استراتژي رقابتي خبرگزاري جمهوري اسالمي
)Virtual Networkبراي حضوردرشبكه مجازي گردش خبر جهاني( ) IRNAستراتژي رقابتي خبرگزاري جمهوري اسالمي (
چكيده:
در اين مقاله با بررسي چالشهاي خبرگزاري جمهوري إسالمي در عصر تكنولوژي اطالعات و وضعيت رقابت در بازار خبر جهاني
و الزامات سازماني براي حضور در اين رقابت ،نقاط قوت و ضعف خبرگزاري جمهوري إسالمي براي ورود به اين عرصه بررسي
مي شود .سپس با توجه به چشم انداز مطلوب ايرنا در آينده ،با تجزيه و تحليل تهديدها و فرصتهاي محيطي در رابطه با نقاط قوت و
ضعف ايرنا ،مدل مفهومي استراتژي رقابتي ايرنا براي تعيين جهت استراتژيك سازمان و حضور در شبكه مجازي گردش خبر جهاني
تدوين شده است ( :Virtual Network ) .
مقدمه
به نظر ميرسد بشر امروز نيازمند ديدگاهي دورانديش در جهت بهره وري بهتر از سرزمين مشترك و ايجاد صلحي پايدار و زندگي
مشترك و مسالمتآميز است  .در اين ميان هر تمدن و فرهنگي ميكوشد تا با تكيه بر ديدگاه خود ،ضمن تاييد ماهيت جهاني ،آرمانهاي
مقدس و باارزش خود را پي بگيرد .ارزشها ،هنجارها و اصول هر ملتي با «حقوق برابر» و با اتكاء بر «عدالت جمعي» ميتواند
جنبههاي نژادي ،ديني و قومي هر جامعه را تضمين نمايد و همكاريهاي صلحجويانه ،جايگزين ستيزهجوييهاي برتريطلبانه شود.
تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي در جهان پررقابت امروزي ،در گرو تدابير ،فرايندها و خط مشيهاي ملي كشورها و صاحب سهم
شدن هر يك در «موقعيتهاي بهره وري» است.
پديدار شدن مردمساالري پرشتاب در جامعه جهاني و ظهور «قدرتهاي مردمي» تا اندازه زيادي به گسترش دانش و چرخش
اطالعات در ميان ملل گوناگون بستگي دارد.
گستردگي رسانههاي جمعي ،از جمله جهاني شدن « شبكه اطالعرساني » و دسترسي بيسابقه مردمان جهان به اطالعات و مشاركت
در توزيع اطالعات ،زمينههاي رشد حقوق بشر و حمايت از فرصتهاي ملتها را گوشزد مينمايد .در اين شرايط ،بشر دچار تغيير
الگوي فكري شده و همراه با تفاهم فزايندهاي كه در سطح جهاني بوجود آمده است ،در يك كره خاكي با منابع و ذخاير محدود به
رقابت مشغول است.
اين تفكر نو كه حاصل «مجاورت جهاني» و «خودآگاهي سيارهاي» است ،خطر جنگ جهاني ،ظهور سالحهاي جديد و تحميل ظلم و
ستم و گسترش انحطاط اخالقي را منتفي نكرده است.
بنابراين دسترسي به هر توافق و سازشي در سطح جهاني ،مستلزم تعيين جايگاه و نقش كشورهاست ،تا قادر شوند از حقوق اساسي
خود حمايت كرده و از حاشيهنشيني خالصي يابند.
در جهان امروز ،دستيابي به اطالعات ،نيازمند تقويت «زيرساختهاي ملي اطالعاتي» است تا اتصال به «شبكههاي اطالعات
جهاني» مقدور شود .لذا حق دانستن و مشاركت در تصميمگيري براي جوامع ،متاثر از ميزان حضور آنان در «جريان فرامرزي
دادهها» و چگونگي «مبادله الكترونيكي دادهها» است.
پويايي فزاينده ،ارتباطات گسترده و تجارت روزافزون ،به همراه تحوالت تكنولوژيكي ،فرصتهاي جديد را فراروي كشورها قرار
داده است تا با مشاركت در اين تجربه جديد ،از دستاوردها و يافتههاي ديگران بهرهمند شوند .شرط اصلي و اساسي بهرهوري از
اطالعات در گردش و مشاركت در ارتباطات تقويت شده و توزيع متوازن اطالعات ،تقويت رسانههاي ارتباط جمعي و امكان رقابت
شرافتمندانه در جمعآوري و «توزيع اطالعات مسئوالنه» است .بر اين اساس ،حضور جدي در «شبكه مجازي گردش اطالعات
جهاني» امري اجتناب ناپذير و قطعي است  .در صورت پذيرش اين امر مهم ،بايد در چارچوب تئوريهاي موجود مديريت و با
استفاده از تالشهاي نظريه پردازان اطالعات و ارتباطات ،شكل و مدل مناسب «حضور موثر» و « رقابت مفيد » را تعيين نمود.
در اين تحقيق ،بناي محقق بر آن است تا با بررسي جامع رويكردها و مدلهاي آزمون شده در زمينههاي رقابتي و استراتژيهاي
گوناگون ،ضمن تعيين و بررسي پيشفرضهاي آنها ،نقاط قوت و ضعف هر يك را بررسي كرده و نهايتا ً به مدلي مفهومي براي رقابت
در شبكه مجازي جهاني دست يابد.
اين مدل از طريق مطالعات ميداني و با استفاده از نقطهنظرات صاحبنظران ،كارشناسان و مديران ارتباطي و اطالعاتي مورد بررسي
قرار گرفته و نتايج آن ارائه خواهد شد.
مساله اصلي تحقيق :

در دنياي تازه يي كه رخ نموده است ،بسياري از سازمانها ،از جمله شبكههاي خبري و رسانهاي با توجه به واقعيتها و محيطهاي
پرتالطم پيراموني ،در عرصههاي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي دچار تحول جدي شدهاند .بسياري از سنتها و فرهنگهاي
حاكم جابهجا شده و مديران سازمانها در معرض شتاب و رخدادهاي نامعلوم و گستردهتر قرار گرفتهاند .سرعت فزاينده تحوالت
جهاني هر روزه مديران ،از جمله مديران رسانهها را با شرايط و محدوديتهاي جديدي روبهرو ميسازد .در چنين شرايطي سازمانها
از اشكال قديمي و سنتي و حقيقي به حالتهاي خودكار و نيمه حقيقي و سپس شبكههاي خانگي ،الكترونيكي و غيرحقيقي تبديل شدهاند
و بسياري از كارها در يك شبكه مجازي و غير حقيقي صورت ميگيرند.
بنابراين ،در اين واقعيت نو پديد آمده ،ديگر هيچ مزيت رقابتي بلندمدتي براي هيچ كشور ،صنعت يا شركتي وجود نخواهد داشت
(دراكر )1999،و سرمايه و فنآوري نميتواند ناموزونيهاي رقابتي را جبران كند !
براي رسيدن به رقابتي موثر ،بايد به دنبال «مزيتهاي تطبيقي» رفت و با دانشپذيريهاي نو و يافتن مدلها و شيوههاي جديد،
وضعيت برتر رقابتي خود را در عرصه جهاني تداوم بخشيد.
بديهي است در جهاني كه دانش به طور مداوم دگرگون ميشود ،انعطاف سازمانها ،جابجاييهاي سريع و يافتن راهكارهاي نو،
ميتواند سرنوشت سازمانها را روشن نمايد.
در عرصه خبري و اطالعرساني ،رقابت بسيار متراكم و پيچيده است ،زيرا «نيازهاي اطالعاتي» به سرعت در حال دگرگون شدن
است و نظام اطالعرساني قادر به تامين اين نيازها نيست.
هر راهبرد موثر ،به گونهاي فزاينده به رخدادها و شرايط بيروني و محيط سازمانها وابسته شده و در كشاكش تغييرهاي جهاني،
رقابت اطالعاتي ،نيازمند يافتن مدلها و روشهاي دقيق گردآوري و تحليل اطالعات مورد نياز است.
معناي سازمان درعهد معاصر دستخوش تغيير شده و همه براي رقابت بهتر در جست وجوي تصميم صحيح ،الگوي مناسب و
سازمان شايسته و پويا هستند .شايد ديگر ،سازمان برتر و شايسته نتوان يافت و بايد الگوها را در رقابت فشرده ،بدست تيمهاي
براي ورود به شبكه مبادالت جهاني اطالعات و سيستم گردش )IRNAامروزي سپرد .در اين ميان خبرگزاري جمهوري اسالمي (
خبر بين المللي با چالشهاي گوناگوني مواجه است .ايرنا ،براي آنكه در اين رقابت ،حضور اثرگذار داشته باشد ،بايد در چارچوب
اهداف كالن نظام به صورتي روشن ،مناسب و قاطع تعريف شود و مشخص نمايد كه در قالب استراتژيهاي فعلي با اهداف و منابع
موجود يا قابل دسترس ،توسعه يافته است يا خير؟به زبان ديگر بايد روشن شود ،آيا ايرنا قادر به بهره گيري از فرصتها براي
رقابت هست يا خير؟ ارزيابي اجمالي از واقعيت امروز ايرنا نشان ميدهد كه بداليل گوناگون ،اين سازمان ،قادر به حضور و رقابت
در اين ميدان مهم نبوده است.
ايرنا براي رقابت و حضور مؤثر در شبكه جهاني بايد الگو و مدل مناسب استراتژي رقابتي خود را تعيين و اجرا نمايد .مسأله اصلي
اين تحقيق  ،تدوين الگوي رقابتي ايرنا براي حضور و رقابت در شبكه مجازي جهاني گردش خبر است.
ضرورت انجام تحقيق :
امروزه همه سازمانهاي رسانهاي و خبري در كشاكش رقابت و چالشهاي اطالعاتي ،درگير هستند و جهان اطالعات به سوي مجازي
شدن ارتباطات پيش ميرود .سازمانهاي خبري ،در عرصه حرفه يي درگير دو مقوله «سازگاري» و «همراهسازي» افكار عمومي
هستند .رقابت جدي است و طراحان خبري از يك سو ،با خواستهها و نيازهاي مخاطب مواجه هستند و از ديگر سو بايد مصلحتها،
ضرورتها و دستكاري محيط را مدنظر قرار دهند .بنابراين پيدا كردن الگوي مناسب براي رقابت ،كه مدير استراتژيك يك رسانه را
قادر سازد تا اين دو مقوله متضاد را با هم جمع نمايد ،مهم است .از آنجاييكه در رقابت متراكم ،هيچ يك از مقولههاي سازگاري و
همراهسازي مطلق نيست ،براي تعيين سياست و مديريت رسانهاي بايد الگوي مناسبي براي استراتژي رقابتي (اسنو و مايلز) انتخاب
كرد و مدير استراتژيك در عرصه رقابت ،برآيند دو نيروي سازگاري و همراهسازي را مدنظر قرار دهد (مينتزبرگ و ايگورآنسف).
در اين چالش رقابتي بزرگ ،اگر ايرنا حضور تعريف شدهاي نداشته باشد ،حاشيهنشين شده و از ميان خواهد رفت.
بنابراين ،براي ايجاد موقعيت مناسب ،گرفتن سهمي درخور از «بازار جهاني اطالعات» و رقابت بر سر بهرهبرداري از منابع
)Porter , 1985جهاني گردش اطالعات ،ضروري است قواعد اين رقابت و جايابي را فرا بگيريم و در عمل از آن استفاده كنيم ( .
اهداف اساسي از انجام تحقيق :
 ،به منظور دستيابي به )IRNAهدف اصلي تحقيق ،طراحي و تبيين مدل و الگوي مناسب براي خبرگزاري جمهوري اسالمي (
موقعيت رقابتي در شبكه مجازي گردش خبر جهاني است.
عالوه بر اين هدف اصلي ،اهداف فرعي هم ميتواند شامل موارد زير باشد :
 -1تعيين رابطه ميان ساختار ايرنا و موقعيت رقابتي اين سازمان در شبكه مجازي جهاني -2،مشخص ساختن نوع استراتژي مناسب
براي سازمان در شرايط رقابتي در شبكه مجازي جهاني -3،تعيين و فراهمآوري سطح فنآوري و تكنولوژي اطالعاتي متناسب براي

رقابت در اين شبكه مجازي،
 -4آمادهسازي و تعيين نوع مهارتها و تخصصهاي نيروي انساني كارآمد براي حضور در موقعيت رقابتي ايرنا در شبكه مجازي
جهاني -5،تعيين نوع فرهنگ و رابطه آن با موقعيت رقابتي در شبكه مجازي جهاني،
 -6تعيين رابطه دانش سازماني و موقعيت رقابتي ايرنا در شبكه مجازي اطالعرساني،
 -7تعيين سيستمها و روشهاي مناسب براي رقابت در شبكه مجازي جهاني .
روش تحقيق
در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي از نوع «پيمايشي »مورد استفاده قرار گرفت .تحقيق توصيفي شامل مجموعة روشهايي است
كه هدف آنهاتوصيف كردن شرايط با پديدههاي مورد بررسي است .اجراي تحقيق توصيفي ميتواند صرفا ً براي شناخت بيشتر شرايط
موجود يا ياري دادن به فرايند تصميمگيري باشد .بيشتر تحقيقات علوم رفتاري را ميتوان در زمرة تحقيق توصيفي به شمار آورد.
(سرمد؛ زهره و ديگران  )1379 ،اين نوع تحقيق را ميتوان به منظور يافتن پاسخ سؤالهايي از نوع زير به كار برد :
«توزيع سني افراد جامعة مورد مطالعه چگونه است؟»
تحقيق پيماشي يكي از انواع تحقيق توصيفي است كه براي بررسي توزيع ويژگيهاي يك جامعة آماري به كار ميرود  .اين نوع
تحقيق ،براي پاسخ به سؤالهاي پژوهشي از نوع زير مورد استفاده قرار ميگيرد ( :سرمد -زهره و ديگران)1379 ،
الف – ماهيت شرايط موجود چگونه است؟
ب – چه رابطهاي ميان رويدادها وجود دارد؟
ج – وضعيت موجود چگونه است؟
به لحاظ هدف ،اين تحقيق از نوع تحقيق و توسعه است .در روش تحقيق و توسعه« ،ارزيابي شايستگي انجام يك برنامه »مدنظر است
و در آن مناسب بودن يك فرايند بررسي ميشود كه بر اساس آن برنامة ويژه اي تهيه ميشود .اين تحقيق به كاربرد دانش در يك
زمينه خاص منجر ميشود.
با توجه به اينكه اين تحقيق كلية ابعاد سازمان خبرگزاري را دربرميگيرد و به مسائلي چون ساختار ،تكنولوژي ،فرهنگ ،استراتژي ،
نيروي انساني و دانش ميپردازد .متدولوژي حاكم بر تحقيق «متدولوژي سيستمي » است.
فرضيههاي تحقيق
فرضيه اصلي :ميان اركان هفتگانه سازمان خبرگزاري و برخورداري از موقعيت رقابتي در شبكه مجازي اطالعرساني جهاني
تفاوت معناداري وجود ندارد.
 )1فرضيه فرعي :
 )1-1 )2ميان نوع استراتژي ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي جهاني ،تفاوت معناداري وجود ندارد )2 .فرضيه فرعي
 ) 1-2:ميان نوع ساختار ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي ،تفاوت معناداري وجود ندارد.
 )3 )3فرضيه فرعي  )1-3 :ميان نوع فرهنگ سازماني ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي جهاني ،تفاوت معناداري
وجود ندارد )4 .فرضيه فرعي  )1-4 :ميان وضعيت تكنولوژي اطالعات ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي جهاني،
تفاوت معناداري وجود ندارد.
 )5فرضيه فرعي  )1-5 :ميان قابليتهاي نيروي انساني ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي جهاني ،تفاوت معناداري
وجود ندارد )6 .فرضيه فرعي :
 )1-6ميان وضعيت دانش سازماني (نظري و كاربردي) ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي جهاني تفاوت معناداري وجود
ندارد )7 .فرضيه فرعي  )1-7 :ميان وضعيت سيستمها و روشهاي ايرنا و موقعيت رقابتي مؤثر در شبكه مجازي جهاني تفاوت
معناداري وجود ندارد.
متغيرهاي تحقيق
در اين تحقيق  ،هفت متغير اصلي به عنوان متغيرهاي تعيين كننده «مزيت رقابتي » خبرگزاري مورد بررسي قرار ميگيرد ،اين
متغيرها عبارتند از :
 -1استراتژي ايرنا  -ساختار سازماني -3فرهنگ سازماني  -4تكنولوژي اطالعات -5قابليتهاي نيروي انساني -6دانش سازماني -7
سيستمها و روشها

ابزار گردآوري اطالعات
براي بررسي وضع موجود ساختار ،فرهنگ ،تكنولوژي ،سيستمها و روشها ،استراتژي و منابع انساني خبرگزاري و همچنين تعيين
وضع مطلوب اين عوامل براي ورود به شبكة مجازي گردش خبر جهاني (اينترنت) از يك پرسشنامة كه شامل سئواالت بسته و از
طيف ليكرت بود ،استفاده شد .در اين پرسشنامه همچنين از تعدادي سئوال باز استفاده شد كه هدف از آن ،دسترسي به پيشنهادات
خبرگان بود .در سؤاالت بسته ،براي هر يك از عوامل مورد بررسي ،از پرسشنامههاي استاندارد موجود استفاده شد .نمونه پرسشنامه
در پيوست شماره  1آمده است .
پرسشنامهها با روش مصاحبة حضوري تكميل گرديد .به اين ترتيب كه توضيحات الزم توسط پرسشگر ارائه گرديد و پس از تفاهم
كامل روي واژهها ،تكميل پرسشنامه انجام گرفت.
قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري قابليت اعتماد ،يكي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است .اين مفهوم با اين امر سروكار دارد كه
ابزار اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه اندازهاي نتايج يكساني بدست ميدهد .براي محاسبة «ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه
گيري » از شيوههاي مختلفي استفاده ميشود .در اين تحقيق از روش« آلفاي كرونباخ » استفاده شد .اين روش براي محاسبة
هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامهها يا آزمونهايي كه خصيصههاي مختلف را اندازهگيري ميكنند .به كار
ميرود .در اينگونه ابزارها ،پاسخ هر سؤال ميتواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند .براي محاسبة آلفاي كرونباخ ،ابتدا بايد
واريانس نمرههاي هر زير مجموعه سئوالهاي پرسشنامه (يا آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد ،سپس با استفاده از فرمول زير
مقدار ضريب آلفا را محاسبه كرد .فرمول آن به شرح زير است:
ام است jتعداد زير مجموعههاي سؤالهاي پرسشنامه است .واريانس زير آزمون
واريانس آزمون است .در اين تحقيق براي بررسي قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري در يك نمونة 20تايي ،از پرسشنامهاي كه S2
rاستفاده از روش آلفاي كرونباخ ،مقدار اعتبار محتواي آن تأييد شده بود ،استفاده شد و با برابر  0/82بدست آمد و قابليت اعتماد
پرسشنامه تأييد شد.
اعتبار ابزار اندازه گيري
مفهوم اعتبار به اين سؤال پاسخ ميدهد كه ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصة مورد نظر را ميسنجد .براي بررسي اعتبار ابزار
اندازهگيري از روشهاي مختلفي استفاده ميشود .در اين تحقيق ،براي تأييد اعتبار ابزار اندازهگيري عالوه بر اينكه از پرسشنامههاي
استاندارد استفاده شد ،پرسشنامة تهيه شده به تعدادي از خبرگان براي بررسي داده شد و پس از انجام اصالحات پيشنهاد شده توسط
كارشناسان و خبرگان ،مورد استفاده قرار گرفت .اين روش ،اعتبار محتوا نام دارد و نوعي اعتبار است كه معموالً براي بررسي
اجزاي تشكيل دهندة يك ابزار اندازهگيري به كار برده ميشود .اعتبار محتواي يك ابزار اندازهگيري ،به سئوالهاي تشكيل دهنده آن
بستگي دارد .اگر سئوالهاي ابزار ،معرف ويژگيهايي باشد كه محقق قصد اندازهگيري آنها را داشته باشد ،آزمون داراي اعتبار محتوا
است .اعتبار محتواي ابزار اندازهگيري اين تحقيق ،توسط خبرگان و متخصصين تأييد شد.
روشهاي تجزيه و تحليل دادهها
براي آزمون فرضيههاي تحقيق از روشهاي آماري زير استفاده ميگردد :
 -1آزمون دو جملهاي  :اين آزمون به منظور تعيين برخورداري جامعة آماري مورد نظر از يك ويژگي يا متغير مشخص به كار برده
ميشود .به عبارت ديگر ،براي تعيين وجود يا عدم وجود يك متغير در يك سازمان ،اين آزمون به كار برده ميشود .آزمون دو
بزرگتر از  5باشد از تقريب توزيع نرمال پيروي ميكند .در اين npجملهاي از نوع آزمونهاي ناپارامتريك است ،اما هنگامي كه
احتمال موفقيت مربوط به نمونه و  qاحتمال موفقيت در جامعه و Pصورت آمارة آزمون به صورت زير محاسبه ميگردد:كه در آن
حجم نمونه آماري است .در اين آزمون پاسخهاي سئواالت طيف ليكرت را به دو دسته تقسيم ميكنيم .بدين ترتيب كه پاسخهاي n
متناظر با ارقام  4و  5را به معني وجود ويژگي موردنظر و وجود پاسخهاي  1و  2و  3را به معني عدم وجود ويژگي مورد نظر
تلقي ميكنيم .مقايسة فراواني دادهها در اين دو دسته ،با توزيع كاي دو ،ما را به انتخاب يكي از دو مشتق ممكن رهنمون ميكند.
كاربرد اين آزمون وقتي است كه فرض صفر تحقيق بيانگر آن است كه جامعه از توزيع يكنواخت برخوردار است و ميخواهيم اين
فرض را آزمون كنيم( .آذر ،عادل و مؤمني ،منصور؛ ( ،)1379كريمي ،يوسف.)1372 ،
 -2آزمون همبستگي به منظور بررسي وجود ارتباط و نيز ميزان آن بين دو متغير از آزمون همبستگي استفاده ميشود .زماني كه اين
دو متغير« ّكمي» باشند از« همبستگي پيرسون» و هنگامي كه متغيرهاي مزبور «كيفي » هستند ،از «همبستگي اسپيرمن» استفاده
ميشود .آماره اين توزيع عبارت است از:

حجم نمونه آماري است n .بيانگر تفاوت بين دو متغير و dكه در آن
بيش از  )2متغير وابسته به هم را كه در سطح مقياس رتبهاي (  -3Kآزمون تحليل واريانس فريدمن  :هنگامي كه پژوهشگر بخواهد
سنجيده شده ،اولويت بندي نمايد ،ميتواند از اين آزمون استفاده نمايد .آمارة اين آزمون از توزيع “كاي دو” پيروي ميكند و فرمول
ساده شدة آن عبارت است از:
حجم نمونة آماري  nتعداد متغير و  Kمجذو رتبهها نسبت به ميانگين مجموعة رتبههاS ،ام  j ،مجموع رتبهها براي ستون Rjكه در آن
باشد،همان آزمون عالمتي است كه براي  & Kبهبود مييابد ،به گونهاي كه اگر K = = 2است .كارآيي و قدرت اين آزمون با افزايش
نمونههاي همبسته (زوجي) به كار ميرود.
در اين تحقيق ،به منظور تعيين وضعيت عوامل مورد بررسي و نحوة تركيب عناصر آنها در وضع مطلوب ،از اين آزمون استفاده
زوجي هنگامي كه هدف پژوهشگر مقايسه دو وضعيت ،مثل وضع موجود و مطلوب يا شرايط قبل و بعد باشد و tگرديد -4.آزمون
متغيرهاي مورد بررسي نيز از نوع كيفي بوده و در سطح مقياس رتبهاي سنجيده شود ،از اين آزمون استفاده ميشود .آماره آزمون از
اندازه نمونه  nانحراف معيار و  Sميانگين اختالف دو وضعيت  D ،پيروي ميكند و فرمول آن به شرح زير است :كه در آن tتوزيع
است .در اين تحقيق ،براي مقايسه وضع موجود و مطلوب عوامل مورد بررسي از اين آزمون استفاده شد.
براي تحليل دادههاي كيفي از تحليل محتوا استفاده گرديد  .با توجه به اينكه بخشي از دادهها به سيستمها و روشها و ساختار مربوط
ميشود ،براي تحليل اين دادهها از “متدولوژي توسعة سيستمها و طراحي ساختار سازماني” استفاده گرديد  .در تحليل استراتژي
و بررسي امكان سنجي و متدولوژي توسعة سيستمها استفاده شد .براي تدوين استراتژي ،از روش دلفي SWOTرقابتي از تحليل
استفاده گرديد  .در تكنيك دلفي با ارسال اطالعات گردآوري شده براي خبرگان از آنها خواسته ميشود تا نظر خود را در مورد
استراتژي بيان نمايند و پس از گردآوري پاسخها اعالم نمايند و اين كار آنقدر تكرار ميشود تا به پاسخ يكسان برسيم .براي تحليل
عالوه بر بررسي كارشناسي عوامل مذكور ،از جلسات بحث گروهي ،روش انفجار مغزي (طوفان مغزي) كارگاه تجزيه و SWOT
تحليل و تحليل ماتريس نقاط قوت و ضعف در مقايسه با ماتريس تهديدها و فرصتها استفاده ميشود .اين روشها به موازات روش دلفي
انجام ميگيرد.
مدل تحقيق
در جهان متشكل از افراد ،گروهها ،سازمانها ،جوامع و قدرتها ،همه چيز در حال حركت به سمت و سوي جديدي است .در اين دنياي
نو ،نشانههايي نظير  -1 :جهاني شدن -2حاكميت شركتهاي بزرگ  -3پيدايش عصر اطالعات  -4ضعيف شدن دولتها -5ضعيف شدن
ارتباطات رو در رو  - 6دانشي شدن سازمانها و مديريت منابع دانش جامعه  ،جهان اطالع رساني را به سمت يك موقعيت غير حقيقي
و « سازمان مجازي» پيش ميبرد.
در اين دنياي پيچيده ،خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا) با وجود شبكه سنتي و رسمی و دولتی قادر نيست به رقابت مؤثر و مناسب
بپردازد .
مدل تحقيق براساس عوامل مؤثر در قابليت رقابتي ايرنا و الزامات حضور ايرنا در رقابت جهاني تدوين شده است .در ادامه ،عوامل
قابليت ساز و مؤثر در رقابت شرح داده ميشود.
براي حضور در عرصه رقابت بايد :
 -1سازمان نيروي انساني خالق ،نوآور و ماهر داشته باشد زيرا در اصل ،رقابت ،جنگ دانش و مسابقه ميان اتاقهاي خبر و تحريريه
سازمانهاي رسانه اي از راه دور و غير رو در رو ميباشد.
 -2ساختار سازماني ايرنا مورد تجديد نظر قرار گيرد و پراكندگي دفاتر و حضور حرفهيي در سطح جهاني مورد ارزيابي و تغيير
قرار گيرد و به سمت “شبكه مجازي” پيش برود.
امكان افزايش سرعت و گردش و بهنگام سازي اطالعات ) -3ITدر بكارگيري فن آوري و ابزار نو ،با بهرهوري از تكنولوژي باال (
را فراهم نمايد.
 -4در تعيين استراتژي و به گزيني سياستهاي كالن رقابتي ،استراتژي مناسب و سيال براي حضور در شبكه مجازي جهاني را
انتخاب نمايد.

)Usingو بكارگيري ( )Sharingو نشر و توزيع ( ) ،Acquisitionكسب ( ) -5creationدانش مورد نياز رقابت را بايد خلق (
نمايد.
 -6با انتخاب و هدايت فرهنگ سازماني مؤثر در عرصه جمع آوري اطالعات جهاني حضور يابد.
 -7در سيستمها و روشها ،قابليت الزم را براي ايجاد مزيت رقابتي فراهم آورد.
با اجراي «مدل انتخاب استراتژي توانمند سازي سازمان» ،توجه به نقش و اثر تجارت الكترونيك بيشتر خواهد شد .زيرا به نظر
ميرسد روي آوري به تجارت الكترونيك ،تنها راه بقاء و رشد يك «سازمان رسانهاي» است .در اين تحقيق با استفاده از مدل
ماهوارهاي ،با تحليل  6عنصر مؤثر در اجراي استراتژي در مورد استراتژي رقابتي ايرنا ،تجريه و تحليل انجام ميگيرد.
نتايج تحقيق
الف :آزمون فرضيه ها
درآزمون فرضيه ها نتايح زير بدست آمد:
 -1بين استراتپی ايرنا و موقعيت رقابتی موثر در شبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -2بين ساختار سازمانی ايرنا و موقعيت رقابتی موثر در شبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -3بين فرهنگ سازمانی ايرنا و موقعيت رقابتی موثر در شبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -4بين تکنولوپی اطالعات ايرنا و موقعيت رقابتی موثر در شبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -5بين قابليت های نيروی انسانی ايرنا و موقعيت رقابتی موثر در شبکه مجازی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -6بين دانش سازمانی ايرنا و موقعيت رقابتی موثر درشبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -7بين وضيت سيستم ها و روش های ايرنا و موقعيت رقابتی موثر در شبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
 -8بين ارکان هفت گانه خبرگزاری و برخورداری از موقعيت رقابت درشبکه مجازی جهانی تفاوت معناداری وجود دارد.
تجزيه و تحليل دادهها و تدوين استراتژي
پس از آزمون فرضيههاي تحقيق و تأييد وجود فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب خبرگزاري جمهوري اسالمي ،براي تدوين
استراتژي ايرنا براي ورود به شبكه جهاني مجازي اقدامات زير انجام گرفت :
 -1با استفاده از روش انفجار مغزي و نظرخواهي كتبي از مديران و كارشناسان خبرة خبرگزاري كه پرسشنامه را تكميل كرده بودند،
فهرست فرصتها ،تهديدها  ،نقاط قوت و نقاط ضعف خبرگزاري تهيه گرديد و «استراتژيهاي رقابتي پيشنهادي» گردآوري شد.
 ،بررسي راهكارهاي تقويت  -2SWOTخبرگان براي « بحث گروهي »دعوت شدند و در  10كارگاه تحليل استراتژيك و تحليل
مزيت رقابتي خبرگزاري انجام شد و امكان اجراي راهكارهاي پيشنهادي تحليل گرديد.
 -3نتايج بررسي ميداني و نتايج جلسات كارگاه تحليل استراتژيك براي تحليل و ارائه راه حل براي تعداد محدودتري از خبرگان كه
 15نفر بودند ارسال و از آنان خواسته شد تا در مورد استراتژي پيشنهادي تصميمگيري نمايند .نظرات اين افراد ،پس از دريافت
جمعبندي شد و براي همه آنها ارسال گرديد و از آنان خواسته شد كه مجدداً در اين خصوص نظر دهند .پس از  4بار تكرار اين
فرايند  ،خبرگان به اجماع رسيدند و «استراتژي رقابتي خبرگزاري براي ورود به شبكه مجازي جهاني» تدوين شد .نتيجه نهايي كه
و بيانيه استراتژي است و به شرح ذيل جمع بندي شد WOT :تحلبل
رسالت و ماموريت ايرنا از آنجا كه دسترسي به اطالعات صحيح ،كافي و بهنگام مبناي تصميم گيري درست و اقدام صحيح است و
آموزههاي ديني و مصالح ملي و سابقة تاريخي كشور نيز آگاهي را مبناي توسعه پايدار  ،رفاه و رستگاري ميداند ،رسالت ايرنا
عبارت است از « اطالعرساني خبري به افکار عمومی و جامعه جهاني »  .بر اساس رسالت و مأموريتي كه ايرنا دارد و با توجه به
انتظارات موجود از خبرگزاري ،چشمانداز مطلوب ايرنا در آينده ترسيم ميشود .اين چشمانداز ،وضعيتي است كه خبرگزاری
ميخواهد در آينده داشته باشد .از ديد تحول سازماني ،ايرنا بايد در همه ابعاد خود متحول شود تا تصوير مطلوب ايرنا آن باشد كه

شايسته ايرنا است .چشمانداز مطلوب ايرنا در نمودار بعدي ارائه ميشود.
ايرنا براي رسيدن به يك سازمان اطالعرسان مورد اعتماد در شبكه مجازي خبررساني جهاني بايد از سطح يك ،يعني دارا بودن
امكانات تكنولوژيكي ،بهره مندي از فرهنگ سازماني نوآور ،يادگيرنده و رقابتي ،ساختار مناسب سازماني  ،هماهنگ و انعطافپذير،
سيستم دانشي و اطالعاتي بهنگام و نيروي انساني نوآور ،اثربخش و معرفتپذير و سيستم برنامهريزي و آموزشي خود تنظيم عبور
نموده و به سطح  2برسد  .در مرحله مطلوب مياني ،ايرنا بايد با توليد و توزيع انواعي از اطالعات براي « بخش خاصي از
مخاطبان» و« ائتالف با سازمانهاي خبري منطقهاي و اسالمي» به سمت مطلوب شدن براي ائتالف و اتحاد حرفهاي در جهان پيش
برود .رسيدن به اين مرحله ،ايرنا را به عنوان سازماني مطلوب و داراي مزيت رقابتي باال به عنوان مجموعهاي اطالعرسان و
داراي تواناييهاي خاص به شبكه مجازي گردش خبر جهاني ميبرد .زمينههاي حضور در آن مرحله ،به نقاط قوت و ضعف ايرنا
برميگردد.
SWOTتحليل
نقاط قوت ايرنا
نقاط قوت ايرنا به شرح زير است :
 -1گسترش دامنه فعاليت به امور مطبوعاتي و راهاندازي يك مؤسسه مطبوعاتي بزرگ.
 -2تأسيس دانشكده خبر و توجه به آموزش .
 -3توسعه روابط با خبرگزاريهاي بينالمللي و سازمانهاي منطقهاي.
 -4اثرگذاري در رسانههاي كشور و تقويت اطالعرساني
 -5اثرگذاري و كمك به تصميمگيري مديران عالي كشور با اطالعرساني دقيق و بهنگام
 -6شناساندن خود به افكار عمومي و پيدا كردن جايگاه نسبي ويژه
 -7فعاليت پوياتر در صحنه خبري و گسترش قدرت ريسك در ايرنا
 -8گسترش نمايندگيها و دفاتر در مناطق مختلف كشور و مناطق خبرخيز جهان
 -9وجود افراد و همكاران تحصيلكرده و باسابقه
 -10وجود نيروي انساني جوان و داراي قابليت آموزش و بازسازي .
نقاط ضعف ايرنا
در آزمون فرضيههاي تحقيق مشخص شد كه ايرنا از « وضع مطلوب » فاصله زيادي دارد و در ابعاد ساختار ،فرهنگ ،دانش
سازماني ،سيستمها و روشها ،تكنولوژي ،نيروي انساني و استراتژي ضعفهاي جدي دارد .در آزمون فرضيهها ،اولويت بهبود در
مؤلفههاي اين ابعاد نيز توسط خبرگان مشخص گرديد .برخي ديگر از نقاط ضعف كه مورد تأكيد خبرگان بود ،ذكر ميگردد:
 -1حاكميت دروازهبانان و امضاءكنندگان خبر بر انتشار اخبار.
 -2خود سانسوري خبرنگاران .
 -3بيتوجهي يا كمتوجهي به برخي رويدادها در جامعه كه تابع رسمي و دولتي بودن سازمان ايرناست.
 -4ضعف در تحليل و آيندهنگري در اطالعرساني حرفهاي .
 -5سازمان خبرگزاري همانند يك اداره دولتي عمل ميكند ،نه يك سازمان اطالعرساني .
 -6بهرهوري نيروي انساني پايين است.
 -7انگيزش كاركنان ضعيف است و در سازمان به اين امر توجه نميشود ،يا امكانات الزم براي ايجاد انگيزه را ندارد.
 -8ضعف در برنامهريزي وجود دارد.
 -9عدم شناخت حوزههاي فني و اجرايي از اطالعرساني و پشتيباني ناكافي از شبكه توليد و توزيع خبر .
 -10كمبود اعتبارات مالي و محدوديتهاي بودجهبندي دولتي .
 -11اثربخش نبودن آموزشهاي ارائه شده .
 -12استفاده نامناسب از توان تخصصي كاركنان و ضعف در مديريت منابع انساني.
 -13ضعف نظارت و ارزيابي عملكرد دفاتر ومراكز .
 -14عدم وجود نظام خود ارزيابي در سازمان ايرنا.
فرصتهاي ايرنا
فرصتهاي موجود براي فعاليت خبرگزاري در شبكه مجازي خبر جهاني عبارتند از :

 -1تاكيد مسؤوالن نظام و مقامات اثرگذار بر تقويت اطالعرساني صحيح در كشور
 -2شناسايي ايرنا از سوي مردم كشور
 -3وجود همكاري با خبرگزاريهاي خصوصي و مطبوعات كشور
 -4تاكيد برنامه سوم توسعه كشور بر تقويت اطالعرساني
 -5رواج استفاده از اينترنت در قشر تحصيل كرده كشور
 -6آزادي ورود (عدم ممانعت رقبا) به شبكه مجازي اطالعرساني
 -7امكان ايجاد همكاري ،ائتالف و اتحاد با خبرگزاريهاي كشورهاي اسالمي و كشورهاي در حال توسعه و آسيائي
 -8افزايش توجه به اخالق در اطالعرساني در جهان و توزيع اطالعات مسؤوالنه
 -9دسترسي ايرنا به صحنههاي خبرساز در منطقه
 -10گرايش به ايجاد اتحاديههاي حرفهاي خبري در كشورهاي اسالمي و آسيائي
تهديدهاي ايرنا
تهديدهاي موجود براي فعاليت ايرنا در شبكه مجازي خبر جهاني عبارتند از :
 -1موانع فرهنگي استفاده از اينترنت در كشور
 -2حضور رقباي قوي با حجم فعاليت بسيار زياد در شبكه مجازي گردش خبر
 -3قابليتهاي باالي نيروي انساني سازمانهاي خبري بينالمللي
 -4متمايز ندانستن حرفه خبري از ساير حرفهها در منظر دولتمردان كشور
 -5سرمايهگذاري سنگين ساير كشورها در اطالعرساني
 -6توان بسيار باالي تكنولوژيك سازمانهاي خبري بين المللي.
 -7پيشرفت بسيار سريع حرفهخبررساني و ناكارآمد شدن روشهاي سنتي
 -8شكلگيري خبرگزاريهاي خصوصي در كشور
 -9گستردگي مطبوعات كشور و دسترسي آنان به منابع اطالعاتي
 -10بينش سياستگذاران خبري كشور مبني بر استفاده از خبرگزاري براي تبليغ سياسي
 -11نبودن شأن و جايگاه مناسب براي خبرگزاري نزد مسؤولين دستگاهها و نهادهاي اجرايي
 -12مشكل بودن اصالح نگرش دولتمردان
 -13وجود نظام نامناسب تخصيص منابع در كشور
 -14نبود آيندهنگري و ضعف برنامهريزي براي اطالعرساني در شبكه دولتي
 -15عدم اعتماد مخاطبين به صحت و كامل بودن اخبار ايرنا
 -16ضعف زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي در كشور
 -17عدم امكان رواني و مالي اكثر مردم كشور براي استفاده از اينترنت
 -18نبود دانش و مهارت الزم براي استفاده از اينترنت در ميان بهرهوران
 -19مقبوليت خبرگزاريهاي بينالمللي در اكثر جمعيت جهان
 -20باال رفتن توقع مردم كشور از اطالعرساني و رجوع آنها به منابع خبري بينالمللي
 -21فرار مغزها از كشور و مشكل دسترسي به نيروي انساني با قابليتهاي استاندارد جهاني
 -22وجود انبوه اطالعات قابل دسترس و توسعه يافتگي اطالعرساني
 -23وجود انحصار نسبي در منابع و منشاءهاي خبري در كشور

SWOTتحليل ماتريس
با توجه به اينكه استراتژيهاي ايرنا بايد در جهت استفادة بيشتر از فرصتها ،كاهش آسيب تهديدها  ،كاهش SWOTدر تحليل ماتريس

در تعامل با يكديگر ،نتايج زير در مورد استراتژي بدست آمد SWOTضعفها و استفادة بيشتر از قوتها باشد ،پس از تحليل عناصر
:
• تعامل فرصتها و نقاط ضعف  :در تحليل نقاط ضعف  ،همانطور كه در آزمون فرضيهها مشخص گرديد و شواهد موجود نيز نتايج
آن را تأييد ميكند ،ايرنا براي استفاده از فرصتهاي موجود ،توانايي الزم را ندارد و براي رسيدن به اين هدف ،چارهاي جز
توانمندسازي سازماني و كاهش نقاط ضعف ندارد .بنابراين در تعامل فرصتها و ضعفها ،استراتژي مسلط ايرنا ،توانمندسازي
سازماني است.
• تعامل فرصتها و قوتها :در تحليل قوتها ،با توجه به قابليتهاي موجود و بر اساس شواهد ،ايرنا ميتواند به توسعة اطالعرساني
در اينترنت اقدام كند و كارهاي انجام شده را بيشتر توسعه دهد .با توجه به وجود خالء در برخي بخشهاي بازار خبر ،با تمركز بر
اخبار و اطالعات خاص ،ايرنا ميتواند براي خود مزيت رقابتي ايجاد نمايد .با توجه به اينكه بسياري از خبرگزاريهاي منطقهاي
وضعيت مشابه ايرنا دارند ،ميتوان با ايجاد اتحادهاي منطقهاي و يا اتحادهاي موضوعي با ساير خبرگزاريها ،موقعيت رقابتي ايرنا
را تقويت نمود .در نهايت ،در تحليل قوتها به نتيجه ميرسيم كه قوتهاي موجود براي استفادة بهينه از فرصتها كافي نيستند و
توانمندسازي سازماني مؤثرترين استراتژي براي بهرهگيري از فرصتها است.
• تعامل تهديدها و ضعفها  :در تحليل نقاط ضعف و تعامل آن با تهديدها ،نتيجه ميگيريم كه در وضع موجود ،تهديدها بر ايرنا
چيرگي كامل دارند و تنها راه خروج از دام تهديدها  ،توانمندسازي سازماني است.
• تعامل تهديدها و قوتها  :در تحليل قوتها و تعامل آن با تهديدها ،ميتوان گفت كه ايرنا ميتواند با تمركز بر بخشهاي خاصي از
مخاطبين و تمركز بر اخبار و اطالعات خاص و همچنين اتحاد با خبرگزاريهاي خصوصي و مطبوعات(اتحاد داخلي) قابليتهاي
رقابتي خود را ارتقاء داده وتا از تهديدها كمترين آسيب را ببيند.
با توجه به چشمانداز مطلوب ايرنا كه به وضعيت ايرنا در آينده و در يك طيف زماني ميپردازد ،دستيابي به آن چشمانداز ،منوط به
برنامهريزي صحيح و اتخاذ استراتژي متناسب با هر هدف است .در واقع براي هر هدف بلندمدت بايد استراتژي خاص آن را تدوين
و دنبال نمايد.
حضور در شبكه مجازي گردش خبر جهاني نشان ميدهد كه براي رسيدن به قابليت مؤثر در شبكه مجازي گردش خبر جهاني ،
استراتژي توانمندسازي سازماني به عنوان استراتژي مرحلهاي مورد توجه قرار ميگيرد .
اين مرحله در گرو اصالح و بهبود مؤلفههاي اركان 7گانه سازمان و توزيع گسترده تر اطالعات از طريق اينترنت است  .اتخاذ
استراتژي همكاري و هماهنگي با ساير سازمانهاي رسانهاي و همكاري با مطبوعات و دستگاههاي اطالعرساني براي هماهنگي و
استفاده مشاع از امكانات و تالش براي ايجاد يا تقويت ائتالفها و اتحاديههاي حرفهاي و خبري منطقهاي ،زمينه را براي
استراتژيهاي نهايي يعني انتشار بخشهاي خاص و پرمشتري اخبار با تمركز بر بخشهاي خاص مخاطبان صورت ميگيرد .اين
توانايي ،سازمان و تشكيالت ايرنا را داراي قابليت رقابت بهتري خواهد كرد كه ايجاد ائتالف ،همكاري و اتحاد حرفهاي در سطح
شبكه مجازي گردش خبر جهاني را ممكن ميسازد .رسيدن ايرنا به اين مرحلة مطلوب ،استراتژي رقابتي خبرگزاري در شبكه
مجازي گردش خبر جهاني تعريف و تعبير ميگردد.
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