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مقایسه شاخص های کارآمدی سه خبرگزاری  داخلی
)مطالعه موردی؛ ایرنا، ایسنا و ایلنا(

چکیده:

   این تحقیق به لحــــاظ روش کمی و به لحاظ هدف کاربردی و به دنبال شناســــایی 
و مقایسه شاخص های کارآمدی ســــه خبرگزاری  داخلی است. روش تحقیق کمی- 
پیمایشی و شــــیوه جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشــــنامه جامع محقق ساخته 
است، نمونه آماری نیز به تعداد 90 نفر از کارکنان سه خبرگزاری و با شیوه تصادفی 
ساده انتخاب شده اســــت. یافته ها و نتایج تحقیق پس از انجام آزمون های تجزیه، 
تحلیل آمار توصیفی و استنباطی نشان داد: نیازســــنجی خبری مخاطبان، مهم ترین و 
پرکاربردترین مؤلفه کارآمدی خبرگزاری ها و شایسته ساالری و حفظ نیروهای داشتن 
نیروی ماهر و کاردان و شفافیت در خبررســــانی، کم کاربردترین مؤلفه کارآمدی سه 
خبرگزاری است و براســــاس ضرایب و میانگین رتبه های کارآمدی: خبرگزاری ایسنا 
با کســــب باالترین نمرات، خبرگزاری اول )کارآمدترین(، خبرگزاری ایرنا با کســــب 
نمرات متوســــط، خبرگزاری دوم )کارآمدتر( و خبرگزاری ایلنا با کسب نمرات کم تر، 

خبرگزاری سوم )کم کارآمدترین( رتبه بندی شد.
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مقدمه و بیان مسئله
ایران صد سال بعد از تأســـــیس اولین خبرگزاری در جهان، در سال 1934 
پارس  اولین خبرگزاری شـــــد. خبرگزاری  میالدی )1313شمســـــی( صاحب 
زیر نظر وزارت خارجه آن زمان شکل گرفت. در ســـــال 1357 پارس به ایرنا 
)خبرگزاری جمهوری اســـــالمی( تغییر نام داد و تاکنـــــون بیش از30 دفتر در 

سراسر جهان دایر کرده است )رمضانی،1394: 4(.
ایران را مورد توجه  به طور کلی می توان دو موج بزرگ خبرگزاری سازی در 
قرار داد، موج اول از فعال شدن خبرگزاری ایسنا تا تصویب آیین نامه منع تأسیس 
خبرگزاری در نهادهای دولتی )137۸ - 13۸9( را شـــــامل می شـــــود که در 
این دوره، پانزده خبرگزاری در فواصل زمانی مختلف، موفق به کســـــب مجوز 

می شوند و موج دوم از سال ۸۸ آغاز شده است )مقدسی،1396: 12(.
از طرفی در دهه 1990 فناوری اطالعات و ارتباطات بر شیوه های ذخیره و 
بازیابی اطالعات در محیط  های شبکه ای مانند اینترنت تأثیر بسیاری گذاشت. از 

این رو خبررسانی و به ویژه توسعه خبرگزاری ها نیز متحول شد.
در حال  می دهـــــد خبرگزاری هایی که  اجازه  ارزیابی کارآمدی خبرگزاری ها 
ارزیابی کنند و  به صورت جامع  را  اجرای فعالیت رسانه ای هســـــتند، عملکرد 
به صورت سیســـــتماتیک و نظام مند جایگاه و موقعیت خویش را در بازار رسانه 
تشخیص دهند و دقیقًا موانع پیشرفت را شناسایی و تغییرات و تنظیمات الزم 

را اجرا و منابع مورد نیاز برای رسیدن به مراحل بعدی را تعیین کنند.
بدین ترتیـــــب در این تحقیق با روش کمی  ضمن آزمـــــودن نظریه کارآمدی 
خبرگزاری های داخلی، به دنبال آن هستیم تا بدانیم: سه خبرگزاری مورد مطالعه 
کدام شـــــاخص های کارآمدی را دارا هستند؟ مقایسه شاخص های کارآمدی سه 
خبرگزاری با هم ؟ رتبه بندی ســـــه خبرگزاری داخلی ایلنا، ایرنا و ایسنا با هم از 

نظر شاخص های کارآمدی چگونه است؟ 

سؤاالت و فرضیه های پژوهش
سؤاالت پژوهش

سؤال اصلی: آیا شاخص های کارآمدی در سه خبرگزاری یکسان است؟
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سؤاالت فرعی 
ایرنا و ایسنا(  آیا میزان هدفمندی خبرگزاری در ســـــه خبرگزاری )ایلنا،   -

یکسان است؟
- آیا میزان پاسخگویی به مردم در سه خبرگزاری یکسان است؟
- آیا نیازسنجی خبری مخاطبان در سه خبرگزاری یکسان است؟

- آیا صداقت در خبررسانی در سه خبرگزاری یکسان است؟
- آیا شفافیت در خبر رسانی در سه خبرگزاری یکسان است؟

- آیا شایسته ساالری و حفظ نیروها در سه خبرگزاری یکسان است؟
به شکل  آیا تخصیص وظایف )درست و عادالنه( در ســـــه خبرگزاری   -

یکسان  است؟
- آیا قابلیت چند رسانه ای بودن در سه خبرگزاری یکسان است؟

- آیا پیشتازی و اول بودن در خبررسانی در سه خبرگزاری یکسان است؟
فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی: 
-شاخص های کارآمدی در سه خبرگزاری یکسان است.

فرضیه های فرعی:
- میزان هدفمندی خبرگزاری در سه خبرگزاری )ایلنا، ایرنا و ایسنا( یکسان 

است.
- میزان پاسخگویی به مردم در سه خبرگزاری یکسان است.
- نیازسنجی خبری مخاطبان در سه خبرگزاری یکسان است.

- صداقت در خبررسانی در سه خبرگزاری یکسان است.
- شفافیت در خبررسانی در سه خبرگزاری یکسان است.
- تخصصی عمل کردن در سه خبرگزاری یکسان است.

- شایسته ساالری و حفظ نیروها در سه خبرگزاری یکسان است.
به پرسنل در سه خبرگزاری یکسان  - تخصیص وظایف درست و عادالنه 

است.
- قابلیت چند رسانه ای بودن خبرگزاری در سه خبرگزاری یکسان است.

- پیشتازی و اول بودن در خبررسانی در سه خبرگزاری یکسان است.
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مبانی نظری پژوهش
   پیشینه پژوهش

جهت تبیین بهتر موضوع پژوهش می تـــــوان به مرور و نقد تحقیقات انجام 
شـــــده پرداخت. در تحقیقات داخلی؛ منصوری و سرابی )13۸9( نشان دادند 
که بین دو خبرگزاری ایرنا و واحد مرکزی خبر از لحاظ ماهیت اخبار توســـــعه، 
داشتن نگاه انتقادی به برنامه ها و طرح های توسعه ای، ارائه سابقه موضوعات و 
طرح ها، تفاوت معنی دار نیست اما به لحاظ تأ کید بر نیازهای مردم و پیش بینی 

نیازهای آینده مخاطب، تفاوت معنی داری است.
فیروز دیندار و فرنوش )13۸9( در بررسی وضعیت و کارکرد خبرگزاری های 
ایران نشان داد که درحال حاضر بیش از 40 خبرگزاری در ایران فعالیت دارند 
که پس ازبررســـــی ها و مطالعه هرکدام از آن ها می توان گفت 70درصد از کل 
به کار کرده اند.  آغاز  و  تأســـــیس  تا 13۸4  خبرگزاری ها طی سال های 1376 
خوانچه ســـــپهر و همکاران )1390( نشـــــان دادند که هر کدام از نظام های 
از ســـــاختارهای محیطی خاصی  از کشور،  مدیریت رسانه در داخل و خارج 
تبعیت می کنند و عوامل محیطی نقش مهمی در شـــــکل دهی به مدیریت رسانه 
دارند. رضائیان و همکاران )1390( در طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن 
عملکرد در شبکه خبر سیما نشان داد که شـــــاخص های؛ خلق ارزش عمومی، 
ظرفیت عملیاتی و توسعه پشتیبانی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند  و تفاوت 
معنی داری بین آنها وجود دارد. خواجه ئیـــــان )1390( در ارائه الگوی مدیریتی 
مطلوب در رسانه نشان داد که مدل شامل سه ســـــطح بهره وری، سودآوری و 

عملکرد، دو محورکارآیی و اثربخشی و دو محیط داخلی و خارجی بود.
 EFQM عباســـــی )1392( در بررسی بومی ســـــازی مدل تعالی عملکرد
در رســـــانه ملی نشـــــان داد که ارزش های محوری مدل EFQM فراگیرتر از 
ارزش های محوری فعالیت سازمان صداوسیما در حال حاضر است؛ و تکریم 
ذی نفعان پراهمیت ترین ارزش و توســـــعه شـــــراکت ها کم اهمیت ترین ارزش 
هســـــتند. ناصری طاهری و همکاران )1394( در مطالعه تطبیقی عملکرد دو 
طیف رسانه ای جریان ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری نشان داد که ایسنا 
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پیشتازی جریان سازی خبری را بر عهده داشته و در کنار آن بی بی سی فارسی و 
روزنامۀ شرق در زنده نگاه داشتن این جریان خبری نقش داشته اند. 

در مقابل، خبرگزاری فارس، روزنامه کیهان و خبر صداوســـــیما در ابتدای 
شکل گیری جریان خبری، سکوت و پس از ایجاد جریان خبری به این موضوع 
وارد شدند. تأخیر در ورود، رویکرد انفعالی، زاویه نگاه حکومتی و زبان رسمی 
تأثیر چندانی در مدیریت  نتوانند  این طیف  مهم ترین عواملی بود که باعث شد 

این جریان خبری داشته باشند.
حسنلو )1395( در بررســـــی میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای 
اعتمادسازی نشان داد که از بین 543 خبر بررسی شده، فقط 17 خبر )3.13 
درصد از کل اخبار بررسی شده(، دارای ارتباط زنده تصویری با خبرنگار شبکه 
خبر بودند. نعمتی آزاده )1396( در بررسی میزان رازگونگی متون خبری فارسی 
و انگلیسی نشان داد که این دو روزنامه مؤلفه های گفتمان مدار و جامعه شناختی 

را از جنبه صراحت و پوشیدگی به طور یکسان استفاده نکرده اند.
تنها تحقیقی که از لحاظ موضوع و متغیرها تـــــا حدودی با تحقیق حاضر 
مطابقت داشـــــت تحقیق علیرضا عبداللهی نـــــژاد )1392( با عنوان »الگوی 
مطلوب فعالیـــــت حرفه ای خبرگـــــزاری در ایران از دیـــــدگاه صاحب نظران و 
دســـــت اندرکاران مطالعه تطبیقی ســـــاختار و عملکرد خبرگـــــزاری ایرنا با 
رویترز، آسوشـــــیتدپرس، خبرگزاری فرانســـــه و خبرگزاری ملی هند« است که 
پژوهش حاضر به روش کیفی )ترکیبـــــی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمقی با 

صاحب نظران و دست اندرکاران رسانه ای ایران( انجام شده است.

تعاریف و مفاهیم 
   کارآمدی

اصطالح »کارآمدی« بيشـــــتر در ســـــه قلمرو مديريت، اقتصاد و سياست 
کاربرد دارد، اين اصطالح به اثربخشـــــی، نفوذ، کفايت، قابليت، و لياقت معنا 
می شـــــود؛ در تعريفي ديگر کارآمدی با کارآيی مترادف شده و اين گونه تعريف 
گردیده است: »قابليت و توانايی رسيدن به هدف های تعيين شده و مشخص« و  
سنجش مقدار کارآيی از طريق مقايسه مقدار استاندار با هدف يا مقدار کيفيتی 
که عماًل به دست آمده صورت می گيرد. مثاًل توليد واقعی با توليد مورد هدف و 
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يا زمان مصرف شده با زمان پيش بينی شده مقايسه می شود )آقابخشی، 13۸3: 
.)23

از ديدگاه سيمور ليپســـــت كارآمدى عبارت اســـــت از تحقق عينى يا توان 
سيستم در تحقق كاركردهاى اساســـــى، به گونه اى كه اكثريت مردم و گروه هاى 

قدرتمند درون نظام آن را عينًا مشاهده كنند )ذوعلم، 13۸3: 45(. 
 همچنین می توان کارآمدی را به معنای »موفقيت در تحقق اهداف با توجه 
به امکانات و موانع« تعريف نمود؛ از اين رو کارآمدی هر پديده براســـــاس سه 
شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن پديده مشخص می شود. هر قدر پديده ای 
با توجه به سه شـــــاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار 

کارآمد است.

کارآمدی رسانه ها
برای کارآمدکردن رســـــانه ها جریان اصلی و مســـــلط و همسو کردن آنان با 
آمال، نیازها و آرزوهای شهروندان فرایند آشنازدایی ضروری است. »آشنازدایی 
یعنی با نگاهی نو و متفاوت به ارزیابی نقش ها و کارکردهای رسانه ها مبادرت 
کرده و موارد تا به حال آشنا و بی جهت جا خوش کرده، غریبه شمرده شوند«. 
رســـــانه های اصلی کشـــــورمان بیش از آنکه بســـــتری برای بازتاب کنش ها و 
واکنش های شهروندان باشند به وســـــیله ای تبلیغاتی برای بیان آمال و آرزوهای 

حاکمان تبدیل شده اند. 
نسبت بین »شـــــهروندان و رسانه« و »حاکمان و رســـــانه« در کشور به هم 
خورده و نامتعادل شده است. فلسفه ذاتی رســـــانه نظارت فراگیر بر اصحاب 
قدرت از طریق ایجاد پل ارتباطی بین شـــــهروندان و حاکمان و پاسخگو کردن 

آنان بوده است )اسعدی، 1396: 23(.
کارآیی: مفهومی است که هزینه منابع صرف شده در فرایند کسب هدف را 
ارزیابی می کند. بدین صورت که مقایسه خروجی ها بدست آمده با ورودی های 
هزینه  ســـــنجش کارایی  برای  را مشخص می کند.  میزان کارایی  مصرف شده 
تأمین منابع انسانی، استفاده از تجهیزات، نگهداری تسهیالت و نرخ بازگشت 
سرمایه و نظایر آن مورد مالحظه قرار می گیرد. در این تعبیر از کارایی، کاراترین 
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سرپرست کسی است که واحدش بتواند با کمترین هزینه مواد و دستمزد روزانه 
کار کند.

اثربخشی: اثربخشی با توجه به میزان همسو بودن فعالیت فعلی با هدف من 
سنجیده می شود. افزایش اثربخشی به این معناست که فعالیت های من، بیش از 

گذشته با هدف های من همسو است )اسعدی، 1396: 24(.

تعریف خبرگزاری
دکتر معین در فرهنگ خود برای واژه »خبرگـــــزاری« یک تعریف کلی و تا 
حدی مبهم عرضه می کند. او می نویسد: »خبرگزاری اداره و مؤسسه ای است که 

خبرها را کسب و منتشر می کند«. 
 هر چند در این تعریف بین ســـــازمان خبرگزاری و دیگر مؤسسات خبری 
تا  اما در فرهنگ عمید  و اطالع رسانی هیچ گونه مرزبندی مشاهده نمی شـــــود 
این مرز روشن است. که بر اساس آن، تعریف خبرگزاری یعنی »اداره  حدودی 
یا بنگاهی که خبرهای دنیا را با وســـــایل مختلف جمـــــع آوری می کند و برای 

روزنامه ها و سایر مؤسسات می فرستد« )نادری گیسور،1391: 399(.
 خبرگزاری در زبـــــان التین بـــــا واژه هایی چون »پرس ایجنســـــی یا نیوز 

ایجنسی«1بیان می شود )نادری گیسور،1391: 399(.
است:  شده  تعریف  چنین  خبرگزاری  »بریتانیکا«  دایره المعارف  در  همچنین 
خبرگزاری سازمانی اســـــت که گزارش های خبری را برای روزنامه ها، نشریات، 
ایستگاه های رادیو و تلویزیونی و دیگر کاربران تهیه می کند اما نمی تواند اخبار 
را برای مشترکان خود چاپ و منتشـــــر کند. در این تعریف بر گردآوری اخبار 
توســـــط خبرگزاری ها تاکید شده و به دیگر وظایف آن اشـــــاره ای نشده است 

)نادری گیسور،1391: 400(.

معرفی خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا(
ســـــرواژه »ایرنا«3 شناخته  با  بیشتر  اســـــالمی«2؛ که  »خبرگزاری جمهوری 
می شـــــود، نام خبرگزاری رسمی  دولت جمهوری اســـــالمی ایران است. نام آن 
1 Press agency & News Agency
2 Islamic Republic News Agency
3 IRNA
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پیش از انقالب ایـــــران 1357»ایران پارس« بود. خبرگزاری پارس در ســـــال 
1313 خورشیدی بنیان گذاری شـــــد. امروزه خبرگزاری ایرنا با ۸5 سال سابقه 
)تاریخچه،  می آید  حساب  به  خبررسانی ایران  آژانس  ریشه دارترین  خبررسانی، 

سایت ایرنا ،2020(.
بیش  و  مراکز استان ها و شهرستان ها  در  نمایندگی  دفتر  ایرنا هم اکنون 60   
از 30 دفتر در سراســـــر جهان دارد در نتیجه این خبرگزاری امروزه اخبار ایران 
و سراسر جهان )تولید و انتشـــــار خبر، گزارش، نقد، مصاحبه و عکس خبری 
برای استفاده نشریات و سازمان های داخلی روی خروجی های خود  را  آنالین( 

قرار می دهد. 
 در بخشی از تاریخ پویش خبری ایرنا، خبرگزاری با افت و خیزهایی همراه 
بوده است و آن را باید ناشی از تالش برخی گروه ها و دسته های سیاسی دانست 
که برای دســـــت یابی به منافع و اهداف گروهی، از خبرگزاری رسمی دولت به 
عنوان رسانه ای باندی و تریبونی تک سویه بهره جســـــتند، اما بیشتر نیرو های 
متخصص سازمان تا حد امکان به ارزش ها و فعالیت های حرفه ای خود وفادار 

ماندند. شعار این خبرگزاری ؛ سرعت، صحت و دقت است.

معرفی خبرگزاری دانشجویان ایران) ایسنا(
»خبرگزاری ایســـــنا«1، مخفف؛ »خبرگزاری دانشـــــجویان ایران«2؛ یکی از 
خبرگزاری های فعال در ایران اســـــت که در 13آبان 137۸ )4 نوامبر 1999( 
آغاز به کار کرد. گزارشـــــگران و تحریریه این خبرگزاری عمومًا دانشـــــجویان 
رشـــــته های مختلف در دانشگاه های ایران هســـــتند و تعداد زیادی از آنان، به 
تأسیس )137۸–13۸4(  دوران  می کنند. بر خالف  فعالیت  داوطلبانه  صورت 
در شرایط فعلی بسیاری از خبرنگاران ایسنا دیگر دانشجو نیستند. ایسنا با جذب 
کمک های مالی از دولت و نیز با حمایت تشـــــکیالتی جهاد دانشگاهی فعالیت 

می کند. 
 شعار اصلی این رسانه »هر دانشـــــجو، یک خبرنگار« و »هر ایده یک خبر« 
است. ایسنا، نخســـــتین خبرگزاری غیررســـــمی ایران و نیز نخستین خبرگزاری 
1 ISNA
2 Iranian Students’ News Agency
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ایران است که در سال 1379 به صورت رایگان بر روی اینترنت قرار گرفت و 
دسترسی به اخبار آن برای همه مخاطبان آزاد شد.

به اسفند ماه 137۸  ایران )ایسنا(  اولیه تأسیس خبرگزاری دانشجویان  ایده 
اوایل  از تشکیل »سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی« در  بر می گردد که پس 
همان سال مقرر شد تا این سازمان، برای خود نشـــــریه ای داشته باشد، اما در 
فرآیند انتشار این نشریه و در جســـــتجوی فرم بهتر فعالیت رسانه ای، پیشنهاد 
دانشگاهی  به رییس وقت جهاد  فاتح  ابوالفضل  از ســـــوی  تاسیس خبرگزاری 
)علی منتظری( و ســـــپس وزارت ارشاد داده شـــــد که نهایتًا مجوز آن به دلیل 
فقدان قانون خبرگزاری های خصوصی یـــــا نیمه دولتی در آن زمان تحت عنوان 

موسسه ی فرهنگی خبری صادر شد. 
ایسنا، برای نخستین بار خبرگزاری را از رسانه با واسطه به رسانه بی واسطه، 
دانشجویان رشـــــته های مختلف را به عنوان خبرنگار و هر اندیشه را یک خبر 
معرفی کرد و اخالق رســـــانه ای و مدل دروازه بانی خـــــاص خود را وضع کرد 

)بخش درباره ما سایت خبرگزاری ایسنا، 1399(.

معرفی خبرگزاری کار ایران ) ایلنا(
»خبرگـــــزاری کار یا ایلنا«1؛ مخفـــــف ؛ »خبرگزاری کار ایـــــران«2، یکی از 
خبرگزاری های رســـــمی ایران است که از تاریخ پنجم اســـــفند ماه سال 13۸1 
شروع به فعالیت کرده است. ایلنا از خبرگزاری های غیردولتی در ایران محسوب 
می شود که تحت حمایت خانه کارگر جمهوری اسالمی ایران فعالیت خود را آغاز 

کرد.
در ابتدای فعالیتش، خبرگزاری کار، اخبـــــار برخوردهای نهادها با هواداران 
ســـــندیکاهای کارگری را پوشـــــش مـــــی داد؛ این موضوع خصوصـــــًا پس از 
راه اندازی سندیکای کارگران شـــــرکت واحد تهران، بیشتر عیان شد. خبرگزاری 
کار ایران در میان همه خبرگزاری های تازه تأســـــیس استقالل بیشتری نسبت به 
از  ایسنا بخش عمده ای  ایلنا و  حکومت داشت. فروردین 13۸5 اعالم شد که 

1 ILNA
2 Iran Labour News Agancey
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نیروهای خود را به بهانه تعدیل و در واقع برای جلب نظر دولت اخراج کرده اند 
و در ترکیب پرسنل خود تعییرات گسترده ای را به وجود آورده اند. 

ایلنا کـــــه در گیـــــر و دار تغییر مدیریتی قرار داشـــــت، ناگهـــــان با طرح 
شکایت وزارت علوم به دلیل پوشـــــش دادن اخبار اعتراضات دانشجویی فیلتر 
شـــــد. فیلترینگ ایلنا، توقیف رسمی آن از ســـــوی قوه قضاییه تلقی شد و این 
خبرگزای نیز از ادامه فعالیت بازماند و در سال  90 مجدد به کار خود ادامه داد. 
از نقطه نظر دیگر تولد »ایلنا« نمادی از بســـــط جامعه مدنی در ایران است 
شاید تا قبل از تأسیس ایلنا حتی فكر كردن به تاسیس یك خبرگزاری خصوصی 
در جامعه سیاســـــی ایران امکان پذیر نبود؛ ولی ایلنا توانســـــت این انحصار و 

قشری گری در حوزه رسانه را بشکند.
جدول1، مشخصات کلی سه خبرگزاری ؛ ایلنا، ایرنا و ایسنا

نام
شعار آرمانی

نوع زبان 

اخبار
آدرس سایت 

خبرگزاری

رده 

الکسا1*

سایت در 

ایران

رده الکسا

سایت در 

جهان

تجاری یا 

دولتی

حوزه 

تخصصی 

اخبار

ایسنا

هر دانشجو، 

یک خبرنگار 

و هر ایده یک 

خبر

فارسی، 

عربی، 

انگلیسی، 

فرانسوی

http://

www.

isna.ir

2۸1476
----

--

وزشی و 

علمی، 

دانشجویی

ـد. ـدیمیکن ن هب ب رت ـی مل و ـی دردوسـطحجهان را اسـتکـهوبسـایتها ـا ی دن در ـرایوبسـایتها ب ـدی ن هب ب رت نظـام یـک 1*الکسـا
آن وخدمـات دارد ـرار آمریکاق ـای ی فرن ی کال در آن ـی فعل ـر مق کـه آمازوناسـت هشـرکت ب ه وابسـت سرويسـی ـوان عن )axelA(الکسـا
ـی ت رن ت ن ای ایگاههـای پ ـدی ن هب ب رت و وب رافیـک ت اطالعـات جمـعآوری سـرویس، ایـن از هـدف میشـود. ـه ارائ moc.axelA آدرس در
که شـب سـایتهای خـاص، الگوریتمهـای و اتی محاسـب ارهـای معی سـری یـک ـن گرفت نظـر در ـا ب کـه اسـت ازدیدهـا ب تعـداد نظـر از
کاوش چگونگـی ـا ب رابطـه در ـدی مفی ـات ی جزئ ـی حت و کـرده ـدی ن هب ب رت هـا آن شـدنصفحـات ـده دی ـزان ی م لحـاظ ـه ب وبرا ـی جهان
ـر ب ـهيـكسـایتنشـانمیدهـدکـه ب رت ـرای ب ایـنسـایت الکسـاعـددیاسـتکـه ـهمیدهـد.رنـک ارائ ـنصفحـات ی ـارمخاطب ت ورف
زده ـن تخمی ـدي ن هب ب رت نظـام ـن ای توسـط سـایت یـت وب محب ـزان ی م سـنجش و جسـتجو ایـج ت ن در سـایت نمایـش یـک، راف ت اسـاس
ـدگاناسـت. ن ن ی ـزدب ـودنسـایتن ـرب ـودنومقبولت یـکب راف اشـد،نشـانازپرت ـرب ـراييـكسـايتکمت ـنعـددب شـدهاسـت.هـرچـهای
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ایرنا
سرعت، 

صحت و 

دقت

فارسی، 

انگلیسی، 

عربی، 

ترکی، 

اسپانیولی، 

روسی، 

اردو، 

آلمانی،  

فرانسوی

https://

www.

irna.ir

دولتی793501
دولتی و 

بین المللی

------ایلنا

---

فارسی

انگلیسی

عربی

https://

www.ilna.

news

40919۸30
غیردولتی 

کارگری

صنفی و 

دانشجویی

نظریه ی مبنایی پژوهش
نظریه کارآمدی خبرگزاری های داخلی

مطالعه داده بنیـــــان در حوزه خبرگزاری داخلی یک نظریـــــه مبنایی را ارائه 
این نظریه: پنج مؤلفه اصلی؛ معیارهای کارآمدی خبرگزاری  داده، که بر اساس 
داخلی، معیارهای کارآمدی خبرگزاری برای جهانی شدن، عوامل )قابلیت های( 
درونی مؤثر برکارآمدسازی، عوامل )قابلیت های( بیرونی مؤثر بر کارآمدسازی، 
چالش های خبرگزاری ها )فرصت ها و تهدیدهای( باز مهم ترین سر شاخص های 

کارآمدی خبرگزاری های داخلی است )شکرگزار،1399(.
به مثابه يك  با توجه به جايگاه و كاركردهايش،  اين نظریه، خبرگزاری ها  در 
از شناسايی عوامل كليدی مؤثر  تبيين شده و پس  رسانه خبری و اطالع رسان، 
در مقياس ملی و جهانی، پيشـــــران های اصلی درحوزه های مختلف، توانمندی 
یافته ها  از بطن  ارائه و ســـــپس  و قابليت های كليدی یک خبرگزاری کارآمد را 
با تجزیه و تحلیـــــل دقیق نظرات نخبگان، شـــــرايط و مؤلفه ها، مدل و الگوی 
کارآمدسازی خبرگزاری های داخلی استخراج شـــــد که در ادامه شکل مدلی که 
در آن زیر شاخص های کارآمدی خبرگزاری های داخلی نیز مشخص شده، ارائه 
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می شود. گفتنی است، ســـــؤاالت و فرضیه های تحقیق براساس مؤلفه های این 
نظریه تهیه و تنظیم شده که در بخش سؤاالت بیان شد.

    

شکل 1، الگوی کارآمدی خبرگزاری های داخلی )شکرگزار، 1399(

چارچوب مفهومی پژوهش
روش شناسی پژوهش

اثبات گرایی تکیه دارند، روش کمی  نام  در روش هایی که تکیه بر فلســـــفه 
نهاده شده اســـــت. دانشـــــمندان با به کارگیری این روش به دنبال یافتن پاسخ 
سؤال هایی از قبیل: دانستن چه چیزی مورد نیاز است؟، چه روشی برای تولید 
این دانش باید به کار گرفته شـــــود؟ چه روش اندازه گیری مورد نیاز است؟ و 
چگونه می توان از اثر سایر عناصر در پژوهش جلوگیری کرد، تا اثر واقعی متغیر 

مورد پژوهش قابل مطالعه علمی  باشد؟ هستند )عابدی، 13۸5(.
بنابراین در بخش روش کمی تحقیق  به سؤاالت چه کسی، کجا، چه مقدار و 

چه چیزی بین متغیرهای خاص پاسخ داده می شود )آدلر،1996(.

روش و ابزار گردآوری داده ها و اطالعات تحقیق
روش گردآوری داده ها و اطالعات بصورت کتابخانه ای و میدانی بوده است 
فیش برداري  از طریق  مطالعات کتابخانـــــه ای:  از روش های  اولیه  داده های  که 
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از کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها و اســـــتفاده از اینترنت به دست آمده و ابزار 
گردآوری داده های میدانی و اصلی تحقیق به روش کمی و پیمایشـــــی به دست 

آمده است.
برای جمع آوری داده ها از پرسشـــــنامه جامع محقق ســـــاخته )پرسش های 
به وسیله پرسشنامه  انجام نظرسنجی  لیکرت( استفاده گردیده که  بسته- طیف 
یک وسیله هزینه -کارآمد گردآوری داده ها از یک گروه بزرگ در کوتاه مدت به 
دست آمده و مشخص نبودن هویت پاسخگویان، یک مزیت نسبی در گردآوری 
داده ها پیرامون احســـــاس واقعی شـــــرکت کنندگان برای پاسخ به سؤال هاست 

)کینگ و همکاران1، 2001(.

جامعه و نمونه آماری پژوهش
نمونه گیری  نوع  این  استفاده شـــــده که  از روش تصادفی ساده  نمونه گیری 
زمانی استفاده می شود که هر واحد نمونه گیری در جامعه مشخص، شانس برابر 
و یکسان برای انتخاب شدن داشته. باید دقت داشت که نمونه گیری تصادفی از 

مرسوم ترین راهبردهای نمونه گیری روش پیمایش کمی  است.
بنابراین براساس تعداد کارکنان و پرســـــنل خبرگزاری ها )ایلنا تعداد پرسنل 
کمتر و ایرنا بیشتر میانگین30 برای هر کدام در نظر گرفته( تعداد 30 نمونه از 
هر خبرگزاری )90 نمونه جمعًا از سه خبرگزاری ایرنا، ایسنا و ایلنا( به صورت 
تصادفی ساده استخراج و از جامعه آماری پرسنل شاغل در سه خبرگزاری مورد 
پژوهش )ایرنا، ایسنا و ایلنا( انتخاب می شـــــوند. )در نهایت برای اطمینان از 
کافی بودن تعداد نمونه بخش کمی 93 نفر پرسشنامه را دریافت، پاسخ دادند، 

بنابراین 93 داده ی پرسشنامه ای، تجزیه و تحلیل آماری شد(.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش که بـــــه دنبال توصیف و تحلیل آماری داده هاســـــت از نرم 
بین  و...؛ همبستگی  پیرسون2  آزمون  آماری همچون  آزمون های  و   SPSS افزار 

1 king & et al 
2 Pearson correlation coefficient
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متغیرها را مشخص کرده و به کمک ســـــایر آزمون ها نیز به توصیف داده های 
جمعیت شناختی و زمینه ای و... بدست آمده است.

روایی و پایایی پژوهش
ضریب آلفای کرونباخ معیاری کالســـــیک برای ســـــنجش پایایی است. در 
محاســـــبه آلفای کرونباخ هر سازه، تمامی  شـــــاخص ها با اهمیت یکسان وارد 

محاسبات می شوند )حبیبی،1396: 23(.
پایایی، معمواًل به شـــــکل یک ضریب همبستگی با ارزش میان دو مجموعه 
داده بیان می شـــــود. معمواًل ضرایب 0/07 و باالتر را به عنوان پایایی، مناسب 

می پذیرند.
اغلب پژوهشگران روایی را در دو ســـــطح مورد بررسی قرار می دهند: اول، 
روایی طرح پژوهش یا روایی در »حدود مطالعه پژوهشی« و دوم، روایی ابزار 

اندازه گیری )سنجش(.
است  پرسشنامه  روایی  برای سنجش  تکنیکی  تأییدی  عاملی  تحلیل  روایی: 
که به آن روایی سازه گویند. منظور از ســـــازه همان متغیرهای پنهان است. در 
واقع در روایی سازه مشخص می شود. آیا سؤاالت )متغیرهای مشاهده پذیر( به 

درستی سازه مورد نظر )متغیر پنهان( را مورد سنجش قرار می دهند یا خیر؟ 
پایایی؛ را که مؤید ایده یکسان بودن یا تکرارپذیری نتایج می باشد، معموال 
به صورت ضریب همبستگی با ارزش 2 میان دو مجموعه داده نشان می دهند. 
برای مقاصد پژوهشـــــی ضریب پایایی0/7 تا 0/۸کافی اســـــت، اما به منظور 

تصمیم گیری مهم درباره آینده افراد ضریب پایایی باید بیش از 95/. باشد.
آیتم های موجود در  به ترتیب سؤاالت و  ابتدا پرسشنامه ها را  این اساس  بر 
آن وارد نرم افزار نموده و پس از آماده ســـــازی مقدماتی به محاسبه  این ضرایب 

پرداخته شده است.
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خالصه نمونه های بررسی شده

تعداد درصد

نمونه ها

معتبر 92 100

نا معتبر 0 0

كل 92 100

          جدول2، آزمون الفای کرونباخ پرسشنامه

نوع مؤلفه هاآلفای کرونباخآلفای کرونباخ استاندارد شدهتعداد سؤاالت

هر 3 خبرگزاری30.919.921

ایلنا30.922.927

ایسنا03.900.903

آلفـــــاي كرونباخ پرسشـــــنامه ســـــنجش شـــــاخص های  باال  طبق جـــــدول 

عـــــدد  ایـــــن  اســـــت.   %92 خبرگزاری هـــــا  حرف هـــــای  کارآمدســـــازی 
اســـــت.   %93 ایرنـــــا  و   %90 ایســـــنا   ،%92 ایلنـــــا  خبرگـــــزاری  بـــــرای 
طبق قواعد علم آمار اگر قابليت اعتماد پرسشـــــنامه ای باالی 70% باشد آن 
پرسشنامه پايا بوده و آماده توزيع در سطح جامعه آماری، نمونه گيری و پس از 

آن انجام تحليل های آماری مورد نظر است.

یافته های پژوهش 
تحلیل ویژگی های فردی

توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا( 
به  جدول زیر توزیع فراوانی متغیر سن را نشـــــان می دهد. بر اساس نتایج 
دست آمده از این جدول، گروه سنی 20 تا 30 سال ۸ نفر معادل 25.۸ درصد، 
گروه سنی 30 تا 40 سال 19 نفر معادل 61.3 درصد و گروه سنی 40 تا 50 

سال 4 نفر معادل 12.9 درصد می باشند. 
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جدول 3، توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا(

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهسن)ایلنا(

20۸25.۸25.۸ تا 30 سال

301961.3۸7.1 تا 40 سال

40412.9100 تا 50 سال

31100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا( 

جدول زیر توزیع فراوانی متغیر سن را نشان می دهد. براساس نتایج بدست 
آمده از این جدول، گروه سنی 20 تا 30 سال ۸ نفر معادل 26.7 درصد، گروه 
سنی 30 تا 40 سال 19 نفر معادل 63.3 درصد و گروه سنی 40 تا 50 سال 3 

نفر معادل 10 درصد می باشند.
جدول 4، توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا(

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهسن)ایرنا(

20۸26.726.7 تا 30 سال

301963.390 تا 40 سال

40310100 تا 50 سال

30100جمع کل

  توزیع فراوانی متغیر سن پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا( 

جدول زیر توزیع فراوانی متغیر سن را نشان می دهد. براساس نتایج بدست 
آمده از این جدول، گروه سنی 20 تا 30 سال 6 نفر معادل 19.4 درصد، گروه 
سنی 30 تا 40 سال 15 نفر معادل 4۸.4 درصد و گروه سنی 40 تا 50 سال 

10 نفر معادل 32.3 درصد می باشند.
جدول 5، توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا(

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهسن )ایسنا(

20619.419.4 تا 30 سال

30154۸.467.6 تا 40 سال
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401032.3100 تا 50 سال

31100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر جنسیت پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشـــــان می دهد. براساس نتایج 
به دست آمده از این جدول، 15 نفر از نمونه زن هســـــتند که 4۸.4 درصد از 
نمونه را تشکیل می دهند. همچنین 16 نفر مرد هستند که 51.6 درصد از کل 

نمونه را در بر می گیرند.
جدول 6، فراوانی متغیر جنسیت خبرگزاری ایلنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهجنسیت)ایلنا(

154۸.44۸.4زن

1651.6100مرد

31100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر جنسیت پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا(

جدول زیر توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشـــــان می دهد. براساس نتایج 
بدست آمده از این جدول، 11 نفر از نمونه زن هستند که 36.7 درصد از نمونه 
را تشکیل می دهند. همچنین 19 نفر مرد هستند که 63.3 درصد از کل نمونه 

را در بر می گیرند.
جدول 7، فراوانی متغیر جنسیت خبرگزاری ایرنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهجنسیت)ایرنا(

1136.736.7زن

1963.3100مرد

30100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر جنسیت پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا(

جدول زیر توزیع فراوانی متغیر جنسیت را نشـــــان می دهد. براساس نتایج 
به دست آمده از این جدول، 17 نفر از نمونه زن هســـــتند که 54.۸ درصد از 
نمونه را تشکیل می دهند. همچنین 14 نفر مرد هستند که 45.2 درصد از کل 

نمونه را در بر می گیرند.
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جدول ۸، فراوانی متغیر جنسیت خبرگزاری ایسنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهجنسیت)ایسنا(

1754.۸54.۸زن

1445.2100مرد

31100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت را نشان می دهد. براساس 
نتایج به دست آمده از این جدول، افراد لیسانسه 17نفر معادل 55 درصد، فوق 

لیسانسه 12 نفر معادل 39 درصد و دکترا 2 نفر معادل 6.5 درصد هستند. 
جدول 9: فراوانی متغیر میزان تحصیالت خبرگزاری ایلنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهمیزان تحصیالت)ایلنا(

1754.۸54.۸کارشناسی

123۸.793.5کارشناسی ارشد

26.5100دکتری

31100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت را نشان می دهد. براساس 
نتایج به دست آمده از این جدول، افراد لیسانسه 16 نفر معادل 53 درصد، فوق 

لیسانسه 13 نفر معادل 43 درصد و دکترا 1 نفر معادل 3 درصد هستند.
جدول 10، فراوانی متغیر میزان تحصیالت خبرگزاری ایرنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هرطبقهمیزان تحصیالت)ایرنا(

1653.353.3کارشناسی

1343.396.7کارشناسی ارشد

13.3100دکتری

30100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیالت را نشان می دهد. براساس 
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نتایج بدست آمده از این جدول، افراد لیسانسه 14 نفر معادل 45 درصد، فوق 
لیسانسه 14 نفر معادل 45 درصد و دکترا 3 نفر معادل 10 درصد هستند. 

جدول 11، فراوانی متغیر میزان تحصیالت خبرگزاری ایسنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهمیزان تحصیالت)ایسنا(

1445.245.2کارشناسی

1445.29.3کارشناسی ارشد

39.7100دکتری

31100جمع کل

توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا(

جدول زیر توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه پاسخ دهندگان را نشان می دهد. 
براساس نتایج به دســـــت آمده 14 نفر از نمونه 2 میلیون تومان درآمد ماهانه با 
45.2 درصد از کل نمونه را تشـــــکیل می دهند. افراد با درآمد 2 تا 3 میلیون 
تومان 12 نفر معـــــادل 3۸.7 درصد از کل نمونه و افـــــراد با درآمد بیش از 3 

میلیون تومان 5 نفر معادل 16.1 درصد افراد نمونه هستند.
جدول12، فراوانی متغیردرآمد ماهانه خبرگزاری ایلنا

درصد جمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهدرآمد ماهانه)ایلنا(

21445.245.2 میلیون تومان

2123۸.7۸3.9-3 میلیون تومان

516.1100بیش از 3 میلیون تومان

31100جمع کل

توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا(
جدول زیر توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه پاسخ دهندگان را نشان می دهد. 
براساس نتایج به دســـــت آمده افراد با درآمد 2 تا 3 میلیون تومان 15نفر معادل 
50 درصد از کل نمونه و افراد با درآمد بیش از 3 میلیون تومان 15نفر معادل 

50 درصد افراد نمونه هستند.
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جدول13، فراوانی متغیر درآمد ماهانه خبرگزاری ایرنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهدرآمد ماهانه)ایرنا(

2155050-3 میلیون تومان

1550100بیش از 3 میلیون تومان

30100جمع کل

توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا(

جدول زیر توزیع فراوانی میزان درآمد ماهانه پاسخ دهندگان را نشان می دهد. 
براساس نتایج به دست آمده 3 نفر از نمونه 2میلیون تومان درآمد ماهانه با 9.7 
درصد از کل نمونه را تشکیل میدهند. افراد با درآمد 2 تا 3 میلیون تومان 11 
نفر معادل 35.5 درصد از کل نمونه و افـــــراد با درآمد بیش از 3 میلیون تومان 

17 نفر معادل 54.۸ درصد افراد نمونه هستند.
جدول 14، فراوانی متغیردرآمد ماهانه خبرگزاری ایسنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهدرآمد ماهانه)ایسنا(

239.79.7 میلیون تومان

21135.545.2-3 میلیون تومان

1754.۸100بیش از 3 میلیون تومان

31100جمع کل

توزیع فراوانی میزان شغل پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا(

جدول زیر توزیع فراوانی متغیر شـــــغل پاســـــخ دهندگان را نشان می دهد. 
براساس نتایج بدست آمده از این جدول خبرنگاران با 21 نفر یا 67.7% حجم 
نمونه بیشترین سهم و گرافیست یا مســـــئول فنی، مدیر و سردبیر سرویس هر 

کدام با 1 نفر یا 3.2% حجم نمونه کمترین سهم را در این تحقیق دارند.
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جدول 15، فراوانی متغیر شغل خبرگزاری ایلنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهشغل)ایلنا(

13.23.2مدیر

722.625.۸دبیر سرویس

13.229.0سردبیر سرویس

2167.796.۸خبرنگار

13.2100.0گرافیست یا مسئول فنی

31100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر شـــــغل پاســـــخ دهندگان را نشان می دهد. 
براساس نتایج بدست آمده از این جدول خبرنگاران با 20 نفر یا 67.7% حجم 
نمونه بیشترین سهم و مدیر هرکدام با 1 نفر یا 3.3% حجم نمونه کمترین سهم 

را در این تحقیق دارند. 
جدول16، فراوانی متغیر شغل خبرگزاری ایرنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهشغل)ایرنا(

13.33.3مدیر

62023.3دبیر سرویس

2066.790خبرنگار

310100گرافیست یا مسئول فنی

30100جمع کل

توزیع فراوانی متغیر شغل پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر شـــــغل پاســـــخ دهندگان را نشان می دهد. 
براساس نتایج بدست آمده از این جدول خبرنگاران با 11 نفر یا 35.5% حجم 
نمونه بیشترین سهم و گرافیست یا مســـــئول فنی با 1 نفر یا 3.2% حجم نمونه 

کمترین سهم را در این تحقیق دارند. 
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جدول 17، فراوانی متغیر شغل خبرگزاری ایسنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهشغل)ایسنا(

929.029.0مدیر

516.145.2دبیر سرویس

516.161.3سردبیر سرویس

1135.596.۸خبرنگار

13.2100.0گرافیست یا مسئول فنی

31100.0جمع کل

  توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایلنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل را نشـــــان می دهد. براساس 
نتایج بدست آمده از این جدول، 11 نفر معادل 35.5 درصد نمونه متأهل، 19 
نفر معادل 61.3 درصد نمونه مجرد و 1 نفر معادل 3.2 درصد وضعیت تأهل 

سایر دارند.
جدول1۸، فراوانی وضعیت تأهل خبرگزاری ایلنا

وضعیت 

تأهل)ایلنا(
درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقه

1135.535.5متأهل

1961.396.۸مجرد

13.2100.0سایر

31100.0جمع کل

  توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایرنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل را نشـــــان می دهد. براساس 
نتایج بدست آمده از این جدول، 20نفر معادل 66.7درصد نمونه متأهل و 10 

نفر معادل 33.3 درصد نمونه مجرد هستند.



126 | دانش آینده پژوهی رســانه ::: دوره دوم، شــماره 2 ::: تابســتان 1400
جدول 19، فراوانی وضعیت تأهل خبرگزاری ایرنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهوضعیت تأهل)ایرنا(

2066.766.7متأهل

1033.3100.0مجرد

30100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان )خبرگزاری ایسنا(
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر وضعیت تأهل را نشـــــان می دهد. براساس 
نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 16 نفر معادل 51.6 درصد نمونه متأهل و 

15 نفر معادل 4۸.4 درصد نمونه مجرد هستند.
جدول 20، فراوانی وضعیت تأهل خبرگزاری ایسنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهوضعیت تأهل)ایسنا(

1651.651.6متأهل

154۸.4100.0مجرد

31100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت در خبرگزاری ایلنا
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت در خبرگزاری را نشان میدهد. 
براساس نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 16 نفر معادل 51.6 درصد نمونه 
1 تا 5 سال ســـــابقه فعالیت، 12 نفر معادل 3۸.7 درصد نمونه 5 تا 10 سال 
سابقه فعالیت و 3 نفر معادل 9.7درصد نمونه بیش از 10سال سابقه فعالیت 

در خبرگزاری دارند.
جدول 21، فراوانی سابقه فعالیت خبرگزاری ایلنا

فراوانی هر طبقهسابقه فعالیت در خبرگزاری)ایلنا(
درصد فراوانی داده های هر 

طبقه

درصد 

تجمعی

11651.651.6 - 5 سال

5123۸.790.3- 10سال

39.7100.0بیش از 10 سال

31100.0جمع کل
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توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت در خبرگزاری ایرنا 
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت در خبرگزاری را نشان می دهد. 
براساس نتایج بدست آمده از این جدول، ۸ نفر معادل 26.7 درصد نمونه 1 تا 
5 سال ســـــابقه فعالیت، 16نفر معادل 53.3 درصد نمونه 5 تا 10 سال سابقه 
فعالیت و 6 نفر معادل 20 درصد نمونه بیش از 10ســـــال سابقه فعالیت در 

خبرگزاری دارند.
جدول22، فراوانی سابقه فعالیت خبرگزاری ایرنا

سابقه فعالیت در 

خبرگزاری)ایرنا(
درصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقه

درصد 

تجمعی

1۸26.726.7 - 5 سال

51653.3۸0.0- 10سال

620.0100.0بیش از 10 سال

30100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر سابقه فعالیت در خبرگزاری ایسنا 
 جدول زیر توزیع فراوانی متغیر ســـــابقه فعالیت در خبرگزاری را نشـــــان 
نفر معادل 12.9 درصد  این جدول، 4  از  آمده  نتایج بدست  براساس  می دهد. 
نمونه 1 تا 5 سال ســـــابقه فعالیت، 5 نفر معادل 16.1 درصد نمونه 5 تا 10 
سال ســـــابقه فعالیت و 22 نفر معادل 71 درصد نمونه بیش از 10 سال سابقه 

فعالیت در خبرگزاری دارند.
جدول23،  فراوانی سابقه فعالیت خبرگزاری ایسنا

فراوانی هر طبقهسابقه فعالیت در خبرگزاری)ایسنا(
درصد فراوانی داده های هر 

طبقه

درصد 

تجمعی

1412.912.9 - 5 سال

5516.129.0- 10سال

2271.0100.0بیش از 10 سال

31100.0جمع کل
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توزیع فراوانی متغیر مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان خبرگزاری ایلنا
براساس  نشان می دهد.  را  متغیر مدرک تحصیلی  فراوانی  توزیع  زیر  جدول 
نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 2 نفر معادل 6.5 درصد نمونه در رشـــــته 
خبرنگاری یا روزنامه نگاری، 10نفر معادل 32.3 درصد نمونه در رشـــــته علوم 
ارتباطات، 2 نفر معادل 6.5 درصد نمونه در رشـــــته مدیریت رسانه و 17 نفر 

معادل 54.۸ درصد نمونه در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.
جدول 24، فراوانی مدرک تحصیلی خبرگزاری ایلنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهمدرک تحصیلی)ایلنا(

26.56.5خبرنگاری یا روزنامه نگاری

1032.33۸.7علوم ارتباطات

26.545.2مدیریت رسانه

1754.۸100.0سایر

31100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان خبرگزاری ایرنا 
براساس  نشان می دهد.  را  متغیر مدرک تحصیلی  فراوانی  توزیع  زیر  جدول 
نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 1 نفر معادل 3.3 درصد نمونه در رشـــــته 
خبرنگاری یا روزنامه نگاری، 4 نفر معادل 13.3 درصد نمونه در رشـــــته علوم 
ارتباطات و 25 نفر معادل ۸3.3 درصد نمونه در ســـــایر رشـــــته ها تحصیل 

نموده اند.
جدول 25، فراوانی مدرک تحصیلی خبرگزاری ایرنا

درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقهفراوانی هر طبقهمدرک تحصیلی)ایرنا(

13.33.3خبرنگاری یا روزنامه نگاری

413.316.7علوم ارتباطات

25۸3.3100.0سایر

30100.0جمع کل
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توزیع فراوانی متغیر مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان خبرگزاری ایسنا 
براساس  نشان می دهد.  را  متغیر مدرک تحصیلی  فراوانی  توزیع  زیر  جدول 
نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 5 نفر معادل 16.1 درصد نمونه در رشته 
خبرنگاری یا روزنامه نگاری، ۸ نفر معادل 25.۸ درصد نمونه در رشـــــته علوم 
ارتباطات، 4 نفر معادل 12.9 درصد نمونه در رشته مدیریت رسانه و 14 نفر 

معادل 45.2 درصد نمونه در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.
جدول 26، فراوانی مدرک تحصیلی خبرگزاری ایسنا

مدرک تحصیلی)ایسنا(
فراوانی هر 

طبقه
درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقه

516.116.1خبرنگاری یا روزنامه نگاری

۸25.۸41.9علوم ارتباطات

412.954.۸مدیریت رسانه

1445.2100.0سایر

31100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها )ایلنا( 
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر ابزارهای تهیه و انتشـــــار اخبار و گزارش ها 
)ایلنا( را نشان می دهد. براساس نتایج بدست آمده از این جدول، 1 نفر معادل 
3.2 درصد نمونه از دســـــتگاه ضبط صدا و دوربین برای تهیه و انتشار اخبار 
و گزارش ها، ۸ نفر معادل 25.۸ درصد نمونه از لپ تـــــاپ و تبلت یا موبایل 
هوشمند برای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها و 22 نفر یا 71 درصد نمونه از 

همه ابزارها برای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها استفاده نموده اند.
جدول 27، فراوانی ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها )ایلنا(

ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و 

گزارش ها)ایلنا(

فراوانی هر 

طبقه
درصد تجمعیدرصد فراوانی داده های هر طبقه

13.23.2دستگاه ضبط صدا و دوربین

۸25.۸29.0لپ تاپ و تبلت یا موبایل هوشمند

2271.0100.0همه موارد

31100.0جمع کل
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توزیع فراوانی متغیر ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها )ایرنا( 
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر ابزارهای تهیه و انتشـــــار اخبار و گزارش ها 
را نشان میدهد. براساس نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 2 نفر معادل 6.7 
درصد نمونه از دســـــتگاه ضبط صدا و دوربین برای تهیه و انتشـــــار اخبار و 
گزارش ها، 11 نفر معادل 36.7 درصد نمونه از لـــــپ تاپ و تبلت یا موبایل 
هوشمند برای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها و 17 نفر یا 56.7 درصد نمونه 

از همه ابزارها برای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها استفاده نموده اند.
جدول2۸،  فراوانی ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها )ایرنا(

ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و 

گزارش ها)ایرنا(

فراوانی هر 

طبقه

درصد فراوانی داده های هر 

طبقه

درصد 

تجمعی

26.76.7دستگاه ضبط صدا و دوربین

1136.743.3لپ تاپ و تبلت یا موبایل هوشمند

1756.7100.0همه موارد

30100.0جمع کل

توزیع فراوانی متغیر ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها )ایسنا( 
جدول زیر توزیع فراوانی متغیر ابزارهای تهیه و انتشـــــار اخبار و گزارش ها 
را نشان میدهد. براســـــاس نتایج بدســـــت آمده از این جدول، 3 نفر معادل 
9.7 درصد نمونه از دســـــتگاه ضبط صدا و دوربین برای تهیه و انتشار اخبار 
و گزارش ها، 11نفر معادل 35.5 درصد نمونـــــه از لپ تاپ و تبلت یا موبایل 
هوشمند برای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها و 17 نفر یا 54.۸ درصد نمونه 

از همه ابزارها برای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها استفاده نموده اند.
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جدول 29، فراوانی ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و گزارش ها )ایسنا(

ابزارهای تهیه و انتشار اخبار و 

گزارش ها)ایسنا(

فراوانی هر 

طبقه
درصد فراوانی داده های هر طبقه

درصد 

تجمعی

39.79.7دستگاه ضبط صدا و دوربین

1135.545.2لپ تاپ و تبلت یا موبایل هوشمند

1754.۸100.0همه موارد

31100.0جمع کل

تجزیه و تحلیل داده ها )تحلیل استنباطی(
آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی  از 
آزمون، فرض  این  آزمون کلموگروف - اسمیرنوف )KS( استفاده می شود. در 
صفر، ادعای مطرح شده در مورد نوع توزیع داده ها است. در پژوهش حاضر 

نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون KS مورد بررسی قرار می گیرد.
H0 : توزیع داده ها نرمال است

H1  :توزیع داده ها نرمال نیست
    نتایج بدست آمده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف مربوط به متغیرهای 
پرسشنامه در جدول زیر نشـــــان می دهد که داده های پرسشنامه در نمونه مورد 
بررسی از توزیع نرمال پیروی می کنند، زیرا ســـــطح معنی داری کمتر از 0/05 
است و فرض صفر رد میشود. بنابراین برای بررسی شاخص های کارآمدسازی 
حرف های خبرگزاری ها بهتر است از آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده کرد.

جدول 30، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مربوط به متغیرهای پرسشنامه

K-Sسطح معناداریمقدار آمارهانحراف معیارمیانگین

3.2۸0.6523.06۸0.00هر 3 خبرگزاری

3.520.6261.6510.009ایلنا

3.30.7021.6360.009ایرنا

3.030.5472.0170.001ایسنا
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ســـــه  هدفمندی  )میزان  خبرگزاری  هدفمندی  میزان  ســـــنجش   :1 فرضیه 
خبرگزاری یکسان است(.

جدول 31، آنالیز واریانس سنجش میزان هدفمندی

مجموع مربعات
درجه 
آزادی

مجموع مربعات آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 19.171 2 9.5۸6 7.774 .001

درون 
گروه ها

109.742 ۸9 1.233

جمع 12۸.913 91

برای بررسی ســـــنجش میزان هدفمندی خبرگزاری ها از آزمون تحلیل واریانس 
یک طرفه استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات 
پرسشـــــنامه و ســـــطح معنی داری جدول باال، ســـــنجش میـــــزان هدفمندی 
خبرگزاری ها مســـــتقل از یکدیگر نیســـــت. یا به عبارت دیگر میزان هدفمندی 
خبرگزاری ها یکسان نیست. بنابراین فرضیه اول رد می شود. لذا برای بررسی و 

تعیین اختالف های موجود از آزمون LSD استفاده می شود. 
جدول 32، مقایسه چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح 

معنی 

داری

 فاصله اطمینان 95% برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال

ایسنا
ایلنا *1.097- .2۸2 .000 -1.66 -.54

ایرنا -.3۸7 .2۸4 .177 -.95 .1۸

ایلنا
ایسنا *1.097 2۸2 .000 .54 1.66

ایرنا .*710 .2۸4 .014 .14 1.27
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ایرنا
ایسنا .3۸7 .2۸4 .177 -.1۸ .95

ایلنا -.*710 .2۸4 .014 -1.27 -.14

* آزمون در سطح 5% معنی دار است.
بنابراین به اعتقاد شـــــرکت کنندگان در این تحقیق هدف گذاری خبرگزاری 

ایلنا با ایسنا و ایرنا تفاوت معنیدار دارد.
فرضیه 2: سنجش میزان پاسخگویی خبرگزاری )میزان پاسخگویی به مردم 

برای هر سه خبرگزاری یکسان است(
جدول33، آنالیز واریانس سنجش میزان پاسخگویی

مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 1.722 2 .۸61 1.297 .279

درون گروه ها 59.109 ۸9 .664

جمع 60.۸31 91

برای بررسی ســـــنجش میزان پاســـــخگویی به مردم از آزمون تحلیل واریانس 
یک طرفه استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات 
پرسشـــــنامه و ســـــطح معنی داری جدول باال، ســـــنجش میزان پاسخگویی 
خبرگزاری ها به مردم مســـــتقل از یکدیگر اســـــت. یا به عبـــــارت دیگر میزان 
بنابراین فرضیه دوم  برای هر سه خبرگزاری یکسان است.  به مردم  پاسخگویی 

تأیید می شود.
فرضیه 3: سنجش نیاز ســـــنجی مخاطبان)میزان نیازسنجی خبری مخاطبان 

برای هر سه خبرگزاری یکسان است(
جدول34، آنالیز واریانس سنجش نیازسنجی مخاطبان

مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 3.133 2 1.566 1.۸66 .161

درون گروه ها 74.726 ۸9 .۸40

جمع 77.۸59 91

برای بررسی ســـــنجش نیازســـــنجی خبری مخاطبان از آزمون تحلیل واریانس 
یک طرفه استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات 
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پرسشنامه و ســـــطح معنی داری جدول باال، سنجش نیازسنجی خبری مخاطبان 
خبرگزاری ها مستقل از یکدیگر است. یا به عبارت دیگر میزان نیازسنجی خبری 
مخاطبان برای هر سه خبرگزاری یکسان اســـــت. بنابراین این فرضیه هم تأیید 

می شود.
فرضیه 4: ســـــنجش میزان صداقت در خبررســـــانی )میـــــزان صداقت در 

خبررسانی برای هر سه خبرگزاری یکسان است(
جدول35، آنالیز واریانس سنجش میزان صداقت در خبررسانی

مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 10.962 2 5.4۸1 5.392 .006

درون گروه ها 90.473 ۸9 1.017

جمع 101.435 91

برای بررسی صداقت در خبررسانی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده 
می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات پرسشنامه و سطح 
معنی داری جدول باال، صداقت در خبررســـــانی خبرگزاری ها مستقل از یکدیگر 
نیست. یا به عبارت دیگر میزان صداقت در خبررسانی برای هر سه خبرگزاری 

یکسان نیست.بنابراین فرضیه 4 رد می شود.
جدول36، مقایسات چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح 

معنی داری

 فاصله اطمینان 95% برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال

ایسنا
ایلنا -.*۸39 .256 .002 -1.35 -.33

ایرنا -.366 .25۸ .160 -.۸۸ .15
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ایلنا
ایسنا .*۸39 .256 .002 .33 1.35

ایرنا .473 .25۸ .070 -.04 .99

ایرنا
ایسنا .366 .25۸ .160 -.15 .۸۸

ایلنا -.473 .25۸ .070 -.99 .04

*آزمون در سطح 5% معنی دار است.
برای  در خبررســـــانی  تحقیق صداقت  این  در  اعتقاد شـــــرکت کنندگان  به 

خبرگزاری های ایسنا و ایلنا تفاوت معنی دار دارد.
فرضیه 5: ســـــنجش میزان شـــــفافیت در خبررســـــانی)میزان شفافیت در 

خبررسانی برای هر سه خبرگزاری یکسان است(
جدول37، آنالیز واریانس سنجش میزان شفافیت

مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 7.57۸ 2 3.7۸9 2.931

درون گروه ها05۸. 115.031 ۸9 1.292

جمع 122.609 91

برای بررسی صداقت در خبر رســـــانی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه 
استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات پرسشنامه 
و سطح معنی داری جدول باال، صداقت در خبررسانی خبرگزاری ها مستقل از 
یکدیگر نیست. یا به عبارت دیگر میزان شـــــفافیت در خبررسانی برای هر سه 

خبرگزاری یکسان نیست. بنابراین فرضیه 5 رد می شود.
جدول 3۸، مقایسات چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح معنی 

داری

 فاصله اطمینان 95% برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال
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ایسنا
ایلنا -.*613 .2۸9 .037 -1.19 -.04

ایرنا -.*601 .291 .042 -1.1۸ -.02

ایلنا
ایسنا .*613 .2۸9 .037 .04 1.19

ایرنا .012 .291 .96۸ -.57 .59

ایرنا
ایسنا .*601 .291 .042 .02 1.1۸

ایلنا -.012 .291 .96۸ -.59 .57

*آزمون در سطح 5% معنی دار است
به اعتقاد شـــــرکت کنندگان در این تحقیق صداقت در خبررسانی برای همه 

خبرگزاری ها تفاوت معنیدار دارد. 
فرضیه 7: سنجش تخصصی عمل کردن ) میزان تخصصی عمل کردن برای 

هر سه خبرگزاری یکسان است(
جدول39، آنالیز واریانس سنجش تخصصی عمل کردن

مجموع مربعات درجه آزادی
مجموع 

مربعات
آماره

سطح معنی 

داری

بین گروه ها 12.415 2 6.207 5.521 .005

درون گروه ها 100.063 ۸9 1.124

جمع 112.47۸ 91

برای بررسی تخصصی عمل کردن از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده 
می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات پرسشنامه و سطح 
معنی داری جدول باال، تخصصی عمل کردن خبرگزاری ها مســـــتقل از یکدیگر 
نیســـــت. یا به عبارت دیگر میزان تخصصی عمل کردن برای هر سه خبرگزاری 

یکسان نیست. بنابراین فرضیه 7 رد می شود.



مقایسه شاخص های کارآمدی سه خبرگزاری داخلی )مطالعه موردی ایرنا، ایسنا و ایلنا( | 137 

جدول40، مقایسات چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح 

معنی داری

 فاصله اطمینان 95% برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال

ایسنا
ایلنا .*۸06 .269 .004 .27 1.34

ایرنا .063 .272 .۸16 -.4۸ .60

ایلنا
ایسنا -.*۸06 .269 .004 -1.34 -.27

ایرنا -.*743 .272 .00۸ -1.2۸ -.20

ایرنا
ایسنا -.063 .272 .۸16 -.60 .4۸

ایلنا .*743 .272 .00۸ .20 1.2۸

*آزمون در سطح 5% معنی دار است.
به اعتقاد شرکت کنندگان در این تحقیق صداقت در خبررسانی ایلنا با ایسنا 

و ایرنا تفاوت معنی دار دارد. 
کاردان/  و  ماهر  نیروهای  و حفظ  ســـــنجش شایسته ســـــاالری   :7 فرضیه 
)شایســـــته ســـــاالری و حفظ نیروهای ماهر و کاردان برای هر سه خبرگزاری 

یکسان است(
جدول41، آنالیز واریانس سنجش شایسته ساالری و حفظ نیروها

مجموع مربعات درجه آزادی
مجموع 
مربعات

آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 15.105 2 7.552 12.221 .000

درون 
گروه ها

55.002 ۸9 .61۸

جمع 70.106 91
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برای بررسی داشـــــتن نیروی ماهر و کاردان/شایسته ساالری و حفظ نیروها 
از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اســـــتفاده می شود. با توجه به آزمون تحلیل 
واریانس روی اطالعات پرسشـــــنامه و ســـــطح معنی داری جدول باال، داشتن 
نیروهای خبرگزاری ها مستقل  / شایسته ساالری و حفظ  و کاردان  ماهر  نیروی 
از یکدیگر نیست. یا به عبارت دیگر داشـــــتن نیروی ماهر و کاردان / شایسته 
ساالری و حفظ نیروها برای هر سه خبرگزاری یکسان نیست. بنابراین فرضیه 7 

رد می شود.
جدول 42، مقایسات چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح معنی 

داری

 فاصله اطمینان 95%برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال

ایسنا
ایلنا -.*96۸ .200 .000 -1.36 -.57

ایرنا -.313 .201 .123 -.71 .09

ایلنا
ایسنا .*96۸ .200 .000 -.57 1.36

ایرنا .*654 .201 .002 -.25 1.05

ایرنا
ایسنا .313 .201 .123 -.09 .71

ایلنا -.*654 .201 .002 -1.05 -.25

*آزمون در سطح 5% معنی دار است.
به اعتقاد شـــــرکت کنندگان در این تحقیق داشـــــتن نیروی ماهر و کاردان / 
شایسته ساالری و حفظ نیروهای خبرگزاری ایلنا با ایسنا و ایرنا تفاوت معنی دار 

دارد. 
فرضیه ۸: سنجش تخصیص وظایف درست و عادالنه به پرسنل )تخصیص 

وظایف درست و عادالنه به پرسنل برای هر سه خبرگزاری یکسان نیست.(
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جدول43، آنالیز واریانس سنجش تخصیص وظایف درست

مجموع مربعات
درجه 

آزادی
مجموع مربعات آماره

سطح معنی 

داری

بین گروه ها 12.662 2 6.331 6.057 .003

درون گروه ها 93.023 ۸9 1.045

جمع 105.6۸5 91

    برای بررسی تخصیص وظایف درست و عادالنه به پرسنل از آزمون تحلیل 
واریانس یک طرفه استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی 
اطالعات پرسشنامه و سطح معنی داری جدول باال، تخصیص وظایف درست 
و عادالنه خبرگزاری ها به پرسنل مســـــتقل از یکدیگر نیست. یا به عبارت دیگر 
تخصیص وظایف درست و عادالنه به پرســـــنل برای هر سه خبرگزاری یکسان 

نیست. بنابراین فرضیه ۸ رد می شود. 
جدول44، مقایسات چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح 

معنی داری

 فاصله اطمینان 95% برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال

ایسنا
ایلنا -.*903 .260 .001 -1.42 -.39

ایرنا -.4۸1 .262 .070 -1.00 .04

ایلنا
ایسنا .*903 .260 .001 .39 1.42

ایرنا .423 .262 .110 -.10 .94

ایرنا
ایسنا .4۸1 .262 .070 -.04 1.00

ایلنا -.423 .262 .110 -.94 .10

*آزمون در سطح 5% معنی دار است
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به اعتقاد شرکت کنندگان در این تحقیق تخصیص وظایف درست و عادالنه 
به پرسنل خبرگزاری ایلنا با ایسنا تفاوت معنیدار دارد.

فرضیه 9: ســـــنجش قابلیت چند رســـــانه ای بودن خبرگزاری)قابلیت چند 
رسانه ای بودن برای هر سه خبرگزاری یکسان است(

جدول45، آنالیز واریانس سنجش قابلیت چند رسانه ای بودن

مجموع مربعات درجه آزادی
مجموع 

مربعات
آماره

سطح معنی 

داری

بین گروه ها 1.599 2 .۸00 .۸7۸ .419

درون گروه ها ۸1.010 ۸9 .910

جمع ۸2.609 91

برای بررسی سنجش قابلیت چند رســـــانه  ای بودن خبرگزاری از آزمون تحلیل 
واریانس یک طرفه استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی 
اطالعات پرسشنامه و سطح معنی داری جدول باال، قابلیت چند رسانه ای بودن 
یا به عبارت دیگر قابلیت چند رسانه ای  از یکدیگر است.  خبرگزاری ها مستقل 

بودن برای هر سه خبرگزاری یکسان است. بنابراین فرضیه 9 تأیید می شود.
فرضیه 10: سنجش پیشـــــتازی و اول بودن در خبررسانی)پیشتازی و اول 

بودن در خبررسانی برای هر سه خبرگزاری یکسان نیست(
جدول46، آنالیز واریانس سنجش پیشتازی و اول بودن

مجموع مربعات درجه آزادی مجموع مربعات آماره سطح معنی داری

بین گروه ها 4.776 2 2.3۸۸ 2.662 .075

درون گروه ها 79.۸32 ۸9 .۸97

جمع ۸4.609 91

    برای بررسی پیشـــــتازی و اول بودن در خبررسانی از آزمون تحلیل واریانس 
یک طرفه استفاده می شـــــود. با توجه به آزمون تحلیل واریانس روی اطالعات 
پرسشنامه و سطح معنی داری جدول باال، پیشتازی و اول بودن در خبررسانی 
خبرگزاری ها مستقل از یکدیگر نیست. یا به عبارت دیگر پیشتازی و اول بودن 
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در خبررسانی برای هر سه خبرگزاری یکسان نیســـــت. بنابراین فرضیه 10 رد 
می شود.

جدول47، مقایسات چندگانه خبرگزاری ها

مقایسات چندگانه

LSD

 )I( 

خبرگزاری

 )J( 

خبرگزاری

 میانگین 

 اختالف ها 

)I-J(

خطای 

استاندارد

سطح 

معنی داری

 فاصله اطمینان 95% برای

 اختالف ها

حد پایین حد باال

ایسنا
ایلنا -.3۸7 .241 .111 -.۸7 .09

ایرنا .155 .243 .525 -.33 .64

ایلنا
ایسنا .3۸7 .241 .111 -.09 .۸7

ایرنا .*542 .243 .02۸ .06 1.02

ایرنا
ایسنا -.155 .243 .525 -.64 .33

ایلنا -.*542 .243 .02۸ -1.02 -.06

*آزمون در سطح 5% معنی دار است
به اعتقاد شرکت کنندگان در این تحقیق پیشتازی و اول بودن در خبررسانی 

خبرگزاری ایلنا با ایرنا تفاوت معنی دار دارد. 
در جدول ذیل براســـــاس ســـــنجش کمی و عددی میانگیـــــن و رتبه های 
شاخص های کارآمدی سه خبرگزاری به ترتیب بیشـــــترین تا کمترین بیان شده 

است.
جدول 4۸، رتبه بندی شاخص های کارآمدی

رتبه هر 3 خبرگزاری میانگین رتبه ها

تخصصی عمل کردن 16.91

نیازسنجی خبری مخاطبان 15.04

میزان هدفمندی خبرگزاری 14.67

قابلیت چند رسانه ای بودن خبرگزاری 13.79
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میزان پاسخگویی به مردم 13.10

پیشتازی و اول بودن در خبررسانی 13.01

صداقت در خبررسانی 12.67

میزان هدفمندی خبرگزاری 10.49

تخصیص وظایف درست و عادالنه به پرسنل ۸.۸۸

داشتن نیروی ماهر و کاردان / شایسته ساالری و حفظ 
نیروها

۸.07

شفافیت در خبررسانی 6.35
جدول 49، آزمون فریدمن

a آماره آزمون

تعداد 92

آماره خی دو 37۸.۸4۸

درجه آزادی 22

سطح معنی داری تقریبی .000

.aآزمون فریدمن

    بنابراین به اعتقاد شـــــرکت کنندگان در این تحقیق بـــــرای هر 3 خبرگزاری 
نیازســـــنجی خبری مخاطبان، مهمترین و پرکاربردترین  تخصصی عمل کردن، 
مؤلفه کارآمدی خبرگزاری ها و داشـــــتن نیروی ماهر و کاردان/شایسته ساالری 
و حفظ نیروها و شـــــفافیت در خبررســـــانی، کم کاربردترین مؤلفه کارآمدی 

خبرگزاری ها ارزیابی شد.
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نتیجه گیری پژوهش
یافته های این پژوهش نشـــــان می دهد مدیریت ســـــنتی و ساختار سازمانی 
فرسوده و نگاه کارمندی به خبر، از مهمترین چالش ها و آسیب های کنونی ایرنا 
در بخش مالکيت و مدیریت سازمانی است که صاحب نظران و دست اندرکاران 
ایرانی، زمینه ها و علت های آن را به ساختار مالکیت دولتی ایرنا نسبت می دهند. 
با این حال، یافته ها، تغيير الگوی مالکیتـــــی کنونی ایرنا را از دولتی به مدل های 
دیگر )خصوصی یا تعاونی( با توجه به شـــــرایط کشـــــور، »ناممکن« ارزیابی 
می کند. در ارائه الگوی مطلوب مالکیتی برای ایرنا، تأیید اصلی پاســـــخگویان 
تحقیق بر حفـــــظ مالکیت دولتی ایرنا و در عین حـــــال، کاهش تصدی گری و 
اعمال نظر دولت )قوه مجریه( در سازوکارهای مربوط به سیاست گذاری خبری 

و رسانه ای و تشکیل یک مدیریت قوی و کارآمد است. 
ارتباطی را  با فناوری های جدید  ایرنا  یافته های پژوهش، وضعیت سازگاری 
مثبت نشان نمی دهد. از این رو، ایرنا باید هرچه بیشتر از امکانات و قابلیت های 
چندرسانه ای و تعاملی صفحه وب اســـــتفاده و همچنین خبرگزاری تلویزیونی 

ایجاد کند.
لزوم توجه ایرنا به مشـــــتریان و درآمدزایی مورد تأیید پاسخگویان پژوهش 
اســـــت. ایرنا همچنین باید با تکیه بر مزیت های رقابتی، فعالیت های حرفه ای 

خود را در حوزه رقابت با رسانه های رقیب داخلی و خارجی ارتقا بخشد.
يافته های پژوهش بر لزوم رعایت اصل تعادل و توازن خبری در ایرنا تأکید 
دارد. ایجاد تضمین ها و قوانین حمایت کننده از خبرنگاران، رعایت صحت در 
تولید و انتشار اخبار، استفاده از تحریریه حرفه ای و تقویت نهادهای نظارتی از 

جمله راهکارهای بهبود این اصل در ایرنا است.
مرور این سوابق و سایر پیشینه ادبیات تحقیق نشان می دهد؛ پیش تر اغلب 
بررسی محتوا، کارکرد، ســـــاختار و عملکردهای یک خبرگزاری  به  تحقیقات 
با  یا یک شـــــبکه خبری محدود بوده و تاکنون بررســـــی متغیرهای مرتبط  و 
کارآمدی و روش های کارآمدسازی خبرگزاری های داخلی به وضوح مورد توجه 
تحقیقات داخلی نبوده و عمده تحقیقات داخلی به بیان شـــــاخص های جزئی 
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و زیرمجموعه هـــــای مفهوم عملکرد در حوزه رســـــانه پرداخته اند و به صورت 
تخصصی مفهوم کارآمدی مورد سنجش کمی قرار نگرفته است. 

مقایسه ای شاخص های کارآمدی  مطالعه  تحقیقی  هیچ  در  تاکنون  همچنین 
سه خبرگزاری همزمان با هم انجام نشده است. 

از این رو خالصه نتایج بدســـــت آمده این تحقیق پس از بررسی، تجزیه و 
تحلیل توصیفی و استنباطی داده های پرسشنامه عبارت است از:

با مقایســـــه ســـــه خبرگزاری از نظر توزیع فراوانی میزان در آمد کارکنان، 
مشخص شد ایرنا بیشـــــترین پرداخت حقوق و ایلنا کمترین پرداخت را دارد. 
ایرنا  ایلنا و  توزیع فراوانی نوع شغل در هر خبرگزاری نشان داد: در خبرگزاری 
بیشترین فراونی شغل مربوط به شـــــغل خبرنگاری با 60درصد به باال، اما در 
خبرگزاری ایسنا هرچند بیشترین فراوانی، شغل خبرنگاری بود ولی درصد توزیع 
دبیر سرویس، سردبیر سرویس،  میان سایر شغل های خبرگزاری )مدیر،  در  آن 

گرافیست یا مسئول فنی( 33 درصد بود. 
تنها در  داد:  تأهل در ســـــه خبرگزاری نشان  فراوانی متغیر وضعیت  توزیع 
خبرگزاری ایلنا تعداد متأهلین در مقایسه با مجردین کمتر بود )فراوانی متأهلین 
تقریبا نصف مجردهاســـــت( اما در دو خبرگزاری ایرنا و ایسنا تعداد متأهلین 
بیشتر از مجردهاست. در خصوص سابقه فعالیت در خبرگزاری نیز در بین سه 
خبرگزاری، بیشترین سابقه  کاری کارکنان در خبرگزاری ایسنا مشاهده شد و در 
دو خبرگزاری دیگر به ترتیب خبرگزاری ایرنا و ایلنا ســـــوابق کاری کارکنان شان 

کمتر است.
بیشـــــترین توزیع فراوانی مربوط به تحصیالت در خبرگزاری ایلنا مربوط به 
رشـــــته علوم ارتباطات با 32 درصد، در دو خبرگزاری ایرنا و ایســـــنا بیشترین 
فراوانی تحصیالت مربوط به گزینه »ســـــایر« یعنی رشته های غیر مرتبط با خبر 
با 56 درصد فراوانی و 54 درصد مشاهده شد. پاسخ دهندگان در مورد سؤال: 
چه نوع ابزاری برای تهیه، تولید خبر و گزارش مورد اســـــتفاده قرار می دهند؟؛ 
استفاده از همه ابزار ها به ترتیب در خبرگزاری ایلنا، ایرنا و ایسنا با فراوانی 71 

درصد، 56 درصد و 54 درصد عنوان شد. 
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نتایج تحلیل اســـــتنباطی و آماری داده ها در بخش ســـــنجش ده فرضیه و 
شاخص کارآمدی نشان داد: 

فرضیه 1: ســـــنجش میزان هدفمندی خبرگزاری؛ با توجه به آزمون تحلیل 
واریانس روی اطالعات پرسشنامه و سطح معنی داری جدول )31(، به اعتقاد 
شـــــرکت کنندگان در این تحقیق هدف گذاری خبرگزاری ایلنا با ایســـــنا و ایرنا 

تفاوت معنی دار دارد. 
فرضیه 2: ســـــنجش میزان پاســـــخگویی به مردم؛ با توجه به آزمون تحلیل 
واریانس روی اطالعات پرسشنامه و ســـــطح معنی داری جدول )33(، میزان 

پاسخگویی به مردم برای هر سه خبرگزاری یکسان است. 
آزمون تحلیل  به  با توجه  نیازســـــنجی خبری مخاطبان؛  فرضیه 3: سنجش 
واریانس روی اطالعات پرسشنامه و ســـــطح معنی داری جدول )34(، میزان 

نیازسنجی خبری مخاطبان برای هر سه خبرگزاری یکسان است.
فرضیه 4: سنجش صداقت در خبررسانی؛ با توجه به آزمون تحلیل واریانس 
روی اطالعات پرسشنامه و سطح معنی داری جدول )35(، میزان صداقت در 

خبررسانی برای هر سه خبرگزاری یکسان نیست.
فرضیه 5: سنجش شفافیت در خبررسانی؛ با توجه به آزمون تحلیل واریانس 
روی اطالعات پرسشنامه و سطح معنی داری جدول )37(، میزان صداقت در 

خبررسانی برای هر سه خبرگزاری یکسان نیست. 
فرضیه 6: سنجش تخصصی عمل کردن؛ با توجه به آزمون تحلیل واریانس 
روی اطالعات پرسشنامه و ســـــطح معنی داری جدول )39(، میزان تخصصی 

عمل کردن برای هر سه خبرگزاری یکسان نیست. 
فرضیه 7: سنجش شایسته ساالری و حفظ نیروی ماهر و کاردان ؛ با توجه 
پرسشنامه و سطح معنی داری جدول  اطالعات  واریانس روی  آزمون تحلیل  به 
)41(، به اعتقاد شرکت کنندگان در این تحقیق داشتن نیروی ماهر و کاردان / 
شایسته ساالری و حفظ نیروهای خبرگزاری ایلنا با ایسنا و ایرنا تفاوت معنی دار 

دارد. 
با توجه  به پرسنل؛  فرضیه ۸: سنجش تخصیص وظایف درست و عادالنه 
پرسشنامه و سطح معنی داری جدول  اطالعات  واریانس روی  آزمون تحلیل  به 
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)43(، به اعتقاد شـــــرکت کنندگان در این تحقیق تخصیص وظایف درست و 
عادالنه به پرسنل خبرگزاری ایلنا با ایسنا تفاوت معنی دار دارد. 

فرضیه 9: سنجش قابلیت چند رسانه ای بودن خبرگزاری؛ با توجه به آزمون 
تحلیل واریانس روی اطالعات پرسشنامه و ســـــطح معنی داری جدول )45(، 

قابلیت چند رسانه ای بودن برای هر سه خبرگزاری یکسان است.
فرضیه 10: سنجش پیشـــــتازی و اول بودن در خبررسانی؛ با توجه به آزمون 
تحلیل واریانس روی اطالعات پرسشنامه و ســـــطح معنی داری جدول )46(، 
به اعتقاد شرکت کنندگان در این تحقیق پیشـــــتازی و اول بودن در خبررسانی 

خبرگزاری ایلنا با ایرنا تفاوت معنی دار دارد.
بنابراین براساس ضرایب و میانگین رتبه ها: خبرگزاری ایسنا با کسب نمرات 
)کارآمدترین(  اول  ده گانه کارآمدی؛ خبرگزاری  مورد شـــــاخص های  در  باالتر 
و خبرگزاری ایرنا با کســـــب نمرات متوســـــط، خبرگزاری دوم )کارآمدتر( و 
خبرگزاری ایلنا با کسب نمرات کمتر، به عنوان خبرگزاری سوم )کم کارآمدترین( 

مشخص شد.
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