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Abstract  
Coronavirus pandemic caused changes in the daily lifestyle, such as reducing 

social interactions and creating social distancing. In this research, we pursue 

two goals. One is algorithmic content analysis of comments/posts in Persian 

related to the Coronavirus on two social media, namely Tweeter and Instagram. 

To this end, topic modeling is used as a method for content analysis to cluster 

the data into abstract topics. The other goal is finding the correlation between 

topics and hashtags in the comments/posts. To this end, we developed a corpus 

from these two social media. We found 24 abstract topics by algorithmic content 

analysis of this corpus and they were manually labeled to be comprehensive. 

According to the corpus and the statistical information of the extracted topics, 

it can be speculated that about 25% of the comments/posts in this corpus focused 

on political and social issues of the virus. 10 fine-grained topics which contained 

35% of the comments were related to the Coronavirus itself and its pandemic 

property. This indicates the importance of the attention that has been paid to 

social media for informing and disseminating information. Furthermore, the 

hypothesis of existing correlation between topics and hashtags was studied from 

statistical point of view by using the Pearson correlation coefficient. For 20 

topics, a high correlation score between topics and hashtags was found; but this 

correlation was not found for 4 topics. The outcome of this research can be used 

to increase the internal coherence of a text and to make the hashtags predictable.  

Keywords: social media, Coronavirus, COVID-19, hashtag, topic 

modeling, content analysis. 
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 هایرسانه در کرونا هایهشتگ و هاموضوع محتوایي تحليل
 اجتماعي

  قیومی مسعود
 هران،ت فرهنگی، مطالعات و انسانیعلوم پژوهشگاه شناسی،زبان پژوهشکدۀ استادیار،

 ایران
  

 چکیده
اد جگير کرونا موجب تغييراتي در سبک زندگي روزمره، مانند کاهش مراودات اجتماعي و ایبيماري همه

ایم. هدف نخسو تحليل گذاري اجتماعي، شده اسو. در این پژوهش، دو هدف را پيگيري کردهفاصله
که توسط افراد مختلف، در دو رسانة  اسو هاي مرتبط با کرونا به زبان فارسيالگوریتمي نظرات و پيام

عنوان یک هسازي موضوعي، بلشود. براي این هدف، با استفاده از مداجتماعي تویيتر و اینستاگرام، منتشر مي
ة ایم. هدف دیگر، یافتن رابطبندي کردهها را به موضوعات انتزاعي خوشهشيوۀ تحليل محتوایي داده، داده

کاررفته در نظرات اسو. براي تحقق این هدف، با هاي بههمبستگي بين موضوعات در نظرات و هشتگ
از  اسو. تهيه شده نا از این دو رسانه، یک پيکرۀ زبانيشدۀ مربوط به کروهاي خزشگردآوري نظرات و پيام

د گذاري شصورت دستي برچسبآمد که به به دسوموضوع انتزاعي  25تحليل محتوایي نظرات این پيکره، 
 يآمده از پردازش موضوعدسوو آمار به ي این پيکرههاداده يبا بررسها هویو پيدا کنند. تا این موضوع

« اجتماعي»و « سياسي»دو موضوع بر از نظرات این پيکره  ٪25 حدودکه کرد  يزننهتوان گمايم ها،آن
از حجم نظرات، به خود ویروس کرونا و ماهيو  ٪15ریز این پيکره، یعني موضوع دانه 10اسو.  متمرکز
ت اسازي و نشر اطالعهاي اجتماعي براي آگاهمربوط اسو که بيانگر اهميو توجه به رسانهگيري آن همه

، از ها، با استفاده از ضریب همبستگي پيرسونها و موضوعرابطه بين هشتگ ، فرضية وجودبرآنعالوهاسو. 
ها موضوع، همبستگي باال بين موضوع و تعدادي از هشتگ 20نظر آماري مورد بررسي قرار گرفو. براي 

 ن براي افزایش انسجام درونيتواموضوع این همبستگي یافو نشد. از این پژوهش مي 5یافو شد؛ ولي براي 
 . ها استفاده کردپذیري هشتگبينيمتن و پيش

 موضااوع، سااازیمدل هشااتگ، ،19 کووید کرونا، ویروس اجتماعی، هایرسااانهها: کلیدواژه
  .محتوایی تحلیل
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   مقدمه. 0

از  (132 دیکوو) 1کرونا به نامميالدي، یک بيماري ویروسي  21با شروع دهة دوم قرن 
کوتاهي، خاورميانه، ازجمله  زماندر مدتسرعو انتشار،  ليدلبه يا شروع شد وشرق آس
اسفند  21) 2020مارس  11و سپس، به اروپا و آمریکا رسيد. در تاریخ  فراگرفوایران را 
 از يکبيماري کرونا را اعالم کرد. ی گيري(، سازمان بهداشو جهاني همه1131
ها، در کشورهاي مختلف، مورد تأکيد قرار لوهایي که توسط دوراهکارترین ابتدایي

سطة واگذاري بين افراد جامعه بهبه این بيماري، با ایجاد فاصله گرفو، پيشگيري از ابتال
ه بودن در سرشو آدمي نهاده شدقرنطينة فردي و اجتماعي بود. ازآنجاکه ویژگي اجتماعي

ع رو شود. براي رفیو روبهاین سرشو انساني با محدود اسو، اعمال قرنطينه موجب شد
 شدن استفاده از، نوع دیگري از زندگي اجتماعي ظهور پيدا کرد و آن پررنگخألاین 

 هاي اجتماعي، مانند تویيتر وابزارهاي نوین ارتباطي از طریق اینترنو بود. وجود رسانه
ندگي زي ناشي از قرنطينه پر شود و کاربران نوع دیگري از خألهااینستاگرام، موجب شد 

را، در فضایي نزدیک به واقعيو، تجربه کنند. گذشو زمان و توليد حجم فراواني از نظرات 
هاي توسط افراد جامعه در این بستر موجب جلب توجه پژوهشگران به رسانه هاو پيام

 هاي اجتماعي ازي، به دو دليل، تحليل اطالعات موجود در رسانهطورکلبهاجتماعي شد. 
ي رسانها اطالعکه ماهيو این رسانه رخوردار اسو. دليل اول این اسویي ببسزااهميو 

توان به آخرین اخبار و تحوالت دسترسي داشو؛ دليل دوم این اسو و از طریق آنها مي
ها، امکان درج نظرات افراد مختلف جامعه، که دليل آزادي بيان در این رسانهاسو که به

هاي سياسي مختلف تعلق دارند، وجود گرایش به سطو  اجتماعي و فرهنگي متفاوت با
گيري بيماري یي دارد. در شرایط همهبسزارو، بررسي حجميِ نظرات اهميو دارد. ازاین

توان از این طریق، از نظرات افراد جامعه شود؛ زیرا ميکرونا، این اهميو دوچندان مي
 . هاي کالن، از این نظرات استفاده کردگيريآگاه شد و در تصميم
م و ة یک پيکرۀ زباني در نظر بگيریمثاببهکوشيم مجموعة نظرات را در این مقاله، مي
(، بدون هرگونه Bonelli, 2001: 84-Tognini-85) 1محوربا رویکرد پيکره

صورت الگوریتمي و خودکار، به تحليل محتوایي نظرات اي، بهداوري و فرضيهپيش

                                                            
1. Coronavirus 

2. COVID-19 

3. corpus-driven 
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موضوعات انتزاعي را، که در  کنيم، تالش ميبپردازیم. در راستاي اهداف این پژوهش
هفته ن نستاگرامیادربارۀ کرونا در دو رسانة اجتماعي تویيتر و  زباننظرات کاربران فارسي

 دتوجهمورموضوعي نظرات، بتوانيم به اهم موضوعات  گذارياسو، بيابيم و با برچسب
ي بين ود رابطة همبستگکاربران این دو رسانة اجتماعي دسو یابيم. سپس، با فرضية وج

صورت آماري شده در این نظرات، وجود این رابطه را بههاي استفادهموضوع و هشتگ
 دهيم. مورد بررسي قرار

در بخش دوم این مقاله، مباني نظري و مروري بر پيشينة مطالعاتي متمرکز بر جنبة نظري 
ها و ابزارهاي ربارۀ داده، د1شود. در بخش ارائه مي هاي اجتماعيهاي رسانهتحليل داده
هاي شده از رسانه، پيکرۀ گردآوري5شود. در بخش در پژوهش توضيح داده مي موردنظر

اجتماعي تویيتر و اینستاگرام و ابزاري که براي تحليل نظرات فارسي به کار رفته اسو 
ره کآمده از این پيدسو، به تحليل محتوایي موضوعات انتزاعي به5شود. بخش معرفي مي
ده شگيري از نظرات تحليلبندي و نتيجه، جمع0پردازد. در آخر، در بخش ها ميو هشتگ
 شود.ارائه مي

 سازی موضوعي . مدل2
 . مباني نظری 0ـ 2

را براي زبان تعریف کرده اسو. این دو سطح « معنا»و « صورت»( دو سطح 1310) 1سوسور
 نظام مشخص موجب دربرگرفتن تمامي اسو که پيوندشان در یک شناختروانواقعيتي 

ظام، در این ن« معنا»و « صورت»شود. شده توسط گویشور یک زبان ميجمالت زباني بيان
کنند. این واحدهاي زباني، براساس روابط ها، را ایجاد ميواحدهاي زباني، یعني همان واژه

ند تا دار همنشيني، در چارچوب قواعد آن نظام مشخص، قابليو ترکيب با یکدیگر را
تواند از رهن، به دو شکل امواج مي« صورت»، یعني جمله، را بسازند. تربزرگواحدي 

صوتي و نوشتار، تجلي عيني پيدا کند، به این صورت که امواج صوتي از طریق شنيدار و 
 شوند. ازآنجاکه داده در رایانه به یکي ازنوشتار از طریق دیدار در نظام ارتباطي منتقل مي

عنوان ، خط، در حوزۀ رایانه، بهیابدشکل صوتي، متني، تصویري و عددي تظاهر ميچهار 

                                                            
1. de Saussure, F. 
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شود و بيانگر نوعي تجلي بصري از زبان اسو؛ بنابراین، با پردازش دادۀ متني تلقي مي
 ، که جنبة انتزاعي دارد، دسو یافو.«معني»توان به ماشيني داده، مي

گيرد، از زباني شکل ميهر متن، که از ترکيب جمالت در نظام مشخص 
ن توان به ایصورت الگوریتمي، ميموضوعات محدودي ساخته شده اسو که بهمجموعه

هاي مورداستفاده، براي تحليل محتوایي متن، موضوعات دسو یافو. یکي از الگوریتم
. ( معرفي شده اسو2000) 2پاپادیميتریو و همکاران اسو که توسط 1«سازي موضوعمدل»

 به دنبالرود که، همانند پژوهش حاضر، مي کاره ب 1هایيکاويتم معموالً در متناین الگوری
این الگوریتم بر این اساس شکل گرفته که هر متن  کشف ساختار معنایي پنهان متن هستند.

هاي خاص منجر به از چند موضوع انتزاعي تشکيل شده اسو و هر مجموعه از واژه
کدیگر هایي که از نظر معنایي به ی، با یافتن واژهنیرا؛ بنابشودگيري یک موضوع ميشکل

کرد؛ براي مثال، یک  5بنديهاي انتزاعي خوشهتوان متن را به موضوعشباهو دارند، مي
شکل « تورم»و « پول»، «بانک»، «واریز»، «چک»هایي مانند موضوع اقتصادي از واژه

یک « طلباصال »و « روميانه»، «گرااصول»، «حزب»، «جنا »هایي مانند گيرد و واژهمي
 دهند.موضوع سياسي را تشکيل مي
را براساس جبر خطي پيشنهاد دادند، « سازي موضوعمدل»پاپادیميتریو و همکارانش 

 0( یک مدل احتماالتي براي این هدف تهيه کرد. بالي و همکاران1333) 5ولي هوفمن
« سازي موضوعمدل»مدلي از الگوریتم شده را تعميم دادند و ( مدل احتماالتي مطر 2001)

معروف اسو. این الگوریتم یک مدل آماري  7«تخصيص دریشله پنهان»ارائه کردند که به 
بوده اسو و براي توزیع احتماالتي  1«توزیع اولية دریشله»زایشي اسو که در اصل، 

 زیع اوليةرود. هر واژه در یک متن، براساس توواژه به کار ميلموضوع و موضوعلمتن
هایي اسو و هر موضوع نيز، براساس توزیع چندگانة واژه دریشله، با یک موضوع مرتبط

 شود.که با یک موضوع در ارتباطند، بازنمایي مي

                                                            
1. topic modeling 

2. Papadimitriou et al. 

3. text mining 

4. cluster 

5. Hofmann, T. 

6. Blei et al. 

7. Latent Diritlet Allocation 

8. Diritlet prior distribution 
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نشان داده شده اسو که متشکل از دو « تخصيص دریشله پنهان»( مدل 1در شکل )
هاي بر روي واژه Tضوع ماتریسي اسو که توزیع مو φاسو. در این مدل،  θو  φماتریس 

W دریشله با پارامتر  را، براساس توزیع اوليةβ دارد. بيان ميθ  ماتریسي اسو که توزیع متن
d هاي بر روي موضوعT  را براساس توزیع اولية دریشله با پارامترα کند. براي بيان مي

 dθه متن از توزیع موضوعي مربوط ب z، یک موضوع dدر متن  wزایش هر واحد واژگاني 
به  zφشدۀ هاي موضوع انتخاباز توزیع واژه wکه خود آن واژۀ آید؛ درحاليبه دسو مي
 آید.دسو مي

 «تخصیص دریشله پنهان». نمایش تصویری مدل 0شکل 

 

 θو  φ، نياز اسو دو توزیع «تخصيص دریشله پنهان»براي استخراج موضوعات با مدل 
زیع متن نسبو به موضوعات و موضوعات نسبو به تخمين زده شود تا اطالعات دربارۀ تو

هاي مختلفي پيشنهاد شده اسو، مانند متن به دسو آید. براي تخمين این دو، الگوریتم
( و Blei et al., 2003(، استنباط تغييرات )Minka & Lafferty, 2002انتشار انتظار )

ها، الگوریتم (. از ميان اینGriffiths & Steyvers, 2004) 1گيري گيبسنمونه
ار براي این هدف مورد استفاده قر ،عنوان یک رویکرد ساده و مؤ رگيري گيبس، بهنمونه
 گيرد.مي

                                                            
1. Gibbs sampling 
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گيري گيبس، احتمال انتخاب یک موضوع براي یک واژه در یک متن به واژۀ در نمونه
شود قبلي و دو واژۀ قبلي در بافو و موضوعاتي که به آن موضوعات تخصيص داده مي

 شود:( محاسبه مي1شده اسو که با استفاده از تساوي ) مشروط

1) 

 

نشان  t=  izاسو و  wواژه در متن، واژۀ  نيامiدهد که نشان مي w=  iwدر این تساوي، 
ها و بيانگر تمام واژه i−zو  i−wتخصيص داده شده اسو.  tبه موضوع  wدهد که واژۀ مي

تعداد دفعاتي که واژۀ  اسو. نيامiژۀ جز واشده بهدادهتمام موضوعات تخصيص 

w  به موضوعt جز درنظرگرفتن آمار واژۀ کنوني.تخصيص داده شده اسو، به  
 .جز موضوع کنونيتخصيص داده شده اسو به d به متن tتعداد دفعاتي اسو که موضوع 

( 2ي )در تساو θو  φهاي این مدل، گيري گيبس، براي هر یک از نمونهبا استفاده از نمونه
 :شود( محاسبه مي1و )

2) 

 

1) 

 

احتمال کاربرد  tdθ اسو و tدر موضوع  wاحتمال کاربرد واژۀ  wtφکه در این تساوي، 
 اسو. dدر متن  tموضوع 

شود ساختار معنایي نهفته در متن، با استفاده از الگوریتم در این پژوهش، تالش مي
تحليل اولية خودکار، به فراتحليل آن ، به دسو آید و پس از این «سازي موضوعمدل»

 توسط انسان خبره پرداخته شود. 
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 بر مطالعات گذشته ی. مرور2ـ2
سازي موضوع براي کاربردهاي مختلفي استفاده شده اسو هاي متنوعي، از مدلدر پژوهش

شود اختصار توضيح داده ميکه بررسي همگي آنها در این مقاله ممکن نيسو. آنچه به
 1دونگ و همکاران سازي موضوع در حوزۀ بيماري کروناسو.ر استفاده از مدلمتمرکز ب

اند تا بتوانند مقالة علمي در حوزۀ کرونا پرداخته هزار 15( به تحليل بيش از 2020)
ازي سموضوعات داغ مرتبط با کرونا را بيابند. آنها در این پژوهش،با استفاده از مدل

اند. سپس، به تحليل رابطة معنایي بين تعریف کرده عنوان هدفموضوع را به 1موضوع، 
هاي خانوادۀ و سایر بيماري 13 دیکوواند و توزیع موضوعات بين موضوعات پرداخته

  اند.کرونا، مانند سارس، را بررسي کرده
اند با استفاده از ( در پژوهش خود تالش کرده2020) 2سونبهادرا و همکاران

و  NACSBDو ريرپارامتري مانند  k-meansرامتري مانند پا بنديهاي خوشهالگوریتم
CBS ،هاي سارس، مرس و کرونا موضوعات داغ را از مقاالت علمي مربوط به بيماري

براي  1بندها، از دستهبندي دادهاستخراج کنند. در این پژوهش، پس از خوشه
این  اي که درهاند. دادبه یک برچسب استفاده کرده گذاري سایر مقاالت علميبرچسب

 55اسو. این دادگان حاوي  135-پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اسو دادگان کورد
 .5مورد، مقالة کامل موجود اسو هزار 11مقاله دربارۀ این سه بيماري اسو که براي  هزار

ر متن بردابند، به بازنمایي برداري داده نياز اسو که براي این هدف، براي آموزش خوشه
یابي، از فاصلة تهيه شده و براي تشابه 0وک2داک وسيلة الگوریتم ، بهموردنظرت مقاال

 کسينوسي استفاده شده اسو.
( به تحليل موضوعات مهم رسانة اجتماعي تویيتر دربارۀ 2020) 7عبدالرزاق و همکاران
ر د اي که براي این پژوهش استفاده شده اسو نظرات افراداند. دادهبيماري کرونا پرداخته

اسو.  2020مارس  15فوریه تا  2رسانة اجتماعي تویيتر، به زبان انگليسي، در بازۀ زماني 

                                                            
1. Dong et al. 

2. Sonbhadra et al. 

3. classifier 

4. CORD-19 (COVID-19 Open Research Dataset) 

5. https://pages.semanticscholar.org/corona-virusresearch 

6. doc2vec 

7. Abd-Alrazaq et al. 
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آوري شده اسو که حجم زیادي از آنها ميليون تویيو جمع 5/2در این بازۀ زماني، حدود 
استخراج  عالوه براسو. آنها  1تویيو یکتا هزار 107بازنشر بوده و فقط حاوي حدود 

سازي موضوع، به تحليل احساسات نظرات و ها با کمک مدلوموضوعات از تویي
موضوعات  1رونظرات و دنباله 2منديهاي آماري مانند متوسط بازنشر نظرات، عالقهتحليل

گرفته  در نظرها بندي دادهموضوع براي خوشه 12اند. در این پژوهش تعداد نيز پرداخته
صاص مندي را به خود اختبيشترین عالقه موضوع در بين کاربران که نیترمهمشده اسو. 
و محدودی»مندي مربوط به موضوع بوده و کمترین عالقه« ضررهاي اقتصادي» داده اسو

 بوده اسو.« سفر و هشدارها
تخمين و برآورد زیاد »، 5«همانندیابي الگو»( از سه روش 2020) 5اوردون و همکاران

اند. سپس، به ضوعات استفاده کردهسازي موضوع، براي استخراج موو مدل 0«یکنواخو
مندي به موضوعات، ارتباط بين تحليل آماري اطالعات موجود در نظرات، مانند عالقه

اند. در کاربرها و سرعو بازنشر نظرات در قالب یک نقشة تصویري در طي زمان، پرداخته
، 2020وریل آ 3مارس تا  25این پژوهش، نظرات انگليسي کاربران تویيتر، در بازۀ زماني 

ميليون تویيو  5ميليون تویيو و بيش از  21آوري شده که مجموعاً حاوي بيش از جمع
ها این بندي شده اسو. یکي از یافتهموضوع خوشه 20هاي این پژوهش به یکتاسو. داده

و کاربران  ها نيز افزایش یافتهبوده اسو که با افزایش زمان بازنشر تویيو، چگالي ارتباط
قرار  تحو تأ ير هاي مربوط به بيماري کرونا راانون توجه بازنشر تویيومشخصي ک

 دهند.مي
، به بررسي نظرات تویيتر انگليسي 1«جریان اطالعات»(، از نگاه 2020) 7کایال و پراساد

اند. موضوع پرداخته سازي و تحليل احساساتآزمایي نظرات با استفاده از مدلو راستي
صورت تصادفي، انتخاب شده تویيو بدون هرگونه بازنشر، به هزار 11براي این هدف، 
نوع برچسب  1صورت خودکار، از این داده استخراج شده و به موضوع 10اسو. سپس، 
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4. Ordun et al. 
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 0011 | نامه کرونا ویژه | 8سال |  علم زبان | 91

 

شده تحليل احساسات براي این حجم داده تخصيص داده شده اسو. موضوعات استخراج
شده بوده اسو. آوريهاي جمعکنندۀ واقعيات از جامعه در بازۀ زماني تویيومنعکس

گيري تيجه. نداشته اسوباالترین بسامد تحليل احساسات را « اعتماد به مسئوالن»و « ترس»
توانند از شده در تویيتر اهميو دارد و مسئوالن مياین مقاله این بوده اسو که نظرات ارائه

 گيري استفاده کنند.تحليل نظرات براي تصميم

 . روش پژوهش0
 . داده0ـ0

پژوهش بر تحليل محتوایي نظرات کاربران در دو رسانة اجتماعي تویيتر و اینستاگرام این 
 نتشارامتمرکز اسو. ازآنجاکه تعداد نظراتي که روزانه از کاربران اینترنتي در این دو رسانه 

صورت دستي ممکن نيسو. به همين یابد بسيار زیاد اسو، گردآوري این نوع داده بهمي
دۀ آوري این نوع دایش دقو و کاهش هزینه و تالش نيروي انساني در جمعدليل، براي افزا
 شود.ناميده مي 2اختصار، خزشبه کهشود استفاده مي 1«خزش در وب» خاص، از روش

شود و مند، گسترۀ جهاني اینترنو پيمایش ميصورت نظامدر فرایند خزش، ابتدا به
 ظرموردنخروجي در قالب ساختار مشخص از وب، دادۀ  موردنظرسپس، با یافتن اطالعات 

اند. ( دو شيوۀ کلي براي خزش معرفي کرده5: 2001) 1بایلي و همکاران شود.رخيره مي
اسو که با پيمایش گراف پيوند صفحات وب و شروع از  5«خزش پيوندي»یکي 

اي از نقاطِ آراز، کار شناسایي و اتصال صفحات وب که معموالً براي مجموعه
اسو که با  5«خزش محتوایي»پذیرد. نوع دیگر شود انجام ميي استفاده ميبندفهرسو

د، انجام دهنکمک خزش پيوندي، براساس محتواي اسنادي که صفحات وب را تشکيل مي
 : اند( خزش را به سه دسته تقسيم کرده2011) 0گيرد. چایترا و همکارانمي

را  رموردنظمرتبط با موضوع  صفحات وب ،صورت انتخابيکه به 7الف( خزشگر متمرکز

                                                            
1. Web crawling 

2. crawl 

3. Bailey et al. 

4. link crawling 

5. content crawling 

6. Chaitra et al. 

7. focused Web crawler 
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روزشده در که با بازدید مکرر صفحات وب، اطالعات به 1کاود؛ ب( خزشگر افزایشيمي
فرایند  که در این شيوه، 2يعیخزشگر توزکند؛ ج( روزرساني ميآن صفحات را پيدا و به

 شود.خزش توسط یک سرور مرکزي به سایر خزشگرها محول مي

 های اجتماعيهای رسانهداده سازی موضوع در. مدل2ـ0

ها به ابزار پردازشي نياز اسو. براي این براي پردازش داده و استخراج موضوعات از داده
اري افزکنيم. مالو یک بستة نرم( استفاده ميMcCallum, 2002) 1هدف، از ابزار مالو

زبان طبيعي، هاي آماري نوشته شده و براي پردازش 5نویسي جاواکه به زبان برنامه اسو
رود. ، به کار مي0«استخراج اطالعات»سازي موضوع و بندي، مدل، خوشه5بنديمانند دسته

گيري گيبس در الگوریتم تخصيص دریشله پنهان، که در در این ابزار، روش نمونه
سازي شده اسو. در این پژوهش، از ابزار مالو شود، پيادهسازي موضوع استفاده ميمدل

هاي اجتماعي استفاده هاي فارسي حاصل از رسانهها از دادهموضوع براي استخراج
 کنيم.مي

ها رسط ،φاسو. در ماتریس  θو  φسازي موضوع دو ماتریس خروجي الگوریتم مدل
اي اسو که واژه 20دهندۀ واژگان اسو. هر سطر حاوي ها نشانها و ستونمعرف موضوع

س ضوع انتزاعي مرتبط با آن سطر دارد؛ در ماتریباالترین توزیع احتماالتي را نسبو به مو
θ، هاسو و هر سطر حاوي ها معرف موضوعسطرها معرف نظرات شبکة اجتماعي و ستون

سازي توزیع احتماالتي موضوعات انتزاعي نظرات مربوط اسو. ازآنجاکه الگوریتم مدل
ضوعات از شود، نياز اسو تعداد موهاي پارامتري محسوب ميموضوع جزء الگوریتم
آمده از این ابزار یک دسوبندي مشخص شود. خروجي بهابتداي فرایند خوشه

اسو؛ به این مفهوم که توزیع احتماالتي هر نظر به تعداد موضوعات  7«بندي نرمخوشه»
 شود. شده محاسبه ميانتزاعي مشخص

                                                            
1. incremental Web crawler 

2. distributional Web crawler 

3. Mallet 

4. Java 

5. classification 

6. information extraction 

7. soft clustering 
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 های اجتماعيهای رسانه. کاربرد هشتگ در داده0ـ0

خود نظر، حاوي یک برچسب  عالوه برهاي اجتماعي، ده در رسانهدانيم نظرات منتشرشمي
شود. معموالً بين ناميده مي« 1هشتگ»، اصطال بهشروع و  #محتوایي اسو که با عالمو 

شده ارتباط محتوایي وجود دارد. ازآنجاکه نظرات در هاي استفادهمحتواي متن و هشتگ
 شده وجود ندارد تا یکي جمالت نوشتههاي اجتماعي کوتاه اسو، بافو کامل برارسانه

دهند و در تکميل اطالعات را انجام مي 2ها کار فرادادهمتن منسجم شکل بگيرد. این هشتگ
ها تا حدودي انسجام دروني متن و محتوا زباني ا ر دارند. از ترکيب نظرات و این هشتگ

 بينيها براي پيش( از بررسي محتوایي هشتگ2012) 1گيرد. تسور و راپوپورتشکل مي
هاي ( تحليل هشتگ2011) 5اند. گوراجاال و متيوستوزیع نظرات در جامعه استفاده کرده

پژوهش،  اند. در اینالعمل جامعه به کيفيو هوا به کار بردهفهميدن عکستویيتر را براي 
 از نظرات تویيتر در یک بازۀ زماني دوساله استفاده شده اسو تا همبستگي بسامد اعالم

 ، سنجيده شود.نويدهلنظرات و کيفيو هوا، در سه شهر پاریس، لندن و 
ه بين ک رسيدتوان به این فرضيه هاي اجتماعي، مينظرات رسانهبا نگاهي به مجموعه

هاي آماري براي محاسبة ها نوعي همبستگي وجود دارد. یکي از روشنظرات و هشتگ
تگي یک شيوۀ آماري اسو که براي همبس اسو. 5«ضریب همبستگي پيرسون»همبستگي، 

غير شود. در همبستگي، شدت پيوستگي دو متمقایسة دو متغير کمّي پيوسته استفاده مي
اسو. اگر ضریب همبستگي پيرسون عدد  -1تا  1شود. این ضریب عددي بين سنجيده مي

ر در یک يباشد، بيانگر رابطة مستقيم بين دو متغير اسو؛ به این مفهوم که با هرگونه تغي 1
باشد، رابطة معکوس بين  -1کند. چنانچه این ضریب عدد دیگر نيز تغيير مي ريمتغ، ريمتغ

ن ضریب یابد. اگر ایدو متغير وجود دارد که با افزایش یک متغير، متغير دیگر کاهش مي
 ,Boddy & Smithصفر باشد بيانگر عدم وجود رابطة خطي بين این دو متغير اسو )

 شود:( براي محاسبة ضریب همبستگي پيرسون استفاده مي5از تساوي )(. 92-94 :2009

                                                            
1. hashtag 

2. meta-data 

3. Tsur, O., & Rappoport, A. 
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5) 

 

مجموع تعداد  ∑xyبراي مقایسه اسو،  موردنظرهاي تعداد جفو Dکه در این تساوي، 
 y متغير تعداد جموعم ∑yو  xمجموع تعداد متغير  ∑xاسو،  موردنظر هايجفوتوالي 

 اسو. y متغير تعداد مجذور مجموع ∑2yو  xمجموع مجذور تعداد متغير  ∑2xاسو، 
ها کوشيم بر زبان فارسي متمرکز شویم و ضمن استخراج موضوعدر این پژوهش، مي
ررسي هاي اجتماعي، به بفارسي در رسانه به زبانمرتبط با کرونا هاي از ميان نظرات و پيام

ریب از ضها، ها نيز بپردازیم. براي تحليل هشتگها و هشتگهمبستگي رابطة موضوع
وع کنيم. در این راستا، هر موضها استفاده ميها و هشتگهمبستگي پيرسون ميان موضوع

شود و همچنين، هر هشتگ نيز با برداري با با برداري به ابعاد تعداد نظرات نمایش داده مي
هشتگ در نظر  201موضوع و  25شود. براي این منظور، تعداد همين ابعاد نشان داده مي

ها بسامدشان اسو؛ به این صورت که ده اسو. معيار انتخاب تعداد هشتگگرفته ش
اند. با داشتن این بردار براي این منظور انتخاب شده 100هاي داراي بسامد باالي هشتگ

ود و از شها، ضریب همبستگي پيرسون استخراج ميبراي هریک از موضوعات و هشتگ
 شود.همبستگي باال دارد گزارش و تحليل ميهایي که هشتگلولاین ميان، زوج موضوع

 های پژوهش. گردآوری داده0

( فهرستي از 1131شناختي، به پيکرۀ زباني نياز اسو. قيومي )براي انجام هر پژوهش زبان
هاي زباني موجود براي زبان فارسي را معرفي کرده و به مشکل واژگان خارج و پيکره

ها و ي که واژهطیدر شراو. این مشکل، ته اسپرداخهاي پردازش زبان چالش سامانه
هاي چراکه معموالً سامانه اصطالحات جدید مربوط به کرونا وارد زبان شده، حادتر اسو؛

، هاروزبودن پيکرهدليل عدم بهاند و بههاي موجود آموزش دیدهپردازش زبان با پيکره
شود. ازآنجاکه مقالة حاضر يهاي موجود یافو نمها و اصطالحات جدید در این پيکرهواژه

 ؛شده کارکرد الزم را نداردهاي عمومي معرفيبر بيماري کرونا متمرکز اسو، پيکره
 حوزه تهيه شود.  نياز اسو یک پيکرۀ تخصصي در این ،نیبنابرا
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هاي اجتماعي کاربران رسانه هاياین پيکرۀ زباني از طریق خزش در نظرات و پيام
اده اي که براي خزش این دو رسانة اجتماعي استفيه شده اسو. شيوهاینستاگرام و تلگرام ته

آمده از طریق خزش، بدون هرگونه دسوهاي بهشده از نوع خزش افزایشي اسو. داده
منظور داشتن قابليو کاربرد در یک پژوهش، نياز اسو ضمن ساختارمندي و به

پردازش، چندین اقدام ة پيشرو، در مرحلساختارمندسازي، نوفه داده کاهش یابد. ازاین
شود. الزم به رکر اسو از انجام شده اسو که در ادامه، مراحل آن توضيح داده مي

شود، از نظر زباني و محتوایي، بسيار هاي اجتماعي منتشر مينظراتي که در رسانهمجموعه
 وعضشده مرتبط با موهاي خزشبه اهداف این پژوهش، نظرات و پياممتنوع اسو. باتوجه

ستفاده در این پژوهش، ا ازيموردنعنوان پيکرۀ زباني اند، بهکرونا که به زبان فارسي بوده
هایي که رلط امالیي داشته باشند و یا به گونة زباني اسو وجود واژه رکرانیشاشود. مي

اي یا گویشي نوشته شده باشند دور از انتظار نيسو و از این نظر، تغييري در دادۀ محاوره
 ایم تا داده طبيعي به نظر برسد.لي ایجاد نکردهاص

 پردازش. مراحل پیش0ـ0
 . ساختارمندسازی داده0ـ0ـ0
( چندین ساختار را معرفي کرده و 1131قيومي ) منظور ساختارمندسازي دادۀ زباني،به

(. دادۀ 1131به نياز، کار ساختارمندسازي داده را انجام داده اسو )قيومي، باتوجه
ستون اسو. ستون اول  0هاي اجتماعي حاوي شده از نظرات کاربران در شبکهگردآوري

حاوي نمایة پيام اسو؛ ستون دوم و سوم حاوي منبع و تاریخ انتشار نظر اسو؛ ستون چهارم 
حاوي اطالعات درمورد بازنشر نظر اسو و در ستون پنجم، نام حساب کاربري فرد در 

رکر شده اسو؛ و در نهایو، ستون ششم حاوي رده بازنشر ککه نظري را  رسانة اجتماعي
 محتواي نظر اسو.

 . بهنجارسازی2ـ0ـ0
 شدن آن راهاي اجتماعي چند مشکل اساسي دارد که کاربردياز رسانه شدهنظرات خزش

هاي هوشمند سبب شده اسو تلفن کند. اول اینکه تنوع دربا چالش مواجه مي
سازي این، نياز اسو نظرات، از نظر کد، یکدسوهاي متون یکدسو نباشد؛ بنابرکدگذاري

سازي تبدیل گردند. ناگفته نماند این نوع یکدسو UTF8شوند  و همگي به کد استاندارد 
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برود. مشکل دیگر  نياز بعربي، « ے»یا « ی»، «ک»شود تنوع در حروف، مانند موجب مي
ن خود نظر اسو. در این عنوادر متن نظرات و گاهي به 1این نوع داده استفاده از شکلک

ها شناسایي شد و از محتواي نظرات صورت دستي، کد هریک از این شکلکپژوهش، به
 حذف شد. 

 . واحدسازی0ـ0ـ0
فاصلة دروني در یک واژه یکي از ها و درج نيمگذاري بيروني بين واژهرعایو فاصله

ن طبيعي ردازش زباهاي پهاي بسيار مهم در تشخيص واژه اسو که بر کيفيو شيوهچالش
شود مي گذاري صحيح سببگذارد. براي مثال، عدم رعایو فاصلهآمار تأ ير مي بر يمبتن

عنوان یک واژه تلقي کند، زیرا براي رایانه، فاصلة بين را به« ویابهتراسو»رایانه زنجيرۀ 
عنوان معيار تشخيص یک واژه تعریف شده اسو. عکس این موضوع نيز صادق ها بهواژه

ن دو واژه عنوافاصله، بهجاي نيمدليل وجود فاصلة کامل بهکه به« آموزدانش»اسو، مانند 
شود. براي کاهش این مشکالت در انجام این پژوهش، از الگوریتم شمارش مي

ایم. این الگوریتم متن استفاده کرده 2( براي واحدسازي1137شده توسط قيومي )معرفي
یا  هاي مستقلها به واژهچندواحدي کيکاول، کار تف. در مرحلة اسو يامرحلهسه

ة دوم، به واحدسازي فعل در مرحل. پذیردصورت مي در متن هاپایه اوندها ب ترکيب
لة سوم، در مرحشوند. ترکيب ميهاي صرفي فعل با یکدیگر شود و صورتپرداخته مي

ود؛ این واحدها شهاي چندواحدي ميسر ميامکان ساخو واحدهاي واژگاني از زنجيره
د به ساخو تواناند و ترکيب آنها با یکدیگر ميدر مرحلة اول از یکدیگر تفکيک شده

واحدسازي پيکرۀ  رويشده که نتایج عملي گزارشیک واحد واژگاني منجر شود. 
شده (، تهيه 1115گيري تصادفي از پایگاه دادۀ زبان فارسي )عاصي، آزموني، با نمونه
درصد توليد خطا توسط  02/0درصد در واحدسازي و ميزان  10/73 1حاکي از صحو
 شده اسو.الگوریتم معرفي

 

                                                            
1. emoji 

2. tokenization 

3. accuracy 
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 . پیکرۀ نظرات کرونا2ـ0
زبان دو رسانة اجتماعي از نظرات کاربران فارسي« پيکرۀ نظرات کرونا»براي تهية 

 11تا  1131بهمن  10آوري تمامي نظرات در بازۀ زماني اینستاگرام و تویيتر، پس از جمع
جستجو شد. نظراتي که  دادهمجموعهبه زبان فارسي در این « کرونا»، واژۀ 1133خرداد 

رۀ عنوان پيکبه سازي آن،استخراج شد و با ساختارمندسازي و رخيره حاوي این واژه بود
(، اطالعات آماري 1زباني هدف در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفو. در جدول )

 گزارش شده اسو. دادههمجموعشده از این استخراج

 «پیکرۀ نظرات کرونا»شده از اطالعات آماری استخراج .0جدول 

 مقدار اطالعات آماری

21/1 نسبت نظرات بازنشرشده  

952٫154 نظرات بازنشرشده  

19/1 هاتنوع هشتگ  

515٫24 های بدون تکرارهشتگ  

122٫295 های با تکرارهشتگ  

152/1 تنوع واژگانی  

112٫215 دون تکرارهای بواژه  

244٫515٫5 با تکرار هایواژه  

22.٫255 نظرات تعداد  

شود، حجم زیادي از نظرات درحقيقو بازنشر ( مشاهده مي1که در جدول ) همان گونه
، نياز نی؛ بنابرانظرات دیگران اسو. این ویژگي موجب کاهش تنوع واژگاني شده اسو

پيکرۀ نظرات »(، اطالعات آماري 2)حذف شوند. در جدول  اسو نظرات بازنشرشده
، بدون درنظرگرفتن نظرات بازنشرشده، گزارش شده اسو. با حذف نظرات «کرونا

بازنشرشده، حدود نيمي از نظرات کنار گذاشته شد و در این پژوهش مورد استفاده قرار 
. جر شدها مننگرفو. همچنين، حذف این نظرات به افزایش تنوع واژگاني و تنوع هشتگ
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 بدون نظرات بازنشرشده« پیکرۀ نظرات کرونا»شده از . اطالعات آماری استخراج2جدول 

تنوع 

هاهشتگ  

هاهشتگ  

بدون تکرار ی  

  هایهشتگ

 با تکرار

تنوع 

 واژگانی

های واژه

 بدون تکرار

هایواژه  

 با تکرار

 تعداد

 نظرات

15/1  251٫51  211٫191  125/1  114٫1.9  951٫514٫5  115٫99  

 آمدهدستبه . نتایج5
 ها. تنظیمات آزمایش0ـ5

هاي اجتماعي و یافتن اهم هدف این پژوهش، تحليل محتوایي نظرات کاربران رسانه
 یافتن موضوعات، وجود عالوه برموضوعاتي اسو که در نظرات آنها انعکاس داده شده اسو. 

 اهد شد. وشده نيز بررسي خدادههاي تخصيصرابطة همبستگي بين موضوع نظرات و هشتگ
توضيح داده  2ل5براي ارائة آمار نظرات از تحليل موضوعات این پژوهش، که در بخش 

سازي موضوعي را به شده توسط الگوریتم مدلارائه« بندي نرمخوشه»نياز اسو  شود،مي
تبدیل کنيم؛ به این مفهوم که براي هر متن، فقط یک موضوع انتزاعي  1«بندي سخوخوشه»

کاندید، موضوعي اسو که باالترین احتمال را  عيار انتخاب موضوع انتزاعيتعيين شود. م
 20واسطة مجموعة که به هاي انتزاعي،براي آن متن دارد. در مرحلة بعد، نياز اسو موضوع

اند، توسط یک انسان مشخص و معرفي شده سازي موضوعالگوریتم مدل φاي در فایل واژه
شود و هویو آن موضوع، با یک برچسب محتوایي، فراتحليل  صورت دستي،خبره، به

ها ، جایي که همبستگي موضوعات و هشتگ1ل5رکر اسو در بخش شایان .دمشخص گرد
 گيرد.شده مورد استفاده قرار ميبندي نرم در بررسي انجامشود، خوشهارائه مي

 . نتایج تحلیل موضوعي2ـ5
رات کروناسو. تعداد موضوعاتي که نياز در این پژوهش، دادۀ ورودي ابزار مالو، پيکرۀ نظ

موضوع براساس پيکرۀ موجود  25صورت تجربي، تعداد اسو براي ابزار مالو تنظيم شود، به
صورت واژۀ هر موضوع، به 20هاي انتزاعي استخراج شوند. سپس، براساس تعيين شد تا موضوع

ها، توزیع ضوعبرچسب مو ةمجموع ،(1ول )دستي، برچسب هر موضوع مشخص شد. در جد
 اند.اي که بيانگر آن موضوع اسو گزارش شدهواژه 5آماري هر موضوع و 

                                                            
1. hard clustering 
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 شده از پیکرۀ کرونا. موضوعات استخراج0 جدول

 برچسب موضوعی های موضوعواژه

درصد 
 نسبی
 نظرات

 بسامد
 نظرات

 ردیف

 1 14554 55/14 داخلیاسیاسی حکومت، ملت، انتخابات، اتحاد، دشمن

 2 111.5 21/11 اجتماعی ندگی، عادی، مسافرت، رعایتخودکشی، ز

 5 5211 21/5 هخانواد خونه، کار، مامانم، بیدار، دوست، زنگ

 4 29.4 99/2 مدیریت بحران ستاد، وضعیت، مدیریت، بحران، شرایط

 2 2949 95/2 مذهبی دعا، حرم، نماز، دین، اسالم

 5 2111 11/2 ار داخلی کرونااخب مبتالیان، تعداد، ابتال، افزایش، قربانیان

 . 4115 12/4 آمیزتوهین شعورسگ، خر، االغ، نفهم، بی

 1 .515 14/5 الملل کرونااخبار بین آمریکا، اروپا، تجهیزات، غرب، تحریم

 9 5.51 4/5. گذاری اجتماعیفاصله قرنطینه، رعایت، جلوگیری، انتقال، قطع

 11 5.22 5/5. داشتیبه ماسک، ویروس، الکل، ضدعفونی، دستکش

 11 5591 1/5. اقتصادی دالر، پول، قیمت، نفت، بازار

 12 54.2 41/5 خارجیاسیاسی ترامپ، جهان، جنگ، رژیم، حمله

 15 5411 42/5 نوروز سال، عید، مبارک، تبریک، شادی

 14 5191 11/5 تشخیص کرونا آزمایش، مشکوک، مثبت، بستری، عالئم

 12 5142 12/5 درمان ست، کیتواکسن، داروی، کشف، ت

 15 2111 11/2 پزشکی بیمارستان، کادر، مبارزه، پزشکان، سالمت

 .1 2.95 11/2 داستانک حرف، دروغ، توییت، جواب، گوش

هرات، والیت، صحت، کابل، 
 بحران_در_هرات#

 11 2251 24/2 افغانستان

ویروس، #دهیم، می_شکست_را_کرونا#
 قرنطینه#بمانیم، _خانه_در#کرونادرایران، #

های پویش و هشتگ
 کرونایی

2./2 2255 19 

 21 2145 12/2 سرگرمی موسیقی#فیلم، برنامه، نمایش، تیم، 

 21 1191 91/1 کرونا و زندان زندان، زندانیان، فرار، آزاد، مرخصی

 22 1.21 5/1. رسانه سایت، پست، آنالین، ارسال، پیج

 نزین، زلزلهدی، شکست، هواپیما، ب
 انگیزغمرویدادهای 
 91سال 

52/1 1542 25 

اسپرت، #تحویل، #لباس، #بوتیک، #
 دایرکت

 24 1212 22/1 تبلیغات
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شود تا ضمن نمایش عملکرد هایي از پنج موضوع پربسامد ارائه ميدر ادامه، نمونه
 ها فراهم شود.سازي موضوع، امکان فراتحليل دادهمدلالگوریتم 

 داخليـوضوع سیاسي. م0ـ2ـ 5

قرار  يبارها مورد تذکر رهبر رانیدر ا ويکنترل جمع يجهان يهااسوياِعمال س الف(
لو و کاهش کهو شیاروپا افزا یهکرونا در اتحاد# يتلفات باال لیاز دال يکیگرفته اسو. 

توجه  ويجمع_کنترل# يچالش جهان نیبه ا دیها بااسو. دولو ينسبو جوانان در هرم سن
 .کنند
شار گرفته ف شيکرونا پ روسیمعضل و انیدر جر رانیا هيکه دشمن عل يدیروش جد ب(
 يدشمن را همراه زيطلبان ناصال  ياسو. برخ يمردم و انتساب آن به رهبر يبر رو

حربه  نیمقابله با ا يهامورد داده شود و راه نیالزم در ا يهايکنند. خوب اسو آگاهيم
 .دبشون یيو اجرا يطراحید با
را در بر گرفته نه مردم را  رانیها فقط حکومو امیکه معتقدند تحر یيهاافراد و شبکه ج(

 نيه ششمک ،ايتالیرا در مورد ا رانیا يمیتحر ةنمون ،سويکشور ن نینظام ا يو هدف برانداز
ک شده، ماس دنیدر بحران کرونا مجبور به دزد ايتالیاعمال کنند! ا اسوياقتصاد برتر دن

 .و... هم بماند، دارو يلما میتحر
 نیا متحدانه در#که  دیا. بخواهديو مردم را م ياسيس نياتحاد مسئول مبارزه با کرونا د(

که  ميانديشود. همه م يريجلوگ# يانسان ةنخواسته از فاجعيکه خدا ميراستا حرکو کن
 .دهديم رييجهان تغ ررا د يو اجتماع ي، اقتصادياسيس ويکرونا وضع#

 اجتماعيموضوع . 2ـ2ـ 5

 گریچان باز ي! جکرانیباش ا ي! قونيباش چ يقو :رانیچان به مردم ا يجک اميپالف( 
م از مرد ي،اميبا ارسال پ ي،نيچ گرانیاز باز يهمراه با جمع ،نياهل چ يالمللنيمطر  و ب

 يهااميبشردوستانه و پ يهابه پاس کمک اميپ نیا. بمانند يخواسو قو نيو چ رانیا
 چون آنها ،کرونا ارسال شده#در هنگام مبارزه با  نيکشور چ يبرا رانیخش ابهيروح

 .مشخص خواهد شد هايدر هنگام سخت يهر کشور يمعتقدند دوسو واقع
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از کافه رفتن و قدم زدن تو  هصورت ک نیبه ا ،رنيچند روز همه جَوگ ،بعد از کرونا ب(
 دهگريبرم زيبعدش بازم همه چ يلو دوننيم روهگیو قدر همد برن... لذت ميو ابونيخ
  .کنهيم وونهیو درمون ههم يو روزمرگ يروال عاد هب

گران ن رایز ،کرد يآلمان خودکش الویا یيدارا ریوز؛ کرونا ليبه دل يخودکش نياولج( 
ند. او باره را برآورده ک نیت مردم در ااکرونا مقابله و انتظار يمنف راتي أبود نتواند با ت
را اعالم کرده  يخودکش ليدل يانوشتهبا دل ،قطار انداخو و قبل از آن لیرخود را در 

 بود.

و اگر  نهیترسونآ يروش خودکش نیکه ا کردميم فکر نیبگم بارها به ا تونميمن م د(
 تهش کامالً منصرف يو اون صدا ویدیو نی. بعد اکنميم کارو نیبخوام انجام بدم ا يروز
 . هکشيخودشو م ،ش بر ا ر کرونا مردنهچون کل خانواد یيايتالیا اردريليم هل ی شدم

 هخانواد. موضوع 0ـ2ـ5

، تا رمينم مونيهمکار ةادام يبرا میقرارداد ببند اياگه زنگ بزنن که لطفاً ب يحتالف( 
 .سويتر ن. از جون مامان بابام مهممونميآخر کرونا هم خونه م

ل مثل قب گهی. دشنياز هم دورتر م ليا و فامهدمآپساکرونا!  يايدر دن کنميحس مب( 
ساعته تو رستوران و کافه هی ۀساد يدورهم هی هايمهمان دیو شا رنيمسافرت خونه هم نم

 .هبش
 گهيم زنهيساعو زنگ مهبمامانم دم کرونا گرفتن. يخانوادگ مونیيروهروب هیهمسا ج( 
 تو. اديتو ببند کرونا مهخون ۀپنجر
ه اسو. چندشنب دونمينم يچک نکنم، حت میاسو. اگر تقو نهيروز چندم قرنط دونمينمد( 

چهار ساعو ، سهرميگيم هيور روحاون ورنیدل و دماغ ندارم. اگر هم از ا گهید نکهیفقط ا
. فقط لهيتعط يمعاشرت يهاشنيکيفينات ة. همیيدووم نداره. دوباره رفتم تو مود تنها شتريب
بود. فکر کنم  ياچه کار مسخره گميخودم م شيو بعد پ کنميم شر يزيچ هی اميم نجایا

 يگرفو. مخصوصاً برا ميخواه دیشد يها، دپرشني، افسردگمیرياگر بر ا ر کرونا نم
. انقدر حساس شدم که با میاگهیکشور د هی، ميکنيم ي، تنها زندگمیيکه تنها یيماها

ه روزام شد نیا ي. تنها دلخوشدمي، کنترل خودم رو از دسو ميلکانگو نیترکوچک
، من مينيقراره تو خونه بش يادامه داشته باشه. اصالً تا ک يتا ک دونمي. که اونم نميآشپز
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وند ادامه ر نی. ارميگيدارم دپرشن م دونميو خودم م ستمين ينينشو خونه یيهاتن اصالً آدم
 رفتار کنم. يبا خودم چجور رارهتهش ق دونميداشته باشه، نم

 مدیریت بحران. موضوع 0ـ2ـ5

هفته رو کنسل  نیکرونا، تور ا وعيموجود از ش يهايبا توجه به نگران ؛زیهمسفران عزالف( 
شده،  شتريشدگان که باومده و آمار کشته رونيکه ب يضيبه اخبار ضدونق. باتوجهمیکرد

 ،م باشهه الزو اگ میديبه خرج م يشتريب ويرو حساس شيپ ينسبو به کنسل کردن تورها
هيو توص دي. لطفاً مراقب خودتون باشميکنيرو کنسل م تمام تورها ،طیراتا زمان بهبود ش

 .دیريبگ يرو جد يپزشک يها

امروز  ،وزارت بهداشو يسخنگو ،جهانپور انوشيک. فردا سر کار رفتن ممنوع اسوب( 
 تابع دیارل بامش ي( گفو تمامنیفرورد 10مشارل از روز شنبه ) يآراز به کار برخ ۀدربار

 مصوبات ستاد مقابله با کرونا باشن. 
 ةاعالم کرد که نام يجمهورسيبه رئ ي،ادر نامه ،بهداشو ریوز .کرونا يرساناطالعج( 

مقابله  يتاد ملس گاهیو جا ويبا نقش، مسئول ،مشارل يةکل یيبر بازگشا يمبن ،وزارت صمو
 .ددار رتیبا کرونا مغا

را گرفته اسو.  شرفويو پ يافتگیتوسعه انيدامن مدع شتريب کرونا روسیو ينحس ایگود( 
ر اسفناک بهداشو د وينشان از وضع ،سرعو وحشتناک نیبا ا ،کرونا يماريب وعيش

 دارد. زيظاهر تمبه يکشورها

 مذهبي. موضوع 5ـ2ـ5

 ... برايونشيکه مشکل افتاده تو زندگ يکسان ... برايشکسته يهادل يبرا ميدعا کنالف( 
، وامخيهمه آرامش م ياز تو برا ا... خدایرو از دسو دادن زانشونیکه عز ير بازماندگانصب
 قسمو کن. روسیاز کروناو يخال يايدن

را  ينیاجتماعات د نياسو و مؤمن ليها و مساجد و نمازجمعه تعطکه حرم يدر دورانب( 
 کیو زن را در  مرد 111 سيپل ،اندکرونا لغو کرده يماريب وعياز ش يريشگيخاطر پبه
 کرد!  ريدستگ اریمختلط شبانه در شهر يپارت
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آن و و خوندن قر و روزهنماز قضا  میوقو ندار گفتنيکه م ي ابو کرد کسان کرونا#ج( 
دادن  ماه فقط لم کی ن... بهانه بود، چون تو ایبخونم... و يمطهر آقاي و کتاب البالرهنهج

 .ندکنيارسال م امياز ترس دارن پ يتو مجاز
اسو و  هيفاسق تنب يکفار عذاب اسو، برا يکرونا برا روسیو ؛نیعالم د نیا اناتياز بد( 
 مسلمان رحمو! يبرا

 
« اجتماعي»و « داخليلسياسي»( مشخص اسو، دو موضوع 1طور که در جدول )همان

 «تبليغات»از نظرات در پيکرۀ نظرات کروناي بوده اسو. موضوع  ٪25محور حدود 
نظرات( را در پيکرۀ مذکور به خود اختصاص داده اسو.  ٪2/1) از نظرات کمترین حجم

موضوع مستقيماً  10موضوعي که درمورد بيماري کرونا مطر  شده اسو، تعداد  25از ميان 
لي اخبار داخ»، «مدیریو بحران»اسو:  گيري آن مربوطبا خود ویروس کرونا و ماهيو همه

، «کرونا تشخيص»، «بهداشتي»، «گذاري اجتماعيفاصله»، «الملل کرونااخبار بين»، «کرونا
این موضوعات «. کرونا و زندان»و « هاي کرونایيپویش و هشتگ»، «پزشکي»، «درمان»

 شده در پيکرۀ نظرات را به خود اختصاص داده اسو.از حجم نظرات مطر  ٪15بيش از 
اسو و  تان مشترکدانيم زبان فارسي بين کشورهاي ایران، افغانستان و تاجيکسمي

 هايایران، افرادي از دو کشور دیگر نيز نظرات خود را در رسانه عالوه برممکن اسو 
 ٪55/2«  افغانستان»اجتماعي انعکاس دهند. با استخراج موضوعات، مشخص شد موضوع 

اختصاص داده اسو که معرف نظرات به زبان فارسي در افغانستان در  از نظرات را به خود
 ت به زبان فارسي در ایران اسو.کنار نظرا

 ها. نتایج تحلیل هشتگ0ـ5
هشتگ در نظرات یافو شد که بدون  130٫152، شدهدر پيکرۀ نظرات کروناي بررسي

هشتگ در  13٫130ماند. از این تعداد،  هشتگ باقي 10٫315تکرار، تعداد  درنظرگرفتن
هشتگ بيش از  201 تعدادو  ورفته اس( فقط یک بار به کار ٪31/10طور نسبي نظرات )به

هشتگ پرکاربرد در نظرات گزارش  10(، فهرسو 5بار تکرار شده بودند. در جدول ) 100
هشتگ اول بر موضوع کرونا متمرکز اسو و خود هشتگ کرونا، یعني  1شده اسو. 

 کرونا، بيشترین کاربرد را داشته اسو. #
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 هشتگ پرکاربرد در نظرات 01. فهرست 0 جدول

 هشتگ تعداد بیدرصد نس
درصد 
 نسبی

 هشتگ تعداد

 کرونا# 21112 45/11 ویروس_اکرون# .145 5/1.

 کروناویروس# 2119 41/1 دهیممی_شکست_را_کرونا# 1515 59/1

 ایران# 2.54 44/1 بمانیم_خانه_در# 1222 54/1

 کرونا_ویروس# 2259 55/1 غرب_سراب# 11.1 51/1

 قرنطینه# 1211 15/1 تهران# 1125 51/1

شود به بررسي وجود رابطه بين موضوع و تحليل دیگري که در این پژوهش ارائه مي
پردازد. براي این هدف، از ضریب همبستگي پيرسون هاي مرتبط با آن موضوع ميهشتگ

توضيح داده شد، امتياز ضریب همبستگي  1ل1طور که در بخش شود. هماناستفاده مي
 سو. در این پژوهش، اگر امتياز ضریب همبستگي پيرسونا -1تا  1پيرسون عددي بين 

هرچقدر امتياز  ارتباطي بين موضوع و هشتگ وجود ندارد؛ گونهچيهصفر باشد، 
ميل کند، رابطة  -1ميل کند، این ارتباط بيشتر اسو و اگر به سمو  1آمده به سمو دسوبه

ر نمایش آن هشتگ دمعکوس ميان آن هشتگ و آن موضوع برقرار اسو که بيانگر عدم 
هایي که باالترین ضریب همبستگي پيرسون را با (، هشتگ5در جدول ) آن موضوع اسو.
 اند.اند گزارش شدهموضوع داشته

شده بين اکثر هاي کشف(، همبستگي5شده در جدول )براساس نتایج گزارش
منطقي  نشده توسط کاربراهاي انتخابشده از پيکرۀ کرونا و هشتگموضوعات استخراج
 «سالمو_جهادگران#»و هشتگ « پزشکي»، بين موضوع مثالعنوانبهو معنادار اسو. 

همبستگي باالیي وجود دارد؛ به این معنا که این هشتگ، در اکثر مواقع، در نظرات، مرتبط 
، به کار «اجتماعي»و « سياسي»به کار رفته و در سایر موضوعات، مانند « پزشکي»با موضوع 
 .نرفته اسو

؛ به ونشده اسرکر اسو این ضریب همبستگي براي تمام موضوعات استخراج شایان 
 و« داستانک»، «رسانه»، «تشخيص کرونا»این معنا که بين برخي موضوعات، مانند 

کاررفته براي آنها همبستگي وجود ندارد و ضریب هاي به، و هشتگ«آميزتوهين»
 صفر اسو. ددر حدو هاهشتگهمبستگي بين این موضوعات و 
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 . همبستگي میان هشتگ و موضوع نظرات5 جدول
 موضوع هشتگ موضوع هشتگ

 اجتماعی مرگ#خانگی، _قرنطینه#قرنطینه، # درمان بهداشت_وزارت#قوی، _ایران#

 انتخابات#نوروز، _عید#رأی، #
رویدادهای 

 پیرامون

قوی، _ایران#غرب، _سراب#
آمریکا، #مرز، _بدون_پزشکان#

 تحریمایتالیا، #

اخبار 
الملل بین

 کرونا

فیلم، #استقالل، #فوتبال، #
 موسیقی#

 سرگرمی
کوویید، #بهداشت، _وزارت
 کرونا_ویروس#

اخبار داخلی 
 کرونا

امید، #تحریم، #رأی، #آزادی، #
سپاه، #اسالمی، _جمهوری#
 سراسری_اعتراضات#ایران، #

 افغانستان Afghanistan#افغانستان، # داخلیاسیاسی

غرب، _سراب#راق، ع#
چین، #ترامپ، #آمریکا، #

 امریکا#

 اقتصادی دولت#تحریم، #تولید، _جهش# خارجیاسیاسی

 قرنطینه#بمانیم، _خانه_رد#
گذاری فاصله

 اجتماعی

پیشگیری، #ویروس، #الکل، #
 کرونادرایران#ماسک، #

 بهداشتی

 کرونا و زندان تبریز#

پرستاران، #سالمت، _جهادگران#
پرستار، #سالمت، _مدافعان#

 کرونا_علیه_باهم#

 پزشکی

مجلس، #روحانی، #
کرونا، #بهداشت، _وزارت#
 _شماره#کرونا، _ویروس#

دولت، #رهبری، #، 4151
روحانی، _حسن#

 کرونا_علیه_هم_اب_همه#

 کروناویروس#کرونادرایران، # مدیریت بحران
پویش 
 کرونایی

کربال، #ظهور، #زمان، _امام#
 اخد#

 مذهبی
محب، _بوتیک#شلوار، #تیشرت، #

 boutiquemoheb#کاپشن، #
 تبلیغات

نو، _سال#عید، #نوروز، #
بمانیم، _خانه_رد#
 میمانیم_خانه_رد#

 خانوادگی خانگی_قرنطینه#قرنطینه، # نوروز
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 بندیگیری و جمع. نتیجه6

هاي اجتماعي تویيتر و نهاز رسا هاآوري نظرات و پيامدر این پژوهش، تالش شد با جمع
پيکرۀ نظرات » امبه ناینستاگرام و انتخاب موارد مربوط به کرونا، یک پيکرۀ زباني تخصصي 

پردازش پيش پس ازکاربران این دو رسانة اجتماعي تهيه شود.  هاياز نظرات و پيام« کرونا
ليل محتوایي این حالگوریتمي در تحليل گفتمان، به ت گيري از یک شيوۀ، با بهرهاین پيکره

موضوع  25آنها، پرداخته شد. هاي نهان در بندي نظرات، براساس موضوعپيکره و خوشه
سط هاي با احتمال باال، توانتزاعي از پيکرۀ کرونا استخراج شد و هر موضوع، براساس واژه

 تري را برايبس شدهشناسي پردازشي معرفيزني شد. این پيکره و روشناظر انساني برچسب
در  که آورده اسوانساني فراهم مختلف علوم هايمتفاوت متخصصان حوزه هايتحليل

 هادر بررسي محتواي نظرات و هشتگهاي ممکن این پژوهش، فقط به دو نمونه از تحليل
 پرداخته شده اسو.

آن  يآمده از پردازش موضوعدسوو آمار به «پيکرۀ نظرات کرونا»ي هاداده يبررس با
ي و سازرساني، آگاههاي اجتماعي اطالعکه اگرچه رسالو رسانهکرد زني انهگم توانيم

 ٪25و تبادل نظر دربارۀ آنها حدود « اجتماعي»و « سياسي»نشر اطالعات اسو، موضوعات 
. این به آن مفهوم اسو که در جامعة ایران، گرفته اسورا در بر از نظرات در این پيکره 

نا بيماري کرو گيرييش از هر موضوعي، مانند شيوع همههاي سياسي و اجتماعي بدردره
هاي مورد توجه اسو و رسانه دهد،الشعاع قرار ميکه سالمتي آحاد جامعه را تحو

موضوعاتي که در . آورده اسواي را براي ابراز این دسته از نظرات فراهم اجتماعي زمينه
ود طيف بگيري مربوط ک همههاي یاین پيکره مستقيماً به خود ویروس کرونا و ویژگي

مدیریو »این موضوعات، از ميان  .خورد الي نظرات به چشممتنوعي داشو که در البه
جتماعي هاي ااز بيشترین اهميو نزد کاربران برخوردار بود. امکاناتي مانند رسانه« بحران
اسو  يیک رسانه، به رسالو اولية خود که همانا نشر اطالعات و آگاه در شکلتواند، مي

ه ب رساني استفاده وهاي اجتماعي براي اطالعتوان از ظرفيو رسانهرو، ميبپردازد. ازاین
 کمک کرد.گيري افزایش سطح دانش عمومي افراد جامعه در شيوع یک همه

ها گها چنين نتيجه گرفته شد که این هشتاز رابطة همبستگي بين موضوعات و هشتگ
هانه، از محتواي معنایي فشردۀ آن براي توصيف یک متن اند و کاربر، آگاتصادفي نبوده
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طلب کمک م وضو  بهتواند ها ميرو، استفادۀ صحيح هشتگکند. ازاینکوتاه استفاده مي
 شایاني کند. 

ي رایانشي براي بيان وجود رابطة معنایي راهکاردستاوردهاي مهم این پژوهش یافتن 
ن شده براي آن اسو. ایهاي تعریفهشتگبين محتواي یک متن کوتاه )موضوع متن( و 

بندي هاي آتي باشد، به این صورت که امکان خوشهساز پژوهشتواند زمينهدستاورد مي
 شده و همچنين، پيشنهادبراساس مطلب نوشته بيني خودکار هشتگها، پيشهشتگ

زایش فخودکار هشتگ مناسب براساس متن به کاربر فراهم شود. وجود چنين امکاناتي به ا
 .انجامدانسجام دروني بيشتر در متن کوتاه مي

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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