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پژوهشیمقاله   

استفاده از واکسن آنفوالنزا در  تیاست. با توجه به اهم یدر جوامع امروز زیبرانگبحث یهااز چالش یکیزا واکسن آنفوالن مقدمه:

 نهیزم نیپژوهش در ا یبرا یای، شرایط مناسبتوییتر به عنوان منبع غنی دادهپیشگیری از انتشار ویروس آنفوالنزا و شبکه اجتماعی 
تا با آگاهی از نگرش  کندمیاز یکسو به مقامات بخش سالمت کمك  این پژوهشلف پرداخت. افراد مخت گرشن یفراهم است تا به بررس

و از سوی دیگر مورد  ندیهای سالمتی اتخاذ نماهای بلندمدت سازمانتری در برنامهافراد نسبت به واکسن آنفوالنزا بتوانند تصمیمات جامع
 باشد.وان میکاتوجه داده

افزار و با استفاده از نرم شد یآورجمع ترییتو یاز شبکه اجتماع تییتو 1.220.539 ماههكیدر بازه حدوداً  یمرورپژوهش  نیادر   روش:

به تحلیل محتوایی و احساسات  شد، سپسمناسب انجام  بیبا تقر هاتییتو یکاربران و جداساز یبنددسته .شد یبندمَلِت خوشه
 . کنندگان پرداخته شد تییتو یمکان تیموقع یو  بررس یانتخاب یهاتوییت

 یدرصد دارا 68/19و  یدرصد خنث 08/1بار مثبت،   یدارا هاتییدرصد از تو 28/76دهد که می نشان هاتییاحساسات تو لیتحل :نتایج

 نیه باالترک دهدینشان م کنندگانتییتو یمکان تیموقع یاست که بیانگر نگرش مثبت نسبت به واکسن آنفوالنزا است. بررس یبار منف
طور خاص ایران درصد بسیار کمی از آن را ه است و کشورهای آسیایی و ب کایو آمر سیکانادا، انگل یمتعلق به کشورها تیینرخ ارسال تو

  اند.به خود اختصاص داده

و  یسالمت مرتبط با حوزه یهاها و گروهو سپس سازمان یموافق مربوط به گروه افراد عاد یهاتیینرخ ارسال تو نیباالتر گيري:نتيجه

 .باشدیم ونیناسیدر مورد واکس یبهداشت جهان یهاسازمان تیواکسن آنفوالنزا و موفق یجهان رشیپذ دهندهکه نشان بوداخبار 
 

 ترییتو ،یشبکه اجتماع ،یآنفوالنزا، واکسن سرماخوردگ ها:كليد واژه
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 مقدمه 
 یو تحتاان یفوقان یحاد دستگاه تنفس رداریواگ یماریآنفلوانزا  ب

 روسیا. ساه گوناه وشاودیم جاادیا روسیااست که توساط و
 رشاااخهی[. ز1] وجااود دارد C و A ،B یهاااآنفلااوانزا بااه نام

بار در ماارس ساال  نیاول یآنفوالنزا که برا روسیاز و یدیجد
مباتال باه  رادافا یادیشد و تعداد ز ییشناسا كیدر مکز 2009

 یآنفاوالنزا یهااروسیاز و یبیگزارش شدند، ترک روسیو نیا
از  یکای یریگ[. هماه2-4] و حاد پرندگان است یانسان ،یخوک
قارن  یکه در طا شودیمحسوب م یشت جهانبهدا یهاچالش

 روسیاو یریگجهان چهار بار شاهد هماه کم،یوستیو ب ستیب
-19و  1975-8و  1968-9 و 2009-10آنفوالنزا بوده اسات  

اند که باه داده دست جان خود را از یادیز اری( و تعداد بس1918
 ونیلیم 1.25 ون،یلیمكی ون،یلیمكی ون،یلیم 40تا  20  بیترت

نسبت  یکمتر یمنیافراد ا نی[ و ا5] شده است زده نینفر( تخم
 ,H1N1  بیاآنفاوالنزا کاه باه ترت دیاجد یهااروسیباه و

H2N2, H3N2, H1N1) [. 2 ،6 ،7] بودناد ااسات، دار
 یریگو هماه وعیاز شا یریشاگیماثرر در پ یهاااز روش یکی

کاه آنفوالنزا استفاده از واکسن آنفوالنزا  تزریقی و استنشااقی( 
بهترین روش جهت کاهش انتقاال ویاروس فصالی و اباتالی 

برابار  باشد و باا واکساینه شادن افاراد دردیگر افراد جامعه می
یاباد. ویروس در جامعاه کااهش می ینآنفوالنزا، میزان انتشار ا

 واکسن آنفوالنزا ماورد نیاول کا،یدر آمر 1945بار در سال  نیاول
 یواکسن آنفوالنزا بارا 1957 -58 استفاده قرار گرفت. در سال

 رفتی( انجام پذسال و زنان باردار 65  یپرخطر افراد باال نیسن
 هاااشیآزما یسااازمنیا یمشااورت تااهیکم 2010و در سااال 

 Immunization Practice )ACIP سااتفاده از واکساان ا
 .[8-11] اعالم نمود یطور رسمرا به یفصل یآنفوالنزا

 یهااااز چالش یکاای کنندهیریشااگیواکساان پ كیاا ظهااور  
و بازتااب آن  رشیپذ زانیو م شودیمحسوب م یبهداشت جهان

نقاش  گریکدیافراد جامعه بر  اتیدر جامعه، متفاوت بوده و نظر
از  یکایامروزه،  یاجتماع یهااست. شبکه ادار را یاکنندهنییتع

 یهایماریدر مورد ب یعموم یرسانمهم جهت اطالع یهارسانه
در ماورد  ی[. اطالعات متفاوت12 ،13] ندیآیم به شمار ریگهمه

مخاالف( کاه  ایوجود دارد   موافق  نترنتیواکسن آنفوالنزا در ا
اساتفاده از واکسان آنفاوالنزا  یفارد بارا میبار تصام تواندیم
سارعت جساتجو و  یاجتمااع یها[. شابکه14] باشد رگذاریتأر

اجتماعی های شبکه نی[ و ا15] داده شیانتشار اطالعات را افزا
اسات  شیروز در حال افزا که تعداد کاربران آن هر ترییمانند تو
 ماتیتصام نیمراقبات ساالمت و هم نا یهاگروه تیبر موقع

 یها دسترساشابکه نیاررگذار هستند. ا اریبس یمقامات بهداشت
عنوان به توان،یکه م آورندیرا فراهم م ییهابه داده  یرینظیب
هاد  و  یناواح صیتشاخ یرزان باراارزش و ا با یاداده نبعم
 گرفته شاوند نظر ها، درآن یارر و درجه سودمند زانیم یابیارز
باا  نیاآنال یاجتمااع یهاشابکه ریااخ یها[. در سال16 ،17]

[ کاه 15] رو هساتندهدر سراسر جهاان روبا یاستقبال روزافزون
باه شامار  یعاجتما یهاشبکه نیپرطرفدارتر نیاز ا كی ترییتو
 یهااتیفعال ن،یاآنال یاجتماع یهارفتار کاربران شبکه. رودیم

ها انجاام دهناد را در شبکه نیدر ا توانندیکه افراد م یگوناگون
آمار منتشار شاده، شابکه اجتمااعی  بر اساس[. 18] ردیگیبرم

ها در باین میلیون کاربر یکی از محبوبترین شبکه 375توییتر با 
 ینایبشیپ یتواند برایم رتیی[. محتوای تو19] دباشکاربران می

تحقیقاااتی مااورد  یهانااهیاز زم یاریدر بسااو انتظااارات  جینتااا
و  Bollen، [20] و همکاااران Byrd. گیاارد اسااتفاده قاارار

به  در مقاالت خودHuberman [22 ]و  Asur [21] همکاران
 تیابا موفقو  پرداخته ترییدر تو هاغامیپ اتیمحتو لیوتحلهیتجز

ه با قتحقی در مورد موضوع درستی را هایینیبشیاند پتوانسته
 یکاربرد یسینوهم نین به دلیل وجود رابط برنامه ،دست آورند

، توییتر به از این شبکه اجتماعی هایتیتو افتیمناسب جهت در
 ه است.دانتخاب شپژوهش داده در این عنوان منبع دریافت 

، بکهشا نیارفتاار کااربران در ا یمهم بررس یهااز جنبه یکی
از منابع  یکیافراد است که به عنوان  اتیو مطالعه تجرب لیتحل

 ریاواگ یهایماریاز ب رانهیشگیمهم در جهت اهدا  پ یاطالعات
 ی[. ابزارهاا23] رودیشمارمبه یسازمان بهداشت جهان یاز سو
آن اسات  دهندهنشاان اناز کاربر یااحساسات در شبکه لیتحل

 التیکاه تماا یکااربران نیبا شتریب یاطالعات یاصل انیکه جر
 نیبرقارار اسات. هم نا گذارناد،یبه هم را به اشتراک م هیشب
 كیانسابت باه  یمثبات و منفا التیتماا یجوامع دارا شتریب

 یمااریاز انتقاال عامال ب یساازهیدارناد کاه شب دیواکسن جد
 یمنفا التیاز تماا یگروه ای یادهنده آن است که خوشهنشان

از افراد محافظت نشاده   یجر به گروهواکسن من كینسبت به 
باه  یمااریآن ب یدمیاپ ای یریگشده و همه یماریدر برابر آن ب

 لیاباا تحل پژوهش نی.  در اافتیخواهد  شیافزا یادیز زانیم
 یدر باازه زماان ترییتاو یاجتماع ۀدر شبک هاتییتو یبار احساس

فاوالنزا در استفاده از واکسن آن ترییتو ریتأر یبه بررس ماهه،كی
 .شد پرداخته

از آنفوالنزا و  یریشگیاستفاده از واکسن در پ تیتوجه به اهم با
 ،یاجتماع نیآنال یهادر شبکه یوجود اطالعات رفتار نیهم ن

فراهم اسات تاا  نهیزم نیپژوهش در ا یبرا یمناسب اریبستر بس
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جواماع  نیمختلف و هم ن یسن یهابتوان نگرش افراد در رده
مطالعه این  نمود.  یبررس نزانسبت به واکسن آنفوالگوناگون را 

مناد باه انجاام مطالعاه در ماورد نه تنها به نفع محققان عالقه
مقاماات  موردتوجهباشد، بلکه می ترییتو یهاداده لیوتحلهیتجز

 لیوتحلهیاتجزباه  قیهاا را نیاز تشاوبخش سالمت بوده و آن
باه  ،یاجتمااع یاهگسترده اطالعات استخراجی از منابع رسانه

 .نمایدمی ترییتو ژهیو
McNeill و  هااامیپ یبه بررس یطور جزئ[ به24] و همکاران

 ریگهمااه یماااریدر زمااان ب H1N1 ماارتبط بااا یهاهیتوصاا
H1N1  ترییتاو قیادر انگلستان از طر 2010تا  2009در سال 

 یریجلاوگ ایاو  قیتشاو یبارا ترییتو ریتأر یپرداخته تا چگونگ
کاه از آن  یافارادتعاداد  نیو هم نا ونیناسایواکساستفاده از 
 یهااتییمقالاه تو نیارا به دسات آورناد. در ا کنندیاستفاده م

 قارار یموردبررسا (New England  وانگلندیآمده از ندستبه
خاود را محادود باه  ییایجغراف تیواقع موقع که در گرفته است

 خیاز تاارروز  395 هاا،تییتو یانگلستان نموده است. بازه زماان
 زیو آناال لیامقاله با تحل نیاست. در ا 1/5/2010تا  1/4/2009

به اشاتراک  یها URLو هاتییتویر یالگوها ،یکل اتیمحتو
صاورت گرفتاه در ماورد  یهامکالماه نیشده و هم ن گذاشته

شاده از  منتشار یماورد خبرهاادر  یعماوم یابیواکسن به ارز
 دهندهنشان هاتییتویر شبکه از زیمطبوعات پرداخته است. آنال

 لیاهساتند. تحل یآن است که اطالعات اغلاب از مناابع رسام
آن اسات کاه  دهندهنشان ترییتو قیمهم از طر یهاامیانتشار پ

به  زیاز انتقادات ن یاما بعض ؛باشندیم یفیموضوعات توص شتریب
 یها به خبرهااپاسخ یجزئ لیوجود دارد. تحل یمقامات بهداشت
در مااورد  ییهادهنده آن اساات کااه شااكنشااانمنتشرشااده، 

 بیاوجود دارد که باعاث تخر ونیناسیواکس یاقتصاد یاسوده
 یامحااوره لیوتحلهیاتجز ت،ینها و در شودیم یاعتماد عموم

وزن خطارات و مناافع  شی، هنگاام افازادوساتان ریتاأر انگریب
 .است ییدارو

Lehman ریتااأر زانیاام ی[ بااه بررساا14] در همکاااران و 
واکسان  افتیدر در یاجتماع یهاتیساوب و نیآنال یهاانهرس

 یهااماه یداده در طا یآورجمع اند. بازهدر کشور هلند پرداخته
مااه بعاد از  كی  لی(، مارس و آوروعیماه قبل از ش كی  هیفور
اساات. جهاات  ییو بااه روش اسااتقرا 2012( در سااال وعیشاا
 توریماان نیامه آنالبرن كی تیلپیافزار کلداده از نرم یآورجمع
عالوه بر  مطالعه نیشده است. در ا استفاده یاجتماع یهاشبکه
 پرداخته و آماار باه زین یخبر یهابه رسانه یاجتماع یهارسانه
 لیتما یاجتماع یهاکه کاربران شبکه دهدیآمده نشان م دست

 وعیدر خصاوص زماان شا یترعیسار یهااارشداشتند تاا گز
 یضاررها یابیاباه ارز ژهیاصاورت واشند و بهآنفوالنزا داشته ب

اند. نکته آنفوالنزا و ضرورت استفاده از واکسن آنفوالنزا پرداخته
عنوان آنفاوالنزا باه ،یاجتماع یهاکه در شبکه ستا نجایمهم ا

 یادیاز نیدر نظر گرفته نشده باود و مخاالف یجد یماریب كی
اند کاه فتهگر شکل یخبر یهابا رسانه سهیواکسن در مقا هیعل
 ؛خواهناد باود رگاذاریتأر یبهداشات یهابر اهدا  سازمان اریبس
 .ها وجود نداردبر آن یاژهیو ینظارت و بازرس گونهچیه رایز

Chew  وEysenbach [25به ارز ]كیاعنوان به ترییتو یابی 
 التیباه محتاوا و تماا یروناد توجاه عماوم لیابزار جهت تحل

 یدر باازه زماان پژوهش نی. ااندلحظه پرداختهبهصورت لحظهبه
از  تییااتو ونیاالیم 2باار  بااال  2009دسااامبر  31تااا  یاول ماا
کارده  فادهاسات H1N1 و یخوک یواکسن آنفوالنزا یهاکلمه

استفاده از رساانه  لیدهنده پتانسآمده، نشاندستبه جیاست. نتا
ساالمت  یبارا infodemiology مطالعاات یبارا یاجتماع
باه  H1N1 یریگمارتبط باا هماه یهااتییاست. تو یعموم

نشاان داد کاه  نتاایجاند. انتشار اطالعات از منابع معتبر پرداخته
 افتنیا یبارا توانادیم هاتییتو اتیلحظه محتوبهلحظه لیتحل

 یمقاماات بهداشات قااتیدر تحق یعماوم ینگرانا یپاسخ بارا
 .ردیگ مورداستفاده قرار

Salathe  وKhandelwal [26باااه ارز ]احساساااات  یابیااا
 نیااآنال یاجتماااع یهابااا اسااتفاده از شاابکه ونیناساایواکس

تاا  2009ماهاه  اوت  6 یزماان باازه كیاها در اند. آنپرداخته
وجاود داشات، باه  A ناوع یآنفوالنزا وعی( که ش2010 هیژانو
 كیانسبت به  یاجتماع یهاکاربران در شبکه التیتما یبررس

هاا باا آن قااتیاز تحقحاصال  جیاند و نتاپرداخته دیواکسن جد
 Centers for Disease Control  آمده ازدساتبه جینتاا

and Prevention )CDC لیاداشاته اسات. تحل یهمخوان 
 انیاکاه جر دهادیم نشان مطالعه نیشده در ااحساسات انجام

به هم  هیشب التیکه تما یکاربران نیدر ب شتریاطالعات ب یاصل
 كیاباه  نسابت یت و منفامثبا التیدارند برقرار است و تماا

 یساازهیآمده از شبدساتبه جی. نتااشودیم دهید دیواکسن جد
نسابت باه  یمنفا التیاز تماا یآن است که گروه دهندهنشان
در برابار آن  ریپذبیآسا یگروها لیواکسن منجر به تشک كی
شدت موردنظر به هیدر ناح یماریآن ب یریگشده و همه یماریب

در چهاار  هااتییتو اساات،احس لیاحلداشته است. در ت شیافزا
 یبندمیمرتبط تقس ریممتنع و غ ،یمثبت، منف الت،یدسته با تما

بودن  یدر صورت خال ییایجغراف تیموقع نییجهت تع اند وشده
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( Yahoo  اهویا ابیامکان مرباوط باه کااربران از مکان لدیف
 .شده است استفاده

 

 روش
 شاده کاار انجاام باا ساهیدر مقاپاژوهش  نیادر ا یانتخاب بازه

McNeill خیدر تاار هاتییبوده و تو ی[ مقطع24] و همکاران 
از  یکاایزیاارا  ؛شااد یآورجمااع 2/12/2016تااا  31/10/2016
و از  رودیآنفوالنزا به شامار ما روسیو یریگاوج همه یهابازه
مناساب جهات انجاام  یهااز زمان یکیعنوان به CDC یسو
 گارید یکی هاتییتویر لیتحل  .است شده نییتع ونیناسیواکس

[ 24] و همکاران McNeill مقاله با است که مشابه یاز موارد
 یاما ناوآور ؛قرار خواهد گرفت یابیمورد ارز زین پژوهش نیدر ا
 یهاااتییتو یباار روشااده انجام یهایبندکااار در دسااته نیااا
 یجهااان ییایاامحاادوده جغراف نیکاااربران و هم ناا ،یافتیاادر
گرفتاه شاده در  نظار در یهایبنداز دسته یکی است. هاتییتو

 «گروه مخاالف ای نیمخالف» [14] و همکاران Lehman مقاله

طور اخاص باه آن پرداختاه نشاده به گریاست که در مقاالت د
 «اخباار» عنوان دساتهکه به یخبر یهارسانه نیاست و هم ن

احساساات  لیا. تحله اساتدر نظر گرفتاه شاد پژوهش نیدر ا
 و Salathe بااا مقالااه ابهمشاا پااژوهش نیاادر ا اهااتییتو

Khandelwal [26جهت ارز ]احساسات نسابت واکسان  یابی
در ساه  هااتییتو پژوهش نیشده است و در ا آنفوالنزا پرداخته

اند کاه شاده یبنددساتهممتنع  ،یمثبت، منف الت،یدسته با تما
 کاربران در صورت معلوم نبودن مکان کاربر از یابیجهت مکان

( Google  گوگل ابیمکانکه  شد کاربر استفاده یزمان منطقه
. بلاوک رفتاه اسات کارمختلاف باه یوجوهابا استفاده از پرس

. بررسای نگارش نشاان داده شاد 1 ش کار در شکلدیاگرام رو
 کنندگانتییتو ییایجغراف تیموقع یابیکشورهای مختلف با ارز

ی آساایایی کااه کشااورها در نظاار گرفتااه شااد مطالعااه ر ایااند
 یعالوه بار کشاورها آمدهدستبه جیایران نیز در نتا مخصوصاً

 اند.گرفته مورد توجه قرار ییاروپا

 

 
 بلوك دیاگرام روش تحقيق: 1شکل 

 

 ها بر اساس تحلیل محتواری توییتکدگذا

های مختلف بر اساس فیلدهای دسته بندی کاربران به گروه
 مناسب

ها و بررسی علت در صورت رسم نمودار توزیع زمانی توییت
 مشاهده تغییرات غیرعادی

های آماری از قبیل سهم توییت هر گروه محاسبه و تحلیل
 از کاربران، ضریب اررگذاری و ... 

 یص موقعیت جغرافیایی کاربرانتشخ
 

 تجزیه و تحلیل احساسات

 ای در بازه تعریف شدههای لحظهدریافت توییت
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با استفاده از برنامه واساط  هاتییتو یآورجمع :دریافت تویيت
 30مبر تاا ساپتا 31از  هماهاكی یدر باازه زماان ترییتو یکاربر

، 2016-10-31 خیدر تاار تییاتو افاتی. درگرفت نوامبر انجام
ساااعت  2016-12-02 خیشااروع و در تااار 23:29:10ساااعت 
 شاده یآورجمع یهاتیی. تعداد توستشده ا متوقف 13:31:23

باا  یسایانگل ریاغ یهااتییکه تو بود تییتو 1.220.539 هیاول
 MYSQL یافزارهاشده با نرمشتهنو یوجوهااستفاده از پرس

زبان  %77از  شیکه ب یهاتییشده و تو یدرصد گذار PHPو 
 باا هااتییتو یگذاراند. درصدشده بودند در نظر گرفته یسیانگل

 به آدرس: English wordsداده معتبر  گاهیاستفاده از پا
https://github.com/dwyl/english-words انجاااااام 

 نیادر ا یینهاا دییاماورد تأ یسیانگل یهاتییو تعداد تو گرفته
در  یاطالعاات آماار 1است، جادول  تییتو 864.194 پژوهش

 یآور. جهات جماعدهادینشاان م هااتییمورد تعداد و نرخ تو
مناسب است تا بتوان  یبه عبارات ازین یاز شبکه اجتماع هاتییتو
 نماود و یآورجمعرا  به موضوع موردنظر  هاتییتو نیتركینزد

مادنظر  یسیانگل یهاتییتو پژوهش نیدر ا که نیبا توجه به ا
نشاان  2فاده در جادول مورداست یسیها و عبارات انگلبود کلمه

صورت اسام به "vaccine". استفاده از کلمه واکسن شد داده
مورد جساتجو قرارگرفتاه اسات و باا  علمفرد، جمع، مصدر و ف

 ون،یناسایانجاام واکسهد  استفاده از واکسن و  نکهیا توجه به
شاده اسات از  نهیمقاومت در فرد واکس جادیبدن و ا یسازمنیا

 یبااه معنااا "immunization "و "immunize"کلمااات 
 اساتفاده هااتییتو یآوردادن، جهت جماع یمنیکردن و ا منیا

 "flu"صاورت به یسرماخوردگ کلمه هاتییاز تو ی. در بعضشد
هر دو کلمه باه  نیبنابرا ؛رفته رکابه "flue"موارد از  یدر بعض
. با توجاه باه شد جهت جستجو استفاده "influenza"همراه 

آنفااوالنزا اساات،  یدمیااسااال شاااهد اپ جهااان هاار کااه نیااا
 یهااتییتو افتنیامنحصراً جهات  "influenza2016"کلمه
 .شد دهید هاتییسال در تو نیدر ا یالارس
 یجهاان کاردیرو یبررساپاژوهش هاد   کاه نیتوجه به ا با  

به مکاان و  ییایجغراف تینسبت به واکسن آنفوالنزا است، موقع
مکان کاربران  کهیصورت منحصر نشده است و در یکشور خاص

طاول و عار   نکاهیا ایاها فعال باشد و آن یمنطقه زمان ایو 
اناد موجاود نموده تییکه از آن، تو یدستگاه یمکان ییایجغراف

گوگاااال بااااه آدرس  ابیااااباشاااد بااااا اسااااتفاده از مکان
http://maps.googleapis.com هاا آن یمکان تیموقع

« کشور ناامعلوم»ها با مقدارآن یصورت برا نیا ریو در غ افتهی
 .منظور شد

 

 

 هاي اصلی و دوبارهآمار كلی از تعداد تویيت :1جدول 

 

 
 : عبارات مورد استفاده2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار پارامتر مقدار  پارامتر مقدار پارامتر

2016-10-31  مان و تاریخ شروع دریافت توییتز 864,197 انگلیسی توییت تعداد کل  
23:29:10  

2016-12-02 زمان و تاریخ پایان  
13:31:23  

 395,102 های دوبارهتوییت 69.095  های اصلیتوییت 511,646 کاربران

 عبارات جستجو در تویيتر

influenzavaccine immunize flu detection 

immunization Fluvaccine flue Antiviral 

vaccinating immunizing flufight injection 

Influenza2016 influenza Flushot getfluvax 

vaccination Vaccinated Vaccine getVaccinate 
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، از ابزارهااای تحلیاال داده جهاات :تحلياال داده ابزارهاااي 

بندی خوشاهبارای  Malletزار افا، از نرمشادمختلفی استفاده 
 اساس الگاوریتم افزار برزیرا این نرم شد؛ها کمك گرفته توییت
LDA جهات کاار روی  دهاد کاهرا انجام می الگو کار طراحی
های متنی با حجم زیاد بسیار مناسب است. این الگوریتم پرونده
ای از لغاات کاه صورت خودکار بارای هار خوشاه، مجموعاهبه

باشند را از داخل ماتن توییات ا به آن موضوع میهتریننزدیك
دهد. با استفاده قالب دسته موردنظر ارائه می انتخاب نموده و در

 "train-topics” ،“num-topics=10“های از سااوئیچ

 در ”unigrams“و  ”ngrams“و هم نااین پارامترهااای 
های بااه بررساای موضااوع Malletافاازار نرم 2.0.7نسااخه 
 . شد ای پرداختهندکلمهای و چکلمهیك

آمده از دساتباا توجاه باه نتاایج به بندي كااربران:دسته 

هاا، های موضاوعی پارروی توییتو بررسای Malletافزار نرم
. خوشاه آماد دساتبه 3بندی نهایی مطاابق باا جادول خوشه
ی کاه افاراد جهات دادن آگااهی یهاشامل توییت «کنندهآگاه»

نزا مانناد ماساك زدن، پیشاگیری، الزم در مورد بیماری آنفوال
شاامل  «تجربیات»شود. خوشه سازی، اپیدمی را شامل میایمن
توییتر باه اشاتراک  هایی که کاربران تجربیات خود را درتوییت
هاایی کاه در ماورد توییت« هزینه یا قیمت»اند. خوشه گذاشته

شود. خوشاه اند را شامل میموارد مالی واکسن آنفوالنزا پرداخته
کلیه اقشار در معر  خطر و نیازمند دریافت  «معر  خطر در»

مخالفین، ماوافقین و اخباار  هایگیرد. خوشهرا دربر می واکسن
 . شدانتخاب های نیز دیگر خوشه

 

 جو براي هر خوشه: عبارات مورد جست3جدول 

 عبارات مورد جستجو براي هر خوشه نام خوشه معادل فارسی

 ,Awareness wear a mask, nasal, flu season, epidemic, winter, tip, outbreak flu, against flu آگاه کننده

flu fighter, avoidable, prevention, immunization 

 ,Experience Feeling, suffer, sick, symptom, arm, sore throat, cough, fever, irritating, flush تجربیات

sneezing, hot body, red face, hot head, nose sore 

 ,at risk Elderly, chronic, pregnant, patients, Grandfather, kids, parents, grandparent در معر  خطر

grandchild, infants 

 ,Cost Price, financial, Money, donating, 'free flu jab, £, $, eligible, donation, free هزینه

charity, % 

 ,Opposition Avoid vaccines, do not take, never get shot, never take vaccine, anti-vaccine خالفینم

anti-vaxxer, unproven, don’t vaccinate, barbarous 

 pro-vaxxer flu vaccine campaign, Effective Message, useful, protect موافقین

 ,News TV, radio, media, magazine, newspaper, channel, Facebook, YouTube اخبار

instagram, vine, Twitter 

 
 

هااای ارسااالی، کنناادگان باار اساااس توییتبندی توییتدسااته
دساته  ذکار شاد. 4ها در جدول بندی آنشده و تقسیمشناسایی
کنناده و بااالتر  هزار نفار دنباالاساس تعداد پنجااه مشاهیر بر

ها، مراکاز، ها کلیاه ساازماندسته سازمان اند. درجداسازی شده
اند و کلمااتی دهی شدهها و مثسسات تحقیقاتی سازماندانشگاه

انجمن، شرکت، بنیاد و  مانند: دانشگاه، سازمان، مرکز، پژوهش،
کااربرده شاده اسات.   جهات جداساازی ایان دساته باه بخش
 زمیناه شامل کاربرانی اسات کاه منحصاراً در های خبریگروه
 رسانی فعالیت دارند مانند تلویزیون، رادیو، رساانه،بار و اطالعاخ

کننادگان حدودیت تعاداد دنبالمدر این دسته،  است.کانال و... 
که جهت جداسازی مثسساات  است. گروه سالمتی منظور نشده

های دیگر مورداساتفاده مربوط به امور سالمتی از سایر سازمان
پزشاکان، امااکن ساالمت قرارگرفته اسات و کلیاه پرساتاران، 

ها، پرساااتاران و کلینیاااك، هم ناااین عماااومی، بیمارساااتان
بهداشاات و  زمینااه کااه در CDCهای بزرگاای چااون سااازمان

شود و با انتخاب ایان دساته، کنند را شامل میمی سالمتی کار
شده و محادودیت تعاداد ها نیز حلمشکل همپوشانی بین گروه

کاه شاامل افاراد  وه مخالفین. گرشد کنندگان نیز برداشتهدنبال
مخالف واکسیناسیون است و از کلماتی مانند، مخاالف، مخاالف 

شده که جهت بررسی تعداد  واکسیناسیون، استفاده ضد واکسن،
کنناادگان اد دنبالهااای مخااالف واکساان، محاادودیت تعاادگروه

اساتفاده از کلمااتی نظیار  گاروه خیارین کاه باا .شاد برداشته
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کردن خیریه و... انتخاب و در این گاروه باا اهدا  گذاری،سرمایه
محادودیت تعاداد  ها،توجه به پایین بودن تعاداد دنباال کنناده

 نشده است. کنندگان منظوردنبال
 تحلیل احساسات با جداسازی عباراتی نظیر تحليل احساسات:

“RT @“,”@ “,”RT@” تیساااوبو هم نااین آدرس 

“http |HTTP” باا درصاد های اصالی انگلیسای از توییت
بنااابراین  ؛شاادانجامدرصااد  70حاارو  انگلیساای باااالتر از 

ساایت و باا درصاد های اصلی، بدون هرگونه آدرس وبتوییت
. اندشاااده نظااار گرفتاااهدر  70حااارو  انگلیسااای بااااالتر از 

ها برای محاسبه وزن هر توییت با استفاده گذاری توییتبرچسب

باااااااااه آدرس اینترنتااااااااای  taggerافااااااااازار از نرم

 http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml )

. ویارایش شاد انجااممتعلق به پردازش زبان دانشگاه استنفورد 
 از فرهناگ باا اساتفادهها ها و محاسبه وزن احساسی کلمهتگ
مثبات و به سه دساته  شدهانجام Sentiwordnet 3.0لغت 
منفاای مثباات نساابت بااه واکساان( و  دهنده احساااسنشااان 
وزن خنثای  نده احساس منفی نسابت باه واکسان( و دهنشان 

اند. جهات ی شادهبندمیتقساکند( صفر و احساسی را بیان نمی
منطقاه تشخیص موقعیت جغرافیایی کاربران از دو فیلد مکان و 

 .شد استفادهی که توسط کاربر مقداردهی شده زمان
 

 بندي كاربران: دسته4جدول 

 بندي كاربراندسته معادل فارسی

 Individuals افراد عادی

 Opposition مخالفین

 Charity خیرین

 Organization هاسازمان

 Health سالمتی مرتبط با

 Celebrity مشاهیر

 News اخبار

 

 

مکاان  لدیبا ف تیکاربران، اولو یمکان تیکردن موقع دایجهت پ
 اساتفاده یاز منطقه زمان لدیف نیبودن ا یاست و در صورت خال

طاول و  یلادهایاگار ف لادیبودن هر دو ف یدر صورت خال .دش
مکان کاربر در جدول کاربران موجود باشد باا  ییایعر  جغراف

 http://maps.googleapis.com تیساااااساااتفاده از وب

مکاان کااربر  لادیآماده و ف دساتکااربران به یمکاان تیموقع
کاربران، با توجاه باه  تیموقع می. جهت ترسگرددیم یمقدارده
باااا آدرس اینترنتااای  Espatil  تیساااادر وب تیمحااادود

 www.espatil.com )رکورد در روز را  5000 تیکه محدود
 70735 ییایجغراف تیموقع یصورت تصادفبه د،ینمایم افتیدر

 .شد میترس تیساوب نیاز ا ادهکاربر انتخاب و با استف
 

 جینتا
 ماهاهكی باًیتقر در بازه هاتییتو افتیبازه در که نیتوجه به ا با
 550220که برابار باا  1/12/2017در روز  تییتو نیشتری، ببود
 افاتیروز در نیمرباوط باه اولا تییاتعداد تو نیترو کم تییتو

 نشان داده شاد. 2است که در شکل  تییتو 51است که  تییتو
شاد و  اکتبار آغااز 31روز  23:29:10در ساعت   تییتو افتیدر
 یهااتییشده است. آمار تو ارسال هقیدق 31تعداد در مدت  نیا

بران در توسط هر گروه از کار یدوباره ارسال یهاتییو تو یاصل
متعلاق باه  بیاتعاداد باه ترت نیشتری. بشد نشان داده 5جدول 

. باشااندیها و اخبااار مسااازمان ،یسااالمت ،یگااروه افااراد عاااد
 دهندهدنبال کننده متعلق به گروه اخبار است که نشان نیشتریب
 یهااکانال ،یاطالعات از منابع رسام افتیکاربران به در لیتما

ها، آن گاروه ساازمان از مطمئن و معتبار اسات و بعاد یارتباط
کننادگان را باه خاود تعاداد دنبال نیشاتریب یو سالمت ریمشاه

تعاداد را دارا باوده و  نیشاتریب یاند. افاراد عااداختصاص داده
اناد و باه د اختصااص دادهرا به خاو تیینرخ ارسال تو نیباالتر
 یبعاد یهاها در رتبهاخبار و سازمان ،یسالمت یهاگروه بیترت

شاده مرباوط باه گاروه  ارسال یهاتییتو نیقرار دارند و کمتر
 است. نیمخالف
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 اساس تاریخ هاي ارسالی برتعداد تویيت: 2شکل 

 

 از كاربران: آمار اطالعاتی هر دسته 5جدول 

 

 
 كشورهاي اروپایی(كنندگان )موقعيت جغرافيایی تویيت: 3شکل 

 

 كاربراننام گروه  ارسالی هاي دوبارهتعداد تویيت تویيت اصلی تعداد كنندگاندنبالتعداد  د دوستتعدا تعداد كاربران

 مشاهیر 1881 5589 30078131 998268 2585

 سالمتی 40365 96197 8124461 515386 34959

 خیریه 491 1047 142913 124981 561

 هاسازمان 21650 51586 32141725 457305 29004

 اخبار 15491 56076 44125340 383081 24245

 افراد عادی 315210 653664 50000 54538 420289

 مخالفین 8 19 1813 1888 3
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و در نظار  هااتییاحساسات که بعد از جادا کاردن تو لیدر تحل
 54.691 یبار رو ،یسایو انگل یاصال یهااتییگرفتن فقاط تو

 یمنفا یهاتیی، تو+Nمثبت با  یهاتییگرفته، توانجام تییتو
 یآماار جینشان داده شد. نتاا N0با  یخنث یهاتییو تو -Nبا 

باار  یدارا یلارسا یهاتییتو %76.28که  دهدیحاصل نشان م
 جیهسااتند. نتااا یبااار منفاا یدارا هاااتییتو %64/19مثباات و 

 انگریاکاه ب احساساات زیو آناال هاتییتو لیآمده از تحلدستبه
و باا نتاایج  باشادیافراد با واکسان آنفاوالنزا م تیموافقت اکثر

 Khandekwah [26]و  Salathe بدساات آمااده در مقالااه
 همخوانی دارد.

و  شاد دهنشان دا 3کاربران در شکل  یابیحاصل از مکان نتایج
باا عالمات  که یتعداد کاربران متعلق به کاربران عاد نیباالتر

 کاایو آمر سیکاناادا، انگلا کشاورهای از و شادهداده نشاان ♦
 یمکااان تیااموقع یآمده از بررساادسااتبه جی. نتاااباشااندیم

مطلاب اسات کاه درصاد  نیابازگوکنناده ا ییایآس یکشورها
باااالتر از  اریبساا ییاروپااا یاز کشااورها یارسااال یهاااتییتو

 .باشدیم ییایآس یکشورها
کنناده  در خوشاه آگااه یارساال یهااتییتو نیااز ا ییهانمونه
 ند از:اعبارت
 

 

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." 

 

 های زیر اشاره کرد:توان به نمونهکه می استواکسیناسیون ی موافقین واکسان و ها در خوشهرتبه دوم مربوط به توییت

“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... 

 

ی ارسالی مرباوط باه هاتییتورتبه سوم در باالترین میزان 

ای از ، باارای مثااال نمونااهاسااتموضااوع تجربیااات کاااربران 

 است: ریبه شرح ز اتیموضوع تجربی مربوط به هاتییتو

 

"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” 

 

 
 2016سال در آمریکا در  : دالیل دریافت واكسن4شکل 

 

کنناده، موافاق های باا موضاوع آگاهبا توجه به متن توییت
بااا تعااداد  4شااکل در ن تجربیااات واکساان و اخبااار و هم ناای

دیاده  حوضاوبه آمدهدساتبه متحدهاالتیاهای نمونه از توییت
حفاظات از خاود در »شود که دلیل اصلی دریافت واکسان، می
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 «خااانواده و حفاظاات از دوسااتان» ایااو  «ساارماخوردگیبراباار 
زیارا  »اساتفاده از واکسان  یکی دیگر از دالیلاست.  شدهانیب

را باه  هااتییتوکه آمار بااالیی از  «خاطر شغلممن مجبورم به 
از راهکارهاایی کاه  بناابراین یکای ؛خود اختصاص داده اسات

افزایش نرخ دریافت واکسیناسیون کمك نماید، ارائه  تواند بهمی
هاااای کااااری، مااادارس، خااادمات واکسیناسااایون در محیط

تاوان باه میازان که باا انجاام ایان کاار می است هامارستانیب
 کننده واکسن را افزایش داد.ی افراد دریافتتوجهقابل

که به  «در معر  خطر»ها بندی توییتیکی دیگر از دسته

 و افارادپذیر مانند زناان بااردار، کودکاان، بیمااران اقشار آسیب
 هااآناست که دریافات واکسان بارای  افتهیاختصاصسالمند، 
پذیر یعنای زناان افراد آسیب CDC. بنا به توصیه استالزامی 

سااله، افاراد  2کودکاان  مخصوصااًسال،  5باردار، کودکان زیر 
م نااین افااراد بیمااار، باااالترین هو  [1] سااال 65باااالی 
را دارا باوده و امکاان انتقاال  آنفاوالنزاپذیری در مقابال آسیب

تاوان باه کاه می [3. 2] استین افراد بیشتر بیماری از طریق ا
 های زیر اشاره نمود:توییت

 
“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. “ 

 

 نیترنییپاادر  آنفوالنزاارسالی مخالفین واکسن ی هاتوییت

دالیل امتناع از  5در شکل قرار دارند های ارسالی ی توییترتبه

 نیترمتداول که شد دادهنشان  متحدهاالتیادریافت واکسن در 

بعاد از واکسیناسایون،  شدن ماریباز:  عبارت است هاآنموضوع 

کاه بسایاری از  ایان و ترس از تجربه عوار  جانبی از واکسن

کنم واکسن کاری انجام فکر نمی»در این باور هستند که  هاآن

 .«دده

 

 
 2016آمریکا در سال : دالیل امتناع از دریافت واكسن در5شکل 

 

 بار اسااس کاه دوباارهتییتوو  هااتییتوتحلیل محتویات 
 و 6در شکل  آمدهدستبهنتایج  و شدهانجامی کاربران بندخوشه
هاای ارساالی ماوافقین باا دهناد کاه توییتنشان می 6 جدول

باالترین درصد پاذیرش  ،شد دادهواکسن که با رنگ سبز نشان 

ی هاااگروهو  هاسااازمان بعاادازآنتوسااط افااراد عااادی بااوده و 
که پذیرش واکسان توساط افاراد  اندقرارگرفتهسالمتی و اخبار 
 دهد.جامعه را نشان می
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 هابندي تویيتخوشه بر اساس هر گروهاي ارسالی هتیيتو :6شکل 

 

 هاآمار كلی ارسال: 6جدول 

 
 

 يريگجهيبحث و نت
 وعیاز شا یریشگیمثرر در پ یهااز روش یکینزا آنفوال واکسن

 ،یبهداشات جهاان یهااز چالش یکی. رودیآنفوالنزا به شمار م
واکسن توساط افاراد جامعاه اسات. شابکه  نیا رشیپذ زانیم

به  یو ارزان جهت دسترس رینظیاز منابع ب یکی ترییتو یاجتماع
. شاد تخاابان مطالعهن یعنوان منبع داده در انظرات کاربران به

تااا  31/10/2016 خیاز تاار ماهاهكیدر باازه حاادوداً  هااتییتو
باا  رودیشمار ماه عنوان فصل شروع سرما بکه به 2/12/2016

 یدیو با عبارات کل ترییشبکه تو یاستفاده از برنامه واسط کاربر
اند. شده افتیو ... در یسرماخوردگ ون،یناسیواکسن، واکس رینظ

و  شدهیبندافزار مَلِت خوشهاستفاده از نرم با هاتییتو اتیمحتو
 یبندمیتقسا یباه هفات خوشاه هااتییتو یمحتوا یبا بررس
مختلااف  یوجوهااابااا اسااتفاده از پرس زیاااند. کاااربران نشااده

 یهااتییشدند. تو میو کاربران به هفت دسته تقس یموردبررس
 و باا یسایانگلداده کلماات  گااهیبا اساتفاده از پا یسیانگل ریغ
 . دیمناسب حذ  گرد یبیتقر

 مشاهير هاسازمان اخبار هاي سالمتیگروه افراد عادي مخالفين خيریه 

 یيتتو 

 دوباره

 یيتتو تویيت اصلی

 دوباره

تویيت 

 اصلی

 یيتتو

 دوباره

تویيت 

 اصلی

 یيتتو

 دوباره

تویيت 

 اصلی

 یيتتو

 دوباره

تویيت 

 لیاص

 یيتتو

 دوباره

تویيت 

 اصلی

 یيتتو

 دوباره

تویيت 

 اصلی

 3708 1881 29936 21650 40585 15491 55832 40365 338454 315210 11 8 556 491 تعداد كل

 1773 897 12679 9996 16632 6890 25569 18420 132538 138641 5 1 241 264 کنندهآگاه

 81/47 68/47 35/42 17/46 98/40 47/44 80/45 63/45 15/39 98/43 45/45 5/12 34/43 77/53 درصد

 671 346 4747 3164 6070 2372 8186 5554 69514 52977 4 1 121 60 تجربیات

 1/18 40/18 86/15 61/14 96/14 31/15 66/14 76/13 54/20 81/16 36/36 5/12 76/21 22/12 درصد

 51 12 347 268 665 139 982 595 3089 2938 0 0 3 4 خطردر معر  

 37/1 64/0 16/1 24/1 64/1 89/0 76/1 47/1 91/0 36/9 0 0 53/0 81/0 درصد

 75 52 1190 1113 1055 452 2106 1826 8940 7596 0 0 23 44 قیمت

 02/2 76/2 97/3 14/5 60/2 92/2 77/3 52/4 64/2 41/2 0 0 14/4 45/10 درصد

 35 50 418 482 522 357 1041 1136 6207 8282 0 1 5 7 مخالفین

 94/0 66/2 40/1 23/2 28/1 30/2 86/1 81/2 84/1 63/2 0 5/12 89/0 42/1 درصد

 921 410 8863 5484 11195 4041 15784 10993 104798 90716 2 4 126 92 موافق

 84/24 80/21 61/29 33/25 58/27 09/26 27/28 23/27 96/30 78/27 18/18 50 66/22 74/18 درصد

 181 114 1701 1143 4440 1240 2151 1841 12403 14360 0 1 37 20 اخبار

 88/4 06/6 68/5 28/5 94/10 0/8 85/3 56/4 66/3 56/4 0 5/12 65/6 07/4 درصد

 1 0 11 0 6 0 13 0 965 0 0 0 0 0 بدون دسته

 03/0 0 04/0 0 01/0 0 02/0 0 28/0 0 0 0 0 0 درصد
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 یگروه افاراد عااد ها،یبندآمده از دستهدستبه جینتا یبررس با
ها و و ساازمان یساالمت یهااعضو را دارا باود، گروه نیشتریب

عضاو را دارا هساتند.  نیشاتریب بیابه ترت زین یخبر یهاگروه
دهنده آن دنبال کننده را دارا است که نشان نیشتریگروه اخبار ب

که اطالعات را از مناابع معتبار  ارندد لیست افراد هم نان تماا
و  Lehman باا نتاایج منتشار شاده در مقالاه و نادیدنبال نما
شاده،  ارساال یهااتییتو نی[ مطابقت دارد. در ب14]همکاران 

در مورد واکسان  دهندهیآگاه یهاتییدسته شامل تو نیشتریب
 یساازآگاه نیناباه اساتفاده از واکسان و هم  هیابق قیو تشو
موافقات باا  یهااتیی. توباودآن  رانهیشگیپ تیاز خاص نیریسا

 یخوبداشاته باه یافراد عاد نینرخ را در ب نیواکسن که باالتر
افراد جامعه و نگرش مثبت  یواکسن از سو رشیپذ دهندهنشان

 اتیاکاه شاامل تجرب ییهااتییواکسن است. تو نینسبت به ا
 زیاشاده ن ار  آن و عالئم ظاهرکاربران در مورد واکسن و عو

هاا آن یتماام یقرار دارد. محتاوا یبعد یرتبهدر  هاتییدر تو
به اساتفاده از واکسان  گریافراد د قیو تشو یرسانیشامل آگاه

ها نسابت مخالفت زانیم یابیکه جهت ارز نیاست. دسته مخالف
تعاداد  نیکمتر یشده بود دارا به واکسن آنفوالنزا در نظر گرفته

 تیااکثر یواکسان از ساو رشیدهنده پاذضو است که نشانع
 یدرسات یمختلف جهان است. جهت بررسا یافراد در کشورها

 پاژوهش نیادر ا هاا،تییتو یمحتاوا لیاحاصال از تحل جینتا
درصاد  100و  یاصال تییاتو 54691 یرو احساسات بر لیتحل
 08/1باار مثبات و  یدارا هااتییدرصاد از تو 28/78 یسیانگل

 جیاناد. نتاابوده یباار منفا یدرصاد دارا 64/19و  یدرصد خنث
واکسان  رشیبار پاذ یدأییااحساساات ت لیآمده از تحلدستبه

ها مختلف است و همخوانی کاملی با نتایج آنفوالنزا توسط گروه

[ وجود 26] Khandelwalو  Salathe دست آمده با مقالهه ب
ه وضوح توان بمی 4دست آمده در شکل ه آمار ب بر اساسدارد. 

حفاظاات در براباار  یافااراد باارا تیاامشاااهده نمااوده کااه اکثر
حفاظات خاانواده و دوساتان خاود از  نینو هم  یسرماخوردگ

از نقااط قاوت و  تاوانیاند که مواکسن آنفوالنزا استفاده نموده
 آنفوالنزا دانست. نگرش مثبت نسبت به واکسن

 نادگانکنتییتو ییایجغراف تیموقع یابیبه ارز در پژوهش حاضر
 پرداخته زینسبت به واکسن ن یانگرش منطقه یجهت بررس زین

 نیشاتریدهنده آن اسات کاه بآماده نشاان دساتبه جیشد نتا
کاناادا،  بیاباه ترت ییاروپاا یشده از کشورهاارسال یهاتییتو
از کااربران  یارساال یهااتییاست و تعداد تو کایو آمر سیانگل

است که فقط دو  زیناچ رایبس رانیا مخصوصاً ییایآس یکشورها
از  یخبار تییتو كیو  یسازمان تییتو كی ،یافراد عاد تییتو
سراسری و آزاد برای  یوجود دارد که به دلیل عدم دسترس رانیا
 باشد.می ترییاجتماعی تو به شبکه یرانیکاربران ا هیکل
 یبارا CDC هیزمان بناا باه توصا نیبهتر که نیتوجه به ا با
 باشادینزا در ماه سپتامبر تا اواسط اکتبر مواکسن آنفوال افتیدر

 ابادییم شیدر فصل سرما افزا یریگبنا به آمار همه نیو هم ن
با  در مطالعات آینده شود،یم دهید یریگهمه نیا هیو تا ماه فور

ماه  از ماه سپتامبر تا  6تا هاتییتو یآورجمع یزمان بازه شیافزا
در   ژهیوباهدر آسایا و  یانگارش منطقاه ی(، به بررسهیماه فور

 نسبت به واکسن آنفوالنزا پرداخته خواهد شد. رانیا
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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. 
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