
  192 تا 175، از صفحه 1388 پاييز و زمستان، 3، شماره 1نشريه مديريت دولتي، دوره 
 

  خبرگزاري  هاي نوين بر مزيت رقابتي وريآ تاثير فن
  جمهوري اسالمي

  
  

  *3شهال بهرامي، 2مجتبي اميري، 1نژاد فريدون وردي

  ، دانشگاه تهران، ايراناستاديار دانشكده مديريت
  ، دانشگاه تهران، ايرانيتاستاديار دانشكده مدير

  ، ايرانشگاه تهران، داندانشجوي دكتراي مديريت رسانه دانشكده مديريت

  )7/7/1388: ، تاريخ تصويب26/1/1388: تاريخ دريافت مقاله(
  
 

  چكيده
شي واسط تعريف  هاي نوين با پنج بعد سيستم وابسته به تكنيك، دانش، كنش، فرايند و تكنولوژي

ي خبري ها تاي بر فعالي ويژههاي عملياتي خاص تاثير   با مولفهاز اين ابعادهر يك  شده است كه
هاي پژوهشي اسنادي،  روش اين تحقيق از . در كسب مزيت رقابتي موثر باشدتواند   ميدارد و
 مديران، كه درجامعه آماري  بودهنامه پرسشها  ار گردآوري دادهابز  وتوصيفي بهره جسته دلفاي و

  نفر90حجم نمونه آماري  در وهاي خبري  گاران سازمانخبرناي نمايندگي و روس سردبيران،
 و ها مقايسه زوج، آزمون اي عالمت يك نمونه،  فريدمنهاي استفاده از آزمونانجام شد و با 

هاي  گانه تكنولوژي مولفه تشكيل دهنده ابعاد پنج 40  به بررسي وضعيتمعادالت ساختاري
ت  وضعي،دهد نتايج نشان مي .استثير آنها بر مزيت رقابتي پرداخته تا ارتباطي در عرصه خبر و

مزيت رقابتي در وضع موجود متكي . هاي ابعاد گوناگون تكنولوژي در ايرنا نامطلوب است مولفه
دهد  در حاليكه نتايج تحقيق نشان مي. بر تكنولوژي به عنوان سيستم وابسته به تكنيك و ابزار است

به عنوان دانش وتكنولوژي به عنوان فرآيند  يرنا مستلزم تكيه بر تكنولوژيمزيت رقابتي مطلوب ا
 گانه سازي در تمام ابعاد پنجاستراتژي رقابتي ايرنا نيازمند توانمند بر اساس نتايج تحقيق،. است

  .ه استارايه شدبراي آن  پيشنهاداتي است كه در پايان
  

  مزيت رقابتي، رنا، خبرگزاری اينهای نوي وریآ فن :هاي كليدي واژه
  
  
  
   Email: shabkhiz80@yahoo.com           نويسنده مسئول*
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  مقدمه
 فرهنگي و ارتباطات ر عرصه ارتباطات انساني، اقناعي، سازماني،ها تئوري د ارايه بيش از ده

تغييرات سازماني با  از طرفي .]1[جمعي تاكيدي بر اهميت نقش ارتباطات در جامعه است
و مديريت ] 23[شته است متقابل دااي  رابطهي اخير ها در دههطالعات انتشار تكنولوژي ا

ي توليد و تزويع ها يابي و فرآيندهاي سازماني در بازار تاطالعات بخش مهمي از فعالي
فضاي جديد  ي اطالع رساني ايرنا متاثر ازها تاين فعاليبنابر] 2[دهد   ميخدمات را تشكيل

در اين تحقيق با گذري بر مباني   .بتي آن تاثير گذارد استراتژي رقاتواند بر  مياست كه
آن را بر استراتژي  ي اطالع رساني تاثيراتها تفلسفي تكنولوژي و كاربردهاي آن در فعالي

ي رسانه محوري ها ت در فعاليها يژ  از آنجا كه نقش تكنولو . ماييمن  ميايرنا بررسي رقابتي
ي ها تگانه تكنولوژي و تاثير آن بر فعالي جكنون پيرامون ابعاد پناست ودر ايران تا

اين پژوهـش در نــوع خود نوآورانه و  تحقيقي صورت نگــرفته است،ها  خبرگزاري
  .باشد  ميكاربــردي

  
  ادبيات تحقيق

ر ساخت در عرصه يه عنوان زو ب] 20[تماعي ويژه هستند داراي ساخت اجها يكنولوژت
ها،  مشي ، خططراحي سازمان و ساختار يعني ناصر سازمانبر تمام ع و حيات سازماني

گيري تئوري ساختار   شكل.]19[دنگذار  مياثير تها يندآ، روندها و فرها ، برنامهها استراتژي
نظريه   انتقادي به تكنولوژي،داجتماعي تكنولوژي، نظريه سيستمي تكنولوژي، رويكر
بيانگر  هاي تكنولوژي رسانه تئوري تكنولوژي به عنوان متن، تئورهاي تحليلي تكنولوژي و

باره چيستي تكنولوژي، انواع  در .جامعه است هاي نوين در عرصه حيات وريآ اهميت فن
صورت اي  مطالعات عميق و گسترده آن وكاركردهاي تكنولوژي در سازمان و جامعه

ي جديد را گشتل و ها يهايدگر با بررسي چيستي تكنولوژي، تكنولوژ .پذيرفته است
گشتل . كند كه سلطه خود را بر تمام ابعاد زندگي انسان افكنده است  ميوصيفچارچوبي ت

ني به ياز فضاي عوي اين چارچوب را  ؛قالبندي است وبندي  به معني چارچوب، استخوان
كند   ميريز تعبيآم د آن را به امر گرد آورنده تعرضيكشاند و در معني جد  ميفضاي ذهني

ي ها يهايدگر با اشاره به تفاوت ماهوي تكنولوژ  ]. 10[استكه انسان را مخاطب قرار داده 
ار يله در اختيم ابزار به عنوان وسيدر تكنولوژي دست افزاري قد ،قديم و جديد معتقد است
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قرار عت يبرداري بدون تعرض به طب ر تعامل بهرهيدر مس عت ويهمگام با قانون طب انسان،
 ن تكنولوژي را طراحي، ساخت و بكارياچه انسان است كه اما اكنون اگر. بودداده 
 ستقرار گرفته اار تكنولوژي ي انسان به عنوان ابزاري در اخت،دير جديرد، اما در مسيگ مي

آورد و انواع آن را شامل   ميآن رويبندي  فوكو بــراي شناخت تكنولوژي به تقسيم ]. 10[
 تكنولوژي پايش  وها تكنولوژي توليد، تكنولوژي قدرت، تكنولوژي سيستم نشانه

ي حيات انسان را ها تكه درتعامل با يكديگر تمام فعالي] 5و14[داند  مي)تنظيميخود(
براي تغيير و كه  داند  ميآالتي و متشكل از ابزاروي تكنولوژي توليد را . دهد  ميسامان

 يا  هرگونه تغييرگويد  ميو شود  مي بكارگرفتهها نديدر تمام فرآگوناگون دستكاري عناصر
كه  تكنولوژي اين اهداف توسط انواع ديگر و پذيرد  ميهدفمند صورت، دستكاري

 شود  ميتبيين،  و تكنولوژي قدرت و تكنولوژي خود استها تكنولوژي سيستم نشانه
فوكوتكنولوژي قدرت را در برگيرنده تكنولوژي سازماني،تكنولوژي مصرف و . ]5و14[

پايش را  تكنولوژي.  ]16[ داند  مييگرانمعطوف به اداره كردن د تكنولوژي حكومتي و
 را در ها و تكنولوژي نشانه] 4[ شمارد كردن خود در تعامل با جامعه برميمعطوف به اداره 
تعامــل ميان انـواع تكنــولوژي  دانــد كه در  ميقراردادهايي ها و نشانهها،  برگيرنــده سمبل

ابعاد گوناگون آن ،  انــواع تكنولــوژي كارل ميچم نيز با بررسي .]4و14 [آيد  ميبوجـود
 تكنولوژي به عنوان فرآيند، تكنولوژي به عنوان خواست و  تكنولوژي به عنوان دانش، يعني

و تكنولوژي به عنوان ابزار بندي  كارل ميچم در تقسيم] 13[ نمايد  مياراده و قصد را تبيين
اند تا  ي زندگي خود ساختهته دور برا از گذشها نترين ابزار و آالتي كه انسا از ابتدايي شي

ري زاتحت عنوان تكنولوژي ابهاي همگن  در گروهتجهيزات مدرن را  ترين ابزار و پيچيده
به عنوان فعاليت را مديريت   وي در تعريف نوع دوم تكنولوژي،. دكن بندي مي سيمتق

تركيب تقد است وي مع ]. 13 [داند  مييندآبخشي از تكنولوژي به عنوان فرو تكنولوژيكي 
انواع ديگر گيري   عاملي براي شكل، تكنولوژي به عنوان فرآيند وتكنولوژي به عنوان ابزار

داند كه در سه سطح   ميتكنولوژي  سپس دانش را بعد ديگروي ]13. [استتكنولوژي 
 استقرا از نوع قياس و ريين تفسني قواوكي ي اصول تكن،ي حسي ناخودآگاهها مهارت :شامل
داندكه با   مينعنوان اراده و خواست كنولوژي بهت  بعد چهارم راكارل ميچم ]. 13[است 

يابد و كنش همان چيزي   ميخواست تنها از طريق كنش تحققپيچيدگي همراه است زيرا 
مركز تحقيقات ]. 13 [بريم  مياست كه از طريق آن به درك خصوصيات اراده و قصد پي
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 ، كنش،عنوان دانش با پنج بعد يعني تكنولوژي بهاي  ديدهتكنولوژي را پ، تكنولوژي بريتانيا
فرآيند و به عنوان سيستم وابسته به تكنيك و تكنولوژي به عنوان شي و ابزار واسط ميان 

هاي نوين مبنايي براي   تكنولوژي،در هر حال .]14 [كند  ميسازمان و مشتري تعريف
 عاتي فرانك وبسترو عصر اطالعات جامعه اطالتئوري، ي عصر اطالعات دانيل بلها تئوري
 را به شدت تحت تاثير قرار ها رسانه جمله  ازها قرار گرفته است كه تمامي بخش كاستلز

 ها فرآيند  وها در عصر اطالعات با روند تاريخي روبرو هستيم كه غلبه كاركرد  .داده است
 اي  منطق شبكه انتشارسازماندهي شده است وها  شبكه حول محوراي  صورت فزاينده به

 .]2[قدرت و فرهنگ است، تجربه، ي توليدها دادها در فرآينده تعيين كننده عمليات و برون
بر افكار عمومي فراتر رفته و  رسانه تاثير هاي جديد مانند عصر اطالعات از آمد تئوري پي

 است را در بر گرفته ويژه در عرصه حاكميت و سياست هدر اداره امور جامعه ب تاثير رسانه
تنها متكي بر انواع  كاركرد رسانه در هر جامعهدهد امروزه   مينتايج تحقيقات نشان ؛]7و8[

جديد ي ها نقششمارد نيست بلكه   ميكه شرام آنها را بر] 18[اي  نظام رسانهچهارگانه 
  ابزاريوگر  مداخله ،محدودكنندهه، كنند  نقش كنترلي گوناگون يعنيها رسانه در عرصه

 تله دمكراسي عناويني مدياليسم و، مدياكراسي، مديا ديپلماسي كه] 8و9[ است پديد آمده
  .]7[هاي نوين ميسر گشته است وريآ واسطه تاثير فن هي جديد است كه بها براي اين نقش

سي ان ان  تئوري تاثير تالش براي برقراري رابطه ميان تئوري ساخت رضايت چامسكي و
نيز يي با رويكرد انتقادي به تكنولوژي ها نظريهاگر چه . ستبيانگر عمق اين تاثيرات ا] 17[

هاي جديد  ورسانه ي اطالعاتيها  برتوشيح سيستمها  تكيه اين نظريهوجود دارد اما
 تصوير سازان تبديل به كنشگران ":معتقد استها   كاستلز درباره كاركرد رسانه ].15[است

 نمايندگان كنگره و ،يس جمهور، سناتورهاتوانند رئ  مياند كه اي شده سياسي تعيين كننده
و ، شم سياسي قويها،  ميختن تكنولوژي اطالعاتي، رسانهآدولتمردان را از طريق در هم 

، ي جسورانه خلق يا نابود كنند و با وارد كردن سياست در فضاي الكترونيكها يافسونگر
فرآيند و اي   كنندهطور تعيين ه ب،هاي معين صرف نظر از هدف واقعي يا اثر بخشي پيام

اي  آنچه امروزه به عنوان ديپلماسي رسانه .كنند  ميريزي  و نتايج سياسي را قالبها پيام
كوك معتقد  . ]2[  در عرصه سياست و اجتماع استها شود نتيجه بازيگري رسانه  ميناميده

انقالبي در ارتباطات ، هاي نوين هاي تقويت رسانه مبتني تكنولوژي است كه تئوري
 ؛]10[  دارد بر رفتار انسانيكي جامعه است كه تكيه بر تاثير ارتباطات الكترونيكژبيولو
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-سبكگيري   موجب شكل ،رساني   در عرصه اطالع ]9و24[اي  گيري ديپلماسي رسانه شكل
و ] 23[ه است ي روزنامه نگاري شدها ي جديد در شيوه خبر رساني و نوآوري در سبكها 

بتوان گزارش و رويدادهاي خبري را همزمان و به  شده است تاپيشرفت تكنولوژي موجب 
 و سايبر ژورناليسم ظهور و بروز .]19[خش زنده در سراسر جهان منتشر كرد صورت پ
 سايت خبري و ها نمجالت الكترونيكي و ميليو و آنالين و نشر روزنامه نگاري  روزنامه

ي نوين در اختيار ارتباطات ها يورآ از بستري است كه فناي  وبالگ شخصي تنها گوشه
ها  پذيري نسبت به ساير رسانه ند كه از حيث زمان و قدرت انعطافا قراردادهجمعي 

 "از هفته به دقيقه كاهش داده استهاي ديپلماتيك را  سرعت انتشار پيام"  ورقيب هستند بي
ختار هاي خبري را به شدت تحت تاثير قرار داده و از سا سازمان اين تحوالت. ]20[

 توليد . خبر را دستخوش دگرگوني كرده است،ي توليد و توزيعها سازماني گرفته تا فرآيند
شيوه طريق پست الكترونيك  از بر اساس نياز مخاطبان و تخصصي وو توزيع اطالعات 

 از ت ناشياين تحوالتمامي  .رديده استگ ميسر ها يورآ ديگري است كه به مدد اين فن
 تواند  ميي خبري است كهها ني عملياتي سازماها ژي بر فرآيند ه تكتولوگان تاثير ابعاد پنج

مانند ايرنا عالوه اي  بر اين اساس، اداره سازمان رسانه  .مزيت رقابتي را تحت تاثير قرار دهد
ها بر  وريآ كه فن است اي  ويژهآگاهي از تاثيرات مستلزم ،اصول مديريت علمي بر تكيه بر

ابعاد  گيري ميزان تاثير و اندازهاين براي درك بنابر . گذارد  مييي آن بر جاها تفعالي
را مورد تحقيق و بررسي قرار ايرنا مدل مفهومي زير  يها تژي بر فعالي گانه تكنولو پنج
  .ايم داده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومي تحقيق. 1 مودارن

تكنولوژي به عنوان
 سيستم وابسته به تكنيك

 تكنولوژي

تكنولوژي به
 عنوان دانش

تكنولوژي به 
 عنوان فرآيند

تكنولوژي به 
 عنوان كنش 

تكنولوژي به
عنوان دانش

 استراتژي رقابتي

www.edub.irwww.edub.ir



 1388 ، پاييز و زمستان3، شماره 1، دوره دولتيمديريت 

 

180 

ر يك از وجهي در نظر گرفته شده است كه ه پنجاي   تكنولوژي پديده،در اين مدل
 چنان كه هر بعد در عمل هم. بر استراتژي تاثير گذارد تواند به عنوان يك متغير  ميابعاد آن

مورد  ،تواند به عنوان متغير مكنون بر بعد ديگر اثر داشته باشد كه در اين تحقيق هر دو مي
يق اين به دنبال يافتن پاسخ دقحاضر  با توجه به اين مباني، پژوهش .بررسي قرار گرفته است

ي ها مولفه و ايرنا داردرقابتي  استراتژيگانه برشمرده چه تاثيري بر   پنجكه ابعاداست مساله 
ي متفاوت براي كسب مزيت رقابتي ها  در اتخاذ استراتژيچه ميزانگوناگون اين ابعاد تا 

الزامات در صدد به عنوان تحقيق كاربردي  پژوهش حاضربديهي است  .ست اكننده تعيين
  .باشد  ميي خبــريها ن در سازمايــب مزيت رقابتــسبراي ك  بهينهالگوي

  
  هاي تحقيق فرضيه

 رابطـه در ايرنـا    سب مزيت رقـابتي     كوابسته به تكنيك و    ميان تكنولوژي به عنوان سيستم     . 1
 .داري وجود داردمعنا

 داريرابطه معنـا در ايرنا موقعيت رقابتي از  برخورداري   وميان تكنولوژي به عنوان دانش       . 2
 .وجود دارد

 بـراي حـضور اجتمـاعي ايرنـا بـراي           هاي مناسب  روش ميان تكنولوژي به عنوان كنش و      . 3
 .داري وجود دارد معنابرخورداري از مزيت رقابتي رابطه

برقـراي ارتبـاط بـا       محـيط و   و واسـط ميـان سـازمان      ميان تكنولـوژي بـه عنـوان ابـزار و           . 4
  .داري وجود دارد ه معنيرابطبرخورداري از موقعيت رقابتي  مخاطبان ايرنا براي

مـدت ايرنـا بـراي     راهبردهاي كوتاه  وها يگير تصميم ميان تكنولوژي به عنوان فرآيند و     . 5
 .داري وجود دارد  رابطه معنيكسب مزيت رقابتي

  
  روش تحقيق

ابزار   وتوصيفي بهره جسته هاي پژوهشي اسنادي، دلفاي و روش انجام اين تحقيق از در
عرصه خبر  ي عملياتي درها نامه برآمده از ساختار نظري و فرضيه رسش پها گردآوري داده

، ر برآمده از ساختار نظري متغي94اول با استخراج  درمرحله .بود كه در دو مرحله انجام شد
سپس بيشترين . بلي و خير در نمونه آماري اوليه توزيع شداي   دو گزينهنامه پرسش

ا استفاده از روش دلفي و با اخذ نظرات خبرگان به و ب گذار استخراج شدمتغييرهاي تاثير
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متغيرها در وضعيت  براي بررسي).  مولفه8گانه  هر يك از ابعاد پنج( مولفه رسيديم 40
و   مولفه عملياتي40مبتني براي  نامه پرسش موجود و مطلوب در مرحله دوم تحقيق ميداني با

  .ليكرت انجام شداي   گزينه5طيف 
  

  متغيرهاتعاريف عملياتي 
كرت و بر حسب ياس ليازي است كه در مقيامتتعريف عملياتي موقعيت رقابتي 

 ،به نياز افكار عموميي يزان پاسخگويم، زان جذب مخاطبيي مانند ميها شاخص
ر آنها يسازي آن با سازمان و نظا ا همراه يطيزان انطباق با محيكلي سازمان، مگيري  جهت

بر حسب اي  سازمان رسانه درگانه آن  جه به ابعاد پنجا توشود متغير تكنولوژي ب  ميسنجيده
ازاطالعات، تجهيزات، فنون و اي  جموعهمتكنولوژي به عنوان سيستم وابسته به تكنيك، 

 اقدام يا تكنولوژي به عنوان دانش، . استها  به ستادهها ي الزم براي تبديل نهادهها فرآيند
تكنولوژي به عنوان  .شود  ميفتهصودي بكارگرمق روشي كه براي ايجاد تغيير درمفهوم يا

ي ها توجه مشترك فعالياز ابزار است كه ساخت و استفاده ، در برگيرنده عمليات فرآيند
تكنولوژي به  .باشد  مي از آنادهــي، ساخت و استفــ طراح،راعـاخت، يعني انـچهارگانه انس

 ه نهاده و ستاده سازمان پيوندكه مشتري را باست اي   واسطهواسط و پيوند دهنده،عنوان 
قدرتمند بودن،  براي استمرار حيات، تكنولوژي به عنوان كنش، خواست و اراده .دهد مي

و پاسخ مناسب به شرايط اقتضايي است و  كمك به ديگران، بدست آوردن درآمد بيشتر
گانه  هشتي ها شاخص و ها مولفهاست كه بر حسب هايي امتياز آنها عملياتيتعاريف 

   .شود  ميحسب مقياس ليكرت سنجيده  برعريف شده در هر يك از ابعادت
  

  جامعه آماري
 پژوهش در دو مرحله تحقيق ميداني انجام پـذيرفت كـه در مرحلـه اول جامعـه آمـاري                    اين

ي خبرگزاري ايرنـا،    ها  نگاران سازما خبرنروساي نمايندگي و     سردبيران، عبارت از مديران،  
 نفـر   50 نفـر دانـشگاهي و       20 ،اي  نفـر رسـانه    230 دانشگاه كـه     مدرس و ايسنا، فارس و مهر   

داد كـه بـر اسـاس         مـي   نفـر تـشكيــل    300اجرايي بودنـد كه در مجموع جامعــه آمـاري را          

           :فرمول روبرو
pqZN

pqNZ
n 2

2

2

2

2

)1( α

α

ε +−
=  
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  P= 5/0برآورد نسبت صفت متغير؛ :  Pكه درآن 
Z  :2=96/1؛  درصد95 انسطح اطمين متغير نرمال واحد متناظر با/αZ   
ε : 05/0مقدار اشتباه مجاز؛  

0*5.0*96.1*96.104.0*04.0*299
5.0*5.0*96.1*96.1*300

+
=n n =200  

بـا طيـف    اي     گزينـه  5 نامـه   پرسـش براي آزمون متغيرهاي بدست آمـده،        ،در مرحله دوم  
و از طريـق     داشـتند  سـال سـابقه كـار        10 نفر از كاركنان ايرنـا كـه بـيش از            90ليكرت ميان   

  .شد  توزيع،انتخاب شدند) ليست كارگزيني(سرشماري 
  
  هاي پژوهش يافته

 5/11افزار  گيري قابليت اعتماد، از روش آلفاي كرونباخ و با استفاده از نرم به منظور اندازه
Spssتايي برابر 30 در يك نمونه نامه پرسشكه عدد پايايي كل ابعاد .  انجام گرديده است 

قبل .  مربوطه از قابليت اعتماد الزم برخوردار استنامه پرسش ،اينبنابر بدست آمد 932/0با 
 - ، وضعيت نرمال بودن متغيرهاي تحقيق توسط آزمون كولموگوروفها از آزمون فرضيه

در ادامه با  . نرمال هستندها گانه متغير ابعاد پنجشد كه نتايج نشان داد اسميرنوف انجام 
به بررسي اين ) Paired sample t-test(پارامتريك دو نمونه وابسته استفاده از آزمون 

 و وضع مطلوب ابعاد گوناگون تكنولوژي، موضوع پرداختيم كه آيا بين وضع موجود
  :صورت زير است ههاي آن ب داري وجود دارد يا نه؟ كه طراحي فرض تفاوت معني
  .جود نداردداري و ضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنيبين و: فرض صفر
  .داري وجود دارد ود و وضع مطلوب تفاوت معنيبين وضع موج: فرض مقابل

  
  گيري نتيجه

 به علت اينكه عدد معناداري در تمامي ابعاد ، زير مشخص استنگارههمانگونه كه در 
بين وضع  شود و  مي لذا فرض صفر رد،باشد  مي05/0 تر از گوناگون تكنولوژي كوچك

داري وجود دارد و با توجه به منفي بودن دو عالمت  فاوت معني تموجود و وضع مطلوب
  .تر است حد پايين و باال، وضع موجود از وضع مطلوب كوچك
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نرمال بودن وناگون تكنولوژي، با توجه به غيري تشكيل دهنده ابعاد گها براي شاخص
 نتايج نشان ؛آنها از آزمون معادل ناپارامتريك آنها يعني آزمون ويلكاكسون استفاده كرديم

تر  ها و نيز بزرگ تر بودن عدد معناداري تمامي شاخص با توجه كوچكهمه ابعاد   در،داد
وضع موجود از وضع مطلوب در  توان گفت  مي منفي،ها  مثبت از رتبهيها بودن تعداد رتبه

   .تر است گانه كوچك ي ابعاد پنجها و شاخصها  تمام مولفه

  دو نمونه وابسته آمار استنباطي تفاوت .1نگاره 
   درصد فاصله اطمينان95

 تفاوت ميانگين
  

آمار استنباطي تفاوت دو 
ري  نمونه وابسته

ادا
معن

دد 
ع

  

دي
آزا

  

t  

يار  حد پايين  حد باال
 مع
ف
حرا

ان
  

ين
انگ
مي

  

وج
م ز

نا
  

سي
رر
د ب
ور
ج م

زو
ره 

شما
  

000/  85  062/15-  18730/1-  54844/1-  84220/  36787/1-  Sp-sd زوج اول  
000/  84  986/13-  06038/1-  41189/1-  81485/  23613/1-  Kp-kd زوج دوم  
000/  82  551/14-  30997/1-  72488/1-  95007/  51743/1-  pp- pd  زوج سوم  
000/  80  482/14-  17731/1-  55241/1-  84820/  36486/1-  Lp- ld  زوج چهارم  
000/  79  321/11-  91892/-  31099/1-  88091/  11496/1-  Ap- ad  زوج پنجم  

  
در ادامه براي مناسب بودن يا نبودن وضع موجود ابعاد گوناگون تكنولوژي از آزمون 

استفاده كرديم كه طراحي ) One-sample t-test(پارامتريك ميانگين يك جامعه آماري 
  : صورت زير است هها ب فرض

3:0.(است وضع موجود بعد تكنولوژي مربوطه نامناسب: فرض صفر ≤µH(  
3:1.(وضع موجود بعد تكنولوژي مربوطه مناسب است: فرض مقابل >µH(  

  گانه تكنولوژي گيري وضع موجود ابعاد پنج  نتيجه. 2نگاره 

  وضعيت  نام بعد

sp متوسط  
kp مناسب  
pp متوسط  
lp متوسط  
ap متوسط  
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نرمال بودن با توجه به غيروناگون تكنولوژي،  تشكيل دهنده ابعاد گيها شاخصبراي 
استفاده كرديم ) Sign(عالمت  آنها از آزمون معادل ناپارامتريك آنها يعني آزمون نشانه يا

 دهد  مينشان است 1.645  آن كه ميزاننگارهي بدست آمده با آماره ها كه با مقايسه آماره
وليد و توزيع خبر در تبعد پنجم كه  در ايرنا به جز مولفه اول بعد اول و دوم و مولفه پنجم

  . از وضعيت نامناسبي برخوردارندها  بقيه مولفه،خدمت تبليغات سياسي كاركرد داشته

  هاي بعد اول تكنولوژي به عنوان سيستم وابسته به تكنيك مولفه. 3نگاره 
  نتيجه  مقداره آماره  هاي تكنولوژي به عنوان سيستم وابسته به تكنيك مولفه

  مناسب  2.22   رسميهاي   كانال از طريقتسهيل ارتباطات
  نامناسب  -1.38  ي سازمانياداره واحدها دريچگكپار يتسهيل
 نامناسب  -4.3  گيري زدايي در تصميم تمركز

 نامناسب  -2.22  اجرايي استقالل دفاتر در امور
 نامناسب  -0.74  هماهنگي ميان اجزاء سازمان براي تامين هدف

 نامناسب  -4.77  ها يريگ در تصميممديران مياني مشاركت 
 نامناسب  -3.71  سطوح مختلف سازمانبراي ها  تبيين شايستگي

 نامناسب  -3.92  كاهش سطوح سازماني

  
  هاي بعد دوم تكنولوژي به عنوان دانش مولفه. 4نگاره 

  نتيجه  مقداره آماره  هاي تكنولوژي به عنوان دانش مولفه
  مناسب  0.31  افزايش دانش مرتبط با شغل

  نامناسب  -0.95  ها و افراد در دانش يكديگر  واحددنشسهيم 
 نامناسب  3.71  توانايي كاركنان دركار با تجهيزات پيشرفته

 نامناسب  0.31  محيط كاردر  كاري انتشار دانش
 نامناسب  -1.16  ها ماموريتبراي اي  هاي داده تشكيل پايگاه

 نامناسب  -0.10  اي از سوي كاركنان درك دانش حرفه
 نامناسب  -3.07  ها  همپاي تغييرات در سيستمركنان اكش زآمو

 نامناسب  -4.77  ها پيوسته در روش بازنگري

  
  هاي بعدسوم تكنولوژي به عنوان فرآيند  مولفه.5نگاره 

  نتيجه  مقداره آماره  هاي تكنولوژي به عنوان فرآيند مولفه
  نامناسب  0.10  پردازش خبر گيري در مورد عمليات توليد و تصميم

  نامناسب  -1.80  اده از آن در توليد و انتشارفيريت زمان و استمد
  نامناسب  -4.77  هنگام كار فشارهاي عصبي كاركنان دركاهش
  نامناسب  -5.83  تعارض و تضاد در محيط كار ميان كاركنانكاهش 

  نامناسب  -4.14   وتحول سازمانيها تسهيل مديريت تغيير و فرايند
  ناسبنام  -3.29  توليدات در مايزت

  نامناسب  -2.01  هاي توليد خبر كاهش هزينه
  نامناسب  -1.80  اي  رقبا در محيط رسانهسبقت از

  

www.edub.irwww.edub.ir
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   واسط با مشتري بعد چهارم تكنولوژي به عنوان شيهاي  مولفه.6نگاره 
  نتيجه  مقداره آماره  تكنولوژي به عنوان شي واسط با مشتري

  نامناسب  -1.80  هاي آن طب شناسي و روشاتسهيل مخ
  نامناسب  -1.80  از انتشار اخبار مخاطب پس يدريافت بازخورها

  نامناسب  -2.86  مداريخاطب م جلب و جذب مشتري و
  نامناسب  1.59  اطالعات براي مخاطبان و ها دادهدسترسي به بانك 

  نامناسب  -4.98  تسهيل بازاريابي خبري
  نامناسب  -0.10  درگردش خبربندي دسترسي  ايمني شبكه و طبقه

  نامناسب  -3.07  ها درتوليد و انتشار  هاي مديريت دادهدتثبيت استاندار
  نامناسب  -2.22  اي مستمر سازي دانش حرفه بهنگام بودن و

  
  هاي بعد پنجم تكنولوژي به عنوان كنش   مولفه.7نگاره 

  نتيجه  مقداره آماره  تكنولوژي به عنوان كنش

  نامناسب  -2.86  اريو  با سناي و به شكل برنامهتوليد و توزيع خبر 
  نامناسب  -6.58   توليدات با انتظارات افكار عمومي تناسب
  نامناسب  -5.62  رساني صرف اطالعبا هدف و توزيع خبر  توليد

  نامناسب  -0.95  فكار عموميدهي به ا  جهتدر توليد و توزيع خبر
  مناسب  3.71  خبر در خدمت تبليغات سياسي و توزيع توليد

  نامناسب  -0.74  خشي از جريان دپيلماسي رسانه نوان به عتوزيع خبر ب
  نامناسب  -3.29  در اخبارانتشار اطالعات هاي  گيري تاكتيك بكار

  نامناسب  -6.05  خبر پردازش  در المللي هاي بينداستانداررعايت 
  

در ادامه، براي بررسي اين موضوع كه آيا بين وضع موجود در پنج بعد تكنولوژي 
فريدمن استفاده ) بندي رتبه(ي وجود دارد يا نه؟ از آزمون تحليل واريانس تفاوت معنادار

   : زير استصورت بههاي آن  شد كه طراحي فرض
برابري ( بعد تكنولوژي تفاوت معناداري وجود ندارد5موجود بين وضع : فرض صفر
جود  بعد تكنولوژي تفاوت معناداري و5موجود بين وضع : فرض مقابل  .)ها ميانگين رتبه

  )ها عدم برابري ميانگين رتبه(دارد
  داري استاندارد   از سطح معني(sig)داري   مقدار عدد معنيSpssباتوجه به خروجي 

)5 = %α (0بنابراين فرض . كمتر استH بنابراين . شود تأييد نمي% 95 در سطح اطمينان
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بررسي شكاف در  .  گانه تكنولوژي رتبه و وضعيت يكساني ندارند5توان گفت ابعاد  مي
 روشن شدكه بيشترين شكاف بين وضع موجود و وضع  مطلوبو وضع ميان وضع موجود

مطلوب در ابعاد پنجگانه متعلق به تكنولوژي به عنوان فرآيند است سپس شكاف ميان 
واسط و مرتبه سوم تكنولوژي به عنوان سيستم وابسته به تكنيك  تكنولوژي به عنوان ابزار و

 نولوژي به عنــوان دانــش و رتبه پنجم تكنولوژي به عنــوان كنشو رتبه چهــارم تك
با استفاده از تحليل  ي آماري با استفاده از معادالت ساختاري وها در پايان آزمون. باشد مي

و روابط بين ابعاد مختلف تكنولوژي در گيري  عاملي تاييدي مرتبه اول، صحت مدل اندازه
بررسي فرضيات اهم   به،مرحله بعد قرار گرفت و دروضع موجود و مطلوب مورد بررسي 

مبادرت نموديم كه نتايج تحليل عاملي   تحليل عاملي تاييدي مرتبه دومتحقيق با استفاده از
دو به دو همبستگي مثبت و  صورت به ابعاد تكنولوژينشان داد بين  تاييدي مرتبه اول

ر مكنون مربوط به آن همبستگي گر و متغي بين متغيرهاي مشاهده.  وجود داردمعناداري
هاي   مدل از نظر شاخص،نشان داد مدل تخمين استاندارد. مثبت و معناداري وجود دارد

 نامناسبي در وضعيت  RMSEAدو بر درجه آزادي و مقدار  -چون نسبت كاي تناسب هم
 RMSEA و مقدار 3و زير  2.25دو بر درجه آزادي برابر با  -باشد، زيرا نسبت كاي مي
. هبود است اما با اصالحات پيشنهادي توسط نرم افزار ليزرل قابل ب، است0.08تراز  زرگب

تمامي پارامترهاي مدل  ؛افزار مدل اعداد معناداري نشان داد پس از اعمال اصالحاتي نرم
بزرگتر است  1.96معنادار شده است زيرا اعداد معناداري تمامي پارامترهاي آن از عدد 

بررسي  ).  تكنولوژي به عنوان دانش و تكنولوژي به عنوان كنشبجز همبستگي بين(
 به آزمون  تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم در اين مرحلهفرضيات اهم تحقيق با استفاده از

گانه تكنولوژي با مزيت رقابتي پرداخته شد و همان مسير مرحله اول  نهايي رابطه ابعاد پنج
  .د و مطلوب طي شدبراي فرضيات زير در هر دو وضع موجو

مزيت رقابتي رابطه معناداري  و تكنولوژي به عنوان سيستمگانه  ي هشتها  مولفهميان .1
  .وجود دارد

 رقابتي رابطه معناداري و مزيتتكنولوژي به عنوان دانش گانه  ي هشتها مولفه ميان .2
 .دوجود دار

داري اابطه معن مزيت رقابتي روتكنولوژي به عنوان فرآيند  گانه ي هشتها مولفهان يم .3
  .وجود دارد
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رقابتي رابطه و مزيت واسط  تكنولوژي به عنوان شيگانه  ي هشتها مولفهميان  .4
 .داري وجود داردامعن

داري معنا  مزيت رقابتي رابطهوتكنولوژي به عنوان كنش گانه  ي هشتها مولفه  ميان .5
 .وجود دارد

  
  

  

  

  

  هومي وضع موجود مدل مف.3نمودار    مدل تخمين استاندارد.2نمودار 
  

Ch i-Square=1721.80, DF=735, P-value=0.00000, RMSEA=0.124 
  

 در بين ابعاد مختلف تكنولوژي كه مزيت رقابتي را ،گردد  ميكه مالحظه طور  همان
كند بيشترين ارتباط و همبستگي مربوط به تكنولوژي به عنوان سيستم و تكنولوژي   ميتبيين

تواند از   ميواريانس مزيت رقابتي) 294.0(به عبارتي ديگر ). 0.94(باشد  ميواسط به عنوان
طريق تكنولوژي به عنوان سيستم يا تكنولوژي به عنوان واسط تبيين شود و بعد از اين دو 
بعد تكنولوژي، به ترتيب تكنولوژي به عنوان فرآيند، تكنولوژي به عنوان كنش و 

  .قرار داردتكنولوژي به عنوان دانش 
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ChiSquare=1721.80, DF=735, P-value=0.00000, RMSEA=0.124  

   مدل اعداد معناداري.4مودار ن

مدل اعداد معناداري نشان داد تمامي پارامترهاي مدل اعم از ضرايب رگرسيوني و 
جز دو خطاي وارده بر ب(ضرايب بار عاملي و خطاهاي وارده بر متغيرها معنادار شده است 

زيرا اعداد معناداري تمامي ) عنوان واسط عنوان سيستم و تكنولوژي به وژي بهتكنول
 .بنابراين تمامي فرضيات مدل تاييد شده است. بزرگتر است 1.96پارامترهاي آن از عدد 

  .براي وضع مطلوب همين روند تكرار شد
    

  طلوب مدل تخمين استاندارد وضع م.6مودارن  مدل مفهومي وضع مطلوب .5نمودار
Chi-Square=1412.57, df=735, P-value=0.00000, RMSEA=0.102  
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مزيت رقابتي را   در بين ابعاد مختلف تكنولوژي كه،گردد  ميكه مالحظههمان طور 
 بيشتــريـن ارتبــاط و همبستگــي مربوط به تكنــولــوژي به عنــوان ،كنــد  ميتبـييـن
تواند از طريق   ميواريانس مزيت رقابتي) 292.0 (،گربه عبارتي دي). 0.92( باشد  ميدانــش

  ترتيب تكنولوژي به عنوان فرآيند،عنوان دانش تبيين شود و بعد از آن، به تكنولوژي به
هاي تناسب  مدل از نظر شاخص .عنوان كنش قرار دارد عنوان واسط و به عنوان سيستم، به به
)(ه آزاديدو بر درج -چون نسبت كاي هم

2

df
χ و مقدار RMSEA در وضعيت ضعيفي 

 RMSEA ولي مقدار  است3و زير  1.92دو بر درجه آزادي  - چون نسبت كاي،باشد مي
    .باشد كه با اصالحات پيشنهادي نرم افزار بهبود يافت  مي0.08تر از  بزرگ

   
   مدل اعداد معناداري.7مودارن

Chi-Square=1721.80, DF=735, P-value=0.00000, RMSEA=0.124  
  

 تمامي پارامترهاي مدل اعم از ضرايب رگرسيوني و ،شود  ميكه مالحظه طور  همان
بجز دو خطاي وارده بر ( ضرايب بار عاملي و خطاهاي وارده بر متغيرها معنادار شده است

داري تمامي زيرا اعداد معنا) تكنولوژي به عنوان فرآيند و تكنولوژي به عنوان دانش
  . پس تمامي فرضيات مدل تاييد شده استتر بوده بزرگ 1.96پارامترهاي آن از عدد 

 وجود تكنولوژي در ايرنا نتوانسته است استراتژي ،دهد  مينتايج نشان: نتايج نهايي
كننده كاركرد خبر در خدمت   تكنولوژي ايرنا تنها تسهيلرقابتي براي ايرنا ايجاد نمايد و

 نياز مخاطبان است رساني كه مبتني بر  از جمله اطالع است وكاركردهاي ديگرتبليغ سياسي
چنين تكنولوژي در ايرنا نتوانسته است درخدمت ديپلماسي  هم. باشد بسيار ضعيف مي

مطلوب  و نشان داد كه در وضع موجودمدل معادالت ساختاري نيز   .قرار گيرداي  رسانه

www.edub.irwww.edub.ir
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گانه تكنولوژي با  ني رابطه معناداري بين ابعاد پنج يع،شده است تمام فرضيات مدل تاييد
 بهتكنولوژي سيستم و  تكنولوژي به عنوان وضع موجوددر اما  استراتژي ايرنا وجود دارد

تكنولوژي به عنوان  ،مزيت رقابتيكننده  كه عامل تعيين  دارد در حالينقش عنوان واسط 
گانه   ابعاد پنج درسازيستراتژي توانمندبنابراين ا .دانش و تكنولوژي به عنوان فرآيند است

 ،دست آمده هبر اساس نتايج ب .ناپذير است ضرورتي اجتناببراي ايرنا  تكنولوژيك
كه براي اين  گانه تكنولوژي دارد استراتژي رقابتي ايرنا نياز به توانمند سازي ابعاد پنج

  : توان ارايه داد  ميمنظور پيشنهادات كاربردي زير را
گردش خبر  ي مورد نيازها به منظور تببين فرآيند  مديريت دانشواحدايجاد  :پيشنهادات

آموزش مديران و كاركنان در زمينه كاركردهاي ، با توجه به آخرين دستاوردهاي فني
ي خبري دركاركردهاي جديد ها خبر در شبكه و نگارش در وب، بكارگيري تاكتيك

افزاري توليد و توزيع  بازنگري در سيستم نرم ،رساني در شبكه اينترنتخبر رسانه متناسب با
خبر به منظور بازاريابي مناسب و جذب مخاطبان با تكيه بر نيازهاي مشتريان، استفاده از 

انتظارات افكار عمومي در   توجه به،افزاري كسب بازخور در شبكه اينترنت ي نرمها برنامه
ي جديد در ها تخلق فعالي سياسي، هيز از يك سونگري در تبليغتوليد و انتشار اخبار و پر

 دبيران و سردبيران ي خبرنگاران،ها بالگ ، ايجاد ومجازي و راه اندازي ايرنا مجازيفضاي 
ي مشترك با ها گزاري پانلبر ي تخصصي كار خبري و لينك آنها به ايرنا،ها ايرنا در حوزه

 ورود به عرصه  ،شناسي مخاطبان روان شناسي و مكاري اساتيد دانشگاه براي جامعهه
طراحي صفحات سرگرمي و توجه به  بازاريابي نوين خبري از طريق ي تجاري،ها آگهي

مخاطب مداري، جذب مشتري از طريق تنوع در محصوالت و تمايز در ، نرم خبرها
اي متفاوت در تواند سايت خبري جديدي را با محتو  مي بدين منظور ايرنا.توليدات خبري

 در ساختار تغيير و تحول تواند با  ميدر نهايت ايرنا  ودازي نمايدان كنار سايت اصلي راه
ي ارتباطي جديد قدرت خود را براي حضور در عرصه ها يورآ سازماني متناسب با فن

 . رقابت افزايش دهد
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