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املستخلص:
تناقش هذه الدراسة أسلوب حتليل املشاعر ،كأحد تطبيقات الذكاء االصطناعي واستكشاف فرص االستفادة منه كمؤرش لتقييم
خدمات املعلومات من خالل قياس رضاء املستفيدين عن طريق التحليل اآليل ملا ينرش من تعليقات عرب وسائل التواصل االجتامعي
للصفحات اخلاصة بمؤسسات املعلومات ،مع استعراض نامذج لألدوات والتقنيات الرئيسية املستخدمة يف عمليات التحليل اآليل
للمشاعر ،وأبرز املشكالت التي قد تواجه االستثامر الفعال لذلك األسلوب يف بيئة املكتبات العربية ،وتم االستعانة باملنهج االستكشايف
من خالل إجراء دراسة عىل عينة بلغت ( )665تغريدة/تعليقا للمستفيدين عرب وسائل التواصل االجتامعي )تويرت وفيس بوك( خالل
توسيام وكلمة مفتاحية ذات عالقة بخدمات املكتبات
الفرتة من ديسمرب  2021وحتى هناية مايو  ،2022بالبحث بعدد ()16
ً
واملعلومات ،وتم إجراء التحليالت الالزمة باستخدام منصة  Google Colabمن خالل بناء نموذج للتعلم اآليل بتطبيق خوارزمية
 .Naïve-Baysوأشارت نتائج الدراسة إىل أمهية االستفادة من البيانات الناجتة عن التحليالت التفصيلية التي يقدمها النموذج ،مثل:
حتديد قطبية آراء املستفيدين (إجيابية – حمايدة – سلبية) نحو ما تنرشه املكتبة من منشورات ،يف قياس رضاء املستفيدين بام يسهم يف دعم
عمليات اختاذ القرار لتحسني مستوى تقديم اخلدمات ،ويمكن للمكتبة أن تعتمد عند التطبيق عىل أحد التطبيقات اجلاهزة أو أن تقوم
ببناء النموذج اخلاص هبا سواء من خالل التقنيات املدفوعة أو مفتوحة املصدر ،وأشارت الدراسة إىل عدد من التحديات يف هذا الصدد،
من بينها ما يتعلق بطبيعة اللغة العربية وهلجاهتا عند معاجلة اللغة الطبيعية ،وقلة ما يتوافر من أدوات أوجمموعات بيانات جاهزة
( (1تم عرضه يف الندوة العلمية األويل عن تطبيقات الذكاء االصطناعي ىف جماالت العلوم االجتامعية واالنسانيات :اخلصائص .
الربجميات  .آليات التنفيذ ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،يف الفرتة من  30 -29ديسمرب .2021
املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  ،4ع( 11يوليو  . )2022جزء 2
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أومكتبات برجمية تتعامل مع النص العريب بفاعلية ،وطبيعة حمتوى التعليقات وغموض داللة بعضها ،وكذلك ضعف املشاركة الفعالة
للمستفيدين يف التعليقاتً ،
فضال عن التحديات ذات العالقة بقضايا اخلصوصية ،وأوصت الدراسة برضورة تبني دراسات بينية يتعاون
فيها باحثون من ختصصات علوم املكتبات واملعلومات ،واحلاسبات ،واللغويات لتصميم وبناء أدوات برجمية جاهزة وموارد معجمية
تدعم إمكانات اللغة العربية ،يمكن أن تستخدمها املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات بصورة مبارشة دون احلاجة للتعقيدات
الربجمية لعمليات حتليل اآلراء بصورة مفصلة.
الكلامت املفتاحية :حتليل املشاعر()1؛ معاجلة اللغة الطبيعية()2؛ رضاء املستفيدين()3؛ خدمات املعلومات()4؛ شبكات
التواصل االجتامعي(.)5

ا
أوًل :اإلطار املنهجي للدراسة:
 -1/1المقدمة:
نموا متزايدً ا يف عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي ،فقد حتولت من جمرد وسائل للتواصل
شهدت السنوات املاضية ً
الشخيص أو االستخدام ألغراض الرتفيه والتسلية إىل قنوات أو منصات تستخدمها اهليئات واملنظامت بمختلف أنواعها بغرض
التواصل الفعال مع مجهور املستفيدين من اخلدمات التي تقدمها ،وكان من بني تلك املنظامت واهليئات ،املكتبات وغريها من مؤسسات
املعلومات بطبيعة احلال ،وحرصت الكثري من املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات عىل إنشاء احلسابات الرسمية اخلاصة هبا عىل
نظرا ملا تقدمه من إمكانات بث املعلومات مهام
منصات مثل :تويرت وفيس بوك وغريها ،لبث املعلومات ونرش األخبار واملستجدات ً
بلغ حجمها ،ونرشها/مشاركتها بأرسع وقت مع أكرب عدد من املستفيدين وبصورة يسرية بالنسبة هلم (عصام عبيدً ،)2014 ،
فضال عام
تقدمه من مؤرشات بديلة يف إطار قياسات الويب استنا ًدا عىل عدد مرات اإلعجاب واملشاركة وعدد املتابعني لصفحة ما (أمل وجيه
محدى .)2019 ،وقد أصبحت منصة فيس بوك عىل سبيل املثال أحد أهم قنوات التواصل التي تبث من خالهلا املكتبات الروابط املهمة
اخلاصة بمصادر املعلومات والفهرس اإللكرتوين وغريها من الروابط اخلاصة باخلدمات التي تقدمها املكتبة ملستفيدهيا

(Lamba, M.,

).& Madhusudhan, M., 2022
دورا
وتلعب صفحات التواصل االجتامعي اخلاصة باملكتبات وغريها من مرافق املعلومات  -إذا ما أحسن استثامر إمكاناهتا ً -
هام يف التسويق خلدمات املعلومات والتعرف عىل استفسارات وتعليقات املستفيدين ،مما قد يساعد يف عمليات تطوير وحتسني مستوى
م ً
تقديم اخلدمات هبذه املكتبات من خالل تلك الوسيلة املجانية (هبة املتبويل ،)2019 ،وقد عزز من أمهية شبكات التواصل االجتامعي
مع ظهور أدوات وتقنيات تساعد يف حتليل الكميات الضخمة من البيانات التي تتاح عربها واستخالص املؤرشات التي جتعل املؤسسة
فهام ملستفيدهيا هبدف حتسني مستوى تقديم اخلدمة.
أكثر ً
ويعد جمال حتليل املشاعر من املجاالت التي حتظى باال هتامم يف جمال قياس والء املستخدمني من خالل تعليقاهتم ومراجعاهتم
بشأن منتج ما ،أو آرائهم بشأن قضية أو موضوع ما باستخدام أدوات وتقنيات تساعد يف حتليل تلك البيانات واستخالص املؤرشات
التي تساعد املؤسسة يف فهم مستفيدهيا بصورة أكرب هبدف حتسني مستوى تقديم اخلدمة ،وتم توظيف أسلوب حتليل املشاعر يف بعض
امل جاالت كالتسويق ويف جمال الدراسات اإلعالمية (رهيام سامي ،)2021 ،ويمكن من خالل هذا األسلوب حتليل التعليقات
أيضا من خالل االستفادة من وجهات النظر املتعددة جلمهور
والتغريدات وغريها من آراء املستفيدين بام يف ذلك مراجعات املنتجات ً
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املستفيدين بشأن منتج واحد أو خدمة واحدةً ،
أيضا لتحليل مراجعات األفالم وعروض الكتب ،كام استخدم
فضال عن استخدامه ً
أسلوب حتليل املشاعر يف حتليل التعليقات النصية واإلجابات عن األسئلة املفتوحة باستقصاءات الرأي املوجهة للمستفيدين ( Drus

.)& Khalid, 2019
ويقصد بأسلوب حتليل املشاعر حتليل اآلراء النصية وتصنيفها إىل آراء إجيابية وسلبية باستخدام تقنيات وأدوات معاجلة اللغة
الطبيعية ،ويقع هذا املجال يف علم احلاسوب كجزء من جمال اهتامم علوم البيانات مرتبط بمجال الذكاء االصطناعي (تعلم اآللة
 – )Machine Learningوجمال التنقيب يف النصوص ،وهو أداة تصنيف النص األكثر شيوعًا وتستخدمه الرشكات للوقوف عىل
تعليقات املستخدمني بخصوص منتجاهتم عرب وسائل التواصل االجتامعي ).(Papachristopoulos et al, 2019
وعند احلديث عن خدمات املعلومات ،فال يمكن إغفال مفهوم رضاء املستفيدين عن اخلدمات ،وقد تعاين املكتبات وغريها من
مؤسسات املعلومات يف كثري من األحيان يف التعرف بدقة وفهم احتياجات املستفيدين ،وقد يشوب االستبيانات كأداة الستطالع آراء
املستفيدين يف هذا الصدد بعض املشكالت ولعل من بينها؛ عزوف املستفيدين عن اإلجابة ،وقد تم توظيف إمكانات الذكاء االصطناعي
يف هذا السياق للتعامل مع البيانات الكيفية والتي تصدر بصورة تلقائية عن املستفيد نتيجة لتعامله واستخدامه للخدمة ،ومن أمثلة تلك
اإلمكانات ما يتعلق بتطبيق أسلوب حتليل املشاعر  - Sentiment analysisحملل النربات  – Tone Analyzerروبوتات املحادثة اآللية
.Chatbots

وقد تم استخدام أسلوب حتليل املشاعر عىل النص الذي يتم اسرتجاعه من خالل تعليقات املستفيدين وتغريداهتم ومنشوراهتم
أو من خالل حتليل التغذية الراجعة  feedbackمن استجاباهتم أو تعليقاهتم عىل األسئلة املفتوحة الواردة باستبيانات املكتبة ،أو
مراجعات الكتبً ،
فضال عن ذلك ظهر اجتاه متزايد نحو استخدام مصطلح الرؤى  insightsوتطبيق تقنيات التعلم العميق

Deep

 Learningلتعظيم االستفادة منها يف فهم طبيعة واحتياجات املستفيدين ). (Al-Otaibi, 2018
 -2/1مشكلة الدراسة ومبررات اختيارها:
حجام ،ونوعًا ،وتسارعًا) ،وقد شكلت وسائل التواصل االجتامعي
تتميز الفرتة الزمنية احلالية بأهنا حقبة البيانات الضخمة ( ً
أحد أهم روافد البيانات الضخمة التي من املمكن أن متد املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات بكم هائل من تلك البيانات من
خالل ما ينرش عىل صفحاهتا من تعليقات ومشاركات أو حتى استخدام للرسوم التعبريية  ،emojisوتتاح هذه التعليقات واآلراء
للجميع بام يمكن أن يعكس صورة ذهنية ما عن املكتبة وخدماهتا سواء بالسلب أو اإلجياب ،نتيجة لذلك الكم من البيانات قد يصعب
عىل املكتبة متابعته واستخراج املؤرشات الالزمة منه بصورة يدوية ،وبخاصة وأن البيانات يف هذه احلالة بيانات كيفية وليست كمية،
وقد أدى ذلك لتنامي احلاجة إىل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي يف جلب وحتليل مشاعر أو آراء املستفيدين من خدمات املعلومات
من خالل استثامر تلك البيانات اخلام التي تعد ذات قيمة كبرية إذا ما كان هناك تفاعل من جانب املستفيدين حيث تساعد يف حتديد
درجة االستقطاب (إجيايب – سلبي – حمايد) وغريها من اإلمكانات.
وتسعى الدراسة الستكشاف فرص تطبيق أسلوب حتليل املشاعر يف بيئة املكتبات العربية كمؤرش للداللة عىل شعور وآراء
املستفيدين فيام يقدم هلم من خدمات ،مع حماولة رصد ما قد ينتج من مشكالت عند التطبيق ذلك األسلوب.
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 -3/1تساؤالت الدراسة:

-

ما املقصود بأسلوب حتليل املشاعر ،وما أبرز اإلمكانات التي يمكن أن يقدمها يف جمال خدمات املعلومات؟
ما أبرز التقنيات واألدوات التي تتطلبها عمليات التحليل اآليل للمشاعر؟

 هل يمكن االستفادة من أنظمة حتليل املشاعر يف احلصول عىل مؤرشات تتعلق بمدى رضاء املستفيدين عن خدماتاملعلومات؟

-

ما أبرز الصعوبات والتحديات التي قد تواجهها عمليات حتليل املشاعر يف بيئة املكتبات العربية من واقع الدراسة
االستكشافية؟

 -4/1أهمية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة يف مساعدة املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات يف توظيف واستثامر تطبيقات الذكاء االصطناعي
فيام يتعلق بأسلوب حتليل املشاعر ،وما يتضمنه من أدوات وتقنيات يف حتليل الكميات الضخمة من البيانات املنشورة عرب صفحاهتا
هام ملستفيدهيا هبدف حتسني مستوى تقديم اخلدمة.
الرسمية عىل مواقع التواصل االجتامعي واستخالص املؤرشات التي جتعلها أكثر ف ً

 -5/1أهداف الدراسة:
هي دف البحث إىل دراسة إمكانية تطبيق أسلوب حتليل املشاعر املعتمد عىل الذكاء االصطناعي يف تقييم فعالية خدمات
املعلومات عن طريق قياس مدى رضاء املستفيدين عن خدمات املعلومات من خالل ما ينرشونه من تعليقات عرب وسائل التواصل
االجتامعي ملؤسسات املعلومات عن طريق بناء نموذج لتحليل املشاعر كأداة لالستكشاف ،وتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف الفرعية
التالية :
الوقوف عىل أسلوب حتليل املشاعر وأبرز تقنيات الذكاء االصطناعي ملعاجلة اللغة الطبيعية املستخدمة يف هذا الصدد.

 استكشاف إمكانات وفرص تطبيق أسلوب حتليل املشاعر لقياس مستوى رضاء املستفيدين عن خدمات املعلوماتيف بيئة املكتبات العربية.

-

رصد التحديات التي حتول دون االستفادة املثىل من أسلوب حتليل املشاعر كأداة يمكن استخدامها بصورة منتظمة
إلمداد متخذ القرار يف املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات يف عمليات تقييم خدمات املعلومات.

 -6/1حدود الدراسة:

احلدود اللغوية:

-

التعليقات والتغريدات املنشورة عىل الصفحات الرسمية للمكتبات مع الرتكيز عىل جتميع التعليقات باللغة العربية.

احلدود اجلغرافية:

-

أول عرش تغريدات /تعليقات تم نرشها نتيجة لعملية البحث بالكلامت املفتاحية والتوسيامت التي تم حتديدها
بالدراسة عىل الصفحات الرسمية ملكتبات أو مؤسسات معلومات عربية برتتيب ظهورها عىل موقعي تويرت وفيس
بوك.
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احلدود الزمنية:

-

التغريدات والتعليقات املنشورة عىل منصتي تويرت وفيس بوك والتي تم جتميعها خالل الفرتة من أول ديسمرب 2021
وحتى هناية مايو ( 2022برصف النظر عن تواريخ نرش تلك التغريدات أو التعليقات ،حيث متثل تلك الفرتة الزمنية
تاريخ التجميع).

احلدود املوضوعية:

-

فرص وإمكانات تطبيق أسلوب حتليل املشاعر باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ملعاجلة اللغة الطبيعية يف قياس
رضاء املستفيدين كمؤرش لتقييم خدمات املعلومات بصورة عامة.

 -7/1منهج الدراسة وإجراءاتها:
يعتمد البحث يف األساس عىل املنهج االستكشايف الوصفي من خالل إجراء دراسة عىل عينة من تعليقات املستفيدين املنشورة
عرب وسائل التواصل االجتامعي )تويرت وفيس بوك( لصفحات املكتبات ومؤسسات املعلومات العربية (جامعية وعامة ومدرسية) خالل
الفرتة من شهر ديسمرب  2021وحتى هناية مايو  ،2022باالستعانة بواجهة برجمة التطبيقات ملنصة تويرت  Twitter APIللتجميع اآليل
لتغريدات تويرت ،والتجميع اليدوى لتعليقات املستفيدين عرب منصة فيس بوك ،وتم تكوين جمموعة بيانات  datasetبلغت ( )665تعلي ًقا
توسيام وكلمة مفتاحية ذات عالقة بخدمات املكتبات واملعلومات (سوف يتم رسدها
تم جتميعها من خالل البحث يف املنصتني بعدد 16
ً
يف اجلزء التطبيقي) ،وتم إجراء التحليالت الالزمة باالستفادة من خدمات منصة  Google Colabباستخدام لغة البايثون واسترياد
جمموعة مكتبات األكواد ذات العالقة من خالل مفكرة جوبيرت  ،Jupyer Notebookوتم بناء نموذج التعلم اآليل بتطبيق خوارزمية
.Naïve-Bays
وقد تم القيام بدراسة استطالعية قبل عملية التنفيذ النهائي للنموذج لعينة مبدئية من تعليقات وتغريدات املستفيدين عرب وسائل
التواصل االجتامعي خالل النصف األول من شهر ديسمرب  2021تم احلصول عليها من خالل البحث بتوسيامت املصطلحني
(#خدمات_املكتبات – #خدمات_املعلومات) عرب منصتي تويرت وفيس بوك لتكوين جمموعة بيانات  datasetاسرتشادية بلغت ()50
تعلي ًقا ،باإلضافة إىل االستعانة بواجهة برجمة التطبيقات  Twitter APIللتجميع اآليل لعدد ( )100تغريدة مع جتريب عدد من املنصات
إلجراء التحليالت الالزمة (خدمات سحابة آي يب إم  IBM Cloudمع ربطها بتطبيق  – Postmanمنصة  ،Google Colabباإلضافة
إىل عدد من التطبيقات اجلاهزة)  ،وذلك للخروج بمؤرشات تتعلق بالتقنيات التي يقرتح استخدامها بالدراسة وكذلك جمموعات
البيانات.2

( )2تم عرض املؤرشات األولية للدراسة االستطالعية يف ورقة بعنوان " :حتليل املشاعر (اآلراء) املعتمد عىل الذكاء االصطناعي كأداة
لتقييم فعالية خدمات املعلومات" يف :أعامل الندوة العلمية األويل :تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العلوم االجتامعية واإلنسانيات:
اخلصائص – الربجميات – آليات التنفيذ (القاهرة 30- 29 :ديسمرب  .)2021والتي نظمت بكلية اآلداب – جامعة القاهرة.
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 -8/1الدراسات السابقة:
بالبحث يف اإلنتاج الفكرى من خالل بنك املعرفة املرصي ،والباحث العلمي من جوجل  ،Google Scholarتم رصد عدد من
الدراسات التي تشري إىل تنامي االهتامم بأسلوب حتليل املشاعر لقياس آراء املستفيدين بغرض تقييم فعالية ما يقدم هلم من خدمات أو
منتجات بصورة كبرية يف جمال التسويق ،ويف مراجعات األفالم ومراجعات الكتب ،ومن أمثلة ذلك دراسة شهد العيش وضحى البادي
( ،)2021كام متت دراسات عدة يف جمال اإلعالم واالتصال اجلامهريي (رهيام سامي ،)2021 ،والبحوث اإلعالمية ( طارق اخلليفي،
 ،) 2019ودراسة سبل توظيفها يف حتليل مشاعر مستخدمى مواقع التواصل االجتامعي يف وقت أزمة كورونا (محزةً ،)2021 ،
فضال
عن الدراسات التي متت هبدف مناقشة ورصد التقنيات واألدوات املستخدمة ،والتحديات املتعلقة باملوضوع ومن بينها عىل سبيل املثال
دراسة ( )Alessia et al, 2015وغريها الكثري من الدراسات يف هذا الصدد ،وفيام ييل عرض لنامذج من الدراسات التي متت يف جمال
املكتبات ،وتلك التي اهتمت بمعاجلة مشكالت وقضايا تطبيق أسلوب حتليل املشاعر عىل املحتوى باللغة العربية :

الدراسات املتعلقة بتطبيق أسلوب حتليل املشاعر يف جمال املكتبات:
وفيام يتعلق بمجال املكتبات ،توجد دراسات أجنبية تناولت تطبيقه لقياس وتقييم آراء املستفيدين بشأن خدمات املكتبات،
ولكنها ما زالت حمدودة ،فعىل سبيل املثال تم استخدام أسلوب حتليل املشاعر يف حتليل مراجعات املستفيدين عىل تطبيق اخلدمات املقدمة
تقييام للمستخدمني للتطبيق سواء من خالل نظام أندرويد أو نظام
باملكتبة الرقمية الوطنية للهند من خالل جمموعة بيانات بلغت ً 4560
أي أو إس ،وتم حتليل البيانات من خالل برنامج حتليالت  .AppFollow.وأظهرت نتائج التحليل وجود  2130تعلي ًقا تعطي مشاعر
إجيابية و 1808تعليقات تعطي مشاعر سلبية جتاه التطبيق من خالل بيئة األندرويد ،بينام أظهرت وجود  6مشاعر إجيابية و  22مشاعر
سلبية لنظام  ، iOS.وتوصلت الدراسة من خالل مؤرشات التحليل بأن مستخدمي األندرويد

رضا ،مقارنة بمستخدمي iOS
أكثر ً

أيضا الشكاوى األكثر شيوعًا التي ذكرها املستخدمون وهي األخطاء الوظيفية ،وتعطل التطبيق ،والشكوى
ورصدت عمليات التحليل ً
من الكتب التي جيب تنزيلها قبل القراءة باإلضافة ملشكلة وجود بعض ملفات  PDFفارغة عند التنزيل ،وأوصت الدراسة بمجموعة
من التحسينات ملطورى اخلدمة جلعل التطبيق أكثر سهولة للحصول عىل رضاء املستفيدين

& (Sharma, Gulati, Kaur,

)Chakravarty, 2021

ويف سياق تطبيق أسلوب حتليل املشاعر عىل استبيانات استقصاء الرأي ،وتأيت دراسة مور ( )2017التي هدفت إىل تطوير نموذج
لتحليل اآلراء ليتم تطبيقه لتحليل األسئلة املفتوحة يف أداة االستبيان  .LibQualواعتمدت الدراسة عىل جمموعة بيانات للتدريب مكونة
من  514تعلي ًقا  ،تم اختيارها عشوائ ًيا من مخس استقصاءات للرأي من  LibQUAL+ومتت مراجعة ردود االستقصاء يدو ًيا وتم
تصنيفها من حيث قطبية املشاعر إىل إجيابية أو سلبية ،واستخدام منصة استخراج البيانات  RapidMinerمفتوحة املصدر ،لالستفادة
من تلك التعليقات إلنشاء إطار عمل إلنشاء ملفات متجهات الكلامت اإلجيابية والسلبية اخلاصة باملكتبة لتشغيل نموذج حتليل املشاعر
يسهم يف عمليات املقارنة الرتاكمية عىل مدار السنوات ملدى رضاء املستفيدين وف ًقا للمحاور املتضمنة داخل االستبيان ،وأشارت النتائج
كذلك إىل وجود توزيع متعادل فيام بني نسب التعليقات اإلجيابية والسلبية فيام يتعلق بأسئلة القسم اخلاص بخدمات املكتبات ،وأظهرت
النتائج تواف ًقا بني مؤرشات حتليل القطبية اخل اصة بكل من اخلدمات وإتاحة املعلومات واملبنى من جانب وبني نتائج التحليل الكمي
ألسئلة االستبيان املغلقة لذات املحاور.
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كام صدرت دراسة أخرى لبحث تطبيق أسلوب حتليل املشاعر عىل تعليقات املستفيدين الواردة باملسح السنوى الذي جتريه مكتبة
جامعة هيلينك املفتوحة لتقييم اخلدمات ،وتقرتح استخدام حتليل املشاعر عىل تعليقات املستخدمني حول املكتبة ومركز املعلومات،
وقد سلطت نتائج التحليل الضوء عىل املعلومات الكامنة حول جوانب حمددة من املكتبة كان ال يمكن التوصل إليها بطرق التحليل
التقليدية ).)Apachristopoulos, 2019
دراسة أخرى متت يف حماولة لتحليل املشاعر ومعدل تكرار الكلامت من واقع تغريدات املستفيدين لعدد  18مكتبة هندية (5
مكتبات أكاديمية و  5مكتبات حكومية و  5مكتبات مدرسية و  3مكتبات عامة) ،وتم جتميع التغريدات املنشورة خالل شهري يونيو
ويوليو  ،2019وحتليل البيانات باستخدام برنامج " "Rللتحليل اإلحصائي ،وتوصلت نتائج عملية حتليل املشاعر بأن املكتبات اهلندية
أقل نشا ًطا عىل منصة تويرت،وبتحليل سحابة الكلامت التي تم توليدها آليًا من واقع الكلامت األكثر تكرارا والواردة بالتغريدات ،لوحظ
وجود اختالف يف التغريدات وف ًقا لنوع املكتبات ،كام أظهر حتليل املشاعر للتغريدات أن معظم تغريدات املكتبات إجيابية بطبيعتها ،وقد
أوصت الدراسة برضورة استخدام املكتبات اهلندية ملنصة تويرت بصورة أكثر فعالية للرتويج ملجموعاهتا وخدماهتا ).)Patra, 2019
أيضا ،أجريت دراسة جتريبية لتطبيق أسلوب حتليل املشاعر لتقديم خدمة جديدة ملستخدمي
ويف سياق جمال خدمات املعلومات ً
استفسارا خمتل ًفا متعل ًقا باإلنتاجية
املكتبات من خالل حتديد األماكن املرتبطة بتغريدات ما ،وتم اسرتداد البيانات من تويرت باستخدام 20
ً
باستخدام منصة  RapidMinerوتم إجراء حتليل املشاعر باستخدام برنامج  AYLIENلتحليل النص ،واستخراج ما جمموعه 6416
تغريدة من تويرت ملدة  13يو ًما ،عالوة عىل ذلك  ،تم حتديد  676عالمة تصنيف بارزة ،والعثور عىل  83عالمة تصنيف مرتبطة بموقع
جغرايف يف التغريدات،و لوحظ أن اململكة املتحدة كانت الدولة األكثر شعبية والتي تم استخدامها كعالمة تصنيف عىل تويرت ،تليها اهلند
والواليات املتحدة والصني ونيجرييا ،وفيام يتعلق بالقطبية  ،وجد أن معظم التغريدات ذات قطبية حمايدة وأن معظم التغريدات اإلجيابية
كانت ذات قيمة منخفضة ،يمكن إعادة جتميع املعلومات التي تم حتليلها باستخدام هذه اإلسرتاتيجية كخدمة مدجمة قائمة عىل الوقت
ويمكن تقديمها ملستخدمي املكتبات بتنسيقات خمتلفة ،ال تقدم هذه الدراسة طريقة حديثة لتلبية احتياجات املعلومات ملستخدمي اليوم
أيضا طريقة جديدة إلجراء التسويق يف املكتبات باستخدام التنقيب عن وسائل التواصل االجتامعي وحتليل املشاعر
فحسب  ،بل تقرتح ً
).)Lamban & Madhusudhan, 2018

الدراسات املتعلقة بمشكالت التعامل مع اللغة العربية:
تناولت بعض ال دراسات مشكالت التعامل مع اللغة العربية وكيفية بناء موارد وجتميعات بيانات أو حلول معجمية تساعد يف
عمليات التحليل اآليل للنص العريب ،ومن بني تلك الدراسات ،الدراسة التي تناولت استخدام حتليل املشاعر واآلراء لتقييم تغريدات
املستخدمني باللغة العربية عىل ال قضايا املتعلقة باألخبار واملنتجات واخلدمات وما إىل ذلك ،ورصدت الدراسة جمموعة من التحديات
الناجتة عن استخدام اللغة العربية والعدد املحدود للمنشورات البحثية وجمموعات البيانات التي تم مجعها وحتليلها هلذا الغرض ،وقام
الباحثون يف هذه الدراسة باتباع النهج املعتم د عىل البناء املعجمي ،فقاموا ببناء معجم للمشاعر وأداة مبنية عىل هذا املعجم ،وأشارت
النتائج أن األداة املقرتحة تعمل بشكل جيد ).)Al-Ayyoub, Essa & Alsmadi, 2015
كام قامت دراسة حبيبي واجليهاد ( )2020ببناء موارد معجمية أساسية يمكن استخدامها كأداة لتحليل املشاعر يف التعليقات
الواردة باللغة العربية لتكون نواة تستخدم يف بناء الربجميات والتطبيقات اخلاصة بتحليل واملشاعر ،وذلك ملا وجدوه من قصور يف هذا
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الصدد ،وقام الباحثان ببناء مدونة عربية تشتمل عىل ما يزيد عن  100000تعليق مكتوب باللغة العربية الفصحى تم حتميلها من مواقع
خمتلفة ،وقام فريق العمل بوسم ما يقارب % 25من التعليقات يدو ًيا.
وأوصت دراسة أخرى باتباع النهج اهلجني الذي جيمع بني التوجيه الداليل باستخدام طريقة بناء املعجم وتقنيات التعلم اآليل،
ً
طويال يتم إعدادها يدو ًيا يف كثري من
ومن خالل هذا النهج  ،قام املصنف املعجمي بتسمية بيانات التدريب ،وهي مهمة تستغرق وقتًا
األحيان ،وتم استخدام ناتج املصنف املعجمي كبيانات تدريب ملصنف التعلم اآليل بتطبيق خوارزمية آلة التوجيه الداعمة ،SVM
حسن من مقياس  Fللمصنف املعجمي وكذلك معامل الدقة يف النتائج
وأظهرت نتائج التجربة أن النهج اهلجني الذي تم اتباعه قد ّ
).)Aldayel, & Azmi, 2016
يتضح من عرض الدراسات السابقة يف املوضوع قلة الدراسات التي متت باللغة العربية ،مع الرتكيز عىل جماالت التسويق،
والدراسات اإلعالمية ،والناحية التقنية من حيث مشكالت التعامل مع اللغة العربية وبناء املوارد التي تدعم اللغة العربية ،ومل يتم رصد
دراسات خمصصة تتناول أسلوب حتليل املشاعر يف املكتبات باللغة العربية أثناء عملية البحث يف اإلنتاج الفكرى ،وفيام يتعلق باإلنتاج
الفكرى باللغة اإلنجليزية كان هناك ثراء يف املوضوع مقارنة بام نرش باللغة العربية ،وتم رصد جمموعة من الدراسات التي تتناول سبل
تطبيقه يف جمال املكتبات.

ا
ثانيا :اإلطار النظرى للدراسة:
 -1/2المقصود بتحليل المشاعرSentiment Analysis :

يعد أسلوب حتليل املشاعر ً
جماال فرع ًيا من فروع التنقيب عن البيانات واللغويات احلاسوبية ،ويعنى بالتقنيات احلاسوبية التي
تقوم باستخراج ،تصنيف ،فهم ومقارنة اآلراء التي يتم التعبري عنها يف املصادر اإلخبارية اإللكرتونية ،والتعليقات املنشورة عرب وسائل
التواصل االجتامعي وغريها من املحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة املستخدم ( ،)Zimbra, D, 2010 & Chenويعرف كذلك بأنه
العملية التي تتم آليًا لتحديد وتصنيف اآلراء التي يتم التعبري عنها يف جزء من النص ،وبصفة خاصة لتحديد ما إذا كان موقف كاتب
أيضا من منظور جمال التسويق
النص جتاه موضوع ما أو منتج معني أو ما إىل ذلك إجياب ًيا أم سلب ًيا أم حمايدً ا ) .(Lexico, 2022كام يعرف ً
بأنه التصنيف املعتمد عىل اخلوارزميات لتقييامت املستفيدين للعالمات التجارية إىل تقييامت إجيابية ،وسلبية وحمايدة والتي ترد يف
تعليقاهتم ومنشوراهتم عرب وسائل التواصل االجتامعي (.)Oxford Reference, 2022
ً
مفصال للتعريفات املختلفة للمصطلح وعالقته باملصطلحات األخرى ذات العالقة ومن أمهها:
عرضا
ويقدم اخلليفي (ً )2019
مصطلح التنقيب عن البيانات ،وبصفة عامة يشري مصطلح حتليل املشاعر القائم عىل الذكاء االصطناعي إىل العملية التي يتم بمقتضاها
جتميع اآلراء النصية للتعرف عىل درجة قطبيتها من خالل تصنيفها إىل آراء إجيابية وسلبية وحمايدة ،كام يمكن تصنيف اآلراء الواردة
بالنص لتعرب عن عواطف أو مشاعر أكثر تقد ًما مثل :الفرح و احلزن والغضب وذلك باالستعانة بتقنيات وأدوات معاجلة اللغة الطبيعية.
 -2/2خطوات تحليل المشاعر:
متر عملية حتليل املشاعر بسلسلة من اخلطوات املتسلسلة والتي تعرف بـ  sentiment analysis piplineوتبدأ بعملية جتميع
البيانات والتي تعد أحد اخلطوات املهمة يف تلك العملية ،وتوجد العديد من التقنيات واألدوات التي يمكن أن تستخدم لتجميع
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البيانات ،ويعتمد بعضها عىل طبيعة املصدر الذي يتم جلب أو جتميع البيانات منها ،وتساعد تلك األدوات يف رسعة احلصول عىل
البيانات بصورة أرسع وأدق وأشمل ،مثل  Twitter APIعىل سبيل املثال.
وتأيت بعد ذلك مرحلة ما قبل املعاجلة  preprocessingأو ما يعرف بتجهيز البيانات للمعاجلة  data preparationحيث يمر
النص بسلسلة من اخلطوات لتنقيته وتنظيفه من أية متثيالت أو كلامت أو عالمات ال حاجة هلا أثناء املعاجلة والتحليل وذلك هبدف زيادة
نسبة الدقة يف أداء النموذج ،ويشمل ذلك قائمة الكلامت املوقوفة  .Stop wordsثم تأيت عمليات تصنيف البيانات ومتثيلها باستخدام
اخلوارزميات املناسبة ،ويلخص ) (Mandalapu,, et al, 2019سلسلة خطوات حتليل املشاعر يف الشكل التايل:

شكل رقم ( )1خطوات تحليل المشاعر باستخدام نهج تعلم اآللة ،نقلًا عن )(Mandalapu, et al, 2019
باإلشارة إىل الشكل رقم ( ) 1والذي يلخص سلسلة اخلطوات الرئيسية التي يتم من خالهلا بناء نموذج حتليل املشاعر ،يتضح
أن هناك جمموعة من التقنيات واألدوات التي ينبغي توافرها للقيام بتلك العملية ،والتي متكن من استرياد مكتبات األكواد ،واسترياد
جتميعة البيانات  ،datasetوتنظيف وتنقية البيانات  ،data cleaningوحتويل البيانات  ،data transformationثم تقسيم جتميعة البيانات
لقسمني ( splitting dataجمموعة تدريب  training setوجمموعة اختبار ،) testing setثم هتيئة النموذج  model fittingباستخدام
أحد اخلوارزميات مثل :خوارزمية نايف بايز عىل سبيل املثال ،والبد أن تسبق تلك اخلطوات بفهم جيد وواضح للمشكلة والتي تدفع
لبناء النموذج لتحليل املشاعر وتزويد املستخدم بالنتيجة). (Ahmad, etal…, 2020
 -3/2أبرز التقنيات واألدوات التي تتطلبها عمليات التحليل اآللي للمشاعر (اتجاهات التطبيق):
تعد منصات التواصل االجتامعي واملدونات وغريها من تطبيقات اجليل الثاين للويب (تلك التطبيقات التي تسمح للمستخدم
أن ينشئ املحتوى ،أو أن يشارك الرأي من خالل التعليقات والتقييامت وغريها) من املصادر األساسية للبيانات التي ينشئها املستخدم،
وحتوى كام هائال من البيانات الناجتة عن نشاط استخدام تلك املنصات ،حيث يقوم املستخدمون من مجيع أنحاء العامل بالتعبري عن آرائهم
حول جمموعة متنوعة من املوضوعات ،وتعد عمليات حتليل هذا الكم اهلائل من البيانات الضخمة يدو ًيا أمرا مستحيال ،وبالتايل كان
البد من وجود تقنيات فعالة وذكية يمكنها التحليل اآلىل وحتديد قطبية هذه البيانات النصية واستخراج املالمح واخلصائص الرئيسية
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للنص ،وتوجد جمموعة متعددة من األدوات والتقنيات املتاحة حاليًا لتصنيف البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة املستخدم

(Ahmad,

).Aftab, Muhammad, & Ahmad, 2017

ويوجد ثالث تقنيات مستخدمة هلذا الغرض:
التقنيات القائمة عىل املعجم ،Lexicon-based approach

 التقنيات القائمة عىل تعلم اآللة Machine learning approach؛ والتقنيات اهلجينة (األسلوب الذي جيمع بني املعجم القائم عىل التعلم اآليل) .Hypered Approachوحتليل املشاعر يمكن تنفيذه باتباع هنج تعلم اآللة بنوعيها التعليم املوجه  supervisedو التعليم غري املوجه

unsupervised

 ،learningوكذلك شبه املوجه  semi supervisedأو بالطريقة املبنية عىل القواعد  Lexicon - basedوالتي تعتمد عىل وضع قاموس
بالكلامت تقوم اآللة بتصنيف النص بناء عليه ،أو باتباع النهج املختلط ،وذلك عىل النحو التايل (اخلليفي:)2019 ،

-

يعتمد األسلوب الذي يتبع هنج تعلم اآللة عىل تكوين جمموعة من البيانات ألغراض تعليم اآللة training data

حيث يتم عمل نموذج تدريب من خالهلا لالستفادة منه يف النموذج الذي يتم إدخال البيانات اجلديدة فيه ،ويمكن
االستفادة من أحد النامذج اجلاهزة واملبنية وف ًقا للخوارزميات املستخدمة يف هذا الصدد مثل خوارزمية بايز

Naïve

 – baysأو خوارزمية آلة املتجهات الداعمة  ،SVM KNNويمكن تصنيف البيانات الكبرية من خالل التعلم
باستخدام البيانات املوسمة يدو ًيا عن طريق خرباء يف املجال املوضوعي من البرش

( supervised machine

 ،)learningوبصفة عامة لكل هنج العديد من املتغريات والتقنيات (.)Alessia et al, 2015

-

وفيام يتعلق بالنهج القائم عىل املعجم  Lexicon-basedفإنه يعتمد عىل واحدة من طريقتني :إما االعتامد عىل القواميس
التي تشتمل عىل جمموعة من املصطلحات التي تساعد يف استنتاج املشاعر املوجودة داخل النص املراد حتليله ،أو
االعتامد عىل موارد تشتمل عىل جمموعة من الكلامت املعدة سل ًفا والتي حتتوى عىل بيان قطبية الكلمة وما إذا كانت
ذات داللة إجيابية (مثل كلامت :سعيد – جيد – عظيم) أو أن تكون ذات داللة سلبية (مثل كلامت :حزين – سيئ –
ضعيف) أو أن تكون حمايدة (مثل الكلامت واجلمل االستفهامية التي يراد هبا توجيه األسئلة ،أو االستفسارات بصورة
عامة).

-

ويمزج النهج املختلط بني أساليب تعلم اآللة والنهج القائم عىل املعجم يف حماولة لالستفادة من خصائص ومزايا كل
أسلوب منهام .

ويشري الشكل رقم ( ) 2إىل املراحل املختلفة التي تتطلب استخدام تقنيات حتليل املشاعر ،وفيام ييل عرض ألهم تلك التقنيات
التي تم التعامل معها ألغراض استكشاف الطرق والوسائل التي يمكن تطبيقها يف جمال قياس آراء املستفيدين من خدمات املعلومات:

-

منصات العمل التي تعطي ميزة احلصول عىل بيانات االعتامدية  Credentialومنها  IBM Cloudعىل سبيل املثال
والتي متكن من اختبار البيانات داخل بعض برجميات التطبيق مثل  Postmanوغريها.

-

احلصول عىل حسابات مطورين يتم طلبها من إدارات مواقع التواصل االجتامعي وأشهرها

Twitter developer

 accountيف حالة الرغبة يف جلب التغريدات أو التعليقات بصورة آلية (من خالل واجهة برجمة التطبيق )API
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شكل رقم ( )2الخطوات التي تتطلب استخدام تقنيات وأدوات تحليل المشاعر

-

االستفادة من املنصات التي تتيح املوارد وجتميعات البيانات  datasetsمثل  GitHubعىل سبيل املثال (إال أنه توجد
صعوبة للحصول عىل جتميعة بيانات تتعلق بمستفيدي املكتبات باللغة العربية).

-

االستفادة من املنصات مفتوحة املصدر والتي متكن من تنفيذ عمليات اختبار البيانات أو احلصول عىل حتليالت
املشاعر (منها ما يعتمد عىل وجود معرفة متقدمة بالربجمة  -ومنها ما يقدم املساعدة ملن لديه معرفة مبدئية مثل
 – Google Colabومنها ما يقدم التحليل للنص مبارشة إال أهنا تقدم معلومات خمترصة وتواجه إشكاالت يف
تصنيف قطبية النص العريب) .

-

كام يمكن استخدام برنامج  orangeأو  SentiStrengthأو  Microsoft azureو RapidMiner Studioوغريها،
باإلضافة إىل التطبيقات املتاحة عرب الويب مثل  Monkey learnو  ،Kaggleو  Peltarionوالذي يمكن تكامله مع
تطبيق  ، Bubbleويعرض الشكل رقم ( )3ألحد تلك الربجميات التي تم استخدامها ألغراض الدراسة
االستكشافية ،وهو برنامج RapidMiner:

شكل رقم ( )3نموذج لتحليل عينة البيانات باستخدام برنامج  RapidMinerعلى سبيل المثال

حتليل املشاعر القائم عل الذكاء االصطناعي كأداة لتقييم فعالية خدمات املعلومات
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-

االستفادة من مفكرات الربجمة مثل  Jupyter notebookواملدعمة يف كثري من منصات العمل مثل

IBM cloud

و Google colabو Kaggleوغريها ،حيث متكن من استرياد مكتبات األكواد الربجمية وبخاصة بلغة البايثون مما
يسهل الكثري من اخلطوات ومن أمثلتها tweepy :التي تسمح بجلب تغريدات تويرت nltk -وهي جمموعة أدوات
ملعاجلة اللغة الطبيعية ،و  pandasالتي تسمح بعمليات بمعاجلة وحتليل البيانات و  matplotlibو  wordcloudالتي
تسمح بإنشاء سحابة الكلامت وغريها من املكتبات.
ويلخص الشكل رقم ( )4األركان الرئيسية التي تتفاعل م ًعا لبناء نموذج حتليل املشاعر وهي:
جمموعة البيانات dataset

 اختيار هنج التحليل. -اختيار لغة الربجمة واسترياد مكتبات األكواد ذات العالقة.

ا
ثالثا :اإلطار التطبيقي:

شكل رقم ( )4التفاعل ما بين العناصر األساسية ألسلوب تحليل المشاعر

اعتمدت الدراسة االستكشافية يف جانبها التطبيقي عىل هنج تعلم اآللة ملا تم رصده يف مراجعة اإلنتاج الفكري من حيث فعاليته
وموثوقيته للتنقيب عن الرأي وتصنيف املشاعر ،وقد تم احلصول عىل حساب إلتاحة واجهة تطبيقات تويرت  Twitter APIمن خالل
التسجيل عرب منصة مطورى تويرت ،ووف ًقا لذلك تم احلصول عىل مفتاح واجهة التطبيق  API Keyورمز الوصول

Access Token

وباقي بيانات التحقق من اهلوية التي متكن من جلب التغريدات ألغراض البحث العلمي ،وللحفاظ عىل خصوصية البيانات سوف يتم
عرض التعليقات والتغريدات دون اإلشارة إىل اسم املكتبة أو اسم املستفيد ويف إطار نامذج توضيحية فقط:
و تضمن اإلطار العام لبناء النموذج ثالث خطوات رئيسية :جتميع وحتميل بيانات تدريب النموذج  – Data Collectionمعاجلة
النص  – text preprocessingبناء النموذج  .modelومتثلت إجراءات الدراسة فيام ييل:
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 -1/3تجميع البياناتData Collection :

-

لتصميم النموذج البد من وجود جمموعة بيانات  datasetمصنفة إىل إجيابية وسلبية وحمايدة ،ومن املمكن الرجوع إىل
جمموعة من املصادر التي تتيح البيانات اجلاهزة مثل  GitHubو  Kaggleوغريها ،أو أن يتم جتميعها ،وألغراض
الدراسة تم جتميع التعليقات والتغريدات يدو ًيا نتيجة لعدم وجود جمموعات بيانات جاهزة يف جمال املكتبات باللغة
العربية ،وألنه من بني األهداف األساسية استكشاف طبيعة حمتوى التعليقات من حيث داللتها يف سياق خدمات
املكتبات واملعلومات.

-

تم اختيار لغة الربجمة بايثون  pythonوهتيئة واستخدام مفكرة جوبيرت  Jupyter Notebookواسترياد مكتبات األكواد
الالزمة مع األخذ يف االعتبار مكتبات األكواد الربجمية التي تتعامل مع النص العريب (تم االستقرار عىل اختيار منصة
 Google Colabيف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة االستطالعية نتيجة ملرونتها).

-

تم جتميع البيانات من خالل البحث بالتوسيامت (اهلاشتاج) والكلامت املفتاحية ( )16ملجموعة من املصطلحات
التي تظهر عرب منشورات مؤسسات املعلومات عرب منصتي تويرت وفيس بوك والتي تم مالحظتها أثناء الدراسة
االستطالعية  ،وحتديد تلك الكلامت املفتاحية يف ضوء ما تم رصده خالل الدراسة االستطالعية لعينة مبدئية من
ً
مفصال بالكلامت املفتاحية التي تم استخدامها عرب منصتي تويرت وفيس بوك.
التعليقات ،ويقدم اجلدول رقم ( )1بيانًا

جدول رقم ( )1بيان بالتوسيمات و الكلمات المفتاحية التي تم استخدامها عبر منصتي تويتر وفيس بوك لتجميع التعليقات والتغريدات
الكلامت املفتاحية األساسية

عدد التغريدات املسرتجعة

فيس بوك

اإلمجايل

بنك املعرفة املرصي

28

73

101

فعاليات املكتبة

11

78

89

املكتبة الرقمية*ٍ

55

20

75

مركز مصادر التعلم

30

40

70

ورش عمل املكتبة (ورش العمل & املكتبة)

0

53

53

ساعات العمل & املكتبة

3

49

52

خدمات & املكتبة

17

30

47

#خدمات_املكتبة*

22

18

40

#خدمات_املعلومات & مكتبة

3

23

26

املصادر اإللكرتونية*

3

20

23

الفهرس اإللكرتوين للمكتبة

0

21

21

فهرس املكتبة*

3

16

19

املكتبة الرئيسية

10

5

15

#خدمات_املعلومات*

4

10

14

املكتبة املركزية & جامعة

6

8

14

خدمة االستعارة

0

4

4

خدمة اإلعارة

0

2

2

خدمات اإلعارة

0

0

0

املجموع

195

470

665
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* املصطلح عام يتداخل فيه تغريدات/منشورات خارج نطاق ختصص املكتبات واملعلوماتً ،
فضال عن ظهوره عىل صفحات
ملجموعات اهتامم أو أفراد وليست ملكتبات أو مؤسسات معلومات (فتم استبعادها)

-

تم جتميع البيانات باستخدام طريقتني :اعتمدت الطريقة األوىل عىل االستدعاء اآليل للتغريدات من موقع تويرت وف ًقا
خلصائص معينة مثل :التوسيم أو البحث بالكلمة املفتاحية وذلك لتوافر تلك اإلمكانية بمنصة تويرت وف ًقا حلساب
املطورين ،باإلضافة إىل التجميع اليدوي للتعليقات من موقع فيس بوك وتم دمج البيانات م ًعا ( )665تغريدة وتعليق
يف جمموعة واحدة  datasetوحفظها داخل ملف من نوع  csvوحتميلها لربنامج التطبيق .Google colab

-

تضمنت العينة جمموعة من الرسوم التعبريية  Emojisالتي وردت كجزء من التغريدة يف حالة وجودها ،مع مراعاة
التعبري عنها يف صورة نص (.)smiling face – care – angry, ... etc.

-

تم تصنيف جمموعة البيانات التي تم جتميعها من حيث القطبية إىل إجيابية – سلبية – حمايدة وذلك يدو ًيا ألن هناك من
الدراسات ما تقرتح إمكانية تصنيف بيانات التدريب يدو ًيا من خالل خرباء برش وبخاصة يف حالة جمموعات البيانات
الصغرية ،وتم اعتبارها جمموعة التعلم  training dataمع تطبيق منهج تعليم اآللة  ،machine learningوتم تقسيم
جمموعة البيانات إىل جمموعة تدريب ومتثل  %80وجمموعة اختبار ومتثل .%20

نتائج تحليل محتوى الغريدات والتعليقات:
هناك عدد من اإلمكانات التي تقدمها منصة  Google colabعىل سبيل املثال ،والتي يمكن االستفادة منها يف التعرف عىل آراء
املستفيدين ،وطبيعة املوضوعات الواردة يف التعليقات نتيجة عملية التفاعل مع منشورات املكتبة وغريها من مؤسسات املعلومات،
وفيام ييل عرض ألبرز تلك اإلمكانات:

استعراض التغريدات:

شكل رقم ( )5إمكانية عرض أول  5تعليقات
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تعد إمكانات عرض البيانات النصية من تعليقات وغريها من أبرز مميزات منصات برجميات حتليل املشاعر ،ويوضح الشكل رقم
( )5أحد الطرق ،وهي عرض أول  5تعليقات (سواء أكانت تم جلبها من احلساب اخلاص بتويرت مبارشة ،أو من خالل ملف بصيغة
 csvأو .)txt

احلصول عل بيانات إحصائية:
يمكن للمكتبة أن حتصل عىل جمموعة من البيانات التفصيلية كام هو موضح بالشكل رفم ( )6مثل :إمجايل عدد التغريدات،
وعدد التمثيالت اخلاصة بكل تغريدة ،مع إمكانية استعراض أطول تغريدة وأقرص تغريدة وهكذا:

شكل رقم ( )6إمكانية عرض مجموعة من البيانات اإلحصائية عن التعليقات التي تمت معالجتها بعينة الدراسة

ويوضح الشكل رقم ( )7التوزيع البياين للتعليقات والتغريدات وف ًقا ملعدالت تكرارها حسب طوهلا.

شكل رقم ( )7إمكانية عرض مجموعة من البيانات اإلحصائية عن التعليقات التي تمت معالجتها بعينة الدراسة

وتعد إمكانات استعراض التعليقات سواء السلبية أو اإلجيابية من األمور املهمة للمكتبة والتي تساعدها يف الوصول إىل املزيد
من الفهم الحتياجات املستفيدين ،وبخاصة فيام يتعلق بالتعليقات السلبية ،يليها التعليقات املحايدة ،بينام تظهر التعليقات اإلجيابية
كلامت للمدح والثناء أو توجيه الشكر بصورة عامة ،وهو ما يوضحه الشكل رقم (:)8
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شكل رقم ( )8إمكانية استعراض نصوص التعليقات وفقًا للمتوسطات الحسابية ألطوالها

كام يمكن للمكتبة أن تستعرض التغريدات كاملة ،وعىل الرغم من وجود التغريدات أو التعليقات عىل الصفحة الرسمية
للمكتبة ،إال أن التعامل معها بصور منفردة أمر غاية يف الصعوبة واملشقة ،بينام يتم عرض التعليقات من خالل تطبيقات حتليل املشاعر
يف صورة جممعة وبأكثر من طريقة عرضً ،
فضال عن إمكانات عرض التوسيامت سواء السلبية أو اإلجيابية أو املحايدة أو دون حتديد،
ويوضح الشكل رقم ( )9أحد طرق العرض.

شكل رقم ( )9إمكانية عرض مجموعة البيانات كاملة

إمكانية عرض التعليقات ً
وفقا لدرجة االستقطاب (إجيايب أو سلبي):
يمكن للمكتبة كذلك استعراض التعليقات مصنفة وف ًقا ملستوى قطبيتها( :التعليقات اإلجيابية – التعليقات السلبية – التعليقات
املحايدة) ،مما يساعد املكتبات يف الوقوف عىل نقاط الضعف ،أو ربام تكون املشكلة يف عدم معرفة املستفيد بتوافر خدمات معينة ،أو أن
املكتبة اختذت إجراءات أو قرارات بحاجة ألن تقوم بالتواصل الفعال مع املستفيدين لتوضيح تلك األمور بام يساعد من دعم املستفيد
للمكتبة وزيادة مستوى رضائه عن خدماهتا ،ويعرض الشكل رقم ( )10لنامذج الستعراض التعليقات وف ًقا ملستوى قطبيتها:
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شكل رقم ( )10إمكانية عرض التعليقات وفقًا لمستوى قطبيتها

 -2/3تنظيف البيانات والمعالجة المسبقةData Preprocessing (cleaning) :
تساعد عمليات تنظيف البيانات واملعاجلة املسبقة يف احلصول عىل مزيد من الدقة يف بناء النموذج وقدرته عىل التنبؤ بقيم
املدخالت اجلديدة ،ويعتربالبعض تنظيف وتنقية البيانات يف مرشوعات معاجلة اللغة الطبيعية نصف العمل ،ويتم يف هذه املرحلة
استبعاد كلامت الوقف  stop wordsوالعالمات اخلاصة ،والقيام بعملية التجذيع  stemmingوغريها من العمليات ،وتم القيام
بالعمليات التالية للمعاجلة املسبقة ملجموعة بيانات الدراسة:
استبعاد كلامت الوقف stop words:
تم تنقية التعليقات باستبعاد كلامت الوقف من خالل مكتبة األكواد الربجمية اخلاصة بمعاجلة اللغة العربية  nltkمن خالل استرياد
 stopwordsكام هو موضح بالشكل رقم ()10

شكل رقم ( )11تنقية البيانات باستبعاد كلمات الوقف
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إزالة العالمة اخلاصة (@) :
يشري الشكل رقم ( )12إىل عملية تنقية البيانات بإزالة بعض العالمات اخلاصة مثل :عالمة الربيد اإللكرتوين @ كأحد اخلطوات
يف عملية تنقية البيانات وذلك هبدف زيادة نسبة الدقة يف النتائج.

شكل رقم ( )12عرض التعليقات قبل وبعد عملية تنقية البيانات بإزالة بعض العالمات الخاصة بعينة الدراسة

إزالة إعادة التغريدات : RT
يوضح الشكل رقم ( )13خطوة أخرى من خطوات تنقية التعليقات والتغريدات بالعينة ،حيث تم إزالة

شكل رقم ( )13عرض التعليقات قبل وبعد عملية تنقية البيانات إزالة إعادة التغريدات  RTبعينة الدراسة
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إعادة التغريدات:
القيام بعمليات جتذيع الكلامت :Stemming
ويعد جمذع بورتر  Porter Stemmerاألداة األشهر يف هذا الصدد ولكنها ال تتعامل مع اللغة العربية ،ولذلك تم التعامل مع
 ،Snowball Stemmerإال أنه من املالحظ كام هو موضح بالشكل رقم ( )14أن جتذيع الكلامت عند القيام بتحليل املشاعر قد يفقد
الكلامت داللتها يف التعبري عن القطبيةً ،
فضال عن أن فصل اجلمل يف صورة كلامت منفصلة قد ال يعرب بوضوح عن املعنى املقصود ومن
املمكن أن يذهب باملعنى من اإلجيابية إىل السلبية والعكس صحيح.

شكل رقم ( )14عرض التعليقات قبل وبعد عملية تجذيع الكلمات باستخدام Snowball Stemmer

إزالة العالمات اخلاصة و  URLو :http
تم رصد جمموعة من العالمات اخلاصة األخرى مثل URL :و httpوتم إجراء بعض العمليات إلزالتها ،يوضح الشكل رقم
( )15عينة التعليقات قبل وبعد إزالة هذه العالمات:

شكل رقم ( )15عرض التعليقات قبل وبعد عملية إزالة العالمات الخاصة و URLو httpبعينة الدراسة
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استعراض سحابة الكلامت:
بعد انتهاء عمليات تنقية البيانات املحملة عىل ملف  CSVيمكن استعراض سحابة الكلامت  ،word cloudوقد تقوم املكتبة
بعرض سحابة الكلامت التي تعرب عن الشعور اإلجيايب فقط ،أو السلبي فقط ،أو املحايد أو مجيعها م ًعا ،وتفيد سحابة الكلامت يف التمثيل
املرئي للموضوعات التي تم تناوهلا يف التعليقات والتي تكرر ظهورها ،وحيدد عدد مرات التكرار املعطيات التي يتم بناء سحابة الكلامت
وف ًقا هلا ،باإلضافة حلجم جمموعة البيانات ،والبد من حتميل مكتبات أكواد التعامل مع النص العريب حتى تتمكن سحابة الكلامت من
إظهار الكلامت بشكل صحيح (مثل  Arabic Reshaperو ،) Bidi-pythonويوضح الشكل رقم ( )16الفرق يف عرض سحابة
الكلامت قبل وبعد استخدام مكتبات األكواد التي تدعم النص العريب مثل مكتبة  Arabic Reshaperعىل سبيل املثال:

شكل رقم ( )16الفرق في عرض سحابة الكلمات قبل وبعد استخدام مكتبات األكواد التي تدعم النص العربي

 -3/3بناء النموذج:

-

بعد دراسة خصائص التعليقات والتغريدات التي تم جتميعها هبدف التعرف عىل مدى داللتها وإمكانيتها يف دعم
عمليات تقييم خدمات املعلومات ،تم اختبار املجموعة التدريبية بتطبيق خوارزمية  Naïve-Baysلتحليل جمموعة
االختبار  test dataوالتصنيف القطبي هلا إىل إجيابية ،وحمايدة وسلبية ،مع األخذ يف االعتبار أن اهلدف األسايس ليس
القيام باختبار نموذج لتحليل املشاعر ،ولكن استكشاف إمكانات وفرص تطبيقه الستخالص مؤرشات تساعد يف
تقييم مستوى تقديم اخلدمات وما يواجهها من مشكالت كأداة يمكن استخدامها بصورة منتظمة إلمداد متخذ القرار
يف املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات.

-

وتم احلصول عىل التوزيعات التكرارية لعدد التعليقات بالعينة وف ًقا ملستوى القطبية  :اإلجيابية ( ،)1والسلبية ()1-
واملحايدة ( )0كام هو موضح بالشكل رقم (:)17
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شكل رقم ( )17يوضح توزيع عدد التعليقات بالعينة وفقًا لمستوى القطبية  :اإليجابية ( ،)1والسلبية ( )1-والمحايدة ()0

-

وكام يشري الشكل رقم ( ،)17متثل التعليقات اإلجيابية بالعينة نسبة  %45من إمجايل التعليقات ،ومتثل التعليقات
املحايدة نسبة  ، 37.5%بينام متثل التعليقات السلبية نسبة .%17

-

وقد متت عملية تدريب البيانات ،واختبار النموذج باستخدام خوارزمية

 ،Naïve Baysباستدعاء خاصية sklearn

وبلغت قيمة  ، %81 F scoreويشري الشكل رقم ( )18للبيانات التفصيلية الختبار النموذج فيام يتعلق بالدقة
ومعدالت االستدعاء والتحقيق (مالحظة :بلغت نسبة الدقة يف عينة الدراسة االستطالعية  %50وذلك نتيجة لعدم
إجراء عمليات تنقية وتنظيف البيانات عليهاً ،
فضال عن صغر حجمها نسب ًيا مقارنة بحجم العينة احلايل).

شكل رقم ( )17يوضح توزيع عدد التعليقات بالعينة وفقًا لمستوى القطبية  :اإليجابية ( ،)1والسلبية ( )1-والمحايدة ()0

التحديات والصعوبات:
تم حرص جمموعة من التحديات ،بعضها حتديات عامة والبعض اآلخر حتديات ترتبط بمواقع املكتبات وذلك عىل النحو التايل:

-

حتديات تتعلق بطبيعة اللغة العربية نفسها وهلجاهتا عند معاجلة اللغة الطبيعية.
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-

ما يتوافر من موارد أو جتميعات بيانات وأدوات ومكتب ات برجمية تتعامل مع النص العريب بفاعلية وتوليد سحابة
الكلامت.

-

حتديات تتعلق بطبيعة التعليقات وغموض داللتها ،أو التعبري عن النص العريب بأبجدية التينية or Franco-Arabic

 ،Arabiziووجود بعض التعليقات التي حتمل السخرية.

-

حتديات تتعلق بضعف املشاركة الفعالة للمستفيدين من خالل التعليقات حيث يغلب استخدام الرسوم التعبريية ،أو
عدم وجود تعليقات ،أو وجود تعليقات ليس هلا عالقة باملنشور.

-

التحديات ذات العالقة بقضايا اخلصوصية ،فعىل الرغم من وجود تعليقات املستفيدين وتغريداهتم بصورة مفتوحة
عىل الصفحات العامة للمؤسسات ،إال أن األفراد وحتى املكتبات وغريها من املؤسسات ،قد ال تفضل استخدام
بياناهتا وآرائها يف عمليات التحليل هذه.

-

ضعف املشاركة اإلجيابية عىل تويرت مقارنة بفيس بوك يف بعض الدول العربية مثل مرص عىل سبيل املثال.

هل يمكن االستفادة من أنظمة حتليل املشاعر يف عمليات تقييم فعالية خدمات املعلومات؟
من واقع الدراسة االستكشافية ،يمكن القول :إنه يف الوقت الراهن ويف ظل ضعف املشاركة والتفاعل من جانب املستفيدين فيام
يتعلق بام ينرش من منشورات عىل صفحات املكتبات ،فاملادة اخلام األساسية ونقطة االنطالق هلا تتمثل يف وجود جمموعة من البيانات
Dataset؛ ويف ظل تقديم أغلبها تقييم جممال عىل درجة استقطاب الرأي من (إجيايب – سلبي – حمايد)؛ ً
فضال عن مشكالت تطبيق اللغة
العربية يف كثري من الربجميات مفتوحة املصدر التي يمكن استخدامها ،مما يتطلب وجود متخصص للتعامل معها ،األمر الذي قد ال
يتوافر يف بعض املكتبات؛ فإن هذه العملية حتتاج لبذل جهد مضاعف حتى يتسنى االستخدام األمثل هلا ،حتى يمكن التغلب عىل هذه
العقبات التي تتطلب اختاذ التدابري التي تكفل تذليل تلك العقبات من خالل رفع الوعي بأمهية تشجيع املستفيدين عىل املشاركة الفعالة،
كبريا من املعرفة الربجمية ،إال أن ذلك ال يمنع من
والتنمية املهنية للعاملني يف املكتبات للتدريب عىل بعض التقنيات التي ال تتطلب ً
قدرا ً
أمهية استخدامها وفائدهتا يف قياس التقييم العام من جانب املستفيدين إذا ما توافر لدى املكتبة القوى البرشية املؤهلة لذلك.

نتائج الدراسة اًلستكشافية:
أظهرت نتيجة حتليل العينة االستكشافية من التعليقات ما ييل:

-

هناك جمموعة من جوانب اإلفادة التي تعود عىل املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات عند تطبيق أسلوب حتليل
املشاعر عىل تعليقات املستفيدين من خدماهتا عرب صفحات التواصل االجتامعي اخلاصة هبا.

-

ال تقترص جوانب اإلفادة عىل عمليات حتليل درجة االستقطاب والوقوف عىل املشاعر اإلجيابية والسلبية ،وإنام يمكن
االستفادة من البيانات الناجتة عن التحليالت التفصيلية التي يقدمها النموذج ،مثل :حجم ما ينرش من تعليقات
واملوضوعات التي تتناوهلا ،يف قياس رضاء املستفيدين بام يسهم يف دعم عمليات اختاذ القرار لتحسني مستوى تقديم
اخلدمات.

-

بلغت نسبة الدقة يف النموذج  ،% 81ومثلت التعليقات اإلجيابية الغالبية من التعليقات بنسبة  ،%45يليها التعليقات
املحايدة بنسبة  ،%37.5ثم التعليقات السلبية بنسبة  ،%17ولوحظ عند حتليل حمتوى التعليقات املحايدة أهنا تركز عىل
توجيه تساؤالت واستفسارات للمكتبة وبصفة خاصة يف املكتبات العامة ،وكان أغلب تلك التساؤالت حول

29

د .ليل سيد سميع

ساعات فتح املكتبة وكيفية االشرتاك يف الفعاليات واألنشطة ،واملراحل السنية لألطفال للتسجيل ضمن أنشطة
معينة ،وتعد التعليقات السلبية أكثر داللة من حيث املحتوى حيث تشتمل عىل بعض نقاط الضعف من وجهة نظر
املستفيدين.

-

هناك عدد من اخليارات للمكتبة عند التطبيق ما بني التطبيقات اجلاهزة ،أو أن تقوم ببناء النموذج اخلاص هبا سواء
من خالل التقنيات املدفوعة أو مفتوحة املصدر ،إال أن الربجميات اجلاهزة مفتوحة املصدر تواجه عددا من التحديات،
من بينها صعوبة التعامل مع النصوص باللغة العربية ،وقلة ما يتوافر من أدوات أوجمموعات بيانات جاهزة
أومكتبات برجمية تتعامل مع النص العريب بفاعلية.

-

لوحظ ضعف املشاركة الفعالة للمستفيدين يف التعليقات أو االكتفاء باستخدام الرسوم التعبريية وتسجيالت
اإلعجاب أو املشاركة ،باإلضافة إىل طبيعة حمتوى التعليقات وغموض داللة بعضها حيث غلب عليها تسجيالت
اإلعجاب أو املشاركة أو ذكر أسامء األشخاص  mentionدون كتابة نص للتعليق يف كثري من منشورات املكتبات.

-

تواجه عمليات حتليل املشاعر ببعض التحديات ذات العالقة بقضايا اخلصوصية ،وجيب عىل املكتبة أن تراعي
خصوصية بيانات املستفيدين عند القيام بعمليات التحليل وأن تكون هناك سياسة معلنة يف هذا الصدد.

-

هناك عدد من لغات الربجمة املستخدمة يف هذا الصدد مثل لغة البايثون و  jsonولغة  . Rمع تنوع أساليب حتليل
املشاعر ما بني لغة اآللة أو التعلم العميق أو األسلوب اهلجني ،وتؤدي أداة  Jupyter Notebookكأداة مساعدة يف
كبريا يف تسهيل التعامل مع بعض األكواد الربجمية ،كام تساعد يف استرياد مكتبات
بناء نموذج حتليل املشاعر ً
دورا ً
األكواد مثل  numpy ،wordCloud ،pandasوغريها مما يسهم يف إنجاز العمل بصورة أفضل.

-

عىل الرغم من األمهية التي تقوم هبا عملية تنقية البيانات  data cleaningفقد لوحظ أن جتذيع الكلامت

stemming

عىل سبيل املثال -عند القيام بتحليل املشاعر -قد يفقد الكلامت داللتها يف التعبري عن القطبيةً ،
فضال عن فصل اجلمل
يف صورة كلامت منفصلة ،قد ال يعرب بوضوح عن املعنى املقصود ومن املمكن أن يذهب باملعنى من اإلجيابية إىل
السلبية والعكس صحيح ،بينام تفيد بعض عمليات تنقية النص األخرى مثل :إزالة العالمات اخلاصة وإعادة التغريد
يف زيادة الدقة يف عمليات التحليل.
يمكن استخدام هذا األسلوب يف حتليل استقصاءات الرأي التي تنطوى عىل أسئلة موضوعية (كيفية).

 يف بعض الربجميات أو يف حالة تعامل من لديه خلفية برجمية يف املوضوع يمكن احلصول عىل مزيد من املؤرشاتوالتحليالت مثل :أهم الكلامت املفتاحية التي ورد تصنيفها من حيث اخلصائص.

التوصيات:

-

تويص الدراسة برضورة تبني دراسات بينية يتعاون فيها باحثون من ختصصات علوم املكتبات واملعلومات،
واحلاسبات ،واللغويات لتصميم أدوات برجمية جاهزة تدعم إمكانات اللغة العربية ويمكن أن تستخدمها املكتبات
وغريها من مؤسسات املعلومات بصورة مبارشة دون احلاجة للتعقيدات الربجمية لعمليات حتليل اآلراء بصورة
مفصلة.

-

ينبغي بذل مزيد من اجلهد من جانب العاملني باملكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات لرفع وعي املستفيدين
باملشاركة الفعالة ومتابعة صفحاهتم عرب وسائل التواصل االجتامعي وغريها.
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-

تصميم موارد معجمية تدعم إمكانات اللغة العربية ،يمكن أن تستخدمها املكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات
بصورة مبارشة لتصنيف التعليقات.

-

االهتامم بإعداد جمموعة من الدورات التدريبية هبدف إلقاء الضوء عىل أسلوب حتليل املشاعر وأبرز التقنيات
املستخدمة به خاصة عىل مستوى التنمية املهنية للعاملني باملكتبات وغريها من مؤسسات املعلومات.

-

ينبغي رفع الوعي لدى القائمني عىل التحليل اآليل للمشاعر بأخالقيات الذكاء االصطناعي (ويمكن االسرتشاد يف
هذا الصدد بتوصية وإرشادات اليونسكو يف هذا الصدد).

-

التشجيع عىل إعداد مزيد من الدراسات التي تتناول قضايا وجوانب تفصيلية تتعلق باملوضوع ومن بينها عىل سبيل
املثال ،دراسة تطبيقه يف حتليل األسئلة املفتوحة الواردة باستبيانات استقصاء الرأي للمكتبات ،وبناء نامذج تطبيقية
عىل أنواع معينة من املكتبات ،ومدى إمكانية توظيفه يف عمليات تنمية املقتنيات استنا ًدا عىل تقييامت الكتب وغريها
من املصادر سواء للكتب املطبوعة أو اإللكرتونية ،واستخدامه لتقييم تطبيقات اهلواتف الذكية للمكتبات ،وكيفية
التعامل مع الرسوم التعبريية واملشاركات وتسجيالت اإلعجاب واإلشارة إىل أسامء أشخاص  mentionsوداللتها
يف حتليل الرأي.
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The study explores the opportunities of using sentiment analysis technique, as one of the artificial

intelligence applications, to measure the user satisfaction on the library and information services as an

indicator for its effectiveness. The study reviews main tools and techniques used, the areas of application in

Arabic libraries’ environment through the analysis of users’ comments published in its social media pages. The

study discusses the challenges of implementing this method in the Arabic libraries’ environment in terms of the
significance of the comments, the polarity classification process to positive, negative, or neutral feelings about
the information services provided which supports the Decision-making process to improve the library and

information services provided. An exploratory study was conducted for a sample of users’ comments on social

media pages. A dataset of (665) tweets/comments was collected through December 2021 to end of April 2022, by
searching the terms related to library services via Twitter and Facebook platforms. The NLP process was

performed using the free tool Google Colab. The result of the analysis shows the capability of this method to

provide a detailed data with required analysis in various forms which help identify the user opinions towards
the library posts/tweets. There are some sentiment analysis applications that can be used to generate the

sentiments automatically, but they provide limited capabilities especially with Arabic text. Some challenges are

identified related to the nature of Arabic language, and its dialects in the NLP process, and generating the word
cloud, the availability of software tools and code libraries to deal with Arabic text effectively. Some other

challenges are related to the nature of the comments/tweets and their meaning ambiguity, using Franco-Arab to
express the Arabic text, the lack of active participation of users in the terms of their comments, in addition to
the challenges related to privacy issues. The study recommends the collaboration among the researchers from

disciplines of library and information sciences, computer science, and linguistics to conduct interdisciplinary

studies to design ready-made software tools that support the capabilities of the Arabic language and can be used
by libraries and other information institutions directly without the need for the programming complexities to
get detailed opinion analysis data.
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