
37

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه/ دوره چهارم/ شماره 2 / پیاپی 12/تابستان1400/ 66_37
Quarterly Scientific Journal of Interdisciplinary Studies in Communication & Media, Summer 2021, 37_66 

 شبکه های اجتماعی در خدمت نوآوری و کارآفرینی اجتماعی

 )مطالعۀ موردی: توییتر(

علی اصغر سعدآبادی1، فراز مهر آیین2، زهره رحیمی راد3

تاریخ دریافت:1400/5/15      تاریخ پذیرش:1400/6/21

چکیده

ــه اشــتراک  ــا ســایرین ب ــد و نظــرات خــود را ب ــف، عقای ــران بســیاری در شــبکه های اجتماعــی مختل امــروزه، کارب

ــار از  ــی سرش ــه مخزن ــا را ب ــی، آنه ــبکه های اجتماع ــده در ش ــام تولیدش ــای خ ــوه داده ه ــم انب ــد. حج می گذارن

ــد در  ــا می توان ــه آنه ــه ب ــه توج ــرده ک ــل ک ــران تبدی ــماری از کارب ــداد بی ش ــای تع ــا و دغدغه ه ــکار، ایده ه اف

ــا اســتفاده  تصمیم گیری هــای خــرد و کالن، نقشــی تعیین کننــده  داشــته  باشــد. ایــن پژوهــش درصــدد اســت ب

از روش هــای متــن کاوی در توییتــر، بــه شناســایی دغدغه هــای اجتماعــی افــراد جامعــه بپــردازد تــا در طرح هــای 

آتــی نــوآوری و کارآفرینــی اجتماعــی، از آنهــا اســتفاده شــود. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، توییت هــای مرتبــط 

ــا اســتفاده  ــا به کارگیــری روشــی نویــن، از توییتــر، اســتخراج و ب ــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی، ب ــا ن ب

از تکنیک هــا و الگوریتم هــای متــن کاوی، ازجملــه: مدل ســازی موضوعــی LDA و تحلیــل احساســات، بررســی 

ــی  ــه موضوعات ــی اجتماعــی، بیشــتر ب ــران، در حــوزۀ کارآفرین ــن کاوی نشــان می دهــد کارب شــدند. یافته هــای مت

ــگان به منظــور شناســایی ایده هــا،  ــه مســئلۀ اشــتغال در چابهــار، برگــزاری رویداد هــای رای ــزوم توجــه  ب ــد: ل مانن

ــز،  ــی نی ــوآوری اجتماع ــوزۀ ن ــد. در ح ــی پرداخته ان ــای کارآفرین ــرمایه در پروژه ه ــذب س ــکالت ج ــا و مش فرصت ه

ــه  ــز دندان پزشــکی، تأســیس گلخان ــن، ســاخت مراک ــه معلولی ــزوم توجــه  ب ــی همچــون: ل ــه موضوعات ــران ب کارب

ــل  ــن، تحلی ــر ای ــالوه  ب ــد. ع ــان داده ان ــتری نش ــه بیش ــوان، توج ــازی بان ــور و توانمندس ــی کش ــق جنوب در مناط

احساســات توییت هــای فارســی دربــارۀ کارآفرینــی و نــوآوری اجتماعــی، حاکــی از مثبــت بــودن نتایــج اســت. بــا 

توجــه بــه نتایــج به دســت آمده، می تــوان در برنامه ریزی هــا و تصمیم گیری هــای آینــده، طرح هایــی را بــرای 

ــدی  ــزان رضایتمن ــای می ــه ارتق ــد ب ــر می توان ــن  ام ــت، ای ــه در نهای ــرد ک ــه اجــرا ک ــن دغدغه هــا در جامع ــع ای رف

مــردم و ســطح رفــاه آنهــا بینجامــد.
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مقدمه

در ســال های اخیــر، مفهــوم نــوآوری اجتماعــی در بیــن دانشــگاهیان فراگیــر شــده اســت، 

هــر چنــد تعریــف آن مبهــم اســت )ماكیــس1 و همــکاران، 2018(. مبنــای مــا در ایــن مقالــه، 

تعریفــی اســت کــه مــک کالــوم و همــکاران، از نــوآوری اجتماعــی ارائــه داده انــد )مــک کالوم 

ــزار  ــی، کارگ ــۀ اجتماع ــک رابط ــوان ی ــی به عن ــوآوری اجتماع ــی ن ــکاران، 2009(؛ یعن و هم

ــوان  ــًا به عن ــوآوری، صرف ــدار ن ــوع پر طرف ــتا، موض ــن راس ــاز. در همی ــی و توانمندس جمع

تالشــی اجتماعــی بــرای افزایــش رفــاه جامعــه تعریــف می شــود کــه بــرای مشــخص شــدن 

بهتــر مفهــوم آن، بایــد معانــی و ارتبــاط بیــن فعالیت هــای اجتماعــی، نــوآوری اجتماعــی و 

رفــاه اجتماعــی به خوبــی ارزیابــی شــود )هوالــدت و شــوارتز2، 2017(.

البتــه تالش  هایــی بــرای ارائــۀ تعریفــی جامــع در ادبیــات نیــز توســط برخــی از 

ــۀ تعریفــی واضــح و  پژوهشــگران انجــام شــده اســت؛ واکاوی تعریف هــای موجــود و ارائ

یکپارچــه از نــوآوری اجتماعــی، امــری ضــروری به  حســاب می آیــد. تعریــف جامــع و واضــح 

می توانــد بــه برداشــت و درک مشــترک و منطقــی ایــن موضــوع کمــک کنــد )خدایــاری و 

.)1398 نیل فروشــان، 

بــا  وجــود تالش هــا و پژوهش هایــی کــه در ادبیــات، در ارتبــاط بــا نــوآوری اجتماعــی 

انجــام شــده، هنــوز تعریفــی جامــع بــرای نــوآوری اجتماعــی ارائــه نشــده اســت. از طرفــی، 

ــه  ــا ب ــه، در آنه ــورت روزان ــه به ص ــد ک ــادی دارن ــران زی ــی، کارب ــبکه های اجتماع ــروزه ش ام

ــری، فرصت هــای  ــد یادگی ــر فراین ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــن شــبکه ها، ب ــد. ای فعالیــت می پردازن

حــل مســئله و پیاده ســازی ایده هــا، پتانســیل زیــادی دارنــد. عــالوه بــر ایــن، می تــوان بــا 

ــوان عاملــی مهــم در شــکل گیری ایده هــا- به خوبــی،  کمــک گرفتــن از ایــن شــبکه ها- به عن

نــوآوری را تشــخیص داد. از  ایــن  رو، شــبکه های اجتماعــی می تواننــد باعــث ارتقــای 

فرایندهــای نــوآوری شــده و فرصت هــای بیشــتری را بــرای یادگیــری فراهــم کننــد )کولــک3، 

 .)2013

بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــبکه های اجتماعــی بــرای مدیــران کســب و کارهای 

1.  Marques

2. Howaldt & Schwarz

3. Kolleck



39

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

شبکه های اجتماعی در خدمت نوآوری ...

ــل  ــردم تبدی ــوم م ــا عم ــا ب ــط آنه ــت رواب ــتای مدیری ــم درراس ــزاری مه ــه اب ــی، ب اجتماع

شــده اند. همچنیــن ایــن شــبکه ها بــه کانالــی محبــوب بــرای مردمــی تبدیــل شــده اند کــه 

دوســت دارنــد ایده  هــای خــود را بــه اشــتراک گذاشــته و روابطــی جدیــد را شــکل دهنــد. 

در ایــن میــان، محتوا  هــای تولید شــده توســط کاربــر، منبعــی بســیار مناســب بــرای بررســی 

پدیده  هــای اجتماعــی اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســئله، داده کاوی شــبکه  های اجتماعــی، 

ــاص  ــی خ ــه موضوع ــبت ب ــردم نس ــوم م ــرات عم ــا و نظ ــی الگو  ه ــرای بررس ــر ب ــی مؤث راه

ــل  ــی به دلی ــبکه  های اجتماع ــروزه ش ــه ام ــر آن ک ــۀ دیگ ــو1، 2018(. نکت ــن و ه ــت )ش اس

نقــش مهمــی کــه در ارتباطــات میان فــردی دارنــد، بیشــتر موردتوجــه پژوهشــگران 

ــتفاده از  ــده اس ــث ش ــان، باع ــت های آن ــران و پس ــمار کارب ــش ش ــد. افزای ــرار گرفته ان ق

سیســتم  های پیشــنهادگر در ایــن شــبکه  ها معمــول شــود؛  سیســتم های پیشــنهادگر، 

ــد  ــرار می دهن ــا ق ــترس آنه ــانی در دس ــران را به آس ــۀ کارب ــد و موردعالق ــات مفی موضوع

ــکاران، 1394(. ــازاده و هم )میرزاآق

یکــی از شــبکه های اجتماعــی پرطرفــدار، توییتــر اســت کــه افــراد در آن، به طــور روزانــه، 

ــات  ــون تجربی ــی همچ ــد و اطالعات ــود آگاه می کنن ــرۀ خ ــات روزم ــران را از اتفاق ــر کارب دیگ

خــود را بــا آنهــا بــه اشــتراک می گذارنــد )نظــری و همــکاران، 1398(. ایــن شــبکه، یکــی از 

ــرای  ــران، از آن ب ــت و کارب ــگ2 اس ــایت های میکروبالگین ــن وب س ــن و محبوب تری بزرگ تری

ــای  ــر روی داده  ه ــی ب ــز خوب ــر آنالی ــن  رو، اگ ــد، از  ای ــتفاده می  کنن ــود اس ــرات خ ــان نظ بی

آن انجــام گیــرد، اطالعاتــی مفیــد بــرای تصمیم گیــری بــه دســت می  آیــد )پرهانتــو و 

همــکاران3، 2020(. همچنیــن توییتــر، مهم  تریــن رســانۀ اجتماعــی اســت کــه پژوهشــگران 

بین المللــی  ســطح  در  خــود  پژوهشــی  برون  داد  هــای  به اشــتراک  گذاری  بــرای  آن  از 

ــرای مطالعــۀ اثرگــذاری اجتماعــی پژوهــش  اســتفاده می  کننــد و قابلیت  هــای فراوانــی را ب

دارد. برخــالف آنچــه تصــور می  شــود، توییتــر بــرای محتوا  هــای علمــی نیــز مناســب اســت 

ــه اشــتراک گذاشــته  ــران ب و توییت  هــای زیــادی درمــورد مقــاالت علمــی در آن، بیــن کارب

می  شــود )عرفان منــش، 1397(. اولــوا و همــکاران4 )2016( بیــان می  کننــد کــه امــروزه 

1 . Shen & Ho

2 .  Microblogging  : به اشتراک گذاری مطالب و به روزرسانی  های کوتاه.

3 . Prehanto

4 . Ulloa
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توییتــر، بــه ابــزاری بــرای اندازه  گیــری نبــض بشــریت تبدیــل شــده اســت: بالفاصلــه صدهــا 

ــتراک  ــه اش ــی ب ــبکۀ اجتماع ــن ش ــق ای ــازمان دهی و از طری ــی، س ــی جهان ــش  اجتماع جنب

ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــذارد. ب ــر می گ ــث تأثی ــوع موردبح ــر درک موض ــود و ب ــته می ش گذاش

مــوارد، می  تــوان گفــت توییتــر، بــرای بررســی پدیده  هــای اجتماعــی ماننــد: نــوآوری 

اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی، فضــای مناســبی اســت.

ــده ای  ــتر پدی ــر دو، بیش ــی، ه ــی اجتماع ــی و کارآفرین ــوآوری اجتماع ــه ن ــا ک از آن ج

اجتماعــی بــه حســاب می آینــد، بایــد در تصمیم گیری هــا، بــه نظــر و عقیــدۀ مــردم توجــه 

ــدگان،  ــر تصمیم گیرن ــع، اگ ــناخت. درواق ــی را ش ــالت اجتماع ــوان معض ــر بت ــا بهت ــرد ت ک

در تصمیم گیری هــای خــود، بــه نظــرات مــردم توجــه نداشــته باشــند، ممکــن اســت 

ــا ایــن مقدمــه، می تــوان گفــت در  ــد. ب به درســتی، معضــالت اجتماعــی را شناســایی نکنن

دنیــای امــروز، الزم اســت کســب و کار ها اطالعــات خــود را از شــبکه های اجتماعــی دریافــت 

ــرات  ــر نظ ــل نش ــی، مح ــبکه  های اجتماع ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع کنن

افــراد مختلــف جامعــه هســتند، می  تــوان بــا اســتفاده از آنهــا، اطالعــات مناســبی را بــرای 

ــه  ــا درنظرگرفتــن مــوارد گفته شــده، در ایــن پژوهــش ب تصمیم گیری هــا اســتخراج کــرد. ب

ــا  ــی، ب ــی اجتماع ــی و کارآفرین ــوآوری اجتماع ــدۀ ن ــون دو پدی ــردم پیرام ــرات م کاوش نظ

اســتفاده از داده  هــای توییتــر پرداخته ایــم تــا بتوانیــم احساســات مردمــی و مــوارد نهفتــه 

ــم. ــتخراج کنی ــده را اس ــات مطرح ش ــا موضوع ــی ب در توییت  های

مرور ادبیات

نــوآوری اجتماعــی را می    تــوان راه  حلــی نویــن و مردمــی بــرای بســیاری از معضــالت اجتماعــی 

دانســت، امــروزه، نمونه  هــای بــارزی از ایــن پدیــده را در جامعــه شــاهد هســتیم، ماننــد: 

نقــش نــوآوری اجتماعــی در طرح هــای عدالــت غذایــی و... بــه بــاور بســیاری از محققــان، در 

شــرایطی کــه جوامــع بــا چالش  هــای جــدی اجتماعــی رو  بــه  رو هســتند، نــوآوری اجتماعــی 

می  توانــد بــا درگیــر کــردن همــۀ افــراد، راه حل هایــی نوآورانــه   را بــرای حــل معضــالت ارائــه 

ــع  ــری مناب ــر به کارگی ــالوه ب ــد ع ــده می توان ــن پدی ــن، ای ــتکار ،1397(. همچنی ــد )کش ده

ــه  ــد، به طوری کــه راهــکار، ب ــرای پذیــرش راهــکار مجــاب کن اجتماعــی، بازیگــران دیگــر را ب

بخشــی از جامعــه تبدیــل شــود. هــدف نــوآوری اجتماعــی ایــن اســت کــه ارزشــی را کــه 

می توانــد بــرای جامعــه خلــق کنــد، بــه حداکثــر برســاند )ســعدآبادی و همــکاران،1395(.
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 ،1 از دیــدگاه محققــان مختلــف، در جــدول شــمارۀ  اجتماعــی  نــوآوری  تعاریــف 

اســت. قابل مشــاهده 

جدول شمارۀ 1. تعاریف مختلف نوآوری اجتماعی  )چیتسازان و صادقی کیا، 1397(

منبعتعریف نوآوری اجتماعی

ایده های جدید محصوالت، خدمات، یا مدل ها هستند که به صورت هم زمان، 
نیازهای اجتماعی را برطرف می کنند و روابط یا همکاری های اجتماعی جدیدی را خلق 

می کنند.
Murray et al., 2010

به ایده ها، نهادها یا شیوه های جدیدی اشاره دارد که هدف شان، رسیدگی به 
مسائل اجتماعی است، بنابراین، ممکن است شامل شیوه های جدید فعالیت برای 
کاهش فقر و تبعیض، یا خدمات و سازمان های جدید برای مراقبت از بیماران باشد.

Bacon et al, 2008

ایده ها، نهادها یا شیوه های کاری جدید هستند که در مقایسه با رویکردهای 
موجود، به شکلی مؤثرتر، به نیازهای اجتماعی رسیدگی می کنند.

Social Innovation
Europe, 2012

با به کارگیری مشارکت افراد، برای بهبود رفاه اجتماعی اقدام می کند و هدف آن، ارائۀ 
راه حل برای مسائل فردی و اجتماعی است.

OECD, 2010

نوآوری پایدار یا فراگیر یا نوآوری اجتماعی، نوآوری هایی هستند که برای کسب وکار، 
مشتری، محل یا اجتماع، ارزش افزوده ایجاد کنند.

Joshi, 2010

یک نوآوری، هنگامی نوآوری اجتماعی نامیده می شود که پتانسیل بهبود کمیت یا 
کیفیت زندگی مردم را داشته باشد.

Pol & Ville, 2009

محصوالت جدید، خدمات جدید، مدل های جدید کسب وکار، فرایندهای جدید 
کانال های توزیع جدید و غیره، آن گاه که به صورت هم زمان، به حل چالش های 

جهانی مربوط به موضوعات محیطی و اجتماعی می پردازند.
Bisgaard, 2009

راه حلی جدید برای مشکالت اجتماعی که نسبت به راه حل های موجود، مؤثرتر، 
کارآمدتر، پایدارتر یا عادالنه تر است و ارزش ایجادشدۀ ناشی از آن، در درجۀ اول، 

به جای افراد، به جامعه- به عنوان یک کل- تعلق می گیرد.
Phills , et al 2008

به فعالیت ها و خدمات نوآورانه ای اشاره دارد که هدف شان، رسیدگی به نیازهای 
اجتماعی است و عمدتًا نیز توسط سازمان هایی که اهداف اجتماعی برای شان 

اولویت دارد، انجام می شوند.
Mulgan, 2006

به عنوان رویکردهای جدید در پرداختن به نیازهای اجتماعی تعریف می شود. 
نوآوری های اجتماعی، در اهداف و ابزارهای شان اجتماعی هستند؛ آنها با به کارگیری 

و تسهیل دسترسی ذی نفعان به منابع و قدرت، به تغییر روابط اجتماعی کمک 
می کنند.

TEPSIE, 2014

نــوآوری اجتماعــی در ادبیــات، موضوعــی بســیار محبــوب و پرکاربــرد اســت و محققــان 

زیــادی از جنبه  هــای مختلــف، آن را بررســی کرده  انــد، بــا وجــود ایــن، در همــۀ قســمت  های 

ادبیــات نیــز، تعریفــی جامــع درمــورد آن ارائــه نشــده اســت. 



42

شبکه های اجتماعی در خدمت نوآوری ...

دوره 4
 پیاپی 12

 تابستان 1400

ــوان  ــد، به عن ــذار باش ــون، تأثیرگ ــیوه  های گوناگ ــه ش ــد ب ــی می توان ــوآوری اجتماع ن

مثــال، نــوآوری اجتماعــی در ترکیــب بــا فنــاوری دیجیتــال می توانــد در بحــث بررســی های 

برنامه ریــزی فضایــی، موردبررســی قــرار گیــرد. اهمیــت و محبوبیــت نــوآوری اجتماعــی در 

ــوژی  ــرفت تکنول ــن پیش ــی و همچنی ــی، اجتماع ــای مال ــل چالش  ه ــر، به دلی ــال  های اخی س

بیشــتر شــده اســت. نــوآوری اجتماعــی دیجیتــال، امــروزه بیــش از پیــش در برنامه  هــای 

ــوآوری اجتماعــی دیجیتــال، در  شــهر  های هوشــمند وارد شــده اســت. کارکــرد و مزایــای ن

برنامه ریــزی فضاســازی مشــهود اســت. به عنــوان  مثــال، برنامه ریــزی مبتنــی بــر همــکاری و 

راه حل هــای مختلــف، از اثــرات نــوآوری اجتماعــی دیجیتــال اســت )آنجلیــدو و پســالتوگو1، 

.)2018

ــر آن  ــته و اث ــه داش ــی قابل توج ــز اثرات ــی نی ــتم  های غذای ــی در سیس ــوآوری اجتماع ن

ــوآوری  ــه ن ــت؛ به طوری ک ــهود اس ــالً مش ــر، کام ــی پایدار  ت ــتم  های غذای ــه سیس ــذار ب در گ

ــه کار گرفتــه شــده اســت،  ــه ظرفیــت بیشــتر ب ــرای رســیدن ب اجتماعــی در میــان مــردم ب

به عنــوان مثــال، در زنجیــرۀ ارزش نــان و گنــدم در توســکانی ایتالیــا، درمــورد ارتبــاط بیــن 

ذات نــوآوری اجتماعــی در ســطح ابتــکارات مردمــی کــه در جســت وجوی تغییــرات انقالبــی، 

ــرای  ــی ب ــالت اجتماع ــق مداخ ــرف )از طری ــد تولیدومص ــدد فراین ــف مج ــدف تعری ــا ه ب

ــرآورده کــردن نیاز  هــای اجتماعــی( هســتند، بینش  هایــی اضافــه شــده اســت )روســی و  ب

ــی2، 2018(. بوچ

پیاده ســازی طرح هــای نــوآوری اجتماعــی همیشــه آســان نیســت و در بعضــی از 

ــازی  ــادن پیاده س ــب به تعویق افت ــه موج ــود ک ــه رو می ش ــددی روب ــع متع ــا موان ــع، ب مواق

ــا باعــث می شــود درصــورت اجــرا، نتیجــۀ  ــا می شــود و ی ــا عدم اجــرای آنه ــن طرح هــا ی ای

مطلــوب پیش بینی شــده را بــه همــراه نداشــته باشــند. در راســتای بررســی موانــع نــوآوری 

ــواره  ــی، هم ــکالت اجتماع ــل مش ــرای ح ــد ب ــای جدی ــۀ نوآوری  ه ــور ارائ ــی به منظ اجتماع

ــد  ــوآوری، می  توان ــرای ن ــب ب ــی مناس ــاد محیط ــن ایج ــود دارد. همچنی ــی وج چالش های

فراینــد پیاده ســازی نــوآوری را آســان تر کنــد.  اســتفاده از بنــچ مــارک3  یــا مطالعــۀ تاریخــی 

ــد.  ــی باش ــوآوری اجتماع ــعۀ ن ــرای توس ــب ب ــی مناس ــد روش ــی می  توان ــورهای خارج کش

Angelidou & Psaltoglou  . 1

Rossi & Bocci  . 2

3 . benchmarking
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به عنــوان مثــال، مطالعــات نشــان می  دهــد روســیه نیازمنــد توســعۀ مشــارکت های 

عمومــی- خصوصــی در اجــرای نــوآوری اجتماعــی اســت؛ امــا ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. 

ــوآوری  ــز ن ــرا تمرک ــاز دارد، زی ــز نی ــه افزایــش آگاهــی مــردم نی ــوآوری اجتماعــی ب اجــرای ن

اجتماعــی بــر مشــارکت مــردم در حــل مشــکالت اســت. همچنیــن اســتفاده از فناوری هــای 

ــی باشــد. ــوآوری اجتماع ــد جــزء مکانیســم ن ــوآوری، بای ــری ن ICT و میانجی گ

کارآفرینی اجتماعی

از آن جــا کــه نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی، اهدافــی مشــترک دارند، اشــتراکات 

زیــادی بــا یکدیگــر نیــز دارنــد. کارآفرینــی اجتماعــی، به عنــوان یــک مفهــوم و اصطــالح، در 

ــی  ــی، بازیگران ــای اجتماع ــی و بنگاه ه ــان اجتماع ــد. کارآفرین ــرح ش ــۀ 1990 مط ــر ده اواخ

هســتند کــه از طریــق نــوآوری، تغییــر اجتماعــی ایجــاد می کننــد. ورود اصطــالح »نــوآوری 

اجتماعــی« بــه صحنــه، آن هــم بــا محبوبیتــی زیــاد، اســتفاده از کارآفرینــی اجتماعــی را تــا 

حــّدی بــه عقــب رانــده و بیانگــر ایــن درک اســت کــه کارآفرینــان اجتماعــی، تنهــا بازیگرانــی 

نیســتند کــه نــوآوری اجتماعــی ایجــاد می کننــد. امــروزه بــه توســعۀ کارآفرینــی اجتماعــی، 

به عنــوان مأموریتــی اجتماعــی و انسان دوســتانه و یکــی از راهکارهــای حــل برخــی از 

مســائل اجتماعــی توجــه می شــود. کارآفرینــی، بــر بســیاری از فعالیت هــای کشــورها، 

تأثیــری مثبــت و مســتقیم دارد؛ از یــک طــرف، باعــث توســعۀ اقتصــادی و از طــرف 

ــی  ــدری، 1392(. کارآفرین ــم و ص ــود )مرجانی ــغلی می  ش ــت ش ــاد فرص ــب ایج ــر، موج دیگ

اجتماعــی به منزلــۀ ایجــاد راه حل هــای نوآورانــه به منظــور رفــع مشــکالت اجتماعــی و 

بســیج ایده هــا، ظرفیت هــا و منابــع موردنیــاز بــرای تغییــرات اجتماعــی اســت )نــداف1 و 

ــکاران، 2018(. هم

نــوآوری اجتماعــی، عاملــی مکمــل و اصالح گــر در آغــاز طرح هــای دولتــی اســت. عــالوه 

ــعی  ــراد س ــه اف ــه ای ک ــرد، به گون ــکل بگی ــی ش ــکارات محل ــت از ابت ــن اس ــن، ممک ــر ای ب

می کننــد مشــکالت محلــۀ خــود را حــل کننــد. اتحادیــۀ اروپــا- کــه اخیــرًا از فعالیت هــای 

مختلــف نــوآوری اجتماعــی حمایــت می کنــد- نــوآوری اجتماعــی را مجموعــه ای از ایده هــا، 

خدمــات و محصــوالت می دانــد کــه هــدف آنهــا، بــرآورده کــردن نیازهــای اجتماعــی اســت. 

نــوآوری اجتماعــی ممکــن اســت در همــۀ بخش  هــای اقتصــاد رخ بدهــد و فقــط محــدود 

1 .  Nadaf
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ــه بخش  هــای غیرانتفاعــی نیســت.  ب

از آن جــا کــه نــوآوری اجتماعــی بــر پایــۀ ابتــکارات بخــش خصوصــی اســت، توجهــات 

ــر  ــی را تغیی ــات دولت ــات و ترتیب ــد مقدم ــه می توان ــرده ک ــب ک ــود جل ــه خ ــادی را ب زی

ــد،  ــوآوری اجتماعــی همــکاری می  کن ــا ن ــی ب ــز در بخش  های ــی اجتماعــی نی دهــد. کارآفرین

همان طــور کــه ممکــن اســت کارآفرین  هــای عــادی، به طریقــی بــه نــوآوری اجتماعــی 

کمــک کننــد. درواقــع، فعالیت  هــای کارآفرینــی اجتماعــی ممکــن اســت آگاهانــه یــا 

ــای  ــی، تولیدکننده ه ــان اجتماع ــوند. کارآفرین ــی ش ــوآوری اجتماع ــه ن ــر ب ــه منج نا  آگاهان

ــه  ــبت ب ــد نس ــی بای ــان اجتماع ــن، کارآفرین ــد. درضم ــاب می  آین ــی به حس ارزش اجتماع

ــند.  ــته باش ــتری داش ــی بیش ــرات اجتماع ــی اث ــای معمول کارآفرین ه

ــع،  ــد. درواق ــز باش ــادی نی ــی ع ــول کارآفرین ــت محص ــن اس ــی ممک ــوآوری اجتماع ن

ــرای  ــز ب ــری نی ــع دیگ ــون مناب ــدارد، چ ــاز ن ــی نی ــی اجتماع ــه کارآفرین ــی ب ــوآوری اجتماع ن

نــوآوری اجتماعــی وجــود دارد. بنابرایــن در بخــش خصوصــی، نــوآوری اجتماعــی نیــازی بــه 

ــه کارآفرینــی نیــاز دارد  ــوآوری دیگــر، ب کارآفرینــی اجتماعــی نــدارد، امــا ماننــد هــر نــوع ن

ــار1، 2014(. ــروت و دانکب )گ

رسانه های اجتماعی و داده کاوی

ــال  ــرای انتق ــر ب ــی مؤث ــو، ابزار  های ــون و رادی ــه  ، تلویزی ــد: روزنام ــنتی مانن ــانه  های س رس

اطالعــات بوده  انــد، هر چنــد در ایــن روش  هــا، ارتبــاط، یک طرفــه بــوده و درنتیجــه، 

امــکان ثبــت بازخــورد و نظــر در آنهــا وجــود نداشــته و اینــک، بــا روی کارآمــدن شــبکه  های 

اجتماعــی، ایــن مشــکل و خــأ حــل شــده اســت )ســیندانی2 و همــکاران، 2019(. حــدود 

5.2 میلیــارد نفــر در جهــان از رســانه  های اجتماعــی اســتفاده می  کننــد. از پیشــگامان 

ایــن عرصــه می  تــوان فیســبوک3، اینســتاگرام4، توییتــر5 و... را نــام بــرد؛ در توییتــر 

به تنهایــی، در هــر روز، تقریبــًا 500 میلیــون پســت بــه اشــتراک گذاشــته می  شــود )مهنــاز 

1 .  Groot & Dankbaar

2 . Sindhani

3 . Facebook

4 . Instagram

5 . Twitter
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ــا  ــان UGC  ه ــا هم ــران1 ی ــط کارب ــده توس ــوای تولید ش ــکاران، 1397( . محت ــی و هم عباس

ــوا  ــورت محت ــه به ص ــند ک ــران باش ــات کارب ــد و توصیف ــرات، عقای ــامل نظ ــد ش می  توانن

ــد  ــا می توان ــه محتواه ــۀ این گون ــن مطالع ــد. همچنی ــتراک می گذارن ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ب

بــرای بوم کســب و کارها و مدیــران بســیار مهــم باشــد، زیــرا تجزیــه و تحلیــل ایــن اطالعــات 

ــی از  ــدد بعض ــف مج ــث تعری ــی باع ــد و حت ــران بده ــه مدی ــی ب ــش خوب ــد بین می توان

ــا،  ــی از تکنولوژی ه ــعۀ بعض ــا و توس ــد UGCه ــن، رش ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــتراتژی ها ش اس

ماننــد: داده هــای کالن یــا داده کاوی و یادگیــری ماشــین، باعــث ایجــاد روش هــای متعــدد 

بهینه ســازی اطالعــات و اســتخراج اطالعــات معنــادار از UGCهــا شــده اســت، بــه همیــن 

دلیــل، داده کاوی می توانــد روشــی مناســب بــرای تجزیــه و تحلیــل محتواهــای تولید شــده 

ــت2، 2019(. ــاورا و بن ــد )س ــی باش ــبکه های اجتماع ــران در ش ــط کارب توس

ــن کاوی3  ــن داده کاوی و مت ــی بی ــاوت چندان ــراد، تف ــتر اف ــع، بیش ــیاری از مواق در بس

ــن  ــه ای ــد. درحالی ک ــر می دانن ــۀ یکدیگ ــن دو را مشــابه و زیرمجموع ــل نمی شــوند و ای قائ

ــن کاوی  ــاوت داده کاوی و مت ــد. در تف ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــی مهم ــم، ول ــای ک دو، تفاوت ه

ــد:  ــا مانن ــواع داده ه ــاف از ان ــرای اکتش ــی ب ــامل روش های ــت داده کاوی ش ــوان گف می ت

ــد  ــی داده کاوی می توانن ــای عموم ــت، الگوریتم ه ــانه ای و... اس ــددی، چندرس ــای ع داده ه

تمــام انــواع داده را پــردازش کننــد، امــا متــن کاوی به عنــوان زیرمجموعــۀ داده کاوی عمومــی 

در نظــر گرفتــه می شــود. تفــاوت اصلــی میــان داده کاوی و متــن کاوی، همــان نــوع داده و 

ــه ای  ــوان زمین ــوان به عن ــن داده کاوی را می ت ــت. همچنی ــه آنهاس ــوط ب ــای مرب الگوریتم ه

از تحلیــل داده هــای کّمــی )عــددی( و متــن کاوی را زمینــه ای از داده هــای کیفــی )متــن( در 

نظــر گرفــت )عباســی: 1395(. تفــاوت اصلــی داده کاوی و متــن کاوی، در ویژگــی اســتخراج 

یــا الگو  هــای استفاده شــده در کار بــا داده  هاســت؛ در داده کاوی، اســتخراج ویژگــی، از 

داده هــای ســاخت یافته می آیــد، درحالی کــه در متــن کاوی، از نیمــۀ ســاخت یافته یــا 

ــد، اگرچــه بیشــتر داده  هــا به صــورت غیرســاختاریافته اســت. عــالوه  ســاختارنیافته می  آی

ــن  کاوی،  ــردازش در مت ــۀ پیش پ ــه مرحل ــرد ک ــه ک ــز توج ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــن، بای ــر ای ب

1 . UGC : User Generated Content

Saura & Bennett . 2

3 .  Text Mining
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به دلیــل آمــاده کــردن داده  هــای غیرســاخت یافته بــه ســاخت یافته اســت )مایواتــی1 

و  داده کاوی  تفاوت هــای  گفته شــده،  مطالــب  بــرای جمع بنــدی  و همــکاران، 2018(.  

متــن کاوی در جــدول شــمارۀ 2 درج شــده اســت:

جدول شمارۀ 2. مقایسۀ داده کاوی و متن کاوی )عباسی : 1395(

متن کاویداده کاویعنوان

متون )غیرساخت یافته و داده های عددی )ساختاریافته(موضوع موردبررسی
نیمه ساخت یافته(

متون فاقد شکلبانک های اطالعاتی رابطه ایساختار موضوع

یادگیری ماشین، درخت روش ها
تصمیم گیری، شبکه های عصبی، 

رگرسیون و...

الگوریتم های خوشه بندی طبقه بندی، 
زبان شناسی، هستان شناسی و...

پیاده سازی وسیع از سال ۲۰۰۰پیاده سازی وسیع از سال ۱۹۹۴دورۀ توسعه

ــت  ــود در اینترن ــای موج ــدی از داده ه ــرای بهره من ــن کاوی ب ــروزه از داده کاوی و مت ام

اســتفاده های فراوانــی می شــود و بــه کمــک ایــن دو می تــوان از داده هــای حجیــم و 

بســیار زیــاد موجــود در اینترنــت- کــه در نــگاه اول، بی اســتفاده بــه نظــر می رســند- 

ــدگان، سیاســت گذاران  ــه تصمیم گیرن ــد ب ــادار را اســتخراج کــرد کــه می توان اطالعاتــی معن

ــد. ــه ده ــی را ارائ ــای خوب ــب وکارها بینش ه ــران کس ــی مدی ــا حت و ی

ــطح  ــران در س ــرات کارب ــل نظ ــن کاوی، تحلی ــی داده کاوی و مت ــای اصل ــی از کاربرده یک

اینترنــت اســت. اگــر این گونــه داده هــا به خوبــی تحلیــل شــده و تصمیمــات درســتی بــر پایــۀ 

ــه ســایت ها را افزایــش داد. یکــی از  ــردم در این گون ــوان مشــارکت م ــه شــود، می ت آن گرفت

ســایت های معــروف جهانــی، ســایت تریــپ ادوایــزر اســت کــه در زمینــۀ گردشــگری فعالیــت 

می کنــد و اطالعــات مفیــدی را در اختیــار گردشــگران قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه داده هــای 

ــران در  ــوان گفــت مشــارکت کارب ــی شــهر لیســبون، می ت هتل هــا، رســتوران ها و اماکــن دین

رســانه های اجتماعــی، از دو منظــر حائــز اهمیــت اســت؛ نخســت، در جهــت منفعــت رســانۀ 

ــاده تر،  ــی س ــه زبان ــانه ها. ب ــران در رس ــارکت کارب ــش مش ــی افزای ــی و دوم، چگونگ اجتماع

ــر،  ــر اســتخراج نتایــج دقیق ت ــران در رســانه های اجتماعــی، عــالوه ب افزایــش مشــارکت کارب

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(.

مطالعــات،  در  آنهــا  از  اســتفاده  و  روندهــا  بررســی  بــرای  داده کاوی  و  Maylawati  . 1متــن کاوی 
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ــال،  ــوان مث ــن، نقشــی بســزا داشــته باشــد. به عن ــد در شــکل گیری ایده هــای نوی می توان

بــرای جهت دهــی بــه صنعــت فینتــک کــره، داده هــای ورودی Naver )معروف تریــن 

ــل  ــال 2015 و اوای ــرار در س ــۀ پرتک ــه و 20 کلم ــرار گرفت ــه ق ــره ای( موردمطالع ــایت ک س

2016، مرتبــط بــا حوزه  هــای پرداخــت، بانــک، پلتفــرم و دیگــر حوزه  هــای مرتبــط بــا 

ــل احساســات، بررســی  ــرای بررســی داده هــا، از تحلی ــده اســت. ب ــه دســت آم ــک، ب فینت

)لــی اســت  شــده  اســتفاده  متــن کاوی  تکنیک هــای  دیگــر  و  موضوعــی   مدل هــای 

 و همکاران، 2017(.

امــروزه شــبکه های اجتماعــی به دلیــل نقــش زیــادی کــه در ارتباطــات میان فــردی 

ــی  ــر محل ــد. ایــن شــبکه ها، عــالوه ب ــرار می گیرن ــد، بیشــتر موردتوجــه پژوهشــگران ق دارن

بــرای ایجــاد روابــط، بــه رســانه ای محبــوب در میــان مــردم بــرای به اشــتراک گذاری 

ایده های شــان تبدیــل شــده اند. محتواهــا و نظــرات مــردم در شــبکه های اجتماعــی، 

ایــن  البتــه  باشــد.  اجتماعــی  پدیده هــای  بررســی  بــرای  مفیــد  منبعــی  می توانــد 

ــای  ــا و عبارت ه ــی، کاراکتره ــن زبان ــه قوانی ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــوش ش ــد فرام ــه نبای نکت

غیرمرتبــط و زائــد، بایــد از متــون موجــود در شــبکه های اجتماعــی حــذف شــوند و 

ــاط  ــودن ارتب ــوی ب ــی از ق ــات و ضریب ــاط کلم ــی، ارتب ــات هم معن ــب کلم ــا ترکی ــپس ب س

آنهــا بــه دســت آیــد؛ اطالعــات و روابــط به دســت آمده می توانــد بینشــی مفیــد را 

 در اختیــار بازاریابــان یــا مدیــران کســب وکارهای اجتماعــی قــرار دهــد )شــن و هــو

.)2018 ،

در ایــن میــان، توییتــر یکــی از شــبکه های اجتماعــی محبــوب شــناخته می شــود، حتــی 

ــی زیــادی از آن اســتفاده  ــران ایران ــا  وجــود برخــی محدودیت هــا، کارب ــز ب در کشــور مــا نی

ــه پســت ها و اطالعــات زیــادی در  ــران متعــدد باعــث می شــود روزان ــد. وجــود کارب می کنن

ایــن شــبکۀ اجتماعــی منتشــر شــود. از ایــن داده هــای خــام می تــوان بــا کمــک گرفتــن از 

داده کاوی و متــن کاوی اطالعــات مفیــدی را اســتخراج کــرد.

همان طــور کــه اشــاره شــد، برخــالف آنچــه تصــور می شــود، توییتــر بــرای محتواهــای 

از 78 درصــد  بیــش  بررســی ها،  کــه طبــق  به گونــه ای  اســت،  مناســب  نیــز  علمــی 

ــوده  ــر ب ــه توییت ــق ب ــی، متعل ــبکه های اجتماع ــی در ش ــای علم ــتراک گذاری برون داده اش

ــی در  ــاالت علم ــتراک گذاری مق ــد به اش ــد رون ــان می دهن ــات نش ــن، مطالع ــت. همچنی اس
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توییتــر، بــه میــزان چشــمگیری رو به افزایــش اســت. بیشــتر توییت هــا مربــوط بــه کاربرانــی 

از کشــور  های آمریــکا، انگلســتان و اســترالیا بــوده اســت. عــالوه بــر اینهــا، نتایــج پژوهشــی 

ــترده تری  ــزان گس ــه می ــته ای، ب ــوم میان رش ــکی و عل ــوم پزش ــای عل ــده در مجله ه منتشر ش

ــش، 1397(. ــت )عرفان من ــده اس ــت ش تویی

مدل ســازی موضوعــی یکــی از تکنیک هــای پرکاربــرد متــن کاوی و داده کاوی اســت. 

ــز  ــه )LDA( و آنالی ــان دیریکل ــد: تخصیــص پنه ــی، مانن ــن تکنیــک، الگوریتم هــای متفاوت ای

معنایــی پنهــان )LSA( دارد. به وســیلۀ مدل ســازی موضوعــی، می تــوان موضوعــات موجــود 

در داده هــای خــام ورودی را شناســایی کــرد. شــیخا )2020( در مقالــه ای، بــه داده کاوی 

ــات  ــش، از اطالع ــن پژوه ــت؛ در ای ــه اس ــد-19 پرداخت ــورد کووی ــر درم ــای توییت داده ه

توییتــر بــرای داده  کاوی اطالعــات مربــوط بــه کوویــد-19 از 3 تــا 31 مــارچ اســتفاده شــده 

ــای  ــتفاده از تکنیک  ه ــا اس ــا ب ــن داده ه ــت. ای ــده اس ــتخراج ش ــت اس ــزار تویی و 100 ه

ــرار ســند )TF-IDF(، ریشــه یابی،  ــرار در تک ــی، همچــون: معکــوس تک ــان طبیع ــردازش زب پ

توکن ســازی، آنالیــز معنایــی پنهــان )LSA(، تخصیــص پنهــان دیریکلــه )LDA( انجــام شــده 

 ،LSA و LDA اســت. همچنیــن بــرای کاهــش ابعــاد خوشــه بندی حاصــل از مدل هــای

ــۀ  ــه مقایس ــتفاده و ب ــد: HDBSCAN و K-Means اس ــه بندی مانن ــای خوش از الگوریتم ه

ــازی  ــد مدل س ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــج ای ــت. نتای ــده اس ــه ش ــز پرداخت ــن دو نی ای

ــه LSA دارد.  ــبت ب ــری نس ــب بهت ــرد به مرات ــم LDA، عملک ــاس الگوریت ــی براس موضوع

ــی  ــردازش طبیع ــف پ ــای مختل ــی در جنبه ه ــازی موضوع ــک مدل س ــن تکنی ــر چندی اث

زبــان فارســی، کامــالً مشــهود و مفیــد اســت. بررســی ها نشــان می دهــد کــه ایــن تکنیــک 

ــر  ــد. مدل هــای تشــخیص تشــبیه ب ــرار تشــبیهات کمــک می کن ــر تک ــری مؤث ــه اندازه گی ب

پایــۀ LDA، می توانــد بــرای پــردازش طبیعــی زبــان فارســی مفیــد باشــد )قویــدل، 2014(.

در زمــان پاندمــی کرونــا، محتواهــای زیــادی در توییتــر در  این بــاره منتشــر شــد. ایــران، 

چیــن، کــرۀ جنوبــی و ایتالیــا جــزء اولیــن کشــورهایی بودنــد کــه بــا اولیــن مــوج انتشــار 

ــر یکــی از پلتفرم هــای وســیعی اســت کــه ایرانیــان  ــا مواجــه شــدند. توییت ویــروس کرون

داخــل و خــارج از کشــور، از آن بــرای به اشــتراک  گذاری عقایــد، نظــرات و احساســات 

ــا  ــاد اطالعــات منتشرشــده درمــورد کرون ــه حجــم زی ــا توجــه ب ــد؛ ب خــود اســتفاده می کنن

در ایــران، می تــوان بــا اســتفاده از داده، موضوعــات بحث شــده در میــان کاربــران را 
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ــرای  ــه پاندمــی در گــذر زمــان مشــخص شــود. ب ــا واکنــش آنهــا ب موردبررســی قــرار داد ت

ــی، از تفســیرهای غیرماشــینی، انســانی  ــر ابزارهــای مدل ســازی موضوع ــالوه ب ــن کار، ع ای

و دســتی نیــز می تــوان بهــره بــرد. ایــن چهارچــوب و متدولــوژی- کــه بــرای ردیابــی پاســخ 

ــع در  ــوب جام ــک چهارچ ــوان ی ــوان به عن ــده- را می ت ــتفاده ش ــد 19 اس ــه کووی ــه ب جامع

ــه آنهــا  ــوان از آن در موضوعــات دیگــر و بررســی واکنش هــای مــردم ب نظــر گرفــت کــه بت

اســتفاده کــرد و درواقــع، ایــن مــدل تنهــا محــدود بــه موضــوع کرونــا و ایرانیــان نخواهــد 

ــود )حســینی و همــکاران، 2020( ب

اســتفاده از میکروبالگ هــا ماننــد: توییتــر و پیام رســان های پیامکــی در دوران هــای 

ــن  ــه همی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــه می  ده ــمند را ارائ ــی ارزش ــع، اطالعات ــروز فجای ــوار و ب دش

مســئله، می توانــد منبعــی مناســب بــرای ســازمان های در ارتبــاط بــا فجایــع باشــد، 

ــا  ــات ب ــن اطالع ــد. ای ــه روز باش ــه ب ــا همیش ــی آنه ــات حیات ــود اطالع ــث می ش ــرا باع زی

پردازش هــا و مصورســازی های بیشــتر و مفیدتــر، می تواننــد کمــک کننــد کارشناســان 

ــع،  ــا فجای ــط ب ــر مرتب ــای توییت ــی داده ه ــرای بررس ــند. ب ــردی برس ــج کارب ــه نتای ــر ب زودت

ــه  ــی ب ــازی و وزن ده ــار آن، مصورس ــرد. در کن ــره ب ــی به ــازی موضوع ــوان از مدل س می ت

کلمــات نیــز قابل اســتفاده هســتند، البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه مدل ســازی 

موضوعــی LDA، یــک الگوریتــم غیرنظارت شــده اســت کــه اگــر داده هــای اولیــه، به خوبــی 

)کیریــف نمی آیــد  وجــود  بــه  مشــکلی  باشــد،  طبقه بندی شــده  و   پیش پــردازش 

 و همکاران، 2009(. 

تحلیل احساسات

ــه روز  ــا رشــد روز افــزون نقدهــا و نظــرات موجــود در اینترنــت، تحلیــل احساســات، روز ب ب

ــود  ــه خ ــات، ب ــی اطالع ــان و بازیاب ــی زب ــردازش طبیع ــۀ پ ــتری را در زمین ــات بیش توجه

جلــب می کنــد. متــن کاوی زبــان فارســی همیشــه چالش هــای خــود را دارد؛ یکــی از 

ــات  ــی از کلم ــه در بعض ــود فاصل ــوندها و وج ــّد پس ــش از ح ــرد بی ــا، کارب ــن چالش ه ای

چندقســمتی فارســی و نیم فاصله هــا اســت )باقــری و همــکاران، 2013(.

توییتــر به عنــوان یــک شــبکۀ اجتماعــی متن محــور، حــاوی متــون زیــادی اســت 

ــون  ــادی از مت ــم زی ــن حج ــوند. چنی ــر می ش ــادی منتش ــران زی ــط کارب ــه، توس ــه روزان ک

ــرای  ــد منبعــی بســیار مناســب ب ــران مختلــف، می توان به اشتراک گذاشته شــده توســط کارب
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ــر  ــات در توییت ــل احساس ــه تحلی ــد. البت ــردم را درک کنن ــات م ــا احساس ــد ت ــران باش مدی

به علــت وجــود محدودیــت کاراکتــر و گاه، زبــان طنــز بعضــی از توییت هــا، بــا چالش هایــی 

ــر  ــبکه منتش ــن ش ــیاری در ای ــای بس ــه، توییت ه ــه روزان ــا ک ــی از آن ج ــت، ول روبه روس

می شــود، توییتــر می توانــد منبعــی بســیار غنــی بــرای تحلیــل احساســات بــه شــمار رود.

عباســی و همــکاران )2018( در مقالــه ای، بــه تحلیــل احساســات داده هــای توییتــر بــا 

اســتفاده از الگوریتم هــای داده کاوی پرداخته انــد. محققــان در ایــن مقالــه بیــان داشــته اند 

ــبکه های  ــف در ش ــوارد مختل ــه م ــع ب ــود را راج ــرات خ ــان، نظ ــادی در جه ــران زی ــه کارب ک

اجتماعــی بــه اشــتراک می گذارنــد. تجزیــه و تحلیــل احساســات، شــامل: فراینــد شناســایی 

ــی  ــت. بررس ــاخت یافته اس ــا نیمه س ــاختار ی ــاختاریافته و بدون س ــای س ــرات در داده ه نظ

نظــرات راجــع بــه یــک ســازمان، راهــی مؤثــر و مفیــد بــرای نظــارت بــر احساســات افــراد، 

ــای  ــازمان ها و برنده ــروزه س ــت. ام ــران و.. اس ــب وکار، مدی ــاری، کس ــام تج ــه ن ــبت ب نس

ــل  ــه بندی و تحلی ــردم از خوش ــرات م ــات و نظ ــایی احساس ــرای شناس ــف ب ــاری مختل تج

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــبکه های اجتماع ــب ش ــدون برچس ــای ب ــات داده ه احساس

آن دســته تکنیک هــای داده کاوی  از  احساســات،  مدل ســازی موضوعــی و تحلیــل 

هســتند کــه می تــوان به خوبــی از آنهــا در کنــار هــم اســتفاده کــرد. از ایــن طریــق، می تــوان 

عــالوه بــر شناســایی موضوعــات نهفتــه در متــون، بــه احساســات کاربــر نســبت بــه آنهــا 

نیــز پــی بــرد. 

مقالــۀ کایــا و پراســاد )2020(، بــه بررســی جریــان اطالعــات در توییتــر در زمــان 

پاندمــی کرونــا پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش، توییت  هــای مرتبــط بــا هشــتگ کرونــا 

 ،LDA ویــروس شناســایی شــدند و به وســیلۀ تحلیــل احساســات و مدل ســازی موضوعــی

ــرای  ــطه ها ب ــن واس ــر، محبوب تری ــق، توییت ــن تحقی ــق ای ــد؛ طب ــرار گرفتن ــردازش ق موردپ

کســب اطالعــات در طــی پاندمــی کرونــا بــوده کــه ایــن اطالعــات، بــا پــردازش، می تواننــد 

ــرای دولت هــا و ســازمان ها- به منظــور کنتــرل تــرس عمومــی و پخــش اطالعــات مفیــد-  ب

مورداســتفاده قــرار بگیرنــد. نتایــج ایــن مطالعــه نشــان می  دهــد کــه جریــان اطالعــات در 

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

توانســت موضوعاتــی کامــالً مرتبــط بــا کرونــا را از میــان توییت هــا اســتخراج کنــد. عــالوه 

ــای  ــا واکنش ه ــا ب ــی از توییت ه ــد بعض ــان می  ده ــز نش ــات نی ــل احساس ــن، تحلی ــر ای ب
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منفــی، نظیــر تــرس، روبــه رو 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، نتیجه گیری 

کلــی داشــته باشــیم. از طرفــی، پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف، یــک پژوهــش کاربــردی 

ــای  ــتفاده از الگوریتم ه ــی اس ــخص کردن چگونگ ــدف آن، مش ــون ه ــد. چ ــاب می آی به حس

متــن کاوی شــبکۀ اجتماعــی توییتــر در زمینــۀ نــوآوری اجتماعــی اســت.

ــا 25 آگوســت 2020  ــه 2016 ت ــخ 16 ژانوی ــن پژوهــش، از تاری ــاز ای داده هــای موردنی

ــی  ــی اجتماع ــتگ های: کارآفرین ــدی و هش ــۀ کلی ــاوی کلم ــای ح ــتفاده از توییت ه ــا اس ب

و نــوآوری اجتماعــی و #نوآوری_اجتماعــی و #کارآفرینی_اجتماعــی، بــه زبــان فارســی، 

جمــع آوری شــده اســت. همچنیــن از آن جــا کــه پژوهــش، درمــورد نظــرات مردمــی اســت 

ــاب  ــه  حس ــی ب ــر و کار دارد، کیف ــان س ــی آن ــز متن ــران و آنالی ــای کارب ــون توییت ه ــا مت و ب

ــدف  ــز، ه ــرات نی ــه نظ ــف ب ــای مختل ــال وزن ه ــرات و اعم ــداد نظ ــی، تع ــد از طرف می آی

پژوهشــگر بــوده اســت، در نتیجــه، بخشــی از ایــن پژوهــش، کّمــی خواهــد بــود؛ درواقــع، 

ــی و کیفــی اســت. ــی از کّم ایــن پژوهــش، ترکیب

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــای مختلف ــا و روش ه ــر، راه ه ــات از توییت ــع آوری اطالع ــرای جم ب

ــتفاده از  ــم. اس ــاب کنی ــن راه را انتخ ــش، بهتری ــت پژوه ــه ماهی ــه ب ــا توج ــت ب می بایس

Twitter Search API، Twitter Streaming Endpoint، Twitter Firehose و اســتفاده از 

ــای  ــون، از روش ه ــی پایت ــان برنامه نویس ــا زب ــط ب ــود و مرتب ــای موج ــه و پکیج ه کتابخان

ــت.  ــر اس ــات از توییت ــتخراج اطالع اس

 بــا توجــه بــه ماهیــت پژوهــش و همچنیــن محدودیت هــای APIهــای رســمی 

ارائه شــدۀ توییتــر، بــرای اســتخراج اطالعــات، روش چهــارم، یعنــی اســتفاده از کتابخانه هــا 

ــا نســخۀ  و پکیج هــای برنامه نویســی پایتــون و کتابخانــۀ getOldTweets نســخۀ 3 کــه ب

ــوع،  ــد. در مجم ــاب ش ــت، انتخ ــازگار اس ــی س ــز به خوب ــون نی ــی پایت ــان برنامه نویس 3 زب

1025 توییــت بــه زبــان فارســی جمــع آوری شــد. تاریــخ توییت هــای مذکــور از 16 ژانویــۀ 

ــا 25 آگوســت 2020 اســت. 2016 ت
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در راســتای پیاده ســازی مــدل ایــن پژوهــش، بعــد از جمــع آوری اطالعــات، آنهــا 
ــن  ــت. در ای ــه را از آن گرف ــن نتیج ــوان بهتری ــا بت ــم ت ــرار دادی ــردازش ق ــورد پیش پ را م
ــزار، مجموعــه ای از  ــزار متــن کاوی فارســی یار اســتفاده شــده اســت. ایــن اب پژوهــش، از اب
ســرویس ها، ابزارهــا و خدمــات ســفارش متــن کاوی را بــه پژوهشــگران و کســب وکارها ارائــه 
می دهــد. پروژه هــای فارســی یار، کدهــای اپلیکیشــن اندرویــدی فارســی یار، پیکره هــا و 
ــاز در دســترس  ــف فارســی یار، به صــورت متن ب ــۀ کد هــای اســتفاده از ابزارهــای مختل نمون
عمــوم قــرار دارنــد. در ادامــه، بــه بررســی مراحــل پیش پــردازش و پیاده ســازی مــدل اشــاره 

می کنیــم.

در ابتــدا، توییت هــای تکــراری را حــذف کردیــم، لینک هــا را از متــن توییت هــا شناســایی 
و آنهــا را از بیــن متــون پــاک کردیــم. ســپس توییت هــای بــا زبــان غیرفارســی را از مجموعــۀ 
داده هــا حــذف کردیــم، زیــرا ممکــن اســت فــردی بــا هشــتگ بــه زبــان فارســی، توییتــی بــه 
زبــان دیگــر ثبــت کنــد. ســپس، جمــالت را توکن ســازی یــا به عبارتــی، قطعه قطعــه کردیــم 
و در مرحلــۀ بعــد، »کلمــاِت ایســت« کــه درواقــع، کلماتــی هســتند کــه به تنهایــی، معنــای 
ــه در  ــا ک ــز از آن ج ــر نی ــم. در آخ ــذف کردی ــده ح ــاِت شناسایی ش ــد را از کلم ــی ندارن خاص
زبــان فارســی، کلمــات زیــادی دارای پســوند و پیشــوند هســتند، ریشــۀ کلمــات را به منظــور 
ــردازش  ــد پیش پ ــم. در شــکل 1، خالصــۀ فراین ــه دســت آوردی پردازش هــای مراحــل بعــد ب

داده هــا قابل مشــاهده اســت.

شکل 1. مراحل پیش پردازش دادۀ اولیه
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ــات  ــل احساس ــات و تحلی ــتخراج موضوع ــراغ اس ــات، س ــردازش اطالع ــس از پیش پ پ

ــزار تحلیــل احساســات فارســی یار کمــک گرفتیــم؛  ــرای تحلیــل احساســات، از اب رفتیــم. ب

ــم  ــزار دادی ــن اب ــه ای ــوان ورودی، ب ــده را به عن ــای پیش پردازش ش ــن کار، داده ه ــرای ای ب

ــق  ــرد، طب ــدی ک ــده، طبقه بن ــی آنالیزش ــرۀ احساس ــاس نم ــا را براس ــزار، داده ه ــن اب و ای

ــزار: داکیومنــت ایــن اب

اگــر احســاس به دســت آمده، بــا عــدد یــک برابــر باشــد، جملــه، خنثــی و احساســی  ●

در آن شناســایی نشــده است؛

ــه، حــاوی احســاس  ● ــر باشــد، جمل ــدد دو براب ــا ع ــر احســاس به دســت آمده، ب اگ

مثبــت اســت؛

اگــر احســاس به دســت آمده، بــا عــدد صفــر برابــر باشــد، جملــه، حــاوی احســاس  ●

منفــی اســت.

توســعه  حــال  در  و  شــده  آزمایشــی عرضــه  به صــورت  فعــالً  ابــزار،  ایــن  البتــه 

ــر  ــردی بهت ــده، عملک ــود، در آین ــتفاده ش ــتر از آن اس ــدر بیش ــر چق ــًا ه ــا قطع ــت، ام اس

خواهــد داشــت. در مرحلــۀ اســتخراج موضــوع، بــرای آنالیــز موضوعــات توییت هــای 

LDA( دیریکلــه  پنهــان  تخصیــص  براســاس  موضوعــات  مدل ســازی  از   اصلــی، 

ــی  ــردن موضوعات ــدا ک ــی از اســتفاده از LDA در اینجــا، پی ــم؛ هــدف اصل ( اســتفاده کردی

همــکاران،2020(.  و  )حســینی  هســتند  بحــث  حــال  در  توییت هــا  در  کــه  اســت 

در  شــباهت  تشــخیص  بــرای  بــزرگ  مجموعه داده هــای  آزمایــش  بــرای  مدلــی   LDA

آنهاســت. LDA مثالــی از مدل ســازی موضوعــی اســت کــه در نمونــۀ استخراج شــده، 

 Pritchard توســط  ابتــدا  در   LDA می شــود.  تقســیم بندی  مختلــف  موضوعــات  بــه 

و  شــد  داده  توســعه  ماشــین،  یادگیــری  تکنیــک  یــک  به عنــوان   Stephans و 

بنــت و  )ســاورا  شــد  داده  توســعه  همــکاران،  و   Blei توســط  آن  کاربــرد   بعدهــا 

ماشــین  یادگیــری  الگوریتــم غیرنظارتــی  یــک   ،LDA 2019(. مدل ســازی موضوعــات  ،

اســت کــه تاپیک هــا یــا موضوعــات را از مجموعــۀ اســناد شناســایی می کنــد؛ ایــن 

می شــوند  شناســایی  فــرض  ایــن  بــر  و  هســتند  کلمــات  از  مجموعــه ای  تاپیک هــا 

از اســناد را می تــوان بــا توزیــع تاپیک هــا توصیــف و هــر تاپیــک را  کــه هــر یــک 

می تــوان بــا تقســیم بندی کلمــات توصیــف کــرد. در الگوریتم هــای نظارتــی، رایانــه، 
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پردازش هــای خــود را بــر روی داده هایــی ازپیش برچسب گذاری شــده انجــام می دهــد، 

و  نشــده اند  برچســب گذاری   قبــل،  از  داده هــا  غیرنظارتــی،  الگوریتم هــای  در  ولــی 

 رایانــه ســعی می کنــد ســاختارهای پنهــان را از ایــن داده هــا اســتخراج کنــد )لیویــد

، 2013(. در شــکل 2، مــدل ابتدایــی LDA نمایــش  داده  شــده کــه قســمت »الــف« تصویــر، 

مــدل ابتدایــی و قســمت »ب«، بــر پایــۀ توزیــع موضــوع اســت.

پارامتر های مدل عبارت اند از:

M تعداد متن ها. ●

N تعداد کلمات در هر متن. ●

K تعداد موضوعات. ●

α : پارامتر توزیع پیشین دیریکله برای عناوین به ازای هر متن است . ●

ــوع  ● ــر موض ــه ازای ه ــات ب ــع کلم ــرای توزی ــه ب ــین دیریکل ــع پیش ــر توزی β : پارامت

ــت . ــک( اس )تاپی

 θi: توزيع عناوین برای متن i-ام است . ●

 ϕk: توزيع كلمات برای موضوع )تاپیک( k-ام . ●

zmn: موضوع m- امین کلمه در n- امین متن . ●

 m :wmn- امین کلمه در n- امین متن .  ●

تعــداد  ●  V و  کلمــه  موضــوع-  پارامترهــای  توزیع-دیریکلــه   K*V ماتریــس   :ϕ

واژه هاســت.
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LDA شکل 2. مدل ابتدایی

خوشــبختانه، بــا  وجــود کتابخانه هــای پایتــون، دیگــر نیــازی بــه ایــن محاســبات پیچیده 

وجــود نــدارد و تمــام کارهــا به وســیلۀ زبــان برنامه نویســی پایتــون و کتابخانه هــای 

موجــود و مرتبــط در آن انجــام می شــود. در ایــن پژوهــش، از کتابخانــۀ genism پایتــون 

ــرار  ــوزش ق ــش و آم ــه، موردآزمای ــن کتابخان ــای ای ــام مدل ه ــت؛ تم ــده اس ــتفاده ش اس
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ــاز  ــالً متن ب ــورت کام ــدارد، به ص ــی ن ــه محدودیت ــۀ genism  هیچ گون ــد. کتابخان گرفته ان

در اختیــار کاربــران قــرار می گیــرد و کاربــران می تواننــد هــر مجموعــه داده بــا هــر حجمــی را 

ــد.  ــرار دهن ــردازش ق به وســیلۀ آن، مــورد پ

در ایــن مقالــه نیــز از کتابخانــۀ genism و ابــزار LdaModel اســتفاده شــده اســت؛ ایــن 

ــد.  ــاری و بعضــی اختیاری ان ــا اجب ــرد کــه بعضــی از آنه مــدل، ورودی هــای مختلفــی می گی

ایــن ابــزار، بــرای شــروع به کار، بــه دیکشــنری به دســت آمده از مجموعــه داده و مجموعــه ای 

و  نهایــی  استخراج شــدۀ  تعــداد موضوعــات  و  دارد  نیــاز  ورودی  به عنــوان  متــون،  از 

متغیرهــای مــدل lda، دیگــر ورودی هــای اختیــاری هســتند. درصورتی کــه ورودی هــای 

ــه ایــن مــدل بدهیــم، ورودی داده شــدۀ مــا اولویــت بیشــتری یافتــه و  اختیــاری را نیــز ب

ــرد. ــر می گی ــدل در نظ ــبۀ م ــرای محاس ــا را ب ــدۀ م ــدار ورودی داده ش مق

ــون  ــی و آزم ــدل و بررس ــعۀ م ــه توس ــا، ب ــن توییت ه ــوع از مت ــتخراج موض ــرای اس ب

ایــن مــدل، نیــاز اســت تــا بتوانیــم بهتریــن عملکــرد آن را متناســب بــا ورودی داده شــده 

 بــه آن تشــخیص دهیــم؛ بنابرایــن، بــه تعریــف برخــی از معیارهــا می پردازیــم. سرگشــتگی

ــان از آن  ــدل زب ــی م ــرای ارزیاب ــترده، ب ــور گس ــت و به ط ــی اس ــای ارزیاب ــی از معیاره  یک

ــا داده هــای  ــه یــک مــدل، ب ــن مفهــوم، نشــان می دهــد کــه چگون اســتفاده می شــود. ای

جدیــدی کــه قبــالً مشــاهده نکــرده، رفتــار می کنــد و واکنــش غیرطبیعــی نشــان می دهــد 

و یــا به نوعــی شــگفت زده می شــود. معیارهــای وابســتگی موضــوع، بــا اندازه گیــری میــزان 

ــاال( موجــود در موضــوع بــه دســت می آیــد.  ــا امتیــاز ب شــباهت معنایــی بیــن کلمــات )ب

ایــن اندازه گیــری بــه تمایــز بیــن موضوعــات قابل تفســیر معنایــی و موضوعــات مصنوعــی 

اســتنباط آمــاری کمــک می کنــد. هــر چــه در مــدل مــا، میــزان سرگشــتگی، کمتــر و میــزان 

ــر خواهیــم داشــت. ــی بهینه ت وابســتگی موضوعــی، بیشــتر باشــد، مدل

بــرای مصورســازی نتایــج مــدل LDA نیــز، از کتابخانــۀ pyLDAvis اســتفاده کردیــم. ایــن 

ــده  ــات استخراج ش ــا موضوع ــر ب ــتر و راحت ت ــد بیش ــک می کن ــران کم ــه کارب ــه ب کتابخان

 LDA ــه، از اطالعــات استخراج شــدۀ مــدل ــد. ایــن کتابخان ــاط برقــرار کنن از مــدل LDA ارتب

ــر نشــان می دهــد. ــه کارب ــد و یــک خروجــی مصــور تحــت وب ب اســتفاده می کن

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_fa بــرای رســم ابــر کلمــات اســتفاده شــده اســت. 
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یافته  ها

نتایــج تحلیــل احساســات نشــان می دهــد کــه در متــون نــوآوری اجتماعــی تعــداد 21 

توییــت بــا حــس منفــی، 57 توییــت بــا حــس مثبــت و 1 توییــت با حــس خنثی تشــخیص 

داده شــده اند و در متــون کارآفرینــی اجتماعــی، تعــداد 117 توییــت بــا حــس منفــی، 213 

توییــت بــا حــس مثبــت و 17 توییــت بــا حــس خنثــی تشــخیص داده شــده اند کــه البتــه 

نبایــد وجــود عبــارات طنزآمیــز و کنایه آمیــز را در زبــان توییتــر فارســی نادیــده گرفــت، زیــرا 

وجــود طنــز و کنایــه در متــون، قــدرت تشــخیص احساســات نهفتــه را کاهــش می دهــد.

در اســتخراج موضــوع، بعــد از انجــام تســت  ها و بررســِی هایپر  پارامتر  هــا بــر روی 

ــا  ــر ب ــا براب ــای آلف ــا هایپرپارامتر  ه ــا ب ــدل م ــه م ــد ک ــخص ش ــا، مش ــد داده  ه 75 درص

0.91 و اتــا برابــر بــا 0.91 و 9 تعــداد موضــوع، بهتریــن میــزان وابســتگی بــا عــدد 0.70 و 

سرگشــتگی 7.19- را بــه دســت آورده کــه میــزان بســیار مناســبی اســت. بــا توجــه بــه نتایج 

ــن  ــا بهتری ــدل را ب ــوآوری اجتماعــی، م ــت ن ــون تویی به  دســت  آمده از مــدل حاصــل از مت

عملکــرد خــود اجــرا کردیــم و نتایــج زیــر بــه دســت آمــد. در مرحلــۀ بعــد، می  بایســت بــا 

ــرد )ســاورا ــه توصیــف ک ــب یــک جمل ــه کلمــات موضــوع به دســت آمده را در قال  توجــه ب

 و همکاران، 2019(.

شکل 3. تصویری از خروجی pyLDA به دست آمده برای موضوعات نوآوری اجتماعی
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دیــده  معنایــی  مختلــف  نواحــی   در  مختلــف  موضوعــات  توزیــع   ،3 تصویــر  در 

ــانی  ــزان هم پوش ــا ی می ــز راهنم ــر نی ــپ تصوی ــمت چ ــۀ س ــن در گوش ــود. همچنی می ش

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــده، ب ــات استخراج ش ــی موضوع معنای

ــر  ــا دیگ ــات  1، 4، 6 و 9 ب ــت موضوع ــوان گف ــانی ها، می ت ــات و هم پوش ــع موضوع توزی

موضوعــات، تداخــل ندارنــد و بــه موضوعاتــی جداگانــه  اشــاره می کننــد، در حالی کــه ســایر 

موضوعــات، از نظــر معنایــی بــه موضوعاتــی واحــد اشــاره می کننــد. در ادامــه، موضوعــات 

استخراج شــده از توییت هــای نــوآوری اجتماعــی را مشــاهده می کنیــم:
جدول 3. موضوعات نوآوری اجتماعی

توضیح موضوعموضوع

احداث گلخانه و دندان پزشکی در جنوب کشورموضوع 1

برگزاری رویدادهایی برای آگاهی از ایده های بانوانموضوع ۴

فعالیت های دانش بنیان در زمینه های فرهنگی، طبیعی، اقتصادیموضوع 6

برگزاری رویداد  هایی درمورد آلودگی، خشکسالی و سالمتموضوع ۹

فراخوان فرصت های مطالعاتی و برپایی رویدادهایی برای توانمندسازی بانوان و همچنین سایر موضوعات
شناسایی فرصت های کارآفرینی برای حل مشکالت اقتصادی

 بــرای داده هــای مربــوط بــه کارآفرینــی اجتماعــی نیــز، مــدل آزمایــش شــدۀ خــود بــا 

ــزان  ــتگی، 0.58 و می ــزان وابس ــه می ــم ک ــرا می کنی ــت آمده را اج ــای به دس هایپرپارامتره

سرگشــتگی، 7.8- اســت کــه اعــداد مناســبی هســتند. بــا توجــه بــه آموزش های داده شــده 

و نتایــج به دســت آمده 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 pyLDA برای موضوعات کارآفرینی اجتماعی

در شــکل 4، توزیــع موضوعــات مختلــف در نواحــی  مختلــف معنایــی دیــده می شــود. 

همچنیــن در گوشــۀ ســمت چــپ تصویــر نیــز راهنمــا ی میــزان هم پوشــانی معنایــی 

ــع  ــه توزی ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــده، ب ــات استخراج ش موضوع

موضوعــات و هم پوشــانی ها، می تــوان گفــت موضوعــات  3، 4 و 5 بــا دیگــر موضوعــات 

تداخــل ندارنــد و کامــالً مســتقل هســتند، درحالی کــه ســایر موضوعــات، از نظــر معنایــی بــه 

ــه، موضوعــات استخراج شــده از توییت هــای  ــد. در ادام ــی واحــد اشــاره می کنن موضوعات

ــم. ــاهده می کنی ــی را مش ــی اجتماع کارآفرین

جدول ۴؛ موضوعات کارآفرینی اجتماعی

توضیح موضوعموضوع

ایجاد کارگاه هایی برای توسعه و حمایت از اشتغال در منطقۀ چابهار موضوع 3

کمک عموم جامعه به کارآفرینی بانوان روستاییموضوع ۴

برپایی رویدادهای رایگان برای شناسایی فرصت ها و ایده های کارآفرینی افراد دارای معلولیت و موضوع 5
آگاهی از آخرین تحقیقات بین المللی حوزۀ کارآفرینی

سایر 
موضوعات

 مشکالت و عدم مشارکت در جذب سرمایۀ بخش خصوصی در پروژه های کارآفرینی با اشاره به 
مشارکت اجتماعی در حمایت از بیمۀ اجتماعی
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در ادامــه، ابــر کلمــات موجــود در داده هــا را مشــاهده می کنیــم، هــر چــه ابعــاد کلمــه، 

ــر باشــد، نشــان دهندۀ آن اســت کــه تکــرار بیشــتری داشــته اســت. همان طــور کــه  بزرگت

ــات  ــر کلم ــده اند و در اب ــذف ش ــتی ح ــد، به درس ــات زائ ــت، کلم ــخص اس ــر مش در تصاوی

بــه چشــم نمی خورنــد. همچنیــن کلمــات کلیــدی کــه داده هــا را براســاس آنهــا جمــع آوری 

کردیــم )نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی(، از ســایر کلمــات، بزرگترنــد کــه نشــان 

می دهــد تکــرار آن، بیشــتر بــوده و به عنــوان کلمــۀ اصلــی مجموعه داده هــای خــود 

ــوند. ــناخته می ش ش

شکل 5. ابر کلمات توییت های نوآوری اجتماعی

شکل 6. ابر کلمات توییت های کارآفرینی اجتماعی
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بحث و نتیجه گیری

توییتــر به عنــوان یکــی از شــبکه های اجتماعــی محبــوب، منبعــی غنــی از اطالعــات اســت 

ــه  ــا یکدیگــر ب ــادی، احساســات، نظــرات و اتفاقــات روزمــرۀ خــود را در آن، ب ــران زی و کارب

ــا اســتفاده از روش هــای ســنتی،  ــات ب ــن حجــم از اطالع ــردازش ای ــد. پ اشــترک می گذارن

ــن کاوی،  ــک داده کاوی و مت ــه کم ــذا ب ــود. ل ــد ب ــک خواه ــه پر ریس ــر و البت ــیار زمان ب بس

ــا،  ــن پردازش ه ــۀ ای ــرار داد و از نتیج ــردازش ق ــی موردپ ــا را به خوب ــن داده ه ــوان ای می ت

ــا  ــا طرح ه ــرد ت ــتفاده ک ــف اس ــای مختل ــا و پروژه ه ــه طرح ه ــوط ب ــری  مرب در تصمیم گی

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــا، در نظ ــردم در آنه ــی م ــۀ اصل ــد و دغدغ ــدا کنن ــتری پی ــت بیش مقبولی

نــوآوری اجتماعــی نیــز به عنــوان یــک پدیــدۀ اجتماعــی، بــا هــدف افزایــش رفــاه جامعــه 

ــا  ــدا ب ــن پژوهــش، توانســتیم ابت ــده اســت. در ای ــد آم و حــل معضــالت اجتماعــی پدی

ــوآوری اجتماعــی و  ــه طرح هــای ن ــردم نســبت ب ــه م ــم ک ــل احساســات، نشــان دهی تحلی

 ،LDA کارآفرینــی اجتماعــی، حســی مثبــت دارنــد و ســپس بــا کمــک مدل ســازی موضوعــی

از داده هــای توییتــر مرتبــط بــا نــوآوری اجتماعــی و کارآفرینــی اجتماعــی اطالعــات مفیــدی 

اســتخراج کنیــم.

 اطالعــات و بینش هــای مفیــدی همچــون: توجــه بــه صنایع دســتی روســتایی، حمایــت 

از کارآفرینــان در جــذب ســرمایه، توجــه بــه منطقــۀ چابهــار و جنــوب کشــور، افزایــش رفــاه 

ــد  ــی بودن ــوارد مهم ــودکان کار، م ــل ک ــه معض ــه ب ــول و توج ــراد معل ــردم، و اف ــی م زندگ

ــات  ــات و موضوع ــر کلم ــه اب ــه ب ــا توج ــدند. ب ــده می ش ــران دی ــای کارب ــه در توییت ه ک

ــخیص داد  ــران را تش ــای کارب ــرار توییت ه ــوارد پرتک ــوان م ــی می ت ــده، به راحت استخراج ش

و اطالعــات مفیــدی را کــه بــه آنهــا اشــاره شــده، بــه دســت آورد:

در متــون نــوآوری اجتماعــی، مــواردی همچــون: همایش هــای دانشــگاهی و  ●

برگــزاری اســتارتاپ ویکندهایی به منظــور شناســایی ایده هــای مختلــف، دیــده 

ــه،  ــن زمین ــری در ای ــات نظ ــا و مطالع ــد پژوهش ه ــان می ده ــه نش ــود ک می ش

اســت؛ درحال انجــام  به خوبــی 

ــایی  ● ــت، شناس ــی و طبیع ــالی، آلودگ ــون: خشکس ــی همچ ــا و موضوعات دغدغه ه

شــد کــه نشــان می دهــد مــردم بــه ایــن معضــالت آگاه هســتند و بــرای حــل آنهــا 

ــد؛ ــو می کنن ــر، گفت وگ ــر در توییت ــا یکدیگ ب
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ــوب  ● ــق جن ــاه در مناط ــطح رف ــای س ــزوم ارتق ــه ل ــی، ب ــوآوری اجتماع ــون ن در مت

ــت؛ ــده اس ــاره ش ــکی اش ــیس دندان پزش ــون تأس ــواردی همچ ــب م ــور در قال کش

ــوآوری اجتماعــی هســتند  ● ــز یکــی از مــوارد دیده شــده در متــون ن کــودکان کار نی

کــه نشــان می دهــد مــردم ســعی دارنــد به وســیلۀ نــوآوری اجتماعــی، بــه کــودکان 

کار کمــک کننــد. در نتیجــه، می تــوان در طرح هــای مربــوط بــه خدمت رســانی بــه 

کــودکان کار از نــوآوری اجتماعــی بهــره بــرد؛

ــه چشــم می خــورد کــه  ● ــوان کامــالً ب در داده هــای مــا، موضــوع توانمندســازی بان

نشــان می دهــد تقویــت بانــوان و تغییــر ذهنیــت پیرامــون ایــن موضــوع، در ایــران 

ــوان در  ــن، می ت ــد. بنابرای ــه آن آگاهــی دارن ــز نســبت ب ــردم نی ــاده و م ــاق افت اتف

طرح هــای مختلــف، بــا توجــه بــه ســطح مقبولیــت بــاال نســبت بــه رهبــری بانــوان، 

از آنهــا کمــک گرفــت؛

در مجموعه داده هــای مــا، بــه کمــک بــه افــراد دارای معلولیــت و افزایــش کیفیــت  ●

ــن موضــوع  ــر، پیرامــون ای ــز در توییت ــردم نی ــا اشــاره شــده اســت، م ــی آنه زندگ

صحبــت کــرده و نســبت بــه آن آگاهــی دارنــد؛

در موضوعــات به دســت آمده، موضــوع کمــک و حــل مشــکالت اجتماعــی و البتــه  ●

کارآفرینــی منطقــۀ چابهــار بــه چشــم می خــورد کــه نشــان می دهــد 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 آگاه اند، 

ــتغال در  ــئلۀ اش ــر مس ــتند و اگ ــه هس ــن منطق ــتغال در ای ــئلۀ اش ــر مس ــه فک ب

چابهــار به درســتی حــل شــود، مســلمًا نتایــج مفیــدی بــه دســت خواهــد آمــد؛

ــه  ● ــی ب ــتی و کارآفرین ــوع صنایع دس ــده، موض ــوارد شناخته ش ــات و م در موضوع

چشــم می خــورد و بــا توجــه بــه ظرفیت هایــی کــه کشــورمان در ایــن حــوزه دارد، 

ــتایی،  ــوان روس ــرای بان ــوص ب ــتری را- به خص ــی بیش ــای کارآفرین ــوان طرح ه می ت

ــرد؛ ــاد ک ــادی- ایج ــکالت اقتص ــل مش ــتغال زایی و ح ــور اش به منظ

ــردم  ● ــی م ــای اصل ــزء دغدغه  ه ــه ج ــده- ک ــات شناسایی ش ــر از موضوع ــی دیگ یک

ــات و  ــه موضوع ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــتغال اس ــث اش ــی  رود- بح ــمار م ــه ش ــز ب نی
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ــه درراســتای حــل مشــکالت  ــا شناســایی فرصت  هــای کارآفرینان ــرار، ب ــوارد پرتک م

ــود؛ ــرفت  هایی ب ــاهد پیش ــز ش ــتغال نی ــث اش ــوان در بح ــادی، می  ت اقتص

از دیگــر موضوعاتــی کــه شناســایی شــده، مشــکل جــذب ســرمایه در پروژه  هــای  ●

ــن موضــوع را مّدنظــر داشــته  ــد ای ــه سیاســتگذاران می  توانن ــی اســت ک کارآفرین

باشــند تــا تســهیالت بیشــتری در اختیــار کارآفرینــان- و به ویــژه کارآفرینــان 

ــرد. ــرار گی اجتماعــی- ق

ــد  ــی، می توانن ــان اجتماع ــن کارآفرین ــازمان ها و همچنی ــران س ــدگان و مدی تصمیم گیرن

ــردم،  ــتر م ــه بیش ــد ک ــرا کنن ــی را اج ــاال، طرح های ــده در ب ــوارد مطرح ش ــه م ــه ب ــا توج ب

نســبت بــه آنهــا دغدغــه دارنــد تــا در برنامه ریزی هــای خــود، هدف گیــری درســتی داشــته 

باشــند. از ایــن طریــق، می تــوان مشــارکت مــردم در این گونــه طرح هــا را نیــز بیشــتر 

کــرد کــه در نهایــت، می توانــد منجــر بــه افزایــش رفــاه ســطح کلــی جامعــه شــود. بــرای 

پژوهش هــای آینــده نیــز می  تــوان شــبکه  های اجتماعــی دیگــر را موردپــردازش قــرار 

ــوان از  ــن، می  ت ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــش داده ش ــران، پوش ــترده  تر از کارب ــی گس ــا طیف داد ت

موضوعــات استخراج شــدۀ ایــن پژوهــش، به عنــوان دادۀ اولیــه بــرای اســتخراج داده  هــای 

مرتبــط بــا آن و پردازش  هــای بیشــتر بــرای بررســی هــر چــه عمیق  تــر هــر موضــوع اســتفاده 

کــرد.
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عباســی، مهــدی )1395(. »طبقه بنــدی توئیت هــای فارســی شــبکۀ اجتماعــی توییتــر بــا اســتفاده از روش 

متــن کاوی«.
عباســی، مهنــاز؛ مویــدی، فاطمــه؛ و بــازرگان، کیمیــا )1397(. »آنالیــز احساســات داده هــای توییتــر بــا اســتفاده 
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