
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

  اي آوري اطالعات در ارتباطات شبکه نقش فن
  

  ایران -دکتر وحیده ترزمی نژاد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، اراك 
  ایران –سپیده ترزمی نژاد، دانشگاه آزاداسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجوي دکتري علوم ارتباطات اجتماعی، تهران 

  
  چکیده

و » اي نقـش فـن آوري اطالعـات در ارتباطـات شـبکه     « در این تحقیق سعی گردیده با انجام یـک سـري مطالعـات نظـري در مـورد         
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، ضمن بحث و بررسی ابعاد مختلف نقـش و کـاربرد فـن آوري    مطالعات میدانی در میان 

به همین منظور برخی عوامـل موجـود در ایـن    . استفاده گردد» مرجع براي ارتباطات شبکه اي« اي، از مدل  اطالعات در ارتباطات شبکه
، زمینـه هـاي   )عیتی، ویژگی روانشناختی آنها در کاربرد فن آوري اطالعاتعالوه  بر ویژگی هاي جم( مدل یعنی مشارکت کنندگان 

، مبناي تدوین فرضیات )از دو بعد کمیت و کیفیت( و فن آوري هاي اطالعاتی ) از ابعاد حمایت و توسعه تکنولوژي(ارتباطی سازمان 
  .تحقیق قرار گیرد

سـوال طراحـی و در    22نگلیسی مرتبط با مفاهیم تحقیق، پرسشنامه اي بـا  به منظور تکمیل اهداف تحقیق و با بررسی متون فارسی و ا   
جامعه آماري توزیع گردید و با استفاده از آزمون آلفاي کرانباخ و انجام پیش آزمون مقـدماتی و رسـمی، روایـی و پایـایی پرسشـنامه      

با روش قدم به قدم به تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق  در مرحله بعد، با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره. مورد تأیید قرار گرفت
معنادار بودن همبسـتگی بـین عوامـل موجـود در مـدل      )  Fنسبت (پرداختیم که نتایج تحلیل واریانس و آزمون آماري به کار برده شده 

و ارتباطات ) رتباطی دانشگاهموقعیتهاي اIT( ،x2 )درك روانشناختی دانشجویان از کاربرد IT( ،x1 )ویژگی هاي ارتباطی ( x4یعنی 
ویژگـی هـاي   ( x3تأیید می نمود، این در حالی است که میـزان خطـاي متغیـر     (Sig=0.000)درصد  99را در سطح  (Y)شبکه اي 

  . بود، به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نگردید 05/0چون بیشتر از ) ITکیفی 
  

  واژگان کلیدي
  1.ي ارتباطی و ارتباطات شبکه ايفن آوري اطالعات، کاربران، زمینه ها

  
  
  
  
  

   

                                                        
  1391دي  10: تاریخ دریافت مقاله
 1391اسفند 17:تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
امروزه، رشد فن آوري الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر و ادغام و ایجاد شبکه هاي عظیم کـامپیوتري سـبب شـده تـا         

مد نظر قرار گیرد؛ اما تغییرات واقعی که می توانـد ارزش بـالقوه   » اطالعات«به جاي خود » فن آوري اطالعات«رویکرد 
از این منبع مهم از طریق کاربرد فن آوري هـاي جدیـد اطالعـاتی    اطالعات را افزایش دهد، توانایی کاربران در استفاده 

ایجاد پایگاه هاي اطالعاتی برگرفته از مفهوم فن آوریهاي اطالعات با ویژگی ذخیـره سـازي، پـردازش، بازیـابی و     . است
ا حمایـت کننـد و   انتقال اطالعات می توانند در بهبود هماهنگی ها و تعامالت و ارتباطات شبکه اي میان افراد و گروه ه

سهم حائز اهمیتی در مدیریت منابع انسانی داشته باشند؛ بنابراین می تـوان گفـت، ارتبـاط شـبکه اي در واقـع همـان       
ارتباطات مشارکتی است که امروزه تحت تأثیر فعالیت تعاملی رسانه هاي بزرگ، شبکه هاي الکترونیک و به طور اعم بر 

ــات   ــن آوري اطالعـ ــاي فـ ــ  (IT)مبنـ ــورت مـ ــذیرد صـ ــر، (ی پـ  (Hoof, 2004:104و ) 16-17: 1382زرگـ
  .Vries&Dianna,2005:117-13)؛

شبکه ها براي طبقـه بنـدي الگوهـاي متـداول     « (Eisenberg&Constractor,1990:143-172)طبق دیدگاه    
از . »ارتباطات میان شبکه اي از افرادي که از طریق وسایل ارتباطی مختلف با هم ارتباط دارند، بسیار مناسب می باشند

این امر برگفته از . این منظر، کانون ارتباط شبکه اي، شبکه همکاري و پیوندهایی است که مرتبط به مشارکت می شود
در رابطه با یک سیستم از منظر ارتباطی است، بدین ترتیب که در یک سیستم باز ارگانیک، جریان  2»گلدهبر«دگاه دی

  . (Goldhaber,1993 )اطالعات، ارتباط میان افرادي را سبب می شود که نقش ها و موقعیت هاي مختلف دارند 
طبـق  (عوامل دخیـل در ارتبـاط شـبکه اي     ،(Kaplan,2001:39-56; Hoff,1997) 3»مک کونیل«از دیدگاه     

مشارکت کنندگان، موقعیتهاي ارتباط و فن آوري هاي اطالعاتی است؛ که به اهمیت بررسـی هـر   : عبارتند از) 1نمودار 
  :یک از این موارد در ذیل خواهیم پرداخت

   ــدگان ــارکت کننــ ــاربران (مشــ ــاظ     ):ITکــ ــدگان از لحــ ــارکت کننــ ــعیت مشــ ــابی وضــ   ارزیــ
آوري هاي اطالعاتی، میزان مصرف این فن آوریها توسط کاربران  عیتی آنان، میزان دسترسی آنان به فنویژگی هاي جم

 . و اینکه  آنان چه درکی از فن آوري هاي نوین اطالعات دارند،  حائز  اهمیت می باشد
 سازمان و محیطی است که کاربران  :زمینه ارتباطیIT        در آن حضور دارنـد؛ یعنـی افـراد چـه مقـدار از حمایـت

  برخوردار می باشند؟ و چه میزان سازمان به توسعه تکنولوژي اهمیت می دهد؟ ITسازمانی براي بهره گیري از 
  فن آوري اطالعات(IT):                             اهمیت بررسی فـن آوري اطالعـات در شـناخت ایـن مسـأله اسـت کـه کـاربران چـه

  . ري هایی را بیشتر به کار می برند و ویژگی هایی این فن آوریها را از نظر کیفی و ارتباطی بشناسیمفن آو
 مشارکت کنندگان، زمینه ارتباطی سازمان و  :ارتباطات شبکه ايIT    سه عنصر اصـلی ارتبـاط شـبکه اي(NC)4 

می باشند، این عوامل می تواند به  بهبود شرایط  ارتباطی در یک شبکه موثر واقع شوند به گونه اي کـه طبـق دیـدگاه    
 ,Klein)عوامل یاد شده از یک سو از طریق مشارکت  و از سوي دیگر طبق دیـدگاه  (Goldhaber, 1993)گلدهبر 

Hirschheim,1993)   بات ارتباطات شبکه اي را فراهم می سازندموج) اجتماعی و کاري(از طریق تعامالت .  

  
  مدل مرجع براي پیاده سازي کاربرد فن آوري اطالعات در ارتباطات شبکه اي -1نمودار 

                                                        
2- Goldhaber 
3- McQuil  
4 Networked Communication(NC) 
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بنابراین برداشت راهبردي از فن آوریهاي پیشرفته اطالعاتی به معناي درك کاربرد مزایاي ایـن ابـزار و توانـایی علـم        
جامعـه دانشـجویی کشـور کـه در ایـن       -در وسیع ترین حوزه کاربرد این فـن آوریهـا    جدید در ایجاد تحوالت اساسی

می باشد؛ که با عنایت بـه مـوارد یادشـده و بـدلیل      -پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك مد نظر است
توجه بـه اینکـه بحـث فـن آوري      تأثیر انکارناپذیر کاربرد فن آوري اطالعات بر ارتباطات مشارکتی و تعامل کاربران و با

اطالعات و کاربرد این فن آوریها یکی از مباحث جدید در حوزه مطالعات از این دسـت اسـت و تحقیقـاتی کـه در ایـن      
زمینه در سطح کشور صورت گرفته، اندك می باشد؛ لذا این امر انگیـزه اي شـد کـه محقـق را بـر آن دارد بـر اسـاس        

بـا اسـتفاده از از   ... تی از قبیل اینترانت، اکسترانت، پست الکترونیکی، تله کنفرانس و مصادیق نوین فن آوریهاي اطالعا
فـن آوري  « ، به پاسخگویی ایـن سـوال     (Vries & Dianna,2005:120)5»مرجع براي ارتباطات شبکه اي«مدل 

ویان دانشـگاه آزاد اسـالمی   می تواند بر ارتباطات شبکه اي دانشج) به واسطه کاربران و سازمان(چگونه  (IT)اطالعات 
 . ؛ به عنوان یکی از مسایل و موضوعات مهم و اساسی و به روز بپردازد» واحد اراك موثر واقع شود؟

  در سازمان (IT)بهره گیري از فن آوري اطالعات   -1
جمعیتی و روانشناسی براي بررسی بهره گیري از فن آوري اطالعات در سازمان، ابتدا باید بدانیم که بهره گیران از نظر 

چه زمینه هایی را از بعد ارتباطی ) در اینجا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك(چه کسانی هستند؟ و سپس اینکه سازمان 
  براي این بهره گیران فراهم آورده است؟

 ITویژگی هاي جمعیتی و روانشناختی بهره گیران از  -1-1
ت و رشته تحصیلی دانشجویان بررسی می کنیم؛ اما به غیر از ویژگی ویژگی هاي جمعیتی را با جنسیت، سن، تحصیال

هاي جمعیتی بهره گیران، ویژگی هاي روانشناختی آنان نیز نقش اساسی در بهره گیري از فن آوري اطالعات ایفـا مـی   
  : کند که به ترتیب ذیل به آنها می پردازیم

که یک فرد یا بخش منتخب نسـبت بـه سـایر افـراد و      نوآوري درجه اي است. توان یا آمادگی پذیرش نوآوري)الف
  .(Rogers, 1995; Nystrom et al, 2002)بخش هاي موجود در پذیرش عقاید جدید زودتر عمل می کند 

همان دانش و مهارت و تجریه انجام کار با فن آوري است؛ با آغاز انقالب صنعتی که استفاده از فـن آوري و  . تجربه)ب
نیروي انسانی در سازمانها رونق یافت، اهمیت شناخت و تخصص و تجربه و استعداد انجام کـار بـا    ماشین آالت به جاي

 ). 419 -420 :1382رضائیان، (فن آوریهاي نوین بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت 
ر مـی گیرنـد   اشاره به شرایط موقتی و زودگذري دارد که افراد در آن شرایط به مقدار زیاد مورد توجه قـرا . انگیزش)ج

(Vries & Diana, 2005: 119) . به عبارت دیگر، منظور انگیزه افراد براي انجام کار مربوطه و انگیزه اتمام موفقیت
در ارزیابی تمایل افراد باید به خاطر داشت که همه افراد براي انجام دادن همه کارها . آمیزکاري است که در دست دارند

ترین تمایل را به کارهایی دارند که به طور موفقیت آمیز از عهده آنان برآیند و کار بـراي  افراد بیش. تمایل یکسان ندارند
اگر افراد مشکل انگیزشی داشته باشند، نخسـتین گـام در رفـع آن، بررسـی     . آنها انگیزاننده، توأم با آرامش روانی باشد

کارهایی که انجام می دهد، به او پاداش داده تمایل طبیعی انسان بر این است که در مقابل . شیوه تشویق و تنبیه است
اگر عملکرد فـرد را از طریـق   . پاداش می تواند ملموس یا غیرملموس باشد. شود و از کارهاي بی اجر، فرد اجتناب ورزد

مورد توجه قرار دادن رفتارهایش به او بازتاب دهیم می تواند سهم عمده اي در سیسـتم انگیزشـی کلـی داشـته باشـد      
 ). 421: 1382ن، رضائیا(
عبارتست از درك و شناسایی، سازماندهی و ذخیره اطالعات؛ یـک مسـاله در    6فرآیند شناخت . هماهنگی شناختی)د

 . این رابطه آن است که چگونه اطالعات را در پیوند با ارزش ها، دیدگاه ها و باورهاي خود هماهنگ کنیم

                                                        
5 - Reference model for the implementation of NC  
1-Cognitive processing 
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بسیاري از مردم سعی می کنند اعمال و رفتار خـود را  . هر یک از ما ارزش ها، دیدگاه ها و باورهاي خاص خود را داریم
اگـر بتـوانیم چنـین    . در جامعه هماهنگ کننـد ) همتایان یا باالدستان خود(با ارزش ها، باورها  و دیدگاه هاي دیگران 

برکـو،  (وانسیم؛ ناامید و سرخورده خواهیم شـد  نتمی شویم؛ اما اگر کنیم، از خود و محیط اطراف خود راضی و خشنود 
   ).39: 1378ولوین و ولوین، 

  زمینه هاي ارتباطی در سازمان براي بهره گیري از فن آوري اطالعات  -1-2
، سازمان موجودیتی اجتماعی است که جهت دستیابی به اهداف مشترك بطور آگاهانه هماهنـگ  »رابیتز«طبق دیدگاه 

به سازمان بدین معناست که سازمان از افراد و گـروه هـایی کـه بـا     » موجودیت اجتماعی«اطالق عبارت . ردیده استگ
  ). Robbins, 1987:3(یکدیگر در تعامل می باشند تشکیل شده است 

ان تحـت  با به کارگیري فن آوري هاي اطالعاتی و سیستم هاي اطالعاتی در سازمانها، مسیر و زمینه ارتباطی در سـازم 
این فن آوري ها می توانند اطالعـات را پیوسـته و از هـر سـو جمـع آوري کننـد و در سـطوح        . تأثیر قرار داده می شود

اما گاهاً سازمانها از این شرایط حمایـت  ). 1383:272فرهنگی، صفرزاده و خادمی، (مختلف سازمان به جریان بیندازند 
اطالعاتی و حاکمیـت اطالعـات سـاالري در سـازمان، سـطوح سلسـله       نمی کنند چون معتقدند با ورود فن آوري هاي 

  : به همین جهت در این رابطه مباحث ذیل مطرح می شود. مراتبی از رده خارج شده، نظام کنترل حذف می شود
کـاربرد فـن آوري هـاي              (در اینجا منظـور حمـایتی اسـت کـه سـازمان در رابطـه بـا نـوآوري         . حمایت سازمانی)الف

در سازمان می تواند داشته باشد و در دسترس قرار دادن بودجه کافی، تجهیزات و فن آوري ها و تسـهیالت کـه   ) وینن
؛ حال این سوال مطرح است که آیـا سـازمانها همـواره    (Mahmood et al, 2001)براي انجام کار مناسب می باشد 
  چنین حمایتهایی را می نمایند؟

مجموعه اي از خط مشی هایی است که معرفی فن آوري جدید را تحت تأثیر قرار می دهنـد و   .توسعه تکنولوژي)ب
 .(Lee,1998)در میان انواع فن آوري ها عالقه به توسعه فن آوري هاي اطالعاتی و ارتباطی وجود دارد 

ن آوریهـا را توسـعه دهنـد،    بدین ترتیب اگر سازمانها از ورود و به کارگیري فن آوریهاي اطالعاتی حمایت کنند و این ف
  ).Wiberg, 2004: 30(آوریها می توانند شبکه پیام و اطالعات را در سازمان اشاعه دهند  این فن

  ارتباطات شبکه اي  -2
تحلیل گران شبکه، به بررسی ساختار اجتماعی معتقدند و بهترین شیوه بررسی یک ساختار اجتماعی را تحلیل الگـوي  

و از زاویه دیدگاه ). 149 :1391رضوي دینانی و آذري، (اعضاي جامعه را به هم پیوند می دهد  پیوندهایی می دانند که
داخلـی و  (یا در زمینه هاي ارتباطی ) خرد، میانی و کالن(شبکه اجتماعی، الگوهاي پیوند ارتباطی می توانند در سطوح 

داده شوند؛ ما بـه ایـن اشـکال بعنـوان روابـط      مختلف توضیح ) اجتماعی، کاري و ارتباطی(یا الگوهاي تعاملی ) خارجی
 ,Vries & Diana)اجتمـاعی از جنبـه ارتبـاط تعـاملی مـی نگـریم کـه واحـدهاي تبیینـی اولیـه تحلیـل هسـتند             

2005:125) .  
در این پژوهش ما به مشخصه هایی نظیر اهداف، وظایف و پیچیـدگی ارتبـاط و همچنـین توسـعه اشـکال ارتباطـات و       

» شـبکه اي مشـارکت  «که در ایجاد شبکه هاي ارتباطی دخیلند، کاري نداریم؛ بلکه مد نظر ما مفهوم الگوهاي ارتباطی 
می باشد که توسط محتواي ارتباطی که مرتبط به مشارکت است، توضیح داده می شود؛ این محتواها می تواننـد اشـاره   

جریـه مـی شـود کـه شـامل دریافتهـاي       به شرایط ارتباطی در یک شبکه نمایند که براي کیفیت محیط داخلی شبکه ت
 7گلدهبر. (Goldhaber, 1993)شخصی از پیام ها و حوادث مرتبط به پیامی می باشند که در شبکه اتفاق می افتد 

  :   به چند مورد در این رابطه اشاره می کند

                                                        
1-Goldhaber 
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که به آنان اختیارات بیشـتري  اشاره به رابطه ارتباطی افراد با یکدیگر بویژه زیردستان با باالدستان دارد  .حمایت) الف
براي اتخاذ تصمیمات الزم بدون آنکه در ابتدا به تائید مقامات باالتر برسد، می دهد، بدین ترتیب به اعضاء به نـوعی در  

 . .(Carter et al, 2001)ایجاد حفظ حسن ارزشمندي و توانمندي شخصی کمک می کند 
اشاره به آغاز فرآیند ارتباطی دارد یعنی زمانی که منبع آگاهانه یا ناآگاهانه توسط یـک   .ایمان، اعتماد و اطمینان)ب

رویداد، شی ء یا اندیشه اي تحریم می شود و نیاز به ارسال پیام پیش می آید هنگامی که پیام تبدیل به رمز شـده و از  
ی مورد اعتماد و اطمینان بوده و بدرسـتی و بـه   مجراي ارتباطی ارسال می شود باید منبع یا منابع پیام و حوادث ارتباط

 . (Boyd, 2002)صورت قابل قبول قضاوت شوند 
ایـن قسـمت   . منظور از گشودگی، اشتیاق فرد براي شناخته شدن توسط دیگـران مـی باشـد   . گشودگی و صداقت)ج

ـ . شامل جنبه هایی از شخصیت افراد است که صادقانه براي خود فرد و دیگران معلوم اسـت  ن قسـمت مهـم تـرین و    ای
ارزنده ترین بخش براي ارتباط بین اشخاص است؛ زیرا هر چه صداقت بیشتر باشد، سایرین راحت تـر و بهتـر بـه فـرد     

 ). 178 :1373فرهنگی، (نزدیک شده و فراگرد ارتباطی شکلی دل پسند می گیرد 
براي مشارکت در انواع فعالیتها را داشته  اعطاي اختیارات بیشتر به افراد می باشد که آزادي تصمیم گیري .مشارکت)د

به عبارتی اشاره به نوعی اختیار بخشی، ایجاد ظرفیت و نیروبخشی براي مشارکت اعضاء در انجام فعالیتهـا دارد  . باشند
(Vries & Diana, 2005, p.125). 

سویه به منظور غلبـه بـر عـدم    اما بعد دیگري از تعامالت مشارکتی؛ بحت تعامل اعضا بر حسب عملکرد متقابل و دو    
 بـر مبنـاي تحقیقـات    . باشـد  اطمینان محیطی، دسترسی به یک هدف نهایی و توسعه و نگهداري روابط اجتماعی مـی 

(Klein & Hischheim,1993)  تعـامالت اجتمـاعی و   . می باید بین دو بعد از تعامالت مشارکتی تمایز قایـل شـویم
  . ائیمکاري؛ که در اینجا بدانها اشاره می نم

تعامالت اجتماعی از محیط حاصل می شود؛ یعنی افراد دخیل در تعـامالت اجتمـاعی بایـد بـه     . تعامالت اجتماعی) ه
یک درك متقابل در رابطه با رسالت هاي مدنظرشان برسند؛ که در اینجا می توانند با مدد فن آوریها اطالعاتی نوین، با 

دسترسی و تعامل سالمتر با سایر اعضاء، به این درك دو سـویه و تفـاهم    تعیین زمان و مکان مالقات با سرعت بیشتر و
  . هر چه سریعتر فائق آیند

محیط هاي کاري عموماً متغیر و داراي تغییر می باشند بنابراین فعالیتهـاي متقابـل و سیسـتماتیک    . تعامالت کاري)و
. در ایجاد تعامالت کاري و شغلی موثر واقـع شـود  در پاسخ به داده هایی که از محیط وارد سازمان می شوند، می تواند 

 & Vries).که در این میان نباید نقش فن آوري هاي نوین را در پاسخ بـه ایـن داده هـاي محیطـی نادیـده گرفـت       
Diana, 2005:127)  

  نشان داده ) مدل مفهومی پژوهش( 2این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین متغیرهاي یاد شده است که در نمودار     

  
  مدل مفهومی پژوهش -2نمودار 
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  فرضیه هاي تحقیق
) مدل مفهومی پژوهش( 2این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین متغیرها و فرضیات ذیل می باشد که در نمودار       

  .اده شده استنشان د
بـین دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اراك موجـب ارتباطـات         (IT)کاربرد فن آوري اطالعـات  : فرضیه اصلی

  .مشارکتی می گردد
  .موجب ارتباط شبکه اي  می شود  ITدرك روانشناختی مشارکت کنندگان از کاربرد : 1فرضیه فرعی 
  . موجب ارتباط شبکه اي می شود  ITموقعیتهاي ارتباطی سازمان در به کارگیري  : 2فرضیه فرعی
  .موجب ارتباط شبکه اي می شود ITویژگی هاي کیفی : 3فرضیه فرعی
  .موجب ارتباط شبکه اي می شود ITویژگی هاي ارتباطی : 4فرضیه فرعی

  چهارچوب طرح تحقیق
به منظور کشف همبستگی بین متغیرها و پیش بینی یک متغیر از روي یک یا چند متغیر دیگـر در یـک مطالعـه          

به کارگیري فن آوري هـاي اطالعـات و   «میدانی که در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك صورت گرفت، 
  . ، بررسی گردید8استفاده از مقیاس فاصله اي ، از طریق سواالتی در قالب پرسشنامه با»ارتباطات شبکه اي

در مرحله تدوین پرسشنامه مصاحبه هایی با اساتید و صاحب نظران براي جرح و تعدیل سواالت صورت گرفـت و بـا      
که در دانشکده هاي مختلف دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك انجام پـذیرفت، برطـرف    9استفاده از یک مطالعه آزمایشی

انجام گرفت؛ لذا پرسشنامه نهـایی پـس از    100الی  0کاالت احتمالی پرسشنامه و تعدیل آن، بر مبناي نمره نمودن اش
بـراي  (پرسشنامه نیـز از آلفـاي کرونبـاخ     11براي اندازه گیري پایایی. ، براي توزیع رسمی آماده گردید10سنجش روایی

ل بین صفر تا یک تغییر مـی کنـد کـه ضـریب     استفاده شد؛ کمیت ضریب پایایی بطور معمو) سنجش تجانس طیف ها
؛ کـه در ایـن   )142 -143: 1378ظهوري، (پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است 

  .می باشد که نشانه پایایی پرسشنامه می باشد 577/0پژوهش آلفاي کرانباخ برابر 
ن دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك بودند که از این تعـداد نمونـه اي   نفر، دانشجویا 17232جامعه آماري این تحقیق،    

نفـر از دانشـکده علـوم     34بدین صورت کـه،  . به دست آمد» نمونه گیري مطبق نسبی«نفر، طبق روش  164به حجم 
ر از نفـ  7نفـر از دانشـکده فنـی و مهندسـی،      57نفـر از دانشـکده مـدیریت،     28نفر از دانشکده کشاورزي،  11انسانی، 

  .نفر از دانشکده هنر به طور تصادفی انتخاب شدند 7نفر از دانشکده علوم پایه و  20دانشکده پزشکی، 
پس از جمع آوري داده هاي پرسشنامه ها و ایجاد نظمـی منطقـی بـین آنهـا از طریـق تشـکیل جـداول فراوانـی از            
از رگرسیون چند متغیره . پژوهش استفاده شد براي آزمون فرضیه هاي 12»رگرسیون چند متغیره با روش قدم به قدم«

زیرا گاهی دو یا چند متغیر تأثیر . براي شناخت همبستگی بین دو یا چند متغیر و نیز براي پیش بینی استفاده می شود
عمده اي روي متغیر وابسته دارند، بدیهی است در دانش هاي انسانی باید به بسط میدان هاي علـی از طریـق احتمـال    

؛ امـا پرکـاربردترین   )196: 1380؛ آذر و مـومنی،  161-163: 1382سـاروخانی،  (تعدد و ترکیب عوامل پرداخت  گرایی،
روش در رابطه با رگرسیون چند متغیره، روش انتخاب قدم به قدم متغیر می باشد یعنی هر بار پس از وارد کردن یـک  

پیش بینی کننده معنی داري نیسـتند، از مـدل خـارج    متغیر به مدل، تمام متغیرهایی که تاکنون وارد مدل شده اند و 
  .که در این تحقیق از این روش استفاده شده است) 519: 1383نوروسیس، (می گردند 

   

                                                        
8 -  Interval scale  
9 - Pilot study 
10- validity   
11 - Reliability 
12 . Multiple regression with stepwise variable selection  
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  تحلیل داده هاي تحقیق
به دست آمده اند، به ترتیب زیر مورد  SPSSنتایج حاصله از آزمون فرضیات تحقیق که با استفاده از نرم افزار آماري    

  :بحث قرار می گیرند
  

  آزمون ضریب همبستگی و انتخاب قدم به قدم متغیرها: 1نگاره 
بـا   (R)وارد معادله شده است که میـزان ضـریب همبسـتگی آن    ) ITویژگی هاي ارتباطی ( x4در گام اول متغیر       

و ضریب تغییر تعـدیل   178/0در این مرحله میزان مجذور ضریب همبستگی . به دست آمده است 421/0متغیر وابسته 
درك روانشـناختی  ( X1در گـام دوم بـا وارد شـدن دومـین متغیـر یعنـی       . به دسـت آمـده اسـت    173/0شده برابر با 

و ضریب  249/0، مجذور ضریب همبستگی به  499/0به  ( R )ضریب همبستگی چند گانه )  ITن از کاربرد دانشجویا
موقعیتهـاي  ( X2در گـام سـوم بـا وارد شـدن سـومین متغیـر یعنـی        . افزایش یافته است 239/0تغییر تعدیل شده به 

و ضـریب تغییـر    280/0مبستگی بـه  ، مجذور ضریب ه 529/0به  ( R )ضریب همبستگی چند گانه ) ارتباطی دانشگاه
درصـد   7/26به عبارت دیگر بر اسـاس ضـریب تغییـر تعـدیل شـده      . افزایش یافته است 267/0تعدیل شده  این بار به 
، درك روانشـناختی   ITبـه وسـیله سـه متغیـر ویژگـی هـاي ارتبـاطی        ) ارتباطـات شـبکه اي  (تغییرات متغیر وابسـته  

اگر مجذور ضریب همبستگی بـه دسـت آمـده    . اي ارتباطی دانشگاه تبیین می شودو موقعیته ITدانشجویان از کاربرد 
مقایسه شود، خواهیم دید که متغیر » قدم به قدم«با مجذور ضریب همبستگی توسط روش » ورود متغیر«توسط روش 

x3 ) ویژگی هاي کیفیIT  (      نقش بسیار ناچیزي در تبیـین واریـانس متغیـر وابسـته داشـته اسـت)280/0= 014/0 - 
  .به همین دلیل وارد مدل نشده است) 294/0

  
  با استفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون 1تحلیل مسیر مدل : 2نگاره

) 987/34(محاسـبه شـده    F، نسـبت  1نگاره فوق در قسمت تجزیه و تحلیل واریانس مبین آن است کـه در مـدل       
درصـد   99در سـطح  ، )ITویژگـی هـاي ارتبـاطی    ( x4متغیـر  اسـت؛  )  1و  162(جدول با درجات آزادي  Fبزرگتر از 

(sig=0.000) معنادار است و نتیجه می گیریم که رگرسیون و ضرایب محاسبه شده نیز معنادار است.  
شـده بـراي ضـریب    همچنین نتایج نگاره فوق در قسمت تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سطح معنادار مشاهده     

اسـت کـه معنـادار مـی      05/0کمتـر از   (sig= 0.000)درصد  99در سطح  IT (x4)رگرسیون ویژگی هاي ارتباطی 
باشد، آن  05/0داراي سطح معناداري بزرگتر از )  x3مانند (این در حالی است که اگر ضریب رگرسیون متغیري  . باشد

  ضریب همبستگی  متغیرهاي وارد شده مدل
(R) 

مجذور ضریب 
 همبستگی

ضریب تغییر تعدیل 
 شده

  متغیر خارج شده

1 X4 ) ویژگی هاي ارتباطیIT (  421/0  178/0 173/0 
Y 

 IT (  499/0 249/0 239/0درك روانشناختی کاربران از کاربرد ( X1 2  )ارتباطات شبکه اي(

3 X2 )267/0 280/0 529/0  )موقعیتهاي ارتباطی دانشگاه 

 رگرسیونتحلیل  (ANOVA) تجزیه و تحلیل واریانس 

  مجوع مجذور مدل
(SS) 

df 
  مجذور میانگین

(MS) 
  آزمون

F 
Sig. 

متغیر وارد 
 شده

B Std.Error 
β 

  استاندارد
  آزمون

T 
Sig. 

1 

  X4 348/0  059/0  421/0  915/5  000/0 000/0  987/34  373/4690  1  373/4690  رگرسیون

          060/134 162  750/21717 باقیمانده

          163  123/26408 جمع کل
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با )  348/0(براین، پیش بینی ارتباطات شبکه اي ضریب محاسبه شده بنا. متغیر وارد مدل و معادله رگرسیون نمی شود
اما قضاوت در مورد میزان سهم و نقش هـر  . درصد اطمینان معنادار است 99خطاي استاندارد و  059/0در نظر گرفتن 

شـده بـوده و امکـان     زیرا این مقـدار اسـتاندارد  . واگذار کرد13یک از متغیرها را در تبیین متغیر وابسته باید به مقدار بتا
ویژگـی  بر اساس بتاي به دست آمـده بـراي متغیـر    .. مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرها را فراهم می سازد

در انحـراف   421/0به انـدازه   ITویژگی هاي ارتباطی ، به ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار IT (x4)هاي ارتباطی 
  .تغییر ایجاد می گردد) شبکه اي ارتباطات ( معیار متغیر وابسته 

  
  

  با استفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون 2تحلیل مسیر مدل : 3نگاره

محاسـبه   Fمی باشد و با عنایت به اینکه  639/26برابر  Fنشان می دهد، نسبت  2تجزیه و تحلیل واریانس در مدل    
در )  ITدرك روانشناختی دانشجویان از کاربرد ( x1است؛ متغیر )  2و  161(جدول با درجات آزادي  Fبزرگتر از شده 

معنادار است و نتیجه می گیریم که رگرسیون و ضرایب محاسبه شـده در اینجـا نیـز     (sig=0.000)درصد  99سطح 
  .معنادار است

در  IT (x1)درك روانشناختی دانشجویان از کاربرد در نگاره فوق سطح معنادار مشاهده شده براي ضریب رگرسیون 
در این جدول می توانید به سادگی مالحظه . است که معنادار می باشد 05/0کمتر از  (sig= 0.000)درصد  99ح سط

در این مرحله است که عالوه . نمایید که چقدر ضریب یک متغیر با اضافه شدن سایر متغیرهاي مستقل، تغییر می کند
وارد معادله رگرسیون IT (x1)ی دانشجویان از کاربرد ، متغیر درك روانشناختIT (x4)ویژگی هاي ارتباطی بر متغیر 
خطاي استاندارد  071/0و  058/0با در نظر گرفتن )  276/0و  298/0(ضرایب محاسبه شده در معادله فوق . می شود

و  IT (x4)ویژگی هاي ارتباطی اما بر اساس بتاي به دست آمده براي متغیر . درصد اطمینان معنادار هستند 99و 
ویژگی هاي ارتباطی ، به ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار IT (x1)درك روانشناختی دانشجویان از کاربرد  متغیر

IT  به ازاء یک تغییر ایجاد می گردد؛ در حالیکه ) ارتباطات شبکه اي ( در انحراف معیار متغیر وابسته  361/0به اندازه
در انحراف معیار متغیر وابسته  273/0به اندازه  ITنشجویان از کاربرد واحد تغییر در انحراف معیار درك روانشناختی دا

  تغییر ایجاد می شود) ارتباطات شبکه اي ( 
  با استفاده از تکنیک تحلیل رگرسیون 3تحلیل مسیر مدل : 4نگاره

                                                        
13 - β(Beta) 

 رگرسیونتحلیل  (ANOVA) تجزیه و تحلیل واریانس 

  مجوع مجذور مدل
(SS) 

df 
  مجذور میانگین

(MS) 
  آزمون

F 
Sig. 

متغیر وارد 
 شده

B Std.Error 
β 

  استاندارد
  آزمون

T 
Sig. 

2 

  X4 298/0  058/0  361/0  154/5  000/0  000/0  639/26  055/3283  2  110/6566  رگرسیون

 X1 276/0 071/0 273/0 901/3 000/0   242/123 161  013/19842 باقیمانده

          163  123/26408 جمع کل

 رگرسیونتحلیل  (ANOVA) تجزیه و تحلیل واریانس 

  مجوع مجذور مدل
(SS) 

df 
  مجذور میانگین

(MS) 
  آزمون

F 
Sig. 

متغیر وارد 
 شده

B Std.Error 
β 

  استاندارد
  آزمون

T 
Sig. 

3 

  X4 279/0  057/0  337/0  865/4  000/0 000/0 751/20  626/2465  3  877/7396  رگرسیون

 X1 281/0  069/0  279/0  050/4  000/0   820/118 160 246/19011 باقیمانده

 X2 115/0 043/0 179/0 644/2 000/0    163 123/26408 جمع کل
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 Fنشـان مـی دهـد،      3در مـدل  با توجه به اطالعات جمع آوري شده و با عنایت به اینکه تجزیه و تحلیل واریـانس      
موقعیتهـاي ارتبـاطی   ( x2ت؛ متغیـر  اسـ )  3و  160(جـدول بـا درجـات آزادي     Fبزرگتـر از  ) 751/20(محاسبه شده 

معنادار است و نتیجه می گیریم که رگرسیون و ضرایب محاسبه شده در  (sig=0.000)درصد  99در سطح ) دانشگاه
  .این مدل نیز معنادار است

موقعیتهـاي ارتبـاطی   در تحلیل رگرسیون نگاره فوق، سطح معنادار مشاهده شـده بـراي ضـریب رگرسـیون متغیـر          
در این نگاره نیز مالحظه . است که معنادار می باشد 05/0کمتر از  (sig= 0.000)درصد  99در سطح  (x2)اه دانشگ

، 3هنگـامی کـه در مـدل    . می نمایید که چقدر ضریب یک متغیر با اضافه شدن سایر متغیرهاي مستقل، تغییر می کند
 x2و ) x4 )972/0( ،x1 )281/0بـه ترتیـب   اضـافه مـی شـود، ضـرایب متغیرهـا       x4,x1نیز به دو متغیـر   x2متغیر 

می شوند؛ بنابراین می توان گفت نقش یک متغیر در مدل رگرسـیون بـه سـایر متغیرهـاي موجـود در مـدل       ) 115/0(
  .بستگی دارد

 ITو متغیر درك روانشناختی دانشجویان از کاربرد  IT (x4)ویژگی هاي ارتباطی در این مرحله عالوه بر متغیرهاي    
(x1)  متغیر موقعیتهاي ارتباطی دانشگاه ،(x2)    نیز وارد معادله رگرسیون می شود، ضرایب محاسبه شـده در معادلـه
درصـد اطمینـان    99خطـاي اسـتاندارد و    043/0و  069/0، 057/0با در نظر گرفتن )  115/0و  281/0، 279/0(فوق 

و متغیر درك روانشـناختی   IT (x4)ی هاي ارتباطی ویژگاما بر اساس بتاي به دست آمده براي متغیر . معنادار هستند
می توان گفت بـه ازاء یـک واحـد تغییـر در      (x2)و متغیر موقعیتهاي ارتباطی دانشگاه  IT (x1)دانشجویان از کاربرد 

تغییـر  ) ارتباطـات شـبکه اي   ( در انحراف معیار متغیر وابسـته    337/0به اندازه  ITویژگی هاي ارتباطی انحراف معیار 
به اندازه  ITبه ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار درك روانشناختی دانشجویان از کاربرد ایجاد می گردد؛ در حالیکه 

بـه ازاء یـک واحـد تغییـر در     تغییر ایجاد می شود و نهایتـاً  ) ارتباطات شبکه اي(در انحراف معیار متغیر وابسته  279/0
تغییـر  ) ارتباطات شـبکه اي (در انحراف معیار متغیر وابسته  179/0به اندازه اه انحراف معیار  موقعیتهاي ارتباطی دانشگ

  .ایجاد می شود
  

  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات
به  2و از مدل  2به مدل  1با عنایت به نتایج حاصل از ضریب تغییر تعدیل شده می توان گفت که این ضریب از مدل    

، درك روانشـناختی   IT (x4)، سه متغیر ویژگـی هـاي ارتبـاطی     3افزایش یافته است به گونه اي که در مدل  3مدل 
درصـد تغییـرات متغیـر وابسـته      7/26، می توانند  (x2)اه و موقعیتهاي ارتباطی دانشگ IT (x1)دانشجویان از کاربرد 

)  Fنسـبت  (نتایج تحلیل واریانس و آزمون آماري بـه کـار بـرده شـده     . را تبیین نمایند (Y)یعنی ارتباطات شبکه اي 
درك روانشـناختی  IT( ،x1 )ویژگـی هـاي ارتبـاطی    ( x4معنادار بودن همبستگی بین عوامل موجود در مـدل یعنـی   

درصــد  99را در ســطح  (Y)و ارتباطــات شـبکه اي  ) موقعیتهــاي ارتبـاطی دانشــگاه IT( ،x2 )ان از کــاربرد دانشـجوی 
(Sig=0.000)  تأیید می کند؛ این در حالی است که میزان خطاي متغیرx3 ) ویژگی هاي کیفیIT (  چون بیشـتر از

  : ن نتیجه گرفتبنابراین می توا. بوده، به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نمی شود 05/0
 (Y)و ارتباطات شـبکه اي   IT (x4)به عبارت دیگر، بین ویژگی هاي ارتباطی . فرضیه چهارم معنادار می باشد) اوالً   

  .رابطه معنادار وجود دارد
و  IT   (x1)از کاربرد ) دانشجویان(فرضیه اول معنادار بوده و رابطه بین درك روانشناختی مشارکت کنندگان ) ثانیاً   

  .معنادار است (Y)ارتباطات شبکه اي 
و  IT (x2)در بـه کـارگیري   ) دانشـگاه (فرضیه دوم نیز معنادار بوده و رابطه بین موقعیتهاي ارتباطی سـازمان  ) ثالثاً   

  .معنادار است (Y)ارتباطات شبکه اي 
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و  IT (x3)ین ویژگی هـاي کیفـی   در رابطه با فرضیه سوم تحقیق باید گفت نتایج تحقیق نشان می دهد که ب) رابعاً   
  .ارتباطات معناداري وجود ندارد و این متغیر اصالً وارد مدل نشده است (Y)ارتباطات شبکه اي 

بنابراین پس از بررسی تغییراتی که هر یک از عوامل نامبرده براي ارتباطات شبکه اي تبیین می کنند، فرضیه اهم       
از طریق ویژگی هاي ارتباطی این فن آوریها، درك روانشـناختی   (IT)تحقیق مبنی بر اینکه کاربرد فن آوري اطالعات 
تباطات مشارکتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك می شود، کاربران و موقعیتهاي ارتباطی دانشگاه موجب ار

  :را نیز می توان تأیید نمود و مدل ریاضی ذیل را براي آن ترسیم کرد
  

  مدل ریاضی تحقیق - 3نمودار
  
   

  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  :با توجه به یافته هاي تحقیق، می توان پیشنهادات ذیل را عنوان نمود   
بررسی کارشناسانه انجـام گیـرد تـا مشـخص     در داخل دانشگاه جهت استفاده بهینه از فن آوریهاي اطالعاتی، یک  -

گردد که چه فن آوریهایی در این حوزه بیشتر مورد نیاز دانشجویان است تا از این طریق موجبات ارتباطات بیشتر آنهـا  
فراهم گردد و دانشگاه موجبات توسعه این فن آوریها را فراهم آورد و همچنین از توسعه انواع فن آوریهاي اطالعاتی در 

 .دانشگاه براي ارتباط دانشجویان با یکدیگر و ارتباط دانشجویان با دانشگاه حمایت شود درون
دانشگاه بایستی که اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشی براي دانشجویان جهت استفاده درسـت و بهینـه و کسـب     -

یزاننده عالقه دانشجویان در استفاده تجربه الزم در به کارگیري فن آوري هاي اطالعاتی نماید و در این زمینه باید برانگ
 .موثر در بهره گیري از  فن آوري هاي نوین اطالعاتی باشد

دانشگاه باید سعی در جایگزین کردن تدریجی روشهاي نوین ارتباطی براي ارتباط دانشجویان با یکدیگر به صـورت   -
هاي نوین ارتباطی به جاي روشهاي سـنتی  شبکه هاي اجتماعی یا حتی ارتباط دانشجویان با دانشگاه از طریق فن آوری

 .ارتباط نماید؛ زیرا این فن آوریها امکان برقراري سریع ارتباط را بدون محدودیت زمانی و مکانی فراهم می آورند
البته این تحقیق منکر این نیست که ارتباط کالمی و چهره به چهره می توانند نقش حائز اهمیتی در ارتبـاط میـان    -

ته باشند اما امروزه در عصر فن آوریهاي اطالعاتی این فن آوریها به دلیل قابلیـت نگهـداري اطالعـات و    دانشجویان داش
انتقال سریع اطالعات، امکان برقراري ارتباط سریع را میسر می سازند و انگیـزه افـراد را بـراي حضـور در شـبکه هـاي       

طالعاتی که داراي امنیت اطالعاتی باال می باشند مـی  اجتماعی افزایش می دهند که دانشگاه با حمایت از فن آوریهاي ا
 .تواند موجبات گسترش شبکه هاي اجتماعی دانشجویی و افزایش مشارکت اجتماعی میان دانشجویان را فراهم آورد

  :مستقلهاي متغير 

 »(IT)کاربرد فن آوري اطالعات «

 IT (x4) ارتباطی هاي ویژگی-

 

 (x1)درك روانشناختی کاربران -

  

 (x2)موقعیتهاي ارتباطی سازمان -

 

  :متغير وابسته

  

  ارتباطات 

  شبکه اي

۳۳۷/۰  

۲۷۹/۰  

۱۷۹/۰  
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میـان   1391-1392ولی از آنجائیکه این تحقیق یک مطالعه موردي منفرد است کـه در نیمـه اول سـال تحصـیلی          
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك انجام گرفته است و به همین دلیل قابل تعمیم به سایر سازمانها یا دانشگاه دانشجویان 

سـنجیده نشـده اسـت؛ بـه      ITها نیست و از همین روست که تأثیر تفاوتها در مشخصه هاي سازمانی بـر روي کـاربرد   
انواع ارتباط مانند ارتباط میان گروهی یا ارتباطات همین دلیل به نظر می رسد بررسی نقش فن آوري اطالعات بر دیگر 

بر ارتباطات شبکه اي حتی به صورت مقایسـه  ) به غیر از فن آوري اطالعات(سازمانی یا بررسی نقش عوامل موثر دیگر 
  .اي میان دانشگاه هاي دولتی و آزاد براي تحقیقات آینده ضروري باشد
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