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مقدمه :واکسن آنفوالنزا یکی از چالشهای بحثبرانگیز در جوامع امروزی است .با توجه به اهمیت استفاده از واکسن آنفوالنزا در
پیشگیری از انتشار ویروس آنفوالنزا و شبکه اجتماعی توییتر به عنوان منبع غنی دادهای ،شرایط مناسبی برای پژوهش در این زمینه
فراهم است تا به بررسی نگرش افراد مختلف پرداخت .این پژوهش از یکسو به مقامات بخش سالمت کمك میکند تا با آگاهی از نگرش
افراد نسبت به واکسن آنفوالنزا بتوانند تصمیمات جامعتری در برنامههای بلندمدت سازمانهای سالمتی اتخاذ نمایند و از سوی دیگر مورد
توجه دادهکاوان میباشد.
روش :در این پژوهش مروری در بازه حدوداً یكماهه  1.220.539توییت از شبکه اجتماعی توییتر جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزار
مَلِت خوشهبندی شد .دستهبندی کاربران و جداسازی توییتها با تقریب مناسب انجام شد ،سپس به تحلیل محتوایی و احساسات
توییتهای انتخابی و بررسی موقعیت مکانی توییت کنندگان پرداخته شد.
نتایج :تحلیل احساسات توییتها نشان میدهد که  76/28درصد از توییتها دارای بار مثبت 1/08 ،درصد خنثی و  19/68درصد دارای
بار منفی است که بیانگر نگرش مثبت نسبت به واکسن آنفوالنزا است .بررسی موقعیت مکانی توییتکنندگان نشان میدهد که باالترین
نرخ ارسال توییت متعلق به کشورهای کانادا ،انگلیس و آمریکا است و کشورهای آسیایی و به طور خاص ایران درصد بسیار کمی از آن را
به خود اختصاص دادهاند.
نتيجهگيري :باالترین نرخ ارسال توییتهای موافق مربوط به گروه افراد عادی و سپس سازمانها و گروههای مرتبط با حوزه سالمتی و
اخبار بود که نشاندهنده پذیرش جهانی واکسن آنفوالنزا و موفقیت سازمانهای بهداشت جهانی در مورد واکسیناسیون میباشد.
كليد واژهها :آنفوالنزا ،واکسن سرماخوردگی ،شبکه اجتماعی ،توییتر
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مقامات بهداشتی بسیار اررگذار هستند .این شابکهها دسترسای
بینظیری به دادههایی را فراهم میآورند که میتوان ،بهعنوان
منبع دادهای با ارزش و ارزان بارای تشاخیص ناواحی هاد و
ارزیابی میزان ارر و درجه سودمندی آنها ،در نظر گرفته شاوند
[ .]16 ،17در سالهای اخیار شابکههای اجتمااعی آنالیان باا
استقبال روزافزونی در سراسر جهاان روباهرو هساتند [ ]15کاه
توییتر یك از این پرطرفدارترین شبکههای اجتماعی باه شامار
میرود .رفتار کاربران شبکههای اجتماعی آنالیان ،فعالیتهاای
گوناگونی که افراد میتوانند در این شبکهها انجاام دهناد را در
برمیگیرد [ .]18بر اساس آمار منتشار شاده ،شابکه اجتمااعی
توییتر با  375میلیون کاربر یکی از محبوبترین شبکهها در باین
کاربران میباشد [ .]19محتوای توییتر میتواند برای پیشبینای
نتااایج و انتظااارات در بس ایاری از زمینااههای تحقیقاااتی مااورد
اسااتفاده قاارار گیاارد Byrd .و همکاااران [ Bollen ،]20و
همکاران [ Asur ]21و  ]22[ Hubermanدر مقاالت خود به
تجزیهوتحلیل محتویات پیغامها در توییتر پرداخته و با موفقیات
توانستهاند پیشبینیهای درستی را در مورد موضوع تحقیق باه
دست آورند ،هم نین به دلیل وجود رابط برنامهنویسی کاربردی
مناسب جهت دریافت توییتها از این شبکه اجتماعی ،توییتر به
عنوان منبع دریافت داده در این پژوهش انتخاب شده است.
یکی از جنبههای مهم بررسی رفتاار کااربران در ایان شابکه،
تحلیل و مطالعه تجربیات افراد است که به عنوان یکی از منابع
اطالعاتی مهم در جهت اهدا پیشگیرانه از بیماریهای واگیار
از سوی سازمان بهداشت جهانی بهشمارمیرود [ .]23ابزارهاای
تحلیل احساسات در شبکهای از کاربران نشااندهنده آن اسات
که جریان اصلی اطالعاتی بیشتر باین کااربرانی کاه تماایالت
شبیه به هم را به اشتراک میگذارناد ،برقارار اسات .هم ناین
بیشتر جوامع دارای تماایالت مثبات و منفای نسابت باه یاك
واکسن جدید دارناد کاه شبیهساازی از انتقاال عامال بیمااری
نشاندهنده آن است که خوشهای یا گروهی از تماایالت منفای
نسبت به یك واکسن منجر به گروهی از افراد محافظت نشاده
در برابر آن بیماری شده و همهگیری یا اپیدمی آن بیمااری باه
میزان زیادی افزایش خواهد یافت .در این پژوهش باا تحلیال
بار احساسی توییتها در شبکۀ اجتماعی تاوییتر در باازه زماانی
یكماهه ،به بررسی تأریر توییتر در استفاده از واکسن آنفاوالنزا
پرداخته شد.
با توجه به اهمیت استفاده از واکسن در پیشگیری از آنفوالنزا و
هم نین وجود اطالعات رفتاری در شبکههای آنالین اجتماعی،
بستر بسیار مناسبی برای پژوهش در این زمینه فراهم اسات تاا
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مقدمه
آنفلوانزا بیماری واگیردار حاد دستگاه تنفسی فوقانی و تحتاانی
است که توساط ویاروس ایجااد میشاود .ساه گوناه ویاروس
آنفلااوانزا بااه نامهااای  B ،Aو  Cوجااود دارد [ .]1زیرشاااخه
جدیدی از ویروس آنفوالنزا که برای اولین بار در ماارس ساال
 2009در مکزیك شناسایی شد و تعداد زیادی افاراد مباتال باه
این ویروس گزارش شدند ،ترکیبی از ویروسهاای آنفاوالنزای
خوکی ،انسانی و حاد پرندگان است [ .]2-4هماهگیری یکای از
چالشهای بهداشت جهانی محسوب میشود که در طای قارن
بیست و بیستویکم ،جهان چهار بار شاهد هماهگیری ویاروس
آنفوالنزا بوده اسات  2009-10و  1968-9و  1975-8و -19
 )1918و تعداد بسیار زیادی جان خود را از دست دادهاند که باه
ترتیب  20تا  40میلیون ،یكمیلیون ،یكمیلیون 1.25 ،میلیون
نفر) تخمین زده شده است [ ]5و این افراد ایمنی کمتری نسبت
باه ویروسهاای جدیاد آنفاوالنزا کاه باه ترتیاب H1N1,
 )H2N2, H3N2, H1N1اسات ،دارا بودناد [.]2 ،6 ،7
یکی از روشهاای ماثرر در پیشاگیری از شایوع و هماهگیری
آنفوالنزا استفاده از واکسن آنفوالنزا تزریقی و استنشااقی) کاه
بهترین روش جهت کاهش انتقاال ویاروس فصالی و اباتالی
دیگر افراد جامعه میباشد و باا واکساینه شادن افاراد در برابار
آنفوالنزا ،میزان انتشار این ویروس در جامعاه کااهش مییاباد.
اولین بار در سال  1945در آمریکا ،اولین واکسن آنفوالنزا ماورد
استفاده قرار گرفت .در سال  1957 -58واکسن آنفوالنزا بارای
سنین پرخطر افراد باالی  65سال و زنان باردار) انجام پذیرفت
و در سااال  2010کمیتااه مشااورتی ایمنسااازی آزمایشهااا
 ACIP )Immunization Practiceاسااتفاده از واکساان
آنفوالنزای فصلی را بهطور رسمی اعالم نمود [.]8-11
ظهااور ی اك واکساان پیشااگیریکننده یک ای از چالشهااای
بهداشت جهانی محسوب میشود و میزان پذیرش و بازتااب آن
در جامعه ،متفاوت بوده و نظریات افراد جامعه بر یکدیگر نقاش
تعیینکنندهای را دارا است .شبکههای اجتماعی امروزه ،یکای از
رسانههای مهم جهت اطالعرسانی عمومی در مورد بیماریهای
همهگیر به شمار میآیند [ .]12 ،13اطالعات متفاوتی در ماورد
واکسن آنفوالنزا در اینترنت وجود دارد موافق یا مخاالف) کاه
میتواند بار تصامیم فارد بارای اساتفاده از واکسان آنفاوالنزا
تأریرگذار باشد [ .]14شابکههای اجتمااعی سارعت جساتجو و
انتشار اطالعات را افزایش داده [ ]15و این شبکههای اجتماعی
مانند توییتر که تعداد کاربران آن هر روز در حال افزایش اسات
بر موقعیت گروههای مراقبات ساالمت و هم ناین تصامیمات
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داشتند تاا گزارشهاای ساریعتری در خصاوص زماان شایوع
آنفوالنزا داشته باشند و بهصاورت ویاژه باه ارزیاابی ضاررهای
آنفوالنزا و ضرورت استفاده از واکسن آنفوالنزا پرداختهاند .نکته
مهم اینجا است که در شبکههای اجتماعی ،آنفاوالنزا باهعنوان
یك بیماری جدی در نظر گرفته نشده باود و مخاالفین زیاادی
علیه واکسن در مقایسه با رسانههای خبری شکل گرفتهاند کاه
بسیار بر اهدا سازمانهای بهداشاتی تأریرگاذار خواهناد باود؛
زیرا هیچگونه نظارت و بازرسی ویژهای بر آنها وجود ندارد.
 Chewو  ]25[ Eysenbachبه ارزیابی توییتر بهعنوان یاك
ابزار جهت تحلیل روناد توجاه عماومی باه محتاوا و تماایالت
بهصورت لحظهبهلحظه پرداختهاند .این پژوهش در باازه زماانی
اول م ای تااا  31دسااامبر  2009بااال باار  2میلی اون تویی ات از
کلمههای واکسن آنفوالنزای خوکی و  H1N1اساتفاده کارده
است .نتایج بهدستآمده ،نشاندهنده پتانسیل استفاده از رساانه
اجتماعی بارای مطالعاات  infodemiologyبارای ساالمت
عمومی است .توییتهاای مارتبط باا هماهگیری  H1N1باه
انتشار اطالعات از منابع معتبر پرداختهاند .نتاایج نشاان داد کاه
تحلیل لحظهبهلحظه محتویات توییتها میتواناد بارای یاافتن
پاسخ بارای نگرانای عماومی در تحقیقاات مقاماات بهداشاتی
مورداستفاده قرار گیرد.
 Salatheو  ]26[ Khandelwalباااه ارزیاااابی احساساااات
واکسیناساایون بااا اسااتفاده از شاابکههای اجتماااعی آنالیاان
پرداختهاند .آنها در یاك باازه زماانی  6ماهاه اوت  2009تاا
ژانویه  )2010که شیوع آنفوالنزای ناوع  Aوجاود داشات ،باه
بررسی تمایالت کاربران در شبکههای اجتماعی نسبت به یاك
واکسن جدید پرداختهاند و نتایج حاصال از تحقیقاات آنهاا باا
نتاایج بهدساتآمده از Centers for Disease Control
 CDC )and Preventionهمخوانی داشاته اسات .تحلیال
احساسات انجامشده در این مطالعه نشان میدهاد کاه جریاان
اصلی اطالعات بیشتر در بین کاربرانی که تمایالت شبیه به هم
دارند برقرار است و تماایالت مثبات و منفای نسابت باه یاك
واکسن جدید دیده میشود .نتاایج بهدساتآمده از شبیهساازی
نشاندهنده آن است که گروهی از تماایالت منفای نسابت باه
یك واکسن منجر به تشکیل گروهای آسایبپذیر در برابار آن
بیماری شده و همهگیری آن بیماری در ناحیه موردنظر بهشدت
افزایش داشته است .در تحلیال احساساات ،توییتهاا در چهاار
دسته با تمایالت ،مثبت ،منفی ،ممتنع و غیر مرتبط تقسیمبندی
شدهاند و جهت تعیین موقعیت جغرافیایی در صورت خالی بودن
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بتوان نگرش افراد در ردههای سنی مختلف و هم نین جواماع
گوناگون را نسبت به واکسن آنفوالنزا بررسی نمود .این مطالعه
نه تنها به نفع محققان عالقهمناد باه انجاام مطالعاه در ماورد
تجزیهوتحلیل دادههای توییتر میباشد ،بلکه موردتوجه مقاماات
بخش سالمت بوده و آنهاا را نیاز تشاویق باه تجزیاهوتحلیل
گسترده اطالعات استخراجی از منابع رسانههای اجتمااعی ،باه
ویژه توییتر مینماید.
 McNeillو همکاران [ ]24بهطور جزئی به بررسی پیامهاا و
توصایههای ماارتبط بااا  H1N1در زمااان بیماااری همااهگیر
 H1N1در سال  2009تا  2010در انگلستان از طریاق تاوییتر
پرداخته تا چگونگی تأریر توییتر بارای تشاویق و یاا جلاوگیری
استفاده از واکسیناسایون و هم ناین تعاداد افارادی کاه از آن
استفاده میکنند را به دسات آورناد .در ایان مقالاه توییتهاای
بهدستآمده از نیوانگلند  )New Englandموردبررسای قارار
گرفته است که در واقع موقعیت جغرافیایی خاود را محادود باه
انگلستان نموده است .بازه زماانی توییتهاا 395 ،روز از تااریخ
 2009/4/1تا  2010/5/1است .در این مقاله با تحلیال و آناالیز
محتویات کلی ،الگوهای ریتوییتها و URLهای به اشاتراک
گذاشته شده و هم نین مکالماههای صاورت گرفتاه در ماورد
واکسن به ارزیابی عماومی در ماورد خبرهاای منتشار شاده از
مطبوعات پرداخته است .آنالیز شبکه از ریتوییتها نشاندهنده
آن است که اطالعات اغلاب از مناابع رسامی هساتند .تحلیال
انتشار پیامهای مهم از طریق توییتر نشاندهنده آن اسات کاه
بیشتر موضوعات توصیفی میباشند؛ اما بعضی از انتقادات نیز به
مقامات بهداشتی وجود دارد .تحلیل جزئی پاسخها به خبرهاای
منتشرشااده ،نشاااندهنده آن اساات کااه شااكهایی در مااورد
سودهای اقتصادی واکسیناسیون وجود دارد که باعاث تخریاب
اعتماد عمومی میشود و در نهایت ،تجزیاهوتحلیل محااورهای
بیانگر تاأریر دوساتان ،هنگاام افازایش وزن خطارات و مناافع
دارویی است.
 Lehmanو همکاااران در [ ]14بااه بررساای میاازان تااأریر
رسانههای آنالین و وبسایتهای اجتماعی در دریافت واکسان
در کشور هلند پرداختهاند .بازه جمعآوری داده در طای ماههاای
فوریه یك ماه قبل از شیوع) ،مارس و آوریل یك مااه بعاد از
شاایوع) در سااال  2012و بااه روش اسااتقرایی اساات .جهاات
جمعآوری داده از نرمافزار کلیپلیت یك برنامه آنالین ماانیتور
شبکههای اجتماعی استفاده شده است .در این مطالعه عالوه بر
رسانههای اجتماعی به رسانههای خبری نیز پرداخته و آماار باه
دست آمده نشان میدهد که کاربران شبکههای اجتماعی تمایل
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فیلد مکان مرباوط باه کااربران از مکانیااب یااهو )Yahoo
استفاده شده است.
روش
بازه انتخابی در ایان پاژوهش در مقایساه باا کاار انجاام شاده
 McNeillو همکاران [ ]24مقطعی بوده و توییتها در تااریخ
 2016/10/31تااا  2016/12/2جمااعآوری شااد؛ زیاارا یکاای از
بازههای اوج همهگیری ویروس آنفوالنزا به شامار مایرود و از
سوی  CDCبهعنوان یکی از زمانهای مناساب جهات انجاام
واکسیناسیون تعیین شده است .تحلیل ریتوییتها یکی دیگار
از مواردی است که مشابه با مقاله  McNeillو همکاران []24
در این پژوهش نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛ اما ناوآوری
ای ان کااار در دسااتهبندیهای انجامشااده باار روی توییتهااای
دریااافتی ،کاااربران و هم نااین محاادوده جغرافیااایی جهااانی
توییتها است .یکی از دستهبندیهای در نظار گرفتاه شاده در
مقاله  Lehmanو همکاران [« ]14مخالفین یا گروه مخاالف»

قنبري و همکاران

است که در مقاالت دیگر بهطور اخاص باه آن پرداختاه نشاده
است و هم نین رسانههای خبری که بهعنوان دساته «اخباار»
در این پژوهش در نظر گرفتاه شاده اسات .تحلیال احساساات
توییتهااا در ایاان پااژوهش مشااابه بااا مقالااه  Salatheو
 ]26[ Khandelwalجهت ارزیابی احساسات نسابت واکسان
آنفوالنزا پرداخته شده است و در این پژوهش توییتهاا در ساه
دسته با تمایالت ،مثبت ،منفی ،ممتنع دساتهبندی شادهاند کاه
جهت مکانیابی کاربران در صورت معلوم نبودن مکان کاربر از
منطقه زمانی کاربر استفاده شد که مکانیاب گوگل )Google
با استفاده از پرسوجوهای مختلاف باهکار رفتاه اسات .بلاوک
دیاگرام روش کار در شکل  1نشاان داده شاد .بررسای نگارش
کشورهای مختلف با ارزیابی موقعیت جغرافیایی توییتکنندگان
در ایاان مطالعااه در نظاار گرفتااه شااد کااه کشااورهای آساایایی
مخصوصاً ایران نیز در نتایج بهدستآمده عالوه بار کشاورهای
اروپایی مورد توجه قرار گرفتهاند.

دریافت توییتهای لحظهای در بازه تعریف شده

کدگذاری توییتها بر اساس تحلیل محتوا

دسته بندی کاربران به گروههای مختلف بر اساس فیلدهای
مناسب

تشخیص موقعیت جغرافیایی کاربران

تجزیه و تحلیل احساسات

محاسبه و تحلیلهای آماری از قبیل سهم توییت هر گروه
از کاربران ،ضریب اررگذاری و ...
شکل  :1بلوك دیاگرام روش تحقيق
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دریافت تویيت :جمعآوری توییتها با استفاده از برنامه واساط
کاربری توییتر در باازه زماانی یكماهاه از  31ساپتامبر تاا 30
نوامبر انجام گرفت .دریافات توییات در تااریخ ،2016-10-31
ساااعت  23:29:10شااروع و در تاااریخ  2016-12-02ساااعت
 13:31:23متوقف شده است .تعداد توییتهای جمعآوری شاده
اولیه  1.220.539توییت بود که توییتهاای غیار انگلیسای باا
استفاده از پرسوجوهای نوشتهشده با نرمافزارهای MYSQL
و  PHPدرصد گذاری شده و توییتهای که بیش از  %77زبان
انگلیسی بودند در نظر گرفته شدهاند .درصدگذاری توییتهاا باا
استفاده از پایگاه داده معتبر  English wordsبه آدرس:
 https://github.com/dwyl/english-wordsانجاااااام
گرفته و تعداد توییتهای انگلیسی ماورد تأییاد نهاایی در ایان
پژوهش  864.194توییت است ،جادول  1اطالعاات آمااری در
مورد تعداد و نرخ توییتهاا نشاان میدهاد .جهات جماعآوری
توییتها از شبکه اجتماعی نیاز به عباراتی مناسب است تا بتوان
نزدیكترین توییتها به موضوع موردنظر را جمعآوری نماود و
با توجه به این که در این پژوهش توییتهای انگلیسی مادنظر
بود کلمهها و عبارات انگلیسی مورداستفاده در جادول  2نشاان
داده شد .استفاده از کلمه واکسن " "vaccineبهصورت اسام
مفرد ،جمع ،مصدر و فعل مورد جساتجو قرارگرفتاه اسات و باا

توجه به اینکه هد استفاده از واکسن و انجاام واکسیناسایون،
ایمنسازی بدن و ایجاد مقاومت در فرد واکسینه شاده اسات از
کلمااات " "immunizeو"  "immunizationبااه معنااای
ایمن کردن و ایمنی دادن ،جهت جماعآوری توییتهاا اساتفاده
شد .در بعضی از توییتها کلمه سرماخوردگی بهصاورت ""flu
در بعضی موارد از " "flueبهکار رفته؛ بنابراین هر دو کلمه باه
همراه " "influenzaجهت جستجو استفاده شد .با توجاه باه
ای ان کااه جهااان هاار سااال شاااهد اپی ادمی آنفااوالنزا اساات،
کلمه" "influenza2016منحصراً جهات یاافتن توییتهاای
ارسالی در این سال در توییتها دیده شد.
با توجه به این کاه هاد پاژوهش بررسای رویکارد جهاانی
نسبت به واکسن آنفوالنزا است ،موقعیت جغرافیایی به مکاان و
کشور خاصی منحصر نشده است و در صورتیکه مکان کاربران
و یا منطقه زمانی آنها فعال باشد و یاا اینکاه طاول و عار
جغرافیایی مکانی دستگاهی که از آن ،توییت نمودهاناد موجاود
باشاااد بااااا اسااااتفاده از مکانیاااااب گوگاااال بااااه آدرس
 http://maps.googleapis.comموقعیت مکانی آنهاا
یافته و در غیر این صورت برای آنها با مقدار«کشور ناامعلوم»
منظور شد.

جدول  :1آمار كلی از تعداد تویيتهاي اصلی و دوباره
پارامتر

مقدار

مقدار

پارامتر

تعداد کل توییت انگلیسی

864,197

زمان و تاریخ شروع دریافت توییت

کاربران

511,646

توییتهای اصلی

پارامتر

مقدار

2016-10-31
10:29:23

زمان و تاریخ پایان

2016-12-02
23:31:13

69.095

توییتهای دوباره

395,102

جدول  :2عبارات مورد استفاده

influenzavaccine

immunize

flu

detection

immunization

Fluvaccine

flue

Antiviral

vaccinating

immunizing

flufight

injection

Influenza2016

influenza

Flushot

getfluvax

vaccination

Vaccinated

Vaccine

getVaccinate
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ابزارهاااي تحلياال داده  :جهاات تحلیاال داده ،از ابزارهااای
مختلفی استفاده شاد ،از نرمافازار  Malletبارای خوشاهبندی
توییتها کمك گرفته شد؛ زیرا این نرمافزار بر اساس الگاوریتم
 LDAکار طراحی الگو را انجام میدهاد کاه جهات کاار روی
پروندههای متنی با حجم زیاد بسیار مناسب است .این الگوریتم
بهصورت خودکار بارای هار خوشاه ،مجموعاهای از لغاات کاه
نزدیكترینها به آن موضوع میباشند را از داخل ماتن توییات
انتخاب نموده و در قالب دسته موردنظر ارائه میدهد .با استفاده
از سااوئیچهای ”“num-topics=10" ،“train-topics
و هم نااین پارامترهااای ” “ngramsو ” “unigramsدر
نسااخه  2.0.7نرمافاازار  Malletبااه بررساای موضااوعهای
یكکلمهای و چندکلمهای پرداخته شد.

قنبري و همکاران

دستهبندي كااربران :باا توجاه باه نتاایج بهدساتآمده از
نرمافزار  Malletو بررسایهای موضاوعی پارروی توییتهاا،
خوشهبندی نهایی مطاابق باا جادول  3بهدسات آماد .خوشاه
«آگاهکننده» شامل توییتهایی کاه افاراد جهات دادن آگااهی
الزم در مورد بیماری آنفوالنزا مانناد ماساك زدن ،پیشاگیری،
ایمنسازی ،اپیدمی را شامل میشود .خوشه «تجربیات» شاامل
توییتهایی که کاربران تجربیات خود را در توییتر باه اشاتراک
گذاشتهاند .خوشه «هزینه یا قیمت» توییتهاایی کاه در ماورد
موارد مالی واکسن آنفوالنزا پرداختهاند را شامل میشود .خوشاه
«در معر خطر» کلیه اقشار در معر خطر و نیازمند دریافت
واکسن را دربر میگیرد .خوشههای مخالفین ،ماوافقین و اخباار
نیز دیگر خوشههای انتخاب شد.

جدول  :3عبارات مورد جستجو براي هر خوشه
معادل فارسی

نام خوشه

آگاه کننده

Awareness

wear a mask, nasal, flu season, epidemic, winter, tip, outbreak flu, against flu,
flu fighter, avoidable, prevention, immunization

تجربیات

Experience

Feeling, suffer, sick, symptom, arm, sore throat, cough, fever, irritating, flush,
sneezing, hot body, red face, hot head, nose sore

at risk

Elderly, chronic, pregnant, patients, Grandfather, kids, parents, grandparent,
grandchild, infants

Cost

مخالفین

Opposition

Price, financial, Money, donating, 'free flu jab, £, $, eligible, donation, free,
charity, %
Avoid vaccines, do not take, never get shot, never take vaccine, anti-vaccine,
anti-vaxxer, unproven, don’t vaccinate, barbarous

موافقین

pro-vaxxer

flu vaccine campaign, Effective Message, useful, protect

News

TV, radio, media, magazine, newspaper, channel, Facebook, YouTube,
instagram, vine, Twitter

در معر
هزینه

اخبار

خطر

عبارات مورد جستجو براي هر خوشه
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دسااتهبندی توییتکنناادگان باار اساااس توییتهااای ارسااالی،
شناساییشده و تقسیمبندی آنها در جدول  4ذکار شاد .دساته
مشاهیر بر اساس تعداد پنجااههزار نفار دنباال کنناده و بااالتر
جداسازی شدهاند .در دسته سازمانها کلیاه ساازمانها ،مراکاز،
دانشگاهها و مثسسات تحقیقاتی سازماندهی شدهاند و کلمااتی
مانند :دانشگاه ،سازمان ،مرکز ،پژوهش ،انجمن ،شرکت ،بنیاد و
بخش جهات جداساازی ایان دساته باه کااربرده شاده اسات.
گروههای خبری شامل کاربرانی اسات کاه منحصاراً در زمیناه
اخبار و اطالعرسانی فعالیت دارند مانند تلویزیون ،رادیو ،رساانه،
کانال و ...است .در این دسته ،محدودیت تعاداد دنبالکننادگان
منظور نشده است .گروه سالمتی که جهت جداسازی مثسساات

مربوط به امور سالمتی از سایر سازمانهای دیگر مورداساتفاده
قرارگرفته اسات و کلیاه پرساتاران ،پزشاکان ،امااکن ساالمت
عماااومی ،بیمارساااتانها ،پرساااتاران و کلینیاااك ،هم ناااین
سااازمانهای بزرگاای چااون  CDCکااه در زمینااه بهداشاات و
سالمتی کار میکنند را شامل میشود و با انتخاب ایان دساته،
مشکل همپوشانی بین گروهها نیز حلشده و محادودیت تعاداد
دنبالکنندگان نیز برداشته شد .گروه مخالفین کاه شاامل افاراد
مخالف واکسیناسیون است و از کلماتی مانند ،مخاالف ،مخاالف
واکسن ،ضد واکسیناسیون ،استفاده شده که جهت بررسی تعداد
گروههااای مخااالف واکساان ،محاادودیت تعااداد دنبالکنناادگان
برداشته شاد .گاروه خیارین کاه باا اساتفاده از کلمااتی نظیار
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سرمایهگذاری ،اهدا کردن خیریه و ...انتخاب و در این گاروه باا
توجه به پایین بودن تعاداد دنباال کننادهها ،محادودیت تعاداد
دنبالکنندگان منظور نشده است.
تحليل احساسات :تحلیل احساسات با جداسازی عباراتی نظیر
”@“RT @“,”@ “,”RTو هم نااین آدرس وبسااایت
” “http |HTTPاز توییتهای اصالی انگلیسای باا درصاد
حاارو انگلیساای باااالتر از  70درصااد انجامشااد؛ بنااابراین
توییتهای اصلی ،بدون هرگونه آدرس وبساایت و باا درصاد
حااارو انگلیسااای بااااالتر از  70در نظااار گرفتاااه شااادهاند.
برچسبگذاری توییتها برای محاسبه وزن هر توییت با استفاده

از نرمافااااااااازار  taggerباااااااااه آدرس اینترنتااااااااای
)http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml

متعلق به پردازش زبان دانشگاه استنفورد انجاام شاد .ویارایش
تگها و محاسبه وزن احساسی کلمهها باا اساتفاده از فرهناگ
لغت  Sentiwordnet 3.0انجامشده و به سه دساته مثبات
نشاااندهنده احساااس مثباات نساابت بااه واکساان) و منفاای
نشاندهنده احساس منفی نسابت باه واکسان) و خنثای وزن
صفر و احساسی را بیان نمیکند) تقسایمبندی شادهاند .جهات
تشخیص موقعیت جغرافیایی کاربران از دو فیلد مکان و منطقاه
زمانی که توسط کاربر مقداردهی شده استفاده شد.

جدول  :4دستهبندي كاربران
معادل فارسی
افراد عادی
مخالفین
خیرین
سازمانها
مرتبط با سالمتی
مشاهیر
اخبار

جهت پیدا کردن موقعیت مکانی کاربران ،اولویت با فیلد مکاان
است و در صورت خالی بودن این فیلد از منطقه زمانی اساتفاده
شد .در صورت خالی بودن هر دو فیلاد اگار فیلادهای طاول و
عر جغرافیایی مکان کاربر در جدول کاربران موجود باشد باا
اساااتفاده از وبساااایت http://maps.googleapis.com
موقعیت مکاانی کااربران بهدسات آماده و فیلاد مکاان کااربر
مقداردهی میگردد .جهت ترسیم موقعیت کاربران ،با توجاه باه
محااادودیت در وبساااایت  Espatilباااا آدرس اینترنتااای
 )www.espatil.comکه محدودیت  5000رکورد در روز را
دریافت مینماید ،بهصورت تصادفی موقعیت جغرافیایی 70735
کاربر انتخاب و با استفاده از این وبسایت ترسیم شد.

توییت است که  51توییت است که در شکل  2نشان داده شاد.
دریافت توییت در ساعت  23:29:10روز  31اکتبار آغااز شاد و
این تعداد در مدت  31دقیقه ارسال شده است .آمار توییتهاای
اصلی و توییتهای دوباره ارسالی توسط هر گروه از کاربران در
جدول  5نشان داده شد .بیشترین تعاداد باه ترتیاب متعلاق باه
گااروه افااراد عااادی ،سااالمتی ،سااازمانها و اخبااار میباشااند.
بیشترین دنبال کننده متعلق به گروه اخبار است که نشاندهنده
تمایل کاربران به دریافت اطالعات از منابع رسامی ،کانالهاای
ارتباطی مطمئن و معتبار اسات و بعاد از آن گاروه ساازمانها،
مشاهیر و سالمتی بیشاترین تعاداد دنبالکننادگان را باه خاود
اختصاص دادهاند .افاراد عاادی بیشاترین تعاداد را دارا باوده و
باالترین نرخ ارسال توییت را به خاود اختصااص دادهاناد و باه
ترتیب گروههای سالمتی ،اخبار و سازمانها در رتبههای بعادی
قرار دارند و کمترین توییتهای ارسال شاده مرباوط باه گاروه
مخالفین است.
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نتایج
با توجه به این که بازه دریافت توییتها در بازه تقریباً یكماهاه
بود ،بیشترین توییت در روز  2017/12/1که برابار باا 550220
توییت و کمترین تعداد توییات مرباوط باه اولاین روز دریافات

دستهبندي كاربران
Individuals
Opposition
Charity
Organization
Health
Celebrity
News

قنبري و همکاران

تشخيص نگرش كاربران تویيتر در مورد واكسن آنفوالنزا

شکل  :2تعداد تویيتهاي ارسالی بر اساس تاریخ
جدول  :5آمار اطالعاتی هر دسته از كاربران
تعداد تویيتهاي دوباره ارسالی

تعداد تویيت اصلی

تعداد دنبالكنندگان

تعداد دوست

تعداد كاربران

نام گروه كاربران
مشاهیر

1881

5589

30078131

998268

2585

سالمتی

40365

96197

8124461

515386

34959

خیریه

491

1047

142913

124981

561

سازمانها

21650

51586

32141725

457305

29004

اخبار

15491

56076

44125340

383081

24245

افراد عادی

315210

653664

50000

54538

420289

8

19

1813

1888

3

مخالفین
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شکل  :3موقعيت جغرافيایی تویيتكنندگان (كشورهاي اروپایی)

زمستان  ،1397دوره پنجم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

در تحلیل احساسات که بعد از جادا کاردن توییتهاا و در نظار
گرفتن فقاط توییتهاای اصالی و انگلیسای ،بار روی 54.691
توییت انجامگرفته ،توییتهای مثبت با  ،N+توییتهای منفای
با  N-و توییتهای خنثی با  N0نشان داده شد .نتاایج آمااری
حاصل نشان میدهد که  %76.28توییتهای ارسالی دارای باار
مثباات و  %19/64توییتهااا دارای بااار منف ای هسااتند .نتااایج
بهدستآمده از تحلیل توییتها و آناالیز احساساات کاه بیاانگر
موافقت اکثریت افراد با واکسان آنفاوالنزا میباشاد و باا نتاایج
بدساات آمااده در مقالااه  Salatheو ]26[ Khandekwah
همخوانی دارد.

نتایج حاصل از مکانیابی کاربران در شکل  3نشان داده شاد و
باالترین تعداد کاربران متعلق به کاربران عادی که باا عالمات
♦ نشاان دادهشاده و از کشاورهای کاناادا ،انگلایس و آمریکاا
میباشااند .نتااایج بهدسااتآمده از بررساای موقعیاات مکااانی
کشورهای آسیایی بازگوکنناده ایان مطلاب اسات کاه درصاد
توییتهااای ارسااالی از کشااورهای اروپااایی بساایار باااالتر از
کشورهای آسیایی میباشد.
نمونههایی از ایان توییتهاای ارساالی در خوشاه آگااه کنناده
عبارتاند از:

"Shares how you can help protect yourself and your family.

""Oh, my. Please immunize yourselves and those in your family against influenza.
""Don't let #flu ruin your Halloween fun! There's still time to get a flu vaccine.

رتبه دوم مربوط به توییتها در خوشهی موافقین واکسان و

واکسیناسیون است که میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:

”“A rapid test for avian influenza detects swine influenza virus.
“Influenza vaccines: What you need to know https://t.co/jeOCUh2C3u holding a vaccine hesitancy training with the
”NatividadMedCtr interns 11/4.
“Why You Need a Flu Shot Now: If you do develop influenza, vaccination can softe...

رتبه سوم در باالترین میزان توییتهای ارسالی مرباوط باه

توییتهای مربوط به موضوع تجربیات به شرح زیر است:

موضااوع تجربیااات کاااربران اساات ،باارای مثااال نمونااهای از
""My mom told me I'm about to get the flu shot and I wouldn't go in the place...I hate needles...and my mom is still take me in... NO
”?"Noah's flu jab today. I hope he doesn't cry
”"I had my vaccine last week #Be Prepared #Flushot

با توجه به متن توییتهای باا موضاوع آگاهکنناده ،موافاق
واکساان و اخبااار و هم نااین تجربیااات در شااکل  4بااا تعااداد

توییتهای نمونه از ایاالتمتحده بهدساتآمده بهوضاوح دیاده
میشود که دلیل اصلی دریافت واکسان« ،حفاظات از خاود در
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شکل  :4دالیل دریافت واكسن در آمریکا در سال 2016

تشخيص نگرش كاربران تویيتر در مورد واكسن آنفوالنزا

براباار ساارماخوردگی» و ی اا «حفاظاات از دوسااتان و خااانواده»
بیانشده است .یکی دیگر از دالیل اساتفاده از واکسان « زیارا
من مجبورم به خاطر شغلم» که آمار بااالیی از توییتهاا را باه
خود اختصاص داده اسات؛ بناابراین یکای از راهکارهاایی کاه
میتواند به افزایش نرخ دریافت واکسیناسیون کمك نماید ،ارائه
خااادمات واکسیناسااایون در محیطهاااای کااااری ،مااادارس،
بیمارستانها است که باا انجاام ایان کاار میتاوان باه میازان
قابلتوجهی افراد دریافتکننده واکسن را افزایش داد.
یکی دیگر از دستهبندی توییتها «در معر خطر» که به

قنبري و همکاران

اقشار آسیبپذیر مانند زناان بااردار ،کودکاان ،بیمااران و افاراد
سالمند ،اختصاصیافته است که دریافات واکسان بارای آنهاا
الزامی است .بنا به توصیه  CDCافراد آسیبپذیر یعنای زناان
باردار ،کودکان زیر  5سال ،مخصوصااً کودکاان  2سااله ،افاراد
باااالی  65سااال [ ]1و هم نااین افااراد بیمااار ،باااالترین
آسیبپذیری در مقابال آنفاوالنزا را دارا باوده و امکاان انتقاال
بیماری از طریق این افراد بیشتر است [ ]3 .2کاه میتاوان باه
توییتهای زیر اشاره نمود:

”…“If you're pregnant, you're advised to get the #flu vaccine, regardless of the stage of pregnancy you've reached.
”“People in at risk groups who fail to get their flu jab are at risk of complications. Protect yourself this year.
”“Which can only mean one thing, flu season? Flu can be dangerous in pregnancy so remember
“ “When given during pregnancy, #flu shots have been shown to protect the mother &amp; her baby after birth from flu.

توییتهای ارسالی مخالفین واکسن آنفوالنزا در پاایینترین

ترس از تجربه عوار

جانبی از واکسن و ایان کاه بسایاری از

رتبهی توییتهای ارسالی قرار دارند در شکل  5دالیل امتناع از

آنها در این باور هستند که «فکر نمیکنم واکسن کاری انجام

دریافت واکسن در ایاالتمتحده نشان داده شد که متداولترین

دهد».

موضوع آنها عبارت است از :بیمار شدن بعاد از واکسیناسایون،

شکل  :5دالیل امتناع از دریافت واكسن در آمریکا در سال2016
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تحلیل محتویات توییتهاا و توییتدوبااره کاه بار اسااس
خوشهبندی کاربران انجامشده و نتایج بهدستآمده در شکل  6و
جدول  6نشان میدهناد کاه توییتهاای ارساالی ماوافقین باا
واکسن که با رنگ سبز نشان داده شد ،باالترین درصد پاذیرش

توسااط افااراد عااادی بااوده و بعاادازآن سااازمانها و گروههااای
سالمتی و اخبار قرارگرفتهاند که پذیرش واکسان توساط افاراد
جامعه را نشان میدهد.

زمستان  ،1397دوره پنجم ،شماره چهارم

مجله انفورماتيک سالمت و زیست پزشکی

شکل  :6تویيتهاي ارسالی هر گروه بر اساس خوشهبندي تویيتها
جدول  :6آمار كلی ارسالها
خيریه

تعداد كل
آگاهکننده
درصد
تجربیات
درصد
در معر خطر
درصد
قیمت
درصد
مخالفین
درصد
موافق
درصد
اخبار
درصد
بدون دسته
درصد

مخالفين

افراد عادي

اخبار

گروههاي سالمتی

سازمانها

مشاهير

تویيت

تویيت اصلی

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

تویيت

دوباره
491

556

دوباره
8

اصلی
11

دوباره
315210

اصلی
338454

دوباره
40365

اصلی
55832

دوباره
15491

اصلی
40585

دوباره
21650

اصلی
29936

دوباره
1881

اصلی
3708

264
53/77
60
12/22
4
0/81
44
10/45
7
1/42
92
18/74
20
4/07
0
0

241
43/34
121
21/76
3
0/53
23
4/14
5
0/89
126
22/66
37
6/65
0
0

1
12/5
1
12/5
0
0
0
0
1
12/5
4
50
1
12/5
0
0

5
45/45
4
36/36
0
0
0
0
0
0
2
18/18
0
0
0
0

138641
43/98
52977
16/81
2938
9/36
7596
2/41
8282
2/63
90716
27/78
14360
4/56
0
0

132538
39/15
69514
20/54
3089
0/91
8940
2/64
6207
1/84
104798
30/96
12403
3/66
965
0/28

18420
45/63
5554
13/76
595
1/47
1826
4/52
1136
2/81
10993
27/23
1841
4/56
0
0

25569
45/80
8186
14/66
982
1/76
2106
3/77
1041
1/86
15784
28/27
2151
3/85
13
0/02

6890
44/47
2372
15/31
139
0/89
452
2/92
357
2/30
4041
26/09
1240
8/0
0
0

16632
40/98
6070
14/96
665
1/64
1055
2/60
522
1/28
11195
27/58
4440
10/94
6
0/01

9996
46/17
3164
14/61
268
1/24
1113
5/14
482
2/23
5484
25/33
1143
5/28
0
0

12679
42/35
4747
15/86
347
1/16
1190
3/97
418
1/40
8863
29/61
1701
5/68
11
0/04

897
47/68
346
18/40
12
0/64
52
2/76
50
2/66
410
21/80
114
6/06
0
0

1773
47/81
671
18/1
51
1/37
75
2/02
35
0/94
921
24/84
181
4/88
1
0/03
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بحث و نتيجهگيري
واکسن آنفوالنزا یکی از روشهای مثرر در پیشگیری از شایوع
آنفوالنزا به شمار میرود .یکی از چالشهای بهداشات جهاانی،
میزان پذیرش این واکسن توساط افاراد جامعاه اسات .شابکه
اجتماعی توییتر یکی از منابع بینظیر و ارزان جهت دسترسی به
نظرات کاربران بهعنوان منبع داده در این مطالعه انتخااب شاد.
توییتهاا در باازه حاادوداً یكماهاه از تااریخ  2016/10/31تااا
 2016/12/2که بهعنوان فصل شروع سرما به شمار مایرود باا

استفاده از برنامه واسط کاربری شبکه توییتر و با عبارات کلیدی
نظیر واکسن ،واکسیناسیون ،سرماخوردگی و  ...دریافت شدهاند.
محتویات توییتها با استفاده از نرمافزار مَلِت خوشهبندیشده و
با بررسی محتوای توییتهاا باه هفات خوشاهی تقسایمبندی
شاادهاند .کاااربران نی از بااا اسااتفاده از پرسوجوهااای مختلااف
موردبررسی و کاربران به هفت دسته تقسیم شدند .توییتهاای
غیر انگلیسی با اساتفاده از پایگااه داده کلماات انگلیسای و باا
تقریبی مناسب حذ گردید.

تشخيص نگرش كاربران تویيتر در مورد واكسن آنفوالنزا

با بررسی نتایج بهدستآمده از دستهبندیها ،گروه افاراد عاادی
بیشترین عضو را دارا باود ،گروههاای ساالمتی و ساازمانها و
گروههای خبری نیز به ترتیاب بیشاترین عضاو را دارا هساتند.
گروه اخبار بیشترین دنبال کننده را دارا است که نشاندهنده آن
است افراد هم نان تمایل دارند که اطالعات را از مناابع معتبار
دنبال نمایناد و باا نتاایج منتشار شاده در مقالاه  Lehmanو
همکاران [ ]14مطابقت دارد .در بین توییتهاای ارساال شاده،
بیشترین دسته شامل توییتهای آگاهیدهنده در مورد واکسان
و تشویق بقیاه باه اساتفاده از واکسان و هم ناین آگاهساازی
سایرین از خاصیت پیشگیرانه آن باود .توییتهاای موافقات باا
واکسن که باالترین نرخ را در بین افراد عادی داشاته باهخوبی
نشاندهنده پذیرش واکسن از سوی افراد جامعه و نگرش مثبت
نسبت به این واکسن است .توییتهاایی کاه شاامل تجربیاات
کاربران در مورد واکسن و عوار آن و عالئم ظاهر شاده نیاز
در توییتها در رتبهی بعدی قرار دارد .محتاوای تماامی آنهاا
شامل آگاهیرسانی و تشویق افراد دیگر به اساتفاده از واکسان
است .دسته مخالفین که جهت ارزیابی میزان مخالفتها نسابت
به واکسن آنفوالنزا در نظر گرفته شده بود دارای کمترین تعاداد
عضو است که نشاندهنده پاذیرش واکسان از ساوی اکثریات
افراد در کشورهای مختلف جهان است .جهت بررسای درساتی
نتایج حاصال از تحلیال محتاوای توییتهاا ،در ایان پاژوهش
تحلیل احساسات بر روی  54691توییات اصالی و  100درصاد
انگلیسی  78/28درصاد از توییتهاا دارای باار مثبات و 1/08
درصد خنثی و  19/64درصاد دارای باار منفای بودهاناد .نتاایج
بهدستآمده از تحلیل احساساات تأییادی بار پاذیرش واکسان
آنفوالنزا توسط گروهها مختلف است و همخوانی کاملی با نتایج
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به دست آمده با مقاله  Salatheو  ]26[ Khandelwalوجود
دارد .بر اساس آمار به دست آمده در شکل  4میتوان به وضوح
مشاااهده نمااوده کااه اکثری ات افااراد باارای حفاظاات در براباار
سرماخوردگی و هم نین حفاظات خاانواده و دوساتان خاود از
واکسن آنفوالنزا استفاده نمودهاند که میتاوان از نقااط قاوت و
نگرش مثبت نسبت به واکسن آنفوالنزا دانست.
در پژوهش حاضر به ارزیابی موقعیت جغرافیایی توییتکننادگان
نیز جهت بررسی نگرش منطقهای نسبت به واکسن نیز پرداخته
شد نتایج بهدسات آماده نشااندهنده آن اسات کاه بیشاترین
توییتهای ارسالشده از کشورهای اروپاایی باه ترتیاب کاناادا،
انگلیس و آمریکا است و تعداد توییتهاای ارساالی از کااربران
کشورهای آسیایی مخصوصاً ایران بسیار ناچیز است که فقط دو
توییت افراد عادی ،یك توییت سازمانی و یك توییت خباری از
ایران وجود دارد که به دلیل عدم دسترسی سراسری و آزاد برای
کلیه کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی توییتر میباشد.
با توجه به این که بهترین زمان بناا باه توصایه  CDCبارای
دریافت واکسن آنفوالنزا در ماه سپتامبر تا اواسط اکتبر میباشاد
و هم نین بنا به آمار همهگیری در فصل سرما افزایش مییاباد
و تا ماه فوریه این همهگیری دیده میشود ،در مطالعات آینده با
افزایش بازه زمانی جمعآوری توییتها تا 6ماه از ماه سپتامبر تا
ماه فوریه) ،به بررسی نگارش منطقاهای در آسایا و باهویژه در
ایران نسبت به واکسن آنفوالنزا پرداخته خواهد شد.
تعارض منافع
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Introduction: The influenza vaccine is one of the controversial challenges in today's societies.
Considering the importance of using the flu vaccine in preventing the spread of influenza virus, the
Twitter network, as a rich source of data, provides suitable conditions for research in this field to
examine the attitudes of different people about this vaccine. The results in one hand will help health
authorities to make more comprehensive decisions on long-term health plans for people with an
awareness of the attitude of individuals towards the flu vaccine; on the other hand, it is concerned
with data miners.
Method: In this review study, approximately 1.220.539 tweets have been gathered from the Twitter
social network during a one month period and have been clustered by using Mallet software.
Categorizing users and separating tweets have done with an appropriate approximation. The content
and sentiments of the selected tweets were analyzed and the locations of the users were checked.
Results: In sentiments analysis, 76.28% of the tweets had a positive weight, 1.87% was neutral, and
19.68% had negative weight, indicating a positive attitude about the influenza vaccine. The location
of users showed the highest rate of sending tweets from Canada, Britain and the United States, and
Asian countries, and in particular, Iran, had a very small percentage of it.
Conclusion: The highest rate of positive tweets were respectively sent by ‘individual’, ‘health’, and
‘organization’ groups indicating the global acceptance of the influenza vaccine and the success of
the global health organizations on vaccination.
Keywords: Social Network, Twitter, Influenza, Flu, Influenza vaccine
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