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 چکیده
در متن  جانیهیک مدل محاسباتی برای بازشناسی ی ارائه منظوربهپژوهش حاضر 

ی گانهی هشتبندگروهفارسی صورت گرفته است. در مدل پیشنهادی تحقیق، 
های بافتی متن ، ویژگیشدهنظارتمبنای یادگیری  عنوانبهها پالچیک در هیجان

عناصر و اجزای مدل تعیین شده عنوانبهدار فارسی و لیست واژگان هیجانی برچسب
ی اند. برای آزمون مدل )شرایط واقعی( از صد متن منتخب شامل سرمقاله

اجتماعی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از  -های سیاسیروزنامه
یادگیرنده استفاده گردیده و چهار  1بندعنوان طبقهبه «ماشین بردار پشتیبان»الگوریتم 

. اندشدهزیابی مدل بکار گرفته و بازخوانی برای ار fشاخص دقت، درستی، ضریب 
های مختلف دهند که کارایی مدل )دقت( در شناسایی هیجاننتایج تحقیق نشان می

درصد متغیر بوده و در ارزیابی کلی مدل، میانگین دقت مدل معادل  98درصد تا  79از 
توان گفت که بیشترین نرخ درستی ، میهاشاخص. بر اساس سایر استدرصد  84

هیجان خوشی و کمترین آن مربوط به هیجان خشم است. همچنین مربوط به 
وجود دارد و بیشترین  «بازخوانی»با شاخص  fی میان شاخص توجهقابلتطبیق 

دهد شود. نتایج این تحقیق نشان میهیجان شادی دیده می گروهمقدار آن در 
و نیز ویژگی شدهنظارتها، یادگیری بندی هیجاناستفاده از رهیافت مبتنی بر گروه
ها تواند کارایی مناسبی در شناسایی خودکار هیجانهای بافتی حداقلی در متن می

افزایش کارایی مدل  منظوربههای اصلی هیجان را توان تلفیقی از گروهداشته و می
 یادگیری بکار گرفت.

 ها:کلیدواژه
 ینیماش یریادگیمتن،  لیتحل جان،یه ییشناسا

 Abstract 

This study aimed to develop a computational model for 

recognition of emotion in Persian text as a supervised 

machine learning problem. We considered Pluthchik emotion 

model as supervised learning criteria and Support Vector 

Machine (SVM) as baseline classifier. We also used NRC 

lexicon and contextual features as training data and 

components of the model. One hundred selected texts 

including political-social newspaper editorials were used to 

test the model (real terms). Also in this study, the "support 

vector machine" algorithm was used as the learning classifier 

and four indicators of accuracy, accuracy, f-score and recall 

were used to evaluate the model. The results show that the 

efficiency of the model in detecting different emotions varies 

from 79% to 98% and mean presision of the model for all 

classes was 84%. Using all indexes, the classifier showed more 

performance in joy category than other 7 types. The results of 

this study show that using emotion-based approach, 

supervised learning and minimal contextual features can be 

useful in automatic identification of emotions. It also showed 

that a combination of lexical resource and contextual 

features can be used as learning base for a SVM model. 
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 مقدمه

ای هستند که با تغییرات فیزیکی و های پیچیدهها پدیدهنهیجا
بر افکار و رفتارهای فرد  ریتأثهمراه بوده و موجب  یشناختروان
برانگیختگی فیزیولوژیک، رفتارهای معین و  هرندیدربرگ هاآنشوند. می

 مراحلز نخستین ها اهیجان(. 2004میرز، هستند )تجربیات آگاهانه 
یکی از ابعاد مهم رفتار  عنوانبهپیدایش روانشناسی علمی تاکنون 

شناسایی در تحقیقات اخیر موضوع . اندبودهانسانی مورد بررسی 
های هوش ای در طراحی سیستمهیجان در متن به نحو فزاینده

 مورد توجه قرار  2ماشین -کاربری انسان رابططراحی  ژهیوبهمصنوعی 
روابط متقابل بین متن و (. در این زمینه، 2018رامالینگام، است ) گرفته

 1هیجانی متن بر ریتأثمسائلی مانند چگونگی  ژهیوبهها و هیجان
بازتاب هیجان نویسنده از موضوعات پژوهشی  یخوانندگان و یا نحوه

مک دارد ) ر این زمینه وجودد مقاالتاز  یتوجهقابلمهم بوده و حجم 

                                                                 
1. Classifire  

2. Human-Machine Interface 
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 ینیماش یریادگیبا استفاده از مدل  یدر متن فارس جانیه ییشناساو همکاران، علی خسروی 

(. استفاده از کامپیوترها این امکان را فراهم کرده است که 2011کیم، 
 .مند تحلیل شودنظامای حجم زیادی از اطالعات متنی به شیوه

 هاجانیهاند. شناسایی در این زمینه طراحی شده متعددیافزارهای نرم
یمی اجتماعی یا اینترنت قرار هادر شبکهمتونی که  ژهیوبهدر متن 

افراد  دهدیمنشان  چراکهی از اطالعات است باارزشمنبع  رندیگ
دهند یممختلف چگونه نسبت به موضوعات یا شرایط، واکنش نشان 

 ، موتورهای جستجوی امروزی قادرندمثالعنوانبه(. 2019گیند، )
ها را بررسی کرده و مطابق هیجانی در متن ترانه -اطالعات عاطفی

 (.2006چو و لی، کنند )را انتخاب  هاآن ،شنوندگان 1لقیبا وضعیت خُ
با  تواندیمها در متن شناسایی هیجان ،موجود یهاهینظربر اساس 

ها و نشانه یه مجموعهب. انجام شودهای متنی نشانهاستفاده از 
 یشود که داراگفته می «جانیزبان ه»جان یمرتبط با ه یساختارها

است.  یضمن یهامشهود و نشانه یهانشانه یدو عنصر اصل
ه کهستند  ینوشتار یهاا نشانهیها مشهود شامل واژه یهانشانه
را  یجانیه یهاتوان واژهشوند. میمی مربوطجان یه یکبه  ماًیمستق

 میرمستقیغا( و یگو) میمستق یهاگر شامل واژهیدو گروه د به
ها، عالوه بر واژگان هیجانی، استعاره بندی کرد.( نیز طبقهیفیتوص)

های زبانی هستند که های آوایی و تکواژشناسی نیز پدیدهنشانه
 (.2009لس، ویاست )بازنمایی شده و قابل شناسایی  هاآنهیجان در 

های گوناگون علوم شناسایی هیجان در متن با استفاده از تکنیک
به  3پردازش زبان طبیعی ژهیوبه 2شناسی محاسباتیکامپیوتر و زبان

در پردازش متون منجر شده و امروزه  یمؤثرهای سیستم یارائه
متن متعددی برای پردازش ماشینی و خودکار  یافزارنرمهای محیط

شامل ابعاد زبان )ابعاد  ارائه شده است. تفاوت درهای گوناگون در زبان
ها و بسیاری های معنایی، استعارهگفتاری، ساختارهای نحوی، سازه

های پردازشی برای سنجش و موارد دیگر( باعث شده است تا شیوه
های اساسی های مختلف تفاوتشناسایی هیجان در متن برای زبان

شناسایی ماشینی  ینهیدرزمپژوهش  گونههر، درواقعداشته باشد. 
حداقل دو مبنای نظری شامل تئوری یرندهیدربرگ ،هیجان در متن

ها پردازش زبان طبیعی است. پژوهش یهاافتیرههای هیجان و 
های واژگانی، معنایی و توان ترکیبی از ویژگیدهند که مینشان می

و غیرهیجانی نحوی را برای یادگیری مدل در تفکیک متن هیجانی 
محاسباتی از  یهامدل(. برای این منظور 2007آمان، گرفت )بکار 

های زبانی، منابع یادگیری و از پیکره عنوانبهای های زمینهویژگی
های واژگان و با توجه به اهداف تحقیق از منابع واژگان هیجانی، بانک

بندی خودکار استفاده بتنی بر طبقهآماری و یا ریاضی م یهامدل

                                                                 
1. Mood 

2. Computational linguistics 

3. Natural Language Processing 

بر  عمدتاًها در متن . رهیافت محاسباتی در شناسایی هیجانکنندمی
مربوط به آن است. با وجود  یهامدلمبنای یادگیری ماشینی و 

لیست واژگان هیجانی، باید توجه داشت که کارایی  یاهمیت تهیه
فیت و جامعیت به کی هستندمبتنی بر واژگان  صرفاًهایی که سیستم

(. 2011نویاروسکایا، پردینگر و ایشیزوکا، دارد )لیست واژگان بستگی 
ها ی مجموعهتهیه منظوربههای متعددی های اخیر پژوهشدر بررسی

شده و همچنین تهیه لیست واژگان  4نویسیهای زبانی حاشیهیا پیکره
 عنوانبه صورت گرفته است.های مختلف ر زبانگذاری شده دبرچسب

(، 2001پنباکر و همکاران، ) LIWCتوان به می هانامهواژهنمونه این 
LEW List ( ،و 2010فرانسیسکو و همکاران )WordNet Affect 

 یجابه، هانامهواژهرد. در این ک( اشاره 2004استراپاراوا و والیتوتی، )
معنی هر واژه، نوع هیجان مربوط به آن واژه مشخص شده است. 

مشخصات گوناگونی را نشان داده و  هانامهواژهالبته هریک از 
، برخی از المثعنوانبههای خاص خود را دارند. محدودیت حالنیدرع
های مربوط به واژه را نشان داده و امکان تفکیک هیجان صرفاً هاآن

 کنند.بین معانی مختلف یک واژه را ایجاد نمی

که اشاره شد، عالوه بر سطح واژگان، تحلیل هیجانی  گونههمان
تواند در سطوح گوناگون اعم از سطح جمله یا در سطح کل متن می

توان بنابراین، می ؛(2010فارا، ) ردیگمتن یا سند صورت 
نویسی را در سطح واژه، جمله و یا کل متن گذاری و حاشیهبرچسب

منبع یادگیری برای مدل استفاده کرد.  عنوانبهانجام داد و از آن 
گذاری شده ای از متون برچسبمجموعه صورتبه 5های زبانیپیکره

ها و منبع یادگیری برای الگوریتم عنوانبهده نویسی شو حاشیه
ها یا شوند. در زبان انگلیسی مجموعههای محاسباتی استفاده میمدل

های زبانی متعددی وجود دارند که بر اساس نوع یا ماهیت پیکره
ها های مربوط به این مجموعهاند. متنشده یسینوهیحاشهیجان 

های توئیت شده الت یا پاراگراف، عناوین خبری، جمازجملهتوانند می
تر مانند سرمقاالت های طوالنیهای اجتماعی و یا متندر شبکه

یا مجالت و همچنین اشعار و متون ادبی انتخاب شوند.  هاروزنامه
شده در یک  یسینوهیحاشهای همچنین برخی از این مجموعه متن

 یهالمیفمانند خالصه داستان ) خاصگروه موضوعی و تخصصی 
منبع یادگیری  عنوانبهتوانند گیرند که میسینمایی اکشن( قرار می

توان به نمونه می عنوانبهاختصاصی استفاده شوند.  یهاستمیسبرای 
 کرد( اشاره AffectiveText Dataset) یاحساسبانک اطالعات متون 

 1250 یهرندیدربرگن مجموعه (. ای2007استراپاوارا و میهالسی، )
های هیجانی و میزان جمله( است که بر اساس گروه) یخبرعنوان 

توسط آمان و که  Blogs یمجموعهاند. نویسی شدهکشش حاشیه

                                                                 
4. Annotated 

5. Linguistic corpus 
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متن وبالگ  173جمله از  5205( تدوین شده شامل 2007) چیشپاکوو
به انضمام یک ) اکمن گانهششبندی اساس گروهها بر . این متناست

اند. در پژوهش نویسی شدهگروه با برچسب فاقد هیجان( حاشیه
تهیه شده است که در  EmoBankدیگری، یک مجموعه تحت عنوان 

 صورتبههای مختلف آن بیش از ده هزار جمله در موضوعات و زمینه
 (.2017هان و بوچل، ) اندبندی شدهنویسی شده و طبقهجداگانه حاشیه

ی مشخصات مدلی محاسباتی است ی تحقیق حاضر، ارائهمسئله
های هیجانی که در قالب یک الگوریتم ماشینی توانایی شناسایی گروه

و تفکیک متن بر اساس بار هیجانی را داشته باشد. بر این اساس، 
 هادادهی پردازش ی، شیوهمشخصات مدل شامل نوع اطالعات ورود

در این تحقیق با توجه به ویژگی ستیبایمی یادگیری مدل وهیو ش
در این مدل، ابعاد شناختی هیجان در های متن فارسی تعیین شوند. 

های مختلف ساختاری متن در یک مدل ریاضی تلفیق تلفیق با ویژگی
ر ماشینی ماشینی و غی یهاروششده و کارایی سیستم با استفاده از 

 شود.ارزیابی می

ای داشته حجم محتوای فارسی در محیط اینترنت رشد فزاینده
درصد از کل محتوای  8/1شود که حدود برآورد می اکنونهماست و 

های دیجیتالی خارج . در این برآورد کتابخانه1گیرداینترنت را در بر می
 مربوط به یهاکانالهای محلی و نیز از وب، محتواهای خاص شبکه

 یتالیجید یمحتوا یبا توسعه اند.های اجتماعی لحاظ نشدهشبکه
جان و احساسات متناسب با یه ییشناسا یهاستمی، وجود سیفارس

 توجه مورد یاندهیفزاها به نحو طین محیدر ا یزبان فارس یهایژگیو
توانند کاربردهای فراوانی در ها میپژوهش گونهنیاقرار گرفته است. 

های اجتماعی و صفحات یل متن، تحلیل و بررسی محتوای شبکهتحل
یا  هاتحلیل واکنش ،های آنالین، رفتارشناسیاینترنت، نظرسنجی

 اجتماعی و موارد مشابه داشته باشند. -ی روانیهایشناسبیآس

 روش

مدل یادگیری ماشینی  یبا توجه به هدف پژوهش یعنی ارائه
مراحل اصلی تحقیق به  ر متن،هیجان د یهاگروهبرای شناسایی 

ترتیب انتخاب مدل یادگیری پایه، طراحی الگوریتم، تعیین اطالعات 
بوده است.  یمحاسباتورودی و تعیین پردازش اطالعات در مدل 

الزم برای  یهاشیآزماآماری و  یهاآزمونبایست عالوه بر آن می
 اصالح مدل نیز طراحی شوند.

 هاداده

در این تحقیق شامل سه بخش  ورداستفادهمها و اطالعات داده
اصلی است. بخش اول شامل متون مربوط به مقاالت اجتماعی 
                                                                 
1. https://w3techs.com 

بوده  97تا  95زمانی  یهای کثیراالنتشار فارسی در طی دورهروزنامه
های کیهان، ابتکار، های روزنامهاست. برای این کار از سرمقاله

تصادفی  صورتهبهمشهری و جوان استفاده شده است. انتخاب متون 
نشریات  گونهنیانوشتاری در  یها با توجه به رویهبوده و در این متن

ها و واژه استفاده شده است. برای ایجاد برچسب 1400تا  550از 
استفاده شده است. این  پرسشنامهمعیار پایه( از متون )نویسی حاشیه

 است:شده  یسینوهیحاشنفر با مشخصات زیر  10توسط  هاپرسشنامه

 طوربهروزنامه  یکحداقل ) راالنتشاریکث یهاروزنامه یخواننده -
 (یا روزنامه چاپینترنت یق ایمنظم از طر

 45تا  20ن یب یسن یدامنه -

 رکت مذیجنس -

 (یزبان مادر عنوانبه) زبانیفارس -

شناسی روش بر اساس هاآننویسان( و تعداد حاشیهافراد )انتخاب 
نوویلی، است )از داوطلبان انجام شده  تحقیقات مشابه با استفاده

ها از مخاطبین خواسته شده است تا احساس پرسشنامه(. در 2018
هشت گروه هیجانی  برا در قال شدهخواندهخود نسبت به متن 

 مشخص کنند.

ها از ضریب کاپا استفاده نویسبرای ارزیابی توافق بین حاشیه
یا هر ) سینوهیحاشت. ضریب کاپا میزان توافق بین دو شده اس

دهد. از گذار( را در مقایسه با وضعیت انتخاب تصادفی نشان میرتبه
بندی یا این ضریب برای تعیین قابلیت اعتماد برای هر عملیات گروه

محاسبه  61/0. ضریب کاپا در این تحقیق شودیمدهی استفاده رتبه
تلقی می «مناسب»یا  «خوب» عنوانبه یندبرتبهشده که بر اساس 

 (.2007دی ملو و گراسر، شود )

ورودی سیستم شامل لیست واژگان دارای  هایبخش دوم داده
استاندارد  نامهواژهکه در این تحقیق از  استبرچسب هیجانی 

 Word-Emotion Association Lexiconبنام  NRCتوسط  شدههیته
فایل اکسل  صورتبهنامه فارسی استفاده شده است. این واژه

های واژه و عبارت است که در قالب گروه 14182 رندهیدربرگ
شامل خشم، انتظار، تنفر، ترس، خوشی، غم، ) جانیه گانههشت

مثبت و منفی یا خنثی( ) تیقطبتعجب و اعتماد( و نیز بر اساس 
بر اساس طبقه 2016در سال  نامهواژهاند. این گذاری شدهبرچسب

گذاری گیری برچسبدستی و از طریق میانگین صورتبهبندی فوق 
 .2شده است

تحقیق در این تحقیق که  مورداستفادهسومین بخش از اطالعات 
شود، لیست ویژگیتوسط مدل در فرآیند یادگیری ماشینی استفاده می

                                                                 
2. https://github.com/mhbashari/NRC-Persian-Lexicon 

https://github.com/mhbashari/NRC-Persian-Lexicon
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توان در گروهی را میاهای زمینهای( است. ویژگیزمینه) یمتنهای 
بندی کرد. های متعددی مانند معنایی، نحوی، واژگانی و غیره طبقه

مانند جمله )ها به معنا و مفهوم و یا نقش واژه در برخی از این ویژگی
باشند و برخی دیگر به روابط بین و غیره( مربوط می صفت، قید

گان خاص در های مرتبط یا تکرر واژمانند واژهجمله )واژگان در یک 
توانند به تعداد حروف، وجود ها مییک جمله( و همچنین این ویژگی

کوان، باشند )سازها( و سایر موارد مرتبط مانند منفیخاص )واژگان 
2010.) 

 هر گروه ریتأثهای مزبور در متن فارسی و ارزیابی بررسی ویژگی
ت متعددی است و در این تحقیق با توجه ها نیازمند تحقیقااز ویژگی

( در نظر 1جدول ) یمتنهای ای از این ویژگیبه اهداف آن مجموعه
 گرفته شده است.

 در مدل یادگیری مورداستفادههای لیست ویژگی .1 جدول

 ی محاسبهشیوه عنوان ردیف

 برچسب مثبت یدارا یهاواژهل کتعداد  تعداد واژگان مثبت 1

 یبرچسب منف یدارا یهاواژهل کعداد ت یتعداد واژگان منف 2

 ل واژگانکم بر یتقس Aمقدار  نسبت واژگان مثبت 3

 ل واژگانکم بر یتقس Bمقدار  ینسبت واژگان منف 4

 تعداد عالمت تعجب عالئم 5

در هر جمله منفرد تقسیم بر کل  واژگانتعداد  تعدد واژگان هیجانی 6
 تعداد جمالت

 فتن واژه در جملهمحل قرار گر جایگاه واژه 7

 پیش از یک واژه دکنندهیتشدوجود  دکنندهیتشد 8

 دفعات تکرار هر واژه برچسب دار تکرار 9

 ابزار پژوهش

در این تحقیق از نوع الگوریتم ماشین بردار  استفاده موردالگوریتم 
در  شدهنظارتهای یادگیری یکی از الگوریتم ،(SVM) بانیپشت

ارایی بسیار خوبی در بسیاری از تکالیف یادگیری ماشینی است که ک
(. 2009یایونگ، بونچوا و کانینگام، دهد )یادگیری از خود نشان می

گذاری این الگوریتم در تکالیف پردازش زبان طبیعی مانند برچسب
(، استخراج اطالعات از متن، استخراج روابط POSکالم )اجزای 

از واژگان  ییزداابهام، 1گذاری نقش معنایی، برچسبینمتدرون
 شود.، تحلیل روابط و بسیاری موارد دیگر استفاده می2مبهم

برای یادگیری مدل از روش اعتبار سنجی ، در این تحقیق
خودکار و  صورتبهاستفاده شده است. در این روش داده  3متقابل

 یداده عنوانبه هاآنتوسط الگوریتم تفکیک شده و بخشی از 
                                                                 
1. Semantic Role Labeling 

2. word sense disambiguation 

3. K-fold cross validation 

واقعی(  یبا فرض داده) تست یداده عنوانبهیادگیری و بخشی دیگر 
ها دوباره تکرار شده و شوند. سپس همین فرآیند برای دادهاستفاده می

تست استفاده  عنوانبهها داده ییادگیری و بقیه عنوانبهبخش دیگر 
یماست اما  بار 10تعداد تکرارها  هاروشدر این  معموالًشوند. می

های از دقت تیدرنهااز تکرارهای دیگری نیز استفاده کرد.  توان
. شودیمدقت نهایی بیان  عنوانبهمیانگین گرفته شده و  ،آمدهدستبه

آن به زبان پایتون صورت گرفته و برای  یسینو کدطراحی الگوریتم و 
 Anacondaافزاری نرم یاجرای کدها و تهیه خروجی از محیط بسته

navigator 1.8.7  و ماژولJupter .استفاده شده است 

 ارزیابی مدل

در این پژوهش سه آزمون و شاخص آماری مورد استفاده قرار 
از  نانیاطم منظوربهدر یکی از مراحل اصلی و  هرکدامکه  گرفته است

 .رندیگیممورد استفاده قرار  هاروشصحت و کارایی 

های مدل یابیصلی در ارزا یدر ارزیابی مدل از چهار سنجه
استفاده  fو ضریب  6، بازخوانی5، دقت4یادگیری ماشین یعنی درستی

 شده است.

 یبندطبقه یدرستبهه کاست  یل مشاهداتکدرصد  «یدرست»
 شود:یر محاسبه میز صورتبه «یدرست»اند.شده

1)  

 (،1فرمول )در 

TP  ی درست، هاییشناساشاملTN های درست، شامل حذفFP 
 .استهای نادرست حذف FNشناسایی نادرست و 

اند شده یبندطبقه یدرستبهه ک ین تمام مشاهداتیب به نسبتِ
(TP به تمام مشاهدات )شدهیبندطبقه ( مثبتTP+FP ،)«دقت» 

 (.2فرمول شماره شود )یته مگف

2)  
 

شده به  یبندطبقه یدرستبهن مشاهدات یب ، نسبتِ«یبازخوان»
 دییتأا نرخ یت و یحساس ،ن سنجهیمثبت است. به اتمام مشاهدات 

 .(3فرمول شماره شود )یدرست هم گفته م

3)  

 

                                                                 
4. Accuracy 

5. Precision 

6. Recall 
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شود و میانگین ( محاسبه می3بر اساس فرمول ) f ضریب
برای ارزیابی نتایج مدل و دقت است.  ین بازخوانیب یکهارمون

آن  یاستفاده کرد و برای محاسبه (f-score) بیضراین  توان ازمی
 شود.استفاده می «بازخوانی»و  «دقت»دو پارامتر  از

4)  

 هایافته

نشان  2 در جدول شدهاستفادهنتایج حاصل از ارزیابی الگوریتم 
دقت( در ) مدلشود، کارایی که مشاهده می گونههمان داده شده است.

متغیر است. با توجه به  %98تا  %79های مختلف از شناسایی هیجان
های هیجانی، از ها( در هریک از گروهمتن) هاد نمونهناهمگنی در تعدا

. بر این اساس، شدمیانگین وزنی برای توصیف کلی مدل استفاده 
 است. گردیدهمحاسبه  %84مدل  «دقت»میانگین 

 هیجان گانههشتهای ارزیابی مدل برای گروه هایشاخصتایج و ن .2 جدول
 نتایج

 گروه
TN FP FN TP ضریب  دقت درستیf بازخوانی 

 17/0 28/0 80/0 79/0 4 20 1 75 خشم

 18/0 31/0 00/1 91/0 2 9 0 89 انتظار

 20/0 32/0 75/0 87/0 3 12 1 84 انزجار

 27/0 42/0 00/1 81/0 7 19 0 74 ترس

 67/0 80/0 00/1 98/0 4 2 0 94 خوشی

 10/0 17/0 00/1 81/0 2 19 0 79 غم

 07/0 13/0 00/1 86/0 1 14 0 85 تعجب

 17/0 29/0 00/1 95/0 1 5 0 94 داعتما

های هیجانی در قالب یک نمودار نمایش تمامی گروه 1 در نمودار
 یاهشاخصها در مورد گروه یاند. تناسب زیادی در همهداده شده

 .شودیمدیده " fضریب »و  «بازخوانی»

 
 هیجان یگانههشتهای های ارزیابی مدل برای گروهشاخص یمقایسه .1 شکل

 یترین میزان درستی را در میان همهان خشم پایینگروه هیج
و  «بازخوانی»میزان ضرایب  ازنظردهد. همچنین ها نشان میگروه

گیرد. با توجه نیز به ترتیب در رتبه چهارم و پنجم قرار می "f بیضر»

توان گفت که مدل پیشنهادی برای شناسایی این به ضرایب مزبور می
 ندارد. گروه هیجانی کارایی مناسبی

، مدل پیشنهادی دقت و 1شناسایی گروه هیجانی انتظار ازنظر
درصد(. این گروه  90بیش از دهد )درستی باالیی را نشان می

اندکی باالتر از گروه خشم را نشان  «بازخوانی» و نرخ «f بیضر»
توان گفت که کارایی مدل در شناسایی این می یطورکلبهدهد و می

نیز  «تنفر». در مورد گروه هیجانیاستنخست گروه باالتر از گروه 
مدل پیشنهادی از دقت و درستی قابل قبولی برخوردار است و 

باالتری نسبت به دو گروه قبلی دارد.  « یبازخوان»و  «f بیضر»
توان گفت که کارایی مدل برای شناسایی و تفکیک این هیجان می

 .است قبولقابل

جان ترس از همه موارد کارایی مدل در شناسایی و تفکیک هی
پس از خوشی( مدل )دوم از کارایی  ی باالتر است و در رتبه ذکرشده
های دارای گیرد. با توجه به باال بودن سهم نسبی متنقرار می

توان گفت های ورودی به سیستم، میبرچسب این هیجان از کل متن
در خوبی  ریتأثهای تست در ورودی الگوریتم که افزایش تعداد داده

 بهبود کارایی مدل داشته است.

بیشترین کارایی مدل پیشنهادی در سنجش و شناسایی هیجان 
همچنین  و «بازخوانی»شود. نرخ ضریب دیده می «خوشی»
( و %80و  %67به ترتیب است ) باال نسبی طوربه در آن "fضریب"

سهم این نتیجه با وجود درستی و دقت آن نیز باال است.  حالنیدرع
کارایی  یدهندهنشانهای ورودی پایین این متون در کل متننسبی 

خوب مدل در شناسایی هیجان مربوطه است و در چنین شرایطی 
 توانند معیارهای خوبی برای کارایی مدل باشند.دقت و درستی می

 بحث

ی نهیزم عنوانبههای این تحقیق در راستای تئوری زبان یافته
 ریتأثی دهندهنشان( 2007بارت و همکاران، بازنمایی و ادراک هیجان )

های بافتی متن زبان فارسی و همچنین واژگان در ادراک هیجان ویژگی
دهد که این و بازنمایی آن است. بر این اساس، تحقیق حاضر نشان می

آن  عتببهتوانند در تعیین و تفکیک نوع هیجان و ی میخوببهها ویژگی
 نگرش یا گرایش فرد نسبت به یک موضوع بکار گرفته شوند.

های هیجانی قابلیت بیشتری در شناسایی ماشینی برخی از گروه
با ویژگی هاآنتواند ناشی از تطبیق بهتر اند که میاز خود نشان داده

های زبان نوشتاری فارسی باشد. از سوی دیگر، دلیل این امر را می

                                                                 

ی اضطراب اگونهضایت و تهییج است که گاه با گروه هیجانی انتظار ترکیبی از ر -1

همراه است اما بر خالف شگفتی یا تعجب، انتظار وقوع رویداد در فرد وجود دارد. 

 در این پژوهش تحت عنوان چشم انتظاری نیز نام برده شده است.
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نسبت داد. این بدان معنی است  مورداستفادهی بندگروهتوان به کارایی 
تایی  6مانند مدل کمتر )های هیجان با تعداد گروه که برخی مدل

 ها داشته باشند.توانند کارایی بهتری در این الگوریتماکمن( می

های دیگر های تحقیقات گوناگون در زباناین پژوهش یافته
ارایی استفاده از واژگان هیجانی و زبان انگلیسی را در مورد ک ژهیوبه

ها و نیز مدل شناسایی و تفکیک هیجان یهای متنی در ارائهنشانه
کند. نتایج این تحقیق در بررسی تفکیک می دییتأتحلیل احساسات 

( در مورد اهمیت 2010) همکارانها نتایج تحقیق کوان و ماشینی متن
های متنی و نیز استفاده از ها و نشانهواژگان، سایر ویژگیاستفاده از 

دهد. تحقیق مزبور در زبان چینی قرار می دییتأزبانی را مورد  یپیکره
دهد که حدودی از قابلیت تعمیم نتایج در سایر انجام شده و نشان می

 دییتأهای این تحقیق در ها نیز وجود دارد. از سوی دیگر، یافتهزبان
 زو( و همچنین یانگ و 2018) محمدتوسط  شدهانجامهای پژوهش

( در مورد کارایی استفاده از واژگان در تحلیل ماشینی متن و نیز 2014)
 .استها یا احساسات شناسایی هیجان

ها و یتمتواند در طراحی الگورهای این تحقیق مییافته
ی شناسایی هیجان در محیط وب، طراحی رابط کاربری افزارهانرم
های اجتماعی ، تحلیل محتوای شبکههاینظرسنج، اجرای 1افزارهانرم

ی روانی و اجتماعی بر اساس گفتار و هابیآسو همچنین ارزیابی 
های دانش آموزان در نوشتار از قبیل تحلیل وضعیت ناهنجاری

سنجی مثبت یا منفی متون آموزشی، واکنش راتیتأثمدارس، ارزیابی 
افزایش اثربخشی یادگیری محتواهای آموزشی  ها،در مخاطبان رسانه

و موارد مشابه مورد استفاده  هاآنای از طریق ارزیابی هیجانی و رسانه
 قرار گیرد.

 های تحقیقمحدودیت

تواند بر کیفیت هایی است که میاین پژوهش دارای محدودیت
 نیترمهمیکی از داشته باشد.  ریتأثتایج آن و یا قابلیت تعمیم نتایج ن

است های شناسایی هیجان در متن کمبود منابع و الگوریتماین موارد، 
بندیامکان استفاده از لیست واژگان مناسب و طبقه شودمیکه باعث 

ها فراهم نباشد. همچنین مراجع مناسبی برای های متنوع هیجان
سازها و غیره در ، منفیدکنندهیتشدنابع کامل برای واژگان م یتهیه

مراجع باعث تقویت مدل شده  گونهنیازادسترس نبوده است. استفاده 
 را ها در زبان فارسیامکان بیشتری برای ارزیابی مدل حالنیدرعو 

نبود منابع معتبر برای متون برچسباز سوی دیگر، کند. فراهم می
امکان چندانی برای  اوالًشود فارسی باعث میگذاری شده در زبان 

های مشابه وجود نداشته باشد و دوم فرایند یادگیری مدل در پژوهش
ی این تهیهپژوهشی به  یهاتیفعالشناسی و که بخشی از روشاین

                                                                 
1. User Interface 

 ینهیشیپدر این تحقیق، با توجه به متون اختصاص یابد. همچنین 
ها استفاده شده است. یجانه یگانههشتهای مرتبط از مدل پژوهش

 ، امکان بیشتری برایهای مختلف در این زمینهتئوری استفاده از
 کند.ی تحقیق فراهم میهاافتهیمیتعم

 هاشنهادیپ

و  هاافتیرهکه اشاره شد، تحقیق حاضر کارایی کلی  گونههمان
ها و تحلیل قطبیت متن فارسی مدل پیشنهادی در شناسایی هیجان

های کارآمد و ها و الگوریتمی مدلارائه حال نیادهد. با را نشان می
ی تحقیقات در این زمینه، نیازمند انجام پژوهشساز یکاربردنیز 

شناسی محاسباتی، روانشناسی ی زبانحوزههای بیشتری در سه 
اندازهای نوینی در توانند چشمهیجان و علوم کامپیوتر است که می

ن فارسی را ارائه نمایند. با توجه به نبود در زبا ژهیوبهتحلیل هیجان 
در زبان فارسی در مورد تحلیل هیجان در  توجهقابلهای پژوهش

مؤثر های ی لیست مناسبی از ویژگیمتن، در حال حاضر امکان ارائه
های نحوی، معنایی، ساختاری( برای استفاده در مدل اعم از ویژگی)

هایی برای نشان دادن شمحاسباتی وجود ندارد. بدین لحاظ، پژوه
با توجه به مشخصات زبان  های مزبورکارایی هر دسته از ویژگی

ی مکمل هانشانهفارسی و همچنین تهیه و تدوین لیست واژگان و 
ها و غیره در زبان سازها، تشدیدکنندهمانند منفیمتن )در تحلیل 
ی شناسی محاسباتموضوع تحقیق در زبان عنوانبهتوانند فارسی( می

پژوهش حاضر بر رهیافت گروه دیتأکباشند. همچنین با توجه به 
ی دقیقی از کارایی دو رهیافت بایست مقایسهبندی هیجان، می

های مربوطه در زبان و مدل 2برداری() یابعادبندی و رهیافت گروه
ها در استفاده فارسی انجام شود. تفکیک و مقایسه بین کارایی مدل

های معنایی و و همچنین ویژگی میرمستقیغو های مستقیم از واژه
نحوی متن، موضوع مهمی در تحقیقات آینده است. عالوه بر آن 

، طراحی مجدد هادر مدلافزایش امکانات یادگیری  منظوربه
با یادگیری ) تمیالگورسازی الگوریتم در محیط وب با تکمیل و بهینه

تواند در طراحی ( میمنبع یادگیری عنوانبهمداوم از کاربران سیستم 
ی کاربردی برای تحلیل متن در زبان فارسی با کارایی افزارهانرم

 مطلوب به کار گرفته شود.

 تشکر و قدردانی

 محسن ریم دکتر یآقا ییراهنماو  کمکمقاله با  نیا نگارش
پژوهشکده علوم  یشناخت یسازمدلمحترم گروه  سیپدرام رئ

 یکارشناس یدانشجو بشتا یگنج احمد مهندس یآقاو  یشناخت
 .است گرفته صورت وتریکامپ رشته ارشد

                                                                 
2. Dimentional Approach 
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