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Abstract 
With the spread of Covid-19 disease, quarantine, and social isolation, people 

are increasingly posting their opinions about the coronavirus on social 

networks such as Twitter. However, no study has yet been reported to 

analyze online opinions of individuals in order to understand their feelings 

about the Covid-19 epidemic in Iran. This study analyzes the emotions in the 

opinions of the Iranian people on the social network Twitter during the 

Corona crisis. For this purpose, a deep neural network model is presented. 

As there is no labeled dataset of Covid-19 tweets, the proposed model is first 

trained on the Stanford University Sentiment140 dataset, which contains 1.6 

million tweets, and then used to classify the two classes of emotions 

contained in the collected corona-related tweets in Iran. The results show 

that the percentage of tweets with negative emotions is significantly higher 

than positive tweets. Also, the change in negative emotions of people in 

different months is proportional to the change in patient statistics. 

Keywords: Corona Virus, Covid-19, Sentiment Analysis, Opinion Mining, 

Deep Neural Network. 
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با استفاده از  رانیمرتبط با کرونا در ا هایتیاحساسات توئ لیتحل
 قیعم یشبکه عصب

 

 .رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا وتریکامپ یگروه مهندس اریاستاد   یریمحمد احسان بص
 

 .رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا وتر،یکامپ یمهندس ارشد یکارشناس   یبیحب نیریش
  

 

 .رانیدانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ا وتریکامپ یگروه مهندس اریاستاد  یشهال نعمت
  

 چکیده
نظرات  شيازپ شيافراد ب ،یاجتماع گذاریشدن مردم و فاصله نهيقرنط، 91-دیکوو یماربي شدن گيربا همه

ای  ، هنوز مطالعهحال نی. بااکنند یمانند توئيتر منتشر م یاجتماع هایخود درباره ویروس کرونا را در شبکه

 رانیدر ا 91-دکووی گيریهمه ردها در مو منظور درک احساسات آن نظرات برخط افراد به ليبرای تحل

 یدر شبکه اجتماع رانیاحساسات موجود در نظرات مردم ا ليش نشده است. در این پژوهش به تحلگزار

. با شود یارائه م قيعم یمدل شبکه عصب کیمنظور  نیا ی. براشود یدر طول بحران کرونا پرداخته م تريتوی

مدل  ست،يمرتبط با کرونا در دسترس ن یها تيتوئ زشده ا یگذار برچسب یها داده که نیبه ا  توجه

و ششصدهزار  ونيليم کیدانشگاه استنفورد شامل  Sentiment140مجموعه داده  یابتدا رو یشنهاديپ

 آوری جمع هایاحساسات موجود در توئيت ی بندی دوکالسه طبقه یآموزش داده شده، سپس برا تيتوئ

 یاحساسات منف یدارا ها تيدرصد توئ دهد ینشان م جی. نتاشود یماستفاده  رانیشده مرتبط با کرونا در ا

 یها افراد در ماه یاحساسات منف رييتغ ن،ياست. همچن شتريب دارییمثبت به شکل معن یها تينسبت به توئ

 .باشد یم مارانيدر آمار ب رييمختلف متناسب با تغ
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 مقدمه
در سال گذشته با انتقال ویروس مشاهده شده در  91-دیکوو یماريگسترش ناگهانی ب

 و کرده زدهگذاران را شگفت جمعيت حيوانات و سرایت آن به انسان، دانشمندان و سياست

عنوان  توسط سازمان بهداشت جهانی به 91-دیکوو یماربي. داد قرار تأثير تحت را ها آن

است که زندگی افراد را در سراسر جهان به خطر  دهش شناخته گيربيماری همه کی

. در برخی از مناطق موارد ابتالی کمی گزارش شده است (0202، 9والوان و ميراندازد )می

در برخی دیگر چند هزار نفر مبتال وجود دارد و در مناطقی که دارای انتقال  که یدرحال

به حداقل رساندن  برای. اندنفر تاکنون مبتال شده ها ونيليهستند، م کنترل رقابليگسترده و غ

 ممنوعيت اجتماعی، گذاریتعداد افراد آلوده، چندین استراتژی ازجمله اقدامات فاصله

 جهان سراسر در جوامع ساختارسرعت  به که استاجراشده  مشاغل تعطيلی و قرنطينه سفر،

روز پيشرفت کرده است؛  . این وضعيت روزبه(0202 ،0پرادهام و همکاراندهد ) می تغيير را

موقع اطالعات اولویت اصلی کنترل و پيشگيری از بيماری است.  بنابراین، انتشار سریع و به

. گذاردعالوه بر این، تهدید بيماری به طرق مختلفی بر نحوه تفکر و رفتار افراد تأثير می

بر سالمت جامعه  یتوجه اثرات قابل شتهگذ یها ماه طیشده  مشاهده تغييرات از برخی

داشته و درنهایت تأثير مهمی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. در مواجهه با این وضعيت 

اند در زمينه بهداشت عمومی و اقتصادی ارائه داده یمتفاوت هایحلراه هادولت سابقه،بی

در نظام اقتصادی و  ریشاهد تغيير ساختار چشمگي جهي. درنت(0202، 3کيو و همکاران)

 اند. صورت سنتی فعاليت داشته اجتماعی هستيم که درگذشته تجارت و جامعه در آن به

 درباره زیادی هایاکنون بحث ،یاجتماع گذاریکردن مردم و فاصله نهيقرنط با

مانند توئيتر وجود دارد. با توجه به  یاجتماع هایشبکه در برخط،صورت  به کرونا ویروس

موضوعات مختلف مانند  ليتحل یبرا یاجتماع یها شبکه یکه درباره کاربردها یمطالعات

( تعداد 9311 زاده نيو حس یانجام شده )فخر رسدر بو متيق راتييانتخابات و تغ
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 ی و همکاران،لنگر ی)کوثر کنند یاجتماعی اعتماد م هایاز مردم به بستر شبکه یا ندهیفزا

نظرات مردم در مورد  ليبرای درک احساس و تحلای  ، هنوز مطالعهحال نی(. باا9311

کاربرد  کیاحساسات نظرات کاربران  ليگزارش نشده است. تحل 91-دیگيری کووهمه

در استخراج احساسات و  یهوشمند سع یها روش یريکارگ است که با به یا رشته نيب

 (.9311 ی و همکاران،ها دارد )عباس آن یها افراد از نوشته التیتما

برای  رانیمردم ا یها تيدر توئ شده انياحساسات ب ليتحل ،پژوهش حاضر از هدف

مرورزمان  ها در طول بحران به تعيين چگونگی تغيير انتظارات، ادراکات و رفتارهای آن

مرتبط  یها تيمجموعه داده شامل توئ کیمنظور در پژوهش حاضر، ابتدا  نیا یاست. برا

مرداد ماه سال نود و نه  یماه سال نود و هشت تا انتها ید یکرونا در بازه زمان روسیبا و

 نيهمچن یمثبت و منف ی به دو دسته ها تيتوئ یبند احساسات و طبقه ليتحل یشد. برا جادیا

 یبر شبکه عصب یمدل مبتن کیبودن نظرات  یمثبت و منف زانيمشخص کردن شدت م

کلمات در جمله و در نظر گرفتن  یاستفاده بهتر از توال یمدل برا نیارائه شد. در ا قيعم

 یانیدوطرفه بازجر ی، از واحدها(0202، 9بصيری و همکارانمتن از هر دو جهت ) نهيزم

موجود فاقد  یها تيکه توئ ليدل نی. سپس به اشود ی( استفاده مBiGRUدار ) دروازه

 Sentiment140به نام  بزرگ اسيمجموعه داده استاندارد در مق کیبرچسب هستند، از 

 ت،یاستفاده شد. در نها یشنهاديآموزش مدل پ یکه متعلق به دانشگاه استنفورد است برا

بودن  یمنف ایاز نظر شدت مثبت  یشنهاديمربوط به هر روز با استفاده از مدل پ یها تيتوئ

مربوط به آمار موارد  یها داده ن،یشدند. عالوه بر ا یبند ها دسته شده در آن انياحساسات ب

کلمات مرتبط با کرونا در  یاز کرونا به همراه روند جستجو یناش ريوم گو مر دیجد

احساسات با  ليحاصل از تحل جینتا لياستخراج شد و در تکم رانیکشور ا یگوگل برا

 به کار رفته شدند. یشنهادياستفاده از مدل پ

بر اساس مطالب ذکرشده، پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سؤاالت زیر در مورد 

 شده است: انجام رانیکرونا در اویروس 
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 دهید شترياز کلمات ب یباتيدر جستجوی گوگل مربوط به ویروس کرونا چه ترک •

 اند؟ شده

های مربوط به ویروس  در شدت احساسات نشان داده شده در توئيت یآیا تفاوت •

 کرونا وجود دارد؟

 یها در ماه با احساسات توئيت ريوم آیا بين تعداد موارد جدید مبتال و مرگ •

 داری وجود دارد؟-مختلف ارتباط معنی

مرتبط  یافزارها دهندگان نرم توسعه نيبه کاربران و همچن تواند یبه سؤال اول م پاسخ

 یمرتبط کند. سؤال دوم در راستا یها بهتر داده یآور کرونا در جمع یماريب ليبا تحل

مختلف  یها در زمان حاکم بر جامعه یبر احساس کل یماريشدت ب ريمشخص کردن تأث

موجود در شدت احساسات روانشناسان  راتييغمطرح شده است. با مشخص شدن ت

 یها یماريب وعيدر هنگام ش یزندگ تيفيبهبود ک یبرا یتر مناسب یراهکارها توانند یم

بر  یماريگسترش و تلفات ب ريتأث تواند یسؤال م نيپاسخ به سوم تاًیدهند. نها شنهاديپ ريفراگ

کنترل بهتر احساسات و  درمسئله  نی. ادیرا مشخص نما یمجاز یاحساسات حاکم بر فضا

 باشد. ديمف تواند یم یماريمربوط به ب یآمارها ی ارائه تیریمد

کرونا را در  روسوی به عمومی هایاین مطالعه به شناسایی عواملی که واکنش نتایج

. کندمی کمک است، رشد حال درسرعت  به که عمومی پزشکی هایبستر فوریت

 ارتباط برقراری برای عمومی بهداشت مقامات راهنمایی به همچنين مطالعه این هاییافته

بهداشت عمومی برای کسانی که مستعد ابتال به  یها پاسخ ارائه به کمک و مردم با مناسب

 ویروس هستند کمک خواهد کرد.

 اصلی این پژوهش به شرح زیر است: هاینوآوری

دار و  دروازه یانیدوطرفه بازجر یعميق مبتنی بر واحدها عصبی شبکهمدل  کی •

شنهاد پي هااحساسات توئيت ليوتحل هیکلمات برای تجز هيتعب دهید آموزش شيبردار از پ

 داده آموزش توئيتر بزرگ مقياس در موجود های¬داده مجموعه در مدل این. شودمی

 .است شده
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کرونا در  روسوی به مربوط های توئيت درباره توئيتر جدید هایمجموعه داده •

 .شودمی ليوتحل هیتجز و آوریجمع رانیا

 برای رانیکشور ا یروند گوگل برا یها ی توئيتر، داده عالوه بر مجموعه داده •

 شده است. ليوتحل هیکرونا تجز روسیمربوط به و دار ییافتن الگوهای معن

 یها ازآن داده . پسافتیادامه خواهد  نيشيپ یها بر پژوهش یادامه مقاله با مرور در

خواهد شد.  یمعرف یشنهاديمدل پ یخواهند شد و در بخش بعد فياستخراج شده توص

ارائه  شنهادهايو پ یريگ جهينت تیو در نها شوند یها ارائه م داده ليوتحل هیازآن تجز پس

 خواهد شد.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 یماريو کنترل ب فيتوص یبرا کیولوژيدمياز مطالعات اپ یگذشته، برخ یهاماه یط

مختصر  صورت بهدر این قسمت به برخی از این مطالعات  انجام شده است. 91-کووید

-های اجتماعی است؛ پژوهش شده ميتقساشاره خواهد شد. مطالب این قسمت به دو بخش 

 های شبکه اجتماعی مرتبط. اقتصادی مرتبط و پژوهش

 اقتصادی مرتبط-های اجتماعی پژوهش

، صي، تشخییها شناسا ، آن(0202) 9شده توسط هولشو و همکاران مطالعه انجام کیدر 

شده  دیيتأ متحده االتیکه در ا 91-کوویدبيماری مورد از  نياول تیریو مد ینيدوره بال

پزشکان و مسئوالن  ميمستق تیریمد تيها بر اهم آن یها افتهیاند. شرح دادهرا  است

هر دو  عیلزوم پخش سر نيو فدرال و همچن یالتی، ایدر سطح محل یبهداشت عموم

 یبرا ینيو اطالعات بال یماريب نیا شتريب وعياز ش یريجلوگ یبرا یاطالعات بهداشت

که توسط  یگرید پژوهشعفونت در حال تحول در  نی. ادنکنیم ديتأک مارانيمراقبت از ب

از مباحث ذکرشده که  یکدر این پژوهش یمنتشرشده برجسته شده است.  (0202) 0پرلمن
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که اقدامات  ميدانیاست. م گذاری اجتماعیفاصلهاقدامات  ريارزش مطالعه دارد، تأث

 دیتوجه تعداد موارد جد تواند به کاهش قابلی، مقيدق اسيدر مق گذاری اجتماعیفاصله

شدت  زانيو م شده استفاده یهاروش از یعيوس فيمنجر شود. اگرچه، ط 91-کووید

طول شود و یانجام م یکار چه قاًيدق نکهیکسب اطالعات در مورد ا یها برا استفاده از آن

 دارد. یشتريب یبه بررس ازيزمان آن، ن مدت

 یماريب نیمقاومت اقتصاد در پاسخ به ا سابقه یمدت ب نیدر ا گریمهم د ینگران

 ريگ همه یماريب(، 0202) 9و همکاران فيتزجرالدشده توسط  است. در مطالعه انجام ريگهمه

کردند که بحران  قيها تحق آن شده است. دهينام «یفور یبحران اقتصاد» 91-کووید

محتاطانه  ییدر مورد بازگشاو  خواهد بود ینطوالچه حد  تا چه مدت و تا یاقتصاد

 یشده برا اعمال یهاتی، اثرات محدودنيبحث کردند. همچن یو اقتصاد یاجتماع یزندگ

ا در منزل، ه ها، سفارش نهيازجمله قرنط روسیو عیسر وعياز ش یريجلوگ یها براتيجمع

در جهان منجر شده  یم اقتصاديعظ رکودکه به  یمسافرت یهاتيمشاغل و ممنوع یليتعط

هنوز در دست  راتيتأث نیا تيکم نييتع یها برااست، موردمطالعه قرار گرفت. داده

شروع مجدد  یدر مورد چگونگ یامطالعه (0202) 0است. کادنا و همکارانبررسی 

ها اظهار داشتند که جهان  آن .اندهانجام دادا کرونویروس در هنگام بحران  یمل یاقتصادها

طور  بر مشاغل شهروندان را به یمنف ريعمل کند و هم تأث روسیهم در کنترل و دیبا

 یبهبود اقتصاد یريگبه شکلشود یکه در آن انجام م یشرفتيدهد. پ کاهشزمان  مه

و نحوه  یبر آموزش عال کرونا روسیو ريتأث (0202) 3و همکاران ایالنسکند. یکمک م

 کیکردند که  شنهاديپ کپارچهی یمرکز عصب کیها  . آناندهکرد یها را بررس آن سخپا

در حال  عیسر طیآن با شرا ميتنظ یاست که برا یارشته چندو  ریپذ ساختار ساده، انعطاف

و ارائه است. هدف  ی، طراحیريگ ميچهار نوع عمل شامل کشف، تصم نیاست. ا رييتغ

حوادث کارآمد  شبردياست که در پاین موسسه  نیا یشنهاديپ کپارچهی یمرکز عصب یاصل
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نقش ( 0202) 9و همکاران کيوواکنش نشان دهد.  یکيموقع، هوشمندانه و تاکت باشد و به

و  یدر سطح محل 91-انتقال کووید ليرا در تسه یو اجتماع یعامل اقتصاد نیچند

انتخاب  یبرا نيماش یريادگیاز روش در این پژوهش کردند.  یبررس نيچ یشهر نيب

 انيدر م روسیانتقال و ینيبشيپ یطور قو که به شده استمهم استفاده  یاپارامتره

 کند.یم ینيبشيرا پ وهوا آب یغن اتيخصوص

 های شبکه اجتماعی مرتبط پژوهش

توسط  ، نظرات و پيشنهادهااطالعات یگذاربه اشتراک یبرا یادیز یهاروش امروزه

 یهاشبکهطور مکرر از  نفر به ارديليم 0.1از  شي. بشود میاستفاده  یاجتماع یهاشبکه

 دهها استفای از این شبکهمدت طوالن یها برا از آن یاريکنند و بسیاستفاده م یاجتماع

کردند تا  یطراح ابزاری (0202) 0شارما و همکاراندر یک پژوهش اخير کنند. یم

ند. نک ليوتحل هیتجزشيوع کرونا سابقه یب ی دورهتوئيتر را در  یاطالعات غلط در گفتگوها

و  ویروس کرونا رامونيپ یاجتماع یهاشبکهاوضاع، به بحث در  شرفتيبا پ ابزار نیا

را  صيروش تشخ کی نيها همچن پردازد. آنیاطالعات به اشتراک گذاشته شده م تيفيک

کردند. در  یاطالعات توئيتر طراح انیاز جر دهنده بیفر و کننده مطالب گمراه افتنی یبرا

 یعنوان ابزار را به یاجتماع یهاشبکهنقش ( 0202) 3ی، مرچنت و لوریگرید ی مطالعه

و  یآمادگ یهایژگیو رييوقوع در کنار تغ لدر حا ريگهمه یماريبه ب یدگيمهم در رس

 یها شبکهاز  دیکردند که با ديها تأک ند. آناهقرار داد یموردبررس ندهیسوانح آ یپاسخ برا

موارد در مورد موضوعات مختلف مهم در هنگام بروز  قيپخش اطالعات دق یبرا یاجتماع

 نيهمچنمناسب در مواجهه با بيماری و  کارانجام ، دادن شیمان آزمامانند ز یريگهمه

 استفاده شود. در هنگام بيماری بتمراقنحوه 

ها در  آن دگاهینظر و نگرش افراد از د افتنیاحساسات با هدف  ليوتحل هیتجز

شود  یانجام م دادهایمختلف محصوالت و رو یها نسبت به جنبه یاجتماع یهاشبکه
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 یهازبان دراحساسات  ليوتحل هی. تجز(0292، 0؛ کمبریا و همکاران0291، 9کمبریا)

( مورد مطالعه قرار گرفته 0202، 4ی و همکارانوسالتی ؛0292، 3بصيری و کبيریمختلف )

چائوهان و انجام شده است ) یاجتماع فمختل یهادر شبکهنظرات  یاست و بر رو

 ليوتحل هی. تجز(0291، 2نعمتی و همکاران؛ 0202، 1؛ فوالدفر و همکاران0202، 5همکاران

 رخدادهایمانند  های پيشينپژوهشطور جامع در  مختلف توئيتر به یهااحساسات از داده

 ینيب شي، پ(0202بصيری و همکاران، دارو )اثرات  ی، بررس(0202، 1روز و همکارانمهم )

یک نده نسبت به کن، احساسات مصرف(0202، 1حسن و همکارانها )پژوهش هياول ريتأث

ابدر و از موضوعات دیگر ) یاريو بس (0293قياسی و همکاران، خاص )ی نام تجار

 یريادگیدر  شرفتيگرفته است. در چند دهه گذشته، پ رارمورد مطالعه ق( 0202همکاران، 

احساسات از  ليوتحل هی، تجزقيعم یريادگی یهاها و روشخصوص فناوری و به نيماش

، ینوعها در هوش مصشرفتيپ نیبا استفاده از ا موردتوجه قرار گرفته است. یمنابع متنوع

در این پردازد. یم ایراندر  91-نسبت به کووید یافکار عموم یبه بررس پژوهش حاضر

چقدر  نيمدت مع یمردم در طبررسی شود که احساسات که پژوهش سعی شده است 

مطالعه ادعا  نیالزم به ذکر است که در ا .است گرفته قرار ريگهمه یماريب نیاتحت تأثير 

از مردم کشور را  یبلکه گروه ؛نشان داده شده استکل جامعه/کشور  دگاهیکه د شودینم

 .شده استموردمطالعه قرار داده  ی،مورده عنوان مطالع به

 شده استخراجهای  داده

در ایران  91-برای بيماری کووید تاکنون نشان داده شده است 9که در شکل  گونه همان

نسبت به کشورهای همسایه مبتالیان بيشتری ثبت شده است. به همين دليل تمرکز بر روی 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cambria 

2. Cambria et al. 

3. Basiri & Kabiri 

4 . Oueslati 

5. Chauhan et al. 

6. Fouladfar 

7. Nemati et al. 

8. Ruz et al. 

9. Hassan et al. 



 1011 پاییز | 73شماره | دهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 111

ای برخوردار  کنند از جایگاه ویژه های خود را ارسال مینظرات افرادی که از ایران توئيت

 است.

 
 در همسایگی ایران. 01-: نسبت تعداد مبتالیان به کووید0شکل 

در این مطالعه، دو نوع داده یعنی روند گوگل و داده توئيتر استخراج شده است. از 

عالقه مردم برای به دست آوردن اطالعات در  وتحليل تجزیههای روند گوگل برای  داده

شود. با استفاده از جستجوی کلمات کليدی مرتبط استفاده می 91-مورد بيماری کووید

ت که توسط گوگل برای به دست آوردن تعداد روند گوگل یک سرویس محبوب اس

جستجوهای کاربران برای یک عبارت خاص در یک بازه زمانی معين ارائه شده است. این 

کمترین تعداد جستجو  2گرداند که در آن [ برمی2-922سرویس یک عدد را در محدوده ]

در چهارچوب  هشد دادهبيشترین تعداد جستجو برای کلمات کليدی  922دهد و  را نشان می

بينی بازار پيش ازجملهها برای کاربردهای مختلف زمانی ارائه شده است. این نوع داده

( 0294، 0(، کشف مباحث سياسی در توئيتر )ریل و همکاران0291، 9سهام )ژو و همکاران

( استفاده شده است. برای 0202، 3بينی سرعت انتشار ویروس کرونا )لين و همکارانو پيش
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ه سؤال اول پژوهش، تکرار نسبی عبارات مرتبط با کرونا در ایران که با استفاده از پاسخ ب

 نشان داده شده است. 9داده مربوط به روند گوگل به دست آمده در جدول 

 0: تعداد تکرار نسبی ده کلمه پرتکرار مربوط به کرونا در ایران0جدول 

 عبارت نسبت تکرار

 ویروس کرونا 922

 ایرانکرونا  13

 عالئم کرونا 21

 کرونا در ایران 14

 آمار کرونا 52

 کرونا امروز 31

 واکسن کرونا 35

 اخبار کرونا 39

 بيماری کرونا 02

های افراد در طول زمان  تغيير احساسات در توئيت وتحليل تجزیههای توئيتر برای از داده

نود و هشت تا انتهای آذر ماه نود ی زمانی بهمن ماه  شود. در پژوهش حاضر بازهاستفاده می

های روند گوگل و توئيتر استفاده شده است. همچنين از و نه برای به دست آوردن داده

ها با درنظر گرفتن عالمت هشتگ  و ترکيب آن 0کلمات کليدی نشان داده شده در جدول 

 ها استفاده شده است. آوری توئيت در ابتدای کلمات برای جمع

 ها.برای به دست آوردن توئیت مورداستفادهلمات کلیدی : لیست ک2جدول 
Corona Coronavirus Covid-19 Sars-Cov-2 

Ncov Sars-Cov-2 0291-Ncov Covid-2019 

Sars-Cov Sars-Cov2 Sars-Covs Mers-Cov 

twintی  های مربوط به کرونا از کتابخانه آوری دادهبرای جمع
نویسی پایتون  در زبان برنامه 0

ها با استفاده از کلمات کليدی اشاره شده،  آوری توئيتاستفاده شده است. پس از جمع
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2. https://github.com/twintproject/twint 
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های  ها در ماه قرار دادیم. توزیع توئيت یموردبررسماهانه جدا کرده و  صورت بهها را  آن

آوری شد  توئيت مرتبط جمع 5121نشان داده شده است. در کل تعداد  0مختلف در شکل 

 باشد. حرف می 53/923کلمه  03/03متوسط هر توئيت شامل  صورت بهکه 

 
 ماه نود و نه.های مرتبط با کرونا در ایران از بهمن ماه نود و هشت تا آذر  : توزیع توئیت2شکل 

و موضوع پژوهش باشد )پيشينه  مسئلههای مطالعات دیگر که مرتبط با  مروری بر یافته

در راستای ضرورت انجام  موردپژوهش مسئلهتجربی( و تبيين خأل یا شکاف موجود درباره 

 مطالعه حاضر.

 مدل پیشنهادی

نشان داده شده است.  3های مرتبط با کرونا در شکل  بندی توئيت مدل پيشنهادی برای دسته

ی  ، الیهدهید آموزشدر این مدل از سه جزء اصلی استفاده شده است؛ بردار از پيش 

در   دهید آموزشی انتخاب. دليل استفاده از بردار تعبيه کلمات از پيش  و الیه 9بازجریانی

های کاربران است. این بردارها بر  های متنی از توئيت مدل پيشنهادی استخراج بهتر ویژگی

توانند رابطه مفهومی  می یخوب بهاند و  های بسيار بزرگ آموزش دیده روی مجموعه داده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Recurrent 

42بهمن؛  732اسفند؛    

802فروردین؛   

429اردیبهشت؛   

314خرداد؛   

219تیر؛   
2086مرداد؛   

117شهریور؛   

94مهر؛   
142آبان؛  899آذر؛    
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ی بازجریانی به دليل توانایی در  (. الیه0291، 9بين کلمات را مدل کنند )دولين و همکاران

کار گرفته شده  و ارتباط بين کلمات در یک جمله در مدل پيشنهادی به 0دن زمينهمدل کر

های بردار  بخش نیتر مهمی انتخاب به دليل کاهش ابعاد و انتخاب  است. نهایتاً الیه

 است. شده استفادهها  ویژگی

باشد. در  ( است، میwiای از کلمات ) ( که مجموعهtiورودی مدل یک توئيت )

برای تبدیل کلمات به  BERT 3ز بردار تعبيه کلمات از پيش آموزش دیدهمرحله بعد ا

 عنوان بهاز مرحله قبل  آمده دست بهشود. بردارهای عددی  بردارهای عددی استفاده می

شامل واحدهای بازجریانی   شوند. در این الیه از دوالیه استفاده می BiGRUی  ورودی الیه

 شود. به انتها و انتها به ابتدای بردار ورودی استفاده می ( در دو جهت ابتداGRUدار ) دروازه

شامل دو  GRUنشان داده شده است. هر واحد  4در شکل  GRUساختار داخلی 

 ( است.0( و )9( با روابط )z( و بازنشانی )rروزرسانی ) دروازه به

                              (1) 
                          (2) 

ماتریس  Uو  Wمعرف تابع سیگموید الجیستیک است،   ( نماد 2( و )9در روابط )
وضعیت مخفی سلول  htورودی و   xtباشد.  بردار بایاس می bهای سلول و  وزن

 ̃  شود. در این روابط  ( استفاده می4( و )3از روابط )  htی  هستند. برای محاسبه
و  

  ̃ 
    تابع تانژانت هایپربولیک و tanh حالت مخفی کاندید،   ̃ بردار وزن،  

 . ضرب درایه به درایه )هادامارد( بردارها است
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 ها.احساسات توئیت وتحلیل تجزیهمدل پیشنهادی برای  .7شکل 

 

                   ̃     (3) 
 ̃          ̃ 

            ̃ 
       (4) 

شود که در آن به دو صورت انتخاب انجام  به الیه انتخاب ارسال می GRUی  خروجی الیه

نشان داده شده است، از انتخاب با استفاده  AVGبا  3گيرد. در روش اول که در شکل  می

 MAXبا  3شود و در روش دوم که در شکل  ماتریس ورودی استفاده می 9گيری از ميان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Global average pooling 
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شود. خروجی دو تابع انتخاب  ودی استفاده میماتریس ور 9نشان داده شده از انتخاب بيشينه

ی آخر یک  شوند. الیه  برای ایجاد یک ماتریس ورودی به الیه آخر به همدیگر متصل می

است که وظيفه یادگيری نهایی را بر عهده دارد. درنهایت  3یا کامالً متصل 0الیه فشرده

ر پارامترهای مدل پيشنهادی در گردد. مقادی انجام می softmaxبندی با استفاده از تابع  دسته

 نشان داده شده است. 3جدول 

 
 GRU : ساختار داخلی یک سلول0شکل 

 
 در مدل پیشنهادی. شده استفاده. هایپرپارامترهای 7جدول 

 نام پارامتر مقدار توضیحات

 Max features 02222 .شده هيتعبسایز واژگان الیه 

 Embedding dim 322 .شده هيتعبابعاد 

 Dropout 2.0 نرخ افت.

 BiGRU. 12 Number of cellsدر الیه  GRUهای تعداد سلول

 Relu Activation function الیه کانولوشن. یساز فعالتابع 
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2. Dense 

3. Fully connected 
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 نام پارامتر مقدار توضیحات

 Dense 0 ها در الیه خروجی.تعداد نرون

 Categorical Cross تابع اتالف الیه خروجی.

Entropy 
Loss function 

 Adam Optimizer مدل.سازی الگوریتم بهينه

 هاداده لیوتحل هیتجز

که قبالً گفته شد، تحليل احساسات روشی برای دستيابی به افکار عمومی در  طور همان

های قبل  که در بخش شده یآور جمعهای  مورد هر موضوعی است. در این پژوهش توئيت

شوند. به این دليل  بندی میها توضيح داده شد با استفاده از مدل پيشنهادی دسته در مورد آن

های  باشد و داده گذاری شده می های برچسب که آموزش مدل پيشنهادی نيازمند داده

که دارای  Sentiment140باشند، از مجموعه داده  فاقد برچسب می شده یآور جمع

 باشد استفاده شد. توئيت می 9122222

 پاسخ به دومین سؤال پژوهش

آیا تفاوتی در شدت احساسات نشان »کند  پژوهش که بيان میبرای پاسخ به دومين سؤال 

پس از آموزش مدل، « های مربوط به ویروس کرونا وجود دارد؟ داده شده در توئيت

گذاری  مقياس صفر تا یک با استفاده مدل پيشنهادی برچسب بر اساسهای هر روز  توئيت

مثبت کامل بودن  ی دهنده اننشمنفی کامل و یک  ی دهنده نشانشدند. در این مقياس، صفر 

های مختلف  برای روز 5در شکل  شده انجامگذاری  ی برچسب محتوای توئيت است. نتيجه

های هر روز  از تمام توئيت شده حاصلاست. در این شکل، ميانگين امتياز  شده دادهنشان 

 برای آن روز در نظر گرفته شده است.
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 ی صفر )منفی کامل( تا یک )مثبت کامل(. زه: شدت احساس در روزهای مختلف در با5شکل 

برخی از روزهای سال بيشتر روزها  جز بهنشان داده شده است  5گونه که در شکل همان

ی  دهنده نشان مسئلهاند. این  ( بوده5/2هایی با احساس منفی )اعداد کمتر از  دارای توئيت

های  توئيت، گرید عبارت بهباشد؛  های مرتبط در می توئيتجو منفی کلی حاکم بر 

ها که تحت تأثير اخبار و وقایع مربوط به  توان بازتابی از عقاید نویسنده آن را می شده ارسال

، ميانگين 1است تلقی کرد. برای بهتر مشخص شدن نتایج، در شکل  91-بيماری کووید

 ماهانه نشان داده شده است. صورت بهها  شدت احساس توئيت

نشان داده شده است، کمترین ميزان احساس منفی مربوط  1شکل گونه که در  همان

ها  به سه ماه فروردین تا خرداد بوده و در اردیبهشت ماه ميزان احساسات منفی از سایر ماه

تواند به دليل موج صعودی دوم بيماری باشد که جو ترس و  بيشتر بوده است. این می

ست. در توجيه کاهش شدت احساسات نااميدی بيشتری در افکار عمومی ایجاد کرده ا

 مسئلهاین روند برای افراد عادی شده و همين  جیتدر بهتوان گفت  های بعد می منفی در ماه

دوره و با شروع موج  نیازا پسهای تير تا شهریور منعکس شده است.  های ماه توئيتدر 
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ت احساس جدید کرونا شدت احساس منفی در آبان ماه بيشتر شده اما این افزایش شد

تواند به دليل گذشت زمان و کمتر شدن  منفی نسبت به موج اول کمتر است که این می

ترس کلی ناشی از بيماری باشد. نهایتاً در آذر ماه و با کاهش آمار مبتالیان دوباره از ميزان 

 احساسات منفی کاسته شده است.

 
)منفی کامل( تا یک )مثبت  ی صفر های مختلف در بازه : میانگین شدت احساس در ماه6شکل 

 کامل(.

 پاسخ به سومین سؤال پژوهش

آیا بين تعداد موارد جدید مبتال و »کند  برای پاسخ به سومين سؤال پژوهش که بيان می

و برای « داری وجود دارد؟ های مختلف ارتباط معنی با احساسات توئيت در ماه ريوم مرگ

های  توان به نمودارهای موجود در شکل می 1و  5های  یابی تغييرات موجود در شکل ریشه

 توجه کرد. 1و  2

0/15

0/20

0/25

0/30

0/35

0/40

0/45

0/50

0/55

س
سا

اح
از 

س
مت

ن ا
گی

یان
م

 



 113 |و همکاران   یریبص

 
 های مختلف سال از شروع کرونا در ایران. : تعداد بیماران جدید در ماه3شکل 

 

 
 های مختلف سال از شروع کرونا در ایران. جدید در ماه شدگان وتف: تعداد 8شکل 

مشخص است، در اردیبهشت ماه پس از کاهش  1و  2های  که در شکل گونه همان

تواند باعث افزایش  که این می شده شروع، موج دوم شدگان کشتهچشمگير آمار مبتالیان و 

ها باشد. همچنين کاهش تعداد مبتالیان  در توئيت شده انيبناگهانی ميزان احساسات منفی 

تواند باعث کاهش احساسات  های آتی می در خرداد ماه و ثابت شدن تقریبی آن در ماه

ثابت ماندن آن در چهار ماه بعدی تا  ازآن پسها در خرداد ماه و  منفی بيان شده در توئيت

نشان داده شده است،  1و  2های  که در شکل گونه همانباشد.  1ابتدای آبان ماه در شکل 

های آبان ماه  توئيتکه تأثير آن در  آغازشدهاز مهرماه  شدگان فوتموج جدید بيماری و 
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های قبلی کمتر  شود. البته افزایش شدت احساسات منفی در این موج نسبت به موج دیده می

ی ساخت واکسن یا افزایش اميدواری افراد برا مسئلهتواند به دليل عادی شدن  است که می

 کرونا باشد.

های موجود در مجموعه داده استخراج شده،  برای بهتر مشخص شدن محتوای توئيت

دست آوردن کلمات  نشان داده شده است. برای به 1ابر کلمات احساسی مربوطه در شکل 

های احساسی مثبت و منفی استاندارد که توسط لئو  نامه ها از واژه احساسی موجود در توئيت

نشان داده شده  1گونه که در شکل ( ارائه شده، استفاده شده است. همان0290) 9ژانگو 

اند که ده مورد پرتکرار از هر  ها وجود داشته است، کلمات مثبت و منفی زیادی در توئيت

آورده شده است. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر از روش مبتنی  4دسته در جدول 

ها استفاده نشده است بلکه با استفاده از مدل پيشنهادی که  بندی توئيت نامه برای دسته بر واژه

 مبتنی بر شبکه عصبی عميق است این کار انجام شده است. با ناظریک مدل 

)از  نامه واژهنشان داده شده است، اگرچه از روش مبتنی بر  4گونه که در جدول  همان

 صورت بهاست، کلمات مثبت و منفی  نشده استفاده( در این پژوهش شده فیتعرپيش 

کارایی مدل برای  ی دکنندهیيتأ مسئلهداری توسط مدل پيشنهادی شناسایی شدند. این  معنی

 باشد. ها می توئيتتشخيص احساسات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Liu & Zhang 
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 های مربوط به کرونا در ایران. : ابر کلمات احساسی موجود در توئیت1شکل 

های مربوط به کرونا در راستفاده شده در توئیت: ده کلمه احساسی مثبت و منفی پرتکرا0جدول 

 ایران.

 کلمات احساسی منفی کلمات احساسی مثبت

love miss 
good bad 
happy hate 
like shit 

thank sorry 
best lost 

beautiful wrong 
better lose 
great sad 
well fake 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه

کاربران ایرانی در رابطه با کرونا  توئيتپژوهش حاضر به تحليل احساسات موجود در 

و تأثير آن بر فضای  91-با توجه به شيوع گسترده بيماری کووید مسئلهپردازد. این  می

ی مهمی باشد. به این دليل که  مسئلهتواند  احساسی حاکم بر جامعه در فضای مجازی می

های مرتبط با بيماری  ی تحليل احساسات داده در زمينهپژوهش حاضر اولين پژوهش 

ها بر اساس واژگان کليدی مرتبط با کرونا و در بازه زمانی دی ماه  است، توئيت 91-کووید

های پيشين بهترین نتایج  ژهروپ بر اساسآوری شدند.  جمع 11نود و هشت تا مرداد ماه 

های مبتنی بر یادگيری عميق  گزارش شده در کاربردهای تحليل احساسات توسط مدل

ها یک مدل مبتنی بر  اند. لذا برای تحليل احساسات موجود در این توئيت دست آمده به

ها به برداری از اعداد از بردار  شبکه عصبی عميق ارائه شد که در آن برای نگاشت توئيت

ریانی استفاده شد. همچنين از واحدهای دوطرفه بازج دهید آموزشتعبيه کلمات از پيش 

ها از هر دو سمت  کارگيری زمينه متن دار برای مدل کردن توالی کلمات و به دروازه

های  باشد و توئيت می با ناظراستفاده شد. به این دليل که مدل پيشنهادی یک مدل 

که شامل  Sentiment140بدون برچسب هستند از مجموعه داده بزرگ  شده یآور جمع

استفاده شد. نتایج حاصل از اعمال مدل پيشنهادی بر  توئيت است برای آموزش 9122222

ی منفی بودن جو کلی  دهنده در رابطه کرونا نشان شده یآور جمعروی مجموعه توئيت 

باشد. همچنين، نشان داده شد که با کاهش  ی مورد آزمایش می های در بازه حاکم بر توئيت

های مرتبط نيز  جود در توئيتها ميزان احساسات منفی مو تعداد مبتالیان در برخی ماه

ها نيز  و با شروع موج دوم کرونا در ایران شدت احساسات منفی در توئيت افتهی کاهش

ها  ها نيز تحليل کلمات موجود در آن افزایش یافته است. در مورد محتوای توئيت

نشان  مسئلهکارگيری انواع مختلف کلمات احساسی مثبت و منفی است. این  دهنده به نشان

های مرسوم تحليل احساسات  نامه که از روش روش مبتنی بر واژه که یدرصورتدهد که  می

شد، امکان گمراه  روش پيشنهادی مبتنی بر شبکه عصبی عميق استفاده می یجا بهاست 

ها وجود داشت. با توجه  شدن روش به خاطر وجود کلمات مثبت و منفی موجود در توئيت
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در زمينه تحليل احساسات در مورد بيماری  شده گزارشاولين کار پژوهش حاضر  که نیابه 

کمبود  مثال عنوان بههایی در مورد این پژوهش وجود دارد.  باشد، محدودیت کرونا می

ی شيوع این بيماری یکی از  های اوليه در ماه خصوص بههای مربوط به کرونا  توئيت

نی که در این زمينه نظرات خود را های موجود است که با افزایش تعداد کاربرا محددیت

کنند این محدودیت در آینده برطرف خواهد شد. همچنين  های اجتماعی بيان می در شبکه

ی بيماری کرونا محدودیت دیگری برای  عدم دسترسی به مجموعه داده استاندارد در حوزه

قاله در های دستی یا روش پيشنهادی در این م کارگيری روش پژوهش حاضر است که با به

کارهای پيشنهادی آینده برای  عنوان بههای آتی این محدودیت کمتر خواهد شد.  پژوهش

های داخلی و  رسان های اجتماعی و پيام توان از استفاده از سایر شبکه این پژوهش می

های مبتنی بر یادگيری انتقالی  کارگيری روش ها در کنار به آوری داده خارجی برای جمع

 شده اشارهصبی عميق نام برد. مورد اول در راستای کاهش اولين محدودیت های ع در شبکه

قابل پيشنهاد هستند. همچنين  شده اشارهو مورد دوم برای پاسخ به دومين محدودیت 

تواند کمک شایانی به رفع  می دهید آموزشهای از پيش  ترکيب مدل پيشنهادی با مدل

 نماید.برای این پژوهش ب شده اشارهدومين محدودیت 
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