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 چکیده 

وبالگ ها و شبکه های اجتماعی به تازگی به منبع ارزشمندی برای کاوش احساسات در زمینه هایی گوناگونی نظیر مدیریت ارتباط 

با مشتری،  پیگیری افکار عمومی و فیلترینگ متن تبدیل شده اند. در حقیقت، معلوم شده است که دانش بدست امده از شبکه 

برای شرکت های تحقیقاتی بازاریابی، سازمان های افکار عمومی و دیگر  واحدهای متن  توییتر و فیسبوک نظیرهای اجتماعی 

کاوی بسیار ارزشمند است. با وجود این، متن های وب بر اساس میزان نویز و اختاللی که ایجاد می کنند مشکالت قابل توجهی هم 

توئیت  6153قیق ، ما از یک نمونه تصادفی متشکل از در سطوح لغوی و هم در سطوح نحوی را به نمایش می گذارند. در این تح

استفاده  DHLو  Nokia ،T-Mobile ،IBM ،KLMبرای ارزیابی احساس مشتریان نسبت به برندهای شناخته شدده ای چون 

صفت با جهت گیری شناخته شده به سمت پیشبرد  3066کردیم. ما از یک واژه نامه ی تخصصی از پیش تعریف شده ای شامل 

جزیه و تحلیل استفاده کردیم. نتایجمان نشان دهنده ی احساس مثبت مشتری نسبت به چندین برند معروف بود. با استفاده از ت

روش شناسی کیفی و کمی برای تجزیه و تحلیل توئیت های برندها، این بررسی بر وسعت و عمق بحث بر سر نگرش ها نسبت به 

 برندهای بین المللی می افزاید.

 

 2، تمایالت مصرف کننده5شبکه های اجتماعیکلیدی:کلمات 
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 1 .مقدمه: 

افکار و عقاید بیان شده در شبکه های اجتماعی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر رفتار افکار عمومی در زمینه های متنوعی چون 

 & ,Bai, 2011; Eirinaki, Pisal)خرید محصول، گرفتن نبض بازارهای سهام و گرفتن رأی برای ریاست جمهوری ایفا می کنند 

Singh, 2012) یک عقیده ممکن است به عنوان احساسی در نظر گرفته شود که صاحب عقیده ادعای خاصی درباره ی  یک .

عقاید و افکار تولید شده بوسیله ی وب در وبالگ ها و شبکه های (.Kim & Hovy, 2004موضوع با استفاده از یک احساس دارد )

گی به منبع ارزشمندی برای کاوش احساسات کاربر برای مقاصدی چون مدیریت ارتباط با مشتری، پیگیری افکار اجتماعی به تاز

 . (Zhang, Zeng, Li, Wang, & Zuo, 2009)عمومی و فیلترینگ متن تبدیل شده اند 

ه اند. این اساسا یک برنامه ی نرم ( مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفتSAافکار آنالین به تازگی با استفاده از  تحلیل احساسات )

است که از زبان شناسی محاسباتی و متن کاوی برای شناسایی احساس متن ، معموال مثبت،  (NLP)افزاری پردازش طبیعی زبان 

، عقیده کاوی، (EPA)خنثی یا منفی بهره می برد. این تکنیک همچنین در ادبیات متن کاوی به عنوان تحلیل قطبش احساسی 

را می توان به عنوان  SAاز این رو،  .(Zagal, Tomuro, & Shepitsen, 2012) .وی یا استخراج ارزیابی شناخته می شودنظرکا

تکنیک کشف خودکار دانش در نظر گرفت که هدفش یافتن الگوهای پنهان در تعداد زیادی از نظرات، وبالگ ها یا توئیت ها است. 

برای محاسبه ی نمره ی احساس، احساس بدست امده از متن با یک واژه نامه یا لغت نامه جهت تعیین شذت احساس مقایسه می 

اصطالح می شود از روش نیمه نظارت شده برای تخصیص نمرات  266666که شامل  SentiWordال، واژه نامه  ی شوند. برای مث

نشان می دهد، یک کلمه ی منفی ممکن از  5مثبت، خنثی یا منفی به هر کلمه استفاده می کند. برای مثال، همانطور که شکل 

باشد.دانش حاصل از شبکه های اجتماعی بسیار  0.5خنثی  و 0.125، مثبت 0.375یک جنبه دارای نمره ی احساس منفی 

ارزشمند است زیرا میلیون ها عقیده بیان شده پیرامون یک موضوع خاص احتماال مغرضانه نباشد. ماهیت کارامد چنین عقایدی 

اتخاذ تصمیمات پیرامون  آنها را برای  اکثریت خوانندگان قابل درک می کند که این امر به میزان زیادی انها را پایه ای برای 

 & ,Montoyo, Martiniz-Barcoتحقیقات بازاریابی، هوش تجاری ، پیشبینی بازار سهام و پایش تصویر می سازد )

Balahur,Forthcoming .با وجود این، تقریبا همه ی ارتباطات آنالین مبتنی بر متن قواعد امال و دستور زبان را نادیده می گیرند .)

های وب بر حسب میزان نویز و اختالل مشکالت قابل توجهی را هم در سطح لغوی و هم در سطح نحوی به بار  در حقیقت، متن

(. در سطح لغوی، اصطالحات فنی نامأنوس، اختصارسازی کلمات موجود، استفاده از اشکال Boiy & Moens, 2009می آورند )

به سختی می توانیم از جمالت واقعی حرف بزنیم.این شیوه ی )آدمک ها( و ایجاد کلمات جدید مجاز هستند. در سطح نحوی، 

نوشتار در اغلب انجمن های ارتباطی کامپیوتری نظیر سایت های شبکه های اجتماعی، سایت های خبری و چت روم ها مشهود 

فاده ی ضعیف از طرفداران استفاده از واژگان درست زبان استدالل می کنند که چنین گرایشی نشان دهنده ی استاست. اگرچه 

( ادعا می کنند که چنین استفاده ای نتیجه ی پیشرفت 2656) Kappasو   Thelwall ،Buckley ،Paltoglou ،Caiزبان است، 

تکنولوژی همگام با فاکتورهای اجتماعی است. این فاکتور پیچیدگی که به تشخیص احساس متن غیررسمی وب وابسته است با 

 ,Dave)، تشخیص دقیق حنثی سازی (Pederson, 2001)ددی شامل ابهام زدایی حس کلمه تکنیک های مقابله کننده متع

Lawrence, & Pennock, 2003)  و معنی گرایی قابل استنتاج از ارتباط(Turney & Littman, 2003)  مواجه شده است.مقابله

وجود در متن های نوشته شده به زبان های موفقیت آمیز با این مسئله منجر به افراط در تجزیه و تحلیل آنالین احساسات م



 
 
 

(، عربی e.g., Xu, Liao, & Li, 2008، چینی )(e.g., Jansen, Zhang, Sobel, & Chowdury, 2009)متنوعی چون انگلیسی 

(Ahmed & Almas, 2005)  و چندزبانی(Abbasi, Chen, & Salem, 2008)  .شده است 

                  

 نمرات احساس. تعیین کمی 1شکل 

 ;e.g., Cai, Spangler, Chen, & Zhang, 2010را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند ) SAاگرچه بررسی های متعدد اخیرا 

Leong, Lee, & Mak, 2012) هیچ بررسی پیشینی تنها بر بررسی احساسات مشتریان به برندهای عمده ی جهانی نظیر ،IBM ،

Nokia  وDHL ت. در این تحقیق، هدف ما پر کردن این خال است. ما بر این باوریم که با بررسی قطبیت برندها، متمرکز نبوده اس

این بررسی به پایه ی دانش پیرامون متن کاوی عمق می بخشد. همچنین این بررسی با استفاده از روش شناسی کیفی و کمی 

وسعت می بخشد. در آخر، با تمرکز صرف بر متن های آنالین  برای تجزیه و تحلیل نظرات راجع به برندها به بحث روی کیفیت برند

به جای داده های آنالین قدیمی، این بررسی به پایه دانش این زمینه ی کم طرفدارتر غنی می بخشد. به ویژه، هدف از این تحقیق 

 تالش در جهت پاسخ به پرسش های تحقیقاتی زیر است.

: آیا می توان از تکنیک های عقیده کاوی شبکه های اجتماعی با موفقیت برای تشخیص الگوهای پنهان در احساسات 5پرسش 

 مشتریان نسبت به برندهای جهانی استفاده کرد؟ 

استفاده  : آیا شرکت ها می توانند از رتبه بندی وبالگ ها برای طراحی مجدد گردهمایی های بازاریابی و تبلیغاتی شان2پرسش 

 کنند؟

به  6. بخش SAاین مقاله بدین ترتیب پیش می رود. بخش بعدی مروری خالصه دارد بر زمینه های اصلی برنامه های نرم افزاری 

، نتایج تجزیه و تحلیل ارائه می شوند. در آخر، بخش 4در بخش   شیوه ی مورد استفاده برای انجام تجزیه و تحلیل ها می پردازد. 

 ی ها و محدودیت ها را نشان می دهد. این بخش همچنین راهی به سوی تحقیقات آینده باز می گشاید.پیاده ساز 1

 



 
 
 

 2 .مرور ادبیات 

اخیرا در برنامه هایی نظیر استخراج پیشنهادات از نظرات مصرف کنندگان پیرامون محصوالت بهره برده اند و  SAتکنیک های 

صول مصرف کنندگان تقسیم کرده اند، تمایالت احساسی را در اتاق های بحث بررسی محصوالت را به بررسی مثبت و منفی مح

آنالین پیگری کرده، موضوعات داغ اینترنت را تشخیص داده، عقاید سیاسی را رهگیری کرده، عدم رضایت مصرف کنندگان را با 

د بررسی قرار داده، حرکات بازار سهام را گردهمایی های تبلیغاتی آنالین تشخیص داده، احساسات  و عواطف درون ایمیل ها را مور

پیشبینی کرده و تفاوت بین محتوای رسانه های اجتماعی آموزنده و احساسی را متمایز کرده اند. مروری گسترده بر ادبیات موضوع 

، ممکن است به چهار دسته ی متمایز تقسیم شوند: بررسی محصول، بررسی سینما SAنشان می دهد که اغلب برنامه های 

 استخراج گرایی سیاسی و پیشبینی های بازار سهام.

 2.1 بررسی های محصول 

Blair-Goldensohn ( از داده های 2660همکاران )  وGoogle Maps  به عنوان ورودی به منظور تجزیه و تحلیل احساسات مشتری

نسبت به هتل ها، مراکز فروش و رستوران ها استفاده کردند. با استفاده از مقادیر قطبیت، سیستم توسعه یافته قادر بود تا 

، Yiین طریق، احساسات مربوط به جنبه های مختلف خدمات ارائه شده نظیر ارزش برای پول و محیط خالصه کند. به هم

Nasukawa ،Bunescu  وNiblack (2666 یک تحلیلگر احساسات برای ارزیابی افکار و عقاید مصرف کنندگان پیرامون ویژگی )

های دوربین های دیجیتال را طرح و توسعه دادند. این سیستم از بررسی های آنالین برای استخراج احساسات مصرف کنندگان 

( از برنامه ی  2662) Yuو  Liu ،Huang، Anیجیتال نظیر رزولیشن و کیفیت تصویر بهره می برد. پیرامون ویژگی های دوربین د

( برای پیشبینی فروش محصوالت آینده بوسیله ی آزمایش احساسات بالگرها PLSAتجزیه و تحلیل احساسات پنهان احتمالی )

یک سیستم قطبیت جهت تجزیه و تحلیل نظرات همسنجی   Ungar (2662)و  Feldman ،Fresko، Netzerاستفاده کردند.

مصرف کنندگان که در اتاق های بحث آنالین پشت گذاشته می شوند را طرح و توسعه دادند. این سیستم از اطالعات آنالینی چون 

" Touring 666 رامون جنبه های برای تجزیه و تحلیل احساسات مصرف کنندگان پی "درجه بسیار بهتر از مگنوم به نظر می رسد

(  از شیوه های یادگیری ماشینی  2664) Liuو  Huمتعددی از یک محصول نظیر سبک، سر و صدا، کیفیت و قیمت بهره می برد. 

برای استخراج و خالصه سازی احساسات مشتریان مربوط به محصوالت الکترونیکی متعدد نظیر ام پی تری پلیر، دوربین های 

 Weakness Finder( یک سیستم خبره به نام 2652) Wanو  Zhang ،Xuه بردند. در تحقیقات اخیر، دیجیتال و موبایل ها بهر

را  جهت تجزیه و تحلیل  احساسات مصرف کنندگان در متن های آنالین زبان چینی طرح و توسعه دادند. این  )ضعف یاب (

ت را بر اساس تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم نگرش مصرف کنندگان نسبت به ویژگی های محصول نظیر گیفیت و قیم

کوچکترین واحدهای لغوی مورد کاوش قرار می دهد. این سیستم به نحوی برنامه ریزی شد تا از احساسات صریح و تلویحی جهت 

 Yu (2660) و Ding ،Liuتعیین هر قطبیت احساس در مورد ضعف محصوالت  بهره برد. این مطالعه تحقیقات پیشین را بوسیله ی 

( بسط یافت زیرا جنبه های متعدد زبان شناسی نظیر قیود درجه و خنثی سازی را مورد بررسی قرار می داد. به طور 2656) liuو  

از تکنیک های متن کاوری برای تشخیص شکایات آنالین مصرف کننده در مورد چندین  Fanو   Abrahams ،Jiao ،Wangمشابه، 

مدل اتومبیل استفاده کردند. محققان دریافتند که احساسات مصرف کننده ممکن است برای دسته بندی و اولویت بندی نقص ها 

بررسی هتل  اصلی بر مبنای بررسی 230ابی ( از تکنیک تجزیه و تحلیل احساسات برای ارزی2660) Ouو  Pekarاستفاده شوند. 



 
 
 

پست گذاشته شده بودند استفاده کرد. محققان از تجزیه و تحلیل خطا برای بهبود  ’epinions.com‘‘های مشتریان که در وبسایت 

نظرات  دقت طبقه بندی اولیه استفاده کردند. منابع اصلی خطا در طبقه بندی ناشی از خنثی سازی )بی طرفی(، کلمات سطحی و

 پیرامون بخش های محصوالت بود.

 2.2 بررسی سینما 

Na ،Thet  وKhoo (2656 )  فیلم برای انجام تجزیه و تحلیل احساسات بهره بردند. محققان  بررسی آنالین 126از نمونه ای از

احساسات بیان شده نسبت به ویژگی های متنی بررسی های مصرف کنندگان را در از چهار ژانر مختلف با یکدیگر مقایسه کردند تا 

را مورد تقیق و بررسی قرارا دهند.  "بخوان و بسوزان"و  "گانگستر آمریکایی"،  "میلیونر زاغه نشین"فیلم های سینمایی نظیر 

ژانرهای مورد تجزیه و تحلیل شامل اتاق های بحث آنالین، بررسی های کاربران، بررسی های کارشناسان و پست گذاری های 

می شد. این بررسی بر جنبه های زبان شناسی نظرات نظیر واژگان، طول جمله و پخش بخشی از سخنان متمرکز بودند. بالگرها 

محققان دریافتند که نظرات بیان شده در اتاق های بحث آنالین و بررسی های کاربران شامل بیشتر افعال و قیود قابل مقایسه  با 

دیده شده در پست گذاری های بالگرها و کارشناسان هستند. این بررسی همچنین  استفاده ی سنگین از اسامی و حروف اضافه

 فراوان ترین اصطالحات مثبت و منفی مورد استفاده در ژانرهای مختلف همسو با الگوهای توزیع چنین اصطالحاتی را مشخص کرد.

Zhuang ،Jing  وZhu (2663 ) اسات بررسی های سینمایی متن های از روش های یادگیری ماشینی برای خالصه سازی احس

آنالین استفاده کردند. هدف محققان پیدا کردن عقاید ویژگی در بررسی عقاید مصرف کنندگان بوسیله ی تشخیص دسته ویژگی 

 Vaithyanathanو  Pang ،Leeبود. در طرح تحقیقاتی مشابه،  "عالی"و عقاید بیان شده ای نظیر  "تاثیرات صدا"هایی نظیر 

برای طبقه بندی دسته احساسات آنالین بررسی فیلم های سینمایی  (SVMاز ماشین های بردار پشتیبانی مورداستفاده ) (2662)

 استفاده کردند. 

( برای انجام تجزیه و تحلیل استفاده کردند. در bigramsو  هم از جفت کلمات مجاور ) (unihramsمحققان هم از تک کلمات )

دسته بندی درست(. بر  %06باالترین دقت را بدست آورد ) SVM بقه بندی یادگیری ماشینی ، تکنیکمقایسه با دیگر روش های ط

( از بررسی های کاربر برای ارزیابی فیلم های آنالین استفاده کردند. نتایج 2660) Bressanو  Wijayaمبنای الگوریتم پیج رنک، 

 توسط گیشه های فروش سینما قابل مقایسه بود.گزارش شده محققان به خوبی با رتبه بندی های گزارش شده 

Thet ،Na  وKhoo (2660از تکنیک های استخراج اطالعات و یادگیری ماشینی  نظیر )  وضوح ضمایر و هم مرجعی برای تجزیه و

تحلیل جهت گیری احساسات نهفته در متن های آنالین بررسی فیلم های سینمایی بهره بردند. محققان به درستی بررسی عقاید 

لق مشتریان را به بخش های مربوطه که به جنبه های مختلفی از فیلم های سینمایی نظیر بازیگر، کارگردان و رتبه بندی کل تع

( روشی خودکار را برای تعیین جهت گیری و شدت 2660) Khooو  Thet ،Naداشتند تقسیم کردند. در مطالعه و بررسی دیگر، 

احساسات پیشنهاد دادند. محققان از روش زبان شناسی محاسباتی بهره بردند که ساختار وابستگی گرامری هر عبارت مورد تجزیه 

 د.و تحلیل را مورد بررسی قرار می ده

 



 
 
 

 2.2 جهت گیری سیاسی 

Larsson  وMoe (2655)   توئیت که به انتخابات  566666قطبیت احساسی توییترها را در طول انتخابات سوئد با استفاده از

مربوط می شدند مورد بررسی و تحقیق قرار دادند. محققان روشی جدید برای دسته بندی پیام های توئیت میان میکروبالگ ها در 

، Tumasjan، Sprengerدریافت کننده را ارائه دادند. -تعددی چون ارسال کنندگان، دریافت کنندگان  و ارسال کنندهدسته های م

Sandner و Welpe (2655)  566666توئیت را که مرجعی هم برای سیاست مداران و هم برای احزاب سیاسی در آلمان بود  پیام

( دریافت که موفقیت انتخاباتی را 2660) Gulati و Williamsمورد بررسی و تحقیق قرار دادند تا نتیجه انتخابات را پیشبینی کنند. 

حققان همچنین دریافتند که  تجزیه و تحلیل احساسات ممکن است بتوان بوسیله ی تعداد کل حامیان فیسبوک پیشبینی کرد. م

 بینی دقیق نتیجه انتخابات به کار برد. نهفته در توئیت ها را می توان برای پیش

Malouf و Mullen (2660 )  در بررسی اولیه شان پیرامون متن های سیاسی غیررسمی استدالل کردند کهSA  تکنیکی سودمند

جزیه و تحلیل تمایالت ایدئولوژیک ممکن ، عقاید سیاسی و مطلوبیت داوری های سیاسی به کار است که ممکن است به منظور ت

رود. محققان این تکنیک را برای جهت گیری سیاسی میان کاربران یک وب سایت امریکایی که به مباحث سیاسی می پردازد مورد 

تین تحقیق و بررسی است که به تحلیل احساسات در مباحث استفاده قرار دادند. این تحقیق از آن رو مهم است که احتماال نخس

سیاسی آنالین غیررسمی می پردازد، زمینه ای که خیلی زود به ویژگی مهمی از فضای اینترنت بدل شد. محققان دریافتند که 

محققان این را به دلیل اصلی پشت توئیت کردن انتشار اطالعات سودمند بود و توئیت های مروبط به فعالیت های روزانه بود. 

( به طور تجربی 2656) Perlmutterو  Ekdale ،Namkoongمی نامند. به طور مشابه  "وسیله ای برای توسعه ی خود به خودی"

رفتار بالگرهای سیاسی را در ایاالت متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. محققان دریافتند که دلیل اصلی بالگینگ از انگیزش 

ظیر تاثیر بر افکار و عقای عمومی یا استفاده از بالگرها به عنوان جایگزینی احتمالی برای رسانه های قدیمی نشأت های بیرونی ن

و  Gil De Zuniga ،Puig-1-Abrilمی گیرد. در یک بررسی که به تحقیق مشارکت میکروبالگینگ در محیط سیاسی می پرداخت، 

Rojas  (2662دریافتند که دالیل اصلی برای وبالگ نویسی عمدتا انگی )ش های بیرونی بودند.ز 

که در نهایت به برکناری اجباری  2655فوریه  55ژانویه تا  21توئیت های سنگین مورد استفاده بوسیله ی معترضان مصری از 

ه و بررسی ها دریافتند که توییتر بوسیله ی معترضان دیکتاتور حسنی مبارک منجر شد به میزان گسترده قرار گرفتند. این مطالع

به عنوان جایزگینی برای دسترسی منع شده به اینترنت استفاده کردند. همچنین معلوم شد که  جریان مستمر رویدادهای فراهم 

Park (2655  )و  Park ،Lim ،Sams ،Namشده بوسیله ی کاربران توییتر نیز ابزاری دقیق برای پیشگویی نتیجه بحران است. 

نظر را که پیرامون سیاستمداران کره ای پست گذاشته شده بود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادندو محققان در ابتدا نظرات  2666

را در قالب عناوینی چون مثبت، منفی یا نامربوط  تقسیم بندی کردند. محققان دریافتند که نظرات مثبت اکثریت همه نظرات را با 

را نشان دادند. از نظر جنسیت  %2212را نشان دادند درحالیکه نظرات نامربوط  %2610نشان می دهد. نظرات منفی  %1516یک 

. (vs. 67.3% %75.5)محققان دریافتند که نظرات زنان با نظرات مثبت تر در مقایسه با نظرات مردان در ارتباط بود 

Zappavigna (2655 ) ( که به سرعت پس از پیروزی انتخاباتی رئیس جمهور اوباما در 41666مجموعه عظیمی از توئیت ها ) از

پست گذاشته شده بودند استفاده کرد. این محقق نشان داد که این برچسب پتانسیل معنایی اش را برای عمل کردن  2660سال 

ره می کند بسط و گسترش می دهدگ. تحقیقات دیگری که به به عنوان یک نشانگر زبانی که به هدف ارزیابی در یک توئیت اشا



 
 
 

  Barnettو  Park ،Kim(، 2663و همکاران ) Efron  (2664 ،)Thomasتجزیه و تحلیل احساسات سیاسی می پردازد توسط 

 انجام شد. Bouchardو  Sobkowicz ،Kaschesky( و 2664)

 2.2 پیشگویی بازار سهام 

Das  وChen (2665 ) استفاده از فرایند خودکار زبان طبیعی و تکنیک های یادگیری ماشینی، احساسات بیان شده در اتاق های  با

 بحث مالی یاهو را دسته بندی کردند. 

 

 Egypt Air. طرح مجاورت بر مبنای توئیت های 2شکل 

، Guبه کار بردند. در تحقیق مشابه،  دقت را در دسته بندی پست ها به احساسات مثبت، منفی  یا بی طرف/نامربوط %32محققان 

Konana ،Liu ،Rajagopalan   وGhosh (2663 از نظرات پست گذاشته شده در اتاق بحث مالی یاهو برای پیشبینی بازگشتی های )

( برای 6، )"خرید"( برای 5، )"خرید قوی"( برای 2آینده بازار سهام بهره بردند. هر دپست به پنج دسته ی ممکن تقسیم می شد: )

ن تحقیق، محققان همچنین از طرح وزن دهی برای . در ای"فروش قوی"( برای -2و ) "فروش"برای   ( -5، )"نگه داشتن"

تخصیص وزن هایی برای هر احساس بدست آمده بر اساس اعتبار و دقت پیشین پست گذارنده استفاده کردند. با استفاده از یک 



 
 
 

ه و تحلیل محیط شبیه سازی شده برای تقلید داد و ستد واقعی، محققان در جدود چهاردرصد افزایش را در یک ماه بر اساس تجزی

 احساسات گزارش کردند.

Bollen ،Mao  وZeng (2655 )  دریافتند که گرداوری میلیون ها توئیتی که روزانه در توییتر پست می شوند می تواند برای

پیشبینی بازار سهام در طول زمان سودمند باشد. محققان از شاخص های اندازه گیری چون پست های روزانه توییتر در طول ده 

برای پیشبینی میانگین ارزش صنعتی داوو جونز استفاده کردند. محققان همچنین برای اعتبار بخشی به نتایج از سری های ماه 

زمانی حاصل از حاالت توییتر برای تشخیص واکنش عمومی به نتایج گردهمایی ریاست جمهوری بهره بردند. تحقیقات دیگر ارتباط 

 ,Shan & Gong)هایی دیگر نظیر بازگشتی های سهام به دنبال یک زمین لرزه ی بزرگ میان احساسات سرمایه گذاران و فاکتور

و رویدادهای ورزشی  (Kaplanski & Levy, 2010)اختالل در خطور هوایی ایاالت متحده در برابر خطوط هوایی خارجی  ،(2012

 را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند. (Chang, Chen, Chou, & Lin, 2012)محلی 

 2 روش . 

 2.1 نمونه برداری از توییتر 

کار خود را اغاز کرد. برخالف دیگر رسانه های اجتماعی،  2663جوالی  56توییتر یک سرویس میکروبالگینگ است که رسما از 

توییتر یک میکروبالگ در نظر گرفته می شود، زیرا فعالیت کنونی اش شامل پست گذاری بروزرسانی های کوتاه یا توئیت ها با 

کاراکتر است که به سختی به اندازه ی یک عنوان روزنامه می رسد.  546اکثر اندازه ی بالگ استفاده از وب یا موبایل می شود. حد

میلیون توئیت کننده فعال وجود دارد  166(، یک شرکت تحقیقات بازاریابی، امروزه در حدود 2652) Semiocastبر طبق اظهارات 

(Semiocast.com, 2012) هستند اما هچنین می توانند به طور مستقیم برای دنبال . توئیت ها به طور پیشفرض در دسترس عموم

 . (Bliss, Klouman, Harris, Danforth, & Dodds, 2012)کنندگان یک کاربر نیز انتشار یابند 

آنچه از کاربران روزانه کاربرانشان را از  %06تحلیلی که به تازگی پیرامون فعالیت های توییتر انجام شده است نشان داد که بیشتر از 

 & ,Thelwall, Buckley)واقعا انجام می دهند آگاه می کنند یا اطالعاتی پیرامون تجارب روزانه شان را  منتشر می کنند 

Paltoglou, 2011) چون توییتر یک بزرگترین، محبوب ترین و شناخته شده ترین وب سایت میکروبالگ است، برای تجزیه و .

تا  2652جوالی  50ب شد. داده های مورد استفاده مجموعه ای از پست های توییتر را از تحلیل گزارش شده در این تحقیق انتخا

برند می شد. برای تضمین صحت تصادفی بودن نمونه  53توئیت برای  6153نشان می دهند. داده ها شامل  2652آگوست  52

، Qiu ،He ،Zhang، Shiه ی انتخابی ما با نمونه انتخابی انتخابی، انتخاب نمونه از روز هفته تا ساعت روزانه متفاوت بود. اندازه نمون

Bu  وChen (2652 قابل مقایسه بود. جدول )نمونه تصادفی توئیت ها برای هر برند در تحقیق را نشان می دهد. تنها توئیت های  5

ت های چندزبانی پیش بیاید به زبان انگلیسی به منظور از بین بردن پیچیدگی هایی که ممکن بود بر اثر تجزیه و تحلیل توئی

 انتخاب شد. 

را با دسته بندی احساسات مشتریان نشان می دهد. همانطور که می توان از جدول  Air  Indiaنمونه ای از توئیت ها برای  2جدول 

مل کلمات دید، توئیت ها محیط بسیار شلوغی را نشان می دهند که پیام های پست گذاشته شده برای مخاطبان مجازی در انها شا

 می شود. (#)و کاراکترهای  @اختصاری، 



 
 
 

 

 

                                  

 .نمایش  یک طرح سه بعدی با مقادیر پیوندی و خطوط مبنا2شکل 

 2نتایج . 

 2.1 تجزیه و تحلیل و تصویرسازی داده های اکتشافی 

برای رمزگذاری داده های متنی پست گذاشته شده در  QDA Miner   416برای انجام بخش کیفی این تحقییق از بسته نرم افزاری 

توییتر استفاده شد. این نرم افزار به دلیل ابزارهای اکتشافی گسترده اش انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل احساسات مصرف کننده 

رصد کلمات در مجموعه ای د 6نسبت به برندها، با شمارش کلمات  با تولید واژه شمار با فراوانی نسبی شروع کردیم. جدول 

 تصادفی از توئیت ها را نشان می دهد.

دارند  Egypt Airباالترین فراوانی را برای برندی نظیر  "قیمت"و  "پرواز"، "جهانی"می توانیم ببینیم که کلماتی نظیر  6از جدول 

احتماال به سبب شورش های مداوم در آن . با وجود این،  مرجع هایی نیز در توئیت ها برای کشورهایی نظیر سوریه، ساخته شد، 

کشور. تحلیل فراوانی ظهور یا صرفا شمارش نموی ظهور کلمات یا عبارات خاص ممکن است روشنگری در یک موضوع خاص 

( استدالل می کند که با وجود سادگی چنین روشی، می توان از آن برای پیشبینی ویژگی 2655) O’Learyفراهم کند. در حقیقت 

 Egypt Airیک طرح مجاورت را نشان می دهد که بر مبنای توئیت های  6وع تجزیه و تحلیل شده استفاده کرد. شکل های موض

ساخته شده است. این شکل روی یک تک محور، فاصله از یک شیء خاص با سایر اشیاء را نشان می دهد. این نمودار برای 



 
 
 

بعدی را برمبنای تکنیک مقیاس  6یک طرح مفهومی  4ساخته شد. شکل استخراج مقادیر عظیم داده بر مبنای یک ماتریس فاصله 

نشان می دهد. در این نمودار ، هر مورد نزدیک تر باشد، تمایل رخداد آن مورد نیز بیشتر است و بالعکس.  (MDSبنی چندبعدی )

م موثرترین توئیت ها را بازسازی خطوط روی طرح نشان دهنده ی سطوح ارتباط میان کلمات هستند. با توجه به نمودار می توانی

و   ”Egypt” ،     “Dubai“می توانیم الگوی زیر را ببینیم: نزدیکیبه خانه با کلماتی چون  ،Egypt Airکنیم. برای مثال، برای 

"Resident"  و ارتباط و اهمیت بوسیله ی کلماتی چون"Dreamliner" ،  “Service”   و"Flight"  نشان داده می شود. این نتیجه

 با بررسی اخیر همسو بود.

 2.2  نمرات کلی احساسات 

برای دادن نمره ی کمی به احساسات نهفته در  2151ورژن  Rدر بسته نرم افزاری  ggplot2و  twitteR ،plyrما از کتاب خانه های 

را نشان می دهد. با توجه به نمودار، به  Pfizerو  Nokiaتوزیع نمرات بدست آمده از  1متن های توئیت استفاده کردیم. شکل 

 بسیار بزرگتر هستند. Nokia+ برای 5سرعت می توانیم قدری عدم تقارن را مشاهده کنیم. برای مثال میله های نمودار در 

بزرگتر هستند. این بسیار  Nokiaبرای  -5در مقایسه با میله های  Pfizer بسیار برای -5همچنین مشهود است که میله ها در 

 است.  Pfizerروشن معلوم می سازد که نمره ی کل احساس برای نوکیا به طور کلی بهتر از نمره ی احساس برای 

( و یا در باند 6بیشتر بر این واقعیت تاکید می کند که اغلب توئیت ها یا در نقطه ای خنثی ) 1تصویرسازی توزیع احساس در شکل 

( دارد که ما می توانیم تنها بر احساسات مثبت یا 2652) Lindgrenکنند که داللت بر این کفته ی + سقوط می 5/-5در حدود 

( ما نیز نمرات احساس متوسط یا ساخته شده برای یک نمونه تصافی از 2652و همکاران ) Minerمنفی متمرکز شویم. با تبعیت از 

، می توان به 3یج را تنها برای سه برند نشان می دهد. با توجه به شکل نتا 3تنها احساسات مثبت یا منفی را نادیده گرفتیم. شکل 

-Tمثبت بودند. با وجود این، اغلب توئیت ها برای  DHLو   Lufhansaوضوح مشاهده کرده که اغلب نظرات توئیت شده برای 

Mobile  .منفی بودند 



 
 
 

                     

 . نمرات احساس5شکل 

فراوانی ها را  Yتوزیعات نمره و محورهای  X)پایین ترین(. محورهای  Pfier)باالترین( و   Nokiaرای ب . نمرات احساس1شکل  ب 

( برای تصویرسازی تمایل به توئیت ها در یک دوره ی Clark,2008) StreamGraphنشان می دهند.سرانجام، از بسته نرم افزاری 

 Al-Jazeeraو  Nokia ،Pfizerتمایالت نسبت به سه برنده را نشان می دهد:  2زمانی برای همه ی برندها استفاده کردیم. شکل 

English. ی دیگری پشته این نمودار به این سبب سودمند است که داده های مربوط به سری های زمانی متعدد را که یکی رو

از آنجائیکه فراوانی کل همه ی ویژگی ها  (.Havre, Hetzler, Whitney, & Nowell, 2002شده است را نمایش می دهد )

ارتفاع منحنی را نشان می دهد، هر یک از داده های سری زمانی باید با توجه به شکل نه به عنوان ارتفاع تجمعی بلکه به عنوان 

د. همانطور که دیده می شود، نمودار بوسیله ی تعدادی میله توصیف می شود که نشان دهنده ی افزایش شروع با صفر خوانده شون

در فراوانی توئیت ها در آن زمان های خاص هستند. جالب آنکه، ما میله ها را در بخش باالیی شکل که برندی تلفن همراه جدید 

 را نشان می دهد می بینیم. Nokia  Luminaهوشمند 

 

 

 



 
 
 

 5. پیاده سازی، محدودیت ها و تحقیقات آینده 

 53توئیت رسانه های اجتماعی که نگرش هایشان را نسبت به  6166در این بررسی ما به تجزیه و تحلیل قطبیت احاسات بیش از 

از حدود یک بیلیون کاربر فعال اینترنت را شامل می  %32برند جهانی بیان کرده بودند پرداختیم. کاربران رسانه های اجتماعی 

کاراکتر می شود، تقریبا روزانه حدود میلیون ها توئیت  546اگرچه یک توئیت واحد محدود به   .(Eirinaki et al., 2012)شوند 

پست گذاشته شده در توییتر ممکن است نمایش بی طرفانه ای از احساسات مصرف کنندگان نسبت به خدمات و برندها را فراهم 

کننده برای مدت ها دغدغه ای برای محققان بازاریابی  آورد. دریافت عقاید مصرف کنندگان و کسب دانش درباره ی سالئق مصرف

بوده است. با وجود این، شیوه های سنتی بازاریابی نظیر گروه های تمرکز و مصاحبه رو در رو هم هزینه بر هستند و هم زمان بر. 

صرف کننده نیز عاری از در مقابل، توئیت ها و وبالگ ها به طور رایگان در دسترس هستند. چنین سانه های تولید کننده ی م

تعصب و طرفداری هستند که ممکن است بوسیله ی مصاحبه گرها در مورد مصاحبه های شخصی دیده شود. عالوه بر این، مصرف 

کنندگان ممکن است به سادگی در مقابل شاخص های اندازه گیری عینی نظیر داده های فروش، درآمدها یا قیمت سهام ترازیابی 

شرکت ها می توانند از چنین محتوی متنی آنالینی در تالش برای بدست آوردن روشنگری در عقاید و افکار   شوند. از این رو،

مصرف کنندگان در مورد محصوالت و خدمات موجود بهره ببرند. نادیده گرفتن احساسات مصرف کنندگان ممکن است شرکت ها 

با تصور مصرف کننده از برنده ایجاد کند. همچنین سرعت رسانه های را از نظر رقابت دچار ضعف کرده و مشکالت زیادی در رابطه 

که در بر پایه ی این واقعیتاجتماعی ممکن است تبلیغات شرکت ها را با استفاده از رسانه های سنتی نه چندان کارامد عوض کند.

دالل می کنیم که مدیریت درک برند در (، استJansen et al., 2009از میکروبالگ ها به نام یک برند اشاره می کنند ) %26حدود 

توییتر و دیگر رسانه های اجتماعی باید بخشی از استراتژی کلی بازاریابی فعال را شکل دهد. حفظ یک حضور ثابت در چنین کانال 

الگ ها به های رسانه ای اجتماعی باید بخش مهمی از گردهمایی های معرفی برند و تبلیغات باشد. گردهمایی های می توانند از ب

طریق هوشمندی برای انتشار اطالعات موردنیاز توسط مشتریان شان و پایش مباحث توئیت کننده ها و بالگرها در مورد برند خود 

برای دسته بندی عینی عقاید و افکار مصرف کنندگان استفاده  SAاستفاده کنند. با وجود این، باید به یاد داشت که درحالیکه از 

ا دلیل اساسی شکل گیری چنین عقاید و افکاری را نشان نمی دهد. تحقیقات آینده با استفاده از شناسایی می شود، تحلیل م

( باید برای انجام شود تا مورد بحث ترین موضوعات پشت هر احساس مشخص گردد. از طریق این تجزیه STRموضوعی احساسات )

مثبت یا منفی ممکن شود. باید یاداور شد که درحالکه استفاده از و تحلیل باید کسب دانش کلی درباره ی علل اساسی احساسات 

روش مبتنی بر فرهنگ لغت در این تحقیق می تواند احساسات اساسی را نشان دهد، چنین روشی گاها ممکن است نتواند ماهرانه 

نشان دهد. با وجود این محدودیت ها، و لطیف بیان زبان شناسانه ی مورد استفاده در موقعیت هایی نظیر طعنه، کنایه یا انگیزش را 

ما بر این  ما بر این باوریم که این تحقیق و بررسی به ادبیات موجود در متن کاوی و رفتار مصرف کننده کمک می کند. از این رو

 مان به جا و موثر است.  عقیده ایم که تحلیل
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