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 خالصه 

شود مگر پررنگ نمي و حیاتي پیش از بیش زماني هایبرهه از برخي در مطبوعات نقش مقدمه:

مدل پذیری سعي شد های رقابتی، بدین سبب در این مطالعه بر اساس رویكردرپذیرقابتاز طریق 

طراحي و مورد نقد و بررسي شفافیت مالي و  بر نظارت دیبا تاک رانیمطبوعات ا یرپذیرقابت يبوم

 . قرار گیرد

مضمون و دلفي  تحلیل» روش کیفي از مدل ابعاد شناسایي منظور به پژوهش این در  روش کار:

-به منظور جمع و. بكه ای فازی استفاده شددیماتل فازی و تحلیل ش روش از کمي بخش در و« فازی

پژوهش استادان  آماری جامعه .استفاده شد ساختاریافتهنیمه هایمصاحبهو پرسشنامه از آوری اطالعات 

 ی تحقیق کاربرانباشند. جامعهها و مطبوعات ایران ميمدیریت رسانه و ارتباطات و مدیران رسانه

های همگن( نفر خبره به عنوان نمونه در تهران )با ویژگي 30و  در ایران مي باشند های اجتماعيشبكه

 .انتخاب شدند

( در رتبه اول و کارایي 1241/0نتایج نشان دادکه مولفه های آمادگي فناورانه با وزن ) نتایج:

(؛ 1086/0(؛ نهادهای مرتبط با وزن )1145/0(؛ محیط اقتصادی با وزن )1208/0بازار محصول با وزن )

(؛ اندازه بازار با وزن 0951/0) (؛ آموزش عالي و حرفه ای با وزن1027/0بازار کار با وزن )کارایي 

(؛ پیشرفت کسب و کار 0814/0(؛ توسعه بازار مالي با وزن )0856/0(؛ زیرساخت ها با وزن )0862/0)

 . (؛  رتبه های دوم تا دهم را کسب نموده اند0809/0با وزن )

که مطبوعات نقش مهمي در شفاف سازی مالي دارد و در این  به نظر مي رسد نتیجه گیری:

  راستا پیشنهاد مي گردد تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

  19 -دیکووو شفافیت مالي، نظارت ، مطبوعاتی، رپذیرقابت کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

 2019 دیجد روسیکروناو یماریب يسازمان بهداشت جهان

(COVID-19را با افزا )سراسر جهان و در  عفونت درنرخ  شی

 ریهمه گ یماریب کیبه عنوان  2020متحده در مارس  االتیا

( COVID-19) 19 روسیکروناو دیجد یماری(. ب1) اعالم کرد

 اریدر مدت زمان بس؛ بلكه ستین يمعمول جسمي یماریب کی

 يو روان ياجتماع ،یاقتصاد یبحران ها جادیباعث ا يکوتاه

ست و سراسر کشورها را دربرگرفته ا یماریب نی(. ا2) شده است

 دار دهقر ریتحت تأث راناتوان  ایناتوان  ر،یپ ایتواند هر جوان  يم

 يندگز یو تمام جنبه ها افتهیگسترش  يالملل نی(. در سطح ب3)

 عویش يقرار داده است. سازمان بهداشت جهان ریبشر را تحت تاث

م اعال ریگ همه یماریب کیبه عنوان  2020را در مارس  روسیو

از  شیب( 2020مه  6مقاله ) نیکرد و در زمان نگارش ا

مرگ 247/500از  شیشده و ب دییمورد تا  3/588/000

 يشخص یهااز جنبه یاریحال، بس نی(. با ا4) گزارش شده است

ثال، اند )به عنوان مقرار گرفته ریگهمه یماریب نیا ریتحت تأث

 يگ(، که همرهیو غ يلرفاه ما ،يرفاه اجتماع ،يسالمت جسمان

 . (6, 5) افراد دارند يبرخ نیدر ب يبا رنج روان يمیتقارتباط مس

امروزه ارتباطات و اقتصاد، دو مقوله پیچیده و تخصصي 

کامال به هم وابسته اند. پویایي هر کدام توسعه و اثر بخشي بیشتر 

دیگری را به دنبال خواهد داشت؛ به سخن دیگر، توسعه 

اعي و گسترش وسایل ارتباط جمعي و اتقاء اقتصادی و اجتم

. (7)نقش و کارکردآنها در جامعه الزم است و ملزوم یكدیگرند 

مطبوعات با تولید و توزیع مطلوب اطالعات، نقش زیادی در باال 

های گوناگون و ضروری جامعه بر عهده دارند و بردن آگاهي

کنند. جامعه را در نیل به تعالي و ترقي همه جانبه یاری مي

توانند باعث پویایي افكار شوند. مطبوعات به مطبوعات مي

ترین وسیله ترین و ارزانها سودمندترین، فراوانخصوص روزنامه

خبری باال بردن سطح آگاهي افراد جامعه و مبارزه با جهل و بي

آیند و در فرایند توسعه، که لزوماً چند بعدی به شمار مي

سیاسي و غیره( است، و اهمیت  )اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي،

هایي ای برخوردار هستند. مطبوعات با توجه به ویژگيفوق العاده

ای در توسعۀ اقتصاد کشور داشته توانند نقش سازندهکه دارند مي

 دسترسي ها و مطبوعات ورسانه زیاد تعداد . وجود(8)باشند 

 و عصرارتباطات در تا شده باعث اطالعاتي منابع به سریع

باشد.  حاکم ها و مطبوعاتبر رسانه رقابتي شدیداً ناوری، فضایف

ها در امر نظارت بر آزادی عمل مطبوعات و کاهش محدودیت

دهد. بر رسانه، قدرت نظارت مطبوعاتي را درکشور افزایش مي

ها و مطبوعات، امكان آگاهي بخش عمومي و این اساس رسانه

اجزای حاکمیت  تحقق نظارت و شفافیت مالي را بر دولت و

 يمل یریپذ تمفهوم رقابر، یاخ یهادر سال. (9)نمایند فراهم مي

مطرح  یاقتصاد شرفتیپ ياصل یهااز شاخص يكیبه عنوان 

 یهاو چالش هاتیکه محدود يدر حال یریاست. رقابت پذشده

 انیرا نما يجهان یرقابت در بازارها ریبه وجود آمده در مس

 یهاو چالش یبنددولت در بودجه يمال یهاتیمحدودکند، يم

 زیرا ن يالمللنیو ب يداخل یدر رقابت در بازارها يخصوص شبخ

 يمجمع جهان یریپذرقابت ي. در گزارش جهانکنديم يابیارز

و  هااستنهادها، سیمجموعه »به عنوان  یریاقتصاد، رقابت پذ

ف یتعر «کنديم نییکشور را تع کی دیکه سطح تول يعوامل

، اقتصاد يانجمن جهانبر اساس گزارش  .(10) استدهکرده ش

 یهااز مولفه یابا تحلیل مجموعه يجهان یریپذشاخص رقابت

و  يبوم يكیتكنولوژ شرفتیمختلف و متعدد از جمله آموزش، پ

و  تیقانون، شفاف تیثبات در اقتصاد کالن، حاکم، يواردات

ا، اندازه تقاض طیها، شرابودن بنگاهشرفتهیعملكرد مطلوب، پ

متفاوت، منعكس  بیاز ضرا یدارضمن برخور کیبازار که هر 

هستند، به تعیین رتبه هر  یریاز رقابت پذ يکننده جنبه خاص

توان گفت که این مفهوم . بر این اساس ميپردازديکشور م

امروزه به صورت عددی قابل محاسبه است. اما مسئله اصلي 

المللي ی از این گزارش بینگیرتوان با بهرهاینجاست که آیا مي

پذیری را برای مطبوعات به عنوان یكي شاخصي بومي از رقابت

 ای کشور ایجاد و  رتبه بندی نمود؟های موثر رسانهاز بخش

مطبوعات آینه روزانه جامعه است که همراه و همگام با مردم و 

تحوالت پیش مي رود، به طور مستقیم از حكومت تاثیر مي 

های ن تاثیر مي گذارد و در واقع با شرایط و ویژگيپذیرد و بر آ

جامعه پیوندی ناگسستني دارند. شاید به همین دلیل بعضي از 
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صاحب نظران، مطبوعات را وسیلۀ رسیدن به توسعه و برخي  

رسد این دو الزم و دانند. به نظر ميدیگر از نمونه های آن مي

آزاد باید  ای وملزم یكدیگرندو برای داشتن مطبوعات حرفه

ای سالم و پویا داشت و این جامعه بدون چنین مطبوعاتي جامعه

به وجود نخواهد آمد. مطبوعات یكي از رایج ترین و شاخص 

ترین محصوالت جامعه صنعتي است و در دنیای امروز، مصرف 

روزنامه و مجله، شاخصي بسیار گویا برای اندازه گیری میزان 

. رسانه های جمعي از (11)پیشرفت و توسعه هر کشوری است 

جمله عوامل اساسي شكل دهي به افكار عمومي هستند که با 

بهره گیری از قدرت نفوذ برخود، تاثیر شگرف، قوی، بي بدیل 

گذارند. در میان تمامي بر اندیشه و رفتار مخاطبان بر جای مي

ها یكي از با نفوذترین وسایل انتقال های جمعي، روزنامهرسانه

نظیر آیند که با توانایي بيرات و عقاید به حساب ميخبر و نظ

خود در ارائه اخبار و قدرت تجزیه و تحلیل آنها توانسته است 

جایگاه مناسبي را در میان عموم به دست آورد. گابریل تارد 

اندیشمند توانای عرصه ارتباطات در اظهار نظری در این 

ن مرزهایي را گوید: کلمات بالدار روزنامه، هم اکنوخصوص مي

نماید که در گذشته صدای مشهورترین سخن رانان فراتر طي مي

 . (12)رفت نمي

 دسترسي سهل قابلیت و اطالعات آزاد جریان معني به شفافیت،

 را مي توان شفافیت همچنین است. همه برای آن به آسان و

 نیز اجرای تصمیمات و اتخاذ چگونگي از جامعه افراد آگاهي

 به قادر راحتي به رسانه های گروهي شرایطي، ینچن در دانست.

تصمیم  نظام در شده سیاست های اتخاذ نقد و تحلیل و تجزیه

 لرد و فینل نظر از  (13بود ) خواهند کشور اجرایي و گیری

 که است نهادی و قانوني، سیاسي ساختارهای شامل شفافیت

 را جامعه و دولت یک داخلي، ویژگي های مورد در اطالعات

 فراهم داخلي سیاسي سیستم از خارج و داخل در رای بازیگرانب

 که به اطالعاتي دارند حق جامعه شهروندان آن مي کندبراساس

 .کنند پیدا دسترسي است موجود دولتي نهادها و موسسات نزد

 دولتي نهادهای و مقامات و عملكرد تصمیمات از مردم هرچه

مي  بیشتر مردم ابلمق در ها آن گویي پاسخ باشند داشته آگاهي

مي  بهتری و ف تر شفا تصمیمات اتخاذ به منجر و این شود؛

 .(14)شود 

 خوب حكمراني های مولفه ترین مهم از یكي اصل شفافیت

 سیاسي، اقتصادی، بزرگ اهداف و ها ارزش تحقق است. و

 در که ای مولفه .است وابسته آن به غیره و فرهنگي و اجتماعي

 مي هموارتر را خوب حكمراني به ابيتحقق، مسیر دستی صورت

 آگاهي تضمین برای قوانینشفافیت مالي  و (15)سازد 

 قرار مورد استفاده خویش تكالیف و ها حق از شهروندان

 فهم قابلیت نظر از قوانین کیفیت برای تضمیني چنین گیرد هممي

.  امروزه دانشمندان بر (16)است  مردم همه برای هاانسجام آن و

ورند که شفافیت مالي ممكن است باعث معكوس یا این با

احتماالتوقف فرسایش مداوم اعتماد به موسسات ویا سازمانها را 

های مشابهي را برای متوقف کندو رسانه های خبری چالش

ها و سازمان های دولتي، از جمله از دست دادن اعتماد شرکت

 یهامولفه از . نظارت(17)گذارند عمومي، به اشتراک مي

 کردن محدود هدف به که شودمي تلقي مدرن دولت بنیادین

قدرت،  از استفاده سوء و فساد از و جلوگیری حاکمان قدرت

 ایاست. مقوله گرفته قرار معاصر سیاسي اندیشمندان توجه مورد

 جایگاهي العنان مطلق استبدادی های حكومت در هیچگاه که

 مهارت برای رموث ابزاری عنوان به حاضر عصر در و نداشته

 است. نظارت، کنترل شده شناخته سیاسي مدیریت در قدرت

 ماندن از باقي اطمینان حصول آن غایت و است قدرت با قدرت

 فرآیندی است. نظارت قانوني ثغور و حدود در یادشده اقدامات

نخست،  درجه شود. درمي گوناگون تشكیل عناصر از که است

کرد.  مشخص را نظارت حدود یا نظارتي اختیارات باید همواره

 نظارت باید یا تواند مي حدی چه تا و مواردی چه در مقام ناظر

 و باید تعریف نظارت سازمان و دوم، رویه درجه در کند؟

 اختیارات ساختن عملي وسیله، روش بدین تا شود مشخص

 اجرایي مرج و از هرج و گردد معلوم پیشاپیش یادشده

 روشن باید نیز نظارت نتیجه و یآخر، پیگیر شود. در گیریپیش

تر،  دقیق ناظر مقام باشد. بدین طریق، اختیارات شفاف و

 حاصل نتیجه به رسیدگي برای مرجع نهاد و مقام و مشخص

یادشده،  عناصر تمامي است شود. گفتنيمي تعیین ازنظارت
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 مشخص عادی یا قانون اساسي در بود، باید خواهد که همانطور

نظارت،  حدود و محتوا بودن روشن و شود. معین معین و

ثغور  و حدود در شفافیت. کندمي مطرح را شفافیت موضوع

 وظیفه عهده از بتوانند ناظران، بهتر که شود مي موجب نظارت

 آن از مردم ساالر، قدرت های حكومت برآیند. در خود نظارتي

 و حق سازی هستند. شفاف ها آن حقیقي ناظران و است مردم

 مي نظارت بهتر اجرای و مطالبه به ها، منجر آن تينظار تكلیف

 (18)شود 

نظران و پژوهشگران مختلف نشان مطالعه نظریات و صاحب

پذیری، تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد دهد که از رقابتمي

هایي ها و توانمدیپذیری را قابلیتتوان رقابتاما بطور کلي مي

قه یا کشور دارا هستند دانست که یک کسب و کار، صنعت، منط

المللي نرخ توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه رقابت بینو مي

بازگشت باالیي را در عوامل تولید ایجاد کنند و نیروی انساني 

خود را در وضعیت نسبتا باالیي قرار دهند به عبارتي دیگر 

پذیری توانایي افزایش سهم بازار، سوددهي، رشد ارزش رقابت

المللي برای یک و ماندن در صحنه رقابت عادالنه و بین افزوده

. در گزارش مجمع جهاني اقتصاد (19)دوره طوالني است 

(WEF؛ رقابت)ها و عواملي ها، سیاستای از نهادپذیری مجموعه

گذارد و سطح است که بر ظرفیت تولید یک کشور اثر مي

دهد ان ميظرفیت تولید، سطح پیشرفتگي و رشد هر اقتصاد را نش

 بر مهمي جهان، تأثیرات اقتصاد در رقابت سطح . افزایش(20)

 ناچار به کشورها و ها شرکت. دارد ها شرکت و کشورها روی

 روز به و سخت، تنظیم رقابتي با را بقاء، خود استمرار برای باید

 و خرد اقتصاد سطح در چه بسیاری پذیری رقابت عوامل. کنند

 فرآیند که طوری دارد، به جودو کالن اقتصاد سطح در چه

 رقبا تعداد افزایش نیز و مصرف بازارهای شدن، گسترش جهاني

 است؛ به بخشیده مفهوم این به بیشتری رقابت، اهمیت شدت و

 نیاز و انتخاب نبوده اقتصاد، یک پذیری رقابت دیگر عبارت

است  صنعت وکشوری هر فردای و امروز بقای شرط و اساسي

ت سبب بهبود عملكرد اقتصاد و افزایش کارایي و این رقاب (21)

ها، ارایه کاالها با شود و موجب کاهش قیمتآن مي

های مختلف و بهبود دسترسي ها و کیفیتخصوصیت

بنابراین با  .(22)گردد کنندگان به کاالها و خدمات ميمصرف

 يطراحتوجه به مطالب ذکر شده محقق درصدد است که به 

 وعیدر دوران ش رانیمطبوعات ا یریپذرقابت يمدل بوم

 بپردازد. 19 -دیکوو

 

 

 روش کار

روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده 

کیفي  های آمیخته اکتشافي)کیفي سپس کمي( مي باشد. بخش

 را سازی مدل برای نیاز مورد دانش زمینه وزیربنای پژوهش

 شده انجام هایوهشمطالعه پژ پژوهش، با این مي کند. در فراهم

سعي شد  رانیمطبوعات ا یرپذی رقابتسازی خصوص مدل در

مضمون و  تحلیل» روش کیفي از مدل ابعاد شناسایي منظور به

دیماتل فازی و تحلیل  روش از کمي بخش در و« دلفي فازی

 تعیین، برای روشي مضمون شبكه ای فازی استفاده شد. تحلیل

 است. داده ها درون موجود  الگوهای )مضامین( بیان و تحلیل

 شامل شدکه استفاده  کالرک و براون روش از این پژوهش در

 مرحله ها؛ داده با آشنایي اول، مرحله :باشد مي مرحله شش

 مرحله تم ها ؛ جستجوی سوم، مرحله اولیه، ایجادکدهای دوم،

 تم ها و م گذاری پنجم، نا مرحله ها؛ تم مجدد مشاهده چهارم،

است. منابع اطالعاتي برای این  گزارش نتایج تهیهششم،  مرحله

بخش شامل کلیه مقاالت، کتب، دایره المعارف و دیگر متون 

سال اخیر  10علمي مي باشد. برای این پژوهش منابع فارسي 

( 2020تا  2010سال اخیر ) 10( و منابع خارجي 1400تا  1390)

در این بخش مورد بررسي قرار گرفتند. کلید واژه های بكار رفته 

و شفافیت مالي و نیز نظارت ، مطبوعاتی، رپذیرقابتشامل 

معادل انگلیسي آنها بود. مالک ورود متون مناسب، شامل 

حداکثر اطالعات الزم درباره پیوند کلیدواژه های اشاره شده و 

مالک خروج عدم ارتباط با موضوع و مساله اصلي تحقیق است. 

ع علم جمع آوری گردید. با منب 285در این بخش )گام اول(، 

مطالعه عنوان، چكیده و محتوای مقاله ها، موارد غیر مناسب 

حذف  شدند. برای غربالگری، ابتدا چكیده منابع بررسي گردید 

مورد انتخاب )گام دوم( و با مطالعه محتوای  142و از این تعداد، 

 10متن )شامل روش و تجزیه و تحلیل داده ها نمي شود( نهایتا 
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رد انتخاب گردید )گام سوم(. در گام بعدی )چهارم( از روش مو 

ر گام پنجم برای دستي برای انتخاب مضامین استفاده شد. د

 دیشده از نظرات اسات استخراج نیاز مضام نانیو اطم يبررس

 هینظری مورد تجز های نهیشیپ با متخصص و آگاه و مطابقت آنها

استخراج  نیم مضامگام شش در تینها قرار گرفت و در لیو تحل

در مرحله بعد . دیگرد میو تنظ هیته نیشده در قالب شبكه مضام

و  یيروا و ها و دستورالعمل کدگذاری انجام شده مقوله يبررس

به این صورت که  قرارگرفت. يابیپژوهش مورد ارز یيایپا

ها  پژوهشگر از مقاله مضامین در مرحله اول توسط خود

ن میخبرگان، مضا به وم با مراجعهو در مرحله د استخراج گردید

مجددا شناسایي و  مرتبط با سواالت پژوهش با نظارت آنان

مبنای میزان توافق دو  استخراج شد. با مقایسه این دو مرحله و بر

 شده است. بدین مرحله کد گذاری، ضریب پایایي محاسبه

به فرمول آن  منظور از روش هولستي استفاده شده است که

 :صورت زیر است
2 2 9 18

0.75
24 24

 
  

t

M
PAO

N 
 ضـریب) به معني درصد توافـق مـشاهده شـده PAOکه در آن 

تعاد   Ntو  تعداد توافق در دو مرحلـه کـد گـذاری M (،پایایي

تا یک  (توافق هـیچ)این رقم میـان صـفر  کل کدگذاری هاست.

 محاسبه نشان مي متغیـر اسـت و لـذا پاسـخ نتیجـه (توافق کامـل)

 برخوردار است دهد که نتایج تحقیق از قابلیت اعتماد بـاالیي

به  تعاریف و مقـوالت سپس براساس مفاهیم و(. 0,7)باالی 

 تحلیل مـضمون پرداختـه شـد و در نهایـت شـبكه مـضامین

 در اولیه، مدل استخراج از .پساستخراج شده مدل تنظیم گردید

 معرفي شده و رگانخب ازنظرات استفاده با پرسشنامه یک قالب

 پانل اعضای .گرفت قرار سنجي خبره مورد دلفي فازی روش

 غیراحتمالي و نمونه صورت به حاضر پژوهش برای دلفي فازی

 برای را نمونه همكاران حجم و کرسول .شدند هدفمند برگزیده

 بنابراین .کردند پیشنهاد مورد 40 تا 10 کیفي، بین هایپژوهش

استادان  شده معرفي خبره 30 نظرات زا استفاده با سنجي خبره

ها و مطبوعات ایران مدیریت رسانه و ارتباطات و مدیران رسانه

نظرند صورت  صاحب و رای پژوهش، صاحب حیطه در که

نفر است. جهت  30پذیرفت. لذا، حجم نمونه حاضر محدود به 

دیماتل  روش مضمون ، دلفي فازی و تحلیل اطالعات تحلیل

 كه ای فازی بهره برده شده است.فازی و تحلیل شب

یي اسابا استفاده از تكنیک دیماتل فازی روابط میان عوامل شن

وش رو  شده تعیین گردید. سپس با استفاده از روابط میان عوامل

تحلیل شبكه ای فازی، وزن عوامل محاسبه و اهمیت آنها 

بر اساس عبارات  دیمتل مشخص گردید. بر اساس تكنیک

ر اثیت: تاثیر رابطه مستقیم و غیرمستقیم؛ ب: ریاضي ذیل )الف

 طرواب اثر شدت رابطه غیرمستقیم؛ ج: تاثیر رابطه مستقیم(

 و در (24, 23)کندمي معین عددی امتیاز به صورت را مذکور

هایي وزن ن«( د»نهایت با استفاده از منطق تحلیل شبكه )بخش 

 عوامل محاسبه خواهد شد:

 غیرمستقیمالف: تاثیر رابطه مستقیم و 
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 نتایج
 به محقق اولیه، ادبیات مرور از در این تحقیق، پس از پس

 مصاحبه ها، ه سازی پیاد از پس و پرداخته ا خبرگانب مصاحبه

 هما .شد داده اختصاص کد مصاحبه ها یک از یک هر به

تجزیه  برای شد داده شرح ش شناسي رو بخش در که نگونه

 روش از مصاحبه ها ادبیات و از مستخرج داده های وتحلیل

 چندین مصاحبه ها اساس، این بر .شد استفاده مضمون تحلیل

 پژوهش حوزه با مرتبط مطالب و شد خوانده وسط محققت بار

 از پس کدگذاری شدند. منتخب دادهای سپس شدند. مشخص

 آ مضامین پایه یا اصلي، استخراج و اولیه ی ها کدگذار اتمام

 داشتند، هم با را مفهومي معنایي و قرابت بیشترین که را نهایي

 بندیدسته  پایه مضامین قالب در و داده قرار هم کنار

برخي از کدهای شناسایي شده دارای چندین فراواني .شدند

موردکد  10بودند که با در نظر گرفتن این موضوع در نهایت 

 .انتخاب گردید

 

 . کد بندی و ارائه مضامین پایه۱جدول 
کد 

 مضمون
 عنوان مضمون پایه کد مضمون عنوان مضمون پایه

T1 محیط اقتصادی T6 کارایي بازار محصول 

T2 زیرساخت ها T7 توسعه بازار مالي 

T3 نهادهای مرتبط T8 کارایي بازار کار 

T4 آمادگي فناورانه T9 اندازه بازار 

T5 آموزش عالي و حرفه ای T10 پیشرفت کسب و کار 

 

دلفي  تكنیک از استفاده وبا پرسشنامه ها توزیع با کار فرآیند

 اول فهرست دور در یافت. ادامه سنجي به منظورخبره فازی

 یزانم تا گرفت قرار پانل اعضای اختیار در شده اسخراج عوامل

 ،شد خواسته آنها از همچنین مشخص نمایند. را یک هر اهمیت

 .نمایند اضافه فهرست این به را خود پیشنهادات و نظرات

 زا شده شناسایي و موجود عوامل با پاسخ دهندگان پیشنهادات

 افهاض دوم دور برای امل خاصيع لذا بوده، یكسان مفهومي نظر

نج از طیف پ عوامل اهمیت میزان تعیین مراحل، تمام در نشد.

 .استفاده شده است 2014تایي پتیل 
 

اعداد فازی و عبارت کالمی. 2 جدول  

 کالمي عبارت فازی عدد

 ضعیف خیلي (1,1,3)

 ضعیف (1,3,5)

 متوسط (3,5,7)

 خوب (5,7,9)

 خوب خیلي (7,9,11)

 خوب)گزینه خیلي تا (1 ضعیف)گزینه خیلي اولویت از طیف

 خنثي یا متوسط نقطه عنوان به 5 نقطه و گرفت صورت (9

 گتربزر آنها امتیاز که های شاخص ترتیب بدین گردید. انتخاب

 باشد به )آستانه شاخص( پرسشنامه طیف میانگین یا مساوی

 وشاخص مي شوند شناخته تاثیرگذار و مهم شاخص های عنوان

 عنوان هب باشد طیف میانگین مقدار از آنها کمتر امتیاز که هایي

 همچنین .مي شوند شناخته اهمیت کم یا اثر شاخص های کم

 یمتبراساس نظرات خبرگان  نیز توافق یا اجماع سطح مورد در

وی رمي شوند که بیشترین توافق بر  تائید مؤلفه هایي تحقیق

 دهنده ها نشان صشاخ اجماع شرط بررسي .حاصل شده باشد

 توافق را بیشترین شاخص کدام بر خبرگان که این مي باشد

 50 قلحدا باید کار ابتدای در اولیه توافق به توجه با .دارند

 پاسخ گزینه های از یكي یكساني به جواب خبرگان درصد

 ،گان نتایج اجماع نظر خبر بر بنا .باشند داده شاخص هر برای

 در دور سوم راند دلفي سب شدهک امتیازهای مضامین و همه

 گردید. فازی مشخص
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 . نتایج حاصل از راند سوم دلفی فازی3جدول 

 شاخص

 

 نتیجه سنجي)دلفي فازی( خبره

 ضریب توافق وزن مفدار دی فازی

%75,00 0,0981 7,69 محیط اقتصادی  تایید شده 

%68,75 0,0961 7,53 زیرساخت ها  تایید شده 

47,6 نهادهای مرتبط  0,0975 65,63%  تایید شده 

%68,75 0,0961 7,53 آمادگی فناورانه  تایید شده 

آموزش عالی و حرفه 

 ای

8,26 0,1054 76,25%  تایید شده 

%78,13 0,0993 7,78 کارایی بازار محصول  تایید شده 

%71,88 0,1086 8,51 توسعه بازار مالی  تایید شده 

%89,38 0,0899 7,05 کارایی بازار کار  تایید شده 

%78,13 0,0993 7,78 اندازه بازار  تایید شده 

%88,23 0,1098 8,61 پیشرفت کسب و کار  تایید شده 

 دلفي تكنیک کارگیری به از آمده دست به نتایج به توجه با

 فازی روابط دیمتل روش شدند سپس با شناسایي فازی، عوامل

 کرد لعم بهبود برای دیگر یک بر عوامل چگونگي تأثیرات و

ای  شبكه تحلیل فرآیند روش از نهایت در و شوند مشخص مي

 بررسي شدبرای خواهد استفاده عوامل بندی اولویت برای

 .شد فازی استفاده روش دیمتل از عوامل بین دروني روابط

اساس  بر را دیگری بر عوامل یک از هر تأثیر میزان خبرگان

 که شده ارائه 4 هشمار جدول در آن با متناظر فازی مثلثي اعداد

 از پس مشخص و .است 1999 سال در لي پیشنهاد بهر مبتني

 فازی روابط مستقیم ماتریس جدول خبره، 30 نظرات تجمیع

 .شد تشكیل زیرعوامل اصلي و عوامل برای شده نظرات تجمیع

 
 

 متغیرها میزان تأثیر تعیین برای کالمی متغیرهای کاربرد.4 جدول

 مثلثی ازیف اعداد عبارات کالمی

 (75/0 – ۱ – ۱) تاثیر خیلی زیاد

 (5/0 – 75/0 – ۱) تاثیر زیاد

 (25/0 – 5/0 – 75/0) تاثیر کم

 (0/0 – 25/0 – 5/0) تاثیر خیلی کم

 (0/0 – 0/0 – 25/0) بی تاثیر
 

ها کالمي ارائه پس از نظر سنجي از گروه خبره با توجه به عبارت

های عملكردی استخراج سنجه شده، سطوح ارتباطات با توجه به

سازی و تحلیل مدل سـاختاری ابتـدا بایـد    مي شود به منظور پیاده

ماتریس رابطه کلي فازی محاسبه گردد. بـرای محاسـبه مـاتریس    

ــي    ــد همگرای ــدا بای ــازی، ابت ــي ف رابطــه کل
0w

w
Lim X



را  

ــبه   ــاییم. در محاســـ ــمین نمـــ ــب ، رwXتضـــ ــه تقریـــ ابطـــ
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 1 2 1 2 1 2 1 2, ,n n m m u u        را جهت ضـرب

 بریم. دو عدد فازی مثلثي به کار مي

 

 
,. ماتریس5جدول  ,l m uX X X سطوح ارتباطی  

هاسنجه   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

, 0,5,  0,75)  محیط اقتصادی ۱

0,25)  

(1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,0,75)  (1  ,1 ,0,75)  (1  ,1 ,0,75)  (0,25  ,0 ,0)  (1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,0,75)  

(0,5, 0,75,  1) زیرساخت ها 2   (0,25  ,0 ,

0)  

(0,25  ,0 ,0)  (1  ,0,75 ,

0,5)  

(1  ,1 ,0,75)  (0,25  ,0 ,0)  (0,5  ,

0,25 ,0)  

(0,75  ,

0,5 ,0,25)  

(1  ,0,75 ,0,5)  

(0,5, 0,75,  1) نهادهای مرتبط 3  (1  ,1 ,

0,75)  

 (0,75  ,0,5 ,

0,25)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

(0,75  ,0,5 ,

0,25)  

(0,5  ,0,25 ,

0)  

(0,5  ,

0,25 ,0)  

(1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,0,75)  

(0,75, 1,  1) آمادگي فناورانه 4  (1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,

0,75)  

 (1  ,0,75 ,

0,5)  

(1  ,1 ,0,75)  (1  ,1 ,0,75)  (1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,

0,75)  

(0,75  ,0,5 ,

0,25)  

آموزش عالي و حرفه  5

 ای

(0,25  ,0 ,0)  (1  ,1 ,

0,75)  

(0,25  ,0 ,

0)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

 (1  ,0,75 ,

0,5)  

(0,25  ,0 ,0)  (1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,1 ,0,75)  

(0,75, 1,  1) کارایي بازار محصول 6  (1  ,1 ,

0,75)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

 (0,75  ,0,5 ,

0,25)  

(0,75  ,

0,5 ,0,25)  

(0,75  ,

0,5 ,0,25)  

(1  ,1 ,0,75)  

(0,5, 0,75,  1) توسعه بازار مالي 7  (1  ,0,75 ,

0,5)  

(0,25  ,0 ,

0)  

(0,75  ,0,5 ,

0,25)  

(0,5  ,0,25 ,

0)  

(0,75  ,0,5 ,

0,25)  

 (0,25  ,0 ,

0)  

(0,25  ,0 ,

0)  

(0,75  ,0,5 ,

0,25)  

, 0,5,  0,75) کارایي بازار کار 8

0,25)  

(0,75  ,0,5 ,

0,25)  

(0,5  ,

0,25 ,0)  

(0,5  ,0,25 ,

0)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

(1  ,1 ,0,75)   (1  ,0,75 ,

0,5)  

(0,5  ,0,25 ,0)  

(0,75, 1,  1) اندازه بازار ۹  (0,5  ,0,25 ,

0)  

(0,25  ,0 ,

0)  

(0,5  ,0,25 ,

0)  

(0,75  ,,50 ,

0,25)  

(1  ,0,75 ,

0,5)  

(0,25  ,0 ,0)  (1  ,1 ,

0,75)  

 (0,5  ,0,25 ,0)  

۱

0 

(0, 0,25,  0,5) پیشرفت کسب و کار  (0,25  ,0 ,

0)  

(1  ,1 ,

0,75)  

(0,25  ,0 ,0)  (1  ,1 ,0,75)  (1  ,0,75 ,

0,5)  

(0,25  ,0 ,0)  (0,5  ,

0,25 ,0)  

(0,75  ,

0,5 ,0,25)  

 

رابطه کلي فازی را به صورت مطابق حالت قطعي، ماتریس 

نماییم:تعریف مي 6جدول 

 . ماتریس رابطه کلی فازی6جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسنجه 
,  0,282)  محیط اقتصادی ۱

0,118  ,0,04 ) 

 (0,348  ,

0,169  ,0,067 

) 

 (0,319  ,0,185 

 ,0,106 ) 

 (0,333  ,

0,179  ,0,098 

) 

 (0,414  ,

0,233  ,0,121 

) 

 (0,421  ,

0,238  ,0,123 

) 

 (0,207  ,

0,059  ,0,02 ) 

 (0,359  ,

0,213  ,0,112 

) 

 (0,391  ,0,23 

 ,0,122 ) 

 (0,385  ,

0,224  ,0,116 

) 

,  0,308)  زیرساخت ها 2

0,135  ,0,068 

) 

 (0,208  ,

0,062  ,0,019 

) 

 (0,198  ,0,051 

 ,0,018 ) 

 (0,21  ,0,049 

 ,0,015 ) 

 (0,339  ,

0,149  ,0,074 

) 

 (0,345  ,

0,175  ,0,099 

) 

 (0,159  ,

0,025  ,0,005 

) 

 (0,251  ,0,09 

 ,0,019 ) 

 (0,297  ,0,12 

 ,0,046 ) 

 (0,318  ,

0,147  ,0,075 

) 

,  0,358)  نهادهای مرتبط 3

0,164  ,0,076 

) 

 (0,351  ,

0,185  ,0,098 

) 

 (0,206  ,0,066 

 ,0,021 ) 

 (0,293  ,

0,112  ,0,041 

) 

 (0,391  ,0,18 

 ,0,083 ) 

 (0,376  ,

0,162  ,0,061 

) 

 (0,213  ,

0,061  ,0,007 

) 

 (0,294  ,

0,115  ,0,026 

) 

 (0,369  ,

0,198  ,0,105 

) 

 (0,366  ,

0,197  ,0,104 

) 

,  0,226,  0,4)  آمادگي فناورانه 4

0,12 ) 

 (0,393  ,

0,224  ,0,118 

) 

 (0,331  ,0,183 

 ,0,103 ) 

 (0,255  ,0,09 

 ,0,026 ) 

 (0,435  ,

0,214  ,0,096 

) 

 (0,443  ,

0,247  ,0,126 

) 

 (0,287  ,

0,155  ,0,093 

) 

 (0,374  ,

0,214  ,0,111 

) 

 (0,408  ,

0,232  ,0,12 ) 

 (0,384  ,

0,186  ,0,071 

) 

آموزش عالي و حرفه  5

 ای

 (0,267  ,

0,087  ,0,029 

) 

 (0,327  ,

0,175  ,0,099 

) 

 (0,215  ,0,06  ,

0,02 ) 

 (0,293  ,

0,124  ,0,062 

) 

 (0,27  ,0,095 

 ,0,032 ) 

 (0,372  ,

0,176  ,0,086 

) 

 (0,181  ,

0,043  ,0,015 

) 

 (0,318  ,

0,177  ,0,099 

) 

 (0,344  ,

0,186  ,0,103 

) 

 (0,339  ,

0,181  ,0,099 

) 

,  0,2,  0,384)  کارایي بازار محصول 6

0,106 ) 

 (0,378  ,

0,201  ,0,107 

) 

 (0,323  ,0,152 

 ,0,078 ) 

 (0,338  ,

0,147  ,0,071 

) 

 (0,419  ,

0,195  ,0,09 ) 

 (0,331  ,

0,128  ,0,042 

) 

 (0,254  ,

0,094  ,0,037 

) 

 (0,339  ,

0,149  ,0,054 

) 

 (0,372  ,

0,166  ,0,063 

) 

 (0,393  ,

0,213  ,0,112 

) 

,  0,298)  توسعه بازار مالي 7

0,128  ,0,065 

) 

 (0,293  ,

0,128  ,0,064 

) 

 (0,188  ,0,045 

 ,0,014 ) 

 (0,243  ,

0,089  ,0,035 

) 

 (0,277  ,

0,089  ,0,018 

) 

 (0,305  ,

0,117  ,0,044 

) 

 (0,126  ,

0,022  ,0,005 

) 

 (0,212  ,

0,052  ,0,012 

) 

 (0,235  ,0,06 

 ,0,015 ) 

 (0,283  ,

0,111  ,0,042 

) 

,  0,303) ,  0,348) ,  0,227) ,  0,251) ,  0,378)  0,156,  0,37) ,  0,259) ,  0,075,  0,24) ,  0,315)  0,127,  0,32)  ارایي بازار کارک 8
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  ,0,046 ) 0,128  ,0,045 

) 

0,01 ) 0,082  ,0,014 

) 

 ,0,068 ) 0,164  ,0,073 

) 

0,132  ,0,083 

) 

0,071  ,0,017 

) 

0,152  ,0,068 

) 

0,108  ,0,02 ) 

,  0,307)  اندازه بازار ۹

0,163  ,0,092 

) 

 (0,257  ,

0,092  ,0,017 

) 

 (0,195  ,0,052 

 ,0,014 ) 

 (0,231  ,

0,077  ,0,014 

) 

 (0,312  ,

0,128  ,0,047 

) 

 (0,34  ,0,155 

 ,0,073 ) 

 (0,163  ,

0,035  ,0,01 ) 

 (0,295  ,

0,167  ,0,095 

) 

 (0,222  ,

0,076  ,0,021 

) 

 (0,267  ,

0,098  ,0,019 

) 

۱

0 

 0,084,  0,25)  پیشرفت کسب و کار

 ,0,016 ) 

 (0,225  ,

0,066  ,0,022 

) 

 (0,255  ,0,14  ,

0,087 ) 

 (0,2  ,0,047 

 ,0,012 ) 

 (0,323  ,

0,167  ,0,094 

) 

 (0,327  ,

0,143  ,0,068 

) 

 (0,153  ,

0,025  ,0,004 

) 

 (0,237  ,

0,085  ,0,015 

) 

 (0,284  ,0,12 

 ,0,047 ) 

 (0,208  ,

0,071  ,0,023 

) 

 

بر اساس اطالعات بدست آمده ماتریس دیفازی شده روابط 

 مستقیم وروابط غیر مستقیم به شرح جدول

نشان داده مي شود: 7

 

 ماتریس ماتریس دیفازی شده روابط مستقیم و غیر مستقیم .7 جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسنجه 

 0,083 0,084 0,076 0,044 0,093 0,091 0,069 0,064 0,080 0,063 محیط اقتصادی ۱

 0,068 0,066 0,057 0,033 0,071 0,073 0,044 0,042 0,044 0,065 زیرساخت ها 2

 0,078 0,079 0,069 0,047 0,088 0,088 0,065 0,044 0,074 0,079 نهادهای مرتبط 3

 0,091 0,090 0,081 0,056 0,100 0,102 0,057 0,067 0,085 0,086 آمادگي فناورانه 4

 0,070 0,071 0,064 0,038 0,082 0,059 0,062 0,046 0,067 0,059 آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,085 0,087 0,078 0,055 0,076 0,096 0,073 0,068 0,081 0,083 کارایي بازار محصول 6

 0,062 0,051 0,046 0,026 0,068 0,063 0,052 0,040 0,062 0,063 توسعه بازار مالي 7

 0,071 0,077 0,050 0,047 0,085 0,083 0,059 0,054 0,071 0,072 کارایي بازار کار 8

 0,061 0,048 0,058 0,034 0,075 0,070 0,051 0,042 0,059 0,062 اندازه بازار ۹

 0,045 0,063 0,054 0,032 0,071 0,066 0,042 0,048 0,048 0,056 پیشرفت کسب و کار ۱0
 

( ذیل نشان 8همچنین ماتریس روابط غیر مستقیم به شرح جدول)

داده مي شود:

 (: ماتریس روابط غیر مستقیم8جدول)
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسنجه 

 0,038 0,038 0,034 0,022 0,043 0,042 0,030 0,027 0,036 0,038 محیط اقتصادی ۱

 0,027 0,028 0,025 0,016 0,031 0,030 0,023 0,021 0,026 0,025 زیرساخت ها 2

 0,035 0,035 0,032 0,020 0,040 0,038 0,027 0,026 0,032 0,033 نهادهای مرتبط 3

 0,042 0,041 0,036 0,023 0,047 0,046 0,034 0,029 0,039 0,039 آمادگي فناورانه 4

 0,030 0,031 0,027 0,019 0,035 0,035 0,024 0,023 0,028 0,031 آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,039 0,039 0,035 0,022 0,045 0,042 0,030 0,027 0,036 0,037 کارایي بازار محصول 6

 0,026 0,027 0,023 0,015 0,029 0,029 0,020 0,020 0,024 0,024 توسعه بازار مالي 7

 0,033 0,032 0,029 0,018 0,036 0,035 0,026 0,024 0,031 0,031 کارایي بازار کار 8

 0,028 0,029 0,024 0,016 0,031 0,030 0,022 0,021 0,026 0,026 اندازه بازار ۹

 0,026 0,026 0,023 0,015 0,028 0,028 0,022 0,018 0,025 0,025 پیشرفت کسب و کار ۱0
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در صورتیكه روابط غیر مستقیم را از روابط مستقیم و غیر 

بط مستقیم به دست مي آید که به مستقیم کم نماییم خالص روا

 مي باشد: 9 شرح جدول

 

 ماتریس روابط مستقیم .۹ جدول
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسنجه 

 0,046 0,046 0,042 0,022 0,050 0,049 0,039 0,037 0,044 0,026 محیط اقتصادی ۱

 0,041 0,038 0,032 0,017 0,040 0,043 0,022 0,021 0,018 0,040 زیرساخت ها 2

 0,043 0,044 0,037 0,027 0,048 0,050 0,038 0,018 0,042 0,046 نهادهای مرتبط 3

 0,049 0,048 0,044 0,033 0,053 0,056 0,023 0,038 0,046 0,047 آمادگي فناورانه 4

 0,040 0,040 0,037 0,019 0,047 0,024 0,038 0,022 0,038 0,028 آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,046 0,047 0,043 0,033 0,031 0,054 0,043 0,041 0,044 0,045 ازار محصولکارایي ب 6

 0,037 0,024 0,022 0,011 0,039 0,034 0,032 0,020 0,038 0,039 توسعه بازار مالي 7

 0,038 0,045 0,020 0,030 0,049 0,048 0,032 0,030 0,041 0,041 کارایي بازار کار 8

 0,034 0,020 0,034 0,017 0,044 0,040 0,029 0,020 0,032 0,036 اندازه بازار ۹

 0,018 0,037 0,030 0,016 0,042 0,038 0,021 0,030 0,023 0,031 پیشرفت کسب و کار ۱0
 

به موجب دستیابي به نمودار علي معلولي باید روابط مستقیم 

تعدیل گرددو شبكه از پیچیدگي خارج گردد. بر این اساس 

ده روابط مستقیم تعدیل شده به دست مي آید ماتریس دیفازی ش

 از نظر تحت نفوذ قرار گرفتن در ماتریسعناصررا واقع  در

 نمائیم.بررسي مي 10 جدول

 

 مراتب نفوذ و روابط علی معلولیسلسله تعیین  .۱0 جدول
نفوذ  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هاسنجه 

 (Rگذاری)

R-J R+J 

 0,647 0,059 0,353 0,046 0,046 0,042   0,050 0,049 0,039 0,037 0,044   محیط اقتصادی ۱

 0,456 -0,131 0,162 0,041 0,038     0,040 0,043       0,040 زیرساخت ها 2

 0,418 0,186 0,302 0,043 0,044 0,037   0,048 0,050 0,038   0,042 0,046 نهادهای مرتبط 3

 0,495 0,177 0,336 0,049 0,048 0,044   0,053 0,056   0,038 0,046 0,047 آمادگي فناورانه 4

 0,619 -0,137 0,241 0,040 0,040 0,037   0,047   0,038   0,038   آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,732 -0,093 0,320 0,046 0,047 0,043     0,054 0,043 0,041 0,044 0,045 کارایي بازار محصول 6

 0,114 0,114 0,114 0,037       0,039       0,038 0,039 توسعه بازار مالي 7

 0,425 0,017 0,221 0,038 0,045     0,049 0,048     0,041 0,041 کارایي بازار کار 8

 0,430 -0,262 0,084         0,044 0,040       0,036 اندازه بازار ۹

 0,456 -0,222 0,117   0,037     0,042 0,038         پیشرفت کسب و کار ۱0

   ____ 0,294 0,294 0,116 0,159 0,378 0,413 0,000 0,204 0,346 0,339 (jنفوذ پذیری)

 

 است متغیرهایي ترتیب دهنده نشان  R ردیفي مجموع بیشترین

بیشترین مجموع ستوني . متغیرهای دیگر نفوذ دارند بر قویاً که

(J) مي  نشان دهنده ترتیب عناصری است که تحت نفوذ واقع

  در سلسله مراتب نهایي توسط محل واقعي هر عنصر .شوند

-Rشود به طوری که )( مشخص ميR+Jو ) ( R-J) ی هاستون

Jو  ها(  نشان دهندۀ موقعیت یک عنصر در طول محور عرض

یک   (، به طور قطع R-Jبودن )این موقعیت در صورت مثبت

 قطع  به طور در صورت منفي بودن آن، بوده و  هدکنن ذونف

( نشان دهنده مجموع شدت یک R+J). نفوذ خواهد بود  تحت

کننده وهم از نظر ها هم از نظر نفوذعنصر در طول محور طول

 . باشدتحت نفوذ واقع شدن مي

 توان از نمودارهای نفوذهمچنین به منظور میزان عوامل مي

استفاده کرد. که به ترتیب عوامل مستقر در گوشه شمال غربي به 
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 اند.بندی شدهسطح( 1شوند که در نمودار)ترین عوامل شناسایي ميوان موثرعن 

 

 مراتب نفوذ عواملنمودار سلسله. 1 نمودار

و  3 ( حضور فرآیندهای 1از دیگر نكات قابل توجه در نمودار)

ا دهد این فرآیندهدر ربع اول نمودار است. این نشان مي 8و   7

ثر اال و با شان بیشتر است یعني تعاملتاثیرگذاریشان از تاثیرپذیری

گذاری باال دارند. همچنین استداللي عكس در خصوص 

امل حاکم است.یعني اثر گذاری پایین و تع 5و   6فرآیندهای 

ه کمي توان گفت   10و 9و  2باال دارند.و در خصوص فرایند 

مي   4 و 1تعامل و اثر گذاری پایین دارند.اما در خصوص فرایند 

  .یعنيرندفت که این عامل تعامل باال و اثر گذاری باال داتوان گ

ست اپذیرد اما تاثیرگذاریش به حدی از هیچ فرآیندی تاثیر نمي

ی االکه تاثیرات متقابل سایر فرآیندها را پوشش داده و در ب

 نمودار قرار گرفته است.

آن اجرا  مراحل و فازی ای شبكه تحلیل در ادامه تكنیک 

 گردید.

 ای فازی برای محاسبه سوپرریف در تكنیک تحلیل شبكهطبق تع

 ماتریس حد باید مراحل زیر طي شود.

اجتماع بردارهای ویژه بدست آمده از  توجه به نتایج از با

 ناموزون بدست زوجي در یک ماتریس، ماتریس ویژه مقایسات

 موزون، سیسوپرماتر به دیبا ناموزون سیسوپرماتر حال.آید مي

 آنچه یعني است (1) آن ستونی اجزا جمع که يسیماتر يعنی

 به از هدف. شود لیتبد نامدیم يتصادف سیماتر را آن يساعت

 دراز ينسب ریتأث که است نیا موزون سیسوپرماتر رساندن حد

 یبرا .شود حاصل گریكدی در آن عناصر از کی هر مدت

 آن موزون، سیماتر عناصر از کی هر تیاهم بیضر یيواگرا

 نكهیتاا میرسانیم است بزرگ یاریاخت عدد کی که K نتوا به را

. (شوند برابر هم با) شوند هم همانند سیسوپرماتر عناصر همه

 حد سیسوپرماتري حالت نیچن در. شودیم انجام تكرار با کار نیا

 .است آمده بدست

 

 ویژه ناموزون ماتریسابر. ۱۱جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها 

 0,083 0,084 0,076 0,044 0,093 0,091 0,069 0,064 0,080 0,063 یمحیط اقتصاد ۱



 

 و همكارانمعصومه مردانی گرم دره                                            ییگراو کمال یشناختروان یریپذتعهد بر انعطافو  رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش -12

 

 0,068 0,066 0,057 0,033 0,071 0,073 0,044 0,042 0,044 0,065 زیرساخت ها 2

 0,078 0,079 0,069 0,047 0,088 0,088 0,065 0,044 0,074 0,079 نهادهای مرتبط 3

 0,091 0,090 0,081 0,056 0,100 0,102 0,057 0,067 0,085 0,086 آمادگي فناورانه 4

 0,070 0,071 0,064 0,038 0,082 0,059 0,062 0,046 0,067 0,059 آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,085 0,087 0,078 0,055 0,076 0,096 0,073 0,068 0,081 0,083 کارایي بازار محصول 6

 0,062 0,051 0,046 0,026 0,068 0,063 0,052 0,040 0,062 0,063 توسعه بازار مالي 7

 0,071 0,077 0,050 0,047 0,085 0,083 0,059 0,054 0,071 0,072 کارایي بازار کار 8

 0,061 0,048 0,058 0,034 0,075 0,070 0,051 0,042 0,059 0,062 اندازه بازار ۹

 0,045 0,063 0,054 0,032 0,071 0,066 0,042 0,048 0,048 0,056 پیشرفت کسب و کار ۱0

 0,714 0,715 0,632 0,410 0,809 0,792 0,575 0,514 0,671 0,689 چمع

 

 ویژه موزون ماتریسابر. ۱2جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها 

 0,117 0,118 0,120 0,107 0,115 0,115 0,120 0,124 0,119 0,092 محیط اقتصادی ۱

 0,095 0,092 0,090 0,080 0,088 0,092 0,077 0,081 0,066 0,095 زیرساخت ها 2

 0,109 0,110 0,109 0,114 0,109 0,112 0,114 0,086 0,110 0,115 نهادهای مرتبط 3

 0,127 0,125 0,128 0,136 0,124 0,128 0,098 0,131 0,127 0,125 آمادگي فناورانه 4

 0,098 0,099 0,102 0,092 0,101 0,075 0,108 0,089 0,099 0,085 آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,119 0,121 0,124 0,134 0,094 0,121 0,128 0,133 0,120 0,120 کارایي بازار محصول 6

 0,087 0,071 0,072 0,063 0,084 0,079 0,091 0,077 0,092 0,091 توسعه بازار مالي 7

 0,099 0,108 0,079 0,115 0,106 0,105 0,102 0,105 0,106 0,105 کارایي بازار کار 8

 0,086 0,067 0,093 0,082 0,092 0,089 0,089 0,081 0,087 0,090 اندازه بازار ۹

 0,063 0,087 0,085 0,077 0,088 0,083 0,074 0,093 0,072 0,082 پیشرفت کسب و کار ۱0

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 چمع

 

 حدی ماتریسابر. ۱3جدول 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها 

 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 محیط اقتصادی ۱

 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 زیرساخت ها 2

 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 0,109 نهادهای مرتبط 3

 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 آمادگي فناورانه 4

 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 0,095 آموزش عالي و حرفه ای 5

 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 کارایي بازار محصول 6

 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 توسعه بازار مالي 7

 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 کارایي بازار کار 8

 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 اندازه بازار ۹

 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081 پیشرفت کسب و کار ۱0

 

حد رساندن سوپر ماتریس حد، وزن نهایي پس از بدست آوردن 

 را محاسبه ونتایج آنها بصورت جدول ذیل رتبه بندی مي گردند.
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 شاخص هارتبه بندی  .۱4جدول  
 رتبه وزن عوامل

 3 0,1145 محیط اقتصادی ۱

 8 0,0856 زیرساخت ها 2

 4 0,1086 نهادهای مرتبط 3

 1 0,1241 آمادگي فناورانه 4

 6 0,0951 آموزش عالي و حرفه ای 5

 2 0,1208 کارایي بازار محصول 6

 9 0,0814 توسعه بازار مالي 7

 5 0,1027 کارایي بازار کار 8

 7 0,0862 اندازه بازار ۹

 10 0,0809 پیشرفت کسب و کار ۱0

 

به فرایند تحلیل شك از استفاده شود مي مالحظه که همانگونه

 همراه تر صحیح نتایج به دستیابي امكان ات،فازی در محاسب

 این . دکن مي فراهم ما برای را را مشاهده قابل و ملموس بانتایج

 و تحقیق موضوع از تر مناسب درک تواند باعث ایجاد مي کار

 .شود تر واقعي نتایج به دستیابي

 بحث ونتیجه گیری

 یرپذیرقابت يمدل بوم بر اساس موضوع پژوهش که طراحي

مالي بود، به بررسي  تیشفافنظارت و بر  دیبا تاک رانیوعات امطب

سواالت و اهداف تحقیق اطالعات تحقیق به تفكیک دو بخش 

-آوری و طبقهشناختي و متغیرهای مسئله جمعمتغیرهای جمعیت

بندی شد، در ابتدا به توصیف جامعه از دریچه متغیرهای 

 ازه سابقهشناختي پرداخته شده است. در بخش دوم بجمعیت

ای خبرگان بررسي شده و مشخص شده است. فعالیت رسانه

درادامه، پس از تحلیل مضمون موجود ابعاد رقابت پذیری رسانه 

اندازه ،  پیشرفت کسب و کارای توسط گروه خبرگان ده مولفه )

کارایي بازار ، توسعه بازار ماليمحصول، کارایي بازار ، بازار

نهادهای ، آمادگي فناورانه ،آموزش عالي و حرفه ایکار، 

 ( شناسایي شد. سپس بامحیط اقتصادی، زیرساخت ها، مرتبط

 .گرفتد قرار سنجي خبره مورد دلفي فازی شاخص ها روش

درادامه با استفاده از تكنیک دیماتل فازی روابط میان عوامل 

شناسایي شده تعیین گردیدند. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 

( در 0,1241فه های آمادگي فناورانه با وزن )نشان داد که مول

(؛ محیط 0,1208رتبه اول و کارایي بازار محصول با وزن )

(؛ 0,1086(؛ نهادهای مرتبط با وزن )0,1145اقتصادی با وزن )

(؛ آموزش عالي و حرفه ای با 0,1027کارایي بازار کار با وزن )

خت ها با (؛ زیرسا0,0862(؛ اندازه بازار با وزن )0,0951وزن)

(؛ پیشرفت 0,0814( ؛ توسعه بازار مالي با وزن )0,0856وزن )

( ؛  رتبه های دوم تا دهم را کسب 0,0809کسب و کار با وزن )

نموده اند. در این تحقیق مولفه های مدل رقابت پذیری 

 مطبوعات با تاکید بر مولفه های اخالقي نظارت و شفافیت بود. 

عنوان آزادی  با ، پژوهشي (25)همكاران  و بینهدب 

ین ادادند.  مطبوعات و فساد در تعامالت تجاری و دولت انجام

 قابتير رمطالعه نشان داد مطبوعات آزاد در محیط اقتصادی و بازا

 نقشي مهمي در محدود کردن فساد تجاری دارد. که درتحقیق

 ت.اس ز جهت استفاده معیارها نتایجي مشابه بدست آمدهحاضر نی

مختلف  در سطوح مولفه ها این مورد در اهمیت حائز نكته

 معین یک سطح در که یک مولفه که است این رقابت پذیری

 سطحي در است مي شود، ممكن محسوب عاملي تشكیل دهنده

 در. عكس بر و شود شناخته یک عامل تاثیرگذار عنوان به دیگر

جامعه مي توانند به عنوان نیروی تأثیرگذار در  مطبوعاتواقع، 

ا و ، هنجارهضمن تثبیت افكار، اعتقادات، اصول، معاني، ارزشها
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بت به عمومي نساخالقیات، موجبات اصالح در نگرش های 

م اجتماعي، روندها و رویه ها، تفریح و ب و رسسنت ها، آدا

ها،  ها، مهارت ، فناوریهاکار، رفتارها، ابداعات، دانش ها، ابزار

بک های زندگي، زبان، هنر، قوانین، نمادها و نهادهای س

 .ا فراهم آورنداجتماعي ر

 

 تشکر و قدردانی

 یارسانه مدیریت مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته 

، باشدمي یقاتواحد علوم و تحقمصوب دانشگاه آزاد اسالمي 

به ما یاری رساندند  که در اجرای آن کسانيلذا از همه 

 .سپاسگذاریم

 

 تعارض منافع
 .این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد
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 Abstract 

Introduction: The role of the press in some periods of time does not 

become more vital and prominent except through competitiveness. 

  Therefore, in this study, based on competitiveness approaches, an attempt 

was made to design and critique the indigenous model of competitiveness of 

the Iranian press with emphasis on financial supervision and transparency.  

Methods: In this study, in order to identify the dimensions of the model, the 

qualitative method of "fuzzy content analysis and Delphi" was used and in a 

quantitative part, the fuzzy dimatel method and fuzzy network analysis were 

used. In order to collect information, questionnaires and semi-structured 

interviews were used. The statistical population of the study is professors of 

media and communication management and managers of Iranian media and 

press. The research community is users of social networks in Iran and 30 

experts were selected as a sample in Tehran (with homogeneous 

characteristics).  

Results:  The results showed that the components of technological readiness 

with weight (0.1241) in the first place and the efficiency of the product 

market with weight (0.208); Weighted economic environment (0.1145); 

Weight-related institutions (0.1086); Labor market efficiency by weight 

(0.1027); Higher and professional education with weight (0.0951); Market 

size by weight (0.0862); Infrastructure by weight (0.0856); Development of 

financial market by weight (0.0814); Business progress by weight (0.0809); 

They are ranked second to tenth. 

Conclusion: It seems that the press has an important role in financial 

transparency and in this regard, it is suggested that more research be done. 

Keywords: Competitiveness, Press, Financial Supervision and 

Transparency, Covid - 19 
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