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Abstract 

Objective: This research has been conducted so as to use the Porter Five Competitive Model and 
to obtain the votes of experts in the press industry. A pathological assessment of the industry in the 
country has been achieved and a desirable model has been developed for transforming the industry 
to face environmental change. 

Methods: In this research, the qualitative method has been applied to respond to research 
propositions. In the Pathology section for the press industry, Delphi's methodology was used to 
collect the views of the experts. And Grounded Theory was used to develop different aspects of 
the governmental press environment. The statistical population of this research includes all experts 
in media and press industry. 

Results: The findings, based on reviewing the experts' opinions in order to achieve a model of 
industry transformation propose two types of factors: 1) environmental factors including 
economic, political and legal-legislative factors; and 2) factors within the press industry including 
the audience, the human resources system and alternative competitors. 

Conclusion: In order to achieve a model of industry transformation are one of the factors: 1) 
environmental factors including economic, political and legal-legal factors; 2) factors of the press 
industry including the audience, the human resources system and alternative competitors. 
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 چکیده

ی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و اخذ رأی از خبرگان حوزه مطبوعات، ارزیابی ریگبهرهدر این پژوهش تالش شده است که با  هدف:

بوم مطبوعات دولتی در انطباق با محیط جدید و در پی آن ابعاد زیستشده طبوعات دولتی انجام ای از وضعیت فعلی مشناسانهآسیب
 ای استخراج شود.رسانه

وعات شناسی مطبهای پژوهش استفاده شده است. در بخش آسیبدر این پژوهش از استراتژی روش کیفی برای پاسخ به گزاره :روش

بوم مطبوعات دولتی از ی شده و در بخش تدوین ابعاد زیستبندجمعدولتی، به کمک روش دلفی نظر خبرگان این حوزه گردآوری و 
 ت. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارشناسان و خبرگان مدیریت رسانه و مطبوعات هستند.بنیاد بهره برده شده اسروش نظریه داده

گیرد: دو دسته عوامل را دربرمی ،بوم مطبوعات دولتیخبرگان برای رسیدن به ابعاد زیست دست آمده از بررسی رأیی بههاافتهی :هایافته

. عوامل درونی مطبوعات شامل مخاطب، نظام نیروی انسانی 2قانونی و  . عوامل محیطی شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ1
 جایگزین. و رقبای

. عوامل محیطی 1گیرد: بوم مطبوعات دولتی دو دسته عوامل را دربرمیی از این است که زیستنتیجه این پژوهش حاک :گیرینتیجه

 جایگزین. طبوعات شامل مخاطب، نظام نیروی انسانی و رقبای. عوامل درونی م2شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ قانونی و 

 .رقابتی پورترپنج نیروی ای، محیط رسانهمطبوعات دولتی،  ی، صنعت مطبوعات،شناسبیآس :هاکلیدواژه
 
 

ستناد: صغر؛ علیشیری، بهرام؛ ر ا صر طاهر؛ اربطانی، وشندلنعمتی، ا سیب مطالعه (.1931) آزاد، نا سانهآ  دولتی مطبوعات صنعت شنا

 .454 -449 (،9)11 ،دولتی مدیریت فصلنامه .یارسانه دیجد طیمح با انطباق در آنها یبومستیز ابعاد شناسایی و کشور
-------------------- 

 544 -449 صص. ،9 هشمار ،11 هردو ،1931 ،دولتی مدیریت فصلنامه

10.22059/jipa.2018.261497.2306 DOI: 

 14/15/1931 :رشیپذ ،14/12/1931 :افتیدر
   تهران دانشگاه مدیریت دانشکده ©



 444 ...ابعاد شناسایی و کشور دولتی مطبوعات صنعت شناسانهآسیب مطالعه

 

 مقدمه

 تمدن عهتوس به هفده قرن آغاز از آن پیشرفت است. صنعتی جامعه محصوالت ترینشاخص و ترینرایج از یکی مطبوعات

 خود به را رگبز صنعت یک هایویژگی بیست، قرن اول نیمه و نوزده قرن دوم نیمه در ولی ،یافت تاریخی وابستگی غربی

 و عادت نوعی صورتبه و شد فراگیر مردم توده میان در و بیشتر غربی کشورهای در کم دست آن مرتب مصرف و گرفت

 و هادولت بین اجتماعی و سیاسی فرهنگی، ارتباط در ،دموکراسی چهارم رکن عنوان به مطبوعات .درآمد اجتماعی رفتار

 یزانم گیریاندازه برای گویا بسیار ایضابطه ،مجله و روزنامه مصرف امروز، دنیای در و دارد ایویژه نقش مختلف هایملت

  (.1935 ،یایمان و ، صالحیتبار )اسماعیلی است کشوری هر توسعه و پیشرفت

 قرن آغاز است. بوده فراوانی تحوالت دچار مختلف عوامل تأثیر تحت پیدایش آغاز از صنایع سایر همچون مطبوعات

 ایگونهبه را مطبوعات وضعیت یک هر که بود هاییدگرگونی ایبر شروعی واقع در ،قرن این فناورانه تحوالت و بیست

 با را مطبوعات مختلف زمانی دوره دو طی ،پیوست وقوعهب الکترونیک صنعت در که هاییپیشرفت .کرد چالش دچار

 بوعاتمط مخاطبان از زیادی بخش توانست که بود رادیو پیدایش به مربوط تهدید نخستین نمود. مواجه جدی تهدیدهای

 با اما .شد وارد دولتی مطبوعات خصوصبه مطبوعات پیکره بر تلویزیون اختراع با دوم تهدید و دهد اختصاص خود به را

 چالش با موجود هایرسانه انواع وکارکسب فضای آنالین، هایرسانه و اینترنت پدیده پیدایش و یک و بیست قرن آغاز

 مجازی فضای .شد روهروب خود پیدایش زمان از تهدید ترینجدی با دولتی مطبوعات بین این در و شد مواجه اساسی

 وکارکسب مدل کرد،می تهدید جدی طوربه را حاکمیتی و دولتی مطبوعات موجودیت که الکترونیکی هایرسانه برخالف

  .داد تغییر نیز را هارسانه این

 گذاشت، آنها زندگی سبک و رفتار بر که تأثیراتی با ،جوامع تکامل چرخه بر مستقیم تأثیر بر عالوه ،تکنولوژیکی تغییرات

 تغییر چارد را جوامع ایرسانه مصرف سبک ،دیجیتال هایرسانه ظهور .دهد تغییر نیز را یک هر تولیدات و صنایع توانست

 آن از استفاده نحوه و محتوا به مخاطبان دسترسی شیوه همراه، تلفن هایگوشی و دیجیتال ابزارهای امروزه کرد. تحول و

  داشت. خواهد و داشته تأثیراتی هنشری و روزنامه انمخاطب مصرف عادات بر تغییرات این شکیب اند.کرده متفاوت را

 عدادت وجود همچون ،صنعت )تخصصی( خُرد محیط عناصر رسانه، صنعت بر حاکم کالن محیط متغیرهای بر عالوه

 وری،افن و ارتباطات عصر در که شد موجب ،اطالعاتی منابع و اخبار به سریع دسترسی و گوناگون هایسلیقه ها،رسانه زیاد

 سازمان/ که است یاننفعذی شامل تخصصی محیط (.2111 ،1اوربین و )آدامز باشد حاکم هارسانه بر شدیدی رقابتی فضای

 ،دولتی نهادهای رقبا، کنندگان،عرضه مشتریان، شامل اننفعذی این .است متقابل ارتباط حال در منظم طورهب آنها با صنعت

 عوامل محیط این شود.می المللیبین و داخلی سطح در ملی هایواسطه و هااتحادیه فعال هایگروه محلی، جوامع مدیران،

 منابع آوردن دستهب و جذب در سازمان راه فرا هایچالش از بسیاری که گیرددربرمی را رقابتی بالفصل وضعیت در موجود

  گیرند.می نشئت آن از ،خدمات و کاالها سودآور فروش برای تالش یا الزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Adams, & Orbin 
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 حرکت به شیرازی صالح میرزا هایتالش با ایران در دولتی ادواری مطبوعات نشر چرخه که قاجار شاه محمد عهد از

 سزایی هب نقش و تأثیر کشور سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف هایعرصه در دولتی مطبوعات ،امروز تا مددرآ

 یعنی ،کشور اخیر سال صد سازسرنوشت برهه دو در کشور دولتی مطبوعات ،سیاسی جنبه از (.1941 )قاسمی، اندداشته

 از چه وعاتمطب نیز اقتصادی جنبه از .ندبود کشور سیاسی عرصه اصلی بازیگران جزء ،اسالمی انقالب و مشروطه نهضت

 در را ارزشمندی سهم صنایع سایر خدمات و محصوالت تبلیغ و ترویج عرصه در حضور لحاظ از چه و زاییاشتغال لحاظ

 به نسبت ،عمومی سواد ترویج ضمن ندتوانست دولتی مطبوعات ،نیز فرهنگی و اجتماعی جنبه از .ندکرد ایفا ملی اقتصاد

  (.1931 )مسعودی، دنده نشان خود از روزافزونی تالش خود مخاطب جامعه هایآگاهی ارتقای

 کمتری بسیار پذیریانعطاف و بیشتر اداره هزینه هارسانه سایر به نسبت ساختاری، جنبه از دولتی مطبوعات کلی طورهب

 هم اگر و نیستند رقابت شرایط در دولتی مطبوعات حاضر حال در (.2112 ،1)زیلمان ندپذیرترآسیب دلیل همین به ،دارند

 و یتاهم که رسدمی نظر به ،شد بیان آنچه به توجه با .است «شده محدود رقابت» آن شکل و نوع د،نشو رقابت درگیر

 و رهنگیف قانونی، تکنولوژیکی، سیاسی، تحوالت نیز و جامعه شئونات و هاعرصه تمام در کشور دولتی مطبوعات جایگاه

 وضعیت از شناسانهآسیب بررسی لزوم بر ،آن درون رقابتی سازوکارهای نیز و مطبوعات بر حاکم کالن محیط ،اجتماعی

 از هدف و است ندیفرا کل به منظم و کیستماتیس نگرش ازمندین یشناسبیآس دارد. تأکید کشور دولتی مطبوعات فعلی

 نیا به یابیدست یبرا نیبنابرا .(1939 معیری،) شود حل باید و کرده بروز که است ایمسئله نوع و تیماه صیتشخ ،آن

 رسد.یم نظر هب یضرور مندنظام یروش از یریگبهره ،هدف

 مطبوعات خبرگان رأی اخذ با و پورتر رقابتی نیروی پنج مدل از گیریبهره با که است شده تالش پژوهش این در

 همواجه برای حوزه این بومزیست ،آن پی در و گیرد انجام مطبوعات این فعلی وضعیت از ایشناسانهآسیب ارزیابی ،دولتی

 ابعاد ارائه و کشور دولتی مطبوعات شناسیآسیب ،پژوهش اجرای از اصلی هدف شود. ارائه و تدوین محیطی تغییرات با

 چه شامل کشور مطبوعات بومزیست که است شده مطرح گونهاین تحقیق اصلی الؤس رابطه این در است. آن بومزیست

 ؟شودمی ابعادی

 پژوهش نظری پیشینه

 و )تجزیه تخصصی محیط مطالعه و بررسی و صنعت تحلیل برای موجود هایمدل قدرتمندترین و ترینمطرح از یکی

 این رقابتی هاینیرو یا نیرو ترینمهم شناسایی به مدل این است. پورتر رقابتی نیروی پنج الگوی رقابتی(، وضع تحلیل

 محسوب آینده یا اکنون برای یفرصت اینکه یا است تهدید نیروها این از یک هر دهدمی نشان و کندمی کمک حوزه

 توان ،تنهای در و کرده تعیین را صنعت یک در رقابت میزان و نوع اغلب که دارد وجود نیرو پنج ،پورتر اعتقاد به .شودمی

   کند.می مشخص را صنعت آن سودآوری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zilman 
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 پورتر صنعتی رقابت مدل نیروی پنج .7 شکل

 همواره ،دیگر سوی از هافناوری توسعه و سو یک از سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی هایدگرگونی دلیلبه رسانه حوزه

 این داند،می موظف آن نیازهای بازتاب و جامعه با شدن هماهنگ به را خود رسانه که آنجا از .است بوده تغییر معرض در

 با همواره باید رسانه مدیران (.3211 ،1هیل و گرانهام) شودمی آن هایرسالت و هاموریتأم در تحوالتی سبب ،تغییرات

 برای انندبتو تا کنند کسب دقیق اطالع رو پیش راتتغیی و روندها از و کرده تحلیل خوبی به را ایرسانه محیط نگری،آینده

 با باید رسانه مدیران بنابراین نمایند. ریزیبرنامه ،آینده شرایط با ایرسانه سازمان راهبردهای و هاسیاست کردنمنطبق

 رایب که را هاییرویه بهترین و کنند بازاندیشی خود مدیریت هایشیوه درباره اساسی طوربه ،حوزه این تحوالت به توجه

  .دهند توسعه و گرفته پیش در ،است مناسب ایرسانه محیط

 ریپیشگی برای شد. خواهد نابود ،مثبت آنتروپی قانون وجود دلیلهب چندی از پس ،باشد ثابت و ایستا اگر سیستمی هر

 متغیر محیط ربراب در واکنش قابلیت و انعطاف پویایی، جز چیزی این و است ضروری منفی آنتروپی تزریق نابودی، و فنا از

 هایسازمان آنِ از جهانی پررقابت هعرص ،آینده در که شودمی بینیپیش است. ناپذیراجتناب یضرورت تحول بنابراین ،نیست

  .(2111، 2)ورتز دش خواهد پاسخگو و متحول

 امروز جهان در موفق هایسازمان .است آینده نیاز که چرا ؛نیست پوشیده کسی بر مثبت تحول و تغییر اهمیت

 سازمان هر بنیان که نیست پوشیده برکسی بگنجانند. خود تشکیالتی چارچوب در را تحول و تغییر که هستند هاییسازمان

 لزوم ،استمتمایل  جدید نیاز سمت به وبوده  تغییر حال در دائم هاانسان نیاز که آنجا از و نیازهاست سازیبرآورده پایه بر

 .دهدمی نشان را خود پیش از بیش تحوالت این بر مدیریت به نیاز احساس و شودمی دیده همواره هاسازمان در تحول

ا خود ر هدف دیبا منظور نیا برای کرد. استفاده نوآوری و ابداع از دیبا ،متحول سازمان به دنیرس برای ،است یهیبد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Graham, & Hill 2. Wirtz 
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 کمک ما به که است یعلم تحول تیریمد گفت توانیم . از این رو،میکن یط باید را رییمس چه میبدانمشخص کنیم و 

  .شود شتریب وریبهره سبب که میکن جادیا یتحول و میبرس مطلوب وضع به موجود وضع از سازمان در کندیم

 ناصرع با که جهت این از پیچیده اند.مواجه نامطمئن و متغیر پیچیده، محیطی با امروزه دولتی ایرسانه هایسازمان

 عناصر و اجزا که به این دلیل ناپایدار و متغیر .هستند روروبه مخاطبان تا گرفته رقبا و حاکمیت از متعددی محیطی عوامل و

 داشته طیمحی عوامل رفتارهای از دقیقی بینیپیش توانندنمی که حیث این از نامطمئن و ندتغییر حال در دائم محیطی

 برای آن بازیگران که شودمی محسوب صنایعی جمله از رسانه حوزه بنابراین (.1934 ،و شریفی اربطانی )روشندل باشند

 و ندارند را آن در شده مشاهده تغییرات با مستمر انطباق و خود محیط دائمی رصد جز ایگزینه ،خود سازمانی حیات ادامه

  بود. خواهد رقبا به نسبت آنها رقابتی مزیت ،توانایی این

 و شودمی رهادا سازمانی عالی مدیریت وسیلهبه که است سازمان سراسر در شده ریزیبرنامه تالشی یا فعالیت ،تحول

 فتاریر علوم از استفاده با سازمان فرایند در شده ریزیبرنامه تغییر هایبرنامه طریق از را سازمان سالمتی و اثربخشی

 اورها،ب تغییر برای آموزشی پیچیده استراتژی نوعی و است تغییر برای پاسخی تحول (.2111 ،1گراسکان) دهدمی افزایش

ی دجدی هایچالش و بازارها ها،تکنولوژی با را خود بتوانند عوامل این تا رودمی شماربه سازمان ساختار و هاارزش ها،نگرش

محسوب  رییتغ ندیفرا نیز نوعی تحول (.2111 ،2هیل) دهند تطبیق بهتر محیط و شرایط در کنند،که با سرعت تغییر می

 اندشده نهینهاد یجمع و یگروه یندهایفرا آن در کهاست  یفرهنگ یسو به یسازمان فرهنگ رییتغ شاملو شود می

  (.2111 ،9جوربو)

 ایرسانه هایسازمان .است ایرسانه هایسازمان نیاز ترینمهم انسانی نیروی حوزه در تحول ،میان این در

 ایرسانه هایسازمان دارند. هایشانارزش و اهداف کارکنان، لحاظ از چشمگیری تنوع که هستند انسانی هایمجموعه

 مدیریت درستیبه ایرسانه سازمان اگر است. تقابل در تجاری منافع با خالقانه فرایندهای آنها در که هستند هاییسازمان

 دست از را اپایدارن بسیار محیط در موقعیت حفظ برای الزم رقابتی قابلیتبه سرعت  ،نباشد استوار خالقیت پایه بر ونشود 

  (.1934 شریفی، و )روشندل دهدمی

 ایران در مطبوعات

 یننخست انتشار تا شد منتشر بریتانیا در 1121 سال در که «کورانت» عنوان با جهان روزنامه ترینقدیمی و نخستین انتشار از

 گیردمی از آنجا نشئت  طوالنی، بسیار زمانی فاصله این دارد. وجود زمانی فاصله سال 211 حدود ایران، در دولتی روزنامه

 هنوز ،غربی آسیای هایسرزمین از بعضی به اروپایی هایچاپخانهزمان ورود  ،میالدی هیجدهم و هفدهم قرون در که

 و اهمیت به ایران فرمانروایان اغلب یتوجهبی سبب به و بود نیافته رواج کشورها آن در غربی تجددخواهی هایسیاست

 نظر از ،ایران دولتی مطبوعات آغاز (.1943 ،4اف)رسول بود نشده فراهم هم هاروزنامه انتشار فنی امکان چاپ، ضرورت

 دنسپری ش با بود. ما مطبوعات شدن ترغربی روند مکمل تنها ،نیز آن حیات ادامه و داشت غربی ریشهصرفاً  تاریخی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Grueskin 

2. Hill 

3. Jourabo 

4. Rasoolof 
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 مطبوعات تاریخ این در ؛رسیدیم 1951 سال بهمن مقطع به ،پهلوی امپریالیسم به وابسته و قاجار استعمار به وابسته حکومت

  (.1941 )قاسمی، بود غرب تابع نگاریروزنامه سال 142 وارث ما

 کاره امند سپس ؛آمدند پدید سیاسی هایموضوع قلمرو در نخست ،جهان مطبوعاتسایر  مانند ایران دولتی مطبوعات

 و انکودک بانوان، تخصصی، علمی، ،فکاهی و طنز هایمقوله به سرانجام و یافت گسترش اجتماعی هایموضوع به آنها

 شرایط به زیادی دح تا دولتی مطبوعات وضعیت و تشکیالتی و سازمانی لئمسا که داشت نظر در باید البته شد. کشیده غیره

 فرهنگی و اجتماعی سیاسی، تحوالت ثیرأت تحت دولتی مطبوعاتبیان دیگر،  به دارد،بستگی  جامعه سیاسی ـ اجتماعی

  است. متفاوت مطبوعات فعالیت و اداره نحوه کشور، بر حاکم شرایط و دوره هر به توجه با و بوده کشور

 صورتبه نشریه 911 میان، این در که گرفتند مجوز نشریه 1345 تعداد 1942 اردیبهشت تا 1911 سال از کلی طوربه

 هایزمینه در محلی صورتبه نشریه 411 و ایمنطقه صورتبه نشریه 112 سراسری، گونهبه نشریه 1131 المللی،بین

 تئاتر، استانی،د ادبیات شعر، پزشکی، پایه، علوم فنی، کشاورزی، علوم، کلیات اقتصادی، هنری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،

 نشریه 35 ،نیز 1942 اردیبهشت تا 1911 هایسال بین .اندشده منتشر سرگرمی و طنز ورزشی، عمومی، معلومات سینما،

توقیف شدند  «نامهماه دو و ماهنامه» 1و  «نامههفته دو» 2 ،«نامههفته» 41، «هفته در شماره دو» 4، «روزنامه» 41شامل 

 (.51 و 51 :1942 )پروهان، درصد به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات بوده است 13درصد به دستور قوه قضاییه و  41که 

 طوالنی انتشاره سابق که هاهنشری از معدودی جز دهدمی نشان 1942 تا 1911 هایسال بین هاهنشری تاریخی بررسی 

 انتشاره ادام از و... مالی مشکالت علت به یا شده توقیف یا نشریه انتشار و مجوز صدور از پس آنها از بسیاری دارند،

 تصادیاق فشارهای است. کوتاه ایران، در هانشریه انتشار مدت که گرفت نتیجه توانمی قطع طوربه ترتیب، بدین .اندماندهباز

ه کننددتهدی عوامل دیگر، سوی از عقیدتی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی،ه بازدارند و کنندهنگران هایزمینه و سو یک از

 بررسی»ه مقال در 13تا  51های طبق آمارهای مربوط به سال همچنین  (.1942 )پروهان، روندمی شماربه مطبوعات

 ،مطبوعات حوزه در ،دهه دو اینطی  دولتدر مجموع  ،«اسالمی انقالب از بعد مطبوعات انتشار وضعیت آماری و ایمقایسه

 هایهنشری انتشار امتیاز اعطای روند هرچند است. نکرده حرکت المللیبین و داخلی سطوح در آمده وجودبه تحوالت مطابق

 وجههیچ به روند این ؛رسیده 1914 سال در مورد 999 به سال هر در مورد 11 یا 11 از صعودی سیر با کلی طوربه مختلف،

 یک نشریه، مجوز اعطای 1913 سال در اینکه از بگذریم است. نداشته رشد هاهنشری انتشار مردم برای تقاضای با مطابق

  (.1941 )قاسمی، یافتکاهش  عنوان 12 به باره

 خود که است دولت سوی از امتیاز اعطای سیستم ،هاهنشری انتشار سیستم ایران، در شده انجام هایبررسی به توجه با

 و شدمی اجرا جهان کشور چند دراین سیستم  حاضر، مقالهنگارش  زمان در دارد. ایعدیده نیز مشکالت سیستم این

 داشتند. رقرا تریپایین سطح در دموکراسی لحاظ از که شدندمی محسوب کشورهایی جزء سیستم، این به کنندگانعمل

 ولتد به مطبوعات وابستگی و (مدنی جامعه و عمومی افکار نه) دولت سوی از مطبوعات کامل کنترل به سیستم این

 مجوز اعطای سیستم، این در مجموع در انجامد.می وابستگی این به نیز مطبوعات از مالی هایحمایت سیستم گردد.برمی

  (.1941 پور،)بهرام شودمی داده «صالح» شهروندان به دولت سوی از که است «امتیاز» یک هنشری انتشار
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 در نفر 1111 هر برای روزانه هایهنشری سرانه و شمارگان تعداد، درباره 1333 تا 1351 هایسال در یونسکو آمارهای

 به روزانه، هایهنشری سرانه و هنشری شمارگان لحاظ از هم و تعداد لحاظ از هم ایران وضعیت دهدنشان می ،جهان و ایران

 درک ی هیچ که افغانستان و عراق اندونزی، کشورهای از فقط ،جهان کشورهای مجموع بین ایران نیست. مناسب وجههیچ

 حتی و انمارکد آلمان، فرانسه، مانند اروپایی، کشورهای با ایران فاصله .بود باالتر ،ثبات نداشتند سیاسی لحاظ از هاسال آن

 1111 هر برای روزانه هایهنشری سرانه لحاظ از سنگاپور و ژاپن با ایران فاصله همچنین بود. زیاد بسیار آلبانی و کرواسی

 با مقایسه در ایران در نفر 1111 هر برای روزانه هایهنشری سرانه وضعیت این، بر عالوه است. کمتر مرتبه 21 از بیش نفر

 (.2114 ،1یک)لورد دارند بهتری وضعیت مراتب به آنها و است پایین بسیار نیز لبنان و کیوت اردن، مانند عربی، کشورهای

 رووبهر اعتناییبی با همچنان مردم سوی از و نیستند جامعه نیازهای پاسخگوی ایران در مطبوعات ،کنونی وضعیت در

 که است حالی در این باشیم، داشته روزنامه نسخه 11 نفر 111 هر ازای به باید ما ،شده اعالم آمارهای اساس بر شوند.می

 باشیم، داشته روزنامه نسخه میلیون 1 ایرانی میلیون 11 برای آنکه جای به و اندشده داشته نگه عقب همچنان ما مطبوعات

 (.1935و همکاران،  تبار)اسماعیل داریم روزنامه میلیون 2 از کمتر حالت بهترین در

 پژوهش شناسیروش

 یشناسآسیب بخش در شده است. استفاده پژوهش هایگزاره به پاسخ برای کیفی روش استراتژی از پژوهش این در

 بومزیست ابعاد تدوین بخش در و هشد بندیجمع و گردآوری حوزه این خبرگان نظر دلفی روش کمکبه ،دولتی مطبوعات

 دهبو ناشناخته کشور در مطبوعات صنعت ابعاد که آنجا از .برده شده است بهره 2بنیادداده نظریه روش از ،مطبوعات صنعت

 کشف صنعت این بومزیست در ثیرگذارأت ابعاد ایستیب ،است گرفته صورت خصوص این در کمیعلمی  کارهای کنون تا و

 انجام و ادبیات به مراجعه با محققان شود. برساخته ابعاد این ،خبرگان از دست آمدهبه هایداده از استفاده با وشده 

 تواننمی ابعاد، قالب در آن دادن سامان و حوزه این در ایزمینه هایداده از استفاده بدون که دریافتند ،اکتشافی هایمصاحبه

 استفاده کردند. بنیادداده نظریه روش به همین دلیل از ؛کرد ترسیم را صنعت بومزیست

 دهیم. تعمیم آنها به را پژوهش هاییافته مندیمعالقه که فرضی یا واقعی اعضای همه از است عبارت آماری جامعه

 عهجام دارند. مشترک ویژگی یا صفت یک حداقل که است حوادث یا اشیا افراد، از گروهی آماری جامعه ،دیگر بیان به

 (. 9،2111ویحارم) آیدمی دستهب معرف یا نما نمونه آن از که است اصلی جامعه همان آماری

 ن،امتخصص شناسایی عدم صورت در اما ،شودمی استفاده هدف بر مبتنی گیرینمونهاز  اغلب دلفی روش در

 روش به ن،امحقق شناخت به توجه با یدلف پانل یاعضا انتخاب پژوهش این در رود.می کارهب نیز برفی گلوله گیرینمونه

 ه است.گرفت صورت یقضاوت ای هدفمند

 نمونه تعییناما  ،شودمحسوب می پژوهش یندافر یهاگام از نخستین گیرینمونه پژوهشی، هایروش از بسیاری در

 تنها )نه هانمونه انتخاب ،نظری گیرینمونه در .گیردمی صورت پژوهش ابعاد سایر با زمانهم بنیاد،داده نظریه روش در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Leurdijk 2. Grounded Theory 

3. Marhew  
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 زمان گذشت با شود.می شناسایی ،پیشین شده گردآوری هایداده تحلیل به توجه با بعدی( نیاز مورد هایهداد بلکه ،افراد

 بعد، مراحل در و تازه هایهمقول وها مفهوم کشف بیشتر اولیه، مراحل در زیرا ؛شودمی افزوده گیرینمونه تمرکز و عمق به

 و برسیم نظری اشباع به که رسدمی پایان به زمانی گیرینمونه گیرد.می قرار مدنظر ،هاهمقول این به بخشیدن غنا و عمق

 از هانمونه و کنندنمی نظری مقوله یک کردن مشخص و تکمیل به کمکی هاضاف هایداده که است زمانی نظری اشباع

 رسند.می نظر به مشابه پس آن

 ،وهشپژ این آماری جامعه شود. بهره برده متعدد هایتخصص با خبره گروهی از شودمی توصیه کیفی هایپژوهش در

 بمناس افراد آنها میان از که هستند دولتی مطبوعات در فعال کارشناسانویژه ، بهرسانه مدیریت خبرگان و کارشناسان کلیه

  شد. متوقف هاداده آوریجمع کار پس آن ازو  رسید اشباع به هاداده نفر 15 با نهایت در و ندشد انتخاب برفی گلوله روش به

 سه به معمول طورهب که شودمرحله می چهار شامل معموالً کالسیک دلفی ومراحل است  سری یک دربرگیرنده دلفی

 :گرفت نظر در صورتاین  به توانمی را دلفی یندافر بنابراین، (.2119 ،2پاول ؛1121 ،1زوت و آمیت)شود می تعدیل مرحله

  .تصویب و تصمیم سوم؛ مرحله دوم؛ مرحله اول؛ مرحله شروع؛ از قبل فعالیت

 گویی که گیردمی انجام چنان کار این شود.می آغاز موقعیت توصیف با هاداده آوریجمع ،بنیادداده نظریه روش در

 ها،مکان ،هاآدم درباره ایغنی هایهداد باید دارد. اهمیت رو پیش وضعیت شناخت فقط و نیست کار در الیؤس اساساً

 و ی(غن توصیف )مرحله کنیم قضاوتآنها  دربارهیا  باشیم الگویی دنبالبه آنکه بدون کنیم، آوریجمع رخدادها و هاکنش

 ،9وربینکو )استراس کنیم کامل مرتبط ارقام و آمار اسناد، ها،عکس و هافیلم ها،مصاحبه انبوه با را خود هایتوصیف باید

 اصلی گاهتکیه عمیق، مصاحبه .شودمی استفاده عمیق مصاحبه تکنیک از هاداده گردآوری منظوربه روش، این در (.1945

 شودمی داده بیشتری آزادی شوندهبه فرد مصاحبه گو،وگفت جریان هدایت برای که است ایمصاحبه و است بنیادداده نظریه

 .(1945استراس و کوربین، )

 پژوهش هاییافته

 هب اول بخش .شودیم تشکیل عمده بخش دو از ،است پژوهش یهاافتهی لیتحل و هیتجز دربرگیرنده که بخش این

 .شوندیم احصا صنعت این در موجود یهابیآس دلفی روش از استفاده با و دارد اختصاص مطبوعات صنعت یشناسبیآس

 بومزیست ابعاد ،مطبوعات حوزه نظرانصاحب با عمیق یهامصاحبه اجرای و بنیادداده نظریه روش از استفاده با دوم بخش در

 پنج مدل از استفاده با مطبوعات صنعت هایآسیب احصای برای و یشناسبیآس مرحله در .شودیم پیشنهاد صنعت این

 دلفی، هایمصاحبه انجام منظوربه شد. گردآوری نظرانصاحب نظر ،مصاحبه و دلفی روش با و پورتر صنعتی رقابت نیروی

 ینا در تا شد دعوت ،داشتند را صنعت این در فعالیت تجربه ،مدیریتی منصب در هاسال که مطبوعات صنعت خبره 15 از

 هامصاحبه اصلی هایگزاره خبرگان، با عمیق مصاحبه 15 اجرای و الزم هایهماهنگی انجام از پس کنند. شرکت هامصاحبه

 .شوندمی مشاهده 1 جدول در هاگزاره این که شد استخراج بودآنان  دیدگاه از صنعت اصلی هایآسیب دربرگیرنده که

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zott, & Amit 

2. Powell 

3. Strass and corbin 
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 خبرگان با مصاحبه از شده استخراج هایگزاره .7 جدول

 هاگزاره سؤال

 رویدادها و اخبار تحلیل دریافت  چیست؟ مطبوعات از مخاطبان استفاده دالیل

 هاییرسانه چه سراغ ،نکنند برآورده را نیاز این مطبوعات اگر
  روند؟می

 مجازی فضای آنها صدر در و هارسانه سایر

 گرفته جدی را جایگزین هایرسانه این میزان چهتا  مطبوعات
 کنند؟می چه هارسانه این با رقابت برای واست 

در عمل  مجازی فضای مثل رقیب یهارسانه با رقابت برای هاروزنامه
 فضاسازییکدیگر  علیه هاروزنامه که شودمی دیده حتی کنند.نمی کاری

 ملع مطبوعات موجودیت علیه و است منفی رقابتی خود این که کنندمی
 کند.می

 بوده چگونه اخیر هایسال طی مطبوعات مخاطبان تعداد روند
 است؟

 فضای به توانمی هم آن عوامل از است. کرده پیدا کاهش مخاطب
 یتکیف بر آن تأثیر نتیجه در و سیاسی و اقتصادی مشکالت مجازی،
 کرد. اشاره ایرانیان نزد مطالعه فرهنگنبود  نیز و هارسانه محتوای

 و مطبوعات صاحبان حامیان، خصوص در ایران مطبوعات
 و مسائل چه با محتوا کنندگانتأمین ناعنو به نگارانروزنامه

 هستند؟ روهروب مشکالتی

 متخصص نیروی تربیت در نگاریروزنامه حوزه انسانی نیروی آموزش نظام
 افزایش و اقتصادی بد اوضاع و هاآگهی جذب سر بر رقابت است؛ ناکارآمد

 رد شاغل انسانی نیروی کیفیت افت باعث ،روزنامه مدیریت یهاهزینه
 شود.می صنعت از مخاطب گریزدر نهایت،  و مطبوعات

 مشکالتی و مسائل چه با مخاطب حوزه در ایران مطبوعات
 را وی نیازهای ایران مطبوعات فعلی محتوای آیا است؟ روهروب

 کند؟می برطرف

 آنها با که دندار اندکی یهاداشته و شناسندنمی را مخاطب نگارانروزنامه
 تعداد نگارانروزنامه بین ،عالوهه ب کند. اقناع را مخاطب دنتواننمی

 خود جذب را مخاطب توانندمی و هستند برند حوزه این در شماریانگشت
 کاسته روزنامه خرید برای مخاطب رغبت از هم مجازی فضای نمایند.
 در گذاریسرمایه ریسک آن دنبالبه و حاکم سیاسی شرایط ضمناً  است.

 شده مخاطب برای هاروزنامه محتوای کیفیت کاهش باعث صنعت این
 است.

 نایعص سایر به نسبت آیا و است چقدر صنعت این به ورود هزینه
  دارد؟ مناسب بازدهی دیگر صنایع و مشابه

 درآمدزایی صنعت این به ورود انگیزه اگر ،ورزشی و زرد یهاروزنامه جز به
 نحوی به روزنامه یک اندازیراه هزینه نیست. اقتصادی ایده اصالً باشد
 است الزم زمان ماه 1 حداقل کیفیت با محتوای تولید صورت در که است

 گذارد. سرمایه بازگشت مرحله به قدم بتواند شاید تا

 را فعلی یهاروزنامه تواندمی صنعت این به جدید رقبای ورود آیا
  کند؟ تهدید

 خاص مخاطبی برای کیفیت با محتوای تولید هدف با ایروزنامه چنانچه
 برای تهدیدی تواندمی ،شود بازار وارد کارآمد انسانی نیروی از گیریبهره و

 شود. هاروزنامه سایر

 ؟دارد وجود مطبوعات صنعت در فعالیت شروع برای موانعی چه
 ...( و سیاسی تکنولوژیکی، )قانونی،

 با هاروزنامه اینکه دلیلبه مجوز اخذ مراحل اًصرف ،ندارد وجود خاصی مانع
 است. ترپیچیده صنایع سایر به نسبت ،دارند سروکار عمومی افکار

 مانند) ییهاحوزه چه در رقابت مطبوعات صنعت فعلی رقبای بین

  هست؟ صورت چه به و (… و انسانی نیروی مالی، دارایی
 است. آگهی جذب حوزه در بیشتر رقابت

 مطبوعات صنعت فعلی بازیگران که شودمی باعث عواملی چه
 نکنند؟ ترک را صنعت این

 قتصادیا مشکالت ،مطبوعات صنعت فعلی بازیگران ترک دلیل ترینعمده
 یهانظارت نیز دلیل دومین است. روزنامه یهاهزینه تأمین در توانایینا و

 هاروزنامه برخی تعطیلی باعث که است قضایی نهادهای گیرانهسخت
 شوند.می
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 ،خبرگان اصالحی و تکمیلی هاینظر کسب و دلفی مرحله دومین اجرای برای اصلی، هایگزاره استخراجاز  پس

در  را خود یا نظرهای اصالحی موافقت میزان درخواست شد که خبرگان از نامهپرسش این طبق شد. طراحی اینامهپرسش

  بیان کنند. شده استخراج هایگزاره خصوص

 میانگین که مواردی د؛شو حذف آن گزاره ،نداشتند توافقای خبرگان در خصوص گزاره درصد 91 از کمتر اگر قرار شد

میانگین  که هم مواردی شده و دلفی بعد مرحله واردبرای نظرسنجی مجدد  بود، درصد 11 تا 91 خبرگان توافق درصد

 اجماع برای استانداردی سطح که است ذکر شایان .شوند انتخاب بود، درصد 11 از بیش توافق خبرگان نسبت به آنهادرصد 

  (.2113 )احمدی، است شده گزارش درصد 111 تا 51 بین متفاوتی محدوده ای،هر مطالعه در و ندارد وجود

 در ظرن اتفاق به رسیدن ،اجماع از منظور شد. استفاده کندال هماهنگی ضریب از ،خبرگان اجماع میزان تعیین برای

 رفاً ص بلکه نیست، صحیح پاسخ یافتن یامعن به اجماع .ستهاتفاوت ساختن مشخص برای تالش گاه و ایده یک خصوص

 دهد.را نشان می موضوع از خاص سطح یک در کنندگانشرکت توافق

 کندال هماهنگی ضریب .4 جدول

 معناداری عدد آزادی درجه کای مربع کندال هماهنگی ضریب تعداد

5 11/1 392/92 11 111/1 

 

 هایگزاره نسبت به خبرگان میان اجماع وجود مبین وبوده  125/1 از کمتر معناداری سطح ،2جدول  به توجه با

 بنابراین است؛ درصد 11/1 نظر توافق این میزان دهدمی نشان نیز کندال هماهنگی ضریب .هاستمصاحبه از شده استخراج

ر د پورتر رقابتی نیروی پنج مدل اساس بر مطبوعات صنعت شناسیآسیب هایگزاره مرحله، همین در دلفیروش  توقف با

 دست آمد.به 2قالب شکل 

بنای این یا عمیق تهیه شده و بر م افتهیساختاری، راهنمایی برای مصاحبه نیمه شناسبیآسی بخش هاافتهبر اساس ی

ی در هانمونهبه اشباع نظری ادامه یافت. بر اساس  هامقولهی تا رسیدن ریگنمونهی کلیدی مطرح شد. هاپرسشراهنما، 

یی هابهمصاحنفر از خبرگان حوزه مطبوعات که اغلب از میان استادان و مدیران مسئول باسابقه بودند،  15دسترس تحقیق، با 

 تا یک ساعت انجام گرفت.  45بین 

 زد مفهومی برچسب آن یک بر کرد استخراج پاراگراف یا جمله یک تحت راها گفته پژوهشگر مصاحبه، هر از پس 

 تریانتزاع هایمقوله تحت مفاهیم و مصاحبه، مضامین چندین از پس شود؛می محسوب لیتحل و هیتجز نخستین گام این که

 زبا مفاهیم برگشتی، و رفت کدگذاریاولیه  مراحل از شد. سپس مشخص مضمون کد یا 31 از شدند و بیش یبنددسته

گرفتند جدیدتری قرار می یهایبنددسته در و مفاهیم داشت ادامه تحقیق مراحل آخرین تا روند کدگذاری شدند؛ برگزیده

 هاییمقوله و مفاهیم محوری، گرفت. کدگذاری خود جدیدی به آرایش مفاهیم محوری، کدگذاری مرحله در ،تینها در و

 یکدیگر هب جدیدتری ترکیب آنها را با و داد نظم بودند را به شیوه متمرکزتری شده ییبازشناساکدگذاری  مرحله در که

 مشخص شد.هم  آنها با ارتباط و شناسایی شدند تریکل هایمقوله این مرحله، کرد. در مرتبط
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 پورتر رقابتی نیروی پنج مدل از استفاده با مطبوعات صنعت شناسیآسیب هایگزاره .4 شکل

 

 متون از دست آمدهبه یهاپاراگراف و بندها بازآفرینی و یبنددسته ی،دهسامان کار کدگذاری، و یبندمقوله از بعد

افزار این نرم و گرفت نجاما Max QDA به موسوم ،کیفی یهاداده پیشرفته لیتحل و هیتجز افزارنرم در ،شده یسازادهیپ

 کرد. آماده نهایی تفسیر برای را شده یبندمقوله و یسازمرتب یهاداده

 .گرفت قرار کار دستور در (هاداده محدودیت بدون و آغازین )کدگذاری باز کدگذاری ابتدا ،هامقوله کدگذاری برای

 هاآن از یاپاره و شد خوانده خط به خط میدانی( یهاادداشتی و شده پیاده یهامصاحبه) متون کدگذاری، این انجام برای

 یاهمقوله و کدها بعد، مرحله در .شدند یگذارنام هامقوله و ندگرفت جای گروه یک در ،بودند مقوله یک کنندهبیان که

 یا انتخابی شکل به نهایی کدگذاری وشدند  ادغام هم در محوری کدگذاری روش از استفاده با هم به نزدیک شدهساخته

 . شودمشاهده می 9دست آمده در جدول به کدگذاری فرایند از آنچه شد. استخراج گزینشی،
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 شده استخراج هایگزاره و کیفی یهاداده کدگذاری جدول .9 جدول

  ابعاد هامقوله مفهوم

 نقوانی به تمکین با مطبوعات با دولت یاقهیسل برخوردهای سازی برطرف

 به نسبت حاکمیت نگرش
 نظام مطبوعات

 سیاسی

 مطبوعات با دولت مشخص مشی تعیین

 مطبوعات به دولت جناحی و حزبی نگاه تغییر

 مطبوعات اخبار به نسبت نمسئوال تحمل افزایش

 اطالعات توزیع و تولید در خصوصی یهاسازمان و مطبوعات مشارکت
 اطالعات توزیع و تولید فضای

 ایرسانه فضای شدن باز و بیان آزادی

 مطبوعات صنعت از زداییدولت
 صنعت در یسازیخصوص

 مطبوعات

 نظام
 اقتصادی

 مطبوعاتی یهاتیفعال از دولتی نهادهای خروج

 اتمطبوع به حاکمیتی و دولتی بخش ورود عدم

 هاروزنامه ارزشیابی و ممیزی اساس بر یارانه پرداخت

 هاارانهی توزیع و تخصیص نظام

 هاارانهی عادالنه توزیع

 مطبوعات به دولتی یارانه اعطای در استمرار

 روزنامه یجابه مخاطب به نقدی یارانه پرداخت

 پا نو مطبوعاتی هایهمؤسس به یارانه پرداخت

 هایآگه نامه نرخ اصالح

 هاروزنامه به آگهی سفارش برای اجرایی یهادستگاه به دولت فشار هایآگه توزیع نظام

 هایآگه توزیع نحوه از انحصارزدایی

 فضا شدن باز برای مطبوعات قانون اصالح

 نظام مطبوعات بر نظارت سازوکار
 و حقوقی
 قانونی

 هارسانه بر نظارتی عدالت اعمال

 مطبوعاتی فعالیت بر نظارت ساختارهای اصالح

 تدول برابر در مطبوعات یزنچانه قدرت تقویت برای صنفی نهادهای سیتأس
 ایتحادیه و صنفی نظام

 مطبوعات فعالیت بر نظارت برای تخصصی ساختارهای ایجاد

 ینگارروزنامه حرفه با دانشگاهی دروس یسازمتناسب

 یانسان یروین آموزش نظام

 صنعت
 مطبوعات

 ینگارروزنامه آموزش در باتجربه و یاحرفه مدرسان از استفاده

 نگاری روزنامه دروس محتوای کردن بومی

 کار بازار تقاضای با آموزش تناسب عدم

 کار بازار به ورود آمادگیمنظور به دانشجویان برای کارورزی طرح

 پرورش و آموزش سطح از مطالعه فرهنگ کردن نهادینه
 مخاطب

 روزنامه مطالعه فرهنگ تقویت

  تحلیلی مطالب سمت به هاروزنامهپیش رفتن 

  مجازی فضای یهارسانه بودن اعتمادرقابلیغ برچسب از استفاده (یمجاز ی)فضا هانیگزیجا

 آنها با رقابت برای مجازی فضای یهارسانه ضعف از استفاده
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  پیشنهادها و گیرینتیجه

 بیست قرن آغاز .اندشده فراوانی تحوالت دچار ،مختلف عوامل تأثیر تحت پیدایش آغاز از ،هارسانه سایر همچون مطبوعات

 هاییپیشرفت را دچار چالش کرد. مطبوعات وضعیت یک هر که بود هاییدگرگونی آغاز واقع در ،قرن این فناورانه تحوالت و

 دیج تهدیدهای با مطبوعات صنعت ،مختلف زمانی دوره دو طیموجب شد  ،پیوست وقوع به الکترونیک صنعت در که

 اختصاص دخو به را مطبوعات مخاطبان از زیادی بخش توانست که بود رادیو پیدایش به مربوط تهدیدنخستین  شود. مواجه

 پدیده پیدایش و ویکبیست قرن آغاز با اما آمد. وارد مطبوعات صنعت پیکره بر تلویزیون اختراع با تهدید دومین و دهد

 صنعت ،نیب نیا درو  شد مواجه اساسی چالش با موجود هایرسانه انواع وکارکسب فضای آنالین، هایرسانه و اینترنت

 که الکترونیکی هایرسانه برخالف مجازی فضای گردید. روهروب خود پیدایش زمان از تهدید ترینجدی با مطبوعات

 تغییر داد. نیز را چاپی یهارسانه وکارکسب مدل ،بود کرده مواجه جدی تهدیدی با را مطبوعات صنعت موجودیت

 ی،قانون تکنولوژیکی، سیاسی، تحوالت نیز و جامعه شئون و هاعرصه تمام در کشور مطبوعات جایگاه و اهمیت

 بررسی لزوم بر ،صنعت این درون رقابتی سازوکارهای نیز و مطبوعات بر حاکم کالن محیط اجتماعی و فرهنگی

 کل به منظم و کیستماتیس نگرش ازمندین یشناسبیآس دارد. تأکید کشور مطبوعات صنعت فعلی وضعیت از شناسانهآسیب

 .(1939 معیری،) دارد ازین حل راه به و کرده بروز که است یامسئله نوع و تیماه صیتشخ ،آن از هدف و است ندیفرا

الش شد ت پژوهشی طرح این در .رسدیم نظر به یضرور مندنظام یروش از یریگبهره ،هدف نیا به یابیدست یبرا نیبنابرا

 وضعیت از ایشناسانهآسیب ارزیابی ،مطبوعات صنعت خبرگان یأر اخذ و پورتر رقابتی نیروی پنج مدل از یریگبهره که با

 ههمواج برای کشور مطبوعات صنعت بومزیست ابعاد به تدوین و ارائه آن پی در وگیرد انجام  کشور دولتی مطبوعات فعلی

 پرداخته شود. محیطی تغییرات با

 مدل از استفاده با دولتی مطبوعات یشناسبیآس. 1 شد: ساماندهی مجزا بخش دو پژوهش، هایسؤال به پاسخ برای

 نظریه روش و خبرگان نظر ازمندی بهره با مطبوعات صنعت بومزیست ابعاد ارائه. 2و  دلفی روش و پورتر رقابتی نیروی پنج

 آنها نظر و انجام شد عمیق یهامصاحبه ،هاروزنامه مسئول مدیران و خبرگان از نفر پنج با یشناسبیآس بخش در بنیاد.داده

 استفاده اب دولتی، مطبوعات بر مترتب یهابیآس احصای از پس رسید. اجماع به مرحله دو در اصلی یهاگزاره استخراج پس

 نفر 15 با بنیاد،داده نظریه استراتژی به کمک مطبوعات تحول مدل یک به دستیابی هدف با و شناسانهآسیب یهاگزاره از

 گزینشی، و محوری باز، هایکدگذاری فرایند از پس .برگزار شد عمیق یهامصاحبه ،هاروزنامه مسئول مدیران و خبرگان از

 آمد: دستبه زیر ابعاد

  سیاسی نظام

 مطبوعات به نسبت حاکمیت نگرش  

 اطالعات توزیع و تولید فضای  

  اقتصادی نظام

 مطبوعات صنعت در یسازیخصوص  
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 هاارانهی توزیع و تخصیص نظام  

 هایآگه توزیع نظام  

  قانونی و حقوقی نظام

 مطبوعات بر نظارت سازوکار  

 یاهیاتحاد و صنفی نظام  

  مطبوعات صنعت

 یانسان یروین آموزش نظام  

  مخاطب 

 (یمجاز ی)فضا هانیگزیجا  

  است. شده یبندصورت 9شکل  در که درآمد ایران مطبوعات صنعت بومزیست صورتبه فوق ابعاد ،تینها در

 

 

 کشور مطبوعات بومزیست. 9شکل 

پیشنهاد شده برای  بومزیست ،است مشهود که گونههمان نیاز دارد. نگرکل و جامع کردیروبه  دولتی مطبوعات تحول

 مرتبط عوامل شامل بومزیست ابعاد همه به توجه قرار دارد. محیطی عوامل تأثیر تحت ،سیستم عنوان به کشور مطبوعات

  .است مطبوعات تحول مسیر در یزیربرنامه هرگونه ازینشیپ ،محیط با مرتبط عوامل و صنعت با

 ارد.دوابستگی زیادی  محیطی عوامل به دولتی مطبوعات تحول ،دهدیم نشان شده پیشنهاد بومزیست که طورهمان

 در حوزه این بودن استراتژیک به توجه با رسدیم نظر به بنابراین .است حاکمیت و دولت اختیار در ،عوامل از بسیاریریشه 
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 محیط به مربوط عوامل ماند. خواهد باقی ایرؤ سطح در مطبوعات تحول دولت، و حاکمیت اراده و خواست بدون ایران،

  .است هنشری و روزنامه شامل حوزه این در حاضر بازیگر کنترل در بیشتر صنعت،

 است. تحول رهبریمستلزم  تحول برنامه هر ،همه از ترمهم نیاز دارد. هماهنگی و یزیربرنامه به تحول هر فرایند

 فرایند امتم و گرفته برعهده را آن تحول فرایند هدایت مسئولیت کهنیاز دارد  فکری اتاقبه  تحول برای ایران مطبوعات

 دولتی مطبوعات صنعت از شده ارائه بومزیست کند. هدایت مطلوب اندازچشم به رسیدن تا را مشارکت جلب و یزیربرنامه

 نقش نیز خصوصی بخش و اصناف ثرند،ؤم آن یهاگذاریسیاست و حاکمیت که قدرهمان حوزه این در دهدمی نشان

 نظام و اقتصادی نظام سیاسی، نظام است. شده یاد بومزیست ابعاد همه تقویت نیازمند صنعت این توسعه و دندار پررنگی

 در ،داشتند کیدأت نیز خبرگان که گونههمان و ندثیرگذارأت مطبوعات صنعت بومزیست در میزان یک به سه هر ،حقوقی

 توسعه عدم نهایت در و صنعت بومزیست در تعادل برهم خوردن ، موجبابعاد این از یکی به پرداختن مختلف یهادولت

  است. شده مطبوعات صنعت

 منابع

تهران:  . مترجم: بیوک محمدی.هاها و شیوهتحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه اصول روش(. 1939) استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت

 . ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپ

 ارائه منظوربه ایران در مطبوعات یهاچالش بررسی .(1935) تقی محمد ی،ایمان صالحی امیری، سید رضا؛ ؛مهدی ،تبار اسماعیلی

  .34-11(، 29)3 ،اجتماعی علوم مطالعات .مدیریتی مطلوب الگوی

 . 14 -5(، 4)21 ،رسانه فصلنامه .ایرسانه یهاسازمان چیستی .(1941)، طاهر اربطانی روشندل

 .فرهنگیـ  علمی انتشاراتتهران:  .ایرسانه شهرت .(1934) مهدی سید شریفی، ؛طاهر اربطانی، روشندل

 .هارسانه تحقیقات و مطالعات مرکز :تهران .ایران مطبوعات سرگذشت .(1941)فرید  ،قاسمی

(، 2)21 ،فارسی نسخه ـ رسانه جهانی مجله .سالهبیست آینده در ایران الکترونیک و چاپی نگاریروزنامه .(1931) احمد ،مسعودی

54-11. 

  .51-93(، 14) 1 ،رسانه مدیریت ماهنامه .رسانه فناوری و پژوهیآینده .(1939) حمید ،معیری

 .39-42(، 4)44 ،فصلنامه رسانهای از مطبوعات بعد انقالب اسالمی ایران. تحلیل آماری مقایسه (.1941) پور، امیربهرام

 .انتشارات جامعه شناسانتهران: . نگاری در ایرانتاریخ روزنامه(. 1943) رسول اف، رضا

References 

Adams, C. & Orbin, H. (2006). Delphi method. Available at: http://www.arches.uga. 

Ahmadi, M. (2009). Introduction and critics on Delphi method. Sociology science journal, (22), 

25-37. 

Barampoor, A. (2000). Comparative and statistical analysis of the press release after the Islamic 

Revolution. Media journal, 48(4), 82-93. (in Persian) 

http://www.arches.uga/


 444 ...ابعاد شناسایی و کشور دولتی مطبوعات صنعت شناسانهآسیب مطالعه

 
Esmaelitabar, M., Emani, M., Salehi, S. (2011). Review the challenges of the press in Iran to 

provide a desirable managerial model. Media journal, 2(103), 5-30. (in Persian) 

Ghasemi, F. (2001). The story of the press of Iran; the days of Mohammad Shah and Nasser al-

Din Shah. Publishing Center of Media Studies and Research Center, Tehran. (in Persian)  

Graham, G., & Hill, J. (2009). The British newspaper industry supply chain in the digital age. 

Prometheus, 27(2), 117-124. 

Grueskin, B. S. (2011). The story so far: What we know about the business of digital journalism. 

Columbia University Press. 

Hill, J. (2016). The British Newspaper Industry The Future of the Regional Press. Sage 

publication. 

Jourabo, P. P. (2010). The State of the News Media. An Annual Report on American Journalism. 

Available at: http://stateofthemedia.org/. 

Leurdijk, A. N. (2014). The newspaper industry. In Digital Media Worlds (pp. 147-162). London: 

Palgrave Macmillan. 

Marhew, F. (2010). “Wired Magazine’s iPad Likoff,” rain’s New York, June 6. Available in: 

www.crainsnewyork.com/ar?cle/20100606/FREE/306069969. 

Masoudi, A. (2018). Iran's print and electronic journalism in the next twenty years. World Media 

Magazine Persian Edition, 21 (2), 54-71. 

Moairi, H. (2014). Future Studies and Media Technology. Monthly Media Management, 7 (18), 

39-57.  

Paroohan, M. (2002). A look at the continuity and durability of the press in Iran. Media journal, 

56(4), 54-59. 

Picard, R. G. (2005). Unique Characteristics and Business Dynamics of Media Products. Journal 

of Media Business Studies, 2(2), 61-69. 

Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advertising, 41(4), 376-

382. 

Rasoolof, R. (2010). The Earliest Iranian Journalist History. Sociologist's publication, Tehran.  

Roshanandal Arbatani, T. (2008). What are the media organizations? Media Quarterly, 26 (4), 5-

18. 

Roshandel Arbatani, T., Sharifi, S. M. (2015). Media reputation. Tehran: Scientific Cultural 

Press.  

Turoff, M., Linstone, H. (2008). The Delphi method: techniques and applications. Available 

from: http://is.njit.edu/pubs/delphibook. 

Wirtz, B. W. (2011). Media and internet management. Wiesbaden, Gabler. 

Zilman, M. (2012). The future of journalism: developments and debates. Journalism Practice 

6(5–6), 595–613. 

Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design. An activity system perspective. Long Range 

Planning, 43(2–3), 216–226. 

http://stateofthemedia.org/
http://www.crainsnewyork.com/ar?cle/20100606/FREE/306069969

	5
	5- Bahram Alishiri

