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چکیده
این مطالعه رویکرد متن کاوى را براى اطالعات مهم توییتى کتابخانه هاى دانشگاهى به کار مى برد. 
مجموعه اطالعات این پژوهش از تایم الین هاى4 کامل توییتر 10 کتابخانۀ دانشگاهى جمع آورى شد. 
کل مجموعۀ اطالعات شامل 23707 توییت با 17848 اشاره و یادآورى، 7625 برچسب (هشتگ) 
و 5974 توییت تکرارى است. کتابخانه هاى دانشگاهى از این اطالعات معموالً کمتر از 50 توییت در 
ماه ارسال کرده اند، اما حجم توییت به سرعت در اواخر سال 2013 تا 2014 رشد یافت. نتایج حاکى 
از اختالف بین کتابخانه هاى دانشگاهى در توزیع توییت ها در گذر زمان است. پرتکرارترین کلمه 
«باز5» بود که در زمینه هاى مختلف توسط کتابخانه هاى دانشگاهى استفاده شده بود. پرتکرارترین 
دنباله هاى دوکلمه اى در توییت هاى جمع آورى شده «مجموعه هاى خاص6» بود. پرتکرارترین دنباله 
براى  معنایى  تحلیل هاى  در  کلمات  حوزة  پرتکرارترین  بود.  زمان7»  در  کلمه اى «صرفه جویى   3
بیشتر کتابخانه ها مربوط به «دانش، بصیرت و اطالعات مربوط به روابط شخصى و فرهنگى8» بود. 
عمومى ترین و متداول ترین دستۀ توییت ها کلمۀ «منابع9» در بین همۀ کتابخانه هاى دانشگاهى 
انتخاب شده بود. این نتایج اهمیت استفاده از روش هاى داده کاوى و متن کاوى را در فهم مجموعه 
اطالعات اجتماعى کتابخانه هاى دانشگاهى درجهت کمک به تصمیم گیرى و برنامه ریزى استراتژیکى 

براى دسترسى به مشترى بیشتر و بازاریابى خدمات روشن مى سازد.

کلیدواژه
 داده کاوى، متن کاوى، توییتر، شبکۀ اجتماعى، تحلیل محتوا.
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1. مقدمه
برنامه هـاى شـبکه هاى اجتماعـى به طـور فزاینـده اى توسـط کتابخانه هـا بـراى عرضـۀ 
منابـع و خدمـات و همچنیـن بـراى بهبـود روابـط بـا مشـتریان خـود اسـتفاده شـده اند 
(کالینـز و کـوان10، 2014). ایـن امر «تسـهیم اطالعات و دانش با دیگـران، بهبود و ارتقاء 
خدمـات و تعامـل بـا کاربران کتابخانۀ دانشـجویى بـا هزینۀ کم» را مقدور مى سـازد (چو 
و دو2013،11: 72). کتابخانه هـاى دانشـگاهى نیـز درحـال اسـتفاده از رسـانۀ اجتماعـى 
هسـتند و ایـن کار درحـال تغییـردادن کامـل تعامل آن ها با کاربران اسـت (دل بوسـکو، 
لیـف و اسـکارل12، 2012). بـراى مثـال، توییتـر مى توانـد روابـط جدیـدى بـا مشـتریان 

ایجـاد کنـد یـا روابط موجـود را تقویـت نماید (کاوانـا13، 2015)
هنگامـى  کـه «از آن به عنـوان یـک کانـال ارتباطـى جایگزیـن به عـالوة یـک نرم افـزار 
اجتماعى براى شـکل دادن ارتباطات شـخصى با کاربران اسـتفاده شـود» (بوتنگ و کوان 

لیـو2014،14: 127).
تغییـرات  بـه  پویش گرایانـه  به صـورت  دانشـگاهى  کتابخانه هـاى  حالـت،  ایـن  در 
فرهنگـى مربـوط به فناورى پاسـخ مى دهند (شـالمان، یـپ و تومـه15، 2015). کامبهار16 
(2014) ضمـن مطالعـه دربـارة پاسـخ کتابخانه هـاى دانشـگاهى بـه فناورى پدیدارشـده 
در تحصیـالت عالـى شـامل رسـانۀ اجتماعـى، دریافـت کـه کتابخانه هـاى دانشـگاهى 
درمجمـوع نظـر مثبتـى داشـته اند؛ درواقـع، تعـداد کتابخانه هاى دانشـگاهى کـه درحال 
اجـراى نرم افزارهـاى رسـانۀ اجتماعـى هسـتند، درحـال افزایـش اسـت (آل دایهانـى و 
آل آواهـى17، 2015). ایـن بخشـى از مسـئولیت و تعهـد آن هـا درجهـت باالبـردن ارزش 
تحویـل خدمـات اطالعاتـى ازطریـق مرتبط بـودن مسـتقیم تر بـا مشـتریان اسـت (لودن 
و حـال18، 2010). بعضـى کتابخانه هـاى دانشـگاهى نقشـه هایى بـراى اسـتفاده و اجراى 
رسـانه هاى اجتماعـى در اسـتراتژى عملیاتـى عالـى خـود دارنـد (بوتنـگ و کـوان لیو19، 
2014) کـه نه تنهـا اهمیـت حیاتـى اسـتفاده، بلکـه درگیر شـدن منظم بـا ایـن ابزارها را 

نشـان مى دهـد.
به عنـوان بخشـى از منابـع کاربرد رسـانۀ اجتماعـى در کتابخانه هاى دانشـگاهى، این 
مطالعـه از تکنیک هـاى مختلـف تحلیـل محتوایـى بـراى کدگـذارى دسـتى و خـودکار 
محتـواى توییت اسـتفاده مى کنـد (یعنى محتواى پسـت هاى توییتر فـردى کتابخانه ها). 
تحلیـل محتـواى خـودکار مقیـاس بـزرگ20 بـه کتابخانه هـا اجـازه مى دهـد تـا میـزان 
اسـتفادة توییتـر خود (به خصـوص محتواى ارسـالى توییت هاى شـان) درمقابـل همتایان 
خـود را بـراى تعییـن این که چه نـوع محتوایـى باعث مشـغول کردن کاربـر و برهمکنش 
بـا او مى شـود، ارزیابـى کنند. ایـن امر همچنین اهمیت اسـتفاده از روش هـاى داده کاوى 
و متـن کاوى را در فهـم مجموعـۀ اطالعـات اجتماعى گوناگـون کتابخانه هاى دانشـگاهى 
روشـن مى سـازد. ایـن تحقیـق یـک بررسـى اولیـه اسـت کـه بینشـى مفیـد را فراهـم 

مى سـازد و یـک روش متـن کاوى بـراى تحقیقـات آینـده معرفـى مى کند.
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2. اهداف و سؤال هاى تحقیق
ایـن مطالعـه روش متـن کاوى را در 10 کتابخانـۀ دانشـگاهى از کتابخانه هـاى رده بـاالى 
جهانـى بـه کار مى بـرد تـا میزان اسـتفادة آن هـا از توییتـر را توصیـف و محتـواى توییت 

آن هـا را تحلیـل کنـد. ایـن مطالعـه بـه پرسـش هاى زیـر پاسـخ مى دهد:
-  هرچند وقت یک بار کتابخانه هاى دانشگاهى از توییتر استفاده مى کنند؟

-  چه نوع محتوایى توسط کتابخانه هاى دانشگاهى روى توییتر ارسال مى شود؟
-  مضامین مرتبط با توییت هاى کتابخانه هاى دانشگاهى چه هستند؟

3. کار مرتبط
ــیلۀ  ــى به وس ــانه هاى اجتماع ــتفادة رس ــط در اس ــف کار مرتب ــه توصی ــمت ب ــن قس ای

ــردازد. ــن مى پ ــل مت ــر و تحلی ــط در توییت ــگاهى و کار مرتب ــاى دانش کتابخانه ه

3-1. استفاده از رسانه هاى اجتماعى توسط کتابخانه هاى دانشگاهى
کـه  هسـتند  اجتماعـى  رسـانه هاى  برنامه هـاى  معمول تریـن  فیس بـوك  و  توییتـر 
به وسـیلۀ کتابخانه هـا اسـتفاده مى شـوند (پالمـر21، 2014) کـه بیانگر اسـتفاده از توییتر 
و فیس بـوك به عنـوان محبوب تریـن رسـانه هاى اجتماعـى که مورداسـتفادة عمـوم مردم 
هسـتند، تلقـى مى شـوند. یکـى از ویژگى هـاى کلیـدى ایـن ابزار ها این اسـت کـه امکان 
ارتبـاط دوطرفـه و تعامـل بیـن کتابخانـه و مشـترى هایش را مقـدور مى سـازند. ایـن 
نـوع ارتبـاط، معمـوالً کارمنـدان و مشـترى هاى کتابخانـه را دربرمى گیـرد کـه دربـارة 
کتاب هـاى موجـود در کلکسـیون بحـث مى کننـد و یـا کارمنـدان را کـه به پرسـش هاى 
عمومـى مرجـع پاسـخ مى دهنـد. کتابخانه هاى دانشـگاهى «از این هـا به عنـوان ابزارهاى 
دسترسـى، روشـى براى ارتقاء خود و خدماتشـان در داخل جامعۀ خود و فراتر اسـتفاده 
مى کننـد» (بوتنـگ و کـوان لیـو2014،22: 126). قابلیـت گسـترش تعامـل بـا مشـترى 
ازطریـق رسـانه هاى اجتماعـى به طـور گسـترده اى به عنـوان موفقیت بـراى کتابخانه هاى 
دانشـگاهى دیـده شـده اسـت. همان طورکـه آن هـا این پتانسـیل را دارنـد تـا «کتابدار و 
یـک حضـور سـازمانى و بنیـادى را بـه مکان هایـى ببرنـد کـه مشـترى ها هسـتند و بـا 
پر کـردن ایـن شـکاف، براى شـروع مکالمات جدید تـالش کنند» (گاها و هـال23، 2015: 
49). جیـن24 (2014) همچنین درمورد پتانسـیل رسـانۀ اجتماعـى در بازاریابى کتابخانه 

و خدمـات اطالعاتـى بحث کرده اسـت.
توییتـر، به خصوص «در گسـترش دسترسـى کتابخانـه و خدمات اطالعاتـى به عالوه، 
ارائـۀ تصویـرى بـه روز از خدمات مفید اسـت» (لودن و هـال،2010: 240) طبق اظهارات 
کادى، گراهـام و مورتون اونـز25 (2010)، صحنه هـا و سـکوهاى توییتـرى26 همچنیـن به 
کتابخانه هـا اجـازه مى دهـد تـا اطالعاتـى پیرامـون امکانات، منابـع، تعطیلـى، رویداد ها و 
کارمنـدان ارائـه دهنـد. محتواى بعضـى توییت هـا شـامل تذکرهایى دربارة ساخت وسـاز 

تحلیل متن کاوی از توییت های کتابخانه های دانشگاهی
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پرصـدا در نزدیکـى کتابخانـه و یادآورى هایـى دربـارة خدماتـى (ماننـد منابـع پیام دهـى 
سـریع) اسـت کـه کتابخانه مى خواهـد ارتقاء دهند. لـودن و هال (2010) اظهار داشـتند 
کـه هـدف از ایـن نـوع توییت ها نظم بخشـیدن بـه خبرها و ارتقـاء آگاهى کنونـى مربوط 
بـه رویداد هـاى کتابخانـه، منابـع و خدمـات و تغییـرات سـاعت کارى اسـت. دل بوسـکو 
و همکارانـش27 (2012) دریافتنـد کـه کتابخانه هـاى دانشـگاهى دربارة منابـع کتابخانه، 
سـاعات کارى، رویداد هـاى کتابخانـه و همچنیـن رویداد هـاى محوطـه و محیـط جامعه، 

مى کنند. توییـت 
با  دانشگاهى  کتابخانه هاى  اجتماعى،  رسانۀ  حضور  بهبود  همچنین  و  حفظ  راه  در 
 .(2014 وچینو28،  و  (رمسى  کرد  توجه  آن ها  به  باید  که  مى شوند  مواجه  چالش هایى 
براى مثال جذب «دنباله رو ها29» براى تغذیه توییتر کتابخانه، بسیار مشکل گزارش شد. 
وارد  به ندرت  دانشجویان  که  شد  مشخص   ،(2013) دو30  و  چو  توسط  مطالعه  یک  در 
شبکه هاى اجتماعى مى شوند که به وسیلۀ کتابخانه ها به کار مى روند و دانشجویان استفاده 
از آن ها را دوست ندارند. به عالوه، استارت31 (2010) نشان داد که کتابخانه ها معموالً از 
جنبه هاى اجتماعى توییتر غفلت مى کنند و از آن به عنوان یک فرصت درجهت ارتباط با 
دنباله روهاى شان بهره نمى برند. آن ها «تالش مى کنند مخاطبانى روى سایت رسانه هاى 
رسانۀ  حضور  سنجش  و  سرگرم کننده  محتواهاى  ایجاد  به وسیلۀ  چندگانه  اجتماعى 
اجتماعى شان جذب کنند» (بورگرت، نان و استرلینگ32،2014: 1). لودن و هال (2010) 
مدعى شدند که به نظر مى رسد راهنمایى و حمایت کمى از مدیریت در استفاده از رسانۀ 
اجتماعى در کتابخانه هاى دانشگاهى وجود دارد. به بیان دقیق تر، کتابخانه ها «زمانى که 
نوبت به تدبیر و اجراى یک استراتژى براى نظم بخشیدن توییتر در فضاى کارى مى رسد، 
عموماً به روال اولیۀ خود ادامه مى دهند» (لودن و هال،2010: 239). همچنین مشارکت 

محدود کاربر ها، ظاهراً یک مانع براى کتابخانه ها محسوب مى شود (چو و دو، 2013).
به منظـور غلبـه بـر ایـن مشـکالت و تشـویق کاربرهـاى کتابخانـه بـه حضـور در 
کـه  کردنـد  اشـاره   (3  :2014) همکارانـش33  و  بورگـرت  اجتماعى شـان،  رسـانه هاى 
«مهـم اسـت کـه محتـوا تـازه نگـه داشـته شـود، ارتباطـات بیـن دانشـکده ها تقویـت 
شـود و تبلیغـات گسـترده اى از حضـور رسـانۀ اجتماعـى در کتابخانـه صـورت پذیـرد». 
عامـالن حسـاب توییتـر کتابخانـه بایـد بـه ارتبـاط دوطرفـه تشـویق شـوند (کادى و 
همـکاران34،2010). بـراى ایـن منظـور، «کتابدارهـا بایـد روزآورى هاى متـداوم را همراه 
بـا لحنـى پذیـرا و خوش برخـورد فراهـم سـازند و بـه کاربران  خود در سـایت هاى رسـانۀ 
اجتماعـى گوش بسـپارند» (بورگـرت و همکاران،2014: 6). کیم، ابلـز و یانگ35 (2012) 
گـزارش دادنـد کـه «بعضـى کتابخانه هـاى دانشـگاهى هیـچ هـدف واضـح اعالم شـده اى 
بـراى اسـتفاده از توییتـر و یـا دیگر رسـانه هاى اجتماعـى ندارنـد»؛ بنابرایـن، متن کاوى 
مى توانـد یـک راه حـل بالقـوه بـراى فهـم موفق تریـن انـواع محتوایـى به حسـاب آیـد که 
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برآورده کـردن  بـراى  تالشـى  و  مى شـود  ارسـال  آن هـا  کاربـران  و  کتابخانه هـا  توسـط 
نیاز هـاى ایـن کاربـران و جلب کـردن مؤثـر آن هـا در اسـتفاده از خدمات کتابخانه باشـد.

3-2. تحلیل متن
در رسـانه هاى اجتماعـى، از بررسـى محتـوا و متـن کاوى اغلـب بـراى تحلیـل متن هـاى 
ایجادشـده توسـط کاربـر و تقویت تصمیم گیرى اسـتفاده مى شـود (آبراهامز، فـن، وانگ، 
ژانـگ و ژیائـو36، 2015). کاربردهـاى متـن کاوى بـراى کتابخانه هـا و دیگـر مؤسسـات 
شـامل اسـتخراج اطالعـات، پیگیـرى عنـوان، خالصه سـازى، گروه بنـدى، دسـته بندى، 
پیونـد مفهـوم، تجسـم فکرى اطالعـات و جواب دادن به سـؤال ها مى شـود (فـن، واالس، 
دانشـگاهى  کتابخانه هـاى  گـو38 (2011)،  و  ژانـگ  براسـاس  ژانـگ37، 2006).  و  ریـچ 
مى تواننـد از متـن کاوى بـراى بهره بـردن از ایـن کاربردهـا درجهـت هـدف تقویـت روند 

تصمیم گیـرى اسـتفاده کننـد.
در مقالـۀ اخیـر، سـانت هـو39 (2015) بـه اهمیـت فراگیـرى متـن کاوى و ابزارهـاى 
بـزرگ اطالعاتـى40 بـراى کتابخانه هـاى دانشـگاهى اشـاره کـرد تـا کارایـى کتابخانـه و 
خدمـات اطالعاتـى را اثبـات کننـد. همچنیـن، ژانـگ و گـو41 (2011) مدعى شـدند که 
کاوش دانـش کاربـر بـراى کتابخانه هـاى دانشـگاهى مهـم اسـت. روش متـن کاوى براى 
داده هـاى رسـانۀ اجتماعـى در بسـیارى از حوزه هـا اسـتفاده مى شـود؛ مانند کسـب وکار 
(آبراهامـز و همـکاران: 2015)، علوم سـالمت و بهداشـت (سـارکر و همـکاران42، 2015) 

و علـوم سیاسـى (اسـتیگلیتز و دانـگ ژان43، 2013).
ــى  ــدن در مقاله های ــال ظاهر ش ــى درح ــن کاوى به آرام ــاى مت ــتفاده از روش ه اس
ــودرو، کاپیداکیــس،  ــال، پاپاتئ ــراى مث ــى اســت؛ ب ــوم اطالعات ــه و عل ــون کتابخان پیرام
اســفکاکیس و واســیلیو44 (2003) مطالعــه اى انجــام دادنــد کــه در آن از روش متن کاوى 
ــد. در ســال  ــره برده ان ــال به ــاى دیجیت ــرى کتابخانه ه ــاى کارب ــل جامعه ه ــراى تحلی ب
ــاط  ــاً در ارتب ــن کاوى مخصوص ــاى مت ــارة کاربرده ــه اى درب ــو مقال ــگ و گ 2011، ژان
ــه و  ــۀ کتابخان ــى مقال ــداد کم ــان تع ــتند. از آن زم ــگاهى نوش ــاى دانش ــا کتابخانه ه ب
علــوم اطالعاتــى در دســترس قــرار گرفــت کــه روى اجــراى متــن کاوى بــراى داده هــاى 
ــولمن و  ــر، ش ــاى اخی ــن مقاله ه ــى از ای ــد. در یک ــز کنن ــى تمرک ــانه ى اجتماع رس
همــکاران45 (2015) شــبکۀ توییتر دو کتابخانۀ دانشــگاهى را در تالشــى براى شناســایى 
عوامــل مؤثــر و به کارگرفتــن آن هــا بــا هــدف پخــش اطالعــات تحلیــل کردنــد. در یــک 
ــگاهى  ــۀ دانش ــرى کتابخان ــاى توییت ــوول46 (2013) دنباله روه ــیلۀ س ــر به وس کار دیگ
بررســى شــد. ایــن مطالعه هــا بیشــتر روى تحلیــل شــبکۀ اجتماعــى تمرکــز کردنــد و 
ــتر از  ــات بیش ــردن اطالع ــراى معلوم ک ــن کاوى ب ــاى مت ــردن تکنیک ه ــت به کارب اهمی

داده هــاى اجتماعــى موجــود را نشــان دادنــد.

تحلیل متن کاوی از توییت های کتابخانه های دانشگاهی
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4. روش ها
4-1. جمع آورى داده ها

دانشگاهى  کتابخانۀ   10 توییتر  تایم الین هاى  از  تحقیق  این  براى  اطالعات  مجموعۀ 
جمع آورى شد (همۀ توییت ها از زمان پیوستن به صحنه ازطریق یک سرویس آرشیوى در 
دسامبر 2014). کتابخانه هاى انتخاب شده، کتابخانه هاى 10 دانشگاه برتر از رده بندى جهانى 
شانگهاى47 بودند. این انتخاب محدود به دانشگاه هاى انگلیسى زبان و تنها یک کتابخانه بود. 
درصورتى که هر دانشگاه بیش از یک کتابخانه داشت. جدول 1 اطالعات توصیفى مربوط به 
حساب هاى توییتر این دانشگاه ها را نشان مى دهد. در کنار محتواى توییت، اطالعات زیر نیز 
به دست آمدند: تاریخ توییت، تعداد تایم الین هایى که به عنوان «موردعالقه48» توسط دیگر 
کاربرها عالمت زده شده بودند، تعداد تایم الین هایى که «دوباره توییت» شده بودند (به وسیلۀ 

دیگر کاربرها به شبکۀ خودشان فرستاده شده بودند) و زمان پیوستن به توییتر.

جدول 1: وضعیت حساب هاى کاربرى توییتر در کتابخانه هاى دانشگاهى

موردعالقهدنباله رودنباله روى49توییت هانام دانشگاه
زمان پیوستن
 به توییتر

9 ژوالى2177100615500144هاروارد50
12 آوریل377111301787304استنفورد51
9 مارس228458510700135ام آى تى52

9 مارس311414891644کمبریج53
9 آگوست1315148250745کلمبیا54

10 آگوست28301562590038آکسفورد55
9 آوریل1991116469050یال56

8 ِمى1874756988440کالیفرنیا سن دیگو57
9 آوریل20092312697143واشنگتن58

9 آگوست59005514491007جانز هاپکینز59
 272654827744322310مجموع

4-2. پردازش مجموعه اطالعات
مجموعـه اطالعـات به دسـت آمده «تصفیـه60» شـدند تـا پارازیـت بـا یـک روش سـازگار 
بـا دیگـر مطالعـات توییـت کاوى را کاهـش دهـد؛ مثـل رالسـتون، اونیـل، ویـگ مـور و 
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هریسـون61 (2014) و یـون، الحـداد و باکـن62 (2013). این گام ها شـامل تعـدادى فیلتر 
مى شـد؛ بـراى مثـال، «کلمات وقـف63»، نقطه گـذارى و شـماره ها، همۀ نام هـاى کاربرى 
پـس از عالمـت @، هشـتگ هاى بعـد از عالمـت# و لینک هـاى بعـد از http حذف شـد. 
همچنیـن اختصـارات توییتـر ماننـد RT (بازتوییـت64) و MT (توییت هاى اصالح شـده65) 
و کلماتـى ماننـد «ازطریـق66» نیـز حـذف شـد. نـام کاربـرى توییتر بـراى هـر کتابخانه 

دانشـگاهى نیـز درنظر گرفته نشـد.

4-3. تحلیل مجموعه اطالعات
از روش هـاى متـن کاوى و تحلیـل محتـوا در تحلیـل تاریخچـۀ توییت هـاى کتابخانه هـا 
اسـتفاده شـد. فراوانـى توییت هـا، بازتوییت هـا و توزیـع توییـت و بازتوییت هـا طى زمان 
تعییـن و نمـودار آن هـا رسـم شـد. سـپس توییت هـاى تمیزشـده در PamTAT، یـک 
ابزار متن کاوى ایجادشـده توسـط دانشـکدة کسـب وکار پامپلین در مؤسسـۀ پلى تکنیک 
ویرجینیـا و دانشـگاه دولتـى ویرجینیاتـک67، بـاز شـده و مرتـب شـدند. PamTAT یـک 
نرم افـزار پایۀ اکسـل مایکروسـافتى در همکنش با چارچوب پردازش زبـان پیتون طبیعى 
اسـت (بـرد، لوپـر و کالیـن2009 ،68). PamTAT تحلیـل حجـم بزرگى از متن به وسـیلۀ 
کاربـران نهایـى را بـدون نیاز بـه دانش دربارة زبان برنامه نویسـى پیتون ممکن مى سـازد. 
به ویـژه مـا از PamTAT بـراى تعییـن فراوانى تک کلمه هـا، دوکلمه اى ها و سـه کلمه اى ها 
کـه در متـن منبـع ظاهـر مى شـدند، اسـتفاده کردیـم. ایـن بـه مـا اجـازه داد تـا یـک 
ماتریـس فراوانـى توییتـى ایجـاد کنیـم کـه نشـان مى دهـد کـدام دنبالۀ تک کلمـه اى یا 
دوکلمـه اى به وسـیلۀ کتابخانه ها و هرکدام چندبار اسـتفاده شـده اند. سـپس قادر شـدیم 
تـا الگوهـاى محتـواى اطالعاتـى و متنـى ابتدایـى استفاده شـده به وسـیلۀ کتابخانه هـاى 

دانشـگاهى انتخابـى را گـزارش دهیم.
مـا پرسـش  گر عمومـى هـاروارد69 (اسـتون و همـکاران70، 1966) را بـراى تحلیـل 
معنایـى و احساسـى توییت هـا بـه کار بردیـم. پرسـش گر عمومـى  هـاروارد یـک ابـزار 
تحلیـل متنـى بـا اهـداف عمومـى اسـت که بـه کاربـر نهایى اجـازه مى دهـد تـا فراوانى 
دفعـات اسـتفاده از دسـته هاى مختلـف کلمـه اى در متـن منبـع را گزارش دهـد. کاربرد 
تکـرارى پرسـش گر عمومـى در متن هـاى مختلـف منبـع به کاربـر نهایى اجـازه مى دهد 
تـا فراوانـى اسـتفاده از دسـته هاى کلمـه اى مختلـف را در متن هـاى متنـوع منبـع با هم 
مقایسـه کنـد. پرسـش گر عمومـى هـاروارد متـن منبـع را قبـل از پـردازش ابهام زدایـى 
مى کنـد؛ بـراى مثـال، به منظـور تشـخیص دادن کلمـۀaddress (در جایى ماننـد «آدرس 
خانۀ او») از کلمۀ address (درجایى مانند «سـخنرانى گتیسـبرگ توسـط آبراهام لینکلن 
ایـراد شـد71») پرسـش گر عمومـى تقریبـاً 200 گـروه کلمـه اى را تشـخیص مى دهد که 
بـراى مثـال شـامل کلماتى که مثبـت، منفى، مربوط به لـذت، درد، مکان، زمـان، دانش، 

تحلیل متن کاوی از توییت های کتابخانه های دانشگاهی
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دانشـگاه، اغـراق یـا دسـت ِکم گرفتن و غیـره اسـت. هورتویتـس72 (2002) یـک لیسـت 
جامـع از گروه هـاى کلمـه اى را کـه توسـط پرسـش گر عمومـى هـاروارد تشـخیص داده 
مى شـوند و همچنیـن لیسـت کاملـى از این کـه کـدام کلمه هـاى خـاص زیرگـروه یـک 
کلمـه واقـع مى شـوند، تهیه کرده اسـت. در این مطالعه، ما از پرسـش گر عمومـى هاروارد 
بـراى تعییـن تعـداد کلماتـى کـه در هـر گروه کلمـه اى به وسـیلۀ هـر کتابخانه اسـتفاده 
شـده و نسـبت کل کلمات استفاده شـده توسـط هر کتابخانـه که زیرگـروه کلمه اى دیگر 
مى شـود، بهـره بردیـم. بـراى اختصـار، ما فقـط رایج تریـن گروه هـاى کلمه اى پرسشـگر 
عمومـى هـاروارد را کـه در مجموعـۀ اطالعـات یافت مى شـد، گـزارش کردیـم (42 گروه 

از 185 گـروه کلمه اى در دسـترس).
سـرانجام یـک طبقه بنـدى بـراى پیش بینـى گـروه محتوایـى مجموعـه توییت هـا 
انجـام شـد. به منظـور به کاربـردن ایـن روش، 2000 توییت از مجموعۀ اطالعات به شـکل 
زیـر تفکیـک شـدند:1500 توییـت بـراى آمـوزش رده بنـد73 و 500 مورد بـراى آزمایش 
عملکـرد رده بنـد74. بـراى طبقه بنـدى توییت هـا، از یـک روش یادگیـرى ماشـینى یـا 
سرپرسـتى ـ ماشـین هاى بردار حمایت ـ اسـتفاده شـد، زیرا دقـت باالیـى را ارائه مى دهد 
 ،LightSIDE (آبراهامـز و همـکاران،2015؛ سپاسـتین75،2002). این روش با اسـتفاده از

برنامـۀ یادگیـرى ماشـینى منبـع باز، اجرا شـد.

5. یافته ها
5-1. آمار توییت ها

جدول 1 پوشـۀ حسـاب توییتر را براى هریک از کتابخانه هاى دانشـگاهى انتخابى خالصه 
مى کنـد؛ شـامل: تعـداد توییت هـا، تعـداد کاربرانـى کـه توسـط کتابخانـه دنبالـه روى76 
شـده اند، تعـداد دنباله رو هـاى77 کتابخانـه و تعـداد توییت هـاى محبـوب78 کـه توسـط 
کتابخانـه ایجـاد شـده اند. سیسـتم کتابخانـۀ دانشـگاه جان هاپکینـز بیشـترین تعـداد 
توییت هـا را داشـت و بعـد ازآن به ترتیـب کتابخانه هـاى دانشـگاه اسـتنفورد و کتابخانـۀ 
دانشـگاه کمبریـج قـرار دارند. کتابخانۀ دانشـگاه کالیفرنیا سـاندیگو قدیمى ترین حسـاب 
توییتـر را دارد (مـاه مـه 2008)؛ امـا کمتریـن تعـداد توییت هـا را داراسـت؛ درعـوض، 
کتابخانـۀ دانشـگاه اسـتنفورد حسـاب توییتـر خـود را در آوریـل 2012 افتتاح کـرد، اما 

رتبـۀ دوم را در تعـداد توییت هـا دارد.
سیسـتم کتابخانۀ دانشـگاه آکسـفورد بیشـترین تعـداد دنباله رو هـا را دارد و بعدازآن 
به ترتیـب کتابخانـۀ دانشـگاه هـاروارد و کتابخانـۀ دانشـگاه آم.آى.تـى قـرار دارد. تعـداد 
دنباله رو هـا نفـوذ یـک مؤسسـه را بازتـاب مى دهـد، چنان کـه رالسـتون و همـکاران79 
(2014) مدعـى شـدند کـه یـک معیـار سـاده از تأثیـر هـر کاربـر، تعـداد دنباله رو هایـى 
اسـت کـه آن هـا دارنـد. بـا وجـود این کـه کتابخانـۀ دانشـگاه جان هاپکینـز بیشـترین 
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تعـداد توییت هـا را دارد، کمتریـن تعـداد دنباله رو هـا را داراسـت. ایـن موضـوع ممکـن 
به این خاطـر باشـد کـه بعضـى دانشـگاه ها بیـش از یـک کتابخانه دارنـد که هم بـر تعداد 

توییت هـا و هـم بـر تعـداد دنباله رو هـا مؤثـر اسـت.
تعـداد توییت هـاى استفاده شـده در مجموعـۀ اطالعـات نهایى (یعنى بعـد از گام هاى 
پـردازش مجموعـۀ اطالعـات کـه قبـًال توصیـف شـد) بیـن کتابخانه هـاى دانشـگاهى 
انتخاب شـده متفـاوت بـود (جـدول 2). مجموعـۀ اطالعـات کامل شـامل 23707 توییت 
گـردآورى  بزرگ تریـن  بازتوییـت.  و 5974  هشـتگ81  یـادآورى80، 7625  بـا 17848 
انفـرادى داده هـا مربـوط بـه دانشـگاه جان هاپکینـز بـود بـا 3190 توییـت، درحالى کـه 

کوچک تریـن مجموعـۀ اطالعـات مربـوط بـه دانشـگاه کلمبیـا بـود (1305 توییـت).
تعـداد یادآورى هـا و هشـتگ ها، سـطح کتابخانـه در تعامـل و پذیرندگـى درجهـت 
به دسـت آوردن دسترسـى اجتماعـى مطلـوب را بازتـاب مى دهد. دانشـگاه اسـتنفورد هم 
بیشـترین تعـداد یادآورى هـا (3994) و هـم بیشـترین تعـداد بازتوییت هـا (1960) را 
داشـت، درحالى کـه دانشـگاه جان هاپکینـز در تعـداد یادآورى هـا (3900) رتبـۀ دوم و 
دانشـگاه یـال کمتریـن تعـداد یادآورى هـا (650) و همچنیـن کمترین تعداد هشـتگ ها 
(58) را داشـتند. با وجود این که دانشـگاه هاروارد بیشـترین تعداد هشـتگ ها را دارا بود 
(1674)، کمتریـن تعـداد بازتوییت هـا (99) را نیـز داشـت. کتابخانـۀ دانشـگاه کالیفرنیا 

سـاندیگو در تعـداد هشـتگ ها (1219) رتبـۀ دوم را کسـب کـرد.

جدول 2: مقایسه یادآورى ها و هشتگ هاى کتابخانه هاى دانشگاهى

تعداد بازتوییتتعداد هشتگ تعداد یادآورى تعداد توییتنام دانشگاه

30761403440475کمبریج
1305923623232کلمبیا
2154950167499هاروارد

31903900373822جانز هاپکینز
21901283701414ام آى تى
279525441109901آکسفورد
3177399410421960استنفورد
20011057377452واشنگتن

185711441219491کالیفرنیا سن دیگو
196265058128یال

237071784876255974مجموع

تحلیل متن کاوی از توییت های کتابخانه های دانشگاهی
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ــه 2009 و  ــن فوری ــد (مابی ــه مى کن ــان را خالص ــى زم ــا ط ــع توییت ه ــکل 1 توزی ش
ــر 2014).  نوامب

جالــب توجــه اســت کــه قبل تــر، کتابخانه هــاى دانشــگاهى از ایــن مجموعــه اطالعــات، 
ــرعت در  ــت به س ــا تویی ــد، ام ــال مى کردن ــاه ارس ــت در م ــر از 50 تویی ــوالً کمت معم
ــاروارد و  ــال ه ــراى مث ــا (ب ــى کتابخانه ه ــت. بعض ــد یاف ــا 2014 رش ــر 2013 ت اواخ
ــال 2013 و  ــاه را در س ــت در م ــش از 50 تویی ــال بی ــاى ارس ــز) دوره ه جان هاپکین

2014 حفــظ کرده انــد.

شکل 1: توزیع توییت ها در طول زمان

ــا  ــۀ زمان ه ــد. هم ــان مى ده ــاعت روز را نش ــب س ــا برحس ــع توییت ه ــکل 2 توزی ش
ــس  ــل روز را منعک ــاعت کام ــر س ــتند و ه ــچ82 هس ــن گرینوی ــاعت میانگی ــق س طب
ــلوغى)  ــان پیــک (ش ــا زم ــه بیشــتر کتابخانه ه ــد ک ــد. شــکل 2 نشــان مى ده مى کنن

ــد. ارســال پســت و زمــان فعالیــت کــم توییــت را دارن
 کتابخانــۀ دانشــگاه هــاروارد بــا 412 توییــت طــى ســاعت 4 عصــر باالتریــن رتبــه 
ــا 406 توییــت طــى  ــۀ دانشــگاه جان هاپکینــز ب را داشــت و بعــدازآن سیســتم کتابخان

ســاعت 3 عصــر قــرار دارد.
ــا فعالیــت   شــکل 3 نشــان مى دهــد کــه بیشــترین فعالیــت بازتوییتــى به شــدت ب
ــریع  ــده و س ــل زن ــر تعام ــه ب ــت ک ــا آن اس ــر ب ــاط و متناظ ــى در ارتب ــى اصل توییت

ــت دارد. ارتباطــى دالل
ــا  ــۀ دانشــگاه اســتنفورد ب ــه کتابخان ــق ب ــا متعل ــراى بازتوییت ه ــه ب ــن رتب  باالتری
ــا 167 بازتوییــت  ــز ب ــدازآن، جان هاپکین ــود و بع 240 بازتوییــت در ســاعت 5 عصــر ب
طــى ســاعت 3 عصــر قــرار دارد. هــاروارد و یــال کمتریــن تعــداد بازتوییــت را داشــتند.
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شکل 2: توزیع توییت ها در ساعات شبانه روز

شکل 3: توزیع بازتوییت ها در ساعات شبانه روز

5-2. تحلیل محتواى توییت ها
ــکل  ــد (ش ــخص ش ــا مش ــراى توییت ه ــا ب ــى تک کلمه اى ه ــى فراوان ــى به طورکل وقت
ــف  ــاى مختل ــه در زمینه ه ــود ک ــاز» ب ــن واژه «ب ــه پر تکرار تری ــد ک ــاهده ش 4)، مش
توســط کتابخانه هــاى دانشــگاهى در توییت هاى شــان اســتفاده شــده بــود. بــراى 
مثــال، از آن بــراى اعالمیه هایــى دربــارة تغییــرات ســاعت کارى کتابخانــه و همچنیــن 
اعالمیه هایــى دربــارة باز شــدن فضاهــاى مطالعاتــى، نمایشــگاه ها، کلکســیون هاى 
ــود  ــا دسترســى آزاد و غیــره اســتفاده مى شــد. دومیــن کلمــۀ پرتکــرار «تحقیــق» ب ب
ــا پشــتیبانى تحقیــق از آن اســتفاده  کــه همچنیــن در زمینه هــاى مختلــف مرتبــط ب
ــق  ــق، تحقی ــاى تحقی ــزار و نرم افزار ه ــى، اب ــاى تحقیق ــال، کارگاه ه ــراى مث مى شــد (ب
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ــى و  ــاى تحقیق ــک و راهنما ه ــق و داده، کم ــگاه تحقی ــات آزمایش ــاز، خدم ــع ب منب
تحقیقــى). کمک هزینه هــاى 

دیگــر کلماتــى ماننــد «کتاب هــا»، «مجموعه هــا» و «برخــط» در متــن توییت هایــى 
ــارة منابــع کتابخانــه اســتفاده مى شــدند. ایــن کلمــات بــراى مثــال در توییت هایــى  درب
مربــوط بــه کتاب هــاى الکترونیــک، کتاب هــاى چاپــى، کتاب هــاى کمیــاب، کتاب هــاى 
درخواســتى و تجدیدشــده، مرورهــاى کتــاب، کتاب هــاى جدیــد، مجموعــۀ کتــاب خاص، 
کتاب هــاى پیشنهادشــده و سیاســت هاى پخــش کتــاب یافــت مى شــوند. ایــن نتیجــه 
نشــان مى دهــد کــه کتابخانه هــاى دانشــگاهى بخــش عظیمــى از اطالعــات دربــارة منابــع 

مخصــوص خــود را بــا محیــط جامعــۀ خــود تقســیم مى کننــد.

شکل 4: توزیع فراوانى تک کلمه اى ها

مشـاهده  مى دهـد.  نشـان  توییت هـا  دادة  دسـتۀ  در  را  دوکلمه اى هـا  توزیـع  شـکل 5 
شـد کـه پرتکرار تریـن دوکلمـه اى در مجمـوع توییت هـا «مجموعه هـاى خـاص» بـود. 
کتابخانه هـاى دانشـگاهى اغلـب از توییتـر بـراى ارتقـاء یـا بحـث دربـارة مجموعه هـاى 
خاصشـان اسـتفاده کردنـد. ایـن موضـوع همچنیـن اهمیـت ایـن مجموعه هـا و وسـعت 
تـالش کتابخانه هـا بـراى به اشتراك گذاشـتن اطالعـات مربوطـه بـا جوامع شـان را نشـان 
مى دهـد. دومیـن دوکلمـه اى پرتکـرار «دسترسـى آزاد» بود کـه در زمینه هـاى مختلفى 
ماننـد سیاسـت دسترسـى آزاد، چـاپ، منابع، آمـوزش و کارگاه هـا، اشـاره ها و راهنمایى، 
خدمـات، رویدادهـا و اخبار اسـتفاده مى شـد. ایـن نتیجه تأکیـد روى ارتقاء ابتـکار منبع 

بـاز را در ایـن کتابخانه هـاى دانشـگاهى نشـان مى دهـد.
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شکل 5: توزیع فراوانى دوکلمه اى ها

سـومین دوکلمـه اى پرتکـرار «اتـاق مطالعـه83» بـود کـه نشـان مى دهـد، کتابخانه هـاى 
دانشـگاهى از فعالیت هاى مطالعاتى در درون مؤسسـات دانشـگاهى خودشـان پشـتیبانى 
مى کننـد، زیـرا ایـن اتاق هـا یکـى از مهم تریـن فضا ها بـراى کاربـران کتابخانـه به منظور 

مطالعـه و درس خواندن اسـت.
ــاز  یــا بسته شــدن اتاق هــاى  ــارة ب ایــن توییت هــا معمــوالً مربــوط بــه اخبــارى درب

مطالعــه بودنــد.
سـه کلمه اى «صرفه جویـى  پر تکرار تریـن  شـد،  توصیـف  شـکل 6  در  همان طورکـه 
توجـه  جلـب  بـراى  اصطـالح  ایـن  از  دانشـگاهى  کتابخانه هـاى  بـود.  زمـان84»  در 

مى کننـد. اسـتفاده  مهـم  پیـش روى  رویـداد  یـک  بـراى  دنباله رو هاى شـان 
بعـدازآن، سـه کلمه اى «مفتخریـم کـه اعـالم کنیـم85» قـرار دارد کـه اصطالحـى 
دیگـر اسـت کـه از آن بـراى تأکیدبـر اهمیـت یک رویـداد خاص یـا آیتم اخبار اسـتفاده 

مى شـود.
 سـومین سـه کلمه اى پرتکـرار «هفتۀ دسترسـى آزاد86» بود (که بعـدازآن با اختالف 
کمـى «سیاسـت دسترسـى آزاد87» قـرار داشـت) کـه دوبـاره تـالش ایـن کتابخانه هـا 
درجهـت ابتـکار دسترسـى بـاز و تشـویق کاربرهـا بـه بازدیـد از امکانـات آن ها را نشـان 

مى دهـد.
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شکل 6: توزیع فراوانى سه کلمه اى ها

5-3. تجزیه وتحلیل آمارى88
ــتۀ  ــازى دس ــراى یکپارچه س ــزار PamTAT ب ــارى، از نرم اف ــل آم ــام تحلی ــراى انج ب
توییت هــا در یــک پوشــه بــه ازاى هــر کتابخانــه اســتفاده شــد؛ ســپس مــا 10 دســته 
ــمیت و  ــى، اس ــاروارد (دانف ــى ه ــش گر عموم ــا پرس ــه اى را ب ــت کتابخان ــۀ تویی پوش
اوگیلــوى89، 1966) بــراى دســته بندى آمــارى محتــواى توییــت تحلیــل کردیــم. حــدود 
ــاروارد قابل تشــخیص  ــى ه ــت توســط پرســش گر عموم ــاى تویی 30 درصــد از کلمه ه
ــن تحلیــل نشــان  ــا 70 درصــد تشخیص داده شــده، دســته بندى شــدند. ای ــد؛ ام نبودن
ــى از 19502  ــامل میانگین ــه ش ــود ک ــت ب ــدوداً مثب ــت ح ــواى تویی ــه محت داد ک
ــود. شــکل 7 نتایــج تحلیــل آمــارى را خالصــه  کلمــۀ مثبــت و 7220 کلمــۀ منفــى ب
 EnlTot ــا ــتر کتابخانه ه ــراى بیش ــه اى ب ــته بندى هاى کلم ــن دس ــد. پرتکرار تری مى کن
ــات  ــوان «کلم ــا عن ــب ب ــاروارد به ترتی ــى ه ــش گر عموم ــه پرس ــد ک و EnlOth بودن
ــى  ــد. آموزندگ ــى91» مشــخص مى کن ــات آموزندگ ــر کلم ــى90» و «دیگ ــى آموزندگ کل
ــخصى»  ــى و ش ــط فرهنگ ــا رواب ــه ب ــى در رابط ــش و اطالعات ــش، بین ــه «دان ــاره ب اش
ــرار  ــا پر تک ــر در بیشــتر کتابخانه ه ــى و کلمــات مؤث ــکان، فضــاى زمان ــان و م دارد. زم
بودنــد. کلمــات COM کــه هــاروارد بــا عنــوان «کلمــات ارتباطاتــى مورداســتفاده بــراى 
ــدرت  ــه ق ــه اشــاره ب ــى ک ــوى92 («کلمات ــد و کلمــات ق ــى» مشــخص مى کن ابهام زدای

دارنــد») نیــز پرطرفــدار بودنــد.
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 شکل 7: توزیع فراوانى کلمات براساس دسته بندى آمارى با استفاده از پرسش گر
عمومى هاروارد

 
5-4. دسته بندى توییت ها

از  اسـتفاده  بـا  را   LightSIDE خـودکار  ماشـینى  فراگیـر  طبقه بندى کننـدة  یـک  مـا 
مـدل ماشـین بردار حمایتـى93 آمـوزش94 دادیـم تـا گـروه هـر توییت پست شـده توسـط 
به دلیـل   LightSIDE کنـد.  پیش بینـى  را  انتخاب شـده  دانشـگاهى  کتابخانه هـاى 
محبوبیـت اش در بیـن محققان در نتیجۀ دقت مناسـب و باال، به عنـوان طبقه بندى کننده 
انتخـاب شـد. به منظـور آمـوزش طبقه بندى کننـده بـراى پیش بینى گروه هـاى توییت، از 
یـک دسـته توییـت 1500 تایـى آموزشـى که در دو سـتون مرتب شـده بودند، اسـتفاده 
شـد: یکـى بـراى برچسـب گـروه و دومـى حاوى متـن (یـا محتـواى) توییـت. گروه هاى 
برچسـبى تعیین شـده از مقاله هـا و نوشـتار هاى علمـى در دسـترس دربـارة گروه بنـدى 
توییـت در کتابخانـه و علـوم اطالعاتـى اقتبـاس شـد؛ ماننـد چارچوبه هـاى آل دایهانـى 
و آل آوادهـى95 (2015)؛ اسـتویلیا و گیبـرادز96 (2014)؛ شـیرى و راسـى97 (2013) و 
آهارونـى98 (2010). بـراى دسـت یابى بـا دقـت، یک سـرى ویژگـى انتخـاب شـدند؛ مثل 
اسـتفاده از تک کلمه اى هـا، دوکلمه اى هـا و سـه کلمه اى ها. مـا کلمـات وقـف را حـذف 

.(«the کلمـات معمولـى انگلیسـى ماننـد «و»، «بـه» و «حرف تعییـن) کردیـم
بـراى اطمینـان از درسـتى و اعتبـار مدل، از یک دسـتۀ آزمایشـى 500 توییتى براى 
تعییـن دقـت آن اسـتفاده و منجـر بـه دقـت نهایـى مـدل 0,85 و نمـرة kappa برابـر با 
0,74 شـد (معیـار موافقـت بیـن دسـته بندى کامپیوترى و برچسـب دسـته اى اصلى که 
توسـط انسـان با مسـئولیت کدگذارى مجموعـۀ اطالعـات در گروه هاى مختلـف انتخاب 
 Cohen’s مى شـود). براسـاس اعـالم کاپـالن، هادك، هـا، راگنـس و فیشـر99 (2014)، از
Kappa بـراى اندازه گیـرى اعتبـار موافقـت (تطابـق) داخلـى100 اسـتفاده مى شـود کـه 
معیـارى همه پسـند از تطابـق و سـازگارى بیـن انسـان و کامپیوتـر اسـت. لندیـس و 
کـخ101 (1977) پیشـنهاد دادنـد کـه مقادیـر بیـن 0,61 و 0,80 باید بـا اهمیت مالحظه 
شـوند. طبـق ایـن نتایـج کـه نشـان مى دهـد، طبقه بندى کننـدة خـودکار قادر اسـت که 

تحلیل متن کاوی از توییت های کتابخانه های دانشگاهی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 25

https://icbr.faslnameh.org/article-1-438-fa.html


350240

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

طبقه بنـدى بااعتبـار و اعتمـاد رضایت بخـش ایجـاد کنـد، از طبقه بندى کننـدة خـودکار 
بـراى مرتب کـردن همـۀ توییت هـاى دسـتۀ داده در گروه هـاى موجـود اسـتفاده شـد. 
نتایـج شـکل 8 نشـان مى دهد متداول تریـن گروه در بیـن همۀ کتابخانه هاى دانشـگاهى 

انتخاب شـده «منابـع» و دومیـن گـروه متـداول «جامعه سـازى102» بود.

شکل 8: توزیع فراوانى دسته هاى توییت

 6. بحث و تفسیر
مطالعـۀ حاضـر یـک تحلیـل محتوایـى از میـزان اسـتفاده از توییتـر در کتابخانه هـاى 
دانشـگاهى براسـاس 23707 توییت بازیابى شـده از 10 مؤسسـۀ انتخابى را ارائه مى دهد. 
بیشـتر ایـن کتابخانه هـا حسـاب توییتـر خود را در سـال 2009 تأسـیس کرده انـد که با 
نتایـج مطالعات پیشـین سـازگارى دارد (براى مثال، دل بوسـک و همـکاران103، 2012). 
ایـن کتابخانه هـاى دانشـگاهى در ابتـدا به طـور میانگیـن 50 توییـت به صـورت ماهانـه 
داشـتند، درحالى کـه مطالعـات قبلى (بـراى مثال، آهارونـى104، 2010) نشـان مى داد که 

فقـط 40 توییـت به صـورت میانگیـن در ماه وجـود دارد.
تفاوت هایـى در طـول زمانـى کـه در آن کتابخانه هـاى دانشـگاهى بـا توییتـر جفـت 
بودنـد و همچنیـن در تعـداد دنباله رو ها یافت شـد. به صورت جالبى نتایج نشـان مى دهند 

جستار

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

br
.f

as
ln

am
eh

.o
rg

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 25

https://icbr.faslnameh.org/article-1-438-fa.html


350241

سال چهارم، شماره 15
پاییز 1396

کـه لزومـاً یـک سـابقۀ توییتـر طوالنـى معـادل بـا میانگیـن تعـداد بیشـتر دنباله رو هـا 
نیسـت. درمقابـل، دل بوسـک و همـکاران105 (2012) دریافتنـد کـه کتابخانه هایـى بـا 
حسـاب هاى قدیمى تـر تعـداد دنبالـه رو بیشـترى داشـتند. ایـن موضـوع نشـان مى دهـد 
کـه کتابخانه هـاى دانشـگاهى بـا حسـاب هاى قدیمى تر و تعـداد دنباله رو هـاى کمتر باید 
در زمینـۀ ارتبـاط دوطرفـه و تعامـل مؤثر تر با کاربران سـرمایه گذارى کنند. اسـتوارت106 
(2010) نشـان داد کـه از بیـن کانال هـاى رسـانۀ اجتماعـى فعـال آن هـا، کتابخانه هـا 
دنباله رو هـاى کمـى را در توییتـر جـذب مى کننـد کـه ممکـن اسـت منجـر بـه تأثیـر 
و تعامـل اجتماعـى کمتـر ازطریـق ایـن شـبکه شـود. ازطرف دیگـر، سـوئل107 (2013) 
معتقـد اسـت کـه تعـداد کـم دنباله رو هـاى یـک کتابخانـه به معنى آن اسـت کـه توییتر 
تنهـا روش ارتبـاط و تعامـل بـا کاربـران نیسـت. از مجمـوع تعـداد بازتوییت هـا (5974 
توییـت) در ارتبـاط بـا تعـداد کامـل دنباله رو هـا (74432) واضـح اسـت کـه تعامـل بـا 

کتابخانه هـاى دانشـگاهى ازطریـق توییتـر ضعیف اسـت.
تحلیـل لغـات پـر رخـداد، یـک زمینـۀ موقعیتـى را فراهـم مى سـازد؛ مثـل کار هاى 
کتابخانـه یـا رویداد هـاى کتابخانـه (براى مثـال، «هفتۀ منبع بـاز»)، مطالعه و پشـتیبانى 
تحقیـق (بـراى مثـال، «تحقیـق» و «اتاق هاى مطالعـه») و منابـع کتابخانه (بـراى مثال، 
«کتاب هـا» و «کلکسـیون هاى خـاص»). توییت هـا همچنیـن الگو هاى غیر رسـمى زبانى 
را مى گیرنـد؛ بـراى مثـال، «صرفه جویـى در زمـان» و «مفتخریـم کـه اعـالم کنیـم»، 
هرچنـد کـه آهارونـى108 (2010) دریافت که کتابخانه هاى دانشـگاهى زبان رسـمى را در 
توییت هاى شـان ترجیـح مى دهنـد. مثال هـاى الگـوى متـن غیررسـمى از پرتکرار تریـن 
«تولـدت  «چک کـردن»،  «عالـى»،  شـامل  مثـال  بـراى  اسـت؛  استفاده شـده  کلمـات 
مبـارك» و «موفـق باشـى» مى شـود. یانـگ و راسـمن109 (2015) مالحظـه کردنـد کـه 
توییت هایـى بـا سـبک و شـخصیت منحصربه فـرد منجـر بـه تعامـل بیشـتر بـا کاربـران 
 140 محدودیـت  به دلیـل  اختصار هـا  از  اسـتفاده  مى شـود.  دانشـگاهى  کتابخانه هـاى 
حرفـى توییتـر امرى عادى اسـت؛ بـراى مثال، f/ اغلـب در توییت هاى کتابخانۀ دانشـگاه 
هـاروارد ظاهـر مى شـود؛ زیـرا به عنـوان یـک اختصـار بـراى from در توییت هاى شـان 
جهـت ذخیـرة حرف هـا (کارکتر ها) اسـتفاده مى شـود. ایـن موضوع همچنیـن در مطالعۀ 
انجام شـده توسـط کادى و همـکاران110 (2010) مشـاهده شـد کـه نشـان داد، سـبک 
توییـت بایـد دوسـتانه تر و مجذوب کننده تـر باشـد و همچنیـن محدودیـت 140 حرفـى 

را هـم درنظر داشـته باشـد.
رده باالتریـن گروه هـاى آمارى براى محتـواى توییت کلماتى مربـوط به دانش، بینش 
و اطالعاتـى در ارتبـاط بـا روابـط فرهنگـى و شـخصى اسـت.  ایـن نتیجـه تأییـد مى کند 
کـه کتابخانه هـاى دانشـگاهى از توییتر در یک سـبک شـخصى براى به اشتراك گذاشـتن 
ـ فضا نشـان  اطالعـات و دانـش اسـتفاده مى کننـد. کلمـات مرتبـط با گـروه عمومى زمان 
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مى دهـد کـه از توییتـر بـراى انتشـار اطالعاتـى دربـارة زمـان اسـتفاده مى شـود (بـراى 
مثـال در زمینـۀ اعـالم بازشـدن و بسته شـدن کتابخانـه) و همچنیـن اسـتفادة منظـم از 

توییت هـا مربـوط بـه رویدادهـا و مکان هـاى کتابخانـه را نشـان مى دهد.
توییت هـاى دربـارة منابـع غالب تریـن گـروه دیده شـده در مجموعۀ اطالعـات بودند. 
ایـن نتیجـه بـا دیگر مطالعه ها سـازگار اسـت؛ مثـل مطالعات انجام شـده توسـط آهارونى 
(2010)، دل بوسـک و همـکاران (2012) و آل دایهینـى و آل آوادهى111 (2015). جالب 
اسـت کـه جامعه سـازى، رتبـۀ دوم گروه هـاى پر تکـرار را دارد. دل بوسـک و همـکاران 
مضمون هـاى  میـان  در  پنجـم  مقـام  در  جامعـه  رویداد هـاى  کـه  دریافتنـد   (2012)
توییـت  الگو هـاى  تغییـرات  اسـت،  ممکـن  کـه  دارنـد  قـرار  دانشـگاهى  کتابخانه هـاى 
کتابخانه هـاى دانشـگاهى را طـى زمـان بازتـاب کنـد. دیگـر گروه هـاى مضمونـى بیـن 
کتابخانه هـاى دانشـگاهى متفـاوت اسـت. در کتابخانـۀ دانشـگاه کمبریـج، بـراى مثـال  
Q&A رتبـۀ سـوم را در بیـن متداول تریـن گروه هـا بـه خـود اختصـاص داد کـه نشـان 
روى  بـر  و  مى کننـد  تعامـل  کاربرانشـان  بـا  مسـتقیم ترى  به صـورت  آن هـا  مى دهـد 
رضایتمنـدى کاربـر ازطریـق پرسـش نامه ها (نظرسـنجى ها) تأکیـد دارنـد. توییت هـاى 
کتابخانه هـاى دانشـگاهى در دانشـگاه کمبریج و دانشـگاه واشـنگتن در بحث پشـتیبانى 
مطالعـه در مقایسـه بـا سـایر دانشـگاه ها بـار بیشـترى دارنـد. درمجمـوع، دسـته بندى 
توییـت مورداسـتفاده در ایـن مطالعه، تفاوت هایى بین کتابخانه هاى دانشـگاهى را نشـان 
مى دهـد؛ امـا ایـن دسـته بندى ها ممکـن اسـت به دلیـل اسـتفاده از روش دسـته بندى 
خـودکار مقـدارى از واقعیـت انحـراف داشـته باشـند کـه نیـاز بـه تأییـد بـا اسـتفاده از 

مدل هـاى پـردازش دارد.

7. محدودیت ها
ایـن مطالعـه محدودیت هایـى دارد: اول این که تحلیل محدود به 10 کتابخانۀ دانشـگاهى 
اسـت و همـۀ دانشـگاه هاى داخـل نمونه انگلیسـى زبان هسـتند. تحقیق هـاى آتى ممکن 
اسـت، تحلیلـى بـر روى یـک مجموعـه اطالعـات بزرگ تـر از مجموعـه اى گسـترده تر 
از کتابخانه هـاى دانشـگاهى شـامل کتابخانه هـاى غیرانگلیسـى زبان انجـام دهنـد. ایـن 
مقایسـه هاى  دهـد.  به دسـت  توییتـى  الگو هـاى  در  عمیق تـر  بینشـى  بایـد  موضـوع 
باشـند.  آتـى  بررسـى هاى  از  دیگـر  خطـى  مى تواننـد  چند فرهنگـى  یـا  بین المللـى 
همچنیـن ایـن تحلیـل مى توانـد گسـترش یابـد تـا اختـالف بیـن مضمـون توییت هـاى 
کتابخانه هـا را کـه متأثـر از تعـداد و تعامـل دنباله رو هـا اسـت، بیـان کنـد. دوم این کـه 
نتایـج به دلیـل دقـت ابـزار دسـته بندى توییـت کـه در ایـن مقالـه اسـتفاده شـد و بایـد 
ازطریـق کاربـرد دیگـر مدل هاى یادگیرى ماشـینى اعتبار سـنجى شـود، محدودیت هایى 
دارنـد. همان طورکـه در بـاال ذکـر شـد، بایـد توجـه شـود که گروه هـا و اطالعـات ممکن 
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اسـت به دلیـل مجموعـه اطالعات پرازش شـده مقـدارى از واقعیت انحراف داشـته باشـند 
و بایـد در بررسـى آینـده اعتبار سـنجى شـوند.

8. نتیجه گیرى
ایـن مقالـه نشـان داد کـه روش تحلیلـى متـن مى توانـد در تحلیـل داده هـاى رسـانۀ 
اجتماعـى کتابخانه هـاى دانشـگاهى اسـتفاده شـود. ایـن روش کلیـدى بـراى کشـف 
اطالعـات اسـت و پتانسـیل آن را دارد کـه منابـع و خدمـات کتابخانه هـا را ارتقـاء دهـد. 
و  داده کاوى  برنامه هـاى  زمینـۀ  در  سـرمایه گذارى  بـه  بایـد  دانشـگاهى  کتابخانه هـاى 
متـن کاوى توجـه کننـد تا بـه آن ها کمـک نمایند که پست هاى شـان را به عنـوان محکى 
در برابـر پسـت هاى دیگـر کتابخانه هـا تحلیـل کننـد و رضایتمنـدى کاربـران و سـطح 
تعامـل آن هـا را ارزیابـى کنند. داده هـاى بى وقفۀ در دسـترس از رسـانۀ اجتماعى، ثروتى 
وافـر از اطالعـات را به دسـت مى دهنـد کـه مى توانـد درجهـت ارتقـاء، بهبـود و توسـعۀ 

خدمـات و منابـع کتابخانـه و اطالعـات از آن هـا اسـتفاده کـرد.
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