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 مقدمه

ختدما    کتارگرشی  بته س آن اینرشنت  و اینرشانت ،   أروری اطالعتا  و رر  اگسترش  رتشیف  نت   با 

بستراری  (. Zhang et al., 2008, p.54) ها مبدل شده ار  ناپذیش رازمان جدایی به بخش الکرشونرکی

های اطالعاتی را تحت  تتیررش    کارگرشی مو ق ررسرم باورند که  شایند پذیش ، بهن بش این ااز محقق

تتشوی  عمتم نتا ف،     هتا بته عنتوان ن تار تولرتد و      رانشگاه(. Liao et al., 2009, p.311)رهد  قشار می

و پژوهش، با توجته بته تحتور  روزا ت ون      گسرش  مشزهای عمم و  ناوری و پرششو رر آموز 

. را  تشاهم کننتد   یارشدههای رزم بشای ررردن به اهداف  ظش ر  ه ةکنند  عصش اطالعا  رعی می

هتای اطالعتاتی نتوین، از رتوی کتاربشان رر رانشتگاه        یاورن  کارگرشی پذیش  و بهبه ه رن رلرل 

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

ای را بتشای   ، ختدما  گسترشره  6831اطالعتا  رر رتال     نتاوری ررس واحتد  ینبوره و با ت امسرثن

 هتای موجتور رر   گرشی از ظش ر  رور با بهشه که انرظار میرر حالی . کاربشان خور  شاهم کشره ار 

جایگتاه پتژوهش رانشتگاه ک تد شتور، مشتاهدا  و        ة ناوری اطالعا  به حفظ و تورتع  ةحوز

هایی ار  که رانشتگاه رر اخررتار کتاربشان     ظش ر  ه ةمسرندا  موجور، حاکی از عدم اررفاره از 

انجام و معاون پژوهشی رانشگاه   ناوریران بخش هایی که از کارشنا مصاحبه .خور قشار راره ار 

مثال، رر حالی کته رانشتگاه رتارنه مبتالگ هنگفرتی را بابت         بشای. رکشد ییرترا این مسئمه  گش  ،

 ،کنتد  پشراخت  متی   رارانرانشتجویان و ارت   ةهای معربش عم ی به منظور اررفار رای  قشاررار با وب

بتارز ریگتش، اتومارترون اراری     ةن ونت . ار  ها رای  وبشواهد حاکی از اررقبال بسرار کم از این 

های اطالعاتی کته متدیشان را رر کنرتشل گتشر       یکی از پشکاربشرتشین انواع ررسرم .ار رانشگاه 

گتشر    رر این ررسترم، ع ومتا   . ار  رهد، ررسرم اتوماررون اراری اطالعا  رر رازمان یاری می

 ماننتد اب ارهای ارتباطی مرعتدری   ولی مع ور . گرشر می مکاتبا  اراری رر رازمان مورر توجه قشار

هتای شخصتی و  توری، اررتال و      ها، اررال و رریا   پرام ها و رررورالع ل اررال و رریا   نامه

هتای ایتن    هتا و م یت    کتاربشر  گتش رن با ررنظش. ج  آن رارر های الکرشونرکی راخمی و رریا   نامه

شتاهد عتدم    رر حتال حارتش   ،گذرر شوع کار این ررسرم میرال از ش رو  قطررسرم، رر حالی که 
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ای بنام عتدم   شواهد  وق تجمی مسئمه(. 6831ارفندماه  مصاحبه،) کارگرشی آن رر رانشگاه هسررم هب

ماننتد   یهتای   نتاوری . ارت  های اطالعتاتی از رتوی کتاربشان      ناوریمنارب از  ةپذیش  و اررفار

 طتور  بته شتور،   های هنگفری که رانشگاه مرح ل متی  ه ینه بشخالفاتوماررون اراری و اینرشن  که 

 ;Lederer et al., 2000, p.270)نگاهی به تحقرقتا  پرشترن   . شوند کار گش ره ن ی بهبهرنه و منارب 

Venkatesh et al., 2012, p.160) ررش حرتاتی بتش   یرهد نگش  کاربشان به  ناوری اطالعا  ت نشان می

تحقرق حارش شنارایی الگوهتای   رارن اه ر  و رشور  انجام ،اقفرر و. ها راشره ار  مو قر  آن

نگش  کاربشان  ای،  وتحمرل مقایسه اراس تج یه ذهنی مرفاو  کاربشان  ناوری اطالعا  ار  تا بش

راهکارهتای کتاربشری بته     برتان و با  شورمشخص  کند، رش میریها را م  ناوری اطالعا  که ر رار آن

ذکتش ارت     شایان. کارگرشی  ناوری اطالعا  گام بشراریم هرش مطموب بتغررش نگش  کاربشان رر مس

 ,Meyen) مرون نظتشی انجتام گش رته ارت     بندی الگوهای ذهنی کاربشان  ناوری اطالعا  رر  هطبق

2010, p.874) ،( نگش ) مفهوم ،که مورر مطالعه بدون رخال  پژوهشگش) کارگرشی رو  کرو هاما ب

کنون  و تا های این تحقرق ار  گوناگون، از نوآوریهای  بندی ذهنر  هبشای طبق (کند را معش ی می

 .ار  کار نگش ره را بهپژوهشی این رو  

 پژوهش ةپیشین

تتشین مورتتوعا  تحقرقتاتی رر حتتوزة    کتتارگرشی  نتاوری اطالعتا  یکتتی از مهتم    بته پتذیش  و  

هتای   اخرتش متدل   طتی ننتد رهتة   (. Venkatesh et al., 2012, p.159) های اطالعتاتی ارت     ررسرم

ها  ، این مدل(Sun & Zhang, 2006, p.1318)گوناگونی رر زمرنة پذیش   ناوری طشاحی شده ار  

شناری به عاری  گش ره شده ار  و به رنبتال تورترم مورتوع     شناری و جامعه های روان از نظشیه

ل پتذیش   متد  .Venkatesh et al., 2012, p.159))کتارگرشی  نتاوری اطالعتا  ارت       پذیش  و به

 & Sindi)ارت     های اطالعاتی راشره  ناوری ریویس برشرشین کاربشر را رر زمرنة مطالعا   ناوری

Liker, 1997, p.148 Lederer et al., 2000, p.271; .) مدل پتذیش   نتاوری را کته    ( 6333)ریویس

 .ار ، طشاحی کشرو آج ن  شدة نظشیة ع ل منطقی  رشباین جشح و تعدیل
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 (Davis, 1989) وریامدل پذیرش فن .1لشک

عناصش اصمی این مدل رو عامتل بشراشت  ذهنتی از مفرتدبورن و بشراشت  ذهنتی از رتهول         

 کتارگرشی  بته کنتد   مفردبورن، مر انی ار  که شخص تصور می از بشراش  ذهنی. کارگرشی ار  به

ول  بشراشت  ذهنتی از رته   . شتور  ختا  موجتب بهبتور ع مکتشر شتغمی وی متی        نتاوری ید 

ید ررسترم ختا  نرتازی بته تتال        کارگرشی بهکند  ، مر انی ار  که کاربش تصور میکارگرشی به

 کتارگرشی  بهشور این رو عامل بش نگش  ا شار نسب  به  مشاهده می 6رر شکل  طور که ه ان. ندارر

 ، رر نهایت . شتوند  کارگرشی آن  نتاوری متی   گرشی رربارة به موجب تص رم ، وررش گذاشرهیت  ناوری

هتای   های مرعدی مدل یارشده و متدل  پژوهش .(Davis, 1989, p.322)شور  کار گش ره می  ناوری به

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

 ه کاران رر آمشیکا که ر ن معش ی مدل پذیش   نتاوری و نظشیتة ع تل منطقتی، متدل پتذیش       

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

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

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

رر ه ترن   .(Davis et al., 1989, p.990)تش شتده ارت     رنگ گذاشره و رر طی زمان نر  نقش آن کم

زمرنه شرپشز و وتم  نر  با تورعة مدل پذیش   ناوری، رازة جدید هنجتار ذهنتی را بته ایتن متدل      

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

مطالعة  بشراش  ذهنی از مفردبورن

ها، مقار  و منابف عم ی،  کراب

یارگرشی از طشیق گذراندن رروس 

 رانشگاهی یا تحصرال 

 
 خارجی مرغرشهای 

 کارگرشی بشراش  از رهول  به

نگش  نسب  

 کاربشر به
 کاربشر قصد کاربشر



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

   

 

مدل پتذیش   نتاوری ریتویس یکتی از      .(Schepers &Wetzels, 2007, p.92)برشرش ار  رهول  

برنتی   های کاربشر  ناوری اطالعا  ار  و پرانسرل  شاوانی بشای تورترم و پترش   مشهورتشین مدل

ش، ارتبتا   هش نند تحقرقا  اخر.  (Al- Adwan et al., 2013, p.3)ر رار کاربش  ناوری اطالعا  رارر

، پتژوهش  (Kraus, 1995, p.60; Sutton, 1998, p.1318)ارت      برن نگش  و ر رتار را تییرتد کتشره   

ها و ر رارها را زیش رؤال بشر و برتان کتشر بترن ایتن رو رابطتة قتوی        ویکش رابطة مسمم برن نگش 

عکوس نشتان  عالوه بش این تحقرقا  ریگشی جه  رابطه را م(. Wicker, 1969, p.43)وجور ندارر 

رارند و بران کشرند که م کن ار  ر رار، نگش  را تح  تیررش قشار رهد که با عنوان نظشیتة ارراک  

 –جای تبرترن رابطتة نگتش      نظشیة ارراک خور به(. Kiesler et al., 1969, p.386)مطشح شد  6خور

نظشیتة ارراک   تحقرقا  تجشبتی زیتاری  . نگش  ار  -ر رار رر صدر تبررن رابطة بسرار قوی ر رار

اغمتب   ،شتور  متی  پشرتش  ینگشششان نسب  به نر بارة وقری از ا شار رر. خور را تییرد کشره ار 

هتای متشتبط بتا ایتن      نگتش   ،رتپس  ،آوررنتد  ر رارهای خورشان نسب  به آن نر  را به خاطش می

 ارت ،  نته شتده  هایی که رر ارش ر رارهای مکشر رر  شر نهاری البره نگش . کنند ر رارها را اررنبا  می

تکتشار ر رارهتا    ةهتا هتم رر رتای    ولی طبق این نظشیه، این نگش  ،رهند تش جه  می ر رار را رشیف

این نگش  معمول ر رار ار   .گرشر نگش  پس از وقوع واقعر  شکل می. اند ررونی و بدیهی شده

باور، احستاس  شور که هرچ  پشررده می یبه نر نسب  نگشششان  بارةوقری از ا شار رر. نه عم  آن

ایتن   .کنند برانشده و قابل قبولی را  های پذیش ره کوشند جواب می ،اند و ر راری رر آن زمرنه نداشره

باید ر راری رر آن زمرنه تجشبه کشره  گرشی نگش  واقعی،  شر حر ا  کند بشای شکل نظشیه  شض می

تارید این نظشیته   ةلب .نرسرند مسرقرم وی های هتجشب ةهای  شر نررج نگش  ةکشر ه  برانباید . باشد

هایی را رر آن زمرنته   ها و ارز  هش ر راری، م کن ار  نگش  رارن این ار  که  شر پس از انجام

رر (. 01،  6831پتور،   قمتی ) دکنت ایجار کند و گسرش  رهد و از این طشیق هش ر راری را توجره 

از ر رتار   ،اطالعتا    ناورییش  پذ ةتحقرق پرش رو، قصد راریم بش خالف تحقرقا  قبمی رر زمرن

                                                           
1. Self-perception theory 
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 قصد رارربش ه رن اراس محقق . اطالعا  پی ببشیم  ناوریمخرمف کاربشان های  موجور به نگش 

رر . ها را شنارایی کنتد  آن( نگش )اطالعا ، الگوهای ذهنی   ناوریشناری از کاربشان  با ید گونه

شناری کاربشان  ناوری اطالعا   هاز تحقرقا  مشبو  به پذیش   ناوری و گون ای نکرده 6 جدول

 .شده ار  بران

 

 در زمینة پذیرش فناوری ها پژوهش مرور برخی. 1جدول ادامة 

 نتایج تحقیق سال عنوان تحقیق محقق

ریشو 

 واررشانگ
 6333 تورعة مدل پذیش   ناوری

مدل منسج ی از تشکرب مدل پذیش   ناوری ریویس و مدل 

 .ندطشاحی کشر 6تنارب وظرفة گورهو

 ریان و رکی

 تسهرل و خورمخراری نظشیة

 اجر اعی تورعة ررونی، انگر ة

 ر اه و

0111 

نرای  تحقرق نشان رار رر پذیش   ناوری اطالعا  ره عامل 

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

 .انگر ه برشونی و ربد احساری یار شده ار 

 نانگ

 و نونگ

بش قصد  عوامل مؤرش

کارگرشی اینرشن  رر محرط  به

 کار

0116 

عوامل اجر اعی و نرای  قابل   ها احساس، بش اراس تحقرقا  آن

گذارر و این عوامل  ها، ت ایال  و ششایط تیررش می انرظار بش عار 

 .کند خور ر رار را مریرش می

 ونکرا 

 و ه کاران

پذیش   ناوری اطالعا  از 

به روی ید : روی کاربش

 دگاه یکپارنهری

0118 

این . کارگرشی  ناوری را بران کشرند نظشیة یکپارنة پذیش  و به

تواند بش تصور ا شار تیررش  کند هنجارهای ذهنی می نظشیه بران می

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

 .اهد کشرمرقاعد کنند  ناوری جدید را بپذیشر، او نر  این کار را خو

 بارنس

 و ه کاران

: بندی  ضای مجازی بخش

 شناری کاربشان اینرشن  نوع
0111 

بارنس و ه کاران رر پژوهشی به منظور ررک بهرش بازاریابان 

اند و  شناری از کاربشان خشید اینرشنری انجام راره اینرشنری ید گونه

ش، مشکوکان بر ار از خط: این کاربشان را به ره ررره تقسرم کشرند

 .وجوکنندگان محرا  خشیداران با ذهنر  باز، و جس 

 هوریگان

شناری کاربشان  ناوری  گونه

 اطالعا 

 

 

0111 

شناری از کاربشان  ناوری  ای با عنوان گونه هوریگان رر مطالعه

اطالعا  و ارتباطا ، کاربشان  ناوری اطالعا  رر آمشیکا را رر ره 

کارهای  رهندگان، کهنه تصالنر خوارها، اه ه :طبقه شنارایی کشر

رهندگان، وابسره به موبایل، مرصل اما  زرق و بشق، تورعه بی

                                                           
1 . Goodhue 
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 در زمینة پذیرش فناوری ها پژوهش مرور برخی. 1جدول ادامة 

 نتایج تحقیق سال عنوان تحقیق محقق

اعرناها و ا شار  تجشبه، رعرف اما خشرمند، بی گشان بی ناراری، تجشبه 

 .خارج از شبکه

 مررن

 و ه کاران

: اینرشن  رر زندگی روزمشه

 شناری کاربشان اینرشن  نوع
0161 

کاربش اینرشنری را شنارایی کشرند که ها رر پژوهش خور هف   آن

طور قابل توجهی بنابش ارتباطی که با اینرشن  راشرند و نوع  به

 .آورند، با هم تفاو  رارند رر  می ای که از اینرشن  به رشمایه

لی و 

 ه کاران

کارگرشی  عوامل مؤرش رر به

 اینرشن 
0166 

شونرکی را های یارگرشی الکر کارگرشی ررسرم ر رار کارکنان رر به

و ید مدل پذیش  تکنولوژی طشاحی کشرند که این  بشرری کشره

وکارها مشغول بورند،  نفش از ا شاری که رر کسب 000مدل برن 

نرای  پژوهش نشان رار پن  بشراش  از نوآوری ارراک . آزمون شدند

های یارگرشی الکرشونرکی را تح  تیررش قشار  کارکنان از ررسرم

گاری، پرچردگی، م ی  نسبی، رورمندی و رهد که شامل راز می

رر واقف، نرای  پژوهش نشان رار این عوامل رر . پذیشی ار  آزمون

 .گذارر ررک اررفارة آران از ررسرم یارگرشی الکرشونرکی ارش می

 ارتگان
پذیش  ررسرم ای اچ آر 

 تورط پ شکان
0166 

طور معناراری با بشراش  ذهنی از مفردبورن  ناوری  نگش  به

 .اطالعا  ه بسرگی رارر

رردجوارین 

 و ی رانی

شنارایی عوامل مؤرش بش قصد 

اررفارة مشرشیان از خدما  

 بانکداری اینرشنری

6838 

نرای  پژوهش نشان رار مدل پذیش   ناوری مدل مناربی بشای 

کارگرشی خدما  بانکداری اینرشنری و مفردبورن این  ششح ر رار به

رر اررفاره از رایانه با قصد اررفاره  خدما  و نر  خورارشبخشی  شر

 از این خدما  رابطة مسرقرم رارر

شرخ 

 شعاعی

  

عوامل مؤرش بش پذیش   ناوری 

اطالعا  تورط کرابداران 

های  نی  های رانشکده کرابخانه

 های رولری شهش تهشان رانشگاه

6830 

کارگرشی  کارگرشی و تص رم به به نرای  نشان رار نگش  نسب  به به

کارگرشی  اوری اطالعا  مرغرشهای مسرقمی هسرند که بش به ن

 .گذارند  ناوری اطالعا  تیررش می

بشرشی و 

 جنردی

بشرری تیررش اعر ار مشرشیان بش 

پذیش  بانکداری اینرشنری بش 

 مبنای مدل پذیش   ناوری

6831 
ها نشان رار اعر ار تیررش مه ی بش پذیش  بانکداری اینرشنری  یا ره

 .گذارر می
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 در زمینة پذیرش فناوری ها پژوهش مرور برخی. 1جدول ادامة 

 نتایج تحقیق سال عنوان تحقیق محقق

 ناظ ی و

 مرشابی

 یو آزمون مدل مفهوم یمعش 

  ناوری اطالعا  و ش یپذ

 نررر ب ینرشنریخدما  ا

 رانشگاه انیرانشجو

6831 

ها با تورعة مدل پذیش   ناوری و ررنظشگش رن مرغرشهای ریگش  آن

تش و  تش و رربشگرشندة ابعار گسرشره رعی رر طشاحی مدل کامل

 .تیررشگذار بش این  شایند راشرند

 عبدخدا

 و ه کاران

بشرری عوامل مؤرش بش پذیش  

 ناوری اطالعا  تورط 

کارکنان بخش مدارک پ شکی 

بش اراس مدل پذیش   ناوری 

های عموم  رر بر اررران

 پ شکی تهشان

6830 

کارگرشی و بشراش  ذهنی از رهول   بشراش  ذهنی از رورمندی به

پذیش   ناوری  کنندة های تعررن کارگرشی  ناوری اطالعا  عامل به

 .اطالعا  از روی کارکنان مدارک پ شکی هسرند

اطالعا  نشان   ناوریپذیش   ةهای رای  رر زمرن مشور نظشیه :پژوهش متون نظریبندی  جمع

هتای   متدل  طشاحتی راز  ر رار، زمرنه - نگش  ةگرشی از رابط ، با بهشهیارشدههای  نظشیه ه ةرهد  می

ارراک خویشرن با طشح این ارعتا کته ر رتار،     ةاما نظشی. اند شدهاطالعا    ناوریگوناگون پذیش  

تواند مبنتای بسترار ختوبی     نگش  می - قوی ر رار ةرهد با تبررن رابط ررش قشار میینگش  را تح  ت

شناری الگوهای ذهنی  توان با گونه  می ،بش این اراس. باشد  ناوریپذیش   ةبشای تحقرقا  رر زمرن

بهبتور پتذیش  از    بتشای ها را شنارتایی و اقتداما  رزم را    رشان، نگش  آنکاربشان بش اراس ر را

 .روی کاربشان انجام رار

 روش پژوهش

 ناوری اطالعا  رر رانشتگاه ولتی عصتش     الگوهای ر راری کاربشان هدف پژوهش حارش شنارایی

س ارراکشتان  ارتا  بندی ا شار بتش  و رپس گشوه نان،رانشجویان و کارک  ،رارانر سنجان از ریدگاه ار
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کرو،  نی ار  کته پژوهشتگش     رو  .کار گش ره شد به 6بشای ررررابی به این هدف رو  کرو. ار 

ی ا تشار را   هتا  بندی کند، روم گشوه نخس ، ارراک و عقاید  شری را شنارایی و طبقه کند را قارر می

( 6831) تشر   نخوشگویا(. McKeown & Thomas, 1988, p.36)بندی کند  بش اراس ارراکشان ررره

پس از تعرترن مورتوع تحقرتق    : کند مشاحل اجشای ید تحقرق با رو  کرو را به این ششح بران می

بندی شده و ن ونتة کرتو    رپس،  ضای گفر ان ارزیابی و ج ف. باید مرون نظشی موروع مشور شور

 ةمشحمت  شتوند و  کنندگان تعرترن متی   و مشارک شور  کرو تشکرل می بعد از آن، رررة. انرخاب شور

 گرتشر  انجتام متی  شتده   آوری ج تف های  آماری رارههای  تحمرل نهای ،رر . شور رازی طی می مشتب

 :عبار  ار  از حارشپژوهش  جشایمشاحل ا .(0شکل )

 مرتون  ةمطالعت . 1 :به منظور تشکرل تارر گفر ان مشاحل زیش طی شتد  :ردآوری تاالر گفتمانگ

 نتاوری   رش بتش پتذیش   ؤپرشامون عوامل مت ها  و کرابها  امهن پایان  مقار  راخمی و خارجی،  نظشی،

راخمی رانشگاه ر ستنجان، تحقرقتا  و    های هبشرری نششی. 0 ؛اطالعا  و کاربشر  ناوری اطالعا 

نفتش از اعضتای    60مصتاحبه بتا   . 8؛ مورتوع پتژوهش   بارةگش ره رر رانشگاه رر انجامهای  نامه پایان

 643 شتشح گفر ان بته   تاررو کارکنان رانشگاه پرشامون موروع  ارانارر  رانشگاه شامل رانشجویان،

 .گ اره تصویش شد

 40به  643از ها  نظشان رر این حوزه گ اره به ک د صاحب :معرف تاالر گفتمان ۀانتخاب نمون

راشت ،   هتا   و مفهتومی مر تای  بتا رتایش عبتار      اکه معن هایی  گویه تقمرل یا   و رر پایان عبار

شتده بتشای    تعرترن  یعنتی متدل ازپترش    .کار گش ره شتد  بهراخرار  این مشحمه کرو بیرر . انرخاب شد

 .کارگش ره نشده ار  هبها   گشرآوری راره

به منظور بشررتی روایتی پتژوهش حارتش روایتی محرتوا و        :سازی کیو روایی و پایایی مرتب

کتار گش رته    بهرانشگاه  رارانجمساتی با ار رر شد، رر روایی محروا نظش خبشگان کار گش ره بهصوری 

کنندگان نسب  به ظش ر  و قابمرت  عبتارا     شد، روایی صوری با بشرری مر ان ررای  مشارک 

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

  و ایتن  ررت  آمتده ارت    ررصتد بته   31کته   شدمحاربه   اس اس پی ا  ار اس کشنباخ به ک د نشم

 .ار قابل اعر ار و پایا  شده کارگش ره ة بهآن ار  که پشرشنام ةرهند نشان

رر مورتوعی  هتا   ای که رر پی شتناخ  گونتاگونی ذهنرت     مطالعه :کنندگان انتخاب مشارکت

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

رانشتجو انرختاب    01کارمنتد و   60نفتش ارترار،    61کننده، شتامل   وان مشارک نفش به عن 03حارش 

یعنی ا شاری که به  .انجام گش  هد  ند و رر رررشس  گرشی ن ونه های رو این انرخاب به . ددنش

این ا تشار ا ت ون بتش    . عنوان کاربش  ناوری اطالعا  شنارایی شدند و رر رررشس پژوهشگش بورند

 پژوهشتگش پارتخ رارنتد   هتای   ، به پشرتش شور بران میازی کرو که رر ارامه ر اجشای مشاحل مشتب

 (.8شکل )

کتته رر آن  گش تت انجتتام  6836ایتتن مشحمتته رر شتتهش ر ستتنجان رر بهتتار   :سببازی مرتببب

آن را طبتق ررترورالع ل ن تورار کرتو مشتتب       ،(هتا  گ اره) ها کار  ةکنندگان بعد از مطالع مشارک 

 . کشرند

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1831خوشگویان فرد، ) روش کیو دادن ل انجاممراح. 2شکل 

                                                           
1. SPSS 

تعررن موروع 

 تحقرق

مشور مبانی نظشی موروع با 

  روزنامه،)مشاجعه به منابف مخرمف 

 (ها و غرشه  رخنشانی  مجال ،

بندی ارزیابی و ج ف

  ضای گفر ان

انرخاب عبارا  بشای 

 ن وة کرو
 ایجار رررة کرو

انرخاب 

 کنندگان مشارک 

 

 رازی مشتب

 ها تحمرل آماری راره
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 پژوهشهای  يافته

ررصتد را زنتان    83کنندگان تحقرق را مشران و  ررصد مشارک  10 ،آمده رر  بههای  اراس راره بش

 (.0 جدول) رال بورند 81تا  01ها رر گشوه رنی  اند که اکثش آن تشکرل راره
 

 اطالعات توصیفی پژوهش. 2جدول

 نفش 3 :رال 41باری  نفش 01 :رال 41تا 81 نفش 81 :رال 81تا  01 رن

  نفش 81: مشر نفش 00 :زن جنسر 

  نفش 83: غرش نیهای  رشره نفش 01 : نی و مهندری تحصرمی ةرشر

 نفش 01 :رانشجویان نفش 60 :کارکنان نفش 61 :   عم یئهر شغل

 تحلیل نتايج

شده  های اررخشاج تحمرل عاممی و تفسرش عامل های پژوهش رر رو  کرو وتحمرل راره رو  تج یه

و مرغرشهتای  ( هتا  ریدگاه)پروررگی مرغرشهای وابسره  ةها با یکدیگش، ررج مر ان ارتبا  آنبشرری و 

. شتور  پشاکنتدگی نظشهتا بشررتی متی     ةو رامنت  گش رههای آماری  از طشیق تحمرل( ا شار)غرشوابسره 

روع نظشهای مشتابه و مشترشک رارنتد، رر یتد گتشوه      مو ةرر نهای  ا شاری که رربار طوری که به

بش خالف تحمرل عاممی مع تولی، رر تحمرتل عتاممی کرتو بته       ،به عبار  ریگش. شوند بندی می ررره

تشین رو  آماری بشای تحمرتل   رو  تحمرل عاممی، اصمی .شوند بندی می جای مرغرشها، ا شار ررره

از ایتن رو از عبتار    . ه بسرگی مران ا شار ارت  مبنای این رو  نر  . های کرو ار  ماتشیس راره

جتای مرغرشهتا     یند تحمرل عتاممی، ا تشار، بته   اکرد شور رر  شیشور تا ت اررفاره می 6تحمرل عاممی کرو

کار گش رته   بهاس  اس پی ا  ار اس ها نشم هاین مشحمه و تحمرل رار رارن انجام بشای. شوند بندی می ررره

رو   ةورترم ه ها بت  عامل. شد تشررم 0تحمرل عاممی ماتشیس ه بسرگی رارن جه  انجام ابردا،. شد

کته نتوعی رو  نتشخش مرعامتد ارت ،       4اررخشاج شدند و بته رو  واری تاکس   8اصمی ةلفؤم
                                                           
1. Q factor Analysis 
2. Correlation matrix 
3. Principal Components  
4. Varimax 
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هتای   عامل اررخشاج شد که با مشور نهایی بته منظتور ارترخشاج عامتل     68رر ابردا . نشخش یا رند

 هتای  ر های عاممی، عبتا  پس از ایجار آرایه(. 8دول ج) عامل اررخشاج شد رر نهای ، رهمعنارار، 

 (.8جدول ) ها تفاو  مران الگوهای ذهنی شناخره شد مر ای کننده شنارایی و با آن
 

 های عاملی ها و آرایه گزاره. 8ادامة جدول 

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ذهنی روم

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ذهنی روم

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ولذهنی ا

  گ اره

 6 .رهم را انجام می... های اینرشنری مانند خشید کار  شارژ و خشید 0 1 4

1 3 1 
مخرمف مورر عالقة خور را رانمور    رمم، بازی، آهنگ و مشارم

 .کنم می
0 

8 1 1 
پالس و ج  آن  بوک، گوگل های مخرمفی از طشیق  رس  عالر 

 .رهم انجام می
8 

1 3 3 
نراز خور را اغمب از طشیق پایگاه رارة  مقار  آکارمرد مورر

 .کنم رانمور می Science Direct رانشگاه، مانند
4 

4 0 8 
ا  ارهایی مثل  رانشجویان خور از طشیق نشم/ با رورران، ارراران 

 .یاهومسنجش ارتبا  رارم
0 

1 0 6 
ارتبا   SKYPE یا و OOVOOا  ارهایی نون  از طشیق نشم

 .صوتی و تصویشی رارم
1 

3 4 4 
های اجر اعی و ورزشی و رراری ریدن کشره، و  از رای 

 (.ها ها وروزنامه رای )مطالب مورر عالقة خور را می خوانم 
1 

 3 (یارگرشی الکرشونرکی)ن ایم  های مجازی ششک  می رر کالس 4 1 6

1 0 1 
نام  غالباّ از رای  گمسران بشای انجام امور رانشجویی نظرش رب 

 .کنم   اررفاره میو ریدن ن شا
3 

0 6 0 
نظرش رای  مشاجف تقمرد یا مشاوران )های مشاوره  از رای 

 .گرشم مشاوره می( اجر اعی
61 

8 1 3 
منابف ررری بشای انجام امور تحقرقی و پژوهشی رر اینرشن  

 .ن ایم وجو می جس 
66 

1 0 1 
های عم ی جهان به  مندم از خبشها و جدیدتشین پرشش   عالقه

 .مجازی آگاه شوم صور 
60 
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 های عاملی ها و آرایه گزاره. 8ادامة جدول 

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ذهنی روم

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ذهنی روم

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ولذهنی ا

  گ اره

 68 .کنم ا  ارهای مورر نراز بشای رررم را رانمور می نشم 1 1 0

 64 .کنم را رانمور می... ا  ارهای موبایل، لپ تاپ و نشم 8 1 8

 60 .رهم  امور بانکی خور را به صور  مجازی انجام می 0 4 1

0 0 0 
ن ایم  های مباحثه  شهنگی و اجر اعی ششک  می رر گشوه

 (.تاررهای گفرگو)
61 

 61 .کنم از رامانة تغذیة رانشگاه بشای رزرو غذا اررفاره می 8 1 3

6 0 4 
های نوین عم ی اررفاره  از اینرشن  رانشگاه جه  خمق نوآوری

 .ن ایم می
63 

1 8 4 
شده را رر اینرشن  به اشرشاک  های آموخره تجشبرا  و ررس

 .گذارم می
63 

0 1 1 
صور  آنالین ت اشا  مرپ مورر عالقة خور را به رمم، آهنگ و ک

 .کنم می
01 

 06 .ن ایم رر مسابقا  آنالین اینرشنری ششک  می 1 6 0

1 1 0 
کنم  خور را آپدی  می... آنری ویشوس، ویندوز و 

 (.روزررانی به)
00 

 08 .کنم کرب الکرشونرکی مش تبط با رررم را رانمور می 1 1 1

 04 .کنم وجو می ام را جس  مشتبط با عالقه کرب غرشررری اما 1 4 4

1 0 1 
های مورر عالقة  شدن، مطالب و رشگشمی صش اّ جه  رشگشم

 .....(.گشری برنی و وب طالف)ن ایم  وجو می خور را جس 
00 

1 8 0 
ها و ریگش  از رای  کرابخانه جه  آگاهی از لرس  کراب

 .ن ایم خدما  موجور رر رای  کرابخانه اررفاره می
01 

 01 .های مجازی قابل اررفاره ارتبا  رارم با ریگش کرابخانه 1 1 8

 03 .ن ایم روزررانی می ام را به وبالگ شخصی 1 4 8

1 1 0 
های  شهنگی و ورزشی و  با مشاجعه به رای  رانشگاه از  عالر 

 .شوم عم ی و آموزشی و رانشجویی آگاه می
03 

1 1 0 
های مخرمف رانشگاه ار  با معاون با مشاجعه به رای  رانشگاه 

 .ن ایم تبا  بشقشار می
81 
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 های عاملی ها و آرایه گزاره. 8ادامة جدول 

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ذهنی روم

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ذهنی روم

امررازهای 

عاممی الگوی 

 ولذهنی ا

  گ اره

1 1 8 
( اتوماررون اراری)مکاتبا  اراری را با اینرشن  راخمی رانشگاه 

 .رهم انجام می
86 

0 8 1 
گذاشرن  اشرشاک ها جه  به با رانشجویان و اراترد ریگش رانشگاه

 .مطالب عم ی ارتبا  مجازی رارم
80 

 88 .گرشم رانشگاه بشای تشج ة مرون رترن ک د می از اینرشن  8 0 4

 84 .ن ایم ها و رشورها را هد می ررسرم 1 6 1

 80 .ن ایم با اینرشن  موجور تمفن اینرشنری بشقشار می 6 0 1

4 1 0 
گذاشرن مشکال  ررری یا اراری به صور  مجازی  با ررمران

 .گرشم از مرخصصان  ن مشاوره می
81 

 81 .گشرم های کاریابی به رنبال شغل می  عه به رای با مشاج 1 8 0

0 0 1 
از جدیدتشین مرد آموزشی جه  ارائة بهرش مرون ررری به 

 .شوم صور  مجازی آگاه می
83 

1 4 4 
های مخرمف  بشای آشنایی با نوشرن و  شررارن رزومه به رانشگاه

 .ن ایم رنرا از اینرشن  موجور اررفاره می
83 

 41 .کنم ورس، نشخ طال و ارز را پرگرشی میاخبار ب 4 1 1

1 1 0 
های مخرمف، ررآمدزایی  با معش ی تخصص خور رر رای 

 .کنرم می
46 

4 4 1 
ها از خدما   های عم ی و ارتبا  با آن با عضوی  رر انج ن

 .شوم مند می ها بهشه آن
40 

 طتور  ه تان  اند، گش ره قشار ولا عامل رر کنندگان مشارک  از نفش 68 عاممی، تحمرل نرای  اراس بش

 امرراز برشرشین ،اول گشوه رر 80 و 04 ،08 ،68 ،66 ،4 های گویه ،ار  شده راره نشان 8 جدول رر که

 ،هسترند  عم تی   ئت هر مرتان  از کنندگان مشارک  اکثش که اول گشوه که گش   نررجه توان می .رارند را

 64 و 66 ،8 ،0 هتای  گویه .رهند می قشار مدنظش شبرشر را اینرشن  طشیق از عم ی نرازهای کشرن بشطشف

 گتشوه  ایتن  ا تشار  گش   نررجه توان می .رارر را امرراز برشرشین کننده، مشارک  نفش پن  با روم گشوه رر
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 رتوم  عامل رر .گرشند می کار به مخرمف نرازهای کشرن بشطشف بشای را اینرشن  که هسرند رانشجو اکثشا 

 ایتن  و رارنتد  را امرراز برشرشین 86 و 03 ،00 ،61 ،3 ،1 های گویه و رارر رقشا کننده مشارک  شش نر 

 هتدف  اینرشنت   کتارگرشی  هب رر گشوه این ررد می نظش به .ار  شده تشکرل کارمندان از برشرش هگشو

 ةشتت ار 0 جتتدول رر .رارر رتتشگشمی حالتت  برشتترش هتتا آن بتتشای و کننتتد ن تتی رنبتتال را خاصتتی

 .ار  شده بران ها آن عاممی بار مر ان و کنندگان مشارک 
 

 کننده های مشارکتوضعیت الگوهای ذهنی در هر یک از گروه. 4جدول

 دانشجو کارمند هیئت علمی 

 4 0 1 الگوی ذهنی اول

 8 6 6 الگوی ذهنی روم

 0 4 صفش الگوی ذهنی روم

 3 1 3 
 

 و میزان بار عاملیها  عاملهای  کننده مشارکت. 5جدول

 عامل سوم ل دومعام عامل اول

شمارة 
 کننده مشارکت

بار 
 عاملی

شمارة 
 کننده مشارکت

 بار عاملی
شمارة 

 کننده مشارکت
 بار عاملی

 شمارة
 کننده مشارکت

 بار عاملی

40 3 /1 3 110 /1 06 181 /1 60 180 /1 
66 318 /1 81 113 /1 01 100 /1 8 180 /1 
46 136 /1 1 111 /1 0 104 /1 00 181 /1 
60 131 /1 43 104 /1 00 100 /1 03 103 /1 
01 131 /1 81 106 /1 3 101 /1 86 101 /1 
83 163 /1 01 101 /1   00 100 /1 
  4 101 /1     

 بحث و نتیجه

های مشبو  به کاربشر  نتاوری اطالعتا  از    این مطالعه به شواهدی رربارة ره نوع مر ای  از نگش 

هتا   ر سنجان رر  یا ره ار  که پژوهشگش این نگتش  ( ع )روی کاربشان رر رانشگاه ولی عصش 

. های مر ای کننده، تحمرل کشره ارت  ها بش مبنای گ اره های مران آن را نامگذاری و به ک د تفاو 
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های بعدی بران کشرند، نر  رر  کرو طی مصاحبه  رازی کنندگان رر مشتب البره توررحاتی که مشارک 

های پژوهش حتاکی از رته    طور خالصه، یا ره به. ار مفرد بوره ار تفسرش این عوامل و الگوها بسر

 :و الگوی ذهنی مر ای  رر مران کاربشان  ناوری اطالعا  ار   طبقه

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

این ا شار شبره ا تشاری هسترند کته ونرنگتش و     . (80و  08، 68های  گ اره)کارگرشی اینرشن  رارند  به

. کند که ختالق و نوآورنتد   ها به عنوان کاربشان  عال یار می رر تحقرق خور از آن(  0161)ه کاران 

آورر و اصتور  بته رت       ها مانند زنبور عسل که از بهرشین موار بهرشین محصول را به ع ل متی  آن

گرشنتد   روند، از اینرشن  موجور برشرشین بهشة عم ی را می ها روری ندارر، ن ی هایی که بشای آن گل

ه چنرن، این گشوه مانند ا شاری هسرند کته  . کنند هایی که بهشه عم ی ندارند، روری می و از اررفاره

رهندگان که باروری  ناوری اطالعا  را به عنوان راهتی   ها به عنوان تورعه از آن( 0111)هوریگان 

ایتن ا تشار بتا ررک    . بتشر  برنند، نام می ای و شخصی خور می ندگی حش هبشای کسب جایگاهی رر ز

موقعر  و جایگاه خور، نقشی تولردی رارند که اینرشن  رانشگاه را به عنتوان ابت اری بتشای تولرتد     

رانشجویی رر مصاحبة خور با محقق، با تششیم معنای رانشجو هتدف  . گرشند کار می عمم و رانش به

ی اینرشن ،  قط ررررابی به عمم و رانش که وظرفة اصتمی هتش رانشتجو ارت ،     کارگرش خور را از به

. ویژه اتوماررون اراری، ریدگاه رنری رارنتد  اینرشان  و به کارگرشی  اما این گشوه نسب  به به. رانس 

بشای مثال یکی از اعضای هرئ  عم ی که ع دتا  رر این گشوه قشار رارنتد، رر مصتاحبه بتا محقتق،     

اندازی اتومارترون اراری رر   کشر و راه ی اتوماررون اراری را کاری عبث و برهوره تمقی میکارگرش به

هتای رتنری بوروکشارتی را شتروة بشتتش       کتارگرشی رو   وی به. رانس  رانشگاه را ارارا  اشرباه می

وبتشق یتار    زرق کتاران بتی   هتا را کهنته   آن( 0161)کشر، ررر  شبره ا شاری که هوریگان  قم دار می

ایتن ا تشار بتا ررک    . رهنتد  کند که ت ایل زیاری بشای گسرش  عارا  تکنولوژیتد نشتان ن تی    می

موقعر  و جایگاه خور، نقشی تولردی رارند که اینرشن  رانشگاه را به عنتوان ابت اری بتشای تولرتد     

و  های غرشعم ی از اینرشنت  موجتور ندارنتد    ای به اررفاره ها عالقه آن. گرشند کار می عمم و رانش به

 . کاربشر عم ی از اینرشن  رر اولوی  آنان قشار رارر
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هتا شتناخره    حشیتف   ن گشوه ریگش از کاربشان که به عنوان ه ه :ها حریف فن همه ذهنی الگوی

ایتن  (. 64و  8، 0هتای   گت اره )های گوناگونی از اینرشن  رارند  شوند، رر ششایط مخرمف اررفاره می

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

از نظش مررن و ه کارانش، اینرشن  بشای . بشر، ک ی پس از بردارشدن و تا ریشوق  بشخط هسرند می

هتا اتصتال و    بشای آن.  قط ید ه دم رر زندگی روزمشه، بمکه مکانی مهم بشای بورن ار  ها نه آن

( 0111)شور کته هوریگتان    ه چنرن، رر مرون نظشی پژوهش ریده می. هم ار ارتبا  با ریگشان م

ن گتشوه از ا تشار   شتوند، ای  نر خوارهتا نامرتده متی     کند که ه ه ای از کاربشان را شنارایی می گونه

. گرشنتتد کتتار متتی طتتور بتتشخط بتته  نتتاوری اطالعتتا  را بتتشای انجتتام مرتت ان زیتتاری از کارهتتا بتته 

هتا از   امتا رتهم آن  . های مخرمفتی از اینرشنت  رارنتد    د ه رن گشوه، اررفارهها نر  مانن حشیف  ن ه ه

. نامته ارت    رارن پایتان  اررفارة عم ی محدور به ششایط خا  مانند تکمرف اجباری ررری یا انجام

هتش  . ها و اظهاراتشان، اشرراق زیاری بشای اررفارة عم ی از اینرشن  ندارند این ا شار مطابق با تحمرل

رارن امور اراری و آموزشی خور بتا اتومارترون اراری    گشوه به ربب مهار  قارر به انجامنند این 

ار ، مطابق با اظهاراتشان که از معنا، مفهوم و کاربشر اتوماررون آگاهی نداشرند، اررفارة زیاری از 

 تی بتشای   ها اررفارة برشرشی از اینرشن  رارند، کاربشرهتای عم  هش نند آن. اتوماررون اراری ندارند

ها اولوی  ندارر و  قط رر ششایط خا  مانند تکالرف اجباری ررری، اررفارة عم ی از اینرشن   آن

  .رارند

این گشوه ررر  مشابه ه تان ا تشار رر تحقرتق هوریگتان      :اعتنا بی سرگردانان ذهنی الگوی

رست   شتان ن  هسرند که  نتاوری اطالعتا  ایفاکننتدة نقشتی مشکت ی رر زنتدگی روزمتشه       ( 0111)

ویژه  کارگرشی اینرشن  به اعضای این گشوه هرچ عالقه و اشرراقی به به(. 86و  03، 00، 1های  گ اره)

رارگی ابت اری بتشای ررتررابی بته یتد هتدف رر        بشای این ا شار اینرشن  به. اررفارة عم ی ندارند

. انتد  اشاره کتشره نر  به این نکره ( 0161)طور که مررن و ه کارانش  شان ار ، ه ان زندگی روزمشه

هتا   آن. ای به آن ندارند اطالعند، یا عالقه طور کمی، اعضای این گشوه از خدما  عم ی اینرشن  بی به

هتای موجتور رر    کارگرشی اینرشن  کراب جای به رهند به حری هنگام تکالرف اجباری نر  تشجرم می
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هتای عم تی    بشای خالقرت  و نتوآوری  کارگرشی اینرشن   ای به به کار گرشند و عالقه ها را به کرابخانه

هد نتد و رر اظهتارا     کارگرشی اینرشن  نرت  بتی   ها رر به حشیف  ن این گشوه بش خالف ه ه. ندارند

اما با توجه بته اینکته   . رانند کارگرشی اینرشن  را برشرش بشای پشکشرن اوقا  برکاری خور می خور به

کتار   رو گشوه قبمی اتومارترون اراری را برشترش بته   اکثش کارمندان رر این گشوه قشار رارند، نسب  به 

. رارن کار بتا اتومارترون اراری راغتب نرسترند     ها به انجام اظهاراتشان اکثش آن ااما مطابق ب. گرشند می

کارگرشی اینرشن  نسب  به رو گشوه قبمی، ک رشین کتاربشر عم تی از اینرشنت  نرت       ر ن ک رشین به

بانان عمم که ریدگاهی  ژه اتوماررون اراری نر  ع دتا  رر رو گشوه ریدهوی کاربشان اینرشان  و به.رارند

کارگرشی اتوماررون اراری  اعرنا که نسب  به به کارگرشی اتوماررون رارند و رشگشرانان بی رنری به به

  .اعرنا هسرند، قشار رارند بی

ایتن  . ان عمتم را رارنتد  بانت  ها نشان رار اعضای هرئ  عم ی غالبا  الگوی ذهنی ریده نرای  تحمرل

هتای   تش هرئ  عم ی با رتای   کنند هش نند اعضای جوان گشوه ع وما  از اینرشن ، اررفارة عم ی می

هتای عم تی    گرشنتد، ارترفاره   کار متی  بوک ناآشنا نرسرند و این امکانا  را نر  به اجر اعی مانند  رس

کارگرشی اتومارترون اراری،    ر زمرنة بهر. ها و مقار  ررری اولوی  برشرشی رارر مانند رانمور کراب

کتارگرشی اتومارترون    طور که رر تفسرش گشوه آکارمرد گفره شد، این ا شار ریدگاه رنری به بته  ه ان

مطتابق بتا نرتای  تحمرتل     . کارگرشی اینرشان  رارنتد  تش ت ایل برشرشی به به رارند و باز اعضای جوان

ایتن رانشتجویان ک رتشین    . گرشنتد  اعرناها جای می بیرانشجویان کارشناری ع دتا  رر الگوی ذهنی 

کتار   اررفارة عم ی از اینرشن  را رارند و برشرش بتشای پشکتشرن زمتان برکتاری ختور اینرشنت  را بته       

پایگتاه راره رتاینس ریکتش     ماننتد   رانشتگاه بشخی اعضای این گشوه از خدما  عم ی . گرشند می

 .انتد  هتا قتشار گش رته    حشیف  ن نر  رر الگوی ذهنی ه ه البره بشخی از این رانشجویان. آگاهی ندارند

انتد کته    هتا قتشار گش رته    حشیف  ن رر الگوی ذهنی ه ه رانشجویان مقطف کارشناری ارشد و رکرشی

هتا   کارگرشی عم تی آن  طور که قبال  نر  اشاره شد، به کارگرشی اینرشن  را رارند، اما ه ان برشرشین به

شتایان  . نامه ار  رارن کارهای پژوهشی مانند پایان اجباری و انجاممحدور به ششایطی مثل تکالرف 

اعرناها نر   بانان عمم و بی تعدار اندکی از این رانشجویان رر هش رو گشوه ریگش یعنی ریده. ذکش ار 
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اما به ربب موقعر  و جایگتاه  . اعرناها قشار رارند کارمندان ع دتا  رر الگوی ذهنی بی.اند قشار گش ره

گرتشی از   ای بته بهتشه   ها هترچ عالقته   اما آن. کارگرشی عم ی اینرشن  نرس  ها انرظاری بشای به از آن

کارگرشی اتومارترون اراری نرت     ها رر به آن. اینرشن  به منظور باربشرن کارایی شغمی خور نر  ندارند

 رن کتارنگش  ای نرت  رتعف زیشرتاخراری را رلرتل بته      رهند هتش ننتد عتده    ت ایل زیاری نشان ن ی

های گذشره، پذیش   نتاوری   رارن خأل پژوهش تحقرق حارش، با پوشش. رانند اتوماررون اراری می

بتا توجته بته اینکته تحقرقتا  پرشترن بتا        . را با الگوی معکوس نسب  تحقرقا  قبتل تییرتد کتشر   

 نتاوری اطالعتا  طشاحتی    هتای مخرمفتی بتشای پتذیش       ر رار، مدل -ررنظشگش رن رابطة نگش 

تتش   کننتدة رابطةبسترار قتوی    اما پژوهش جاری با اررنار به نظشیة ارراک خویشرن که تبررن اند،  کشره

بش ارتاس نرتای  و طبتق    . نگش  ار ، به موروع پذیش   ناوری اطالعا  پشراخره ار  -ر رار

های کاربشان و رر راررای اهداف رازمان ر رتار کتاربشان    توان با شنارایی نگش  نظشیة یارشده، می

ها مطابق بتا نگتش  متورر نظتش رتازمان       طشق مخرمف رررکاری کشر به نحوی که نگش  آنرا به 

بش این اراس رر تحقرتق حارتش، بتا توجته بته اهتداف       . رربارة کاربشر  ناوری اطالعا  تغررش کند

توان با بران راهکارهای رزم  کارگرشی  ناوری اطالعا ، می رانشگاه به راشرن نگش  آکارمرد به به

هتا را بته    ، نگتش  آن  اعرنتا  ها و رشگشرانان بی حشیف  ن ری ر رار رو گشوه ریگش یعنی ه هو رررکا

 .ر   نگش  آکارمرد روق رار

 پیشنهادها

اعرناها بته رت      ها و بی حشیف  ن رارن رو الگوی ذهنی ه ه با توجه به اهداف رانشگاه بشای روق

 : شور های آتی رانشگاه بران می گذاری الگوی ذهنی آکارمرد، لذا پرشنهارهای ذیل بشای ررار 

هتای   رتای   های آموزشی بشای کاربشان  ناوری اطالعا ، بتشای آشتنایی بتا وب    بشگ اری روره

کاربشان  کارگرشی  ها تا ششایط رزم بشای تشغرب و رهول  به عم ی، تخصصی و معش ی خدما  آن

وجتور ال امتا    . 8. وی رانشتگاه های عم تی از رت   تقوی  ارتبا  مجازی با انج ن. 0  شاهم شور؛

بشررتی راهکارهتای متدیشیری    . 4. کشرن کاربشان به کاربشرهای عم ی از اینرشنت   قانونی بشای مم م

بشای مهندری ر رار، که کاربشان را از ید طبقه  کشی خا  به طبقه  کشی مدنظش رتازمان منرقتل   
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ا تشار اوقتا   شاغت  ختور را      های ورزشی و هنتشی تتا   هایی مانند کالس وجور جایگ ین. 0. کند

. 1.هتای آن رر امتان باشتند    طور هد  ند پتش کننتد و از زیتان    زرن رر شبکة مجازی به جای پشره به

شناری بشای تغررش نگش  ا شار نسب  به  ضتای مجتازی و مشتکالتی کته      رارن مشاورة روان انجام

ایجتار یتد شتبکة    . 1.ل هسترند های مجازی به رنبال ر ف این مستائ  ا شار با آن مواجهند و با شبکه

هتای مجتازی بت رگ موجتور بته منظتور ارتبتا          ارتباطی مجازی راخمی رر رانشگاه ماننتد شتبکه  

بشگت اری  . 3. هتا رر  ضتای مجتازی    ها و هدای  ر رارهتای آن  رانشجویان و ارراران رر این شبکه

زمرنتة تخصصتی ختور بته     وکار اینرشنری تا کاربشان رانشگاه با توجه بته   اندازی کسب های راه روره

 .وکار وارر شوند حوزة کسب
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