تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در ترويج نوآوری
(مورد مطالعه نانوفناوری)


زينب طبیجی ،زهرا رزمی ،سیدحبیباهلل طباطبائیان
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چکیده
شبكههای اجتماعی آنالبن با فراهمآوری محیط ارتباطات شبكهای گسترده و جذاب  ،اکوسیستم
جدیدی برای سازمانها ،شرکتها و کسب و کارهای امروز آفریدهاند .در سالهای اخیر ،شماری از
شبكههای اجتماعی ،ظهور پیدا کردهاند که امكان ساخت شبكههای تخصصی را در اختیار محققان
قرار میدهند .بنابراین ،نقش بیبدیل شبكههای اجتماعی به عنوان بستری برای اشتراک
دانش،نوآوری و فناوری اجتنابناپذیر است .هدف از این تحقیق ،تأثیر کارکردهای شبكههای
اجتماعی بر مؤلفههای تروی نوآوری است نظریه پایه این تحقیق نظریه تروی نوآوری راجرز است
که کارکردهای شبكههای اجتماعی بر روی آن سنجیده میشود .روش تحقیق به صورت پیمایشی
است که پرسشنامهی الكترونیكی طراحی و در بین محققان نانو و فعالین شبكه اجتماعی Linked
 inتوزیع شده است ،یافتههای پژوهش حاکی از آن پن کارکرد شبكههای اجتماعی (سواد
رسانهای ،روابط اجتماعی ،رفاه فردی ،هویت فردی و حس تعلق)بر مؤلفههای تروی نوآوری
تأثیرگذار هستند.
واژگان کلیدی :شبكههای اجتماعی ،رسانههای اجتماعی ،تروی نوآوری ،تئوری نوآوری راجرز،
نانوفناوری.

 .کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه الزهرا
 .ع و هیئت علمی گروه مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه الزهرا
 .ع و هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
در عصر اطالعات و ارتباطات ،استقبال از رسانههای اجتماعی رو به افزایش است .این رسانهها طی
دورهای به نسبت کوتاه ،رشد زیادی داشته و توانستهاند مخاطبان بسیاری را به خود جذب کنند .در
واقع ،بعد از ظهور وب  0تحول عمیقی که در ف ای زیسترسانهای پدید آمد که بر ف ای
رسانههای سنتی سایه افكند و موجب شد تا رسانههای مبتنی بر ف ای وب تحت عنوان رسانههای
اجتماعی مطرح شوند (کاپالن و هینلین.)0292 ،9
در سالهای اخیر ،شماری از شبكههای اجتماعی ،ظهور پیدا کردهاند که امكان ساخت
شبكههای تخصصی را در اختیار محققان قرار میدهند .به کمک این شبكهها ،محققان میتوانند در
زمانها و مكان های متفاوت برای مالقات افراد ،دور هم جمع شوند و تجارب خود را با آنان به
اشتراک بگذارند .این بدان معناست که محققان از شبكههای اجتماعی ،برای رسیدن به اهدافی از
قبیل ایجاد شبكه تخصصی خود ،یادگیری در مورد همكاران ،مكانیابی تجارب برای حل مشكل و
یافتن همكاران بالقوه استفاده میکنند (الموسی.)0299 ،0
نتیجه مطالعات گوناگونی که در ارتباط با کارکردهای شبكههای اجتماعی انجام گرفته ،نشان
داده است که شبكه اجتماعی آکادمیاو همدنین  ،Linked INمثالی از شبكههای اجتماعی وبی در
یک بافت تحقیقاتی است (بولینگر0299 ،5؛ الموسی.)0292 ،
در نتیجه ،ع ویت محققان دانشگاهی در شبكههای اجتماعی تحقیقاتی و بارگذاری مقاالت
پژوهشی در این شبكهها ،زمینه انتشار و اشتراک دانش و همدنین همكاریهای علمی ،باال رفتن
تعداد ارجاعات به تولیدات پژوهشی ،ارتقاء رتبه علمی ،افزایش مشاهدهپذیری محققان در محیط وب
و باال رفتن ضریب دسترسی به مقاالت از طریق موتورهای جست و جوگر را به همراه خواهد داشت
(بتولی.)9510،
بنابراین ،در این پژوهش قصد داریم با استفاده از قابلیتهایی که از طریق شبكههای اجتماعی
در اختیار متخصصان و پژوهشگران قرار میگیرد ،ظرفیت و تأثیر شبكههای اجتماعی را درتروی
نوآوری (نانوفناوری) در بین پژوهشگران و خبرگان این امر بسنجیم و این قابلیتها را برشمریم .بنا
بر آنده که در قبل به آن اشاره شد ،سؤال اصلی این مقاله آن است که کارکردهای شبكههای
اجتماعی چه مقدار بر مؤلفههای تروی نوآوری تأثیرگذار است.؟
این مقاله ،به چند گام تقسیم میشود :ابتدا به طور خالصه به معرفی کاردکرد شبكههای
اجتماعی میپردازیم .در گام دوم ،به معرفی تئوری تروی نوآوری راجرز 9پرداخته میشود و
1. Kaplan&Haenlein
2. Almousa
3. Bullinger
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مؤلفههای اصلی آن را معرفی میکنیم .در گام سوم و در قسمت تجزیه دادهها کاردکر شبكههای
اجتماعی را بر روی مؤلفههای نوآوری و میزان رابطه معنیدار بودن و تأثیرگذاری آنها را میسنجیم
که این رابطه به صورت مدل مفهومی در مقاله پیش رو نشان داده شده است و در گام آخر ،بحث
و نتیجهگیری از دادههای بررسی شده خواهد بود.
مرور ادبیات
در زمینه شبكههای اجتماعی مطالعات زیادی در حوزههای مختلف از جمله  :قابلیتها و تأثیرهای
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،علمی صورت گرفته است .تمرکز مقاله حاضر ،بیشتر در حوزه علمی
و فناوری است و به طور خاص به صنعت نانوفناوری خواهد پرداخت.
در پژوهشی که سال  0297از سوی«گارسیا و همكاران »0با عنوان «تأثیر فناوریهای رسانه
اجتماعی بر عملكرد سازمانی از طریق دانش و نوآوری»،روی  029شرکت فناوری در اساانیا انجام
گرفت ،نشان داد که چگونه رسانههای اجتماعی به عنوان پدیده نوظهور ،به شرکتها در ایجاد ارزش
کسب و کار ،استفاده از اثرات شبكه و جریانهای دانش و افزایش قابلیت نوآورانه کمک میکنند.
در پژوهشی دیگر که در سال  0292از سوی «جان فردریكه »5با عنوان«رسانههای اجتماعی و
نوآوری ،رابطه بین فعالیت شرکت فیسبوک و توسعه نوآوری محصول» انجام گرفت. ،هدف اصلی
این پژوهش بر این موضوع متمرکز بوده است که آیا رسانههای اجتماعی میتواند به عنوان یک
تسهیلکننده برای نوآوری شرکتها مورد استفاده قرار گیرند؟ تجزیه و تحلیل تجربی نشان داد که
میزان مكالمه در فیسبوک و همدنین تعداد نظرات در هر پست در هر صفحه ،در واقع ،اثر مثبت بر
نوآوری دارند .عالوه بر این ،مقایسه پاسخ نظر سنجی از نوآوران و غیرنوآوران ،این مسئله را نشان داد
که یک رویكرد راهبردی درمدیریت رسانههای اجتماعی میتواند نوآوری سازمانها را بهبود بخشد.
همدنین کنلی و پوستون 2در مقاله خود با عنوان رسانههای اجتماعی و نوآوری محصول
معتقدند که رسانه های اجتماعی هر روز بیش از گذشته هم در زندگی شخصی و هم در زندگی
حرفهای وارد شدند و مورد استفاده قرار میگیرند .نتای حاصل در نظرسنجی مورد نظر استفاده از
رسانههای اجتماعی را در زمینه نوآوری را تأیید کردهاند و باید گفت این ابزارها در توسعه نوآوری
محصول بسیار پرفایده هستند اما نكته مهم این است که سازمانهایی در استفاده از این ابزارها
موفقاند که استفاده از این ابزارها با راهبرد سازمان آنها همخوانی داشته باشد.
1. Rogers
2. Garcia&et.al.
3. Feredrike
4. Kenly.A & Poston
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در پژوهشی دیگر ،با عنوان «به اشتراکگذاری دانش با استفاده از رسانههای اجتماعی در محل
کار» انجام گرفته است .بخوسن )0290( 9به این مسئله پرداخته است که اشتراکگذاری دانش از
اهمیت حیاتی برای موفقیت سازمانهاست .افراد همیشه در یافتن اطالعات و کارشناسان ،تبادل
دانش با دیگران در خارج از دایره نزدیک خود و به اشتراکگذاری اطالعات و دانش ضمنی خود
موفق نیستند .سازمانها با استفاده از ابزارهای  ITدر جهت بهبود این امر تالش میکنند و اما لزوماً
موفق نیستند در این تحقیق ،پیشنهاد شده است که شبكههای اجتماعی میتواند راهحل مناسبی
برای این موضوع باشند .یافتههای پژوهش حاکی از این است که استفاده از رسانهای اجتماعی در
بین کارکنان پلی از اطالعات و دانش را در اختیار آنها قرار میدهد .اشتراکگذاری محتوای حرفهای
تبدیل به اشتراکگذاری دانش ضمنی مربوط میشود؛ به این معنا که با ارتباطگیری با متخصصان
برونسازمان میتوان ایدهها و دانشهای جدید را دریافت کرد و آنانرا پرورش داد.
با توجه به تحقیقات انجامشده درپژوهشهای گذشته و این مقاله کارکردهایی برای شبكههای
اجتماعی استخراج شده که جدول ( )9به طور خالصه به معرفی کاردکردهای مذکور میپردازد:
جدول :1معرفی کارکردهای تأثیرگذار در شبکههای اجتماعی
توضیحات

عنوان
افزایش سواد
رسانهای

سواد فنی :دانش و مهارت مورد نیاز برای استفاده از کامایوتر ،مرورگر وب.
محتوایی :توانایی در استفاده مؤثر از موتورهای جست و جو و درک چگونگی نظم دادن به اطالعات
(کولین.)0299 ،0

آموزش

آموزش به طور رسمی  :خدمات شبكه اجتماعی نیز با فرصت های گسترده و برای یادگیری رسمی در
موضوعات مختلف به کار گرفته میشوند (کولین.)0299 ،
آموزش به طور غیررسمی :خدمات شبكه اجتماعی می تواند با پشتیبانی یادگیری دانش و مهارت از
طریق شبكه  ،peer-to-peerمشارکت ،بیان فرهنكی گوناگون ،توسعه مهارتهای ارزشمند در محیط
کاری جدید و درک قدرتمند کردن شهروندی موجب تسهیل یادگیری و توسعه مهارت در خارج از
محیط یادگیری رسمی شود.
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خالقیت

 .9ارتقا سطح مهارتهای فردی و آگاهی افراد ( نوتلی و تاچی.)0222 ،2
 .0توسعه حس اعتماد به نفس
2
 .5تشویق به اکتشاف و انتشار آنها (کولمن ،راو .)0222 ،
 .2اشاعه زمینههای فرهنگی هر قومیت و تقویت آنها ( بالندارد؛ متكالف؛ دگنی؛ هرمن و برنز.)0222 ،9
1. Bakhuisen
2. Collin
3. Creativity
4. Notley& Tacchi
5. Coleman& Rowe
922

تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در ترویج نوآوری (مورد مطالعه نانوتکنولوژی)
عنوان
هویت فردی
و احساس
0
بروز
تقویت روابط
2
اجتماعی
شكلگیری
حس تعلق و
هویت
2
جمعی
شكلگیری و
تقویت
2
اجتماع
تعهدات
مدنی و
مشارکت
2
سیاسی

توضیحات
شبكههای اجتماعی نقش اساس در بر طرف ساختن نیاز و احساس بروز در افراد دارند .شبكههای
اجتماعی اساساً منعطف و بر پایه تعامالت فردی در افراد هستند.کاربران شبكههای اجتماعی عموماً به
دنبال یافتن مشروعیت مورد نیاز خود در زمینههای مختلفی نظیر :مشروعیت سیاسی ،فرهنگی،
اجتماعی و ...هستند (برک.)0227 ،5
کاربران عموماً برای توسعه و تقویت روابط بینفردی از شبكههای اجتماعی استفاده میکنند .شبكههای
اجتماعی به شكلگیری و یا حفظ روابط اجتماعی افراد کمک بسزایی داشته است (کولین.)0299 ،
خدمات شبكههای اجتماعی در شكلگیری اشكال جدید خدمات شبكههای اجتماعی در شكلگیری
اشكال جدید هویت جمعی نقش بارزی را ایفا میکند .برای مثال ،تحقیقات نشان میدهند که خدمات
شبكههای اجتماعی میتوانند ،به افراد جوان در زمینه موضوعات جنسی و تفاوتهای جنسیتی کمک
کنند تا با مردم رو به رو شوند و از یكدیگر چیزی بیاموزند و حس تعلق داشتن به گروه وسیعتر را
شكلریزی کنند و در هویت جمعی نقش بارزی را ایفا نمایند (کولین.)0299 ،
تحقیقات نشان میدهد که خدمات شبكههای اجتماعی میتواند حس تعلق داشتن ،گروه و ارتباط را
تسهیل کند .فرصت بیان خود به صورت جمعی و تجربه هویت یافتن و تولید و مصرف موضوعات
آنالین امكانپذیر بوده و از طریق خدمات شبكههای اجتماعی میتوان گروه ها را تقویت و ساختاربندی
کرد (جوهانسون؛ لوین و سمیت.)0221( 7
خدمات شبكه اجتماعی ف ای جدیدی را برای تعهدات مدنی و مشارکت سیاسی شامل میشود که
شامل به اشتراک گذاشتن اطالعات و در کنار هم قرار دادن شبكههای جدید برای به کارگیری
موضوعات ارتقا یافته از سوی کاربر و دیگر فعالیتهای شبكهسازی است (مونتگامری و رومن.)0227 ،1

نظريه ترويج نوآوری
تروی نوآوری یک تئوری است که به تجزیه و تحلیل ،توصیف و تطابق یک نوآوری جدید کمک
میکند و به عبارت دیگر ،به شرح فرایند تغییر اجتماعی کمک میکند .نوآوری یک عقیده ،عمل یا
موضوع است که به عنوان یک مورد جدیداز سوی افراد یا سایر عوامل پذیرش درک شده است و در
واقع ،تازگی عقیده درک شده برای فرد ،واکنش فرد را در برابر آن تعیین میکند .راجرز معتقد است

1. Blanchard; Metcalf; Degney; Hermann; & Burns
2. Individual Identity & Self-Expression
3. Berk
4. Strengthening Interpersonal Relationships
5. Sense of Belonging and Collective Identity
6. Strengthening & Building Communities
7. Johnson; Levine & Smith
8. Civic Engagement & Political Participation
9. Montgomery & Vromen
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که مدل اشاعه نوآوری همه گام های ضروری برای پذیرش یک رخداد جدید را دارد .وی بیان
میدارد که نوآوری یک ایده ،عملكرد یا شیء است که به عنوان یک چیز نواز سوی افراد یا واحدهای
پذیرش درک شده است و از طریق کانالهای ارتباطی در طی زمان در میان اع ای یک سیستم
اجتماعی انتشار مییابد (یغمایی و شیرازی.)9512 ،
بنابراین ،چهار عنصر اصلی این تئوری شامل :نوآوری ،کانالهای ارتباطی ،زمان و سیستم
اجتماعی هستند (راجرز.)9112 ،
راجرز ( )9112عنوان میکند که چهار تئوری اصلی در ارتباط با تئوری انتشار نوآوریها وجود
دارد که شامل موارد زیر است:
جدول  :5عناصر و تئوری انتشار نوآوری
0

مرحله اول :آگاهی
مرحله دوم :ترغیب
2
مرحله سوم :تصمیمگیری
2
مرحله چهارم :اجرا
2
مرحله پنجم  :تأیید
5

9

تئوری فرایند تصمیم نوآوری

گروه اول پذیرندگان نوآوری
گروه دوم که به عنوان پذیرندگان اولیه
سومین و چهارمین گروه اکثریت اولیه و اکثریت تأخیری
گروه آخر کندروها

7

تئوری نوآوری فردی

نظریۀ نرخ اقتباس بیانگر این است که نوآوریها در طی زمان بر طبق الگویی شبیه
منحنی  Sشكل گسترش مییابند .نرخ اقتباس بر این فرض استوار است که یک
نوآوری یک دورۀ زمانی آهسته و کند را طی و ساس رشد تدریجی میکند و در
نهایت ،یک دورۀ رشد نسبتاً سریع را تجربه میکند (رحیمیدوست و رضوی)9522 ،

2

تئوری میزان پذیرش

1

تئوری ویژگیهای درکشده

مزیت نسبی :92درجهای است که مشتری یک محصول یا خدمت را متفاوت و بهتر از
جانشینهایش درک یا برداشت کند.
1. The Innovation - Decision process theory
2. knowledge
3. persuasion
4. decision
5. Implementation
6. Confirmation
7. Individual Innovations Theory
8. Theory of Rate adoption
9. Theory of perceived attributes
10. Relative advantage
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تأثیر شبکههای اجتماعی مجازی در ترویج نوآوری (مورد مطالعه نانوتکنولوژی)
سازگاری  :9درجهای است که یک محصول یا خدمت جدید در راستای عادات
تجربیات ،انتظارات ،ارزشها و نیازهای مشتریان باشد.
پیدیدگی ( :0سادگی) به ادراک مشتریان از اینكه استفاده از نوآوری جدید تا چه حد
آسان و ساده است ،اشاره دارد.
قابلیت مشاهده  :5به میزانی که نوآوری قابل مشاهده است و میزانی که مشتریان
بتوانند تأثیرات مثبت نوآوری را ببینند و در زندگی خود احساس کنند ،مرتبط است.
قابلیت آزمایش :2این قابلیت ب ه امكان تست و آزمایش محصول نوآوری جدید و
ارزیابی منافع و سودمندی آن میپردازد (میرحسینی و قاضینوری.)9519 ،

پن ویژگی اصلی برای تروی نوآوری (بخشهای قبلی) ذکر شد .حال اینكه باید این موضوع
مورد بررسی قرار گیرد که شبكههای اجتماعی چگونه دستیابی به این پن ویژگی را آسان میکنند.
رابطه شبکههای اجتماعی و ترويج نوآوری
هنگامی که به شبكههای اجتماعی به عنوان یک ابتكار و نوآوری نگاه شود ،شرایط قبلی همدون
رویههای پیشین ،نیازهای فردی ،ابتكار و هنجارهای سیستم اجتماعی نیز میتواند با کاربرد
شبكههای اجتماعی مرتبط شود؛ همدنین تروی و کاربرد گسترده شبكههای اجتماعی رامیتوان در
فرایند تصمیمگیری برای نوآوری و تروی آن نیز به هم ارتباط داد .گسترش فوقالعاده رسانههای
جدید و فرصتهای رو به رشد برای تجربه کردن این بسترهای جدید و مهی سبب میشود تا مردم
هر روز به شبكههای اجتماعی بیشتر و بیشتر عالقمند شوند .در نتیجه ،افراد احساس نیاز به استفاده
از شبكههای اجتماعی را به عنوان شكلی از ارتباط دریافتهاند و در حال فراگیری علوم مرتبط با این
بسترهای آنالین هستند .در مرحله رشد علمی نیز ،همراستا با شرایط قبلی ،مردم با بسترهای
رسانهای متفاوتی در اجتماع رو به رو هستند .در مرحله دوم که مرحله متقاعدسازی نام دارد ،افرادی
به لحاظ روانی بیشتر درگیر این بسترهای روانی میشوند .رفتهرفته افراد ارزیابی از مزایا و معایب
شبكههای اجتماعی به دست میآورند و خود را آماده تصمیمگیری برای استفاده یا عدم استفاده از
چنین بسترهایی میکنند .در این مرحله ،ویژگیهایی همدون سازگاری ،پیدیدگی ،قابلیت استفاده
آزمایشی ،قابلیت رؤ یت شدن و مزیت نسبی برای متقاعدسازی با اهمیت هستند .این امكان وجود
دارد که این خصوصیات در بستر شبكههای اجتماعی بروز پیدا کنند (گیزم و کوچاک.)0295 ،2
1. Compatibility
2. Complexity
3. Observability
4. Trialability
5. Gizem&KOÇAK
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هنگامی که خصوصیاتی که اثرگذار بر فرایند متقاعدسازی هستند ،در شبكههای اجتماعی مدنظر
قرار میگیرند ،میتوان گفت این خصوصیات به ویژگیهای شبكههایاجتماعی برمیگردد که آنها را
متمایز از برنامههای اینترنتی سابق و رسانههای سنتی میکند .برای مثال ،میتوان برنامه تولیدشده از
سوی کاربر و ساختار کاربرپسند شبكههای اجتماعی را نام برد و همدنین سهولت استفاده و دسترسی
باز به این بسترها را از جمله عوامل مؤثر بر فرایند متقاعدسازی دانست .در زمینه سازگاری نیز داشتن
تجربه اینترنتی و آشنا بودن با برنامههای اجرایی در این بستر ،پیش از به وجود آمدن شبكههای
اجتماعی ،شرایط الزم برای پذیرش و استفاده گسترده از این بسترها را فراهم میآورند.
پیدیدگی نیز ویژگی مؤثر دیگری است که روی قابلیت پذیرش شبكههای اجتماعی تأثیرگذار
است .راجرز ( )9112عنوان کرد که هر نوآوری که نیازمند مهارتهای ویژه و پیدیده و شناختهای
تخصصی نباشد ،عموماً تمایل بیشتری برای استفاده از آن پدید خواهد آمد .شبكههای اجتماعی نیز
به دلیل داشتن ساختار ساده و آسان ،اصالً افراد نیازی به یادگیری مهارتهای فناوری پیدیده برای
استفاده از آنها ندارند .بنابراین ،همین ویژگی سبب میشود تا سطح پیدیدگی این نوآوری کاهش
یافته و مردم تشویق شوند تا این نوع رسانهها را نیز امتحان کنند .در مورد شبكههای اجتماعی،
پیدیدگی و قابلیت امتحان شدن ،رابطه نزدیكی را با یكدیگر دارند .بدین معنا که داشتن سطح
پایین پیدیدگی افراد را بیشتر شیفته استفاده از این بسترهای جدید میسازد .همدنین هر کسی
که تمایل داشته باشد که از شبكههای اجتماعی استفاده کند ،میتواند به راحتی به این بسترها
بدون داشتن هر گونه پیششرط ،دسترسی آزاد داشته باشد که این ویژگی از جنبه قابل امتحان
بودن نیز بسیار با اهمیت است (گیزم و کوچاک.)0295 ،
قابلیت رؤیت شدن که به معنای «درجه پدیدار شدن نتای یک ابتكار برای سایرین» است
(راجرز  ،)9112دیگر ویژگی مهم شناختهشده برای هر نوآوری است .امروزه همه مردم ،حتی آنانی
که از این شبكههای اجتماعی استفاده نمیکنند ،در همه بخشهای زندگی روزمره خود با موضوعات
مرتبط با آنها مواجه هستند .کاربران این شبكههای اجتماعی به صورت روزافزون بیشتر میشود؛
بنابراین ،شبكههای اجتماعی در محیطهای اجتماعی افراد هر چه بیشتر ظاهر میشود .از طرفی،
ویژگی دیگر شبكههای اجتماعی که آنها را بیشتر پدیدار میکند ،این است که این نوع رسانهها به
سمت یكاارچه شدن با رسانههای سنتی میروند .کاربرد گسترده شبكههای اجتماعی را از جهتی
میتوان با سختی نادیده انگاشتن این نوع رسانهها مرتبط دانست .در نهایت میتوان کفت ،از منظر
فرایند متقاعدسازی ،مزایای نسبی همدون :سوددهی اقتصادی ،اعتبار اجتماعی یا سایر فوایدی که
با اهمیت هستند نیز نقش مهمی دارند.
دسترسی باز و رایگان به بستر شبكههای اجتماعی نوعی مزیت اقتصادی را به لحاظ ارتباط و
تعامل میان افراد ایجاد میکند .همدنین این بسترها به سادگی با سرعت و به شكل رایگان
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دسترسی به اطالعات را ممكن میسازند که این را نیز میتوان در قالب سوددهی اقتصادی قلمداد
کرد .از دیگر مزیتهای شبكههای اجتماعی این است که این شانس را به مردم میدهند که به
اشكال متفاوت خودشان را اظهار کنند .شاید بتوان گفت که در اثر این قابلیت ،افراد راهی جدید
برای برآورده کردن نیازهای خود برای دیده شدن و واقعی پنداشته شدن را یافتهاند .همدنین به
کمک این نوع رسانهها ،افراد بیش از گذشته با یكدیگر متصل میشوند.
میتوان گفت که ح ور داشتن در این شبكههای اجتماعی ،دنبال شدن و مورد محبت قرار
گرفتن از سوی سایرین در این شبكهها سبب میشود تا افراد اعتماد به نفس بیشتری نیز در
خودشان احساس کنند .تمامی این احساسات را میتوان به عنوان مزایای اعتبار اجتماعی شبكههای
اجتماعی دانست .به طور خالصه ،با توجه به توضیحاتی که گفته شد ،سازگاری ،پیدیدگی ،قابلیت
امتحان شدن ،قابلیت رؤیت ومزیت نسبی دیگر ،اثرات مهمی را روی فرایند متقاعدسازی دارند .پس
از فرایند متقاعدسازی ،نوبت به مرحله تصمیمگیری در تروی هر نوآوری میرسد .در خود فرایند
تصمیمگیری ،افراد می توانند تصمیم خود را مبنی بر تطابق یا رد آن ،پس از دوره آشنایی قبل از به
کارگیری اتخاذ کنند (مونتینگا ،مورمن و اسمیت .)0299 ،9مونتینگا و همكاران به این مطلب اشاره
دارندکه تعامالت اجتماعی یكی از محرکهای مهم برای استفاده از شبكههای اجتماعی است .در
همین زمینه این محققان اظهار کردند که مردم میتوانند از این رسانهها برای گفت و گو ،تعامل و
احساس ع ویت در یک گروه استفاده کنند .بدین معنا ،افراد میتوانند شبكههای اجتماعی را به
منظور ارتباطات ،اجتماعی شدن و فواید خوداظهاری ترجیح دهند .همدنین تفریح را میتوان به
عنوان یک ویژگی دیگر دانست که افراد را تشویق میکند تا از شبكههای اجتماعی استفاده کنند .از
سوددهی اقتصادی و دسترسی باز به اطالعات به ترتیبی که توضیح داده شد ،به صورت مزیت نسبی
میتواند دلیلی برای افراد برای استفاده از شبكههای اجتماعی باشد .عالوه بر این ،دنبال کردن
روندهای جدید ،به خودیخود میتواند دلیل اصلی روی آوردن افراد به سمت شبكههای اجتماعی
باشد .اگر افراد تصمیم خود را برای تطابق با این روند براساس دالیل فوق یا دالیل دیگری بگیرند،
همگی تبدیل به کاربران بسترهای شبكههای اجتماعی میشوند .این مسئله به عنوان مرحله
پیادهسازی در نظر گرفته میشود .با توجه به ادبیات ذکرشده در پژوهشهای گذشته باید
گفت:کارکردهای شبكههای اجتماعی بر تروی نوآوری و مراحل آن تأثیرگذار است.
يافتهها
مقاله حاضر ،از لحاظ هدف ،از نوع کاربردی است .جمعآوری دادهها در این مطالعه کمّی با
بهرهگیری از روش پیمایشی و پرسشنامه آنالین ،به عنوان یكی از روشهای نوین نظرسنجی که
1. Muntinga, Moorman&Smit
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بنیان آن بر استفاده از شبكه جهانی وب استوار است ،صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش
را  72نفر از متخصصان نانوفناوری را که درشبكههای اجتماعی علمی تخصصی مانند linked in
فعالیت دارند ،دربر میگیرد .روایی پرسشنامه به وسیله خبرگان در دسترس و همدنین پژوهشهای
گذشته مورد بررسی قرار گرفته است .برای آزمون فرضیههای مقاله ،از روش مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شد .بدین منظور پس از تدوین مدل ساختاری مربوط به روابط بین متغیرها ،با
استفاده از نرم افزار  AMOS 22مدل طراحیشده مورد آزمون قرار گرفت .مدل نهایی معادالت
ساختاری مربوط به فرضیههای مقاله در نمودار ( )9نشان داده شده است که بیانگر ضریب تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای است .جدول ( )5وضعیت جنسی پاسخگویان و تعداد فراوانی
آنان را در پرسشنامه نشان میدهد.
 .1وضعیت جنسی پاسخگويان
جدول  :9توزيع فراوانی پاسخگويان برحسب جنسیت
تکرار

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

جنسیت
زن

01

51/0

51/0

51/0

مرد

22

22/2

22/2

922/2

کل

72

922/2

922/2

یافتههای جدول بیانگر آن است که  51درصد پاسخدهندگان زن و  22درصد پاسخدهندگان
مرد هستند.

نمودار  :1فراوانی پاسخگويان برحسب جنسیت
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 .5وضعیت تحصیالت پاسخگويان
جدول  :7توزيع فراوانی پاسخ گويان بر حسب تحصیالت
میزان تحصیالت

تکرار

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

دکترا
فوق دکترا
کارشناسی
کارشناسی ارشد
کل

02
0
2
22
72

50/2
0/7
2/2
21/2
922/2

50/2
0/7
2/2
21/2
922/2

50/2
52/9
22/2
922/2

برای بررسی فرض نرمال بودن یکمتغیره و چندمتغیره مقادیر ضریب چولگی و ضریب
کشیدگی را به همراه نسبتهای بحرانیشان آزمون میکنیم .نسبت بحرانی که برابر تقسیم مقدار
چولگی و کشیدگی بر خطای معیار آنهاست را با  0/22مقایسه میکنیم .قدرمطلقهای بزرگتر از
این مقدار برای نسبت بحرانی چولگی و کشیدگی میتواند به عنوان تفاوت معنیدار توزیع متغیر با
توزیع نرمال تفسیر شود .در این تحقیق مالحظه شد که قدرمطلق نسبتهای بحرانی هم برای
متغیرهای تكی و هم حالت چندمتغیره کمتر از  0/22است؛ بنابراین ،فرض نرمال بودن یکمتغیره
و چندمتغیره مورد پذیرش قرار میگیرد.
آزمون مدل مفهومی پژوهش به وسیله مدلسازی معادالت ساختاری

در این قسمت اعتبار مدل مفهومی پژوهش یعنی معنیدار بودن اثر کارکردهای شبكههای اجتماعی
بر تروی نوآوری مورد آزمون قرار میگیرد .نمودار ( )0مدل مفهومی پژوهش را همراه با ضرایب
مسیر استاندارد ارانه میکند .مقادیر ضرایب مسیر استانداردنشده و استانداردشده به همراه سطح
معنیداریشان نیز در جدول آورده شده است.

نمودار :5ضرايب حاصل از مدل معادالت ساختاری
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جدول  :2ضرايب استانداردنشده و استانداردشده و سطح معنیداری مدل مفهومی
ضريب مسیر /بار عاملی

ضريب مسیر/بارعاملی

سطح

استانداردنشده

استاندارد

معنیداری

2/122

2/222
2/222

رديف

متغیر ← متغیر

9

شبكه اجتماعی ← تروی نوآوری

9/079

0

شبكه اجتماعی ← تعهدات مدنی

2/112

2/779

5

شبكه اجتماعی ← خالقیت

9/921

2/222

2/222

2

شبكه اجتماعی ← سواد رسانهای

0/995

2/120

2/222

2

شبكه اجتماعی ← هویت فردی

9/222

2/275

2/222

2

شبكه اجتماعی ← اشتراکگذاری

9/992

2/222

2/229

7

شبكه اجتماعی ← رفاه فردی

0/292

2/122

2/222

2

شبكه اجتماعی ← حس تعلق

9/902

2/272

2/222

1

شبكه اجتماعی ← آموزش

9/971

2/222

2/222

92

شبكه اجتماعی ← تقویت اجتماع

9

2/225

2/222

99

شبكه اجتماعی ← روابط
اجتماعی

0/925

2/199

2/222

با توجه به مقدار سطح معنیداری که تا سه رقم اعشار برابر صفر محاسبه شده است و عالمت
مثبت ضریب مسیر ،نتیجه میگیریم ،کارکردهای شبكههای اجتماعی تأثیر مستقیم معنیداری بر
تروی نوآوری در صنعت نانودارند دارند.
همان طور که در جدول ( )2دیده میشود ،تمام ضرایب معنیدار شدهاند .برای تحلیل این
جدول ،الزم است که به ستون ضریبهای استانداردشده توجه کرد .همان طور که دیده میشود،
کارکردهای :سواد رسانهای ،روابط اجتماعی ،فاه فردی و هویت فردی و حس تعلق از دیدگاه
پاسخدهندگان بیشترین تأثیر را در شبكه اجتماعی دارند .در حالی که کارکردهای :خالقیت،
آموزش ،اشتراکگذاری تقویت روابط اجتماعی و تعهدات مدنی به نسبت کاردکردهای تأثیرگذاری
کمتری در شبكههای اجتماعی دارند .اما آندهكه در مرور ادبیاتبررسی شد که قابلیتهای شبكههای
اجتماعی در دانشآفرینی و نوآوری ،سهم بسزایی را در سازمانهای مختلف ایفا میکنند؛ به عنوان
مثال ،کارکرد آموزش به عنوان یک قابلیت در شبكه اجتماعی با فرصتهای گسترده و برای
یادگیری رسمی و غیررسمی در موضوعات مختلف به کار گرفته میشوند .بنابراین ،میتوان از این
خدمات در مراحل مختلف تروی نوآوری بهره برد .بدین معنا که قبل از انتشار یک نوآوری باید
پذیرش آن نوآوری در بین مخاطبان صورت بگیرد .کارکرد آموزش میتواند در حوزههای یادگیری
الكترونیكی نانوفناوری در حوزههای مختلف به کار آید؛ زیرا با یادگیری است که پذیرش یک نوآوری
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تقویت و تسهیل میشود و این یک مزیت نسبی برای شبكههای اجتماعی است که رابطه مؤلف و
مخاطب را در حوزههای مختلف علمی سهل و آسان میکند .کارکرد دیگر آموزش در حوزه
تجاریسازی نانوفناوری نیز به کار میآید .بدین معنا که خدمات شبكههای اجتماعی موجب
پشتیبانی از نیازها و عالیق یادگیری غیررسمی همدون بازاریابی آنالین ،ارائه فناوریهای جدید و
تولید محتوا میشود .به عنوان مثال ،برای فروش وبازاریابی یک محصول میتوان چگونگی استفاده از
آن محصول به مصرفکننده آموزش داد .بنابراین ،میتوان گفت که با تقویت این کارکرد در حوزه
نانوفناوری میتوان مخاطبان و بازارهای جدید را برای این فناوری یافت و با توجه به نتای جدول
مذکور میتوان فهمید خبرگان ما در صنعت نانوفناوری باور عمیقی نسبت به این فناوری ندارند و از
قابلیت این فناوری به طور کامل بهره نمیبرند یا برای مثالی دیگر خالقیت یكی از مهمترین
کارکردهای شبكههای اجتماعی است که میتواند در چرخه نوآوری محصول و تروی آن نقش
بسزایی داشته باشد .خالقیت موجب تولید دانش و محتوای جدید میشود .این تولید دانش میتواند
در مراحل مختلف طراحی محصول از طریق کاربران و مصرفکنندگان به کار بسته شود .به عنوان
مثال ،شرکتهای مختلف میتوانند در صورتی که در طراحی محصول خود به مشكل برخوردند ،از
شبكههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای ارتباط با نوآوران و متخصصان استفاده کنند تا مشكل
مورد نظر رفع شود .بنابراین ،این کارکرد میتواند در تشویق به اکتشاف و انتشار مباحث مربوط به
نانوفناوری به کار آید .در حالی که نتای این مقاله نشاندهنده تغافل نخبگان از این مهم است.
جدول :1شاخصهای نیکويی برازش مدل مفهومی
شاخص

CMIN/DF

IFI

RFI

CFI

NFI

NNFI

PNFI

PCFI

RMSEA

مقدار قابل
قبول

بین 0و 5

<2/1

<2/1

<2/1

<2/1

<2/1

<2/2

>2/2

<2/2

معادالت
ساختاری

0/719

2/152

2/122

2/152

2/102

2/122

2/717

2/707

2/272

نتای جدول ( )2نشان میدهد که شاخصهای کلی برازش مدل ساختاری در سطح قابل قبول
بوده و بیانگر آن است که مدل ساختاری از برازش و اعتبار باالیی برای سنجش روابط بین متغیرها
برخوردار بوده است.
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نتیجهگیری
شبكههای اجتماعی آنالین در ف ای حقیقی امروز واقعیتی انكارناپذیرند .ویژگیهای کارکردی،
تعاملی و ساختی شبكههای اجتماعی باعث میشود تا کاربران نسبت به موضوعات مختلف نظرات
ارزشمند خود را به اشتراک گذارند و امكان ح ور در روند ویرایش و پردازش مطالب به آنان نیز
داده میشود .بدین وسیله درک کاربران از موضوعات افزایش مییابد وترغیب میشوند که تجربیات
مثبت خود را در اختیارهمگان قرار دهند .بنابراین ،باید پذیرفت که با توجه به حجم باالی اطالعات
در دسترس و همدنین تخصصی شدن روزافزون شبكههای اجتماعی ،کاربران مختلف میتوانند
براساس نیاز ،عالقه و تخصص خود ح ور یابند و در زمینههای مختلف علمی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی تولید محتوا واشتراک دانش داشته باشند.
با توجه به یافتههای جدول ( )2از دیدگاه خبرگان صنعت نانو  2کارکرد :خالقیت ،آموزش،
اشتراکگذاری تقویت روابط اجتماعی و تعهدات مدنی دارای تأثیرگذاری کمتری هستند .در حالی
که باید به این نكته توجه داشت کارکردهای اشتراکگذاری ،خالقیت و آموزش بسیار کارکردهای با
اهمیتی تلقی میشوند .ما به سمت جوامع دانشبنیانی حرکت میکنیم که سرمایه دانش یک
سازمان به طور فزایندهای مزایای رقابتیاش را تعیین میکند؛ بنابراین ،فناوری اطالعات به سازمانها
کمک میکند تا به مدیریت منابع دانش باردازدو این سه قابلیت این امر را بسیار تسهیل کرده است.
همدنین کارکرد تقویت روابط اجتماعی میتواند فرصتهای جدیدی را برای بهبود جایگاه بازاری
این صنعتها 9فراهم کنند.
همدنین در تأیید کاردکردهای ارائه شده ،کارکرد سواد رسانهای یكی از کارکردهای تأثیرگذار
در تروی نوآوری از دیدگاه پاسخدهندگان قرار گرفته است .نتای حاصله نشان میدهد که استفاده
از خدمات شبكههای اجتماعی موجب توسعه سواد رسانهای از جمله دانش فنی و محتوایی میشود.
همدنین یادگیری چگونگی توسعه ارتباطات و حفظ حریم خصوصی افراد و قوانین رسمی و
غیررسمی ف ای مجازی از مزیتهای آن محسوب میشود .سیاستگذاران در امر نانوفناوری
میتوانند با تصویب قوانین و مقرراتی به حفظ آثار علمی و حریم خصوصی افراد کمک کنند؛ بدین
معنا که یكی از موانع استفاده از شبكههای اجتماعی درتروی نوآوری در بین نخبگان عدم اطمینان
به اطالعات و حریم خصوصی آنان است .افزایش سواد رسانهای در بین افراد و پایبند بودن به قوانین
و مقررات استفاده از این ابزارها باعث نشر و به اشتراکگذاری اطالعات علمی ازجمله نانوفناوری
خواهد بود.
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