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Abstract  
In present paper social media archiving software were studied.  In this study, data 

gathering was done through documentary study and analytical survey.  To 

evaluate whether or not each software capability was used, the CIR method, the 

exploratory factor load, and the confirmatory factor load were used; the 

acceptance of each capability was assessed by a median (mid-range criterion 3). 

Then, each item was ranked based on the mean of the Friedman test. In the second 

stage, the CIR of each capability, and in the last stage, the confirmatory factor and 

the exploratory factor load. Research questions were analyzed using one-sample 

t-test. Advanced archive search capabilities, "archive categorization (easy 

browsing)" and "visual reporting" are the most important software requirements 

for experts. T Advanced archive search, archive categorization (easy browsing), 

and visual reporting capabilities are the most important software requirements for 

experts. The ability to "obtain credit certificates from public and private 

institutions" is of the least importance to experts. Criteria "Automatically delete 

archives at specified time", "Reset deleted records", "Open archive for public 

access", "Obtain credentials from public and private entities", "Automatically 

delete archives at defined time", "Get Version" Complete After Payments "and" 

Demo Version "can be removed from software capabilities. However, when 

looking at current data mining software from social networks, some of these 

capabilities are of great importance. Experts" local storage capability" was added 

to the final checklist. 
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افـزار استخـراج داده از پیشنهادی برای نرم ارائه الگوی

 های اجتمـاعیرسـانه

 چکیده

با   پژوهش  اصلـهاین  و ـــــاستخ   افزارنرم   برایی  ادـــشنهیپ  الگـــوی  ۀارائ  ـی دف  از   ویــآرش راج  داده 

و   یاضمن مطالعۀ کتابخانه  تدوین شد. در پژوهش حاضر  ـی اجتماعی اـهرسانه استخراج داده  درخصوص 

  ت ی؛ در نهاپرداخته شده است  نهیزم  نیشده در ا  دیتول  یافزارهانرم  ی به بررس  ی اجتماع  یهارسانه   یوسازیآرش

  ی روند با همراه  نی. اگردیدافزارها ارائه  نوع نرم  نیاز ا  ی شنهادیپ  الگوی  کیشده،    هیته  ی وارساهه یبراساس س

 در این پژوهش، گردآوری  گرفت.  انجام  ی شناسدر علم اطالعات و دانش  ی اجتماع  یهای هامتخصصان رسانه 

با .  بودپرسشنامه  اطالعات    یگردآور  ابزار  .تحلیلی انجام شداطالعات، به روش مطالعۀ اسنادی و پیمایشی  

علم اطالعات  در  ی اجتماع  یهاهای رسانه نفر از متخصصان    ۳۱هدفمند و رصد افراد مطلع، تعداد    یریگنمونه

دانش شدند. ی  شناسو  به قابلیت  انتخاب  نرم های  از  آمده  اختیار  دست  در  لیکرت  طیف  قالب  در  افزارها 

ها خواسته شد که میزان موافقت خود را با ضرورت وجود هر یک از این  ت و از آنمتخصصان قرار گرف 

، ۱آرویافزارها از روش سی های نرمبرای بررسی بودن یا نبودن هر یک از قابلیت  ها مشخص نمایند.قابلیت

ها، با میانه ارزیابی)معیار میزان پذیرش هریک از قابلیت  .بار عاملی اکتشافی و بار عاملی تأییدی استفاده شد

بندی شدند.  ها بر اساس میانگین موجود در آزمون فریدمن رتبه( شد. سپس، هریک از گویه۳سنجش میانۀ  

ها، و در مرحلۀ آخر بار عاملی تأییدی و بار عاملی اکتشافی بررسی آر هر یک از قابلیتویدر مرحلۀ دوم سی 

با استفاده از آزمون تی پرسش.  شد امکان جستجوی  های »قابلیتای بررسی شدند.  تک نمونه های پژوهش 

  معیارهای و    50  نمرۀ باالتر از «های بصری ارائۀگزارش« و »ها)مرورآسان(بندی آرشیودسته «، »آرشیو  ۀپیشرفت

های اعتباری از اخذ گواهی «، »امکان ایجاد آرشیو باز برای دسترسی عام«، »بازنشانی رکوردهای حذف شده»
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را    50« نمرۀ کمتر از  دمو  نسخۀ« و »دریافت نسخۀ کامل پس از پرداخت هزینه«، »نهادهای دولتی و خصوصی 

در  ن،ی؛ بنابراشتنددا ۳/0از  شتریب ی و اکتشاف  ی دییتأ ی بار عامل هاتیقابل ی تمامدست آوردند. به آریو ی سدر 

آر کمتر از وییی با سی هاتیقابلامکان حذف   آریو ی با س هاتیقابل ی بار عامل  ۀسیبا مقا اما .شدندنظر گرفته 

دارد.    50 فعلی افزارنرم  ی تخصص  یهاتیقابل  ی تماموجود  د   های  هستند.    ضروریمتخصصان    دگاهیاز 

 « یبصر  یها)مرورآسان(« و »ارائۀگزارش  هاویآرش  یبند»دسته  و«،یپیشرفتۀ آرش  ی»امکان جستجو  یهاتیقابل

 ی دولت ی نهادهااز  یاعتبار ی های »اخذ گواه تیمتخصصان هستند. قابل دگاهیافزارها ازدالزامات نرم نیترمهم

 فیتعر در زمان  وهای»حذف خودکار آرش  یارهایمع  .متخصصان دارد  دیرا از د  تیاهم  نیکمتر  «ی و خصوص

»بازنشان  ا  یرکوردها  ی شده«،  »امکان  برا  ویآرش  جادیحذف شده«،    ی های عام«، »اخذ گواه  ی دسترس  یباز 

نسخۀ    افتیشده«، »در  فیتعر در زمان  وها ی»حذف خودکار آرش  «،ی و خصوص   ی دولت  یاز نهادها   یاعتبار

 ی البته در بررس  شوند.حذف   افزارنرم  یهاتیاز قابل  توانندمی دمو«   و »نسخۀ  نه«یپس از پرداخت هز  لکام

 ت یاهم یدارا هاتیقابل نیاز ا  ی مشاهده شد که برخ ،های اجتماعی استخراج داده از رسانه  ی فعل یافزارهانرم

 .دیاضافه گرد یی وارسی نهاه به سیاهتوسط متخصصان  «ی محل یساز  رهی»امکان ذخ تیقابل. است یی باال

رسانهرسانهها:  کلیدواژه  آرشیو  اجتماعی،  رسانههای  از  داده  استخراج  اجتماعی،  های های 

 اجتماعی 
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 مقدمه
های  های نوین اطالعات، نقاط دور عالم را در شبکهفناوری(  2007)1به تعبیر مانوئل کاستلز

ای از جوامع مجازی را به وجود  ای مجموعهارتباطات رایانهدهند،  جهانی به همدیگر پیوند می

شود.  آورد و در نتیجه آن همه ساختارها و فرایندهای مادی و معنوی بشری دگرگون میمی

بهره تناسب  به  فناوریدرواقع  از  جوامع  در  مندی  نقش  ایفای  و  ارتباطی  و  اطالعاتی  های 

اطالعات تبادل  و  مردم  بین  تعامل  و  تغییرات    ارتباطات  فرایند،  این  به  جامعه  دسترسی  و 

های اطالعاتی و  رو، بیان اینکه بین فناوریگیرد. از این اجتماعی شتاب و شدت بیشتری می

آمیز  گیری زندگی اجتماعی پیوندی استوار برقرار شده است، مفهومی اغراقارتباطی و شکل

   (.Gripenberg, 2005) نیست

ها در  رسانه  ن ی ا  دربارۀمباحث    ،افراد  ی در زندگ  یاجتماع  یهابا نفوذ روزافزون رسانه

  شدهبرخوردار    یاد یز  اری بس  تی از اهم   یکاوو داده  وتری کامپ   مختلف از جمله علوم  ی هانهی زم

ها افراد را  رسانه  ن یهستند. ا  یمجاز   یای و دن   یواقع  یای دن  ن یمرز ب  یاجتماع  یهااست. رسانه

  زاده، یروانچ ی)ا  در ارتباط باشند  بایکدیگربتوانند    یهر جا و هر زمان  رکه د   سازندیقادر م

  ی اسی هستند که در آن رفتار افراد را در مق   یها باعث فراهم کردن بستررسانه  ن یا.  ( ۱۳94

 است قابل مشاهده  دیجد  یکردها یو رو  دیبا د  ،ییای حد و مرز جغراف  چی بدون ه  سابقه،یب

(Liu et al, 2014  .)  های اجتماعی سهم بسزایی در انتقال، انتشار و ایجاد  میان رسانهدر این

با استفاده   ای برخوردار است.اطالعات دارند، استخراج و آرشیو این اطالعات از اهمیت ویژه

ا مداده  ن یاز  ز  توانیها  دانش  زم  یادیبه    ، ین یبش یپ  ،یسازیشخص  ، یری گ می تصم  نهیدر 

ب  یری گ ش ی پ  یها ستمی س  ،یمحاسبات   یهاستمی س بس  یمار ی از  زم  یاری و    گر ید  یهانهیاز 

های اجتماعی قابلیت استخراج و های موجود در رسانهداده (. Roy et al, 2015)یافت تدس

  ی هاافزار قدرتمند استخراج داده از رسانهنرم   کیاز    یمندبهره  ن یبنابرا  ،آرشیوسازی دارند

،  هانهی شی پ  تیریمد  یای در دن. این درحالی است که  است  تیمهم و حائز اهم   اری بس  یاجتماع 

مل  یبرا  یهستند. حت  دیهنوز جد  یاجتماع   یهارسانه   ی ، چگونگهانهیشی پ  و ی آرش  یادارات 

 

1. Manuel Castells 
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فا  ای  یآنچه که موقت   ص ی و تشخ   فیتعر   کی  ،دهی چ ی پ  یها نهی شی پ  لی ماندگار است و قالب 

شمار  به  سال  (.Allen, 2018)  رود یم  چالش  با    یگوناگون   یافزارهانرم  ری اخ  یهادر 

به  یهایژگیو آرشمختلف  و  استخراج  رسانهداده  یسازو ی منظور  از    جادیا  یاجتماع یهاها 

ا با  نرمبررسی  حال  نیشدند؛  پژوش  این  انجام  زمان  در  داد  نشان  محقق  جامع   های  افزار 

های اجتماعی سهم  این درحالی است که امروزه رسانهاست.    چنین در ایران ایجاد نشدهاین 

بهره ایجاد اطالعات دارند و  و  انتشار  انتقال،  از آرشیو آنبسزایی در  از  مندی  آینده  ها در 

از رسانهای  اهمیت ویژه ایجاد شده  بود. آرشیوهای  اجتماعی توسط  هایبرخوردار خواهد 

. کندن و...  ان، دانشمندان، محقق اتواند کمک بسزایی به سیاستمدارافزار استخراج داده مینرم 

رسانه آرشیوهای  به  دسترسی  اجتماعی  عدم  است های  زیان  ممکن  و  اقتصادی،  ضرر  های 

های اجتماعی  های ایجاد آرشیو از رسانهافزارداشته باشد. نرم   به همراه  را  سیاسی، فرهنگی و...

بهرهمی بروز چنین مشکالتی شوند.  مانع  پژوهش   توانند  این  ارائه شده در  الگوی  از  مندی 

های اجتماعی  افزار استخراج و آرشیو داده از رسانههای مورد نیاز برای ایجاد یک نرم قابلیت

 نماید. میرا مشخص 

افزار های نرمرسد تاکنون پژوهشی منسجم و کامل درخصوص قابلیتنظر میههمچنین ب 

  پژوهشى   طورهمین های اجتماعی در ایران انجام نگرفته است.  استخراج و آرشیو داده از رسانه

افزار  های تخصصی یک نرمقابلیت  براى  منسجمی  جامع و  ایسیاهه  تدوین الگو و  منظوربه

  منسجمى   سیاهۀ  این دلیل که  به.  است  نگرفته   صورت  های اجتماعیرسانهاستخراج داده از  

  که   کلى   ای سیاهه  ارائۀ  و  یکپارچگى  ایجاد  ؛افزار وجود نداردهای این نوع نرمقابلیت  براى

  موردنیاز  ،دهد  قرار  پوشش   تحت  را  های تخصصیمعیارها و قابلیت  تمامى  امکان  حد  تا  بتواند

افزار کاربردی  نرم   براى  پیشنهادى  الگو و سیاهۀ  ارائۀ  هدف  با  ،حاضر  پژوهش   ،رو  این   از.  است

رسانه از  داده  استخراج  اجتماعی الگوی  اینگونه  قابلیت  بررسى  به  های  تخصصی  های 

به استفاده از    ازین  توانیم  نامهانیپا  ن یا  یشنهادی پ  ی الگویبا اجرا  .است  پرداخته  افزارهانرم 

 را کاهش داد. ییهاافزارنرم ن یچن  ی خارج ۀنمون
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 اهداف پژوهش 

  یوسازی داده و آرش  راجمتون در خصوص استخ  یپژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررس

ابزارها  ی اجتماع  یهارسانه از    یبرخ   یانتقال اطالعات به بررس   ی و تعامل  دیجد  ی به عنوان 

افزارها  نوع نرم  ن ی مطلوب از ا  الگوی  ک ی  ۀارائ  به   زی ن   تیبپردازد؛ درنها  ن یچن ن ی ا  ی افزارهانرم 

  بپردازد.  یماع اجت   ی هارسانه  ی استفاده کاربران داخل  به منظور   شده  هیته  وارسی سیاههبراساس  

پیشنهادی   الگوی  ارائۀ  پژوهش  این  نرمبراهدف اصلی    های داده  ویاستخراج وآرش  افزاری 

 ی است. اجتماع  یهارسانه

 ند از:اسایر اهداف پژوهش عبارت

استخراج داده    افزارنرمدر  ی« وی آرش   یهاداده»مدیریت    هایتی قابلضرورت   شناسایی .1

 های اجتماعی، از نظر متخصصان از رسانه

های  استخراج داده از رسانه  افزارنرمدر    »اعتباربخشی«   هایتی قابلشناسایی ضرورت   .2

 اجتماعی، از نظر متخصصان 

از رسانه  افزارنرمدر    کاوی« »داده  های تیقابلشناسایی ضرورت   .3 های  استخراج داده 

 اجتماعی، از نظر متخصصان  

ضرورت   .4 رسانه  افزارنرمدر    »امنیتی«   هایتیقابلشناسایی  از  داده  های  استخراج 

 اجتماعی، از نظر متخصصان 

کاربران«   هایتی قابلضرورت    شناسایی .5 از    افزار نرمدر    »مدیریت  داده  استخراج 

 های اجتماعی، از نظر متخصصان رسانه

های  استخراج داده از رسانه  افزار نرمدر    »تعرفۀ مالی«   های تیقابلشناسایی ضرورت   .6

 اجتماعی، از نظر متخصصان 

ضرورت   .7 استخراج  افزارنرم های  تی قابلشناسایی  فعلی  رسانههای  از  های  داده 

 اجتماعی، از نظر متخصصان 
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 پژوهش  هایپرسش 

استخراج داده    افزارنرم در    ی« وی آرش   یهاداده»مدیریت    هایتی قابلاز نظر متخصصان،    .1

 چه میزان ضرورت دارند؟ تاهای اجتماعی  از رسانه

متخصصان،   .2 نظر  رسانه  افزارنرمدر    »اعتباربخشی«   هایتیقابلاز  از  داده  های  استخراج 

 چه میزان ضرورت دارند؟ تااجتماعی، 

متخصصان،   .3 نظر  رسانه  افزارنرمدر    کاوی« داده»  هایتی قابلاز  از  داده  های  استخراج 

 چه میزان ضرورت دارند؟ تااجتماعی، 

،  های اجتماعیاستخراج داده از رسانه  افزارنرمدر    »امنیتی«   هایتی قابلاز نظر متخصصان،   .4

 چه میزان ضرورت دارند؟ تا

های  استخراج داده از رسانه  افزارنرمدر    »مدیریت کاربران«   هایتی قابل از نظر متخصصان،   .5

 چه میزان ضرورت دارند؟ تااجتماعی، 

متخصصان،   .6 نظر  رسانه  افزارنرمدر    مالی«  »تعرفۀ  های تی قابلاز  از  داده  های  استخراج 

 چه میزان ضرورت دارند؟ تااجتماعی، 

های اجتماعی  های استخراج داده از رسانهافزارنرمفعلی در    هایتی قابلاز نظر متخصصان،   .7

 چه میزان ضرورت دارند؟ تا

الگوافزارکابردنرم  .8 وآرش   یبرا  ی  چه    یاجتماع  یهارسانه  وی استخراج  های  قابلیتاز 

 برخوردار است؟ ایتخصصی

»۱۳95)  اصنافی عنوان  با  را  پژوهش خود  ی«  اجتماع  یهارسانه   یساز ویبر آرش  یتأمل( 

فراتر از متن دارند،    یخروج  یاجتماع  یهارسانهنگاشته است. نتایج این پژوهش نشان داد  

محتواآن به  نظ  ی ها  سا  ریگوناگون،  عکس تیوب  وها،  سا  دئوها یها،  پ رسانه  ریو    وندی ها 

سو    کیمنابع داشت. از    ن ی ا  ی محتوا  یوسازی آرش   یبرا  یاژهیبرنامۀ و  دیبا  ن،یبنابرا.  دهندیم

چالش  به  توجه  محتوا  ییهابا  برابر  در  مح   دشدهی تول   ی که  در    طیدر  خصوص  به  و  وب 

افزار  فقدان نرم  گرید  ی وجود دارد و از سو  یاجتماع  یوسازیاستاندارد جهت آرش  یهارسانه

پ  درمنابع    ن یا  ی محتوا کشور،  بازهمی  شنهادی داخل  در  محتوا  صاحبان    ی زمان  یهاشود 
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ته به  نسبت  تول  بانی پشت   یها نسخه  ۀیمشخص،  مطالب  نما  دشدهی از  در صورت     ندیاقدام  تا 

  ی سرور اصل  ی احتمال  یهابی مواجه شدن با آس   ری نظ   یرسانۀ اجتماع  کی  ز وبالگ، بتوان ا

  ،وکردنیدر نظر داشت که آرش  دیبا  ت ی. درنهامودنحاصل    نان ی آن اطم   و ی وجود نسخۀ آرش 

باشد مؤسسات  ثبت حافظۀ  باستیوی آرش  .رسالت  ناشران  پژوهشگران،  با    دیها، کتابداران، 

  ی اجتماع  ی هارسانه  وکردنیآرش  یاختصاص   یو ابزارها  دیجد  یهاتوسعۀ مدل  یبرا  گریکدی

   کنند. شتال

استخراج کلمه    یمستقل از معنا برا  یروشعنوان »با  را  نامه خود  ( پایان ۱۳94)  ایروانچی

ئۀ  پژوهش به ارا  ن یا« نگاشته است.  اجتماعی   رسانۀ  کیکاربران در    یمتن   یهاداده  یدی کل

معن  کی از  مستقل  کل  یبرا   یروش  تو  دواژه ی استخراج    یسنت  یها. روشپردازدیم  تر یی از 

اند.  شده  ی طراح  یو علم  یمانند مقاالت خبر   ی اسناد رسم  یبرا  معموالً  دواژه ی استخراج کل

ا دادهروش  ن یاما  در  دارا  تریی تو  یهاها    ی مناسب   ییکارا  ،هستند  یمختلف  یهاچالش   یکه 

کاراکتر    تیو محدود  یمعن یبه وجود کلمات هجو و ب  توانیها مچالش   ن ی ندارند. از جمله ا

خود را در جمالت    امی که پ  کندیکاربران را مجبور م  تیمحدود  ن ی . انموداشاره    هاتیی تو

 شوند یبار تکرار م  کی  هاتییتو  ن ی اکثر کلمات موجود در ا  لی دل   ن یند. به همنک  انیب  یکوتاه

کارا کاهش  باعث  سنت   یمبتن   یاهروش  ییکه  فرکانس  بهگرددمی  یبر  ا.  حل    نیمنظور 

بر    یو مبتن   یکشنریبر د  یاز دو روش مبتن  یب یترک  در این پژوهش   چالش، روش ارائه شده

استفاده    یکشنری ساخت د  یو متن خبر برا  تری از ت   یکشنری بر د  یفرکانس است. روش مبتن 

مبتناست  کرده   روش  خوشه  یو  از  فرکانس  م  هاتیی تو  یبندبر  نتاکندیاستفاده    ج ی. 

از متون    دواژه ی کلاستخراج    یبرا  ی موفق و قو  یکه روش ارائه شده روش   دادنشان    ها ش یآزما

   .است  هاتییکوتاه مانند تو

های اجتماعی در آرشیو ملی آمریکا در پژوهشی با  ( مدیر ارشد شاخه رسانه20۱8)1آلن 

 20۱8« که در کنفرانس ایفال  های اجتماعی برداری از رسانهآوری داده و بهرهعنوان »جمع

 د یهنوز جد  یاجتماع یها، رسانههاهــن ی شی پ  تیریمد  یایــدر دن»  :گویدارائه داده است؛ می

 

1.Allen 
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  ی آنچه که موقت  صیو تشخ  فیتعر  ی، چگونگ  هانهی ش ی پ  وی آرش  یادارات مل  یبرا  یهستند. حت

ها در  سازمان  ».رودیم  چالش به شمار  کی  ،دهی چ ی پ  ی هانهی ش ی پ   لیماندگار است و قالب فا  ای

اجتماعی تردید دارند. در این ارائه گفته  های  هایشان بر روی رسانهدرک با ارزش بودن داده

آرشیو ملی  توسط    یاجتماع   ی هارسانههای  دادهبا دولت باراک اوباما،    بار  ن ی اول  یبرا»  شد:

ا  نان یاطم  یبرا  حفظ شد.  آمریکا های  از کاخ سفید بر روی رسانهموجود    یمحتوا  نکهیاز 

  یاجتماع  هایرسانه بخش ، کارمندان ردی گیپس از انتقال در دسترس عموم قرار م اجتماعی

های کاخ سفید  داده  کردند. نهایتاً  یهمکار  یجمهوراستیر   یهابا دفتر کتابخانه  کیاز نزد

یوتیوب استخراج و آرشیو شد. درسال   یهاو حساب  ترتویی  تامبلر،   ،نستاگرامی، اکری فل  بر روی

 د«. بارگذاری ش 1رکوردهای آرشیو شده در یک پرتال عمومی  20۱7

  ی هارسانهی  وسازی آرش  یبرا  یسنج به مطالعۀ امکان(  20۱5)  زاده هرویو رمضان  2هارور  

ها رابطه وجود  و هشتگ  دادهایرو  نی داشتند که ب   دهی ها عقپرداختند. آن  رلند یدر ا  یاجتماع 

برا و  آنمی  دادها یرو  لی تحل  یدارد  از  آنتوان  کار  تمرکز  برد.  بهره  روها  بر    یها 

ا  ترییتو  یهاادداشتی مدل  ن ی بود.  برا  یپژوهشگران  ی  هارسانه  یمحتوا  وکردنی آرش   یرا 

فعالیت اساس  بر  نمودند.  اجتماعی  ارائه  رایانشی  رویکردهای  و  آرشیوی  دانشگاه    ۱2های 

خود    یاجتماع   ی هارسانه  یاز محتوا   ینگهدار  ی وب برا  یوساز ی آرش  ی افزارهاکانادا از نرم

م محتوا یاستفاده  ته  دشدهیتول   یکنند.  سازمان،  پ  ۀیتوسط  و  سازمان،    نۀیشی مستندات 

و    دادها،یرو موارداخبار  از  ا  یمکاتبات  توسط  که  آرش دانشگاه  نیهستند  شود.  می  وی ها 

  و یافزار آرکاخود، از نرم  ی اجتماع  ی هارسانه  یسازو ی آرش  یبرا  ی سیبوی  کتابخانۀ دانشگاه

ماش  تیا پایو  ن ی و  در  م  ینترنت یا  وی آرش  گاه یبک   Ringham & Roman)  کندیاستفاده 

Amigo, 2016 .) 
و روش(  20۱4)3لیثام  ابزار  استرلیا،  آرشیو  اداره  آرشیو  آرشیویست  با  مواجهه  در  هایی 

این مقاله یک طیف از راهبردهای مدیریت اطالعات  های اجتماعی را دسته بندی کرد.  رسانه

 

1.https://www.obamalibrary.gov/research/archived-white-house-websites-and-

social-media 
2   . Harrower 
3. Latham 

https://www.obamalibrary.gov/research/archived-white-house-websites-and-social-media
https://www.obamalibrary.gov/research/archived-white-house-websites-and-social-media


   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |10

 

ارائه داده است که می به رسانهرا  نیازهای خاص و  هایتوان آن را  براساس  اجتماعی خود 

اعمال  ریسک خود  به  مخصوص  م  ییهاراهبرد  کرد.های  انتخاب  براساس    دیبا  شودیکه 

خطر  ل ی تحل درک  ن و  است  ممکن  باشند.  راهبر  از ی ها  انتخاب  مد  ی هادبه    تیریمتفاوت 

خطر و بحث در    ک، ی براساس سطوح مختلف تراف  یاجتماع   ۀهر کانال رسان  یاطالعات برا

آرشیو ملی   اهده است.جدول تهیه شده توسط لیثام در پیوست »الف« قابل مش  اشد.ب  هرکدا

های  ها برای ضبط پیشینهگزارشی با عنوان »بهترین نمونه  20۱۳سال    ایاالت متحده آمریکا در

ها و فنون ضبط  های اجتماعی« منتشر کرد. در این گزارش اعالم شد: کاربست سیاسترسانه

، دوران ابتدایی و آغازین خود را  2های اجتماعی فدرال در شاخه اجرایی رسانه  ۱رکوردهای 

ارگاناگذرمی روشند.  در  ها  شده  ایجاد  محتوای  کردن  ضبط  منظور  به  را  مختلفی  های 

سوابق و   طدفتر ارشد ضب  20۱2گیرند. در سالهای اجتماعی به کار میهای رسانهفرم پلت

رسانه آرشیوتیم  اجتماعی  فروم  های  فدرال،  سوابق  مدیریت  مدیران وب  و  اعضا  با   ۳ملی 

کردند نمونه برگزار  بهترین  دربارۀ  رسانه  4های تا  بحث  ضبط  اجتماعی  .  نمایندهای 

استفادهشرکت ابزار  و  مدنظر دارند  را  تست   و  کنندگان  از  فنون ذیل را تشماری  ید  أیها و 

ها  پرداختند. آن  ترییتو  یهاپست  یوسازی آرش   در انگلستان به  (20۱0)  و دیگران  5کلی  کردند.

ها را استفاده کردند. آن  6ر واپیافزار ت ها نرم داده هب  یریپذها و دسترستیی تو  تیریمد  یبرا

که    یالبته چالش کنند.  افزار استفاده میبرای آرشیوسازی اطالعات، از این نرم  20۱0از سال  

  یخود را حذف کنند؛ حت  ی هاتییتوانند تواست که کاربران می  نیوجود دارد ا  ن یب  نیدر ا

ا   شده  ویکه آرش  ییهاآن   ل یها داده است که هر زمان که مابه آن  تریی حق را تو  ن یاست. 

ها بدون اجازۀ مالک  آن  یدائم   یوسازی آرش  ن ی؛ بنابرانمایندخود را حذف   یهاتیی بودند تو

  ی که حت   گرددمیها انجام  دواژهی ها براساس کلتییتو  وکردنی . آرش ستی ها ممکن نتیی تو

جا به  است  پروفا  ،موضوع  کی  ی ممکن  شود  کی   ی شخص  لیبه  مربوط  هم  در   .فرد 

 

1. record 

2. executive branch 
3. forum 

4. best practices 

5. Kelly 
6. TWAPER 
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ابزار  یهاکتابخانه واشنگتن،  جرج  طر  جادی ا  یدانشگاه  از  که  امکان  قیشد  برداشت    آن 

ا  یعموم  یهاپست بود.  توئیتر نرم  ن ی فراهم  برنامه  کاربردی  نویسی  برنامه  رابط  نام    1افزار 

و    یو مکان  یدواژگانی کل  یکاربران خاص، جستجو   یبرنامه، امکان جستجو   ن یدر اداشت.  

  این برنامه فراهم بود  در  زین  شتری ب  یهالی انجام تحل  یبه صورت اکسل برا  یخروج   افتیدر
(Kelly et al, 2010  .) 

ها  رسانه  ن ی ا  دربارۀ  بحث    ،افراد  یدر زندگ  ی اجتماع  یهابا نفوذ روزافزون رسانهبنابراین،  

برخوردار    ی ادیز  ار ی بس  تیاز اهم   ی کاوو داده  وتر ی کامپ  مختلف از جمله علوم  ی هانهیدر زم

ها افراد را  رسانه  ن یهستند. ا  یمجاز   یای و دن   یواقع  یای دن  ن یمرز ب  یاجتماع  یهااست. رسانه

.  ( ۱۳94 زاده،یروانچی)ا  بتوانند باهم در ارتباط باشند  یهر جا و هر زمان رکه د  سازندیقادر م

  سابقه، یب  ی اسیهستند که در آن رفتار افراد را در مق   یها باعث فراهم کردن بستررسانه  ن یا

 ,Liuey al)است    قابل مشاهده  دیجد  ی کردهایو رو  دیبا د ،ییای حد و مرز جغراف چی بدون ه

میان رسانه  (.2014 این  اطالعات  در  ایجاد  و  انتشار  انتقال،  در  بسزایی  اجتماعی سهم  های 

  نیبا استفاده از ا ای برخوردار است.اهمیت ویژهدارند، استخراج و آرشیو این اطالعات از  

  یها ستمی س  ،ینی بش یپ ،یسازیشخص  ،یری گمیتصم  نهیدر زم یادیبه دانش ز توانیها مداده

 Roy)یافت تدس گرید یها نهیاز زم یاری و بس یماری از ب یری گ ش یپ یهاستمی س  ،یمحاسبات

et al, 2015  .)ی حقوق ای  یقی منشأ حق  کی ها از  را انتقال داده  و ی واژۀ آرش   ها غالباًستیوی آرش  

م  کیبه   دادهیمخزن  آن  بتوان  که  سازماندهدانند  را  اما   ریپذدسترس  سپس و    ی ها  کرد؛ 

محتوا    یساز رهی برداشت و ذخ  یبه معنا  یاجتماع  یهادر بافت رسانه  یوسازیاصطالح آرش

  ی هاتیکرده است و قابل  جادیکه مالک محتوا ا  یبر اساس قواعد  ی تالیجی سپردنگاه د  کیدر  

در حال حاضر به  ی  هارسانه  ی. برداشت و حفظ محتواگرددمی  فیدهندۀ خدمت تعرارائه

درزم  کی موردتوجه  است.  لیتبد  وی آرش   نۀی موضوع  توسعه،  شرکت  شده  مؤسسات  و  ها 

برداشت داده  منجر  را که   ییهابرنامه از محبه  اجتماعی  رسانه  ط ی ها    مورد   گردد را میهای 

ها  آن  .فراتر از متن دارند  یخروج   ،یاجتماع  یهارسانه(.  ۱۳95)اصنافی،    اندتوجه قرار داده

.  دهندیم  وندیها پرسانه  ریو سا  دئوهایها، وها، عکس تیوب سا  ری گوناگون، نظ  یبه محتوا

 

1   . Twitter’s Application Programming 
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در  .(۱۳95)اصنافی،  منابع داشت نیا یمحتوا یوسازی آرش  یبرا یاژه یبرنامۀ و دیبا ن،یبنابرا

های اجتماعی تولید شدند. های بسیاری برای استخراج داده از رسانهافزارچند سال اخیر نرم

سازی، خدمات فراتری برای مدیریت محتوای  ها پس از استخراج داده و آرشیوافزاراین نرم

تک  ها اهمیت تکافزارد. در تمامی این نرم ن دهمیهای اجتماعی در اختیار کاربر قرار رسانه

نظر گرفتهداده در  دادهشده  ها  برای حفظ  و  کاربردیها روشاست  بکار میهای  رود؛  ای 

دهند  ها با آرشیوسازی خودکار، این اطمینان را به کاربر میافزارمثال عموم این نرم  عنوانبه

این نرمها حفظ خواهند شد، حتی برهای آنکه داده آرشیوسازی خودکار    ،هاافزارخی از 

بخشی دولت  توان به تحققها میافزارهای قابل توجه این نرمدارند. از دیگر ویژگی  1بالدرنگ 

بایگانی پرتال  به  آزادانه  دسترسی  با  شهروندان  کرد.  اشاره  صفحات  شفاف  محتوای  های 

دولترسانه اجتماعی  دادههای  تمامی  به  دسترسی  ها  بخش ها  مدعی  دارند.  دولتی  های 

های خودرا  اندازی صفحه پرتال عمومی خود، روند سیاستتوانند با راهمدیریت شفاف می

 .نمایندسازی شفاف

 روش پژوهش 
  یهارسانه  یوسازی درخصوص استخراج داده و آرش  یاپژوهش ضمن مطالعۀ کتابخانه  ن یا

شده    دی تول   یافزارهانرم  یانتقال اطالعات به بررس  یو تعامل  دی جد  یبه عنوان ابزارها  یاجتماع 

ا است  نهی زم   ن یدر  نهاپرداخته  در    ی الگو  کیشده،    هیته  وارسیسیاههبراساس    زی ن  تی؛ 

روند    ن ی . ضمنا ااده استارائه د  یاستفاده کاربران داخل   یافزارها بران نوع نرمیاز ا  ی شنهادی پ

ه  انجام گرفت  یعلم اطالعات و دانش شناس   در  یاجتماع  یهاهایرسانهمتخصصان    یبا همراه

( و پیمایشی  یا)کتابخانه  اطالعات، به روش مطالعۀ اسنادی  در این پژوهش، گردآوری  .است

. از مطالعۀ اسنادی برای مرور مبانی نظری و دستیابی به چارچوب اولیه، با  تحلیلی انجام شد

کتاب از  در  استفاده  معتبر  مقاالت  اطالعاتیپایگاهها،  دایرکت،    امرالد،  های  ساینس 

  شی،پژوه  -و مجالت معتبر علمی   وایلی-ولفرانسیس، بلک ، تیلور وپروکوئست، اسکوپوس

افزارهای فعلی استخراج و  و بررسی نرم  المللیهای ملی و بین ها و کنفرانس مقاالت همایش 

 

1   . In real time 
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در روش پیمایشی نیز   اخته است.ها پردهای اجتماعی به گردآوری دادهآرشیو داده از رسانه

ها به روش حضوری و یا از طریق رایانامه ارسال و  پرسشنامه  .شودیاز پرسشنامه استفاده م

نفر از    ۳۱گیری هدفمند و رصد افراد مطلع، تعداد  با نمونهر این پژوهش،  گردآوری شدند. د

دانش   یاجتماع  یهاهایرسانهمتخصصان   و  اطالعات  علم  شدند.انت ی  شناسدر   ابزار  خاب 

افزارها در قالب طیف  های به دست آمده از نرمپرسشنامه است. قابلیتاطالعات    یگردآور

مخالفم در اختیار متخصصان قرار گرفت و از    موافقم تا کامالً   های از کامالً لیکرت با طیف

ا آن یک  هر  وجود  ضرورت  با  را  خود  موافقت  میزان  که  شد  خواسته  قابلیتها  این  ها  ز 

  4ها بود جهت بررسی روایی در اختیار  اولیه که استخراج قابلیت  پرسشنامهمشخص نمایند.  

برای تعیین  خبره قرار گرفت.    ۳۱نفر از کارشناسان و خبرگان و در مرحلۀ دوم در اختیار  

های مختلفی از جمله روش بازآزمایی،  ها نیز روشآوری دادهزار گردمیزان اعتماد یا پایایی اب

های همتا و نیز روش آلفای کرونباخ، وجود دارد که  روش تنصیف، روش استفاده از آزمون

درصد به دست آمد که حاکی    95پایایی پرسشنامه    کرونباخ استفاده شد.  آلفایاز    ینجادر ا

باالی آن است.   پایایی  قابلیتاز  از  نبودن هر یک  یا  بودن  بررسی  نرمبرای  از  های  افزارها 

منظور، ابتدا از  ، بار عاملی اکتشافی و بار عاملی تأییدی استفاده شد؛ بدین 1آر ویروش سی

توصیفینرم  آمار  برای  اس.پی.اس.اس.  میانگین(  )ف افزار  و  میانه  فراوانی،  درصد  راوانی، 

 ها( ارزیابی ای بودن داده)به دلیل رتبه ها با میانهاستفاده شد. میزان پذیرش هریک از قابلیت

 ۳اگر کمتر از   باشد، آن گویه مقبول است.  ۳( شد. اگر میانه بیشتر از  ۳)معیار سنجش میانۀ  

ها بر اساس میانگین موجود در  یک از گویهسپس، هر  .متوسط است  ۳نامقبول و برابر    ،باشد

بندی شدند. در  ای است( رتبههای رتبه)چرا که آزمون فریدمن برای داده آزمون فریدمن 

ها و در مرحلۀ آخر بار عاملی تأییدی با استفاده از  آر هر یک از قابلیتویسیمرحلۀ دوم  

تحلیل عاملی  اس.پی.اس.اس. بررسی شد.  و بار عاملی اکتشافی با استفاده از   2افزار ایموسنرم 

ها با هدف  تری از عاملبه منظور تلخیص و کاهش تعداد زیادی از متغیرها به تعداد کوچک

شود. بار عاملی بیانگر میزان  منظور از بار عاملی استفاده می  . بدین رودسازی به کار میمدل 

 

1. CVR 

2. AMOS 
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هاست. هر بار عاملی  یا همان گویه  هاشده و عامل  همبستگی متغیرهای بین متغیرهای مشاهده

بار  در یک متغیر نشان می با عامل مربوطه همبستگی دارد. مقدار  دهد که آن متغیر چقدر 

، سطح معناداری بیشتر مقبول و بار عاملی  4/0، سطح معناداری مقبول؛ بار عاملی  ۳/0عاملی  

است  5/0 مقبول  بسیار  معناداری  سطح  باال،  صفری )حبیب  به  و   .(۱۳88شالی،  پورگتابی 

ای بررسی شدند. قبل از استفاده از  های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهپرسش 

افزارها دارای توزیع  های نرمها بررسی شد که همه قابلیتاین آزمون، چگونگی توزیع داده

ماه همان سال به اتمام  ه و در بهمن آغاز شد  ۱۳98این پژوهش از خردادماه سال     نرمال بودند.

 رسیده است. 

 های پژوهش یافته
افزار استخراج  در نرم  « یوی آرش   یهاداده  تیری»مد  یهاتی متخصصان،  قابلاز نظر  .  ۱ پرسش 

 ضرورت دارند؟ زانی چه م  تا یاجتماع  یهاداده از رسانه

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  همانافزارهای  اجتماعی  در  های  که  طور 

های آرشیوی ذکر شد.  قابلیت تخصصی با مفهوم مدیریت داده  ۱۳آمده است،    پیوست »د« 

   ها عبارتند از:تی این قابل

 ها  امکان آرشیو انواع قالب داده  .1

 7/24آرشیوسازی خودکار .2

 ارائه آرشیو با رابط بصری  .3

 ها و...(لینک ها،)همراه با فایل آرشیوسازی درقالب بومی  .4

 )مرورآسان( هابندی آرشیودسته .5

 امکان جستجوی پیشرفتۀ آرشیو   .6

 بازنشانی رکوردهای حذف شده  .7

 ها امکان اشتراک آرشیو .8

 تعریف شدهحذف خودکار آرشیوها در زمان .9

 های اجتماعی افزارهای مدیریت شبکهها آرشیوی در نرم مندی از داده هبهر .10
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 مندی از فناوری ابر بهره .11

 دسترسی عام امکان ایجاد آرشیو باز برای  .12

 (...)وبالگ، وب سایت و  استخراج داده ازدیگرمنابع وب .13

  یدارای توزیع نرمال است، برای تفسیر آن از آزمون تهای آرشیوی  دادهاز آنجایی که  

گروهینمونهتک می  ای/تک  آزموناستفاده  این  می  ، کنیم.  استفاده  که  زمانی  شود 

ستاندارد و یا حتی یک عدد فرضی و مورد  خواهیم آن را با یک حالت معمول و رایج، امی

اینجا ضرب  (۱۳88شالی،  پورگتابی و صفری)حبیب  انتظار مقایسه کنیم . عدد مفروض در 

)حد وسط طیف لیکرت( است که    ۳( در  پرسش   ۱۳)  های آرشیویهای دادهپرسش تعداد  

این  قدار با میانگین واقعی مقایسه میشود، که این ممی   ۳9برابر عدد   شود. در تفسیر نتایج 

و مقدار آزمون تی توجه    ۱آزمون همواره باید به اختالف این دو میانگین یا اختالف میانگین

هر چه   و  بود  بیشتر خواهد  نیز  تی  مقدار  باشد  بیشتر  میانگین  دو  بین  تفاوت  چه  هر  کرد. 

  . توجه شودمی(  05/0)کوچکتر از    داری کوچکتراختالف میانگین بیشتر باشد، سطح معنی

نت ای( در آزمون)برآورد فاصله  اطمینان  ۀبه مقادیر فاصل بهتر  به تفسیر  ایج آزمون  های تی، 

  ، باید گفت که:۳و حد پایین 2کند. در این برآورد، با توجه به مقادیرحد باال کمک می

تر است و  ز مقدار آزمون بزرگهرگاه حد پایین و باال مثبت باشد، میانگین مورد انتظار ا 

هرگاه حد پایین و باال منفی باشد، میانگین از مقدار آزمون    دار است. تفاوت میانگین معنی

هرگاه حد پایین منفی و حد باال مثبت باشد،    دار است.کوچکتر است و تفاوت میانگین معنی

 . (۱۳88   شالی،پورگتابی و صفری)حبیبدار ندارد  میانگین با مقدار مورد آزمون تفاوت معنی

 های آرشیویداده یانمونه  آمار تک  .1جدول  

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 ۳9 45/56 ۳۱ های آرشیوی داده 

 

 

1. mean difference 

2. upper 

3. lower 
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 های آرشیوی دادهای نمونه آزمون تک  .2جدول 

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  پایینحد 

 ۳۳/20 57/۱4 45/۱7 0 ۳0 ۳7/۱2 های آرشیوی داده 

درصد    95دهد که با اطمینان  نشان می  2در جدول  (  ۳7/۱2)  ای نمونه تکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود  تفاوت معنی  05/0و سطح خطای کوچکتر از  

همچنین حد پایین و باال هر دو مثبت است؛ بنابراین میانگین از مقدار آزمون بزرگتر و   .دارد

(  45/56)  دار میانگین واقعیمق   ۱براساس جدول  دار است. ضمن آنکه  تفاوت میانگین معنی

های  ، میزان موافقت متخصصان با دادهبنابراین  است؛ بزرگتر( ۳9) از مقدار میانگین مفروض

 .آرشیوی زیاد است

قابل.  2پرسش  متخصصان،  نظر  نرم  « ی »اعتباربخش  ی هاتی از  از  در  داده  استخراج  افزار 

 ضرورت دارند؟ زان ی چه م تا ،یاجتماع  یهارسانه

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  همانافزارهای  اجتماعی  د های  که  ر  طور 

ها  افزارها ذکر شد. این قابلیتقابلیت تخصصی با مفهوم اعتبار نرم 2آمده است،  پیوست »د« 

   عبارتند از:

 های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی اخذ گواهی •

 دیجیتال  امضایدرج  •

دارای توزیع نرمال است، برای تفسیر آن از آزمون    افزارها نرم  اعتبار از آنجایی که  

 کنیم. استفاده می ای/تک گروهینمونهتک  یت

 آفزاراعتبار نرم  یانمونه  آمار تک  .3جدول  

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 ۳9 45/56 ۳۱ افزار اعتبار نرم
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 افزار اعتبار نرم ای نمونهآزمون تک  . 4جدول  

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  حد پایین

 ۳۳/20 57/۱4 45/۱7 0 ۳0 ۳7/۱2 افزار اعتبار نرم

درصد    95دهد که با اطمینان  نشان می    4در جدول    (۳7/۱2) اینمونهتکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجود  تفاوت معنی  05/0و سطح خطای کوچکتر از  

همچنین حد پایین و باال هر دو مثبت است؛ بنابراین میانگین از مقدار آزمون بزرگتر و   .دارد

(  45/56) دار میانگین واقعیمق   ۳براساس جدول  دار است. ضمن آنکه  تفاوت میانگین معنی

، میزان موافقت متخصصان با قابلیت  است؛ بنابراین   بزرگتر(  ۳9)  از مقدار میانگین مفروض

 .افزار زیاد استاعتبار نرم

قابل.  ۳پرسش  متخصصان،  نظر  نرم  « یکاو»داده  یهاتی از  استخراجدر  از    افزار  داده 

 ضرورت دارند؟  زانی چه م تا  ،یاجتماع  یهارسانه

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  در  افزارهای  که  همانطور  اجتماعی  های 

»د«  است،    پیوست  داده    ۳آمده  مفهوم  با  تخصصی  قابلیتقابلیت  این  شد.  ذکر  ها  کاوی 

   عبارتند از:

 های استخراجی تحلیل داده .1

 های بصری گزارشارائه  .2

 ا هاشتراک گزارش .3

که   آنجایی  ت  کاویدادهاز  آزمون  از  آن  تفسیر  برای  است،  نرمال  توزیع    یدارای 

 کنیم. استفاده می ای/تک گروهینمونهتک

 کاویداده یانمونه آمار تک  .5جدول  

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 6 04/2 ۳۱ کاویداده 
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 کاویداده ای نمونه آزمون تک .6جدول  

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  حد پایین

 75/2 24/۱ 2 0 ۳0 4۳/5 کاویداده 

که با اطمینان    دهنده آن استنشان    6جدول  ( در  4۳/5)  اینمونه  تکمقدار آزمون تی

از    95 کوچکتر  خطای  سطح  و  معنی  05/0درصد  و  تفاوت  واقعی  میانگین  دو  بین  داری 

همچنین حد پایین و باال هر دو مثبت است؛ بنابراین میانگین از مقدار    . مفروض وجود دارد

دار میانگین  مق   5س جدول  دار است. ضمن آنکه براسا آزمون بزرگتر و تفاوت میانگین معنی

، میزان موافقت متخصصان  است؛ بنابراین   بزرگتر(  6) ( از مقدار میانگین مفروض04/2)  واقعی

 .افزارها زیاد استکاوی نرمبا قابلیت داده

  یهاافزار استخراج داده از رسانهدر نرم  « یتی »امن  یهاتیاز نظر متخصصان، قابل .  4پرسش 

 ضرورت دارند؟ زانی چه م تا ،یاجتماع 

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  در  افزارهای  که  همانطور  اجتماعی  های 

است،    6-2جدول داده  2آمده  امنیت  مفهوم  با  قابلیت  هاقابلیت تخصصی  این  ها  ذکر شد. 

 عبارتند از:  

 ها)استخراج، ذخیره، اشتراک(رمزگذاری داده .1

 تخصیص سطوح دسترسی  .2

  یدارای توزیع نرمال است، برای تفسیر آن از آزمون ت   هادادهامنیتاز آنجایی که  

 کنیم. استفاده می ای/تک گروهینمونهتک

 هادادهامنیت  یانمونه   آمار تک  .7جدول  

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 9 ۳5/۱۳ ۳۱ ها امنیت داده 
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 هاامنیت دادهای نمونه  آزمون تک  .8جدول  

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  حد پایین

 ۱6/5 54/۳ ۳5/4 0 ۳0 95/۱0 ها داده امنیت 

  95که با اطمینان    ، بیانگر آن است8در جدول  (  95/۱0)  ای نمونه  تکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض  تفاوت معنی 05/0درصد و سطح خطای کوچکتر از 

بنابراین میانگین از مقدار آزمون   وجود دارد؛ همچنین حد پایین و باال هر دو مثبت است؛ 

  دار میانگین واقعی مق   7س جدول  دار است. ضمن آنکه براسابزرگتر و تفاوت میانگین معنی

لذا، میزان موافقت متخصصان با امنیت  است؛    بزرگتر(  9)  ( از مقدار میانگین مفروض۳5/۱۳)

 .ها زیاد استداده

افزار استخراج داده از  کاربران« در نرم  تیری»مد  ی هاتیاز نظر متخصصان، قابل.  5پرسش 

 ضرورت دارند؟  زانی چه م تا  ،یاجتماع  یهارسانه

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  در  افزارهای  که  همانطور  اجتماعی  های 

ها  قابلیت تخصصی با مفهوم مدیریت کاربران ذکر شد. این قابلیت 2آمده است،  پیوست»د« 

 عبارتند از:  

 تعریف کاربر و مدیر .1

 تخصیص نقش به کاربران .2

دارای توزیع نرمال است، برای تفسیر آن از آزمون  مدیریت کاربران از آنجایی که 

 کنیم. استفاده می ای/تک گروهینمونهتک  یت

 مدیریت کاربران  یانمونه  آمار تک  .9جدول  

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 6 9/9 ۳۱ مدیریت کاربران 
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 مدیریت کاربران ای نمونهآزمون تک  .10جدول  

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  حد پایین

 4۱/۳ ۳9/2 90/2 0 ۳0 55/۱۱ مدیریت کاربران 

با اطمینان  نشان می،  ۱0جدول  ( در  55/۱۱)   اینمونه  تکمقدار آزمون تی  95دهد که 

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض  تفاوت معنی 05/0درصد و سطح خطای کوچکتر از 

میانگین از مقدار آزمون    رو،ازاین حد پایین و باال هر دو مثبت است؛    سویی  از  .وجود دارد

  دار میانگین واقعی مق   9س جدول  دار است. ضمن آنکه براسابزرگتر و تفاوت میانگین معنی

، میزان موافقت متخصصان با  بنابراین  .است بزرگتر( ۳9) ( از مقدار میانگین مفروض45/56)

 .افزارها زیاد استکاربران نرم قابلیت مدیران

قابل.  6پرسش  متخصصان،  نظر  نرم  « مالی  »تعرفۀ  یهاتی از  از  در  داده  استخراج  افزار 

 ضرورت دارند؟  زانی چه م تا  ،یاجتماع  یهارسانه

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  در  افزارهای  که  همانطور  اجتماعی  های 

تعرفۀ  ۳است،  آمده  پیوست»د«  مفهوم  با  تخصصی  قابلیت  قابلیت  این  شد.  ذکر  ها  مالی 

 ند از:  اعبارت

 دریافت نسخۀ کامل پس از پرداخت هزینه  .1

 نسخۀدمو  .2

 متفاوت هایهایی با امکانات وتعرفهبسته .3

که   آنجایی  ت مالی    تعرفۀاز  آزمون  از  آن  تفسیر  برای  است،  نرمال  توزیع    یدارای 

 کنیم. استفاده می ای/تک گروهینمونهتک

 مالی  تعرفۀ یانمونه  آمار تک .11  جدول

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 6 9۳/8 ۳۱ مالی تعرفۀ
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 مالی  تعرفۀ ای نمونه  آزمون تک  .12جدول  

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  حد پایین

 48/۳ 9۳/2 9۳/8 0 ۳0 86/۱0 مالی تعرفۀ

  95که با اطمینان  ، گویای آن است۱2جدول ( در 86/۱0) اینمونهتکمقدار آزمون تی

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض  تفاوت معنی 05/0درصد و سطح خطای کوچکتر از 

بنابراین میانگین از مقدار آزمون    .وجود دارد باال هر دو مثبت است؛  و  پایین  همچنین حد 

  دار میانگین واقعیمق   ۱۱س جدول  دار است. ضمن آنکه براسابزرگتر و تفاوت میانگین معنی

بنابراین  بزرگتر(  6)  ( از مقدار میانگین مفروض9۳/8) با  است؛  میزان موافقت متخصصان   ،

 .افزارها زیاد استقابلیت نرم

  یهااستخراج داده از رسانه  یافزارهادر نرم  یفعل  یهاتیاز نظر متخصصان، قابل.  7پرسش 

 ضرورت دارند؟  زانی چه م تا  یاجتماع 

نرم نمونه  بررسی  رسانهدر  از  داده  استخراج  همانافزارهای  اجتماعی  در  های  که  طور 

 ند از:  ا. این مفاهیم عبارتهای تخصصی ذکر شد مفهوم از قابلیت  6آمده است،    »ج«  پیوست

 های آرشیوی داده .1

 افزار اعتبار نرم .2

 کاوی داده .3

 ها امنیت داده .4

 مدیریت کاربران .5

 مالی  تعرفۀ .6

که   آنجایی  مفاهیم  از  ت این  از آزمون  آن  تفسیر  برای  است،  نرمال  توزیع    یدارای 

 کنیم. استفاده می ای/تک گروهینمونهتک
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 هاهمه قابلیت یانمونه آمار تک .13جدول 

 میانگین مفروض  میانگین واقعی  تعداد  افزارها قابلیت نرم

 75 58/۱07 ۳۱ ها همه قابلیت

 مالی  تعرفۀای نمونه آزمون تک .14جدول 

 افزار قابلیت نرم
مقدار 

 آزمون تی 

 ۀدرج

 آزادی

سطح  

 داریمعنی

اختالف  

 میانگین 

 ای برآورد فاصله

 حد باال  حد پایین

 68/۳8 47/26 58/۳2 0 ۳0 89/۱0 ها همه قابلیت

  95که با اطمینان    ، بیانگر آن است۱4جدول    ( در89/۱0)  اینمونه  تکتیمقدار آزمون  

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض  تفاوت معنی 05/0درصد و سطح خطای کوچکتر از 

میانگین از مقدار آزمون بزرگتر    لذا،  .همچنین حد پایین و باال هر دو مثبت است. وجود دارد

(  58/۱07)  دار میانگین واقعیمق   ۱۳س جدول  براسا  از طرفی.  دار استو تفاوت میانگین معنی

مفروض میانگین  مقدار  همه  بنابراین   .است  بزرگتر(  75)  از  با  متخصصان  موافقت  میزان   ،

 .افزارها زیاد استقابلیت نرم

الگوبردرافزارکانرم .  8پرسش   و  یبرا  ی  چه    یاجتماع  هایرسانه  وی آرش  استخراج  از 

 برخوردار است؟  ایخصصیهای ت قابلیت

افزار  های تخصصی نرمتمامی قابلیت،  های بخش تجزیه و تحلیل پرسشنامهبراساس یافته

قابلیت هستند.  متخصصان الزم  نظر  آرشیو»  های از  پیشرفتۀ  جستجوی  »امکان  بندی  دسته«، 

»)مرورآسان( هاآرشیو و  گزارش«  بصریارائه  الزامات  مهم  «های  نظر  نرمترین  از  افزارها 

« کمترین  های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی اخذ گواهیمتخصصان هستند. قابلیت »

 اهمیت را از دید متخصصان دارد.

شده»  معیارهای  رکوردهای حذف  »بازنشانی  دسترسی  «،  برای  باز  آرشیو  ایجاد  امکان 

دریافت نسخۀ کامل پس  »«،  های اعتباری از نهادهای دولتی و خصوصی اخذ گواهی«، »عام

 دست آوردند. را به 50« نمره کمتر از دمو نسخۀ« و »از پرداخت هزینه 
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بنابراین، در  .  دارند  ۳/0ها بار عاملی تأییدی و اکتشافی بیشتر از  تمامی قابلیتهمچنین  

مینرم  گرفته  نظر  در  قابلیتافزارها  عاملی  بار  مقایسه  با  اما  با  شوند.  ها  قابلیت  آرویسیها 

 حذف کنیم.   را داشتند 50کمتر از  آرویسیهایی که توانیم قابلیتمی

 گیری بحث و نتیجه

  ویمنظور استخراج و آرشمختلف به  یها یژگیبا و  یگوناگون  یافزارهانرم  ری اخ   ی هاسال  در

های مختلفی  افزارها توسط شرکت. این نرمشدند  جاد یهای اجتماعی اها از رسانهداده  یساز

های  افزارهای استخراج داده از رسانههای این پژوهش نرمبنا بر یافته  است.دنیا ارائه شدهدر  

های دولتی و  این درحالی است که عموم مردم، سازمان  اجتماعی ساخت ایران یافت نشد.

های اجتماعی مختلف فعالیت دارند. در این  های ایرانی در رسانهها و نهادخصوصی، شرکت

شد سعی  نرم  هپژوهش  ایرانی  نسخۀ  ایجاد  برای  پیشنهادی  الگو  یک  ارائۀ  با  افزار  است 

 ارائه شود.  حلی برای این خألهای اجتماعی، راهاستخراج داده از رسانه

رسانه انواع  روزافزون  گسترش  افزابا  و  اجتماعی  داده  ش یهای  حجم    ی هاروزانه 

  تواندیافزارها منوع نرم  ن ی ا  یازانددر راه  لیاست که تعج  ی هیها، بددر آن  شده  بارگذاری

استفاده   شگامی پ  ی هااز نمونه دهندیم  ح ی ترج  شه ی کاربران هم نکه یداشته باشد. ضمن ا  ت ی اهم

اس گسترش  با  پا  تفادهکنند.  و  وب  نرم  نی ا  ،ینترنتی ا  یهاگاهیاز    توانندیم   هاافزارنوع 

نوآورانه  یکاربرد  یهاحلراه زم  یاو  در  و  وی آرش   نهی را  به  های  رسانه  وی آرش  ژهیوب 

از جمله    عیاز صنا  یاگسترده  فی ط   یبرا  افزار ارائه شده باید بتواندنرم ارائه دهند.  ،اجتماعی

مال خرده  ،ی حقوق  ،یامور  آموزشوخدمات آب  ،یفروشمخابرات،  دولت وبرق،  ی،  پرورش 

افزارهای  افزارها از نوع نرماین نوع نرم  .ی و... خدمات آرشیوی ارائه دهدل ی تکم  التیتحص

اندازهها و شرکتاست که سازمانخدماتی     ی تا به طور دائم  ندسازرا قادر می  یاها از هر 

دار حفظ کنند و سپس به  یمعن   تیف یخود را با ک  یاجتماع   ی هارسانه  یو محتوا  تیساوب

 . کنند دای پ یدسترس  و ی آن آرش

یکی از  ها است.  ی و سپس آرشیو آن مستلزم ثبت دادههای اجتماع حفظ محتوای رسانه

های  های موجود در رسانهافزارها استخراج و ثبت تمامی دادههای حائز اهمیت این نرمویژگی
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آیند و تمامی  افزار باارزش و حساس به حساب میها از نظر این نرماجتماعی است. تمامی داده

 کاربران، تغییرات و... بایگانی خواهند شد. هایفعایتها، پیام

  ی هارسانه ی وسازی داده و آرش راج متون در خصوص استخ ی پژوهش حاضر ضمن بررس

  یافزارهااز نرم  یبرخ   یانتقال اطالعات به بررس  یو تعامل  دی جد  یبه عنوان ابزارها  یاجتماع 

وشال و اسمارش به طور ویژه مورد  فریز، آرکایوسافزار پیجپرداخت. سپس سه نرم  ن یچن ن یا

افزار در قالب یک پرسشنامه  های تخصصی این سه نرمبررسی قرار گرفتند. پس ازآن قابلیت

  زی ن  تی درنها  شناسی قرار گرفت.اطالعات و دانش در اختیار متخصصان و اساتید حوزه علم

ارائ یبا  کاربردی  کۀ  ا   الگو  نرم  ن یاز  اساس  نوع  بر  برا  هی ته   رسیواسیاههافزارها    یشده، 

داخل کاربران  اجتماعی  رسانه  ی استفاده  نرم پردازد.میهای  بررسی  فعلی  افزاربا  های 

های گسترده و افزارها دارای قابلیتهای اجتماعی مشاهده شد این نرمداده از رسانهاستخراج

شود.  ا یافت میافزارهها به طور عمومی در انواع نرم باشند. برخی از این قابلیتکاربردی می

به طور تخصصیاما برخی دیگر از این قابلیت افزارهای استخراج داده از  و ویژه در نرم  ها 

ند از:  ابندی شدند که عبارتمفهوم دسته  6ها درهای اجتماعی وجود دارد. این قابلیترسانه

 . مالی تعرفۀ ، کاربرانتیریمدها، داده تیامن ی، کاوداده، افزارنرم اعتباری، ویآرش یهاداده

امکان  های »شناسی قابلیتنتایج این پژوهش نشان داد متخصصان علم اطالعات و دانش 

  « های بصریارائه گزارش« و »)مرورآسان(  هابندی آرشیودسته«، »جستجوی پیشرفتۀ آرشیو

از این موارد    دانند.های اجتماعی میافزارهای استخراج داده از رسانهترین الزامات نرمرا مهم

« در  )مرورآسان(  هابندی آرشیودستهو »  « امکان جستجوی پیشرفتۀ آرشیودو مورد اول یعنی »

داده »مفهوم  قابلیت  گفتند.  قرار  آرشیوی  گزارشهای  بصریارائه  مفهوم  های  به  مربوط   »

رد  های موافزار« در تمامی نرمامکان جستجوی پیشرفتۀ آرشیوقابلیت مهم » کاوی است.داده

  های اجتماعی بایدافزار استخراج داده از رسانهمشاهده شد. الگوی نرم  پژوهش پژوهش این  

ف   ی سازمانده  یبرا  یسفارش   ی گذاربرچسب  ستم ی پیشرفتۀ و س  ی موتور جستجو  یک   لتری و 

جستجو    عدم وجود یه سیستم چستجوی پیشرفتۀ،   خود داشته باشند.  یگانیبا  یکردن محتوا

ای با ارزش محسوب  تواند دادهها و...که هریک میتوئیت  نظرات،  ها، در میان انبوهی از پست

ها  های این پژوهش همانطور که پیشینهبود. براساس یافته  دشوار خواهد  شود، فرآیندی بسیار 
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اطالعات نیز این قابلیت را از    تخصصان علمرشیوها اشاره داشتند، مآبندی  نیز بر اهمیت دسته

نرم  دانستند.  با گسترش دامنه شاخصموارد مهم  فعلی  قابلیت تخصصی  افزارهای  ها، دیگر 

« یعنی  نرم« محقق می)مرورآسان(  هابندی آرشیودستهمهم  بررسی  نشان داد  افزارسازند.  ها 

با گسترش دامنه شاخصآن ها،کلمات  شبکه  تاریخ،  ده،محدو  هایی همچون نوع محتوا،ها 

قابلیت   کنند.وهای ایجاد شده را دسته بندی مییها، آرشها و برچسبشرکت کننده کلیدی،

گزارش» بصری ارائه  قابلهای  دیگر  از  نیز  تهیه  تی «  بود.  متخصصان  دیدگاه  از  مهم  های 

ها،  وکارروند کسب  در هااز داده  استفادهدر    نش ی به دست آوردن ب  یها براداده  ازگزارش  

افزارهایی  رود. نرمهای تخصصی مهم به شمار میعلمی، نهادهای دولتی و... از قابلیت  مراکز

 های استخراج وآرشیو شدهاز دادهرا  ای بصری جامع  که در این پژوهش بررسی شدند گزاره

 دهند.به کاربران خود ارائه می

افزار استخراج داده  شناسی برای یک نرم عات و دانش عالوه بر این متخصصان علم اطال 

وارسی اولیه اضافه کردند. برخی از    های دیگری را به سیاهههای اجتماعی قابلیتاز رسانه

افزار رود در نرمافزارها است که انتظار میهای عمومی انواع نرمها مربوط به قابلیتاین قابلیت

برخی دیگر از    های اجتماعی نیز در نظر گرفته شود.نهکاربردی الگو استخراج داده از رسا

وارسی اولیه گنجانده شده بود. از این میان یک قابلیت  های سیاههموارد ذکر شده در قابلیت

 وارسی نهایی اضافه گردید.  سازی محلی« به سیاهه»امکان ذخیره
های  برای استخراج داده از رسانهافزار الگو های نرم وارسی نهایی از قابلیت سیاهه .15 جدول

 اجتماعی

 ها قابلیت مفاهیم

 های آرشیوی داده 

 ها امکان آرشیو انواع فرمت داده .1

 24/ 7آرشیوسازی خودکار .2

 ارائه آرشیو با رابط بصری  .3

 ها و...( لینک ها،)همراه با فایل آرشیوسازی درقالب بومی .4

 ها مرورآسان(بندی آرشیو دسته .5

 جستجوی پیشرفتۀ آرشیوامکان  .6

 ها امکان اشتراک آرشیو  .7



   1399زمستان  | 25شماره  |سال هفتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |26

 

این   درتکمیل پاسخ به پرسش نهم، که برخاسته از هدف اصلی این پژوهش است، در 

و درک    یساز  هی شب  دن،ی فهم  یبرا  گردد. الگوی مفهومیمی   بخش یک الگوی مفهومی ارائه

الگو  .استموردنظر    می بهتر مفاه  این  ا  یطراح  برایچارچوب  ۀ  کنندن یی تع  همچنین    جاد یو 

طورکه  همان  های اجتماعی است.افزار استخراج داده از رسانههای ضروری یک نرم قابلیت

نرمپیش  شد،  رسانهترگفته  از  داده  استخراج  به  افزار  پژوهش  این  در  اجتماعی،  های 

مفهوم را    6باید  افزارهای فعلی نشان داد، نادر  اختصار»نـــادر« نامگذاری گردید. بررسی نرم 

ی،  وی آرش   ی هادادهند از:  ااین مفاهیم که عبارتسازی کند.  های تخصصی خود پیادهبا قابلیت

ی، درالگوی مفهومی  مال  ۀتعرفو    کاربرانتیریمدها،  داده  تیامنی،  کاوداده،  افزارنرم  اعتبار

رای مدیریت  سازی آن، خدمات فراتری بپس از استخراج داده و آرشیومشخص شدند. نادر  

متخصصان    دهند. این خدمات که از نظرهای اجتماعی در اختیار کاربر قرار میمحتوای رسانه

های آرشیوی« در  های مدیریت دادهنیز از اهمیت باالیی برخوردار بودند، با مفهوم »قابلیت

قابلیت این  نمایش داده شدند؛  مفهومی  نرمها اصلیالگوی  مأموریت  یعنی  افزار  ترین  نادر، 

دادهه بهر .8 از  نرممندی  در  آرشیوی  شبکه  افزارهایها  های  مدیریت 

 اجتماعی

 مندی از فناوری ابر بهره  .9

 امکان ذخیره سازی محلی  .10

 ( ...)وبالگ، وب سایت و منابع وب  دیگر استخراج داده از .11

 افزار اعتبار نرم
 دیجیتالدرج امضای  .12

 های دولتی دریافت گواهی .13

 کاویداده 

 های استخراجی تحلیل داده .14

 های بصری ارائه گزارش .15

 ا ه اشتراک گزارش .16

 ها امنیت داده 
 ها)استخراج، ذخیره، اشتراک(رمزگذاری داده  .17

 تخصیص سطوح دسترسی  .18

 کاربرانمدیریت 
 تعریف کاربر و مدیر .19

 تخصیص نقش به کاربران  .20

 متفاوت  های تعرفه هایی با امکانات و بسته .21 مالی  تعرفۀ
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ها در نظر تک دادهاهمیت تک  افزارها را برعهده دارند. در این نرمآرشیو داده  حفاظت و 

رود؛ برای مثال با قابلیت  ای بکار میهای کاربردیها روشاست و برای حفظ داده  شده  گرفته

هند شد.  ها حفظ خواهای آندهد که دادهآرشیوسازی خودکار، این اطمینان را به کاربر می

مفهوم »داده کاوی« نیز در الگوی مفهومی نادر گنجانده شد. نتایج نظرسنجی از متخصصان  

قابلیت داد  از  نشان  نادر  افزار  نرم  برای  بودند،  گرفته  قرار  مفهوم  این  گروه  در  که  هایی 

کاوی«  هایی که در مفاهیم»دادهضررورت باالیی برخوردار هستند. با توجه به ضرورت قابلیت

عمده»دادهو   بخش  قراردارند،  آرشیوی«  مفاهیم  های  دو  این  به  مفهومی  الگوی  از  ای 

مفهوم    ۳افزارهای فعلی و نظرسنجی از متخصصان نشان داد،  اختصاص یافت. نتایج بررسی نرم

ی نیز باید مال  ۀتعرفو    کاربرانتیریمدها،  داده  تیامن ی،  کاوداده،  افزارنرم  اعتباردیگر یعنی  

هایشان درالگوی مفهومی  مفهومی نادر قرار بگیرند. هرکدام از این مفاهیم با قابلیت  در الگوی

ها« قرار گرفته  هایی که در مفهوم »امنیت دادهنتایج نشان داد قابلیتمشخص شدند.  همچنین  

نیز در الگوی   باالیی برخوردار هستند. این مفهوم  نادر از ضررورت  افزار  نرم  بودند، برای 

 مفهومی نمایش داده شد.
 افزار نادرالگوی مفهومی نرم  .1شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 نــــــادر
افزار استخراج نرم
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های اجتماعی، نسل بعدی آرشیوها هستند. دهد، رسانههای پیشین نشان مینتایج پژوهش 

هد تا مجموعه  د یامکان را م  ن یبه محققان ا  یاجتماع   یهارسانه  یهاداده  وی معتقدند آرش ها  آن

و    یاب یارز  ی برا  یا لهی وس  را کشف کنند؛  یاجتماع   ی هاقابل استفاده مجدد در رسانه  ی هاداده

ب  ی اجتماع  ی هارسانه  یهابراساس داده  ها پژوهش تکرار    ای و  ،  دیجد  ی هانش یفراهم کنند 

  است را ممکن سازند. رممکن ی غ  که  یاسهیمقا یهالی و تحل هیتجز ایمطالعات 

یافته پژوهش نتایج  نیز همچون  پژوهش  این  تأیید  های  را  مسأله  این  اهمیت  پیشین  های 

های اجتماعی اهمیت  های فعلی استخراج داده از رسانهافزارهای نرمکند. در بررسی قابلیتمی

کاوی برخوردار  دادههایی برای  افزارها از قابلیتاین مسئله مشخص شد. عموم این این نرم

کاوی  های دادههستند. نتایج نظرسنجی از متخصصان نیز نشان دهندۀ ضرورت وجود قابلیت

نرم دادهدر  قابلیت  به  توجه  است.  اینگونه  تافزارهای  دادهأکاوی  ارزشمندی  با  بر  های  یید 

 ت.های پیشین به دفعات مطرح شده اسهای اجتماعی دارد که در پژوهش موجود در رسانه

پژوهش  اعتقاد  پیشین  به  و  دیبا های  های  رسانه  یمحتوا   یوسازی آرش   یبرا  یاژهیبرنامۀ 

تالش داشت.  رسانهاجتماعی  منابع  آرشیو  برای  راهبرد  ارائۀ  و  ساماندهی  برای  های  هایی 

و   آرشیوسازی  نظر  از  راهبردها  این  اما  است.  شده  پیشین  پژوهشگران  توسط  دیجیتال 

نگرفتهافزارهای  نرم  قرار  بررسی  مورد  داده  آرشیو  با  تخصصی  توانست  پژوهش  این  اند. 

نرم رسانهبررسی  از  داده  استخراج  فعلی  متخصصان،  افزارهای  نظر  اعمال  و  اجتماعی  های 

 های اجتماعی را مشخص کند.های تخصصی نرم افزار استخراج و آرشیو داده از رسانهقابلیت
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کاربران    ی متن  یهاداده   یدیاستخراج کلمه کل  یمستقل از معنا برا  یروش  .(۱۳94). ایروانچی، عارفه
نرمپایان  ی.اجتماع شبکه   کیدر   کامپیوترگرایش  مهندسی  ارشد  کارشناسی  . افزارنامه 

 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ.  

تحقیقات  (.  ۱۳88) .رضا  ،یشال ی کرم و صفر  ،یپورگتابب حبی راهنمای  جامع کاربرد  SPSS  در 
 پیمایشی : )تحلیل داده های کمی(. تهران: لوی ه.
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