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 ،. در عصر کنونیاندداشتهنفعان توجه عنوان معیاری از تحقق اهداف ذیاثربخشی به بهها سازمان ،از دیرباز :چکیده

های در رسانه ،میزان رضایت اوست. از این رو ،مخاطب و معیار اثربخشی ،اینفع هر سازمان رسانهترین ذیکلیدی

که در آنها از  ادها از دیدگاه مخاطب طراحی شدهارزیابی اثربخشی برنامه منظوربههای کارآمدی جهان مدل بزرگ

های گیری از نیازها و انگیزه، دقیق و بدون جهتبعی مناسبعنوان منهای اجتماعی بهشبکهمربوط به  هایداده

 شبکه اجتماعی توئیتر های کاربرانبررسی قابلیت استفاده از داده ،هدف این پژوهش شود.مخاطبان استفاده می

بوده است. از آنجا که تاکنون برای ارزیابی های سازمان صداوسیما در ارزیابی اثربخشی محتوای برنامه فارسی

ها استفاده شده است و این آوری دادهنامه برای جمعاثربخشی در سازمان صداوسیما از ابزارهای مصاحبه یا پرسش

شده از سوی مخاطبان دارند، در این پژوهش قابلیت کاربست بانی اطالعات ارائهابزارها مشکالتی مانند دروازه

فاز  شده است. در نجامدر دو فاز اها بررسی شد. این پژوهش منظور ارزیابی اثربخشی برنامههای توئیتر بهداده

یندی اها به روش تحلیل مضمون الگوی فرنفر از خبرگان و تحلیل داده 51احبه عمیق با مبنای مص بر نخست،

یند، خروجی، واحد افر لفه اصلی ورودی،ؤم پنجهای سازمان شامل ارزیابی اثربخشی محتوای برنامه برایمناسب 

 رابطه باکاربران توئیتر در  ههای منتشرشدداده، لفه فرعی استخراج شد. در فاز دومؤم 62و  هاپژوهشنظارت، واحد 

و توسط شد آوری نشده جمعبه روش نظارت 99ماه نخست سال  نهشده در بازه های پخشاز سریالمورد  شش

های توئیتر استفاده از داده منظوربر اساس نتایج، به. شدتحلیل محتوا تحلیل روش افزارهای رپیدمایندر و ارنج و نرم

استفاده  ،ساختار شبکهمبتنی بر محتوا و  ها مبتنی برتحلیل داده روشهر دو توان از می اثربخشی ارزیابی فراینددر 

 مرحلههمچنین در و  عیتوز مرحله د،یتولشیپو در مرحله یی محتوای زیربرنامه از شیپهای . همچنین در بخشکرد

 .کرد استفاده تریتوئ هایدادهتحلیل  از توانیماز فرایند ارزیابی اثربخشی،  بازخورد و لیتحل
 

 سازمان صداوسیماکاوی، توئیتر، اثربخشی، ارزیابی اثربخشی، داده: هاکلیدواژه
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 مقدمه
ف واحـد و یشده و تعر یگذارهیحات هر سازمان پایها و ترجمفهومی است که در ارزش یسازمان یاثربخش

هـا بـا اهـداف طبق نظر اکثر متخصصان، اثربخشـی بـه میـزان انطبـاا فعالیـت ،فردی ندارد. امامنحصربه

کـی از یهای متعدد، ارزیابی اثربخشی همـواره رغم وجود شاخص(. بهDaft, 2014) شودسازمانی اطالا می

هـای هـای خـاس سـازمانویژگـی ،از طرفـیبرانگیزترین مسائل سازمانی بوده اسـت. دشوارترین و چالش

تغییر دائمی محیط آنها، سبب تبدیل ارزیابی اثربخشـی بـه یـ   نظیر تنوع اهداف، پیچیدگی وای، رسانه

کـه یـا حـدی  عنوان میـزاناثربخشی بهنفوذان استراتژی ، رویکرد ذی در مسئله حاد سازمانی شده است.

 شودتعریف می، کندنفعان کلیدی خود برآورده توجه به نیازهای ذی ی  سازمان توانسته اهداف خود را با

(Robins, 1990.)  

تـرین مزیـت آن حفـ  و نفع هر رسانه، مخاطب و مهمترین ذیتوجه مهم ،عصر اقتصاد در که آنجا از

ارزیـابی اثربخشـی  بـرایبقـای خـود،  منظـوربهای هر سازمان رسانه (،Lanham, 2006) نگهداشت اوست

 . کندچارچوبی عملیاتی طراحی باید با شناخت نیازهای مخاطبان  ،محتوای خود

ی هـاگـاهیپا ازی کـی بـه را آن ،یاجتمـاعی هـاشـبکه بستر بری نترنتیا ارتباطات رشد ،گریدی سو از

 اسـت کـرده لیتبد باال بسیار دقت و سرعت با مخاطبان تودهی ازهاین نهیزم در عالی دادهکالنی آورجمع

(Barbier & Liu, 2011.) 

 هـا و نبـودنظر انیـب دری آزاد ،یشخص طیمح ازی برخوردار رینظیی هاتیقابل بای اجتماعی هاشبکه

 وی ریـگجهـت هرگونـه از دور بهیی هادادهی آورجمع برای توانندیم، خاسی هاتیمحدود وها چارچوب

هـای داده ادیـز تنـوعبـاال و  حجـم نیهمچنـ (.Guiora & Park, 2017) باشـندی مناسب منابعی باندروازه

 ,Zhang) دنباش برخورداری کاف ییروا ویی ایپا از هاداده لیتحل جینتا تا شودیم سبب نها،آ در منتشرشده

Yang & Appelbaum, 2015.) سـهولت ریـنظیی هـاتیـقابلتـوئیتر بـا  ،یاجتمـاعی هـارسـانه انیـم در 

 اختصـاس خـود به را داده کالنی هاپژوهش ازدرصد  51 حدودی کاوداده نییپا نهیهز وآوری داده جمع

 (.Tenopir, Volentine & King, 2013داده است )

 ،رصد نیازهای مخاطبان و ارزیابی اثربخشـی منظوربههای پیشرفته جهان، در بسیاری از رسانه ،امروزه

مربـوط بـه هـای از تحلیـل دادهآنهـا بخشی از نتـایج  فردی طراحی شده کههای کارآمد و منحصربهمدل

و توسـعه رسـانه  پـژوهشسسه ؤمدل ارزیابی م مانند. آیداجتماعی از جمله توئیتر به دست میهای شبکه

در حـال  (.Shankleman, 2012) سیبیمدل ارزیابی شبکه تلویزیونی بیو  (Krauss, 2000) کی ژاپناچان

وفور های توئیتر بههای مختلف نیز از تحلیل دادهای رسانهارزیابی اثربخشی محتوای برنامه منظوربهحاضر، 

د بـالیوو سـینمایی هایبینی اثربخشی محتوای فیلمپیش منظوربهکاوی توئیتر داده مانندشود، می استفاده

(Gaikar, Marakarkandy & Dasgupta, 2015) های اثربخشی اخبار شبکه سی ان ان بر لفهؤاستخراج م و

 (.Liao et al, 2017)کاوی توئیتر با داده مخاطب

های عنوان رسانه ملی، در قبال مخاطبان مسئولیتبه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ،در ایران

ی دائمـی ابیـارز بـرایی چـارچوب از سـازمان نیـای برخـوردار لزوم ،رو نیا از. اجتماعی بسیار مهمی دارد
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ی هـاپـژوهش در که آنجا از در ارضای نیازهای مخاطبان بسیار حائز اهمیت است. خودی محتوای اثربخش

 وی ریـگنمونـه ای یشیمایپی هاروش از مخاطبان، دگاهید ازی مل رسانهی اثربخشی ابیارز منظوربه نیشیپ

 ایـ شـوندهمصـاحبهی سو از اطالعاتی باندروازه باال، نهیهز صرف لیدلبه که شده استفاده قیعم مصاحبه

 پـژوهش نیـا از ایـن رو،. سـتین مخاطبـان عمـوم به میتعم قابل الزم، تینیع و دقت از نبودن برخوردار

 آنها دشدهیتول یهاداده از مخاطبان، دگاهید ازی مل رسانهی هابرنامهی محتوای ابیارز برای تا است درصدد

 سـمت ازی ریـگجهـت وی بـاندروازه نیکمتـر بـا هاداده نیا رایز کند، استفاده توئیتر یاجتماع شبکه در

 لیـتحلی فـیک روش از اسـتفاده بـا نخسـت فاز در دارد نظر در حاضر پژوهش. شوندیم منتشر مخاطبان

 مایصداوسـ سـازمانی هابرنامهی اثربخشی ابیارز منظوربه حوزه، نیا متخصصان با مصاحبه ابزار و مضمون

 زبـانی فارسـ کـاربران توسـط منتشرشـدهی هاداده لیتحل و استخراج با زین دوم فاز در. دهد ارائهیی الگو

 فـاز در شدهارائهی الگو در هاداده نیا کاربست تیقابل تا شودیمی سع سازمان،ی هابرنامه نهیزم در تریتوئ

 . شودی بررس قبل

 ی نظری مبان

 مفهوم اثربخشی

ثر گرفته شده است. در فرهنگ لغت انگلیسی واژه ؤمعنای خالا و مبه «ffusesE»از واژه التین  5اثربخشی

در مفـاهیم  (.Heacock, 2003) شـودعنوان نتیجه مطلوب تلقی میآنچه به به هراثربخشی یعنی دستیابی 

تعریـف،  تـرینعنـوان سـادهبهاست.  3ورییکی از دو رکن اساسی بهره 6مدیریت، اثربخشی در کنار کارایی

 & Yuchtmanکـرد )سازمان به اهـداف مـد نظـر خـود تعریـف ی  توان اثربخشی را میزان دستیابی می

Seashore, 1976.) کنتـرل میـزان موفقیـت  بـرایعنـوان عـاملی اثربخشی همواره به به مدیران ،از این رو

 (.Cameron, 2015) اندداشتهشدت توجه سازمانی، به

یاثربخش فيتعار
 و واحـد مفهـوم امـا اسـت،ی سـازمان اهـداف تحقق ازی اریمع ،پردازانهینظر اکثر نظر ازی اثربخش اگرچه

( اثربخشی یعنـی انجـام 5923) 4از نظر دراکر .استی متفاوت هایانتظار و هاارزش شامل و نبودهی منفرد

  صحیح کارها.

( نیز اثربخشی را معیاری از میزان تحقق اهداف سازمان 5952) 2( و یختمن و سیشو5924) 1اتزیونی 

 دانند. عنوان ی  سیستم میبه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Effectiveness 

2. Efficiency 

3. Productivity 

4. Drucker 

5. Etzioni 

6. Yuchtman & Seashore 
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خـود  اهـداف بـهی ابیدسـت در سـازمان  یـ تیموفق زانیم(، اثربخشی را 5951) 5ففر و ساالنسی 

 کنند. تعریف می مخاطبان تیرضا جلب منظوربه

ــاف  ــوئین و روب ــم(، اثربخشــی را 5913) 6ک ــموفق زانی ــط ســازمان در تی  ،یابیارزشــ ،یانســان رواب

 ایـ کوتـاه اهـداف تحقـق زانیـم(، اثربخشـی را 5991) 3داننـد. رابینـزمـؤثر می مشارکت و یریگمیتصم

 4دانسـته و نیلـی و همکـاران آن  یاسـتراتژ نفعـانیذ اهـدافیی شناسـا بـه توجـه با سازمان بلندمدت

 1دفـت. کننـدتعریـف می انیمشـتری ازهاینی ارضا در سازمان تیموفق زانیم(، نیز اثربخشی را 59911)

 داند. می خودی راهبرد اهداف بهی ابیدست دری سازمان تیموفق زانیم(، اثربخشی را 6154)

 1یسازمانی اثربخشی هانگرش

اثربخشـی سـازمانی چـارچوب  ارزیـابی بـرایدلیل ماهیت نسبی تعاریف و ابعاد اثربخشـی، به طور کلی،به

به نوع  با توجههای متنوعی ارائه شده است که ارزیابی اثربخشی نگرش برایالبته  وجود ندارد. استانداردی

 ،5هدف کسب نگرش :ند ازاهای مهم اثربخشی عبارتکار برد. نگرشرا به توان آنهاو مقتضیات سازمانی می

به ذکر نگرش  فقط اینجا در .51 یاستراتژ نفوذانیذ نگرش و9های رقابتیارزش نگرش ،1یستمیس نگرش

 شود.عنوان رویکرد اصلی اثربخشی پژوهش اکتفا مینفوذان استراتژی  بهذی
 
 

 کياستراتژ نفوذانیذ نگرش

مدیریت استراتژی  ریشه دارد. تفکر استراتژی  رویکردی فلسـفی اسـت  هایهتفکر و نظری نگرش دراین 

 دکید دارأگیری از ی  نقشه و راهبرد درازمدت تکه به لزوم تمرکز بر ابزارهای دستیابی به موفقیت با بهره

(Heracleous, 1998 .)،ای جـامع و تنظیم برنامـه مدیریت استراتژی  نیز که برخاسته از همین تفکر است

رهنمودهـای  ،هـای بلنـد سـازمانیمدیریت و تخصیص منابع در مسیر کسـب هـدف برایعملی است که 

 (. Hill, Jones & Schilling, 2014) دهداجرایی الزم ارائه می

 و خـود یاتیـح نفعـانیذ شـناخت در سـازمان تیـموفق ازی زانیم بهی اثربخش ،اساس این نگرش بر

 5 جـدول در سـازمان  یـ مهـم نفـوذانیذ. شودیم اطالا آنها متقابل هایانتظار و ازهاینی سازبرآورده

  (.Daft, 2014) اندشده داده نشان

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pfeffer & Salancik 

2. Quinn & Rohrbaugh 

3. Robins 

4. Neely, Gregory & Platts 

5. Daft 

6. Organizational Effectiveness Approaches 

7. Goal Approach 

8. System Resource Approach 

9. Competing-Values Approach 

10. Strategic-Constituencies Model 
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 یسازمان  یاستراتژ مهم نفوذانیذ .5جدول 

 اثربخشی هایانتظار معیارها و نفوذانذی

 منافع بازگشت سرمایه، رشد درآمدها و دارانسهام ن یاامالک

 رضایت شغلی و مزایای جانبی پاداش، کارکنان

 قیمت مطلوبیت خدمات و و کیفیت مشتریان

 تضمین سود آتی و موقعپرداخت به کنندگانعرضه

 هاتوانایی پرداخت بدهی و هاحسابی در پرداخت بدهیخوش طلبکاران

 نامطلوب متقابل هایکاهش اثر و مشارکت در اهداف های محلیسازمان

 مئرعایت قوانین و اجتناب از جرا دولت

 

 ،مشـخص سـروکار داشـته باشـد هـاینفعـان بـا نیازهـا و انتظارهنگامی که سازمان با گروهی از ذی

 ,Daft) هادانشکده نفعان استراتژی  بهره برد. ارزیابی دامنه اثربخشیتوان از مدل ارزیابی ذیسهولت میبه

ارزیـابی اثربخشـی خـدمات (، Herman & Renz, 1997) غیرانتفاعیهای ارزیابی اثربخشی سازمان (،2014

هــای ارزیــابی اثربخشــی فعالیــت (،Green & Griesinger, 1996) هــای غیرانتفــاعیاجتمــاعی ســازمان

 . مواردی از این قبیل هستندو... ( Papadimitriou & Taylor, 2000) های ورزشیسازمان

 6توئیتری کاوداده

سـازی و اشـتراح حجـم عظیمـی از اطالعـات های اجتماعی سبب ذخیرهتوسعه استفاده از شبکه ،امروزه

در  فقـطبسیار پایین  ایهزینه با خام هایهآوری این حجم از دادکاربران شده است. از آنجا که امکان جمع

منظور استخراج دانـش و ها بهاین شبکهبستر  کاوی برداده به پژوهشگرانهای اجتماعی وجود دارد، شبکه

  (.Feng, Barbosa & Torres, 2012اند )نشان دادهتوجه  یادگیری رفتار کاربران

 شـبکه و هـدف نیـیتع .5: اسـت مرحلـه شـش شاملی اجتماعی هاشبکه بستر بری کاوداده ندیافر 

 و 2یسازمدل .1 ؛1هاداده لیتحل .4 ؛4هادادهی سازآماده وی آورجمع .3 ؛3داده میتفه و فیتعر .6 ؛6مدنظر

، کـاربر ونیـلیم 331 از شیبتوئیتر با  ،در حال حاضر (.Barbier & Liu, 2011) 7یریگجهینت وی ابیارز .2

خود را در  هاینظر طور دائمبهها نفر طوری که میلیونبه ،های محبوب اجتماعی جهان استیکی از شبکه

 ازی کـیعنـوان بـه را آن ،توئیتر در هانظر انبوه حجم کنند.زمینه مسائل مختلف زندگی در توئیتر بیان می

 111 سـال، در تیـتوئ ونیلیب 611 از شیب ر،ضحا حال در کهی طوربه کرده، لیتبد دادهکالنی هاگاهیپا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Social Network Data mining 

2. Determining the Target and Network 

3. Defining and Understanding data 

4. Collection data 

5. Data Analysis 

6. Modeling 

7. Evaluation and Conclusion 
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 شـوندثانیـه منتشـر مـی در تیـتوئ 2111 از شیبـ و قـهیدق در تیـتوئ 311111 روز، در تیتوئ ونیلیم

(Cooper, 2019.)  یتر بـه کـانون توجـه تبـدیل شـده ئمبتنی بر متن تو هایتحلیل نظر ،های اخیرسالدر

بینی نیازهـای کـاربران از استخراج و پیش برایهای منتشرشده زیرا تحلیل محتوای موجود در داده ؛است

 هـاتیـتوئ در منتشرشـدهی کاراکترهـا تعـداد تیمحـدود لیدلبههمچنین  .کارایی باالیی برخوردار است

 (.Bifet & Frank, 2010) شودیم انجام ترعیسر اریبسی کاوداده ندیافر در دادهی سازآماده مرحله

طوری بـه. دارد را خود خاس مخاطبان و بوده محبوبی اجتماعی هاشبکه ازی کیدر ایران نیز توئیتر  

 از. شـوندیمـ منتشری اجتماعی هاشبکه ریسا در سپس ،شده تیتوئ ابتدا اول، دستی محتواها اغلبکه 

 باشـد از کـاربران ایرانـی اول دسـته دشـدهیتولی هـاداده بـهی ابیدست برایی ثرؤم منبع تواندیم ،رو نیا

(Zhou, et al. 2010.) 

 6در ارزيابی اثربخشی های اجتماعیشبکهکاوی داده کاربرد

سـنجش مـوارد مختلفـی نظیـر  درویـژه تـوئیتر بـه هـای اجتمـاعیبستر شبکه بر کاویداده جینتا ،امروزه

توان بـه می ،برای مثال .شوداستفاده می سیستم آموزشی و ... ، میزان موفقیتبا مشتریاناثربخشی ارتباط 

 هـااثربخشـی سیسـتم ارتبـاط بـا مشـتریان هتـل سـنجش و توسـعه میـزان منظوربـه کـاویکاربرد داده

(Danubianu & Hapenciuc, 2008،) اثربخشی منابع انسانیمیزان بهبود بررسی و  منظوربه (Youzheng 

& Ming, 2008)  رانندگی های آموزشی راهنمایی وتعیین اثربخشی برنامهو برای (Solomon, Nguyen & 

Liebowitz, 2006)  هـای اجتمـاعی، شناسـاییشـبکه کاویکی دیگر از کاربردهای مهم دادهی. کرداشاره 

 .است مخاطبان رضایت سطح بر ثرؤم عوامل

مخاطبـان نیازهـا و انتظارهـای کشف الگـوی  منظوربه کاویداده های بزرگ جهان ازرسانهبسیاری از 

رسـانه  ،برای مثـال .(5399و ملکی،  )لبافی، کیا کنندطور کلی یا در زمینه موضوعی خاس استفاده میبه

شـبکه  ( وCox, 2013) پیشنهاد ویـدئوهای جدیـد برایهای کاربران از تحلیل داده 6ویدئویی بالح باستر

 ,Manzano) کننـداسـتفاده می هـای جدیـدبینی میزان استقبال بالقوه آنها از سریالپیش براینتفلیکس 

Neira & Gavilán, 2016تحلیـل اثربخشـی محتـوای  برایهای بی بی سی و سی ان ان شبکه (. همچنین

 (.Shankleman, 2012)برند بهره میعی های اجتماشبکه کاویدادهاز خبری خود 

 تریتـوئی اجتماع رسانه در کاربران دشدهیتولی هاداده از استفاده تیقابلی بررس ،پژوهشی اصل هدف 

 در رایی محتـوای اثربخشـ کـه اسـت مایصداوسـ سـازمانی هـابرنامـهی محتوای اثربخشی ابیارز منظوربه

 ازی زانـیم بـهی اثربخشـ اساس ایـن نگـرش، بر. است کردهی بررس  یاستراتژ نفوذانیذ نگرش چارچوب

 اطـالا آنهـا متقابل هایانتظار و ازهاینی سازبرآورده و خودی اتیح نفعانیذ شناخت در سازمان تیموفق

نفعـان سـازمان نخستین گـام ارزیـابی اثربخشـی، شناسـایی دقیـق ذی ،از این رو (.Daft, 2014) شودیم

بررسـی مسـئولیت »پـژوهش خـود بـا عنـوان  در ،5391 سـال دری اریـبختصداوسیما است. مشـبکی و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Social Media Data Mining Applications in Evaluating Effectiveness 

2. Blockbuster LLC 
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 وی اسـالم نظـام .5: کردنـدشکل معرفـی  ه ایننفعان سازمان صداوسیما را بذی« اجتماعی در رسانه ملی

 .5 ؛(هـارسانه ریسا) رقبا .2 ؛مخاطبان .1 ؛کارکنان .4 ؛زانیربرنامه و گذاراناستیس .3 ؛دولت .6 ؛تیحاکم

از آنجا که در عصر اقتصـاد  .هابرنامه کنندگاننیمأت .9 و یخصوص وی دولتی هاشرکت .1 ؛یاسیس احزاب

بـا  ترین مزیـت رقـابتی اسـت ومهم ویجلب رضایت  ،نفع هر رسانه، مخاطب بودهترین ذیحیاتی توجه،

عنـوان در ایـن پـژوهش مخاطـب بـه ،یاساسـ قـانون 44 اصلتوجه به مسئولیت اجتماعی سازمان طبق 

 ازی زانـیمی عنـیی یمحتـوای اثربخشـ ،اسـاس نیا برنفع سازمان در نظر گرفته شده است. ترین ذیاصلی

 .خود نفعیذ نیتریعنوان اصلبه مخاطبیی محتوا یازهاینی سازبرآورده در سازمان تیموفق

 پژوهش نهیشیپ
 شیب تاکنون کهی طوربه ،گرددیبازم شیپ قرن مین از شیب بهی اثربخشی ابیارز حوزه در پژوهش نهیشیپ

ی ابیـارز حـوزه در ریـاخ دهه دو در نیهمچن. است شده منتشر نهیزم نیا در معتبر مقاله و کتب صدها از

 ،یامصـاحبه وی شـیمایپی هـاروش بـر هیـتک بـا و مخاطبـان دگاهیـد از رسـانه  ی یـمحتـوای اثربخش

 دری جـدی هـاپـژوهش. اسـت داشـته همراهبهی متفاوت جینتا  ی هر که شده انجامی متنوعی هاپژوهش

عنـوان بـه یکـاوداده از اسـتفاده بعد به 6116 سال از و گرفته شکل 5991 دهه لیاوا ازی کاوداده نهیزم

 انیمشـتر بـا رابطـه در هـاپـژوهش نیـا عمـده البتـه. افـتی گسترش مخاطبان رفتار نییتع برایی عامل

 روش از استفاده بای ارسانهی هابرنامهی اثربخشی ابیارز نهیزم در تاکنون و انجام شدهی صنعتی هاشرکت

 5سـو و رکـربرای مثال،  .است انجام شدهی کم اریبسی هاپژوهشی اجتماعی هاشبکه لیتحل ای یکاوداده

های آموزشی دانشجویان دانشگاه مـونترال، های نظرسنجی دورهکاوی دادهبا استفاده از داه 6156در سال 

های آموزشـی مجـازی و در سنجش اثربخشـی سیسـتم کاویهای داهکاربردپذیری باالی استفاده از روش

 های یادگیری مبتنی بر اینترنت را بررسی و تأیید کردند. دوره

بررسی کرده  تحلیل توئیتر از طریق تجزیه و را وضعیت خدمات شبکه نتفلیکسنیز  6کاشین و دختیر

 شـبکه مخاطبـان احساسـات بـرآورد وی اثربخشـی ابیـارزبـرای  هیـگو 612 شامل  یستماتیس ییالگوو 

مخاطبـان  3استخراج کردند. آنها مشـکالت اساسـی سیسـتم آنالیـن تحلیـل احساسـات منفـیکس ینتفل

 نتفلیکس را تعیین کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه دادند. 

هـای بندی واکنشطبقه منظورتوئیتر، به کاویبا استفاده از داه 4کایا، فیدال و توروسلو 6153در سال 

درصد  62، الگویی استخراج کردند که کاربرد آن باعث افزایش های ترکیهاحساسی به اخبار سیاسی رسانه

 دقت در کاربرد کلمات سیاسی خواهد شد. 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Xu & Recker  

2. Cushing & Dekhtyar 

3. SPOONS (Swift Perception of Online Negative Situations) 

4. Kaya, Fidan & Toroslu 
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های جمعـی و شـده تـأثیر زیـاد رسـانهنظارت کـاویبـا تکنیـ  داه 6154در سال  5هورنی  ناگل و

قـای سـالمتی ای از رفتارهای مثبت به والدین در زمینـه ارتهای سالمتی بر آموزش طیف گستردهکمپین

 کودکـان عیشـای هایماریب به ابتال کاهش دری ارسانهی آموزشی محتواباالی ی اثربخشکودکان و میزان 

 را در کشورهای کم درآمد تأیید کردند.  هیسوءتغذ و ایماالر اسهال، رینظ

بنـدی تـوئیتر، شـده طبقهنظارت کـاوی، با استفاده از داه6داگوپتا ماراکاندی و دامودار، 6151در سال 

ارائـه داده و عملکـرد  هـای بـالیوودبینـی عملکـرد فـیلمپـیش بـرایی احساسـ لفـهؤم 11الگویی شـامل 

 های توئیتر را تأیید کردند.های بالیوود در ارضای نیازهای مخاطبان بر اساس تحلیل دادهفیلم شدهپذیرفته

 جینتـا قیـدق نسـبتبـهی نـیبشیپـ در کـاویداه از تفادهاس تیقابل 6155نیز در سال  3همکارانو  کاستا

 را تأییدکردند.  یآموزشی هادوره در انیدانشجو عملکرد

های مرتبط شده کلیه توئیتکاوی نظارتبا استفاده از متن 4کارمالو و پری وکیچیو،نیز  6159در سال 

ی محتـوا جـادیا بـرایی احساسـ لفهؤم مجموعه شش های ویدئویی، الگویی بابا نتفلیکس و سایر سرویس

درصد  11عنوان بستری کارآمد برای تشخیص ارائه داده و توئیتر را بهی وودیهالی هانامهلمیف در اثربخش

 ای نظیر نتفلیکس و ویمئو معرفی کردند.های رسانهاز نیازهای مخاطبان شبکه

 ژهیوبهی ارسانهی محتوای اثربخشی ابیارز نهیزم در پژوهش به مخاطبان ،زین کشور داخل در تازگیبه

 نـه،یزم نیـا در شدهانجامی هاپژوهش عمده ،البته .اندداشته توجه ما،یصداوس سازمانی هابرنامهی محتوا

ی هـایبررسـ طبـق نیهمچنـ. اسـت بـودهی امصـاحبه ای یـشیمایپی هاروش بری متک وی مورد مطالعه

انجـام  کـاربران هـاینظر کـاویداه هیپا بر سازمانی اثربخشی ابیارز نهیزم دری پژوهش تاکنون ،هشدانجام

اثربخشی تبلیغـات تلویزیـونی میزان  5315در سال  فرهنگی، فیروزیان و موسویانبرای مثال،  .است نشده

اثربخشـی  5396نیـز در سـال  حمیـدی زاده و نوریـان، سـازی مصـرفشرکت ملی گاز در راستای بهینه

اثربخشـی برنامـه 5394در سـال  یـدیؤو ممؤیدی بان  صادرات و  مشتریانتبلیغات تلویزیونی بر جذب 

خجسـته و  5392ارزیـابی کردنـد. در سـال  استان فارس از دیدگاه مخاطبانرا های تلویزیونی کشاورزی 

جلـب رضـایت و و بیننـدگان  های شـبکه آمـوزش بـربرنامـه اثربخشـیافزایش  منظور، بهزارع مهرجردی

 ارائه دادند. وفاداری آنان مدلی

 پژوهش روش
ی ابیـارز بـرای تریتـوئ کـاربران دشـدهیهـای تولداده از استفاده تیقابلی بررس ،حاضر پژوهشی اصل هدف

 مـدل ،نیشـیپی هـاپـژوهشی بررس در که آنجا از. است مایصداوس سازمانی هابرنامهی محتوای اثربخش

نخست نیاز بود تا بـا توجـه بـه فراینـد تولیـد  ،ارزیابی اثربخشی سازمان یافت نشد برایی مناسبفرایندی 

 نخست،. هدف فاز شدفاز انجام  این پژوهش در دومحتوای سازمان، مدل مناسبی استخراج شود. بنابراین، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Naugle & Hornik 

2. Gaikar, Marakarkandy & Dasgupta 

3. Costa, Fonseca, Santana, & de Araújo 

4. Vecchio, Kharlamov & Parry 
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های سـازمان بـود. بـدین ارزیـابی اثربخشـی محتـوای برنامـه منظوربهیندی مناسب ایافتن ابعاد الگوی فر

 و هدفمنـد صـورتبـه کـه حـوزه نیا خبرگان از نفر 51 با قیعم مصاحبه از طریق های الزمداده ،منظور

ی ابیـارز منظوربـه. شدند لیتحل مضمون لیتحل روش به و شدهی آورجمع بودند، شده انتخابی برف گلوله

 داور و بـازخورد افـتیدر و خبرگـان بـه ارجاع پژوهش،ی مبان بای نظر سهیمقا از زین جینتایی روا ویی ایپا

 هـدف، لحـاظبـه وی اسـیق کـردیرو لحاظبه ،یفیک روش لحاظبه پژوهش نخست فاز. شد استفادهی رونیب

 .استی ادیبن

 گـاهیجاتعیـین  کـاوی وداده جینتـا از استفاده برای مناسب لیتحلی هاروش افتنینیز  دوم فاز هدف

 نـه بـازه در شدهپخشی هاالیسر شش ،نیبنابرا. بود شده فاز نخستاستخراجی الگو کاوی درداده کاربرد

 انجام مرحله سه در فاز نیا. شدند انتخاب( پخش بازه و ژانر برحسب) هدفمند طوربه 99 سال نخست ماه

هـای داده حـذف وی سازپاح از پس وشد ی آورجمع نشدهنظارت روش به هاداده نخست، مرحله در. شد

 ،یبعد مرحله در. شدند زده برچسب وی بندخوشه پرکاربردی هاهشت  و هادواژهیکل برحسب رمرتبط،یغ

ی تعداد زین ،بعد گام در. شد مشخص داده تیمرکز لیتحل روش به ناشران نیشتریب و هاپست انتشار روند

ی کلـی نکـات و شده محتوا لیتحل براون و کالرح روش بهی نظر اشباع به دنیرس تا های هرخوشهداده از

 5بانیپشـت بـردار نیماشـ تمیالگـور از اسـتفاده بـا زیـنیی نهـا مرحله در. شد استخراج هاالیسر نهیزم در

دلیل در این مرحله، بـه. شد نییتع احساسات لیتحل قالب در هاالیسر در خصوس مخاطبانی کل بازخورد

واژگـان شـامل سـی واژه  نامهافزار در پشتیبانی زبان فارسی، ی  لغتهای موجود نرمنامهدقت پایین لغت

شـده در آوریهـای جمعمنفی و خنثی تعریف شد. با توجه بـه وجـود بیشـترین میـزان داده ساده مثبت،

بررسـی شـده و بـرای آمـوزش و  نامهعنوان پیش آزمون لغتهای این سریال بهزمینه سریال پایتخت داده

حساسـات بـا استفاده شد. در نهایت، تحلیل ا های پنج سریال دیگراز داده نامه،اضافه کردن واژگان به لغت

شـده آوریجمع هـایدادهیی روا ویی ایپا برای جهت ،دوم فاز درشده انجام گرفت. اصالح نامهاستفاده از لغت

 دوم فـاز. شد استفاده پژوهشگر دو از محتوا لیتحل جینتای بررس برای و 3ارنج و 6ندریدمایرپ افزارنرم دو از

 .استی کاربرد هدف، لحاظبه ویی استقرا کردیرو لحاظبه ،یکم روش لحاظبه پژوهش

 های پژوهشافتهي
 يندی ارزيابی اثربخشی محتوايی سازمان صداوسیمااالگوی فر

کد بـه دسـت  321 این گامدر  .شداجرا استخراج الگو، از کدگذاری باز و محوری  منظوربه نخست،فاز  در

به دست آمد. در مرحله بعـد،  لیکد ک 46و با کدگذاری باز  آمد که پس از حذف و اصالح کدهای تکراری

مقولـه فرعـی  35هـا و واحـد نظـارت و پنج مقوله اصلی شامل ورودی، خروجـی، فراینـد، واحـد پژوهش

شده به خبرگان ارجاع داده شـده و از آنهـا شناسایی شدند. سپس کدها و مقوالت اصلی و فرعی استخراج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. SVM 

2. RapidMiner 

3. Orange 
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اده و ترتیب و توالی مقـوالت را مشـخص کننـد. های اصلی قرار دخواسته شد تا مقوالت فرعی را در دسته

مقوله نامرتبط یا مشابه توسط خبرگان حذف شد. سپس، الگوی اولیه بر اساس نظرهـای  55در این میان 

 از پـس . در نهایـت،شـد داده ارجاع نخبگان بهیی روا ویی ایپا خبرگان طراحی شده و دوباره برای افزایش

 5 شـکل قالـب در استخراج شده کـه یفرع مقوله 62 وی اصل مقوله 1 الگوی نهایی شامل اصالحات انجام

 آمـده اختصـاربـه 6 جدول درنیز  شدهاستخراج نیمضام و هایکدگذار ازی انمونه .است نمایش داده شده

 .است

 نمونه ای از استخراج مضامین از کدهای باز مصاحبه با خبرگان .6جدول 

 پايه مضامین کد بخشی از متن
دهنده سازمانمضامین 

 و فراگیر

مین مالی بـرای هـر أاز آنجا که مسئله ت

... در سـازمان ای اولویت دارد مـثالًرسانه

چــون دولــت بودجــه  مــا هــم مشخصــاً

دهـد. حکومتی را بـه آن تخصـیص مـی

های آنها هم خواه یا نـاخواه خب اولویت

در مسـائل سیاسـی... از  مهم است مـثالً

طرفــی ســازمان میلیاردهــا تومــان از 

ــــفارش ــــد دارد، س ــــدگان درآم دهن

 کنندگان دیگر هم هستند... حتمـاًمینأت

ــت ــت اولوی ــم روی کیفی ــا ه ــای آنه ه

 گذارد.ثیر میأها تبرنامه

 مطالبات دولت .5

ـــــــته .6 ـــــــای خواس ه

 دهندگان آگهیسفارش

ـــته .3 ـــایخواس ـــایر  ه س

 کنندگانمینأت

های ویتاول

 کنندگانمینأت
 ورودی

فر
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توا
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 کاوینتايج داده 

 15/51/99 بـازه در شدهپخشی ونیزیتلوی هاالیسر نهیزم در ،پردازششیپ منظوربه ابتدا در ،دوم فاز در

 وجـودیی محتوا هاالیسراین  نهیزم در ایآ که شود مشخص تا انجام شد ایهیکاوی اولداده 31/19/99یال

 بچـه لـدا،یا ،6 خ نـون ،2 تخـتیپا) شـدهیریـگنمونـهی هاالیسر به های مربوطداده سپس. ریخ ای دارد

 درآوری شـد. داده جمـع 365411در این مرحله، بـیش از . شدندی آورجمع( نجال و شاهرگ ،3 مهندس

های متنی باقی ماندند. شده و دادهی سازپاحنمادها  ها، اعداد وشکل نامعتبر شامل های داده ،بعد مرحله

پـس از توئیـت  2492 ،مجموع در های دارای واژگان کلیدی نامرتبط حذف شدند.در مرحله بعد، نیز داده

 ازی کـی به مربوط جینتا فقط نجایا در. شدند لیتحل و ماندهی باقهای نامرتبط و غیرمعتبر سازی دادهپاح

 . شودیم بیان( 2 تختیپا) هاالیسر
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 های سازمان صداوسیما. الگوی فرایندی ارزیابی اثربخشی برنامه5شکل 

  یکاوداده اطالعاتمشخصات سريال و 

از  99سریالی در ژانر کمدی اجتماعی خانوادگی است که در بـازه یکـم تـا پـانزدهم فـروردین  2پایتخت 

آذر  31فـروردین تـا  5هزار داده در بازه  655کاوی این سریال در داده شبکه ی  سیما پخش شده است.

ها، اعداد و نمادها حـذف شـدند. شکل های غیرمعتبر شامل آوری شد. در مرحله بعد، دادهجمع 99سال 

های متنی دارای واژگان کلیدی مشابه و غیرمرتبط با سریال حذف شدند. برای مثال، در زمینه سپس داده

نظیر پایتخت ایران، پایتخت کشورها، ها مربوط به مفاهیم مشابه دیگر سریال پایتخت تعداد زیادی از داده

 داده 4351های غیرمرتبط حـذف شـدند. در نهایـت، ود که این دادهارسطو فیلسوف، همای سعادت و ... ب

 به دست آمده و تحلیل شدند. غیرمعتبر و غیرمرتبطهای دادهی سازپاح از پس
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 کاوینتايج  داده 

داده بـر  انتشـار زانیـم نیشـتریب بـا ناشـرانو  6بر اساس فراوانی آنها در شکل  هاداده انتشاری زمان روند

 بـه مربـوط پرتکـراری هـاهشـت و  واژگـاناند. نمایش داده شده 3زیت داده در شکل اساس تحلیل مرک

 اند.ذکر شده 3بندی نیز در جدول بر اساس روش خوشه الیسر

با اسـتفاده از الگـوریتم ماشـین بـردار ی خنث وی منف مثبت، برحسب کاربران احساسات لیتحل جینتا

  نمایش داده شده است. 4قالب شکل  در درصد شکل بهپشتیبان 

 

 

 
 

 

 
 2. ناشران با بیشترین میزان انتشار داده زمینه سریال پایتخت 3شکل 

 2ها در زمینه سریال پایتخت . روند انتشار داده6شکل 
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 پرتکرار مرتبطهای واژگان و هشت  .3 جدول

 واژگان و هشتک های پرتکرار مرتبط
 2سریال ـ پایتخت ـ  .5

 2پایتخت  .6

  2پایتخت  .3

 معمولی ـ نقی .4

 تنابندهـ  محسن .1

 عاملـ  ارسطو .2

 مهران فرـ  احمد .5

 نیکاـ  سارا .1

 فریبا ـ بهتاش .9

 امینیـ  رحمت .51

 سعادتـ  هما .55

 فریباـ  بهروز  .56

 فریباـ  بهبود .53

 معمولیـ  فهیمه .54

 کودکانـ  تربیت .51

 ایرانیـ  خانواده .52

 سیماـ  وـ  صداـ  غفلت  .55

 شیطانـ  خدمتـ  در هنر .51

 سوادـ  بیـ  سلبریتی  .59

 اسالمیـ  زندگیـ  سب  .61

 زنانـ  استقالل .65

 سفرهم ـ  فیلم  .66

 سسه اوجؤم ـ پول .63

 

 
 2های کاربران زمینه سریال پایتخت . نتایج تحلیل احساسات داده4شکل 

 ،بـراون و کالرح روش بهگیری از هر خوشه تا رسیدن به اشباع نظری داده با نمونه 461در مجموع، 

ذکـر  4در جـدول  الیسـر هـایقوت و هاضعفعنوان به شدهاستخراج نیمضامتحلیل محتوا شده و  نقاط

 شده است.

 

https://twitter.com/hashtag/%D9%87%D9%85%D8%A7_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7?src=hashtag_click
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 2های منتشرشده در زمینه سریال پایتخت نتایج تحلیل محتوا داده. 4 جدول

 شده به روش کالرک و براونمضامین استخراج

 هاقوت هاضعف

 هاافول شخصیت .5

 اسالمی ـ بازتاب تصویر منفی از خانواده ایرانی .6

 ثیر منفی بر تربیت کودکانأت .3

 حواشی بازیگران سریال .4

 های طنز و شوخی سریالبرخی از بخش .5

 ترویج فرهنگ اهدای عضو .6

 

ی هارسانه مربوط به هایداده اساس بر سازمانی اثربخشی ابيارز برای مناسب لیتحلی هاروش

 یاجتماع

 هـای خـامداده از استفاده منظوربه شده،انجامی هاکاویداده و هامصاحبه از های حاصلداده لیتحل بر بنا

 . کرد استفاده ریزی هالیتحل از توانیم ها،برنامهی محتوای اثربخشی ابیارز در کاربران دیتول

 شبکهساختار  بری مبتنی اجتماعی هاهای رسانهداده لیتحل 

شده بـه های انجامهرچند در این پژوهش تحلیل ساختاری شبکه انجام نشده است، اما با توجه به پژوهش

 رابطـه هـا،داده نیبـی الگوهـا بـهی ابیدسـت بـرای توانیمی اجتماعی هاشبکهی فضا دررسد که نظر می

 بـرایی بنـدخوشه روش از استفاده با. کرد استفاده ساختاریی هالیتحل از...  و انتشاری هاوهیش کاربران،

 جینتـا بـه تـوانیمـ کسـان،ی یهـامجموعـه در مشـابه هـایسـلیقه و هانظری دارا مخاطبانی بنددسته

 هـاگـروه ایـ افرادیی شناسا برای توانیم داده تیمرکزی هالیتحل از. افتی دستی شتریب شدهیبندطبقه

ی برقـرار بـه توانـدیم زین هاداده انتشار روند لیتحل. کرد استفاده مخاطبان هاینظری ریگشکل در مرجع

 . کند کم  هاداده انتشار زانیم و دیتول مراحل نیب رابطه

 محتوا بری مبتنی اجتماعی هارسانهمربوط به ی هاداده لیتحل 

پـس از اسـتخراج  ،تنهایی کافی نیست، از ایـن روهای اجتماعی بهتمرکز صرف بر ساختار شبکه در شبکه

ی هـادواژهیـکل و محتواهـا دیـبا پژوهشـگر تـر،قیـعم میمفاه بهی ابیدست منظورو بهها در بازه معین داده

 کـرد، لیـتحل را شـدههای استخراجدادهی تمام توانینم که آنجا از کند. لیتحل وی بررس را شدهاستخراج

 ایـ دو دیـبا ،نیهمچنـ. داد ادامهی نظر اشباع به دنیرس تا را محتوا لیتحل ها،خوشه ازی ریگنمونه با دیبا

به توصـیف و  ،اساس زمینه موضوع و با تکیه بر پیشینه تجربی و قدرت استنباط خود نفر تحلیلگر بر چند

 ایـ عواطـف لیـتحلی هـاروش از اسـتفادهشـده بپردازنـد. تفسیر عمیق پیام پنهان محتواهـای اسـتخراج

 قالـب در مخاطبـان،نداشـتن  تیرضـا ای داشتن تیرضا ازی فیکی پاسخی احصا با تواندیم زین احساسات

  .کند کم  موضوع شدن ترروشن بهی خنث وی منف مثبت، نظر
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 مایصداوس سازمانی اثربخشی ابيارزی الگو دری اجتماعی هاکاوی شبکهداده گاهيجا

مربـوط بـه هـای داده از تـوانیمـشـده، از الگـوی استخراج ریـز مراحـل در هاکاویداده جینتا به توجه با

 کرد. استفادهی اجتماعی هاشبکه

 بازخورد و لیتحل مرحله 

 ،نیبنـابرا. اندشـده منتشـر هاالیسر اتمام از پس هاداده عمده که دهدیم نشان هاداده انتشار روند لیتحل

 دو هر از توانیم ،مرحله نیا در. است مرحله نیهم به کاوی مربوطداده کاربرد نیشتریب که گفت توانیم

 هـادادهی محتـوا بـری مبتنـ و ساختار بری مبتنی اجتماعی هارسانهمربوط به های داده لیتحل روش نوع

 قالـب در هـای مشـابهدادهی بنـدخوشـه بـا توانیم مرحله نیا در هاداده ادیز حجم به توجه با. برد بهره

 و خوشه های هرداده ازی تعدادی ریگنمونه با سپس. افتی دستی بهتری بندطبقه به کسان،ی یهاخوشه

 لیـتحل از اسـتفاده بـا. افـتی دسـت مخاطبان هاینظر از یترقیعم و قیدق جینتا به آنهای محتوا لیتحل

 .افتی دست هاالیسر از کاربرانی کل تیرضا زانیم به نسبتی فیکی بازخورد به توانیم زین احساسات

 (پخش نیح) عيتوز مرحله 

ی زمـانی هـابـازه ریسـا از عیـتوز مرحله در روزانه های منتشرشدهداده حجم ها،داده انتشار روند اساس بر

 کـاهش رونـد نیـا نشـود، جادیای خاصی حواش اگر معموالً الیسر پخش از پس کهی طوربه. است شتریب

 و گرانیباز ادیزی حواش لیدلبه «3 مهندس بچه» و «2 تختیپا» الیسر نهیزم در فقط مثالی برا. ابدییم

 بـا توانیم مرحله نیا در. است افتهی شیافزا عیتوز بازه از پس ماه چند هاداده انتشار روند اندرکاراندست

تـوان مـی ،نیبنـابرا. کـردیی شناسـا را کـاربران هایانتقاد عمده پرکاربردی هاواژه و هاهشت ی آورجمع

 ایـ هـاقسـمت در و کردهیی شناسا را شوندیم دیتول مستمر طوربه که هاییالیسر موجود در یهایکاست

 بـا تـوانیمـ زیـن اسـت دهیرسـ اتمام به آنها دیتول که هاییالیسر نهیزم در. کرد برطرفی بعدی هافصل

 را انتقادهـا زانیـمی حـدود تای ونیزیتلو کارشناسان ای اندرکاراندست و عواملی سو ازی حاتیتوض انتشار

 . داد کاهش

 دیتول از شیپ وی زيربرنامه از شیپ مراحل 

 برای ،انهیسال یزیربرنامه هرگونهی اجرا از قبل ،یزیربرنامه از شیپ مرحله در تواندیم مایصداوس سازمان

 در. کنـد اسـتفادهی اجتمـاعی هـاشـبکهمربوط به های داده از مخاطبان هیاول هایانتظار و ازهاینی احصا

 را ریـاخی هـاسـال در کـاربران های منتشرشـدهداده هیکل مناسب رساختیزی سازفراهم با توانمی ،واقع

 .قرارداد مربوطهی هابخش ریسا و هابرنامه دیتول عوامل اریاخت در را لیتحل جینتا و کردهی آورجمع

 در شینماشیپی هانسخه ارائه ای طرح نهیزم دری حاتیتوض انتشار با توانمی زین دیتولشیپ مرحله در

 با توانمیی حت. افتی دست اثر کل در رابطه با مخاطبان هیاول نگرش ازی بازخورد بهی اجتماعی هاشبکه

 رای احتمـال صینقـا ،کـردی آورجمع را مخاطبان نابی هادهیا ،ینوآوری دادهایرو ای هاینظرسنجی اجرا

ی هاالیسر به مربوطی هاتیتوئ انتشار روند البته. داد شیافزا را هابرنامه تیموفق احتمال و دیبخش بهبود
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 که است شده منتشر دادهی کم اریبس زانیم هاالیسر از عدد چهار پخش از قبل که دهدیم نشان نظر مد

 .باشدیی هابرنامه نیچن وجود از کاربر یاطالعبی لیدلبه تواندیم

 یریگجهینت
های مهم رقابتی هر رسانه، محتوای اثربخش است. زیرا موفقیت ی  رسانه در جذب و امروزه یکی از مزیت

نفـوذان طور مستقیم به میزان اثربخشـی محتـوای آن بسـتگی دارد. در رویکـرد ذیداشت مخاطب بهنگه

با توجه بـه دت خود را مکوتاه و بلنداهداف توانسته  که ی  سازمانی عنوان میزاناثربخشی بهاستراتژی ، 

. بر این اساس، اثربخشـی محتـوایی یعنـی شودتعریف میکند،  نفعان استراتژی  خود برآوردهذینیازهای 

ترین عنوان اصـلیمحتـوایی مخاطـب بـهای در برآوردسازی نیازهـایمیزانی از موفقیت ی  سازمان رسانه

یـ  رسـانه ملـی در قبـال  عنوانسـیما بـههای حیـاتی سـازمان صداونفع خود. با توجه به مسـئولیتذی

در های آن بسیار حائز اهمیت است. منظور ارزیابی اثربخشی محتوای برنامهمخاطبان، طراحی چارچوبی به

ی هـاروش از هعمـدطور بـه های سـازمان،برنامـهی محتـوای اثربخشی ابیارزدر حوزه پیشین های پژوهش

زمان زیـاد  باال، نهیهز صرف رینظ دارای معایبی که شده استفاده قیعم مصاحبه وی ریگنمونه ای یشیمایپ

های است. با توجـه بـه توسـعه شـبکه شوندهمصاحبهی سو از اطالعاتی باندروازهامکان  آوری داده وجمع

بانی، به نظر های توده مخاطبان با دقت باال و به دور از هرگونه دروازهمنابع کالن از داده عنواناجتماعی به

 پـژوهش نیـا درهای اجتماعی برای ارزیابی اثربخشی استفاده کـرد. کاوی شبکهرسد که بتوان از دادهمی

ی محتـوای اثربخشـی ابیـارز نـدیافر در تریتـوئ کاربران های منتشرشدهداده از استفاده امکان تاسعی شد 

، نخسـت. هـدف اصـلی فـاز شـد انجـام فاز دو در پژوهش نیا. شودی بررس مایصداوس های سازمانبرنامه

ی فـیک روش از استفاده باهای سازمان صداوسیما یندی ارزیابی اثربخشی محتوایی برنامهااحصای الگوی فر

 1 شـامل در فـاز نخسـت آمـدهدستبهی الگو. بود حوزه نیا متخصصان با مصاحبه ابزار و مضمون لیتحل

 :از نداعبارت که استی فرع قسمت 62 وی اصل بخش

 ،مقـررات و نیقـوان: شـامل سـازمانیـی های اجرابرنامـه کننـدهنیـیتع عوامـل مجموعـه ؛یورود (الف

 رقبا عملکرد و مخاطبان هایانتظار و ازهاین ،کنندگاننیمأتی هاتیاولو ،رانیمد و ناظرانی هادگاهید

  .بازار طیشرا و

، ینظرسـنجی هـاروش شامل ستمیس بازخورد و لیتحلی هاروش از حاصل جینتا مجموعه ؛یخروج (ب

 .برخطی هاروشو ی پژوهشی هاروش ،یمحاسباتی هاروش

های برنامـهی محتـوای اثربخشـی ابیـارز در راسـتایی درپیپ و وستهیپ مراحل ازی امجموعه ند؛يافر (ج

ی زیـمم ،محتوا نیمأت ای دیتولشیپ ،ی(نیمأت ای یدیتول) یمحتوا، ییهای محتوابرنامه شامل سازمان

 .بازخورد و لیتحلو ی( نترنتیای هاشبکه ای ونیزیتلو و ویراد) عیتوز ،دیتول، ینیبازب و

 ابتدا از را ندیافر حیصح روند بر نظارت فهیوظ آنی هاگروه و افراد که سازمان ازی بخش نظارت؛ واحد (د

 و هـاابیـارز ،هـااسـتان مراکـزی هاشبکه برنامه و طرح نظارتی شوراها شامل .دارند برعهده انتها تا

 .ینیبازب واحد ناناظرو  پخش ناناظر، یفیک ناظران ای نظارت دفاتر ندگانینما ،هایزیمم
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 در الزمی هـاپـژوهشی اجـرا تیمسـئول آنی هاگروه و افراد که سازمان ازی بخش ؛هاپژوهش واحد (ه

 .دارند برعهده را هابرنامه بازخورد و لیتحل و بازار طیشرا لیتحل مخاطبان،ی ازهاینیی شناسای راستا

 اداره ،مـردم فرهنگ تیریمد اداره ،یافکارسنج کل اداره ،ارتباطات و رسانه مطالعات کل اداره شامل

 .مخاطب سنجش کل ادارهو  یهماهنگ وی بانیپشت کل

 زبـانی فارسـ کـاربران های منتشرشـدهداده لیتحل و استخراج با تا شدی سعنیز  پژوهش دوم فاز در

ی بررسـ قبـل فـاز شـدهارائهی الگو در هاداده نیا از استفاده تیقابلی مل های رسانهبرنامه نهیزم در تریتوئ

 ،6 خ نون ،2 تختیپا الیسر شش نهیزم در تریتوئ کاربران های منتشرشدهداده فاز نیا در ،رو نیا از. شود

 لیتحلی هاروش به و شدهی آورجمع 5399 سال نخست ماه نه در، نجال و شاهرگ ،3 مهندس بچه لدا،یا

 . شدند لیتحل وی بررس محتوامبتنی بر  و شبکه ساختار بری مبتنی اجتماع های شبکهداده

 اسـتفاده شـدهاستخراجی الگـو از بخـش چهار در تریکاوی توئداده از توانمی شد مشخصدر نهایت، 

 مرحلـه، در مخاطبـان هـایانتظار و ازهـاینی احصا منظور، بهییمحتوای زیربرنامه از شیپکرد؛ در مرحله 

 مرحلـه، در آنـانی هـادهیـا از استفاده با طرح بهبود و مخاطبان از هیاول بازخورد افتیدر برای دیتولشیپ

و در نهایـت، در  بعـدی هـاقسمت تیموفق و تیجذاب شیافزا و طرح صینقا کردن برطرف منظوربه عیتوز

 .مخاطب دگاهید از طرحی کل تیموفق زانیمی ابیارز منظوربه بازخورد و لیتحل مرحله

 سـازمان و بـوده برخـوردار الزمیـی روا ویی ایـپا از شـدهاستخراجی الگو که گفت توانمی ،تینها در

ی سـازادهیپ هابرنامهی محتوای اثربخشی ابیارز برای را احصاشدهی الگو خود اتیمقتض به توجه با تواندیم

هـای تر دادهسـازی سـریعسـازی و پاحهای متنـی، آمادهبه دالیلی مانند حجم عظیم داده کند. همچنین

کاوی توئیتر نیـز در مـدل بینی نیازهای کاربران، از دادهها در استخراج و پیشتوئیتر و کارایی باالی توئیت

بخشی خود بهره ببرد. اما با توجه به اینکه توئیتر در ایران سانسور بـوده و شـاید نتوانـد بیـانگر ارزیابی اثر

هـای کـاوی تـوئیتر مکمـل سـایر روشرسد نتایج دادههای مخاطبان باشد، به نظر مینظرهای همه طیف

 تنهایی کافی نیست.های اجتماعی سازمان بوده و بهارزیابی و تحلیل شبکه

 منابعفهرست 

(. تبیین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بـر 5396زاده، محمدرضا؛ نوریان، ذبیح اهلل )حمیدی

 .42-33(، 3)6آفرینی، نوآوری و ارزشجذب مشتریان )مورد پژوهی بان  صادرات ایران(. 

(. طراحی مدلی برای اثربخشی بر بیننـدگان صداوسـیما و 5392خجسته، مهدی؛ زارع مهرجردی، یحیی )

جلب رضایت و وفاداری آنان با رویکرد پویـایی سیسـتم )مـورد مطالعـه: شـبکه آمـوزش سـیما(. 

 .533-519(، 41)3مدیریت فرهنگ سازمانی، 

(. بررسی اثربخشی تبلیغـات شـرکت 5311دات )فرهنگی، علی اکبر؛ فیروزیان، محمود؛ موسویان، اکرم سا

 .43-59(، 5)4مدیریت بازاریابی، ملی گاز ایران در راستای بهینه سازی مصرف. 
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. شناسایی عوامل مؤثر بـر درگیرسـازی و مشـارکت (5399) مصطفی ،ملکی ؛علی اصغر ،کیا ؛سمیه ،لبافی

، (5) 32 ،و مـدیریت اطالعـاتپژوهشنامه پردازش علمی ریسرچگیت. ـ  کاربر در شبکه اجتماعی

33 – 26. 

های پژوهش(. بررسی مسئولیت اجتماعی سازمانی در رسانه ملی. 5391مشبکی، اصغر؛ بختیاری، حسین )
 .611-555(، 6)51 ارتباطی،

های تلویزیـونی کشـاورزی از دیـدگاه (. ارزیابی اثربخشی برنامـه5394مؤیدی، معصومه؛ حیاتی، داریوش )

 .515-521(، 6)55علوم ترویج و آموزش کشاورزی، طالعه استان فارس. مخاطبان: مورد م
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Abstract 
Has been for a long time, effectiveness considered by organizations as a measure of 

achieving the goals of stakeholders. Now, audience are the key stakeholders of media 

and the measure of effectiveness is their goals. Therefore, in the world's top media, 

efficient models have been designed to evaluate effectiveness of programs from the 

audience's point of view. These models use social network data mining. Because 

social media data is accurate sources and without orientation of audience needs. The 

purpose of this study is to investigate the ability to use the Twitter user data in content 

effectiveness evaluating of the Islamic Republic of Iran Broadcasting. in previous 

research, interview tools or questionnaires have been used to collect data, which have 

problems such as gatekeeping and orientation. In this study, we investigated the 

ability to use Twitter data to effectiveness evaluate. This research has been done in 

two Steps. First step, based on in-depth expert interviews with 15 persons and 

thematic analysis method, we extracted a model for the content effectiveness 

evaluation. That include 5 main Component; Input, process, output, monitoring unit, 

research unit and 26 sub-components. In the second step, we mined Twitter user data 

about six series aired in 20 march to 20 December 2020, based on an unsupervised 

Clustering and analyzed by Rapid minder software and content analysis method. The 

results showed that both content analysis and Structural analysis methods can be used 

for content effectiveness evaluation. Also, Twitter data mining can be used in the 

precontent planning, the pre-production, distribution and feedback stages of the 

effectiveness evaluation model. 

 
Keywords: Effectiveness, Effectiveness Evaluation, Data Mining, Twitter, IRIB 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Corresponding Author: labafi@irandoc.ac.ir 

mailto:labafi@irandoc.ac.ir

	بررسی قابلیت کاربست دادههای کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)
	سمیه لبافی
	استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

	علی اصغری کیا
	استاد روزنامهنگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ايران

	رضا عیوضی
	کارشناسی ارشد، گروه مدیریت رسانه، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ايران



