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 .1استادیار ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،ایران
 .2کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ،ایران
 .3کارشناسارشد ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت0131/01/01 :؛ تاریخ پذیرش)0132/11/42 :

چکیده
پژوهش حاضر ذهنیت های اعضای دانشگاه ولی عصر رفسنجان را دربارة کاربرد فناوری اطالعات مطالعه میکند و با بههکهارییری روش
کیو به دنبال شناخت ذهنیتهای یروههای مختلف دربارة کاربرد فناوری اطالعات است .بهر ایها اسهاع بعهد اا مطالعهر تهامر ی ت هان
(دیدیاههای مختلف دربارة موضوع پژوهش) ،ن ونر مناسب کیو به صورت  24یویه که ن ایندة تامر ی ت ان است ،انتخها شهد .سهس،،
ن ونر افراد مورد نیاا برای مطالعه شامل  85ن ر اا استادان ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه انتخا شدند و پرسشنامر کیو در اختیار آنهها
قرار یرفت .بعد اا ج عآوری و تحلیل دادهها سه الگوی ذهنی آشکار شد که بر اساع یزارههای مت ایزکننهده بهدیا صهورت نامگهذاری
شد :دیدهبانان علم ،ه هفاحریفها و سریردانان بیاعتنا .نتایج پژوهش نشان میدهد الگوی ذهنی دیدهبانان علم به دلیل تعهداد بیشهتر
مشارکتکنندیان و جایگاه مهم مشارکتکنندیان ن ایندة ایا الگوی ذهنی در مطالعر کیو ،نسبت به سایر الگوها غالب بود.

کلیدواژگان
الگوهای ذهنی ،روششناسی کیو ،فناوری اطالعات ،یونهشناسی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهnikraftar@ut.ac.ir :
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مقدمه
رتشیف نتاوری اطالعتا

با گسترش

و رر رأس آن اینرشنت

الکرشونرکی به بخش جداییناپذیش رازمانها مبدل شده ار

و اینرشانت  ،بتهکتارگرشی ختدما
( .)Zhang et al., 2008, p.54بستراری

از محققان بش این باورند که شایند پذیش  ،بهکارگرشی مو ق ررسرمهای اطالعاتی را تحت

تتیررش

قشار میرهد ( .)Liao et al., 2009, p.311رانشگاههتا بته عنتوان ن تار تولرتد و تتشوی عمتم نتا ف،
مشزهای عمم و ناوری و پرششو رر آموز

گسرش

عصش اطالعا

رعی میکنند ه ة ظش ر های رزم بشای ررردن به اهداف یارشده را تشاهم کننتد.

به ه رن رلرل پذیش
اه ر

و پژوهش ،با توجته بته تحتور

روزا ت ون

و بهکارگرشی ناوریهتای اطالعتاتی نتوین ،از رتوی کتاربشان رر رانشتگاه

باریی رارر ( .)Chanaron et al., 2002, p.619رانشگاه ولی عصش ر سنجان نر از این قاعتده

مسرثنا نبوره و با تیررس واحتد نتاوری اطالعتا

رر رتال  ،6831ختدما

گسترشرهای را بتشای

کاربشان خور شاهم کشره ار  .رر حالی که انرظار میرور با بهشهگرشی از ظش ر هتای موجتور رر
حوزة ناوری اطالعا
مسرندا

به حفظ و تورتعة جایگتاه پتژوهش رانشتگاه ک تد شتور ،مشتاهدا

موجور ،حاکی از عدم اررفاره از ه ة ظش ر هایی ار

و

که رانشتگاه رر اخررتار کتاربشان

خور قشار راره ار  .مصاحبههایی که از کارشناران بخش ناوری و معاون پژوهشی رانشگاه انجام
گش

 ،این مسئمه را تییرد کشر .بشای مثال ،رر حالی کته رانشتگاه رتارنه مبتالگ هنگفرتی را بابت

قشاررار با وبرای های معربش عم ی به منظور اررفارة رانشتجویان و ارتراران پشراخت

متیکنتد،

شواهد حاکی از اررقبال بسرار کم از این وبرای ها ار  .ن ونتة بتارز ریگتش ،اتومارترون اراری
رانشگاه ار  .یکی از پشکاربشرتشین انواع ررسرم های اطالعاتی کته متدیشان را رر کنرتشل گتشر
اطالعا

رر رازمان یاری میرهد ،ررسرم اتوماررون اراری ار  .رر این ررسترم ،ع ومتا گتشر

مکاتبا

اراری رر رازمان مورر توجه قشار میگرشر .ولی مع ور اب ارهای ارتباطی مرعتدری ماننتد

اررال و رریا
رریا

نامهها و رررورالع لها ،اررال و رریا

پرامهتای شخصتی و توری ،اررتال و

نامههای الکرشونرکی راخمی و ج آن رارر .با ررنظشگتش رن کتاربشرهتا و م یت هتای ایتن

ررسرم ،رر حالی که قط رو رال از ششوع کار این ررسرم میگذرر ،رر حتال حارتش شتاهد عتدم
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بهکارگرشی آن رر رانشگاه هسررم (مصاحبه ،ارفندماه  .)6831شواهد وق تجمی مسئمهای بنام عتدم
پذیش

و اررفارة منارب از ناوریهای اطالعتاتی از رتوی کتاربشان ارت  .نتاوریهتایی ماننتد

اتوماررون اراری و اینرشن

که بشخالف ه ینههای هنگفری که رانشگاه مرح ل متیشتور ،بتهطتور

بهرنه و منارب بهکار گش ره ن یشوند .نگاهی به تحقرقتا
 )Venkatesh et al., 2012, p.160نشان میرهد نگش
مو قر

آنها راشره ار  .رر واقف ،اه ر
کاربشان ناوری اطالعا

ذهنی مرفاو
ناوری اطالعا
تغررش نگش

تیررش حرتاتی بتش

انجامرارن تحقرق حارش شنارایی الگوهتای

تا بش اراس تج یهوتحمرل مقایسهای ،نگش

کاربشان

که ر رار آنها را مریرش میکند ،مشخص شور و با برتان راهکارهتای کتاربشری بته

کاربشان رر مسرش مطموب بهکارگرشی ناوری اطالعا

طبقهبندی الگوهای ذهنی کاربشان ناوری اطالعا
p.874

کاربشان به ناوری اطالعا

و رشور
ار

پرشترن (

;Lederer et al., 2000, p.270

 ،)2010,اما بهکارگرشی رو

گام بشراریم .شایان ذکتش ارت

رر مرون نظتشی انجتام گش رته ارت

کرو (که مورر مطالعه بدون رخال

( Meyen,

پژوهشگش ،مفهوم (نگش )

را معش ی میکند) بشای طبقهبندی ذهنر های گوناگون ،از نوآوریهای این تحقرق ار
پژوهشی این رو

و تا کنون

را بهکار نگش ره ار .

پیشینة پژوهش
پتذیش

و بتهکتتارگرشی نتاوری اطالعتا

ررسرمهای اطالعتاتی ارت
گوناگونی رر زمرنة پذیش

یکتتی از مهتمتتشین مورتتوعا

( .)Venkatesh et al., 2012, p.159طتی ننتد رهتة اخرتش متدلهتای
ناوری طشاحی شده ار

از نظشیههای روانشناری و جامعهشناری به عاری
پذیش

تحقرقتاتی رر حتتوزة

و بهکتارگرشی نتاوری اطالعتا

ارت

ناوری ریویس برشرشین کاربشر را رر زمرنة مطالعا

) ،(Sun & Zhang, 2006, p.1318این مدلها
گش ره شده ار

و به رنبتال تورترم مورتوع

( .(Venkatesh et al., 2012, p.159متدل پتذیش
ناوریهای اطالعاتی راشره ارت

 .)Lederer et al., 2000, p.271; Liker, 1997, p.148ریویس ( )6333مدل پتذیش
جشح و تعدیلشدة نظشیة ع ل منطقی رشباین و آج ن ار  ،طشاحی کشر.

(

& Sindi

نتاوری را کته
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بشراش

ذهنی از مفردبورن مطالعة

کرابها ،مقار

و منابف عم ی،

یارگرشی از طشیق گذراندن رروس
قصد کاربشر

کاربشر

نگش

نسب

یا تحصرال

رانشگاهی

مرغرشهای خارجی

به کاربشر

بشراش

از رهول

بهکارگرشی

شکل .1مدل پذیرش فناوری )(Davis, 1989

عناصش اصمی این مدل رو عامتل بشراشت
بهکارگرشی ار  .بشراش
ید نتاوری ختا
بهکارگرشی ،مر انی ار

ذهنتی از مفرتدبورن و بشراشت

ذهنی از مفردبورن ،مر انی ار

ذهنتی از رتهول

که شخص تصور میکنتد بتهکتارگرشی

موجتب بهبتور ع مکتشر شتغمی وی متیشتور .بشراشت

ذهنتی از رتهول

که کاربش تصور میکند بهکارگرشی ید ررسترم ختا

نرتازی بته تتال

ندارر .ه انطور که رر شکل  6مشاهده میشور این رو عامل بش نگش

ا شار نسب

به بهکتارگرشی

ناوری تیررش گذاشره ،و موجب تص رمگرشی رربارة بهکارگرشی آن نتاوری متیشتوند .رر نهایت ،
ناوری بهکار گش ره میشور ) .(Davis, 1989, p.322پژوهشهای مرعدی مدل یارشده و متدلهتای
ریگش پذیش

ناوری را تییرد کشرهاند ( .)Al-Somali et al., 2009, p.132از ج مه تحقرق ریویس و

ه کاران رر آمشیکا که ر ن معش ی مدل پذیش

نتاوری و نظشیتة ع تل منطقتی ،متدل پتذیش

ناوری را مران  611رانشجو بشرری کشرند .نرای این پژوهش نشان رار بشراش

ذهنی رانشتجویان

از مفردبورن ناوری مورر اررفاره ،کامال بش تص رم به بهکارگرشی تیررش گذاشره ار  ،رر حتالی کته
بشراش

ذهنی رانشجویان از آرانی به کارگرشی این ناوری ،تیررش ک رشی بش تص رم به بهکتارگرشی

گذاشره و رر طی زمان نر نقش آن کمرنگتش شتده ارت
زمرنه شرپشز و وتم نر با تورعة مدل پذیش

) .(Davis et al., 1989, p.990رر ه ترن

ناوری ،رازة جدید هنجتار ذهنتی را بته ایتن متدل

ارا ه کشرند .ر ن اینکه یا رههای این پژوهش نشان رار رشایب ررک مفردبورن ،نسب

بته ررک
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رهول

برشرش ار

) .(Schepers &Wetzels, 2007, p.92مدل پتذیش

مشهورتشین مدل های کاربشر ناوری اطالعا
ر رار کاربش ناوری اطالعا
برن نگش

ار

نتاوری ریتویس یکتی از

و پرانسرل شاوانی بشای تورترم و پترشبرنتی

رارر ) .(Al- Adwan et al., 2013, p.3هش نند تحقرقا

و ر رتار را تییرتد کتشره ارت
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اخرش ،ارتبتا

(  ،)Kraus, 1995, p.60; Sutton, 1998, p.1318پتژوهش

ویکش رابطة مسمم برن نگش ها و ر رارها را زیش رؤال بشر و برتان کتشر بترن ایتن رو رابطتة قتوی
وجور ندارر ( .)Wicker, 1969, p.43عالوه بش این تحقرقا
رارند و بران کشرند که م کن ار

را تح

ر رار ،نگش

ریگشی جه

رابطه را معکوس نشتان

تیررش قشار رهد که با عنوان نظشیتة ارراک

خور 6مطشح شد ( .)Kiesler et al., 1969, p.386نظشیة ارراک خور بهجای تبرترن رابطتة نگتش
ار  .تحقرقا

ر رار رر صدر تبررن رابطة بسرار قوی ر رار -نگش

خور را تییرد کشره ار  .وقری از ا شار رربارة نگشششان نسب
ر رارهای خورشان نسب

–

تجشبتی زیتاری نظشیتة ارراک

به نر ی پشرتش متیشتور ،اغمتب

به آن نر را به خاطش میآوررنتد ،رتپس ،نگتش هتای متشتبط بتا ایتن

ر رارها را اررنبا میکنند .البره نگش هایی که رر ارش ر رارهای مکشر رر شر نهارینته شتده ارت ،
ر رار را رشیفتش جه

میرهند ،ولی طبق این نظشیه ،این نگش هتا هتم رر رتایة تکتشار ر رارهتا

ررونی و بدیهی شدهاند .نگش
نه عم

پس از وقوع واقعر

آن .وقری از ا شار رربارة نگشششان نسب

شکل میگرشر .این نگش

معمول ر رار ار

به نر ی پشررده میشور که هرچ باور ،احستاس

و ر راری رر آن زمرنه نداشرهاند ،میکوشند جوابهای پذیش رهشده و قابل قبولی را بران کنند .ایتن
نظشیه شض میکند بشای شکلگرشی نگش

واقعی ،شر حر ا باید ر راری رر آن زمرنه تجشبه کشره

باشد .باید بران کشر ه ة نگش های شر نررجة تجشبههای مسرقرم وی نرسرند .لبة تارید این نظشیته
این ار

که شر پس از انجامرارن هش ر راری ،م کن ار

ایجار کند و گسرش

نگش ها و ارز هایی را رر آن زمرنته

رهد و از این طشیق هش ر راری را توجره کنتد (قمتیپتور،6831 ،

تحقرق پرش رو ،قصد راریم بش خالف تحقرقا

قبمی رر زمرنة پذیش

 .)01رر

ناوری اطالعتا  ،از ر رتار
1. Self-perception theory
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موجور به نگش های مخرمف کاربشان ناوری اطالعا

پی ببشیم .بش ه رن اراس محقق قصد رارر

با ید گونهشناری از کاربشان ناوری اطالعا  ،الگوهای ذهنی (نگش ) آنها را شنارایی کنتد .رر
جدول  6نکرده ای از تحقرقا

ناوری و گونهشناری کاربشان ناوری اطالعا

مشبو به پذیش

بران شده ار .
ادامة جدول  .1مرور برخی پژوهشها در زمینة پذیرش فناوری

محقق
ریشو
واررشانگ

عنوان تحقیق
تورعة مدل پذیش

سال
ناوری

نتایج تحقیق
مدل منسج ی از تشکرب مدل پذیش

6333

6

تنارب وظرفة گورهو طشاحی کشرند.

نظشیة خورمخراری و تسهرل
ریان و رکی انگر ة ررونی ،تورعة اجر اعی

نرای تحقرق نشان رار رر پذیش
0111

نانگ
و نونگ

ونکرا
و ه کاران

انگر ه برشونی و ربد احساری یار شده ار .

عوامل مؤرش بش قصد

بش اراس تحقرقا

رر محرط

0116

ناوری اطالعا

آنها احساس ،عوامل اجر اعی و نرای قابل

انرظار بش عار ها ،ت ایال

کار

پذیش

ناوری اطالعا

ره عامل

انگر شی و ر راری وجور رارر که از آن با عنوان انگر ة ررونی،

و ر اه
بهکارگرشی اینرشن

ناوری ریویس و مدل

و ششایط تیررش میگذارر و این عوامل

خور ر رار را مریرش میکند.
نظشیة یکپارنة پذیش

از

روی کاربش :به روی ید

0118

ریدگاه یکپارنه

و بهکارگرشی ناوری را بران کشرند .این

نظشیه بران میکند هنجارهای ذهنی میتواند بش تصور ا شار تیررش
مثب

بگذارر .زیشا زمانی که ا شار مهم ید گشوه اجر اعی ،شری را

مرقاعد کنند ناوری جدید را بپذیشر ،او نر این کار را خواهد کشر.
بارنس و ه کاران رر پژوهشی به منظور ررک بهرش بازاریابان

بارنس
و ه کاران

بخشبندی ضای مجازی:
نوعشناری کاربشان اینرشن

0111

اینرشنری ید گونهشناری از کاربشان خشید اینرشنری انجام رارهاند و
این کاربشان را به ره ررره تقسرم کشرند :مشکوکان بر ار از خطش،
خشیداران با ذهنر

گونهشناری کاربشان ناوری
هوریگان

اطالعا

باز ،و جس وجوکنندگان محرا .

هوریگان رر مطالعهای با عنوان گونهشناری از کاربشان ناوری
0111

اطالعا

و ارتباطا  ،کاربشان ناوری اطالعا

رر آمشیکا را رر ره

طبقه شنارایی کشر :ه هنر خوارها ،اتصالرهندگان ،کهنهکارهای
بیزرق و بشق ،تورعهرهندگان ،وابسره به موبایل ،مرصل اما
1 . Goodhue
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شناسايي الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطالعات دانشگاه ولي عصر رفسنجان :پژوهشي بر مبنای روش کیو
ادامة جدول  .1مرور برخی پژوهشها در زمینة پذیرش فناوری

عنوان تحقیق

محقق

نتایج تحقیق

سال

ناراری ،تجشبهگشان بیتجشبه ،رعرف اما خشرمند ،بیاعرناها و ا شار
خارج از شبکه.
مررن
و ه کاران

رر زندگی روزمشه:

اینرشن

نوعشناری کاربشان اینرشن

آنها رر پژوهش خور هف
0161

کاربش اینرشنری را شنارایی کشرند که

بهطور قابل توجهی بنابش ارتباطی که با اینرشن
رشمایهای که از اینرشن

بهرر

راشرند و نوع

میآورند ،با هم تفاو

رارند.

ر رار کارکنان رر بهکارگرشی ررسرمهای یارگرشی الکرشونرکی را
تکنولوژی طشاحی کشرند که این

بشرری کشره و ید مدل پذیش

مدل برن  000نفش از ا شاری که رر کسبوکارها مشغول بورند،
لی و

عوامل مؤرش رر بهکارگرشی
اینرشن

ه کاران

0166

از نوآوری ارراک

آزمون شدند .نرای پژوهش نشان رار پن بشراش

کارکنان از ررسرمهای یارگرشی الکرشونرکی را تح
میرهد که شامل رازگاری ،پرچردگی ،م ی

تیررش قشار

نسبی ،رورمندی و

آزمونپذیشی ار  .رر واقف ،نرای پژوهش نشان رار این عوامل رر
ررک اررفارة آران از ررسرم یارگرشی الکرشونرکی ارش میگذارر.
ارتگان

رردجوارین
و ی رانی

شرخ
شعاعی

ررسرم ای اچ آر

پذیش

تورط پ شکان

0166

6838

بانکداری اینرشنری
عوامل مؤرش بش پذیش
اطالعا

ناوری

تورط کرابداران

6830

جنردی

خدما

بانکداری اینرشنری بش
ناوری

6831

ناوری مدل مناربی بشای

بانکداری اینرشنری و مفردبورن این

و نر خورارشبخشی شر رر اررفاره از رایانه با قصد اررفاره

ناوری اطالعا

نسب

رابطة مسرقرم رارر
به بهکارگرشی و تص رم به بهکارگرشی

مرغرشهای مسرقمی هسرند که بش بهکارگرشی

ناوری اطالعا

بشرری تیررش اعر ار مشرشیان بش
مبنای مدل پذیش

ششح ر رار بهکارگرشی خدما

نرای نشان رار نگش

رانشگاههای رولری شهش تهشان
بشرشی و

اطالعا

از این خدما

کرابخانههای رانشکدههای نی

پذیش

ه بسرگی رارر.

نرای پژوهش نشان رار مدل پذیش

شنارایی عوامل مؤرش بش قصد
اررفارة مشرشیان از خدما

نگش

بهطور معناراری با بشراش

ذهنی از مفردبورن ناوری

تیررش میگذارند.

یا رهها نشان رار اعر ار تیررش مه ی بش پذیش
میگذارر.

بانکداری اینرشنری
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ادامة جدول  .1مرور برخی پژوهشها در زمینة پذیرش فناوری

عنوان تحقیق

محقق

سال

معش ی و آزمون مدل مفهومی
ناظ ی و

پذیش

مرشابی

ناوری اطالعا

خدما

و

اینرشنری رر برن

نتایج تحقیق
آنها با تورعة مدل پذیش

6831

ناوری و ررنظشگش رن مرغرشهای ریگش

رعی رر طشاحی مدل کاملتش و رربشگرشندة ابعار گسرشرهتش و
تیررشگذار بش این شایند راشرند.

رانشجویان رانشگاه
بشرری عوامل مؤرش بش پذیش
ناوری اطالعا
عبدخدا

تورط

کارکنان بخش مدارک پ شکی

و ه کاران بش اراس مدل پذیش

ناوری

رر بر ارررانهای عموم

بشراش
6830

ذهنی از رورمندی بهکارگرشی و بشراش

بهکارگرشی ناوری اطالعا
اطالعا

ذهنی از رهول

عاملهای تعررنکنندة پذیش

ناوری

از روی کارکنان مدارک پ شکی هسرند.

پ شکی تهشان

جمعبندی متون نظری پژوهش :مشور نظشیههای رای رر زمرنة پذیش
میرهد ه ة نظشیههای یارشده ،با بهشهگرشی از رابطة نگش
گوناگون پذیش
نگش

ناوری اطالعا

بشای تحقرقا

 -ر رار ،زمرنهراز طشاحتی متدلهتای

شدهاند .اما نظشیة ارراک خویشرن با طشح این ارعتا کته ر رتار،

تیررش قشار میرهد با تبررن رابطة قوی ر رار  -نگش

را تح

رر زمرنة پذیش

کاربشان بش اراس ر رارشان ،نگش

ناوری اطالعا

نشان

میتواند مبنتای بسترار ختوبی

ناوری باشد .بش این اراس ،میتوان با گونهشناری الگوهای ذهنی
آنها را شنارتایی و اقتداما

رزم را بتشای بهبتور پتذیش

از

روی کاربشان انجام رار.
روش پژوهش
هدف پژوهش حارش شنارایی الگوهای ر راری کاربشان ناوری اطالعا

رر رانشتگاه ولتی عصتش

ر سنجان از ریدگاه ارراران ،رانشجویان و کارکنان ،و رپس گشوهبندی ا شار بتش ارتاس ارراکشتان

شناسايي الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطالعات دانشگاه ولي عصر رفسنجان :پژوهشي بر مبنای روش کیو

ار  .بشای ررررابی به این هدف رو

کرو 6بهکار گش ره شد .رو

کرو ،نی ار

034 

کته پژوهشتگش

را قارر میکند نخس  ،ارراک و عقاید شری را شنارایی و طبقهبندی کند ،روم گشوههتای ا تشار را
بش اراس ارراکشان رررهبندی کند ( .)McKeown & Thomas, 1988, p.36خوشگویان تشر ()6831
مشاحل اجشای ید تحقرق با رو

کرو را به این ششح بران میکند :پس از تعرترن مورتوع تحقرتق

باید مرون نظشی موروع مشور شور .رپس ،ضای گفر ان ارزیابی و ج فبندی شده و ن ونتة کرتو
انرخاب شور .بعد از آن ،رررة کرو تشکرل میشور و مشارک کنندگان تعرترن متیشتوند و مشحمتة
مشتبرازی طی میشور .رر نهای  ،تحمرلهای آماری رارههای ج تفآوریشتده انجتام متیگرتشر
(شکل  .)0مشاحل اجشای پژوهش حارش عبار

ار

از:

گردآوری تاالر گفتمان :به منظور تشکرل تارر گفر ان مشاحل زیش طی شتد .1 :مطالعتة مرتون
نظشی ،مقار
اطالعا

راخمی و خارجی ،پایاننامهها و کرابها پرشامون عوامل متؤرش بتش پتذیش

نتاوری

و کاربشر ناوری اطالعا ؛  .0بشرری نششیههای راخمی رانشگاه ر ستنجان ،تحقرقتا

و

پایاننامههای انجامگش ره رر رانشگاه رربارة مورتوع پتژوهش؛  .8مصتاحبه بتا  60نفتش از اعضتای
رانشگاه شامل رانشجویان ،ارراران و کارکنان رانشگاه پرشامون موروع تارر گفر ان بته شتشح 643
گ اره تصویش

شد.

انتخاب نمونۀ معرف تاالر گفتمان :به ک د صاحبنظشان رر این حوزه گ ارهها از  643به 40
گویه تقمرل یا

و رر پایان عبار هایی که معنا و مفهتومی مر تای بتا رتایش عبتار هتا راشت ،

انرخاب شد .رر این مشحمه کرو بیراخرار بهکار گش ره شتد .یعنتی متدل ازپترشتعرترنشتده بتشای
گشرآوری رارهها بهکارگش ره نشده ار .
روایی و پایایی مرتبسازی کیو :به منظور بشررتی روایتی پتژوهش حارتش روایتی محرتوا و
صوری بهکار گش ره شد ،رر روایی محروا نظش خبشگان رر جمساتی با ارراران رانشگاه بهکتار گش رته
شد ،روایی صوری با بشرری مر ان ررای

مشارک کنندگان نسب

به ظش ر

و قابمرت

عبتارا

1. Q Research Method
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آنان بشرری شد .رر این پژوهش بته منظتور تعرترن پایتایی رتشیب آلفتای

بشای نشانرارن ذهنر

کشنباخ به ک د نشما ار اسپیاساس محاربه شد کته  31ررصتد بتهررت
نشانرهندة آن ار

که پشرشنامة بهکارگش رهشده قابل اعر ار و پایا ار .

انتخاب مشارکتکنندگان :مطالعهای که رر پی شتناخ
خا

آمتده ارت

و ایتن

گونتاگونی ذهنرت هتا رر مورتوعی

ار  ،به ن ونهای با  611-01مشارک کننده نراز رارر (خوشگویان شر .)6831 ،رر پتژوهش

حارش  03نفش به عنوان مشارک کننده ،شتامل  61نفتش ارترار 60 ،کارمنتد و  01رانشتجو انرختاب
شدند .این انرخاب به رو های ن ونهگرشی هد ند و رر رررشس انجام گش
عنوان کاربش ناوری اطالعا

 .یعنی ا شاری که به

شنارایی شدند و رر رررشس پژوهشگش بورند .این ا تشار ا ت ون بتش

اجشای مشاحل مشتبرازی کرو که رر ارامه بران میشور ،به پشرتشهتای پژوهشتگش پارتخ رارنتد
(شکل .)8
کتته رر آن

مرتبببسببازی :ایتتن مشحمتته رر شتتهش ر ستتنجان رر بهتتار  6836انجتتام گش تت

مشارک کنندگان بعد از مطالعة کار ها (گ ارههتا) ،آن را طبتق ررترورالع ل ن تورار کرتو مشتتب
کشرند.
تعررن موروع
تحقرق

مشتبرازی

مشور مبانی نظشی موروع با
مشاجعه به منابف مخرمف (روزنامه،
مجال  ،رخنشانیها و غرشه)

ایجار رررة کرو

ارزیابی و ج فبندی
ضای گفر ان

انرخاب عبارا

بشای

ن وة کرو

انرخاب
تحمرل آماری رارهها

مشارک کنندگان
شکل  .2مراحل انجامدادن روش کیو (خوشگویان فرد)1831 ،

1. SPSS

شناسايي الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطالعات دانشگاه ولي عصر رفسنجان :پژوهشي بر مبنای روش کیو

033 

يافتههای پژوهش
بش اراس رارههای بهرر آمده 10 ،ررصد مشارک کنندگان تحقرق را مشران و  83ررصتد را زنتان
تشکرل رارهاند که اکثش آنها رر گشوه رنی  01تا  81رال بورند (جدول .)0
جدول .2اطالعات توصیفی پژوهش

رن

 01تا  81رال 81 :نفش

 81تا 41رال 01 :نفش

زن 00 :نفش

مشر 81 :نفش

نی و مهندری 01 :نفش

رشرههای غرش نی 83 :نفش

جنسر
رشرة تحصرمی
شغل

هرئ

عم ی 61 :نفش

کارکنان 60 :نفش

باری  41رال 3 :نفش

رانشجویان 01 :نفش

تحلیل نتايج
رو

تج یهوتحمرل رارههای پژوهش رر رو

کرو تحمرل عاممی و تفسرش عاملهای اررخشاجشده

و بشرری مر ان ارتبا آنها با یکدیگش ،ررجة پروررگی مرغرشهای وابسره (ریدگاههتا) و مرغرشهتای
غرشوابسره (ا شار) از طشیق تحمرلهای آماری گش ره و رامنتة پشاکنتدگی نظشهتا بشررتی متیشتور.
بهطوری که رر نهای

ا شاری که رربارة موروع نظشهای مشتابه و مشترشک رارنتد ،رر یتد گتشوه

رررهبندی میشوند .به عبار

ریگش ،بش خالف تحمرل عاممی مع تولی ،رر تحمرتل عتاممی کرتو بته

جای مرغرشها ،ا شار رررهبندی میشوند .رو
ماتشیس رارههای کرو ار  .مبنای این رو

تحمرل عاممی ،اصمیتشین رو

آماری بشای تحمرتل

نر ه بسرگی مران ا شار ارت  .از ایتن رو از عبتار

تحمرل عاممی کرو 6اررفاره میشور تا تیکرد شور رر شایند تحمرل عتاممی ،ا تشار ،بتهجتای مرغرشهتا
رررهبندی میشوند .بشای انجامرارن این مشحمه و تحمرل رارهها نشما ار اسپیاساس بهکار گش رته
شد .ابردا ،جه

انجامرارن تحمرل عاممی ماتشیس ه بسرگی 0تشررم شد .عاملها بته ورترمة رو

مؤلفة اصمی 8اررخشاج شدند و بته رو

واری تاکس 4کته نتوعی رو

نتشخش مرعامتد ارت ،
1. Q factor Analysis
2. Correlation matrix
3. Principal Components
4. Varimax

 004

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1315

نشخش یا رند .رر ابردا  68عامل اررخشاج شد که با مشور نهایی بته منظتور ارترخشاج عامتلهتای
معنارار ،رر نهای  ،ره عامل اررخشاج شد (جدول  .)8پس از ایجار آرایههای عاممی ،عبتار هتای
مران الگوهای ذهنی شناخره شد (جدول .)8

مر ای کننده شنارایی و با آنها تفاو

ادامة جدول  .8گزارهها و آرایههای عاملی

امررازهای
گ اره
6
0
8
4
0
1
1
3
3
61
66
60

خشیدهای اینرشنری مانند خشید کار

عاممی الگوی
شارژ و ...را انجام میرهم.

رمم ،بازی ،آهنگ و مشارم مخرمف مورر عالقة خور را رانمور
میکنم.
عالر های مخرمفی از طشیق رسبوک ،گوگلپالس و ج آن
انجام میرهم.
مقار

آکارمرد مورر نراز خور را اغمب از طشیق پایگاه رارة
رانشگاه ،مانند  Science Directرانمور میکنم.

با رورران ،ارراران  /رانشجویان خور از طشیق نشما ارهایی مثل
یاهومسنجش ارتبا رارم.
از طشیق نشما ارهایی نون  OOVOOو یا  SKYPEارتبا
صوتی و تصویشی رارم.
از رای های اجر اعی و ورزشی و رراری ریدن کشره ،و
مطالب مورر عالقة خور را می خوانم (رای ها وروزنامهها).
رر کالسهای مجازی ششک
غالباّ از رای

مین ایم (یارگرشی الکرشونرکی)

گمسران بشای انجام امور رانشجویی نظرش رب نام
و ریدن ن شا

اررفاره میکنم.

از رای های مشاوره (نظرش رای

مشاجف تقمرد یا مشاوران

اجر اعی) مشاوره میگرشم.
منابف ررری بشای انجام امور تحقرقی و پژوهشی رر اینرشن
جس وجو مین ایم.
عالقهمندم از خبشها و جدیدتشین پرشش
صور

های عم ی جهان به

مجازی آگاه شوم.

امررازهای

امررازهای

عاممی الگوی عاممی الگوی

ذهنی اول

ذهنی روم

ذهنی روم

0

1

4

1

3

1

1

1

8

3

3

1

8

0

4

6

0

1

4

4

3

4

1

6

1

0

1

0

6

0

3

1

8

1

0

1
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ادامة جدول  .8گزارهها و آرایههای عاملی

امررازهای
عاممی الگوی

گ اره

امررازهای

امررازهای

عاممی الگوی عاممی الگوی

ذهنی اول

ذهنی روم

ذهنی روم

68

نشما ارهای مورر نراز بشای رررم را رانمور میکنم.

1

1

0

64

نشما ارهای موبایل ،لپ تاپ و ...را رانمور میکنم.

8

1

8

60

مجازی انجام میرهم.

0

4

1

0

0

0

8

1

3

4

0

6

4

8

1

1

1

0

1

6

0

0

1

1

08

کرب الکرشونرکی مش تبط با رررم را رانمور میکنم.

1

1

1

04

کرب غرشررری اما مشتبط با عالقهام را جس وجو میکنم.

1

4

4

1

0

1

0

8

1

01

با ریگش کرابخانههای مجازی قابل اررفاره ارتبا رارم.

1

1

8

03

وبالگ شخصیام را بهروزررانی مین ایم.

1

4

8

0

1

1

0

1

1

61
61
63
63
01

امور بانکی خور را به صور

رر گشوههای مباحثه شهنگی و اجر اعی ششک
(تاررهای گفرگو).

از رامانة تغذیة رانشگاه بشای رزرو غذا اررفاره میکنم.
از اینرشن

00
01

03
81

خمق نوآوریهای نوین عم ی اررفاره

رانشگاه جه

مین ایم.
تجشبرا

و ررسهای آموخرهشده را رر اینرشن

به اشرشاک

میگذارم.
رمم ،آهنگ و کمرپ مورر عالقة خور را بهصور

آنالین ت اشا

میکنم.

06
00

مین ایم

رر مسابقا

آنالین اینرشنری ششک

مین ایم.

آنری ویشوس ،ویندوز و  ...خور را آپدی

میکنم

(بهروزررانی).

رشگشمشدن ،مطالب و رشگشمیهای مورر عالقة

صش اّ جه

خور را جس وجو مین ایم (طالفبرنی و وبگشری.).....
کرابخانه جه

از رای
خدما

آگاهی از لرس

موجور رر رای

با مشاجعه به رای

کرابها و ریگش

کرابخانه اررفاره مین ایم.

رانشگاه از عالر های شهنگی و ورزشی و

عم ی و آموزشی و رانشجویی آگاه میشوم.
با مشاجعه به رای

رانشگاه با معاون های مخرمف رانشگاه ار
تبا بشقشار مین ایم.

 004

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1315
ادامة جدول  .8گزارهها و آرایههای عاملی

امررازهای
گ اره

86
80
88

مکاتبا

81
81
83
83
41
46
40

ذهنی اول

ذهنی روم

8

1

1

1

8

0

رانشگاه بشای تشج ة مرون رترن ک د میگرشم.

8

0

4

ررسرمها و رشورها را هد مین ایم.

1

6

1

6

0

1

0

1

4

1

8

0

1

0

0

4

4

1

4

1

1

0

1

1

1

4

4

راخمی رانشگاه (اتوماررون اراری)

انجام میرهم.
با رانشجویان و اراترد ریگش رانشگاهها جه

بهاشرشاکگذاشرن

مطالب عم ی ارتبا مجازی رارم.
از اینرشن

با اینرشن

موجور تمفن اینرشنری بشقشار مین ایم.

با ررمران گذاشرن مشکال

ررری یا اراری به صور

مجازی

از مرخصصان ن مشاوره میگرشم.
با مشاجعه به رای های کاریابی به رنبال شغل میگشرم.
از جدیدتشین مرد آموزشی جه
صور

ارائة بهرش مرون ررری به

مجازی آگاه میشوم.

بشای آشنایی با نوشرن و شررارن رزومه به رانشگاههای مخرمف
رنرا از اینرشن

موجور اررفاره مین ایم.

اخبار بورس ،نشخ طال و ارز را پرگرشی میکنم.
با معش ی تخصص خور رر رای های مخرمف ،ررآمدزایی
میکنرم.
با عضوی

عاممی الگوی عاممی الگوی
ذهنی روم

اراری را با اینرشن

84
80

عاممی الگوی

امررازهای

امررازهای

رر انج نهای عم ی و ارتبا با آنها از خدما
آنها بهشهمند میشوم.

بش اراس نرای تحمرل عاممی 68 ،نفش از مشارک کنندگان رر عامل اول قشار گش رهاند ،ه تانطتور
که رر جدول  8نشان راره شده ار  ،گویههای  04 ،08 ،68 ،66 ،4و  80رر گشوه اول ،برشرشین امرراز
را رارند .میتوان نررجه گش

که گشوه اول که اکثش مشارک کنندگان از مرتان هرئت

بشطشفکشرن نرازهای عم ی از طشیق اینرشن

عم تی هسترند،

را برشرش مدنظش قشار میرهند .گویه هتای  66 ،8 ،0و 64

رر گشوه روم با پن نفش مشارک کننده ،برشرشین امرراز را رارر .میتوان نررجه گش

ا تشار ایتن گتشوه
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را بشای بشطشفکشرن نرازهای مخرمف بهکار میگرشند .رر عامل رتوم

اکثشا رانشجو هسرند که اینرشن

نر شش مشارک کننده قشار رارر و گویه های  03 ،00 ،61 ،3 ،1و  86برشرشین امرراز را رارنتد و ایتن
گشوه برشرش از کارمندان تشکرل شده ار  .به نظش می ررد این گشوه رر بهکتارگرشی اینرشنت
خاصتتی را رنبتتال ن تتیکننتتد و بتتشای آنهتتا برشتترش حالتت

هتدف

رتتشگشمی رارر .رر جتتدول  0شتت ارة

مشارک کنندگان و مر ان بار عاممی آنها بران شده ار .
جدول .4وضعیت الگوهای ذهنی در هر یک از گروههای مشارکتکننده

هیئت علمی

کارمند

دانشجو

الگوی ذهنی اول

1

0

4

الگوی ذهنی روم

6

6

8

الگوی ذهنی روم

صفش

4

0

3

1

3

جدول .5مشارکتکنندههای عاملها و میزان بار عاملی

عامل اول
شمارة

بار

مشارکتکننده عاملی

عامل دوم

شمارة
مشارکتکننده

بار عاملی

شمارة
مشارکتکننده

عامل سوم

بار عاملی

شمارة
مشارکتکننده

بار عاملی
1/ 180

40

1/ 3

3

1/ 110

06

1/ 181

60

66

1/ 318

81

1/ 113

01

1/ 100

8

1/ 180

46

1/ 136

1

1/ 111

0

1/ 104

00

1/ 181

60

1/ 131

43

1/ 104

00

1/ 100

03

1/ 103

01

1/ 131

81

1/ 106

3

1/ 101

86

1/ 101

83

1/ 163

01

1/ 101

00

1/ 100

4

1/ 101

بحث و نتیجه
این مطالعه به شواهدی رربارة ره نوع مر ای از نگش های مشبو به کاربشر نتاوری اطالعتا
روی کاربشان رر رانشگاه ولی عصش (ع ) ر سنجان رر

یا ره ار

از

که پژوهشگش این نگتش هتا

را نامگذاری و به ک د تفاو های مران آنها بش مبنای گ ارههای مر ای کننده ،تحمرل کشره ارت .

 000

مديريت فرهنگ سازماني ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1315

البره توررحاتی که مشارک کنندگان رر مشتبرازی کرو طی مصاحبههای بعدی بران کشرند ،نر رر
تفسرش این عوامل و الگوها بسرار مفرد بوره ار  .بهطور خالصه ،یا رههای پژوهش حتاکی از رته
طبقه و الگوی ذهنی مر ای رر مران کاربشان ناوری اطالعا

ار :

الگوی ذهنی دیده بانان علم :نرای تحمرل نشان رار ریدهبانان عمم ،رویکشری کامال عم تی بته
بهکارگرشی اینرشن

رارند (گ ارههای  08 ،68و  .)80این ا شار شبره ا تشاری هسترند کته ونرنگتش و

ه کاران ( ) 0161رر تحقرق خور از آنها به عنوان کاربشان عال یار میکند که ختالق و نوآورنتد.
آنها مانند زنبور عسل که از بهرشین موار بهرشین محصول را به ع ل متیآورر و اصتور بته رت
گلهایی که بشای آنها روری ندارر ،ن یروند ،از اینرشن

موجور برشرشین بهشة عم ی را میگرشنتد

و از اررفارههایی که بهشه عم ی ندارند ،روری میکنند .ه چنرن ،این گشوه مانند ا شاری هسرند کته
هوریگان ( )0111از آنها به عنوان تورعهرهندگان که باروری ناوری اطالعا

را به عنوان راهتی

بشای کسب جایگاهی رر زندگی حش های و شخصی خور میبرنند ،نام میبتشر .ایتن ا تشار بتا ررک
موقعر

و جایگاه خور ،نقشی تولردی رارند که اینرشن

رانشگاه را به عنتوان ابت اری بتشای تولرتد

عمم و رانش بهکار میگرشند .رانشجویی رر مصاحبة خور با محقق ،با تششیم معنای رانشجو هتدف
خور را از بهکارگرشی اینرشن  ،قط ررررابی به عمم و رانش که وظرفة اصتمی هتش رانشتجو ارت ،
رانس  .اما این گشوه نسب

به بهکارگرشی اینرشان

بشای مثال یکی از اعضای هرئ

و بهویژه اتوماررون اراری ،ریدگاه رنری رارنتد.

عم ی که ع دتا رر این گشوه قشار رارنتد ،رر مصتاحبه بتا محقتق،

بهکارگرشی اتوماررون اراری را کاری عبث و برهوره تمقی میکشر و راهاندازی اتومارترون اراری رر
رانشگاه را ارارا اشرباه میرانس  .وی بهکتارگرشی رو هتای رتنری بوروکشارتی را شتروة بشتتش
قم دار می کشر ،ررر

شبره ا شاری که هوریگان ( )0161آنهتا را کهنتهکتاران بتیزرقوبتشق یتار

می کند که ت ایل زیاری بشای گسرش
موقعر

عارا

تکنولوژیتد نشتان ن تیرهنتد .ایتن ا تشار بتا ررک

و جایگاه خور ،نقشی تولردی رارند که اینرشن

رانشگاه را به عنتوان ابت اری بتشای تولرتد

عمم و رانش بهکار میگرشند .آنها عالقهای به اررفارههای غرشعم ی از اینرشنت
کاربشر عم ی از اینرشن

رر اولوی

آنان قشار رارر.

موجتور ندارنتد و

شناسايي الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطالعات دانشگاه ولي عصر رفسنجان :پژوهشي بر مبنای روش کیو
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الگوی ذهنی همه فن حریف ها :گشوه ریگش از کاربشان که به عنوان ه ه نحشیتفهتا شتناخره
میشوند ،رر ششایط مخرمف اررفارههای گوناگونی از اینرشن

رارند (گت ارههتای  8 ،0و  .)64ایتن

گشوه رقرقا مانند ا شاری که مررن و ه کاران (  )0161از آنان به عنوان ا شار معرار بته اینرشنت

نتام

بشخط هسرند .از نظش مررن و ه کارانش ،اینرشن

بشای

میبشر ،ک ی پس از بردارشدن و تا ریشوق

آنها نه قط ید ه دم رر زندگی روزمشه ،بمکه مکانی مهم بشای بورن ار  .بشای آنهتا اتصتال و
ارتبا با ریگشان مهم ار  .ه چنرن ،رر مرون نظشی پژوهش ریده میشور کته هوریگتان ()0111
گونه ای از کاربشان را شنارایی میکند که ه هنر خوارهتا نامرتده متیشتوند ،این گتشوه از ا تشار
نتتاوری اطالعتتا

را بتتشای انجتتام مر ت ان زیتتاری از کارهتتا بتتهطتتور بتتشخط بتتهکتتار متتیگرشنتتد.

ه ه نحشیفها نر مانند ه رن گشوه ،اررفارههای مخرمفتی از اینرشنت
اررفارة عم ی محدور به ششایط خا

رارنتد .امتا رتهم آنهتا از

مانند تکمرف اجباری ررری یا انجامرارن پایتاننامته ارت .

این ا شار مطابق با تحمرل ها و اظهاراتشان ،اشرراق زیاری بشای اررفارة عم ی از اینرشن
نند این گشوه به ربب مهار

ندارند .هتش

قارر به انجام رارن امور اراری و آموزشی خور بتا اتومارترون اراری

ار  ،مطابق با اظهاراتشان که از معنا ،مفهوم و کاربشر اتوماررون آگاهی نداشرند ،اررفارة زیاری از
اتوماررون اراری ندارند .هش نند آنها اررفارة برشرشی از اینرشن
آن ها اولوی

ندارر و قط رر ششایط خا

رارند ،کاربشرهتای عم تی بتشای

مانند تکالرف اجباری ررری ،اررفارة عم ی از اینرشن

رارند.
الگوی ذهنی سرگردانان بی اعتنا :این گشوه ررر
( )0111هسرند که نتاوری اطالعتا

مشابه ه تان ا تشار رر تحقرتق هوریگتان

ایفاکننتدة نقشتی مشکت ی رر زنتدگی روزمتشهشتان نرست

(گ ارههای  03 ،00 ،1و  .)86اعضای این گشوه هرچ عالقه و اشرراقی به بهکارگرشی اینرشن
اررفارة عم ی ندارند .بشای این ا شار اینرشن

بهویژه

به رارگی ابت اری بتشای ررتررابی بته یتد هتدف رر

زندگی روزمشهشان ار  ،ه انطور که مررن و ه کارانش ( )0161نر به این نکره اشاره کتشرهانتد.
بهطور کمی ،اعضای این گشوه از خدما

عم ی اینرشن

بیاطالعند ،یا عالقهای به آن ندارند .آنهتا

حری هنگام تکالرف اجباری نر تشجرم میرهند بهجای بهکارگرشی اینرشن

کرابهتای موجتور رر
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کرابخانهها را بهکار گرشند و عالقهای به بهکارگرشی اینرشن

بشای خالقرت

ندارند .این گشوه بش خالف ه ه نحشیفها رر بهکارگرشی اینرشن
را برشرش بشای پشکشرن اوقا

خور به کارگرشی اینرشن

اکثش کارمندان رر این گشوه قشار رارند ،نسب

و نتوآوریهتای عم تی

نرت بتیهد نتد و رر اظهتارا

برکاری خور میرانند .اما با توجه بته اینکته

به رو گشوه قبمی اتومارترون اراری را برشترش بتهکتار

میگرشند .اما مطابق با اظهاراتشان اکثش آنها به انجامرارن کار بتا اتومارترون اراری راغتب نرسترند.
ر ن ک رشین بهکارگرشی اینرشن
رارند.کاربشان اینرشان

نسب

به رو گشوه قبمی ،ک رشین کتاربشر عم تی از اینرشنت

نرت

و بهویژه اتوماررون اراری نر ع دتا رر رو گشوه ریدهبانان عمم که ریدگاهی

رنری به بهکارگرشی اتوماررون رارند و رشگشرانان بیاعرنا که نسب

به بهکارگرشی اتوماررون اراری

بیاعرنا هسرند ،قشار رارند.
نرای تحمرلها نشان رار اعضای هرئ

عم ی غالبا الگوی ذهنی ریدهبانتان عمتم را رارنتد .ایتن

گشوه ع وما از اینرشن  ،اررفارة عم ی میکنند هش نند اعضای جوانتش هرئ
اجر اعی مانند رسبوک ناآشنا نرسرند و این امکانا
مانند رانمور کرابها و مقار

ررری اولوی

عم ی با رتای هتای

را نر بهکار متیگرشنتد ،ارترفارههتای عم تی

برشرشی رارر .رر زمرنة بهکارگرشی اتومارترون اراری،

ه انطور که رر تفسرش گشوه آکارمرد گفره شد ،این ا شار ریدگاه رنری به بتهکتارگرشی اتومارترون
رارند و باز اعضای جوانتش ت ایل برشرشی به بهکارگرشی اینرشان

رارنتد .مطتابق بتا نرتای تحمرتل

رانشجویان کارشناری ع دتا رر الگوی ذهنی بیاعرناها جای میگرشنتد .ایتن رانشتجویان ک رتشین
اررفارة عم ی از اینرشن

را رارند و برشرش بتشای پشکتشرن زمتان برکتاری ختور اینرشنت

میگرشند .بشخی اعضای این گشوه از خدما

را بتهکتار

عم ی رانشتگاه ماننتد پایگتاه راره رتاینس ریکتش

آگاهی ندارند .البره بشخی از این رانشجویان نر رر الگوی ذهنی ه ه نحشیفهتا قتشار گش رتهانتد.
رانشجویان مقطف کارشناری ارشد و رکرشی رر الگوی ذهنی ه ه نحشیفهتا قتشار گش رتهانتد کته
برشرشین به کارگرشی اینرشن

را رارند ،اما ه ان طور که قبال نر اشاره شد ،بهکارگرشی عم تی آنهتا

محدور به ششایطی مثل تکالرف اجباری و انجامرارن کارهای پژوهشی مانند پایاننامه ار  .شتایان
ذکش ار  .تعدار اندکی از این رانشجویان رر هش رو گشوه ریگش یعنی ریدهبانان عمم و بیاعرناها نر

شناسايي الگوهای رفتاری کاربران فناوری اطالعات دانشگاه ولي عصر رفسنجان :پژوهشي بر مبنای روش کیو

قشار گش رهاند.کارمندان ع دتا رر الگوی ذهنی بیاعرناها قشار رارند .اما به ربب موقعر
از آنها انرظاری بشای بهکارگرشی عم ی اینرشن
اینرشن
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و جایگتاه

نرس  .اما آنها هترچ عالقتهای بته بهتشهگرتشی از

به منظور باربشرن کارایی شغمی خور نر ندارند .آنها رر بهکارگرشی اتومارترون اراری نرت

ت ایل زیاری نشان ن یرهند هتش ننتد عتدهای نرت رتعف زیشرتاخراری را رلرتل بتهکتارنگش رن
اتوماررون اراری میرانند .تحقرق حارش ،با پوششرارن خأل پژوهشهای گذشره ،پذیش
را با الگوی معکوس نسب

تحقرقا

نتاوری

قبتل تییرتد کتشر .بتا توجته بته اینکته تحقرقتا

ررنظشگش رن رابطة نگش  -ر رار ،مدلهتای مخرمفتی بتشای پتذیش

پرشترن بتا

نتاوری اطالعتا

طشاحتی

کشره اند ،اما پژوهش جاری با اررنار به نظشیة ارراک خویشرن که تبررنکننتدة رابطةبسترار قتویتتش
ر رار -نگش

ار  ،به موروع پذیش

ناوری اطالعا

پشراخره ار  .بش ارتاس نرتای و طبتق

نظشیة یارشده ،میتوان با شنارایی نگش های کاربشان و رر راررای اهداف رازمان ر رتار کتاربشان
را به طشق مخرمف رررکاری کشر به نحوی که نگش
رربارة کاربشر ناوری اطالعا
رانشگاه به راشرن نگش

آنها مطابق بتا نگتش

متورر نظتش رتازمان

تغررش کند .بش این اراس رر تحقرتق حارتش ،بتا توجته بته اهتداف

آکارمرد به بهکارگرشی ناوری اطالعا  ،میتوان با بران راهکارهای رزم

و رررکاری ر رار رو گشوه ریگش یعنی ه ه نحشیفها و رشگشرانان بیاعرنتا ،نگتش
ر

نگش

آنهتا را بته

آکارمرد روق رار.

پیشنهادها
با توجه به اهداف رانشگاه بشای روقرارن رو الگوی ذهنی ه ه نحشیفها و بیاعرناها بته رت
الگوی ذهنی آکارمرد ،لذا پرشنهارهای ذیل بشای ررار گذاریهای آتی رانشگاه بران میشور:
بشگ اری رورههای آموزشی بشای کاربشان ناوری اطالعا  ،بتشای آشتنایی بتا وبرتای هتای
عم ی ،تخصصی و معش ی خدما
شاهم شور؛  .0تقوی

آن ها تا ششایط رزم بشای تشغرب و رهول

بهکارگرشی کاربشان

ارتبا مجازی با انج نهای عم تی از رتوی رانشتگاه .8 .وجتور ال امتا

قانونی بشای مم م کشرن کاربشان به کاربشرهای عم ی از اینرشنت  .4 .بشررتی راهکارهتای متدیشیری
بشای مهندری ر رار ،که کاربشان را از ید طبقه کشی خا

به طبقه کشی مدنظش رتازمان منرقتل
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کند .0 .وجور جایگ ینهایی مانند کالسهای ورزشی و هنتشی تتا ا تشار اوقتا

شاغت

ختور را

بهجای پشرهزرن رر شبکة مجازی به طور هد ند پتش کننتد و از زیتانهتای آن رر امتان باشتند.1.
انجامرارن مشاورة روان شناری بشای تغررش نگش

ا شار نسب

به ضتای مجتازی و مشتکالتی کته

ا شار با آن مواجهند و با شبکههای مجازی به رنبال ر ف این مستائل هسترند .1.ایجتار یتد شتبکة
ارتباطی مجازی راخمی رر رانشگاه ماننتد شتبکه هتای مجتازی بت رگ موجتور بته منظتور ارتبتا
رانشجویان و ارراران رر این شبکهها و هدای

ر رارهتای آنهتا رر ضتای مجتازی .3 .بشگت اری

رورههای راهاندازی کسب وکار اینرشنری تا کاربشان رانشگاه با توجه بته زمرنتة تخصصتی ختور بته
حوزة کسبوکار وارر شوند.
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