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نقش توییتر در مبارزه با ایست قلبی: تحلیلی از توییت های مربوط به ایست قلبی و
احیا در توییتر

امروزه اهمیت و ضرورت شناسایی و پیشگیری انواع بیماریها و حوادث طبیعی در شبکههای اجتماعی از

جمله توییتر به یکی از موضوعات پژوهشی و تحقیقاتی مهم مبدل شده است. ایست قلبی که بیگمان یکی

از خطیرترین وضعیتهاست، نیاز به اقدام فوری و سنجیده جهت حفظ حیات بدن دارد. این اقدامات باید بر

اساس پروتکلهای خاصی صورت گیرد که الزمه اجرای آن کسب دانش زمینهای، آموزش مهارت و تجربه

فرد احیاءگر میباشد، بنابراین مدیریت، استانداردسازی و آموزش فرایند احیاء قلبی- ریوی که در توییتر به

آن پرداخته شده است، از بعد آموزش همگانی اهمیت زیادی دارد.

هدف از این پژوهش آگاهی و شناخت راههای مبارزه با ایست قلبی و امور مربوط به آموزش احیاء از طریق

تحلیل محتوایی، موقعیت جغرافیایی و تحلیل احساسی توییتهای مرتبط از توییتر است. با استفاده از رابط

برنامهنویسی توییتر و کلمات کلیدی، دیتاست مربوط به ایست قلبی و احیاء جمعآوری شد و درمجموع

تعداد 36592 توییت از 17943 کاربر منحصربفرد در بازه زمانی 15 نوامبر 2016 تا 28 ژانویه 2017

دریافت شد. با تجزیه و تحلیل توییتها و دستهبندی موضوعات، توسط نرمافزار Mallet موضوعات استخراج

شدند که مهمترین آنها عبارتند از: مؤسسات آموزشی، کمکهای اولیه، تولیدکنندگان و فروشندگان

محصوالت و راههای مبارزه با ایست قلبی و تالش برای احیاء. نتایج تحلیل توییتها نشان میدهد در زمینه

آگاهیرسانی، گروه سازمانها با توجه به دنبالکنندگان آنها تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر گروهها

داشته است. انجمن قلب آمریکا از برجستهترین مؤسساتی است که در زمینه آموزش گامهای مؤثری

برداشته که باال بودن سطح آموزش این کشور هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی را نشان میدهد. در

تحلیل موقعیت جغرافیایی کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان باالترین رتبه در آموزش را به خود اختصاص

دادهاند. از اینرو کسانی که در مناطق بهدوراز امکانات و شرایط نامناسب به لحاظ ارتقاء آگاهی و آموزش

هستند میتوانند از پتانسیل شبکه اجتماعی توییتر در امر آموزش بهره الزم را ببرند.
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Twitter's role in the fight against heart failure: an
analysis of cardiac arrest and resuscitation related
tweets on Twitter
Today, the importance and necessity of identifying and preventing various types of diseases
and natural disasters in social networks, such as Twitter, has become an important research
topic. Cardiac arrest, which, of course, is one of the most serious conditions, requires
immediate and meticulous action to preserve the body's health. These actions should be
based on specific protocols that need the acquisition of field knowledge, skill training and
the resuscitator experience, to be accomplished. Thus, the management, standardization and
training of the cardiopulmonary resuscitation process that has been addressed on Twitter, is
so important from public education point of view.
The purpose of this study is awareness and identifying ways to confront cardiac arrest, as
well as, related resuscitation education issues, through content analysis, geographic location
and  emotional  analysis  of  linked  tweets  of  Twitter.  Using  the  Twitter  programming
interface  and keywords,  a  data  set  connected to  cardiac  arrest  and resuscitation was
collected, and a total of 36,592 tweets were received from 17,943 unique users since
November 15, 2016 until January 28, 2017. By analyzing the tweets and categorizing
topics,  the most important extracted topics by Mallet's  software,  include:  educational
institutions, first aid, manufacturers and sellers of products and ways to combat cardiac
arrest beside efforts to recover. The results of the analysis of tweets show that in the field
of  awareness,  the  group  of  organizations,  because  of  their  followers,  has  had  more
impression rather than other groups. The American Heart Association is one of the most
prominent institutions that have taken effective steps for education. So, this shows the high
level of education from both aspects of quantitative and qualitative, in this country. In
analyzing the geographical location, the countries of America, Canada and England have
the  highest  rank  in  education.  Therefore,  individuals  who  live  in  the  regions  with
inadequate facilities and conditions in terms of awareness and education can take advantage
of the potential of the Twitter social network in education.
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