخت

الگوریتمهای خوشهبندی طبقهبندی،

تصمیمگیری ،شبکههای عصبی،

زبانشناسی ،هستانشناسی و...

پیادهسازی وسیع از سال ۱۹۹۴

پیادهسازی وسیع از سال ۲۰۰۰

نیمهساختیافته)
متون فاقد شکل

رگرسیون و...
دورۀ توسعه

امــروزه از دادهکاوی و متــنکاوی بــرای بهرهمنــدی از دادههــای موجــود در اینترنــت
اســتفادههای فراوانــی میشــود و بــه کمــک ایــن دو میتــوان از دادههــای حجیــم و
بســیار زیــاد موجــود در اینترنــت -کــه در نــگاه اول ،بیاســتفاده بــه نظــر میرســند-
اطالعاتــی معنــادار را اســتخراج کــرد کــه میتوانــد بــه تصمیمگیرنــدگان ،سیاس ـتگذاران
و یــا حتــی مدیــران کســبوکارها بینشهــای خوبــی را ارائــه دهــد.
یکــی از کاربردهــای اصلــی دادهکاوی و متــنکاوی ،تحلیــل نظــرات کاربــران در ســطح
اینترنــت اســت .اگــر اینگونــه دادههــا بهخوبــی تحلیــل شــده و تصمیمــات درســتی بــر پایــۀ
آن گرفتــه شــود ،میتــوان مشــارکت مــردم در اینگونــه ســایتها را افزایــش داد .یکــی از
ســایتهای معــروف جهانــی ،ســایت تریــپ ادوایــزر اســت کــه در زمینــۀ گردشــگری فعالیــت
میکنــد و اطالعــات مفیــدی را در اختیــار گردشــگران قــرار میدهــد .بــا توجــه بــه دادههــای
هتلهــا ،رســتورانها و اماکــن دینــی شــهر لیســبون ،میتــوان گفــت مشــارکت کاربــران در
رســانههای اجتماعــی ،از دو منظــر حائــز اهمیــت اســت؛ نخســت ،در جهــت منفعــت رســانۀ
اجتماعــی و دوم ،چگونگــی افزایــش مشــارکت کاربــران در رســانهها .بــه زبانــی ســادهتر،
افزایــش مشــارکت کاربــران در رســانههای اجتماعــی ،عــاوه بــر اســتخراج نتایــج دقیقتــر،
افزایــش اعتبــار همــان رســانه را بــه دنبــال خواهــد داشــت و هرچــه اعتبــار رســانه بیشــتر
باشــد ،مشــارکت کاربــران در آن رســانه بیشــتر خواهــد بــود (ســهرابی و رییســی.)2016 ،
1
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میتوانــد در شــکلگیری ایدههــای نویــن ،نقشــی بســزا داشــته باشــد .بهعنــوان مثــال،
بــرای جهتدهــی بــه صنعــت فینتــک کــره ،دادههــای ورودی ( Naverمعروفتریــن
ســایت کــرهای) موردمطالعــه قــرار گرفتــه و  20کلمــۀ پرتکــرار در ســال  2015و اوایــل
 ،2016مرتبــط بــا حوزههــای پرداخــت ،بانــک ،پلتفــرم و دیگــر حوزههــای مرتبــط بــا
فینتــک ،بــه دســت آمــده اســت .بــرای بررســی دادههــا ،از تحلیــل احساســات ،بررســی
مد لهــای موضوعــی و دیگــر تکنیکهــای متــنکاوی اســتفاده شــده اســت (لــی
و همکاران.)2017 ،
امــروزه شــبکههای اجتماعــی بهدلیــل نقــش زیــادی کــه در ارتباطــات میانفــردی
دارنــد ،بیشــتر موردتوجــه پژوهشــگران قــرار میگیرنــد .ایــن شــبکهها ،عــاوه بــر محلــی
بــرای ایجــاد روابــط ،بــه رســانهای محبــوب در میــان مــردم بــرای بهاشــتراکگذاری
ایدههایشــان تبدیــل شــدهاند .محتواهــا و نظــرات مــردم در شــبکههای اجتماعــی،
میتوانــد منبعــی مفیــد بــرای بررســی پدیدههــای اجتماعــی باشــد .البتــه ایــن
نکتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه بــا توجــه بــه قوانیــن زبانــی ،کاراکترهــا و عبارتهــای
غیرمرتبــط و زائــد ،بایــد از متــون موجــود در شــبکههای اجتماعــی حــذف شــوند و
ســپس بــا ترکیــب کلمــات هممعنــی ،ارتبــاط کلمــات و ضریبــی از قــوی بــودن ارتبــاط
آنهــا بــه دســت آیــد؛ اطالعــات و روابــط بهدســتآمده میتوانــد بینشــی مفیــد را
در اختیــار بازاریابــان یــا مدیــران کســبوکارهای اجتماعــی قــرار دهــد (شــن و هــو
.)2018 ،
در ایــن میــان ،توییتــر یکــی از شــبکههای اجتماعــی محبــوب شــناخته میشــود ،حتــی
در کشــور مــا نیــز بــاوجــود برخــی محدودیتهــا ،کاربــران ایرانــی زیــادی از آن اســتفاده
میکننــد .وجــود کاربــران متعــدد باعــث میشــود روزانــه پس ـتها و اطالعــات زیــادی در
ایــن شــبکۀ اجتماعــی منتشــر شــود .از ایــن دادههــای خــام میتــوان بــا کمــک گرفتــن از
دادهکاوی و مت ـنکاوی اطالعــات مفیــدی را اســتخراج کــرد.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،برخــاف آنچــه تصــور میشــود ،توییتــر بــرای محتواهــای
علمــی نیــز مناســب اســت ،بهگونــهای کــه طبــق بررســیها ،بیــش از  78درصــد
اشــتراکگذاری بروندادهــای علمــی در شــبکههای اجتماعــی ،متعلــق بــه توییتــر بــوده
اســت .همچنیــن ،مطالعــات نشــان میدهنــد رونــد بهاشــتراکگذاری مقــاالت علمــی در
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توییتــر ،بــه میــزان چشــمگیری روبهافزایــش اســت .بیشــتر توییتهــا مربــوط بــه کاربرانــی
از کشــورهای آمریــکا ،انگلســتان و اســترالیا بــوده اســت .عــاوه بــر اینهــا ،نتایــج پژوهشــی
منتشرشــده در مجلههــای علــوم پزشــکی و علــوم میانرشــتهای ،بــه میــزان گســتردهتری
توییــت شــده اســت (عرفانمنــش.)1397 ،
مد لســازی موضوعــی یکــی از تکنیکهــای پرکاربــرد متــنکاوی و دادهکاوی اســت.
ایــن تکنیــک ،الگوریتمهــای متفاوتــی ،ماننــد :تخصیــص پنهــان دیریکلــه ( )LDAو آنالیــز
معنایــی پنهــان ( )LSAدارد .بهوســیلۀ مد لســازی موضوعــی ،میتــوان موضوعــات موجــود
در دادههــای خــام ورودی را شناســایی کــرد .شــیخا ( )2020در مقالــهای ،بــه دادهکاوی
دادههــای توییتــر درمــورد کوویــد 19-پرداختــه اســت؛ در ایــن پژوهــش ،از اطالعــات
توییتــر بــرای دادهکاوی اطالعــات مربــوط بــه کوویــد 19-از  3تــا  31مــارچ اســتفاده شــده
و  100هــزار توییــت اســتخراج شــده اســت .ایــن دادههــا بــا اســتفاده از تکنیکهــای
پــردازش زبــان طبیعــی ،همچــون :معکــوس تکــرار در تکــرار ســند ( ،)TF-IDFریشــهیابی،
توکنســازی ،آنالیــز معنایــی پنهــان ( ،)LSAتخصیــص پنهــان دیریکلــه ( )LDAانجــام شــده
اســت .همچنیــن بــرای کاهــش ابعــاد خوشــهبندی حاصــل از مد لهــای  LDAو ،LSA
از الگوریتمهــای خوشــهبندی ماننــد HDBSCAN :و  K-Meansاســتفاده و بــه مقایســۀ
ایــن دو نیــز پرداختــه شــده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد مد لســازی
موضوعــی براســاس الگوریتــم  ،LDAعملکــرد بهمراتــب بهتــری نســبت بــه  LSAدارد.
اثــر چندیــن تکنیــک مد لســازی موضوعــی در جنبههــای مختلــف پــردازش طبیعــی

زبــان فارســی ،کامــاً مشــهود و مفیــد اســت .بررس ـیها نشــان میدهــد کــه ایــن تکنیــک
بــه اندازهگیــری مؤثــر تکــرار تشــبیهات کمــک میکنــد .مد لهــای تشــخیص تشــبیه بــر
پایــۀ  ،LDAمیتوانــد بــرای پــردازش طبیعــی زبــان فارســی مفیــد باشــد (قویــدل.)2014 ،
در زمــان پاندمــی کرونــا ،محتواهــای زیــادی در توییتــر دراینبــاره منتشــر شــد .ایــران،
چیــن ،کــرۀ جنوبــی و ایتالیــا جــزء اولیــن کشــورهایی بودنــد کــه بــا اولیــن مــوج انتشــار
ویــروس کرونــا مواجــه شــدند .توییتــر یکــی از پلتفرمهــای وســیعی اســت کــه ایرانیــان
داخــل و خــارج از کشــور ،از آن بــرای بهاشــتراکگذاری عقایــد ،نظــرات و احساســات
خــود اســتفاده میکننــد؛ بــا توجــه بــه حجــم زیــاد اطالعــات منتشرشــده درمــورد کرونــا
در ایــران ،میتــوان بــا اســتفاده از داده ،موضوعــات بحثشــده در میــان کاربــران را
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موردبررســی قــرار داد تــا واکنــش آنهــا بــه پاندمــی در گــذر زمــان مشــخص شــود .بــرای
ایــن کار ،عــاوه بــر ابزارهــای مد لســازی موضوعــی ،از تفســیرهای غیرماشــینی ،انســانی
و دســتی نیــز میتــوان بهــره بــرد .ایــن چهارچــوب و متدولــوژی -کــه بــرای ردیابــی پاســخ
جامعــه بــه کوویــد  19اســتفاده شــده -را میتــوان بهعنــوان یــک چهارچــوب جامــع در
نظــر گرفــت کــه بتــوان از آن در موضوعــات دیگــر و بررســی واکنشهــای مــردم بــه آنهــا
اســتفاده کــرد و درواقــع ،ایــن مــدل تنهــا محــدود بــه موضــوع کرونــا و ایرانیــان نخواهــد
بــود (حســینی و همــکاران)2020 ،
اســتفاده از میکروبالگهــا ماننــد :توییتــر و پیامرســانهای پیامکــی در دورانهــای
دشــوار و بــروز فجایــع ،اطالعاتــی ارزشــمند را ارائــه میدهــد کــه بــا توجــه بــه همیــن
مســئله ،میتوانــد منبعــی مناســب بــرای ســازمانهای در ارتبــاط بــا فجایــع باشــد،
زیــرا باعــث میشــود اطالعــات حیاتــی آنهــا همیشــه بــهروز باشــد .ایــن اطالعــات بــا
پردازشهــا و مصورســازیهای بیشــتر و مفیدتــر ،میتواننــد کمــک کننــد کارشناســان
زودتــر بــه نتایــج کاربــردی برســند .بــرای بررســی دادههــای توییتــر مرتبــط بــا فجایــع،
میتــوان از مد لســازی موضوعــی بهــره بــرد .در کنــار آن ،مصورســازی و وزندهــی بــه
کلمــات نیــز قابلاســتفاده هســتند ،البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه مد لســازی
موضوعــی  ،LDAیــک الگوریتــم غیرنظارتشــده اســت کــه اگــر دادههــای اولیــه ،بهخوبــی
پیشپــردازش و طبقهبندیشــده باشــد ،مشــکلی بــه وجــود نمیآیــد (کیریــف
و همکاران.)2009 ،
تحلیل احساسات
بــا رشــد روزافــزون نقدهــا و نظــرات موجــود در اینترنــت ،تحلیــل احساســات ،روزبــهروز
توجهــات بیشــتری را در زمینــۀ پــردازش طبیعــی زبــان و بازیابــی اطالعــات ،بــه خــود
جلــب میکنــد .متــنکاوی زبــان فارســی همیشــه چالشهــای خــود را دارد؛ یکــی از
ّ
حــد پســوندها و وجــود فاصلــه در بعضــی از کلمــات
ایــن چالشهــا ،کاربــرد بیــش از
چندقســمتی فارســی و نیمفاصلههــا اســت (باقــری و همــکاران.)2013 ،
توییتــر بهعنــوان یــک شــبکۀ اجتماعــی متنمحــور ،حــاوی متــون زیــادی اســت
کــه روزانــه ،توســط کاربــران زیــادی منتشــر میشــوند .چنیــن حجــم زیــادی از متــون
بهاشتراکگذاشتهشــده توســط کاربــران مختلــف ،میتوانــد منبعــی بســیار مناســب بــرای
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مدیــران باشــد تــا احساســات مــردم را درک کننــد .البتــه تحلیــل احساســات در توییتــر
بهعلــت وجــود محدودیــت کاراکتــر و گاه ،زبــان طنــز بعضــی از توییتهــا ،بــا چالشهایــی
روبهروســت ،ولــی از آن جــا کــه روزانــه ،توییتهــای بســیاری در ایــن شــبکه منتشــر
میشــود ،توییتــر میتوانــد منبعــی بســیار غنــی بــرای تحلیــل احساســات بــه شــمار رود.
عباســی و همــکاران ( )2018در مقال ـهای ،بــه تحلیــل احساســات دادههــای توییتــر بــا
اســتفاده از الگوریتمهــای دادهکاوی پرداختهانــد .محققــان در ایــن مقالــه بیــان داشــتهاند
کــه کاربــران زیــادی در جهــان ،نظــرات خــود را راجــع بــه مــوارد مختلــف در شــبکههای
اجتماعــی بــه اشــتراک میگذارنــد .تجزیــه و تحلیــل احساســات ،شــامل :فراینــد شناســایی
نظــرات در دادههــای ســاختاریافته و بدونســاختار یــا نیمهســاختیافته اســت .بررســی
نظــرات راجــع بــه یــک ســازمان ،راهــی مؤثــر و مفیــد بــرای نظــارت بــر احساســات افــراد،
نســبت بــه نــام تجــاری ،کســبوکار ،مدیــران و ..اســت .امــروزه ســازمانها و برندهــای
تجــاری مختلــف بــرای شناســایی احساســات و نظــرات مــردم از خوشــهبندی و تحلیــل
احساســات دادههــای بــدون برچســب شــبکههای اجتماعــی اســتفاده میکننــد.
مد لســازی موضوعــی و تحلیــل احساســات ،از آن دســته تکنیکهــای دادهکاوی
هســتند کــه میتــوان بهخوبــی از آنهــا در کنــار هــم اســتفاده کــرد .از ایــن طریــق ،میتــوان
عــاوه بــر شناســایی موضوعــات نهفتــه در متــون ،بــه احساســات کاربــر نســبت بــه آنهــا
نیــز پــی بــرد.
مقالــۀ کایــا و پراســاد ( ،)2020بــه بررســی جریــان اطالعــات در توییتــر در زمــان
پاندمــی کرونــا پرداختــه اســت .در ایــن پژوهــش ،توییتهــای مرتبــط بــا هشــتگ کرونــا
ویــروس شناســایی شــدند و بهوســیلۀ تحلیــل احساســات و مد لســازی موضوعــی ،LDA
موردپــردازش قــرار گرفتنــد؛ طبــق ایــن تحقیــق ،توییتــر ،محبوبتریــن واســطهها بــرای
کســب اطالعــات در طــی پاندمــی کرونــا بــوده کــه ایــن اطالعــات ،بــا پــردازش ،میتواننــد
بــرای دولتهــا و ســازمانها -بهمنظــور کنتــرل تــرس عمومــی و پخــش اطالعــات مفیــد-
مورداســتفاده قــرار بگیرنــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه جریــان اطالعــات در

توییتــر ،دقیــق و قابلاطمینــان و همچنیــن مرتبــط بــا ویــروس کرونــا اســت .بررســی LDA

توانســت موضوعاتــی کامــاً مرتبــط بــا کرونــا را از میــان توییتهــا اســتخراج کنــد .عــاوه
بــر ایــن ،تحلیــل احساســات نیــز نشــان میدهــد بعضــی از توییتهــا بــا واکنشهــای
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منفــی ،نظیــر تــرس ،روبـهرو بودنــد و بعضــی دیگــر ،حــاوی احساســات مثبــت ،نظیــر امیــد
و اعتمــاد بودنــد.
روش تحقیق
در ایــن پژوهــش ،ســعی داریــم با رویکــرد اســتقرایی ،با اســتفاده از توییتــر ،نتیجهگیری
کلــی داشــته باشــیم .از طرفــی ،پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف ،یــک پژوهــش کاربــردی
بهحســاب میآیــد .چــون هــدف آن ،مشــخصکردن چگونگــی اســتفاده از الگوریتمهــای
متـنکاوی شــبکۀ اجتماعــی توییتــر در زمینــۀ نــوآوری اجتماعــی اســت.
دادههــای موردنیــاز ایــن پژوهــش ،از تاریــخ  16ژانویــه  2016تــا  25آگوســت 2020
بــا اســتفاده از توییتهــای حــاوی کلمــۀ کلیــدی و هشــتگهای :کارآفرینــی اجتماعــی
و نــوآوری اجتماعــی و #نوآوری_اجتماعــی و #کارآفرینی_اجتماعــی ،بــه زبــان فارســی،
جمـعآوری شــده اســت .همچنیــن از آن جــا کــه پژوهــش ،درمــورد نظــرات مردمــی اســت
ه حســاب
و بــا متــون توییتهــای کاربــران و آنالیــز متنــی آنــان ســروکار دارد ،کیفــی بــ 
میآیــد از طرفــی ،تعــداد نظــرات و اعمــال وزنهــای مختلــف بــه نظــرات نیــز ،هــدف
کمــی خواهــد بــود؛ درواقــع،
پژوهشــگر بــوده اســت ،در نتیجــه ،بخشــی از ایــن پژوهــشّ ،
کمــی و کیفــی اســت.
ایــن پژوهــش ،ترکیبــی از ّ
بــرای جمــعآوری اطالعــات از توییتــر ،راههــا و روشهــای مختلفــی وجــود دارد کــه
میبایســت بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش ،بهتریــن راه را انتخــاب کنیــم .اســتفاده از
 Twitter Search API، Twitter Streaming Endpoint، Twitter Firehoseو اســتفاده از
کتابخانــه و پکیجهــای موجــود و مرتبــط بــا زبــان برنامهنویســی پایتــون ،از روشهــای
اســتخراج اطالعــات از توییتــر اســت.
بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش و همچنیــن محدودیتهــای APIهــای رســمی
ارائهشــدۀ توییتــر ،بــرای اســتخراج اطالعــات ،روش چهــارم ،یعنــی اســتفاده از کتابخانههــا
و پکیجهــای برنامهنویســی پایتــون و کتابخانــۀ  getOldTweetsنســخۀ  3کــه بــا نســخۀ
 3زبــان برنامهنویســی پایتــون نیــز بهخوبــی ســازگار اســت ،انتخــاب شــد .در مجمــوع،
 1025توییــت بــه زبــان فارســی جم ـعآوری شــد .تاریــخ توییتهــای مذکــور از  16ژانویــۀ
 2016تــا  25آگوســت  2020اســت.
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در راســتای پیادهســازی مــدل ایــن پژوهــش ،بعــد از جمــعآوری اطالعــات ،آنهــا
را م�وـرد پیشپــردازش قرــار دادی�مـ ت��ا بت�وـان بهتریـ�ن نتیج��ه را از آن گرفتــ .در ایــن
پژوهــش ،از ابــزار مت ـنکاوی فارس ـییار اســتفاده شــده اســت .ایــن ابــزار ،مجموع ـهای از
ســرویسها ،ابزارهــا و خدمــات ســفارش متـنکاوی را بــه پژوهشــگران و کسـبوکارها ارائــه
میدهــد .پروژههــای فارســییار ،کدهــای اپلیکیشــن اندرویــدی فارســییار ،پیکرههــا و
نمونــۀ کدهــای اســتفاده از ابزارهــای مختلــف فارســییار ،بهصــورت متنبــاز در دســترس
عموــم ق�رـار دارنـ�د .در ادامــه ،بــه بررســی مراحــل پیشپــردازش و پیادهســازی مــدل اشــاره
میکنیــم.
در ابتــدا ،توییتهــای تکــراری را حــذف کردیــم ،لینکهــا را از متــن توییتهــا شناســایی
و آنهــا را از بیــن متــون پــاک کردیــم .ســپس توییتهــای بــا زبــان غیرفارســی را از مجموعــۀ
دادههــا حــذف کردیــم ،زیــرا ممکــن اســت فــردی بــا هشــتگ بــه زبــان فارســی ،توییتــی بــه
زبــان دیگــر ثبــت کنــد .ســپس ،جمــات را توکنســازی یــا بهعبارتــی ،قطعهقطعــه کردیــم

و در مرحلــۀ بعــد« ،کلمـ ِ
ـات ایســت» کــه درواقــع ،کلماتــی هســتند کــه بهتنهایــی ،معنــای

ِ
کلمــات شناساییشــده حــذف کردیــم .در آخــر نیــز از آن جــا کــه در
خاصــی ندارنــد را از
زبــان فارســی ،کلمــات زیــادی دارای پســوند و پیشــوند هســتند ،ریشــۀ کلمــات را بهمنظــور
پردازشهــای مراح�لـ بع�دـ ب��ه دســت آوردیــم .در شــکل  ،1خالصــۀ فراینــد پیشپــردازش
دادههــا قابلمشــاهده اســت.

شکل  .1مراحل پیشپردازش دادۀ اولیه
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پــس از پیشپــردازش اطالعــات ،ســراغ اســتخراج موضوعــات و تحلیــل احساســات
رفتیــم .بــرای تحلیــل احساســات ،از ابــزار تحلیــل احساســات فارســییار کمــک گرفتیــم؛
بــرای ایــن کار ،دادههــای پیشپردازششــده را بهعنــوان ورودی ،بــه ایــن ابــزار دادیــم
و ایــن ابــزار ،دادههــا را براســاس نمــرۀ احساســی آنالیزشــده ،طبقهبنــدی کــرد ،طبــق
داکیومنــت ایــن ابــزار:
● ●اگــر احســاس بهدسـتآمده ،بــا عــدد یــک برابــر باشــد ،جملــه ،خنثــی و احساســی
در آن شناســایی نشــده است؛
● ●اگــر احســاس بهدســتآمده ،بــا عــدد دو برابــر باشــد ،جملــه ،حــاوی احســاس
مثبــت اســت؛
● ●اگــر احســاس بهدس ـتآمده ،بــا عــدد صفــر برابــر باشــد ،جملــه ،حــاوی احســاس
منفــی اســت.
البتــه ایــن ابــزار ،فعــاً بهصــورت آزمایشــی عرضــه شــده و در حــال توســعه

ً
قطعــا هــر چقــدر بیشــتر از آن اســتفاده شــود ،در آینــده ،عملکــردی بهتــر
اســت ،امــا
خواهــد داشــت .در مرحلــۀ اســتخراج موضــوع ،بــرای آنالیــز موضوعــات توییتهــای
اصلــی ،از مد لســازی موضوعــات براســاس تخصیــص پنهــان دیریکلــه (LDA
) اســتفاده کردیــم؛ هــدف اصلــی از اســتفاده از  LDAدر اینجــا ،پیــدا کــردن موضوعاتــی
اســت کــه در توییتهــا در حــال بحــث هســتند (حســینی و همــکاران.)2020،
 LDAمدلــی بــرای آزمایــش مجموعهدادههــای بــزرگ بــرای تشــخیص شــباهت در
آنهاســت LDA .مثالــی از مد لســازی موضوعــی اســت کــه در نمونــۀ استخراجشــده،
بــه موضوعــات مختلــف تقســیمبندی میشــود LDA .در ابتــدا توســط Pritchard
و  Stephansبهعنــوان یــک تکنیــک یادگیــری ماشــین ،توســعه داده شــد و
بعدهــا کاربــرد آن توســط  Bleiو همــکاران ،توســعه داده شــد (ســاورا و بنــت
 .)2019 ،مد لســازی موضوعــات  ،LDAیــک الگوریتــم غیرنظارتــی یادگیــری ماشــین
اســت کــه تاپیکهــا یــا موضوعــات را از مجموعــۀ اســناد شناســایی میکنــد؛ ایــن
تاپیکهــا مجموعــهای از کلمــات هســتند و بــر ایــن فــرض شناســایی میشــوند
کــه هــر یــک از اســناد را میتــوان بــا توزیــع تاپیکهــا توصیــف و هــر تاپیــک را
میتــوان بــا تقســیمبندی کلمــات توصیــف کــرد .در الگوریتمهــای نظارتــی ،رایانــه،
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پردازشهــای خــود را بــر روی دادههایــی ازپیشبرچسبگذاریشــده انجــام میدهــد،
ی نشــدهاند و
ولــی در الگوریتمهــای غیرنظارتــی ،دادههــا از قبــل ،برچســبگذار 
رایانــه ســعی میکنــد ســاختارهای پنهــان را از ایــن دادههــا اســتخراج کنــد (لیویــد
 .)2013 ،در شــکل  ،2مــدل ابتدایــی  LDAنمایــشدادهشــده کــه قســمت «الــف» تصویــر،
مــدل ابتدایــی و قســمت «ب» ،بــر پایــۀ توزیــع موضــوع اســت.
پارامترهای مدل عبارتاند از:
● ● Mتعداد متنها.
● ● Nتعداد کلمات در هر متن.
● ● Kتعداد موضوعات.
● ● : αپارامتر توزیع پیشین دیریکله برای عناوین بهازای هر متن است .
● ● : βپارامتــر توزیــع پیشــین دیریکلــه بــرای توزیــع کلمــات بــهازای هــر موضــوع
(تاپیــک) اســت .

● ●  :θiتوزيع عناوین برای متن -iام است .
● ●  :ϕkتوزيع كلمات برای موضوع (تاپیک) -kام .
● ● :zmnموضوع  -mامین کلمه در  -nامین متن .
● ●  -m :wmnامین کلمه در  -nامین متن .
● ● :ϕماتریــس  K*Vتوزیع-دیریکلــه پارامترهــای موضــوع -کلمــه و  Vتعــداد
واژ ههاســت.
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شکل  .2مدل ابتدایی LDA

خوشــبختانه ،بــاوجــود کتابخانههــای پایتــون ،دیگــر نیــازی بــه ایــن محاســبات پیچیده
وجــود نــدارد و تمــام کارهــا بهوســیلۀ زبــان برنامهنویســی پایتــون و کتابخانههــای
موجــود و مرتبــط در آن انجــام میشــود .در ایــن پژوهــش ،از کتابخانــۀ  genismپایتــون
اســتفاده شــده اســت؛ تمــام مد لهــای ایــن کتابخانــه ،موردآزمایــش و آمــوزش قــرار
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گرفتهانــد .کتابخانــۀ  genismهیچگونــه محدودیتــی نــدارد ،بهصــورت کامــاً متنبــاز
در اختیــار کاربــران قــرار میگیــرد و کاربــران میتواننــد هــر مجموعـهداده بــا هــر حجمــی را
بهوســیلۀ آن ،مــورد پــردازش قــرار دهنــد.
در ایــن مقالــه نیــز از کتابخانــۀ  genismو ابــزار  LdaModelاســتفاده شــده اســت؛ ایــن
مــدل ،ورودیهــای مختلفــی میگیــرد کــه بعضــی از آنهــا اجبــاری و بعضــی اختیاریانــد.
ایــن ابــزار ،بــرای شــروعبهکار ،بــه دیکشــنری بهدسـتآمده از مجموعـهداده و مجموعـهای
از متــون ،بهعنــوان ورودی نیــاز دارد و تعــداد موضوعــات استخراجشــدۀ نهایــی و
متغیرهــای مــدل  ،ldaدیگــر ورودیهــای اختیــاری هســتند .درصورتیکــه ورودیهــای
اختیــاری را نیــز بــه ایــن مــدل بدهیــم ،ورودی دادهشــدۀ مــا اولویــت بیشــتری یافتــه و
مقــدار ورودی دادهشــدۀ مــا را بــرای محاســبۀ مــدل در نظــر میگیــرد.
بــرای اســتخراج موضــوع از متــن توییتهــا ،بــه توســعۀ مــدل و بررســی و آزمــون
ایــن مــدل ،نیــاز اســت تــا بتوانیــم بهتریــن عملکــرد آن را متناســب بــا ورودی دادهشــده
بــه آن تشــخیص دهیــم؛ بنابرایــن ،بــه تعریــف برخــی از معیارهــا میپردازیــم .سرگشــتگی
یکــی از معیارهــای ارزیابــی اســت و بهطــور گســترده ،بــرای ارزیابــی مــدل زبــان از آن
اســتفاده میشــود .ایــن مفهــوم ،نشــان میدهــد کــه چگونــه یــک مــدل ،بــا دادههــای

جدیــدی کــه قبــاً مشــاهده نکــرده ،رفتــار میکنــد و واکنــش غیرطبیعــی نشــان میدهــد
و یــا بهنوعــی شــگفتزده میشــود .معیارهــای وابســتگی موضــوع ،بــا اندازهگیــری میــزان
شــباهت معنایــی بیــن کلمــات (بــا امتیــاز بــاال) موجــود در موضــوع بــه دســت میآیــد.
ایــن اندازهگیــری بــه تمایــز بیــن موضوعــات قابلتفســیر معنایــی و موضوعــات مصنوعــی
اســتنباط آمــاری کمــک میکنــد .هــر چــه در مــدل مــا ،میــزان سرگشــتگی ،کمتــر و میــزان
وابســتگی موضوعــی ،بیشــتر باشــد ،مدلــی بهینهتــر خواهیــم داشــت.
بــرای مصورســازی نتایــج مــدل  LDAنیــز ،از کتابخانــۀ  pyLDAvisاســتفاده کردیــم .ایــن
کتابخانــه بــه کاربــران کمــک میکنــد بیشــتر و راحتتــر بــا موضوعــات استخراجشــده
از مــدل  LDAارتبــاط برقــرار کننــد .ایــن کتابخانــه ،از اطالعــات استخراجشــدۀ مــدل LDA
اســتفاده میکنــد و یــک خروجــی مصــور تحــتوب بــه کاربــر نشــان میدهــد.
ابــر کلمــات ،ابــزاری بســیار مناســب بــرای مصورســازی کلمــات و تکــرار آنهــا در حجــم وســیعی از متــون
هســتند .در ایــن پژوهــش نیــز ،از ابــزار  word_cloud_faبــرای رســم ابــر کلمــات اســتفاده شــده اســت.
دوره 4
پیاپی 12
تابستان 1400

56

شبکههای اجتماعی در خدمت نوآوری ...

یافتهها
نتایــج تحلیــل احساســات نشــان میدهــد کــه در متــون نــوآوری اجتماعــی تعــداد 21
توییــت بــا حــس منفــی 57 ،توییــت بــا حــس مثبــت و  1توییــت با حــس خنثی تشــخیص
داده شــدهاند و در متــون کارآفرینــی اجتماعــی ،تعــداد  117توییــت بــا حــس منفــی213 ،
توییــت بــا حــس مثبــت و  17توییــت بــا حــس خنثــی تشــخیص داده شــدهاند کــه البتــه
نبایــد وجــود عبــارات طنزآمیــز و کنایهآمیــز را در زبــان توییتــر فارســی نادیــده گرفــت ،زیــرا
وجــود طنــز و کنایــه در متــون ،قــدرت تشــخیص احساســات نهفتــه را کاهــش میدهــد.
بررســی هایپرپارامترهــا بــر روی
در اســتخراج موضــوع ،بعــد از انجــام تســتها و
ِ
 75درصــد دادههــا ،مشــخص شــد کــه مــدل مــا بــا هایپرپارامترهــای آلفــا برابــر بــا
 0.91و اتــا برابــر بــا  0.91و  9تعــداد موضــوع ،بهتریــن میــزان وابســتگی بــا عــدد  0.70و
سرگشــتگی  -7.19را بــه دســت آورده کــه میــزان بســیار مناســبی اســت .بــا توجــه بــه نتایج
بهدســتآمده از مــدل حاصــل از متــون توییــت نــوآوری اجتماعــی ،مــدل را بــا بهتریــن
عملک��رد خ�وـد اجرــا کردی��م و نتایــج زیــر ب��ه دس�تـ آمدــ .در مرحلــۀ بعــد ،میبایســت بــا
توجــه بــه کلمــات موضــوع بهدســتآمده را در قالــب یــک جملــه توصیــف کــرد (ســاورا
و همکاران.)2019 ،

شکل  .3تصویری از خروجی  pyLDAبهدستآمده برای موضوعات نوآوری اجتماعی
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ی مختلــف معنایــی دیــده
در تصویــر  ،3توزیــع موضوعــات مختلــف در نواحــ 
میشــود .همچنیــن در گوشــۀ ســمت چــپ تصویــر نیــز راهنمــای میــزان همپوشــانی
معنایــی موضوعــات استخراجشــده ،بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .بــا توجــه بــه
توزیــع موضوعــات و همپوشــانیها ،میتــوان گفــت موضوعــات  6 ،4 ،1و  9بــا دیگــر
موضوعــات ،تداخــل ندارنــد و بــه موضوعاتــی جداگانـه اشــاره میکننــد ،درحالیکــه ســایر
موضوعــات ،از نظــر معنایــی بــه موضوعاتــی واحــد اشــاره میکننــد .در ادامــه ،موضوعــات
استخراجشــده از توییتهــای نــوآوری اجتماعــی را مشــاهده میکنیــم:
جدول  .3موضوعات نوآوری اجتماعی
موضوع

توضیح موضوع

موضوع 1

احداث گلخانه و دندانپزشکی در جنوب کشور

موضوع 4

برگزاری رویدادهایی برای آگاهی از ایدههای بانوان

موضوع 6

فعالیتهای دانشبنیان در زمینههای فرهنگی ،طبیعی ،اقتصادی

موضوع 9

برگزاری رویدادهایی درمورد آلودگی ،خشکسالی و سالمت

سایر موضوعات

فراخوان فرصتهای مطالعاتی و برپایی رویدادهایی برای توانمندسازی بانوان و همچنین
شناسایی فرصتهای کارآفرینی برای حل مشکالت اقتصادی

بــرای دادههــای مربــوط بــه کارآفرینــی اجتماعــی نیــز ،مــدل آزمایــش شــدۀ خــود بــا
هایپرپارامترهــای بهدســتآمده را اجــرا میکنیــم کــه میــزان وابســتگی 0.58 ،و میــزان
سرگشــتگی -7.8 ،اســت کــه اعــداد مناســبی هســتند .بــا توجــه بــه آموزشهای دادهشــده
و نتایــج بهدسـتآمده از مــدل حاصــل از متــون توییــت کارآفرینــی اجتماعــی ،مــدل را بــا
بهتریــن عملکــرد خــود اجــرا کردیــم و نتایــج زیــر بــه دســت آمــد.
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شکل 4؛ تصویری از خروجی  pyLDAبرای موضوعات کارآفرینی اجتماعی

در شــکل  ،4توزیــع موضوعــات مختلــف در نواح ـی مختلــف معنایــی دیــده میشــود.
همچنیــن در گوشــۀ ســمت چــپ تصویــر نیــز راهنمــای میــزان همپوشــانی معنایــی
موضوعــات استخراجشــده ،بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت .بــا توجــه بــه توزیــع
موضوعــات و همپوشــانیها ،میتــوان گفــت موضوعــات  4 ،3و  5بــا دیگــر موضوعــات

تداخــل ندارنــد و کامــاً مســتقل هســتند ،درحالیکــه ســایر موضوعــات ،از نظــر معنایــی بــه
موضوعاتــی واحــد اشــاره میکننــد .در ادامــه ،موضوعــات استخراجشــده از توییتهــای
کارآفرینــی اجتماعــی را مشــاهده میکنیــم.
جدول 4؛ موضوعات کارآفرینی اجتماعی
موضوع

توضیح موضوع

موضوع 3

ایجاد کارگاههایی برای توسعه و حمایت از اشتغال در منطقۀ چابهار

موضوع 4

کمک عموم جامعه به کارآفرینی بانوان روستایی

موضوع 5

برپایی رویدادهای رایگان برای شناسایی فرصتها و ایدههای کارآفرینی افراد دارای معلولیت و
آگاهی از آخرین تحقیقات بینالمللی حوزۀ کارآفرینی

سایر

مشکالت و عدم مشارکت در جذب سرمایۀ بخش خصوصی در پروژههای کارآفرینی با اشاره به

موضوعات

مشارکت اجتماعی در حمایت از بیمۀ اجتماعی
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در ادامــه ،ابــر کلمــات موجــود در دادههــا را مشــاهده میکنیــم ،هــر چــه ابعــاد کلمــه،
بزرگتــر باشــد ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه تکــرار بیشــتری داشــته اســت .همانطــور کــه
در تصاویــر مشــخص اســت ،کلمــات زائــد ،بهدرســتی حــذف شــدهاند و در ابــر کلمــات
بــه چشــم نمیخورنــد .همچنیــن کلمــات کلیــدی کــه دادههــا را براســاس آنهــا جم ـعآوری
کردیــم (نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی) ،از ســایر کلمــات ،بزرگترنــد کــه نشــان
میدهــد تکــرار آن ،بیشــتر بــوده و بهعنــوان کلمــۀ اصلــی مجموعهدادههــای خــود
شــناخته میشــوند.

شکل  .5ابر کلمات توییتهای نوآوری اجتماعی

شکل  .6ابر کلمات توییتهای کارآفرینی اجتماعی
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بحث و نتیجهگیری
توییتــر بهعنــوان یکــی از شــبکههای اجتماعــی محبــوب ،منبعــی غنــی از اطالعــات اســت
و کاربــران زیــادی ،احساســات ،نظــرات و اتفاقــات روزمــرۀ خــود را در آن ،بــا یکدیگــر بــه
اشــترک میگذارنــد .پــردازش ایــن حجــم از اطالعــات بــا اســتفاده از روشهــای ســنتی،
بســیار زمانبــر و البتــه پرریســک خواهــد بــود .لــذا بــه کمــک دادهکاوی و متــنکاوی،
میتــوان ایــن دادههــا را بهخوبــی موردپــردازش قــرار داد و از نتیجــۀ ایــن پردازشهــا،
در تصمیمگیــری مربــوط بــه طرحهــا و پروژههــای مختلــف اســتفاده کــرد تــا طرحهــا
مقبولیــت بیشــتری پیــدا کننــد و دغدغــۀ اصلــی مــردم در آنهــا ،در نظــر گرفتــه شــود.
نــوآوری اجتماعــی نیــز بهعنــوان یــک پدیــدۀ اجتماعــی ،بــا هــدف افزایــش رفــاه جامعــه
و حــل معضــات اجتماعــی پدیــد آمــده اســت .در ایــن پژوهــش ،توانســتیم ابتــدا بــا
تحلیــل احساســات ،نشــان دهیــم کــه مــردم نســبت بــه طرحهــای نــوآوری اجتماعــی و
کارآفرینــی اجتماعــی ،حســی مثبــت دارنــد و ســپس بــا کمــک مد لســازی موضوعــی ،LDA
از دادههــای توییتــر مرتبــط بــا نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی اطالعــات مفیــدی
اســتخراج کنیــم.
اطالعــات و بینشهــای مفیــدی همچــون :توجــه بــه صنایعدســتی روســتایی ،حمایــت
از کارآفرینــان در جــذب ســرمایه ،توجــه بــه منطقــۀ چابهــار و جنــوب کشــور ،افزایــش رفــاه
زندگــی مــردم ،و افــراد معلــول و توجــه بــه معضــل کــودکان کار ،مــوارد مهمــی بودنــد
کــه در توییتهــای کاربــران دیــده میشــدند .بــا توجــه بــه ابــر کلمــات و موضوعــات
استخراجشــده ،بهراحتــی میتــوان مــوارد پرتکــرار توییتهــای کاربــران را تشــخیص داد
و اطالعــات مفیــدی را کــه بــه آنهــا اشــاره شــده ،بــه دســت آورد:
● ●در متــون نــوآوری اجتماعــی ،مــواردی همچــون :همایشهــای دانشــگاهی و
برگــزاری اســتارتاپویکندهایی بهمنظــور شناســایی ایدههــای مختلــف ،دیــده
میشــود کــه نشــان میدهــد پژوهشهــا و مطالعــات نظــری در ایــن زمینــه،
بهخوبــی درحا لانجــام اســت؛
● ●دغدغههــا و موضوعاتــی همچــون :خشکســالی ،آلودگــی و طبیعــت ،شناســایی
شــد کــه نشــان میدهــد مــردم بــه ایــن معضــات آگاه هســتند و بــرای حــل آنهــا
بــا یکدیگــر در توییتــر ،گفتوگــو میکننــد؛
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● ●در متــون نــوآوری اجتماعــی ،بــه لــزوم ارتقــای ســطح رفــاه در مناطــق جنــوب
کشــور در قالــب مــواردی همچــون تأســیس دندانپزشــکی اشــاره شــده اســت؛
● ●کــودکان کار نیــز یکــی از مــوارد دیدهشــده در متــون نــوآوری اجتماعــی هســتند
کــه نشــان میدهــد مــردم ســعی دارنــد بهوســیلۀ نــوآوری اجتماعــی ،بــه کــودکان
کار کمــک کننــد .در نتیجــه ،میتــوان در طرحهــای مربــوط بــه خدمترســانی بــه
کــودکان کار از نــوآوری اجتماعــی بهــره بــرد؛
● ●در دادههــای مــا ،موضــوع توانمندســازی بانــوان کامــاً بــه چشــم میخــورد کــه
نشــان میدهــد تقویــت بانــوان و تغییــر ذهنیــت پیرامــون ایــن موضــوع ،در ایــران
اتفــاق افتــاده و مــردم نیــز نســبت بــه آن آگاهــی دارنــد .بنابرایــن ،میتــوان در
طرحهــای مختلــف ،بــا توجــه بــه ســطح مقبولیــت بــاال نســبت بــه رهبــری بانــوان،
از آنهــا کمــک گرفــت؛
● ●در مجموعهدادههــای مــا ،بــه کمــک بــه افــراد دارای معلولیــت و افزایــش کیفیــت
زندگــی آنهــا اشــاره شــده اســت ،مــردم نیــز در توییتــر ،پیرامــون ایــن موضــوع
صحبــت کــرده و نســبت بــه آن آگاهــی دارنــد؛
● ●در موضوعــات بهدس ـتآمده ،موضــوع کمــک و حــل مشــکالت اجتماعــی و البتــه
کارآفرینــی منطقــۀ چابهــار بــه چشــم میخــورد کــه نشــان میدهــد مــردم نســبت
بــه ایــن موضــوع ،آگاهــی و دغدغــه دارنــد و الزم اســت کارهــای بیشــتری در ارتباط
بــا ایــن موضــوع انجــام شــود همچنیــن مــردم از پتانســیل منطقــۀ چابهــار آگاهاند،
بــه فکــر مســئلۀ اشــتغال در ایــن منطقــه هســتند و اگــر مســئلۀ اشــتغال در

چابهــار بهدرســتی حــل شــود ،مسـ ً
ـلما نتایــج مفیــدی بــه دســت خواهــد آمــد؛

● ●در موضوعــات و مــوارد شناختهشــده ،موضــوع صنایعدســتی و کارآفرینــی بــه
چشــم میخــورد و بــا توجــه بــه ظرفیتهایــی کــه کشــورمان در ایــن حــوزه دارد،
میتــوان طرحهــای کارآفرینــی بیشــتری را -بهخصــوص بــرای بانــوان روســتایی،
بهمنظــور اشــتغا لزایی و حــل مشــکالت اقتصــادی -ایجــاد کــرد؛
● ●یکــی دیگــر از موضوعــات شناساییشــده -کــه جــزء دغدغههــای اصلــی مــردم
نیــز بــه شــمار مــیرود -بحــث اشــتغال اســت کــه بــا توجــه بــه موضوعــات و
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مــوارد پرتکــرار ،بــا شناســایی فرصتهــای کارآفرینانــه درراســتای حــل مشــکالت
اقتصــادی ،میتــوان در بحــث اشــتغال نیــز شــاهد پیشــرفتهایی بــود؛
● ●از دیگــر موضوعاتــی کــه شناســایی شــده ،مشــکل جــذب ســرمایه در پروژههــای
کارآفرینــی اســت کــه سیاســتگذاران میتواننــد ایــن موضــوع را ّ
مدنظــر داشــته
باشــند تــا تســهیالت بیشــتری در اختیــار کارآفرینــان -و بهویــژه کارآفرینــان
اجتماعــی -قــرار گیــرد.
تصمیمگیرنــدگان و مدیــران ســازمانها و همچنیــن کارآفرینــان اجتماعــی ،میتواننــد
بــا توجــه بــه مــوارد مطرحشــده در بــاال ،طرحهایــی را اجــرا کننــد کــه بیشــتر مــردم،
نســبت بــه آنهــا دغدغــه دارنــد تــا در برنامهریزیهــای خــود ،هدفگیــری درســتی داشــته
باشــند .از ایــن طریــق ،میتــوان مشــارکت مــردم در اینگونــه طرحهــا را نیــز بیشــتر
کــرد کــه در نهایــت ،میتوانــد منجــر بــه افزایــش رفــاه ســطح کلــی جامعــه شــود .بــرای
پژوهشهــای آینــده نیــز میتــوان شــبکههای اجتماعــی دیگــر را موردپــردازش قــرار
داد تــا طیفــی گســتردهتر از کاربــران ،پوشــش داده شــوند .عــاوه بــر ایــن ،میتــوان از
موضوعــات استخراجشــدۀ ایــن پژوهــش ،بهعنــوان دادۀ اولیــه بــرای اســتخراج دادههــای
مرتبــط بــا آن و پردازشهــای بیشــتر بــرای بررســی هــر چــه عمیقتــر هــر موضــوع اســتفاده
کــرد.
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