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تقال دانش به  تدوين و ان،نياز براي اتخاذ يندهاي موردا جديد ارتباطي و اطالعاتي همة فر فناوريهاي،اينترنت :چكيده

يندهاي سازماني موردنظر بخشي از امجموعه فر.  آموزشي و پژوهشي را متأثر ساخته است ـويژه در سازمانهاي علمي
ملموس سازمان است كه براي ناطور خالصه داراييهاي نامرئي و  سرماية فكري به. سرماية فكري در هر سازمان است

 نفر 70در مقاله حاضر كه برگرفته از نتايج يك پيمايش با حجم نمونة . ودش كار گرفته مي رسيدن به اهداف سازماني به
  شده با توجه به اصول نظري مطرح.  شده استايران بررسي اينترنت بر نخبگان در دانشگاه علم و صنعت فناورياست، اثر 

 هر چند ،يك دانشگاه باشدتواند عامل اساسي در رشد نخبگان  مندي از اينترنت در قالب دسترسي و مصرف آن مي بهره
توانند وضعيت متفاوتي نسبت به يكديگر داشته  دانشگاههاي مختلف به لحاظ سطح سرماية انساني و سرماية ارتباطي مي

ترين شاخصهاي پيشرفتهاي آموزش عنوان يكي از مهم بهاستفاده از آن سطح دسترسي به اينترنت و ،باشند، از سوي ديگر
  .شودميو پژوهش تلقي 

  

ت علمي، دانشگاه علم و صنعت، آموزش ئ هييجايگاه اينترنت، اعضا :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .1

 دسترسي به اين اطالعات در سراسر دنيا از برايحجم روزافزون منابع اطالعاتي و نياز شديد افراد 
هاي  دن شبكه موجب به وجود آم،اي از سوي ديگر انگيز ارتباطات رايانه سو و دنياي شگفت يك

ها،  ترين شبكه ترين و عمومييكي از بزرگ. المللي شده است اي در سطح بين گوناگون و بزرگ رايانه
 1960شروع و گسترش شبكه اينترنت به اواخر دهة . است  1المللي موسوم به اينترنت شبكه بين

 ـدود و خاص بود اي بين چند شبكة كوچك و تعداد كاربران مح  زماني كه ارتباط شبكهـميالدي 
اكنون اين ارتباط بين هزاران هزار شبكه كوچك و بزرگ وجود دارد و بيش از . گردد بازمي
پذيري قوانين  سادگي و انعطاف. هستندهاي موجود دنيا به اين شبكه متصل   از رايانه000/000/120

گير شدن آن شده  و قراردادهاي موجود در شبكه و نحوة اتصال و استفاده از آن سبب وسعت و همه
عنوان زيربناي ايجاد شبكه اينترنت قوانين و قراردادهاي پايدار و قوي كه بهكه بايد اشاره كرد . است

شود و در  هاي خصوصي از اين زيرساخت الهام گرفته مي مطرح هستند، در ساخت و ايجاد شبكه
 با ،ترتيب بدين. يافت د اي نه چندان دور پيوستن شبكه خصوصي به شبكه جهاني تحقق خواه آينده

هاي گوناگون و متنوع به شبكه جهاني گستردگي، تنوع و اهميت شبكه مادر احساس  پيوستن شبكه
هاي موجود در اقصي نقاط دنيا به يكديگر بدون   اينترنت از ارتباط و اتصال شبكه،در واقع. شود مي

تواند از  ها به يكديگر مي بكهاين ارتباط و اتصال ش. هيچ محدوديت جغرافيايي تشكيل شده است
اي يا كليه خطوط مخابراتي قابل مطرح  طريق كابلهاي مخابراتي، فيبرهاي نوري، آنتنهاي ماهواره

  .هاي خصوصي و عمومي بزرگ يا كوچك خواهد بود صورت پذيرد كه نتيجه آن شبكه
 را در منزل يا شان  امور روزمرهبيشترقدري است كه مردم ه وسعت و گستردگي شبكه اينترنت ب

امروزه اموري چون تجارت، تبادل اطالعات، گفتگو، . دهند محل كار از طريق اين شبكه انجام مي
 ،در واقع. پذيرد همگي از طريق اين شبكه صورت مي... آموزش، ارسال و دريافت الكترونيكي پيام و

كه حضور   به طوري،استو استفاده آسان به آن يكي از مزاياي اين شبكه دسترسي كه توان گفت  مي
توزيع، انتقال اطالعات و . شود فيزيكي در يك محل مشخص و ثابت مانع دسترسي افراد به آن نمي

رساني از اين طريق نه تنها باعث دسترسي سريع و آسان به اطالعات و منابع شده است، بلكه  اطالع
ها در  ترين شبكه ارترين و جذابتا از پرطرفداست انواع منابع اطالعاتي و تنوع موضوعات سبب شده 

  .دنيا محسوب شود
 گوناگوني و تنوع ،شود مندي به شبكه اينترنت مطرح مي  جذابيت و عالقهخصوصآنچه در 

 بلكه استفاده ،الزم براي آن نخواهد بود هاي مختلف است، اما اين شرط كافي و موضوعات در زمينه
نشدن در اين  نظر و گم سان به اطالعات مورددرست و چگونگي تنظيم آن براي دسترسي سريع و آ

____________________________________________________________________ 
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 تحقيقات بسياري در ممالك زمينهدر اين . ]1[مندي را دو چندان كرده است شبكه هيجان و عالقه
ليكن در كشور ما به اين مقوله توجه . ]2و7[ دانشگاههاي مختلف صورت گرفته استدرمختلف و 

ت علمي چند دانشگاه ايران ئ هيينترنت توسط اعضاط با كاربرد ايتباراده است، هر چند در شكافي ن
  . مطالعاتي انجام شده است

ثر در استفاده از منابع الكترونيكي ؤ عوامل مدر خصوص 1381 در سال ]8[حياتي و ستوده
ت علمي دانشگاههاي شيراز و علوم پزشكي شيراز با تأكيد بر شبكه ئ هيياطالعات در ميان اعضا
اند تا به روش پيمايشي و در اين مقاله نويسندگان كوشيده. اندبررسي كردهي اينترنت و ديسكهاي نور

ها با استفاده از آزمونهاي آماري توصيفي و استنباطي، عوامل انگيزشي و بازدارنده در استفاده از رسانه
 هاي اين يافته. بررسي كنندرا ت علمي دانشگاههاي شيراز و علوم پزشكي شيراز ئ هيي اعضااز سوي

است كه در استفاده از اين دو رسانه شبكه اينترنت و ديسكهاي نوري عواملي  دهنده آن مقاله نشان
موانع . چون درجه علمي، ميزان آشنايي با رايانه و نيز آموزش استفاده از اين منابع دخالت دارند

عاتي مرتبط بوده استفاده از اين منابع به دو دسته عوامل فردي و عوامل ناشي از نظام اطال ردموجود 
 آشنايي و نياز به آموزش بيشتر در بين كاربران و نيز مسئله كمبود نامشكالت فردي شامل . است

 . وقت در هر دو گروه مطرح بوده است

ت علمي دانشگاههاي ئ هييباره ميزان استفاده اعضا  در1382 در سال ]9[پورحياتي و شريف
 نيز بررسي ميزان آنهاهدف .  انجام دادندپژوهشيرنت خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر از اينت

استفاده از اينترنت در دانشگاههاي خليج فارس و علوم پزشكي بوشهر با توجه به متغيرهايي مانند 
بررسي عوامل مذكور شاخصهايي را در . درجه، مرتبه علمي، سابقه تدريس و جنسيت بوده است

  از تا ندكن فراهم را شرايطي و ابزار آنها به توجه با تا تاس داده قرار دانشگاه دو مديران اختيار

  .عمل آيده صورت بهينه استفاده به عمل آمده در زيرساختهاي اطالعاتي ب هب تالشهاي و گذاريهاسرمايه
استفاده از اينترنت توسط معلمان و دانشجويان دانشكده مهندسي و درباره اي   در مطالعه]10[ماهاجان

 درصد معلمان و 7/46 نتيجه اينكه  ودكر بررسيگاه شاهد بغات سينگ شهر پنجاب تكنولوژي دانش
 درصد پاسخگويان در اين دانشكده 90حدود . كردند  درصد دانشجويان هر روز با اينترنت كار مي7/36

  عنوان موتور جستجو استفادهه  بYahoo از سايت همچنين، آنها. كردندمياز اينترنت استفاده 
 درصد از امكانات موجود 7/36 و ندصورت كامل از آن رضايت داشته  درصد ب7/31و فقط دند كرمي

  .دانشكده رضايت داشتند
 انساني و سرماية   تأثير اينترنت بر افزايش سرمايةدر خصوص 1387 در سال ]11[منتظرقائم 

اي برگزيده و دكتري در دانشگاههدوره كارشناسي ارشد ت علمي و دانشجويان ئارتباطي اعضاي هي
مندي از اينترنت عاملي در رشد  ، بهرهبوددر اين پژوهش كه مبتني بر اصول نظري . بررسي كرد
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د كه دانشگاههاي اد  از پژوهش نشان ميدست آمده،ه بو نتايج شد سرماية فكري يك سازمان دانسته 
ر دارند و سطح ارتباطي وضعيت متفاوتي نسبت به يكديگ   سرماية انساني و سرمايةاز نظرمختلف 

ترين متغيرهاي مستقل تحقيق، بر سرماية  دسترسي به اينترنت و نيز مصرف اينترنت، به عنوان اصلي
  .دارد) مثبت و مستقيم( معنادار رثاآانساني و سرماية ارتباطي در كل جامعه آماري 

 تأمين نيازهاي گيري از اينترنت و امكانات آن به منظور  عواملي كه در بهرهدرباره ]12[نژاد  نيك
محدوديت : ند ازابرخي از اين عوامل عبارت. تبررسي كرده اساي دارند  اطالعاتي نقش بازدارنده

  .و اينترنت ظرفيت خطوط مخابراتي، ناآشنايي با امكانات رايانه
ن عضو مركز ابررسي نظرات و نحوة استفادة مشترك« با عنوان پژوهشي ]13[زاده و عبدالهي  محقق
انجام » دانشگاه علوم پزشكي شيراز از مكانات مركز و تأثير آن بر كارهاي پژوهشي اين اعضااينترنت 

نتايج پژوهش نشان داد كه اعضاي مركز به اهميت اينترنت واقف بوده و استفاده از آن را براي . دادند
ه از اين افراد براي گرايش خود به استفاد. اند  دستور كار خود قرار داده دربعضي از امور

  .اند را به عنوان دليل اول انتخاب كرده» دسترسي به اطالعات روزآمد«نترنتاي
 استفاده از اينترنت توسط خصوصاي كه در   با توجه به مطالعه]14[آبادي رضايي شريف

طور گسترده از شبكه  دارد كه روانشناسان دانشگاهي به  بيان مي،روانشناسان استراليايي انجام داد
كنند و بر اين باورند كه اينترنت بر كيفيت  فعاليتهاي روزانه خود استفاده ميدادن اي انجام اينترنت بر

  .و كميت پژوهش آنها تأثيرگذار بوده است
هاي سنتي جستجو و تبادل شيوه در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه اينترنت ]15 [ شيلر

  . ستا اطالعات را در ميان دانشمندان و پژوهشگران متحول كرده
ط با يادگيري الكترونيكي و زيرساختارهاي موردنياز آن در نظام آموزش عالي ارتبا در ]16[غالمي 

 در اين پژوهش به آموزش مهندسي و چالشهاي پيش روي آن پرداخته يو. استتحقيقاتي انجام داده 
ده است؛ در كر و  به زيرساختارهاي اين نوع از آموزش از جمله آزمايشگاه و كتابخانه مجازي اشاره

هاي فني و مهندسي در  كننده آموزشهاي الكترونيكي در رشته برخي از دانشگاههاي ارائه، او نهايت
يي براي بهبود آموزش مهندسي به شيوه الكترونيكي در ايران را ارائه هاايران را ذكر و پيشنهادكشور 

  .ه استدرك
پژوهش توان به  موزش مي كيفيت آيوص آموزش مجازي، روشهاي نوين و ارتقاـدر خص

اي موجود آموزش مجازي و نيز روش ه خصوصيات و معايب روشآند كه در كر اشاره ]17[نيا  شعباني
  .ده استكر براي ارتقاي اين روش مالكهاي تأثيرگذار آن را معرفي ، را بررسي و همچنينOLEنوين 

ر آزمايشگاههاي آموزشي و نقش اينترنت ددرباره اي   در مطالعه]18[پور نيا و توكل شعباني
باره آزمايشگاه از راه دور ارائه   ابتدا اطالعاتي درآنها. اندبررسي كردههاي مهندسي  تحقيقاتي دانشكده
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هاي واقعي با جزئيات همراه با  سازي و كنترل سيستم و سپس، دو قسمت اساسي؛ يعني شبيهكرده 
مشيهاي جديد براي حالت واقعي و  يشها و خطتوضيح داده و در پايان، آزمارا روشهاي اصولي ويژه 

 .اند هكردتوسعه در آينده را ارائه 

االت ؤدر اين بخش به كليات آموزش و پژوهش اشاره شده و در بخش دوم طرح مسئله و س
. در بخش سوم متغيرهاي پژوهش و تعاريف اساسي ارائه شده است. اساسي پژوهش حاضر آمده است

موارد استفاده از اينترنت . استشده شنامه و داليل انتخاب آنها پرداخته االت پرسؤبخش چهارم به س
روش تحقيق در بخش ششم ارائه . دهدت علمي موضوع بخش پنجم را تشكيل ميئ هييتوسط اعضا

 بخش ،باالخره. ها و نتايج پرداخته شده استده است و در بخش هفتم به تجزيه و تحليل دادهش
  . از پژوهش اختصاص داردبدست آمده ائه راهكارهاي مناسب گيري و ارهشتم به نتيجه

 
  االت اساسي اين پژوهشؤطرح مسئله و س .2

و  آموزشبه منظور بهره گيري از آن در ت علمي ئ هييبا توجه به اينكه امروزه اينترنت براي اعضا
نترنت توسط ميزان و چگونگي استفاده از ايمقاله درباره در اين اهميت بسياري يافته است، پژوهش 

 امكانات موجود ي استفاده بهينه و ارتقابراي راهكارهاي الزم ،اين گروه بحث و بررسي و همچنين
  . ه استدش وري بيشتر ارائه  براي بهره

هدف اصلي اين پژوهش بررسي روند جاري جستجوي اطالعات از طريق اينترنت و يافتن 
اهداف ديگر شامل مسائل زير . استبوده  مشكالت مربوط به جستجوي اين اطالعات توسط محققان

  : است
  ؛مطالعه نقش اينترنت در تبادل اطالعات •

 ؛اطالع از درجه آگاهي محققان از اينترنت •

عنوان يك منبع اطالعاتي توسط پژوهشگان در زمينه علم و ه بررسي استفاده از اينترنت ب •

 ؛فناوري

 ؛شوند رو ميه ب نها روآر اينترنت با  جستجوي اطالعات دفراينديافتن مسائلي كه محققان در  •

 . پيشنهاد روشهايي براي بهبود استفاده از منابع اينترنتي •

خصوص در پيشرفتهاي آموزشي و پژوهشي، در اين ه با توجه به پيشرفت روزافزون اينترنت ب
ت ئ هييال اساسي مطرح است كه نقش اينترنت در فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعضاؤپروژه اين س

صورت مطلوب و در حد شايسته از اينترنت ه ت علمي ما بئ هيي و آيا اعضااستمي تا چه اندازه عل
پژوهشها و انجام يافتن استفاده آنها در براي  يا خير؟ ديگر اينكه آيا امكانات الزم كنندمياستفاده 
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 استفاده بهينه و يبرا هدف نهايي ارائه راهكارهاي الزم ،يا خير؟ باالخرهاست آموزشهاي مربوط فراهم 
  : سؤالهاي پژوهش به قرار زير است.وري بيشتر استجود براي بهره امكانات مويارتقا

 كنند؟ ت علمي مورد بررسي از اينترنت استفاده ميئچه تعداد از اعضاي هي •

چند درصد از افراد مورد بررسي، استفاده از اينترنت را براي كسب اطالعات علمي ضروري  •

 دانند؟ مي

ت علمي مورد بررسي و استفادة آنها از اينترنت ئبين ميزان فعاليتهاي علمي اعضاي هيآيا  •

 رابطة معناداري وجود دارد؟

 كنند؟ ت علمي به چه منظورهايي از اينترنت استفاده ميئاعضاي هي •

ت علمي از تأثير استفاده از اينترنت در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي ئ هييارزيابي اعضا •

 خود چيست؟ 

 ؟استت علمي در حد مطلوب ئ هيي براي اعضا آيا امكانات اينترنت در دانشگاه •

 ا باشد؟هآموزش در دانشگاهبراي تواند وسيله خوبي آيا اينترنت مي •

  

  متغيرهاي پژوهش و تعاريف اساسي .3
در فرضيه اول متغير وابسته استفاده از اينترنت و متغير مستقل برقراري ارتباطات علمي و مشاركت 

ط با ابرتت علمي از اينترنت در ائ اعضاي هي در فرضيه دوم متغير وابسته ميزان استفادة. استي فرد
خواهيم بسنجيم كه اعضاي   يعني مي؛استپژوهش و آموزش و متغير مستقل درجه تحصيلي آنان 

در . ت علمي برحسب درجه تحصيلي خود بيشتر در امور آموزش و پژوهش فعاليت دارند يا خيرئهي
يه سوم كه متغير وابسته تمايل اعضا به حضور فيزيكي در كالس و كنفرانسهاي علمي و متغير فرض

ت علمي به ئخواهيم بدانيم كه اعضاي هي  يعني مي؛است آموزش مجازي بارهمستقل نظر آنان در 
دهند يا  شود تمايل نشان مي  در اينترنت برگزار ميWebcamكنفرانسها و كالسهايي كه از طريق 

خواهيم ميزان  در فرضيه چهارم مي. دهند كه در كالس و كنفرانسها حضور داشته باشند يح ميترج
 و ميزان استفاده از اينترنت توسط )متغير مستقل(ت علمي از امكانات دانشگاهي ئرضايت اعضاي هي

  . را بسنجيم)متغير وابسته(ت علمي ئاعضاي هي
هاي بررسي شده و سوابق پژوهشي  مطالعه از نظريهبرخي از شاخصها و معرفهاي انتخاب شده در اين 

  . ]19[ ارائه شده است 2 و 1موجود استخراج و در جداول 
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  با اينترنتارتباطشاخص، ابعاد و معرفهاي متغير مستقل در : 1جدول 

  معرفها  ابعاد  شاخص

ي
رس

ست
د

  

رهاي موجود، نوع افزا طول زمان استفاده، مكان استفاده، كامپيوتر شخصي، نوع نرم
  افزارهاي قابل استفاده، سهولت دسترسي، سرعت نرم

ف
صر

م م
حج

  

  ساعتهاي اتصال به شبكه اينترنت و تعداد اتصالهاي موفق

  اطالعات علمي، تخصصي، خبري، عمومي، عملكرد سازماني: جستجوي اطالعات

، استفاده از منابع اينترنتي، ايجاد انتشار مقاله اينترنتي: توليد و انتقال اطالعات
  دريافت فايل، ذخيره اطالعات/ وبالگ، ارسال/ سايت وب

ره
به

 
ي

ند
م

  

ف
صر

م
  

ف
صر

ع م
نو

  

  شخصي، مسنجرها/ استفاده از ايميل داخل سازمان : برقراري ارتباط

  
 ابعاد و شاخصهاي فردي سرماية فكري: 2جدول 

  شاخصهاي  ابعاد فردي  مفهوم

  ربه و دانش فردي، نگرشهامهارتها، تج  سرماية انساني
  سرمايه فكري

  سرماية ارتباطي
سازمان با درون و بيرون / ميزان، توانايي و ظرفيت ايجاد ارتباط افراد

  سازمان

  
به فرد برجسته و كارآمدي »  نخبه« نخبگان واژه اساسنامه بنياد 4به استناد ماده : نخبگان علمي

 فرهنگ سازي و مديريت ، فناوري،نر ه،گسترش علم شود كه اثرگذاري وي در توليد و اطالق مي
كارآفريني و نبوغ فكري وي در توليد و گسترش دانش و  و هوش، خالقيت، باشد محسوس كشور

. ]20[دشوبه رشد و توسعه علمي و اعتالي جامعه انساني كشور  نوآوري موجب سرعت بخشيدن
كه مقدار مشخصي از ستند همنظور از نخبگان علمي در اين پژوهش آن دسته از پژوهشگران ايراني 

   .اند  داشتهISIهاي پايگاه  وري علمي را برحسب چاپ مقاالت نمايه شده در داده بهره
 و به صور مختلف شامل سخنرانيها، عكسها، مرتبطها و فعاليتهاي بشر  اطالعات با تمام جنبه: اينترنت
   .شود  ميهاال بردن كارايي سازمانعنوان عاملي باعث باه بآنها كه دسترسي به است  نوشتاري  وفيلمها
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منظور از فعاليتهاي علمي در اين پژوهش فعاليتهايي از قبيل تدريس در كارگاههاي : فعاليتهاي علمي
 طرحهاي تحقيقاتي، تأليف و ترجمة كتاب يارهاي بازآموزي، ارائه و انتشار مقاالت، اج آموزشي، دوره

  .ستها و همايشها شركت در سمينارها، كنگرهو 
  

  االت پرسشنامه و داليل انتخاب آنهاؤس .4

االت ؤ مربوط به تناسب سداليلد كه شال طراحي ؤ س18اي با براي اجراي روش پيمايشي پرسشنامه
   : آمده استريزبا پژوهش انجام شده به اختصار در 

  كنيد؟امور پژوهشي و آموزشي خود تا چه حدي از اينترنت استفاده ميدادن براي انجام : سئوال اول
  با توجه به حجم موجود اطالعات آموزشي و پژوهشي در اينترنت، انتظار: ؤالهدف از طرح اين س

طبيعي است .  از اين اطالعات بهره گيردزيادت علمي به مقدار ئرود كه يك نخبه يا يك عضو هيمي
  .اند مفيد باشدتومي كند،اي جهاني فكر و عمل مياين حد در كشف اين مسئله كه محقق تا چه اندازه

استفاده از سايتهاي عمومي، ارسال و دريافت نامه، (امور شخصي خود دادن براي انجام : ال دومؤس
  كنيد؟در هفته تا چه حدي از اينترنت استفاده مي...) گفتگو، خبر و

طور مستقيم به اين پروژه ارتباط ه رغم اينكه امور شخصي يك محقق بعلي: الؤهدف از طرح اين س
 ميزانتواند در كشف شخصيت نخبه در اني ندارد، ليكن حجم استفاده به اين منظور نيز ميچند

  . به اينترنت كمك كندوي اعتماد 
  كنيد؟عنوان آموزش مجازي استفاده ميه تا چه اندازه از اينترنت ب: ال سومؤس

 در كشور ما ،آموزشهاي مجازي در سالهاي اخير در سطح جهاني و همچنين: الؤهدف از طرح اين س
. سازد علوم و فنون را در اقصي نقاط دنيا ممكن ميياين آموزش امكان ارتقا. پيشرفت داشته است

ال سنجش اعتماد ؤهدف از اين س. تواند از اين طريق انجام پذيردآموزش الزم براي پژوهش نيز مي
  .است پژوهش اجرايت علمي به آموزش مجازي در ئيك عضو هي

ات آموزشي يا امكانات موجود در اينترنت تا چه اندازه در پيشرفت يادگيري فرد جزو: ال چهارمؤس
  ثر است؟ؤم

تواند قرار تر از كتابها در اختيار پژوهشگران ميجزوات درسي معموالً سريع: الؤهدف از طرح اين س
  اب ابتداعموماً يك كت. روزتر باشده تواند از مطالب كتاب مربوط ب مطالب آن مي،گيرد، در نتيجه

مندان قرار ه و پس از مدتي تدريس به صورت كتاب در اختيار عالقودشميبه صورت جزوه تهيه 
  . دهدتواند نشان ميهنگاماين سئوال عالقه نخبه را به مطالب آموزشي و پژوهشي ب. گيرد مي
  دانيد؟حضور فيزيكي استاد در كالس درس را تا چه اندازه مفيد مي: ال پنجمؤس
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بعضي از دانشجويان و محققان حضور فيزيكي استاد در كالس را كامالً : الؤطرح اين سهدف از 
از سوي . تواند جاي استاد را در كالس بگيرددانند و معتقدند كه آموزش مجازي هرگز نميضروري مي

. دكند كه تا حدي اين نقصيه را برطرف ميكر استفاده Online از كالسهاي نتواديگر، در اينترنت مي
تواند جايگزين تدريس  و خواندن مطالب مييستبرخي ديگر نيز معتقدند اين حضور اساساً ضروري ن

ت علمي در اين زمينه بوده ئ هيي اعضاياهال، جويا شدن از نظرؤاين سطرح هدف از . استاد شود
  .  آينده دانشگاههاي كشور ما خواهند بودانادتاست، چرا كه اكثراً اين نخبگان اس

تواند   دانشگاههاي كوچك ميي چه حد تهديدي براي بقاتانظر شما آموزش مجازي  به: ششمال ؤس
  باشد؟

با توجه به اينكه آموزشهاي مجازي غالباً توسط دانشگاههاي بزرگ و با هزينه : الؤهدف از طرح اين س
باشد چرا كه  دانشگاههاي كوچك يتواند تهديدي براي بقاشود، اين مسئله مينازل طراحي و اجرا مي

توانند با دانشگاههاي بزرگ  امكانات نمياز نظر شهرت دانشگاهي و چه از نظراين دانشگاهها چه 
 حجم استفاده از اين ،تواند در طراحي و همچنين نخبگان ميديدگاههايجويا شدن . رقابت كنند

  . آموزشها راهگشا باشد
تواند   سطح علم جهاني مييه حد در ارتقاگرفتن مدرك تحصيلي از طريق اينترنت تا چ: ال هفتمؤس
  ثر باشد؟ؤم

توانند در دانشگاههاي  برجسته در سطح جهاني نميدانات به اينكه استوجهبا : الؤهدف از طرح اين س
و محققان را راهنمايي كنند، استفاده از اينترنت براي باشند صورت همزمان حضور داشته ه مختلف ب

ثر باشد كه طبعاً اين راهنمايي به گرفتن مدرك از دانشگاه ؤتواند بسيار مياستفاده از اين راهنماييها م
  .شودمحل كار آن استاد منجر مي

 بوده شما دسترس در اندازه چه تا الملليبين و ملي مجالت در شده چاپ علمي مقاالت :هشتم الؤس

  است؟
 و المللي بين و ملي مجالت حجم از توانمي الؤس اين به شده ارائه پاسخهاي از :الؤس اين طرح از هدف
 اين به علمي تئهي ياعضا دسترسي ميزان از ،همچنين و دانشگاه مركزي كتابخانه در آنها بودن مفيد

  .باشد موجود نقايص براي مناسب حلي راه تواند مي شده ارائه راهكارهاي طبعاً .كرد پيدا آگاهي مجالت
  استفاده حد چه تا )پذيرش و نظر تجديد ارسال،( خود مقاله انتشار در اينترنت از :نهم الؤس

  ايد؟كرده
گرفت كه اين صورت پستي انجام ميه هاي گذشته ارسال مقاالت بدر دهه: الؤهدف از طرح اين س

 قريب به اتفاق مجالت داراي سايتهاي ،امروزه.  وقت بودبسيار زيادكار مستلزم هزينه باال و صرف 
 ،هرحاله ب. استپذير ت در عرض چند دقيقه با قابليت اعتماد باال امكاند و ارائه مقاالنبسيار مجهز



   ...نترنت در آموزش و پژوهش دانشگاههابررسي نقش و جايگاه اي                
    

152 

ال يافتن ؤهدف از اين س. دهندترجيح ميرا صورت پستي ه برخي از مجالت هنوز هم دريافت مقاله ب
  اين موضوع است كه آيا محققان به علت مشكالت پستي از ارسال مقاله به اين مجالت خودداري

  كنند يا نه؟مي
چه حد در تا  ] Webcamمنظور ترجيح استفاده از [استفاده از كنفرانسهاي اينترنتي : ل دهماؤس

  ثر بوده است؟ؤپيشرفت كارهاي تحقيقاتي شما م
 افزايش يافته بسيار تعداد كنفرانسهاي برگزار شده در سطح جهان ،امروزه: الؤهدف از طرح اين س

. به شمار مي رودعنوان عامل جذب جهانگرد ه ورها بصورتي كه اين مقوله براي برخي از كشه است، ب
 كه بر محققان و برگزاركنندگان ييهاي بسيار باال تشكيل اين كنفرانسها خود هزينه،از سوي ديگر
 محققان در مناسب بودن تشكيل ياهال بررسي نظرؤاين سطرح هدف از . شودتحميل مي

د و نياز به مسافرتهاي وتواند برگزار ش كم مي كه عموماً با هزينه بسياراست Webcamكنفرانسهاي 
  . طوالني و تبعات منفي آنها را برطرف سازد

  كند؟ كتابهاي پولي را فراهم مي بودجه پژوهشي شما تا چه حد امكان دريافت مقاالت و: ال يازدهمؤس
رند كه عنوان گرنت در اختيار داه هاي پژوهشي ب بودجهاندابعضي از است: الؤهدف از طرح اين س

كتابها را چندان  هاي مربوط به مقاالت وبرخي ديگر نيز ارسال هزينه. توانند صرف اين كار كنندمي
طبيعي است اگر در دانشگاهي اين امكانات و . ورزند به اين كار مبادرت نمي،دانند و لذاالزم نمي

از .  سهولت ممكن خواهد شدانات به فراهم آيد، استفاده از اين امكداناتتسهيالت براي نخبگان و اس
برطرف كردن آنها براي توان ميزان مشكالت موجود را دريافت و ال ميؤپاسخهاي ارائه شده به اين س

  . عمل آورده برا  الزم اتاقدام
  دانيد؟حضور فيزيكي محقق در كنفرانس را تا چه اندازه مفيد مي: ال دوازدهمؤس

شود تا در برگزاري كنفرانسهاي ال دهم مطرح ميؤ سال در ادامهؤاين س: الؤهدف از طرح اين س
ريزان  تواند براي برنامهميبه دست آمده طبعاً نتايج . بعدي استفاده از امكانات اينترنتي مدنظر باشد

  . ز اهميت باشديچنين كنفرانسهاي حا
  ؟عالقه منديدتا چه اندازه به ارائه مقاله خود در كنفرانسهاي اينترنتي : ال سيزدهمؤس

ت علمي عالقه چنداني به كنفرانسهاي ئ هييبعضي از نخبگان و اعضا: الؤهدف از طرح اين س
 و تبادل شته باشندالمللي حضور دادهند در كنفرانسهاي بيند و ترجيح ميندهاينترنتي نشان نمي

كشورهاي از  مغزهايي فرار به آشنايي و افكار تبادل اين بعضاً .صورت گيرد كنندگانشركت افكار بين
 طبيعتاً اين آشنايي در يافتن شغل مناسب آتي محقق ،از سوي ديگر. دشوجهان سوم منجر مي

  . ثر افتدؤتواند م مي
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  پيگيري اينترنت در را خودتان تحقيقاتي كارهاي به محققان ارجاعات حد چه تا :چهاردهم الؤس

  كنيد؟مي
 چرا كه محقق در ادامه كار خود ،داردياري بساين كار براي نخبگان مزاياي : الؤهدف از طرح اين س

د و در گسترش نكميكه به آن اشراف كامل نيز دارد، كارهاي تحقيقاتي ديگر محققان را مالحظه 
صورت مطلوب به ه طبعاً اگر پژوهشگران ديگر ب. مند شودتواند از آنها بهرهمفاهيم، قضايا و روشها مي

  . ندكثر اقدام ؤتواند بصورت مصحيح آن در مقاالت آتي خود ميدر توي كار محقق ارجاع نداده باشند، 
تا چه حد با متخصصان همرشته خودتان در سطح جهاني از طريق اينترنت، در ارتباط : ال پانزدهمؤس

  ؟هستيد
االت ؤ چرا كه بعضاً سد،ارتباط بين محققان هم رشته اهميت خاصي دار: الؤهدف از طرح اين س

الهايي ؤچنين س. هاي جديد بسيار با ارزش منجر شودتواند به يافتهحققان ميبين اين مشده مطرح  
  . كندشود كه موجبات تعالي آن زمينه را فراهم ميدر كنفرانسها نيز طرح مي

آن از طريق دادن اگر به شما موقعيت شغلي در كشوري ديگر پيشنهاد شود كه انجام : ال شانزدهمؤس
  كنيد؟اين فرصت استقبال مي تا چه حد از ،اينترنت باشد

 ،براي مثال. افتدمر اتفاق ميابا توجه به مسائل اقتصادي در برخي موارد اين : الؤهدف از طرح اين س
سازي مجالت براي چاپ در  يند آمادهاهاي الزم در انتشار مجالت، فربا توجه به تخصص و هزينه

 با امور دانشگاهي نيز صادق ارتباطه در اين مسئل. شودسطح جهاني در كشور هندوستان انجام مي
  .دهند ميانجاميگر كشورها به سفارش د و دانشمندان كشوري كارهاي تحقيقاتي خود را است

 پيشرفته را فناوري در شهر سيبري كشور روسيه مراكز تحقيقاتي مجهزي وجود دارند كه ، مثالرايب
اينترنت در اين ارتباطات نقش . دهندر ميبراي كشور چين گسترش و نتايج را در اختيار آنها قرا

  . داردمهمي
 ادامه تحصيل، اينترنت تا به منظورنظرتان   ارزيابي دانشگاههاي موردبرايبه نظر شما : ال هفدهمؤس

  ثر باشد؟ؤتواند مچه حد مي
با توجه به وجود اطالعات مربوط به دانشگاهها در سايتهاي آنها ارزيابي : الؤهدف از طرح اين س

طبعاً اطالعاتي نيز موجود است كه ممكن در . تواند از اين طريق به سادگي انجام شوددانشگاهها مي
مربوط به كيفيت آنها تواند مياي نشده باشد كه اين اطالعات عموماً سايت دانشگاهها به آنها اشاره

  . باشد
  ده است؟كرا را فراهم امكانات اينترنتي دانشگاه شما تا چه حد موجبات رضايت شم: ال هجدهمؤس

 افزايش امكانات  و در ارائه راهكارهاي آتي براي استال بسيار اساسي ؤاين س: الؤهدف از طرح اين س
  .دباشثر ؤتواند بسيار مكامپيوتري و چه اينترنتي مياز نظر الزم چه 
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امه االت مرتبطي كه در پرسشنؤ در پرسشنامه تهيه شده چهار فضاي خالي براي درج س،همچنين
  . مهم باشد، درنظر گرفته شدستتوان نيامده بود و به نظر پاسخگويان مي

  

  ت علمي دانشگاههائ هييموارد استفاده از اينترنت توسط اعضا .5

  : توان اشاره كرد به موارد زير مي جمله آن از كه دارد فراواني كاربردهاي علمي تئهي ياعضا براي اينترنت
 ؛ كتابهادسترسي به مقاالت، جزوات درسي و •

 ؛امكان برقراري ارتباط بين همكاران در سطح جهاني •

  ؛دسترسي به كالسهاي درسي •

 ؛اي هاي چندرسانه امكان دسترسي به داده •

  .امكان استفاده از خدمات اينترنتي در باال بردن كيفيت و توليدات كار خودشان •

و مدخلهاي اطالعاتي، با اضافه شدن موتورهاي جستجو و متاموتورهاي جستجو ياد شده امكانات 
اينترنت قابليتهاي عنوان ه برا روزسازي اطالعات   كاربر براي بهاتگروههاي بحث و گفتگو امكان

توان اطالعات بسيار مهمي را به محلهاي  با استفاده از سرويسهاي اينترنت مي. نظر گرفت توان در مي
را در سطح جهان دارد، ارتباطات پست الكترونيكي كه شايد بيشترين كاربرد . دكردوردست منتقل 

ارتباط بين صاحبان  برقراري  در نقاط مختلف جغرافياييوباال برده چشمگيري جهاني را به مقدار 
كار گرفته شده و فضاي تحصيالتي را ه اين ابزار در تمام سطوح زندگي ب. حِرف را فراهم كرده است

  . استپذير درآورده  براي آموزش و يادگيري به صورت انعطاف
  

  روش تحقيق .6

پيمايش توصيفي از نگرش و رفتار جمعيتي . پژوهش حاضر به روش پيمايشي و از نوع توصيفي است
با اين .  استالؤ ستعدادياي تصادفي و معرف افراد آن جمعيت و پاسخ آنها به  اساس انتخاب نمونه بر

و صرفاً را تبيين كنند ها  ديدهكوشند با استفاده از تحقيقات پيمايشي پ  پژوهشگران اجتماعي مي،همه
ابزار داشتن  وجود .1: دو ويژگي اساسي پيمايشي عبارت است از .به توصيف آن بسنده نكنند
اي تا قابليت   استنباط نمونه.2. ترين آنها پرسشنامه استها كه اصلي استاندارد براي گردآوري داده

  .راهم آيداي كوچك به جامعه آماري ف تعميم آماري نتايج از نمونه
ا، نگرشها و ارزشهاي افراد را برايمان ههايي نياز داشتيم كه نظر  از آنجا كه ما به داده،در واقع

 پيمايش امكان مقايسه پاسخها و تحليلهاي ،عالوهه ب. دشمشخص كند، از روش پيمايشي استفاده 
  . كند خوبي فراهم ميه آماري را ب
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لمي دانشگاه علم و صنعت و نخبگاني تشكيل ت عئ هييجامعه آماري اين پژوهش را اعضا
  .  داشته باشندالمللي   در مجالت ملي و بينISI حداقل يك مقاله اندشدهدهند كه موفق  مي

ال مطرح است كه چه تعداد پاسخگو يا چه تعداد نمونه ؤمعموالً اين س» حجم نمونه«در بحث از 
حجم نمونه در اين  . جامعه آماري استو گوياي كل» معرف«نياز است تا بتوان گفت نظر آنها 

 پرسشنامة وبه صورت تصادفي انتخاب شدند است كه ت علمي ئ نفر از اعضاي هي70پژوهش تعداد 
  . پژوهش در اختيار تمام اين افراد قرار گرفت

 چندين مورد ،اين پژوهش به صورت عام بيشتر از طريق پرسشنامه و همچنينها دادهگردآوري 
از طريق بدست آمده ت علمي صورت گرفته كه نتايج ئ هيي حضوري با تعدادي از اعضانيز از مصاحبه

  . ]22 و 21[شده است تجزيه و تحليل SPSSبرنامه 
  

  ها و نتايج تبييني تجزيه و تحليل داده .7

يك از  در مرحله اول هر. شدندها در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل  اطالعات و داده
هاي آماري از جمله جداول توزيع فراواني،  صورت تحليل يك متغيره و بر اساس آمارهمتغيرها به 

در مرحله بعد با استفاده از آمار استنباطي . اند درصد فراواني، درصد معتبر و رسم نمودار توصيف شده
ز و متغير وابسته ابررسي گروههاي مورد مطالعه ميان  تفاوت موجود در بين  وروابط بين متغيرها

  .تبيين شده استطريق متغيرهاي مستقل 
 درصد محاسبه 95  و در سطح اطمينان  χ2در پژوهش حاضر روابط بين متغيرها از طريق آزمون

 d كرامر و V وφبراي تعيين ميزان شدت همبستگي بين دو متغير از ضرايب همبستگي . شده است
مرز براي تعيين ميزان شدت همبستگي بين دو متغير ترتيبي  ساdضريب . سامرز استفاده شده است

 كرامر براي تعيين ميزان شدت همبستگي متغيرها در V و φگيرد و ضرايب  مورد استفاده قرار مي
  . رود كار ميه كه يكي از متغيرها اسمي باشد، ب زماني

ت علمي دانشگاه علم ئنه آماري كه اعضاي هيو نموشد در اين پژوهش از روش پيمايشي استفاده 
اين افراد پرسشنامه در ميان صورت تصادفي انتخاب شدند و ه  نفر ب70 به تعداد ،بودندايران و صنعت 

هاي يك متغيره و  صورت يافتهه د كه بش تجزيه و تحليل SPSSتوزيع و پاسخها دريافت و در برنامه 
 بهبود امكانات براي آمده دسته نتايج ب، با توجه به  همچنينهاي دو متغيره ارائه شده است و يافته

  .شده استاينترنتي دانشگاههاي كشور راهكارهايي توصيه 
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 يافته ها .8

   يك متغيرههاي يافته .الف
ها تجزيه و تحليل   در اين بخش در قالب جداول فراواني و به كمك آمارة آماري درصد فراواني داده

  . شده است
  . ده استشاواني ميزان تحصيالت نخبگان انتخاب شده ارائه  فر3در جدول 

 توزيع پاسخگويان برحسب درجه تحصيلي: 3جدول 

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني درجه تحصيلي

 60 60 60 42 يدكتر

 40 40 40 28 ليسانس فوق

 100 100 100 70 جمع

  
خاب شده بيشترين استفادة خود از اينترنت را صرف  نشان داده شده است كه نخبگان انت4در جدول 

  . دانكردهامور آموزشي و پژوهشي 

  امور آموزشي و پژوهشيبرايتوزيع نظر پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از اينترنت : 4جدول 

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 4/1 4/1 4/1 1 كم

 10 6/8 6/8 6 متوسط

 1/37 1/27 1/27 19 زياد

 100 9/62 9/62 44 خيلي زياد

  100 100 70 جمع

  
 درصد نخبگان انتخاب شده از اينترنت براي امور شخصي 40كه است  نشان داده شده 5در جدول 
  . كنند  استفاده ميزياد درصد هم 30 متوسط و در حد درصد از آنها 30 ،خيلي زياد
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 امور شخصيدادن  انجام برايه از اينترنت فراواني ميزان استفاد: 5جدول 

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 30 30 30 21 متوسط

 60 30 30 21 زياد

 100 40 40 28 خيلي زياد

  100 100 70 جمع

  
عنوان   درصد از نخبگان انتخاب شده از اينترنت به3/4 نشان داده شده است كه فقط 6در جدول 

  . كنند زش مجازي استفاده ميآمو
  

 عنوان آموزش مجازيه توزيع نظر پاسخگويان برحسب ميزان استفاده از اينترنت ب: 6جدول 

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 3/4 3/4 3/4 3 اثر بي

 7/45 4/41 4/41 29 كم

 3/74 6/28 6/28 20 متوسط

 7/95 4/21 4/21 15 زياد

 100 3/4 3/4 3 زياد خيلي

  100 100 70 جمع

  
 درصد آنها خيلي 7/25 درصد نخبگان انتخاب شده زياد و 6/38 نشان داده شده است كه 7در جدول 

  .كنند زياد از جزوات موجود در اينترنت استفاده مي
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 ثير جزوات موجود در اينترنت در يادگيريأتوزيع نظر پاسخگويان برحسب ميزان ت: 7جدول 

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني قاديرم

 4/1 4/1 4/1 1 اثر بي

 7/8 2/7 1/7 5 كم

 8/34 1/26 7/25 18 متوسط

 9/73 1/39 6/38 27 زياد

 100 1/26 7/25 18 خيلي زياد

 - 100 6/98 69 جمع

  -  -  4/1  1  مقادير بي پاسخ

  -  -  100  70  جمع

  
 درصد 7/55يزيكي استاد در كالس درس نشان داده شده است و ثير حضور فأ ميزان ت8در جدول 
 و اين اند انتخاب كرده درصد آنها هم گزينه زياد را1/37ت علمي گزينه خيلي زياد و ئاز اعضاي هي

  اهميتت علمي به حضور فيزيكي استاد در كالس درس بسيار ئدهد كه اعضاي هي نشان مي
  .دهندمي

 ثير حضور فيزيكي استاد در كالس درسأن برحسب ميزان تتوزيع نظر پاسخگويا: 8جدول 

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 4/1 4/1 4/1 1 اثر بي

 3/4 9/2 9/2 2 كم

 1/7 9/2 9/2 2 متوسط

 3/44 1/37 1/37 26 زياد

 100 7/55 7/55 39 خيلي زياد

  100 100 70 جمع

  
به گرفتن مدرك تحصيلي از كه نخبگان انتخاب شده نظر مثبتي ست  نشان داده شده ا9در جدول 

 درصد آنها گزينه كم را انتخاب 7/35 درصد آنها گزينه متوسط و 1/37طريق اينترنت نداشته و 
  .اند  درصد آنها گزينه خيلي زياد را انتخاب كرده4/1 درصد از آنها گزينه زياد و 1/17فقط  و اندكرده
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ثير گرفتن مدرك تحصيلي از طريق اينترنت در أ پاسخگويان برحسب ميزان تتوزيع نظر: 9جدول 

  سطح علمييارتقا

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 6/8 6/8 6/8 6 اثر بي

 3/44 7/35 7/35 25 كم

 4/81 1/37 1/37 26 متوسط

 6/98 1/17 1/17 12 زياد

 100 4/1 4/1 1 خيلي زياد

  100 100 70 جمع

  
 درصد 1/27 درصد نخبگان انتخاب شده گزينه زياد و 3/44 نشان داده شده است كه 10در جدول 

ت علمي دسترسي ئ است كه اعضاي هيآندهنده  نشانو  اندانتخاب كردهآنها گزينه خيلي زياد را 
و اند ب كرده درصد آنها گزينه كم را انتخا9/2 فقطخوبي به مقاالت موجود در اينترنت دارند و 

  .دسترسي كمي به مقاالت دارند
  

توزيع نظر پاسخگويان برحسب ميزان دسترسي به مقاالت چاپ شده موجود در مجالت ملي و : 10جدول 

 المللي بين

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 9/2 9/2 9/2 2 كم

 6/28 7/25 7/25 18 متوسط

 9/72 3/44 3/44 31 زياد

 100 1/27 1/27 19 خيلي زياد

  100 100 70 جمع

  
 4/1 درصد از نخبگان انتخاب شده گزينه زياد و 10 در خصوص استفاده از كنفرانسهاي اينترنتي

 درصد آنها گزينه 3/34 درصد گزينه متوسط و 1/27اند و  دهكردرصد آنها گزينه خيلي زياد را انتخاب 
  .دانند  را زياد مفيد نميت علمي كنفرانسهاي اينترنتيئ يعني اعضاي هي؛اند كم را برگزيده

با استفاده از حسب ميزان دريافت مقاالت و كتب اينترنتي  در بخش توزيع نظر پاسخگويان بر
 درصد از آنها گزينه خيلي زياد 3/4 ، درصد نخبگان انتخاب شده گزينه متوسط1/37 ،بودجه پژوهشي
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دريافت براي ت علمي ئ بودجه پژوهشي اعضاي هي،بنابراين. اند  درصد گزينه زياد را برگزيده9/12و 
  . ستمقاالت و كتب اينترنتي كافي ني

 4/41 ،ثير حضور فيزيكي محقق در كنفرانسأحسب ميزان ت در بخش توزيع نظر پاسخگويان بر
. اند دهكر درصد آنها هم گزينه زياد را انتخاب 6/38درصد نخبگان انتخاب شده گزينه خيلي زياد و 

 درصد آنها گزينه كم را انتخاب 3/4 اعضا تمايل زيادي به شركت در كنفرانس دارند و فقط ،بنابراين
  . يعني تمايل كمي به شركت در كنفرانس دارنداند كرده

 ،حسب ميزان تمايل به توزيع مقاله در كنفرانس اينترنتي در بخش توزيع نظر پاسخگويان بر
 درصد آنها گزينه خيلي زياد 7/5 فقط درصد آنها گزينه متوسط و 4/31 ، درصد اعضا گزينه كم9/42

شركت در كنفرانسهاي براي خيلي كمي تمايل  نخبگان انتخاب شده ،بنابراين. اند دهكررا انتخاب 
  . اينترنتي دارند

ت علمي در ئحسب ميزان پيگيري ارجاعات به مقاله اعضاي هي در بخش توزيع نظر پاسخگويان بر
 فقط درصد آنها گزينه زياد و 9/22 ، درصد نخبگان انتخاب شده گزينه خيلي زياد6/18 ،اينترنت

طور  ت علمي بهئ يعني اين امر توسط اعضاي هي؛اند دهكر درصد آنها گزينه متوسط را انتخاب 3/34
  .  اين كار دارند دادنگيرد و اعضا تمايل كمي به انجام متوسط انجام مي

رشته خود از طريق   ن هماحسب ميزان ارتباط با متخصص يان بردر بخش توزيع نظر پاسخگو
اند و تمايل به برقراري ارتباط با  دهكر درصد نخبگان انتخاب شده گزينه زياد را انتخاب 1/37 ،اينترنت
  .ن همرشته خود از طريق اينترنت دارندامتخصص

 درصد گزينه زياد 3/24 ، درصد اعضا گزينه متوسط4/31كه است  نشان داده شده 11در جدول 
 اند و نخبگان انتخاب شده تمايل اندكي براي انجام كرده درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب 6/28و 

   .  از طريق اينترنت در كشوري ديگر را دارندكاردادن 
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  از طريق اينترنت در كشوريدادن كارتوزيع نظر پاسخگويان برحسب ميزان تمايل به انجام : 11جدول 

 ديگر

 درصد جمعي درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 9/2 9/2 9/2 2 اثر بي

 7/15 9/12 9/12 9 كم

 1/47 4/31 4/31 22 متوسط

 4/71 3/24 3/24 17 زياد

 100 6/28 6/28 20 خيلي زياد

 - 100 100 70 جمع

  
 درصد آنها گزينه 30 درصد اعضا گزينه زياد و 4/31 كه  است نشان داده شده12در جدول 

 3/14 فقط خود دارند و  اند و رضايت نسبتاً زيادي از امكانات اينترنتي دانشگاه دهكرمتوسط را انتخاب 
  . از آنها رضايت كمي دارند

 توزيع نظر پاسخگويان برحسب ميزان رضايت از امكانات اينترنت دانشگاه : 12جدول 

 صد جمعيدر درصد معتبر درصد فراواني فراواني مقادير

 4/1 4/1 4/1 1 اثر بي

 7/15 3/14 3/14 10 كم

 7/45 30 30 21 متوسط

 1/77 4/31 4/31 22 زياد

 100 9/22 9/22 16 خيلي زياد

 - 100 100 70 جمع

  

  هاي دومتغيره يافته. ب
ت علمي و ئ هيياعضا(» سرماية فكري«و متغير وابسته » اينترنت«در اين پژوهش متغير مستقل 

و متغير ) ميزان استفاده از اينترنت(متغير وابسته : است شامل دو متغير 1فرضيه . است) نخبگان
 رابطه معناداري بين دو 13و با توجه به جدول ) برقراري ارتباطات علمي و مشاركت فردي(مستقل 

  .استمتغير بررسي شده وجود دارد و شدت وابستگي اين دو متغير در حد متوسط 
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 مبستگي دو متغيرميزان ه: 13جدول 

 ضريب همبستگي پيرسون

 متغير مستقل متغير وابسته  

 430/0** 1 ضريب همبستگي پيرسون

 متغير وابسته 000/0  سطح معناداري

 68 70 تعداد

 1 430/0** ضريب همبستگي پيرسون

 متغير مستقل  000/0 سطح معناداري

 68 68 تعداد

 )دو سطحي. (ست معنادار ا01/0 همبستگي در سطح **

  
و ) ط با پژوهش و آموزشابتراميزان استفاده از اينترنت در ( متغير وابسته در فرضيه دوم بين

 تفاوت است، نشان داده شده 14 در جدول كه) ت علميئ هييدرجه تحصيلي اعضا(متغير مستقل 
بيشتر استفاده  از اينترنت هم ،ستادار و افرادي كه درجه تحصيلي آنها باالتر وجود معناداري 

  .كنند مي
  

 آزمون تي دو گروه مستقل: 14جدول 

   دوگروه مستقلtآزمون 

آزمون لون براي 

 برابري واريانسها
  آزمون تي براي برابري ميانگينها

  بازه اطمينان 

 تفاوت% 95

 

F 
انحراف 

 معيار
t  انحراف معيار درجه آزادي 

تفاوت 

 ميانگين

تفاوت خطاي 

 استاندارد
 باال ينپاي

با فرض 
واريانسهاي 

 برابر

113/0 738/0 0E51293/2 68 014/0 34921/0 13896/0 07191/0 62650/0 

متغير 

بدون فرض  وابسته
واريانسهاي 

 برابر
  0E48197/2 1E553/5 016/0 34921/0 14070/0 06730/0 63111/0 
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و )  و كنفرانسهاي علميتمايل به حضور فيزيكي در كالس( متغير وابسته بيندر فرضيه سوم 
 ؛معناداري وجود نداردتفاوت  است، نشان داده شده 15 در جدول كه) آموزش مجازي(متغير مستقل 

 و آموزش مجازي را تأييد رندت علمي تمايلي به حضور در كنفرانسهاي اينترنتي ندائ هيييعني اعضا
  . دهند ميت مي و بيشتر به حضور استاد در كالس و كنفرانسهاي علمي اهدنكننمي

  

 ميزان همبستگي دو متغير: 15جدول 

 ضريب همبستگي

 متغير مستقل متغير وابسته ضرايب 

 -134/0 1 همبستگي پيرسون

 متغير وابسته 268/0 - سطح معناداري

 70 70 تعداد

 1 -134/0 همبستگي پيرسون

 متغير مستقل - 268/0 سطح معناداري

 70 70 تعداد

  
) ت علمي و نخبگانئ هييميزان استفاده از اينترنت توسط اعضا(رم بين متغير وابسته در فرضيه چها

  نشان داده شده16كه در جدول ) ميزان رضايت آنها از امكانات اينترنتي دانشگاه(و متغير مستقل 
رنت ين امكانات اينترنتي دانشگاه با ميزان استفاده از اينتب يعني ؛، رابطه معناداري وجود ندارداست

  . نداردوجود ت علمي رابطه مستقيم ئ هييتوسط اعضا
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 ميزان همبستگي دو متغير: 16جدول 

 ضريب همبستگي

 متغير مستقل متغير وابسته  

 -011/0 1 ضريب همبستگي پيرسون

 متغير وابسته 928/0 - سطح معناداري

 70 70 تعداد

 1 -011/0 ضريب همبستگي پيرسون

 متغير مستقل - 928/0 طح معناداريس

 70 70 تعداد

  
 

  گيري و راهكارها نتيجه .9

 در اين تحقيق ،هاي كشور وجود داردهبا توجه به محدوديتهايي كه در استفاده از اينترنت در دانشگا
ت ئ هييعنوان نمونه اعضاه و ببررسي شد ت علمي دانشگاهها ئ هيينقش اينترنت در ميان اعضا
 و پاسخها در داده پرسشنامه آنان نفر از 70 و به نددشانتخاب ايران  علمي دانشگاه علم و صنعت

 درصد از پاسخگويان مدرك  60دست آمده ه اساس نتايج ب بر.  تجزيه و تحليل شدSPSSبرنامه 
امور براي  درصد از آنها از اينترنت 9/62مدرك كارشناسي ارشد دارند و  درصد آنها 40دكتري و 

   پيگيري ارجاعات مقاالت خود استفاده،و همچنينمقاالت يعني چاپ  ،آموزشي و پژوهشي خود
امور شخصي خود از اينترنت خيلي زياد و دادن انجام براي ت علمي ئ درصد از اعضاي هي40. نندك مي

ت علمي نظر مثبتي به ئدر اين تحقيق اعضاي هي. كنند صورت متوسط استفاده ميه مابقي آنها ب
 درصد آنها نظر متوسطي را نشان 6/28نداشته و حدود ) طريق اينترنتآموزش از (آموزش مجازي 

ت علمي به حضور فيزيكي در كالس و ئ هيياين واقعيت است كه اعضادهنده اند و اين نشان  داده
ثير أ تدر خصوصت علمي ئ درصد اعضاي هي6/38 ، دارند و همچنينيكنفرانسها تمايل بيشتر

 امكانات در خصوصت علمي ئ درصد از اعضاي هي4/31. اند اشتهاينترنت در يادگيري نظر موافق د
  .نظر مساعدي داشتند بهبود بيشتر اين امكانات واينترنتي دانشگاه خود 
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 بهبود استفاده از اينترنت در ميان برايهاي زير  ا و توصيههاساس پژوهش انجام شده پيشنهاد بر
  :دشو ت علمي ارائه ميئاعضاي هي

ت علمي در ارجاع به ئ هيي پيگيري سريع اعضابرايترنتي پرسرعت ارائه سرويس اين  •

  ؛مقاالتشان

ت ئ هييتر سرويس دريافت و ارسال مقاالت و جلب رضايت اعضا ارائه پهناي باند گسترده •

 ؛علمي دانشگاهها

 در آنها از انادتآموزش مجازي در سايتهاي دانشگاهي و استفاده اسنظامهاي اندازي  راه •

 ؛ دانشجويانآموزش خود به

  ؛ ساعته24صورت منظم و ه ارائه سرويس اينترنت ب •

 ؛امكانات اينترنتي براي دانشجويان تحصيالت تكميلي در منزلفراهم شدن  •

  ؛دهي سرويسي ارتقابرايدر مراكز اينترنتي دانشگاهها، ييهاي باالتر احضور مسئوالني با توان •

 يرتقابراي االكترونيكي مجالت علمي هاي ت علمي به نسخهئ هييدسترسي نخبگان و اعضا •

 ؛پژوهش

انتقال به منظور سهولت و سرعت در سايتهاي مربوط به خود به تمام دانشگاهها تجهيز  •
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