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 یکردی مؤثر با رو یدر ارتباطات انسان «یمجاز یهانقش »سازمان یبررس
 شهر دماوند  هاینتیکاربران کاف ی به کنش رفتار یریتفس

 2ی تفنگ چ نایس و 1نگار کرم زاده  نیرنگ

 چکیده:
بعدی و در محیطی مبتنی بررر دانررش اسررت و ترر ثیرات عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات در فضای سه

توان آن را نادیده گرفت. در ایررر راسررتا شگرف اثر فضاهای مجازی در سرعت و فراوانی ارتباطات انسانی موضوعی است که نمی
های مجازی« در ارتباطات انسانی مؤثر با رویکردی تفسیری به کنش مانپژوهش حاضر باهدف کلی بررسی دیدگاه و نقش »ساز

از  345ای به حجم ای طبقهای با انتخاب تصادفی خوشهرفتاری کاربران پسر و دختر فضای مجازی در شهر دماوند بر روی نمونه
فروردیر در که ای شهر دماوند ارتباطات رایانهها و مراکز نتساله شهر دماوند که به کافی  36تا   17جامعه آماری کلیه جوانان بیر 

از یررپ پرسشررنامه محقرر    رهررایشده. جهت سررنجش مت اند و به روش پیمایشی انجاممراجعه نموده  1394سال    ماهو اردیبهشت
شده که پررا از تکمیرر ، در پسران استفاده 7116/0در دختران و  9018/0و با اعتباری معادل  کرتیسؤالی با مقیاس ل  32ساخته  
پژوهش حاکی از آن است:  یهاافتهیوتحلی  قرار گرفت. در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه SPSSها با نرم افزار داده
داری وجود ها در زنان رابطه معنیجازی و ارتباطات انسانی مؤثر آنهای مبرداری جوانان دختر و پسر از سازمانبیر میزان بهره( 1

)01/0(داری وجود دارد.ندارد اما در بیر مردان رابطه معنی p  2 بیر میزان آشنایی جوانان دختررر و پسررر شررهر بررا دولررت )
داری وجررود دارداقتصادی و اجتماعی رابطه معنرری –دولت الکترونیپ بر توسعه فرهنگی ریها نسبت به ت ثالکترونیپ و دیدگاه آن

)01/0( p  .3هررا نسرربت برره گسررترش دولررت ( بیر میزان آشنایی جوانان دختر و پسر بررا دولررت الکترونیررپ و دیرردگاه آن

)01/0(داری وجود دارد  الکترونیپ رابطه معنی p  .4های مجررازی و مؤلفرره برداری زنان جوان از سررازمان( بیر میزان بهره
داری وجررود دارد.کرره در مررردان رابطرره معنرریداری وجررود نرردارد. درحالیها در زنان رابطه معنرریدرک ارتباطات انسانی مؤثر آن

)01/0( p  5هررا در ارتباطررات مجازی و مؤلفرره نفررو  در نگرش هایبرداری جوانان دختر و پسر از سازمان( بیر میزان بهره

)05/0(داری وجود داردها رابطه معنیانسانی مؤثر آن p   01/0(و( p  .6برداری جوانان دختر و پسر ( بیر میزان بهره

)05/0(داری وجررود دارد  هررا رابطرره معنرریهای مجازی و مؤلفه لذت و مسرت در ارتباطات انسانی مؤثر آناز سازمان p   و

)01/0( p  .7  های مجازی و مؤلفرره گسررترش روابررر در ارتباطررات برداری جوانان دختر و پسر از سازمان( بیر میزان بهره

)05/0(داری وجود دارد ها رابطه معنیانسانی مؤثر آن p  01/0(و( p .8 )برداری جوانان دختر و پسر بیر میزان بهره

)05/0(داری وجررود دارد  هررا رابطرره معنرریمجازی و مؤلفه کنش یا عم  در ارتباطات انسانی مررؤثر آن  یهااز سازمان p و

)01/0( p. 

 اطالعات یفناور  یارتباطات موثر انسان  یکنش رفتار  یمجاز سازمان:  هایدواژهکل

 
 یراننور واحد دماوند،ا   ی،پیامعلوم اجتماع  1
 یقاتدانشگاه ازاد واحد علوم تحق  2
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 بیان مسئله
های کوچرپ برا پراکنردگی بسریار گسرترده، ای از سازمانعنوان مجموعهبههای مجازی  سازمان
های مستقلی هستند که خود را برای برآورده ساختر نیازهای مشتریان با شررایر محیطری موجودیت
دهی، انجام رسانی و خاتمه هر کنند. از جمله عوام  موفقیت سازمان مجازی توانایی شک سازگار می

دهی شخص است و ایر یعنی اینکه در درون یپ سازمان مجازی ساز و کار شرک فعالیت در زمانی م
 و پیکربندی مجدد در زمان مشخص نقش بسیار با اهمیتی دارد.

گیری هایی که موجب شد ایر پژوهش طراحی و اجرا شود، نقشی اسرت کره شرک یکی از مساله
معه اطالعاتی امروز باید چشرم انرداز های مجازی بر روابر انسانی داشته است. نشان دادن جاسازمان

بایست بررسی نمود که آیا عصر روشنی برای ادامه مسیر خود به سمت رشد و پویایی داشته باشد، می
تواند دورنمای تحول درازمدت جامعه اطالعاتی امروز باشد یا خیر؟ آیرا در عصرر مجرازی مجازی می

 ست یا خیر؟بیشتر امور بشر به صورت غیر فیزیکی قاب  انجام ا

نتیجه ابتدایی ایر تحول وسیع که ابعاد معنروی نیرز بره همرراه دارد، آن اسرت کره فردگرایری و 
ها( از جوامع حذف و کار گروهی و تفکر جمعی که از طری  دیکتاتوری )به علت دو سویه بودن رسانه

انش محوری« شود. »دهای بر روی شبکه تار عنکبوتی امروزه شک  خواهد گرفت جایگزیر میرسآن
عنوان نیاز اولیه بشر مطرح و جایگزیر اساس اداره جوامع مجازی خواهد شد و آموزش در طول عمر به

آموزش فعلی خواهد شد. تقریباً تمام امور اداره جوامع امرروزی ت ییرر خواهرد کررد و جهران جدیردی 
بیشتر حداق  بصورت   جایگزیر جهان فعلی خواهد شد که در آن امکان برقراری عدالت و داشتر رفاه

 شود.مجازی برای همه فراهم می

 

 تعریف مفاهیم اساسی

عنوان فرآیند تبادل اطالعات و انتقال مفراهیم نقرش بسریار حساسری در ارتباطات به  ارتباطات:

 (.16: 1389دادگران، انسان در ابعادی گشترده بر عهده دارد )برآوردن نیازهای هموار در حال ت ییر 
ارتباط انسانی مؤثر آن است که فرسرتنده بتوانرد منررور خرود را بره   ارتباطات انسانی مؤثر:

)شراه  به خروبی درک کنردگیرنده پیام برساند و گیرنده نیز قادر باشد پیام ارسالی از سوی فرستنده را  
 .(82: 1390محمدی، 

ای است که با اسرتفاده سازمان مجازی یپ نوع خاصی از سازمان شبکه  :های مجازیسازمان

های دیگرر را سازمان همکاری با اشخاص و اینترنت های ارتباطی و اطالعاتی مانندآخریر فناوری از
 (.42: 1389جاسبی، ) سازدپذیر می، زمان و مرزهای سازمانی امکانخارج از فضا
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 فناوری ارتباطات و دولت الکترونیک:
(، تمایر  بررای ت ییرر نگررش مرردم 225:  1388)ابونوری و همکاران،    هادادهگسترش روزافزون  

ی هارسرانهی  واسرطه( و سرعت باالی ارتباطات جهانی که بره  32:  1393)بروجردی علوی و بیگنه،  
ی هاتالش(، ایر امکان را فراهم کرده که نه تنها به 14، ب:  1393نویر میسر شده است )خرازی آ ر،  

( که در طول 30:  1389دولت کمپ شود، بلکه مت یرهایی را نیز، ایجاد و عرضه کند )کواچ و رزنتی ،  
است )فرقانی و شراه   ی اقتصادی و اجتماعی دولت نیز ت ثیر گذاشتههابرنامهی اخیر بر استراتژی  دهه

(. یکی از ایر مت یرها طرح دولت الکترونیکی است که با تکیه بر متخصصان فنی 138:  1388قاسمی،  
ی دولت الکترونیرپ در واژه(. 134به برنامه ریزی و سیاست گذاری در آن پرداخته شده است )همان: 

پری تحلیر  کالسریپ   میالدی در ادبیرات سیاسری دولتری آمریکرا مطررح گردیرد و در  1997سال  
 ، بی ترا: بری جرا(،زیِلِنیپ[ )هیئتی برای مدیریت کارهای جمعی بورژوازیها از ایر واژه ]یستمارکس

ی ملی موسسه 1998کرد. در سال یممنتها از طری  فناوری اطالعات را دنبال   مهندسی مجدد دولت
 ازی تهیه کرد.ی دولت الکترونیپ را برای پیاده سبرنامهعلم در آمریکا، نخستیر 

بعدی و در عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات در فضای سه:  عصر مجازی

هرای پیشررفته محیطی مبتنی بر دانش است. بطور یقیر گسترش عصر اطالعرات همرراه برا فناوری
های همراه خواهد داشت. تراری  پیشررفتموجود چهارمیر موج ت ییر را در آینده نزدیپ در جهان به  

بشر در طول سه عصر کشاورزی، عصر صنعت و عصر اطالعات بعنوان سه موج ت ییر اساسری اتفرا  
افتاده است. چهارمیر موج ت ییر یا عصر مجازی شرایر جدیدی را خل  خواهد نمود کره بیشرتر امرور 

ی هرکا را در هر زمران و هرجرا زیرر روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. عصر مجازی مانند چتر
های زمانی، ج رافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را پوشش خواهد گرفت و محدودیت

 از بیر خواهد برد.
داری عنوان مثال، اقتصاد مجازی، تجارت مجازی، بانپامکانات عصر مجازی بسیار زیاد است، به

های مجازی، پول مجازی، خردمات و ادارات مجازی، شرکت  مجازی، آموزش مجازی، دولت مجازی،
. برای وارد شدن به عصر مجازی (112: 1387)خرازی آ ر،   باشندها میتفریحات مجازی بخشی از آن

های پرسرعت با پهنای باند ها به چندیر برابر وضعیت موجود افزایش یابد، شبکه  CPUباید سرعت  
های لیزری اوری الزم برای  خیره حجم بزرگی از داده بر روی حافرهبسیار باال وجود داشته باشد و فن

افزارهای حقیقت مجازی بصورت روی خر و بردون تراری  در نهایت، نرم  و  پذیر شودو ملکولی امکان
 توسعه کمی و کیفی یابند.
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 مشکالت سر راه رسیدن به جامعه مجازی 
هرای نرویر یتکنولوژو    هارسرانهپیامدهای رفاهی زیاد ناشی از گسترش فضای نرویر هوشرمند  

های اندک آن، در نهایت موجب شده یانز( در کنار  51، الف:  1393ارتباطات و اطالعات )خرازی آ ر،  
ی فنراوری عرصرههای بسیاری را برای فرهنگ سازی و مهیا کردن زیربنرای  ینههز  هادولتاست تا  

(؛ برا ایرر حرال بررسری تطبیقری مواضرع مسرئوالن 226طالعات انجام دهند )ابونوری و همکاران:  ا
فرهنگی جوامع ایران و غرب، حکایت از برخوردی متفاوت در ایر زمینه دارد؛ به ایر معنا که مسئوالن 

ته، در صردد ها را پذیرفیفناورامور فرهنگی در ایران، بیشتر از آن که ترکیب توأم با فرصت و تهدید  
باشند، بیشتر متوجره  هاآنی فناوری و کاهش تهدید هافرصتیزی و بسترسازی برای افزایش ربرنامه

ی استفادهو ایر امر، به جای بسترسازی فرهنگی برای    اندشدهها  یفناورمقابله با تهدیدهای احتمالی  
تبدی  شده است )منطقری و های ارتباطی جدید، عمالً به فرصت سوزی  یفناوری  هافرصتجامعه از  
 (.194: 1388همکاران، 
یافته مربوط نبوده و کم و بیش در کشرورهای توسرعه نایر مشک  تنها به کشورهای توسعه  البته  

ها همیر حاال هم مشکالتی را ها معمول باشد. ایر واکنشها نیز ایر واکنشیافته و خال  ایر فناوری
 ها شده است.سرعت بعضی از فناوری در جهان بوجود آورده است و باعث کاهش

 به مرحله خوبی از رشد رسیده باشرد  ICTگویند که از نرر توسعه  امروزه به کشوری ثروتمند می
باشد و مردم خدماتشران را  50ها باالی ، ضریب نفو  اینترنت در آن(2:  1391)واعری و صداقت پور،  

 نند.از دولت در منزل از طری  دولت الکترونیکی دریافت ک
از  1998و  1997های ( در سرالcom، مخرابراتی و دات کرام )یاانهیهای راورشکستگی شرکت

های جدیدی مانند فناوری اطالعرات و ارتباطرات ضعف فرهنگی و شناخت علمی از پدیده  یهانشانه
بوده است. فاصله دیجیتالی نمادی از بی عدالتی را در جهران بره رخ خواهرد کشرید و ممکرر اسرت 

 های ناخواسته در آینده شود.ای برای تحمی  جنگنهزمی

 گیری سازمان مجازیالگوهای گوناگون شکل

 (1997وینگاند ). الگوی 1
مجرازی های  ( الگویی ارائه داد که در آن سه مشخصه یا ویژگی را برای سرازمان1997وینگاند ) 

 ( توزیع زمانی و مکانی3( عدم تجانا 2( پودمانی بودن 1برشمرد: 
وی اعتقاد دارد که سازمان مجازی از تعدادی شرکت تشکی  گردیده کره بسریار کوچرپ و قابر  

عنوان مشخصره ای دیگرر نشران . عدم تجانا بهندینمایگیری را غیرمتمرکز مو تصمیم  اندتیریمد
های متفراوتی ز واحدهایی تشکی  شده که قردرت، توانرایی و اثربخشریدهد که سازمان مجازی امی
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هرایی باشرد کره از لحرا  بندی مجدد بایرد دارای بخشدارند و سرانجام سازمان مجازی برای پیکره
 زمانی و مکانی در یپ جا نیستند.

 (1998) . الگوی کیتزی2

کرد که در ایر الگو نوعی سراز در زمینه طراحی و پیرررراده سازی سازمان مجازی الگویی مطرح  
 کند:وکار پویا توضیح داده شده است. او ایر تئوری را براساس سه اص  مطرح می

 شبکه: مشتم  بر روابطی است که میان شرکا برای همکاری در یپ بازار وجود دارد. -
رزش برا هرای اها و منابع در دورهعملیات مجازی: نوعی فرایند همکاری است که در آن قابلیت  -

 شوند.هم ترکیب می
دارد. شک  شرماره یرپ ارزش: عاملی است که سازمان مجازی را به دوباره سازی مجدد وا می  -

 (.1شک بیانگر ارتباط میان ایر عوام  است )
 

 
 (1998ارتباط میان ارزش، شبکه و عملیات الگوی کیتزی )  1شک 

 

 پویه شناسی تحول فناوری اطالعاتبافت اجتماعی و  یا انگاره پسا صنعت گرایی  

عنوان جامعه ای که بخش غالب اجتماع در کارهای فکری توان بهجامعه مبتنی بر اطالعات را می
. در چنیر جامعه ای بیشرتریر (24:  1392)آب روشر،    به جای کارهای فیزیکی درگیرند، تعریف نمود

ازش، تولید، ثبرت، انتقرال، اشراعه و مردیریت آوری، پردهای اطالعاتی از قبی : فراهمتوجه به فعالیت
 شود.ها صرف فرایندهای اطالعاتی میگردد و بیشتریر هزینهاطالعات مبذول می
سازی است. انعطاف پذیری های بارز ت ثیر فناوری اطالعات در بافت اجتماعی شبکهیکی از ویژگی

دید ارتباطی در سطحی جهان شمول را های جها امکان ایجاد کانالگسترده اطالعاتی ناشی از فناوری
به وجود آورده است. در ایر شک  نویر اجتماعی نه تنهرا رویکردهرای ارتبراطی میران فرردی بلکره 

توان در ای بارز از ایر ت ییر سازمانی را میباشند. نمونهها و نهادها نیز قاب  اصالح یا ت ییر میسازمان
هرای اعتبراری و شرهرهای رونیکی، ایجاد و توسرعه کارتهای الکتهای مجازی، چپایجاد کتابخانه

الکترونیکی و... مشاهده نمود. ایر در حالی است کره در گذشرته ت ییرر در سراختار روابرر فرردی یرا 
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ها نیرز برود امرا سازمانی نیازمند گونه ای از مخاطره و ریسپ پذیری و یا حتی خطر انهردام سرازمان
تروان بردون ت ییرات فناوری، ت ییرات اجتمراعی را رغرم زد بلکره میتوان همراه با امروزه نه تنها می

 امکان انهدام موجودیت سازمانی یا اجتماعی، موجودیتی جدید را خل  کرد.
از آنجایی که فناوری جدید اطالعاتی در تعاملی تنگاتنگ با جامعه انسانی است، توجه به تحوالت 

 گیرد.باشد که به اجمال مورد بررسی قرار میرخوردار میو نتایج ناشی از آن نیز از اهمیت فراوانی ب

 اطالعات و گسترش پدیده جامعه جهانی

گیری امور انسانی را عمیقاً ت ییر داده، به مردم امروزه ایر فناوری و اطالعات است که قلمرو شک 
تر تصور وتاه چیزهای بیشتر و دارای پیامدهای گسترده تر از آنچه را که پیشدهد در زمانی کاجازه می

شد، تجربه کنند. فناوری جوامع محلی، ملی و بیر المللی را بسریار بیشرتر از گذشرته بره یکردیگر می
عنوان قسمتی از یپ اجتماع جهانی به سوی ها، بهکند. جوامع فرامرزهای محلی و فرهنگوابسته می
 شوند که خود گامی برای ایجاد یپ هویت جهانی است.گ و ملیت سو  داده مییپ فرهن

ها را از ها را تسهی  کند و هزینهدولت الکترونیپ، ایر توان را دارد که فرایندهای اجرایی سازمان
های مازاد کاهش دهد. کارآمرد سراختر عملیرات دولتری جهرت سازی و حذف سامانهطری  یکپارچه

گرردد. پرذیر میسریع به نیازهای شهروندان نیز از طری  دولت الکترونیپ امکان  تضمیر پاسخگویی
دولت الکترونیپ، بر خالف رویکردی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه 

های علمری شود شام  کامپیوتر دادن به مقامات و کارمندان دولتی، اتوماتیپ کردن رویهمشاهده می
وزارت های  ها روی وب سایت، یا ایجاد وب سایتیا صرفاً ارائه اطالعات نهادها و وزارت خانه  قدیمی
 نیست. خانه ای
 منررور بره (3: 1390هرا )رجرب زاده، دولت برای مدیریت اثرر بخرش  ای  شیوه  الکترونیپ  دولت
 هایفرصرت یارائره و خردمات کیفیت اصالح تسهیالت افراد به که باشدمی جدید فناوری  از  استفاده
 و  فراینردها  در  مشارکت  برای  تر  دولتی  خدمات  و  اطالعات  به  مناسب  دسترسی  جهت  الزم  یگسترده
 بردون دیجیترالی ارقرامی دولت یپ الکترونیپ، همچنیر دولت. کندمی اعطا را ساالر  مردم  نمادهای
 ارائره  مشتریان  به  بالواسطه  صورت  به  را  دولتی  خدمات  که  است  مجازی  سازمانی  و  دیوار  و  ساختمان

 (.3: 1389گردد )زبردست، می گوناگون هایفعالیت در آنان مشارکت موجب و دهدمی

 ارتباط انسانی از راه اینترنت

که ارتباط افراد از  انددهیمیان کش اند ایر بحث را بهبسیاری از فیلسوفانی که درباره اینترنت نوشته
ی ارتباط کره برا حضرور جسرمی معمول و روزمره های مختلف نسبت به انواعطری  اینترنت به شیوه
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مثال »هیوبرت دریفوس« در کتاب خود با نام )درباب  افراد همراه است، حالتی تقلی  یافته دارد. برای
 :کند کهاینترنت( استدالل می

ها به شیوه ای که بردن مؤثر با آن ، افراد و توانایی ما در برقراری ارتباطدرک ما از واقعیت، اشیاء)
توانایی بردن مرا در دسرتیابی بره  (.ارتباط دارد کندما به نحوی بی سر و صدا در پا زمینه عم  می

کره انجرام  میادهیم و آمرادهاز واقعیت کاری است که انجام می چیزها )اشیاء(، فراهم آورنده درک ما
دهدکه مرا نردرتاً متوجره آن دردسر، فراگیر و موف  انجام میهمه ایر امور را بدن ما آنقدر بی  .دهیم
رسیم که در فضای )مجازی( گیری میشویم و ایر بدان علت است که بدیر سادگی به ایر نتیجهمی
ضرای برقرارنمود چراکه امکان ارتبراطی کامر  از ایرر نروع )درف توان بدون حضور جسمی ارتباطمی

 .(127: 1388نجاتی حسینی،) است مجازی اینترنت( ناممکر

رسد که است. به نرر می کنند آساندرک کردن اینکه چرا فیلسوفان ایر گونه مباحث را مطرح می
برای مثال  .مستقیم نیاز داشته باشد های ارتباط شخصی ما به تماس چهره به چهره وبسیاری از جنبه

هرا از براساس ایر تجربه است کره آن اعتماد به اشخاص دیگر تا حدی کند کهدریفوس استدالل می
 برنردفرصت استفاده از آن وجود دارد بهرره نمی آسیب پذیری ما در یپ موقعیت رودررو هنگامی که

حتی اگر ایرر اسرتدالل را نپرذیریم، بره نررر  .(111: 1388به نق  از نجاتی حسینی، 2004)دالگرن، 
توانیم به حد معینی از اطمینان به افراد هنگام دیدار امر وجود دارد که ما می حقیقتی در ایرآید که می

ها دست یابیم که در روابر آن الیر )بر روی شبکه( )حتی به صورت دیداری و شخصی با آن مستقیم
 روو شنیداری( در دسترس نیست. به خصوص امکان فریبکاری آشکار در یپ موقعیت مستقیم و رودر

اینترنرت بسریار  انرد برررویهمانطورکه گردون گراهام و بسیاری دیگر اشاره کرده .رسدبه حداق  می
داد، امرری کره در دنیرای  هایی کامالً تخیلی فریربآسان است که افراد را با اختراع کردن شخصیت

سرت ا ایرر ه برعقید ،دالی  مشابه تر است. بنابرایر به ایر دلی  وغیرمجازی امکان آن بسیار مشک 
 که روابر از اینترنتی در مقایسه با روابر »واقعی« و همراه با حضور جسمی، روابطی ضرعیف هسرتند

 .(4: 1388مهدیزاده و عنبریر، )

معیار قضاوت ما درباره افرراد  امر قاب  توجه در ارتباط از طری  اینترنت اینست که خصوصیاتی که
مشراهده ناپرذیر هسرتند. طنرز قضریه در  ی اینترنت عمدتاًدر دنیای غیرمجازی است، در دنیای مجاز

فقدان رابطه چهره به چهره، نبود حضور جسرمی  اینست که مشخصه ارتباطات از طری  اینترنت یعنی
در عیر حال مانع گرایش به کلیشره پرردازی و   -کندکه فریبکاری و جع  هویت آشکار را ممکر می

حتی در روابطی کره کرامالً بره  .گیری مبال ه کردایر نتیجه ردشود. البته نباید در موهویت سازی می
هرایی دسرت های اینترنتی، ما هنوز درباره افراد به داوریواسطه کلمات نوشته شده است، مثالً درگپ
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موجود است. امرا بره هرحرال ایرر احتمرال وجرود دارد کره در ایرر نروع  زنیم که فراتر از شواهدمی
تاً براساس محتوای واقعی ارتباط با یپ شخص داوری کنیم کره برا احتمرال عمد های اینترنتیارتباط
 .شمرندها را مهم میهایی از شخصیت افراد است که خودشان آنبیانگر جنبه بیشتری

 های مجازی و ارتباطات انسانیسازمان

 های امروزینظریه اسکات درباره سازمان

کره پیچیردگی، عردم قطعیرت و گسرتردگی ارتباطرات داخلری جرزو   ( معتقد است1998اسکات )
های مجرازی پیچیردگی و عردم های امروزی است. سرازمانمشخصات محیطی کسب و کار سازمان

رسرانند و از ایرر طریر  قطعیت را با همکاری و هماهنگی در یرپ شربکه سرازمانی بره حرداق  می
توانند در دنیای کسب و کار امروزی باقی بمانند. پا به طور کلی سازمان مجازی شبکه ای موقت می

و   1993ها استفاده کند )داویدون و مالونه،  تواند به سرعت از فرصتهای مستق  است که میاز شبکه
 (.1998والیدمر، 

 های مجازیسازمان

)خررازی  به عصر اطالعات باشد تریر ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوماید مهمسرعت ش
. برررای کاسررتر زمرران پاسررخگویی و بهبررود (2: 1391؛ واعررری و صررداقت پررور، 119: 1387آ ر، 

های ها بوجود آیند. سازمانکامالً جدیدی از سازمان ، باید شک ( 173: 1387هاشمی، ) پذیریانعطاف
توانند پاسخی به ایر نیازهای جدید گیری هستند میحال شک  روزه با سرعت باالیی درمجازی که ام

 الکترونیکی به طر  مختلف تجارت را ت ییر داده است. ساختارهای سازمانی سنتی، دیگر تحول .باشند

 )عقیلری و توانند با ایر تحوالت سازگار باشند. سرعت روز افزون جهانی سازی و ت ییررات شردیدنمی
، نیازمندی به یپ ساختار تجاری که بتواند ایر شرایر را به بهتریر وجره بکرار (33:  1390همکاران،  

 هاها به ایر شرایر جدید باعث ورشکستگی آنحیاتی ساخته است. عدم توجه بسیاری از شرکت گیرد،
 یرپ های فوری اسرت. سررعت هرم اکنرونشده است. بازار جدید نیازمند سازگاری مداوم و واکنش

امتیازات رقرابتی  .شاخص رقابتی است و در نتیجه مدل قدیمی و کالسیپ تجارت رنگ خواهد باخت
 آورند.سختی باقی مانده و دوام می های مبتنی بر هزینه بهگذشته دیگر دوام ندارد، استراتژی

دادند، جای خود میها را انجام از فعالیت که در یپ سازمان حجم وسیعی  ییهاها و شرکتسازمان
خاصری متمرکرز  تیرروی فعال انشرانیرضایت مشتر اند که برای جلبهای کوچکی دادهرا به شرکت

های روز بره خروبی هایی که از دانش، افراد متخصص و فناوریسازمان در بازار و عصر جدید.اندشده
ز رویکردهایی هسرتند تر هستند. کوچپ شدن، مهندسی مجدد و تمرکز، برخی اموف  استفاده نمایند
هرای کننرد. فعالیتها حساب میهای بدون ارزش افزوده روی آنبرای شناسایی فعالیت هاکه شرکت
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 ای و تبادل اطالعات اقتصادی فواید زیادی را برای استراتژی منبع یرابی بیرونری برهشبکه اقتصادی

 .ارم ان آورده است
تعریف سازمان  دارای سرمایه طب   ملموسهای غهایی که  مرزهای سنتی   یر  از  و  بوده  مشخص 

رفته سازمان فراتر  چنیراند،  دارند.  نام  مجازی  خارجی  سازمان  های  شرکای  از  خود  تجارت  در  هایی 
می  آن استفاده  به  که  اندرکاران کنند  دست  می  ها  مجازی  سازمان   .گویند سازمان  یپ  حقیقت  در 

بر مبتنی  ی شبکه مجازی یپ سازمان  اینکه  برای  ازاست.  را  موجود خارج   پ سازمان خود  ساختار 
ساختار در فرآیندها و عملکردهای   ساخته و به حالت مجازی درآید نیازمند ت ییرات سازمانی و تجدید

افراد در مقاب  ت ییر بسیار مشک  خواهد بود با   سازمانی است که ایر امر با توجه به مقاومت طبیعی
ای است که ازمان مجازی یپ نوع خاصی از سازمان شبکه بیان کرد که س توانتری می تعریف کام  
از استفاده  فناوری آ با  ارتباطی واطالعاتی مانندخریر  با  مراو اینترانت  و اینترنت های  دت و همکاری 
 سازد. های دیگر را خارج از فضا، زمان و مرزهای سازمانی امکان پذیر می سازمان  اشخاص و

 روش پژوهش

شده است. در سطح کتابخانه ای به بررسی پژوهش حاضر در دو سطح کتابخانه ای و میدانی انجام
آوری شرده اسرت و در سرطح و نرریات جامعی در ایر زمینه جمرع  استپیشینة تحقی  پرداخته شده  

( معتقرد اسرت تحقیر  1988میدانی نیز روش پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. تررزال بیکرر )
ای تصادفی و معرف از افرراد مایشی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی براساس انتخاب نمونهپی

 ها به یپ رشته سؤال.آن جمعیت و پاس  آن
ساله شهر دماوند که به   36تا    17در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارت است از کلیه جوانان بیر  

مراجعره   1394سرال    ماهفروردیر و اردیبهشرتوند در  ای شهر دماها و مراکز ارتباطات رایانهنتکافی
باشرد. نفرر می  3380باشد. حجم جامعه آماری بر اساس تخمیر آماری در ایر ماه حدود  اند، مینموده

اند لحرا  شرده البته مراجعه مکرر از ایر آمار کسر شده است و تنها تعداد افرادی کره مراجعره داشرته
 است.

 اند.عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدهاز افراد جامعه آماری به  345د  ر پژوهش حاضر نیز از تعدا
 

عنوان نمونره نفر از مراجعه کنندگان پسر و دختر جامعة مورد نرر بره 345در پژوهش حاضر تعداد 
 به شرح زیر محاسبه شده است  اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکرانآماری مورد بررسی قرار گرفته

 (.1370، )رفیع پور

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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 فرمول فو  جایگزیر و محاسبه شد: دردر پژوهش حاضر اعداد زیر 
 96/1  =t  توزیع نرمالt 05/0داری یدر سطح معن 
5/0  =p احتمال وجود صفت در نمونه آماری 
5/0  =p احتمال عدم وجود صفت در نمونه آماری 
05/0  =d احتمال عدم وجود صفت در نمونه آماری 

3380  =N حجم جامعه آماری 
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عنوان حجم نمونه مورد بررسری به  345ایر مقدار حداق  حجم نمونه است، عدد    با توجه به اینکه
 تعییر شد.

 
در پژوهش حاضر جهت سنجش مت یرهای مورد بررسی و بدسرت آوردن اطالعرات الزم از یرپ 

شده است. ایر پرسشنامه که با مطالعات جانبی و با استفاده از نررات پرسشنامه محق  ساخته استفاده
با   کرتیسؤال بوده و در اکثر سؤاالت آن از مقیاس ل  32شد دارای    طراحینرران امر سنجش  صاحب
امه در مجمروع شده است. ایر پرسشرن( بسیار کم استفاده4( کم و  3( زیاد،  2( بسیار زیاد،  1های  طیف
 مقوله را در مورد نمونه مورد بررسی مورد سنجش قرار داده است. 45

 SPSSهای بدست آمده وارد رایانه شده تا با نرم افرزار  آوری شده و دادهها جمعسپا پرسشنامه
 وتحلی  قرار گیرند.مورد تجزیه

 توصیف مشخصات پاسخگویانالف( 
 : توزیع فراوانی جنا، سر، مدرک تحصیبی، وضعیت اشت ال به صورت کلی1جدول 

 مرد زن هاگزینه

 درصد فراوانی تراکمی  درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی تراکمی  درصد فراوانی  فراوانی

    7/28 7/28 99 زن

 100 3/71 246    مرد

 345 مجموع 

18-16 31 3/31 3/31 73 7/29 7/29 
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21-19 29 3/29 6/60 53 5/25 2/51 

24-22 24 2/24 8/84 82 3/33 6/84 

27-25 15 2/15 100 28 4/11 9/95 

 100 1/4 10 100 0 0 و باالتر  28

  100 246  100 99 مجموع 

 7/44 7/44 110 1/8 1/8 8 شاغ 

 76 3/31 77 9/85 8/77 77 بیکار 

 100 24 59 100 1/14 14 پاس  بدون 

  100 246  100 99 مجموع 

 0 0 0 12 1/12 12 زیر دیپلم 

 7/44 7/44 110 5/50 4/38 38 دیپلم 

 4/72 6/27 68 7/37 2/23 23 فو  دیپلم 

 7/96 4/24 60 100 3/26 26 لیسانا

 100 3/3 8 100 0 0 فو  لیسانا

  100 246  100 99 مجموع 

 

 پژوهش:های بررسی فرضیه ب(

ها برای هر یپ از ایرر مؤلفره  1باشدیاز آنجا که ارتباطات انسانی مؤثر دارای پنج مؤلفه اساسی م
 ها در ادامه آمده است.یپ فرضیه فرعی تدویر شده بود که آزمون آن

 بررسی فرضیه فرعی اول

ی درک های مجازی و مولفهبرداری جوانان شهر دماوند از سازمانرسد بیر میزان بهرهبه نرر می
 ها رابطه وجود دارد.ارتباطات انسانی مؤثر آندر 

 
برای بررسی ایر فرضیه ضمر رسم جدول دو بعدی به تفکیپ جنسیت، جهت بررسی رابطه بریر 

شده است. توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای فرضریه مت یرها از آزمون غیر پارامتریپ خی دو استفاده
 آمده است. یرزهای فرعی اول و نتایج آزمون خی دو در جدول
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 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه فرعی اول / زنان  2جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره مؤلفه درک درارتباطات انسانی مؤثر 

 کم، بسیار کم  تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 
 یا اصالً

 45 4 12 29 زیاد  و زیاد بسیار

 3 0 0 3 حدودی  تا

 51 4 23 24 اصالً و کم بسیار کم،

 99 8 35 56 مجموع 

 
 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه اصلی اول / مردان 3جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره مؤلفه درک درارتباطات انسانی مؤثر 

 کم، بسیار کم  تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 
 یا اصالً

 117 8 18 91 زیاد  و زیاد بسیار

 56 0 0 56 حدودی  تا

 73 8 28 37 اصالً و کم بسیار کم،

 246 16 46 184 مجموع 

 آمده است. 4نتایج آزمون خی دو مربوط به فرضیه فرعی اول در جدول 
 

 مت یرهای فرضیه فرعی اول: نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بیر 4جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار خی دو  جنسیت 

 200/0 4 983/5 زن

 000/0. 4 702/42 مرد

 
 شود:مالحره می4همانگونه که در جدول 

تر است فرضیه صرفر بزرگ  05/0داری محاسبه شده از  در بیر زنان، با توجه به اینکه سطح معنی
توان اظهرار داشرت کره فرضریه پژوهشری مبنری برر اینکره بریر میرزان میرد نشده است. بنابر ایر 
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ها رابطه های مجازی و مؤلفه درک ارتباطات انسانی مؤثر آنبرداری زنان جوان دماوند از سازمانبهره
 داری وجود دارد، مورد ت یید قرار نگرفته است.معنی

تر اسرت فرضریه کوچرپ 01/0ه از داری محاسبه شرددر بیر مردان، با توجه به اینکه سطح معنی
تروان اظهرار داشرت کره % می 99رد شده است. بنابر ایر با اطمینان   01/0داری  صفر در سطح معنی

های مجرازی و برداری مردان جوان دماوند از سرازمانفرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه بیر میزان بهره
 ری وجود دارد، مورد ت یید قرار گرفته است.داها رابطه معنیمؤلفه درک در ارتباطات انسانی مؤثر آن

 دهد.شدت رابطه و ضریب تعییر را نشان می 5عالوه بر ایر جدول 
 

 ضریب کرامر و ضریب تعییر مت یرهای فرضیه فرعی اول 5جدول 

 ضریب تعییر ضریب همخوانی کرامر  جنسیت 

 03/3 174/0 زن

 7/8 295/0 مرد

 
حاکی از آن است که: با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر برای گروه مردان، شدت   5جدول  

رابطه بیر مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در مردان تنهرا 
درصد از واریانا میزان مؤلفره درک در ارتباطرات انسرانی مرؤثر مرردان جروان دماونرد توسرر   7/8

شود. و برای زنان نیز با توجره بره معنرادار نبرودن های مجازی تبییر میها از سازمانرداری آنببهره
رابطه بیر مت یرها ضریب همخوانی قابلیت تعمیم به جامعه آماری نداشته بنابر ایر از تفسیر آن صرف 

 نرر شده است.
 

 بررسی فرضیه فرعی دوم

ی نفرو  های مجازی و مولفهبرداری جوانان شهر دماوند از سازمانرسد بیر میزان بهرهبه نرر می
 ها رابطه وجود دارد.ها در ارتباطات انسانی مؤثر آندر نگرش
 

برای بررسی ایر فرضیه ضمر رسم جدول دو بعدی به تفکیپ جنسیت، جهت بررسی رابطه بریر 
شده است. توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای فرضریه مت یرها از آزمون غیر پارامتریپ خی دو استفاده

 آمده است. 7و  6های فو  و نتایج آزمون خی دو در جدول
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 ی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه فرعی دوم )زنان( : جدول توزیع فراوانی دو بعد  6جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره ها درارتباطات انسانی مؤثرمؤلفه نفو  در نگرش 

 یا اصالً کم، بسیار کم تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 

 31 4 12 15 زیاد  و زیاد بسیار

 36 4 16 16 حدودی  تا

 32 0 7 25 اصالً و کم بسیار کم،

 99 8 35 56 مجموع 

 
 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه اصلی اول )مردان(  7جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره ها درارتباطات انسانی مؤثرمؤلفه نفو  در نگرش 

یا  کم، بسیار کم  تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 
 اصالً

 65 0 10 55 زیاد  و زیاد بسیار

 84 0 10 74 حدودی  تا

 97 16 26 55 اصالً و کم بسیار کم،

 246 16 46 184 مجموع 

 آمده است. 8نتایج آزمون خی دو در جدول 
 : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بیر مت یرهای فرضیه فرعی دوم8جدول 

 داریسطح معنی آزادیدرجه  مقدار خی دو  جنسیت 

 034/0 4 403/10 زن

 000/0 4 511/37 مرد

 شود:مالحره می 8همانگونه که در جدول 
تر کوچپ 05/0تر و از بزرگ 01/0داری محاسبه شده از در بیر زنان، با توجه به اینکه سطح معنی

تروان درصرد می  95اطمینران  رد شده است. بنابر ایر با    05/0داری  است فرضیه صفر در سطح معنی
بررداری زنران جروان دماونرد از اظهار داشت که فرضیه پژوهشی مبنری برر اینکره بریر میرزان بهره

داری وجرود ها رابطه معنیها در ارتباطات انسانی مؤثر آنهای مجازی و مؤلفه نفو  در نگرشسازمان
 دارد، مورد ت یید قرار گرفته است.

تر اسرت فرضریه کوچرپ 01/0داری محاسبه شرده از اینکه سطح معنی در بیر مردان، با توجه به
تروان اظهرار داشرت کره % می 99رد شده است. بنابر ایر با اطمینان   01/0داری  صفر در سطح معنی

های مجرازی و برداری مردان جوان دماوند از سرازمانفرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه بیر میزان بهره
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داری وجود دارد، مرورد ت ییرد قررار ها رابطه معنیر ارتباطات انسانی مؤثر آنها دمؤلفه نفو  در نگرش
 دهد.شدت رابطه و ضریب تعییر را نشان می 9گرفته است. عالوه بر ایر جدول 
 ضریب کرامر و ضریب تعییر مت یرهای فرضیه فرعی دوم 9جدول 

 ضریب تعییر ضریب همخوانی کرامر  جنسیت 

 03/3 229/0 زن

 7/8 276/0 مرد

 
حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر برای گروه زنران، شردت   9جدول  

رابطه بیر مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در مردان تنهرا 
زنران جروان دماونرد ها در ارتباطات انسانی مؤثر  درصد از واریانا میزان مؤلفه نفو  در نگرش  03/3

شود. برای گروه مردان نیز، شدت رابطه بیر های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنتوسر بهره
درصد   7/8مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در مردان تنها  

مرؤثر مرردان جروان دماونرد توسرر هرا در ارتباطرات انسرانی از واریانا میزان مؤلفه نفو  در نگرش
 شود.های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنبهره
 

 بررسی فرضیه فرعی سوم

ی لرذت های مجازی و مولفهبرداری جوانان شهر دماوند از سازمانرسد بیر میزان بهرهبه نرر می
 ها رابطه وجود دارد.ارتباطات انسانی مؤثر آنیا مسرت در 

برای بررسی ایر فرضیه ضمر رسم جدول دو بعدی به تفکیپ جنسیت، جهت بررسی رابطه بریر 
شده است. توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای فرضریه مت یرها از آزمون غیر پارامتریپ خی دو استفاده

 آمده است. 11و  10های فو  و نتایج آزمون خی دو در جدول
 

 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه فرعی سوم )زنان(  10جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره ارتباطات انسانی مؤثر  مؤلفه لذت در

 کم، بسیار کم یا اصالً  تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 

 60 4 16 40 زیاد  و زیاد بسیار

 12 0 4 8 حدودی  تا

 27 4 15 8 اصالً و کم بسیار کم،

 99 8 35 56 مجموع 
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 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه اصلی اول )مردان(11جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره ت درارتباطات انسانی مؤثرعمؤلفه لذت یا سر

 کم، بسیار کم یا اصالً  تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 

 103 0 28 75 زیاد  و زیاد بسیار 

 56 0 10 46 حدودی  تا

 87 16 8 63 اصالً و کم بسیار کم،

 246 16 46 184 مجموع 

 
 آمده است. 12نتایج آزمون خی دو در جدول 

 
 مت یرهای فرضیه فرعی سوم : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بیر 12جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار خی دو  جنسیت 

 019/0 4 807/11 زن

 000/0 4 955/37 مرد

 
 شود:مالحره می 12همانگونه که در جدول 

تر کوچپ 05/0تر و از بزرگ 01/0داری محاسبه شده از در بیر زنان، با توجه به اینکه سطح معنی
تروان درصرد می  95رد شده است. بنابر ایر با اطمینران    05/0داری  سطح معنیاست فرضیه صفر در  

بررداری زنران جروان دماونرد از اظهار داشت که فرضیه پژوهشی مبنری برر اینکره بریر میرزان بهره
داری وجرود هرا رابطره معنریهای مجازی و مؤلفه لذت و مسرت در ارتباطات انسانی مؤثر آنسازمان

 رار گرفته است.دارد، مورد ت یید ق

تر اسرت فرضریه کوچرپ 01/0داری محاسبه شرده از در بیر مردان، با توجه به اینکه سطح معنی
تروان اظهرار داشرت کره % می 99رد شده است. بنابر ایر با اطمینان   01/0داری  صفر در سطح معنی

های مجرازی و مانبرداری مردان جوان دماوند از سرازفرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه بیر میزان بهره
داری وجود دارد، مورد ت یید قرار گرفته ها رابطه معنیمؤلفه لذت و مسرت در ارتباطات انسانی مؤثر آن

 دهد.شدت رابطه و ضریب تعییر را نشان می 13است. عالوه بر ایر جدول 
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 : ضریب کرامر و ضریب تعییر مت یرهای فرضیه فرعی سوم13جدول 

 ضریب تعییر کرامر  ضریب همخوانی جنسیت 

 59/5 244/0 زن

 73/7 278/0 مرد

 
جدول فو  نیز حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر برای گرروه زنران، 
شدت رابطه بیر مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در زنران 

میزان مؤلفه لذت و مسرت در ارتباطات انسانی مؤثر زنان جروان دماونرد درصد از واریانا    95/5تنها  
شود. همچنیر بررای گرروه مرردان، شردت های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنتوسر بهره

رابطه بیر مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در مردان تنهرا 
انا میزان مؤلفه لذت و مسرت در ارتباطات انسرانی مرؤثر مرردان جروان دماونرد درصد از واری  73/7

 شود.های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنتوسر بهره
 

 بررسی فرضیه فرعی چهارم

ی های مجرازی و مولفرهسرازمانبرداری جوانران شرهر دماونرد از رسد بیر میزان بهرهبه نرر می
 ها رابطه وجود دارد.گسترش روابر در ارتباطات انسانی مؤثر آن

برای بررسی ایر فرضیه ضمر رسم جدول دو بعدی به تفکیپ جنسیت، جهت بررسی رابطه بریر 
شده است. توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای فرضریه مت یرها از آزمون غیر پارامتریپ خی دو استفاده

 آمده است. 15و  14های فو  و نتایج آزمون خی دو در جدول
 

 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه فرعی چهارم )زنان( 14جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره مؤلفه گسترش روابر درارتباطات انسانی مؤثر

 کم، بسیار کم یا اصالً  حدودیتا  بسیار زیاد و زیاد 

 42 0 20 22 زیاد  و زیاد بسیار 

 116 4 4 8 حدودی  تا

 41 4 11 26 اصالً و کم بسیار کم،

 99 8 35 56 مجموع 
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 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه اصلی چهارم )مردان( 15جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره مؤثر یارتباطات انسان گسترش روابر در مؤلفه

 کم، بسیار کم یا اصالً  تا حدودی بسیار زیاد و زیاد 

 77 0 10 67 زیاد  و زیاد بسیار 

 54 16 28 10 حدودی  تا

 115 0 8 107 اصالً و کم بسیار کم،

 246 16 46 184 مجموع 

 آمده است. 16نتایج آزمون خی دو در جدول 
 

 : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بیر مت یرهای فرضیه فرعی چهارم16جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار خی دو  جنسیت 

 /012 4 911/12 زن

 00/0 4 947/127 مرد

 
 شود:مالحره می 16همانگونه که در جدول 

تر کوچپ 05/0تر و از بزرگ 01/0داری محاسبه شده از توجه به اینکه سطح معنیدر بیر زنان، با 
تروان درصرد می  95رد شده است. بنابرایر برا اطمینران    05/0داری  است فرضیه صفر در سطح معنی

بررداری زنران جروان دماونرد از اظهار داشت که فرضیه پژوهشی مبنری برر اینکره بریر میرزان بهره
داری وجرود ها رابطره معنریو مؤلفه گسترش روابر در ارتباطات انسانی مؤثر آن  های مجازیسازمان

 دارد، مورد ت یید قرار گرفته است.

تر اسرت فرضریه کوچرپ 01/0داری محاسبه شرده از در بیر مردان، با توجه به اینکه سطح معنی
ن اظهرار داشرت کره تروا% می 99رد شده است. بنابرایر با اطمینران  01/0داری صفر در سطح معنی

های مجرازی و برداری مردان جوان دماوند از سرازمانفرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه بیر میزان بهره
داری وجرود دارد، مرورد ت ییرد قررار ها رابطه معنریمؤلفه گسترش روابر در ارتباطات انسانی مؤثر آن

 دهد.ان میشدت رابطه و ضریب تعییر را نش 17گرفته است. عالوه بر ایر جدول 
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 : ضریب کرامر و ضریب تعییر مت یرهای فرضیه فرعی چهارم 17جدول 

 ضریب تعییر ضریب همخوانی کرامر  جنسیت 

 5/6 255/0 زن

 01/26 510/0 مرد

 
حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر برای گروه زنان، شردت   17جدول  

رابطه بیر مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در زنران تنهرا 
درصد از واریانا میزان مؤلفه گسترش روابر در ارتباطات انسانی مؤثر زنان جوان دماوند توسر   5/6
شود. همچنیر برای گروه مردان، شدت رابطه بریر های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنرهبه

درصد  01/26مت یرها در حد متوسر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در مردان  
از واریانا میزان مؤلفره گسرترش روابرر در ارتباطرات انسرانی مرؤثر مرردان جروان دماونرد توسرر 

 شود.های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنبهره
 

 بررسی فرضیه فرعی پنجم

ی کنش های مجازی و مولفهبرداری جوانان شهر دماوند از سازمانرسد بیر میزان بهرهبه نرر می
 دارد.ها رابطه وجود یا عم  در ارتباطات انسانی مؤثر آن

 
برای بررسی ایر فرضیه ضمر رسم جدول دو بعدی به تفکیپ جنسیت، جهت بررسی رابطه بریر 

شده است. توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای فرضریه مت یرها از آزمون غیر پارامتریپ خی دو استفاده
 زیر آمده است. 19و  18های فو  و نتایج آزمون خی دو در جدول

 
 راوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه فرعی پنجم )زنان(: جدول توزیع ف18جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره مؤلفه کنش یا عم  درارتباطات انسانی مؤثر

بسیار زیاد و 
 زیاد 

کم، بسیار کم یا   تاحدودی 
 اصالً

 12 0 8 4 زیاد  و زیاد بسیار 

 18 0 8 10 حدودی  تا

 69 8 19 42 اصالً  و بسیار کم کم،

 99 8 35 56 مجموع 
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 : جدول توزیع فراوانی دو بعدی مت یرهای مورد بررسی در فرضیه اصلی پنجم )مردان( 19جدول 

 مجموع  های مجازیبرداری از سازمانمیزان بهره مؤلفه کنش یا عم  درارتباطات انسانی مؤثر

بسیار زیاد و 
 زیاد 

تا 
 حدودی 

بسیار کم یا  کم، 
 اصالً

 62 16 18 28 زیاد  و زیاد بسیار 

 30 0 10 20 حدودی  تا

 154 0 18 136 اصالً و کم بسیار کم،

 246 16 46 184 مجموع 

 آمده است. 20نتایج آزمون خی دو در جدول 
 

 : نتایج آزمون خی دو جهت بررسی رابطه بیر مت یرهای فرضیه فرعی پنجم20جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار خی دو  جنسیت 

 044/0 4 794/9 زن

 0 4 814/69 مرد

 
 شود:مالحره می 20همانگونه که در جدول 

تر کوچپ 05/0تر و از بزرگ 01/0داری محاسبه شده از در بیر زنان، با توجه به اینکه سطح معنی
تروان درصرد می  95بنابر ایر با اطمینران  رد شده است.    05/0داری  است فرضیه صفر در سطح معنی

بررداری زنران جروان دماونرد از اظهار داشت که فرضیه پژوهشی مبنری برر اینکره بریر میرزان بهره
داری وجود دارد، ها رابطه معنیهای مجازی و مؤلفه کنش یا عم  در ارتباطات انسانی مؤثر آنسازمان

 مورد ت یید قرار گرفته است.

تر اسرت فرضریه کوچرپ 01/0داری محاسبه شرده از توجه به اینکه سطح معنی در بیر مردان، با
تروان اظهرار داشرت کره % می 99رد شده است. بنابر ایر با اطمینان   01/0داری  صفر در سطح معنی

های مجرازی و برداری مردان جوان دماوند از سرازمانفرضیه پژوهشی مبنی بر اینکه بیر میزان بهره
داری وجود دارد، مورد ت یید قرار گرفته ها رابطه معنی  در ارتباطات انسانی مؤثر آنمؤلفه کنش یا عم

 دهد.شدت رابطه و ضریب تعییر را نشان می 21 است. عالوه بر ایر جدول
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 ضریب کرامر و ضریب تعییر مت یرهای فرضیه فرعی پنجم  21جدول 

 ضریب تعییر ضریب همخوانی کرامر  جنسیت 

 93/4 222/0 زن

 22/14 377/0 مرد

حاکی از آن است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی کرامر برای گروه زنان، شردت   21جدول  
رابطه بیر مت یرها در حد پاییر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در زنران تنهرا 

مؤثر زنان جوان دماوند توسر   درصد از واریانا میزان مؤلفه کنش یا عم  در ارتباطات انسانی  93/4
شود. همچنیر برای گروه مردان، شدت رابطه بریر های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنبهره

درصد  22/14مت یرها در حد متوسر بوده همچنیر مقدار ضریب تعییر نشانگر آن است که در مردان  
ی مرؤثر مرردان جروان دماونرد توسرر از واریانا میزان مؤلفره گسرترش روابرر در ارتباطرات انسران

 شود.های مجازی تبییر میها از سازمانبرداری آنبهره
 

 نتیجه گیری:
ای یکسران ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان به گونهدولت الکترونیپ شیوه

هرا تر ثیر آناز فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضرعیت و کیفیرت زنردگی 
داری، شهروندان را از مصرف کنندگان منفع  خدمات دولتری بره گذارد. ایر شک  جدید ازحکومتمی

 اظهار نرر کنند. نوع خدماتی که به آن نیاز دارند یتوانند در بارهکند که میبازیگران فعال تبدی  می
داری خروب فرراهم ی حکومتهاای را برای عینیت یافتر آرماندولت الکترونیپ امکانات گسترده

های جدید ارتباطی و اطالعاتی به بهبود فرآیندهای ارائره خردمات در کند و با به کارگیری فناوریمی
بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات بره شرهروندان، پاسخگوترشردن مراموران دولتری، شرفاف شردن 

وندان و اعضرای جامعره اطالعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش تر شرهر
های برابر افراد برای مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طری  فرصت

هرا چنانچره بخواهنرد در مسریر تحقر  کنرد و حکومت... کمپ شرایانی می  دسترسی به اطالعات و
ت الکترونیرپ مسرلح حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دول  «1خوب  »حکمرانی الکترونیپ

 د.باشن
 

 
1 Good Electronic Governance 
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 :منابع
(. نقشه جمعیت شناختی ضریب نفو  اینترنت در اسرتان 1388ابونوری، اسمعی ؛ موتمنی، مانی؛ داودی، پدرام )زمستان  •

 .17ی شمارهی انجمر ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، فصلنامهمازندران، 

 یهفته نامه  یچهار سالگ ینامه ژهی مدرن«، و یمدرن، رسانه  ی(. »جامعه1392آبان  18) یآب روشر، مصطف •
 .202 یستاره صبح، سال پنجم، شماره یریتفس یلیتحل

از   هارسرانه(. آسیب شناسی اطالع رسانی خردمات دولرت در  1393بروجردی علوی، مهدخت؛ بیگنه، صفورا )تابستان   •
ای  ارتباط جمعی رسرانه، سرال بیسرت و ترویجی وس  –ی علمی  فصلنامهمنرر خبرنگاران و مسئوالن روابر عمومی،  

 .95ی شمارهپنجم، 

 روش.  تهران: انتشارات ،یبی، مترجم: هوشنگ نا" یاجتماع قاتینحوه انجام تحق  "(. 1988ترز ال، بیکر. ) •

 (. اصول و مبانی مدیریت، نشر حکیم باشی، چاپ اول.1389جاسبی، عبداهلل ) •

• ( رها  آ ر،  دیپلماسی:  1387خرازی  »سایبر  تکنولوژی(.  عصر  در  ارتباطاتدیپلماسی  و  اطالعات  مجموعه  های  در   »
 ی تحقیقات استراتژیپ. پژوهشکدهمقاالت قدرت سایبر، مجمع تشخیص مصلحت نرام، 

ی دیپلماتیرپ«، هادستگاهو  هارسانهو تعامالت  هاچالش، الف(. »دیپلماسی رسانه ای؛ 1393خرازی آ ر، رها )تابستان  •
 .95ی شمارهترویجی وسای  ارتباط جمعی رسانه، سال بیست و پنجم،  –ی علمی فصلنامه

ای: عطف به ارتباطات استراتژیپ«، انتشارات دفترر مطالعرات و ، ب(. »کمپیر دیپلماسی رسانه1393خرازی آ ر، رها ) •
 ها، چاپ اول.ریزی رسانهبرنامه

 انتشارات فیروزه، چاپ پانزدهم.(. مبانی ارتباطات جمعی، 1389دادگران، سید محمد )زمستان  •

با اسرتفاده از کاربران    یاز سو  پیخدمات دولت الکترون  رشیعوام  مؤثر بر پذ  ری(. »ت ث1390رجب زاده، محسر )آ ر   •
 یارشد، دانشگاه فردوسر  ینامه کارشناس  انیمشهد(«، پا  یدانشگاه فردوس  انی)مورد مطالعه: دانشجو  UTAUTمدل  
 مشهد.

و  النیگر یهاشهروندان اسرتان یاز سو پیدولت الکترون رشیعوام  مؤثر بر پذ ی(. بررس1389)بهار  زهرا    زبردست، •
 نور واحد تهران مرکز. امیارشد، دانشگاه پ ینامه کارشناس انیمازندران، پا

یش، چراپ (. »مبانی ارتباطات انسانی: شیوه های برقراری ارتباطات مؤثر«، انتشارات فر1390شاه محمدی، عبدالرضا ) •
 دوم.

های اساتید علوم اجتماعی نسبت به نقرش یدگاهد(. »بررسی 1390عقیلی، سید وحید؛ دالور، علی؛ برادران، هانیه )بهار  •
های فرهنگری ایرران«، یاسرتسی دیداری )تلویزیون، ماهواره و اینترنت( در فرایند جهانی شدن با ت کیرد برر  هارسانه

 .1ی شمارهل، ی فرهنگ ارتباطات، سال اوفصلنامه

های متخصصران فنری و صراحب نررران یردگاهد(. »بررسی  1388فرقانی، محمد مهدی؛ شاه قاسمی، زهره )زمستان   •
ی فصرلنامه«،  هاچالشو    هافرصتی اطالعاتی در ایران؛  جامعهی اطالعاتی در ایران: پیشبرد  جامعهی  دربارهارتباطی  

 .17ی شمارهانجمر ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، 

(. »اصول روزنامه نگاری: آنچه دست اندرکاران بایرد بداننرد و عامره بایرد توقرع داشرته 1389کواچ، بی ؛ رزنتی ، تام ) •
 باشند«، مترجم: حمیدرضا زاهدی، انتشارات اطالعات، چاپ اول.
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برا  هراروم(. مرور ادبیات تحقی  چت 1388عمار، فاطمه؛ خواجویی، زینب )زمستان منطقی، مرتضی؛ حسنوندی، صبا؛ م •
ی انجمر ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، فصلنامههای ارتباطی جدید، یفناورت کید بر ضرورت فرهنگ سازی در 

 .17ی شمارهسال پنجم، 

ی استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی نحوهی میزان و رابطه(. بررسی 1388مهدیزاده، شراره؛ عنبریر، زینب )زمستان   •
 .17ی شمارهی انجمر ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، فصلنامهجوانان، 

های ینردهآی اینترنتری ممکرر و  هافرصرت(. »هویت شهروندی مجازی:  1388نجاتی حسینی، سید محمود )زمستان   •
 .17ی شمارهرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، ی انجمر ایفصلنامهمجازی محتم «، 

 احروال  ثبت  سازمان  در  چابکی  و  الکترونیپ  دولت  ی(. مطالعه1391واعری، رضا؛ صداقت پور، فرزانه )بهار و تابستان   •
 .67ی ، سال بیست و دوم، شماره(تحول و  بهبود) مدیریت مطالعات پژوهشی ر علمی یتهران، فصلنامه استان

های جدیرد رسرانه ای، مجمرع ها و ت ییرات فرهنگی« در مجموعه مقاالت تکنولوژی(. »رسانه1387هاشمی، شهناز ) •
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