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Abstract
Recently, research has been conducted on the use of social networks as a new
platform for identifying people with mental disorders. In addition, because of
the complexity of diagnosing psychological diseases using conventional
methods, the use of machine learning for identifying theses psychological
diseases is increasing. The goal of this article was to systematically review the
research conducted using social media data for predicting and diagnosing
psychological disorders with the help of machine learning. Based on
systematic review on the Prisma method, the aim of this article was achieved
through searching the main keywords of diagnosis and the prediction of
mental disorders combined with machine learning and social media data
without considering the dates of their publications. Depression had the highest
frequency among the final 20 selected articles with a predictive power of 42%
and 87%, the lowest and the highest respectively. On the other hand, only
30% of studies used questionnaires for gathering data on social media and the
most common approach for data collection was public posts on social media
by the use of regular expressions. Twitter has also been used as the largest
source of data collection in these sorts of studies. It seems that computational
psychology based on machine learning methods could help to identify
disorders at an appropriate time and select more effective treatments for
mental disorders among the users of social media.
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چکیده
اخیراً پژوهشهایی در راستای بهکارگیری شبکههای اجتماعی بهعنووان بسوتری جدیود بورای
تاریخ دریافت
1398/11/22

شناسایی افراد با اختاللهای روانی صورت گرفته اسو ..عوالوه بور ایون بوه دپیوي پی یودگی
تشخیص بیماریهای روانشناختی با استفاده از روشهای معمول ،استفاده از یادگیری ماشین
برای شناسایی این افراد رو به افزایش اس ..هدف این مقاپه مرور پژوهشهای انجوام شوده بوا

تاریخ پذیرش نهایی

کمك یادگیری ماشین اس ..در این پژوهش به روش مورور ناواممنود مبتنوی بور پریسوما ،از

1399/3/14

طریق جستجوی کلید واژههای اصلی تشوخیص و پویشبینوی اخوتاللهوای روانشوناختی در
ترکیب با واژههای یادگیری ماشین و فضای مجازی در پایگاههای اطالعاتی تخصصی بودون در
نار گرفتن سال انتشار آنها ،یافتهها و اطالعات مورد نار جه .دستیابی بوه هودف پوژوهش

واژگان کلیدی
روانشناسی محاسباتی،
یادگیری ماشین،
شبکههای اجتماعی،
اختاللهای روانشناختی

مورد واکاوی قرار گرف ..اختالل روانشناختی افسردگی در بین  20مقاپه نهایی انتخاب شوده
بیشترین فراوانی با قدرت پیشبینی  42و  87درصود بوه ترتیوب کمتورین و بیشوترین تووان
پیشبینی افسردگی را داشته اس ..از طرفی برای جمعآوری داده تنها  30درصود مااپعوات از
پرسشنامه فضای مجازی و بیشترین رویکرد ،از پس.های عمومی در شبکههوای اجتمواعی بوا
عبارات منام و نیز توییتر بهعنوان بیشوترین منبوع اسوتفاده شوده اسو ..بوه ناور مویرسود
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استفاده از دادههای شبکههای اجتماعی در پیشبینی و تشخیص اختاللهای روانشناختی به

روانشناسی محاسباتی مبتنی بر روشهای یادگیری ماشین بتواند بوه شناسوایی و پویشبینوی
دقیقتر اختاللهای روانشناختی کاربران فضاهای مجازی کمك نماید.
] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.4.1.5
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اختاللهای روانشناختی یك اپگوی رفتاری و روانی
هستند که با نقص در کارکردهای زیستی ،روانشناختی،
ژنتیکی ،فیزیوپوژیکی و اجتماعی همراه هستند
(کومبی200،1؛ کاپالن .)1996 ،2سازمان بهداش .جهانی
در سال  2001اعالم کرد که تقریباً چهي و پنج میلیون
نفر در سراسر دنیا از اختاللهای روانی رنج میبرند و از هر
چهار نفر یك نفر در مرحلهای از زندگی خود عالئم
اختاللهای روانی را تجربه میکند (یاسمی .)2005،3طبق
یافتههای آماری ،بیماریهای روانی پنجمین بیماری در
جهان هستند (وای .فود .)2013 ، 4هم نین هزینه
اقتصادی ناشی از بیماریهای روانی در سال 2٫5 ،2010
تریلیون دالر تخمین زده شد و انتاار میرود این هزینه تا
سال  2030به دو برابر افزایش یابد (بلوم .)2012،5از
طرفی افزایش اختالالت روانشناختی با کاهش کیفی ساح
عملکردی فرد در زندگی همراه اس( .مساگنو و موالن
گرن .)2010 ،6.از این رو هدف اصلی برنامه جامع سالم.
روان سازمان سالم .جهانی ( )2020-2013تقوی.
سیستم اطالعاتی ساوح سالم .روان افراد اس .تا بتواند
با پیشگیری یا تشخیص زودهنگام این بیماریها به
سالم .عمومی کمك نماید (سازمان بهداش .جهانی
2013،؛ گلدبرگ1972،7؛ یعقوبی .)1387 ،در این راباه از
دیرباز روشهای مختلفی برای گرداوری اطالعات سالم.
روانی و میزان شیوع بیماریهای روانی افراد وجود داشته
که شامي  4روش متداول مصاحبه توسط روانپزشك،
دستیاران پژوهشی ،پزشکان عمومی و مااپعههای دو
مرحلهای اس ..بهعنوان مثال در مااپعههای دو مرحلهای،
در مرحله اول از یك آزمون غربالگری و در مرحله دوم
مصاحبه باپینی کامي توسط یك متخصص باپینی مجرب
برای شناسایی ساوح سالم .روان استفاده میشود .در
مرحله اول غربالگری اختاللهای روانی شامي شناسایی
بیماریهای احتماپی روانیِ قبالً شناسایی یا گزارش نشده
که به کمك آزمونها ،معاینهها و سایر روشهای مناسب
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بر روی نمونههای مشخصی از جمعی .تشخیص داده
میشود .روشهای غربالگری روانی ،بین افرادی از
جمعی .که احتمال دارد یك اختالل عاطفی یا روانی مهم
داشته باشند و آنهایی که چنین اختالپی ندارند تمایز
میگذارد و افراد مشکوك یا با یافتههای مثب .را تح.
آزمایشها و معاینههای فشردهتر تشخیصی در مرحله دوم
قرار میدهد (یعقوبی .)1387 ،با توجه به هزینه ،زمانبر
بودن و مشکالت دیگر پیشبینی و تشخیص اختاللهای
روانی به کمك چهار روش ذکر شده در مقیاس بزرگ و
هم نین به دپیي گسترش استفاده از فضای مجازی،
امروزه محققان تالشهایی در جه .استفاده از دادههای
کالن به دس .آمده از طریق فضای مجازی برای شناسایی
و تشخیص اختاللهای روانشناختی دارند .دادههای کالن
از نار ساوح تنوع اطالعاتی ،از ساح موپکوپی شامي
ژنوم ،پروتونوم و متابوپیسمی تا ساوح باپینی و همینطور
اطالعات فضای مجازی اهمی .دارند (پاسوس .)2016 ،8از
این رو برای تحلیي دادههای بزرگ روشهای متفاوت
یادگیری ماشین در سالهای اخیر توسعه پیدا کرده اس.
(پیبرنزاگارسیا .)2017،9یادگیری ماشین 10به توانایی یك
سیستم برای تغییر رفتار خود بدون اینکه دقیقاً برای آن
رفتار برنامهریزی شده باشد اشاره دارد .یادگیری ماشین
اپگوریتمهایی را طراحی میکند که به کامپیوتر اجازه
میدهند از دادهها یاد بگیرد .یاد گرفتن به معنای پیدا
کردن طبقات آماری در مجموعهای از دادهها اس .که به
کامپیوترها اجازه میدهد تا شرایط جدید را با توجه به
تجربههای قبلی ،با تجزیه و تحلیي کردن و خودآموزی
بررسی کنند (ورونسه .)2013،11در اصي فرایند آناپیز
خودکار فضای مجازی با استفاده از یادگیری ماشین ،با
ساختن مدلهای پیشبینی کننده به کمك ویژگیها یا
متغیرهای استخراج شده از طریق دادههای فضای مجازی
انجام میشود .برای مثال یك ویژگی مورد استفاده رایج
شامي کدگذاری کردن زبان کاربر مثي میزان استفاده از
هر کلمه ،زمان پس .گذاشتن و متغیرهای دیگر اس .که
این متغیرها بهعنوان متغیرهای مستقي در یك اپگوریتم
مشخص میشوند (بهعنوان مثال اپگوریتمهایی مانند
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پشتیبان3

روش
برای شناسایی بررسی های انجام شده و بازبینی یافتههوای
گزارش شوده ،بوه اطالعوات موجوود اپکترونیکوی و پایگواه
اطالعاتی ساینسدایرک 6.مراجعه شد و مقاپوههوای موورد
نیاز جمعآوری شد .سپس برای تکمیي فراینود جسوتجو و
وجود فهرس.بندی مجوالت ،کنفورانسهوا و اسوناد تبو.
اختراع به گوگي اسکاپر 7مراجعوه شود .چورا کوه بورخالف
حوزه سالم .روان ساح معنیداری از تحقیقات در علووم
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رگرسیون خای( 1نیتر )1996 ،2و ماشین بردار
(کورتس )1995 ،4و برای پیشبینی متغیر وابسته یك
خروجی مورد عالقه (مثي سالم .روانی کاربر) با استفاده
از اپگوریتم در مجموعه آموزشی انتخاب شده آموزش داده
میشوند و سپس بر روی بخش دیگر (بخش آزمون)
ارزیابی میشود .هم نین برای پیشگیری از فرایند بیش
برازش 5فرایند پیشبینی بهعنوان یکی از نتایج ممکن
گزارش میشود .در همین جه .محققان تعداد زیادی از
مااپعات سالم .روانی را در باف .فضای مجازی بررسی
کردهاند و اپگوهای رفتاری افراد در فضای مجازی را با
استرس ،افسردگی ،اضاراب ،خودکشی و سایر اختاللهای
روانی مرتبط دانستهاند .هدف این مقاپه مرور نااممند
بررسی پژوهشهای انجام شده با استفاده از دادههای
فضای مجازی در پیشبینی و تشخیص اختاللهای
روانشناختی از طریق فنون یادگیری ماشینی اس..
هم نین در این مقاپه مرور نااممند به شناسایی
رایجترین ابزارها و منابع داده مورد استفاده و بیشترین
اختاللهایی که با استفاده از فضای مجازی بررسی شده،
پرداخته شده اس..

کووامپیوتر در مجلووههووا چووان نموویشوووند و بیشووتر در
کنفرانسها بازنمون مییابند (شوامیر ،2010 ، 8ژوانو  9و
همکارانش 2007 ،؛ فورین و همکوارانش2010،10؛ قوانع و
کیومرتی .)1397 ،بنابراین اسناد تب .اختراع و مقاپههوای
ارائه شده در کنفرانس های مرتبط منابع مهموی محسووب
میشوند (کاپوو .)2017 ،11مقاپههای مورد نار با اسوتفاده
از ترکیب کلیدواژه هایی متمرکز بر پیشبینی اختاللهای
روانی و اسوتفاده از فضوای مجوازی انتخواب شودند .بورای
جسووتجوی مقاپوههووا از کلیوودواژههووایی از جملووه "هوووش
مصووونوعی"" ،فضوووای مجوووازی""،یوووادگیری ماشوووین"،
"یادگیری عمیوق"" ،تووییتر"" ،فویس بووك"" ،ردیو".و
"افسووووووردگی"" ،اخووووووتاللهووووووای روانووووووی"،
"اسوووکیزوفرنی""،دوقابوووی"" ،اخوووتالل اضوووارابی"،
"خودکشی"" ،اختالل اضاراب پس از سانحه"" ،اخوتالل
وسواس فکری-عملی" استفاده شد .الزم به یادآوری اسو.
کووه از مقاپ وههووای موورتبط بووا پوویشبینووی اخووتاللهووای
روانشووناختی بووا اسووتفاده از هوووش مصوونوعی صوورفاً بوور
مقاپههایی تمرکز گردید کوه در آنهوا از هووش مصونوعی
بوورای شناسووایی اخووتاللهووای روانشووناختی مبتنووی بوور
دادههای موجود در فضوای مجوازی اسوتفاده شوده باشود.
هم نین برای جسوتجوی مقاپوههوای مورتبط مناسوب از
بخش منابع مندرج در مقاپهها نیز استفاده گردیود .فراینود
بررسی و انتخاب مقاالت بوه طوور خالصوه در شوکي یوك
آورده شده اس..
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 5بیش برازش و یا  Overfitinبه این معنا اس .که اپگوریتم فقط میتواند
دادههایی را که درس .یاد گرفته اس .درستی پیشبینی کند وپی اگر
دادهای کمی از مجموعهی آموزشی فاصله داشته باشد ،اپگوریتمی که
 Overfitشده باشد ،نمیتواند به درستی پاسخی برای این دادههای جدید
پیدا کند و آنها را با اشتباهِ زیادی طبقهبندی میکند.
6
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الف) اختاللهای روانشناختی پیشبینی شده :در

مقاالت مرتبط یاف .شده 50 :

راباه با اختاللهای بررسی شده از بین مااپعههای صورت
گرفته ،افسردگی در  10مقاپه ،اختالل اضاراب پس از
سانحه در  4مقاپه ،مااپعههای مرتبط با خودکشی در 4
مورد ،اختالل خوردن و بیاشتهایی عصبی در  2مااپعه،
استرس ،اضاراب ،اضاراب و افسردگی مختلط ،وسواس
جبری ،بیش فعاپی ،اختاللهای شخصی .مرزی،
افسردگی بعد از زایمان ،اسکیزوفرنی ،اختالل دوقابی در
یك مااپعه بررسی شده اس ..بنابراین همانطور که
مشاهده میشود بیشترین مااپعهها در مورد بیماری
افسردگی انجام شده اس .که در این بین مدل یادگیری
ماشینی استفاده شده با قدرت پیشبینی  42درصد دق.
در بین مقاپههای بررسی شده کمترین توان پیشبینی و
با  87درصد دق .بیشترین توان پیشبینی افسردگی را
اس..

عناوین و چکیده مقاالت بررسی
شده50:
حذف در بررسی عنوان و چکیده
به دپیي غیر مرتبط بودن 19:
مقاالت متن کامي بررسی شده31:
حذف در بررسی متن کامي
مقاالت 11:

مقاالت وارد شده به مااپعه 20:

شکل  -1فرایند بررسی و انتخاب مقاالت (درخت تصمیمگیری)

یافتهها
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5
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از میان  50مقاپه بازیابی شده و در دسترس ،بعد از بررسی
عنوان و چکیده مقاپهها با حذف مقاالتی که در آنها از
منبع دادهای غیر از فضای مجازی برای بررسی استفاده
شده بود (مانند تصویرسازی تشدید مغناطیسی ،)1حذف
مقاپههایی که در آنها به بررسی "اختالل یا یك مشکي
روانشناختی" پرداخته نشده بود (مانند بررسی رضای .از
زندگی) و هم نین حذف مقاپههایی که فقط به بررسی
استفاده از فضای مجازی و اختاللهای روانشناختی
پرداخته شده بود و از یادگیری ماشین برای تشخیص و
پیشبینی اختالالت شناختی استفاده نکرده بود صرفنار
شد .در نهای 20 .مقاپه انتخاب و بازبینی شدند.
متغیرهای اصلی مورد بررسی شامي منبع دادههای
جمعآوری شده ،اختاللهای بررسی شده ،روش جمعآوری
و تحلیي داده ،دق ،.تعداد (کاربر ،تویی .یا پس ).در
تحقیق بودند .همه این موارد در جدول  1درج شده اس..
با توجه به این جدول به نار میرسد بررسیهای یاد شده
از نار اطالعات گردآوری شده و روش دستهبندی کم و
بیش به یکدیگر نزدیك باشند .در این راستا مااپعههای
مرور شده به ترتیب سال انتشار در جدول قرار گرفتهاند.
در این راباه مشخص شد که تمام مقاالت بررسی شده در
جدول بین سالهای  2013تا  2019منتشر شدهاند.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

زمستان  ،1398دورۀ  ،7شمارۀ 4

جدول  -1نتایج به دست آمده از مطالعات بررسی شده جهت پیشبینی اختاللهای روانشناختی با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین
سال و رفرنس

داده

دقت

Munmun De
Choudhury,
2014

فیسبوك

تشخیص و پیشبینی افسردگی پس از
زایمان از طریق دادهای به اشتراك
گذاشته در فیسبوك

افسردگی
پس از
زایمان

Logistic Regression,
LIWC, Sentiment
analysis

0/36

Huijie
lin,2014

توییتر،
سیناوبینو

شناسایی استرس روانشناختی در
ساح کاربران شبکههای اجتماعی از
طریق شبکه یادگیری عمیق

ساح
استرس

DNN 6, LIWC,HSV
color model CAE 7 ,
DB1-DB4 Dataset

=75/62SVM
=78/57DNN
=76/75RF

23304
کاربر

Glen
Coppersmith,
2014

توییتر

سنجش اختالل استرس پس از سانحه
در توییتر

اضاراب پس
از سانحه

n-gram, LIWC

-

5973
کاربر

Mrinal
Kumar,2015

ردی.

تشخیص تغییر در محتوای خودکشی
که در رسانههای اجتماعی به دنبال
خودکشیهای مشهور بروز یافته اس.

تمایي به
خودکشی

Bridianne
O'Dea,2015

توییتر

شناسایی گرایش به خودکشی در
توییتر

اقدام به
خودکشی

0/80

توییتر
2000

Tsugawa,2015

توییتر

تشخیص افسردگی از طریق فعاپی .در
توییتر

افسردگی،
دوقابی

LIWC, Lexical
density Temporal
References, Welch ttest, n-gram
TFIDF8, SVMs,
Logistic Regression
Scikit-Learn toolkit
SVM, LIWC, ngrams

-

19159
کاربر

افسردگی%69 :

کاربر
209

Glen
Coppersmith,
2015

توییتر

از اختالل کمتوجهی -بیشفعاپی تا
افسردگی فصلی :بررسی زبان سالم.
روان در توییتر از طریق تشخیص
خوداظهاری

اضاراب،
دوقابی،
مرزی،
افسردگی
اختالل
خوردن،
وسواس
جبری،
اضاراب پس
از سانحه،
اسکیزوفرنی

Moin
Nadeem,2016

توییتر

شناسایی افسردگی در توییتر

افسردگی

Pete
Burnap,2017

توییتر

طبقهبندی چند دستهای ارتباطات
مرتبط با خودکشی در توییتر

خودکشی

Marouane
Birjali, 2017

توییتر

یادگیری ماشینی و تحلیي معنایی
احساسات بر اساس اپگوریتمهایی برای

مرتبط با
خودکشی

6

NB12, N-gram,
CLPsych 2015, DT13,
Linear Support
Vector Classifier,
Logistic Regressive
approach, SVM
Rotation Forest,
LIWC, WordNet,
NB, DT, SVM, RF
Weka14, SVM,
Maximum Entropy
and NB, Word Net

اضاراب پس از سانحه ،%55:اسکیزوفرنی%67:

بیشفعاپی ،%52:اضاراب ،%85:دوقابی ،%63:مرزی،%58:
افسردگی ،%48 :اختالل خوردن ،%76:وسواس جبری،%27:

 165نفر

بیشفعاپی ،102:اضاراب ،216:دوقابی ،188:مرزی،101:
افسردگی ،393 :اختالل خوردن ،238 :وسواس جبری،100:

LIWC, Unicode
CLD9,CLMs

-

28749
کاربر

0/ 70

900
کاربر

62/29

2000
تویی.

Naive
=Bayes
87/50

892
تویی.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-19

فیسبوك

بهسوی تشخیص درجه تغییر افسردگی
از طریق فیسبوك

افسردگی

my Personality
dataset, LIWC, ngram, LDA5

Munmun De
Choudhury,
2013
H.
Andrew
Schwartz,
2013

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.4.1.5

توییتر

پیشبینی افسردگی از طریق شبکههای
اجتماعی

افسردگی

PCA1, SVM2,RBF
Kernel3 LIWC4

0/72

476
کاربر

اضاراب پس از سانحه ،403:اسکیزوفرنی172:

نویسنده اول،

منبع

عنوان مقاله

اختالل

روش
(Model,Features,pred
)ictors and Classifiers

تعداد
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SMO15=
89/50
CART=
83/1
81/2J48=
0/77IB1=
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term presence, term
frequency, n-gram
and part of speech

پیشبینی خودکشی در شبکههای
اجتماعی

3126
کاربر

اینستاگرام
%80=
%84=فیسبوك

STM16, Principle
Component Analysis,
WordNet, Data sets,
FB-US 17, IG_US18,
FB_L19, IC_L20

اختاللهای
روانی
مرتبط با
فضای
مجازی

مااپعهای جامع بر روی شناسایی
اختاللهای روانی شبکههای اجتماعی
از طریق شبکههای اجتماعی آنالین

اینستاگرام
و
فیسبوك

378
کاربر

،0/87 :افسردگی
اضاراب پس از
0/89 :سانحه

RF10, LIWC, Timeseries
MT_Lab11, Sentiment

،افسردگی
اضاراب پس
از سانحه

پیشبینی شروع و روند اختاللهای
روانی از طریق دادههای توییتر

توییتر

166
کاربر

%70

pixel analysis, face
detection MTurk 22
HSV 23,RF

افسردگی

عکسهای اینستاگرام آشکارکنندهی
نشانگرهای پیشبینی کنندهی
افسردگی

اینستاگرام

1402
کاربر

%85

افسردگی

شناسایی افسردگی از طریق شبکههای
اجتماعی

توییتر

Guangyao
Shen, 2017

1145
کاربر

0/83=CNN

،افسردگی
اضاراب پس
از سانحه

یادگیری عمیق برای شناسایی
افسردگی در کاربران توییتر

توییتر

Ahmed
Husseini
Orabi,2018

1027
کاربر

_

NB, MSNL24,
WDL25, MDL
26,LIWC
RNN27,CNN28,rando
m
trainable,SG29,CBO
W30,CLPsych201531,
Bell Let’s Talk
dataset
BOW32model,
UMLS33, logistic
regression, RF
SVM, RNN

،افسردگی
بیاشتهایی
عصبی

شناسایی زودهنگام نشانههای
بیاشتهایی عصبی و افسردگی در
شبکههای اجتماعی با استفاده از
چارچوبهای مؤتر یادگیری ماشینی

.ردی

Sayanta
Paul,2018

.کامن
7146

%80  تا60 بین

KNN34,DT,SVM,LI
WC, Ensemble Vote
Classifier

افسردگی

شناسایی افسردگی در دادههای شبکه
اجتماعی با استفاده از فنون یادگیری
ماشین

فیسبوك

Md Rafiqul
Islam, 2018

100
کاربر

%85

NB, RF, gradient
boosting
Ensemble Vote
Classifier

اضاراب و
افسردگی
مختلط

پیشبینی اختالل اضاراب و افسردگی
مختلط از دادههای فضای مجازی

توییتر

Akshi Kumar,
2019

0/91=RNN

Hong-Han
Shuai, 2017

Andrew
Reece,
2017

G.

Andrew
G
Reece, 2017

1.Principal component analysis, 2. Super Vector Machine, 3. Radial Basis Function Kernel, 4.Linguistic Inquiry and Word
Count,5. Linear discriminant analysis, 6. Dot NetNuck 7. Common Application Environment, 8. Term frequency–inverse
document frequency,9. Compact Language Detector, 10. Random Forests, 11. Material testing Lab Software, 12. Native
Bayes classifier 13. Decision Trees, 14. Waikato Environment for Knowledge Analysis, 15. Sequential minimal
optimization, 16. SNMD-based Tensor Model 17. User Study_ Facebook 18. User Study_ Instagram 19. Face Book largescale datasets 20. Instagram large-scale datasets 21social network mental disorders 22. Amazon’s Mechanical Turk, 23.
Hue, Saturation, and Value 24. Multiple Social Networking Learning, 25. Wasserstein Dictionary Learning, 26.
Multimodal Depressive Dictionary Learning, 27. Recurrent neural network, 28. Convolutional neural network, 29. skipgram, 30. Continuous Bag-of-words, 31. Computational Linguistics and Clinical Psychology, 32. Bag of words 33.
Unified Medical Language System 34. k-nearest neighbors algorithm

 جموعآوری داده.به دو روش مشخص جمعآوری میشدند
 کننودگان از طریوق. شورک.به صورت مستقیم بوا رضوای
مصوواحبه و ابزارهووای جمووعآوری اپکترونیکووی داده ماننوود
، روشهای استفاده شده بورای جموعآوری داده.فیس بوك

ب) رویکردهای کليی جميع آوری داده از کياربران
 پایگاه دادهای هر کدام از مقاالت انتخواب:فضای مجازی
شده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شامي دادههوای بوه
 دادههای موجوود.. آمده از طریق فضای مجازی اس.دس
7
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1

Reece
Center for Epidermologic studies/CES-D
3
Regular Expressions
4
Custom tool
5
Web apps
6
Sina Weibo
7
Kittur

8

2

Guntuku
9
Nadeem
10
Linguistic Inquiry and Word Count
11
Pennebaker
12
Wongkoblap
13
WordNet

8
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بسته به هدف مااپعه و پلتفرم مورد ناور متفواوت اسو..
این روش ها شامي انتشوار اطالعوات مربووه بوه پوروژه در
وبسوای.هوای مورتبط ماننود Amazon Mechanical
( Turkریووس )2017،1و سووپس انتشووار تکوواپیی در ایوون
پلتفرمها برای افرادی که تمایي به شرک .در پروژه دارنود.
هم نین به عنوان بخشی از پرسشونامه شورک .کننودگان
رضای .خود را برای جمعآوری دادههوا از فضوای مجوازی
متعلق به خوود اعوالم مویکننود (وانگکووبالن  .)2017،از
نمونه مااپعه های بررسی شده در این مقاپه که در آنها از
این روش برای جمعآوری داده استفاده شده میتووان بوه
تحقیقی اشاره کرد که در آن برای پویشبینوی افسوردگی
بعود از زایمووان از پرسشونامهی سووالم .بیمووار )(PHQ-9
استفاده شد .این پرسشنامه اطالعات منتشره در طوول دو
هفته کاربر در فضای مجازی را بررسی میکند .در مقاپهای
دیگر خودکشی کاربرها با استفاده از پرسشنامه غربوالگور
مقیوواس خودکشووی مرکووز مااپعووات همووهگیرشناسووی
خودکشی 2از طریق پس.های  6اپی 16هفته اخیر تووییتر
پیش بینوی شود .دوموین رویکورد بورای جموع آوری داده،
استفاده از پس.های عمومی در شوبکههوای اجتمواعی بوا
استفاده از عبارات منام 3اس .که در آن برای جسوتجوی
پس .های مربوطوه ماننود "مون مبوتال بوه (عنووان موورد
بررسی) تشوخیص دادهشودهام" اسوتفاده مویشوود .بورای
جمع آوری دادهها ی فضای مجازی ،منبع داده نیازمند یك
مکانیسم برای به دس .آوردن دادههوای موورد نیواز خوود
هستند .به همین مناور تحقیقات مبتنوی بور فویسبووك
پایگوواه دادهی کوواربران را بووهوسوویله توسووعه ابزارهووای
سفارشی 4یا برنامه های کواربردی وبوی 5متصوي بوه رابوط
برنامهنویسی کاربریاند .برخی تحقیقوات از رابوط کواربری
توییتر ،اینسوتاگرام و سوینا ویبوو( 6کیتوور )2008،7بورای
جمعآوری داده استفاده مویکننود (وانگکووبالن .)2017،
یکی دیگر از پایگاه های معتبر در مااپعههوای ایون حووزه
اسوتفاده از دادههوای پایگواه my personality project
اس .که شامي دادههای شبکه اجتماعی و هم آزمونهوای

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1398.7.4.1.5

روانشوناختی بوورای اسوتفاده محققووین اسو( .گووانتوکو،8
 .)2017در مقاالت بررسی شده در ایون پوژوهش الزم بوه
ذکر اس .که تنها  %30این مقاالت از پرسشنامه اسوتفاده
نمودند و دو پرسشنامه افسوردگی Beck’s Depression
) Scale (BDIو Center for Epidemiologic Studies
) Depression Scale (CES-Dبیشووترین اسووتفاده را در
مااپعات مربوه به افسردگی داشته اند .به دپیوي سونجش
ذهوونگرایانووه ) ،(subjectiveامکووان دسووتکاری بوواال و
اقتصووادی نبووودن از پرسشوونامه از ایوون مااپعووات کمتوور
استفاده شده اس( .ندیم . )2016،9در بیشتر مقاالت ایون
پژوهش از شیوهی دوم جمعآوری داده (پس.های عمومی
در شبکه های اجتماعی) استفاده شده و به بررسی عبوارت
باقاعده در پس.های عمومی به اشتراك گذاشوته شوده در
فضای مجازی پرداخته شده اس ..عوالوه بور ایون مااپعوه
مروری ما نشان داد که ابزار LIWC10بیشوترین اسوتفاده را
برای تحلیي متن در تحقیقات روانشناختی داشوته اسو.
(در  60درصد مااپعه های بررسی شده در این پوژوهش از
این ابزار استفاده شده بود) .این نرم افزارِ شمارش کلمات و
جستجوهای زبان شناختی ابزاری روان سونجی مبتنوی بور
تحلیي متون زبان طبیعی اس .که درجه تعلق کلمات بوه
طبقووات گونوواگون واژگووانی را موویسوونجد (پنبوواکر و
همکاران .)2001 ،11کاربران این ابزار میتوانند فایي موورد
نار خود را انتخاب کنند و  LIWCمشخصههای مورد نیواز
و دادههای به دس .آمده از هر کدام از این مشخصوههوا را
استخراج میکند .اپبته این ابزار معایبی هم دارد :اوالً ،یك
نرم افزار تجاری اس .که به جز نسخه محودود وبوی ،بورای
استفاده کامي از آن کواربران بایود آن را خریوداری کننود.
دوما ،تغییر دادن مشخصههای این ابزار کار راحتی نبوده و
برای انجام آن محققان نیاز به مهوارتهوای برناموهنویسوی
دارنوود (وانگکوووبالن .)2017،12بوورای حووي ایوون مشووکي
ابزارهای جایگزین برای اسوتخراج ویژگویهوا وجوود دارد.
محدودی .این ابزارها مربوه به این مسئله اسو .کوه هور
کودام فقووط موویتواننوود چنوود ویژگووی را اسووتخراج کننوود.
بهعنوان مثال وردن 13.یك مجموعه واژگان دارای ارتبواه
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معنایی بزرگ چندزبانه اس .کوه بورای اسوتخراج اجوزای
کالم با روابط مفهوومی از موتن و بورای بوه دسو .آوردن
معنای پغووی کلموات اسوتفاده مویشوود (میلور.)1995،1
 Malletیووك ابووزار مفیوود تحلیووي زبووان طبیعووی بوورای
طبقه بندی کردن مدارك ،ایجاد کردن عنوانهوا و اجورای
برچسب زنی متواپی 2اس .کوه بورای تحلیوي و اسوتخراج
داده در این نوع مااپعوات یعنوی اسوتخراج داده از فضوای
مجازی کاربرد دارد (مك کاپوم.)2002،3

بحث و نتیجهگیری

ج) منبع داده :در تحقیق حاضور  65درصود مقاپوههوا از

5

Guntuku
Sadock
7
Wang
8
Chandra
6

1

Miller
Sequence labelling
3
McCallum
4
Huiji lin
2

9
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توییتر بهعنوان منبع دادهی خود استفاده کردهاند .استفاده
از دادههای عمومی (مانند توییتر ،فیسبوك ،ردی .و سینا
ویبو) فوایدی از جمله داشتن نمونه بوزرگتور و گوردآوری
داده بهصورت سریعتر و کمهزینهتر نسوب .بوه گوردآوری
داده از طریق مصاحبهها دارد؛ هر چند ارزیابیهای مبتنوی
بر مصاحبه ساح باالتری از اعتبار برخوردارنود .هم نوین
در تحقیق پین 4در سال  2014در بین مقاپههوای بررسوی
شده توییتر یك منبع پرکواربرد بوین محققوان بوود .زیورا
تووییتر دو راه متفوواوت را بوورای دسووتیابی بووه داده فووراهم
میکند :جستجوی گذشتهنگر و آینودهنگور .در جسوتجوی
گذشتهنگر امکان دستیابی به تمام تویی.ها را بوا اسوتفاده
از جسووتجوی بووا قاعووده فووراهم موویکنوود .درحوواپی کووه
جستجوی آیندهنگر به جستجوی همه تویی.های مرتبای
که پس .خواهند شد می پردازد .هم نین تفاوتی اساسوی
که بین تحقیقات انجام شده بهوسیله فیسبوك در مقایسه
با توییتر و سینا ویبو وجود دارد این نکته مهوم اسو .کوه
فیسبوك اجازه ی دسترسی بوه روابوط دوسوتانه و تعاموي
بین کاربران را به محقق نمیدهد .بوهعوالوه کواربران بایود
رضای .خود را برای اینکه یوك برناموه اجوازهی اسوتخراج
دادههای آنها را داشته باشود اعوالم کننود .در حواپی کوه
سای.های میکرو بالگین مثي توییتر امکان دسترسی بوه
ایوون نوووع دادههووا را بوورای محققووین فووراهم موویکننوود
(وانگکوبالن.)2017،
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مااپعههای قبلی نیز نشان میدهود بیشوترین تعوداد ایون
نوووع تحقیوووقهووا بوور افسوووردگی تمرکووز داشوووتهانووود
(گانتوکو .)2017،5افسردگی به شکي خفیوی و موقو .در
پاسخ آدمی به فشارهای زندگی وجوود دارد وپویکن توداوم
طوالنی مدت خلق افسرده منجر به اختالل افسردگی موی
شود (سادوك 6و همکاران )2015 ،که تقریبا فقط نیمی از
افراد افسرده توسط پزشکان شناسایی مویشووند و از ایون
میان فقط  13اپی  49درصد آنها حداقي درمان کوافی را
دریاف .میکنند (وان  .)2005،7یادگیری ماشین با آنواپیز
خودکار دادههای فضای مجازی بهصورت باپقوه روشهوایی
را بووورای تشوووخیص زودهنگوووام فوووراهم مووویکنووود.
(چاندرا .)2017،8از طرفی ارزیابی اخوتاللهوای روانوی بور
اساس شبکه های اجتماعی سؤال های اخالقی بویشوماری
ایجاد نموده اس ..بیشترین نگرانی در مورد دسترسوی بوه
زندگی خصوصی افراد اس .که امکان استنتاج اطالعوات از
طریق شبکههای اجتماعی در مورد وضوعی .روانوی افوراد
میتواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد (مثالً افوزایش
نرخ بیمه ،عدم استخدام و غیره) .هم نین به دپیي اینکوه
اختاللهای روانی برچسب اجتماعی با بار منفی محسووب
میشوند و ممکن اس .باعث تبعیض شوند ،الزم اس .کوه
به کاربران این اطمینان داده شود که از اطالعات آنها بوه
خوبی حفاظ .میشود (گونتاکی  .)2017،به همین دپیوي
سازمان محققان اینترنو .راهبردهوایی بورای محافاو .از
اطالعات اشخاص پیشنهاد کرده اس ..برای مثال محققوان
کنوی و مك قواعد هنجاری را بورای اسوتفاده از اطالعوات
عمومی توییتر پیشنهاد کردند به این ترتیب که پواراگراف
نویسی مجدد پس.های جمعآوری شده ،گرفتن رضای .از
کاربران ،مخفی کردن هوی .افوراد و حفاظو .از اطالعوات
جمع آوری شده اس( .کنوی  ;2014،موك کوی .)2013،
هم نین ویلکنسوون و همکواران پیشونهاد کوردهانود کوه
محققان نباید پسو.هوا یوا  URLپیوامهوا را مسوتقیماً در
مقاپهها نقيقول کنند ،زیرا از این طرق میتوان اشخاص را
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 انجام بررسیهای دورهای نیازسنجی با هودف بوهروز،روان
 و با در. روان جامعه اس. های ارتقای سالم.کردن اوپوی
نارگرفتن استفاده روزافزون مردم از شبکههای اجتمواعی
و گسووترش روزافووزون بووهکووارگیری یووادگیری ماشووین در
حوزههای مختلی میتووان از ایون دو پتانسویي بواپقوه در
راسووتای شناسووایی و پوویش بینووی دقیووقتوور اخووتالالت
.روانشناختی استفاده نمود

 پژوهشهایی از ایون. بنابراین ضروری اس.شناسایی نمود
 و یوا کمیتوههوایIRBs  اطالعات پروژهی خود را به.دس
 الزم بورای جموع آوری.اخالفی ارائوه دهنود توا صوالحی
 بنوابراین.)2013، اطالعوات را کسوب کننود (چودهووری
.محققان باید اطالعات شخصی کاربران را محترم شومارند
بووهعووالوه چگووونگی اطووالعرسووانی بووه کوواربران در مووورد
.اختاللهای آنها نیز باید مدنار قرار گیرد
 روان کشوور.بنار می رسد با استناد به طرح جامع سالم
. سوالم.یکی از اوپین راهبردهای پیشگیری ساح نخس
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