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بر مولفه   یدبا تاک یران مطبوعات ا  یریرقابت پذ یمدل بوم اعتبارسنجی

 یت نظارت و شفاف یاخالق

 
فاطمه دکتر ، 4ندا سلیمانیدکتر،  3دکتر حمیدرضا حسینی دانا، *2یدکترعطاء اهلل ابطح، 1سید محمد زهیر غرضی

 5عزیز آبادی فراهانی

 . ران یتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،ی حقواحد علوم و ت ،یرسانه ا ت یریگروه مد ،یدکتر یدانشجو .1
 . رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالم قاتی و اقتصاد ، واحد علوم و تحق ت یریگروه مد .2

 . رانیتهران ، ا ،یگروه ارتباطات ، واحد دماوند ، دانشگاه آزاد اسالم .3
 . رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یگروه ارتباطات، واحد تبر .4

 . ران یتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،ی رسانه، واحد علوم و تحق ت یریمدگروه  .5

 ( 3/1400/ 24، تاریخ پذیرش:1/1400/ 20تاریخ دریافت: )
 

 

 غازسرآ 

و مطبوعات ابزارهایی هستند که امکان آگاهی بخش عمومی   1رسانه ها
و تحقق اصل نظارت همگانی را بر دولت و اجزای حاکمیت فراهم میی 

بی تردید رشد و گسترش رسانه ها در چند دهیه ایییر بیه لحیا  کنند.  
، بیش از گذشته مطرح سایته است  هاتنوع، مسأله رقابت را برای رسانه  

لیغاتی و سیاسی نقیش بیارزی در جام یه درتمند تبو به مثابه یک ابزار ق
(. در این میان اطالعات دقیق و شفاف، در عیین حیاق قانونمنید 1دارند)

 استفاده صحیح و بهینه از وسایل ارتباطی کمک کند و از  می تواند به
 
 
 

 
را بیه  می تواند توس هطرفی به کارگیری و توس ۀ وسایل ارتباط جم ی، 

نابرابری، صین تی شیدن بیریتر، ارتباطیات   م نای کاهش فقر، بیکاری،
میردم در حضیور  مبتنی بر عدالت و افزایش    2بهتر، ایجاد نظام اجتماعی

. در این صورت وسایل ارتباط جم ی، (2)همراه داشته باشد امور جاری به
صف اوق عوامل شکل دهنده افکار عمیومی قیرار   از جمله مطبوعات در

 (.3)دندار
 های مختلف اجتماعی  اجتماعی بر دولت و ارگانات نقش ناظر ییمطبوع

 
 

 چکیده

 میردم ضیروری و گوناگون های آگاهی بردن باال در زیادی نقش اطالعات، مطلوب و توزیع تولید با مطبوعات ها رسانه میان درزمینه: 

بدین سبب در این مطال ه بر اساس رویکردهای رقابت پذیری س ی شد  کنند. می یاری جانبه همه ترقی و ت الی به نیل را در جام ه و دارند
 سی قرار گیرد. طراحی و مورد نقد و بررو شفافیت نظارت مولفه های ایالقی بر  دیبا تاک رانیمطبوعات ا یرپذی رقابت یمدق بوم

اسیتفاده شید. جام یه تحلیل محتوای کیفی بیا رویکیرد اسیتقرایی بود، در بخش کیفی از روش  کمی(  –آمیخته )کیفی روش تحقیق    :روش
مصیاحبه هیا ابزار گردآوری داده  انتخاب شدند.  نفر 13فمند از نوع نظری هد  روش نمونه گیریکه با    بود  مدیریت رسانه و ارتباطات    یبرگان

 اسیتفادهپیمایریی -در بخش کمیی از روش توصییفی انجام شد.روش تحلیل تم مبتنی بر کدگذاری  با  هاتحلیل داده  بود و  نیمه سایتار یافته
 ابیزار نفیر انتخیاب شیدند.  30ت یداد تصیادفی ییراحتمیالی هدفمنید  کیه بیا روش ندبودها و مطبوعات ایران  مدیران رسانهجام ه آماری  .  شد

 بهره گرفته شد. سیفرد -ها، روش برناردو و روش کوکتحلیل پوشری دادهاز سه روش و   بود قق سایتهپرسرنامه مح
عوامیل بیر اسیاس سیه ب ید در سطوح مختلف مولفه های ایالقی نظارت و شفافیت بر با تاکید رقابیت پیذیری نتایج نران داد که   یافته ها:

 اعتبارسنجی شد.و یازده مولفه  ایالقیات الزامو  عوامل تقویت بهره وری، نوآوری و پیررفت
می توان از مدق بومی رقابت پذیری با تاکید بر مولفه های ایالقیی نظیارت و شیفافیت بیه منظیور کسیب مزییت رقیابتی در تیجه گیری:  ن

 .مطبوعات ایران بهره گرفت
 
 .تیشفافایالقی، نظارت ،  رانیمطبوعات ا ی،رپذی رقابت: واژگانلیدک
 

 goopgoopi@gmail.comئوق: نرانی الکترونیکی:  نویسندۀ مس
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ظیفه شفاف سازی و توسی ه دامنیه که از یک طرف و  ،را بازی می کنند
دولتیی را بیه  3گان های اساسی حمایت از حقوق بریررای ارولیت بمسو

عهده دارند و از طرف دیگر عملکرد مبارزه ای در قباق فساد بروکراتیک 
دنیای امروز، رسانه ها، نقش برجسته ای   در  (.4در جوامع مدرن را دارند)

گاهی بخری، آمیوزش آدر تحکیم جام ه ایفا می کنند، وظایف رسانه ها 
(. رسانه ها، به عنیوان ییک نهیاد 6،  5م کردن افراد است)دادن و سرگر

اجتماعی و مدنی، همواره از عوامل و متغیرهای مهم در بحث نظارت بر 
ع رسانی، آگاهی بخری و تحلیل و ن از طریق اطالآمحیط و حراست از  

امیروزه تحیوالت بنییادی رسیانه هیا   .(7تفسیر و نقد رویدادها بوده اند)
های رسانه ای شده و باعیث   در سازمان  رات راهبردیایجاد تغیی  سرآیاز

گردییده اسیت و باعیث   4ظهور مفاهیم نوینی در حوزه میدیریت رسیانه
های رسانه ای کرور های سازمان    پذیرش تغییرات عمده و راهبردی در

در حاق توس ه شده است. این تغییرات در سایتار رسانه، باعث پیذیرش 
عاتی، ایجاد تغییرات در قیوانین حیوزه فناوری های نوین ارتباطی و اطال

رسانه، تدوین و اجرای سیاست های مدیریت راهبردی، ادییام سیازمان 
منیابع   رقابیت در  ع وو ایجاد تنو  5یر سایتار سازمانیهای رسانه ای، تغی

 بیازار در صین ت مطبوعیات گذشیته، در(. 8و مالی بوده است) 6انسانی

ای، در  رسیانه سیههر در امیروزه امیا نداشت، رقیبی و مرابه تولیدات،
 و مهیم رقابیت دو درگییر کنید، و می ف الیت رقابتی بسیار پرفضای 

 زمینه، این در که حداکثر مخاطب جذب نخست، است: ساز سرنوشت

 و تولیید حیوزه در رقابیت موضوع دومین دارد. مرابهت رقبا دیگر با

 .(9ت)اسی مخاطبیان نگیرش و رفتیار بیر ثیرگذاریتا پیام برای توزیع
 و ت یداد بررسی ای، رسانه هر موفقیت ارزیابی در مهم مالک امروزه
 در کیه است تغییری یا انگیزه رسانه و از آن مخاطبان استفاده میزان

 بیرای فیاکتور اساسیی یک مخاطب آورد؛ می به وجود مخاطب رفتار

 بیازار در رقیابتی مزییت ییک نیز مخاطب جلب و رسانه است پایایی

پراکنیدگی و کیاهش مخاطیب از  (.10شیود) ب مییمحسیو رسیانه ای
مرکالت اساسی این روزهیای رسیانه هیای جم یی در سراسیر جهیان 

بی تردید رشد و گسترش رسانه ها در چند در کنار این مسئله   (.11است)
دهه اییر به لحا  ت دد و تنوع، مساله رقابت را برای سازمان های رسانه 

ان ها در چنین شرایط پر سازم   . اینه استای بیش از پیش مطرح سایت
میدیران، سیاسیت گیذاران و استراتتیسیت هیایی   ،فرار رقابتی نیازمنید

دوین و اجرای راهبردهای رقیابتی پیریتاز عرصیه رقابیت ت هستند که با
باشند. تحت چنین شرایطی توجه به ب د مدیریتی سازمان هیای ارتبیاط 

 سطح افزایش. (12جم ی در کانون توجه صاحب نظران قرار می گیرد)

 ها شرکت و کرورها روی بر مهمی ثیراتتا جهان، اقتصاد در رقابت

 بیا را یود ،بقا  استمرار برای باید ناچار به کرورها و ها شرکت .دارد

 بسییاری  7پذیری رقابت عوامل .کنند روز به و تنظیم سخت، رقابتی

 دارد، به وجود کالن اقتصاد سطح در چه و یرد اقتصاد سطح در چه

 نییز و مصیرف  بازارهیای گسیترش شیدن، جهیانی فرآیند که طوری

 مفهیوم ایین بیه بیریتری رقابت، اهمیت شدت و رقبا ت داد افزایش

 انتخاب نبوده یک اقتصاد، پذیری رقابت دیگر عبارت به است؛ بخریده

 صین ت وکریوری هیر فیردای و امیروز بقیای شرط  و اساسی نیاز و

فزایش کارایی آن عملکرد اقتصاد و ارقابت سبب  بهبود  این    (.  13است)
 می شود  و موجب کاهش قیمت ها، ارایه کاالهیا بیا یصوصییت هیا و
کیفیت های مختلف و بهبود دسترسی مصیرف کننیدگان بیه کاالهیا و 

 (.14یدمات می گردد)
مطال ه نظریات مختلف نران می دهد که از رقابیت پیذیری، ت رییف و 

توان رقابت پذیری را قابلییت کلی می  ت بیر واحدی وجود ندارد، اما بطور
ا کرور هایی دانست که یک کسب و کار، صن ت، منطقه یها و توانمدی

تا در عرصه رقابت بین المللی   ،دارا هستند و می توانند آنها را حفظ کنند
نرخ بازگرت باالیی را در عوامل تولید ایجاد کنند و نیروی انسانی ییود 

به عبیارتی دیگیر رقابیت پیذیری   .قرار دهندرا در وض یت نسبتا باالیی  
توانایی افزایش سهم بیازار، سیوددهی، رشید ارزش افیزوده و مانیدن در 

در  (.15صحنه رقابت عادالنه و بین المللی برای یک دوره طوالنی است)
از نهادهیا،  رقابیت پیذیری مجموعیه ای 8مجمع جهانی اقتصیادگزارش  

ور اثر می گذارد. ولید یک کرسیاست ها و عواملی است که بر ظرفیت ت
و سطح ظرفیت تولید، سطح پیررفتگی و رشد هر اقتصاد را نریان میی 

آنچه در زمینه رقابت پذیری مهم به نظر جلوه می کند تمرکیز   (.16دهد)
 است. 10و شفافیت 9ایالقی بر نظارت

 هدف  به که شود می تلقی مدرن دولت بنیادین های مولفه از نظارت

 از نامرروع  استفاده و فساد از جلوگیری و حاکمان تقدر کردن محدود
 .(17)اسیت گرفتیه قرار م اصر سیاسی اندیرمندان توجه مورد قدرت،

 و نداشته جایگاهی استبدادی های حکومت در گاه هیچ که مقوله ای
 مدیریت در قدرت مهارت برای موثر ابزاری عنوان به حاضر عصر در

 و است قدرت با قدرت کنترق ،نظارت  .(18)است شده شنایته سیاسی
 و حدود در شده یاد اقدامات ماندن باقی از اطمینان حصوق آن یایت
 گوناگون ترکیل عناصر از که است فرآیندی نظارت است. قانونی ثغور

 حیدود ییا نظیارتی ایتییارات باید همواره نخست، درجه در شود. می

 میی حدی چه تا و مواردی چه در مقام ناظر کرد. مرخص را نظارت

بایید  نظیارت سیازمان و رویه دوم، درجه در کند؟ نظارت باید یا تواند
 ایتیارات سایتن عملی روش وسیله، بدین تا شود مرخص و ت ریف

 شیود گیری پیش اجرایی مرج و از هرجگردد،  م لوم پیراپیش یادشده
 نیز نظارت نتیجه و پیگیری آیر، در .و بتوان ایالق مدارانه نظارت کرد

 تیر، دقیق ناظر مقام ایتیارات بدین طریق، باشد. شفاف  و روشن دبای

 از حاصیل نتیجیه بیه رسییدگی بیرای مرجیع نهاد و مقام و مرخص
 همیانطور یادشده، عناصر تمامی است گفتنی شود. می ت یین نظارت

 شود. م ین و مرخص  عادی یا قانون اساسی در باید بود، یواهد که
 مطرح را شفافیت موضوع نظارت، وددح و محتوا بودن روشن و م ین

 ناظران، که شود می موجب ثغور نظارت و حدود در شفافیت کند. می

مردم  های حکومت در برآیند. یود نظارتی وظیفه عهده از بتوانند بهتر
 شفاف  هستند. ها آن حقیقی ناظران و است مردم آن از قدرت ساالر،

 بهتیر اجیرای و لبیهمطا به ها، منجر آن نظارتی تکلیف و حق سازی

 (.19)شود می نظارت
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 حکمرانیی هیای مولفیه تیرین مهم از یکی شفافیتدر کنار این مهم 

 بیه مسییر دسیتیابی تحقیق، صیورت در کیه ای مولفیه است. یوب

 های دهه در شفافیت مفهوم  (.20)دساز می هموارتر را یوب حکمرانی

 ،رداریکالهبی )فسیاد، فیردی و سیازمانی جرایم علیه مبارزه در اییر
 ییک عنیوان بیه یوب حکمرانی ارتقای در نیز و مالی( رسوایی های

 ت ییین قیوانین، بیودن روشن و ساده (.21است) شده مطرح ضرورت،

 آنچه است. شفافیت از دیگر هایی جلوه ها نقش و ها لیتوومس دقیق

 که است آن رود می انتظار گذاری قانون و قانون حوزه در شفافیت از

 فهم قابل و سادگی نتیجه، در باشد. یوب حکمرانی فراستای ت ری در

 برای قوانین شفافیت اصل است. م انی شفافیت دیگر از قوانین بودن

 اسیتفادهمیورد  یویش تکالیف و ها حق از شهروندان آگاهی تضمین

 قابلییت نظر از قوانین کیفیت برای تضمینی چنین هم، گیرد می قرار

  (.24، 23، 22است) دممر همه برای ها انسجام آن و فهم
مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطالعات، نقش زیادی در بیاال بیردن 

و جام ه را در نیل   آگاهی های گوناگون و ضروری جام ه بر عهده دارند
 رسانه زیاد ت داد (. وجود25)و ترقی همه جانبه یاری می کنند ت الیبه 

 در تا شده باعث اتیاطالع منابع به سریع دسترسی و ها و مطبوعات،

هیا و  رسیانه بیر رقیابتی بیه شیدت فضیای فناوری، و ارتباطات عصر
 یمل یریپذ تمفهوم رقاب ر،یای یهادر ساق (.26)باشد حاکم مطبوعات
 مطیرح شیده یاقتصیاد  ریرفتیپ  یاصیل  یهااز شایص  یکیبه عنوان  

بیه وجیود  یهیاو چالش  هاتیکه محیدود  یدر حال  یریاست. رقابت پذ
 کنیید،یم  انیییرا نما یجهییان یرقابییت در بازارهییا ریر مسییآمییده د
 ییصوص   شبخ  یهاو چالش  یبنددولت در بودجه  یمال  یهاتیمحدود

. در کنیدیم  یابییارز زییرا ن یالمللینیو ب یدایلی  یدر رقابت در بازارهیا
بیه  یریاقتصیاد، رقابیت پیذ یمجمع جهیانی ریپذرقابت  یگزارش جهان

کرور  کی دیکه سطح تول  یو عوامل  هاتاسسی  نهادها،عنوان »مجموعه  
انجمین بر اساس گزارش  .(27) استف کرده شدهیت ر کند«یم   نییرا ت 
از   یابا تحلییل مجموعیه  11یجهان  یریپذشایص رقابت،  اقتصاد  یجهان
 یبیوم  یکیتکنولوژ ررفتیمختلف و مت دد از جمله آموزش، پ  یهامولفه

و عملکیرد  تیقیانون، شیفاف  تیثبات در اقتصاد کالن، حاکم  ،یو واردات
 کییبیازار کیه هیر تقاضا، اندازه    طیها، شرابودن بنگاهررفتهیمطلوب، پ

از   یمتفاوت، مین ک  کننیده جنبیه یاصی  بیاز ضرا  یدارضمن بریور
. بر ایین اسیاس پردازدیهستند، به ت یین رتبه هر کرور م   یریرقابت پذ

قابیل محاسیبه توان گفت که این مفهوم امروزه بیه صیورت عیددی می
ایین گییری از هیرهتیوان بیا باست. اما مسئله اصلی اینجاست که آیا می

بیر مولفیه  ییدبیا تاک  پیذیریالمللی شایصی بومی از رقابیتگزارش بین
-را برای مطبوعات به عنوان یکیی از بخیش  یتنظارت و شفاف  یایالق

 ای کرور ایجاد نمود؟های موثر رسانه
 

 روش
ی داده هیای اربردی و از نظیر گیردآورروش پتوهش از نظیر هیدف کی

در مرحله اوق از طرییق ییک مطال یه   می باشد،    )کیفی و کمی(آمیخته

بر  یدبا تاک  یرانمطبوعات ا  یریرقابت پذ  یمدق بوم کیفی شایص های  
شناسایی شد. در ایین بخیش از روش     یتنظارت و شفاف  یمولفه ایالق

ه شید، در مرحلیه دوم، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی اسیتفاد
له آن است کیه مریخص کنید پتوهش کمی انجام شد، هدف این مرح

کدام یک از عوامل شناسایی شده م نی دار هستند و کدامیک از آن هیا 
م نی دار نیستند و باید از الگو کنار گذاشته شوند، در این بخش، از روش 

 پیمایری استفاده شد.  -تحقیق توصیفی
یبرگیان، اعضیای ش در بخیش کیفیی شیامل  مرارکت کنندگان پتوه

می باشید بیرای مطلیع شیدن از سانه و ارتباطات مدیریت رهیات علمی  
گییری ها و نظرات متخصصان و صیاحب نظیران از روش نمونیهدیدگاه

استفاده شد. برآورد حجم نمونه مورد نظر  نفر 13با  هدفمند از نوع نظری
این اساس مصاحبه با ت یداد  بر مبنای اشباع نظری داده ها انجام شد. بر

نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیرتر یک مصاحبه دیگیر   12
 انجام شد.

ها و مطبوعیات میدیران رسیانهجام ه آماری پتوهش در مرحلیه کمیی  
نیه  و پیتوهش موضیوع بیا افراد تناسب این بخش،  اند. درایران بوده

 گرفیت. قیرار مطال ه مورد افراد انتخاب شیوه مبنای آنها بودن م رف 

 احتمیالی یییر گیرینمونیه روش از افیراد انتخیاب برای سبب، بدین

-پتوهش برای را نمونه همکاران حجم و شد. کرسوق هدفمند استفاده
 (. لذا ، حجم نمونیه28کردند) پیرنهاد مورد 40 تا 10 بین کیفی، های

 .نفر است 30حاضر محدود به 

نیمیه سیایتار ش در بخش کیفی مصیاحبه های پتوهابزار گردآوری داده
هیا از برای رعایت اصوق ایالق پتوهش، در جرییان مصیاحبه یافته بود.

های آنها ضبط و ثبت شود و پ  یواسته شد تا صحبت  مرارکت کننده
بررسیی و بیه روی کاییذ   از پایان مصاحبه به صیورت دقییق مصیاحبه

به، های به دست آمیده از مصیاحب د از گردآوری داده  شود.برگردانده می
بیا توجیه بیه   های کیفی آیاز شد. این دادهفرایند تحلیل و تلخیص داده

موضوع تحقیق تلخیص و کدگذاری شدند. در نتیجه کدگیذاری و حیذف 
شناسیایی  سه ی د و یازده مولفه، های تکراری و تلخیص نهایی دادهداده

 ز روشخش کیفی در وهله اوق ابرای بررسی روایی در ب. و استخراج شد
از طریق گیردآوری شیواهد از  سازی بهره گرفته شد، در این راستامثلث

منابع مختلف شامل تئوری هیای گونیاگون، منیابع اطالعیاتی متنیوع و 
نتیایج صاحب نظران روایی مورد بررسی و تایید قیرار گرفیت، در ادامیه  

رایند رسیدن به کیدها، کت کنندگان ارائه شد و فنفر از مرار 3تحلیل به  
وله های فرعی و اصلی برای آنها ترریح گردید، یافته های حاصیل از مق

این کار، یافته های کلی پتوهش را تایید کرد. همچنین از تکنیک زاویه 
بندی کریستینسن هم برای ارزیابی اعتبار و کیفیت یافته ها استفاده شد. 

مر ذهنی بیا داده هیا، د با درگیری مداوم و مستدر این یصوص س ی ش
ت اطالعات و عمق دادن اطالعات امکان پذیر شود. برای نییل بیه وس 

این هدف پ  از کد گذاری داده ها توسط پتوهرگر، از دو نفر یواسیته 
شد که بریی از مصاحبه هیا را کید گیذاری کننید تیا صیحت و اعتبیار 

ت نتیایج ارزیابی کنند و در نهای  کدگذاری و مقوله های به دست آمده را
داشت با کد گذاری که در مرحله قبل صورت گرفته این بخش مرابهت  
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های کمی از پرسرینامه در مرحله دوم پتوهش، برای گردآوری داده  بود.
پرسرنامه به شییوه استفاده شد.  مستخرج از بخش کیفی  محقق سایته  

رواییی میاده شید، هیا( آدهی« )تحلییل پوشریی دادهگیری و وزن»رای
ییید متخصصیان و اسیاتید قیرار ه میورد تاحتیوایی پرسرینام صوری و م 

 گرفت.
هیای کیفیی از روش تحلییل تیم کیه مبتنیی بیر به منظور تحلییل داده

هیای حاصیل از کدگذاری باز اسیت اسیتفاده شید. در ایین مرحلیه داده
مصاحبه های صورت گرفته به دقت بررسی شید، واحید اصیلی تحلییل 

ییافتن رونوشیت مصیاحبه هیا بیرای   گذاری باز مفاهیم بودند،برای کد  
مقوله های اصلی، مقوله ها، یرده مقوله ها به طور منظم بررسی شیدند. 

شیوه تحلیل اطالعات بر اساس سبک طرح تحقییق و   و در بخش کمی
های جدید کیه در از سه روش از روش  ها،سواالت مطرح شده در آزمون

ازش نتیایج تحلییل پردازش نتایج استفاده شده و رویکرد جدیدی به پرد
برنیاردو و روش هیا، روش  محتوا دارد ی نی روش تحلییل پوشریی داده

 .شد گرفتهسیفرد بهره   -کوک
 

 یافته ها
پ  از تحلیل محتوای موجود اب اد رقابت پذیری رسیانه در این تحقیق،  
عوامل تقوییت بهیره ، 12عوامل نوآوری و پیررفتب د )  ای بر اساس سه

، نیوآوری،  پیررفت کسب و کیارو یازده مولفه )  (ایالقیالزامات  و    وری

، کیارایی بیازار محصیوق، توس ه بازار میالی،  کارایی بازار کار،  اندازه بازار
، نهادهیای میرتبط،  13آمادگی فناورانیه،  ایالق حرفه ایآموزش عالی و  

( شناسیایی شید. بیر اسیاس نظیر گیروه محیط اقتصادی،  زیرسایت ها
پیذیری از دریچیه ی قیدرت نظیارت ابتهای رقیبرگان اب یاد و مولفیه
ای المللیی( و شیفافیت رسیانههیا، بیندولتهیا،  )نظارت بر افیراد، گروه

، شهروندان( مورد ارزییابی قیرار 15، مخاطبین14)شفافیت برای سهامداران
ین بخش از گروه یبره دریواست شد تا بیر اسیاس مقییاس گرفتند. در ا

پیذیری را بیر اد و مولفه های رقابتلیکرت از یک تا نه اثر هر یک از اب 
و شفافیت رسانه ای مرخص کنند. از آنجایی که طییف   ایالقی  نظارت

لیکرت یک طیف ترتیبی است، در این پتوهش با تبدیل این مقیاس بیه 
 یابی گسسیته بهیره بیرده شید.هیای بهینیهشای از رویک مقیاس رتبه

تفکیک نظیارت و  یبره را به 30جداوق ذیل اطالعات حاصل از نظرات 
بیه موجیب مدلسیازی ریاضیی مسیئله   .دهدای نران میشفافیت رسانه

 ایالقیی و شیفافیت  نظیارت  بیر  تاکیید  بیا  پیذیریشناسایی اب اد رقابت
گیری کوک و سیفرد و مدق برناردوی یطی ای بر اساس مدق رایرسانه

 .استخراج شد 2جدوق گروهی به شرح  ماتری  توافق
اسیتفاده از میدق برنیاردوی   ازی ریاضی مسئله بابر اساس مراحل مدلس

اسیتخراج  3جدوق یطی ماتری  تجم ی نظرات گروه یبرگان به شرح  
 .شد

 ایو شفافیت رسانه اخالقی نظرات جامعه خبرگان در خصوص اثرات ابعاد رقابت پذیری بر قدرت نظارت : 1جدول 
 30 1 خبره 

 مولفه  بعد  ردیف 
 قدرت نظارت بر  قدرت نظارت بر 

 المللیبین دولت ها   گروه ها  افراد  المللیبین دولت ها   گروه ها  افراد 

 7 6 9 9 8 4 4 8 محیط اقتصادی  ایالقی الزامات  1

 4 6 1 1 4 5 1 8 زیرسایت ها  ایالقی الزامات  2

 8 2 4 3 6 4 7 2 نهادهای مرتبط  ایالقی الزامات  3

 7 1 4 4 8 3 1 7 آمادگی فناورانه عوامل تقویت بهره وری  4

 8 5 2 2 4 6 9 3 ایالق حرفه ای آموزش عالی و  عوامل تقویت بهره وری  5

 4 7 8 1 8 7 7 4 کارایی بازار محصوق  عوامل تقویت بهره وری  6

 1 4 3 5 1 7 8 3 توس ه بازار مالی  عوامل تقویت بهره وری  7

 3 3 5 7 3 1 2 7 کارایی بازار کار  عوامل تقویت بهره وری  8

 1 4 7 4 5 5 3 4 اندازه بازار  عوامل تقویت بهره وری  9

 9 2 9 5 6 3 2 9 نوآوری  عوامل نوآوری و پیررفت  10

 8 7 4 9 8 8 3 2 پیررفت کسب و کار  عوامل نوآوری و پیررفت  11

 مولفه  بعد  ردیف 
 شفافیت برای شفافیت برای

 دان شهرون مخاطبین سهامداران  شهروندان  مخاطبین سهامداران 

 1 4 9 6 4 9 محیط اقتصادی  ایالقی الزامات  1

 9 9 6 5 3 8 زیرسایت ها  ایالقی الزامات  2

 5 5 7 9 4 3 نهادهای مرتبط  ایالقی الزامات  3

 1 1 3 9 6 4 آمادگی فناورانه عوامل تقویت بهره وری  4

 9 9 9 5 4 2 ایالق حرفه ای آموزش عالی و  عوامل تقویت بهره وری  5

 2 2 1 2 4 1 کارایی بازار محصوق  بهره وری تقویت عوامل  6

 2 9 3 9 9 4 توس ه بازار مالی  عوامل تقویت بهره وری  7

 5 9 6 2 4 9 کارایی بازار کار  عوامل تقویت بهره وری  8

 2 8 1 5 4 3 اندازه بازار  عوامل تقویت بهره وری  9

 2 8 3 8 9 2 نوآوری  عوامل نوآوری و پیررفت  10

 1 7 8 8 1 9 پیررفت کسب و کار  و پیررفت  نوآوریعوامل  11
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 گروهی خبرگان   توافق ماتریس: 2جدول

 مولفه  بعد  ردیف 
 جایگاه 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 13 10 15 16 22 19 15 24 12 16 48 محیط اقتصادی  ایالقی الزامات  1

 11 20 9 23 17 19 16 19 19 14 43 زیرسایت ها  ایالقی الزامات  2

 6 11 22 15 24 21 18 18 26 16 33 نهادهای مرتبط  ایالقی الزامات  3

 6 20 23 16 24 19 22 29 12 14 25 آمادگی فناورانه عوامل تقویت بهره وری  4

 14 10 19 18 16 18 25 23 16 14 37 ایالق حرفه ای آموزش عالی و  عوامل تقویت بهره وری  5

 10 19 11 24 24 20 19 23 17 13 30 محصوق کارایی بازار  عوامل تقویت بهره وری  6

 10 12 18 20 17 20 15 25 22 12 39 توس ه بازار مالی  عوامل تقویت بهره وری  7

 13 23 18 22 22 16 12 15 22 17 30 کارایی بازار کار  عوامل تقویت بهره وری  8

 4 14 21 21 24 26 21 21 18 12 28 اندازه بازار  عوامل تقویت بهره وری  9

 11 18 26 17 19 16 24 17 13 16 33 نوآوری  عوامل نوآوری و پیررفت  10

 10 19 22 18 20 16 10 20 21 18 36 پیررفت کسب و کار  نوآوری و پیررفت عوامل  11

 

 تجمعی نظرات گروه خبرگان ماتریس  :3 جدول

 مولفه  بعد ردیف 
 جایگاه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 13 10 15 16 22 19 15 24 12 16 48 دی اقتصا محیط  ایالقی الزامات  1

 11 20 9 23 17 19 16 19 19 14 43 زیرسایت ها  ایالقی الزامات  2

 6 11 22 15 24 21 18 18 26 16 33 نهادهای مرتبط  ایالقی الزامات  3

 6 20 23 16 24 19 22 29 12 14 25 فناورانهآمادگی  عوامل تقویت بهره وری  4

 14 10 19 18 16 18 25 23 16 14 37 ایالق حرفه ای آموزش عالی و  ه وری عوامل تقویت بهر 5

 10 19 11 24 24 20 19 23 17 13 30 کارایی بازار محصوق  عوامل تقویت بهره وری  6

 10 12 18 20 17 20 15 25 22 12 39 توس ه بازار مالی  عوامل تقویت بهره وری  7

 13 23 18 22 22 16 12 15 22 17 30 کارایی بازار کار  عوامل تقویت بهره وری  8

 4 14 21 21 24 26 21 21 18 12 28 اندازه بازار  عوامل تقویت بهره وری  9

 11 18 26 17 19 16 24 17 13 16 33 نوآوری  عوامل نوآوری و پیررفت  10

 10 19 22 18 20 16 10 20 21 18 36 پیررفت کسب و کار  پیررفت عوامل نوآوری و  11

 

 پذیری مولفه برای اب اد رقابت 11شناسایی تحلیل و 
)ت داد گروه یبره( برای ضیریب   30و مقدار    3جدوق  بر اساس ماتری   

جهییت اسییتخراج یییک مولفییه  ’vبییرای پییارامتر  11و مقییدار  kثابییت 
 (4محاسبه شد )جدوق پذیری ماتری  ضرایب تابع هدف رقابت

نهادهای میرتبط  وسایت ها   بر این اساس مولفه محیط اقتصادی و زیر
ایالق حرفیه و توس ه بازار مالی، آموزش عالی و    ایالقیاز ب د الزامات  

، اندازه بازار، کارایی بازار محصوق، کارایی بازار کار  و آمادگی فناورانه ای
از ب د عوامل تقویت بهره وری و پیررفت کسب و کار و نوآوری از ب ید 

  4.137با مقدار تابع هدف    نیعوامل نوآوری و پیررفت به عنوان موثرتر
 .شناسایی شد

 

 ماتریس ضرایب تابع هدف   :4جدول 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه  -مولفه  

 0.636 0.597 0.567 0.521 0.473 0.406 0.348 0.303 0.230 0.194 0.145 محیط اقتصادی 

 0.636 0.603 0.542 0.515 0.445 0.394 0.336 0.288 0.230 0.173 0.130 زیرسایت ها 

 0.636 0.618 0.585 0.518 0.473 0.400 0.336 0.282 0.227 0.148 0.100 نهادهای مرتبط 

 0.636 0.618 0.558 0.488 0.439 0.367 0.309 0.242 0.155 0.118 0.076 آمادگی فناورانه 

 0.636 0.594 0.564 0.506 0.452 0.403 0.348 0.273 0.203 0.155 0.112 ایالق حرفه ای آموزش عالی و 
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 0.636 0.606 0.548 0.515 0.442 0.370 0.309 0.252 0.182 0.130 0.091 کارایی بازار محصوق 

 0.636 0.606 0.570 0.515 0.455 0.403 0.342 0.297 0.221 0.155 0.118 توس ه بازار مالی 

 0.636 0.597 0.527 0.473 0.406 0.339 0.291 0.255 0.209 0.142 0.091 کارایی بازار کار 

 0.636 0.624 0.582 0.518 0.455 0.382 0.303 0.239 0.176 0.121 0.085 اندازه بازار 

 0.636 0.603 0.548 0.470 0.418 0.361 0.312 0.239 0.188 0.148 0.100 نوآوری 

 0.636 0.606 0.548 0.482 0.427 0.367 0.318 0.288 0.227 0.164 0.109 پیررفت کسب و کار 

 
 پذیری ی بهینه برای اب اد رقابتیل و شناسایی ت داد مولفهتحل

مدق بررسی شده، مرخص شد که مقدار تابع هیدف میدق  11بر اساس  
تیوان توان نتیجه گرفیت کیه نمی، بیرترین مقدار را داراست؛ لذا می11

مولفیه در سیه  11نمود. لذا تمیام  پذیری را ت دیلهای اب اد رقابتمولفه
بیر اسیاس ام، بردار وزنیی  11شود. بر اساس مدق رفته میب د در نظر گ

 (5شد )جدوق ضرایب سود )تابع هدف( موثر استخراج 

 : بردار وزنی بر اساس ضرایب سود 5جدول 

 بردار وزنی  مولفه 

 0.194 محیط اقتصادی 

 0.130 زیرسایت ها 

 0.473 نهادهای مرتبط 

 0.618 فناورانهآمادگی 

 0.348 ه ای ایالق حرفآموزش عالی و 

 0.515 کارایی بازار محصوق 

 0.403 توس ه بازار مالی 
 0.209 کارایی بازار کار 

 0.582 اندازه بازار 

 0.636 نوآوری 
 0.288 پیررفت کسب و کار 

 پذیری ها بر اساس اب اد رقابتارزیابی رسانه

مولفیه در سیه ب ید  11نیوع رسیانه بیر اسیاس  7ت یداد ر این بخیش د
بر اساس طیف رتبه ای مورد ارزیابی قیرار گرفیت. نظیرات پذیری  رقابت

 .استخراج شد 6یبره به شرح جدوق  30
ضرب میاتری  و  یبره    30در صورت محاسبه ی میانگین حسابی برای  

بیه دسیت  7جیدوق ضرایب سود )تابع هدف( در ماتری   هبه دست آمد
ن این ماتری  مبنای گیام دوم مدلسیازی قیرار گرفیت. در اییمی آید .  

مرحله با استفاده از اصوق مدلسازی ریاضی تحلیل پوشری داده هیا بیه 
ها پردایتیه بومی در شرایط رقابتی میان رسانهارزیابی کارایی مطبوعات  

 تقوییت و عوامیل ایالقیی توان الزامیاتشد. بر اساس مبانی نظری می
ها فرض کرد و وری را به عنوان ورودی برای سیستم رقابتی رسانه  بهره
پیررفت را یروجی هر یک از رسانه ها در نظر گرفت.   و  نوآوری  املعو

ها به دو بردار وزنی نیاز تحلیل پوشری دادهبر اساس مبانی ریاضی مدق 
و در نهاییت بیردار وزنیی  ها را محاسبه کیرداست تا بتوان کارایی رسانه
 (. 8شکل گرفت )جدوق بهینه برای مطبوعات بومی  

 

 ها از دیدگاه گروه خبرگانپذیری رسانهابی شرایط رقابتارزی ماتریس  : 6جدول
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 4 6 7 9 7 1 9 4 6 6 8 7 2 8 اقتصادی محیط 

 5 7 5 7 2 8 9 5 6 6 8 2 8 8 زیرسایت ها 

 8 5 4 7 9 2 8 7 5 5 7 8 2 7 نهادهای مرتبط 

 3 9 8 4 8 6 5 2 8 8 5 8 7 6 آمادگی فناورانه 

 5 2 1 6 7 8 7 4 2 2 5 6 8 6 ایالق حرفه ای آموزش عالی و 

 2 3 7 4 3 8 7 2 4 8 3 4 8 6 بازار محصوق کارایی  

 1 7 7 2 3 9 7 2 8 8 3 4 8 6 توس ه بازار مالی 

 1 8 8 1 6 7 7 2 8 8 2 6 8 6 کارایی بازار کار 

 5 8 8 5 5 7 7 4 8 8 4 6 8 7 اندازه بازار 

 2 5 8 3 6 8 8 3 4 8 4 6 7 7 نوآوری 

 2 4 9 2 6 6 4 2 3 8 3 5 6 4 پیررفت کسب و کار 
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 ضرایب سود )تابع هدف( تریس در ما ضرب: 7جدول 
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 0.176 0.259 0.271 0.351 0.309 0.100 0.360 محیط اقتصادی 

 0.157 0.182 0.175 0.235 0.051 0.234 0.241 زیرسایت ها 

 0.771 0.520 0.512 0.749 0.864 0.208 0.745 نهادهای مرتبط 

 0.291 1.143 1.125 0.670 1.139 1.003 0.848 آمادگی فناورانه 

 0.330 0.164 0.161 0.399 0.491 0.642 0.478 ایالق حرفه ای آموزش عالی و 

 0.215 0.473 0.949 0.348 0.465 0.902 0.707 کارایی بازار محصوق 

 0.196 0.721 0.749 0.284 0.361 0.746 0.550 توس ه بازار مالی 

 0.095 0.369 0.379 0.094 0.287 0.379 0.281 کارایی بازار کار 

 0.512 1.072 1.041 0.512 0.759 1.006 0.895 اندازه بازار 

 0.415 0.560 1.182 0.593 0.883 1.023 1.057 نوآوری 

 0.140 0.207 0.539 0.207 0.325 0.384 0.271 پیررفت کسب و کار 

 
 بردار وزنی بهینه برای مطبوعات بومی: 8جدوق 

 مولفه ها 
 

بردار وزنی 

 بهینه 

 الزامات 
 ایالقی  

 0.010 محیط اقتصادی 

 0.010 زیرسایت ها 

 0.010 نهادهای مرتبط 

  تقویت عوامل 
 وری بهره

 0.010 آمادگی فناورانه 

ایالق  آموزش عالی و 
 حرفه ای 

113.314 

 172.251 کارایی بازار محصوق 

 0.010 س ه بازار مالی تو

 0.010 کارایی بازار کار 

 0.010 اندازه بازار 

و  عوامل نوآوری 
 پیررفت 

 118.589 نوآوری 

 0.010 پیررفت کسب و کار 

 

 بحث
محییط هیای کیه مولفیه  تجزیه و تحلیل یافته های پتوهش نریان داد

( و بیه ترتییب 0.130( و زیرسایت ها بیا وزن )0.194اقتصادی با وزن )
و توسیی ه بییازار  ایالقیییالزامییات ( از ب یید 0.473نهادهییای مییرتبط)

(، انییدازه 0.348) ایییالق حرفییه ای(، آمییوزش عییالی و 0.403مییالی)
(  و 0.209(، کارایی بازار کیار)0.515(، کارایی بازار محصوق)0.582بازار)

( از ب ید عوامیل تقوییت بهیره وری و پیریرفت 0.618ناورانه)آمادگی ف
( از ب د عوامل نوآوری و پیریرفت 0.636( و نوآوری)0.288کسب و کار)

مولفه های مدق رقابیت (  4.137به عنوان موثرترین با مقدار تابع هدف )
پذیری مطبوعات با تاکید بر مولفه های ایالقی نظارت و شفافیت بیود. 

ا از دیدگاه گروه هپذیری رسانهشرایط رقابتان داد که همچنین نتایج نر
(، سیینما %100(، تلویزیون)%68(، رادیو)%92ماهواره)  از  عبارتندیبرگان،  

(، %86%(، مطبوعات بیومی) 100(، رسانه های نوین)%86و فیلم یانگی)
  (.%85مطبوعات بین المللی)

 ف الییت هیای در اجتمیاعی عنوان نقش رسیانه هیای با پتوهریدر 

 بیان که گزارش شدنوآوری  و مرتری برای افزایش رضایت بازاریابی

 روزنامه هیا، در ایبار بیان در شفافیت و نظارت و صداقت ق یت ها،وا
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 بر می باشدکه روزنامه ها برای ارزش آفرینی ایجاد عامل در مهمترین

در مطال یه ای دیگیر (. 29)دارد مسیتقیم ثیرتیا مریتریان رضایت روی
توس ه بازار مالی، آمادگی فناورانه به عنوان شایص هیای اصیلی میدق 

ش های در پتوه (.30در مطبوعات مورد تاکید قرار گرفت)رقابت پذیری 
یرنیده سیازو برگ کارایی در رقابت پذیری رسانه هیا در مرابه مولفه های

(، نظارت چند سطحی و چند جانبیه، توسی ه 31کارهای مالی و شفافیت)
م رفی شدند، این نتایج همسو با یافته هیای   (32)فناوریزیر سایت ها  

 پتوهش حاضر می باشد.
دهید کیه برییی از آنهیا از   نران می  ی شناسایی شدهها  مولفهبررسی  

ماهیت تیرکیل دهنیده برییی دیگیر از ماهییت تاثیرگییذار بریییوردار 
جهان به عنیوان ییک   عوامل نوآوری و پیررفتن مثاق  هستند. به عنوا

که ممکین  ،پذیری ملی یک کرور می باشد مولفیه تاثیرگیذار بیر رقابت
 میورد در اهمییت قابل نکته .مثبت ییا منفیی داشیته باشیداست تاثیر 

 یک مولفه که است این مختلف رقابت پذیری در سطوح مولفه ها این

 ممکن می شود، محسوب عاملی ترکیل دهنده م ین یک سطح در که

 بر و شود شنایته یک عامل تاثیرگذار عنوان به دیگر سطحی در است

جام ه می توانند ثیرگذار در ان نیروی تبه عنوا مطبوعاتواقع،   در.  عک 
ا و ، هنجارهیهیا  ضمن تثبیت افکیار، اعتقیادات، اصیوق، م یانی، ارزش

بت به سینت هیا، عمومی نسایالقیات، موجبات اصالح در نگرش های  
م اجتماعی، روندها و رویه ها، تفریح و کار، رفتارها، ابداعات، وب و رسآدا

بک های زندگی، زبان، هنیر، ها، س تها، مهار فناوری  ،دانش ها، ابزارها
 ا فراهم آورندقوانین، نمادها و نهادهای اجتماعی ر

 علمی منابع توان به محدودیتروی میهای پیشحدودیتاز مهمترین م 
تحقییق  موضیوع بیه کیه فارسیی به یصوص علمی، منابعاشاره کرد، 

 وهشپت و ای کتابخانه منابع محدودیت .بود ناچیز بسیار باشد پردایته

 و بودن پتوهش جدید از ناشی است ممکنزمینه،   در این مرتبط های
 کریور در حاضیر پیتوهش زمینیه در ها پتوهش ت داد بودن محدود

 به مطبوعاتی موسسات اطالعاتی منابع به دسترسی در دشواری  .باشد

 قرار محقق ایتیار در کمتر که شدندمی تلقی محرمانه عنوان اسنادی

فراینید گیردآوری داده  19-کوویدین شیوع بیماری همچن شد.می گرفته
در های میدانی پیتوهش را بیا محیدودیت هیای زمیانی مواجهیه کیرد. 

 موسسیات راستای نتایج به دست آمده پیرنهاد می شیود کیه میدیران

 تا ،داشند داشته رسانه ای چالش پر محیط به بیرتری توجه مطبوعاتی
 نیوین راهبردهای و وژی هاتکنول گسترش و توس ه موازات به بتوانند

 .نماننید باز رقبا از امکانات و ابزار این از بهره گیری در اطالع رسانی،
 بیریتر شیغلی رضیایت ایجیاد و مریارکت جلیب به منظورهمچنین 

میدیران  اسیت الزم تحریرییه، کارکنان و یبرنگاران به ویته کارکنان،
 سیروی ، راندبیی و میانی مدیران به و کرده زدایی تمرکز مطبوعاتی

 بیه امیور مربیوط  دیگیر و تنبییه تریویق، بیرای را بیرتری ایتیارات

 مطبوعیات بیویته بازار در گذار سیاست نهاد .نمایند تفویض کارکنان،

 مسییر در بیازار قیدرت از اسیتفاده بیرای را الزم مقیدمات روزنامیه،

 از اسیتفاده و جدیید ییدمات هییارا تکنولوژی، بهبود شدن، تخصصی

 ازو در آییر  .کند فراهم دانش انباشت و مقیاس از ناشی های صرفه

 ایبار، انترار پیرامون روزنامه به یصوص ها  رسانه در تبانی که آنجایی

 یاص های گیری جهت اتخاذ  اتفاقات، و ها  شخصیت به دادن ضریب

 شیود میی پیرنهاد گیرد، می صورت ... و آمار و اطالعات به نسبت

 و محتیوا حیوزه در ها روزنامه کلی های گیری جهت و محتوا ارزیابی
 منیافع بیه زننیده آسییب هیای تبیانی کنتیرق دیدگاه بر مبتنی آگهی

 .بگیرد صورت اجتماعی

 

 گیرینتیجه
حاکی از وجود مولفیه هیای مت یدد در زمینیه رقابیت   تایج کلی تحقیقن

، عوامل نوآوری و پیریرفتبر اساس سه ب د )پیذیری در سطوح مختلف 
پیریرفت ( و ییازده مولفیه )ایالقییالزامات  و    قویت بهره وریعوامل ت

، توسی ه بیازار میالی،  کارایی بازار کیار،  اندازه بازار،  نوآوری،  کسب و کار
، آمادگی فناورانه،  ایالق حرفه ایآموزش عالی و  ،  وقکارایی بازار محص

 فرهنگی حق باشد.  می(  محیط اقتصادی،  زیرسایت ها،  نهادهای مرتبط

 بیا یصوصی و عمومی مدنی، نهادهای که کند می ایجاب مطبوعات

 و جام یه مطبوعیات فرهنگ بر روشمند، پویا و ایالق مدارانه نظارتی
روشیمند،  مستدق، باید البته نظارت این باشند. داشته نظارت آن تولید

 بیه آلیوده و باشید مطبوعیاتی یک استراتتی چهارچوب در و ایالقی

 نگیردد. ییاص هیای زدگیی استسی و قرری و فردی یواسته های

 فرهنگی امر یک م نای به اساسا باید مطبوعات بر نظارت م نا بدین

 بایید امیر این به نیل برایمطبوعات.  بر سیاسی نظارتی نه یابد، نمود
 دسیتخوش سیاسیی تحوالت با که باشد موجود مطبوعاتی استراتتی

 .نگردد یاص تغییرات
 

                 خالقیا  یالحظههام
به منظور رعایت مالحظات ایالقی آزمودنی ها کید داشیتند و محرمانیه 

همچنیین موضیوعات   ماندن اطالعیات و اصیل راز داری رعاییت شید.
همچون؛ سرقت ادبی، رضایت آگاهانه؛ انتریار چندگانیه و ... در ایالقی  

 .پتوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته اند
 

 سپاسگزاری

که صمیمانه گروه  افرادید که از کلیه بر یود الزم می دان  گروه پتوهش
پتوهش را در انجام این پتوهش یاری دادند، نهایت سهاس و قدردانی را 

 . به عمل آورد
 

 هنام واژه
  Media.1 رسانه  

 Social System .2 نظام اجتماعی 

 Human Rights .3 حقوق برر  

 Media Management .4 مدیریت رسانه  

 Organizational Structure .5 سایتارسازمانی 
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 Human Resources .6 منابع انسانی     

 Competitiveness .7 رقابت پذیری 

 World Economic Forum .8 مجمع جهانی اقتصاد 

 Ethical Supervision .9 ایالقی  نظارت 

 Transparency .10 شفافیت 

11. Global competitiveness index 

  پذیری جهانی رقابتشایص 

 Innovation and progress .12 وآوری و پیررفت ن

 Technological readiness .13 آمادگی فناورانه 

 Shareholders .14 سهامداران 

 Audience .15 مخاطبین 
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