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Abstract 
Over the last two decades, the media landscape in the world has changed due 
to the use of the internet and mainly the development of online social 
networks (OSNs) and has dramatically affected media production, 
distribution, and consumption. Hence, media planners should carefully 
identify appropriate measures in the decision-making process. The first step 
to change the processes is the information obtained through performance 
measurement. In this article, the performance of broadcast media has been 
measured on Instagram and Soroush using CCR and BCC models in data 
envelopment analysis (DEA). Results have been measured in the form of 
input and output-oriented, which are called company activity level and 
audience response level. Then, the results of the two models have compared. 
In fact, the performance of each unit in the optimal use of resources (inputs) 
to produce outputs (outputs) has been evaluated. In this research, the 
statistical population is Radio and TV channels, and these organizations are 
considered as decision-making units (DMUs). Results show that a number of 
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units have been identified as efficient on both company activity and audience 
response level implementing CCR and BCC models. As well, some others 
have been identified as efficient in implementing the BCC model. Then, the 
efficient units have been ranked using super-efficiency analysis. Finally, 
some inefficient DMUs have been identified on each OSN individually and 
an appropriate strategy has been introduced in order to improve the 
performance of inefficient units. This pattern will help media managers in 
order to identify inefficiency factors in comparison to competitors and will 
become an efficient DMU. 

Keywords: Performance Measurement, Data Envelopment Analysis (Dea), 

Broadcast Media, Social Networks. 
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با  نیآنال یاجتماع هایپخش در شبکه هایعملکرد رسانه یابیارز

  اهداده یپوشش لیتحل هایاستفاده از مدل

 

 

انییقیحقهیهان
و اقتصاد، واحد علوم و  تیریمد یدانشکده ،ایرسانه تیریمد یدکتر

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق
 

فهخلیمالیمحسنرستم
دانشگاه  قات،یواحد علوم و تحق ه،پای علوم دانشکده یاضیگروه ر اریشدان

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 

فریمحمدسلطان
و  یعلوم انسان ات،ادبی دانشکده یگروه علوم ارتباطات اجتماع اریدانش

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یاجتماع

  چکیده
رسانهانچشم دههداز جهانطیدو بهايدر عمدتاًياخیر اينترنتو از هاييشبکهتوسعهدلیلاستفاده

يتأثیرگذاشتهايتولید،توزيعومصرفرسانهگیريبرنحوهطورچشمبه،تغییرکردهواجتماعیآنالين

بهگیريبايستدرفرآيندتصمیمايمیريزانرسانهبرنامهرونياست؛ازا دقتشناسايیاقداماتمناسبرا

دراينشود.حاصلمی«ارزيابیعملکرد»ها،اطالعاتیاستکهازطريقاولینقدمبرايتغییررويهکنند.

CCRهايبااستفادهازمدل)اينستاگراموسروش(هاياجتماعیهايپخشدرشبکهمقاله،عملکردرسانه

نتايجدردوماهیتوروديوخروجیهاارزتحلیلپوششیدادهدرBCCو کهسطح-يابیشدهاست.

ارزيابیونتايجحاصلازاجرايدومدلمقايسه-فعالیتسازمانوسطحپاسخمخاطباننامیدهشدهاست

ها،ارزيابیيبهینهازمنابعبرايتولیدستادهدرواقع،عملکردهريکازاينواحدهادراستفادهشدهاست.

است شبکهجامعه.شده پژوهش، اين در آماري بهي که است تلويزيونی و راديويی واحدهاي عنوان

اجراينتايجنشانمیاند.گیرندهدرنظرگرفتهشدهتصمیم با وCCRهايمدلدهدتعداديازواحدها

BCCمدلاند؛امابااجرايکارابودهطورمشترکدرسطوحفعالیتسازمانوپاسخمخاطبان،بهBCC

شناسايیشده کارا سپسبهواحدهايديگرينیز رتبهاند. واحدهايکارا ابرکارايی، بنديکمکتحلیل

منظوربهبودعملکردهاياجتماعیشناسايیوبهاند.درنهايت،واحدهايناکارادرهريکازشبکهشده
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اينالگوبهمد ايکمکخواهدکردتايرانرسانهواحدهايناکارا،استراتژيمناسبپیشنهادشدهاست.

عواملناکارايیخودرادرمقايسهبارقباشناسايیکردهوبهواحديکارا،تبديلشوند.

 یاجتماع هایپخش، شبکه هایرسانه ها،داده یپوشش لیعملکرد، تحل یابیارز :ها واژهکلید

..نیآنال
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 مقدمه 

بهرسانهفناوري دهايجديد تحول حال شیوهسرعتدر و صنعترسانه ارتباطاتر ي

به دهه چند باشد قرار اگر است. برگرديمجمعی گذشته هیجان، انگیزترينتلويزيون

بهفناوريپیشرفت را جامعه و سابقهايبیشیوهبود امروزهتأثیرتحت، داد. قرار شاهد،

1هاياجتماعیآنالينتحولمشابهیازطريقاينترنتوظهورشبکه ،.درحقیقتهستیم.

شبکه را جامعه تا هستند آماده اجتماعی شکلهاي اساسییبه دهند. تغییر يگستره»تر

بهلحاظهايیهستندکهسرعتانتشارباالوگردشآزاداطالعاتظرفیت،پوششجهانی

رسانه در دارنديهافنی وجود جديد تعاملی خجیر« و )خانیکی ،1931 صنايع39: .)

رسرسانه با کردهانهاي برقرار ارتباط جديد تعاملی دوسويههاي جريان مزاياي از و اند

مصرف با بهارتباطات دسترسی امکان و شبکهکنندگان انبوه اجتماعیمخاطبان هاي

آنالين می، مصرفاستفاده کنند. به مداوم دسترسی خواهان نیز وکنندگان محتوا

دهندگانارائه تغمجبور شیوهرییبه کسبهادر شرايطیي چنین در هستند. خود ،وکار

شرکت دنبالها موقعیتبه به دستیابی و سودآوري پايداري از اطمینان بین هايتعادل

 هستند. اينچالشدوگانه»رقابتیجديد برايحل میشرکت، هدفمندبايستبهها طور

(.Jantunen et al., 2018: 251«)هايخودراگسترشوياتغییردهندمنابعومهارت

کردهاستکهدرزمانمناسبازراوادار.2ايهايرسانهسازمان،اگرچهاقتصادبازار

ايدرهايرسانههايمديريتسازمانامايکیازچالش،مندشوندهايجديدبهرهآوريفن

ايران ، درفضايمجازياستکهفعالیتبسیاريازاين«هايقانونیچارچوب»مرتبطبا

تحتسازمان را تأثیرها وجود با است. ،هايعمومیيرسانهاستفاده»برتأکیدقرارداده

جامعه و فنخصوصی از مشارکتآوريمحور ايجاد براي ارتباطات و اطالعات هاي

نبودبسترهايمناسبدرتحقققانوندسترسی،(1931:31،)يونسکو«هاشهروندانبارسانه

ا در اطالعات به همکارانآزاد و )يعقوبی يران ،1933 به39: نگاه نوع همچنین و )

هايارتباطیوسیاستفیلترينگدرايجادمحدوديتدرفضايمجازيدرکشورفناوري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Online Social Networks (OSNs) 

2.  Media organizations 



 0022زمستان| 08شمارة |مهفتسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 070

مخاطباندائماًوکارهاهاوکسب(سببشدهاستکهبسیاريازسازمان1931:132،)سعد

هاايازاينشبکهيحرفهنامراستفادهدعوتنمايندواي،هايجايگزينخودرابهپلتفرم

باچالشمواجهکردهاست. هايسازمانصداوسیمانیزباتوجهبهمخاطراتوفرصت»را

فضايجديد هزينه، استکه داده قرار کار دستور در واقداماتیمتمرکزيرا هايزياد

 را کم همراهکارايی استبه داشته جهرمی« )اکبرزاده بااي1933، حالن(. ازنمی، توان

ايهايرسانهسازمانباألخصهاوهايتعاملیجديدبرايسازمانمزاياياستفادهازفناوري

پوشینمود.چشم،درجلبمشارکتمخاطبان

بهرقابتسازمان توجه ازشبکهيجهانیدرعرصهايهايرسانهبا استفاده هايدر

طورپیوستهعملکردبايستبهايمیيررسانهيکمد،عنوانيکمزيترقابتیاجتماعیبه

شبکه اين از بهینه استفاده در را خود هايسازمان کند. ارزيابی مقالهتعاملی اين ،در

رسانه برونهايپخش)شاملشبکهعملکرد تلويزيونیو مرزيهايسراسريراديويیو

 اينپژوهش-سیما( در آنکه واحدهايتصمیمها 1گیرندهرا يکاز-نامیمیم. هر در

درتحلیلBCCوCCRهايهاياجتماعی)اينستاگراموسروش(بااستفادهازمدلشبکه

داده 2هاپوششی . ، سطح دو در مدل دو اين اجراي از نتايجحاصل و فعالیت»ارزيابی

9«سازمان . مخاطبان»و 1«پاسخ . است. شده تيدرنهاتحلیل عواملبه، شناسايی منظور

يتکنیکبینانهارزيابیواقع»لیبهدلاستراتژيمناسبپیشنهادشدهاست.،اکارايیواحدهان

داده پوششی روشتحلیل نسبتبه دانايیها و )فرهنگی ديگر هاي ،1932 :199») اين،

ايکمکخواهدکردارزيابیکنندکهآيادراستفادههايرسانهتکنیکبهمديرانسازمان

نوعیجايگاهخودراکنندوبهصورتکاراعملمیرقبابهبهنسبتیجديدازمنابعتعامل

چشم انتخاباستراتژيدر همچنیناينتکنیکدر ارزيابینمايند. کلیرسانه وانداز ها

سودمندخواهدبود.،بندياهدافعملیاتیاولويت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Decision-Making Units (DMUs) 
2.  Data Envelopment Analysis (DEA) 
3.  Company activity level 

4.  Audience response level 



 072|وهمکارانانییقیحق...؛یاجتماعهايپخشدرشبکههايعملکردرسانهیابيارز

 

 ی تحقیق. مبانی نظری و پیشینه2

 تعریف مفاهیم -0-2

يکتقسیم کلیبدر ندي رسانهرسانه، گروه سه به چاپیهايجمعی 1هاي . هايرسانه،

2پخش 9هايجديدورسانه. (.Zikmund and D'Amico, 2002: 373شوند)تقسیممی.

شودونوعیياولبهتلويزيونوراديواطالقمیهايپخشياالکترونیکدردرجهرسانه»

 دسترسی براي کاربر که است رسانه از آن اتصالبه داردبه نیاز الکتريکی اگرچه،

(.Saleh et al., 2018: 46«)اندهايپخشمبتنیبروبنیزگسترشيافتهصورتبرنامهبه

پیترز دورام 1جان .(1333) پخش»، مخاطبان« به تصويري يا صوتی محتواي توزيع را

دهازطیفالکترومغناطیسیالکترونیکیبااستفایجمعارتباطيپراکندهازطريقهررسانه

(.Tang, 2016: 68است)تعريفکرده،.3«مدليکبهچند»)امواجراديويی(در

هايرسانه،ياطالعاتوسرگرمیهايسنتیبهانتقاليکطرفهرغمتمايلرسانهبه

 هستند. برخوردار چندسويه يا قابلیتارتباطاتدوسويه از و تعاملیبوده درواقع،جديد

سا سنتی ارتباطات عمودي سمتختار رسانهبه اين و است يافته تغییر افقی هاساختار

امکانشیوه را ارتباطات جديد ساختههاي پذير »اند. جديدرسانه»اصطالح هاي طوربه«

داردکهتوسطرايانه امکاناتیاشاره وارتباطاتازراهخاصبه دور)شاملاينترنتوها

برنامه همه در استهاي شده ايجاد )دسترسآن( »Watson and Hill, 2012: 196.)

هايسايتاندازيوباينترنتعالوهبرچندينفرصتجديدبرايارتباطاتجمعیباراه

اجتماعیشبکه هاي شبکه، است. کرده بازتعريف را جمعی اجتماعیارتباطات ،هاي

دههپديده دو در که هستند فناورانه پاي و رشد اخیر شبکهیشرفتداشتهي اين ،هااند.

3«کاربرپسند»اصطالحهايبههاوبرنامهسايتوب دهندتاهستندکهبهکاربراناجازهمی.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Printed media 
2.  Broadcast media 

3.  New media 

4.  John Durham Peters 

5.  One-to-many model 
6.  User-friendly 
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یمبتنيعنوانابزارهاهابهاينپلتفرم»يآنهمکاريداشتهباشند.درتولیدمحتواومبادله

 و ايدئولوژيک بنیان بر اينترنت فناوريبر هستنداستوا2.1وب )ر »Kaplan and 

Haenlein, 2010: 60 وب هم2.1(. نشست يک در که است بینمفهومی انديشی

(.اينوبO’Reilly, 2005, websiteآغازشد)،(2119درسال).1ايهايرسانهشرکت

 به معروفاست «وبمشارکتی»که نیز سرويسبه، دوم اينترنتنسل اطالقهاي محور

ازيکروندرسانیراشودکهاطالعنسلیازوبمحسوبمی،2.1بودرواقعشود.می

بهيک طرفه تعاريف است. نموده تبديل مشارکتی شبکهشدهارائهيکحرکت هاياز

خجیر و )خانیکی اجتماعی ،1931 :93-91) ، بر ونیز بودن تعاملی ويژگی دو

اشتراک اندداشتهتأکیدگذاري . اجتماعشبکه»درواقع، مخاطبانهاي براي را فرصتی ی

می فراهم را سازمانی اطالعات تا )نظیرآمدهدستبهکنند مختلف طرق از و آورند

«هاباشندگذاشتن(درتعاملباصفحاتمجازيسازمانبهاشتراکنظردادنو،پسنديدن

(Xu, Wei, and Zhao, 2016: 376.)

هايسنتیمصرفرسانهکهیحال،در(Stoll, 2020, websiteايستاتیستا)بهگزارش

هاياجتماعیواينترنتدرعصرديجیتالشبکه،افتهيکاهشمانندراديوومطبوعاتچاپی

میزانکاربراناينترنتدرسراسرجهانرا،(1نموداراياهمیتيافتهاست.)طورفزايندهبه

کهاينتعداددردهد(نشانمیwebsite, 2018, Feldman()2111-2111)هايسالبین

(رسیدهاست.website, 2020, Clementمیلیاردکاربر)1.34(بهبیشاز2121آوريل)

هاياجتماعیدرسراسرجهانمیلیاردنفرازشبکه9.3(بیشاز2121درسال)،همچنین

میلیارد11/1(بهحدود2123درسال)هاآنشودتعدادبینیمیاندکهپیشاستفادهکرده

( يابد افزايش website, 2020, Clementنفر کاربراننکهيباوجودا(. از دقیقی آمار

ايراندردستنیستشبکه هاياجتماعیدر ،( درHootsuite, 2019, websiteآمارها )

                                                                                                                                        
نامند؛اگردرک،يادگیري،(میUser friendlyسايت،محصولوياسرويسراکاربرپسند)افزار،وبيکنرم.1

 (.webster, website-Merriamاستفادهوارتباطباآنبرايکاربرانومخاطبانآسانباشد)

2. O'Reilly & Media live International 
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میلیون14،درصد(کاربراينترنتدرايران13میلیون)49دهداز(نشانمی2113ژانويه)

هاياجتماعیهستند.شبکهدرصد(کاربرفعال34)


 )به میلیون( 2110 -2108های  میزان کاربران اینترنت در سراسر جهان بین سال .0نمودار 

 (Feldman, 2018)منبع: 

استفاده از هاياجتماعیيشخصیازشبکهگذشته منظورکارهايمختلفنیزبهوکسب،

بهره )مزيترقابتی»مندياز »Holsapple, Hsiao, and Pakath, 2018: 32) به، شروع

شبکه از کردهاستفاده اجتماعی هاي بلوک»اند. از ارزيابیيکی براي ساختاري هاي

اندازهگستردهبهچهمعنیکهمخاطباننيبها-.1«گیريمشارکتاندازه»،هاعملکردرسانه

محتواي با عمیق آنو هستندها )باشدمی-درگیر »Learning for Action, 2013: 5.)

( فودور )2111هافمنو )Hoffman and Fodor, 2010: 41) ييبازدهجهتمحاسبه،

شبکهسرمايه در کردهگذاري پیشنهاد اجتماعی میهاي مديران که بهاند جايبايست

شبکهگیريسرمايهاندازه )گذاريدر دالر عنوانبههاياجتماعیبه فروشمثال، کاهش،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Measuring engagement 
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(رامدنظرقراردهندکه.1نظراتمثال،عنوانبهرويکردهايی)،مبازار(هزينهوافزايشسه

..2ارتباطبرقرارکردهاستهاآنوکارکنندهتاچهاندازهباکسبدهدمصرفنشانمی

 ی تحقیقپیشینه -2-2

 حوزهیکياصوالً رانيمدموردتوجهيهااز 9«عملکردیابيارز»، مختلفيهابخش.

بهمحصوالتهاآنليها(وتبديدراستفادهازمنابع)ورودهايیآنشکاراسازمانوسنج

(1313).1نکوتوتلیس»،گیريعملکرداست.درخصوصضرورتاندازه،ها(ی)خروج

 ,Rolstadas«)تکرديريتوانمدنمى،رىکردیگتواناندازهآنچهراکهنمی،کنندانمییب

1995:169) بنابراين؛ ، در ترينتعريفسادهاگر کارايیبدانیم، را ستانده به ،نسبتداده

میزانکارايیتصمیماتمديررادرخصوصاستفادهبهینهازدرواقع«ارزيابیعملکرد»نظام

(.1941:9،دهد)طبرسامنابعوامکاناتموردسنجشقرارمی

يدرمرحله،(129-1932:121،ادبیاتمربوطبهارزيابیعملکرد)فرهنگیودانايی

 بین که 11-1341)هايسالاول طول( انجامیدبه ، براندازهتوجهمرکز گیريعملکرد

سیستم توسط مالی مرحلهمعیارهاي در و مديريتبود حسابداري اواخرهاي از دوم ي

ازسالمسئلهنيترمهم(میالديآغازگرديدوهنوزدرحالپیشرفتاست.1311ي)دهه

،سپاريبرون،نفعانازطريقجلباعتمادذي.3افزايشاثربخشیوکارايی،ن(تاکنو1332)

فناوريهاياستفادهازظرفیت»،رشدويادگیريسازمانوهمچنینهاي،سیاستمشارکت

است.«اطالعات

( تحقیقاتگذشته  Markus and Soh, 1993; Bharadwaj, 2000; Kalafutدر

and Low, 2001; McAfee, 2002)بهفناوري دراطالعات مهم ارزش يک عنوان

اطالعاتوعملکردتجاريفناوريگذاريدرنظرگرفتهشدهوارتباطبینظرفیتسرمايه

(Martinez and Perez, 2014: 712ازديدگاه ارزيابیقرار( هاينظريوتجربیمورد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Comments 
2.  Customers engage 
3.  Performance measurement 
4.  Sink and Tuttle 
5.  Efficiency 
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مديريتاستراتژيک ادبیاتمرتبطبا به توجه با است. گرفته منابعديد»، مبتنیبر .1«گاه

(Barney, 1991می نشان بنگاه در ) که میبنگاه»دهد منابعها شناسايی با توانند

(.منابعMadhani, 2010: 43«)دستآورندمزيترقابتیپايداربه،فردسازمانیمنحصربه

دارايی میشامل که هستند نامشهود و )مشهود( ملموس بهرههاي کیفیتتوانند و وري

براين بخشند. بهبود را اساسخدمات محسوبشبکه، فناورانه منبع يک اجتماعی هاي

عنوانمنبعیتعاملیبهرهگرفت.توانازآنبهشوندکهمیمی

منابعفناورانهدرسطحبازاروتحلیلتجزيههادرتحلیلپوششیداده،(2111درسال)

( همکاران و امروزنژاد است. شده (2111گنجانده ، از استفاده ارزيابی فناوريروش

 در ارتباطاترا کرده119اطالعاتو فرضیکشورصنعتیپیشنهاد )اند. نوع2111پور )

)حجم.2«پذيرانعطافشاخص»رسانهرابرايتبلیغاتدرصنعتفوالد)ايران(درحضور

ازمدلپیشنهاديخودبااستفاده.1«هايغیردقیقداده»(و.9اطالعاتارائهشدهبهمخاطبان

لوحفشرده»و«بیلبورد»دهد.نتايجنشانمیاستهانتخابکرد،هادرتحلیلپوششیداده

ارتباط،(2112يمناسبیبرايتبلیغاتهستند.ککوبلیوهمکاران)هارسانه«ايچندرسانه

پیاده بین از استفاده افزايشبهرهفناوريسازيو ارتباطاتو ورياطالعاتو در 11را

هايگذاريدرشبکهکارايیسرمايه،(2111اند.مارتینزوپرز)قراردادهموردمطالعهکشور

3اجتماعی کمکمخابراتیاسپانیايیبهشرکت113ويوتیوب(رادربوک،فیسرتوئیت).

3تحلیلابرکارايی ابیهايارزيشاخصهاآناند.ارزيابیکرده،هادرتحلیلپوششیداده.

بنديمیهاياجتماعیرادردودستهتقسیمدرشبکه سازمان)شامل«سطحفعالیت»کنند.

هاپست کردن، دنبال پاسخ، و )... و پاسخ»ها سطح )شامل« بالقوه مشتريان و مخاطبان

(.نتايجنشانMartinez and Perez, 2014: 715تعدادپیروانو...()،هاپسنديدن،نظرات

.4«کارايیتولیدي»عاملیکلیديدربهبود،هاياجتماعیآنالينفادهازشبکهدهداستمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  The Resource-Based View (RBV) 

2.  Flexible factors 

3.  The volume of supplied information to audiences 
4.  Imprecise data 
5.  The efficiency of social media investment 
6.  Super-efficiency analysis 

7.  Productive efficiency 
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همچنینشرکت است. اسپانیا هايمخابراتیدر استراتژيک، مدلیبرايارزيابیعملکرد

شبکه فعالیتدر و موسويدادهارائههاياجتماعیآنالينحضور همکاراناند. کاشیو

شبکه1931) کارايی اجتم( هلدينگهاي در را شیرپوينت( )پلتفرم سازمانی اعی

-NSBMها)ايدرتحلیلپوششیدادهيمدلشبکهگذاريتأمیناجتماعیبرپايهسرمايه

DEAياجتماعیرابرهاشبکه،تأثیر(2113ويوزائو)،خو،اند.همچنین(ارزيابیکرده

به چین در ملی ديدنی نقاط عملیاتی پوعملکرد تحلیل دادهکمک هاششی ارزيابی،

نتايجمقالهکرده چینازاند. نقاطديدنیملیدر بسیارياز استکه داده نشان ياخیر

رفتارهاي»و«ديدگاهمبتنیبرمنابع»،ياخیراند.درمقالهراندمانفنیپايینبرخورداربوده

اجتماعیپذيرششبکه 1«هاي .( ويسانی و ماريانی است. شده (2113تشريح کمکبه،

رتبهتحلیلپوششیداده مشتريانآنالينرا رابنديوکارايیهتلها هايشهررم)ايتالیا(

حقیقیارزيابیکرده )اند. همکاران و رسانه1933نیا عملکرد نیز در( هايچاپیايرانرا

به متغیرهايکمکیاندازه»کمکمدلکالسیکاينستاگرام 2«گیريمبتنیبر تحلیل. در

داده )پوششی دادهSBM-DEAها بهبود ) اند. پژوهشدرمجموع، طوربهادشدهيهاي

عنوانهاياجتماعیبهطورخاصبراستفادهازشبکهوبه«ديدگاهمبتنیبرمنابع»ضمنیبر

اند.تمرکزداشته،يکمنبعتعاملیدرسازمان

شبکه ايراننیزدرخصوصتحقیقاتمرتبطبا موارديتوانبهمیهاياجتماعیدر

يديی،تأکمکتحلیلعاملیاکتشافیبه،(1933لواسانیوخیرانديش)اشارهکرد.رمضان

داده نشان تی آزمون اطالعاتیو الگوهاي اند اخالقی، امنیتی، نظارتی، و، راهبردي

وريبهره» مهم« ريسکاز سازمانترين ورود شبکههاي به عمومی اجتماعیهاي هاي

هايضريباهمیتموضوعاترابرايکاربراندرشبکه،(1933یخوشامبیاتی)هستند.ش

هاونظراتپست،(1931اند.کیانی)تحلیلکرده،.9اجتماعیمجازيبارويکردنتنوگرافی

دريکدورهيهاکاربرانزنومردشبکه را يزمانیبااجتماعی)اينستاگراموتلگرام(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Social media adoption behaviors 
2.  Slacks-Based Measure (SBM) Model 

9 به. عرصهنتنوگرافی در رويکرديجديد شبکهعنوان پیشنهادي اجتماعی، درقالبهاي را نظراتمشتريان و ها

باشد.ها،تصورات،تصاويرواحساساتکاربراندرجوامعآنالين،میرزيابیوروشیبرايدرکنگرشکامنتا
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ياخیرنشاندادهاستارزيابیکردهاست.نتايجمطالعه،گفتمانرايجدرتحلیليهاروش

تمايل،مسائلکمترشخصیترومردانبهشخصیيهاگذاريموضوعاشتراکبهبهکهزنان

هاياجتماعیوقصديبینمتغیراعتمادبهشبکهرابطه،(1931علی)دارند.ابراهیمیوعین

تلگراميک،اندازنظرکاربراناندونشاندادهتحلیلکردههاراتداوماستفادهازاينشبکه

امنیتاطالعاتکاربرانرا،استفادهازرمزنگاريقدرتمندلیبهدلتراستکهبرنامهايمن

خانیکیوخجیر)درسطحبااليیحفظمی نیزضعفاستفاده1931کند. ايازيحرفه(

هاياستفادهچالشنيترمهمدرکشورراازهاياجتماعیووجودسیاستفیلترينگشبکه

اند.ارزيابیکرده،يمدنیايرانهاياجتماعیبرايجامعهازشبکه

 شناسی. روش3

اينپژوهش روشانجام برنامه، مبتنیبر از«ارزيابیعملکرد»ريزيرياضیو استفاده با

هادرتحلیلپوششیدادهBCCوCCRهايمدل ، هاييمدلگستردههايقابلیتاست.

داده پوششی بهتحلیل روشرا اين روشها از مطالعاتحوزهيکی در پرکاربرد يهاي

درجهانتبديلکردهاست.،«عملکردیابيارز»باألخصمديريتو

.1«کارايینسبی»آنبهکمکاستکه تکنیکیناپارامتريک،هاتحلیلپوششیداده

تصمیممجموعه واحدهاي از وروديگیراي با خروجینده و چندگانهها هاي دستبه،

(.Barzegarinegad, Jahanshahloo, and Rostamy-Malkhalifeh, 2014: 1آيد)می

دانايی و است)فرهنگی محصول معینی مقدار تولید براي مصرفمنابع میزان ،کارايی

1932 مدل134: و داده( پوششی تحلیل هاهاي )کارايی(، توانايی واحدمیزان هر

کارايی»کنند.بااينروشهاارزيابیمیهابهخروجیگیرندهرادرتبديلوروديتصمیم

نسبی گیرندهواحدهايتصمیم« می، محاسبه اگردد. محاسبهنيبه دريیيکارامعنیکه

گیرندهيواحدهايتصمیمسهييمقاجهینت حاصلميکديبا ممکناستدریگر و شود

 و حذف واحدهايصورت تعداد شدن اضافه ا کارا، کند.ییتغشدهمحاسبهيیمقدار ر

واعمالسیاستکهيیازآنجا» مديريتخود با وادغاموروديمديرانواحدها هاها اين،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Relative efficiency 
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میخروجی تولید را کنندها ، را واحدها کلمهمی«گیرندهتصمیم»اين لذا ينامند؛

تصمیم اگیرنده چنيبه در پردازشمعنیاستکه و ادغام وروديو از گونگیاستفاده

(.1913:19،مراملطفیونیکو،)جهانشاهلو«گیرينمايندتوانندتصمیممیهاآن

گیرندهيواحدهايتصمیماينتکنیکازمجموعه به، معرفیتعداديرا عنوانکارا

بهمی و آنکمکنمايد کارايی»ها 1«مرز تشکیلمی. آنرا ايدهد. مالکگاه را نمرز

می قرار ديگر واحدهاي ارزيابیارزيابی اين در دهد. يکسطح، با ناکارا واحدهاي

 قبل از نشدهشدهنییتعاستاندارد ارزيابیمقايسه مالک بلکه آناند؛ واحدهايها

.کننديديگرياستکهدرشرايطيکسانیفعالیتمیگیرندهتصمیم

براياولینتحلیلپوششیداده بارتوسطچارنزها 2کوپرورودز، .(1341) معرفی،

درمدلCCRنامپديدآورندگانآن)براساسشدو نامیدهشد. )CCRفرضبراساس

هرنوع»معنیکهنيبهاهاثابتاست.هابهخروجینرختغییرورودي،ثابتبهمقیاسبازده

لطفی،)جهانشاهلو«گرددثمیباع،هاهاهماننسبتتغییررادرخروجیتغییردرورودي

نیکو مرامو ،1913 بنکر21: بعدها .) 9چارنزوکوپر، استداللکردندکهفرض1311). )

ضمنیاستومدل،هادرفرماصلیمدلتحلیلپوششیداده.1ثابتبهمقیاسقبلیبازده

BCCپیشنهادکردند.درمدل.3متغیربهمقیاسفرضبازدهبراساسراBCC،نرختغییر

بهوروديخروجی اگرنرختغییرخروجیبهوروديها متغیراست. «ازيکتربزرگ»ها

ترکوچک»صعودياستواگرنرختغییرخروجیبهوروديبهمقیاس،باشدآنگاهبازده

ازيک » بازده باشدآنگاه مقیاس، همچنینبه نزولیاست. ماهیتبراياندازه، گیريدو

واح تصمیمکارايی دهاي روش دارد: وجود روش«محورورودي»گیرنده و

کمیت،دستآوردنبهترينسطحتولیدبرايبه،محوردرروشورودي«.محورخروجی»

ها(بامحورمقدارمحصوالتتولیدي)خروجیرسدودرروشخروجیحداقلمیمنابعبه

بهحداکثرهايکسطحثابتازورودي هادرطولحلیلپوششیدادهرسد.کاربردتمی،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Efficiency frontier 
2.  Charles, Cooper, and Rhodes 

3.  Banker, Charnes,  and Cooper 

4.  Constant Returns to Scale (CRS) 

5.  Variable Returns to Scale (VRS) 

http://refhub.elsevier.com/S0378-7206(14)00062-7/sbref0075
http://refhub.elsevier.com/S0378-7206(14)00062-7/sbref0075
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هايآناينقابلیترادارندکهعملکردواحدهارادرحضوراستومدلافتهيتکاملزمان

ارزيابینمايند.،.1«هاينامطمئنداده»و«هايمطمئنداده»

( مورفی (2119هسو انتخابواحدهايتصمیم، براي را پیشنهادشرايطی گیرنده

گیرندهازنظرفرايندکارمتجانسهستندودرفرآيندارزيابیازمیماند.واحدهايتصکرده

خروجیورودي و میها استفاده مشابه )هاي (.Haas and Murphy, 2003: 531کنند

دراينمقالهنیزمتجانسهستند؛شدهانتخابهايپخش(گیرنده)شبکهواحدهايتصمیم

هايورودينیزباشاخصهاآندوعملکردهستن«هايپخشرسانه»بهگروهمتعلقچراکه

يکساندرهرپلتفرموخروجی شاخص، هاياجتماعینیزهايشبکهارزيابیشدهاست.

اول(صورتذيلشناسايیشدهبه 2«هايوروديشاخص»اند: سازمان«سطحفعالیت»که.

ها)شاملپست دنبالکردناستوري، و شبکهها در را ازنشانمیهاياجتماعی( دهندو

هااينشاخص،نمايندهاراتولیدمیهاياينشاخصگیرندهدادهآنجاکهواحدهايتصمیم

9«هايخروجیشاخص»ايم.دوم(درنظرگرفته«ورودي»عنوانرابه يا«سطحپاسخ»که.

بازديدها )شامل مخاطبان مشارکت نظرات، شبکهپسنديدن، در را پیروان( و هايها

میاج نشان تماعی دادهکهيیازآنجادهند. استاين شده ايجاد کاربران توسط ها اين،

بهشاخص را ها خروجی»عنوان گرفته« نظر )در جدول شاخص1ايم. و( ورودي هاي

دهد.تفکیکنشانمیياجتماعیرابهخروجیهرشبکه

 عیی اجتماتفکیک شبکههای ورودی و خروجی بهانتخاب شاخص .0جدول 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Uncertain data 
2.  Inputs: Posts/Shared media, Stories, and Following. 

3.  Outputs: Views, Comments, Likes, and Followers/Subscribers. 

 اینستاگرام سروش

 ورودی خروجی ورودی خروجی

 بازديدها

هاپسنديدن

 پیروان

 هاپست

 نظرات

هاپسنديدن

 پیروان

 هاهااستوريپست

 دنبالکردن
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هادراينپژوهشايناستکهمحققدردلیلاصلیانتخابتکنیکتحلیلپوششیداده

بهینه به توجه ازيسانتخابوزندخالتینداردومدلبا برايهر، بهترينوزنممکنرا

انتخابمیواحدتصمیم کارايیگیرنده امتیاز حداکثر برايدستیابیبه اينامر که ،کند

انتخابوزنمطلوب در اگر است. باشیمتر اولويتداشته ها آنتوانیممی، بهها عنوانرا

1«محدوديتوزنی» بهترينوزن،هاوديتمدلاضافهکنیمومدلباتوجهبهآنمحدبه.

می پیدا شبکهاندازهکند.ممکنرا طورذاتیمرتبطباهاياجتماعیبهگیريعملکرددر

صفحاتاست) در شده منتشر محتواي با مخاطبان تعامل میزان و  Oliveira andنوع

Figueira, 2017: 831خصوص اين در .) ،( فیگورا و (2114اولیورا هايشاخص،

هااشتراکگذاريبه»،«هاپسنديدن» » نظرات»و » در شاخصبهبوکفیسرا هايعنوان

توجهبهمقیاسوزنی آناند.قراردادهمورداستفادهآشکاربرايمشارکتعمومیبا باها

 )شاملدانش131نظرسنجیاز آموزاننفر شاخص، ارتباطات( متخصصان هايمعلمانو

«هاپسنديدن» گذاشتنبه»، اشتراک نظرات»و« طبقه« )را کردند  Oliveira andبندي

Figueira, 2017: 831براين اساس(. ، حاضر پژوهش خبرگاندر با مصاحبه برمبناي

ارتباطاتاجتماعیحوزه يعلوم شاخص، يکازاولويتمربوطبه هر در هايآشکار

قالبهاياجتماعیشبکه سپسدر شبه«وزنیمحدوديت»تعیینو اضافه طوربهد.مدل

به،درتعاملبامحتوادرسروش«هاپسنديدن»دراينستاگرامو«نظرات»يها،شاخصمثال

اينتعامالتدرارزشيکساننیستند؛ زمانودقتبیشتريازطرفکاربراننیازدارند.

خواهندداشت.،پلتفرمخودهايبنابراينوزنبیشترينسبتبهسايرشاخص

رادرماهیتوروديوBCCوCCRابتداصورتمضربی،احدهامنظورارزيابیوبه

(رابه9هايوزنیجدول)گیريم.سپسمحدوديت(درنظرمی2خروجیمطابقباجدول)

کنیم.اجرامیهاآنهااضافهوبرنامهرامطابقبامدل
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Weight restriction 
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 به تفکیک ماهیت ورودی و خروجی BCCو  CCRهای مدل. 2جدول 

 BCCمدل  CCRمدل 

 ماهیت ورودی
Input-oriented 

 ماهیت خروجی
Output-oriented 

 ماهیت ورودی
Input-oriented 

 ماهیت خروجی
Output-oriented 

   ∑     

 

   

 

∑     

 

   

 ∑     

 

   

   

∑     

 

   

   

   ∑     

 

   

 

∑     

 

   

 ∑     

 

   

   

∑     

 

   

   

   ∑     

 

   

    

∑     

 

   

 ∑     

 

   

   

   

∑     

 

   

   

   ∑     

 

   

    

∑     

 

   

 ∑     

 

   

      

∑     

 

   

   

 ی اجتماعیتفکیک شبکهبه های ورودی و خروجیهای وزنی شاخصمحدودیت .3جدول 

مقاله اين در تصمیم، واحدهاي عملکرد ارزيابی شبکهجهت در اجتماعیگیرنده ،هاي

(.مبناي1اند)جدول(واحددرسروشانتخابشده93(واحددراينستاگرامو)11تعداد)

درهريکهاآنيروزبودنمحتواگیرندهنیزحضورداشتنوبهانتخابواحدهايتصمیم

 ,Cooper, Seifordها)هاياجتماعیبودهاست.مطابقبامنطقتحلیلپوششیدادهازشبکه

and Tone, 2007: 52يامساويتربزرگبايستگیرندهمی(کهتعدادواحدهايتصمیم

هاانتخابتعدادنمونه،هادرنظرگرفتهشودهاوخروجیسهبرابرمجموعتعدادورودي

درهريکازهاآنهايدادهيپخشانتخابويکاکانتفعالازهررسانهمناسباست.

ادريکروزخاصهاياجتماعیشبکه ،]34-11-19وسروش34-11-91نستاگرامي[

 هامحدودیت وزنی شاخص
 ی اجتماعیشبکه

 ماهیت ورودی ماهیت خروجی

      

      

      

      
 اينستاگرام

      

      
 سروش -
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به محققین وبتوسط از مستقیم شبکهسايتصورت از يک هر اجتماعیهاي ،هاي

 اين«گمز»افزارتوسطنرممحاسباتموردنیازنیزاستخراجگرديد. صورتگرفتهاست.

سازيوحلمسائلطورخاصبرايمدلسازيرياضیوبهافزاردرسیستمعمومیمدلنرم

طراحی.1سازيمختلطوانواعديگريازمسائلبهینه،غیرخطی،ريزيرياضیخطیبرنامه

.شدهاست

 عیهای اجتماهای پخش در شبکهتعداد رسانه. 0جدول 

 گیرندهتعداد واحدهای تصمیم
 ی اجتماعیشبکه

 سروش توئیتر تلگرام اینستاگرام

 18 2 12 20 20 سراسريسیما

 14 0 2 7 14 سراسريصدا

 3 12 3 14 14 مرزيسیمابرون

 35 14 17 41 48 جمع

 ها. یافته0

شبکه بخشعملکرد اين شبکهدر پخش)شامل راديويیهاي سراسري هاي ريسراس،

برون شبکهتلويزيونیو يکاز هر در سروش(مرزيسیما( و هاياجتماعی)اينستاگرام

فعالیت»دردوسطحBCCوCCRهايتفکیکارزيابیونتايجحاصلازاجرايمدلبه

سازمان » و مشارکتکاربران»)ماهیتورودي( پاسخيا شده« مقايسه )ماهیتخروجی(

است.

ی اجتماعی گیرنده در شبکهدهای تصمیمارزیابی عملکرد واح-0-0

 اینستاگرام

دنبال»هاي(واحددراينستاگرامنشاندادهشدهاست.شاخص11عملکرد)،دراينبخش

)1«کردن ) )2«هاپست»، ) )3«هاياستور»و ) به، ورودي»عنوان ش« هاياخصو

)1«پیروان» )y نظرات»، »2( )y )3«هاپسنديدن»و )yبه خروجی»عنوان گرفته« نظر در
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Optimization problems 
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هايبنابراينداده،توانتوضیحدقیقارائهکردنمی،هااست.باتوجهبهمقدارزياددادهشده

کمترينمقدارترتیبآماري)به شاخص، مربوطبه انحرافمعیار( و هايبیشترينمقدار

(نشاندادهشدهاست.3وروديوخروجیاينستاگرامدرجدول)

 اینستاگرام هایشاخص هایداده مجموعه برای توصیفی آمار .5 جدول

 

 های خروجیشاخص های ورودیشاخص

 دنبال کردن

       

 هاپست

       

 هااستوری

       

 پیروان

       

 نظرات

       

 هاپسندیدن

       

Min 1 14 1 192 1 41 

Max 3291 11221 31 2223212 23344 331424 

STDEV 34/1133 11/9219 23/11 31/914113 21/1912 31/31119 

دردوماهیتوروديوBCCوCCRلعملکردواحدهارابااستفادهازدومد،(3جدول)

دراينجدولنشانمی،خروجی دهد. نمراتکارايیوابرکارايیحاصلازهرمدلرا،

می عدد کرد. مشاهده يک»توان يدهندهنشان« عدد و بودن يکترکوچک»کارا «از

يدهندهنشان است. واحد بودن ناکارا میدرواقع، نشان کارايی نمرات ستون کهدهد

می ناکارا ازواحدهاي مقداري چه با بايست

شاخص   رُو از مقداري چه با و کاهش خود ورودي هاي شاخص در ،  ) در هاي(

بیشترين و کمترين گیرند. قرار کارايی مرز روي تا باشند افزايشداشته خود خروجی

شود.ی(مشاهدهم3نیزدردوسطرآخرجدول)،مقدارازهرستونبردارمربوطه
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 ی سطح فعالیت سازمان و سطح پاسخ مخاطب در اینستاگراممقایسه .6جدول 

 در دو ماهیت ورودی و خروجی BCCو  CCRهای با استفاده از مدل

 واحد

 تصمیم

 گیرنده

)CCR مدل ( )BCC مدل ( 

 ماهیت خروجی ماهیت ورودی ماهیت خروجی ماهیت ورودی

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 های سراسری سیماشبکه

 3214/11 1111/1 3191/9 1111/1 1141/9 1111/1 9343/2 1111/1 شبکهيک

 1119/1 1119/1 1193/1 1193/1 1333/1 1333/1 1333/1 1333/1 شبکهدو

 1314/1 1314/1 1132/1 1132/1 1312/1 1312/1 1312/1 1312/1 شبکهسه

 3132/1 3132/1 3331/1 3331/1 1434/1 1434/1 1434/1 1434/1 شبکهچهار

 1913/1 1913/1 1441/1 1441/1 1219/1 1219/1 1219/1 1219/1 شبکهپنج

 1311/1 1311/1 1114/1 1114/1 1132/1 1132/1 1132/1 1132/1 ورزش

 1212/1 1212/1 1113/1 1113/1 1121/1 1121/1 1121/1 1121/1 قرآن

 2211/1 2211/1 1332/1 1332/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 آموزش

 1313/1 1111/1 9322/1 1111/1 9913/1 1111/1 9913/1 1111/1 مستند

 1111/1 1111/1 9133/1 9133/1 1193/1 1193/1 1193/1 1193/1 نمايش

 2313/3 1111/1 1419/134 1111/1 9439/3 1111/1 3111/2 1111/1 نسیم

 1311/1 1311/1 1333/1 1333/1 1132/1 1132/1 1132/1 1132/1 سالمت

 1121/1 1121/1 1119/1 1119/1 1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 کودک

 1141/1 1141/1 1211/1 1211/1 1143/1 1143/1 1143/1 1143/1 افق

 1129/1 1129/1 4411/9 1111/1 9911/1 9911/1 9911/1 9911/1 تماشا

 1113/1 1113/1 2329/1 2329/1 1131/1 1131/1 1131/1 1131/1 شما

 1313/1 1313/1 1411/1 1411/1 1314/1 1314/1 1314/1 1314/1 امید

 1319/1 1319/1 2439/1 2439/1 1391/1 1391/1 1391/1 1391/1 ايرانکاال

 1233/1 1233/1 1193/1 1193/1 1114/1 1114/1 1114/1 1114/1 خبر

 مرزی سیماهای برونشبکه

 1211/1 1211/1 1934/1 1934/1 1123/1 1123/1 1123/1 1123/1 جامجم

 1231/1 1231/1 1133/1 1133/1 1119/1 1119/1 1119/1 1119/1 فیلمفارسیآي

انگلیفیلمآي

 سی
1113/1 1113/1 1113/1 1113/1 1121/1 1121/1 1114/1 1114/1 

 1121/1 1121/1 1192/1 1192/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 عربیفیلمآي

 1111/1 1111/1 1114/1 1114/1 1191/1 1191/1 1191/1 1191/1 عربیالعالم
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 واحد

 تصمیم

 گیرنده

)CCR مدل ( )BCC مدل ( 

 ماهیت خروجی ماهیت ورودی ماهیت خروجی ماهیت ورودی

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 1113/1 1113/1 1193/1 1193/1 1119/1 1119/1 1119/1 1119/1 فارسیالعالم

 1413/1 1413/1 1934/1 1934/1 1234/1 1234/1 1234/1 1234/1 عربیالکوثر

 1131/1 1131/1 1213/1 1213/1 1132/1 1132/1 1132/1 1132/1 الکوثرفارسی

 1149/1 1149/1 1112/1 1112/1 1133/1 1133/1 1133/1 1133/1 سحرآذري

 1129/1 1129/1 1134/1 1134/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 سحراردو

 1119/1 1119/1 1133/1 1133/1 1193/1 1193/1 1193/1 1193/1 سحربوسنی

 1134/1 1134/1 1291/1 1291/1 1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 سحرکردي

 1323/1 1323/1 1133/1 1133/1 1134/1 1134/1 1134/1 1134/1 پرسانگلیسی

 1914/1 1914/1 1111/1 1111/1 1241/1 1241/1 1241/1 1241/1 پرسفرانسه

 1131/1 1131/1 1143/1 1143/1 1112/1 1112/1 1112/1 1112/1 ويهیسپانتی

 های سراسری صداشبکه

 1214/1 1214/1 1193/1 1193/1 1123/1 1123/1 1123/1 1123/1 راديوايران

 1111/1 1111/1 1141/1 1141/1 1192/1 1192/1 1192/1 1192/1 راديوجوان

 1131/1 1131/1 1931/1 1931/1 1114/1 1114/1 1114/1 1114/1 رزشراديوو

 1113/1 1113/1 1131/1 1131/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 راديوسالمت

 1911/1 1911/1 1933/1 1933/1 1213/1 1213/1 1213/1 1213/1 راديواقتصاد

 1129/1 1129/1 2112/1 2112/1 1339/1 1339/1 1339/1 1339/1 راديوصبا

 1119/1 1119/1 1143/1 1143/1 1943/1 1943/1 1943/1 1943/1 راديومعارف

Min 1119/1 1119/1 1119/1 1119/1 1121/1 1121/1 1113/1 1113/1 

Max 1111/1 3111/2 1111/1 9439/3 1111/1 1419/134 1111/1 3214/11 

مستندو،هاييکيیشبکهنمراتکاراCCRاجرايمدل،براساس(3مطابقباجدول)

باشدومیهاآنيعملکردبهینهدهندهاستکهنشان«يک(»11و1،3نسیم)واحدهاي

 هستند. ناکارا سايرواحدها ايناستکههیچواحددرواقع، بودناينواحدها دلیلکارا

نمی را شاخصديگري در که يافت خودتوان ورودي هاي در، يا و مقدار کمترين

خودصشاخ خروجی هاي به، باشد. داشته را مقدار بیشترين مثال يک»طور شبکه در«

 خروجی نظرات»شاخص »( عدد 23344UCبا و نسیم»=( شبکه شاخص« دو هايدر
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=(بیشترين2223212UFباعدد)«پیروان»=(و331424ULباعدد)«هاپسنديدن»خروجی

واحدهاي،باتوجهبهنمراتابرکارايی،ینيتحتارزيابیدارد.همچنمقداررادرجامعه

اند.کمترينمقدارکارايینیزبنديشدهترتیببابیشترينمقدارکارايیرتبهبه3و11،1

 به فارسی»مربوط العالم شبکه » 23)واحد عدد با )1.1119 و، ورودي ماهیت دو در

وبیشترينشعاعورودياينواحدبهبیشترينمقدارکاهشدردرواقع،باشد.خروجیمی

تارويمرزکارايیقرارگیرد.افزايشدرشعاعخروجینیازدارد

درCCR(مشخصاستنمراتواحدهايناکارادرمدل3طورکهدرجدول)همان

خروجی ماهیتوروديو دو با، تولید ماهیتمکانیسم مرتبطبا امر اين است. يکسان

هادرامتدادشعاعمعنیکهبههرنسبتیکهورودينيبهاد.باشمی«ثابتبهمقیاسبازده»

افزايش،نسبتدرامتدادشعاعخروجیبههمانهاهمخروجی،وروديکاهشپیداکنند

يابند.می

اجرايینمراتکارا مBCCمدليحاصلاز قبلدهدینشان واحد سه بر ،یعالوه

)واحد تماشا ن13شبکه ماهزی( اکارايورودتیدر يواحددرشاخصورودنياست.

طورکهدارد.همانیابيتحتارزيمقداررادرجامعهني=(کمتر14VPباعدد)«هاپست»

يورودتیدردوماهBCCدرمدلاکاراني(مشخصاستنمراتواحدها1درجدول)

تیدرماه،«ریمتغاسیبازدهبهمق»بادیتولسمیمتفاوتاست؛چراکهدرمکان،یوخروج

ضرهايوروديهمه،يورود )بيدر ضربمθتتا کمترشوندی( برانيتا تتايمقدار

شوندی(ضربمφرُو)بيدرضرهایخروجيهمه،یخروجتیمحاسبهگرددودرماه

هایخروجايوهايورودت،یدرهرماهنيرُومحاسبهشود.؛بنابرايمقداربرانيشتریتاب

خارجنشوند.يیکهازمرزکاراابنديیمشيافزاايکاهشویزانیمبه

ترتیبدرماهیتبه3و11،13،1واحدهاي،همچنینباتوجهبهنمراتابرکارايی

واحدهاي 11وروديو ،1 کارايیرتبه3و مقدار بیشترين با ماهیتخروجی بنديدر

شده به مربوط ورودي ماهیت در کارايی مقدار کمترين آي»اند. انگشبکه «لیسیفیلم
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(23)واحد«شبکهالعالمفارسی»ودرماهیتخروجیمربوطبه1.1121(باعدد22)واحد

باشد.می،1.1113باعدد

 گیرنده در سروشارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم -0-0

شاخص(واحدتصمیم93عملکرد)،دراينبخش گیرندهدرسروشارزيابیشدهاست.

)1هاپست» ) ورودي»عنوانبه، شاخص« و )1«پیروان»هاي )y )2«بازديدها»، )yو

)3«هاپسنديدن» )yترتیبهايآماري)بهاست.دادهدرنظرگرفتهشده«خروجی»عنوانبه

هايوروديوخروجیعیار(مربوطبهشاخصبیشترينمقداروانحرافم،کمترينمقدار

(قابلمشاهدههستند.4سروشنیزدرجدول)

 سروش هایشاخص هایداده مجموعه برای توصیفی آمار .7 جدول

 

 های خروجیشاخص شاخص ورودی

 هاپست

        

 پیروان

       

 بازدیدها

       

 هاپسندیدن

       

Min 13 131 141 1 

Max 33 139111 133111 334 

STDEV 14.99 11431.11 93331.13 123.91 

دردوماهیتوروديوBCCوCCRعملکردواحدهابااستفادهازدومدل،همانندقبل

(مقايسهشدهاست.1درجدول)،خروجی

 ی سطح فعالیت سازمان و سطح پاسخ مخاطب در سروشمقایسه .8جدول 

 در دو ماهیت ورودی و خروجی BCCو  CCRهای استفاده از مدلبا 

 واحد

  تصمیم

 گیرنده

)CCR مدل ( )BCC مدل ( 

 ماهیت خروجی ماهیت ورودی ماهیت خروجی ماهیت ورودی

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 کارایی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 های سراسری سیماشبکه

 2221/1 2221/1 9343/1 9343/1 1331/1 1331/1 1331/1 1331/1 شبکهيک



 0022زمستان| 08شمارة |مهفتسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 020

 واحد

  تصمیم

 گیرنده

)CCR مدل ( )BCC مدل ( 

 ماهیت خروجی ماهیت ورودی ماهیت خروجی ماهیت ورودی

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 کارایی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 2313/1 1111/1 1219/1 1111/1 3194/1 3194/1 3194/1 3194/1 شبکهدو

 3212/1 3212/1 3312/1 3312/1 3392/1 3392/1 3392/1 3392/1 شبکهسه

 1314/1 1314/1 9113/1 9113/1 1123/1 1123/1 1123/1 1123/1 هچهارشبک

 4423/2 1111/1 3113/1 1111/1 3114/1 1111/1 3114/1 1111/1 شبکهپنج

 1113/1 1113/1 3113/1 3113/1 9319/1 9319/1 9319/1 9319/1 ورزش

 1134/1 1134/1 3113/1 3113/1 1133/1 1133/1 1133/1 1133/1 قرآن

 3114/1 3114/1 1123/1 1123/1 1413/1 1413/1 1413/1 1413/1 وزشآم

 1111/1 1111/1 9411/1 9411/1 1321/1 1321/1 1321/1 1321/1 مستند

 3214/1 3214/1 3113/1 3113/1 1133/1 1133/1 1133/1 1133/1 نمايش

 1991/1 1991/1 9141/1 9141/1 1991/1 1991/1 1991/1 1991/1 سالمت

 3411/1 3411/1 3211/1 3211/1 1432/1 1432/1 1432/1 1432/1 کودک

 1232/1 1232/1 9991/1 9991/1 1131/1 1131/1 1131/1 1131/1 افق

 2329/1 2329/1 3133/1 3133/1 2344/1 2344/1 2344/1 2344/1 تماشا

 1939/1 1939/1 9133/1 9133/1 1939/1 1939/1 1939/1 1939/1 امید

 1214/1 1214/1 1413/1 1111/1 1193/1 1193/1 1193/1 1193/1 ايرانکاال

 9322/1 9322/1 1139/1 1139/1 9311/1 9311/1 9311/1 9311/1 خبر

 مرزی سیماهای برونشبکه

 1111/1 1111/1 2313/1 2313/1 1144/1 1144/1 1144/1 1144/1 جامجم

 1334/1 1334/1 3433/1 3433/1 1931/1 1931/1 1931/1 1931/1 فیلمفارسیآي

 1121/1 1121/1 1491/1 1491/1 1122/1 1122/1 1122/1 1122/1 العالمفارسی

 1333/1 1333/1 3111/1 3111/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 الکوثرفارسی

 های سراسری صداشبکه

 1213/1 1213/1 2413/1 2413/1 1133/1 1133/1 1133/1 1133/1 راديوايران

 1219/1 1219/1 9129/1 9129/1 1249/1 1249/1 1249/1 1249/1 رهنگراديوف

 1114/1 1114/1 2339/1 2339/1 1229/1 1229/1 1229/1 1229/1 راديوتهران

 1113/1 1113/1 1439/1 1439/1 1331/1 1331/1 1341/1 1341/1 راديوپیام

 3323/1 1111/1 1313/1 1111/1 1313/1 1111/1 1313/1 1111/1 راديوجوان

 1129/1 1129/1 9314/1 9314/1 1934/1 1934/1 1934/1 1934/1 راديوقرآن

 1131/1 1131/1 2113/1 2113/1 1934/1 1934/1 1934/1 1934/1 راديوورزش

 1333/1 1333/1 9191/1 9191/1 1931/1 1931/1 1931/1 1931/1 راديوسالمت
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 واحد

  تصمیم

 گیرنده

)CCR مدل ( )BCC مدل ( 

 ماهیت خروجی ماهیت ورودی ماهیت خروجی ماهیت ورودی

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

 کارایی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

کارای

 ی

   

 ابرکارایی

Supper 

EFFI 

راديو

 وگوگفت
1392/1 1392/1 1392/1 1392/1 1111/1 1293/1 1411/1 1411/1 

 1314/1 1314/1 1314/1 1314/1 راديواقتصاد
13141/

1 
3141/1 1321/1 1321/1 

 2133/1 2133/1 3134/1 3134/1 1442/1 1442/1 1442/1 1442/1 راديوآوا

 1133/1 1133/1 2114/1 2114/1 1111/1 1111/1 1111/1 1111/1 راديونمايش

 1111/1 1111/1 2131/1 2131/1 1933/1 1933/1 1933/1 1933/1 راديوصبا

 1443/1 1443/1 9111/1 9111/1 1113/1 1113/1 1113/1 1113/1 راديومعارف

Min 1144/1 1144/1 1144/1 1144/1 1491/1 1491/1 1111/1 1111/1 

Max 1111/1 3114/1 1111/1 3114/1 1111/1 3113/1 1111/1 4423/2 

( جدول با (1مطابق ، اجرايمدل  CCRبا پنج»نمراتکارايی شبکه » جوان»و «راديو

 3)واحدهاي خروجی23و و ورودي ماهیت دو در ) يک»، نشان« که يدهندهاست

بهینه آنعملکرد بهمیها هستند. ناکارا واحدها ساير و مثالباشد طور پنج»، شبکه در«

بازديدها»شاخصخروجی »( عدد بیشتر133111UVبا درجامعه=( يتحتينمقداررا

توجهبهنمراتابرکارايی همچنینبا ارزيابیدارد. نمره3واحد، و1.3114يکارايیبا

نمره23واحد 1.1313يکارايیبا بنديشدهرتبه، جام»اند. جمشبکه با11)واحد« نیز )

 دهد.کمترينمقدارکارايیرادردوماهیتنشانمی،1.1144عدد

اجرايمدلنمرا واحدهايقبلنشانمیBCCتکارايیحاصلاز بر ،دهدعالوه

(نیزدردوماهیتوروديوخروجیکارااست.اينواحددرشاخص2)واحد«شبکهدو»

 هاپسنديدن»خروجی »( عدد 334ULبا دارد. را مقدار بیشترين ايران»=( کاالشبکه و«

کاراهستند.اينواحدهادر،زدرماهیتورودي(نی91و13)واحدهاي«گووراديوگفت»

همچنین13VSMباعدد)«هاپست»شاخصورودي دارند. توجه،=(کمترينمقداررا با

ترتیبدرماهیتوروديوواحدهايبه91و3،2،13،23واحدهاي،بهنمراتابرکارايی

اند.کمترينمقدارکارايیبنديشدهدرماهیتخروجیبابیشترينکارايیرتبه2و3،23
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 مربوطبه ماهیتورودينیز فارسی»در العالم شبکه » 21)واحد عدد با در1.1491( و

باشد.می،1.1111(باعدد11)واحد«جمشبکهجام»ماهیتخروجیمربوطبه

 گیری. بحث و نتیجه5

دادههايشبکهسايتوب براياستخراجاهاياجتماعیمنابعیغنیاز فکارها نظراتو،

البتهعنوانيکزمینهتوانندازآنبهاحساساتمخاطبانهستندکهمديرانمی يفرعیو

سازنده حوزه، میدر کنند. استفاده سازمان در مديريت و عملکرد ارزيابی ازي توان

استفادهو،هاهادراينشبکهسازيعملکردسازمانهايعلمیجهتارزيابیوبهینهتکنیک

طحکارايیباالتريدرسازمانايجادکرد.س

اطالعاتوعملکردتجاريفناوريارتباطبینظرفیت،درتحقیقاتپیشیندرجهان

ديدگاه )از است شده ارزيابی تجربی و نظري  ;Markus and Soh, 1993هاي

Bharadwaj, 2000; Kalafut and Low, 2001; McAfee, 2002; Emrouznejad et 

al., 2010; Ceccobelli et al., 2012; Aristizabal et al., 2017نتايجنشاندادهاست.)

ظرفیتترکیبفناوري با ايبرايتواندشاخصاولیههايسازمانیمیهايتعاملیجديد

مارتینزوپرز)ايجادمزيترقابتیدرسازمان باشد. ازمدل2111ها استفاده با )BCCبر

هايکارايیتولیديشرکت،هامتغیردرتحلیلپوششیدادهاسبهمقیفرضبازدهاساس

قابلیت شدن اضافه از بعد و قبل را اسپانیا شبکهمخابراتی ارزيابیهاي اجتماعی هاي

وکارايی«خروجی»عنوانبه«سود»و«فروش»هاياند.کارايیتولیدازطريقشاخصکرده

شبکهسرمايه در شاخصگذاري با اجتماعی دنبال»هاي پروفايلتعداد .1«کنندگان

،نامیدهشدهاست.خو«ارزيابیعملکرداستراتژيک»،گیريواينفرآيندارزشیابیاندازه

هاياجتماعیرادرنقاطديدنیملیچینبايپذيرششبکهنیزدرجه،(2113ويوژائو)

بااستفاده«هاونظراتياشتراکگذاربه،هاپسنديدن»هايينهايیشاخصينمرهمحاسبه

مدل دادهاز پوششی تحلیل کردههاي ارزيابی درها عمومی مشارکت میزان تا اند

ازمیکروبالگ استفاده مزاياي از کنند. محاسبه را چین ملی نقاط رسمی هاي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Number of followers of the profile 
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1«هاياصلیمؤلفهوتحلیلتجزيه» می. شاخصايناستکه بسیارياز توان را اها نيبه

 Oliveira(بااستفادهازمدلپیشنهاديخود)2114افهکرد.اولیوراوفیگورا)مجموعهاض

and Figueira, 2017: 833)گیريهاياجتماعیرااندازهگذاريدرشبکهسرمايهی،بازده

دادهکرده نشان شبکهو در مخاطبان که اجتماعیاند هاي با، تعامل براي بااليی تمايل

پیام با مرتبط سازمانه»هاي تصوير 2«ويتو توجه. و تعامل 9دارند. . از نيترمهمنیز

1«هاياجتماعیتعاملبانامتجاريدرشبکه»هايمؤلفه  Gomez, Lopez, andهستند).

Molina, 2019: 196ويافته می( ابزارهايشبکهتواندبهشرکتها کمککندتا هايها

اجتماعیخودرابهترمديريتکنند.

 مقالهدر اين شبکه، شبکهعملکرد )شامل پخش وهاي راديويی سراسري هاي

دراينستاگرام-گیرندهعنوانواحدهايتصمیمبه–مرزيسیما(هايبرونتلويزيونیوشبکه

بر)BCCثابت(وبهمقیاسفرضبازدهبراساس)CCRهايکالسیکوسروشبامدل

ارزيابیشدهاست.،ماهیتوروديوخروجیمتغیر(دردوبهمقیاسفرضبازدهاساس

 سطح دو در مدل دو اجراي از حاصل سازمان»نتايج فعالیت » مشارکت»و يا پاسخ

کارايی،«ماهیتورودي»نتايجدردرواقع،صورتجداگانهتحلیلشدهاست.به«مخاطبان

معنیهاينبسنجد.هاياجتماعیمیهايپخشرادرهريکازشبکهشبکه«سطحفعالیت»

هاودنبالکردن(نسبتبهسايراستوري،هاازواحدهادرصرفمنابع)پستيککدامکه

بوده،واحدهايتحتارزيابی دهدنشانمی«ماهیتخروجی»نتايجدر،اند.همچنینکارا

يککدام در واحدها پاسخ»از سطح )نظرات« جلبمشارکتمخاطبان و ،هاپسنديدن،

اند.بهینهعملکرده،و...(تعدادپیروان

حجماطالعات»(بامدلپیشنهاديخودبادرنظرگرفتنشاخص2111پور)فرضی

مخاطبانشدهارائه به به« پذيرشاخصانعطاف»عنوان »(  ,Farzipoor)ورودي/خروجی(

ازآنجاکهنوعرسانهرابرايتبلیغاتدرصنعتفوالدانتخابکردهاست.،(1695 :2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  The principal component analysis (PCA) 

2.  The organization’s identity and image 
3.  Interaction and Attention 
4.  Social media brand engagement 
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است.«خروجی»بنابراين،باشد.1«درکعمیقمخاطبان»تواندعاملیبراينشاخصمیاي

حالنیدرع می، عامل اين ورودي»تواند به« رقبا زيرا ازباشد؛ بااليی حجم داشتن دلیل

بهمخاطبانشدهارائهاطالعات تشخیصدهندکهبرايمی، توانندنقاطضعفشرکترا

کسب بهکارخطرناکوآينده نتیجه در ،دلیلرقابتشديددرصنعتفوالدخواهدبود.

همچنین بود. خواهد بهتر اطالعاتکمتر حجم هاهزينه»شاخص، به« ورودي»عنوان و«

ازآنجاکهدرنظرگرفتهشدند.«خروجی»عنوانبه«دوامرسانه»و«تعدادمخاطبان»شاخص

واحدهايتصمیم پژوهشاخیر )رسانهدر کمیغیرمتجانسهستندهاگیرنده ) هايمدل،

هاتوسعهيافتهاست.کالسیکتحلیلپوششیداده



براساس«هااستوري»و«هاپست»هايموضوعپژوهششاخص،براساسيحاضردرمقاله

سطحفعالیتسازمان» به« ورودي»عنوان نظرگرفتهشده« منابعدر تحقیقاتيا در اندکه

اهدافوچشمتوانمتناسبآيندهمی ايسازماناندازرسانهبا بهاينشاخص، را عنوانها

پذيردرنظرگرفت.وروديياخروجیوياانعطاف

نتايجمقدماتیارزيابی هايپخششبکه»حضور شبکه« آذرماهدر هاياجتماعی)در

می1934 نشان )( اينستاگرام11دهد در واحد ) تلگرام14)، در واحد ) د11)، واحد ر(

واحددرسروشحضورداشتهوکاربرفعالاينشبکه93رو)توئیت بوده( ها روتوئیتاند.

 و هستند فیلتر ايران در سروش»تلگرام تحتحمايتيکپیام« استکه ايرانی رسان

درپژوهش،بنابراين؛پیشنهادشدهاست،عنوانجايگزينیبرايتلگرامسازمانصداوسیمابه

اند.عنوانمنابعتعاملیانتخابوارزيابیشدهبه«سروش»و«ماينستاگرا»حاضر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  High understanding of audiences 
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 مدل اجراي از حاصل شبکهCCRنتايج عملکرد ارزيابی يکازو هر پخشدر هاي

نشانمیهاياجتماعی)بهشبکه سهواحددر،يتحتارزيابیدهددرمجموعهتفکیک(

 دو هر سروشدر در واحد دو و »اينستاگرام فعالیت سازمانسطح » يا»و پاسخ سطح

مشارکتکاربران » هستند. کارا هیچدرواقع، ايناستکه اينواحدها بودن دلیلکارا

نمی توانيافتکهدرصرفمنابعواحدديگريرا کمترينمقدارودرجلبمشارکت،

هددنیزنشانمیBCCاجرايمدلبراساسهابیشترينمقدارراداشتهباشد.يافته،مخاطبان

نسبتبهاجرايمدل بهCCRتعدادبیشتريواحدکارا ،عنواننمونهشناسايیشدهاست.

ماهیت»يکواحددر،دهدعالوهبرواحدهايکارايقبلینتايجدراينستاگرامنشانمی

)سطحفعالیتسازمان(کارااست.درسروشنیزعالوهبرواحدهايکارايقبلی«ورودي

وديويکواحددرهردوماهیتوروديوخروجیکارااست.دوواحددرماهیتور

يدهددرمجموعهطورمشترکنشانمیبهBCCوCCRنتايجاجرايدومدلدرمجموع،

تحتارزيابی ماهیتوروديو، دو سروشدر در واحد دو و اينستاگرام در واحد سه

سطحپاسخيا»و«تسازمانسطحفعالی»معنیکهدرهردوبهايناند.خروجیکارابوده

بنديرتبه،کمکتحلیلابرکارايیواحدهايکارابه،کاراهستند.سپس«مشارکتکاربران

.اندشده
تيدرنها شده، شناسايی مدل هر در کارايی مقدار کمترين با ناکارا اند.واحدهاي

يشدرهايوروديوبیشترينافزاواحدهايمذکوربهبیشترينمقدارکاهشدرشاخص

دارندشاخص نیاز خروجی يافتههاي به توجه با گیرد. قرار کارايی مرز روي هاتا در،

ينرختغییربرمبنايمحاسبه–متغیربهمقیاستوانضمنانتخابنوعبازدهيبعدمیمرحله

بهوروديخروجی آنبامشخصکردنالگوبرايواحدهايناکارا-هاها ، بهواحدها را

تبد استفادهازمدلکالسیک،(1933نیاوهمکاران)يلکرد.حقیقیکارا گیرياندازه»با

کمکی متغیرهاي بر )مبتنی »Tone, 2001داده پوششی تحلیل در ها( در، کاهش با

خروجیورودي افزايشدر و هايواحدهايناکاراها روزنامه، درعملکرد را هايايران

برخالاينستاگرامبهبودداده نسبتیمعینکاهشوياکهبهBCCوCCRهايفمدلاند.
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،افزايشدريکیازبردارهايورودي)شعاعورودي(ياخروجی)شعاعخروجی(دارند

کنند.مدلاخیرغیرشعاعیرنمیییکنسبتتغيهابهیهاوخروجيورودSBMدرمدل

شاخص در کاهش میزان و شاخصاست در افزايش و ورودي خروهاي راهاي جی

کند.محاسبهمیزمانهمصورتبه

واحدهايازآنجاکه تعداد اينمقاله وسروشمتفاوتشدهانتخابدر اينستاگرام در

هستند پیشنهادمینمی، هممقايسهکرد. با شودتعداديمساويوتواننتايجدوپلتفرمرا

-هادرهرپلتفرمصبافرضيکسانبودنشاخ-هايمختلفمشابهازواحدهارادرپلتفرم

به هاهايتحلیلپوششیدادهکمکمدلدرنظرگرفتو برايهرواحد، را پلتفرمکارا

تعیینکرد.،گیرندهتصمیم
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