چکیده
هدف اصلى اين پژوهش ،طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه
اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها ) است كه روش پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي،
شيوه اجراء توصيفي -پيمايشي ،نحوه گردآوري داده ها به صورت آميخته (كيفي و
كمي) و با استفاده از ابزارهاي فرم مصاحبه و پرسشنامه انجام خواهد گرفت،
بطوريكه در بخش كيفي از روش تحليل محتوا و در بخش كمي پژوهش از مدل سازي
معادالت ساختاري( ) SEMبراي تحليل داده ها استفاده خواهد شد .در ادامه پژوهش
با ارزيابي برازش مدل استخراج شده از تحليل داده هاي پرسشنامه ،شاخص برازش

طراحي مدل مديريتي براي پذيرش
فناوري هاي نوين رسانه اي

مطلق (مقدار ريشه ميانگين مجذورات خطاي مدل 0.094و كاي اسكوئر ،)0.00شاخص
برازش افزايشي  0.886و شاخص برازش صرفه جو 3.48شد كه بيانگر قابل قبول

(با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )

بودن ميزان برازش مدل معرفي شده است و همچنين درجه تناسب مدل با استفاده
آزمون تي تك نمونه اي مورد آزمون قرار گرفت و مطلوبيت مدل در سطح  95درصد
تاييد شد .نتايج پژوهش نشان مي دهد بين فناوري هاي رسانه با ساير فناوري ها
اطالعات و ارتباطات تفاوت آشكاري وجود دارد ،بطوريكه در فناوري رسانه پذيرش
فناوري توسط مخاطب ،مقدمه كار بوده و بعد از پذيرش فناوري ،رسالت اصلي اين
فناوري ها كه توسع ه اجتماعي و آگاهي بخشي به كاربران در سطح جامعه تحقق مي
يابد.

بابک راهنورد
دانشجوي دكتراي مديريت رسانه ،دانشگاه
آزاد اسالمي  ،واحد علوم و تحقيقات تهران،
گروه مديريت رسانه  ،تهران ،ايران
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كليد واژه:

کامران محمد خاني (نويسنده مسئول)

همگرايي رسانه اي ،رسانه نوين ،پذيرش تكنولوژي ،انتقال تكنولوژي ،راهبرد رسانه
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مقدمه
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اثر پيشرفت تكنولوژي هاي ارتباطاتي بر تغيير ساختار رسانه ها از مؤلفه
هاي مهمي به شمار مي آيد

اين تغيير ساختار تحت تاثير ديجيتالي شدن به

وقوع پيوست ،فرآيندي كه مرز ميان سرويس هاي رسانه اي الكترونيك را در هم
شكست و سبب ظهور شكل نويني از رسانه ها گرديد(بابايي .)101 ،1392،در چنين
شرايطي ،وقتي تكنولوژي وارد مي شود ،پيش فرض عقالني ،استفاده از تكنولوژي
جديد و پذيرش آن است .اما در اين مسير ،محرك ها و موانعي براي پذيرش تكنولوژي

علي اکبر فرهنگي

استاد دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و
تحقيقات تهران ،گروه مديريت رسانه ،تهران،
ايران

امیر حسین محمد داودي

هاي نوين وجود دارد كه در برنامه ريزي استراتژيك رسانه تاثيرگذار خواهد بود و در

دانشيار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ساوه،

نهايت منجر به تصميم گيري براي استفاده يا عدم استفاده از يك تكنولوژي جديد

گروه مديريت آموزشي ،ساوه ،ايران

خواهد شد(آلبران .)297 ،2006 ،1رسانه هاي آنالين متعددي در طي ساليان گذشته
ظهور و بروز يافته اند كه بخشي از اين رسانه ها توسط مخاطبان مورد پذيرش واقع
شدند و بخشي ديگر نيز در ميان راه از گردونه رقابت خارج گرديدند(باقرزاده،1392،
.)5
با توجه به سبك هاي مختلف زندگي در ايران ،نحوه تعامل ايرانيان به علت تنوع
فرهنگي با رسانه هاي نوين متفاوت خواهد بود .لذا ضروري است به منظور تامين
نيازهاي مخاطبان و مديريت بهينه رسانه هاي نوين ،مدلي مديريتي مناسبي معرفي گردد تا زمينه سياستگذاري كالن در سپهر رسانه اي
كشور ميسر شود ،در اين تحقيق با بررسي تاثير محتو ا ،مخاطب و فناوري بر پذيرش تكنولوژي هاي نوين رسانه اي ،مدلي متناسب با
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عاليق ،تمايالت و نگرش مخاطبان ايراني پيشنهاد خواهد شد كه در نهايت از دستاوردهاي نظري اين پژوهش ارائه مدلي جامع در زمينه
پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي در كشور مي تواند باشد كه با شناساي ي عوامل موثر بر ابعاد رسانه هاي نوين و تطبيق آن با
نيازهاي كاربران ايراني تدوين خواهد شد ،همچنين با توجه به گسترش دامنه نفوذ فناوري هاي نوين رسانه اي به ويژه در رسانه هاي
تحت اينترنت ،اين پژوهش به غني سازي علم مديريت رسانه در زمينه سياستگذاري فناوري هاي نوين رسانه اي كمك خواهد نمود.

 . 1مروري بر پیشینه پژوهش

تغييرات فناوري ،اثرات متفاوتي بر صنايع رسانه اي گذاشته است .بطوريكه برخي صنايع رسانه اي مانند صنعت موسيقي بيشترين تأثير
را از تحوالت ناشي از ظهور رسانه هاي نوين به خود ديـده است (آريس و بوگين )61، 2005،2و يا برخي رسانه ها همانند روزنامه
تحت فشار شديدي تغييرات ناشي از ظهور فناوري هاي نوين رسانه اي قرار دارند (المستد 3و همكار.)259، 2006،
بررسي ها نشان مي دهد در اثر همگرايي رسانه اي و قرار گرفتن رسانه ها در بستر فناوري اطالعات وارتباطات شكل از جديد فناوري
ه اي رسانه اي ايجاد و به تبع آن ويژگيهاي محتواي توليدي و عاليق ،خواست و توانمندي مخاطبان در بكارگيري اين فناوري هاي تغيير
نموده است كه اين تغييرات ابعاد مختلف صنعت رسانه را تحت تاثير قرار داده است .جنكيز( )2001در مطالعات خود به همگرايي
تكنولوژيكي ،اقتصادي ،ا جتماعي ،فرهنگي و جهاني اشاره نمودند و صنايع ارتباطاتي را متاثر از اين همگرايي مي داند،
كوالدزي() 2006نيز همگرايي تكنولوژي رسانه ،مخاطبان رسانه ها ،محتواي رسانه اي و صنايع رسانه اي مورد توجه قرار داده و توليد
و انتشار انواع محتوا ها را از طريق ابزار و زير سا خت هاي تكنولوژيك در جهت استفاده طيف متنوعي از مخاطبان دنبال مي نمايد،
دوپاگني و گاررسون( ) 2006همگرايي فناوري ،اقتصادي و مقرراتي را در شكل گيري يك پلت فرم فني رسانه اي مورد تحليل قرار دادند،
همچنين اربطاني ( ) 1390فناوري را از چالش هاي همگرايي دانستند و نتيج ه گرفتند فقدان زير ساخت ،ضعف دانش فني و تكنولوژي
هراسي از موانع همگرايي رسانه است .ديويس و همكاران( ،)1989ونكاتش ( ،)2000ونكاتش و موريس و ديويس(  ،)2003ونكاتش و
باال( )2008در ويرايش هاي مختلف مدل TAMرا مورد بررسي قراردادند.قابل ذكر است پژوهش هاي گسترده اي كه در زمينه پذيرش
فناوري انجام گرفته كه به بخش مختصري از آن كه مرتبط با موضوع پژوهش بود ،اشاره گرديد.

 .2چارچوب نظري

 .1 .2همگرايي رسانه اي
همگرايي رسانه اي ادغام رسانه ها از طريق ديجيتالي شدن است كه صنايع رسانه اي ،همگرايي رسانه اي را با هدف توليد و انتشار
انواع متنوعي از محتواي رسانه اي از طريق ابزارها و زيرساخت هاي تكنولوژيك در جهت استفاده طيف متنوعي از مخاطبان ،دنبال مي
كنند و تاثير فرايند همگرايي بر محتوا ،مخاطب ،تكنولوژي و صنايع رسانه اي در سال هاي اخير بسيار مبرهن است(روشندل.)39 ،1390،

 .2 .2پذيرش فناوري

اين تئوري يكي از تاثيرگذارترين تئوري هايي است كه در زمينه پذيرش فناوري ارائه شده است كه ديويس در اين تئوري دو عامل
احساس سهولت كاربري 4و احساس كاربردي بودن 5را در شكل گيري قصد رفتاري و انتخاب كاربر براي استفاده از يك تكنولوژي
جديد مؤثر ميداند
مدل پذيرش فناوري6TAM

مدل پذيرش فناوري  TAMكه توسط ونكاتش و باال در سال 2008بيان شد ،بر اساس مطالعات گسترده پيرامون مدل پذيرش فناوري
شكل گرفته است .آنها نظريه پذيرش فناوري ثانويه و مدل هاي تعيين كننده درك استفاده آسان را با هم تركيب كرده آن را مدل پذيرش
فناوري TAMناميدند(آلرافي.)9 ،2005 ،
مدل پذيرش فناوري  TAMمدل كاملي از تعيين كننده هاي كاربرد فناوري است .نتايج به دست آمده از آن نشان داد كه:


درك استفاده آسان و قابليت ارائه نتايج ،پيش بيني كننده هاي اصلي درك سودمندي هستند.



ارتباط شغلي بر درك سودمندي موثر است.



خوداتكايي رايانه اي وترس از رايانه پيش بيني كننده هاي عمده درك استفاده آسان هستند.
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درك سودمندي قوي ترين پيش بيني كننده تمايل رفتاري است ( ونكاتش و باال.)273 ،2008،7

شكل( )1مدل پذيرش فناوري TAMونكاتش و باال )2008(8
مدل يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري ونكاتش ،موريس ،ديويس)2003( 9
تئوري يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري UTAUT 10در سال 2003توسط ونكاتش و همكارانش در جهت توسعه مدل پذيرش
فناوري ) (TAMارائه شد .مدل پذيرش فناوري به صورت اختصاصي ،رفتارهاي اشخاص را در ارتباط با كاربرد كامپيوتر و انواع
فناوري هاي رايانه اي توضيح مي دهد (چوتتور.)14 ،2009 ،11

شكل( )2مدل يكپارچه پذيرش و استفاده از فناوري ونكاتش ،موريس ،ديويس)2003( 12

 . 2 .2انتقال تکنولوژي در اجتماع
به منظور پذيرش فناوري بايستي كاربران در فرايند پذيرش مشاركت داده شوند تا از نظر رواني و ذهني آمادگي پذيرش فراهم گردد.
بطوريكه پس از كسب آمادگي و پذيرش فناوري به منظور نهادينه شدن فناوري در جامعه فرايند انتقال انجام مي گيرد (سريزدي2011،
 .)2،كاربران با ظهور فناوري هاي نوين به ا ستفاده از آن ترغيب خواهند شد و فناوري هاي نوين به علت عملكرد باال ،بهبود فعاليت،
دسترسي آسان و هزينه كمتر جايگزين فناوري هاي قديمي مي شوند و كاربران نيز توانمندي مهارتي و ذهني خود را براي كسب  ،بومي
سازي و استفاده از تكنولوژي هاي نوين تقويت خواهند نمود.
مدل يكپارچه انطباق فناوري در محيط هاي رسانه اي (لين)2003،13
اين مدل به شش مولفه اصلي تقسيم بندي گرديد كه عبارتند از :عوامل سيستم ،عوامل تكنولوژي ،عوامل مخاطب ،عوامل اجتماعي ،عوامل
استفاده و عوامل انطباق.
عوامل سيستم  :نيروهاي نظارتي و سياست ،فرهنگ تكنولوژيكي ،روند صنعت و رقابت در بازار
عوامل اجتماعي :منابع ساختار اجتماعي (عقايد رهبران و ابزارهاي محيط جامعه انبوه ،نماد سازي رسانه )
عوامل تكنولوژيكي :ويژگي هاي فني تكنولوژي و درك مخاطب از اين ويژگي ها ،غني سازي رسانه ،سياليت رسانه
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عوامل مخاطب :نگرش ها و ويژگيهاي شخصيتي مربوط به انطباق مخاطب با فناوري ،خود اثر بخشي ،تئوري كنش منطقي
عوامل استفاده :بيانگر طيف وسيعي از شناخت مخاطبان ،عواطف و پاسخ هاي رفتاري به انطباق با فناوري ،لذت از استفاده ،جريان
ارتباطات.
عوامل انطباق :احتمال انطباق ،نوآوري مجدد ،عدم انطباق پذيري ،عدم تداوم

تعامل اين شش عامل با همديگر بيانگر نقشه راه تعاملي انطباق فناوري در محيط هاي رسانه اي مي باشد(آتكين و همكاران.)2015 ،14

شكل()3مدل يكپارچه انطباق فناوري در محيط هاي رسانه اي (لين)2003،

 .3روش پژوهش
روش اجراي پژوهش از نوع تحقيقات كاربردي ،شيوه اجراء توصيفي -پيمايشي و نحوه گردآوري داده ها به صورت آميخته(كيفي و
كمي) و با ابزارهاي فرم مصاحبه و پرسشنامه انجام خواهد گرفت ،در بخش كيفي با استفاده از روش تحليل محتوا و در بخش كمي
پژوهش داده هاي گردآوري شده به كمك پرسشنامه و با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري( )SEMتحليل خواهد شد.
در بخش كيفي پژوهش به منظور شناسايي و تعيين عوامل موثر بر پذيرش فناوري رسانه  ،با استناد به ادبيات و پيشنه پژوهش لغات،
جمالت كليدي ،كلمات ،مضامين و شاخص ها مندرج در مدل هاي معرفي شده و نتايج حاصل از پژوهش هاي ديگران با استفاده از روش
تحليل محتوا كيفي در چارچوب مفهومي پژوهش شناسايي و دسته بندي شدند و شاخص هاي كه بيش از نيمي از مصاحبه شوندگان آن
را تاييد نموده بودند ،براي طراحي گويه هاي پرسشنامه انتخاب گرديدند.
 -1در بخش كمي براي رسيدن به هدف اصلي پژوهش پرسشنام ه محقق ساخته طراحي و شاخص هاي كه در بخش كيفي
پژوهش توسط نيمي از مصاحبه شوندگان تاييد شده بودند به عنوان گويه هاي فرم پرسشنامه انتخاب گرديد و پس از
تاييد روايي در اختيار نمونه آماري بخش كمي كه  300نفر بودند و بر اساس شرايط پژوهش بصورت هدفمند انتخاب
شده بودند قرار گرفت  ،در اين پژوهش به علت ضرورت آشنايي نمونه آماري با مباحث فناوري هاي نوين رسانه از نمونه
گيري هدفمند استفاده شده تا اطالعات دقيق تري بتوان گردآوري نمود ،پس از جمع آوري پرسشنامه ها پايايي داده هاي
پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت كه ضريب آلفاي كرونباخ  0.881گرديد كه پايايي آن تاييد شد.
 -2شايان ذكر است جامعه آماري پژوهش شامل كليه افراد خبره شاغل حوزه ارتباطات و رسانه شامل اساتيد و دانشجويان
مقطع دكتري علوم ارتباطات و مديريت رسانه  ،خبرگان شاغل در صنعت رسانه اعم از مديران روابط عمومي ،مطبوعات
و خ برگزاري ها و موسسات رسانه اي در شهر تهران بود و پژوهش در نيمه دوم سال  1395اجراء گرديد.
هدف اصلي:
معرفي مدلي مديريتي به منظور پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي توسط مخاطبان ايراني
اهداف فرعي:
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.1

شناسايي و تعيين عوامل موثر بر پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي توسط مخاطبان ايراني

.2

تعيين تاثير اين عوامل بر پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي توسط مخاطبان ايراني

.3

تعيين مدل مناسب براي پذيرش و انتقال فناوري هاي نوين رسانه اي توسط مخاطبان ايراني

.4

تعيين درجه تناسب مدل از ديدگاه خبرگان صنعت رسانه

 .4يافته هاي پژوهش

 .1 .4بخش کیفي پژوهش
در اين بخش از پژوهش ابتدا مباني نظري ،ادبيات پژوهش و الگوي جامعه اطالعاتي برخي كشورهاي در حال توسعه كه شرايط آنها
متناسب با كشور ايران بود مورد بررسي قرار گرفت و شاخص هاي اثر گذ ار در اين مطالعات از طريق روش تحليل محتواي مباني
نظري استخراج گرديد و پرسشنامه محقق ساخته با  42سوال طراحي شد كه براي انجام بخش كمي پژوهش پس از تاييد روايي جهت
گردآوري داده هاي بخش كمي در اختيار نمونه آماري پيش بيني شده قرار گرفت.

 .2 .4بخش کمي پژوهش

در اين بخش از پژوهش پرسشنامه اي با  42گويه در بين نمونه آماري توزيع گرديد كه پس از جمع آوري ،پرسشنامه ها مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت كه در بخش آمار استنباطي جهت تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق و طراحي مدل از نرم افزار  AMOSاستفاده شد.
همچنين به منظور تعيين ميزان تاثير عوامل شناسايي شده بر پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي توسط مخاطبان ايراني داده هاي
گردآوري شده از طريق پرسشنامه با استفاده از روش تحليل عاملي تاييدي و با مدل معادالت ساختاري تجزيه تحليل گرديد و گويه ها
داراي بار عاملي قابل قبولي(باالتر از  )0.5بودند براي ورود به سازه مدل انتخاب شدند.

 .1 .2 .4ارزيابي سازه ويژگي هاي مخاطب رسانه):(AU

گويه سن مخاطب  ،)0.77(A1گويه جنسيت مخاطب  ،)0.60(A2گويه هويت مخاطب  ،)0.93(A6گويه حريم خصوصي مخاطب،)0.75( A7
گويه اعتماد و وفاداري مخاطب ، )0.72(A9كه در سازه مخاطب رسانه با بيشترين بار عاملي(بيشتر از )0.5شناسايي گرديدند.

 .2 .2 .4ارزيابي سازه ويژگي هاي فناوري رسانه اي):(TC

گويه همگرايي كانال هاي رسانه اي ،)0.7(T1گويه تازگي و بروز بودن ،)0.57(T4گويه سرعت انتقال اطالعات ،)0.72(T5گويه كيفيت
نمايش /وضوح تصوير )0.83(T7وگويه كاركرد مورد انتظار .) 0.8(T9كه در سازه فناوري رسانه با بيشترين بار عاملي(بيشتر از)0.5
شناسايي گرديدند

 .3 .2 .4ارزيابي سازه ويژگي هاي محتوا رسانه اي):(CO

گويه مدت محتوا  ،)0.84(C1چند رسانه اي بودن ،)0.75( C3اشتراك محتوا  ،)0.84(C5محتواي همگاني )0.89(C7و مشاركت در توليد
محتوا )0.89(C9كه در سازه محتواي رسانه با بيشترين بار عاملي(بيشتر از )0.5شناسايي گرديدند

 .4 .2 .4ارزيابي سازه پذيرش فناوري رسانه):(AC

گويه تمايل رفتاري ،)0.89(AC2گويه رفتار واقعي ،)0.9( AC3گويه درك آسان بودن  )0.89(AC4و گويه درك مفيد بودن )0.84(AC5
كه در سازه پذيرش فناوري رسانه با بيشترين بار عاملي(بيشتر از )0.5شناسايي گرديدند.

 .5 .2 .4ارزيابي سازه انتقال فناوري رسانه):(TD
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گويه تاثير اجتماعي فناوري  ،)0.84(TT1سياست ملي ارتباطات و فناوري ،)0.92(TT4فشار فناوري ،)0.93(TT5سانسور و محدوديت
ها ،)0.81(TT6تمايل به خود شكوفايي در جامعه )0.8(TT7كه در سازه گويه هاي سازه انتقال فناوري رسانه با بيشترين بار
عاملي(بيشتر از )0.5شناسايي گرديدند.

 .3 .4مدل مناسب براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي
به منظور معرفي مدل من اسب براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي از روش تحليل مدل ساختاري در مدل سازي استفاده گرديد.
بطوريكه پس از تاييد تك واحدي بودن ،اعتبار و پايايي بر روي مدل ارزيابي ،مدل سازي سازه ها به همراه گويه هاي تاييد شده انجام
خواهد گرفت و سازه ها به ترتيب اثر گذاري از چپ به راست چيده شده اند .به گونه اي كه سازه هاي برونداد در چپ ،سازه ميانجي در
وسط و سازه درونداد در سمت راست مدل قرار مي گيرد.
 .4.4نمودار ساختاري مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي
براي طراحي مدل پذيرش و انتقال فناوري هاي نوين رسانه اي توسط مخاطبان ايراني با رويكرد همگرايي رسانه اي بر مبناي ادبيات
پژوهش سازه ها چيدمان گرديده و شاخص هاي برازش مدل محاسبه شد كه برازش مدل مطابق در حد استاندارد مي باشد.

شكل( )4نمودار ساختاري بين ويژگيهاي محتوا ،فناوري و مخاطب رسانه ،پذيرش فناوري رسانه

جدول( )1برازش مدل پذيرش فناوري رسانه
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شاخص برازش

نام شاخص
RMSEA15

حد قابل قبول
محدوده بين 0.05تا

مقدار شاخص
0.094

نتيجه
قابل قبول

0.1

برازش مطلق
احتمالChisq

P<0.05

0.000

قابل قبول

برازش افزايشي

CFI16

از  0.7تا 0.9

0.886

قابل قبول

برازش صرفه جو

CHISQ/DF17

كمتر از 5

3.48

قابل قبول

با تحليل دادهاي استخراج شده برازش مطلق ،برازش افزايشي و برازش صرفه جو در حد استاندارد قرار دارد .بنابراين نمودار ساختار
حاصل از تحليل نرم افزار آموس داراي برازش مي باشد.

 .5 .4معرفي مدل مناسب براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه

نمودار برازش شده با سه سازه برون داد ،يك سازه ميانجي و يك سازه درون داد از لحاظ تحليل مدل ساختاري تاييد گرديدند كه شكل
نمايانگر چارچوب نهايي مدل برازش شده مي باشد.

شكل()5مدل مناسب براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه(محقق ساخته)

. 6 .4درجه تناسب مدل پیشنهادي از نظر خبرگان صنعت رسانه
به منظور تعيين درجه تناسب مدل ،پرسشنامه درجه تناسب(پرسشنامه دوم محقق ساخته) تدوين و در اختيار  30نفر از خبرگان اين
حوزه كه از متخصصان مديريت رسانه و علوم ارتباطات بودند قرار گرفت كه  27پرسشنامه عودت گرديد .اين پرسشنامه داراي بخش
هاي فلسفه و اهداف ،مباني نظري ،ابعاد و مولفه ها ،روش ها و فرايند اجرايي و برونداد مدل بود .اظهارات متخصصان بصورت طيف
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ليكرت 5درجه اي كامال" مناسب ،مناسب ،تاحدي مناسب ،نامناسب و كامال" نا مناسب تنظيم و سپس ،با استفاده از آزمون  tدرجه
تناسب مدل ارزيابي گرديد .در جدول ( )3سطح معناداري مدل با استفاده از آزمون  tتك نمونه اي نشان داده شده است .نتايج نشان مي
دهد كه ميانگين بدست آمده از مدل بيشتر از ميانگين نظري  3بوده است و مدل ارائه شده از نظر خبرگان با اطمينان  95درصد تاييد
شده است و درجه تناسب مدل نهايي نيز 3.5شد.
جدول( )2نتايج آزمون  tتك نمونه اي در مورد سطح معناداري مدل

ميانگين تجربي

اختالف

رديف

مدل نهايي

ميانگين

ميانگين

1

فلسفه و اهداف

نظري
3

3.43210

ميزانt

سطح

21.592

.000
معناداري

2

مباني نظري

3

4.14815

0.4321
1.14815

36.264

.000

3

ويژگيهاي فناوري رسانه

3

3.35556

0.35556

17.064

.000

4

ويژگيهاي محتوا رسانه

3

3.17778

0.17778

15.553

.000

5

ويژگيهاي مخاطب رسانه

3

3.32593

0.32593

14.817

.000

6

پذيرش فناوري

3

3.27778

0.27778

20.101

.000

7

انتقال فناوري

3

3.36296

0.36296

18.187

.000

8

روش هاي گسترش

3

3.30370

0.3037

22.489

.000

9

فرايند اجرايي

3

3.45926

0.45926

28.663

.000

10

بازخورد

3

3.71429

0.71429

34.705

.000

نتیجه گیري
نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد ،تفاوت اساسي بين فناوري اطالعات و ارتباطات و فناوري هاي رسانه اي وجود دارد .بطوريكه
در فناوري اطالعات با پذيرش فناوري توسط كاربر و استفاده از آن به منظور تسهيل در كار و يا بخشي از امورات روزمره ،نتيجه
مورد انتظار از برنامه كاربردي تقريبا" حاصل مي گردد .اما در فناوري رسانه ،پذيرش مقدمه كار بوده و بعد از پذيرش فناوري ،رسالت
اصلي اين فناوري ها كه توسعه اجتماعي است در مرحله انتقال آن در سطح جامعه حاصل مي گردد .همچنين پس از انتقال فناوري با
توليد محتواي اثربخش موجبات رشد و توسعه آ گهي هاي اجتماعي را فراهم مي شود .لذا مدل معرفي شده در پژوهش با نگاهي فرايندي
به پذيرش فناوري رسانه تبيين گرديده است .بطوريكه با تلفيق سه عامل اثر گذار در توسعه صنعت رسانه شامل همگرايي رسانه،
پذيرش فناوري رسانه و انتقال فناوري رسانه در سطح فردي مدل مديريتي مناسبي را براي ترويج فناوري هاي نوين رسانه اي متناسب
با فرهنگ جامعه ايراني در عصر رقابتي رسانه ها معرفي مي نمايد .مي توان گفت از جنبه هاي ويژه اين پژوهش نگاه به فرايندي به نقش
فناوري ،محتوا و مخاطب رسانه قبل از پذيرش فناوري و توجه به اثرات اين سه عامل بصورت جداگانه بر پذيرش و انتقال فناوري مي
باشد كه خروجي مدل نشان مي دهد .پذيرش فناوري بيشتر وابسته به ويژگيهاي فناوري بوده و محتوا و مخاطب بر انتقال اثر گذار
هستند و اين مخاطب است كه فناوري و محتوا را مي پذيرد و انتقال مي دهد و يا آن را قبل از رسيدن به بلوغ فناوري از عرصه رقابت
خارج مي نمايد كه اين پديده در صنعت رسانه با توجه به موقعيت استراتژيك آن در جوامع به وفور مشاهده مي گردد .لذا با توجه به
نتايج حاصل از پژوهش مي توان گفت در شرايط حاضر چند راهبرد اساسي براي توسعه فناوري هاي رسانه اي در جامعه بايستي
توسط س ياستگذارن مورد توجه قرار گيرند ،عبارتند از تاثير اجتماعي فناوري ،سياست هاي ملي در زمينه فناوري هاي ارتباطاتي  ،فشار
فناوري برجامعه ،ميزان سانسور محتواي توليد شده توسط مخاطبان و تمايل به خود شكوفايي در سطح جامعه.
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