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Abstract
Purpose: While diagnosing mental disorders in traditional approaches relies on questionnaires, interviews, and clinical
trials, automated screening tools can take a shorter path. These tools can be developed as innovative evaluation
techniques, decision support systems, and prevention strategies to help susceptible individuals. Due to the tendency of
people to share thoughts and feelings on social platforms, microblogging data contains valuable information that can be
analyzed to identify users’ mental states. This study describes a roadmap for data analysis in the field in question.
Methodology: In the first part of this paper, concepts such as electronic mental health and microblogging platforms are
introduced. And their conceptual relationship is discussed by providing explanations about data science and social data
analysis. Next, the prediction of disorder in social platforms is described separately. Finally, by reviewing related works
and open issues, we explain how data collection, pre-processing, and analysis are done using different features of realworld data.
Findings: By experimental analysis, this study shows that the extracted features from the users’ profiles have a significant
effect on predicting mental health symptoms, and even with the information extracted from the users’ public profiles,
the mental state can be predicted with reasonable accuracy.
Originality/Value: In this study, automatic analysis of social data to investigate the psychological signals is described,
and in the implementation section, it is founded that the symptoms can be followed in almost all the studied features.

Keywords: Social network analysis, Electronic mental health, Clinical decision support systems.

Corresponding Author: bayat@iaurasht.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385097.1401.7.2.4.1
Licensee. Journal of Decisions and Operations Research. This article is an open access article distributed under the
terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

O
pe
ra
ti
o
na
l
R
es
ea
rc
h

Jo
ur
na
l
of
D
ec
isi
o
ns
an
d

دوره  ،7شماره (259-276 ،)1401( ،)2
www.journal-dmor.ir

Journal of Decisions and
Operations Research

تصمیمگیری و تحقیق در عملیات

نوع مقاله :پژوهشی

توسعه سیستمهای پشتیبان تصمیم بالینی در روانپزشکی با استفاده از دادههای
میکروبالگینگ
2

رامین صفا ،1پیمان بیات ،*1لیال مقتدر

 1گروه مهندسی کامپیوتر ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.
 2گروه روانشناسی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران.

چکیده
هدف :روند تشخیص اختالل روانی در رویکردهای سنتی ،متکی بر پرسشنامه ،مصاحبه و بررسیهای بالینی است؛ درحالیکه ابزارهای
پیشگیری برای کمک به افراد مستعد توسعه یابند .با توجه به تمایل افراد به اشتراکگذاری افکار و احساسات در سکوهای اجتماعی ،دادههای
میکروبالگینگ حاوی اطالعات ارزشمندی هستند که میتوانند برای شناسایی حاالت روانی مورد تحلیل قرار گیرند .هدف از این پژوهش
تشریح سازوکار تحلیل داده در زمینه مورد بحث است.
روششناسی پژوهش :در این مقاله ،در ابتدا مفاهیمی مانند سالمت روان الکترونیک و سکوهای میکروبالگینگ معرفی شده و با ارائه
توضیحاتی در خصوص علم داده و تحلیل داده اجتماعی ،ارتباط مفاهیم با یکدیگر مورد بحث قرار میگیرد .در ادامه در قالب بخشی
جداگانه ،پیشبینی اختالل در شبکههای اجتماعی شرح داده میشود .در نهایت با بررسی سوابق تحقیق و مسائل باز ،به چگونگی جمعآوری
داده ،پیشپردازش و روند استفاده از ویژگیهای متفاوت به کمک ابزارهای تحلیل گوناگون میپردازیم.
یافتهها :این پژوهش با پیادهسازی نمونهای کاربردی از تجزیهوتحلیل داده اجتماعی روی دادههای دنیای واقعی نشان میدهد ،ویژگیهای
استخراج شده از نمایه کاربر ،تأثیر قابل توجهی در پیشبینی عالئم افسردگی دارند و حتی میتوان با اطالعات استخراج شده از نمایه عمومی
کاربر ،وضعیت روانی را با دقتی مناسب پیشبینی نمود.
اصالت/ارزش افزوده علمی :در این پژوهش چگونگی تحلیل خودکار داده اجتماعی با هدف شناسایی اختالل روانی شرح داده شده و در
پیادهسازی مشخص میشود که عالئم تقریبا در تمام ویژگیهای مورد مطالعه قابل پیگیری هستند.
کلیدواژهها :تحلیل شبکههای اجتماعی ،سالمت روان الکترونیک ،سیستمهای تصمیمیار بالینی.

 -1مقدمه
شناخت ویژگی های روانی افراد ،نیازمند بررسی تعامالت و اطالعاتی است که بیانگر ترجیحات و طرز تفکر آنها باشند .ازاینرو در
روشهای سنتی مرسوم ،عالئم و ویژگی ها با مراجعه به متخصص و استفاده از پرسشنامه و یا مصاحبه آشکار میشوند؛ اما بر اساس
تحقیقات انجام شده در حوزه سالمت روان ،درصد باالیی از اختالالت درست تشخیص داده نشده و یا پنهان باقی میمانند که این موضوع
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غربالگری خودکار میتوانند مسیر کوتاهتری را طی کنند و بهعنوان استراتژیهای ارزیابی نوین ،سیستمهای پشتیبان تصمیم و راهبردهای

میتواند منجر به آسیبهای گوناگون شود .به گزارش سازمان بهداشت جهانی ،بیش از  2۸۰میلیون نفر در جهان از افسردگی رنج میبرند
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و یافتههای اخیر حاکی از شیوع باالی مشکالت روانی در طی همهگیری کوید ۱9-است (گائو و همکاران .)2۰2۰ ،2درحالیکه روشهای

درمانی شناختهشدهای وجود دارد ،به دلیل عدم مراجعه به پزشک و یا خطا در تشخیص نوع اختالل ،تنها درصد محدودی از افراد طرحهای

درمانی مناسب را دریافت میکنند (مارتینز کاستانو و همکاران .)2۰2۰ ،3این در شرایطی است که فقدان درمان مناسب در اختاللی مانند

افسردگی میتواند منجر به ناتوانی ،دورههای روانپریشی ،افکار خودآزاری و در موارد حاد ،خودکشی شود .بر این مبنا ،بدیهی است که
استراتژیهای جدید تشخیص ،مداخله و پیشگیری برای به حداقل رساندن آسیب از اهمیت ویژهای برخوردار هستند .بهرهگیری از علم
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داده 4در این زمینه میتواند بسیار مؤثر باشد .تکنیکهای یادگیری ماشین با کمک به محققان در این حوزه پژوهشی در استخراج اطالعات
از مجموعه دادههای پیچیده نقشی کلیدی ایفا میکنند و در نهایت ،توانمندسازی و تسهیل تصمیمگیری را به همراه خواهند داشت .از این
تکنیکها میتوان برای تفسیر دادهها و ایجاد مدلهای پیشبینی در حوزههای گوناگون ،مانند امور مالی ،اقتصاد ،سیاست ،صنعت،

تشخیص جرم و کالهبرداری استفاده نمود (وانکولپ و همکاران .)2۰۱7 ،5به همین ترتیب رویکردهای علم داده به تحلیلگران علوم

پزشکی اجازه میدهند تا مجموعه دادههای عظیم حوزه مراقبت سالمت 6را بهمنظور شناسایی الگوها و دستیابی به دانش معنادار مطالعه
کنند.
صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

یکی از منابع ارزشمند داده ،رسانههای اجتماعی هستند .در میان گونههای متفاوت رسانههای اجتماعی ،شبکههای اجتماعی و سرویسهای

میکروبالگینگ 7بهعنوان محبوبترین و پراستفادهترین سکوها شناخته میشوند .میتوان شبکههای اجتماعی را سیستمهای تحت وبی
معرفی کرد که به کاربران خود امکان ایجاد نمایه 8شخصی و به اشتراکگذاری آن با دیگر کاربران در بستر شبکه را میدهند .منظور از

سرویسهای میکروبالگینگ نیز ،سکوهایی است که به کاربران خود اجازه تولید و اشتراکگذاری محتوای خاص (وبالگنویسی) با طول
و حجم کوتاه نسبت به وبالگنویسی سنتی را میدهند؛ این محتوا میتواند جمالت کوتاه ،تصویر و یا پیوندهای ویدئویی باشد که آنها را

پست یا گاها میکروپست مینامند .کاربران در این محیط میتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و به بیان احساسات ،9عواطف 10و افکار

خود در گزارشهای روزانه بپردازند (کاپالن و هانلین .)2۰۱۰ ،11تعداد بسیار زیاد و رو به رشد کاربران در انواع متفاوت رسانههای اجتماعی،
تنوع زیاد و سادگی تولید محتوا در زمان بسیار کوتاه ،این سکوها را به منابع بسیار بزرگ ،در حال گسترش و ارزشمند دادههای چندرسانهای

تبدیل نموده و همین مسئله سبب پیدایش شاخه کاوش و تحلیل رسانههای اجتماعی 12در بین موضوعات تحقیقاتی شده است .طبق آخرین
آمار درج شده در پایگاه استاتیستا ،13فیسبوک ،14توییتر 15و اینستاگرام ،16بهصورت ماهانه ،به ترتیب  2/۸میلیارد ۳96 ،میلیون و  ۱/2میلیارد
کاربر فعال دارند .همچنین بر اساس اطالعات هوتسوئیت 17در ژوئیه  4/4۸ ،2۰2۱میلیارد نفر یعنی تقریبا معادل  5۸%جمعیت جهان،

عضو شبکههای اجتماعی هستند .بعالوه گفته میشود که کل کاربران منحصربهفرد در طول سال گذشته  52۰میلیون نفر افزایش یافته است
که نشان دهنده رشد ساالنه بیش از  ۱۳%است .18این آمار به داده عظیمی اشاره میکند که میتوان با کاوش آن به اطالعات ارزشمندی
دست یافت؛ اطالعاتی مانند الگوهای رفتاری کاربران که پیشتر در تحقیقات مرتبط با بازاریابی دیجیتال ،بازاریابی هد ،تجارت الکترونی،

سفارشیسازی جستجو و سیستمهای پیشنهاد گر قدرت خود را اثبات نموده است .پردازش و تحلیل این دادهها عموما با هدف روندکاوی،19

تشخیص ساختار شبکه ،تحلیل احساسات ،20نظرکاوی ،21مدیریت مخاطرات و مسائل امنیتی ،موضوعات اجتماعی ،توسعه کسبوکار،
سیستمهای پیشنهاد گر و تبلیغات و اهداف آموزشی صورت میگیرد .بااینحال علیرغم پیشرفتهای انجام شده و با توجه به پتانسیل
دادههای موجود در این زمینه ،قابلیتهای بسیاری کشف نشده باقیمانده است .بنابراین فارغ از دیدگاه تجاری و موضوعات مرتبط با
شخصیسازی محتوا ،سکوهای شبکههای اجتماعی ،منابع ارزشمند دادهای برای مطالعه و بررسی سالمت روان جامعه نیز هستند
(وانکولپ و همکاران2۰۱7 ،؛ سامانی و همکاران.)2۰۱۸ ،22
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Social media analysis
Statista
14
Facebook
15
Twitter
16
Instagram
17
Hootsuite
18
https://datareportal.com/reports/digi
tal-2021-global-overview-report
19
Trend Mining
20
Sentiment analysis
21
Opinion mining
22
Samani et al.
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1
https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/depression
2
Gao et al.
3
Martínez-Castaño et al.
4
Data Science
5
Wongkoblap et al.
6
Health care
7
Microblogging services
8
Profile
9
Emotions
10
Feelings
11
Kaplan and Haenlein

تحلیل دادههای تولید شده در شبکههای اجتماعی (موسوم به دادههای اجتماعی )1منجر به کسب دانش کاربردی ،افزایش کیفیت ارائه
خدمات و تصمیمگیری آگاهانهتر خواهد شد .در نتیجه از جمله کاربردهای نهایی سیستمهای توسعه داده شده بر پایه آنها میتوان به
تحلیل وضعیت روانی ،پیشگیری از وقوع حوادث ،سنجش عملکرد شغلی و توانایی علمی افراد ،بررسی تعامالت انسان و کامپیوتر و
پاسخهای عاطفی به محتوای چندرسانهای اشاره نمود .به همین دلیل شاهد رشد تدریجی استفاده از فناوریهای مبتنی بر یادگیری ماشین
در این زمینه هستیم (وانکولپ و همکاران .)2۰۱7 ،همانطور که پیشتر اشاره شد ،موضوع اختالالت روان بهعنوان بحران در حال وقوع
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .بنابراین نیاز به سازوکار و شیوههای نوینی وجود دارد تا بتوان این وضعیت را مدیریت کرد و در

توسعه سیستمهای خبره 2این زمینه ،جوانب بیشتری را لحاظ نمود تا در نهایت با پیشرفت چنین سیستمهایی امکان ساخت پایگاههای

دانش 3برای مسائل مشابه فراهم شود .بر اساس سوابق مسئله ،پژوهش پیشرو یکی از اولین تالشها برای ترسیم نقشه راه در تحلیل داده
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اجتماعی با هدف شناسایی اختالل به صورت خودکار است که ضمن بررسی تازهترین یافتهها ،مکانیزمی جدید ،کاربردی و خودکار
برای جمعآوری و ارزیابی کاربران بر اساس اظهارات فرد ارائه می دهد .ما در مثالی کاربردی دو نوع ویژگی را در داده اجتماعی مورد
بررسی قرار میدهیم و برای این کار از مدلهای زبانی و فرهنگ لغت در پیادهسازی استفاده میکنیم .در نهایت با تجزیهوتحلیل ویژگیها
با استفاده از روشهای طبقهبندی متفاوت و معیارهای ارزیابی استاندارد ،عملکرد روش از جنبههای گوناگون مورد سنجش قرار میگیرد.

در این بخش مروری کوتاه بر تعاریف پایه ،مبانی نظری و ادبیات موضوع خواهیم داشت تا با نگاهی دقیقتر پیشینه پژوهشهای انجام
شده در حوزه پیشبینی اختالل روانی بر مبنای شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم.
 -2-1سالمت روان الکترونیک

سالمت الکترونیک ،خود یکی از شاخههای نسبتا جدید در محاسبات فراگیر محسوب میشود که زمینههای کاربرد متفاوتی دارد؛ درمان
از راه دور ،تجویز و نسخ الکترونیک ،پردازش دادههای سالمت الکترونیک و کالن داده سالمت ،سیستمهای پشتیبان تصمیم بالینی،
مدیریت دانش سالمت ،مراقبت سالمت مجازی ،سالمت سیار 4و انفورماتیک سالمت ،از جمله شاخههای اصلی آن هستند .اما با

دنبال نمودن تحقیقات این حوزه و رشد فناوریهای شناختی ،شاهد پیگیری مفهوم جدیدتری به نام سالمت روان الکترونیک ( E-mental

 ) healthهستیم که مطالعات این حوزه اغلب به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات جهت مداخالت درمانی ،با هدف حفظ سالمت
روانی افراد متمرکز هستند .در واقع سالمت روان الکترونیک میتواند سبب افزایش دسترسپذیری خدمات بهداشت روان شود و همانند
مشاوره رودررو در حفظ سالمت بیمار ،جلوگیری از آسیب و ارتقا سالمت عمومی تأثیرگذار باشد .برخی از کاربردهای متنوع این شاخه
تحقیقاتی عبارتند از مشاوره از راه دور ،ابزارهای پوشیدنی و نظارت ،تحلیل داده ،مداخله از طریق رسانههای اجتماعی ،واقعیت مجازی،
رباتهای سالمت ،مداخله از طریق بازی و سرگرمی و نرمافزارهای کاربردی .اگرچه نمیتوان مرز شفافی بین برخی کاربرها در نظر
گرفت اما از میان موارد فهرست شده ،عمده مباحث این تحقیق بر تحلیل داده و مداخله از طریق رسانههای اجتماعی متمرکز است.
روند کلی بهکارگیری مدلهای یادگیری ماشین در این زمینه ،به ترتیب شامل طراحی سازوکار تحلیل ،ارائه پرسشنامه به گروههای از پیش
تعیین شده ،درخواست دسترسی به دادهها و جمعآوری داده ،آموزش مدل بر اساس نمونههای مستخرج از پرسشنامه و سنجش دقت
تخمین بر اساس نمونههای آزمون و مشاهده نشده است .این در شرایطی است که فقدان مجموعه داده ،مانعی عظیم در توسعه تحقیقات
کاربردی سالمت روان از لحاظ تشخیصهای قابل اطمینان و درمان مؤثر بسیاری از اختالالت است و حل این مسئله میتواند کلید حل

انفورماتیک بحران( 5پارک و همکاران ،)2019 ،6تشخصی فوری ،مداخله و درمان مؤثر باشد .ابزار اصلی مطالعات سالمت روان
پرسشنامهها هستند و عمده مطالعاتی که در بررسی گنجانده شده با استفاده از پرسشنامهها و نظرسنجیها اقدام به شناسایی ویژگیهای
روانی کاربر نمودهاند؛ اما عالوه بر هزینه ،تعداد شرکتکنندگان بسته به پرسشنامههای تکمیل شده و مجوزهای تخصیص داده شده از

4

منظور از انفورماتیک بحران یا  ،Crisis informaticsاستفاده از فناوری

اطالعات برای آمادهسازی ،کاهش اثرات و واکنش مناسب نسبت به بالیا و شرایط
اضطراری است.
Park et al.
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 -2ادبیات تحقیق

سوی کاربران بسیار محدود است (کوپر اسمیت و همکاران2۰۱4 ،1؛ ریزوال و همکاران .)2۰2۰ ،2همچنین بر اساس تحقیقات گذشته،
استفاده از پرسشنامه در روش تحقیق معموال سبب تأخیر طوالنی بین فاز جمعآوری دادهها و انتشار یافتهها یا مداخالت فوری خواهد شد
(دی چاندهاری .)2۰۱۳ ،3بعالوه افراد مبتال به اختالل معموال تمایل چندانی به همکاری با روشهای تحقیقاتی تعاملی ندارند.
عمده کارهای بررسی شده بر روی پستهای کاربر متمرکز هستند ،درحالیکه انواع متفاوتی از دادههای اجتماعی در دسترس قرار دارند و
میتوانند با هدف بررسی نشانهها تحلیل شوند .بنابراین با وجود نوپا بودن این حوزه تحقیقاتی ،جزئیات زیادی از دادههای اجتماعی در
حوزه اختالالت روان کشف نشده باقی مانده است .ابعاد متفاوت این مسائل در ادامه به صورت کامل تشریح خواهد شد و در اینجا نمای
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سطح باالی تحلیل دادههای اجتماعی از منظر سالمت روان ،در شکل  ۱ترسیم شده است.

صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

شکل  -1چارچوب مفهومی تحلیل سالمت روان بر اساس دادههای اجتماعی.
Figure 1- Conceptual framework for mental health analysis based on social data.

بر این اساس ،صرف نظر از جزئیات مربوط به هر ماژول ،پس از جمعآوری دادههای هدف ،مراحل پیشپردازش انجام شده و با پیادهسازی
روش پیشنهادی ،متناسب با رویکرد تحلیل انتخاب شده ،نتایج مورد ارزیابی قرار میگیرند .در نهایت در صورت کسب معیارهای الزم،
میتوان به ارائه مکانیزمهایی جهت مداخالت دیجیتال در بستر شبکه اجتماعی اندیشید .این مداخالت میتوانند شامل ترویج دسترسی به
خدمات سالمت ،مداخالت فوری ،پیشنهاد پیوند های حاوی اطالعات سالمت و یا رفتار درمانی شناختی (نشانهگیری احساسات
ناکارآمد ،رفتارها و مضامین شناختی ناسازگارانه از طریق شماری از روشهای سیستماتیک ،صریح و هدفمدار) باشند .همچنین این
مداخالت ممکن است از طریق تبلیغات و یا کمک بالدرنگ (مانند آنچه فیسبوک بهعنوان یک ابزار جلوگیری از خودکشی در نظر گرفته
است (کالیسون بارچ و همکاران ))2۰۱7 ،4به کاربر ارائه شوند.

De Choudhury
Callison-Burch et al.

3
4

Coppersmith et al.
Ríssola et al.

1
2

 -2-2متن کاوی و شبکههای اجتماعی

رایجترین نوع از انواع دادهای ،متن است که در حوزههای متفاوت مورد توجه قرار میگیرد .به صورت عمومی میتوان فرآیند متنکاوی را
در قالب یک معماری سطح باال ،به شکل  2ترسیم نمود .این فرآیند شامل سه مرحله آمادهسازی متن (ورودی) ،عملیات پردازش متن

مانند عملیات پایه ریشهیابی ،1توکنسازی 2و حذف کلمات اضافه 3و تجزیهوتحلیل خروجی مانند انتخاب ویژگی ،توسعه مدل و
بصریسازی است .البته فرآیند متنکاوی در هر کاربرد با چالش هایی نیز مواجه است ،که تنوع نمایش اسناد ،ابعاد باال در فضای ویژگی4

و چگونگی انتخاب ویژگی ،استخراج کلمه/عبارت ،چگونگی کاهش ابعاد و ابهامات زبان طبیعی از جمله آنها هستند.
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Figure 2- The text mining process.

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،دادههای موجود در شبکههای اجتماعی (داده اجتماعی) ،مواد اصلی در فرآیند پردازش و تحلیل
هستند که انواع متفاوتی دارند .دادههایی که کاربر جهت استفاده از خدمات در اختیار سکو قرار میدهد (مانند اطالعات هویتی)،
دادههایی که کاربر آنها را روی نمایه کاربری و صفحه خود قرار میدهد (مانند تصاویر و پستها) ،پیامهای ردوبدل شده بین کاربران،

و دادههای رفتاری 5که شامل جمعآوری انواع فعالیتهای انجام شده توسط کاربر است؛ مانند تصاویری که کاربر آنها را پسندیده و یا
خبرها و موضوعاتی که بهطور معمول دنبال می کند .بنابراین بدیهی است که با استفاده از علم داده و تحلیل دادههای تولید شده توسط
کاربر ،میتوان اطالعات نامحسوس و پنهان را در الیهها و کاربردهای متفاوت استخراج نمود.
شایان ذکر است که از منظر سیاستهای حریم خصوصی هر سکو ،دسترسی به این دادهها معموال با مجوز سکو و کاربر صورت میگیرد؛
بنابراین اولین گام در فرآیند تحلیل ،دستیابی به دادههای هدف است .موضوع بعدی پیچیدگی و حجم بسیار باالی دادههای تولید شده

است که اهمیت مرحله پیشپردازش را مضاعف میکند.

 -3پیشبینی اختالل روان در شبکههای اجتماعی
یکی از این زمینههای تحقیقاتی داغ کاوش شبکههای اجتماعی ،سالمت الکترونیک و سیستمهای مراقبت سالمت است .بررسی و
پیش بینی بیماری ،اثربخشی درمان ،پایش ،پیشگیری و مدیریت مراقبت سالمت از موضوعاتی هستند توجه محققان این حوزه را به خود
جلب نموده است .الگوهای رفتاری در شبکههای اجتماعی از طریق ابزارهای متنکاوی قابل شناسایی هستند؛ برای مثال برخی
پژوهشها ،تحلیل و تشخیص نشانههای اختالل روانی را از طریق بهروزرسانی وضعیت در شبکههای اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند

(مورنو و همکاران .)2011 ،6میتوان روشهای ارائه شده را از دیدگاه روش جمعآوری داده و سازوکار تحلیل ،به گروههای متفاوتی
تقسیم نمود .در ادامه مطالعاتی که تنها بر تحلیل انسانی متکی بوده و یا شرایط تحقیق را برآورده نمیکردند ،از بررسی خارج شده و با
رویکردی مدون ،بر جزئیات مقاالت منتخب ،شامل چگونگی جمعآوری دادهها ،پیشپردازش دادهها ،استخراج و انتخاب ویژگی،
ساخت مدل پیشبینی و تأیید مدل  ،7تمرکز میشود.
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Moreno et al.
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شکل  -2نمایی از فرآیند متنکاوی.

 -3-1جمعآوری مجموعه داده

می توان مطالعات صورت گرفته در حوزه تشخیص اختالالت روان را از دیدگاه روش جمعآوری داده به دو گروه کلی تقسیم نمود :الف)
جمعآوری داده بهطور مستقیم و با رضایت کاربر ،از طریق نظرسنجی و پرسشنامه ،به کمک ابزارهای جمعآوری (مانند نرمافزارهای کاربردی
موجود در فیسبوک) ،و  )2استخراج داده از پستهای عمومی کاربران ،به وسیله رابط برنامهنویسی کاربردی 1یا  APIسکو.
روی کرد اول بسته به هدف مطالعه و سکوی مورد نظر میتواند متفاوت باشد .ارسال دعوتنامه و انتشار اطالعات پروژه در وبسایتهای
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مربوطه و جمعسپاری( 2مانند  )OurDataHelps3را میتوان بهعنوان مثالی از آن در نظر گرفت؛ در این روش بهطور معمول در بخشی از
پرسشنامه از شرکتکننده خواسته میشود تا بهطور آگاهانه ،رضایت خود را درباره جمعآوری و استفاده از دادههای شخصی در شبکه

اجتماعی اعالم کند (کوپر اسمیت و همکاران2۰۱۸ ،؛ شوارتز و همکاران2۰۱6 ،4؛ بریسویت و همکاران .)2۰۱6 ،5بهمنظور سنجش
میزان رضایت از زندگی و سطح افسردگی ،طیف نسبتا وسیعی از پرسشنامهها طراحی شده است که برخی از شناختهشدهترین آنها عبارتند

از (وانکولپ و همکاران :)2۰۱7 ،پرسشنامه مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک سطح افسردگی  ،6پرسشنامه سالمت بیمار  ،79افسردگی بک8

ِ
و پرسشنامه تجدید نظر شده اصالت شخصیت نئو( 9پنج عامل بزرگ شخصیت 10به همراه شش زیر شاخه 11برای هر عامل) .بهاینترتیب

صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

درنهایت در تحقیقاتی که از پرسشنامه استفاده میکنند ،با ساخت مدلی بر مبنای دادههای دارای برچسب ،روند ارزیابی طرح پیشنهادی و

تخمین دقت دنبال میشود .در این رویکرد ،ابتدا از نتایج حاصل از پرسشنامه بهعنوان مجموعه دادههای آموزشی 12برای ساخت مدل

استفاده میشود و در گام بعد ،دقت مدل با استفاده از دادههای مشاهده نشده (دادههای فاقد برچسب یا مجموعه آزمون )13و مقایسه نتایج
مدل با واقعیت ،اندازهگیری میشود.
با توجه به اینکه واسطهای برنامهنویسی کاربردی در سکوهای اجتماعی به توسعهدهندگان اجازه دستیابی به دادههای عمومی را میدهند،

در رویکرد دوم از کلمات یا عبارات با قاعده 14با هدف جستجوی پستهای مرتبط استفاده میشود .برای مثال ،برخی تحقیقات جهت
بازیابی پست های مرتبط با ایده خودکشی یا افکار آسیب به خود از کلمات و عباراتی مانند ”“kill myself” ،“self-harm” ،“suicide

و” “want to dieو برخی دیگر برای بازیابی انواع متفاوت اختالل روانی از الگوی ”]( “I was diagnosed with [disorderکوپر اسمیت

و همکاران2014 ،؛ لوسادا و کرستانی2016 ،15؛ ریزوال و همکاران )2۰2۰ ،استفاده نمودهاند ،که رویکرد دوم به روش تشخیص متکی بر

گزارش فرد 16مشهور است .به علت نبود استانداری مشخص جهت جمعآوری دادهها در شبکههای اجتماعی ،هر منبع داده نیاز به یک
مکانیزم ضبط سفارشی دارد .از میان منابع دادهای مورد بحث ،فیسبوک یکی از محبوبترین سکوها در بین کاربران است؛ بااینحال ،تنها
چند پژوهش با هدف پیشبینی اختالالت روانی مجموعه دادههای آن را مورد مطالعه قرار دادند .یکی از دالیل این موضوع این است که
کاربران فیسبوک به طور پیشفرض نمایه خود را در دسترس عموم قرار نمیدهند و گرفتن اطالعات در این سکو ،نیاز به رضایت مستقیم
کاربر دارد .آزمایشهای مبتنی بر فیسبوک با ایجاد ابزارهای سفارشی یا برنامههای تحت وبی که به رابط برنامهنویسی کاربردی فیسبوک
متصل میشوند ،مجموعه دادههای کاربران را جمعآوری میکنند .گروهی دیگر از مطالعات از  APIتوییتر جهت شناسایی نشانههای
مقاالت بررسی شده است که دو روش را برای دسترسی به دادهها
اختالل روانی استفاده میکنند .توییتر منبع محبوب دادههای اجتماعی در
ِ

فراهم میکند :روش گذشتهنگر( 17با استفاده از APIهای جستجو )18و روش آیندهنگر( 19از طریق APIهای جریان .)20دسترسی
گذشتهنگر ،امکان جستجو عبارات با قاعده روی مجموعهای کامل از توییتهای تاریخی را میسر میکند ،درحالیکه دسترسی آیندهنگر
امکان ضبط توییتهای آینده را مطابق با جستجو فراهم میکند .بااینحال ،جستجوی آیندهنگر دسترسی به تنها  1%توییتهای عمومی
بالدرنگ 21را بر اساس فیلترهای مشخص فراهم میکند .البته توییتر یک منبع جایگزین به نام  Firehoseنیز ارائه میدهد که تنها از طریق

13
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)Application programming interface (API
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3
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4
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5
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6
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خرید اشتراک قابل استفاده است و جستجو روی تمام توییتهای عمومی را ممکن میسازد و در برخی مطالعات خاص استفاده شده
است .1دسترسی به دادهها در اینستاگرام و سینا ویبو 2نیز با استفاده از APIها انجام میشود.
تفاوتهای قابل توجهی بین مطالعات انجام شده روی فیسبوک و مطالعات روی سیستمهای میکروبالگینگ مانند توییتر یا سینا ویبو
وجود دارد؛ فیسبوک به توسعهدهندگان اجازه نمیدهد که به تعامالت و ارتباطات دوستی بین کاربران دسترسی پیدا کنند .کاربران باید
رضایت خود را به صورت صریح ارائه دهند تا برنامه کاربردی قادر به جمعآوری داده آنها باشد .در نتیجه ،تحقیقی مشاهده نشد که از

تجزیهوتحلیل شبکههای اجتماعی (با استفاده از خزنده )3برای اندازهگیری و پیشبینی مشکالت سالمت روان روی دادههای فیسبوک
استفاده کرده باشد (وانکولپ و همکاران .)2۰۱7 ،این در حالی است که سایتهای میکروبالگینگ ،دسترسی به چنین اطالعاتی را
فراهم میکنند .این سایتها

APIs

را ارائه میدهند که به توسعهدهندگان اجازه میدهد اطالعات مربوط به دنبالکنندگان 4و
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دنبالشوندگان 5را به دست آورند و تعامالت کاربران را نیز به صورت گرافهای شبکه اجتماعی ایجاد کنند .در حوزه جمعآوری دادهها
از کاربران ،بین دریافت دادهها از طریق رضایت شرکت کنندگان و استفاده از عبارات باقاعده جهت جستجوی پستهای مرتبط نیز
تفاوتهایی وجود دارد .گزینه اول میتواند منجر به ارائه جزئیات اختالل روانی از سوی شرکت کنندگان شود و روش دوم ،زمان و هزینه
شناسایی کاربران مبتال به بیماری را کاهش میدهد .بعالوه امکان بهرهگیری از روش دوم در شرایط فقدان دادههای بالینی ،کمک بالدرنگ،

اضافه میکنیم که روش سومی نیز برای به دست آوردن دادهها مورد استفاده قرار میگیرد و آن استفاده از دادههای ارائه شده توسط پروژه
myPersonality

است 6که دادههای شبکه اجتماعی و نتایج آزمونهای روانسنجی را برای تحقیقات دانشگاهی فراهم میکند.

 myPersonalityدر حقیقت یک نرم افزار کاربردی فیسبوک بود که به کاربران اجازه میداد از طریق تکمیل پرسشنامه شخصیت ،در
تحقیق روانشناختی مشارکت کنند .مجموعه دادههای این پروژه شامل امتیازهای کاربر در پنج عامل بزرگ شخصیت است؛ مدل پنج
عامل بزرگ شخصیت که با نامهای  FFM7و  OCEANیا  CANOEنیز شناخته میشود یک آزمون تجربی برای اندازهگیری متغیرهای

شخصیت است که بر اساس آن شخصیت از پنج بعد اصلی روانرنجوری  ،8برونگرایی ،9سازگاری (موافق بودن) ،10استقبال از تجربه11

و وظیفهشناسی (با وجدان بودن) 12تشکیل شده است .این پروژه در سال  2۰۰7توسط دیوید استیلول( 13مدرس دانشگاه کمبریج) کلید
خورد و در سال  2۰۱2به دالیلی انتشار داده را متوقف کرد .همچنین برخی پژوهشها از دادههای تأیید و منتشر شده توسط کمیته علمی
کارگاههای تخصصی جهت تحلیل استفاده میکنند؛ به این صورت که انواع نمرات آزمونهای روانسنجی و دادههای اجتماعی کاربران
برای اهداف دانشگاهی فراهم شده و (تا زمان نگارش این تحقیق) برای پژوهشگران حوزه تحلیل متن قابل استفاده هستند .کارگاه

زبانشناسی محاسباتی و روانشناسی بالینی( )CLPsych( 14لوسادا و کرستانی )2016 ،15و پروژه ( eRisk16لوسادا و همکاران)2020 ،17
از جمله این موارد هستند .با در نظر گرفتن این مسئله که مجموعه دادههای از پیش تعریف شده ،اطالعات محدودی را جهت تحلیل
ارائه میدهند ،در ادامه عمدتا تحقیقاتی را مورد بررسی قرار میدهیم که از رویکرد عبارات با قاعده برای جمعآوری داده استفاده میکنند.
در تمام مطالعات منتخب ،پس از استخراج داده از طریق  APIو قبل از اعمال الگوریتمهای یادگیری ماشین روی دادهها ،چند گام
استاندارد برای ارزیابی پیش از تحلیل باید برداشته شود .نخست ،دادهها پاکسازی شده و پیشپردازش میشوند تا به فرم مورد نیاز
الگوریتمهای تحلیلی تبدیل شوند .سپس ویژگیهای کلیدی مرتبط با حوزه تحقیق برای ساخت مدل فراهم میشوند .بهطورکلی ،این
مرحله شامل استخراج و انتخاب ویژگی ،تولید مجموعهای از ویژگیها برای استفاده در مرحله یادگیری و اعتبارسنجی مدلهای پیشبینی
است .بنابراین توضیحات بخش بعد را با مبحث پیشپردازش دادهها ادامه میدهیم.
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Agreeableness
Openness to experience
12
Conscientiousness
13
David Stillwell
14
https://clpsych.org
15
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یا زمانی که کاربران تمایلی به مشارکت مستقیم نداشته باشند ،به ویژه در کاربردهای دنیای واقعی ،میتواند مثمر ثمر باشد.

 -3-2پیشپردازش داده

از پیشپردازش و آمادهسازی دادهها معموال بهعنوان مهمترین و زمانبرترین مرحله در پروژههای دادهکاوی یاد میشود .چرا که دادههای خام

اغلب ناقص ،مغشوش 1و ناسازگار هستند .به همین جهت مراحل پاکسازی و حذف نمونههای نامناسب ،یکپارچهسازی ،تبدیل و کاهش
داده در پیشپردازش در نظر گرفته میشوند .برای مثال در روش جمع آوری داده با استفاده از کلمات و عبارات کلیدی مرتبط با خودکشی،
درصورتیکه پست بازیابی شده نفی ایده خودکشی ،بحث در مورد خودکشی سایر افراد ،خبر و یا گزارشی دراینباره باشد ،بهعنوان پست
غیر مرتبط در نظر گرفته شده و از مجموعه داده حذف میشود .به همین ترتیب ،در روش تشخیص مبتنی بر اظهارات فرد ،با بررسی انسانی،
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تنها پستهایی که حاوی بیانات فرضی ،2نفی و یا نقل قول 3نباشند بهعنوان نمونه مثبت در نظر گرفته میشوند .همچنین اطالعات و
پرسشنامههای شرکت کنندگان ممکن است حاوی دادههای بیفایده و جزئیات ناقص باشند که بهمنظور بهبود دقت پیشبینی و نتایج
طبقهبندی حذف میشوند .در برخی مطالعات ،اطالعات مربوط به شرکت کنندگانی که مدت زمان کوتاه یا بلندی به تکمیل پرسشنامه
اختصاص داده بودند نیز غیرعادی تلقی شده و مجموعه حذف شدند (تسوگاوا و همکاران2۰۱5 ،4؛ دی چاندهاری و همکاران.)2۰۱۳ ،5

همینطور اگر شرکت کنندهای کمتر از حد آستانه تعریف شده داده منتشر نموده بود در مرحله ارزیابی در نظر گرفته نمیشد (سراویا و

همکاران2۰۱6 ،6؛ لیو و همکاران2۰۱5 ،7؛ بولن و همکاران .)2۰۱۱ ،8در برخی تحقیقات نیز درصورتیکه بین اطالعات وارد شده
صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

شرکت کنندگان در دو پرسشنامه متفاوت همبستگی ضعیفی استنتاج میشد ،دادههای مربوط به آن افراد در مجموعه داده نهایی در نظر گرفته
نمیشدند (تسوگاوا و همکاران.)2۰۱5 ،
بخش دیگری از پاکسازی بر اساس زبان غالب نوشتار انجام میشود؛ به این صورت که متن واجد شرایط باید تا  %7۰انگلیسی تشخیص
داده شود .این کار باعث میشود اطمینان حاصل کنیم که ابزارهای موجود برای تحلیل پستها مناسب هستند .در اکثر مطالعات هر پست
با حذف کلمات اضافه و دادههای کم اهمیت (مانند توییتهای باز نشر شده ،9هشتگها 10و نشانیهای اینترنتی ،)11تبدیل کارکترهای

بزرگ به کوچک 12و بخشبندی 13جمالت پیشپردازش میشود (دو و همکاران2۰۱۸ ،14؛ ما و همکاران2۰۱7 ،15؛ چن و همکاران،16

 .)2۰۱۸شکلکها 17به فرم قابل درک برای ماشین مانند کد اسکی 18تبدیل میشوند و همچنین مرحلهای برای ناشناسسازی 19حسابهای
کاربری در نظر گرفته میشود.
 -3-3استخراج و انتخاب ویژگی

تکنیکهای بسیاری برای استخراج ویژگیهای مناسب جهت پیشبینی مشکالت سالمت روان در کاربران شبکههای اجتماعی مورد استفاده

قرار میگیرند .مطالعات متعددی با بررسی محتویات متنی 20شبکههای اجتماعی تالش کردهاند به این پرسش پاسخ دهند که چه نشانههایی
بیانگر اختالالت روانی هستند .برخی تحقیقات نیز از روشهای جایگزین مانند تحلیل تصویر 21و تعامالت اجتماعی 22استفاده نمودند.

متنکاوی ،تحلیل احساسات و یا عقیدهکاوی 23ابزاری محبوب برای درک عبارت احساسی است که برای طبقهبندی قطبیت 24متن مورد
نظر به دستههای مثبت ،منفی یا خنثی 25بهکار گرفته میشود (سان و همکاران .)2۰۱7 ،26در تجزیهوتحلیل احساسات جنبه گرا ،متنی

غیرساختیافته بهعنوان ورودی دریافت شده و پس از تعیین موجودیتها و ویژگیها ،قطبیت هر ویژگی برای هر موجودیت بهعنوان خروجی
ارائه میشود.
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رایجترین ابزار برای تجزیهوتحلیل متن در تحقیقات روانشناختی لوک ( )LIWC1است .لوک یک نرمافزار کاربردی تحلیل متن شناخته
شده است که اغلب برای به دست آوردن الگوهای زبانی در مطالعات مرتبط استفاده شده است (ریزوال و همکاران2۰2۰ ،؛ چن و
همکاران2۰۱۸ ،؛ الویز و همکاران2۰۱7 ،2؛ چن و همکاران .)2۰۱۸ ،لوک به صورت دستی توسط روانشناسان ساخته شده و مجهز به
مجموعهای از لغتنامههایی است که دستههای گوناگون و معنادار روانشناسی را پوشش میدهند؛ بهطوریکه میتوان از آن برای استخراج
سیگنالهای بالقوه از محتوای متنی (مانند ضمایر شخصی و احساسات مثبت یا منفی) استفاده نمود .لوک بسیاری از ویژگیهای
طبقهبندی شده مانند نقش کلمات در جمله 3و کلمات احساسی را از دادههای متنی استخراج میکند؛ البته الزم به ذکر است که لوک
یک نرم افزار اختصاصی است و کاربران مجبور به خرید مجوز برای استفاده از آن هستند .نحوه عملکرد لوک به این شکل است که
کاربران فایل یا فایلهای مورد نظر خود را بهعنوان ورودی به نرم افزار میدهند و نرم افزار ویژگیهای مرتبط و مقادیر هر ویژگی را بهعنوان
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خروجی برمیگرداند .بنابراین باید در نظر داشت که پایگاه داده ویژگیها در آن بهراحتی قابل تغییر نیست .لوک توسط پژوهشگران حوزه
سالمت روان و شناخ ت جهت شمارش میزان رخداد کلمات بیانگر احساسات و سبک تفکر اجتماعی توسعه یافته که بر مبنای ماژول
تحلیل متن (نوشته شده به زبان جاوا) و مجموعهای از دیکشنریهای تعریف شده عمل میکند .در لوک ماژول تحلیل متن در عمل
مقایسهای ،درصد کلمات مطابق با دیکشنری را مشخص میکند؛ بهاینترتیب مشخص میشود که کدام کلمه به کدام دسته روانشناختی
تعریف شده مرتبط است.

ریشه کلمات و شکلکهای منتخب است؛ بهطوریکه برای هر کلمه د ر دیکشنری یک یا چند دسته تعریف شده است .برای مثال کلمه
” “Criedجزئی از پنج دسته غمواندوه ،4احساس منفی ،5تأثیر کلی ،6فعل 7و تمرکز بر گذشته 8است .از این رو ،اگر کلمه ” “Criedدر
متن هدف مشاهده شود امتیاز هر یک از این پنج دسته افزایش مییابد .همانطور که از مثال قابل تصور است بسیاری از دستههای لوک
 2۰۱5بهصورت سلسلهمراتبی درنظر گرفته شدهاند .به این معنی که تمام کلمات مرتبط با دسته غمواندوه ،بهعنوان کلمات مرتبط با
دستههای احساس منفی و تأثیر کلی نیز تعبیر میشوند.9
برای رفع موانع در استفاده از لوک ،ابزارهای جایگزینی جهت استخراج ویژگیها معرفی شدهاند که البته نسبتا محدود بوده و تنها قادر به
استخراج برخی ویژگیها هستند WordNet .یک لغتنامه بزرگ انگلیسی است که میتواند برای استخراج نقش کلمات در متن و یافتن

معنای 10کلمه استفاده شودOpinionFinder .11

(ویلسون و همکاران )2005 ،12و ( SentiStrengthتلوال و همکاران )2۰۱۰ ،13نیز

از ابزارهای محبوب تجزیهوتحلیل احساسات هستند که غالبا در مقاالت تحقیقاتی منتخب برای کمیسازی احساسات در عبارات متنی

مورد استفاده قرار گرفتهاند (بولن و همکاران2۰۱۱ ،14؛ دوراهیم و کاسکن ،OpinionFinder .)2۰۱5 ،15ذهنیت ،عینیت و تحلیل

احساسات را ارائه میکند OpinionFinder .در واقع یک سیستم پردازش اسناد است که توسط محققان دانشگاه پیتسبورگ ،دانشگاه
کرنل و دانشگاه یوتا ساخته شد و بهطور خودکار جمالت ذهنی 16و همچنین جنبههای مختلف ذهنیت در جمالت (شامل عواملی 17که

منبع نظر هستند ،عبارات مستقیم ذهنی ،18رویدادهای سخنرانی 19و عبارات احساسی را شناسایی میکند (و یلسون و همکاران.)2005 ،

 Malletیک ابزار پردازش زبان طبیعی مفید طبقهبندی 20و یا خوشهبندی 21اسناد ،ایجاد موضوعات و برچسبگذاری توالی 22است.23
 SentiStrengthنیز قطبیت بین کلمات مثبت و منفی و سطوح قدرت کلمات مثبت و منفی را در یک پیام متنی ارزیابی میکند.24
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لوک  2۰۱5دارای سه دیکشنری داخلی است :دیکشنری لوک  2۰۰7 ،2۰۱5و  .2۰۰۱دیکشنری لوک  2۰۱5شامل حدود  64۰۰کلمه،

همچنین ابزارهای سفارشی برای تحلیل احساسات توسعه یافتهاند و برخی تحقیقات برای این منظور از معیارهای عاطفی برای کلمات
انگلیسی 1استفاده نمودند (برادلی و النگ.)1999 ،2
بعالوه ،در چند کار از تکنیکهای مدلسازی موضوع 3مانند تخصیص پنهان دیریکله )LDA( 4بهعنوان یک روش مفید و قدرتمند برای
ایجاد مدلهای موضوعی و بخشی از تجزیهوتحلیل محتوا برای آشکارسازی موضوعات نهفته در پستهای کاربر استفاده شده است (پائول
و دردز2۰۱۱ ،5؛ جی و همکاران .)2۰۱۸ ،6مدلسازی موضوع روشی برای تجزیهوتحلیل حجم زیادی از متن بدون برچسب ،برای کشف
ساختارهای معنایی مخفی است؛ که در آن «موضوع» شامل خوشهای از کلمات است که اغلب با هم رخ میدهند .در واقع مدلهای
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موضوع با استفاده از سرنخهای متنی ،کلماتی با معانی مشابه را به یکدیگر متصل و کلماتی با معانی مختلف را از یکدیگر تفکیک میکنند.

بنابراین  ، LDAموضوعات پنهان را بر اساس توزیع کلمه و سپس تخصیص موضوع به هر سند تحلیل میکند (بلی و همکاران.)2۰۰۳ ،7
از دیگر ابزارهای موجود در این زمینه  Part-of-speech Taggerاست که با برچسبگذاری هر کلمه از متن ،نقش آن کلمه را مشخص
میکند.8
مرحله انتخاب ویژگی ،زیرمجموعهای مرتبط از ویژگیهای موجود را که قادر به پیشبینی عالئم اختالالت روانی هستند با اجتناب از

صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

بیشبرازش 9جداسازی میکند .هدف از تجزیهوتحلیلهای آماری 10معموال کشف مجموعه پارامترهایی است که میتوانند افراد دارای
اختالل را از سایر افراد متمایز کنند؛ از جمله موارد استفاده شده در تحقیقات مرتبط میتوان به ضریب همبستگی پیرسون ،11ضریب

همبستگی رتبه اسپیرمن 12و آزمون یو مان-ویتنی 13اشاره کرد .همچنین در بررسیها جهت کاهش ابعاد ویژگیها ،از روشهای تحلیل

مولفههای اصلی ( PCA ،)PCA14تصادفی ،15شبکه عصبی پیچشی 16با روش خودرمزگذار متقابل ،17روش گامبهگام حریصانه روبهجلو،18

رگرسیون لجستیک دودویی ،19روش نسبت بهره 20و روش نجات 21نیز استفاده میشود .بعالوه چند تحقیق محدود ،استفاده از روشهای
مختلف یادگیری ماشین را برای یافتن ویژگیهای مرتبط مورد بررسی قرار دادند (هوآنگ و همکاران2014 ،22؛ وانگ و همکاران،23

 .)2020بهاینترتیب برای ورود به مرحله ساخت مدل ،پس از پیشپردازش دادهها ،مراحل استخراج ویژگی جهت انتخاب ویژگیهای
مفید و پر اهمیت صورت میگیرد .در این مرحله با استفاده از رویکردهای انتخاب ویژگی و بهمنظور کاهش زمان آموزش ،سهولت تفسیر،
بهبود احتمال تعمیم 24و جلوگیری از بیشبرازش ،زیرمجموعهای از ویژگیهای مرتبط انتخاب خواهند شد.
 -3-4ساخت مدل پیشبینی

در این مرحله با استفاده از و یژگیهای منتخب و برچسبهای دسته ،یک مدل طبقهبندی باینری با نظارت آموزش داده میشود تا بتوان با
استفاده از الگوهای آموخته شده ،برچسب دسته را برای مجموعه دادههای دیده نشده پیشبینی نمود .الزم به توضیح است که توسعه
روش های یادگیری محور اصلی این پژوهش نیست ،بله هدف از این تحقیق کشف و مطالعه ویژگیهای جدیدی است که میتوانند در
آموزش مدل طبقه بندی مورد استفاده قرار گیرند و منجر به کشف الگوها و روابط پنهان در دادهها شوند .متداولترین روشهای یادگیری
ماشین برای پیشبینی اختالل روانی ،ماشین بردار پشتیبان )SVM( 25با هستههای 26متفاوت مانند خطی 27و تابع پایه شعاعی)RBF( 28

(تسوگاوا و همکاران2۰۱5 ،؛ دی چاندهاری و همکاران2۰۱۳ ،؛ کانگ و همکاران2۰۱6 ،29؛ وانگ و همکاران2۰۱7 ،؛ پروتیک پیترو و

همکاران2۰۱5 ،30؛ برنپ و همکاران2۰۱5 ،31؛ نگوین و همکاران ،)2۰۱4 ،32انواع متفاوت رگرسیون 33مانند خطی ،لگاریتمی خطی34
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Bradley and Lang
3
Topic modeling
4
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Ji et al.
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16
)Convolutional Neural Network (CNN
17
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و لجستیک( 1کوپر اسمیت و همکاران2۰۱4 ،؛ ین و همکاران2۰۱9 ،2؛ هو و همکاران2۰۱5 ،3؛ کوپر اسمیت و همکاران2۰۱6 ،؛

گوآن و همکاران ،)2۰۱5 ،4بیز ساده( 5هوآنگ و همکاران2۰۱4 ،؛ وانگ و همکاران2۰۱7 ،؛ نگوین و همکاران ،)2۰۱4 ،درخت

تصمیم( 6هوآنگ و همکاران2۰۱4 ،؛ نگوین و همکاران )2۰۱4 ،و جنگل تصادفی( 7سراویا و همکاران2۰۱6 ،؛ هوآنگ و همکاران،

2۰۱4؛ اورابی و همکاران )2۰۱۸ ،8هستند .همچنین در چند تحقیق از رویکردهای یادگیری عمیق برای تشخیص افراد مبتال به افسردگی

(وانگ و همکاران2۰2۰ ،؛ ونگ )2۰۱5 ،9ورد استفاده قرار گیرند .برای ساخت یک مدل پیشگو ،مجموعهای از ویژگیها با هدف

یادگیری الگوها انتخاب شده و بهعنوان دادههای آموزشی 10الگوریتمهای یادگیری ماشین در نظر گرفته میشوند .با توجه به اینکه در
تحقیقات مورد مطالعه از مجموعه دادههای حاوی برچسب استفاده شده ،رویکرد مدنظر در تمام موارد یادگیری بانظارت است؛ تا مدل
بتواند بر مبنای این دادهها ،دسته ورودیهای بدون برچسب را تشخیص دهد .از جمله مطرحترین تکنیکهای استفاده شده برای این
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اوانی استفاده میتوان سه گروه روشهای مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان ،روشهای مبتنی بر رگرسیون ،بیز ساده و
منظور ،به
ِ
ترتیب فر ِ

درختهای تصمیم را نام برد .در گام بعد ،پس از ساخت و توسعه مدل پیشبینی ،الزم است تا سازوکاری برای سنجش میزان دقت و
اطمینانپذیری آن در نظر گرفته شود.
 -3-5تأیید مدل

نتایج هستند که در ادبیات تحقیق برای ارزیابی عملکرد مدل یادگیری مورد استفاده قرار میگیرند .بنابراین پس از ساخت مدل ،عملکرد
آن با استفاده از مجموعه داده آزمایشی ارزیابی میشود .رایجترین روش اعتبارسنجی ،روش اعتبارسنجی متقابل n-fold 14است .در
روش اعتبارسنجی متقابل بهطورکلی یک دور از اعتبارسنجی ضربدری شامل افراز دادهها به دو زیرمجموعه مکمل ،انجام تحلیل بر روی
یکی از آن زیرمجموعهها (دادههای آموزشی) و اعتبارسنجی تحلیل با استفاده از دادههای مجموعه دیگر (دادههای آزمون) انجام میشود.
برای کاهش پراکندگی ،عمل اعتبارسنجی چندین بار با افرازهای مختلف صورت میگیرد و از نتایج اعتبارسنجیها میانگین گرفته
میشود .در اعتبارسنجی متقابل  ،n-foldدادهها به  nزیرمجموعه افراز میشوند و از این  nزیرمجموعه ،هر بار یکی برای اعتبارسنجی و
 n-1تای دیگر برای آموزش بهکار میروند .این روال  nبار تکرار میشود و همه دادهها دقیقا یکبار برای آموزش و یکبار برای اعتبارسنجی
استفاده میشوند .در نهایت میانگین نتیجه این  nبار اعتبارسنجی ،بهعنوان یک تخمین نهایی برگزیده میشود (کولکارنی .)2۰۱۸ ،15در
مدلسازی پژوهشهای انجام شده در زمینه تحقیق ،عمدتا روش اعتبارسنجی ده الیه و در برخی موارد پنج الیه استفاده شده است .چند

پژوهش نیز از  LOOCV16که نوع دیگری از اعتبارسنجی متقابل است استفاده نمودهاند (وانکولپ و همکاران .)2۰۱7 ،عالوه بر تقسیم
داده به مجموعه دادههای آموزش و آزمون ،برخی مطالعات با جمعآوری مجموعه داده جدید و بهوسیله مقایسه نتایج پیشبینی با

مجموعهای از آمار شناختهشده (مانند نرخ افسردگی در شهرهای ایاالت متحده ،بررسی رضایت دانشجویان و درصد نشاط ملی

ناخالص )17به ارزیابی دقت مدل خود پرداختند .با بررسی توزیع اختالالت روان در پژوهشهای مرتبط در مییابیم که عمده مقاالت،

بر مسئله افسردگی متمرکز هستند که نشان دهنده اهمیت این اختالل در بین اختالالت روانی است (وانکولپ و همکاران.)2۰۱7 ،
کولکارنی ،در تحقیق خود با توجه به اینکه تشخیص افسردگی از رسانههای اجتماعی بهعنوان یک مسئله طبقهبندی در زمینه پردازش
زبان طبیعی مطرح میشود ،به بررسی روشهای پردازش زبان طبیعی موفق در استخراج اطالعات از متن ،برای بهبود تشخیص افسردگی
پرداخت .روشهای پردازش زبان طبیعی استخراج ویژگی را با هدف بازنمایی سند 18انجام میدهند .موضوع قابل توجه در تشخیص

افسردگی از طریق رسانههای اجتماعی ،کمبود داده برای کاربران مبتال و اغتشاش 19ذاتی دادهها است .به همین منظور کولکارنی استفاده

از بازنماییهای توزیع شده لغت ( )DTRs20را برای استفاده در روشهای یادگیری ماشین بانظارت بررسی کرد تا بتواند در محیط
رسانه های اجتماعی بازنمایی مناسبی داشته باشد و در نهایت کاربران هدف را درست طبقهبندی کند .نتایج ارزیابی او نشان داد DTRs
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Accuracy
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13
Recall
14
Cross-validation
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Kulkarni
16
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17
)Gross national happiness (GNH
18
Document representation
19
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20
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Logistic
Yin et al.
3
Hu et al.
4
Guan et al.
5
Naïve Bayes
6
Decision tree
7
Random forest
8
Orabi et al.
9
Wong
10
Train dataset

توسعه سیستم های پشتیبان تصمیم بالینی در روانپزشکی با استفاده از داده های میکروبالگینگ

یافتهها دقت طبقهبندی ،11ماتریس درهمریختگی ،صحت ،12فراخوانی  13و معیار F1پراستفادهترین معیارها و ابزارهای بصریسازی

میتواند کمی مؤثرتر از روشهای بازنمایی سنتی مانند کیسهکلمات )BOW( 1و بازنمایی بر اساس تعبیه کلمه 2عصبی عمل میکند .او
همچنین ادعا میکند که بر اساس معیار جدید هرمی 3در بازنمایی سند ،در تشخیص زودهنگام افسردگی به پایینترین میزان خطای
تشخیص ریسک زودهنگام )ERDE( 4رسیده است (کوپر اسمیت و همکاران .2۰۱4 ،کوپر اسمیت و همکارانش ( )2۰۱4نیز نشان دادند
که استفاده از روشهای پردازش زبان طبیعی روی دادههای اجتماعی ،اختالالت روانی خاص مانند اضطراب پس از سانحه ،افسردگی،
اختالل دوقطبی و اختالل عاطفی فصلی ( )SADرا افشا میکند .آنها همچنان تأکید کردند که الگوهای مربوط به زبان ،استفاده از ضمایر
اول شخص ،کلمات بیانگر احساس عصبانیت 5و احساسات منفی گوناگون با اختالالت روانی رابطه زیادی دارند (پنه بیکر و همکاران،6
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 )2015که بخشی از این نتایج با استفاده از لوک (محمد و تورنی )2۰۱۳ ،7تحلیل شده است .بااینحال ،به غیر از پستها ،اطالعات
دیگری (مانند شرح حال کاربر )8در دادههای اجتماعی وجود دارند که میتوانند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

 -4پیکربندی و تحلیل تجربی
بر مبنای گزارش مقاالت پیشین ،تعداد کم شرکتکنندگان ،هزینه قابل توجه و فرآیند بسیار زمانبر ،از مشکالت عمده به دست آوردن داده
به واسطه رضایت کاربر است (کوپر اسمیت و همکاران2014 ،؛ ریزوال و همکاران .)20220 ،همچنین ،کاربران دارای اختالل ،تمایل
صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

چندانی به مشارکت در پروژههای تحقیقاتی ندارند .عالوه بر این ،در ارزیابی این روش شکافهای زمانی زیادی وجود دارد و با توجه به
اینکه شناسایی عوامل خطر مرتبط با اختالالت روان در بسیاری از موارد نیازمند مداخالت فوری است ،این مسئله توسعه برنامههای مداخله
مؤثر را محدود میکند (دی چاندهاری .)2013 ،به همین دلیل بسیاری از محققان پیشنهاد میکنند که از عبارات قاعده به همراه
حاشیهنویسی انسانی برای ارزیابی استفاده شود؛ البته ما معتقدیم میتوان با ارائه مکانیزمی خودکار ،باز هم این روند را تسهیل نمود .گذشته
از این ،اکثر تحقیقات گذشته ،تحلیل خود را روی بخش کوچکی از جامعه (با تعریف گروهی مشخص) انجام دادهاند و ازاینرو بسیاری
از روشهای ارائه شده ،کاربرد عملی در دنیای واقعی ندارند .بعالوه ،انواع متنوعی از دادهها ،با ویژگیهای متفاوت در شبکههای اجتماعی
وجود دارند که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتهاند ،درحالیکه عمده تحقیقات بر دادههای متنی و تنها پستهای کاربر متمرکز هستند .به
همین جهت در این بخش از مقاله سعی می شود با ارائه چارچوبی کاربردی جهت پیشبینی اختالل روانی مشخص و همینطور
تجزیهوتحلیل نتایج با مدلها و معیارهای متفاوت به بخشی از این خل پاسخ داده شود.
 -4-1مجموعه داده

در میان شبکههای اجتماعی ،توییتر همواره یکی از مناسبترین منابع جهت تحلیل بوده و همانطور که در سوابق تحقیق شرح داده شد،
طیف وسیعی از تحقیقات روی آن صورت گرفته است .ما نیز بهمنظور شناسایی ویژگیهای کاربران آنالین مبتال به افسردگی ،از توییتر

بهعنوان منبع داده استفاده میکنیم .ویژگیهای مورد مطالعه این پژوهش متن شرح حال 9و توییتهای 10کاربر هستند؛ بهطوریکه پس از
فاز جمعآوری و پیشپردازش الزم ،تحلیل هرکدام به صورت جداگانه انجام شده و سپس مورد ارزیابی مقایسهای قرار میگیرند .ازآنجاکه
بسیاری از کاربران تمایل دارند اطالعات مربوط به وضعیت/وضعیت روانی خود را به صورت عمومی افشا کنند ،در این گام بر مبنای
تشخیص استفاده شده در تحقیقات
اظهارات کاربر ،ابتدا پست های تشخیصی را با استفاده از عبارات با قاعده (مطابق نمونه گزارشهای
ِ

گذشته (کوپر اسمیت و همکاران2۰۱4 ،؛ لوسادا و کرستانی2۰۱6 ،؛ ریزوال و همکاران )2۰2۰ ،و با بهرهگیری از  APIتوییتر جمعآوری

می کنیم .در گام بعد الزم است اطمینان حاصل شود که توییتهای جمعآوری شده ،گزارشی واقعی از وضعیت فرد باشند و کاربر آنالین
واقعا از بیماری روانی رنج ببرد .برچسبگذاری دستی توسط حاشیهنویسان انسانی ،از جمله پزشکان یا متخصصان قابل اعتماد و
جمعسپاری میتوانند گزینه های ایده آلی باشند ،اما منجر به صرف زمان بسیار زیاد شده و عمال در حجم باالی داده امکانپذیر نیست.
بااینحال ،برخی از مراحل پیشپردازش میتواند به شکل قابل توجهی به دستیابی به دادههای هدف کمک کند .ریزوال و همکاران ()2۰2۰
اخیرا روشی را برای جمعآوری خودکار نمونه پستهای افسردگی در انجمنهای ردیت 11ارائه دادهاند .آنها دو روش ابتکاری برای پاالیش
پستهای غیر مفید کاربر و مشخص کردن عالئم افسردگی پیشنهاد دادند .اولین روش اکتشافی ،امتیاز قطبیت احساسات 12را در نظر
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Pennebaker et al.
2

میگیرد و روش دوم ،از شباهت موضوعی 1و ردهبندی 2افسردگی استفاده میکند .نتایج به دست آمده نشان میدهد که روش اول (قطبیت
احساسات) از دقت قابل قبولی برخوردار است .با الهام از این آزمایش ،گام اول پیشپردازش را اجرا میکنیم و در گام دوم با استفاده از
واژهنامه احساسات ( NRCمعروف به ( )EmoLexچوآ و همکاران )2019 ،3که ارتباط بین فهرستی از کلمات انگلیسی و هشت احساس
پایه (ترس ،4انتظار ،5اعتماد ،6شادی ،7خشم ،8تعجب ،9غم و انزجار) را مشخص میکند ،موارد حاوی احساس غم و انزجار را در نظر

میگیریم .کاربران کاندید میتوانند بهعنوان گزینههای احتمالی برای تشکیل گروه تشخیص داده شده (  )𝐷+در نظر گرفته شوند .با توجه
به اینکه هر کاربر در توییتر با یک شناسه 10شناسایی میشود ،در مرحله بعد اطالعات مورد نیاز کاربران کاندید توسط شناسه منحصربهفرد
آنها به وسیله  APIجمعآوری میشود .به شیوهای مشابه ،برای انتخاب مجموعهای از کاربران که دارای اختالل افسردگی نبوده و نماینده
عموم جامعه هستند (  ،)𝐷−توییتهای حاوی کلمه کلیدی ”( “theبدون در نظر گرفتن معیارهای قطبیت و احساسات) جمعآوری
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میشوند و کاربران خروجی این روند را بهعنوان کاندیدهای گروه کنترل در نظر میگیریم ( 𝑢 .)𝐷−جهت اطمینان از عدم تداخل در روند
آموزش کاربران همپوشان از مجموعه  𝐷−حذف میشوند .با در نظر گرفتن قوانین بازیابی  APIو گامهای پیش پردازش شرح داده شده،
مجموعه  𝐷+شامل  ۱۱,۸9۰,6۳2توییت و  55۳متن شرح حال و مجموعه  𝐷−شامل  ۱6,62۳,۱64توییت و  57۰متن شرح حال
جهت تجزیهوتحلیل خواهد بود.

بر مبنای این ایده که کلماتی که شخص استفاده میکند بیانگر افکار ،عواطف و وضعیت ذهنی او هستند ،در این بخش ما دو نوع ویژگی
زبانی را مورد بررسی قرار میدهیم :ویژگیهای لوک و مدلهای زبانی .ما از لوک بهعنوان بخشی از تجزیهوتحلیل و همچنین بهعنوان
منبعی برای ویژگیها استفاده میکنیم .همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد ،لوک ابزاری برای تجزیهوتحلیل متن ،ارزیابی
بخش های روانشناختی ،شناختی و ساختاری متن معینی است که از فرهنگ لغتی متشکل از کلمات و دستههای طبقهبندی شده متفاوت
(به شکل مجموعه و زیرمجموعه) استفاده میکند؛ در نتیجه هر موجودیت ورودی به لوک میتواند به یک یا بیش از یک دسته تعلق داشته
باشد .بهاینترتیب در این فاز بعد از مراحل پیشپردازش الزم ،کیسهای از لغات یا  BoWرا بر مبنای متن شرح حال و توییتهای
جمعآوری شده ،به صورت جداگانه تولید میکنیم و به همراه  BoVWاز بخش قبل ،بهعنوان چهار ورودی این مرحله در نظر میگیریم.
در نتیجه ،ما امتیاز دستههای مربوط به هر ورودی را خواهیم داشت .انتظار داریم که  BoWو  BoVWدر تجزیهوتحلیل لوک ،نشانههای
معناداری را در تشخیص گروه کاربران (از منظر روانشناسی) مشخص کنند ،وابستگی معنادار متفاوتی بین آنها وجود داشته باشد و یا
دارای نقاط مکمل یکدیگر باشند .همچنین ،ما از مدلهای زبان  n-gramاستفاده میکنیم تا احتمال توالی کارکترها یا لغات را تخمین
12
11
سنتی
بزنیم .بهدلیل کوتاهنویسیها و غلطهای امالیی در متون موجود در شبکههای اجتماعی (بهویژه توییتر) ،استفاده از رویکردهای ِ
مبتنی بر کلمه نمیتواند نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد .به همین جهت ،مجددا پس از انجام پیشپردازش الزم (مانند حذف کلمات

اضافه) ،از دو مدل زبانی استفاده میکنیم:

n-gram

کارکتر ،شامل  2-gramsو  4-gramsو  n-gramلغت ،شامل  unigramsو

 .bigramsما همچنین برای استخراج ویژگیها از تکنیک  tf-idfبهره میگیریم و در مرحله بعد ،از این ویژگیها در واحد طبقهبندی
استفاده خواهیم نمود.
 -4-3طبقهبندی

ما انتظار داریم که چارچوب ارائه شده ،با حصول دقت مناسب در مدلهای پیشبینی ،نقاط قوت ویژگیهای منتخب را دنبال کند .در

این بخش ،بهمنظور ارزیابی روش پیشنهادی ،عالوه بر مقایسه عملکرد ویژگیهای تعریف شده ،طبقهبندی رگرسیون لجستیک 13را
بهعنوان طبقهبندی معیار 14ایجاد نموده و با پیادهسازی روشهای طبقهبندی دیگر و بررسی دقت پیشبینی ،روش ارائه شده را مورد
آزمایش قرار میدهیم و در نهایت یافتهها را ارائه خواهیم نمود .برای بررسی جامعتر ،عالوه بر طبقهبندی معیار ،ما سه روش طبقهبندی

8

1

9

2

Anger
Surprise
10
ID
11
Shortening
12
Spelling errors
13
Logistic regression
14
Benchmark

Topical similarity
Taxonomy
3
Chua et al.
4
Fear
5
Anticipation
6
Trust
7
Joy
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 -4-2استخراج اطالعات زبانی

ماشین بردار پشتیبان خطی ،1کتبوست 2و پرسپترون چند الیه )MLP( 3را روی ویژگیها اعمال نموده و برای پیادهسازی هر طبقهبندی از
روش اعتبارسنجی متقابل  10-foldجهت تأیید نتایج استفاده میکنیم .در نهایت برای ارزیابی تکنیکهای طبقهبندی از معیارهای ارزیابی
استاندارد مانند دقت برآورد و امتیاز  ،F1شامل صحت و فراخوانی استفاده میشود که به ماتریس درهمریختگی و اطالعات مربوط به نتایج
پیشبینی متکی هستند و به شرح زیر تعریف میشوند.
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معیارهای ارزیابی تعریف شده ،در جدول  ،۱شکل  ۳و شکل  4ارائه شدهاند که به ما امکان بررسی دقیق خروجیها را میدهند .همانطور
صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

که در نتایج مشخص شده ،بهترین دقت با استفاده از تجزیهوتحلیل توییتها و به طور ویژه در الگوریتم کتبوست ( )9۸%حاصل شده
است و در ویژگی شرح حال طبقهبندی  ،)%92( MLPبیشترین دقت را کسب نموده است .امتیاز به دست آماده در  F1نیز نشان دهنده
همین ترتیب است .برای نگاه دقیقتر به جزئیات تجزیهوتحلیل ویژگیها در نوع ویژگی توییت ،شکل  ۳را در نظر میگیریم که در آن باالترین
دقت به دست آماده در آزمایش اعتبارسنجی متقابل ترسیم شده است.
جدول  -1مقایسه خروجی روشهای تجزیهوتحلیل متفاوت.
Table 1- Comparison of different analysis methods.
Bio Descriprion
Accuracy
F1
0.61 0.58
0.58 0.58
0.67 0.62
0.63 0.54
0.54 0.38
0.60 0.59
0.58 0.57
0.71 0.70
0.76 0.77
0.54 0.42
0.58 0.57
0.59 0.58
0.67 0.63
0.60 0.50
0.53 0.27
0.60 0.57
0.53 0.52
0.83 0.82
0.72 0.69
0.52 0.62

Tweets
Accuracy
F1
0.67 0.68
0.65 0.64
0.71 0.70
0.75 0.75
0.75 0.75
0.72 0.74
0.64 0.63
0.71 0.70
0.74 0.74
0.74 0.74
0.73 0.73
0.65 0.64
0.74 0.73
0.88 0.87
0.91 0.89
0.73 0.74
0.61 0.61
0.68 0.68
0.70 0.70
0.70 0.70

Methods
LIWC
Char2
Char4
Word1
Word2
LIWC
Char2
Char4
Word1
Word2
LIWC
Char2
Char4
Word1
Word2
LIWC
Char2
Char4
Word1
Word2

Classifier
Logistic
Regression

Linear
SVM

Catboost

MLP

همانطور که از نتایج مشخص است Bigram ،کلمه بهعنوان یک ویژگی واحد ،تا حد محسوسی نسبت به سایر ویژگیها برتری دارد.
 Unigramکلمه با دقت  ،95%لوک و  Four-gramکاراکتر با دقت  ،۸۱%و در نهایت  Bigramکاراکتر با  7۱%نیز به ترتیب در
جایگاههای بعدی قرار میگیرند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که الف) توییتهای اخیر بازیابی شده از کاربر میتوانند ویژگی قدرتمندی

در تشخیص حالت روحی 4کاربر باشد و ب) درصورتیکه در شرایطی نتوانیم بنا به دالیلی مانند دسترسی محدود و یا تعداد کم به توییتها
دسترسی پیدا کنیم ،اطالعات عمومی کاربر میتوانند نقش مؤثری در تشخیص وضعیت کاربر داشته باشند .نکته جالبتر اینجا است که
متن شرح حال در عین کوتاهی میتواند عالئم افسردگی را با دقت  92%نشان دهد؛ درحالیکه نه تنها در مقایسه با توییتها ،جزء اطالعات

Multilayer perceptron
Mood

3
4

Linear SVM
Catboost

1
2

عمومی نمایه کاربری است و در دسترس قرار دارد ،بلکه در مقایسه با سایر روندها حجم به مراتب کمتری داشته (ماکزیمم  2۸۰کاراکتر)
و به طبع آن سازوکار تحلیل کوتاهتری را میطلبد .برای درک بهتر تأثیر این ویژگی ،روشهای متفاوت تجزیهوتحلیل را در شکل  4مقایسه
نمودیم.
MLP

Catboost

0.58

0.58

0.56

0.59

0.64

0.68

0.77

0.82

0.92

0.82

0.79

0.78

0.68

0.59

0.64

0.64

0.63

0.66

0.68

0.64

CHAR
BIGRAMS

ACCURACY

WORD
UNIGRAMS

CHAR FOURGRAMS

LIWC

شکل  -3مقایسه دقت به دست آماده در روشهای متفاوت تجزیهوتحلیل توییت.
Figure 3- Comparison of the accuracy achieved by tweets analyzing methods.

MLP
0.95

0.98

Catboost

Linear SVM

Logistic Regression

0.78

0.80

0.83

0.76

0.79

0.79

0.80

0.81

0.78

0.77

0.70

0.70

0.68

0.70

0.79

0.81

0.79

0.72

ACCURACY

WORD
BIGRAMS

WORD
UNIGRAMS

CHAR FOURGRAMS

CHAR
BIGRAMS

LIWC

شکل  -4مقایسه دقت به دست آماده در روشهای متفاوت تجزیهوتحلیل شرح حال.
Figure 4- Comparison of the accuracy achieved by bios analyzing methods.

بر این اساس four-gram ،کاراکتر با دقت باالی  92%با استفاده از  ،MLPمیتواند ویژگی قابل قبولی جهت پیشبینی باشدUnigram .

کلمه با دقت  ۸2%با استفاده از بردار ماشین پشتیبان و در نهایت  Bigramکاراکتر با دقت  6۸%با استفاده از کتبوست به ترتیب در
جایگاههای بعدی قرار میگیرند .همچنین مشاهده شد که ویژگیهای استخراج شده از لوک میتواند در تفکیک دو گروه تأثیرگذار باشد
اما ویژگی مطلوبی در مقایسه با سایر روشهای تحلیل نیست .در نهایت ،میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهای bigramهای کلمه در
توییتها و four-gramهای کاراکتر در شرح حال ،دو مورد از قویترین ویژگیها برای پیشبینی عالئم افسردگی در رویکرد مورد بحث
هستند و میتوانند عملکرد مناسبی در تفکیک کالسهای هدف داشته باشند.
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WORD
BIGRAMS

Linear SVM

Logistic Regression

 -5جمعبندی ،مسائل باز و پیشنهادها
نتایج تجزیهوتحلیل تأیید میکنند که جمعآوری خودکار دادهها میتواند یک روش عملی و مقرونبهصرفه ،با صرف زمانی بسیار کوتاهتر
نسبت به روشهای سنتی باشد .این رویکرد همچنان میتواند برای مسائل مشابه (مانند چارچوبهای پیشگیری از آسیب به خود و
خودکشی یا بررسی سایر اختالالت روانی) با کمی تغییر در گام پاالیش اولیه مورد استفاده قرار گیرد .این چارچوب همچنین میتواند

بهعنوان یک روش سبک وزن 1در قالب سیستمهای پیشتیبان تصمیم بالینی ،برای تسهیل تصمیمات تشخیصی متخصصان و یا بهعنوان
ابزاری برای پیشگیری و مداخالت در بستر شبکههای اجتماعی استفاده شود.
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هدف از این مقاله شناسایی نقشه راه درباره چگونگی پیشبینی اختالالت روانی از طریق کاوش دادههای اجتماعی بود که میتواند منجر به
ایجاد سیستمهای تصمیم یار روانشناختی و تسهیل فرآیند تشخیص شود .همچنین اشاره شد که خروجی پژوهشهای این زمینه میتوانند
گام مؤثری در توسعه ابزارهای پیشگیری از آسیب در سکوهای اجتماعی تلقی شوند .در این تحقیق ضمن تشریح مفاهیم پایه و ادبیات
تحقیق ،تازهترین پژوهشهای زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با شناخت چالشها و مسائل باز حوزه ،مثالی کاربردی با تکیه بر
جمعآوری خودکار نمونهها ارائه شد .در روش پیادهسازی شده ،پس از گام جمعآوری و پاالیش اولیه ،ویژگیهای مورد نظر از مجموعه داده

صفا و همکاران  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه259-276 :

استخراج شد و مراحل پیشپردازش به صورت جداگانه روی مجموعهها اعمال شد .سپس ضمن تکرار یافتههای قبلی بهمنظور صحت
سنجی تحلیل ،تالش شد ارتباط بین عالئم افسردگی ،ویژگیهای نمایه و به طور مشخص استفاده از زبان از طریق تجزیهوتحلیل واژهنامه
و تکنیکهای پردازش زبان طبیعی مشخص شود .در این بررسی ویژگی متن شرح حال نیز بهعنوان ویژگی عمومی در دسترس مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت که پیش از این در تحقیقات مرتبط بررسی نشده بودند .در نهایت ،نتایج پیادهسازی و یافتهها الگوی مشخصی را
بین کاربران دو گروه نمایش دادند که میتواند مالک ارزیابیهای آینده قرار گیرد .ما معتقدیم که مفاهیم ارائه شده میتوانند در گام اول منجر
به شکلگیری مجموعه دادهای جهت پیش برد تحقیقات این حوزه شده و تحلیل اطالعات متفاوت نمایه کاربر را ممکن سازد ،و در گام بعد،
مبتالیان بالقوه افسردگی را بر اساس اطالعات استخراج شده از نمایه (نه تنها توییتها) شناسایی کند .همچنین با توجه به نتایج حاصل از
این مطالعه و اثبات مفهوم ،به نظر میرسد میتوان از روش پیشنهادی بهعنوان یک ابزار مکمل برای نظارت بر وضعیت سالمت روانی
افرادی که به طور مکرر در سکوهای اجتماعی (به طور خاص توییتر) فعالیت دارند ،با اهداف گوناگون استفاده نمود.
در پایان اشاره میکنیم عالوه بر متن شرح حال و توییتها ،اطالعات دیگری نیز وجود دارند که ما معتقدیم میتوانند دقت تشخیص را
افزایش دهند .این اطالعات شامل هشتگها و اطالعات زمینه هستند .تجزیهوتحلیل ساختار شبکههای اجتماعی (از دیدگاه تحلیل گراف)
نیز ابزار حائز اهمیت دیگری است که میتواند برای بررسی شیوع بیماریهای روانی در بین کاربران آنالین مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین
تحقیقات آینده ما بر سایر انواع داده و تجزیهوتحلیل بیشتر ویژگیهای مشتق شده متمرکز خواهد بود.

تعارض با منافع
نویسندگان اعالم میدارند که هیچ تضادی در منافع در مورد انتشار این مقاله وجود ندارد.
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