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ABSTRACT
Introduction: Artificial intelligence researchers are trying to implement human intelligence
on the machine. This study aimed to develop an appropriate predictive computer model to
evaluate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on irritability. Materials
and Methods: The design of the present study is quasi-experimental with a pre-test and
post-test method. 135 individuals who referred to Khane Mehr counseling center in Mashhad
and participated in an 8-session mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) course were
included in this study. Totally, 11 MBCT courses were held and 10 to 14 people participated in
each course. Participants completed the irritability questionnaire (Pourafrouz & et al.) at two
stages (before treatment and after treatment). In order to examine the differences from pretest to post-test in this research, the variance analysis of repeated measures was used. Results:
There was a significant difference between pre-test and post-test irritability scores. The effect
of mindfulness was 83%. To develop the prediction model, three Bayesian, regression, and
neural network models were compared. The Bayesian model, with 93% accuracy test data,
was considered the most appropriate model. Moreover, the Bayesian models with input and
output clustering (85.7%), the Bayesian with classification (71.49%), and the sequential
neural network (64.29%) were identified as suitable models to predict the effectiveness of
8-session mindfulness courses on reducing irritability. The Bayesian model with output
clustering, one-output regression, and the Convulsions Neural Network did not have sufficient
predictive accuracy for the effectiveness of mindfulness. Conclusion: Using cognitive
modeling, we can predict the efficacy of mindfulness-based cognitive therapy on irritability.y
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مقدمــه :محققــان هــوش مصنوعــی در تالشانــد هــوش انســانی را روی دســتگاه پیــاده کننــد .ایــن
مطالعــه بــا هــدف ایجــاد یــک مــدل رایان ـهای پیشبینــی کننــده مناســب جهــت ارزیابــی اثربخشــی
درمــان شــناختی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر تحریکپذیــری انجــام شــد .مــواد و روشهــا :طــرح
پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی و بــا روش پیشآزمــون -پسآزمــون بــود .آزمودنیهــای
پژوهــش حاضــر  135نفــر از افــراد مراجعهکننــده بــه مرکــز مشــاوره خانــة مهــر در مشــهد بودنــد
و در یــک دوره  8جلســهای شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ( )MBCTشــرکت کردنــد.
در مجمــوع  11دوره  MBCTبرگــزار شــد و  10تــا  14نفــر در هــر دوره شــرکت کردنــد .شــرکت
کننــدگان پرسشــنامة تحریکپذیــری (پورافــروز و دیگــران) را در دو مرحلــة (قبــل از درمــان و بعــد
از درمــان) تکمیــل کردنــد .بــه منظــور بررســی تفاوتهــای پیشآزمــون تــا پسآزمــون در ایــن
تحقیــق ،از تحلیــل واریانــس اندازهگیریهــای مکــرر اســتفاده شــد .یافتههــا :یافتههــای آمــاری
نشــان داد کــه تفــاوت معنــيداری میــان نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون تحریکپذیــری وجــود
داشــت .انــدازه اثــر ذهــن آگاهــی نیــز  83درصــد بــود .بــرای توســعه مــدل پیــش بینــی ،ســه مــدل
بیــزی ،رگرســیون و شــبکة عصبــی مقایســه شــد .مــدل بیــزی ،بــا صحــت دادههــای تســت  93درصــد
مناســبترین مــدل در نظــر گرفتــه شــد .عــاوه بــر ایــن ،مدلهــای بیــزی بــا خوشــهبندی ورودی
و خروجــی ( 85/7درصــد) ،بیــزی بــا ردهبنــدی ( 71/49درصــد) ،شــبکة عصبــی ترتیبــی (64/29
درصــد) ،مدلهــای مناســبی بــرای پیــشبینــی تاثیرگــذاری دورههــای  8جلس ـهای ذهــنآگاهــی بــر
کاهــش تحریکپذیــری شــناخته شــدند .مدلهــای بیــزی بــا خوشــهبندی خروجیهــا ،رگرســیون
بــا یــک خروجــی و شــبکة عصبــی کانوولوشــنی نیــز دقــت پیــش بینــی کافــی بــرای اثــر گــذاری
ذهــن آگاهــی را نداشــتند .نتیجهگیــری :بــه کمــک مدلســازی شــناختی میتوانیــم اثــر بخشــی
شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی را بــر روی میــزان تحریکپذیــری افــراد پیشبینــی کنیــم.
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مواد و روشها
تحریکپذیــری در ایــن تحقیــق شــامل مفاهیــم اضطــراب،
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مدلســازی شــناختی ،یکــی از رشــتههای مجموعــة
علومشــناختی اســت کــه بــه شناســایی مولفههــای شــناختی
و نحــوه تعامــل آنهــا در ســازماندهی کنشهــای عالیتــر
ذهنــی /مغــزی میپــردازد .از لــوازم مدلســازی شــناختی
تعامــل تنگاتنــگ رشــتههای علــوم اعصــاب ،روانشناســی و
مهندســی اســت .ایــن رشــته نــه تنهــا بــه توســعة دانــش مــا
از فرایندهــای پیچیــده شــناختی کمــک میکنــد ،بلکــه در
قالــب ایجــاد سیســتمهای مصنوعــی هوشــمند کاربــرد فناورانه
دارد .مدلهــا ،زبــان ریاضــی بــرای توســعة سیســتمهای
مصنوعیانــد .لــذا تحقیــق در حــوزه مدلســازی شــناختی
کمــک بــه توســعة سیســتمهای مصنوعــی هوشــمند در
زمینــة کارکردهــای شــناختی انســان میکنــد .از ســوی
دیگــر ،بــا ســنجش تاثیــر فناوریهــا بــر روی کارکردهــا و
رفتارهــای شــناختی انســان میتــوان قبــل از انجــام آزمایــش
واقعــی ،تاثیــر آنهــا را بــر روی انســان بررســی و تخمیــن
زد .از مدلســازی میتــوان بهعنــوان ابــزاری بــرای درک
بهتــر کارکردهــای شــناختی انســان از منظــر علــوم شــناختی و
روانشناســی اســتفاده کــرد و بــه توســعة فرایندهــا و ابزارهــای
درمانــی بــرای عــاج کاســتیها و بیماریهــای شــناختی
پرداخــت .همچنیــن بــا درک بهتــر فرایندهــای یادگیــری،
میتــوان بــه توســعة روشهــای مؤثرتــر آموزشــی و رفــاه
و بهبــود زندگــی افــراد جامعــه کمــک نمــود ( .)1اگــر چــه
تمرینــات مدیتیشــن 1و ذهنآگاهــی 2بسیــار مــورد بحــث
قــرار گرفتــه ،امــا نظریههــای کمــی در مــورد مکانیســمهای
شــناختیای از آن وجــود دارد .درمانهــای مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی و پذیــرش بهعنــوان درمانهــای مــوج ســوم
شــناختی– رفتــاری شــناخته میشــود .اســاس ذهنآگاهــي
از تمرينهــاي مراقبــه بوداييســم گرفتــه شــده اســت كــه
ظرفيــت توجــه و آگاهــي پيگيــر و هوشــمندانه را (كــه فراتــر
از فكــر اســت) افزايــش ميدهــد .تمرينهــاي مراقبــه و
ذهنآگاهــي بــه افزايــش توانايــي خودآگاهــي و پذيــرش
خــود در بيمــاران منجــر ميشــود .ذهنآگاهــي يــك روش يــا
فــن نيســت ،اگــر چــه در انجــام آن روشهــا و فنــون مختلــف
زيــادي بــه كار رفتــه اســت .ذهنآگاهــي را ميتــوان بهعنــوان
یــک شــیوه (بــودن) یــا یــک شــیوه (فهمیــدن) توصيــف كــرد
کــه مســتلزم درك كــردن احساســات شــخصي اس��ت (.)2
ذهنآگاهــي يعنــي بــودن در لحظــه بــا هــر آنچــه اكنــون
هســت ،بــدون قضــاوت و بــدون اظهــار نظــر دربــاره آنچــه
اتفــاق ميافتــد؛ يعنــي تجربــه واقعيــت محــض بــدون توضيــح
و یــا نوعــی شــرایط غیــر قابــل تفســیر و بــدون پیــش داوری
و حــال محــور کــه در آن هــر گونــه فکــر و احســاس و حــس
کــردن کــه از توجــه کــردن ناشــی میشــود ،همانگونــه
کــه هســت پذیرفتــه شــود ( .)3تحریکپذیــری 3حساســیت
فـ�رد ب��ه تحریکاتـ�ی اس��ت ک�هـ روزان��ه رخ میده��د ک��ه شــامل

ظرفیــت شــخص بــرای تســکین دادن خــود ،دور کــردن
اضطرابهــا ،افســردگیها یــا بیحوصلگیهــای متــداول
و پیامدهــای شکســت اســت .خویشــتن داری عاطفــی ،بــه
تاخیــر انداختــن کامرواســازی و فرونشــاندن تکانشهــا زیــر
بنـ�ای تحقـ�ق هـ�ر پیشـ�رفتی اسـ�ت .بعضــی اشــخاص کــج
خلقیهایــی نشــان میدهنــد کــه ضمــن آن غمگیــن،
درمانــده ،عصبانــی و بیــزار هســتند ( .)4دانشــمندان علــوم
شــناختی در تــاش بــرای فهــم شــناخت انســان هســتند و
محققــان هــوش مصنوعــی در صــدد پیادهســازی هوشــمندی
انســانی بــر روی ماشــین ،هــدف هــوش مصنوعــی نوشــتن
برنامههایــی اســت کــه رفتــار انســانی ماننــد ادراک صحیــح
اشــیای پیرامــون ،فهــم گفتــار یــا تصمیمگیــری را نمایــش
دهنــد .تحقیــق در زمینــة مدلســازی شــناختی -محاســباتی،
بــه کاوش در موجودیــت شــناخت و کارکردهــای شــناختی
گوناگــون میپــردازد .ایــن روش بــه توصیفهــای شــناختی
در قالــب الگوریتمهــای کامپیوتــری و برنامههــا میپــردازد.
بهایــن معنــا کــه ،فرآیندهــای محاســباتی را بــه کارکردهــای
شــناختی نســبت میدهــد و بنابرایــن مدلهــای محاســباتی
قاب��ل اجــرا تولی�دـ میکندــ .پژوهشهایــی در زمینــة طراحــی
مــدل پیشبینــی تاثیــر ذهنآگاهــی بــر مولفههــای مختلــف
انجــام شــده اســت از جملــه ،مدلــی ارائــه شــد کــه حاکــی از
ایجــاد تغییــرات در خــود تنظیمــی ،خــود کارآمــدی ،حــاالت
روانشــناختی و کاهــش اســترس بــر اســاس تاثیــرات ذهنــی
و جســمی ذهنآگاهــی بــر بهبــود کیفیــت خــواب بــود (.)5
مــدل فراینــد حــواس پرتــی کــه بر اســاس معمــاری شــناختی
 ACT-Rمدلساــزی شــده ،در قالــب پــرش ذهــن ایجــاد شــد
کــه توانســت پــرش ذهــن را پیشبینــی کنــد ( .)6مــدل
شــناختی محاســباتی از نــوع خاصــی از مدیتیشــن (مدیتیشــن
توجــه متمرکــز) ،نشــان داد کــه مــدل بعــد از تمریــن
مدیتیشــن نســبت بــه گذشــته ،نســبت بــه شناســایی اهــداف
و غیــر اهــداف بســیار حســاس بــود ( .)7بـ�راي بررســی اثــرات
4
یــک برنامــه  8هفتــه کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهنآگاهی
( )MBSRدر  182نفــر ف��رد ســالم از تحلیــل شــبکهها)NA( 5
اســتفاده شــد .عملکــرد روانشــناختی بــا پرسشــنامههای
مربــوط بــه ارزیابــی پنــج حــوزه اصلــی مرتبــط بــا MBSR
انجــام شــد :ذهنآگاهــی ،دلســوزی ،بهزیســتی روانشــناختی،
پریشــانی روانشــناختی و کنتــرل عاطفــی -شــناختی ،تجزیــه
و تحلیلهــا نشــان داد کــه یــک رابطــه توپولوژیکــی قــوی
بیــن ذهنآگاهــی ،دلســوزی و تنظیــم عواطــف وجــود
دارد کــه از نقــش اصلــی دلســوزی آمــوزش ذهنآگاهــی
پشــتیبانی میکنــد ( .)8هــدف از پژوهــش حاضــر شــناخت
تاثیــر ذهنآگاهــی بــر آســتانة تحریکپذیــری و ارائــه آن بــه
صــورت یــک مــدل کامپیوتــری قابــل پیشبینــی میباشــد.
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یافتهها
از  135نفــر شــرکتکننده ،نمونــه  117نفــر ( 86/7درصــد)
را زنــان و  18نفــر ( 13/3درصــد) را مــردان تشــکیل دادنــد.
در کل  25/9درصــد آزمودنیهــا مجــرد 65/9 ،درصــد متأهــل
و  8/1درصــد مطلقــه بودنــد .نســبت تحصیــات دیپلــم،
کاردانــی ،کارشناســی ،کارشناسیارشــد و دکتــری بــه ترتیــب
 9/6درصــد 10/4 ،درصــد 51/9 ،درصــد 23/0 ،درصــد و 5/2
درصدــ ب�وـد .جهــت بررســی تفاوتهــا از پیشآزمــون بــه
پسآزم��ون از تحلیــل واریانــس اندازههــای مکــرر اســتفاده
شــد .در بررســی مفروضــات ایــن آزمــون ،نرمــال بــودن توزیــع
متغیرهــا و همبســتگی متغیرهــای وابســته مــورد بررســی قــرار
گرفــت .نتایــج آزمــون کالموگــروف اســمیرنوف نشــان داد کــه
توزیــع تمامــی متغیرهــا در پیشآزمــون و پسآزمــون نرمــال
اســت ( .)P>0/50در بررســی همبســتگی متغیرهــای وابســته از
آزمــون بارتلــت 15اســتفاده شــد .ضرایــب معنـيدار ایــن آزمون
نشــان دهنــده همبســتگی چنــد متغیــره میــان متغیرهــای
وابســته اســت ( .)10نتایــج نشــان داد که همبســتگی
متوســط و معنــيداری میــان ابعــاد تحر یکپذیــر ی
وجــود دارد ( ) Bartlett`s χ2=625/08 ، P>0/01و
میتــوان از از آزمــون چندمتغیــره اســتفاده کــرد .نتایــج
آزمــون چنــد متغیــری در جــدول  1آورده شــده اســت.

جدول  - 1نتایج آزمون چندمتغیری برای بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر تحریکپذیری
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برانگیختگــی بــاال ،خصومــت ،شــتابزدگی ،عــدم ســازگاری،
عــدم پشــتکار ،عــدم تمرکــز ،تکانـهای عمــل کــردن ،نارضایتی
و بیحوصلگــی میباشــد .آزمودنیهــای پژوهــش حاضــر
 135نفــر از از افــرادی بــود کــه بــه مرکــز مشــاوره خانــه مهــر
مشــهد ،بــرای دریافــت بهداشــت روانــی مراجعــه کــرده ،نمــره
بــاال در پرسشــنامة تحریکپذیــری دریافــت کــرده بودنــد و
تمایــل داشــتند بــر اســاس اهــداف دوره ذهنآگاهــی کــه
در فراخـ�وان اع�لام ش��ده ب��ود ،در دوره  8جلس ـهای شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی شــرکت کننــد .افــراد بــر
اســاس روش نمونهگیــری در دســترس بــرای آمــوزش انتخــاب
شــدند در مجمــوع  11دوره  10تــا  14نفــره برگــزار شــد.
ابتـ�دا از افـ�راد خواسـ�ته شـ�د کـ�ه پرسشـ�نامة تحریکپذیـ�ری
را بــهدقــت پــر کننــد ( .)9ایــن پرسشــنامه  44ســوال داشــت
کــه بــر اســاس طیــف لیکــرت  10مولفــه را میســنجید:
اضطـ�راب (پرسـشهای ،)1، 10، 29، 35، 41، 44برانگیختگــی
ب��اال (پرســشهای ،)2، 11، 42تکانــهای عملکــردن
(پرسـشهای ،)7، 21، 27، 33، 39خصوم��ت (پرسـشهای36
 ،)12، 23، 30،ع��دم س�اـزگاری (پرســشهای31
 ،)4، 5، 13، 14، 18، 25،نارضایتی(پرســشهای40
 ،)8، 16، 22،بیحوصلگی(پرســشهای،)9، 28، 34
ع��دم تمرکز(پرســشهای،)26، 14، 19، 32، 43
شتابزدگی(پرســشهای ،)3، 17، 24عــدم پشــتکار
(پرســشهای ،)6، 15، 20، 38ضرایــب آلفــای کرونبــاخ
مولفههــا از  0/68تــا  0/92در تغییــر بودنــد و ضرایــب آلفــا و
دو نیمــه کــردن بــرای کل نیــز بــه ترتیــب  0/95و  0/90بــود
و پرسشــنامه بهعنــوان يــک منبــع ســنجش تحریکپذیــری
قاب��ل اسـ�تفاده ب�وـد .ســاختار کلــی درمــان طــی هشــت
هفتــه در جلســات  2ســاعته شــناخت درمانــی مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی( )MBCT6برنامهریــزی شــد .هــر جلســه
بــا یــک تمریــن رســمیهمچون(تمرکز بــر بخشهــای
مختلــف بــدن ،7حــرکات هوشــیارانه ،8یــا تمریــن مراقبــه)9
آغــاز میشــد .در پــی آن تجــارب بــه دســت آمــده از
تمرینهــا و تکالیــف خانگــی مــورد بررســی قــرار میگرفــت
و بــه طــور کلــی یــک تمریــن گروهــی وجــود داشــت کــه
طــی آن بــه بررســی موضوعــات تجربــه شــده در هفتــه و

نتیجهگیــری از آن میپرداختنــد و بدیــن ترتیــب اجــزای
آموزشــی 10و اطالعــات ضمنــی 11کــه بــا یادگیــری تجربــه
شــده در زندگــی روزمــره و چالشهــای زندگــی مرتبــط
بودنــد ،از طریــق فراینــد آمــوزش 12یــک پارچــه میشــدند.
تمرینهــای کوتــاه مــدت ذهنآگاهــی هــم چــون تنفــس
ســه دقیقــهای ،13نوشــیدن و غــذا خــوردن بــا ذهنآگاهــی،
اس��تحمام ،هوش��یار مان��دن در هن��گام پیــادهروی ،گــوشدادن،
دیــدن ،حــرکات هشــیارانه و تبدیــل کــردن رویدادهــای
ناخوشــایند بــه خوشــایند و آگاه شــدن بــه آن در طــول
زندگــی روزمــره و هــم چنیــن تعییــن هــدف ،حــل مســاله و
نی�زـ انج��ام تمری��ن ریلکسیشـ�ن مــوارد دیگــری هســتند کــه
بــرای تجربــه کامــل آگاهانــه 14در برنامــه گنجانــده شــدهاند.
بعــد از آخریــن جلســه نیــز دوبــاره پرسشــنامه را پــر کردنــد.
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نتایــج جــدول  1نشــان میدهــد کــه تمامــی آزمونهــای
چندمتغیــری معنــيدار هســتند .بدیــن معنــی کــه در
حداقــل یکــی از ابعــاد تحریکپذیــری تفــاوت معنــيداری از
پیشآزمــون بــه پسآزمــون ایجــاد شــده اســت .معتبرتریــن
آزمــون چندمتغیــری المبــدای ویلکــز اســت .معنـيداری ایــن
آزمــون مویــد وجــود تفــاوت در حداقــل یکــی از متغیرهــای
وابســته اســت ( .)F>70/19 ،P>0/01بــا توجــه بــه مجــذور
اتــا میتــوان گفــت کــه  86درصــد از تغییــرات متغیرهــای
وابســته بــه اعمــال متغیــر مســتقل (روش ذهنآگاهــی)
مربــوط اســت .بــا توجــه بــه چنــد بعــدی بــودن تغییرپذیــری
و اندازهگیــری آن در دو مرحلــه در ادامــه از آزمــون
تحلیــل واریانــس اندازههــای مکــرر چندمتغیــره اســتفاده
شــد .نتایــج ایــن تحلیــل در جــدول  2آورده شــده اســت.
نتایــج جــدول  2نشــان میدهــد کــه از پیشآزمــون بــه

پسآزمــون ابعــاد تحریکپذیــری تفــاوت معنــاداری ایجــاد
شــده اســت( .)P>0/01انــدازه اثــر ذهنآگاهــی بــر کاهــش
تحریکپذیــری بــه ترتیــب از  57درصــد بــرای خصومــت
تــا  77درصــد بــرای تحریکپذیــری بــاال در تغییــر اســت.
بدیــن معنــی کــه آمــوزش ذهنآگاهــی میتوانــد  57تــا
 77درصــد از تغییــرات ابعــاد ذهنآگاهــی را تبییــن کنــد.
جهــت بررســی تفاوتهــا در نمــره کل تحریکپذیــری نیــز
از آزمــون تحلیــل اندازهگیــری مکــرر تــک متغیــره اســتفاده
شــد .نتایــج نشــان داد کــه تفــاوت معن ـيداری میــان نمــرات
پیشآزمــون و پسآزمــون تحریکپذیــری وجــود دارد
( .)F>607/21 ،P>0/01انــدازه اثــر ذهنآگاهــی نیــز 83
درصــد بــود .نمــودار  1میانگیــن میــزان اثــر ذهنآگاهــی بــر
تحریکپذیــری قبــل و بعــد دوره را نشــان میدهــد .در تحلیــل
دادههــا از نرمافــزار  SPSS. 25و LISREL 8. 8اســتفاده شــد.

جدول  -2نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر چندمتغیره ابعاد تحریکپذیری
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نمودار  -1نمودار میانگین میزان تاثیر ذهنآگاهی بر تحریکپذیری قبل و بعد دوره

یادگیری ماشین

در یادگیــری ماشــین جــزو ایــن ســه دســته هســتند (.)11

در علــم یادگیــری ماشــین ،16بــه موضــوع طراحی ماشــینهایی
پرداختــه میشــود کــه بــا اســتفاده از مثالهــای داده شــده
بــه آنهــا و تجربیــات خودشــان ،بیاموزنــد .در واقــع ،در ایــن
علــم تــاش میشــود تــا بــا بهرهگیــری از الگوریتمهــا،
یــک ماشــین بــه شــکلی طراحــی شــود کــه بــدون آن کــه
صراحتــاً برنامهریــزی و تکتــک اقدامــات بــه آن دیکتــه
شــود بتوانــد بیامــوزد و عمــل کنــد .در یادگیــری ماشــین ،بــه
جــای برنامهنویســی همــه چیــز ،دادههــا بــه یــک الگوریتــم
عمومــیداده میشــوند و ایــن الگوریتــم اســت کــه براســاس
دادههایــی کــه بــه آن داده شــده منطــق خــود را میســازد.
یادگیــری ماشــین روشهــای گوناگونــی دارد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه یادگیــری نظــارت شــده ،نظــارت نشــده و
یادگیــری تقویتــی اشــاره کــرد .الگوریتمهــای مــورد اســتفاده

مــورد
پارامترهــای
داده
مجموع��ه
تنظی��م
بررســی در پرسشــنامه بــه شــرح زیــر میباشــد:
س��ن ،جنس��یت ،تاه��ل ،تحصی�لات ،اضطرــاب ،برانگیختگــی
ب��اال ،تکان��های عملک��ردن ،خصوم��ت ،عــدم ســازگاری،
نارضایت��ی ،بیحوصلگــی ،عــدم تمرکــز ،شــتاب زدگــی،
ع�دـم پشتــکار ،مجمــوع امتیازهــای هــر پارامتــر قبــل از
شــروع دوره بههمــراه ویژگیهــای جنســیت ،تاهــل ،ســن
و تحصیــات بهعنــوان ویژگیهــای ورودی مــدل در نظــر
گرفتــه میشــوند .و امتیــاز هــر یــک از ایــن  10پارامتــر بعــد
از پایــان دوره بهعنــوان ویژگیهــای خروجــی مــدل در نظــر
گرفتــه میشــود کــه در تصويــر  1نمایــش داده شــده اســت.
پیش پردازش دادهها
] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-09
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از آنجایــی کــه دادههــای مــا عــددی هســتند وجــود اطالعــات
غیــر عــددی باعــث پیچیــده شــدن غیــر ضــروری مدلهــا
میشــود .در ایــن حالــت میتــوان دادههــای غیرعــددی را
بــا دســتور زیــر بــه دادههــای عــددی تبدیــل کــرد .بــا ایــن
دســتور هــر مقــدار غیرعــددی بهعنــوان یــک ویژگــی ورودی
در نظــر گرفتــه میشــود کــه دادههایــی کــه دارای ایــن مقــدار
هســتند مقــدار ویژگــی شــان  1و مابقــی  0میباشــند .بطــور
مثــال ویژگــی وضعیــت تاهــل بــا ســه گزینــه مجــرد ،متاهــل،
جــدا شــده ،بــه ســه ویژگــی تاهــل -مجــرد ،تاهــل -متاهــل،
تاهــل -جــدا شــده تبدیــل میشــود و براســاس نــوع موجــود
در دیتاســت هــر نمونــه در یکــی از ایــن مفادیر  1و بقیــه موارد
 0خواهــد شــد .لــذا مشــاهده میکنیــم کــه تعــداد ویژگیهــا
بعــد از پیــش پــردازش بــه تعــداد  21تغییــر میکنــد.
دستور استفاده شده در کد:

)tesataD( seimmud_teg .dp =tesataD

نماییــم .در واقــع ارزیابــی و صحــت مــدل یادگیــری ماشــین
خــود را در همــان مرحلــه آموزشــی انجــام میدهیــم.
از آنجایــی کــه ذات الگوریتمهــای مدلســازی بگونــهای
اســت کــه در هــر بــار اجــرا مــدل را ایجــاد میکننــد،
بنابرایــن ممکــن اســت نتایــج مختلفــی را هــر بــار ارائــه
دهنــد ،بنابرایــن بهمنظــور رســیدن بــه نتایــج قابــل قبــول
از روش ارزیابــی متقابــل اســتفاده میشــود .در ایــن پژوهــش
 10درصــد دادههــا را بــرای آزمــون کنــار میگذاریــم ،یعنــی
 K=10انتخــاب شــده و  10بــار مــدل را میســازد و در
نهایــت صحــت دادههــای مختلــف را میانگیــن میگیــرد ،و
معیــار اعتبارســنجی ارزیابــی متقابــل  10تایــی (10-Fold
 )Cross validationاســتفاده شــده اســت .در ادامــه هریــک
از الگوریتمهــا کامــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مدلسازی بیزی

25

18

Spyder
Python
19
)Mean Square Error(MSE
20
Bayesian
21
Classification
22
Clustering
23
Regression

بهمنظــور بررســی عملکــرد مدلســازیهای مختلــف
از معیــار مجمــوع مربعــات خطــا ( 19 )MSEاســتفاده
میشــود کــه در ایــن معیــار میــزان خطــای مقدارهــای
پیشبینــی شــده بــا مقــدار واقعــی آنهــا ســنجیده میشــود.
مدلســازی بــا هفــت روش زیــر انجــام شــده
و نتایــج مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت:
21
شبکة بیزی 20با ردهبندی
شبکة بیزی با خوشهبندی 22بر اساس دادههای ورودی و خروجی
شبکة بیزی با خوشهبندی بر اساس دادههای ورودی
23
شبکة بیزی با خوشهبندی بر اساس دادههای خروجی رگرسیون
24
شبکة عصبی کانوولوشنی
25
شبکة عصبی ترتیبی
26
ارزیابی متقابل
ارزیابــی متقابــل یــک تکنیــک بســیار مفیــد بــرای ارزیابــی
کارایــی مدلهــای یادگیــری ماشــین اســت .ایــن روش
کمــک میکنــد متوجــه شــویم بــه چــه صــورت مــدل
یادگیــری ماشــین کــه ایجــاد کردهایــم بــه یــک مجموعــه
داده مســتقل تعمیــم داده میشــود .زمانــی کــه یــک
مســاله یادگیــری ماشــین بــه مــا داده میشــود ،معمــوال
بــا دو مجموعــه داده آمــوزش 27و آزمــون 28ســروکار داریــم.
بــا اســتفاده از ارزیابــی متقابــل میتوانیــم مــدل یادگیــری
ماشــین خــود را در فــاز آمــوزش بــرای چــک نمــودن کارایــی
و بدســت آوردن یــک ایــده و صــرف نظــر از چگونگــی تعمیــم
مــدل یادگیــری ماشــین خــود بــه دادههــای مســتقل آزمــون
Convolutional Neural Network
Sequential Neural Network
26
Cross Validation
27
Train
28
Test
29
Bayesian Network
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بــرای مدلســازی از نرمافــزار اســپایدر 17اســتفاده
شــد و بــا زبــان پایتــون 18کدنویســی شــد.

یــک شــبکة بیــزی 29یــا (شــبکة بــاور) یا (شــبکة بــاور بیــزی)،
یــک گــراف جهــتدار بــدون دور اســت کــه مجموعــهای از
متغیرهــای تصادفــی و نحــوه ارتبــاط مســتقل آنهــا را نشــان
میدهــد .بهعنــوان نمونــه یــک شــبکة بیــزی میتوانــد
نشــان دهنــدة ارتبــاط بیــن بیماریهــا و عالئــم آنهــا باشــد.
پــس بــا داشــتن عالئــم بایــد بتــوان احتمــال یــک بیمــاری
خــاص را در یــک بیمــار تشــخیص داد .شــبکة بیــزی یــک
ابــزار نســبتاً جدیــد بــرای شناســایی (هویــت) روابــط احتمالــی
بهمنظــور پیشــگویی یــا ارزیابــی رد ه عضویــت اســت (.)12
فــرض کنیــم کــه فضــای مــورد نظــر  Hو مجموعــة مثالهــای
دادههــای آمــوزش Dموجــود باشنــد .مقادیــر احتمــال زیــر
را تعریــف میکنیــم P=)H( :احتمــال پســین  Hکــه بــر
اس��اس دادهه��ای آموزشیــ قبــل از مشــاهده مثــال آموزشــیD
داشــته اســت .اگــر چنیــن احتمالــی موجــود نباشــد میتــوان
بــه تمامیفرضیههــا احتمــال یکســانی نســبت داد .احتمــال
تاثیـ�ر ذهنآگاهـ�ی P=)D( .احتمــال توزیــع دادههــای آموزشــی
اولیــهای کــه در داده آموزشــی  Dمشــاهده خواهــد ش��د.
توزی��ع تحریکپذی��ری P=)D|H( ،درســت نمایــی آموزشــی D
بــه فــرض آن کــه فرضيــة  Hصــادق باشــد .احتمــال تاثیــر
ذهنآگاه��ی ب��ر تحریکپذی��ری .در یادگیــری ماشــین
عالقهمنــد بـ�ه دانســتن احتمــال پســین ( P=)D|Hیعنــی
احتمــال اینکــه بــا مشــاهده شــواهد  Dفرضیــه صــادق باشــد،
هس�تـیم .احتمــال اینکــه بــا کاهــش تحریکپذیــری ،تاثیــر
ذهنآگاهــی صــادق اســت .در ایــن نــوع مدلســازی فــرض
مســالهایــن اســت کــه تمامــیویژگیهــا از یکدیگــر مســتقل
هســتند .همچنیــن ایــن نــوع مدلســازی تنهــا مقادیــر
مشــخص را بهعنــوان رده میپذیــرد و تمامــی ویژگیهــا
بایــد عــددی باشــند .از آنجایــی کــه تحریکپذیــری و ســن
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بــه صــورت مقادیــر پیوســته هســتند الزم اســت تــا بهمنظــور
اســتفاده از مدلســازی بیــزی ایــن دو ویژگــی بــه صــورت
غیرپیوســته ردهبنــدی شــوند .ســن افــراد بهصــورت بازههــای
 10ســاله تنظیــم گردیــد امــا بــرای پارامتــر تحریکپذیــری
میتــوان بــه یکــی از دو روش زیــر عمــل کــرد:
شبکة بیزی با ردهبندی
شبکة بیزی با خوشهبندی
شبکة بیزی با ردهبندی
بــه طــور کلــی بــه مســالههایی کــه ســتون رده یــا class
داشــته باشــند ،مســائل ردهبنــدی یــا  classificationگفتــه
30
میشــود .ایــن دســت از مســائل بــه یاگیــری بــا ناظــر
نیــز معــروف هســتند ،چــون در واقــع یــک ناظــر وجــود دارد
ک�هـ س��تون آخ��ر را ب��رای م��ا برچسـ�بزنی کن��د .یکــی از
راههــای ردهبنــدی امتیــاز ،بهــره گرفتــن از تجربیــات افــراد

خبــره در ایــن زمینــه میباشــد کــه میتواننــد ردهبنــدی
مناســب امتیازهــا را مشــخص کننــد .بــا اســتفاده از راهنمایــی
و مشــورت چنــد تــن از ایــن افــراد ب ـ ه نظــر میرســد میــزان
تحریکپذیــری افــراد را در پنــج دســته میتــوان قــرارداد:
خیلیکــم ،کــم ،متوســط ،زیــاد ،خیلیزیــاد .از طــرف
دیگــر در ایــن پژوهــش ،در ارزیابــی لیکــرت پاســخها بــه
پنــج بخــش تقســیم میشــوند (خیلیمخالفــم ،مخالفــم،
نظــری نــدارم ،موافقــم ،خیلیموافقــم) ،بنابرایــن منطقــی
بــه نظــر میرســد کــه مــا نیــز دســتههای ارزیابــی خــود
را بــه همیــن مقــدار تغییــر دهیــم .از آنجایــی کــه تعــداد
ســواالت پرسشــنامه  44میباشــد و امتیازهــا بیــن  0تــا 4
تغییــر میکنــد ،لــذا امتیــاز نهایــی بیــن  0تــا  176میباشــد.
الگوریتمهــای یادگیــری ماشــین و داده کاوی کــه عمــل
ردهبنــدی را انجــام میدهنــد ،میتواننــد ایــن جــدول یــا

جدول  -3ردهبندی نمرات تحریکپذیری براساس طیف لیکرت

= ,636364/63صحــت آزمــون
صحــت آمــوزش
= ,428571/71مجمــوع مربعــات خطــا =285714/0
نتایــج نشــان داد از  14داده آزمــون  5مــورد دادههایــی اســت
کــه رده آنهــا اشــتباه تشــخیص داده شــده اســت .در ایــن
روش بهمنظــور ردهبنــدی درســت الزم اســت تــا تعــداد
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همــان ماتریــس را بهعنــوان ورودی قبــول کننــد و از ایــن
ماتریــس و ویژگیهــای آن ،الگــوی موجــود در هــر رده را یــاد
بگیرنــد .ســپس اگــر یــک نمونــة جدیــد بــه الگوریتمیکــه یــاد
گرفتــه اســت داده شــود ،ایــن الگوریتــم میتوانــد ایــن نمونــة
جدیــد را بــه ردههــای احتمــاالً درســت ردهبنــدی کنــد .در
تصويــر  2بخشــی از کدنویســی ایــن مــدل آورده شــده اســت.
نتایــج بیــزی بــا ردهبنــدی ،صحــت دادههــا و میــزان

خطــای خوشــهبندی بــر اســاس شــباهت دادههــای ورودی:
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قابــل قبولــی داده در هــر یــک از ردههــا داشــته باشــیم امــا
همانطــور کــه در جــدول  3مشــاهده میشــود نمــرات بــه
یــک میــزان در ردههــا پخــش نشــدهاند و ایــن امــر باعــث
کاهــش صحــت عملکــرد الگوریتــم بیــزی خواهــد شــد.
خوشهبندی
الگوریتمهــای خوشــهبندی یــا همــان یادگیــری بــدون
نظــارت 31میتواننــد بــا اســتفاده از ویژگیهــا یــا همــان
ابعــاد مســاله ،گروههــای مختلفــی از نمونههایــی را کــه
شــبیه ب��ه ه��م هس��تند ،پیدــا کنن��د .دادههایــی کــه شــباهت
بیشــتری بــه یکدیگــر دارنــد در یــک دســته یــا خوشــه قــرار
میگیرنــد .از آنجایــی کــه مجموعــه داده مــا دارای دادههــای
پیوســته میباشــد ،بنابرایــن بــرای تبدیــل داده بــه مقادیــر
گسســته الزم اســت کــه بــا پیــدا کــردن دادههــای شــبیه بــه
هــم برچســبهای دســته را بدســت آوریــم .در ایــن روش از
الگوریتــم خوشــهبندی  Kmeansاســتفاده شــده اســت .چــرا
کــهایــن الگوریتــم مرکــز دادههایــی کــه بیشــترین شــباهت
را بــه هــم دارنــد انتخــاب میکنــد ،بــا داشــتن مرکــز ایــن

دادههــا میتــوان از آن بــرای پیشبینــی دســتههای
هــدف بیــزی اســتفاده کــرد .بایــد اشــاره کــرد کــه در روش
خوشــهبندی  Kmeansدر ابتــدا بایــد تعــداد خوشــههای
مــورد نیــاز بــه الگوریتــم داده شــود .ایــن تعــداد معمــوال
براســاس آزمــون و خطــا بدســت میآیــد .بدیــن منظــور
الگوریتــم بــا تعــداد خوشــه مختلــف مــورد بررســی قــرار
گرفــت کــه در ایــن میــان تعــداد  5نتیجة قابــل قبولــی را ارائه
مــیداد .همچنیــن بهمنظــور ارزیابــی نتایــج خوشــهبندی از
معیــاری بــه نــام فاصلــه هــر نمونــه بــا مرکــز خوشــه اســتفاده
میکنیــم کــه بــا ( Ineritaمجمــوع فاصلــه نمونههــا از مرکــز
خوشــه) نشــان داده شــده اســت و هرچقــدر عــدد ایــن
فاصلــه کمتــر باشــد نشــان دهنــده ایــن اســت کــه دادههــا
بــه مرکــز خوشــه نزدیکتــر هســتند و یعنــی خوشــهبندی
بــا صحــت مناســبی انجــام شــده اســت .در تصويــر 3
نمونــه خوشــهبندی 5تایــی نمایــش داده شــده اســت.
شبکة بیزی با خوشهبندی براساس کل ویژگیها
در مرحلــة اول تمــام ویژگیهــای ورودی و خروجــی
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بــه الگوریتــم خوشــهبندی داده میشــود .بــا ایــن کار
براســاس شــرایط افــراد قبــل و بعــد از دوره ،خوشــهبندی
انجــام میدهیــم تــا دســتهبندی از افــراد داشــته
باشــیم .ســپس برچســب خوشــهها بهعنــوان برچســب
کالس دادههــا وارد الگوریتــم بیــزی میشــود .در ایــن
حالــت مــا  5نقطــه بهعنــوان مرکــز دســتهها داریــم و
براســاس الگوریتــم بیــزی میتوانیــم مشــخص کنیــم
کــه افــراد جدیــد در کــدام دســته قــرار میگیرنــد.

خوشــهای
درون
فواصــل
مجمــوع
ورودی:
ویژگیهــای
اســاس
بــر
نمونههــا
فاصلــة هــر نمونــه بــا مرکــز خوشــه= 7978/2352
همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد میــزان فاصلــة هــر
نمونــه بــا مرکــز خوشــه مقــدار باالیــی اســت ،ایــن امــر نشــان
دهنــدة آن اســت کــه دادههــا بــه خوبــی خوش ـهبندی نشــده
اســت ،علــت ایــن موضــوع میتوانــد تعــداد زیــاد ویژگیهــا
باشــد (ویژگیهــای ورودی و خروجــی مجموعــا بــه الگوریتــم

دوره نهم ،شماره دوم ،بهار 1400

داده شــد) کــه باعــث پاییــن آمــدن کارایــی شــده اســت.
صحــت دادههــا و میــزان خطــای خوشــهبندی
بــر اســاس شــباهت دادههــای ورودی و خروجــی:
 ,0743/71صحــت آزمــون
=
صحــت آمــوزش
مجمــوع مربعــات خطــا =2142/1
=,7142/85
قابــل ذکــر اســت دادههــای آزمــون قبــل از مدلســازی از
مجموعــهداده خــارج میشــوند و مــدل ایــن دادهها را مشــاهده
نمیکنــد .بنابرایــن میتــوان از آنهــا بــرای ارزیابــی مــدل یــا
همــان صحــت ســنجی اســتفاده کــرد .مقــدار دادههــای آزمون
و مقــداری کــه الگوریتــم آن را پیشبینــی کــرده ،نشــان داده
اســت که  2داده از  14داده اشــتباه تشــخیص داده شــده است.
شبکة بیزی با خوشهبندی بر اساس ویژگیهای ورودی
در ایــن روش ســعی کردیــم خوشــهبندی را روی دادههــای
ورودی انجــام دهیــم بــا ایــن کار میتوانیــم افــراد شــبیه
بــه هــم را در هــر خوشــه پیــدا کنیــم .هنگامیکــه فــرد
جدیــدی پرسشــنامه را پــر میکنــد ،مــدل مشــخص میکنــد
کهایــن فــرد بــه کــدام خوشــه تعلــق دارد و بدیــن طریــق
بــا کمــک بررســی تاریخچــه آن افــراد میتوانیــم پیــش
زمین ـهای از پیشــرفت ایــن شــخص داشــته باشــیم .نکت ـهای
کــه در اینجــا وجــود دارد ایــن اســت کــه دادههــای خروجــی
در هیــچ کــدام از مراحــل مدلســازی مــورد اســتفاده قــرار
نگرفتهانــد کــهایــن موضــوع بدیــن معنــا اســت کــه مــا
از تمــام ظرفیــت مجموعــه داده خــود اســتفاده نکردیــم.

صحتدادههاومیزانخطایخوشهبندیبراساسشباهتدادههایورودی:
صحــت
آمــوزش=,644628/82
صحــت
آزمــون= ,857143/92مجمــوع مربعــات خطــا=071429/0
مقــدار دادههــای آزمــون و مقــداری کــه الگوریتــم
آن را پیشبینــی کــرده ،نشــان داده اســت کــه 1
داده از  14داده اشــتباه تشــخیص داده شــده اســت.
شبکة بیزی با خوشهبندی بر اساس ویژگیهای خروجی
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تحلیــل رگرســیون بــه صــورت گســترد ه بــرای پیشبینــی
و همچنیــن بــرای شــناخت ارتبــاط میــان متغیــر وابســته و
مس��تقل و ش��کل ای�نـ رواب��ط اســتفاده میش�وـد .از آنجایــی
کــه نتایــج دادههــا بــه صــورت پیوســته میباشــد ،لــذا
روش رگرســیون نیــز قابــل بررســی اســت .عــاوه بــر روش
رگرســیون اســتاندارد ،دو نــوع رگرســیون بهبــود یافتــه وجــود
دارد کــه در ایــن دو نــوع ســعی میشــود تــا بــه ویژگیهــا،
ضرایــب مختلفــی داده شــود تــا ویژگیهــای بــا مقادیــر
بزرگتــر تاثیــر بیشــتری رو مدلســازی داده انجــام ندهنــد و
تمامیویژگیهــا در مدلســازی تاثیرگــذار باشــند .از آنجایــی
کــه تعــداد ســواالت پارامترهــای مختلــف متفــاوت اســت لــذا
مقادیــر ممکــن بــرای هــر پارامتــر متفــاوت اســت کهایــن امــر
میتوانــد باعــث شــود امتیازهــای پارامترهایــی از قبیــل عــدم
ســازگاری تاثیــر بیشــتری نســبت بــه پارامتــر بیحوصلگــی
داشــته باشــد .لــذا منطقــی بــه نظــر میرســد کــه دو نــوع
بهبــود یافتــه رگرســیون عملکــرد بهتــری را در ایــن مجموعــه
داده نشــان دهنــد کــه نتایــج نیــز ایــن ادعــا را ثابــت کردهانــد.
رگرسیون با یک پارامتر خروجی
بــرای پیشبینــی یــک متغیــر مــاک از روی چنــد
متغیــر پیشبینــي از مــدل رگرســیون چندگانــه اســتفاده
میشوــد .در ایــن روش امتیــاز کل تحریکپذیــری
را بهعنــوان خروجــی در نظــر میگیریــم .در
ادامــه نتایــج ایــن مــدل نمایــش داده شــده اســت.
میانگین فاصله=508380/0
صحت دادهها و میزان خطای رگرسیون بر اساس داده خروجی:
صحت آموزش= ,524212/68صحت آزمون=,789294/48
مجموع مربعات خطا=728322/100
مقایســة میــزان صحــت دادههــای آمــوزش و آزمــون در
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در ایــن روش تمرکــز خــود را بــه صــورت کامــل روی دادههــای
خروجــی گذاشــتیم و بــا دســتهبندی آنهــا ،خوشــههای
متفاوتــی را ایجــاد کردیــم .در این روش نیز برچســب خوشـهها
بهعنــوان رد ه بــه الگوریتــم بیــزی داده میشــود و نهایتــا از

مدلسازی رگرسیون
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مجموع فواصل درون خوشهای نمونهها بر اساس ویژگیهای ورودی:
فاصلــة هــر نمونــه بــا مرکــز خوشــه= 651775/1939
اســتفاده از ویژگیهــای ورودی بــه تنهایــی باعــث شــده
اســت کــه مقــدار فاصلــة هــر نمونــه بــا مرکــز خوشــه
نســبت بــه مرحلــة قبــل بهبــود پیــدا کنــد کــه ایــن امــر
باعــث افزایــش صحــت مدلســازی بیــزی میشــود.

مــدل بیــزی بــرای پیشبینــی میــزان پیشــرفت فــرد جدیــد
اســتفاده میکنیــم .همانطــور کــه میبینیــد میــزان فاصلــة
هــر نمونــه بــا مرکــز خوشــه بهبــود بســیار قابــل توجهــی
پیــدا کــرده اســت .در ایــن روش خوشــهبندی براســاس
 10ویژگــی خروجــی بــه  5خوشــه تبدیــل شــده اســت.
مجموع فواصل درون خوشهای نمونهها بر اساس ویژگیهای خروجی:
فاصلــة هــر نمونــه بــا مرکــز خوشــه=476/149
صحــت دادههــا و میــزان خطــای خوشــهبندی
خروجــی:
دادههــای
شــباهت
اســاس
بــر
صحــت
آمــوزش=,413223/50
صحــت
آزمــون= ,000/50مجمــوع مربعــات خطــا=928571/0
دادههــای آزمــون و مقــداری کــه الگوریتــم آنــرا
پیشبینــی کــرده ،نشــان داده اســت کــه  7داده
از  14داده اشــتباه تشــخیص داده شــده اســت.
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مدلســازی رگرســیون ،بــا توجــه بــه اینکــه میــزان
صحــت  48/78میباشــد ،نشــان میدهــد تقریبــا
 49درصــد دادههــا درســت پیشبینــی شــدهاند.
شبکة عصبی

فلســفه اصلــی شــبکة عصبــی 32مصنوعــی ،مــدل کــردن
ویژگیهــای پردازشــی مغــز انســان بــرای تقریــب زدن
روشهــای معمــول محاســباتی بــا روش پــردازش زیســتی
اســت .بــه بیــان دیگــر ،شــبکة عصبــی مصنوعــی روشــی
اســت کــه دانــش ارتبــاط بیــن چنــد مجموعــه داده را از
طریــق آمــوزش فراگرفتــه و بــرای اســتفاده در مــوارد مشــابه
ذخی�رـه میکندــ .در ایــن روش مــا از دو شــبکة عصبــی
کانوولوشــنی و ترتیبــی بــرای پیشبینــی اســتفاده کردیــم.
اینجــا  14داده ورودی و  10داده خروجــی خواهیــم داشــت.
تعــداد مرحلــة آمــوزش شــبکه را برابــر بــا  10انتخــاب کردیــم.
وزندهــی شــبکة عصبــی براســاس تابــع خطــای انتخابــی آن
میباشــد .انــواع مختلفــی تابــع خطــا در ایــن راســتا وجــود
دارد کــه بــا توجــه بــه نــوع مســاله پیشبینــی میتــوان از
آن اســتفاده کــرد .همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد مســاله
اینجــا پیشبینــی دادههــای پیوســته واقعــی میباشــد .در
ایــن مــوارد بایــد از توابــع خطــای گوســین اســتفاده کــرد.
شبکة عصبی کانوولوشنی

نتایج شبکة عصبی کانولوشنی
صحــت آمــوزش= ,50/40صحــت آزمــون=,00/50
خطــا=4919/146
مربعــات
مجمــوع
مقایســه میــزان صحــت دادههــای آمــوزش و آزمــون در

شبکة عصبی ترتیبی
شـ�بکههای عصبـ�ی ترتیب��ی بــا شــبکههای عصبــی متفــاوت
اســت ،زیــرا بــه جــای اینکــه همیشــه مجموع ـهای از همــان
تغییــرات را بــکار گیرنــد ،بســته بــه ورودی میتواننــد
انتخــاب کننــد کــه کــدام یــک از تحــوالت اســتفاده شــود.
الگوریتــم یادگیــری مبتنــی بــر محاســبه گرادیــان اســت کــه
بــا اســتفاده از تکنیکهــای گرادیــان سیاســت بــه دســت
میآیــد .آزمایــش بــر روی مجموعــه دادههــای مختلــف،
اثربخشــی ایــن مدلهــا را نشــان داده اســت ( .)14ایــده اصلــی
پشــت ایــن نــوع از معمــاری بهربــرداری از ســاختار ســری
داده اســت .نــام ایــن شــبکة عصبــی از ایــن واقعیــت بدســت
میآیــد کهایــن نــوع از شــبکهها بصــورت بازگشــتی عمــل
میکننــد .یعنــی یــک عملیــات بــرای تکتــک المانهــای
یــک دنبالــه (کلمــه ،جملــه )… ،انجــام میگیریــد و خروجــی
آن وابســته بــه ورودی فعلــی و عملیاتهــای قبلــی اســت.
ایــن مهــم از طریــق تکــرار یــک خروجــی از شــبکه در زمــان
 tبــا ورودی شــبکه در زمــان  t+1انجــام میشــود( .یعنــی
خروجــی از مرحلــة قبــل بــا ورودی تــازه در مرحلــة جدیــد
ترکیــب میشــوند) .ایــن چرخههــا اجــازه وجــود اطالعــات
از یــک گام زمانــی بــه گام زمانــی بعــدی را موجــب میشــوند.
بــهعبــارت بهتــر ایــن نــوع شــبکهها دارای حلقــهای در
درون خــود هســتند کــه بــه وســیله آن میتواننــد اطالعــات
را در حیـ�ن خوانـ�دن ورودی از نورونهـ�ا عبـ�ور دهنـ�د.
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شــبکههای عصبــی کانوولوشــن تــا حــد بســیار زیــادی شــبیه
شــبکههای عصبــی مصنوعــی هســتند کــه در بخــش قبلــی
در مــورد آنهــا توضیــح داده شــد .ایــن نــوع شــبکهها متشــکل
از نورونهایــی بــا وزنهــا و بایاسهــای قابــل یادگیــری
(تنظیــم) هســتند .هــر نــورون تعــدادی ورودی دریافــت کــرده
و ســپس حاصــل ضــرب وزنهــا در ورودیهــا را محاســبه کرده
و در انتهــا بــا اســتفاده از یــک تابــع تبدیــل (فعالســازی)
غیرخطــی نتیج ـهای را ارائــه میدهــد .کل شــبکه ،همچنــان
یــک تابــع امتیــاز 33مشــتقپذیر 34را ارائــه میکنــد ،کــه در
یــک طــرف آن پیکس ـلهای خــام تصویــر ورودی و در طــرف
دیگــر آن امتیــازات مربــوط بــه هــر دســته قــرار دارد .ایــن
نـ�وع شـ�بکهها هنـ�وز یـ�ک تابـ�ع هزینـهه( 35مثــل Soft�،SVM
ی نــکات مطــرح در مــورد
 ) maxدر الیــة آخــر دارنــد و تمامـ 
شــبکههای عصبــی معمولــی در اینجــا هــم صــادق اســت (.)13

شــبکة عصبــی کانوولوشــنی نشــان میدهــد تقریبــا
 40/5درصــد دادههــا درســت پیشبینــی شــده انــد.

نتایج شبکة عصبی ترتیبی
صحــت آمــوزش= ،71/34درصــد صحــت آزمــون=،29/64
خطــا=3938/147
مربعــات
مجمــوع
درصــد
مقایســة میــزان صحــت دادههــای آمــوزش و آزمــون در شــبکة
عصبــی ترتیبی نشــان میدهــد تقریبا  35درصد دادهها درســت
پیشبین��ی ش��دهاند .در جــدول  4میــزان صحــت مدلهــای
بیــزی ،رگرســیون و شــبکة عصبــی مقایســه شــده اســت.
بحث و نتیجهگیری
پیــرو هــدف مطالعــة حاضــر مبنــی بــر پیشبینــی اثــر
بخشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر
تحریکپذیــری ،بــا مدلهــای بیــزی ،رگرســیون و شــبکة
عصب��ی ،ابتــدا بررســی از نــوع شــبه آزمایشــی و بــا روش
پیشآزمــون ،پسآزمــون یــک گروهــی و بعــد اجــرای

Differentiable
Loss Function

34
35

Neural Network
Score Function

32
33

45
45
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Pablo
)Mindfulness-Based Stress Reduction(MBSR
41
)Network Analysis(NA

Caldwell
Van Vugt
38
Moye
36
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روشهــای مدلســازی روی دادههــای جمــعآوری شــده و
انتخــاب بهتری��ن م�دـل پیشبین��ی انج��ام ش�دـ .یافتههــای
ای��ن مطالعهــ در ابتــدا نش��ان داد کــه تفــاوت معنـيداری میــان
نمــرات پیشآزمــون و پسآزمــون تحریکپذیــری وجــود
داشــت ( .)F>607/21 ،P>0/01انــدازه اثــر ذهنآگاهــی نیــز
 83درصـ�د ب��ود .ب��ه ای��ن ترتی��ب ای��ن پژوه��ش نش��ان داد در
نتیجـ�ه تمرینهــای شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی
بــا افزایــش آگاهــی افــراد از لحظــه حــال ،هدفمنــد و بــدون
قضـ�اوت ،بــر نظــام شــناختی و پــردازش اطالعــات اثــر
میگــذارد و تحریکپذیــری (اضطــراب ،برانگیختگــی بــاال،
خصومــت ،شــتابزدگی ،عــدم ســازگاری ،عــدم پشــتکار ،تمرکز،
عــدم تکانـهای عمــل کــردن ،نارضایتــی و بیحوصلگــی) افــراد
را کاهــش میدهــد .نتایــج تحقیــق بــا پژوهشهایــی نظیــر
تاثی��ر درمانهــای مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر اســترس،
اضطــراب و افســردگی ،بررســی میــزان پرســه زدن ذهــن،
آشــفتگی روانشــناختی (اضطــراب ،افســردگی ،اختــال خــواب،
مشــکالت ارتباطــی ،و دغدغــه بــا مشــکالت جســمی) ،کاهــش
میــزان ترشــح هورمــون کورتیــزول ،هورمــون اســترس همســو
اســت ( .)۱۹-۱۵فرضیــه اصلــی ایــن اســت کــه میتــوان
بــا دقــت مطلــوب بــه کمــک مدلهــای بیــزی ،رگرســیونی
و شــبكة عصبــی ،اثــر بخشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی بــر میــزان تحریکپذیــری را پیشبینــی کــرد.
نتاي��ج بدســت آمــده در بخــش مدلســازی نیــز نشــان داد
بــه کمــک مدلســازی شــناختی دادههــا میتوانیــم میــزان
اثــر بخشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی را بــر
روی میــزان تحریکپذیــری افــراد پیشبینــی کنیــم ،دکتــر
کالــدول 36و همکارانــش تاثیــر شــناخت درمانــی مبتنــی
بــر ذهنآگاهــی را بــر روی دانشآمــوزان کالــج بررســی
کردنــد .مــدل ارائــه شــده حاکــی از ایجــاد تغییــرات در خــود
تنظیمــی ،خــود کارآمــدی ،حــاالت روانشــناختی و کاهــش
اســترس بــر اســاس تاثیــرات ذهنــی و جســمی ذهنآگاهــی
بــر بهبــود کیفیــت خــواب بــود ( .)5بــر اســاس آزمایشــاتی کــه
در مــورد پــرش ذهــن و درونگرایــی روی مدیتیتورهــا شــده
بوــد ،ون وگــت 37و همــکاران یــک مــدل فراینــد حــواس پرتــی
کــه بــر اســاس معمــاری شــناختی  ACT-Rمدلســازی
شــده ،را در قالــب پــرش ذهــن ایجــاد کردنــد کــه توانســت
پــرش ذهــن را پیشبینــی کنــد ( .)6مــوی 38و ون وگــت
بــا ایجــاد یــک مــدل شــناختی محاســباتی از نــوع خاصــی
از مدیتیشــن (مدیتیشــن توجــه متمرکــز) ،ایــن موضــوع را
بررس��ی کردن��د .تجزیــه و تحلیلهــا نشــان داد کــه مــدل
بعــد از تمریــن مدیتیشــن نســبت بــه گذشــته ،نســبت بــه
شناســایی اهــداف و غیــر اهــداف بســیار حســاس بــود (.)7
پابلــو 39و هم��کاران بـ�رای بررســی اثــرات یــک برنامــه  8هفتــه
کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهنآگاهــی )MBSR( 40در
 182نفــر ف��رد ســالم از تحلیــل شــبکهها )NA( 41اســتفاده

کردنــد .عملکــرد روانشــناختی بــا پرسشــنامههای مربــوط بــه
ارزیابــی پنــج حــوزه اصلــی مرتبــط بــا  MBSRانجــام شــد:
ذهنآگاهــی ،دلســوزی ،بهزیســتی روانشــناختی ،پریشــانی
روانشــناختی و کنتــرل عاطفــی -شــناختی .در کل  25متغیــر،
پوشــش پنــج ســاختار ،بهعنــوان گــره در  NAدر نظــر گرفتــه
شــد .شــرکتکنندگان در اکثــر پرسشــنامههای روانشــناختی
بهبــود یافتنــد .همچنیــن از دیــدگاه شــبکة تغییــرات مهــم در
روابــط توپولوژیکــی بیــن عناصــر ایجــاد شــد .تجزیــه و تحلیــل
جامعــه نشــان داد کــه یــک رابطــه توپولوژیکــی قــوی بیــن
ذهنآگاهــی ،دلســوزی و تنظیــم عواطــف وجــود دارد  ،کــه
از نقــش اصلــی دلســوزی در آمــوزش ذهنآگاهــی پشــتیبانی
میکنــد ( .)8کــه نشــان مــی دهــد تاثیــر ذهنآگاهــی بــه
کمــک مدلهــای کامپیوتــری قابــل پیشبینــی اســت و بــا
پژوهــش مــا همســو اســت .بــا توجــه بــه جــدول  4بهتریــن
نتیجــه مربــوط بــه الگوریتمهــای بیــزی بــا خوشــهبندی بــا
توجــه بــه ویژگیهــای ورودی میباشــد .در ایــن روش ســعی
شــده اســت افــراد براســاس ویژگیهــای خــود قبــل از شــروع
دوره دســتهبندی شــود و مــدل بیــزی بــر ایــن اســاس ســاخته
شــود .بدیــن ترتیــب در آینــده زمانــی کــه شــرکتکننده
جدیــدی قصــد شــرکت در دوره را داشــته باشــد براســاس ایــن
الگوریتــم میتــوان تشــخیص داد کــه بــه کــدام دســته از افــراد
شــباهت دارد و بــا بررســی نتایــج بدســت آمــده از آن اشــخاص
پیــش زمینـهای دربــاره میــزان پیشــرفت شــرکتکننده جدیــد
نیــز داشــت .در مــدل بیــزی بــا خوشــهبندی براســاس کل
ویژگیهــا ،نــرخ آزمــون و آمــوزش پایینتــر از خوشــهبندی
ویژگیهــای ورودی اســت ،امــا از آنجایــی کــه دادههــای
خروجــی نیــز در مدلســازی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه
اســت بنابرایــن انتظــار مــیرود کــ ه ایــن روش در آینــده و
بــا افزایــش تعــداد دادههــا بــه بهبــود قابــل توجهــی برســد.
در مرحلــة بعــد مــدل بیــزی بــا ردهبنــدی نتایــج بهتــری را
نشــان داد و پــس از آن مــدل بیــزی بــا خوشـهبندی دادههــای
خروجــی ،در مرحلــة بعــدی الگوریتــم رگرســیون نتایــج بهتری
را در تشــخیص میــزان پیشــرفت هــر مولفــه نشــان داده اســت.
الگوریتــم شــبکة عصبــی نیــز نتایــج قابــل قبولــی را نشــان
داده اســت و قطعــا بــا افزایــش تعــداد دادههــا میتوانــد بــه
نتایــج بهتــری نســبت بــه رگرســیون برســد چــرا کــه ایــن
الگوریتــم قابلیــت وزندهــی بــه پارامترهــا را دارد .بنابرایــن
نتای�جـ نش��ان داد طراحــی مــدل پیشبینــی کننــده تاثیــر
آمــوزش فنــون شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر
تحریکپذی��ری قابلــ تحق��ق اسـ�ت .بــا توجــه بــه یافتههــای
پژوهــش حاضــر و پژوهشهــای پیشــین مبنــی بــر
پیشبینــی تاثیــر تمرینــات ذهنآگاهــی بــر تحریکپذیــری،
پیشــنهاد میشــود در کنــار ســایر مداخــات درمانــی از ایــن
روش نیــز جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی افــراد در جوامــع
بیشــتری اســتفاده شــود ،تــا محدودیتهایــی ایــن پژوهــش
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