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توسعهی تکنولوژیکی و توسعهی علمی؛ بررسی جامعه شناختی تأثیر اینترنت بر
فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران
نادر رازقی ،1مهدی علیزاده
تاریخ دریافت1631/12/20 :
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تاریخ پذیرش1632/01/21 :

چکیده
اینترنت یکی از ابزارهایی است که امکان مبادلهی اطالعات با بسیاری از همکاران دانشگاهی و پژوهشگران علمی
در سراسر جهان را فراهم میآورد .تحقیق حاضر به تأثیر استفاده از اینترنت در انجام فعالیتهای علمی– پژوهشی
آن ها پرداخته است .این بررسی با استفاده از روش پیمایشی و با انتخاب  161نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه
مازندران به شیوهی نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد متغیّر سواد استفاده از
اینترنت با ضریب تأثیر ( )0/66مهمترین و قویترین پیشبینیکنندهی تغییرات استفاده از اینترنت در فعالیتهای
علمی -پژوهشی در میان اعضای هیأت علمی بوده است و متغیّرهای تسلط بر اینترنت ،امکانات و فرصتها ،ارتباطات
علمی ،نگرش نسبت به اینترنت و موقعیت دانشگاهی به ترتیب در ردههای بعدی اثرگذاری قرار داشتهاند.
واژههای کلیدی :اینترنت ،فعالیتهای پژوهشی ،دانشگاه مازندران.

 -2دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه مازندران

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-12-02

 -1عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (نویسنده مسؤول)

razeghi@umz.ac.ir

 ...............................421فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی دوم ،شمارهی ،2مهر22

مقدمه و طرح مسأله
توسعهی تکنولوژی اینترنت بهعنوان عظیمترین شبکه ارتباطی و اطالعاتی ،بسیاری از
فرایندهای علم و دانش و فعالیتهای علمی و پژوهشی را متأثر ساخته و محیط اطالعات و
ارتباطی نوینی را پیش روی جامعهی جهانی گشوده است .اینترنت برای کاربرانش یک شیوهی
ارتباطی جدیدی را فراهم ساخته که انعطاف در ارتباطات را افزایش و هزینههای آن را نیزکاهش
داده است .این مساله سبب شده است تا مقدار زیادی از اطالعات ،بدون محدودیتهای جغرافیایی
و زمانی مبادله شود (باستانی .)3: 1632 ،یکی از مهمترین امکاناتی که اینترنت برای کاربران فراهم
میآورد امکان تحقیق و تفحص و ارزیابی دادهها است .به نحوی که به تقاضاها و درخواستهای
متکثّر و متنوع کاربران پاسخ میدهد (امام جمعهزاده و همکاران .)1632 ،به جرأت میتوان گفت
این امر در تاریخ بشری با چنین حجمی هیچگاه مهیا نبوده است .بدینسان ،اینترنت با استفاده از
ابزارهای گوناگونش بستری مناسب برای پژوهش و تحقیق و توسعهی علم فراهم آورده است.
اینترنت نه تنها منابع اطالعاتی بسیاری در اختیار پژوهشگران قرار میدهد بلکه ابزاری است که
امکان مبادله و مراودهی اطالعات را میان همکاران دانشگاهی و پژوهشگران علمی در سایر نقاط
جهان فراهم میآورد .بهدلیل تعاملی بودن ،آزادی عمل ارتباطی ،جذّابیت و ...طیف وسیعی از
عالیق افراد را پشتیبانی میکند (نقیب السادات .)1632 ،از اینرو میتوان انتظار داشت که با
افزایش میزان استفاده از این فرصت ،افزایش سطح علمی استادان و اعضای هیأتهای علمی نیز
فراهم آید .با این وجود ،آمارهای موجود حاکی از آن است که بخش عمدهای از وقت مؤثر و مفید
اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تدریس و آموزش اختصاص دارد و
طریقی مشابه میتوان انتظار داشت که استفاده از اینترنت در میان اعضای هیأت علمی دانشگاههای
کشور نیز چندان باال نباشد؟ اگر چنین مطلبی صحّت دارد ،چه عواملی در این وضعیت تأثیر
گذارند و کدام دسته از عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند؟
متأسفانه در باب میزان آگاهی اعضای هیأت علمی از اینترنت و نقش استفاده از اینترنت در
تولیدات علمی و پژوهشهای این گروه تحقیقات چندانی صورت نگرفته است و اکثر محققان
نقش عوامل دیگر را در فعالیتهای پژوهشی و علمی اعضای هیأت علمی برشمردهاند .بدینسان،
سؤال اساسی این تحقیق این است که اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران تا چه حد از امکانات
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اینترنت آگاهی دارند؟ چقدر از این امکانات بهره میگیرند؟ و استفاه از اینترنت چقدر در تبیین
فعالیتهای علمی -پژوهشی اثرگذار است؟

پیشینهی تجربی
تحقیقات انجام شده در باب عوامل مؤثر بر استفاه از اینترنت در فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی دانشگاهها در ایران از سابقهی چندان زیادی برخوردار نیست.
واعظی و نورافروز ( )1631تحقیقی با عنوان «مقایسهی رفتار اطالع یابی اینترنتی؛ مطالعهی
موردی دانشکدهی مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی» انجام دادهاند .یافته نشان داد که
دانش مقدماتی در زمینهی اینترنت فقط تا حدودی از حد متوسط باالتر است و بیشترین استفاده
از اینترنت به ترتیب در منزل و دانشکده صورت میگیرد .نحوهی آشنایی جامعهی آماری با
اینترنت بیشتر از طریق تجربهی شخصی و روش آزمون و خطا بوده است .همچنین مهمترین
هدف استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک در میان اکثر جامعه مورد بررسی فعالیتهای پژوهشی،
روزآمد کردن اطالعات تخصصی و شناسایی منابع تخصصی بوده است.
ابطحی و فعلی ( )1631تحقیقی با عنوان «بررسی میزان مهارت و استفادهی اساتید ،دستیاران
تخصصی و دانشجویان دندانپزشکی از تکنولوژی اطالعات و اینترنت در سال تحصیلی
 1631-1636در دانشکدهی دندانپزشکی مشهد -ایران» انجام دادهاند .مطابق یافتهها  71درصد
استادان در زمینهی  ITمبتدی هستند؛ این رقم در میان دستیاران  16درصد و در میان دانشجویان
 62درصد بود 71 .درصد دانشجویان با بانکهای اطالعات پزشکی آشنایی نداشتند .این رقم در
و میزان مهارت میان استادان و دانشجویان دانشکدهی دندانپزشکی مشهد بیشتر از مطالعات مشابه
بوده است.
پورآتشی و مختارنیا ( )1633در تحقیقی تأثیر استفاده از رایانه و اینترنت را در
فعالیتهای– پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران بررسی کردهاند .طبق نتایج ،مهمترین متغیّرهای تأثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت از
نظر دانشجویان بهترتیب عبارت بودند از :افزایش تعداد رایانهها در گروه آموزشی ،برگزاری منظم
و مرتب دورههای آموزش رایانه در گروه آموزشی و برگزاری منظم و مرتب دورههای آموزش
زبان انگلیسی در گروه آموزشی.
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در کشورهای غربی استفاده از اینترنت موانعی را که در کشور ما با آن روبهرو بوده ،تجربه
نکرده است؛ لذا اینترنت بهسرعت به جنبهای جداییناپذیر از زندگی روزانه بدل شده است.
کیشیدا )1331( 1در مقالهای با عنوان «الگوی تولید در آثار بینالمللی در علوم اجتماعی» اظهار
می دارد که در بسیاری از تحقیقات تالش شده است تا از مقدار مقاالت و ارجاعات برای ارزیابی
فعالیتهای علمی کشورها استفاده شود .تحقیق فوق از خالل استخراج رکوردهای مربوط به
مونوگرافی از میان  170000رکورد  IBSSطی سال های  1337-1332از  70616مورد برای تجزیه
و تحلیل بهره گرفته است .الگوهای توزیع نشان میدهد که شباهت بسیاری میان چهار رشتهی
علمی وجود دارد .هفت کشور آمریکا ،فرانسه ،انگلستان ،آلمان غربی ،ایتالیا ،شوروی و هند
مستعدترین کشورها در علوم اجتماعی هستند .بخش بسیار زیادی از همهی مونوگرافیها در تعداد
کمی از کشورها به چاپ میرسد .بهعنوان مثال ده کشور اول  30-16درصد از کل مونوگرافی
چهار رشتهی علمی را منتشر میکنند .بخش اعظمی از مونوگرافیها با تعداد بسیار کمی از زبانها
مینویسند.
2

فینکن اشتاد ( )1330در مقالهای با عنوان «سنجش عملکرد پژوهشی علوم انسانی» به این نکته
اشاره میکند که علیرغم اهمیت پژوهش در سنت دانشگاههای آلمان ،هیچ مطلبی در خصوص
این مسأله که پژوهش در علوم انسانی در باب چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار بگیرند ،منتشر
نشده است .این تجزیه و تحلیل که گروههای مختلف را برای دورهی  1311تا  1331تحت بررسی
ق رار داده است ،حاکی از تالش بسیار فردی پژوهش در علوم انسانی است .کار گروهی کم و
تألیفات مشترکاندک است.
متفاوتی بر سنجشهای مختلف عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی است .تحلیلهای چند
متغیّری حکایت از آن دارند که اعضای هیأت علمی برای نیل به ترفیع و ارضای حس کنجکاوی
علمی خود دست به انتشار مقاله میزنند .ولی آنهایی که کتاب منتشر میسازند ،میخواهند
تخصصص و خبرگی خویش را نمایش دهند و آنهایی که در جستجوی دریافت طرح پژوهشی از
شورای علمی کشور هستند می خواهند درآمد شخصی خود را افزایش دهند .در میان متغیّرهای
وابسته ،ارزش ترفیع بهتر از هر متغیّری پیشبینی کنندهی خوبی برای انتشار مقاله است.

-Kishida
- Finken Staedt
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ادبیات نظری
با اینکه در حوزهی جامعه شناسی علم اخیراً عالقهی روبه رشدی دربارهی مطالعه چگونگی
استفاده اجتماعات مختلف از اینترنت شکل گرفته و بهویژه اجتماع دانشگاهی در زمینهی ارتباطات
و انتشارات علمی مورد مطالعه قرار گرفته است ،اما با توجه به تازه بودن این حوزهی مطالعاتی در
مقایسه با دیگر حوزههای جامعهشناسی علم ،نظریههای مشخصی که کار ویژهی خود را توضیح
رابطهی اینترنت و فعالیتهای علمی قرار داده باشند ،کمتر به چشم میخورند و میتوان گفت
نظریهپردازی در این حوزه از عمر چندانی برخوردار نیست .با این حال میتوان از میان مطالعات
مختلفی که به این حوزه اختصاص یافتهاست برخی رویکردهای متمایز را شناسایی کرد که در
ادامه به آنها اشاره میشود.
کرانین و اورفلت )1331( 1دربارهی افزایش تمایالت دانشگاهیان برای انتشار یافتههای علمی
خود در قالب فرمتهای اینترنتی مانند وب سایتها و ژورنالهای اینترنتی بحث کردهاند .به
عقیدهی هریسون و استفن ( )1336شبکههای کامپیوتری و روابط اینترنتی در حال تغییر دادن
فرایندهای پژوهش ،تدریس و نشر و دیگر فعالیتهای حرفهای دانشگاهیان است .همچنین برخی
از نظریه پردازان معتقدند که بزرگراه اطالعاتی اینترنت به دانشمندان و دانشگاهیان کمک میکند
تا تولیدات علمی بیشتری داشته باشند .عقیدهی مرسوم این است که استفادهکنندگان شبکههای
الکترونیکی قادر خواهند بود کارهای خود را سریعتر و با کیفیت بهتری ارائه دهند.
بهطور کلی این عقیده که شبکههای کامپیوتری گسترده برای اجتماع علمی ارزشمند هستند ،بر
پایهی فرضیات زیر بنا شده است:
برای هر نوع ارتباطی به حداقل میرسد (از پیام های متنی گرفته تا کنفرانسهای دیجیتالی).
 شبکههای اینترنتی ظرفیت فراهمکردن حجم زیادی از منابع اطالعاتی الکترونیکی را کهمحققان برای انجام طرحهای تحقیقاتی خود به آنها نیازمندند را فراهم میکنند.
 شبکههای اینترنتی دستیابی به ابزارهایی را برای محققان فراهم میکنند که قبالً امکان پذیرنبوده است و

- Cronin and overfelt
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 -شبکههای اینترنتی شرایطی را بهوجود میآورند که در آنها محدودیتهای زمانی و مکانی
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 سطح امکانات و خدمات شبکهی اینترنت در آینده از سطح خدمات دیگر شبکههای ارتباطیفراتر خواهد رفت و این عاملی است که بهویژه اجتماعات علمی را تشویق میکند تا از این
ظرفیت استفاده کنند.

نظریهی دانشگاههای نامریی
هیلتز و تورف )1313( 1معتقدند که عوامل اجتماعی تعیینکنندهی نظامهای ارتباطی شکل
گرفته از طریق کامپیوترها هستند .به نظر آنها دانشمندان از طریق فرایندهایی مانند کنفرانسهای
الکترونیکی به شبکهای از همکاران از طریق «دانشگاههای نامریی »2که برای خود ایجاد میکنند،
دست مییابند .شبکههای ارتباطی شکل گرفته به واسطهی کامپیوترها از این طریق بهعنوان نوعی
تسهیلکنندهی در ایجاد گروههای پژوهشی و تقویت هنجارهای علمی عمل میکنند.

نظریهی شناخت اشتراکی اجتماعی
در برخی از رویکردهای نظری مرتبط با اینترنت به تأثیر اینترنت بر یادگیری اشاره شدهاست.
یکی از نظریههای مطرح در این زمینه نظریهی «شناخت اشتراکی اجتماعی »6است .مطابق این
نظریه استفادهکنندگان اینترنت میتوانند در حالیکه در اجتماع مجازی حاضرند از طریق
اشتراکگذاری دانش خود ،به یادگیری نیز بپردازند .در واقع وقتی که میگوییم شناخت از طریق
اشتراکگذاری حاصل میشود منظور این است که شرکتکنندگان در فضای اینترنت همزمان
درحال به اشتراکگذاری دانش خود با دیگران و یادگیری از آنها هستند (براون و کول 2000 ،و

مدل ارتباط گرایی

1

مطابق مدل ارتباط گرایی که بر تأثیر اینترنت بر یادگیری تأکید میکند ،فرایند یادگیری زمانی
آغاز میشود که فرد به یک اجتماع (معموالً علمی) متصل میشود .از نظر زیمنس )2007( 1یک
اجتماع مجموعهای از حوزه های عالقهی مشابه است که اجازهی تعامل ،اشتراک و گفتگوی متقابل
1

- Hiltz and Turoff
- Invisible colleges
- Socially shared cognition
4
- Connectivism
5
- Siemens
2
3
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را به افراد میدهد .کاپ و هیل )2003( 1معتقدند اجتماع علمی اینترنتی میتواند زمینهی دستیابی
به دانش ذخیره شده در قالب دیجیتال 2را فراهم کند .یادگیری و کسب دانش در مدل ارتباطگرایی
از طریق حفظ ارتباطات در اجتماع علمی ،برقراری ارتباط میان حوزههای اطالعاتی مختلف و
فرایندهای تصمیمگیری اتفاق میافتد (زیمنس.)2007 ،
اگرچه ارتباطگرایی تنها محدود به اینترنت نیست ،توسعهی اینترنت و بهویژه شکلگیری
اجتماعات علمی اینترنتی و رونق انتشارات اینترنتی نقش مهمی در توسعهی این مدل داشتهاند.
مطابق نظریهی لورک و همکاران ( )2006یکی از فواید کلیدی اینترنت توانایی برقراری ارتباط
مستقیم با متقاضیان خدمات و بهعبارتی ،کاستن از واسطهها در انتقال و ارائهی اطالعات سازمان یا
مؤسسه (آموزشی و غیره) است .همچنین لورک و همکاران ،به «فضای خدمات رسانی ارزان» که
اینترنت فراهم میکند ،توجه دارند .این دو ویژگی ،از جمله عوامل اساسی در افزایش استفاده و
کاربری از اینترنت است.

دیدگاه کاربردها و کامیابیها

3

مطابق این دیدگاه انگیزههای روانی -اجتماعی افراد را وا میدارد تا به نیازهای مشخصی پاسخ
دهند ،بههمین دلیل این دیدگاه بهجای طرح این سؤال که چگونه استفاده از رسانههایی مانند
اینترنت بر استفاده کنندگان تأثیر میگذارد؟ این پرسش را مطرح میکند که چگونه نیازهای اساسی
استفاده کنندگان بر انتخابهای رسانهای آنها تأثیر میگذارد .همچنین در این دیدگاه بر این نکته
تأکید میشود که انتخابهای رسانهای افراد تحت تأثیر نیازهای مشخصی مانند سرگرمی ،تفریح،
ارتباط اجتماعی ،هویتیابی ،کسب اطالعات و  ...است (روبین 2002،و چو و همکاران.)2006،
ارائه دادهاند که به  1دسته تقسیم میشود:
 نیازهای شناختی :7برای کسب اطالعات ،دانش و فهم بهتر. -نیازهای عاطف  :تجربیات لذت جویانه ،زیبایی شناسانه و احساسی.

1

- Kop and Hill
- Digital format
3
- Uses-and-gratification
4
- Cognitive needs
2
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 نیازهای انسجام شخص :تجربیات افزایش اعتماد به نفس ،ثبات شخصیتی و تثبیت پایگاهشخصی.
 نیازهای انسجام اجتماعی :1برقراری تماس با خانواده ،دوستان و جهان. نیازهای گریز از واقعیت :2برای کاهش تنش و اضطراب.بهنظر میرسد که اینترنت تا حدّ زیادی بخشی از نیازهای فوق را برآورده میکند .برخی از
محققان نظیر چن و ولز )1333( 6در همین زمینه به نیاز به اطالعیابی و یا آنچه به عنوان کامیابی
یادگیری 7شناخته میشود ،و ارتباط آن با استفاده از اینترنت بهعنوان محلی برای یادگیری اشاره
کردهاند.

چارچوب نظری
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در تولیدات
علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه است ،هیچکدام از نظریات فوق به تنهایی قدرت تبیین موضوع
را ندارد و بههمین علت از چهارچوب مفهومی ترکیبی برای تبیین مسأله تحقیق بهره گرفته شده
است.
در این تحقیق چند دسته متغیّر که با هم ،بر متغیر وابسته یعنی فعالیت علمی و پژوهشی
استادان تأثیر میگذارند ارائه و روابط میان آنها و میزان تأثیرشان بر فعالیت علمی مورد مطالعه و
برررسی قرار میگیرد .این ویژگی ها را میتوان این گونه بر شمرد:
 -1ویژگیهای فردی شامل سن ،جنس ،وضعیت استخدامی ،رتبهی علمی ،سن اخذ مدرک که
 -2ویژگیهای اجتماعی که طبقه فرد و محل تولد وی را در بر میگیرد.
 -6ویژگیهای ساختاری اجتماعی شامل استفاده از اینترنت در محل کار ،میزان فعالیت علمی و
پژوهشی ،دسترسی به کتب و مجالت ،وجود تشویق در محل کار؛
 -7ویژگیهای ارتباطی شامل عضویت در هیأت تحریریه مجالت ،انجمنهای علمی و شرکت در
مجامع علمی.
1

- Personal integrative needs
- Escapist needs
3
- Chen and wells
4
- Learning gratification
2
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فرضیهها
فرضیههای تحقیق حاضر از این قرارند:
 میان میزان ارتباطات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران و میزان استفادهی آنان ازاینترنت در فعالیتهای پژوهشی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
 میان سواد استفاده از اینترنت و استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی اعضای
هیأت علمی دانشگاه مازندران رابطهی مستقیم و معناداری وجود دارد.
 میان موقعیت دانشگاهی و استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی اعضای هیأت
علمی دانشگاه مازندران رابطهی مستقیم و معنادار وجود دارد.
 میان تسلط بر اینترنت و استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی اعضای هیأت
علمی دانشگاه مازندران ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
 میان امکانات و فرصتها و استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی اعضای هیأت
علمی دانشگاه مازندران ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.

 رابطه ی مستقیم و معناداری میان نگرش نسبت به اینترنت و و استفاده از اینترنت در
فعالیتهای علمی -پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه مازندران وجود دارد.

روش شناسی
روش تحقیق حاضر از نوع پیمایش عرضی -مقطعی بوده است که در آن برای گردآوری
دادهها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است .جامعهی آماری این تحقیق متشکل از کلیهی
اعضا  670نفر است و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  167نفر برآورد گردید .اما از آنجا
که پیشبینی میشد برخی پرسشنامهها ناقص تحویل داده شود یا بخشی از آنها مفقود شود ،از
این رو تعداد  110پرسشنامه توزیع شد و پس از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش ،نهایتاَ
 161پرسشنامه مورد تحلیل نهایی قرار گرفت .روش نمونهگیری در این تحقیق خوشهای چند
مرحلهای بوده است .در این تحقیق ،در مرحلهی اول دانشگاه مازندران به دانشکدههای مختلف
تقسیم شد و سپس از میان دانشکدههای مختلف ،برخی از گروهها به روش بهطور تصادفی ساده
انتخاب گردیدند و از میان گروههای منتخب ،نیز تعداد نمونه با تناسب تعداد اعضای هیأت علمی
و از طریق روش تصادفی ساده ،برگزیده شدند و مورد پرسش قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل
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اطالعات جمعآوری شده ،با استفاده از نرم افزار  Spssاز روشهای آماری توصیفی و استنباطی
استفاده شده است .همچنین ،در این تحقیق از روشهای استاندارد سازی و همارز کردن نیز
استفاده شده است.

تعریف نظری و عملیاتی متغیّرها
 متغیّر وابستهمتغیّر وابستهی تحقیق حاضر «میزان استفاده از اینترنت در عملکرد پژوهشی» است .در تحقیق
حاضر ،بر اساس نظرخواهی از صاحبنظران و اندیشمندان از ضابطههای چندگانه برای
اندازهگیری عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی استفاده شده است و سپس از پاسخگویان
خواسته شده است که میزان استفادهی خویش از اینترنت را در فعالیتهای ذکرشده ،مشخص کنند.
 متغیّرهای مستقل -4تسلط بر اینترنت
میزان تسلط بر اینترنت حاکی از توانایی هر یک از اعضای هیأت علمی برای استفاده از
اینترنت است .در این تحقیق برای سنجش میزان تسلط اعضای هیأت علمی بر اینترنت از پاسخگو
خواسته شده تا مشخص کند از کدامیک از امکانات اینترنت استفاده کرده است .این موارد عبارت
از بانکهای اطالعاتی ،وب جهانگستر ، 1کنفرانسهای علمی ،پروتکل انتقال فایل ( )FTPو
تل نت 2بوده است .سپس ،امکانات پایهای اینترنت آورده شده است و از پاسخگویان خواسته شده
که تناوب استفاده از اینترنت را مشخص کنند.
در این تحقیق سواد استفاده از اینترنت به مفهوم داشتن اطالعات پایه برای استفاده از امکانات
اینترنت تعریف شده است .برای سنجش میزان سواد اینترنتی اعضای هیأت علمی از مقیاس محقق
ساخته ،بهره گرفته شده و با طرح  1پرسش میزان تسلط پاسخگویان بر اینترنت و زبان انگلیسی
سنجیده شده است.

-World Wide Web
-Telnet

1
2
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 -3مشکالت در استفاده از اینترنت
استفاده از اینترنت در کشور ما با مشکالتی مواجه است که میتواند در تولیدات علمی اعضای
هیأتهای علمی دانشگاهها مؤثر باشد .بنابراین از پاسخگویان خواسته شده است تا نظر خویش در
باب اینکه مشکالت مختلف تا چه حد دسترسی شان به اطالعات مورد نیاز را با مشکل روبهرو
ساخته است ،مشخص کنند.
 -1ارتباطات علمی
بهمنظور سنجش مفهوم ارتباط علمی از پاسخگویان خواسته شده تا عضویت خویش در
انجمنهای علمی داخلی و خارجی و نیز مجامع علمی داخلی و خارجی را مشخص کنند.
 -1امکانات و فرصتها
امکانات و فرصتها حاکی از وجود موقعیتهایی است که بهرهبرداری مناسب از اینترنت را
فراهم می آورد یا مشوّق استفاده از اینترنت از سوی اعضای هیأت علمی است .برای سنجش این
مفهوم از پاسخگویان خواسته شده تا میزان امکانات و فرصتهایی که برای استفاده از اینترنت در
اختیار دارند را مشخص کنند.
 -1نگرش نسبت به اینترنت
برای عملیاتی ساختن این متغیّر ،دو بعد بی اعتمادی به اینترنت و عدم احساس نیاز به استفاده
از اینترنت در نظر گرفته شدهاند.
 -1موقعیت دانشگاهی
برای سنجش این مفهوم از وضعیت استخدامی ،رتبهی علمی ،سابقهی کار با عنوان هیأت

یافتهها
در این بخش ابتدا مروری بر نتایج توصیفی تحقیق خواهیم داشت و سپس نتایج تحلیلی ارائه
خواهد شد:
 13 -1درصد پاسخگویان ،کار کردن با اینترنت را خودشان از روی کتاب یا مجله آموختهاند.
دوستان و همکاران نیز منشأ آموختن اینترنت در میان  61/3درصد پاسخگویان بودهاند.
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 11/26 -2ساعت کار در هفته در اتاق محل کار ،بیشترین میزان استفاده از اینترنت در میان
اعضای هیأت علمی پاسخگوی تحقیق بوده است.
 -6پاسخگویان این تحقیق به طور متوسط  1/6ساعت در هفته از سایتهای فارسی زبان و 12/1
ساعت در هفته از سایتهای انگلیسی زبان بهره جستهاند.
 66/6 -7درصد از پاسخگویان هر روز ایمیلهای خود را چک می کنند 13/6 ،درصد به ندرت،
 16/3درصد چند بار در هفته 16/3 ،درصد چند بار در ماه این کار را انجام میدادهاند.
 62/7 -1درصد از پاسخگویان با بانکهای اطالعاتی  13درصد با وب جهانگستر و  11/6درصد
با کنفرانسهای علمی آشنایی دارند و از آن در فعالیتهای علمی– پژوهشی خویش بهره جستهاند.
جدول شمارهی یک -آزمون مقایسه میانگین متغیّرهای تحقیق با متغیّر وابسته ( تحلیل واریانس )
متغیر مورد
بررسی
گروههای سنی

تسلط بر اینترنت
نگرش نسبت به
اینترنت

امکانات و
فرصتها

 20تا  70سال
میان 71تا 60سال
باالی  61سال
پایین
متوسط
باال
پایین
متوسط
باال
پایین
متوسط
باال
پایین
متوسط
باال

2/13
2/76
2/21
2/23
2/12
2/10
2/20
2/17
6/0
2/21
2/10
2/30
2/11
2/61
2/31

F

611

6/33

0/02

611

1/16

0/000

611

6/11

0/000

611

1/26

0/000

611

1/67

0/000

نتایج آزمون تحلیل واریانس نکات زیر را نشان میدهد:
 -1دادههای جدول شمارهی یک بیان میکنند که از نظر استفاده از اینترنت در تولیدات علمی در
میان گروههای سنی متفاوت اختالف معنیدار وجود دارد .مقدار آمارهی آزمون در سطح معنی
داری  0/02نشان از وجود این اختالف معنیدار در میان گروههای سنی متفاوت دارد .مقدار
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ارتباطات علمی

گروهها

میانگین
گروهها

درجهی
آزادی

آمارهی آزمون

سطح
معنیداری
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میانگین در گروه  20تا  70سال برابر با  2/13بوده است که بیشترین مقدار خود را در مقایسه با
دیگر گروهها برخوردار بوده است.
 -2در مورد میانگی ن استفاده از اینترنت در تولیدات علمی بر حسب تسلط بر اینترنت نزد
پاسخگویان نیز اختالف معناداری به چشم میخورد .مقدار آمارهی آزمون در سطح معناداری
 0/000نشان از آن دارد که تسلط بر اینترنت بر استفاده از اینترنت در تولیدات علمی آنان تأثیرگذار
بوده است .بنابراین افرادی که تسلط بیشتری بر اینترنت دارند ،بیشتر از آن در تولیدات علمی
خویش بهره میجویند.
 -6از سوی دیگر ،ارتباطات علمی توانسته است میزان استفاده از اینترنت در تولید علمی را تحت
تأثیر قرار دهد .مقدار آمارهی  Fدر سطح معناداری  0/000حاکی از آن است که میان گروههای
مختلف پاسخگویان ،تفاوت معنادار از لحاظ میانگین استفاده از اینترنت در تولیدات علمی وجود
دارد .این میانگین از  2/21در گروه پاسخگویان دارای ارتباطات علمی پایین تا  2/30در گروه
پاسخگویان دارای ارتباطات علمی باال افزایش یافته است .میتوان نتیجه گرفت افرادی که
ارتباطات علمی باالتری داشتهاند از اینترنت بیشتر در تولیدات علمی خویش بهره میگیرند.
 -7نتایج آزمون مقایسه میانگینها حاکی از آن است که امکانات و فرصتها توانسته است بر
میزان استفاده از اینترنت در تولیدات علمی تأثیر بگذارد .مقدار آماره آزمون در سطح معناداری
 0/000نشان از آن دارد که امکانات اعضای هیأت علمی بر میزان استفاده از اینترنت در تولیدات
علمیشان تأثیرگذار نبوده است.
در مجموع می توان این گونه بیان داشت که میانگین استفاده از اینترنت در میان اعضای هیأت
علمی بیشتری دارند ،از تسلط بیشتری بر اینترنت برخوردار و امکانات و فرصتهای بیشتری
برای بهرهگیری از اینترنت داشتهاند.
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تحلیل رگرسیونی تبیین استفاده از اینترنت در فعالیتهای پژوهشی
در این تحقیق برای تعیین اثر متغیّرهای مستقل از روش رگرسیون چند متغیّره جبری (همزمان)
استفاده شده است که در آن تمامیمتغیّرهای مستقل تحقیق (شامل موقعیت دانشگاهی ،تسلط بر
اینترنت ،سواد استفاده از اینترنت ،ارتباطات علمی ،نگرش نسبت به اینترنت و امکانات و
فرصتها) بهطور همزمان وارد معادله میشوند.
جدول شمارهی دو -ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده میزان استفاده از اینترنت در فعالیتهای پژوهشی
sig

t

Beta

B

متغیّر

0/0000
0/000
0/000

-16/07
-1/17
6/13

0/71
0/66
0/60

1/13
0/13
0/17

سواد استفاده از اینترنت
تسلط بر اینترنت
امکانات و فرصتها

0/000

7/66

0/27

0/73

ارتباطات علمی

-2/33
-2/61

0/21
0/12

0/66
0/26

نگرش نسبت به اینترنت
موقعیت دانشگاهی

0/000
0/002
Adjusted R Square = 1/12
(ضریب تعیین تعدیل شده)

 =1/14ضریب همبستگی()R

 =1/11ضریب تعیین()R2

دادههای جدول شمارهی دو نشان میدهد که ضریب همبستگی چند گانه ( )Rمعادل 0/31
محاسبه شده که نشان میدهد  6متغیّر موقعیت دانشگاهی ،تسلط بر اینترنت ،سواد استفاده از
استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی ارتباط و همبستگی دارند .ضریب تعیین ()R2
معادل 0/66محاسبه شده است ،یعنی حدود  66درصد از تغییرات استفاده از اینترنت در
فعالیتهای علمی -پژوهشی از طریق متغیّرهای  6گانه مذکور توضیح داده میشود و 67درصد
باقیمانده متعلق به عوامل دیگری است که خارج از این بررسی هستند .نسبت  Fمشاهده شده
مبنی بر آزمون معنیداری ضریب تعیین معادل 161/62محاسبه شده است که در سطوح بسیار
باالی آماری معنی دار است ( .) sig =0/000ضرایب تأثیر استاندارد موجود در جدول شمارهی دو
نشان میدهد که متغیّر سواد استفاده از اینترنت با ضریب تأثیر رگرسیونی (،)Beta = 0/71
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قویترین پیشبینیکننده استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی است .و پس از آن به
ترتیب متغیّرهای تسلط بر اینترنت ،امکانات و فرصتها ،نگرش نسبت به اینترنت و موقعیت
دانشگاهی قرار دارند.

تبیین رگرسیون چند متغیّره نگرش نسبت به اینترنت
جدول  3شمارهی سه -ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده نگرش نسبت به اینترنت
sig

Beta

B

متغیّر

0/06

0/10

0/11

ارتباطات علمی

0/000

0/12

0/03

سواد استفاده از اینترنت

1/13
(ضریب تعیین تعدیل شده)

= Adjusted R Square

 =1/41ضریب همبستگی()R

 =1/13ضریب تعیین()R2

بر اساس دادههای جدول شمارهی سه ،ضریب همبستگی چند گانه ( )Rمعادل  0/67محاسبه
شده است .این مطلب بیان کنندهی آن است که دو متغیر سواد استفاده از اینترنت و ارتباطات علمی
بهطور همزمان  0/67با نگرش نسبت به اینترنت ارتباط و همبستگی دارند .ضریب تعیین ()R2
معادل  0/12محاسبه شده است ،یعنی حدود  12درصد از تغییرات نگرش نسبت به اینترنت ،از
طریق متغیّرهای دوگانه مذکور توضیح داده میشود و  33درصد باقی مانده متعلق به عوامل
ضریب تعیین معادل 16/61محاسبه شده است که در سطوح بسیار باالی آماری معنیدار است
( .) sig =0/000ضرایب تأثیر استاندارد موجود در جدول نیز نشان میدهند ،که متغیّر سواد استفاده
از اینترنت با ضریب تأثیر رگرسیونی ( ،)Beta= 0/12قویترین پیشبینی کننده نگرش نسبت به
اینترنت است که نسبت به متغیّر ارتباطات علمی با ضریب استاندارد رگرسیونی (،)Beta= 0/10
قدرتپیشبینی بیشتری دارد.

] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-12-02

دیگری است که خارج از این بررسی هستند .نسبت  Fمشاهده شده مبنی بر آزمون معنیداری

 ...............................411فصلنامهی مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی دوم ،شمارهی ،2مهر22

رگرسیون یک متغیّره تبیین متغیّر تسلط بر اینترنت
جدول شمارهی چهار -ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده تک متغیّره تسلط بر اینترنت
sig

t

Beta

B

متغیر

0/000

3/33

0/71

0/61

سواد استفاده از اینترنت

1/42
(ضریب تعیین تعدیل شده)

= Adjusted R Square

 =1/11ضریب همبستگی()R

 =1/21ضریب تعیین()R2

دادههای جدول نشان میدهد ،ضریب همبستگی چندگانه ( )Rمعادل  0/71محاسبه شده است.
این مطلب بیان کنندهی آن است که متغیر سواد استفاده اینترنت  0/71با تسلط بر اینترنت ارتباط و
همبستگی دارند .ضریب تعیین ( )R2معادل 0/20محاسبه شده است ،یعنی حدود  20درصد از
تغییرات تسلط بر اینترنت ،از طریق متغیّر سواد استفاده از اینترنت مذکور توضیح داده میشود و
 30درصد باقیمانده متعلق به عوامل دیگری است که خارج از این بررسی هستند .نسبت

F

مشاهده شده مبنی بر آزمون معنیداری ضریب تعیین معادل  10/06محاسبه شده است که در
سطوح بسیار باالی آماری معنیدار است (.) sig =0/000
در نمودار شمارهی یک تحلیل مسیر میزان استفاده از اینترنت در فعالیتهای علمی -پژوهشی
به نمایش گذاشته شده است.

علمی
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بحث و نتیجهگیری
اینترنت از زمان ورود خویش به ایران روندی عجیب و پرنوسان را پشت سر گذاشته است.
عدهای مانند هر پدیدهی مدرن دیگری روند مخالفت را برگزیدند و دامنهی برخورد خویش را از
کاهش سرعت تا فیلترینگ سایتها برگزیدند .برخی دیگر نیز اینترنت را پل جهش ملت
میدانستند و بهدنبال کاهش مشکالت در بهرهگیری از آن بودند.
بدین سان بهنظر میرسد که وضعیت اینترنت در ایران بیش از هر پدیدهای تابع برخوردهای
سیاست و اجتماع بوده است .ناگفته پیداست که این برخوردها با اینترنت در حوزهی علم نیز
تأثیرات خود را بر جای خواهد گذارد .مشکالت بهرهگیری از اینترنت سبب میگردد تا بخشی از
پژوهشهای علمی با محدودیت روبهرو شوند و به سان فرزندان ناقص الخلقه متولد گردد .در این
تحقیق ،سعی بر این بوده است تا عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در میان اعضای هیأت علمی
دانشگاه مازندران مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای بهره گیری بیشتر از این ابزار مهم
علمی در اختیار مسؤوالن و سیاست گذاران قرار دهد.
تحلیل یافتهها نشان میدهد هرچه روابط علمی فرد افزایش یابد ،میزان استفاده وی از اینترنت
در فعالیتهای علمی– پژوهشیاش افزایش مییابد ،زیرا در اثر ارتباطات علمی آشنایی فرد با
اینترنت افزایش مییابد و این خود موجب میشود تا فرد ارتباطات خویش را با دیگر پژوهشگران
گسترش دهد و از راه آنان با امکانات دیگر اینترنت آشنا شود .همچنین با افزایش سواد اینترنتی و
نیز آشنایی با امکانات اینترنت میزان استفاده افراد از اینترنت در فعالیتهای علمی– پژوهشی نیز
افزایش مییابد.
علمی– پژوهشی افزایش خواهد یافت .این نتیجه را بیش از هر چیزی میتوان ناشی از عدم وجود
فرصتها زمانی مناسب برای بهرهگیری از اینترنت در میان استادان دارای درجهی علمی پایینتر
دانست .زیرا آنان برای گذران زندگی مجبور هستند واحدهای بیشتری تدریس کنند.
در صورتیکه عضو هیأت علمی نسبت به اینترنت احساس بینیازی کند و به آن اعتماد نداشته
باشد ،گرایشی به استفاده از آن در کارهایش نمییابد و آن را عضوی زائد در بدنهی علم بهحساب
میآورد .این مسأله نشان میدهد هرچقدر امکانات بیشتری برای اعضای هیأت علمی فراهم شود
و موانع استفاده از اینترنت از راه آنان برداشته شود ،بیشتر از آن در فعالیتهای
علمی -پژوهشیشان بهره میگیرند.
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عصر اطالعات ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و اطالعاتی را بر آن داشته است که برای
دسترسی پژوهشگران ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان به اطالعات ،روشهای نوینی را جستجو
کنند .استفاده از فناوریهای اطالعاتی یکی از این شیوهها است .از مهمترین رهاوردهای این
فناوریها ،میتوان به اینترنت اشاره کرد .نتایج تحقیق حاضر و پژوهشهای مشابه تأیید کنندهی
این امر است که اینترنت ابزاری قدرتمند و مؤثر در تدریس و یادگیری در عصر اطالعات
محسوب میشود.
اینترنت تنها یک منبع اطالعاتی نیست بلکه جهانی از انسانهاست .امروزه نیاز به اطالعات
بهعنوان نیاز پنجم بشر به نیازهای اساسی سنتی افزوده شده است .اینترنت بهعنوان یکی از
مهمترین ابزارهای دسترسی به اطالعات توانسته است با گسترش چشمگیر خود در جهان ،در
زمینههای مختلف علمی ،آموزشی و پژوهشی ،کاربردهای فراوانی کسب کند و امکان دسترسی
به اطالعات و منابع مختلف ،متنوّع و روزآمد علمی را در کمترین زمان و با هزینهی کم با سرعت
برای کاربران خود

فراهم سازد.
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