
 

 

  1396 زييپا، 21، شماره ششمسال  كسب و كار هوشمند تيريفصلنامة مطالعات مد
  188 تا 169صفحات 

با رويكرد سايت تبيان در  وانيجايگاه كتاب و كتابخ 
 هاي اجتماعي تحليل شبكهو  كاوي متن

  سلما كشاورزيان
  حوريه براردخت

  چكيده
 يرسان اطالعدر اين پژوهش با تمركز بر روي مقوله مطالعه، سايت موسسه فرهنگي و 

 با دقيق قرار گرفته است. يكاو متنموضوعي مورد  يبند خوشهتبيان با استفاده از 
 هاي خوشه، ضمن مشخص نمودن كاوي متنموضوعي و  بندي خوشهتفاده از روش اس

بررسي اهميت اين موضوع در ميان كاربران شبكه به  تياهم كمموضوعي برجسته و 
توجه به ماهيت فرهنگي تبيان و امر خواندن و مطالعه،  با تبيان پرداخته شده است.

در طبقه موضوعي فرهنگ به ترتيب جستجوي عبارات كليدي مرتبط بيشترين نتايج را 
درصد در اختيار خواهد گذاشت. با توجه به ماهيت مجازي و الكترونيكي  18و  26با 

الكترونيكي اين سايت با توليد محتواي  يها آموزشبودن سايت تبيان، الزم است بخش 
قه باال بودن تعداد نتايج حاصل در طب باوجودآموزشي بيشتر اين كمبود را پوشش دهد. 

                                                                                                                              
  (نويسنده مسئول)؛ .علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ،ارشناسي ارشدك 

salmak1351@gmail.com,  
 .كارشناسي ارشد، علم اطالعات و دانش شناسي، دانشگاه شيراز، شيراز  

  25/10/1396تاريخ پذيرش:                                                                             27/04/1396تاريخ دريافت:



 1396 زييپا، 21، شماره ششم، سال كسب و كار هوشمند تيريفصلنامة مطالعات مد        

 

170 

بسيار اندك به نظر  يخوان كتابموضوعي جامعه، نتايج در كل شبكه براي مقوله 
نتيجه در جستجوي عبارت كليدي خواندن و  1199و  952(تنها به ترتيب  رسد يم

مطالعه) و اين امر لزوم فعاليت بيشتر تبيان در راستاي اعتالي اين فرهنگ مغفول مانده 
  يفنّاورجديد،   در پرتو تحوالت هرروز  جهاني  هجامع .سازد يمدر كشور را نمايان 

  بماند هيچ  روز عقب  از دانش  اگر كسي  ميان  دهد و در اين مي  ارائه  جامعه  را به  مدرن
و   اهميت  بايد برايبنابراين، ؛ ندارد  رفته ازدست  يها مهروموم  براي  جبراني  فرصت
اجتماعي  يها شبكهو ترويج اين امر حتي در   و مطالعه خواندن  افراد به  دادن  ارزش

 .كرد  ريزي برنامه يعيطور وس بهبود و   عميقاً در انديشه

؛ كاوي متنجستجويي؛  يها دادهعظيم؛ خواندن؛  يها دادهتحليل كليدواژگان: 
 موضوعي. بندي خوشه
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   مقدمه

ز اطالعات توسط اخير در فناوري اطالعات منجر به توليد حجم عظيمي ا يها شرفتيپ
، 1اجتماعي شده است (لي و همكاران يها شبكهكاربران شامل جستجوهاي آنالين در 

منابع مهمي از اطالعات و  صورت بهاجتماعي در سرتاسر جهان  يها شبكه). 2017
، 2(كانگ و لي اند درآمده ها دهيامحيطي جهت پيروي و گسترش تمايالت، اخبار و 

 رساني اطالعاجتماعي همانند سايت موسسه فرهنگي و  فرهنگي و هاي شبكه). 2017
مداوم باعث تشويق و جذب هزاران كاربر جهت به اشتراك گذاشتن و  صورت بهتبيان 

آنالين  جانبه همهو مشاركت در رويدادهاي  هايشان ديدگاهتبادل اطالعات عقايد و 
زيادي از سوي  ، نظرات و مطالب بسيارها پست يبارگذارشاهد  روزه همه. باشند يم

مختلف  يها فرمتهستيم و اغلب اين اطالعات به  ها شبكهمسئولين و كاربران در اين 
 يا دادهكاربران بر اساس متون  قيسال. تعيين عالئق و شوند يم يساز رهيذخمتني 
به يكي از  راًياخاجتماعي و همچنين بررسي اهميت موضوعي مطالب  هاي شبكه

ويژه،  طور به). 2014، 3اتي مبدل شده است (هان و ليموضوعات جذاب و مهم تحقيق
اجتماعي اطالعات  هاي شبكهحاصل از جستجوي كلمات يا عبارات كليدي در  يها داده

در مورد ساليق، عقايد و افكار كاربران در مورد موضوع يا مطلبي خاص در  يباارزش
ف بررسي و تحليل ). در جايي كه هد2016، 4و همكاران (اينجادات گذارد يماختيار 

فرهنگي،  يها شبكه انيمتصداهميت و نقش مطالعه و خواندن در ميان كاربران و 
مرتبط در  شده گذاشتهو اجتماعي است، حجم و ميزان محتواي به اشتراك  رساني اطالع

بيانگر ميزان توجه و عالقه كاربران و اهميت مقوله كتاب و  تواند يماين زمينه 
 ها ارگان، ها سازمانشبكه باشد. از سوي ديگر  انيمتصدمسئولين و در ميان  يخوان كتاب

عظيم موجود  يها دادهو قدرت فراگير  ها تيقابلهستند از  مند عالقهو همچنين مسئولين 
پيش رو  يها يگذار استيساجتماعي جهت اتخاذ تصميمات مديريتي و  هاي شبكهدر 

لي در اين زمينه انتخاب كلمات يا ). چالش اص2017، 5و همكاران بهره ببرند (جانسن

                                                                                                                              
1. Li et al.  
2. Kang & Lee 
3. Han, H. Lee 
4. Injadat et al. 
5. Janssen et al. 
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و  (برينجولفسون استجستجو  يها داده يآور جمععبارات كليدي مناسب و 
فرهنگي و اجتماعي همانند تبيان اين  هاي شبكه). همچنين، برخي از 2016، 1همكاران

، اقدام به ها آنقابليت را دارند كه پس از جستجوي كلمات كليدي مورد پژوهش در 
از قبل  يراحت بهنموده و از اين طريق سهم هر طبقه موضوعي  ها آنموضوعي  يبند طبقه

 خواهد بود. استخراج قابلكلمه كليدي جستجو شده 

  پيشينه پژوهش
 ازآن پس) مطرح گرديد و 2006( 2اولين بار توسط فلدمن و همكاران كاوي متن
بازاريان جهت و  گذاران استيسكاربرد و جذابيت زيادي براي پژوهشگران،  سرعت به

در  ژهيو بهپيدا نمود.  ها يزير برنامهكشف دانش نهفته جهت اتخاذ تصميمات و 
 كاوي متناخير مطالعات فراواني در خارج از كشور در زمينه كاربردهاي  يها مهروموم

، الزارد و مثال عنوان بهمجازي و اجتماعي صورت پذيرفته است.  هاي شبكهدر 
ي با حمايت مركز حفاظت و كنترل بيماري هاي ) در پژوهش2015( 3همكاران

آمريكا با استفاده از روش كاوش و تحليل متن به بررسي ميزان گسترش  متحده االتيا
هاي زنده ميان كاربران نمودند و به اين  4توئيت كاوي متنوحشت عمومي از طريق 

بودن ويروس  در مورد عالئم و بازه زماني فعال شدت بهنتيجه رسيدند كه افكار عمومي 
، طريقه انتقال ويروس و چگونگي محافظت از بدن در زمان مسافرت نگران 5ابوال

 يها ياستراتژبه بررسي نحوه بهبود  يا مطالعه) در 2016است. بانوس و همكاران (
بر اساس مدل  مؤثر يبند طبقهو  بندي خوشه يها تميالگورتوليد اطالعات جانبي از قبيل 

جهت كشف دانش ضمني موجود در متون  كاوي متنو از تكنيك احتماالتي پرداختند 
 يشناس روشبر روي  يا عمدهاجتماعي استفاده نمودند. اين مطالعه تمركز  هاي شبكه
مورد استفاده، زمان اجرا و دقت فعاليت  هاي خوشهبر تعداد  ديتأكبا  كاوي متن
شبكه  يها سامانهي ) در پژوهشي ضمن بررس2016( 6و سين ميك داشته است. كاوي متن

                                                                                                                              
1. Brynjolfsson et al. 
2. Feldman et al. 
3. Lazard et al. 
4. Tweet 
5. Ebola 
6. Kim & Sin 
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اجتماعي مختلف مورد استفاده توسط دانشجويان دوره كارشناسي و كتابداران 
دانشگاهي جهت كسب اطالعات و نحوه ارزيابي اطالعات حاصل از اين  يها كتابخانه
اين دو مجموعه با هم پرداختند  يها روشدر محيط علمي به مقايسه عادات و  ها شبكه

قرار دهند. نمونه انتخابي  موردسنجشرا  ها آند شده ميان تا بتوانند فاصله ايجا
نفر بودند و نتيجه اينكه سامانه  189نفر و نمونه انتخابي كتابداران  1355دانشجويان 

و هدف از استفاده از اين شبكه براي هر دو مجموعه مشابه  مورداستفادهشبكه اجتماعي 
د استفاده جهت كسب اطالعات مور يها ياستراتژبوده ولي فاصله زيادي از جهت 

 10) به بررسي پايگاه توئيت هاي 2016( 1وجود داشته است. الدايهاني و آبراهامز
 5974و  3هشتك 7625، 2اشارك 17848توئيت،  23707كتابخانه دانشگاهي شامل 

 توان يمپرداخته و بيان نمودند با اين شيوه  كاوي متنبا استفاده از روش  4توئيت مجدد
استراتژيك مناسب و اتخاذ تصميمات مديريت مقتضي جهت ارائه  يزير مهبرنابه 

 يا مطالعه) در 2016( 5و همكاران ارگازـ  خدمات ايده آل به مراجعين روي آورد. بلو
شبكه اجتماعي  يها انجمنبه بررسي و پايش مباحث  كاوي متنبا استفاده از روش 

توسط  اخذشدهرفته بر تصميمات مباحث صورت پذي راتيتأثدر ارتباط با  6توئيتر
) در مطالعه خود 2016عمومي بهداشت و سالمت پرداختند. كانگ و لي ( يها سازمان

متون به بررسي مطالب به  يبند دستهو  بندي خوشهو  كاوي متنبا استفاده از تكنيك 
 قيسالاجتماعي پرداختند و عالئق و  هاي شبكهاشتراك گذاشته شده توسط كاربران 

  را مورد تحليل قرار دادند. ها آن
 كاوي در داخل كشور پيشينه طوالني نداشته و اندك ي مطالعات متنطوركل به

و تحليل  يشناس روشصورت پذيرفته در اين زمينه دچار ايراداتي از بابت  يها پژوهش
ابزارهاي تحليلگر مروري به بررسي كاربرد  يا مطالعه) در 1386. كرمي (اند بودهنتايج 
پرداخته است.  مراقب بهداشتي و درماني يها سازماندر چابكي  كاوي متنو  ياوك داده

اندك حقيقات بر ت ديتأك) در پژوهشي ضمن 1394عظيمي همت و شمس عزت (

                                                                                                                              
1. Al-Daihani, Abrahams 
2. Mention 
3. Hashtag 
4. Retweet 
5. Bello-Orgaz et al. 
6. Twitter 
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ساختاري آن، مروري بر  يها يدگيچيپدر زمينه متون فارسي، به دليل  كاوي متن
دادند. فارسي صورت  زبان در پردازش متون ها آنو كاربرد  كاوي متناصلي  يها روش

اجمالي و مختصر به معرفي  طور به) در فعاليتي مروري 1394اسماعيلي و زاهد (
اجتماعي پرداختند. پيكري،  هاي شبكهدر  كاوي متنپيش روي  يها چالشو  ها روش

يكي از محدود مطالعات پژوهشي به زبان فارسي در  عنوان به) 1394يعقوبي و طاهري (
و تحليل محتوا پديده فوت مرتضي  كاوي متن، با استفاده از تكنيك يكاو متنزمينه 

پاشايي را در شبكه اجتماعي توئيتر مورد مطالعه و بررسي قرار داده و توئيت هاي 
و همبستگي  يبند ردهتوئيت را در پنج مقوله  17714در اين ارتباط شامل  افتهيانتشار
قرار دادند. در پژوهش حاضر با توجه به  را با ويژگي كاربران مورد تحليل ها ردهبين 

اجتماعي  هاي شبكهسهم مورد غفلت قرار گرفته مطالعه و خواندن در ميان كاربران 
كشور، به كاوش و تحليل متون حاصل از جستجوي عبارات كليدي مرتبط با اين مقوله 

 عنوان بهتبيان  رساني اطالعدر سايت موسسه فرهنگي و  "مطالعه"و "خواندن"همانند 
فضاي مجازي و اجتماعي كشور پرداخته شده است. در اين بررسي تمامي  نيتر بزرگ

توسط سايت در قالب  شده ارائه يها دستهنتايج جستجوي مرتبط شامل كليه طبقات و 
توسط  1شده و پس از مرور و حذف اطالعات نامرتبط يآور جمعجداول اكسل 

  قرار گرفته است. ليوتحل هيتجزمورد  كاوي متن يها تميالگور

  كاوي متنفرآيند 
، يده سازمانحجم اطالعات متني، وجود ابزارهايي جهت  روزافزونرشد  باوجود
ضروري است. در همين راستا، تاكنون  ها دادهدانش مفيد از اين  و استخراجبازيابي 

 يها كيتكنصورت گرفته است.  كاوي متن يها روش روي يا گستردهتحقيقات 
الگوها، به دنبال استخراج اطالعات مفيد از  استفاده از شناسايي و كشف، با كاوي متن
متن، كشف دانش در  يكاو داده عنوان به كاوي متنمتني بدون ساختار هستند.  يها داده

دليل اصلي به كار بردن  .شود يمهوشمند متن نيز شناخته  ليوتحل هيتجزمتن و همچنين 
موجود  يها روش. هاست آنكردن  يساختاربند براي اسناد متني، يكاو داده يها روش

 يها روشو  يبند رده يها روشاز:  اند عبارتون ي كردن متساختاربندبراي 
                                                                                                                              
1. Noise 
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ساختاربندي، ابزارهاي قدرتمندي  يها روشبا  كاوي متن يها روش. تركيب بندي خوشه
بر اساس فلوچارت  .كنند يممتني فراهم  يها مجموعهبراي كاوش الگوهاي مفيد در 

عظيم حاصل يك فرآيند كشف دانش از طريق  يها دادهو تحليل  كاوي متن 1كل ش
اجتماعي است كه هدف آن شناخت  هاي شبكهاطالعاتي بزرگ همانند  يها گاهيپا

). اين فرآيند به اين 2016، 1و همكاران (بانوس استالگوهاي ناشناخته و توليد دانش 
  :شود يمصورت تعريف 
و فرآيند  استپژوهش  سؤاالتند يافتن اسناد حاوي پاسخ به فرآي: 2بازيابي اطالعات

آماري  يها روشرسيدن به اين هدف از  منظور به. شود ينمرا شامل  ها پاسخ خوديافتن 
  .گردد يماستفاده  شده ارائه يها سؤالمتني و مقايسه با  يها دادهبراي پردازش خودكار 

 يها زباناز مطالب نوشته شده به  يريگ بهرهعبارت از امكان : 3يعيطبپردازش زبان 
توسط ماشين است. از  ها نوشتهطبيعي (همانند انگليسي و فارسي) و درك و فهم اين 

فارسي استفاده  يوجوها پرسو  كاوي متن، يسينو خالصهدر  توان يم ها كيتكناين 
  نمود.

ين كه هدف از آن كسب اطالعات خاص از اسناد متني است كه ا :4استخراج اطالعات
تا در آينده مورد استفاده  شوند يمذخيره  ها دادهاطالعات در الگوهاي شبيه به پايگاه 

  قرار گيرند.

                                                                                                                              
1. Bhanuse et al. 
2. Information Retrieval 
3. Natural linguistic processing 
4. Information extraction 
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اجتماعي، به كاوش و تحليل متون حاصل از جستجوي عبارات  هاي شبكهميان كاربران 
در سايت موسسه فرهنگي و  "مطالعه "و  "خواندن "كليدي مرتبط با اين مقوله همانند 

و  29862تبيان پرداخته شده است. با جستجوي اين عبارات به ترتيب  رساني اطالع
ضوعي به شرحي كه در ادامه نتيجه حاصل شده است كه نتايج در طبقات مو 40959

بيشترين نتايج حاصل به  شود يممشاهده  2كه در شكل  طور همان. اند گرفتهآمده قرار 
ترتيب در طبقات موضوعي وبالگ، مطالب اعضاء، كتابخانه و مطالب سايت و كمترين 

  .اند گرفتهنتايج در طبقات موضوعي فروشگاه، فيلم و دانلود قرار 
 5كيلوبايت تا بيش از  500دسته از كمتر از  4بر اساس سايز در در طبقه فيلم نتايج 

 ازنظردقيقه،  30دقيقه تا بيش از  5دسته از كمتر از  4در  زمان مدت ازنظرمگابايت، 
 يها لميفدسته فيلم و سريال، طنز و سرگرمي، ورزشي، موزيك ويدئو،  6موضوعي در 

ن، در اين طبقه نتايج قابليت مرتب . همچنيرنديگ يممذهبي قرار  يها لميفآموزشي و 
فيلم  يبارگذارشدن بر اساس بيشترين دانلود، بيشترين امتياز، جديدترين فيلم و زمان 

كيلوبايت تا بيش  500دسته از كمتر از  4دارند. در طبقه صوت نتايج بر اساس سايز در 
دقيقه قرار  30از  دقيقه تا بيش 5دسته از كمتر از  4در  زمان مدت ازنظرمگابايت و  5از 
. همچنين، در اين طبقه نتايج قابليت مرتب شدن بر اساس بيشترين دانلود، رنديگ يم

فيلم دارند. در طبقه عكس نتايج بر  يبارگذاربيشترين امتياز، جديدترين فيلم و زمان 
 ازنظرپيكسل و  2272پيكسل تا  100دسته از كمتر از  8اساس حداكثر طول در 

. همچنين، طبقه رنديگ يمپيكسل قرار  1704پيكسل تا  100دسته از  7در حداكثر ارتفاع 
تصوير،  يبارگذارسايز تصوير، حجم تصوير، رنگ تصوير، تاريخ  ازنظرگنجينه تصاوير 

HD  بودن يا نبودن وWide  در طبقه كتابخانه نتايج است يبند دستهبودن يا نبودن قابل .
از  يا خالصهوان و پديدآورنده اثر به همراه به تفكيك صفحه و تفكيك كتاب شامل عن

دسته از كمتر از  4. در طبقه دانلود نتايج بر اساس سايز در باشند يم ارائه قابلمتن كتاب 
دسته از روز جاري تا  5در  يبارگذارتاريخ  ازنظرمگابايت،  15مگابايت تا بيش از  2

. رنديگ يمردي و امنيتي قرار دسته بازي، موبايل، كارب 4موضوعي در  ازنظرسال اخير، 
عالوه بر اين، در اين طبقه نتايج قابليت مرتب شدن بر اساس بيشترين دانلود، بيشترين 

گروه  ازنظردانلود را دارند. در فروشگاه نتايج  نيتر محبوببازديد، جديدترين دانلود و 
لوازم ورزشي،  ، موبايل،تاپ لپ، كتاب، كامپيوتر، يا چندرسانهشامل  عرضه قابلكااليي 
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و كاربر قابليت فيلتر نمودن نتايج  شود يم، تجهيزات پزشكي و دكوراسيون ريالتحر لوازم
 يبند گروهريال را دارد. در طبقه مشاوره  برحسبحداقل تا حداكثر قيمت  برحسب

شامل رايانه و فناوري، مشاوره تحصيلي، روانشناسي، سالمتي، علمي و درسي، مذهبي، 
دسته  8نتايج در  يگذار اشتراكتاريخ به  ازنظرو هنر در خانه شده و حقوقي، ورزشي 

. همچنين، در اين طبقه قابليت جستجوي رنديگ يماز سه روز قبل تا يك سال قبل قرار 
در اختيار كاربر قرار دارد. در طبقه شبكه اجتماعي انواع پست  يا مشاوره سؤالكد 

 8تاريخ ثبت نتايج در  ازنظره و وجود داشت ينظرسنجشامل عكس، صوت، فيلم و 
عبارت  توان يم. در طبقه وبالگ رنديگ يمدسته از روز جاري تا يك سال قبل قرار 

، عنوان نوشته، متن، عنوان وبالگ و آدرس ها برچسبكليدي را در فيلدهايي شامل 
شامل اجتماعي، فرهنگ  ييها گروهوبالگ جستجو نمود. در طبقه انجمن نتايج در قالب 

نمايش داده  وكار كسبهنر، تندرستي، دانش و فن، مذهبي، كاربران، مديران انجمن و و 
شامل متن آيه، ترجمه و تفسير  ييها قالب. در طبقه قرآن نتايج جستجو در شوند يم

، عنوان بهفيلد با توجه  ازنظر. در طبقه فراداده نتايج جستجو شوند يمنمايش داده 
وضعيت نشر، فروست، يادداشت و شرح پديدآورنده؛  پديدآورندگان، موضوع، ويرايش،

قابل  PDFمتن يا  صورت بهفرمت  ازنظركتاب يا مقاله و  صورت بهنوع منبع  ازنظر
موضوعي اعتقادي،  يها دستهاست. در طبقه مطالب اعضاء نتايج جستجو در  يبند دسته

اقتصاد، تحقيقات و فناوري، سياسي، طنز و سرگرمي، فرهنگي و هنري، سالمتي، 
است. همچنين، نتايج از  يبند دستهتاريخي، طبيعت، ورزشي، خانواده و حقوق قابل 

دسته از روز  8طريق جستجوي نام مستعار اعضاء و بر اساس تاريخ ثبت مطلب (در 
  .باشند يم شينما قابلجاري تا يك سال قبل) 

و  يده سازمانتوجه به اينكه نتايج موجود در طبقه مطالب سايت به نحو  با
، عبارات كليدي مورد جستجو در اين طبقه اند شدهموضوعي  يبند دسته يا شده مرتب
نتايج حاصل براي طبقه  3. در شكل اند شده  واقعدقيق و تحليل  كاوي متنمورد 

مختلف موجود ارائه شده است. بر  يها يبند دستهموضوعي مطالب سايت به تفكيك 
سته موضوعي فرهنگ و كمترين نتايج در دسته اين اساس بيشترين نتايج حاصل به د

حوزه علميه قرار گرفته است كه اين نتيجه با توجه به ماهيت فرهنگي امر خواندن و 
  .ستينمطالعه اين نتيجه دور از ذهن 
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طبقه هاي موضوعي

فيلم صوت عكس كتابخانه دانلود فروشگاه مشاوره شبكه 
اجتماعي وبالگ مطالب 

اعضاء انجمن قرآن فراداده گنجينه  
تصاوير همه موارد

خواندن 162 532 2136 18152 326 68 6763 6174 22410 20826 5828 2227 85 272 29862

مطالعه 144 3210 2735 21981 129 145 14910 5406 40488 27944 8916 1434 1607 368 40959

  . نتايج جستجوي عبارات كليدي در طبقات موضوعي.2شكل 

ارائه شده  4لف طبقه موضوعي دين كه در شكل مخت يها يبند دستهبر اساس نتايج 
است، دو موضوع اخالق و عرفان و تاريخ و سيره معصومين از اهميت زيادي 

با وجود حساسيت زياد موضوع مهدويت در عصر حاضر و  متأسفانهبرخوردارند و 
شايسته است  كه چنان آنتبيان؛ اين موضوع  رساني اطالعنقش بسزاي شبكه اجتماعي و 

 واقع نشده است. موردتوجهيان مسئولين و كاربران اين شبكه در م
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 مختلف. يها يبند دسته. نتايج حاصل براي طبقه موضوعي مطالب سايت به تفكيك 3شكل 
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مطالب سايت  لم    في صوت    عكس   ابخانه     كت دانلـود 
15110 162 532 2136 18152 326
19984 144 3210 2735 21981 129

دين   زندگي     جامعه   فرهنگ     ــادگيري مركز ي ــه حوزه علمي
2453 2368 1933 3907 1420 1108
1765 4268 3431 3676 2895 1597

ــراني مقاالت ق ــالمي احكام اس ــيعه اعتقادات ش ــه نهج البالغ ــان اخالق و عرف مهدويت   
0 341 85 84 1211 211

مطالب سايت 

دين  

%14, خواندن
%4, خواندن
%3, خواندن

%49, خواندن

%9, خواندن

%21, خواندن

%4, مطالعه
%11, مطالعه

%7, مطالعه

%43, مطالعه

%9, مطالعه

%26, مطالعه مقاالت قراني
احكام اسالمي
اعتقادات شيعه
نهج البالغه
اخالق و عرفان
مهدويت
تاريخ و سيره معصومين

  مختلف طبقه موضوعي دين. يها يبند دسته. نتايج 4شكل 

ارائه شده  5مختلف طبقه موضوعي زندگي كه در شكل  يها يبند دستهبر اساس نتايج 
است، دو موضوع خانواده ايراني و سالمت در جستجوي عبارات كليدي خواندن و مطالعه 

 ازنظربا وجود مشكالت عديده جامعه  متأسفانهولي  اند بودهاز اهميت بيشتري برخوردار 
ين ميزان نتايج حاصل متون كاوش عدم تمايل جوانان به مقوله ازدواج، كلوپ ازدواج كمتر

تبيان  رساني اطالعالزم در شبكه اجتماعي و  يساز فرهنگشده را به خود اختصاص داده و 
شبكه اجتماعي و فرهنگي كشور صورت نپذيرفته است. همچنين،  نيتر بزرگ عنوان به

ع درآمد منب عنوان بهعليرغم تبليغات فراوان در زمينه لزوم بهبود وضعيت گردشگري كشور 
  غيرنفتي، سهم موضوعي دسته گردشگري در اين شبكه بسيار ناچيز است.

مطالب سايت فيلم  صوت عكس كتابخانه  دانلود فروشگاه مشاوره شبكه اجتماعي 
15110 162 532 2136 18152 326 68 6763 6174
19984 144 3210 2735 21981 129 145 14910 5406

دين زندگي جامعه فرهنگ  مركز يادگيري حوزه علميه  متفرقه
2453 2368 1933 3907 1420 1108 1921 خواندن 
1765 4268 3431 3676 2895 1597 2352 مطالعه

مقاالت قراني احكام اسالمي اعتقادات شيعه  نهج البالغه  اخالق و عرفان مهدويت تاريخ و سيره معصومين
0 341 85 84 1211 211 521 خواندن 
0 61 193 131 761 164 455 مطالعه

خانواده ايراني  كلوپ ازدواج تغديه و آشپزي سالمت گردشگري كودك و نوجوان
1334 143 109 244 177 361 خواندن 
1781 245 983 834 211 214 مطالعه
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  مختلف طبقه موضوعي زندگي. يها يبند دسته. نتايج 5شكل 
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نتايج حاصل براي طبقه موضوعي جامعه ارائه شده است. بر اين اساس  6در شكل 
و سياست و كمترين نتايج  يزندگ ودانش  موضوعي يها دستهبيشترين نتايج حاصل به 

شبكه اجتماعي تبيان  رسد يمحقوق و اقتصاد قرار گرفته است. به نظر  يها دستهدر 
عالقه زيادي به ارائه مطالب خواندني و انتقال اطالعات در ارتباط با موضوعات حقوقي 

اساس نتايج  و اقتصادي با وجود مشكالت عديده جامعه از اين بابت ندارد. همچنين بر
ارائه شده است، به ترتيب  7مختلف طبقه موضوعي فرهنگ كه در شكل  يها يبند دسته

، ادبيات و سينما و تلويزيون در جستجوي عبارات يخوان كتابسه موضوع كتاب و 
ولي موضوعات هنري  اند بودهكليدي خواندن و مطالعه از اهميت بيشتري برخوردار 

ون كاوش شده را به خود اختصاص داده است. با وجود كمترين ميزان نتايج حاصل مت
باال بودن تعداد نتايج حاصل در طبقه موضوعي جامعه، تعداد نتايج حاصل در كل شبكه 

و  952(تنها به ترتيب  رسد يمبسيار اندك به نظر  يخوان كتاببراي مقوله كتاب و 
مر لزوم فعاليت نتيجه در جستجوي عبارت كليدي خواندن و مطالعه) و اين ا 1199

بيشتر شبكه اجتماعي تبيان در راستاي اعتالي اين فرهنگ مغفول مانده در كشور را 
نيز نتايج حاصل براي طبقه موضوعي مركز يادگيري ارائه  8. در شكل سازد يمنمايان 

شده است. بر اين اساس بيشترين نتايج حاصل به دسته موضوعي مدرسه اينترنتي و 
با توجه به  رسد يمته آموزش الكترونيكي قرار گرفته است. به نظر كمترين نتايج در دس

 يها آموزشماهيت مجازي و الكترونيكي بودن سايت تبيان، الزم است بخش 
الكترونيكي اين سايت با توليد محتواي آموزشي بيشتر و حتي ترجمه و عرضه 

ح آموزشي و سط باال بردنمحتواهاي آموزشي الكترونيكي خارجي اين كمبود را جهت 
  علمي كاربران خود پوشش دهد.



 

مطالب سايت فيلم  صوت عكس كتابخانه  دانلود فروشگاه مشاوره شبكه اجتماعي  وبالگ مطالب اعضاء
15110 162 532 2136 18152 326 68 6763 6174 22410 20826
19984 144 3210 2735 21981 129 145 14910 5406 40488 27944

دين زندگي جامعه فرهنگ  مركز يادگيري حوزه علميه  متفرقه
2453 2368 1933 3907 1420 1108 1921 خواندن 
1765 4268 3431 3676 2895 1597 2352 مطالعه

مقاالت قراني احكام اسالمي اعتقادات شيعه  نهج البالغه  اخالق و عرفان مهدويت تاريخ و سيره معصومين
0 341 85 84 1211 211 521 خواندن 
0 61 193 131 761 164 455 مطالعه

خانواده ايراني  كلوپ ازدواج تغديه و آشپزي سالمت گردشگري كودك و نوجوان
1334 143 109 244 177 361 خواندن 
1781 245 983 834 211 214 مطالعه

سياست  ورزشي اجتماعي   حقوق  ارتباطات  اقتصاد  تاريخ ايران و جهان دانش و زندگي
401 257 220 55 176 35 184 605 خواندن 
533 263 365 171 287 164 318 1330 مطالعه
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%11مطالعه؛ 

%5مطالعه؛ 

%5مطالعه؛ %8مطالعه؛ 
%9مطالعه؛ 

%39مطالعه؛ 

سياست

ورزشي

اجتماعي

حقوق

ارتباطات

اقتصاد

تاريخ ايران و جهان

دانش و زندگي

  
  مختلف طبقه موضوعي جامعه. يها يبند دسته. نتايج 6شكل 



 

 

مطالب سايت فيلم  صوت عكس كتابخانه  دانلود فروشگاه مشاوره شبكه اجتماعي  وبالگ مطالب اعضاء انجمن قرآن فراداده گنجينه تصاوير 
15110 162 532 2136 18152 326 68 6763 6174 22410 20826 5828 2227 85 272
19984 144 3210 2735 21981 129 145 14910 5406 40488 27944 8916 1434 1607 368

دين زندگي جامعه فرهنگ  مركز يادگيري حوزه علميه  متفرقه
2453 2368 1933 3907 1420 1108 1921 خواندن 
1765 4268 3431 3676 2895 1597 2352 مطالعه

مقاالت قراني احكام اسالمي اعتقادات شيعه  نهج البالغه  اخالق و عرفان مهدويت تاريخ و سيره معصومين
0 341 85 84 1211 211 521 خواندن 
0 61 193 131 761 164 455 مطالعه

خانواده ايراني  كلوپ ازدواج تغديه و آشپزي سالمت گردشگري كودك و نوجوان
1334 143 109 244 177 361 خواندن 
1781 245 983 834 211 214 مطالعه

سياست  ورزشي اجتماعي   حقوق  ارتباطات  اقتصاد  تاريخ ايران و جهان دانش و زندگي
401 257 220 55 176 35 184 605 خواندن 
533 263 365 171 287 164 318 1330 مطالعه

هنري  ادبيات  فرهنگ پايداري  سينما و تلويزيون  كتاب و كتابخواني  متفرقه
226 1147 618 946 952 18 خواندن 

مطالب سايت

دين

زندگي

جامعه

فرهنگ 

%6خواندن؛ 

%29خواندن؛ 

%16خواندن؛ 

%24خواندن؛ 

%24خواندن؛ 

%1خواندن؛ 

%9مطالعه؛ 

%26مطالعه؛ 

%22مطالعه؛ %11مطالعه؛ 

%32مطالعه؛ 

%0مطالعه؛ 

هنري

ادبيات

فرهنگ پايداري

سينما و تلويزيون

كتاب و كتابخواني

متفرقه

  
  مختلف طبقه موضوعي فرهنگ. يها يبند دسته. نتايج 7شكل 



 
مطالب سايت فيلم  صوت عكس كتابخانه  دانلود فروشگاه مشاوره شبكه اجتماعي  وبالگ مطالب اعضاء انجمن قرآن فراداده گنجينه تصاوير  همه موارد

15110 162 532 2136 18152 326 68 6763 6174 22410 20826 5828 2227 85 272 29862 خواندن 
19984 144 3210 2735 21981 129 145 14910 5406 40488 27944 8916 1434 1607 368 40959 مطالعه

دين زندگي جامعه فرهنگ  مركز يادگيري حوزه علميه  متفرقه
2453 2368 1933 3907 1420 1108 1921 خواندن 
1765 4268 3431 3676 2895 1597 2352 مطالعه

مقاالت قراني احكام اسالمي اعتقادات شيعه  نهج البالغه  اخالق و عرفان مهدويت تاريخ و سيره معصومين
0 341 85 84 1211 211 521 خواندن 
0 61 193 131 761 164 455 مطالعه

خانواده ايراني  كلوپ ازدواج تغديه و آشپزي سالمت گردشگري كودك و نوجوان
1334 143 109 244 177 361 خواندن 
1781 245 983 834 211 214 مطالعه

سياست  ورزشي اجتماعي   حقوق  ارتباطات  اقتصاد  تاريخ ايران و جهان دانش و زندگي
401 257 220 55 176 35 184 605 خواندن 
533 263 365 171 287 164 318 1330 مطالعه

هنري  ادبيات  فرهنگ پايداري  سينما و تلويزيون  كتاب و كتابخواني  متفرقه
226 1147 618 946 952 18 خواندن 
318 944 415 800 1199 0 مطالعه

مدرسه اينترنتي  تحقيق و پژوهش آموزش الكترونيكي كودك و نوجوان

888 131 40 361 خواندن 
1641 954 86 214 مطالعه

مركز يادگيري

مطالب سايت

دين

زندگي

جامعه

فرهنگ 
%63خواندن؛ 

%9خواندن؛ 

%3خواندن؛ 

%25خواندن؛ 

%57مطالعه؛ 
%33مطالعه؛ 

%3مطالعه؛ 

%7مطالعه؛ 

مدرسه اينترنتي

تحقيق و پژوهش

آموزش الكترونيكي

كودك و نوجوان

  
  طبقه موضوعي مركز يادگيري. تلفمخي ها يبند دسته. نتايج 8شكل 
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  يريگ جهينتبحث و 
هر ناحيه از فعاليت انسان باعث شده است كه نياز  باًيتقردر  ها دادهرشد فزاينده پايگاه 

براي ابزارهاي قدرتمند جديد براي تغيير دادن داده به دانش مفيد افزايش يابد. براي 
يادگيري ماشين، شناسايي الگو،  مختلف مانند يها هيناحبرآوردن اين نياز محققان در 

، بازيابي اطالعات، ياقتصادسنجعصبي،  هاي شبكهآناليز داده آماري، بصري سازي داده، 
 ي افتهي رساختيز. ذات اند كردهرا كاوش  ييها دهياو  ها روش ...استخراج اطالعات و

مورد  را كه ما در ييها روشاعمال همان  اطالعاتي يها گاهيپاحاصل از اين  متون،
و  ها روش ،بنابراين؛ سازد يم رممكنيغ، ميبر يمغيرمتني بكار  يها دادهپايگاه 
خاصي براي استخراج الگوهاي مفيد موردنياز  )پردازش شيپپردازش ( يها تميالگور

را براي كشف  و آن كند يمرا استفاده  افتهي ساخت اطالعات متني غير كاوي متناست. 
با توجه به توليد ميلياردها متن . كند يمن در متن بررسي ساختار و معناهاي ضمني پنها

روزانه، پژوهشگران نسبت به استخراج دانش از اين  صورت بهاجتماعي  هاي شبكهدر 
اجتماعي موضوعي داغ  هاي شبكهدر  كاوي متن. به همين دليل اند شده مند عالقهمتون 

جه به سهم مورد غفلت قرار . در اين پژوهش با توتبديل شده است يكاو دادهدر حوزه 
اجتماعي كشور، به كاوش و تحليل  هاي شبكهگرفته مطالعه و خواندن در ميان كاربران 

متون حاصل از جستجوي عبارات كليدي مرتبط در سايت موسسه فرهنگي و 
 تبيان پرداخته شده است. رساني اطالع

و امر خواندن و  نتايج حاكي از آن است كه با توجه به ماهيت فرهنگي اين موسسه
مطالعه، جستجوي عبارات كليدي مرتبط بيشترين نتايج را در طبقه موضوعي فرهنگ در 
اختيار خواهد گذاشت. با وجود حساسيت زياد موضوع مهدويت در عصر حاضر؛ اين 

واقع  موردتوجهشايسته است در ميان مسئولين و كاربران اين شبكه  كه چنان آنموضوع 
با توجه به ماهيت مجازي و الكترونيكي بودن سايت تبيان،  رسد يمنشده است. به نظر 

الكترونيكي اين سايت با توليد محتواي آموزشي بيشتر و  يها آموزشالزم است بخش 
باال حتي ترجمه و عرضه محتواهاي آموزشي الكترونيكي خارجي اين كمبود را جهت 

د باال بودن تعداد نتايج سطح آموزشي و علمي كاربران خود پوشش دهد. با وجو بردن
حاصل در طبقه موضوعي جامعه، تعداد نتايج حاصل در كل شبكه براي مقوله كتاب و 
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نتيجه در  1199و  952(تنها به ترتيب  رسد يمبسيار اندك به نظر  يخوان كتاب
جستجوي عبارت كليدي خواندن و مطالعه) و اين امر لزوم فعاليت بيشتر شبكه 

  .سازد يمستاي اعتالي اين فرهنگ مغفول مانده در كشور را نمايان اجتماعي تبيان در را
) و كيم و 2016توسط بانوس و همكاران ( شده انجامنتايج اين پژوهش همانند مطالعه 

ابزار مناسبي جهت  تواند يم كاوي متن يها روش) نشان داد كه استفاده از 2016سين (
برآورد روند تغييرات موضوعي  مخاطبين و همچنين قيسالتشخيص ميزان عالئق و 

كه از نتايج اين  طور هماناجتماعي باشد. عالوه بر اين  هاي شبكهرويكردهاي ايشان در 
پژوهش و بر طبق مطالعات گسترده صورت پذيرفته در خارج از كشور توسط الدايهاني 

) و مطالعه 2016) و كانگ و لي (2016ارگاز و همكاران (-)، بلو2016و آبراهامز (
 كاوي متنبا استفاده از شيوه  توان يم، ديآ يبرم) 1394داخلي پيكري، يعقوبي و طاهري (

استراتژيك مناسب و اتخاذ تصميمات  يزير برنامهاجتماعي پرمخاطب؛ به  هاي شبكه
 ديريتي مقتضي جهت ارائه خدمات ايده آل به مراجعين و مخاطبين روي آورد.م

اطالعات حاصل از اين تحقيق از طريق تهيه  شود يمآتي پيشنهاد  يها پژوهش عنوان به
و صحت  قيتحقپرسشنامه و كسب رويكردهاي كاربران شبكه اجتماعي تبيان مورد 

موضوعات ميان كاربران و  نيتر محبوب سنجي قرار گيرد. همچنين، تحقيقات پيرامون
و  ها يريگ ميتصمدر  تواند يمروندهاي تغيير در گرايش به موضوعات مختلف 

 باشد. عالوه بر مؤثرآينده مسئولين فضاي مجازي  يها يزير برنامهو  ها يگذار استيس
 هاي شبكهو تحليل محتوا در ساير  كاوي متناين، انجام تحقيقاتي مشابه در زمينه 

 بسيار جذاب باشد. تواند يماجتماعي فراگير در كشور نظير تلگرام و واتساپ 
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