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اعضای هيئت علمی و دانشجويان مقطع ارشد و دكتری در دانشگاه های برگزيده

مهدی منتظر قائم1

استاديار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چكیده
اينترنت و تكنولوژی های جديد ارتباطی و اطالعاتی، همة فرآيندهای مورد نياز برای اتّخاذ، 
تدوين و انتقال دانش به ويژه در سازمان های علمی- آموزشی و پژوهشی را متأثّر ساخته 
است. مجموع فرآيندهای سازمانی مورد نظر، بخشی از سرماية فكری در هر سازمان است. 
سرماية فكری، به طور خالصه، دارايی های نامرئی و غيرملموس سازمان است که برای 
رسيدن به اهداف سازمانی به کار گرفته می شود. در مقاله حاضر )که برگرفته از نتايج يک 
پيمايش، با حجم نمونة 1200 نفر است( به بررسی اثر تكنولوژی اينترنت بر ابعادی از 
سرماية فكری )سرماية انسانی و سرماية ارتباطی( در دانشگاه های ايران پرداخته ايم. مبتنی 
بر اصول نظری مطرح در اين تحقيق، بهره مندی از اينترنت )در قالب دسترسی و مصرف 
آن( می تواند عاملی اساسی در رشد سرماية فكری يک سازمان )در اينجا دانشگاه( باشد. 
نتايج حاصل از پيمايش نشان می دهد که دانشگاه های مختلف به لحاظ سطح سرماية انسانی 
و سرماية ارتباطی، وضعيّت متفاوتی نسبت به يكديگر دارند. از سوی ديگر، سطح دسترسی 
اصلی ترين  به عنوان  )نوع مصرف و حجم مصرف(،  اينترنت  نيز مصرف  و  اينترنت  به 
متغيرهای مستقل تحقيق، بر سرماية انسانی و سرماية ارتباطی در کل جامعه آماری اثرات 
معنادار )مثبت و مستقيم( دارد. به عالوه نتايج نشان می دهد که عوامل ديگری در فرآيند 
اثرگذاری دسترسی به اينترنت بر ابعاد فردی سرماية فكری دخالت دارند. از جمله اين 
عوامل، متغيرهای دانشگاه، گروه آموزشی مرّجع، مقطع تحصيلی )دانشجويان( يا رتبة 
علمی )اعضای هيئت علمی( و جنسيت آنها است. در نهايت اينكه متغير بهره مندی از 
اينترنت )به عنوان اصلی ترين متغير مستقل تحقيق( در کنار متغيرهای سن، جنسيت و 
وضعيت تأهل، قابليت تبيين بخشی از تغييرات سرماية انسانی و سرماية ارتباطی جامعة 

آماری مورد مطالعه را دارد. 
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مقدمه و طرح مسئله 
در ابتدای ورود کامپيوتر به دانشگاه های دنيا، توجيه عمومی برای سرمايه گذاری در سخت افزار 
و نرم افزارهای کامپيوتری، توجه به آگاهی و دانش کامپيوتری بود. چنين مفهوم سازی با اين 
پشتوانة نظری شكل گرفته بود که دانشگاه ها در قبال اعضا خود مسئوليت دارند تا آن ها را با 
ساخت ها و ابزارهای نوين آشنا کنند؛ لذا می بايست ظهور اين تكنولوژی نوين را به اعضاء 
نشان دهند و آن ها را برای مواجهه با اين حقيقت، که روزی ممكن است کامپيوتر در زندگی 
روزانة آن ها نقش مهّمی داشته باشد، آماده سازند. با گذشت زمان و توسعة اثرات کامپيوتر در 
جامعه، کسب آگاهی و دانش کامپيوتری تنها مرتبط با کسب اطالعاتی درباره سخت افزارها و 
نرم افزارهای کامپيوتر نبود، بلكه توانايی در بهره گيری از آن نيز مورد توجه قرار گرفت. در ده 
سال اخير اين توجه با ظهور اينترنت و تكنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی جديد، که انقالب 
ديگری در سپهر ارتباطی و اطالعاتی ايجاد نموده، شدت يافته است )اليور و تورس، 2000: 

 .)10
تا پيش از ظهور اينترنت و تكنولوژی های جديد ارتباطی و اطالعاتی1 ، باور عمومي )به طور 
غالب( اين بوده که دانشگاه مكاني ويژه براي فّعاليّت هاي عقالني يک هيئت علمي است که 
پژوهش هاي کيفي/ کمي و مورد نياز را توليد مي کند؛ اما شرايطي که آموزش عالي قرن هاي 
متمادي ضمن آن ادامه حيات داده است، در حال حاضر، به سرعت و به  شكل فزاينده ای در 
حال تحول است )راولي و همكاران، 1376: 4-53(. فّعاليّت های اساسی دانشگاه– خالقيت، 
ايجاد، نگهداری، يكپارچگی، انتقال و به کارگيری دانش- به طور عميقی توسط تكنولوژی های 
پيشرفته متأثر شده است. تكنولوژی اين امكان را به آموزش عالی داده است تا عالوه بر غلبه 
بر مكان و زمان، يافته های خود را نيز در زمان و مكان توسعه دهد )ديولين2، 2002: 69(. 
ويژگی کليدی آموزش در رسانة جديد، تغيير از انتقال محض اطالعات، به آموزش دانشجويان 
و انديشيدن درباره استفاده از اطالعات و به کارگيری مفاهيم برای عملكرد و اثبات تعاملی آن 
است )همان: 78(. به عالوه، ماهيّت ذاتی مواد رسانة جديد امكان بازنمايی مداوم اطالعات را 

فراهم می سازد )فالورز3، 2002: 94(.
از سويی ديگر، استفاده از ICT به معنی افزايش مشارکت در دانش، استفاده از ابزار گروهی 
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و طرح های نرم افزاری برای کمک به کار گروهی است. اين نوع تكنولوژی ها به دليل اينكه 
همكاری را تشويق می کند، به سرعت در دست کاربران جای می گيرند و ابزاری برای ايجاد 
رابطه و تسهيل تبادل آرا مي گردند و با قابليت هايی که در تغيير و ذخيرة تجارب در پايگاه 
داده ها و نيز تسهيل اشاعة آن ميان کاربران دارند، به خوبی می توانند حافظة سازمانی را تقويت 
کنند. قابليت مشارکت پذيری و انتقال دانش، سازمان را قادر می سازد تا بهتر، سريع تر و با هزينة 
کمتری تصميم گيری کند و نوآوری را در سطح باال به  وجود آورد تا کارايی سازمانی افزايش 
يابد )هاتامی و گالی يرز1، 2003: 72(. بر اين اساس، اينترنت و تكنولوژی های جديد ارتباطی و 
اطالعاتی، می توانند همة فرآيندهای »مديريت دانش«2، يعنی فرآيندهای مورد نياز برای اتخاذ، 
تدوين و انتقال دانش در سازمان ها )کواکز و کالرک، 2006: 39( )در اينجا در دانشگاه ها( را 

حمايت و کنترل  کنند. 
دانش و مديريت دانش، بخشی از مفهوم »سرماية فكری«3 است. سرماية فكری، به طور 
خالصه، مجموع دارايی های نامرئی و غيرملموس سازمان است که برای رسيدن به اهداف 
سازمانی به کار گرفته می شود. نظرية سرماية فكری بخش متأخر مجموعه نظرياتی است که از 
گذشته در حوزه های مختلف اقتصاد و جامعه شناسی بر سرمايه متمرکز بوده اند. به طور خاص 
در حوزة نظريات جامعه شناسانه، بيش از يک سده پس از نظرية مارکس در زمينة سرمايه و 
سرمايه داری، نظريات ديگری پيدا شدند که بيش از آنكه بر سرمايه اقتصادی متمرکز باشند، 
به سرمايه های نامرئی اما واقعی توجه داشتند. نظرية سرمايه اجتماعی و سرمايه فرهنگی از 
جمله اين نظريات متأخر هستند. پرداختن به اين دو نوع سرمايه از حوصلة اين مبحث خارج 
است، اما می توان گفت نظرية سرماية فكری از اين خاستگاه برخاسته است يا دست کم پيوندی 

محتوايی و منطقی با آن ها دارد. 
به نظر می رسد توجه جدی به مفهوم و مدل سنجش سرماية فكری، به دهة 1990 برمی گردد 
)اونِگر4، 2004: 17(. به عبارتی ديگر، همزمان با ظهور تكنولوژی های جديد ارتباطی و اطالعاتی 
است که مفهوم سرماية فكری در بحث های مديريت دانش کاربرد بااليی می يابد. بر اين مبنا 
می توان گفت ميان اين نوع تكنولوژی ها و سرماية فكری رابطة مستقيمی وجود دارد. از منظر 
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مديريت سرماية فكری، مهمترين مسئوليت ICTs در سازمان، ايجاد و حفظ محيط ارتباطی 
برای مبادلة دانش است. ابزارهای تكنولوژيكی که از اين تبادالت و تعامالت حمايت می کنند 
)مانند ايميل، پيام های کوتاه، ويدئو کنفرانس و غيره( هرچند در مديريت دانش چندان قابل 
توجه نيستند، اما به سه دليل اهميت زيادی دارند؛ ابتدا اينكه اين ابزارها، به ويژه در يک سازمان 
آموزشی- پژوهشی- می توانند نقش مهمی در يادگيری فردی داشته باشند. دوم اينكه يادگيری 
فردی نياز دارد که به منظور افزايش دانش، در سازمان به اشتراک درآيد و سوم اينكه از طريق 
تعامل، تجمع تجارب ايجاد شده، دانش طبقه بندی و ذخيره شده به وجود می آيد )وستيزن1، 

2005: 126( و از اين طريق حافظة سازمانی تقويت می شود. 
سرماية فكری به سازمان ها کمک می کند تا از دارايی های غيرملموس، که منبع مهم ارزش 
سازمانی شده، استفاده بهتری ببرند. از سوی ديگر، مفاهيم و تكنولوژی های جديد، سازمان 
با کارکنان، تهيه کنندگان، شرکا و  را قادر می سازد تا دانش را ايجاد و ذخيره کند و آن را 
مشتريان تقسيم نمايد. دانشگاه کارآمد، سرماية فكری خود را بسيج می کند تا خروجی های 
فكری آموزشی مورد نظر خود را، با استفاده موفق از راهكارهای ذخيرة تجارب )از جمله 
تكنولوژی ها( به دست آورد )هارگريس2، 2001: 490(. در عصر اطالعات سازمان ها به سرماية 
فكری به  عنوان توليدکنندة ثروت سازمان توجه می کنند و اندازه گيری سرماية فكری منبع قوی 

اطالعات ارزشمند در مورد توانايی های سازمانی است )زانل3، 2004: 48(.
بر اين مبنا، مسئله و هدف اين پژوهش نيز، سنجش اثراتی است که اينترنت بر سرماية فكری 
دانشگاه ها داشته است. در سازمان دانشگاهی، تكنولوژی )در کل( به معنای ابزار، روش ها و 
عملياتی است که برای تبديل داده ها4 به اطالعات5 و انتقال آن ها استفاده می شود. به همين دليل 
دانشگاه ها ارتباط ويژه ای با تكنولوژی داشته و دارند. عالوه بر حضور هميشگی و بسيار پررنگ 
تكنولوژی در رشته های فنی، مهندسی و پزشكی، در حال حاضر مرزهای هيچ کدام از رشته های 
تكنولوژی در سازمان های علمی- پژوهشی و  نيست.  بسته  تكنولوژی  به روی  دانشگاهی 

آموزشی دارای سه نقش تكميل کننده، توليدکننده و انتقال دهندة دانش است. 
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در بيشتر تعاريف نظری موجود از سرماية فكری، که در بخش بعد ارائه خواهد شد، 
مفهوم سرماية فكری از چهار بعد سرماية انسانی، سرماية ارتباطی، سرماية بازآفرين، سرماية 
ساختاری تشكيل شده است. سرماية انسانی و بخش زيادی از سرماية ارتباطی مربوط به 
استعدادها، توانايی ها و... فرد در انجام فعاليت های مختلف و نيز برقرای ارتباط با محيط درون 
و بيرون سازمان خود است. اما ابعاد ساختاری و بازآفرين کاماًل مرتبط با امكانات و خدمات 
و برنامه هايی است که يک سازمان دارد و يا به اعضای خود واگذار کرده است. با توجه به 
دامنة مفهومی هرکدام از ابعاد سرماية فكری، بعد سرماية انسانی و سرماية ارتباطی به عنوان 
ابعاد فردی و بعد سرماية بازآفرين و سرماية ساختاری به عنوان ابعاد سازمانی سرماية فكری 
طبقه بندی شده است. بر اين اساس و با توجه به اثرات اينترنت بر فضاهای آموزشی، پژوهش 
حاضر درصدد بررسی اين موضوع اساسی است که چه رابطه ای ميان دسترسی و استفاده از 
اينترنت و سطح سرماية فكری وجود دارد؟ بنابراين اين پژوهش تالش دارد با استفاده از مفهوم 
سرمايه فكري، به عنوان ابزاري جديد در سنجش کيفيت و کميت سازمان ها، به تبيين وضعيت 
جديد که با ورود اينترنت و ديگر تكنولوژي هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي در دانشگاه به 
وجود آمده است، بپردازد. )البته در مقاله حاضر، تنها به بررسی اثر اينترنت بر ابعاد فردی سرماية 

فكری- سرماية انسانی و سرماية ارتباطی- خواهيم پرداخت(. 
پرداختن به اين موضوع از اين جهت ضرورت دارد که نظام آموزش عالی و دانشگاه ها از 
بزرگ ترين بخش هايی است که ايجاد، ذخيره و انتقال دانش و اطالعات را برعهده دارد. مسّلمًا 
ورود اينترنت و ديگر تكنولوژی های ارتباطی– اطالعاتی به بخش آموزش اين نظام را با تحول 
و تغييرات بنيانی مواجه ساخته است. سنجش ميزان و نحوة تأثير توسعة فناوری اينترنت در 
اين نظام، استفاده از مفهوم نظری سرماية فكری، چگونگی تغيير عملكرد، کارآيی و توليدات 
نظام آموزش عالی را دقيق تر نشان می دهد و برای برنامه ريزی در جهت بهبود و ارتقاء آموزش 

عالی اهميّتی بنيانی خواهد داشت. 
از اين رو  پرسش اين مقاله در پي يافتن پاسخ پرسش هاي ذيل است: 

رواج و کاربرد اينترنت چه اثراتی بر ابعاد فردی سرماية فكری )سرماية انسانی و سرماية 
ارتباطی( دانشگاه ها داشته است؟ آيا دسترسی و استفاده از اينترنت در محيط هاي دانشگاهي 
و کاربرد آن با ابعاد فردی سرماية فكري رابطه ای دارد؟ دسترسی و بهره وری از اينترنت بر 

کدام يک از دو بعد فردی سرماية فكری اثرات بيشتری داشته است؟
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ادبيات نظری
همان طور که در بخش طرح مسئله آمده است، مسئله و هدف پژوهشی ما سنجش اثراتی است 
که اينترنت بر سرماية فكری )در اينجا ابعاد فردی سرماية فكری( دانشگاه ها داشته است. در 
تبيين نظری رابطة ميان دو مفهوم اينترنت و سرماية فكری، به دليل فقدان مبنای نظری مشترک 
ميان دو مفهوم، ابتدا به موضوع اثرات اينترنت بر دانشگاه ها و سپس رويكردهای نظری موجود 
به مفهوم سرماية فكری پرداخته ايم. در نهايت نيز چارچوب نظری حاصل از تلفيق دو دسته 

نظريات ارائه شده است.
نظريات مربوط به اثرات ICT و به ويژه اينترنت بر دانشگاه ها 

نظريات مرتبط با اثرات اينترنت بر دانشگاه را می توان در دو طبقه قرار داد: نخست، نظرياتی که 
بيشتر به ابعاد محتوايی اين نوع سازمان ها و کنشگران آن توجه دارند و در اين مطالعه با عنوان 
نظريات کنشگرمحور معرفی شده اند. دوم، رويكردهايی که متمرکز بر بعد ساختاری سازمان 
در کل و دانشگاه به طور خاص هستند و با عنوان نظريات سازمان محور ارائه شده اند. تفاوت 
اصلي اين دو رويكرد در نقطة تأکيد و تمرکز آن ها نهفته است. به عبارت ديگر، در رويكرد 
کنشگرمحور مباحث مرتبط حول محور عامالن و کاربران تكنولوژي صورت بندي مي شود، 
اما در رويكرد دوم، سازمان و ساختار سازماني محور و بنيان بحث و تحليل است. با اين حال، 
نقاط اشتراک اين دو رويكرد در زمينه هاي مختلف اهداف، تأثيرات، برنامه ها و نتايج بسيار 

بيشتر از تفاوت هاي آن هاست. 
پيش از پرداختن به اين دو دسته نظريه، گفتن اين موضوع ضرورت دارد که علی رغم وجود 
مطالعات و نظريات بسيار در زمينة اينترنت، به دليل موضوع خاص اين پژوهش و نيز ارتباط 
ويژه آن با آموزش عالی، صرفاً به مواردی اشاره کرده ايم که به تأثيرات اينترنت و کاربرد آن در 

آموزش عالی پرداخته اند. 
الف: در نظريات کنشگرمحور، نظريات هاف1، لورک، مک کلور و لورک2، فولر و سادرلند3 
را بررسی کرده ايم. در نظرية وارن هاف )2000( دربارة اثرات اينترنت، آنچه که به عنوان ويژگی 
بارز تكنولوژی های جديد ارتباطی و اطالعاتی برای بيشتر مردم مطرح است، امتيازات آموزشی 
و وابستگی های اقتصادی به آن، با توجه به نسبت، نوع و ميزان دسترسی است. نظام های 

1. Huff
2. Franz T.Lohrke، Geralyn M.Cclure، Cynthia F. R-Lohrke
3. T.Fuller، S.Saderlund
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اطالعاتی برای دريافت و کسب چنين امتيازی به روش های مختلف، مانند اهرم ها و شبكه های 
عمومی و خصوصی آموزش عالی يا به وسيله حمايت کنندگان دولتی، در حال توسعه هستند. 
هاف بر آن است که ورود اينترنت به سازمان ها همراه با شكل های سخت افزاری، نرم افزاری و 
حمايت فنی/ تكنيكی نيازهای آينده سازمان ها است و نمی توانيم از قبل پيش بينی کنيم که چه 

نوع تكنولوژی ای احتياج داريم )هاف، 2000: 636(. 
مطابق نظرية لورک و همكارانش )2006(، يكی از فوايد کليدی اينترنت توانايی برقراری 
ارتباط مستقيم با متقاضيان خدمات و به عبارتی، کاستن از واسطه ها در انتقال و ارائه اطالعات 
سازمان يا مؤسسه )آموزشی و غيره( است )لورک و همكاران، 2006: 168(. همچنين لورک و 
همكارانش به »فضای خدمات رسانی ارزان« که اينترنت فراهم می سازد، توجه دارند )همان(. 
اين دو ويژگي، از جمله عوامل اساسی در افزايش استفاده و کاربری از اينترنت است. اين 
مسئله که سازمان ها می توانند از کاربری های اينترنت برای افزايش دسترسی جغرافيايی، افزايش 
کارآمدی مبادالت داده ها و اطالعات، کاهش قيمت چاپ و... استفاده کنند )همان: 161(، 
به خوبی نشان می دهد که با ابداع و به کارگيری اين فن جديد، تا چه حد فضای ساختاری و 

محتوای مورد توجه يک سازمان می تواند دستخوش تغيير شود. 
در رويكرد فولر و سادرلند1 )2002(، تكنولوژی در يک نظام آموزشی از سه بُعد قابل 
انتقال دانش، به عنوان مكمل و نيز واسطه  روابط درونی  بررسی است: به عنوان ميانجی در 
اجتماعی، و به عنوان نيروی ايجاد دانش جديد )فولر و سادرلند، 2002: 754(. از نظر فولر و 
سادرلند، آموزش عالی برای ايجاد دانش جديد، نيازمند به محيط آموزشی امن و قابل اعتماد 
است. اين امكان وجود دارد که کنش متقابل به واسطة شبكه های کامپيوتری بتواند يک محيط 

يادگيری با امنيت و اعتماد کافی برای توليد و ايجاد دانش جديد ايجاب کند )همان: 758(.
ب: در نظريات سازمان  محور، نظريات هانا، راولي و همكارانش، و دفت2 را بررسي کرده ايم. 
از نظر هانا3 )1998(، اينترنت باعث سرعت در دريافت و اشاعة عمومی دانش شده است و 
اين امر به معنای افزايش راه های دسترسی به آموزش عالی است. سرعت می تواند امتيازات 
زيادی برای اين محيط داشته باشد. در واقع اينترنت يک ظرفيت آن الين فكری است. بنابراين 
اين نكته که دانشگاه های امروزی تالش دارند از اين تكنولوژی ها برای ايجاد زيرساخت های 

1. Fuller & Soderlund
2. Deft
3. Richard L.Hannah
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تكنيكی استفاده کنند، بيشتر به اين دليل است که اين تكنولوژی می تواند ناتوانی يا نارسايی در 
آموزش، واحدها و پيشرفت های برنامه درسی را تغيير دهد و دانش را بی توجه به زمان و مكان 

منتقل سازد )هانا، 1998: 8(. 
در نظريه راولی، لوهان و دولنس )1376(، مهم ترين ويژگی های تأثيرگذار تكنولوژی نوين 
اطالعاتی و ارتباطی در سازمان های آموزشی- پژوهشی سه بعد است: سيستم اطالعاتی مديران 
اجرايی، سيستم تصميم گيری گروهی و سيستم پيام دهندة الكترونيكی )راولی و همكاران، 1376: 
8- 247(. راولی و همكارانش معتقدند اثرات ورود اينترنت به بهترين شكل در فرآيندهای 
مديريت و طراحی سازمان ها قابل مشاهده است. اين تكنولوژی مديران را قادر می سازد تا با 
سازمان، محيط و يكديگر ارتباط بيشتری برقرار کنند و فضای مشارکت بيشتر در تصميم گيری 

را برای مديران سطوح مختلف سازمان به وجود می آورد )همان: 249(. 
از نظر ريچارد دفت )1379(، با ورود تكنولوژی اطالعاتی و ارتباطی جديد، سازمان ها 
براساس شبكة اطالعاتی خود، ساختاربندی می شوند. اين موضوع به تسهيل در ارتباطات، 
هماهنگی و کنترل می انجامد. از نظر دفت، تغيير در ابزارهای تكنولوژيک مورد استفاده يک 
سازمان، در رابطه با فرآيند توليد سازمان است و شامل دانش، آگاهی و مهارتی می شود که 

مشخص  کنندة ميزان شايستگی و تخصص سازمان است )دفت، 1379: 7- 496(.
هيچ کدام از رويكردهای مطرح  شده در دو دسته نظريات کنشگرمحور و سازمان محور، 
به طور کامل به اثر ورود اينترنت در دانشگاه ها نپرداخته اند. بنابراين، در نهايت ما از همة اين 

رويكردها، جهت تبيين روابط مورد نظر ميان متغيرهای تحقيق استفاده کرده ايم. 
دومين مفهوم نظری لحاظ شده در اين پژوهش، سرماية فكری است. سرماية فكری به معنی 
مجموعة منابع غيرملموس و در جريان که قابليت تبديل پذيری به ثروت سازمانی را دارند 
)بونتيس، 1999؛ ادوينسون، 2002( مي باشد. اثراتی که در باال به عنوان تأثير ورود اينترنت در 
سازمان علمی- آموزشی و پژوهشی ارائه شد، با توجه به مفهوم سرماية فكری به خوبی قابليت 
تبيين می يابد. به همين منظور در قسمت بعد ابتدا به مفهوم نظری سرماية فكری پرداخته ايم 
و سپس نظريات پراکنده مرتبط با اثر اينترنت بر آموزش عالی را با استفاده از اين مفهوم 

جمع بندی کرده ايم. 
نظريات مربوط به سرمايۀ فكری

اولين کاربردها از مفهوم سرماية فكری به دهة 60 باز  می گردد. اما همزمان با گسترش عصر 
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اطالعات است که سازة سرماية فكری به طور وسيع در ادبيات مختلف به کار گرفته شده 
ارتباطی وجود دارد و  انسانی، ساختارها و شكل های  قابليت های  است. سرماية فكری در 
شامل داده های فكری، دانش، اطالعات، امتياز، مجوز فعاليت ها و تجربياتی است که وقتی 
با هم ترکيب می شود يا در کنار يكديگر قرار می گيرد، منبع سرشار ثروت سازمانی خواهد 
تا به تمام جوانب سازمان توجه شود  بود. سرماية فكری اين امكان را به سازمان می دهد 
و از دارايی های غيرملموس، که منبع مهم ارزش سازمانی است، استفاده بهتری شود؛ اين 
سرمايه مي تواند برای تعيين، آماده  کردن و توسعه  دادن مهارت های کارکنان و يا سرماية انسانی 
سازمان مورد استفاده قرار گيرد؛ همچنين مي تواند به شكل گيری ارتباط مناسب يا مشارکت با 
مشتريان،... کمک کند و به همين داليل سازمان هايی که سرماية فكری خود را مديريت می کنند، 
نسبت به ديگر سازمان ها، عملكرد بهتری دارند )زانل، 2004(. ادبيات نظری موجود درباره 
سرماية فكری محدود است و اين محدوديت در شرايط موجود برای محققان داخل کشور مانع 
بزرگی است. بنابراين نبايد انتظار داشت مجموعة نظری کامل و گسترده ای در اين زمينه وجود 

داشته باشد. آنچه در ادامه می آيد تالشی است برای ارائه برخی از اين نظريه ها. 
به نظر می رسد توجه جدی به مفهوم و مدل سنجش سرماية فكری به دهة  1990 باز می گردد. 
نخستين سازمانی که اقدام به سنجش سرماية فكری خود کرد، سازمان اسكانديا1، بزرگ ترين 
سازمان بيمه در سوئد، بود. اين سازمان »ليف ادوينسون«2 را به عنوان مدير سرماية فكری در 
اختيار داشت. ادوينسون مدل گزارش دهی پويا و کل نگر سرماية فكری به نام »ناويگيتور«3 
)دريانورد( را معرفی کرد. در اين مدل، هر دو ساختار مالی و غير مالی برای ارزيابی ارزش بازار 
سازمان با هم ترکيب می شوند. بخش غيرمالی يا سرماية فكری، به دو مؤلفة سرماية انسانی 
و سرمايه ساختاری طبقه بندی می  شود )ادوينسون و مالن، 1997(. سرماية انسانی می تواند 
به  عنوان مهارت های کارکنان، توانايی ها و ارزش ها توصيف شود و سرماية ساختاری را می توان 
به عنوان »آنچه که با اتمام ساعات کاری کارکنان و خروج آن ها از سازمان، همچنان در سازمان 

می ماند«، تعريف کرد )رز و همكاران، 1998، به نقل از چن و همكاران، 2004(.
سرماية ساختاری خود به دو مؤلفة سرماية سازمانی و سرماية ارتباطی تقسيم می شود. هر 
نوع روابط سازمان با عناصر بيرونی به سرماية ارتباطی تعبير می شود. سرماية سازمانی نيز به 

1. Skandia
2. Leif Edvinsson
3. Navigator



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره 4
زمستان 1387

194

شكل سخت افزار، نرم افزار، بانک اطالعات و هر مورد ديگری است که عملكرد سازمان يا 
فرآورده های انسانی آن را از طريق انتقال دانش و يا مشارکت در ايجاد دانش حمايت می کند. 
سرماية سازمانی به دو مؤلفه تقسيم می شود: 1- سرماية فرآيندی که مجموع فرآيندهای کاری، 
فعاليت ها و زيرساخت هايی است که برای ابداع، مشارکت در/ برای واگذاری و يا انتشار دانش 
به منظور کمک به بازدهی دانش فردی کارکنان به کار گرفته می شود و 2- سرمايه بازآفرين 
و تكاملی که در برگيرنده ظرفيت های يک سازمان برای پيشرفت های آينده در مواردی چون 
تحقيق و توسعه، تبادل اطالعات، و ... است )گايدينز و مريتوم، 2002(. ادوينسون و مالن1 
پيوستگی نزديكی ميان عناصر سرماية فكری قائل اند و بر اهميت کنش  متقابل ميان عناصر 
سرماية فكری تأکيد دارند و يادآور می شوند که ارزش سازمانی از طريق ترکيب همة  عناصر 

ايجاد می شود )چانگ و وانگ، 2006(.
از نظر »مايكل کونيگ«2 )1999( مفهوم سرماية فكری اين شناخت و آگاهی را ايجاد کرده 
که اطالعات »عاملی توليدی« است که به بيان اقتصاددانان می توان آن را در کنار عوامل توليدی 
چون زمين، کار، سرمايه و انرژی قرار داد )کونيگ، 1999: 17(. به باور کونيگ آنچه در مفهوم 
سرماية فكری جديد است، شناخت ارزش و اهميت دانش نيست، بلكه يافتن راه هايی برای 
سنجش کمی و اندازه گيری دانش است. سرماية فكری از ديدگاه کونيگ دربرگيرنده سه بعد 
است: سرماية دانش و اطالعات، سرماية ساختاری و سرماية ارتباطی. سرماية دانش و اطالعات، 
دانش و اطالعات سازمانی است که شامل شكل غيررسمی و ساخت نيافته و همچنين اشكال 
رسمی و ساخت يافته است. سرمايه ساختاری به معنای مكانيزم های مورد استفاده برای بهره 
گرفتن از سرمايه دانش و اطالعات است و سرماية ارتباطی نوع و ميزان مشارکت، همكاری و 

رضايتمندی متقاضيان خدمات سازمانی است.
در رويكرد »مارتينز تورس«3 ايجاد دانش و تداوم يادگيری و استفاده از آن در شرايط 
جامعة اطالعاتی، باالترين امتياز رقابت محسوب می شود. اما در شرايط امروزی دانش يگانه 
منبع نامرئی و سودآور سازمان نيست، بلكه سرماية فكری نيز وجود دارد که ممكن است 80 
درصد ارزش سازمان وابسته به اين سرمايه باشد )مارتينز، 2006: 617(. تورس دانشگاه ها را 
از نمونه های اصلی سازمان علم می داند و معتقد است برای سازمان های علمی شناخت سرماية 
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فكری مهم است؛ زيرا عاملی کليدی برای شناخت پتانسيل های بالقوه و بالفعل سازمان و در 
نتيجه برنامه ريزی برای رشد و پيشرفت سازمان است. در نظرية مارتينز تورس سرماية فكری 

مشتمل بر سه بعد است: سرماية انسانی، سرماية ساختاری و سرماية ارتباطی )همان: 618(.
از نظر »چن، زوو و خی1« ، شاخص سرمايه فكري معطوف به آينده است، به کيفيّت توجه 
دارد و بر ارزش آفريني متمرکز است )چن و همكاران، 2004: 196(. آن ها سرماية فكری را 
در چهار بعد سرماية انسانی، سرماية ساختاری، سرماية بازآفرين و سرماية ارتباطی طبقه بندی 
می کنند. سرماية انسانی به عواملی چون دانش، مهارت، ظرفيت های فردی، باورها و نگرش به 
انجام دقيق و به موقع وظايف و امور مربوط به فرد معطوف است. سرمايه ساختاری، با مكانيزم 
و ساختار يک سازمان مرتبط است که می تواند به کارکنان در نياز به عملكرد و کارآيی بهتر 
فكری کمک کند )همان: 202(. سرمايه بازآفرين با مواد )اطالعات( توليدی جديد، تكنولوژِی 
جديد، تقاضا و مطالبات جديد، داده های جديد و نيز همبستگی و هماهنگی ارتباط دارد. 
سرماية ارتباطی به صورت پل و عامل شتاب  دهنده برای عملكردهای سرماية فكری عمل 
می کند و عاملی ضروری و تعيين کننده در تبديل سرماية فكری يک سازمان به ارزش مادی 

)مالی( و در نتيجه ارتقای عملكرد اقتصادی يک سازمان است.
مطابق با نظرية »چانگ و وانگ«2 سرماية فكری به سازمان در کسب امتيازات بيشتر کمک 
می کند. به ويژه در حوزة اقتصاد مبتنی بر دانش، عنصر کليدی حرکت  دهندة  سازمان، که ايجاد 
ارزش می کند، سرماية فكری است. وانگ و چانگ چهار بعد برای سرماية فكری در نظر 
می گيرند: سرماية انسانی، سرماية ارتباطی، سرماية بازآفرين و سرماية فرآيندی )وانگ و چانگ، 
2006: 223(. در نظرية چانگ و وانگ، سرماية انسانی اثر مستقيم و بنيانی بر انواع ديگر سرماية 
فكری دارد. ميان سرماية بازآفرين و فرآيندی نيز رابطة عّلی وجود دارد. مجموع اين عوامل بر 

ايجاد و سطح سرماية ارتباطی )خريدار( تأثير می گذارد. 
با توجه به نظريات مطرح شده در بخش سرماية فكری، در اين تحقيق سرماية فكري داراي 

چهار بعد سرماية انساني3، سرماية ارتباطي4، سرماية ساختاري5 و سرماية بازآفرين6 است. 

1. Jin chen، Zhaohui Zhu، Hong Yuan Xie
2. Wen Ying Wang, Chingfu Chang
3. Human Capital
4. Relational Capital
5. Structural Capital
6. Renewal Capital
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در اين چارچوب هرکدام از اين سرمايه ها به شكل زير تعريف شده است: 
سرماية انساني: دانش، مهارت، تجربه و نگرش هاي فرد مشغول در سازمان است؛ سرماية 
ارتباطي: ظرفيت ها و توانايي هاي ارتباطي درون و بيرون سازماني است؛ سرماية ساختاري: 
سرمايه هايی که با اتمام ساعات کاری کارکنان و خروج آن ها از سازمان، همچنان در سازمان 
می ماند؛ سرماية بازآفرين: ظرفيت ها و برنامه هايی است که يک سازمان برای توسعة کمی و 

کيفی سازمان در آينده در نظر دارد.
همچنين براساس رويكردهای نظری ارائه شده در هر دو بخش اينترنت و سرماية فكری، به 
اين نتيجه می رسيم که اينترنت قابليت هايي دارد که اجازه مي دهد کاربران اينترنت )اعم از فرد 
و سازمان( با استفاده از آن، دانش، تجربه و مهارت هاي تخصصي و غيرتخصصي )عمومي( 
خود را ارتقاء دهند. اين توان تأثير همان پيوند محوري موجود ميان موضوع )عامل( اينترنت 
و مفهوم سرماية فكري است. در واقع اينترنت اگر نتواند سرماية فكري را موجب شود، توان 
تكميل و تشديد سطح و ميزان آن را خواهد داشت و به همين دليل در اين پژوهش به عنوان 

متغير مستقل لحاظ شده است. 
بنابراين اينترنت، به عنوان متغير مستقل، بر ميزان سرماية فكری، به عنوان متغير وابسته، تأثير 
می گذارد. در اين فرآيند، دو عنصر به عنوان عوامل تعيين کننده در رشد سرماية فكری شناخته 
شده است. يكی توان سازمان برای ايجاد دانش )جديد( است و ديگری ظرفيت و قابليت های 
سازمان برای انتقال و جريان دانش توليد شده در درون/ بيرون سازمان. در فرآيند ايجاد دانش و 
جابجايی آن در محيط داخلی و پيرامونی سازمان، نكته اصلی اين است که ميان اين دو عنصر 
با ميزان امكانات نرم افزاری )مانند نوع و سطح دانش و تخصص اعضا( و سخت افزاری )مانند 
نوع و ميزان تكنولوژی های مورد استفاده( سازمان وابستگی و ارتباط مستقيمی وجود دارد. به 
اين صورت که هرچه سازمان از بخش های بيشتری از دانش اعضا خود استفاده کند و نيز هر 
قدر کاربرد تكنولوژی های چندرسانه ای جديد در سازمان بيشتر باشد، سرماية فكری سازمان 

رشد باالتری دارد. 
ارتباطی و  پيامد اساسی کاربرد تكنولوژی های  بنابراين براساس مدل تحليلی پژوهش، 
اطالعاتی جديد، مانند اينترنت، در يک سازمان، تقويت عوامل توسعه  دهندة سرماية فكری 

است )نمودار1(. 
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نمودار -1 مدل تحليلی

روش شناسی
مطالعة  حاضر با استفاده از روش پيمايش انجام گرفته است و براساس منطق معمول روش 

پيمايش، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. 
دکترای  دوره های  دانشجويان  علمی،  هيئت  اعضای  از  متشكل  پژوهش  آماری  جامعه 
تخصصی و کارشناسی ارشد دانشگاه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است. از ميان 
دانشگاه های موجود تنها شش دانشگاه  مادر و مهم انتخاب شده اند که عبارتند از: دانشگاه های 
تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتی، اصفهان، شيراز و تبريز. انتخاب اين دانشگاه ها با توجه به 
شاخص هايی چون قدمت، داشتن دانشجو در سطوح کارشناسی  ارشد و دکترای تخصصی در 
رشته های مورد نظر اين تحقيق، استفاده گسترده از امكانات اينترنتی و تجربة جمعی محققان 
پژوهش بوده است. انتخاب دانشجويان دو مقطع تحصيلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی 
نيز، به دليل شرايط نسبتاً بهتر دانشجويان اين مقاطع از نظر ميزان استفاده از اينترنت، در مقايسه 

با دانشجويان دوره های قبل از آن بوده است.
بر اين اساس، نمونه های آماری شامل سه گروه فرعي )سه شاخة اصلی علوم انسانی، پايه 
و فنی(، با حجم نمونه )1200نفر( بوده است. در تعيين نمونه های آماری از روش نمونه گيری 
دانشگاه  طبقه بندی شش  براساس روش  ابتدا  که  اين شكل  به  است.  استفاده شده  ترکيبی 
انتخاب، سپس براساس ويژگی ها و امكانات عملی پژوهش از روش نمونه گيری سهميه ای 

  

 
 

  

 

 

 

سرمايه ارتباطي 

سرمايه بازآفرين سرمايه انساني

سرمايه ساختاري

سرمايه 
انساني

*ايجاددانش جديد

ظرفيت  افزايش   *
انتقال دانش

اينترنت
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بهره مندی از 

اينترنت
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استفاده شده و مطابق با آن از هر دانشگاه سه شاخة علوم انسانی، پايه و فنی و از هر کدام 
چهار رشته، که دارای بيشترين فراوانی دانشجو در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند، 

انتخاب شده  است.
متغير مستقل در اين مطالعه اينترنت و متغير وابسته سرماية فكری است. شاخص ها و 
معرف هاي انتخاب شده براي انجام بخش پيمايش اين مطالعه از نظريه هاي بررسي شده و سوابق 

پژوهشي موجود استخراج شده است و در جداول 1 و 2 ارائه شده است.

جدول -1 شاخص، ابعاد و معرف های متغير مستقل )اينترنت(

معرف هاابعادشاخص

دی
ه من

هر
ب

سی
ستر

طول زمان استفاده، مكان استفاده، کامپيوتر شخصی، نوع نرم افزارهای موجود، نوع نرم افزارهای قابل د
استفاده، سهولت دسترسی، سرعت

ف
صر

م

ف
صر

م م
حج

ساعت هاي اتصال به شبكه اينترنت 
ف

صر
ع م

نو

جستجوي اطالعات: اطالعات علمی، تخصصی، خبری، عمومی، عملكرد سازمانی

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

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

جدول -2 ابعاد و شاخص های فردی سرمايۀ فکری

شاخص هاابعاد فردیمفهوم

مهارت ها، تجربه و دانش فردی، نگرش هاسرماية انسانیسرمايه فكری

ميزان، توانايی و ظرفيت ايجاد ارتباط افراد/ سازمان با درون و بيرون سازمانسرماية ارتباطی

روابط ميان دو دسته متغيرهای پژوهش در دو بخش فرضيات توصيفی و فرضيات تبيينی 
بررسی شده است. هدف از ارائه فرضيات توصيفی، ضمن توصيف و تشريح وضعيت جامعه 
آماری در متغيرهای اصلی مورد بررسی، فراهم ساختن فضای الزم برای ارائه فرضيات و روابط 
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تبيينی است و با طرح فرضيات تبيينی تالش بر رسيدن به تبيين نظری منطبق با چارچوب نظری 
پژوهش، جهت پاسخ به پرسش های اصلی و اوليه پژوهش بوده است. در ادامه، به تفكيک، 
نتايج آزمون هر گروه از فرضيات ارائه شده است. اما پيش از پرداختن به اين نتايج، ضرورت 
دارد يادآوری کنيم که در اينجا تنها نتايج آزمون روابط ميان ابعاد فردی سرماية فكری )سرماية 
انسانی و سرماية ارتباطی( با متغير مستقل مدنظر است. بنابراين، در بررسی تمام فرضيات تنها 

نتايج مربوط به ابعاد سرماية انسانی و سرماية ارتباطی گزارش شده است.

يافته های مطالعه
نتايج توصيفی 

الف: آزمون فرضيات توصيفی تحقيق که در آن رابطه ميان ابعاد فردی سرماية فكری با متغيرهای 
دانشگاه و گروه آموزشی لحاظ شده است )مقايسه ميانگين براساس آزمون F(، نشان داد که 
ميانگين سرماية انسانی در دانشگاه های شش گانه مورد مطالعه با يكديگر تفاوت معنادار دارد 
)Sig=016/0 و F=8/2(. سطح سرماية انسانی جامعه مورد مطالعه براساس متغير گروه آموزشی 
نيز تفاوت معنادار نشان می دهد )Sig=0/05 و F=2/9(. به عبارتی ديگر، متغيرهای دانشگاه  و 
گروه آموزشی اثرگذاری معناداری بر سرماية انسانی دارند. هرکدام از اين دو متغير می توانند 
باعث رشد سرماية انسانی شوند يا شرايط کاهش يا عدم تغيير سرماية انسانی اعضا خود را 
فراهم کنند. اما زمانی که دانشگاه و گروه آموزشی در تعامل با يكديگر قرار می گيرند، اثر 

معناداری بر سطح سرماية انسانی ندارند.
در بعد سرماية ارتباطی نيز اثر دانشگاه بر سطح سرماية ارتباطی معنادار است )Sig=0/04 و 
F=2/3(. اما در سطح سرماية ارتباطی گروه های آموزشی سه گانه تفاوت معناداری گزارش نشده 

است. در عين حال اثر تعاملی متغيرهای مستقل دانشگاه و گروه آموزشی بر سرماية ارتباطی 
معنادار است )Sig=0/02 و F=2/09(. به عبارتی ديگر، سطح ارتباط و تبادل امكانات و توان  
بالفعل ميان دانشگاه و گروه آموزشی می تواند منجر به رشد يا کاهش سرماية ارتباطی دانشگاه 

و گروه آموزشی شود.
ب: نتايج آزمون شفه نيز نشان داد که شش دانشگاه مورد مطالعه از نظر سطح سرماية انسانی 
در دو گروه اصلی قرار دارند. اما تنها دانشگاه های تربيت مدرس و اصفهان در دو گروه مجزا 
قرار می گيرند و چهار دانشگاه ديگر جايگاهی مشترک در دو گروه تشكيل شده دارند. بر اين 
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اساس، تنها دانشگاه های اصفهان و تربيت مدرس از نظر سطح سرماية انسانی وضعيت متفاوت 
از يكديگر دارند و چهار دانشگاه تبريز، شهيد بهشتی، تهران و شيراز از نظر سرماية انسانی 
در حد وسِط سطح سرماية انسانی دانشگاه های تربيت مدرس و اصفهان و در هر دو گروه 
قرار دارند. گروه های آموزشی نيز در سرماية انسانی با يكديگر تفاوت معناداری دارند. اما اين 

تفاوت به اندازه ای نيست که بتوان سطوح سرماية انسانی آنها را گروه بندی  کرد. 
در بعد سرماية ارتباطی، براساس آزمون شفه، دانشگاه ها در دو گروه همگن قرار دارند. 
دانشگاه تبريز در پايين ترين سطح سرماية ارتباطی و دانشگاه اصفهان در باالترين سطح سرماية 
ارتباطی گزارش شده است. سطح سرماية ارتباطی ساير دانشگاه های مورد مطالعه در ميانه اين 
دو دانشگاه و در هر دو گروه قرار دارد. بنابراين تنها دانشگاه اصفهان و تبريز از نظر سطح 

سرماية ارتباطی وضعيت متفاوت از يكديگر دارند. 
پ: از سويی ديگر نتيجه آزمون مقايسه ميانگين )F( نشان داد که گروه های آموزشی سه گانه 
)علوم انسانی، پايه و فنی( در هيچ کدام از دانشگاه های مورد مطالعه، به جز دانشگاه تهران، با 

.)F=2/9 و Sig=0/05( سرماية انسانی رابطه معنادار ندارند
در بخش سرماية ارتباطی نيز تنها در دانشگاه های شيراز و تهران ميانگين سرماية ارتباطی 
سه گروه آموزشی با يكديگر اختالف معنادار دارد )در دانشگاه شيراز Sig=0/06 و F=2/8 و در 
دانشگاه تهران Sig=0/007 و F=4/9(. اما سرماية ارتباطی در گروه های آموزشی چهار دانشگاه 
ديگر، وضعيت مشابه و يكسانی دارد. بنابراين، مطابق با نتايج ارائه شده، گروه های آموزشی يک 
دانشگاه خاص، اثری بر سرماية انسانی و ارتباطی اعضاي خود ندارند؛ اما همان طور که در 
آزمون روابط مطرح در بخش الف و ب گزارش شده است، ابعاد فردی سرماية فكری )به طور 
کلی( در ارتباط با متغير مستقل دانشگاه و گروه آموزشی )به طور کلی( تفاوت ميانگين معنادار 

نشان می دهد.
ت: سطح سرماية انسانی گروه های آموزشی در هر شش دانشگاه مورد مطالعه، مشابه يا 
يكسان است و براساس آزمون مقايسه ميانگين )F( اختالف معناداری در اين زمينه گزارش 

نشده است.
اما در بُعد سرماية ارتباطی، براساس آزمون F، در مورد گروه های آموزشی فنی و پايه در 
دانشگاه های مختلف، اختالف معنادار گزارش شده است. اما براساس آزمون شفه، تفاوت 
سطح سرماية ارتباطی اين دو گروه به اندازه ای نيست که بتوان گروه بندی های همگن و مجزا 
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برای دانشگاه ها ايجاد کرد. به همين دليل در بعد سرماية ارتباطی دو گروه پايه و فنی هر شش 
دانشگاه، در يک گروه همگن گزارش شده است.

نتايج تبيينی

1- نتايج حاصل از رگرسيون يک متغيره ميان متغيرها

الف( متغير وابسته سرماية انسانی، در مجموع و جدای از اينكه در چه دانشگاه يا گروه آموزشی 
 Sig=0/000( باشد، اثرپذيری معنادار، مثبت و مستقيمی از متغير مستقل دسترسی به اينترنت دارد
و F=260/1(. با متغير دسترسی به اينترنت، 18 درصد از تغييرات سرماية انسانی در جامعه مورد 

مطالعه، قابليت تبيين می يابد )R2= /018 (. مطابق با نتايج به ازای هر واحد تغيير در متغير 
مستقل دسترسی به اينترنت، مقدار B( 25/0( واحد سرماية انسانی افزايش می يابد. 

سرماية انسانی در دانشگاه های مختلف نيز اثرپذيری مثبت و مستقيم از دسترسی به اينترنت 
دارد. نتيجه آزمون رگرسيون يک متغيره در هر شش دانشگاه نشان می دهد که ميزان دسترسی 
به اينترنت اثر معناداری بر سرماية انسانی در دانشگاه ها دارد. براساس نتايج حاصل از رگرسيون 
يک متغيره، متغير دسترسی به اينترنت در دانشگاه شيراز قابليت تبيين 11 درصد از تغييرات 
سرماية انسانی را دارد. در دانشگاه اصفهان قابليت تبيينی مورد نظر برابر با 29 درصد، در 
دانشگاه تهران 18 درصد، در دانشگاه تربيت مدرس 19 درصد، در دانشگاه تبريز 12 درصد و 
در دانشگاه شهيد بهشتی 21 درصد گزارش شده است. بنابراين باالترين قابليت تبيين پذيری 
تغييرات سرماية انسانی براساس متغير دسترسی به اينترنت در دانشگاه اصفهان امكان پذير است. 
اين نكته براساس ضريب B گزارش شده نيز تأييد می شود. در دانشگاه شيراز با هر واحد تغيير 
در دسترسی به اينترنت، سطح سرماية انسانی 0/25 واحد تغيير می يابد. تغيير در سطح سرماية 
انسانی براساس تغيير در دسترسی به اينترنت، در دانشگاه اصفهان 0/32، در دانشگاه تهران 
0/25، در دانشگاه تربيت مدرس 0/23، در دانشگاه تبريز 0/20 و در دانشگاه شهيد بهشتی 

0/25 گزارش شده است. 
اثر ميزان دسترسی به اينترنت بر سرماية انسانی گروه های آموزشی نيز معنادار گزارش شده 
است. مطابق با نتيجه آزمون رگرسيون، متغير سرماية انسانی در هر سه گروه آموزشی انسانی، 
فنی و پايه اثرپذيری مستقيم و مثبت از ميزان دسترسی گروه ها به اينترنت دارد. در رابطه سرماية 
انسانی و دسترسی به اينترنت در گروه علوم انسانی، بتا برابر با 0/49، در گروه علوم فنی برابر 
با 0/33 و در گروه علوم فنی نيز برابر با 0/39 است. باالترين سطح اثرپذيری گزارش شده در 
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اين بخش، مربوط به گروه علوم انسانی است  )R2=0/49( )که به احتمال زياد می تواند ناشی 
از ماهيت رشته های علوم انسانی باشد که امكان استفاده کاربردی تری از اينترنت دارند(. در 
گروه علوم فنی، همبستگی مورد نظر برابر با 0/33 و در گروه علوم پايه برابر با 0/39 است. در 
گروه علوم انسانی با هر واحد تغيير در ميزان دسترسی به اينترنت، سرماية انسانی گروه 0/26 
واحد افزايش می يابد. در گروه علوم فنی هر واحد تغيير در دسترسی به اينترنت، منجر به 0/26 
واحد افزايش در سرماية انسانی گروه می شود. در گروه علوم پايه نيز به ازای هر واحد تغيير در 

دسترسی افرادد به اينترنت، سرماية انسانی گروه 0/24 واحد افزايش دارد. 
ب: سرماية ارتباطی کل جامعه مورد مطالعه از دسترسی به اينترنت اثرپذيری معنادار، مثبت 
و مستقيم دارد )Beta = 0/44 F = 292/4 ،Sig  = 0/000(. مطابق با R2 گزارش شده می توان 
19 درصد از تغييرات سرماية ارتباطی در کل جامعه آماری را با متغير دسترسی به اينترنت تبيين 
کرد. به عالوه با هر واحد تغيير در دسترسی کل اعضای جامعه به اينترنت، سرماية ارتباطی کل 
جامعه 0/45 واحد افزايش خواهد داشت )B= 0/45(. به همين ترتيب در مورد سرماية ارتباطی 
در تک تک دانشگاه های برگزيده، همچنين سه گروه آموزشی مورد نظر اثرپذيری معنادار، مثبت 
و مستقيم از متغير دسترسی به اينترنت گزارش شده است. بنابراين مطابق با اين نتايج رابطه 
دسترسی به اينترنت با سرماية ارتباطی در دانشگاه ها و گروه های آموزشی، با اطمينان باالتر از 
99 درصد پذيرفته می شود. باالترين اثرپذيری گزارش شده در اين بخش مربوط به اثرپذيری 
سرماية ارتباطی از دسترسی به اينترنت در دانشگاه اصفهان و گروه پايه )با اختالف 1 درصدی 

با گروه علوم انسانی( است.
پ: با توجه به اصول نظری مطرح در اين مطالعه، اينترنت عامل رشد سرماية انسانی )و 
در کل همة ابعاد سرماية فكری( است و هرچه دسترسی و استفاده از آن باالتر باشد، اثرگذاری 
باالتری بر اين بخش خواهد داشت. بنابراين هرچه مدت زمانی که فرد از اينترنت استفاده 
می کند )در اين مطالعه به سال(، به عنوان بخشی از شاخص مصرف اينترنت، بيشتر باشد به دليل 
افزايش برخی مهارت ها و تجربه های مرتبط با آن، می بايد باالترين اثرگذاری را در بخش 

سرماية انسانی نشان بدهد. 
نتيجة آزمون رگرسيون يک متغيره نشان داد که ابعاد فردی سرماية فكری هر دو اثرپذيری 
معنادار، مثبت و مستقيم از متغير مستقل طول زمان استفاده از اينترنت دارند. اما براساس نتايج 
اين آزمون بتای گزارش شده در رابطه سرماية انسانی با متغير مستقل مورد نظر 0/396 است. 



فصلنامه علمی - پژوهشی

203
تأثير اينترنت بر

افزايش ...

اما در رابطه سرماية ارتباطی با متغير طول زمان استفاده از اينترنت بتا 0/375 است. با مقايسه 
بتای گزارش شده در دو رابطة موجود، مشاهده می شود که باالترين سطح بتا مربوط به بعد 
سرماية انسانی است، هرچند فاصله چندانی با سرماية ارتباطی ندارد، که می تواند ناشی از واحد 
تحليل يكسان )فرد( در اين دو بعد باشد. با اين حال و با توجه به نتايج به دست آمده، فرض 
اثرگذاری بيشتر طول زمان استفاده از اينترنت بر سرماية انسانی در دانشگاه ها نسبت به بعد 
سرماية ارتباطی، تأييد می شود و معناداری اثرگذاری باالتر متغير مستقل بر متغير وابسته )سرماية 

انسانی( نيز با اطمينان باالتر از 99 درصد پذيرفته می شود.
انواع مختلف مصرف  فكری، سهم  فردی سرماية  ابعاد  بر  مؤثر  بررسی عوامل  در  ت: 
اينترنت، به عنوان شاخص فرعی مصرف اينترنت، در ايجاد يا گسترش سرماية انسانی نيز 
سنجيده شده است. پيش فرض مطرح در اينجا، اثرپذيری باالتر سرماية انسانی دانشگاه ها از 
نوع مصرف اينترنت در مقايسه با بعد سرماية ارتباطي است. نتيجه آزمون رگرسيون يک متغيره 
نشان داد که انواع مصرف اينترنت بر سرماية انسانی و سرماية ارتباطی در دانشگاه )در کل(، 
اثر معنادار، مثبت و مستقيم دارد. در اين آزمون بتای گزارش شده در رابطه متغير مستقل مورد 
نظر با سرماية انسانی، برابر با 0/4 است. مقدار بتا در رابطه سرماية ارتباطی با متغير نوع مصرف 
اينترنت نيز برابر با 0/4 است. با مقايسه بتای گزارش شده در دو رابطه موجود، مشاهده می شود 
که انواع مصرف اينترنت به طور يكسان بر سرماية انسانی و سرماية ارتباطی دانشگاه )در کل( اثر 
می گذارد. بر اين اساس فرض اثرپذيری بيشتر سرماية انسانی دانشگاه )درکل( از نوع مصرف 

اينترنت، نسبت به سرماية ارتباطی پذيرفته نمی شود.
ث: نتايج حاصل از تحليل رگرسيونی سرماية انسانی و سرماية ارتباطی با حجم مصرف 
اينترنت )دومين شاخص تعريف کننده مصرف اينترنت( نشان دهنده اثر معنادار حجم مصرف بر 
اين دو بعد سرماية فكری است. حجم مصرف اينترنت بر ابعاد فردی سرماية فكری )سرماية 
انسانی و ارتباطی( به طور يكسانی اثر دارد. ميزان بتای گزارش شده در هر دو بعد برابر 0/21 

است. 
ج: در ادامه بررسی نتايج سنجش روابط ميان متغيرهای تحقيق با استفاده از آزمون رگرسيون 
يک متغيره به سنجش اثر متغير اصلی مستقل تحقيق، بهره مندی از اينترنت، بر ابعاد فردی سرماية 

فكری به تفكيک دانشگاه و گروه آموزشی می پردازيم. 
نتايج نشان داد که در دانشگاه شيراز، بهره مندی از اينترنت اثر يكسانی بر سرماية انسانی 
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گروه های آموزشی داشته است. اما در دانشگاه اصفهان، سرماية انسانی گروه علوم فنی در 
مقايسه با سرماية انسانی دو گروه پايه و انسانی )با بتای به ترتيب 0/65 و 0/55( اثرپذيری بسيار 
پايينی از اينترنت دارد. در دانشگاه تهران و تربيت مدرس سرماية انسانی گروه انسانی، نسبت به 
دو گروه ديگر تأثير باالتری از اينترنت دارد )به ترتيب با بتای 0/43 و 0/52(. در اين دو دانشگاه 
در اثرپذيری سرماية انسانی گروه های پايه و فنی از اينترنت تفاوت چندانی گزارش نشده است. 
سرماية انسانی در گروه پايه دانشگاه تبريز )با بتای 0/24( و گروه فنی دانشگاه شهيدبهشتی )با 

بتای 0/12( در مقايسه با دو گروه آموزشی ديگر تأثير بسيار پايينی از اينترنت دارند.
در بخش اثرپذيری سرماية ارتباطی گروه های آموزشی از بهره مندی از اينترنت، گروه های 
آموزشی در دانشگاه شيراز و تهران تقريباً به شكل يكسانی متأثر از اينترنت هستند. در دانشگاه 
اصفهان و تبريز گروه انسانی و پايه به طور يكسان، اما گروه فنی به نسبت بيشتری از اينترنت اثر 
می گيرند. در دانشگاه تربيت مدرس اثر اينترنت بر سرماية ارتباطی گروه ها به ترتيب از بيشترين 
تأثير در گروه پايه، انسانی و فنی است و در دانشگاه شهيد بهشتی ابتدا در گروه انسانی، سپس 

پايه و فنی، سرماية ارتباطی اثرپذيري بيشتری از اينترنت نشان می دهد.
چ: براساس الگوی نظری مورد نظر، دسترسی به اينترنت )به عنوان شاخصی اساسی در 
تعريف و سنجش بهره مندی از اينترنت( به طور مستقيم بر سرماية فكری و ابعاد آن تأثير 
دارد. اما بررسی و مقايسه نتايج آزمون روابط ميان متغيرهای اصلی تحقيق که تاکنون انجام 
گرفته  است، منجر به اين نتيجه گيری می شود که عوامل ديگری در فرآيند اثرگذاری دسترسی 
به اينترنت بر ابعاد فردی سرماية فكری، دخالت مستقيم دارند و اثرپذيری سرماية انسانی و 
ارتباطی از دسترسی به اينترنت را مشروط و وابسته به خود می سازند. عوامل متداخل می تواند 
شامل دانشگاه و گروه آموزشی مرجع، مقطح تحصيلی )دانشجويان( يا رتبة علمی )اعضای 
هيئت علمی( و نيز جنسيت افراد باشد. به همين دليل در ادامه با استفاده از تحليل رگرسيون 
يک متغيره به بررسی اثر متغيرهای کنترلی دانشگاه و گروه آموزشی، مقطع تحصيلی و يا رتبه 

علمی و جنسيت بر رابطه دسترسی به اينترنت و ابعاد فردی سرماية فكری پرداخته ايم. 
نتايج نشان داد که در همه دانشگاه ها، اثر گروه آموزشی در رابطه دسترسی به اينترنت و 
سرماية انسانی، اثری معنادار، مثبت و مستقيم است. البته در دانشگاه اصفهان گروه آموزشی فنی 
و در دانشگاه شهيد بهشتی گروه های آموزشی پايه و فنی، نقش معناداری در رابطه مورد نظر 
ندارند. با اين حال، در هر دو دانشگاه 30 درصد از رابطه دسترسی به اينترنت و سرماية انسانی 
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با توجه به گروه آموزشی قابل تبيين است. قابليت تبيين پذيری روابط مورد نظر براساس گروه 
آموزشی در دانشگاه شيراز و تهران بين 9 تا 20 درصد است. در دانشگاه تربيت مدرس تبيين 16 
تا 36 درصد از اثر دسترسی به اينترنت بر سرماية انسانی وابسته به گروه آموزشی است و اثر 
گروه آموزشی در رابطه موردنظر در دانشگاه تبريز بين 8 تا 14 درصد است. بر اين اساس، 
متغير گروه آموزشی بر اثرپذيری سرماية انسانی از دسترسی به اينترنت تأثير دارد. به عبارتی 
ديگر در بيشتر موارد در حالت پذيرش تأثير دسترسی به اينترنت در رشد سرماية انسانی افراد، 
چنين اثرگذاری مشروط به گروه آموزشی مرجع فرد است و در هر نوع تبيينی از رابطه اينترنت 

و سرماية انسانی، نقش گروه آموزشی را نبايد ناديده گرفت. 
در بعد سرماية ارتباطی نيز، در برخی موارد از جمله در دانشگاه اصفهان و شهيد بهشتی، 
گروه آموزشی فنی و در دانشگاه تبريز گروه های انسانی و پايه نقشی در اثرگذاری دسترسی 
به اينترنت بر سرماية ارتباطی ندارند )به عبارتی ديگر در رابطه دسترسی به اينترنت بر سرماية 
ارتباطی اثر معناداری نشان نمی دهند(. اما در ساير دانشگاه ها هر سه گروه به طور مشترک در 
فرآيند شكل گيری رابطه مورد بحث دخالت دارند. در دانشگاه شيراز و شهيد بهشتی )بدون 
نقش گروه آموزشی فنی( بين 20 تا 30 درصد از رابطه دسترسی به اينترنت و سرماية ارتباطی 
با متغير گروه آموزشی تبيين  می شود. در دانشگاه اصفهان )بدون در نظر گرفتن گروه آموزشی 
فنی( 30 تا 40 درصد از اثر دو متغير موردنظر وابسته به گروه آموزشی است. در دانشگاه تبريز 
20 درصد از رابطه دسترسی و سرماية ارتباطی وابسته به اثر گروه فنی است. در دانشگاه تهران 
بين 10 تا 30 درصد و در دانشگاه تربيت مدرس بين 10 تا 40 درصد از رابطه مورد بحث با 
متغير گروه آموزشی قابليت تبيين می يابد. اثر گروه آموزشی بر رابطه دسترسی به اينترنت و 

سرماية ارتباطی، در همه موارد گفته شده، مثبت و مستقيم گزارش شده است.
اثر متغير جنسيت در فرآيند اثرگذاری دسترسی به اينترنت بر ابعاد فردی سرماية فكری در 
همه دانشگاه ها و به نسبت هر دو جنس، معنادار، مثبت و مستقيم است. در بخش تأثير متغير 
مستقل دسترسی به اينترنت بر بعد سرماية انسانی، در هر شش دانشگاه مورد مطالعه، جنسيت 
افراد سهم قابل توجهی بر شكل گيری رابطه مورد بحث دارد. در دانشگاه شيراز و تربيت مدرس 
12 تا 20 درصد از رابطه دو متغير دسترسی به اينترنت و سرماية انسانی با متغير جنسيت تبيين 
می شود. 16 تا 23 درصد از اثر متغير دسترسی به اينترنت بر سرماية انسانی در دانشگاه اصفهان 
به جنسيت اعضای اين دانشگاه وابسته است. ميزان وابستگی مورد نظر در دانشگاه تهران 17 
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تا 20 درصد، در دانشگاه تبريز 10 تا 14 و در دانشگاه شهيد بهشتی 20 تا 35 درصد گزارش 
شده است. به عالوه براساس بتای گزارش شده در آزمون روابط، در همه دانشگاه ها )به جز 
دانشگاه اصفهان( سهم زنان در اثرگذاری بر رابطه مورد نظر ببيشتر از مردان است. با توجه به 
اين نتايج عامل جنسيت نيز به  عنوان عاملی کنترلی در اثرپذيری سرماية انسانی از دسترسی به 

اينترنت دخالت دارد.
در بعد سرماية ارتباطی نيز در بيشتر موارد، زنان اثر باالتری بر رابطه دسترسی به اينترنت 
و سرماية ارتباطی دارند. تنها در دانشگاه شيراز سهم مردان در اين اثرگذاری باالتر است. در 
اين بعد نيز بخش قابل تأملی از رابطه دسترسی به اينترنت و سرماية ارتباطی با توجه به متغير 
جنسيت قابل تبيين است. قابليت تبيين پذيری رابطه مورد بحث براساس متغير جنسيت، در 
دانشگاه شيراز 12 تا 18 درصد، در دانشگاه اصفهان 25 تا 29 درصد، در دانشگاه تهران 15 تا 
17 درصد، در دانشگاه تربيت مدرس 11 تا 20 درصد، در دانشگاه تبريز 5 تا 11 درصد و در 

دانشگاه شهيد بهشتی 24 تا 31 درصد گزارش شده است. 
مقطع تحصيلی )با دو گروه فراوانی کارشناسی ارشد و دکتری( و رتبة علمی )با چهار 
گروه مربی، استاديار، دانشيار و استاد( برخالف دو متغير گروه آموزشی و جنسيت، در بيشتر 
موارد اثر معناداری بر رابطه دسترسی به اينترنت و ابعاد فردی سرماية فكری ندارد. اين متغير، 
که بخشی از سرماية انسانی افراد محسوب می شود، )منطقاً در جامعه آماری مورد مطالعه( 
می بايست در سطح دسترسی افراد به اينترنت نقش بسيار زيادی داشته باشد )نتايج توصيفی 
تحقيق نشان دهنده اثر باالی متغير مورد نظر در دسترسی به اينترنت است.( اما مطابق با نتايج 
حاصل از رگرسيون در اين مرحله، در رابطة دسترسی به اينترنت و ابعاد فردی سرماية فكری 
به طور کلی قابليت تبيينی نمی يابد و در کنار دسترسی به اينترنت، شرايط رشد سرماية انسانی 

و نيز سرماية ارتباطی را در کل فراهم نمی سازد. 
2- نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره

الف: شاخص دسترسی به اينترنت، يكی از دو شاخص اصلی در تعريف متغير بهره مندی 
از اينترنت در اين مطالعه بوده است. اين شاخص در مجموع از شش معرف که در قالب ده 
سؤال در پرسشنامة فردی تنظيم  شده، به دست آمده است. نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره 
)به روش Stepwise(، نشان داد که از ميان شش معرف  تشكيل دهنده شاخص دسترسی به 
اينترنت، دو متغير توانايی در استفاده از کامپيوتر و اينترنت و طول زمان استفاده از اينترنت به 
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ترتيب باالترين اثرگذاری را بر سرماية انسانی )در کل جامعه آماری( دارند. با متغير توانايی 
استفاده از کامپيوتر و اينترنت 11 درصد و با متغير طول زمان استفاده از اينترنت 12 درصد 
از واريانس سرماية انسانی قابل تبيين است. سطح اثرگذاری به دست آمده در هر دو مرحله با 

اطمينان باالتر از 99 درصد معنادار است. 
بعد سرماية ارتباطی نيز باالترين اثرپذيری از متغير توانايی در استفاده از کامپيوتر و اينترنت 
 .)R2=0/13( دارد که در مجموع قابليت تبيين 13 درصد از واريانس متغير سرماية ارتباطی را دارد
در مراحل بعدی به ترتيب متغيرهای سهولت دسترسی به کامپيوتر و اينترنت، سابقه استفاده از 
اينترنت، محل ذخيره اطالعات دريافتی از اينترنت، و مكان استفاده از اينترنت، هرکدام بخشی 
از تغييرات سرماية ارتباطی را تبيين می کنند. قابليت تبيينی  پنج متغير اثرگذار بر سرماية ارتباطی 

در مجموع 17 درصد است. 
ب: انواع مصرف اينترنت نيز از شاخص های فرعی متغير بهره مندی از اينترنت )اصلی ترين 
 )Stepwise متغير مستقل پژوهش( است که با استفاده از معادله رگرسيون چندمتغيره )به روش

به سنجش اثر آنها بر ابعاد فردی سرماية فكری پرداخته ايم. نتايج به اين شكل است که:
در بعد سرماية انسانی انواع مصرف اينترنت در زمينه برقراری ارتباطات و مشارکت های 
فردی، برقراری ارتباطات علمی با سازمان ها و نيز کاربری های عمومی پايه )مانند ايميل و 
جستجوی عمومی( اثر بااليی در تغييرات اين بعد دارند. انواع مختلف نوع مصرف، که باالترين 
تأثير را در بعد سرماية انسانی دارند، به ترتيب اهميت عبارتند از : ارسال مقاله به کنفرانس های 
با نشريات خارجی، موتورهای  ارتباط  ارتباط آن الين،  انجمن های علمی،  با  ارتباط  علمی، 
جستجوی عمومی، ثبت نام در کنفرانس های علمی داخلی، ثبت   نام در کنفرانس های علمی 
خارجی، ارسال و دريافت فايل، انجام بازی های کامپيوتری، و ارتباط با کارکنان دانشگاهی. بر 
اين اساس، استفاده از اينترنت به منظور برقراری ارتباطات و مشارکت فردی، باالترين تأثير را 

در رشد سرماية انسانی جامعه آماری نشان می دهد. 
اما سرماية ارتباطی بيشتر متأثر از استفاده از اينترنت برای برقراری ارتباط علمی با سازمان های 
کاربری های  ارتباطات و مشارکت های فردی و  برقراری  بين المللی است. همچنين  ملی و 
عمومی پيشرفته مانند نوشتن در وبالگ، ارتباطات درون دانشگاهی، جستجو و دريافت اخبار 
عمومی و تخصصی نيز انواع ديگر مصرف اينترنت هستند که بر اين بعد اثر بااليی دارند. 
بنابراين مهم ترين و مؤثرترين انواع مصرف اينترنت در تغييرات سرماية ارتباطی به ترتيب 



فصلنامه علمی - پژوهشی

سال اول
شماره 4
زمستان 1387

208

اهميت عبارتند از: ارتباط با انجمن های علمی، ارسال مقاله به کنفرانس های علمی، کار گروهی، 
نوشتن در وبالگ شخصی، ارتباط با نشريات خارجی، مرور اخبار عمومی، ارسال و دريافت 
فايل، ثبت  نام در کنفرانس های علمی داخلی، همكاری با سازمان های غير دولتی، انجام بازی های 

کامپيوتری، ارتباط آن الين، مطالعه وب سايت ديگران، ارتباط با کارکنان دانشگاهی. 
موضوع حائز اهميّت در بررسی نتايج فوق اين است که تقريباً هر دو بعد سرماية فكری، 
متأثر از عوامل مشترکی از انواع مصرف اينترنت هستند. تنها تفاوت، مربوط به درجه اهميت 
اين عوامل است. مثاًل مهم ترين عامل اثرگذار بر بعد سرماية انسانی، در مرحلة دوم اثرگذاری 
بر سرماية ارتباطی است. اين موضوع می تواند ناشی از اين اصل نظری مفروض در اين تحقيق 
باشد که ميان ابعاد سرماية فكری تعامل وجود دارد )ر. ک. به: به بخش چارچوب نظری 
تحقيق( و اثر مثبت يک عامل بر يک بعد، می تواند بر بعد ديگر نيز اثر مثبت داشته باشد؛ البته 

بعضاً با اين تفاوت که سطح اثرگذاری يک متغير بر ابعاد مختلف، متفاوت از يكديگر است.
پ: نتايج آزمون رگرسيون چندمتغيره نشان داد که سه متغير کنترلی سن، جنسيت، وضع 
تأهل و نيز متغير مستقل بهره مندی از اينترنت با سرماية انسانی و ارتباطی همبستگی معنادار 
دارند. اما در معادله رگرسيونی چندمتغيره )با روش Stepwise( سنجش اثر اين متغيرها بر 
سرماية انسانی تنها دو متغير سن و بهره مندی از اينترنت، به عنوان مؤثرترين متغيرها در رابطه 
مورد نظر گزارش شده است. اين دو متغير در مجموع 37 درصد از واريانس متغير سرماية 
انسانی را تبيين می کنند. اين سطح از قابليت تبيينی براساس R2 به دست آمده در مرحله دوم 
آزمون مشخص شده است. به عالوه، اثر متغير سن و دسترسی به اينترنت در اين رابطه )براساس 

بتای گزارش شده( مثبت و مستقيم است. 
بر اين اساس، تنها متغير سن است که از ميان متغيرهای چندگانه سن، جنسيت، وضع تأهل، 
به  عنوان متغيرهای کنترل، و متغير بهره مندی از اينترنت )با سه شاخص دسترسی، نوع مصرف 
و حجم مصرف اينترنت(، به  عنوان متغير مستقل، بر سرماية انسانی اثر دارد و توانسته است اثر 
متغير مستقل اصلی، يعنی بهره مندی از اينترنت را کاهش بدهد. سه متغير کنترلی سن، جنسيت 
و وضع تأهل با متغير سرماية ارتباطی نيز همبستگی معنادار دارند. اما در معادله رگرسيونی 
چندمتغيره در سنجش اثر اين سه متغير کنترلی و نيز متغير مستقل بهره مندی از اينترنت، تنها به 
ترتيب سه متغير دسترسی به اينترنت، سن و وضع تأهل بر سرماية ارتباطی اثر دارند. براساس 

اين سه متغير در مجموع می توان 33 درصد از تغييرات متغير سرماية ارتباطی را تبيين کرد. 
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نتيجه گيری
به  طور کلی سابقة حضور تكنولوژی های ارتباطی و اطالعاتی و به ويژه پديده اينترنت در ايران به 
يک دهه هم بالغ نمی  شود. در اين مدت کوتاه، علی رغم شيفتگی های عجيب در اين تكنولوژی ها 
و تالش های مجدانه برای رواج و گسترش آن ها، هنوز هم دانشگاه های ما از مشكالتی ساختاری 
و بنيادی در زمينة ارائة خدمات اينترنتی برخوردارند. در زمينه قوانين کشوری برای اولين بار 
در برنامه سوم توسعه اقتصادی �  اجتماعی کشور )در سال1379( با پيش بينی شورای فناوری 
اطالعات، زمينه های حضور فناوری اينترنتی فراهم می شود و قبل از آن در سال 1373، خدمات 
اينترنتی برای بخش خصوصی ايجاد شده بود )عبادی، 1384: 65-67(. در برنامه آموزش عالی 
نيز از سال 1375 فناوری اطالعات و ارتباطات به  عنوان محور توسعه قرار گرفت. بر اين اساس 
می توان استدالل کرد که چند مانع اساسی منجر به کاربرد پائين اينترنت و در نتيجه اثر محدود 
آن بر سرماية فكری جامعه آماری شده است. نخست اينكه استفاده از فناوری اينترنتی مانند هر 
فناوری ديگری نيازمند کسب مهارت و قابليت های خاص است. نتايج نشان می دهد که مهارت 
يا سواد رايانه ای/ اينترنتی بيشتر اعضای جامعه آماری، متناسب با دانش مورد نياز در استفاده از 
اين فناوری نيست. عالوه بر اينكه محدوديت مهارت در زمينه های موردنظر را می توان با دوره 
زمانی کوتاه رواج اينترنت در آموزش عالی مرتبط دانست که البته اين دوره همزمان با شروع 
تحصيل بيشتر اعضای نمونه مطالعاتی )دانشجويان ارشد و دکتری( نيز بوده است. نتايج پژوهش 
بيانگر آن است که بخش اساسی از کمبود مهارت های رايانه ای و اينترنتی افراد، با توجه به موانع 
ساختاری قابل تبيين است. اين موانع به  عنوان دومين عامل در کاربرد محدود اينترنت در جامعه 
آماری مطرح است. از جمله موانع ساختاری تعداد محدود رايانه نسبت به کاربران، سرعت کم 
شبكه، پشتيبانی فنی محدود )مانند کمبود يا نامناسب بودن نرم افزارهای موجود بر سيستم ها( 
و فضای کم برای استقرار، محدوديت در استفاده و ارتباط با صفحات وب و دشواری يافتن 
اطالعات مورد نياز است. از سوی ديگر، قسمتی از داليل عدم رواج اينترنت در جامعه مورد 
مطالعه را می توان با نظام بروکراتيک آموزشی مرتبط دانست. به اين دليل که رواج و کاربرد 
اينترنت مستلزم تغيير شيوه ها و روش های آموزش و يادگيری است. اين تغيير، خود مستلزم به  
وجود  آمدن تغييراتی در نقش استاد و دانشجو و نيز تغيير در شيوة آموزش و برنامه آموزشی 
است. به عبارتی ديگر روند کاربرد اينترنت بايد به صورت يک نوآوری آموزشی جهت گيری 

شود و نه به کارگيری صرف تكنولوژی.
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