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العنكبوت ]اآلية[69 :

كلمة الشكر

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ":من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا
إلى الجنة " (رواه مسلم).
ه
إن الفضل والحمد والشكركله ّلل تعالى أن وفقني إلنجازهذا العمل نسأل هللا أن يجعله من
العلم النافع في الدنيا واألخرة ،ونصلي ونسلم على أشرف املرسلين محمد صلى هللا عليه وسلم
وعلى أله وأصحابه والتابعين .االعتراف بالجميل ما هو إال جزء يسيرمن رده وألن الكلمات كل
ما نملكه إزاء من غمرنا بالجميل ونخص بالذكراملشرف الفاضل" :د .منصور علي الصغير"
على مجهوداته ،وال أنس ى التوجه بأسمى عبارات الشكرإلى كل من أساتذة قسم نظم
املعلومات ،وشكرخاص لطالبة املاجستير"أسماء" وزمالء الدراسة ،ورفقاء الصعاب
املميزون عن البقية خاصة الذين كانوا معي لحظة بلحظة ،وإلى كل من كان له الفضل في
إنجازهذا العمل ولو بدعاء أو كلمة تشجيع .
ه
إلى كل من تمنى أن يرى عملي هذا شيئا ملموسا وإلى كل من سره نجاحي والشكرّلل من قبل
ومن بعد.

أ

اإلهداء
ه
الحمد ّلل اقص ى مبلغ الحمد والشكرله من قبل ومن بعد ،إلى من ضحى بوقته وجهده وماله
وكان بمثابة األب خالي العزيز"علي بلقاسم القناص" أكرمك هللا.
إلى من أحمل اسمه بكل فخر ،إلى الذي كان والزال أكبرمصدرلتشجيعنا لسلك هذا الطريق،
أبي الغالي أطال هللا في عمره ،إلى من لم تبخل بش يء في سبيل نجاحي وإسعادي دوما ،أمي
الحبيبة جزاها هللا عني خير الجزاء إلى من تقاسمت معهم أحلي لحظات الحياة أهلي ،إلى من
تقاسمن معي مصاعب الحياة أخواتي سدد هللا خطاهن وأناردروبهن ،إلى من نسيه القلم ولم
ينساه القلب ،أهدي لكم ثمرة جهدي هذه.
منال محمد الصالحين اعظيم

ب

امللخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
أدى االنتشار الواسع لشبكات التواصل االجتماعي ،إلى ظهور مجاالت بحثية غنية بتحليل محتوى هذه
الشبكات بهدف استنباط املعرفة الدفينة منها ،في الدراسة الحالية تم تسليط الضوء على أهمية وجود
اللهجة الليبية بين مجموعة اللهجات العربية في مجال تحليل املشاعرعلى موقع التواصل االجتماعي تويتر،
ومعرفة اتجاه القطبية السلبية واإليجابية لهذه التغريدات ،باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي ومعالجة
اللغات الطبيعية لتوفير مصدر باللغة العربية للهجة الليبية في مكتبة األبحاث الليبية ،حيث تم تقسيم
البحث إلى مراحل منها مرحلة تجميع ،واختيار ،ومرحلة استكشافية ،ومعالجة ،وأخيرا مرحلة تحديد
القطبية وتقييم العنونة ،في املرحلة األولى تم التركيز على تحديد عدد من الكلمات الداللية باللهجة الليبية
عند تجميع البيانات من موقع تويتر املتمثل في الهدف األول للدراسة .حيث تم في هذه الدراسة استكشاف
ومعالجة واستخراج املعارف و املعلومات املخفية في قاعدة البيانات التي تم تجميعها ،وما تحتويه الحقول
من معلومات أهمها الرموز التعبيرية ،ومدى استخدام املغردين الليبيين لها خالل اليوم وفي أي وقت
بالتحديد والذي كان (في يوم االثنين الساعة العاشرة مساءا كان أعلى معدل استخدام للرموز التعبيرية)،
وكذلك الرموز التعبيرية األكثر تداوال بينهم(حيث كان الوجه التعبيري الضاحك أكثر الرموز التعبيرية
استخداما) ،وقياس الحالة املزاجية لليبيين هل كانت سعيدة أو حزينة خالل ثالثة أشهر (حيث كان املزاج
العام للمغردين الليبيين سعيد غالبا )في تمثيالت بيانية تفسراملعارف املستخرجة املتمثلة في الهدف الثاني
للدراسة الحالية ،من املعلوم ان الرموز التعبيرية شهدت انتشارا واسعا من حيث االستخدام ،توافقت
الدراسة مع دراسات أخري إلى أن الرموز التعبيرية لها أهمية كبيرة في التحليل ،و تؤثر بشكل نسبي على
النصوص التي تحتويها ،يأتي هذا نتيجة لنسبتها العالية في البيانات التي تصل إلى  ،%90لهذا السبب كان من
الضرورة اجراء تحليل للرموز التعبيرية ،بدال من التركيز على تحليل النص فقط ،أخيرا تم في هذه الدراسة
تحديد قطبية التغريدات باستخدام معجم الرموز التعبيرية املتمثل في الهدف الثالث.

ج

Abstract
The wide spread of social networks has led to the emergence of research fields rich in
analyzing the content of these networks in order to elicit the hidden knowledge from them.
The negative and positive of these tweets, using artificial intelligence and natural language
processing techniques to provide a source in the Arabic language for the Libyan dialect in
the Libyan Research Library, where the research was divided into stages, including the stage
of compilation, selection, exploratory stage, processing, and finally the stage of determining
polarity and addressing assessment, in the first stage The focus was on identifying a number
of Libyan dialect keywords when collecting data from Twitter, which is the first objective of
the study. Where in this study it was explored, processed and extracted the hidden
knowledge and information in the database that was collected, and the information
contained in the fields, the most important of which are emoji, and the extent to which the
Libyan tweeters used them during the day and at any particular time, which was (on Monday
at ten o’clock in the evening it was the highest The average use of emojis), as well as the
most commonly used emoji (the laughing emoji was the most used emoji), and measuring
the mood of the Libyans, whether they were happy or sad during three months (where the
general mood of the Libyan tweeters was mostly happy) in graphic representations that
explain The knowledge extracted represented in the second goal of the current study, it is
known that emojis have witnessed a wide spread in terms of use, the study agreed with
other studies that emojis have great importance in the analysis, and affect relatively on the
texts they contain, this comes as a result of their high percentage In the data up to 90%, for
this reason it was necessary to conduct an analysis of emoji, rather than focusing on
analyzing the text only, finally in this study was challenged d Polarity of tweets using the
third objective emoji lexicon.

د

فهرس املحتويات
رقم الصفحة

الترقيم العناوين

اآلية الكريمة  .........................................................................................................................................................أ
كلمة الشكر  .......................................................................................................................................................ب
امللخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص .....................................................................................................................................................ج
 .......................................................................................................................................................... ..Abstractد
0.1

تمهيد 1 ....................................................................................................................................................

1.1

املقدمة 1 ............................................................................................................................ introduction

2.1

مشكلة البحث 2 ..........................................................................................................Research Problem

3.1

أهداف البحث 3 ..................................................................................................... Research Objectives

4.1

أسئلة البحث 3 ........................................................................................................ Research Questions

5.1

حدود البحث 3 ................................................................................................................ Research limits

6.1

منهجية البحث 4 ................................................................................................ Research Methodology

0.2

تمهيد 6 ....................................................................................................................................................

1.2

الدراسات السابقة 6 ................................................................................................... :Literature Review

 1.1.2تحليل أراء القطبية املبني على املعاجم 6 .......................................................................................................
 2.1.2تحليل قطبية اآلراء املبني على تعلم األلة 7 ....................................................................................................
 3.1.2تحليل قطبية اآلراء املبني على النهج الهجين 7 ................................................................................................
 4.1.2الدراسة ذات الصلة 8 ...............................................................................................................................
2.2

املناقشة 8 ............................................................................................................................. Discussion

3.2

ألية عمل العنونة باستخدام املعجم 10 .......................................................................................................

4.2

ملخص الفصل الثاني 10 ...........................................................................................................................

0.3

تمهيد 11 ..................................................................................................................................................

1.3

طرق الحصول على بيانات مواقع التواصل االجتماعي 11 ................................................................................

2.3

تجميع بيانات اللهجة الليبية من موقع توتير 11 .............................................................................................

3.3

اختيارالبيانات التي تحتوي على رموز تعبيرية 12 ............................................................................................

0.4

تمهيد 14 ..................................................................................................................................................

1.4

املرحلة االستكشافية 14 ............................................................................................................................

2.4

أنواع السمات في قاعدة البيانات 14 ............................................................................................................

3.4

معرفة القيم املفقودة  Missing valuEفي قاعدة البيانات 15 ..........................................................................

4.4

عدد القيم الفريدة 16 ................................................................................................................................

5.4

حصرالبيانات التي تحتوي على رموز تعبيرية 17 .............................................................................................

6.4

الرموز التعبيرية األكثرتداوال بين الليبيين 18 .................................................................................................

7.4

معدل تكرارالرموز التعبيرية في التغريدات19 ................................................................................................

ه

8.4

هندسة الخصائص 19 ...............................................................................................................................

 1.8.4ارتباط الرمزالتعبيري بالوقت 20 .................................................................................................................
 2.8.4املزاج العام لليبيين وارتباطه بالشهرواليوم والساعة 22 .................................................................................
9.4

ارتباط الوجوه التعبيرية بالتفضيل وإعادة التغريد27 ....................................................................................

10.4

نتائج املرحلة االستكشافية 28 ....................................................................................................................

11.4

معالجة للبيانات 29 ...................................................................................................................................

 1.11.4معالجة القيم املفقودة 29 ........................................................................................................................
 2.11.4اختيارالخصائص 29 ...............................................................................................................................
 3.11.4حذف الحقول الغيرمهمة في قاعدة البيانات 30 ...........................................................................................
0.5

تمهيد 32 ..................................................................................................................................................

1.5

املعجم املستخدم في تحديد القطبية 32 .......................................................................................................

2.5

الشفرة الزائفة لعملية تحديد القطبية 33 ....................................................................................................

3.5

تنقية قاعدة البيانات املعنونة 34 ................................................................................................................

3.6

التقييم 35 ................................................................................................................................................

0.6

الخالصة 37 .............................................................................................................................................

1.6

الصعوبات والعوائق 37 .............................................................................................................................

2.6

التوصيات واآلفاق املستقبلية للبحث 38 ......................................................................................................

0.7

املراجع 37 ................................................................................................................................................

0.8

املالحق 37 ................................................................................................................................................

فهرس األشكال
الترقيم

رقم الصفحة

عنوان الشكل

شكل  1.1املنهجية املستخدمة في الدراسة4 .............................................................................................................. .
شكل  1.4القيم املفقودة15 .................................................................................................................................... .
شكل  2.4املخطط البياني ألعلى  20رمزتعبيري تكرارا في التغريدات18 .......................................................................... .
شكل  3.4الساعات األكثرتداوال للرموز التعبيرية للمغردين الليبيين20 ......................................................................... .
شكل  4.4أكثراأليام استخداما للرموز التعبيرية21 .................................................................................................... .
شكل  5.4معدل استخدام الرموز التعبيرية خالل ثالثة أشهر22 ...................................................................................
شكل  6.4معدل استخدام الوجه التعبيري الحزين خالل ساعات اليوم23 .....................................................................
شكل  7.4معدل استخدام الوجه التعبيري السعيد خالل ساعات اليوم24 ................................................................... .
شكل  8.4معدل استخدام الوجه الحزين خالل أيام األسبوع25 .................................................................................. .
شكل  9.4معدل استخدام الوجه التعبيري السعيد خالل أيام األسبوع26 .................................................................... .
شكل  10.4معدل تفضيل املزاج العام خالل ثالثة أشهر27 ......................................................................................... .
شكل  11.4معدل إعادة تغريد املزاج العام خالل ثالثة أشهر28 ................................................................................... .

و

شكل  12.4قاعدة البيانات بعد حذف السمات الغيرمهمة30 .......................................................................................

فهرس الجداول
الترقيم

عنوان الجدول

رقم الصفحة

جدول  1.3الكلمات الداللية الخاصة باللهجة الليبية12 ............................................................................................ .
جدول 2.3قاعدة البيانات والحقول التي تم اختيارها12 ............................................................................................. .
جدول  3.3أسماء الرموز التعبيرية13 ....................................................................................................................... .
جدول  3.4معلومات عن القيم املفقودة16 ............................................................................................................... .
جدول 4.4القيم الفريدة في قاعدة البيانات17 .......................................................................................................... .
جدول  5.4ملخص للرموز التعبيرية18 ..................................................................................................................... .
جدول  6.4عدد تكراركل رمزتعبيري في التغريدات19 ................................................................................................. .
جدول  7.4السمات املهمة في قاعدة البيانات30 ........................................................................................................ .
جدول  1.5املعجم املستخدم في تحديد قطبية التغريدات32 ....................................................................................... .
جدول  2.5السمات املوجودة في املعجم املستخدم في العنونة33 .................................................................................. .
جدول  3.5قاعدة البيانات املعنونة بالرموز التعبيرية34 ............................................................................................. .
جدول  4.5قاعدة البيانات بعد عملية التنقية35 ...................................................................................................... .

ز

الفصل األول
املقدمة
Introduction

 0.1تمهيد
في مقدمة البحث سيتم التحدث عن التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا واالتصاالت ،وإلقاء النظر على
أهم وسائل التواصل االجتماعي ،وفرة البيانات وطرق استخراجها ،أهمية علم التنقيب عن البيانات
ومهامه ،التحديات في هذا املجال والهدف العام للدراسة ،ومن خالل الدراسات السابقة في هذا املجال تم
استخراج الفجوة املعرفية املتمثلة في مشكلة البحث ،حيث تم فيها ذكرالتحديات في مجال تحليل املشاعر،
ال سيما اللغة العربية واللهجات الغير الرسمية ونقص املصادر باللهجة الليبية التي ستكون ضمن محور
البحث  ،بناء على التحديات التي تم ذكرها في املشكلة يتم تحديد أهداف لحلها ،ولتحقيق األهداف تم وضع
بعض التساؤالت وكيف باإلمكان حلها ،بعدها وضع حد زماني لتنفيذ الفكرة خالل فترة معينة ،ومكاني
لتطبيقها في املجال املحدد ،بناء على خطوات معينة تم وضع منهجية للوصول لألهداف ضمن حدود
البحث ،وهي خطوات معينة تتبعها الدراسة لتطبيق الفكرة ،حيث تم استخدام النهج القائم على املعاجم،
بالتحديد معجم الرموز التعبيرية.

 1.1املقدمة introduction
شهد العالم تطورا ملحوظا في مجال االتصاالت و التكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة ،مع انتشار كبير
ملواقع التواصل االجتماعي ) ، (Social Mediaالتي تساهم في نقل األخبار واملواضيع املختلفة ،منها موقع
تويتر الذي يعد من أكبر شبكات التواصل استخداما ) (Phan,et.al,2014حيث يعتبر منصة تدوين مصغر
تسمح لألشخاص بالتعبير عن مشاعرهم وأراءهم عبر تغريدات تصل إلى  140حرفا ،أصبحت هذه املواقع
ذات أهمية بالغة في تبادل األراء و األفكار بين مستخدميها ،األمر الذي أدى إلى وفرة في البيانات منها البيانات
النصية التي تخفي في طياتها معلومات ومعارف ثمينة ،بالرغم من وجود العديد من الطرق التقليدية لتحليل
البيانات ،أال أنها التزال قاصرة الستيعاب هذا الكم الكبير من البيانات ،في السنوات األخيرة ظهر علم جديد
يعرف بالتنقيب عن البيانات حيث تفوق على العديد من الطرق التقليدية في تحليل البيانات واستخراج
املعلومات املهمة منها ،ينقسم علم التنقيب عن البيانات إلى مهمتين وصفية وتنبؤيه ،املهمة الوصفية هي
مهمة تقوم بوصف خصائص البيانات إما عن طريق تجميع البيانات املتشابهة في خصائصها أو عن طريق
إيجاد الروابط والعالقات بين البيانات أو عن طريق إيجاد القيم الشاذة(إبراهيم البحيص ي ،)2017،املهمة
التنبؤيه تقوم بعملية تنبؤ بقيمة سمة من سمات البيانات استنادا لقيم سمات أخرى.
يعرف التنقيب عن البيانات انه تحليل البيانات والعثور على أنماط وعالقات جديدة بينها لغرض استخراج
املعرفة ،أحد أساليب التنقيب عن البيانات املتداولة حديثا هو تحليل املشاعر ،يعرف بأنه تحديد القطبية
السلبية واإليجابية آلراء ومشاعرمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حول موضوع ما ،التقنية األساسية
املستخدمة في تحديد القطبية تتم عن طريق تقنيات معالجة اللغات الطبيعية ،حيث يعد تحليل املشاعر
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 Sentiment Analysisأحد مجاالت معالجة اللغات الطبيعية ،يهدف إلى تحليل اآلراء واملشاعرحول حدث
أو موضوع معين)عبدالحميد ،(2020.بحيث يشكل عامل اختالف املشاعرمن شخص ألخرتحدي من ناحية
شدة سلبية وإيجابية هذه األراء بناءا على الرموز التعبيرية التي تحتويها ،تستخدم العديد من املنهجيات في
تحديد القطبية ،منها نهج املبني على املعاجم ،نهج تعلم األلة الوصفي أو التنبئي ،والنهج الهجين ،بحيث يعتبر
تحليل مشاعر الرموز التعبيرية من أحدث املواضيع في هذا املجال يعتمد على النهج القائم على املعاجم،
وبالرغم من حداثته ال توجد دراسة ليبية تطرقت لهذا املوضوع من قبل ،نظرا لقلة وجود دراسات عربية في
مجال تحليل مشاعر مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي باللهجة الليبية ،وقلة وجود دراسات ليبية
تعتمد في تحديد قطبية النصوص بناءا على الرموز التعبيرية ،من هذا املنطلق تهدف الدراسة إلى إنشاء
قاعدة بيانات نصية خام باللهجة الليبية في املرحلة األولى ،وتحديد فطبيتها باستخدام معجم الرموز
التعبيرية في املرحلة الثانية ،ستنشأ هذه القاعدة عن طريق تجميع البيانات النصية من موقع التواصل
االجتماعي تويتر.

2.1

مشكلة البحث Research Problem

تواجه اللغة العربية تحديا كبيرفي مجال معالجة اللغات الطبيعية ،ليس فقط من ناحية الطبيعية الهيكلية
والنحوية الصعبة للغة العربية في حد ذاتها بل وكذلك من جانب عدم توفراملراجع والدراسات واملصادرمثل
قواعد البيانات املرجعية ،وأن وجدت قواعد البيانات فهي غير كافية لعامل مهم وهو :أن معظم تقنيات
التنقيب عن البيانات تحتاج لكم كبيرمن البيانات الخام للحصول علي نتائج جيدة من عمليات التمرن ،هذا
بالحديث عن اللغة العربية الفصحى أو القياسية ،من املعروف أن اللغة العربية يتحدث بها حوالي مئتي
مليون شخص حول العالم ،تختلف وتتعدد لهجاتهم حسب الدول ،بل حسب األقاليم داخل بعض الدول
نفسها ( ،)Abdulmohsen,et.al ,2018في وقت إجراء هذه الدراسة ال توجد قاعدة بيانات باللهجة الليبية
إال واحدة للباحث( ،)Husien,et.al,2018من ناحية أخرى ال توجد دراسة ليبية قامت بتحليل املشاعرعن
طريق الرموز التعبيرية ومن تم تحليل هذه البيانات عن طريق استكشافها ووصفها.
بشكل عام تستخدم قواعد البيانات في مجال معالجة اللغات الطبيعية في مجاالت شتي منها :الترجمة
الفورية ،تجميع النصوص ،وتصنيفها ،في مجال التصنيف بالذات يعد تحليل اآلراء مجاال مهما وواعدا
ومفيدا في كثيرمن املجاالت ،حيث يعتمد على تحديد قطبية النصوص بناء على الكلمات املتكونة منها الجمل
واملشاعر املرتبطة بها علي حسب إيجابيتها وسلبيتها ،من ناحية أخرى وبنفس الطريقة السابقة باإلمكان
تحديد سلبية أو إيجابية النصوص بناء علي املشاعر املرتبطة بالرموز التعبيرية ،وتعتبر هذه الدراسة أول
دراسة ليبية تعتمد على تحليل املشاعر ً
بناء على الرموز التعبيرية ،تتلخص مشكلة البحث في االتي:
 .1قلة وجود قواعد بيانات عربية ( )Corpusباللهجة الليبية.
 .2عدم معرفة ما تحويه البيانات املتعلقة بالرموز التعبيرية من معلومات ومعارف.
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 .3عدم معرفة قطبية النصوص التي تحتوي الرموز التعبيرية.

 3.1أهداف البحث Research Objectives
تقترح هذه الدراسة إنشاء قاعدة بيانات باللهجة الليبية ،ألثراء املكتبة بالبيانات النصية الخام ،بحيث
تتلخص األهداف كاالتي:
 4إنشاء قاعدة بيانات نصية ( )Corpusباللهجة الليبية تحتوي على رموز تعبيرية.
 5تحليل قاعدة البيانات املنشأة عن طريق األساليب اإلحصائية املرئية.
 6تحديد قطبية النصوص املجمعة من موقع التواصل االجتماعي توتيرباستخدام معجم الرموز
التعبيرية (.)emoji based

 4.1أسئلة البحث Research Questions
تم تقسيم أسئلة البحث إلى شقين ،حيث تفسر أول ست نقاط بعض الفرضيات الخاصة باملرحلة
االستكشافية ،والنقاط األخيرة لتحقيق أهداف البحث:
ً
 .1ماهي الرموز التعبيرية األكثرتكرارا؟
ً
2 .2ما هي أكثراألوقات استخداما للرموز التعبيرية؟
 .3ماهي أيام األسبوع األكثراستخداما للرموز التعبيرية؟
 .4ماهي األشهراألكثراستخداما للوجوه التعبيرية السعيدة والحزينة؟
 .5ما هو املزاج العام للمغردين الليبيين؟
 .6ما هو معدل التفضيل وإعادة التغريد للوجوه التعبيرية خالل ثالثة أشهر؟
 .7هل يمكن بناء قاعدة بيانات ( )Corpusباللهجة الليبية؟
 .8هل باإلمكان معرفة قطبية التغريدات التي كتبها الليبيون باستخدام معجم الرموز
التعبيرية؟

 5.1حدود البحث Research limits
حدود البحث العلمي هي الحدود التي يقف عندها الباحث أثناء قيامه بالبحث ،لهذا البحث اثنان
من الحدود ،حدود زمانية ومكانية ،الحدود الزمانية هي تحديد الفترة الزمنية التي يتم فيها إجراء
البحث ،أما املكانية تعني أين سيتم إجراء وتطبيق الدراسة ،أي املكان الفعلي الذي سيتم تطبيق
الفكرة عليه.
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تم توضيحها على النحو التالي:
 حدود البحث الزمانية :تم تجميع البيانات من شهرينايرإلى شهرمارس.2021
 حدود البحث املكانية :موقع التواصل االجتماعي توتير(دراسة حالة باللهجة الليبية).

 6.1منهجية البحث Research Methodology
هي مجموعة من الخطوات التي يجب على الباحث اتباعها لتحقيق أهداف البحث ،الشكل ( )1.1املنهجية
املستخدمة في الدراسة.

-1تجميع البيانات

-2املرحلة اإلستكشافية واملعالجة

-3تحديد القطبية

-4تقييم العنونة

الشكل ( )1.1املنهجية املستخدمة في الدراسة.

 .1تجميع البيانات
يتم تجميع البيانات من عدة مصادر باستخدام أدوات تجميع البيانات مثل واجهة برمجة
التطبيقات ،حيث تقوم هذه األدوات بتجميع البيانات الغير مهيكلة بتحديد مسبق من الباحث،
حيث توفر تويتر واجهتين أساسيتين ( )REST APIو ( )Streaming APIتم استخدامها في مرحلة
تجميع بيانات اللهجة الليبية من موقع التواصل االجتماعي تويتر ،بحيث ثم تقسيم مرحلة تجميع
البيانات إلى مرحلتين ،املرحلة األولى :مرحلة تجميع بيانات اللهجة الليبية ،املرحلة الثانية :مرحلة
اختيارالبيانات التي تحتوي على رموز تعبيرية.

 .2املرحلة االستكشافية
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املرحلة االستكشافية تعني فهم قاعدة البيانات وما تحتويه من قيم وحقول واستكشاف كافة
املعلومات من قاعدة البيانات التي تم تجميعها ،من أنواع للبيانات ونسب هذه القيم في مخططات
وتمثيالت بيانية ومعرفة القيم املفقودة ملعالجتها في املراحل القادمة.

 .3معالجة البيانات واختيارالخصائص
معالجة البيانات تعني املعالجة األولية للبيانات التي تحتوي على شوائب أو تشويش أو بيانات
مفقودة ،أي عند التقدم في مراحل املنهجية ستكون هناك مرحلة معالجة ،في مرحلة التجميع ينشأ
عن البيانات املجمعة روابط أحرف تكرار في البيانات وهذا يقلل من جودة البيانات ويجعل عملية
التحليل فيها صعبة وال تعطي نتائج صحيحة ،لهذا تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات املطلوبة
في املرحلة االستكشافية ،حيث تكمن أهميتها في الحصول على بيانات أفضل لعملية تحديد
القطبية في املراحل املقبلة ،بعدها يتم اختيار الخصائص ،أي اختيار السمات املهمة من قاعدة
البيانات وحذف السمات الغيرمهمة.

 .4تحديد القطبية
مرحلة تحديد القطبية هي تعيين درجات ا ملشاعر للرموز التعبيرية باستخدام معجم الرموز
التعبيرية ،حيث يتم فيها مقارنة التغريدات املعنونة بالرموز التعبيرية بمعجم الرموز التعبيرية،
لتحديد قطبية التغريدات املجمعة بالسلب واإليجاب.

 .5تقييم العنونة
أخيرا مرحلة تقييم عنونة القاعدة التي تم إنشاها ،بعرضها على عدد من املقيمين في نفس املجال
لتقييمها والتأكد من عنونة املعجم لقاعدة البيانات.
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 0.2تمهيد
في السنوات األخيرة أصبحت منصات التدوين الصغيرة مثل موقع التواصل االجتماعي توتير ،مهمة في تحليل
املشاعر واألراء ،تعد األبحاث التي أجريت على تحليل املشاعر العربية محدودة مقارنة بغيرها من اللغات،
حيث كان أغلب الدراسات في مجال معالجة اللغات الطبيعية باللغة اإلنجليزية وغيرها من اللغات ،مقابل
قلة الدراسات العربية وإن وجدت كانت باللهجة املحلية ،حيث كان للهجات العربية نصيبا أكبرفي هذا املجال
مثل اللهجة السعودية مع عدم وجود لهجة ليبية بين هذه املجموعات.

 1.2الدراسات السابقة :Literature Review
يوجد العديد من املنهجيات املستخدمة في هذا املجال ،حيث تم تقسيم الدراسات بناء على تقسيم تاريخي
من النهج األقدم إلى النهج األحدث في الظهور ،من النهج القائم على املعاجم ونهج تعلم األلة إلى النهج الهجين
الذي يجمع النهج األول والثاني معا ،في هذا البحث سيتم التركيز على الدراسات املتعلقة بتحديد القطبية
بناء على املعاجم ألنه املحور األساس ي لهذا البحث.
 1.1.2تحليل أراء القطبية املبني على املعاجم
في دراسة ( ) Alexander،et al.2014استخدم الباحث النهج القائم على املعاجم في مجال الترجمة الفورية،
ً
تلقائيا إلى لغة مرجعية يتوفر لها قاموس املشاعر في املرحلة األولى ،لترجمة املشاعر من
قام بترجمة النص
اللغة اإلنجليزية إلى اللغة الهولندية ،و تحليل النص املترجم في املرحلة الثانية ،و تعيين درجات للمشاعر
(تحديد القطبية) باستخدام املعجم ،حيث أتفق الباحث ) )Amine, et.al, 2015مع دراسة الباحث
الكسندر في استخدامه للنهج القائم على املعجم ،واختلف في تحديد قطبية املشاعر أنه قام بإنشاء معجم
باللغة العربية الفصحى وإثرائها بالنفي والبيان ،حيث كانت النتائج املتحصل عليها من دراسة الباحث
) )Amine, et.al, 2015جيدة وقريبة من أحدث النتائج في اللغة اإلنجليزية عند تطبيقها على تغريدات باللغة
العربية القياسية على مستوى الجملة  ،من ناحية أخرى قام الباحث بتحليل مشاعرعلى تغريدات باللهجة
الليبية ،بحيث أنش ئ معجم مفسر لثالث لهجات ليبية ،ملعرفة أعلى نسبة مواضيع يتحدث بها املغردين
الليبيين على موقع التواصل االجتماعي تويتر ،اتبع النهج القائم على املعاجم للوصول إلى هدف الدراسة
وهو بناء مجموعة بيانات باللهجة الليبية ،بحيث تعتبرهذه الدراسة أول دراسة في هذا املجال تقوم بتحليل
املشاعرباللهجة الليبية باستخدام النهج القائم على املعجم ملعرفة أعلى نسبة مواضيع يتحدث بها الليبيين
على موقع التواصل تويتر ،وذكر انه استخدم واجهة برمجة التطبيقات Application Programming
 (API) Interfaceفي تجميع البيانات ،وفي املرحلة األخيرة استخدم تقنية ) (MYSQL,XMLلتمثيل البيانات.
بسبب كثرة استخدام الرموز التعبيرية في العديد من التغريدات التي تعبر مباشرة عن مشاعر املرء بغض
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النظر عن لغة النصوص املكتوبة ،بينت النتائج في دراسة للباحث ) (David,et.al,2018أن النصوص التي
تحتوي على الرموز التعبيرية باملقارنة مع النصوص الغير معنونه بالرموز ،أنها أكثر جاذبية من الناحية
الجمالية وواضحة و ذو معنى أوضح من مشاعرالنصوص املكتوبة ،حيث أتفق الباحث () Wiesław،2016
مع الدراسة السابقة واعتمد في تحديد قطبية مشاعر املغردين املتعددة االتجاهات سواء كانت سلبية أو
إيجابية أوحيادية عن طريق الرموز التعبيرية واختلفا مع الدراسات التي سبق ذكرها في اعتمادها على تحديد
قطبية النصوص ،حيث قام بجمع النصوص التي تحتوي على رموز تعبيرية وتحليلها و تحديد قطبيتها بناء
على الرموز التعبيرية
 2.1.2تحليل قطبية اآلراء املبني على تعلم األلة
( ،)Rushlene,et.al,2016اتبعت هذه الدراسة في مجال تحليل املشاعر نهج تعلم األلة  ،لتحديد آثار
تغريدات الشخص العادي على تذبذب أسعار أسهم شركة متعددة الجنسيات تسمى ( Samsung
 ، )Electronics Ltdحيث تتضمن استخراج التغريدات من تويتر ،وتنقية البيانات ،وتطبيق خوارزمية
تنبؤيه تعمل بشكل جيد على تحليل التغريدات اإليجابية والسلبية والحيادية ،من أجل الحصول على
التحليل املناسب ،كانت هذه املنهجية مجدية للتنبؤ بارتفاع وانخفاض أسعار األسهم ،ومن ناحية أخرى
اختلفت الباحثة ( )Doaa،2016مع هذه الدراسة في استخدمها تقنية جديدة لتقييم املشاعر وتحديد
القطبية ،حيث استخدمت في تمثيل النصوص نموذج حقيبة الكلمات ،قامت بإجراء مقارنة بين النموذج
القياس ي-نموذج الكلمات وحقيبة الكلمات املقترحة ، (BOW) Bag Of Wordحيث بينت النتائج التجريبية
أن أسلوب )(BOWحصل على دقة تصنيف بنسبة ٪83.5أفضل بكثير من ( )BOWالقياس ي  ،% 62عالوة
على ذلك فإن ( )BOWتحسن كفاءة الخوارزمية املقترحة ،وذكرأن األبحاث املستقبلية سوف تركزعلى تعزيز
التقنية املقترحة كذلك من خالل العمل على عبارات من أجل تحديد القطبية ،و استخدم الباحث (،2020
 ) Jia،et alفي تجميع البيانات واجهة ( )APIبسبب مميزاتها في استدعاء البيانات في الوقت الفعلي ،حيث قام
بتجميع البيانات من موقع توتير باللغة اإلنجليزية ابتداء من  3/7إلى  ،4/20اتبعت الدراسة النهج اآللي غير
الخاضع لإلشراف ،قام بتطبيق خوارزمية نمذجة املواضيع )LDA( Latent Dirichlet Allocation
لتصنيف البيانات بسبب دقتها في نمذجة املواضيع على موقع تويتر.
 3.1.2تحليل قطبية اآلراء املبني على النهج الهجين
استخدم الباحث ( )Vikash،et.al,2016النهج الهجين في تصنيف املشاعر في مجال السياسة إلى إيجابي
وسلبي ومحايد ،للتنبؤ بسلوك املنتخب على مواقع التواصل االجتماعي تويتر واتخاذ قرار بناء على هذه
املشاعر املكتوبة ،قام بتجميع البيانات في معجم وقارن هذا املعجم بقاموس ،واستخدم خوارزمية متجه
الدعم الستخراج امليزات ،و أثبت النهج الهجين جدارته في دقة تصنيف تصل إلى  ،%93وفي دراسة أخرى
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للباحث ( )Abdul Mohsen et.al ،2018استخدم الباحث هذا النهج ،حيث كان االختالف بينه وبين
الدراسات التي سبق ذكرها ،في أن دراسته اعتمدت في تصنيف النصوص باللهجة السعودية وظهرت نتائجه
جيدة ،حيث قام باختبار مجموعة من البيانات التي تضم  1500تغريده موزعة بالتساوي على ثالث فئات:
إيجابية وسلبية ومحايدة.
 4.1.2الدراسة ذات الصلة
جاءت فكرة إنشاء قاعدة بيانات باللهجة الليبية نظرا لوجود نقص في األبحاث باللهجة الليبية في مجال
معالجة اللغات الطبيعية خاصة مجال التصنيف ،على حد علم الباحث في أثناء إجراء هذه الدراسة أنها
تصنف كثاني دراسة في مكتبة األبحاث الليبية ،حيث تختلف الدراسة املقترحة عن الدراسة ذات الصلة
للباحث ( )Hussein AL Bashir Alhammi et. al ،2018في استخدامها النهج القائم على املعاجم من
التحديات التي ذكرها الباحث ( )Hussein AL Bashir Alhammi et. al ،2018الكتابة بالطريقة الغير
رسمية وكثرة اللهجات العربية مع عامل غياب قواعد بيانات باللهجة الليبية في أبحاث مجال معالجة اللغات
الطبيعية ،تشابهت هذه الدراسة مع هدف الدراسة ذات الصلة في فكرة بناء ( )corpusجديد باللهجة
الليبية لتوفير ثاني مصدر بيانات في املكتبة الليبية إلثراء املكتبة الليبية بالبيانات النصية الخام ،ومن
الدراسات التي تم االستعانة بها في هذه البحث دراسة الباحث (فهد الحازمي ،)2017،حيث استخدام
الباحث في تحديد املشاعرمعجم الرموز التعبيرية ،وأعطى نتائج جيدة ،كان محور دراسته يدور حول تحليل
املشاعرعن طريق الرموز التعبيرية واستخراجها من التغريدة وتحديد قطبيتها باستخدام املعجم.

2.2

املناقشة Discussion

إن قسم املناقشة هو املكان الذي يتعمق فيه الباحث في معنى وأهمية ومالئمة النتائج ،ويركز على شرح
وتقييم تلك النتائج ،وإظهار مدى ارتباطها بجزء الدراسات السابقة ،كما يمنح الباحث فرص قيمة لتقديم
األدلة التي تدعم فرضياته واستنتاجاته وتعززها.
تناقش هذه الدراسة موضوع تحليل املشاعرواألراء على موقع التواصل االجتماعي تويتر ،من خالل مراجعة
الدراسات السابقة و خاصة دراسة كل من (،)Abdulmohsen,et.al,2018( ،)Amine,et.al,2015
) ،)Husien,et.al,2018هذه الدراسات عرضت أهم التحديات في هذا املجال التي اتفقت مع التحديات التي
تم ذكرها في الدراسة الحالية ،من ناحية محدودية املصادر باللغة العربية ،وصعوبة معالجة اللغة في حد
ذاتها بسبب تركيبتها و األخطاء اإلمالئية عند كتابتها ،هذا بالحديث عن اللغة العربية الفصحى ،ظهر تحدي
أخرو هو التعامل مع اللهجات املحكية الغير رسمية التي ال يوجد لها قواعد نحوية وإمالئية محددة وصعوبة
معالجتها ،و لتحليل املشاعر دور كبير ومهم في معالجة اللغة العربية ،بحيث كانت نتائج النهج القائم على
املعاجم جيدة في مجال التصنيف ،والقاموس ،والقواعد .أثبت ذلك نتائج الدراسات
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( ) David,et.al,2018( ،) Alexander،et al.2014( ،)Amine,et.al,2015( ،)Hussein et. al ،2018في
تحديد قطبية املشاعر ،حيث كانت النقطة املشتركة بينهم استخدام النهج القائم على املعاجم في عدة
مجاالت ،و كان للنهج القائم على املعاجم نتائج جيدة ،حيث ركزت العديد من الدراسات في تحليل مشاعر
النصوص املكتوبة ،فيما يتعلق بالنهج القائم على املعاجم تم إجراء عدد قليل جدا من األبحاث العربية
بسبب صعوبة تحليلها خاصة اللهجات املحكية ،أال أن هناك عدد قليل منها ركز على تحديد املشاعر عن
طريق الرموز التعبيرية() Wiesław،2016 ()David,et.al,2018وكانت دراسة الباحث ()David,et.al,2018
الدراسة األفضل من بين الدراسات الثالثة في تفسير أكثر من شعور ،وهذا يبين أهمية تحليل الرموز
التعبيرية ،على الرغم من أن أغلب الدراسات باللغات غير العربية اتبعت نهج تعلم األلة مثل
( ) Jia، et al،2020 ()Doaa،2016( )Rushlene,et.al,2016وأثبت نجاحه في إنتاج دقة عالية ،أال أنه له
بعض العيوب عند بناء النموذج يتطلب مجموعة كبيرة من البيانات وتصنيفها بشكل يدوي ويستغرق وقت،
عملية التصنيف قد تكون صعبة حتى على املتحدثين األصليين خصوصا السخرية ،ويمكن أن يكون منحازا
عند تطبيقه في مجال مختلف وهذا يمكن أن يعطي دقة منخفضة ،لذا توجه العديد من الباحثين نحو النهج
القائم على املعاجم رغم حداثة نهج تعلم اآللة حسب ما ذكرالباحث( ،)Amine,et.al,2015وعند استخدام
نهج القائم على املعاجم مع نهج تعلم اآللة املتمثل في النهج الهجين ،تم تحقيق نتائج أعلى من املنهجيات
السابقة في دراسة ( )Vikash،et.al,2016و(.)Abdul Mohsen, et.al ،2018
بعد مناقشة الدراسات السابقة في هذا املجال ،توصلت الدراسة إلى :أن تحليل املشاعر النصية أمرا ليس
سهال ،وإن عنونة البيانات عملية مكلفة وتتطلب جهدا ووقتا في حال كانت العينة كبيرة في النهج القائم على
تعلم األلة ،من ناحية أخرى أن أفضل نهج في هذا املجال يعتبر النهج الهجين بعدها القائم على املعاجم،
وهذا يبين أهمية تحديد القطبية بناء على معجم الرموز التعبيرية ،بسبب قلة الدراسات باللهجة الليبية في
مجال تحليل املشاعر ،وال وجود ألي دراسة تطرقت في تحديد قطبية املشاعر عن طريق تحليل الرموز
التعبيرية من قبل ،لهذا تم التركيز في هذا البحث على تجميع بيانات اللهجة الليبية ،وتحديد قطبية النصوص
املجمعة باستخدام معجم الرموز التعبيرية ،بحيث تعتبر هذه الدراسة الثانية في مكتبة األبحاث الليبية
واألولى في تحديد املشاعر باستخدام معجم الرموز التعبيرية .استفادت الدراسة من الدراسات السابقة في
استخراج الفجوة املعرفية ،و االستعانة باألدوات التي كانت لها فاعلية خصوصا أداة ( )APIفي مرحلة تجميع
البيانات ،وكانت الخطوات املتعلقة باملنهجية مختارة من دراسة الباحث ( ، ) Jia، et al،2020حيث تم أخذ
بعض من الخطوات املتمثلة في جمع البيانات ،واملعالجة املسبقة ،وتحليل البيانات ،هذا بشأن تحقيق
الهدف األول أما في تحديد القطبية الهدف الثاني تم االستعانة بمعجم جاهز مقدم من ورقة
(،)Petra,et.al,2015ألن إنشاء معجم من الصفر مهمة مكلفة نسبيا ،وأخير آ تم اختيار مقيمين من نفس
املجال في تقييم دقة نتائج املعجم.
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3.2

ألية عمل العنونة باستخدام املعجم
 فحص قاعدة البيانات للتأكد من وجود رموز تعبيرية.
 مقارنة الرموز املوجودة في قاعدة البيانات باملعجم املستخدم في العنونة.
 وضع درجة املشاعر املوجودة مع الرمز التعبيري في املعجم في حقل القطبية( )Scoreلقاعدة
البيانات.

هذه الخطوة توضح كيفية عنونة التغريدات باستخدام معجم الرموز التعبيرية ،أوال تقوم األلة بفحص
قاعدة البيانات ومقارنتها مع الرموز املوجودة في املعجم ،عندما تجد الرموز املوجودة في قاعدة البيانات
مطابقة للرموز ودرجة املشاعراملوجودة في املعجم ،تضع درجة املشاعر على حسب وضع الرمزالتعبيري إذا
كان أكبر من صفر تكون درجة املشاعر إيجابية ،وإذا كانت الدرجة أقل من صفر تكون سلبية ،وإذا كانت
تساوي صفر تكون محايدة حسب شدة املشاعر ،في حال اجتمع أكثر من رمز تعبيري سعيد في التغريدات
تكون املشاعر سعيد بشدة ،واذا كانت الرموز حزينة تكون درجة املشاعر لها سلبية بشدة ،وأيضا بالنسبة
للمحايد الذي يكون خليط من املشاعرالسلبية و اإليجابية.

 4.2ملخص الفصل الثاني
تم عرض الدراسات السابقة في مجال تحليل املشاعر واآلراء على موقع تويتر ،التي ركزت على تحديد قطبية
اآلراء في النهج القائم على املعاجم وتعلم األلة والهجين ،وكيف اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية
في تحديد القطبية ،والجوانب التي اختلفت فيها ،ومناقشة نتائج هذه الدراسات واستخراج الفجوة املعرفية
منها ،وتوضيح ألية عمل العنونة.
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الفصل الثالث
مرحلة تجميع البيانات
(الهدف األول)

 0.3تمهيد
يستعرض في هذا الفصل مرحلة تجميع البيانات وطرق الحصول على بيانات موقع التواصل االجتماعي،
كيف تم تجميعها والكلمات الداللية املستخدمة في التجميع ،وكيف تم اختيار البيانات املهمة من كم
البيانات املجمعة في هذه املرحلة.

 1.3طرق الحصول على بيانات مواقع التواصل االجتماعي
تعد البيانات من أهم موارد مواقع التواصل االجتماعي ،حيث تختلف سياسة كل موقع عن اآلخر من حيث
إتاحة البيانات للباحثين ،حيث تعد شركة فيسبوك املالكة ملوقع فيسبوك وإنستجرام ،من أكثر الشركات
ً
تعقيدا في إمكانية إتاحة الحصول على البيانات من منصاتها ،ويعد موقع تويتر من الشبكات األقل تعقيدا
لسهولة الحصول على البيانات ،حتى يتمكن الباحث من الوصول إلى النتيجة املوضوعية بالنسبة إلشكالية
البحث يجب استخدام أدوات وطرق لتجميع البيانات.
توجد طريقتين للحصول على بيانات موقع التواصل االجتماعي تويترمتمثلة في:

 الطريقة األولى :الواجهات البرمجية ( )Application Programming Interfaces
بعد االطالع على العديد من الدراسات في هذا املجال ،تعد الواجهة البرمجية ملوقع توتير هي األكثر
استخداما في تجميع البيانات وفقا ملا ذكر الباحث (عبد العزيز املنيع ،)2019،لذلك تم التركيز عليها في
هذا البحث ،حيث يوفر موقع تويتر واجهتين برمجيتين أساسيتين لتجميع البيانات حول وسم معين
(هاشتاق) أو حول كلمات معينة ( )keywordsأو مستخدمين ،حيث تم استخدام الطريقتين في تجميع
بيانات اللهجة الليبية من موقع تويتر(.)REST API( ،)Streaming API

 الطريقة الثانية :استخدام برامج ومواقع جاهزة لتجميع البيانات
الطريقة الثانية هي عن طريق استخدام برامج وأدوات بواجهات برمجية بسيطة لتجميع البيانات ،هذه
الطريقة مبنية على الطريقة السابقة ،حيث تم تصميم وتطوير أدوات من قبل مطورين باستخدام
الواجهات البرمجية ).)API

2.3

تجميع بيانات اللهجة الليبية من موقع توتير

تجميع البيانات هي عملية استرجاع البيانات من عدة مصادرباستخدام أدوات تجميع البيانات ،حيث تقوم
هذا األدوات بتجميع البيانات من مواقع التواصل االجتماعي بتحديد مسبق من الباحث ،أي يمكن اختيار
لغة أو لهجة معينة ،في هذا البحث تم تجميع البيانات من موقع التواصل االجتماعي توتيرعن طريق الواجهة
البرمجية ( ،)APIبتحديد عدد من الكلمات الداللية الخاصة باللهجة الليبية املوضحة في الجدول (.)1.3
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ضي

ماظنش صونيه الفترينه رقدت الدخالني تركينه انخدشت العشية

ما جاش

قداش

هلبة

مصقع

بنزينه

المبه

حوايج

حوش

زوز

متاع

حطيت

مليح

مكسد

نتالقو

قعمز

غدوه

هادو

اوني

هنايا

باهي

معليش ي

شوية

ما كلة

طاسه

عزومة

تزداني

القوانتي

خبط

اماله

متاعي

ماعنديش

الكوفينو

يشبح

بكرج

فياق

كبوطي

روشن

حقاني

زعمه

اوخيك

نعرفش

الجدول ( )1.3الكلمات الداللية الخاصة باللهجة الليبية.

3.3

اختيارالبيانات التي تحتوي على رموز تعبيرية

بعد تجميع البيانات حسب الكلمات الداللية يتم اختيار بيانات الرموز التعبيرية ،تعني هذه املرحلة اختيار
البيانات التي تحتوي على رموز تعبيرية من البيانات التي تم تجميعها لتحقيق ثاني هدف في هذا البحث ،في
الجدول ( )2.3قاعدة البيانات بعد اختيارالبيانات التي تحتوي على الرموز التعبيرية.

الجدول( )2.3قاعدة البيانات والحقول التي تم اختيارها.
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يمثل الجدول السابق ( )2.3قاعدة البيانات التي تم الحصول عليها من تجميع بيانات اللهجة الليبية ،من
املالحظ من خالل الجدول أن قاعدة البيانات تحتوي على كلمات باللهجات األخرى ،وهذا التحدي نتج عن
تشابه بعض من الكلمات الداللية املستخدمة في الدولة الليبية املشابهة لدول الجوار ،هذا يبين أن الكلمات
املستخدمة في الدولة الليبية تستخدم أيضا في بعض الدول ،ولم يتسنى الوقت لتنقيتها من اللهجات األخرى.
وهذا التحدي يمكن التغلب عليه عن طريق حذف التغريدات املشابهة ،أو استخدام طريقة أخرى في تجميع
بيانات اللهجة الليبية بتحديد املواقع الجغرافية ملستخدمي موقع تويترالليبيين ،لم يتمكن الباحث من حل
هذا التحدي نظرا لكمية البيانات الكبيرة التي تم الحصول عليها وصعوبة تتبعها يدويا.
الجدول ( )3.3يوضح معنى عشررموز تعبيرية في قاعدة البيانات:
املعنى

االسم

الوجه الضاحك بدموع الفرح

face with tears of joy

الوجه التعبيري الباكي بصوت عالي

loudly crying face

الوجه التعبيري املتدحرج على األرض من شدة

rolling on the floor laughing

الضحك
القلب املكسور

broken heart

القلب األحمر

red heart

القلب الصغير

heart suit

وجه مبتسم قليال

slightly smiling face

وجه يتوسل
ً
وجه مبتسم يتصبب عرقا

pleading face
grinning face with sweat

نار

Fire
الجدول ( )3.3أسماء الرموز التعبيرية.

ناتج هذه املرحلة هي عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على لهجة ليبية معنونة بالرموز التعبيرية ،وهنا تم
تحقيق الهدف األول للدراسة وهو الحصول على بيانات خام باللهجة الليبية.
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الفصل الرابع
املرحلة االستكشافية
(الهدف الثاني)

 0.4تمهيد
يعرض هذا الفصل املرحلة االستكشافية والخطوات املتبعة في استكشاف البيانات ،وإعطاء ملحة أولية عن
البيانات املوجودة في قاعدة البيانات التي تم تجميعها في املرحلة األولى ،ملعرفة مدى أهميتها وفهم محتوى
كل سمة من السمات ونوعها ومعرفة القيم املفقودة بها في مخططات بيانية ،ليتم معالجتها في مرحلة معالجة
البيانات ،وتحديد السمات املهمة بناء على أسس منطقية تبنى عليها أهداف البحث.

 1.4املرحلة االستكشافية
من أهم الخطوات وأولها عند البدء بتحليل البيانات ،هو إجراء عمليات تحليل استكشافية على البيانات
لفهم طبيعتها ،والحصول على فكرة أولية عما تحتويه هذه البيانات ،والهدف املراد تحقيقه من التحليل.
تحليل البيانات االستكشافية :هي عملية إجراء التحقيقات األولية على البيانات الكتشاف األنماط،
واكتشاف القيم الشاذة ،واختبار الفرضيات والتحقق من االفتراضات باستخدام اإلحصائيات املوجزة
ً
والتمثيالت الرسومية ،أي فهم البيانات أوال ومحاولة جمع أكبرعدد من األفكارمنها.

2.4

أنواع السمات في قاعدة البيانات

قبل البدء في خطوات املرحلة االستكشافية ،سيتم إعطاء نظرة أولية على البيانات ومعرفة مدى أهميتها،
حيث تتكون قاعدة البيانات التي تم تجميعها من  16سمة ،هذه السمات تنقسم إلى قسمين :السمات
اإلسمية ،السمات الرقمية مع أنواعها كما هي موضحة في الجدول (:)2.4( )1.4
معنى السمة

السمات الرقمية

أنواع السمات

إعادة التغريد

Retweets

Object

التفضيل

FavouriteCount

Object

معرف الدخول

EntryID

int64

عدد متابعي املستخدم

UserFollowersCount

Object

عدد مفضلي املستخدم

UserFavoritesCount

Object

املنطقة الزمنية

(Timezone(blank

Object

عدد من يتابعهم املستخدم

UserFollowingCount

float64

الوقت والتاريخ

Published

Object

سمة غيرمسماة

Unnamed

int64

عدد تغريدات املستخدم

UserStatusesCount

float64

جدول ( )1.4السمات الرقمية.
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معنى السمة

السمات اإلسمية

أنواع السمات

الرابط التشعبي لحساب املستخدم

URL Author

Object

تغريده

Tweet

Object

اسم املستخدم

AuthorName

Object

مصدر األجهزة املستخدمة في التغريد

Source

Object

اللغة

Language

Object

املوقع الجغرافي

Geo

Object

جدول ( )2.4السمات اإلسمية.

هذه السمات التي تم الحصول عليها من تجميع بيانات اللهجة الليبية تم استخدام بعض منها في الدراسة
الحالية ألهميتها في تحقيق أهداف البحث ،وهذا ال يعني أن السمات األخرى غيرمهمة ولكن يمكن االستعانة
بها في دراسات أخرى ،يتم االنتقال بعدها إلى خطوة أخرى لفهم البيانات التي تم الحصول عليها.
من الواضح خالل الجدول ( )2.4( )1.4أن هناك خلل في أنواع البيانات ناتج عن دمج ملفات البيانات مع
بعض في قاعدة بيانات أثناء عملية التجميع ،وهذا الخلل يجعل من النتائج غيردقيقة ،حيث نتج عن البيئة
البرمجية املستخدمة ،لهذا تم تغييرأنواع الحقول لتعطي نتائج صحيحة في املراحل القادمة.

3.4

معرفة القيم املفقودة  Missing valueفي قاعدة البيانات

في هذه الخطوة سيتم اكتشاف القيم املفقودة في البيانات لعمل تنقيب للبيانات بصورة صحيحة ،لذا كان
يجب اكتشاف هذه القيم وإال لن تظهر التمثيالت البيانية بشكل صحيح ،وهذا يؤثر على النتيجة النهائية،
الشكل( )1.4يوضح القيم املفقودة ونسبتها في قاعدة البيانات:

الشكل ( )1.4القيم املفقودة.
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يوضح الشكل ( )1.4نسبة البيانات املفقودة في قاعدة البيانات ،حيث تمثل األسماء في اسفل الشكل
السمات املوجودة في قاعدة البيانات التي تم تجميعها ،املوضحة باللون البنفسج الداكن تعني أن الحقول
تقريبا ال تحتوي على بيانات مفقودة بشكل كبير ،وأن السمات موضحة باللون األصفر بها قيم مفقودة
بنسبة ،%٩٠وهي غير صالحة للتنقيب ،وباقي الحقول تحتوي على قيم مفقودة بنسب بسيطة منها:
( ،)Source ،AuthorNameهذه الحقول التي تحتوي على قيم مفقودة بنسب بسيطة ،عمل عليها عملية
تبديل للقيم املفقودة بصفرمؤقتا الستخراج التمثيالت الرسومية للبيانات ،وبعد تمثيل الشكل تعود لقيم
مفقودة ،سيتم حذفها في مرحلة املعالجة بعد استكمال استكشاف الحقول ،في الجدول ( )3.4يوضح
معلومات عن القيم املفقودة التي تم توضيحها في الشكل (: )1.4
النسبة املئوية

values missing

السمات

0%

0

Unnamed

0%

0

EntryID

0%

0

Published

0%

0

Tweet

0%

0

FavouriteCount

99 %

99982

Geo

0%
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Source

0%

9

AuthorName

0%

0

AuthorURL

0%

0

Language

0%

0

Retweets

100 %

99983

)Timezone(blank

0%

0

UserFavoritesCount

0%

0

UserStatusesCount

0%

0

UserFollowingCount

الجدول ( )3.4معلومات عن القيم املفقودة.

4.4

عدد القيم الفريدة

في هذه الخطوة تم توضيح عدد القيم الفريدة في كل سمة من السمات في قاعدة البيانات ،تفسر هذه
الخطوة أنه إذا كان عدد القيم الفريدة في البيانات كبيرهذا يعني أن أغلب البيانات املوجودة في هذه السمة
مختلفة وال يوجد انحيازفي قيم السمة ،وإذا كان العكس فإن هناك معرفة مخفية في هذه البيانات.

16

القيم الفريدة تعني عدد القيم املختلفة في قاعدة البيانات عن باقي القيم في السمات املوضحة في الجدول
(:)4.4

عدد القيم الفريدة

السمات

99983

Unnamed

98509

Entry ID

96656

Published

98122

Tweet

1439

FavouriteCount

1

Geo

51

Source

69149

Author Name

79119

AuthorURL

1

Language

0

)Time zone(blank

30923

UserFavoritesCount

11070

UserFollowersCount

35604

UserStatusesCount

6573

UserFollowingCount
جدول ( )4.4القيم الفريدة في قاعدة البيانات.

من الواضح في سمة إعادة التغريد ومصدراألجهزة املستخدمة في التغريد ،اللغة ،املوقع الجغرافي املوجودة
في جدول ( ،)6.4أن هناك عدد قليل من القيم الفريدة املوجودة فيها ،هذا يدل على أن البيانات قد تكون
مفقودة وقد نضطر لحذفها أو مكررة بشكل كبير ،وهنا ال يمكن اإلجابة على األسئلة إال عند استكشاف ما
بها من بيانات.

5.4

حصرالبيانات التي تحتوي على رموز تعبيرية

بعد القيام بكل الخطوات السابقة في البحث تم حصرالبيانات التي تحتوي رموز تعبيرية كما هي موضحة في
الجدول ()5.4
عدد الرموز التعبيرية

وصف امللخص

97696

الرموز التعبيرية
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الرموز التعبيرية الفريدة

1290

جدول ( )5.4ملخص للرموز التعبيرية.

تم الحصول على موجز يحتوي على ملخص للرموز التعبيرية ( )emojisو الرموز الفريدة كما هو موضح في
الجدول(،)5.4من املالحظ في هذه الخطوة أن  %٩٠من البيانات تحتوي على رموز تعبيرية ،وهذا يعني أن
البيانات التي تم اختيارها في مرحلة التجميع التزال تحتاج إلى تنقية أكثر للحصول على بيانات خام تحتوي
رموز تعبيرية ،بحيث تشيرهذه النسب إلى أن أغلب مستخدمي توتيرالليبيين يستخدمون الرموز التعبيرية في
التعبيرعن مشاعرهم ،حيث وصل عدد الرموز التعبيرية املستخدمة في النصوص إلى  ،97696وهذا يؤكد ما
ذكرته الدراسات في هذا املجال منها دراسة الباحث ( ،)Wieslaw,2016أن الرموز التعبيرية أصبحت اللغة
املتداولة في العصر الحديث ،وأنهت عهد التعبير عن املشاعر في الكتابة الشفهية ،حيث اختصرت كيفية
توصيل املشاعر للطرف األخر.

 6.4الرموز التعبيرية األكثرتداوال بين الليبيين
بعد اكتشاف الرموز التعبيرية في املرحلة السابقة ومعرفة نسبتها في البيانات حيث تثيرهذه النسبة الفضول
ملعرفة معلومات أكثرعن الرموز التعبيرية ،لطرح الكثيرمن التساؤالت ،منها:
 ماهي الرموز التعبيرية األكثرتكرارا بين مستخدمي توتير الليبيين في التغريدات املنشورة؟
 الرموز التعبيرية األكثرتكرارا موضحة في الشكل (:)2.4

الشكل ( )2.4املخطط البياني ألعلى  20رمزتعبيري تكرارا في التغريدات.

كانت الرموز األكثرتكرارا في البيانات من بين عشرين رمزتعبيري مكرر هو الرمزالتعبيري الضاحك الذي يعبر
عن السعادة ،حيث وصل عدد تكراره في التغريدات إلى  ،28679القائمة مرتبة حسب األكثر تكرارا وهذا إن
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دل على ش يء إنما يدل على أنه من املمكن أن يكون املزاج العام للمغردين الليبيين سعيد ،حيث تطرح الكثير
من التساؤالت عن سبب ظهور الرمز املعبر عن السعادة في التغريدات ،الكتشاف األسباب يتم الحقا ربط
الوجه التعبيري باألوقات ملعرفة ما إذا كانت هناك تفسيرات أخرى عند ربطه بالوقت واأليام.

7.4

معدل تكرارالرموز التعبيرية في التغريدات

تفسرهذه الخطوة مدى تكرارالرمزالتعبيري الواحد في كل تغريده موضحة في الجدول (:)6.4

الجدول ( )6.4عدد تكراركل رمزتعبيري في التغريدات.

الجدول ()6.4يوضح تكرار الرموز التعبيرية في التغريدات ،بحيث تم اختيار بعض من عشرين رمز تعبيري
فقط نتيجة لعددها الكبيرفي قاعدة البيانات ،املالحظ من خالل الجدول( )6.4تكرارا الرمزالتعبيري القلب
مرة واحد في التغريدة الثانية ،ورمزالقلب املكسور والوجه التعبيري الضاحك مرة أيضا في التغريدة الرابعة،
من ناحية أخرى تكرر الوجه التعبيري املتدحرج على األرض من شدة الضحك ثالث مرات في التغريدة
الخامسة ،الجدول السابق يعرف بسلة الرموز التعبيرية املشابهة في تركيبها سلة الكلمات ،حيث يمكن
االختالف بين سلة الرموز التعبيرية وسلة الكلمات ،أن سلة الكلمات تحتوي على عدد من الكلمات املكررة
في التغريدات املجمعة ،وسلة الرموز التعبيرية تحتوي على الرموز التعبيرية وتكرارها في كل تغريده.

 8.4هندسة الخصائص
تعني هندسة الخصائص إضافة سمات إلى قاعدة البيانات تحتوي بيانات لها عالقة بالسمات األخرى ،في
هذه الخطوة تم استخراج سمة األيام والساعات من سمة الوقت ،والرموز التعبيرية من التغريدات في
سمات منفصلة لتحليلها واستخراج املعارف واملعلومات املرتبطة بها ،تتمثل أهمية هذه الخطوة فيما يترتب

19

عليها باقي الخطوات األخرى من تحليل الرموز التعبيرية وارتباطها باليوم والساعة والشهر ،واكتشاف املزاج
العام لليبيين في املراحل القادمة.
 1.8.4ارتباط الرمزالتعبيري بالوقت
وهنا تم البحث عن أكثراألوقات استخداما لهذه الرموز التعبيرية من قبل املستخدمين الليبيين ملوقع تويتر،
يستفاد من هذه الخطوة في معرفة املزاج العام خالل وقت معين.

 حسب ساعات اليوم
في هذه الخطوة تم اكتشاف الساعات األقل واألكثر تداوال للرموز التعبيرية بين مستخدمي تويتر
الليبيين؟ هل كان النهارأم الليل ،سيتم معرفة ذلك من خالل الشكل (:)3.4

الشكل ( )3.4الساعات األكثرتداوال للرموز التعبيرية للمغردين الليبيين.

من خالل الشكل السابق ( )3.4تم استنتاج ما يلي:
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أكثر األوقات تداوال للرموز التعبيرية كانت الساعة  10مساءا ،حيث وصل عدد تداول الرموز التعبيرية
للمغردين الليبيين في هذا الوقت إلى  2714تغريده بها رموز التعبيرية ،بحيث كان أقل األوقات تبادل الرموز
التعبيرية الساعة  6مساء ،كان عدد التغريد فيه قليل جدا يصل إلى  685تغريده بها رموز تعبيرية.

 حسب أيام األسبوع
البحث عن أكثر األيام استخداما للرموز التعبيرية ،أي ما هو أكثر األيام استخداما للرموز التعبيرية في
التغريدات ،موضح في الشكل (:)4.4

الشكل ( )4.4أكثراأليام استخداما للرموز التعبيرية.

من املالحظ خالل الشكل أن أكثر األيام استخداما للرموز التعبيرية كان يوم االثنين ،حيث وصل عدد
التغريدات التي تحتوي على رموز تعبيرية فيه إلى  6078تغريده ،وأقل يوم كان يوم الجمعة حيث كان الرموز
التعبيرية فيه يصل إلى  ،3410يبدو أن يوم الجمعة كان أقل األيام استخداما للرموز التعبيرية ،من املتوقع
أن يظهر أقل تغريد ألنه يمثل نهاية األسبوع وأوقات الفراغ من األعمال واملدارس ،أو من املمكن أال تكون
هناك مشاعرخالل هذا اليوم على األغلب.
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 حسب أشهرالسنة
توضح هذه الخطوة معدل استخدام الرموز التعبيرية خالل ثالثة أشهر ،أي معرفة أي األشهر كان
معدل استخدام الرموز التعبيرية فيه أعلى من باقي األشهرمن خالل الشكل (:)5.4

الشكل ( )5.4معدل استخدام الرموز التعبيرية خالل ثالثة أشهر.

تمثل األرقام في أسفل الشكل ( )5.4عدد األشهر حيث يمثل رقم واحد شهر يناير ،ورقم اثنين فبراير ورقم
ثالثة شهرمارس ،من املالحظ من الشكل أن معدل استخدام الرموز التعبيرية خالل ثالثة أشهركان أعلى في
شهر يناير ،حيث وصل معدل استخدامه إلى  54113تغريده بها رمز تعبيري ،وباملقابل ينخفض استخدامها
في شهرفبرايرإلى  ،33269إلى أن تصل في شهرمارس إلى  12601تغريده ،وهذا يفسرأن أكثراألشهراستخداما
للرموز التعبيرية كان شهرينايروأقل شهرهو شهرمارس.
 2.8.4املزاج العام لليبيين وارتباطه بالشهرواليوم والساعة
ما هو املزاج العام لليبيين خالل وقت معين؟ هل هناك وقت معين أكثر استخداما لرمز السعادة أو الحزن؟
سيتم التعرف على املزاج العام خالل وقت معين عن طريق تحليل الرمزالتعبيري املرتبط بهذا الوقت.

 ارتباط الوجه السعيد والحزين بساعات اليوم
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في هذه الخطوة سيتم اكتشاف أكثر األوقات التي تم فيها استخدم الوجوه التعبيرية الحزينة والسعيدة
للمغردين الليبيين ،يتم معرفة ارتباط الوجه التعبيري السعيد بساعات اليوم من خالل الشكل (:)6.4

الشكل ( )6.4معدل استخدام الوجه التعبيري الحزين خالل ساعات اليوم.

من الشكل( )6.4نالحظ تذبذب استخدام الوجه التعبيري الحزين خالل ساعات اليوم ،حيث كان أكثر
الساعات استخداما للوجه التعبيري الحزين في الساعة  10مساءا ،حيث يصل إلى  246وجه تعبيري حزين،
وأقل ساعة كان معدل استخدام هذا الوجه التعبيري فيها كانت الساعة الثانية ظهرا ،حيث وصل إلى  61رمز
تعبيري ،من املالحظ من خالل الشكل أن معدل استخدامه يتذبذب خالل ساعات اليوم ،وأن ساعات النهار
أقل استخداما للوجه التعبيري الحزين ،ومن ناحية أخرى ارتفع معدل استخدامه خالل ساعات الليل ،من
املالحظ ارتباط املزاج الحزين عند بعض املغردين الليبيين بأوقات الفراغ خالل الساعة  10مساءا ،بحيث
تعتبرهذه األوقات التي يعبرون فيها عن مشاعرهم .
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سيتم معرفة ارتباط الوجه التعبيري السعيد بساعات اليوم من خالل الشكل (:)7.4

الشكل ( )7.4معدل استخدام الوجه التعبيري السعيد خالل ساعات اليوم.

يوضح الشكل السابق ( )7.4املزاج العام لليبيين خالل وقت معين ،أي أكثر األوقات استخداما للوجه
التعبيري السعيد ،هنا تثير هذه األعداد الكثير من التساؤالت منها ،ما الذي جعل معدل استخدام الوجه
التعبيري خالل هذا الوقت أكثر من غيره؟ هل يمكن أن يدل على املزاج السعيد؟ أو يدل على السخرية؟،
ويظل سبب ظهور الوجه التعبيري مجهول لسبب أنه ال يمكن الوصول ملشاعراإلنسان الحقيقة مهما حاولنا
معرفتها ،ومن خالل الشكل نستنتج أن  979مغرد ليبي كان مزاجهم سعيد عند الساعة ال  10مساء ،وأن
 159مغرد ليبي استخدم الرمزالتعبيري السعيد بشكل أقل عند الساعة  3ظهرا.
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من املالحظ في األشكال السابقة أن مدى استخدام الرمزالتعبيري السعيد والحزين كان بنفس النمط ،حيث
كان أعلى استخدام في نفس الساعة ،اختلف فقط في معدل تكراره خالل ساعات اليوم ،أال أن معدل
استخدام الوجوه التعبيرية السعيدة كان أعلى.

 ارتباط الوجه التعبيري الحزين والسعيد بأيام األسبوع
الشكل ( )8.4يوضح مدى تكراراستخدام الوجه التعبيري الحزين خالل أيام األسبوع:

الشكل ( )8.4معدل استخدام الوجه الحزين خالل أيام األسبوع.

يوضح الشكل ( )8.4معدل استخدام الوجه الحزين خالل أيام األسبوع ،من خالل الشكل السابق تم
استنتاج :أن أكثراأليام كان فيه املزاج العام حزين كان يوم االثنين ،حيث كان معدل استخدام الرمزالتعبيري
الحزين في هذا اليوم قد وصل إلى  ،589وأقلها يوم الجمعة حيث يصل معدل استخدامه من قبل املغردين
إلى ،294وهذا يمكن أن يدل على حدث معين خالل هذا اليوم ،وبالطبع مهما استخدمنا من طرق لتحديد
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مشاعر اإلنسان هذا ال يعني أن نصل إلى مشاعره الحقيقية ،قد يكون كثرة استخدام الرمز الحزين سخرية
ليس إال.
الشكل ( )9.4يوضح مدى تكراراستخدام الوجه التعبيري السعيد خالل أيام األسبوع

الشكل ( )9.4معدل استخدام الوجه التعبيري السعيد خالل أيام األسبوع.

يوضح الشكل ( )9.4معدل استخدام الوجه التعبيري الضاحك خالل أيام األسبوع ،من خالل الشكل
السابق نستنتج أن أكثراأليام كان فيه املزاج العام سعيد كان يوم االثنين ،حيث كان معدل استخدام الوجه
التعبيري الضاحك قد وصل في هذا اليوم إلى  ،1998وأقلها يوم الجمعة حيث يصل معدل استخدامه من
قبل املغردين إلى  1163خالل هذا اليوم.
املالحظ من خالل األشكال السابقة اتباعها أيضا نفس النمط ،حيث كان االختالف في عدد استخدام الرموز
التعبيرية السعيدة ،كذلك املشاعر السعيدة كانت متذبذبة في الساعات األولى نهارا ،بعدها ارتفع املزاج
السعيد بانتظام من الساعة  12ظهرا ،بينما مشاعرالحزن كانت في تذبذب واضح على صعيد اليوم والساعة
والشهر ،من املمكن ارتباط الوجه التعبيري الحزين بأوقات الفراغ.
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 9.4ارتباط الوجوه التعبيرية بالتفضيل وإعادة التغريد
في هذه الخطوة سيتم استكشاف ارتباط عشررموز تعبيرية بإعادة التغريد والتفضيل.
بحيث توضح األشكال ( )11.4( )10.4معدل إعادة التغريد والتفضيل للعشر الرموز التعبيرية األولى األكثر
استخداما خالل ثالثة أشهر ،من املالحظ في الشكل ( )10.4أن أكثر رمز تعبيري كان عليه معدل التفضيل
أعلى كان الوجه التعبيري املتوسل املتمثل باللون األخضر ،وهذا يمكن أن يفسر أن املزاج العام لليبيين
خالل ثالثة أشهر من سنة  2021كان متذبذب ،حيث وصل معدل التفضيل على التغريدات التي تحتوي
الوجه التعبيري املتوسل في شهر يناير إلى  ،200وارتفع معدل التفضيل عليه خالل شهر فبراير إلى 1300
تقريبا ،من جهة أخرى تراجع معدل التفضيل عليه إلى نفس النقطة في شهر مارس إلى أقل من  ،200من
بعدها كان الرمز التعبيري الذي يطلق عليه القلب املكسور كان باللون البنفسج الداكن ،وباقي العشر رموز
تعبيرية األخرى أقل معدل تفضيل ،حيث يوضح الشكل ( )11.4أن املزاج العام لليبيين بدأ في االنخفاض من
شهر يناير ،حيث يصف الخط املمثل باللون البنفسج الداكن القلب املكسور ،و كان رمز القلب املكسور في
شهر فبراير أعلى معدل تغريد يصل إلى  60تقريبا ،ومن بداية شهر مارس تراجع إلى  50وفي شهر مارس ،30
من بعدها رمز القلب الصغير حيث كان في شهر فبراير أعلى تغريد وفي شهر مارس ويناير أقل معدل تغريد
وتساوى مع باقي املشاعراألخرى.

 ارتباط الرموز التعبيرية بالتفضيل
هذه الخطوة توضح مدى ارتباط الرموز التعبيرية بالتفضيل كما في الشكل (:)10.4

الشكل ( )10.4معدل تفضيل املزاج العام خالل ثالثة أشهر.
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 ارتباط الرموز التعبيرية بإعادة التغريد
هذه الخطوة توضح ارتباط الرموز التعبيرية بإعادة التغريد في الشكل (:)12.4

الشكل ( )11.4معدل إعادة تغريد املزاج العام خالل ثالثة أشهر.

انظرالجدول ( )2.3في صفحة ( )13توضيح ألسماء الرموز التعبيرية املبينة في األشكال السابقة ()10.4
(.)11.4

 10.4نتائج املرحلة االستكشافية
من خالل تحليل مشاعر مستخدمي موقع توتير الليبيين عن طريق الرموز التعبيرية ،تبين نتائج املرحلة
االستكشافية إجابات لألسئلة التي تم طرحها في أسئلة البحث :تمت اإلجابة عن السؤال األول في املرحلة
االستكشافية ،حيث تبين أن أعلى نسبة تداوال للرموز التعبيرية املستخدمة في التغريدات كان الوجه
التعبيري الضاحك ،وهذا من املمكن أن يدل على أن املزاج العام لليبيين كان سعيد ،كما تمت اإلجابة عن
السؤال الثاني :وتبين أن أكثراألوقات استخدام للرموز التعبيرية كان عند الساعة  10مساء وأقل استخدام
عند الساعة السادسة مساء ،حيث كان أكثر األوقات تبادال للوجه التعبيري الحزين والسعيد كان عند
الساعة العاشرة مساءا وأقلها الساعة الثانية ظهرا بالنسبة للوجه التعبيري الحزين ،وكان أقل األوقات
تبادال للوجه التعبيري السعيد عند الساعة الثالثة ظهرا ،هذا يبين أن املساء أكثرتفاعال من ساعات النهار،
كما تمت اإلجابة عن السؤال الثالث :حيث تبين أن أكثراأليام التي تم فيها استخدام الرموز التعبيرية الحزينة
والسعيدة كان يوم االثنين وأقلها الجمعة ،حيث نستنتج من املرحلة االستكشافية أن نسبة استخدام الرموز
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التعبيرية في التغريدات كانت عالية جدا ،وهذا يؤكد ما ذكرته الدراسات أن الرموز التعبيرية تمثل  %90من
التغريدات حيث كانت أوضح وأقصرللمعنى من الكتابة.
كما تمت اإلجابة عن السؤال الرابع :حيث كان أكثر األشهر تبادال للرموز التعبيرية شهر يناير وأقلها شهر
مارس ،أيضا تمت اإلجابة عن السؤال الخامس :وتبين أن املزاج العام للمغردين الليبيين في شهر يناير يوم
االثنين كان أكثر سعادة غالبا ،كان ذلك بسبب تكرار الرموز التعبيرية السعيدة بنسبة عالية في التغريدات،
تمت اإلجابة عن السؤال السادس :من ناحية أخرى تبين أن أكبر معدل تفضيل كان للتغريدات التي تحتوي
على الوجه التعبيري املتوسل والقلب املكسور ،حيث كان معدل إعادة التغريد األكثر على التغريدات التي
تحتوي على القلب املكسور.

 11.4معالجة للبيانات
مرحلة معالجة البيانات لها أهمية بالغة األثرفي الحصول على نتائج جيدة في التحليل ،في مراحل استكشاف
البيانات تبين أن حقل النص يحتوي على تغريدات مزعجة مثل اإلعالنات ،التغريدات املدفوعة ،والروابط،
عناوين بريد الكرتوني ،لذا سيتم معالجة حقل النص إلزالتها وجعل النص نظيفا ليصبح جاهزا لعملية
التحليل.
 1.11.4معالجة القيم املفقودة
عند استكشاف البيانات في املراحل السابقة ،تبين أنه في بعض السمات بيانات مفقودة بنسب بسيطة سيتم
معالجتها ،بعدها يتم حذف السمات الغير مهمة من القاعدة التي تحتوي على بيانات مفقودة بنسبة كبيرة،
إذا كانت السمة غيرمهمة للدراسة الحالية ،وفي حال كانت السمة مهمة هنا ال يمكن االستفادة منها اذا كانت
أغلب بياناتها مفقودة ،أيضا من املالحظ وجود بعض من السمات التي تحتوي على قيم مشوشة في قاعدة
البيانات ،أي أن أنواع الحقول كانت غير متوافقة مع البيانات املوجودة فيها وتداخل البيانات في حقول
أخرى ،مثال تجد حقل مصدراألجهزة يحتوي تغريده معينة ،الذي من املفترض أن يحتوي على مصادراألجهزة
املستخدمة في التغريد من أيفون و أند رويد ،هذا الخلل ناتج عن تغيرنوع السمات أثناء جمع البيانات ،حيث
تم معالجة هذه الحقول باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي عن طريق تغييرأنواع السمات.
 2.11.4اختيارالخصائص
اختيار الخصائص تعني أخذ السمات املهمة لعملية التحليل وحذف السمات الغير مهمة ،حيث يوضح
الجدول ( )7.4أهم السمات في قاعدة البيانات التي سيتم العمل عليها لتحقيق أهداف البحث ،وحذف باقي
السمات الغيرمهمة في املراحل التالية بعد اكتشافها ومعرفة القيم التي تحتويها.
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الجدول ( )7.4يوضح أهم الخصائص التي تم اختيارها من قاعدة البيانات:
السمات املهمة
Tweet
FavouriteCount
Source
AuthorName
Retweet
Timestamp
جدول ( )7.4السمات املهمة في قاعدة البيانات.

 3.11.4حذف الحقول الغيرمهمة في قاعدة البيانات
في هذه املرحلة سيتم حذف الحقول الغيرمهمة في قاعدة البيانات ألنها ال تفيد في مرحلة التحليل.
الشكل ( )12.4قاعدة البيانات بعد حذف السمات الغيرمهمة والتي تحتوي على القيم املفقودة.

الشكل ( )12.4قاعدة البيانات بعد حذف السمات الغيرمهمة
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الفصل الخامس
مرحلة تحديد القطبية
(الهدف الثالث)

 0.5تمهيد
أخيرا بعد االنتهاء من مرحلة تجميع البيانات واملرحلة االستكشافية ،وعملية معالجة البيانات وتحليلها،
يناقش هذا الفصل كيف تم تحديد قطبية التغريدات املجمعة من موقع التواصل االجتماعي تويتر ،واملعجم
املستخدم في تحديد القطبية ،التحديات التي واجهت الباحث ،وكيف تم التغلب عليها وحلها أخيرا مرحلة
التقييم.

 1.5املعجم املستخدم في تحديد القطبية
معجم الرموز التعبيرية في األساس هو عدد من الرموز التعبيرية ووصفها وتصنيفها ،حسب فئة معينة هل
رمز تعبيري أو وجه تعبيري ودرجتها ،حيث يوضح الجدول ( )1.5املعجم املستخدم في تحديد القطبية ،هذا
املعجم املصمم للباحث ( )Petra,et.al,2015لالستفادة منه في تحديد القطبية لتعيين درجات مشاعر
الرموز التعبيرية ،حيث يصف هذا املعجم الرمز التعبيري وموضعه ونسبة السلبية واإليجابية والحيادية
للرمزالتعبيري ودرجة املشاعرالنهائية لهذا الرمز ،وتصنيفه ضمن أي فئة من فئات الرموز التعبيرية.
يوضح الجدول ( )1.5املعجم املستخدم في تحديد القطبية:

الجدول ( )1.5املعجم املستخدم في تحديد قطبية التغريدات.
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يحتوي معجم الرموز التعبيرية املوضح في الجدول رقم ( )2.5على عدد من الحقول موضحة في الجدول
(:)1.5
معنى السمة

السمات

الرمزالتعبيري

char

شفرة الرمزالتعبيري

unicode codepoint

درجة السلبي

Neg

درجة املحايد

Neut

درجة اإليجابي

Pos

نوع الرمزالتعبيري

Block

شدة املشاعرالنهائية

Sentiment

جدول ( )2.5السمات املوجودة في املعجم املستخدم في العنونة.

2.5

الشفرة الزائفة لعملية تحديد القطبية

يتم تحديد قطبية التغريدات عن طريق معجم الرموز التعبيرية ،حيث يتم مقارنة املعجم بالتغريدات
املوجودة في قاعدة البيانات ،وتعيين درجات للمشاعر على حسب شدة املشاعر أي إذا كان إيجابي بشدة أو
سلبي بشدة أومحايد ،عن طريق إضافة حقل القطبية ( )scoreفي قاعدة البيانات املجمعة ،حيث يتم تحديد
قطبيتها عن طريق املعجم ،بحيث يتم فحص قاعدة البيانات املجمعة أوال ،التأكد من مطابقة الرموز
التعبيرية في املعجم ،أخيرا تحديد قطبيتها تلقائيا ،ميزة املعجم أنه في حال إيجاد خليط من املشاعر يتم
حساب درجة السلبية واإليجابية للرمزوحساب درجة املشاعرالنهائية للرمزالتعبيري.

L = Load the lexicon dictionary with scores
T = load the tweets with emoji
While the T is not end of file Do
While L is not end of file Do
If L is in T

T score += L score
End while
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End while
الشفرة الزائفة لعملية العنونة.
الجدول ( )3.5يوضح قاعدة البيانات التي تمت تنقيتها من التغريدات التي ال تحتوي رموز تعبيرية:

جدول ( )3.5قاعدة البيانات املعنونة بالرموز التعبيرية.

3.5

تنقية قاعدة البيانات املعنونة

من املالحظ عند استخراج الرموز التعبيرية من أول تغريده في قاعدة البيانات أنه تم الحصول على كل الرموز
التعبيرية منها ،حيث تم تعيين درجة للرموز التعبيرية املستخرجة من أول تغريده تصل إلى ( ،)%0.72هذه
النسبة تفسرأنه تم جمع العديد من درجات املشاعر املعبر عنها في هذه الرموز ،وهذا يوضح انه تم تصنيف
هذه الرموز على أنها موجبة ،كذلك بالنسبة لثالث تغريده ،وعند ثاني تغريده تم تعيين درجة للرمزالتعبيري
املستخرج تصل إلى ( ،)-0.52وهذا يدل على أن الرمزاملستخرج من التغريدة سالبة ،من املالحظ من الجدول
في التغريدة الرابعة تم تصنيف الرمز التعبيري املستخرج على أنه موجب ،وفي أخر تغريده تم الحصول على
( )NANمن املشاعر ،هذه النتيجة تفسرأنه لم يتم تعيين أي درجة للرمزالتعبيري املستخرج من التغريدة،
بعد الرجوع للمعجم تبين أنه لم يتم التعرف على الرمز التعبيري املستخرج من التغريدة ،وأن املعجم
املستخدم ال يدعم الرموز التعبيرية الحديثة ،للتخلص من ( ،)NANلهذا تم تنقية قاعدة البيانات إلظهار
التغريدات التي تحتوي على رموز متعارف عليها في املعجم املستخدم.
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جدول ( )4.5قاعدة البيانات بعد عملية التنقية.

3.6

التقييم

مرحلة التقييم هي املرحلة األخيرة من مراحل الدراسة والتي على ضوئها يتم التأكد من دقة النتائج
املستخرجة من العمل بشكل سليم ،حيث تم عمل نموذج لتقييم نتائج قاعدة البيانات التي تم تحديد
قطبيتها باستخدام املعجم ،ملعرفة دقة املعجم في تحديد قطبية التغريدات املجمعة ،تم أخذ عينة من
قاعدة البيانات وعرضها على عدد من املقيمين من نفس املجال ملعرفة مدى اتفاقهم على عنونة املعجم
للتغريدات ،وإثبات دقة املعجم.
يوضح الشكل ( )1.5نتائج التقييم لبعض املقيمين في نفس املجال ،من املالحظ من خالل الشكل توافق كبير
من قبل املقيمين على عينة من التغريدات املحددة القطبية تصل إلى قرابة  ، %80بينما البعض األخر لم
يتفق مع تحديد القطبية بنسبة %20تقريبا ،وهذا يدل على أن املعجم املستخدم في تحديد قطبية التغريدات
أثبت جدارته في تحديد قطبية التغريدات التي تم تجميعها ،إال في بعض التغريدات والرموز التعبيرية الحديثة
الغير متعارف عليها في املعجم املستخدم في العنونة ،وهنا باإلمكان القول أنه تم التأكد من دقة املعجم
املستخدم في تحديد قطبية التغريدات وتحقيق ثاني هدف في البحث .للتأكد من التقييم موجود في فصل
املالحق.
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الشكل ( )1.5نتائج تقييم املعجم.

ناتج مرحلة عنونة التغريدات بناء على معجم الرموز التعبيرية ،هي قاعدة بيانات باللهجة الليبية قطبية
التوجه باستخدام معجم الرموز التعبيرية ،وهنا باإلمكان القول إنه تم تحقيق ثاني هدف في هذا البحث وهو
تحديد قطبية قاعدة بيانات اللهجة الليبية.
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الفصل السادس
الخالصة

 0.6الخالصة
تم إنشاء قاعدة بيانات (  )CORPUSباللهجة الليبية قطبية التوجه باستخدام معجم الرموز التعبيرية
(،)EMOJI BASEDكان الهدف األول هو تجميع ثاني مجموعة بيانات باللهجة الليبية بحجم  100000بيانة،
باستخدام عدد من الكلمات الداللية ،حيث كانت البيانات املسترجعة من موقع التواصل تويتر ،تحتوي
على بعض من الحقول الغير مهمة ،و الكثير من التشويش ،وبعض الحقول بها قيم مفقودة ،وبعض من
النصوص بها روابط وعناوين البريد اإللكتروني ،كذلك بعض من النصوص ال تحتوي على رموز تعبيرية ،تم
استكشافها ومعالجتها ،لتصبح جاهزة لعملية التحليل والتصنيف الحقا ،بعدها تم اكتشاف الكثير من
املعلومات من قاعدة البيانات التي تم تجميعها في املرحلة االستكشافية املتمثلة في الهدف الثاني للدراسة،
منها الرموز التعبيرية حيث كانت تمثل نسبة  %90من البيانات ،كذلك اتفقت الدراسة الحالية مع عدة
دراسات منها دراسة( ،)Wieslaw,2016( ،)David,et,al2018في أن أكثر الرموز التعبيرية املستخدمة كان
الوجه التعبيري الضاحك ،من ناحية أخرى تم معرفة املزاج العام للمغردين الليبيين ،حيث كان مزاجهم
سعيد غالبا في شهر يناير  ،كان أكثر سعادة بالتحديد في يوم اإلثنين الساعة العاشرة مساءا ،أيضا تبين أن
أكبرمعدل تفضيل وإعادة تغريد كان للتغريدات التي تحتوي على مشاعرسلبية ،بعدها تم استخدام معجم
الرموز التعبيرية في تحديد القطبية املتمثل في الهدف الثالث ،حيث أثبت املعجم جدارته في تصنيف الرموز
التعبيرية من حيث شدة قطبيتها في الحصول على نتائج جيدة ،باستثناء بعض الوجوه التعبيرية الحديثة
الغيرمتعارف عليها في معجم الرموز التعبيرية ،أخيرا تم تقييم هذه النتائج بواسطة مقيمين في نفس املجال،
حيث أتفق املقيمين على دقة املعجم في تحديد قطبية النصوص التي تحتوي على رموز تعبيرية بنسبة %80
تقريبا.

 1.6الصعوبات والعوائق
ال شك أن أي عمل يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل ولعل ابراز هذه الصعوبات والعراقيل والتي تم
التغلب عليها ما يلي:
 .1قلة الدراسات املشابهة للدراسة الحالية في هذا املجال خصوصا اللهجة الليبية ،حيث تم حلها
من خالل االطالع على دراسات بلغات غيرعربية مشابهة للفكرة في هذا املجال.
 .2الحصول على قاعدة بيانات باللهجة الليبية خام ،حيث تم الحصول على قاعدة بيانات بها
لهجة ليبية وبعض من اللهجات املشابهة.
 .3تحديد املشاعرالحيادية ،من خالل تعيين درجة بين السلب واإليجاب.
 .4صعوبة التعرف على الرموز التعبيرية الحديثة لعدم وجودها في املعجم ،وتم حذفها من
القاعدة لعدم تعرف املعجم عليها.
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2.6

التوصيات واآلفاق املستقبلية للبحث
 .1تنقية قاعدة البيانات من اللهجات الغيرليبية.
 .2الحرص على تحديد املوقع الجغرافي للمغرد للتأكد من اللهجة الليبية.
 .3إنشاء نموذج تنبؤي للتنبؤ باملشاعروالتعرف على اللهجة الليبية في قاعدة البيانات.
 .4تحديد املشاعربمعجم يدعم الرموز التعبيرية الحديثة.
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Appendix A
Lit map

التحديات

الحلول

اسم الباحث والسنة :
)( Arjun et .al,2012

اسم الباحث والسنة :
(N. et.al,2019
)A.Adullah

اسم الباحث والسنة :

اسم الباحث والسنة :

) ( Arjun et al.2013

)(MOHAMMAD,Saif,et.al,2016

اسم الباحث والسنة :
)(SUJATA,R,et.al,2014

اسم الباحث والسنة :
))BALAHUR, Alexandra; et.al,2015
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