فصلنامه تحقیقات فرهنگي ،سال اول ،شماره  ،4زمستان  ،۱۳۸۷ص ص 185 - 191

تأثیر اینترنت بر افزایش سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی
اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری در دانشگاههای برگزیده
مهدی منتظر قائم

1

استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده
اینترنت و تکنولوژیهای جدید ارتباطی و اطالعاتی ،همۀ فرآیندهای مورد نیاز برای اتّخاذ،
تدوین و انتقال دانش بهویژه در سازمانهای علمی -آموزشی و پژوهشی را متأثّر ساخته
است .مجموع فرآیندهای سازمانی مورد نظر ،بخشی از سرمایۀ فکری در هر سازمان است.
سرمایۀ فکری ،بهطور خالصه ،داراییهای نامرئی و غیرملموس سازمان است که برای
رسیدن به اهداف سازمانی بهکار گرفته میشود .در مقاله حاضر (که برگرفته از نتایج یک
پیمایش ،با حجم نمونۀ  1200نفر است) به بررسی اثر تکنولوژی اینترنت بر ابعادی از
سرمایۀ فکری (سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی) در دانشگاههای ایران پرداختهایم .مبتنی
بر اصول نظری مطرح در این تحقیق ،بهرهمندی از اینترنت (در قالب دسترسی و مصرف
آن) میتواند عاملی اساسی در رشد سرمایۀ فکری یک سازمان (در اینجا دانشگاه) باشد.
نتایج حاصل از پیمایش نشان میدهد که دانشگاههای مختلف بهلحاظ سطح سرمایۀ انسانی
و سرمایۀ ارتباطی ،وضعیّت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند .از سوی دیگر ،سطح دسترسی
به اینترنت و نیز مصرف اینترنت (نوع مصرف و حجم مصرف) ،بهعنوان اصلیترین
متغیرهای مستقل تحقیق ،بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی در کل جامعه آماری اثرات
معنادار (مثبت و مستقیم) دارد .بهعالوه نتایج نشان میدهد که عوامل دیگری در فرآیند
اثرگذاری دسترسی به اینترنت بر ابعاد فردی سرمایۀ فکری دخالت دارند .از جمله این
مرجع ،مقطع تحصیلی (دانشجویان) یا رتبۀ
عوامل ،متغیرهای دانشگاه ،گروه آموزشی ّ
علمی (اعضای هیئت علمی) و جنسیت آنها است .در نهایت اینکه متغیر بهرهمندی از
اینترنت (بهعنوان اصلیترین متغیر مستقل تحقیق) در کنار متغیرهای سن ،جنسیت و
وضعیت تأهل ،قابلیت تبیین بخشی از تغییرات سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی جامعۀ
آماری مورد مطالعه را دارد.
واژگان کلیدی :اینترنت ،ICTs ،دانشگاه ،سرمایۀ ارتباطی ،سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ فکری.
1. mehdighaem@yahoo.com

مقدمه و طرح مسئله

در ابتدای ورود کامپیوتر به دانشگاههای دنیا ،توجیه عمومی برای سرمایهگذاری در سختافزار
و نرمافزارهای کامپیوتری ،توجه به آگاهی و دانش کامپیوتری بود .چنین مفهومسازی با این
پشتوانۀ نظری شکل گرفته بود که دانشگاهها در قبال اعضا خود مسئولیت دارند تا آنها را با
ساختها و ابزارهای نوین آشنا کنند؛ لذا میبایست ظهور این تکنولوژی نوین را به اعضاء

نشان دهند و آنها را برای مواجهه با این حقیقت ،که روزی ممکن است کامپیوتر در زندگی
روزانۀ آنها نقش مه ّمی داشته باشد ،آماده سازند .با گذشت زمان و توسعۀ اثرات کامپیوتر در

جامعه ،کسب آگاهی و دانش کامپیوتری تنها مرتبط با کسب اطالعاتی درباره سختافزارها و
نرمافزارهای کامپیوتر نبود ،بلکه توانایی در بهرهگیری از آن نیز مورد توجه قرار گرفت .در ده
سال اخیر این توجه با ظهور اینترنت و تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی جدید ،که انقالب
دیگری در سپهر ارتباطی و اطالعاتی ایجاد نموده ،شدت یافته است (الیور و تورس:2000 ،

فصلنامهعلمی-پژوهشی

186

سال اول
شماره 4
زمستان1387

.)10

تا پیش از ظهور اینترنت و تکنولوژیهای جدید ارتباطی و اطالعاتی ، 1باور عمومي (بهطور

غالب) اين بوده كه دانشگاه مكاني ويژه براي ف ّعاليّتهاي عقالني يك هيئت علمي است كه

پژوهشهاي كيفي /كمي و مورد نياز را توليد ميكند؛ اما شرايطي كه آموزش عالي قرنهاي

متمادي ضمن آن ادامه حيات داده است ،در حال حاضر ،بهسرعت و بهشکل فزایندهای در
حال تحول است (راولي و همکاران .)53-4 :1376 ،ف ّعالیّتهای اساسی دانشگاه– خالقیت،

ایجاد ،نگهداری ،یکپارچگی ،انتقال و بهکارگیری دانش -بهطور عمیقی توسط تکنولوژیهای

پیشرفته متأثر شده است .تکنولوژی این امکان را به آموزش عالی داده است تا عالوه بر غلبه

بر مکان و زمان ،یافتههای خود را نیز در زمان و مکان توسعه دهد (دیولین.)69 :2002 ،2
ویژگی کلیدی آموزش در رسانۀ جدید ،تغییر از انتقال محض اطالعات ،به آموزش دانشجویان

و اندیشیدن درباره استفاده از اطالعات و بهکارگیری مفاهیم برای عملکرد و اثبات تعاملی آن

است (همان .)78 :بهعالوه ،ماهیّت ذاتی مواد رسانۀ جدید امکان بازنمایی مداوم اطالعات را
فراهم میسازد (فالورز.)94 :2002 ،3

از سویی دیگر ،استفاده از  ICTبه معنی افزایش مشارکت در دانش ،استفاده از ابزار گروهی
1. ICTs
2. Devlin
3. Flowers

و طرحهای نرمافزاری برای کمک به کار گروهی است .این نوع تکنولوژیها بهدلیل اینکه

همکاری را تشویق میکند ،بهسرعت در دست کاربران جای میگیرند و ابزاری برای ایجاد

رابطه و تسهیل تبادل آرا ميگردند و با قابلیتهایی که در تغییر و ذخیرۀ تجارب در پایگاه

دادهها و نیز تسهیل اشاعۀ آن میان کاربران دارند ،بهخوبی میتوانند حافظۀ سازمانی را تقویت
کنند .قابلیت مشارکتپذیری و انتقال دانش ،سازمان را قادر میسازد تا بهتر ،سریعتر و با هزینۀ

کمتری تصمیمگیری کند و نوآوری را در سطح باال ب ه وجود آورد تا کارایی سازمانی افزایش

یابد (هاتامی و گالییرز .)72 :2003 ،1بر این اساس ،اینترنت و تکنولوژیهای جدید ارتباطی و

اطالعاتی ،میتوانند همۀ فرآیندهای «مدیریت دانش» ،2یعنی فرآیندهای مورد نیاز برای اتخاذ،

تدوین و انتقال دانش در سازمانها (کواکز و کالرک( )39 :2006 ،در اینجا در دانشگاهها) را

حمایت و کنترلکنند.

دانش و مدیریت دانش ،بخشی از مفهوم «سرمایۀ فکری» 3است .سرمایۀ فکری ،بهطور

خالصه ،مجموع داراییهای نامرئی و غیرملموس سازمان است که برای رسیدن به اهداف

سازمانی بهکار گرفته میشود .نظریۀ سرمایۀ فکری بخش متأخر مجموعه نظریاتی است که از

گذشته در حوزههای مختلف اقتصاد و جامعهشناسی بر سرمایه متمرکز بودهاند .بهطور خاص
در حوزۀ نظریات جامعهشناسانه ،بیش از یک سده پس از نظریۀ مارکس در زمينۀ سرمایه و

سرمایهداری ،نظریات دیگری پیدا شدند که بیش از آنکه بر سرمایه اقتصادی متمرکز باشند،

به سرمایههای نامرئی اما واقعی توجه داشتند .نظریۀ سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی از

جمله این نظریات متأخر هستند .پرداختن به این دو نوع سرمایه از حوصلۀ این مبحث خارج

است ،اما میتوان گفت نظریۀ سرمایۀ فکری از این خاستگاه برخاسته است یا دستکم پیوندی

محتوایی و منطقی با آنها دارد.

به نظر میرسد توجه جدی به مفهوم و مدل سنجش سرمایۀ فکری ،به دهۀ  1990برمیگردد
(اون ِگر .)17 :2004 ،4به عبارتی دیگر ،همزمان با ظهور تکنولوژیهای جدید ارتباطی و اطالعاتی

است که مفهوم سرمایۀ فکری در بحثهای مدیریت دانش کاربرد باالیی مییابد .بر این مبنا

میتوان گفت میان این نوع تکنولوژیها و سرمایۀ فکری رابطۀ مستقیمی وجود دارد .از منظر
1. Hatami & Galliers
2. Knowledge Management
3. Intellectual Capital
4. Ungerer
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مدیریت سرمایۀ فکری ،مهمترین مسئولیت  ICTsدر سازمان ،ایجاد و حفظ محیط ارتباطی

برای مبادلۀ دانش است .ابزارهای تکنولوژیکی که از این تبادالت و تعامالت حمایت میکنند

(مانند ایمیل ،پیامهای کوتاه ،ویدئو کنفرانس و غیره) هرچند در مدیریت دانش چندان قابل

توجه نیستند ،اما به سه دلیل اهمیت زیادی دارند؛ ابتدا اینکه این ابزارها ،بهویژه در یک سازمان
آموزشی -پژوهشی -میتوانند نقش مهمی در یادگیری فردی داشته باشند .دوم اینکه یادگیری

فردی نیاز دارد که بهمنظور افزایش دانش ،در سازمان به اشتراک درآید و سوم اینکه از طریق
تعامل ،تجمع تجارب ایجادشده ،دانش طبقهبندی و ذخیرهشده به وجود میآید (وستیزن،1
 )126 :2005و از این طریق حافظۀ سازمانی تقویت میشود.

سرمایۀ فکری به سازمانها کمک میکند تا از داراییهای غیرملموس ،که منبع مهم ارزش

سازمانی شده ،استفاده بهتری ببرند .از سوی دیگر ،مفاهیم و تکنولوژیهای جدید ،سازمان

را قادر میسازد تا دانش را ایجاد و ذخیره کند و آن را با کارکنان ،تهیهکنندگان ،شرکا و
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مشتریان تقسیم نماید .دانشگاه کارآمد ،سرمایۀ فکری خود را بسیج میکند تا خروجیهای
فکری آموزشی مورد نظر خود را ،با استفاده موفق از راهکارهای ذخیرۀ تجارب (از جمله

تکنولوژیها) به دست آورد (هارگریس .)490 :2001 ،2در عصر اطالعات سازمانها به سرمایۀ
فکری بهعنوان تولیدکنندۀ ثروت سازمان توجه میکنند و اندازهگیری سرمایۀ فکری منبع قوی
اطالعات ارزشمند در مورد تواناییهای سازمانی است (زانل.)48 :2004 ،3

بر این مبنا ،مسئله و هدف این پژوهش نیز ،سنجش اثراتی است که اینترنت بر سرمایۀ فکری

دانشگاهها داشته است .در سازمان دانشگاهی ،تکنولوژی (در کل) به معنای ابزار ،روشها و
عملیاتی است که برای تبدیل دادهها 4به اطالعات 5و انتقال آنها استفاده میشود .به همین دلیل

دانشگاهها ارتباط ویژهای با تکنولوژی داشته و دارند .عالوه بر حضور همیشگی و بسیار پررنگ

تکنولوژی در رشتههای فنی ،مهندسی و پزشکی ،در حال حاضر مرزهای هیچکدام از رشتههای

دانشگاهی به روی تکنولوژی بسته نیست .تکنولوژی در سازمانهای علمی -پژوهشی و
آموزشی دارای سه نقش تکمیلکننده ،تولیدکننده و انتقالدهندۀ دانش است.

1. Westhuizen
2. Hargreaves
3. Zanele
4. Data
5. Information

در بیشتر تعاریف نظری موجود از سرمایۀ فکری ،که در بخش بعد ارائه خواهد شد،

مفهوم سرمایۀ فکری از چهار بعد سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ارتباطی ،سرمایۀ بازآفرین ،سرمایۀ

ساختاری تشکیل شده است .سرمایۀ انسانی و بخش زیادی از سرمایۀ ارتباطی مربوط به

استعدادها ،توانايیها و ...فرد در انجام فعالیتهای مختلف و نیز برقرای ارتباط با محیط درون
و بیرون سازمان خود است .اما ابعاد ساختاری و بازآفرین کام ً
ال مرتبط با امکانات و خدمات

و برنامههایی است که یک سازمان دارد و یا به اعضای خود واگذار کرده است .با توجه به

دامنۀ مفهومی هرکدام از ابعاد سرمایۀ فکری ،بعد سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی بهعنوان

ابعاد فردی و بعد سرمایۀ بازآفرین و سرمایۀ ساختاری بهعنوان ابعاد سازمانی سرمایۀ فکری

طبقهبندی شده است .بر این اساس و با توجه به اثرات اینترنت بر فضاهای آموزشی ،پژوهش
حاضر درصدد بررسی این موضوع اساسی است که چه رابطهای میان دسترسی و استفاده از

اینترنت و سطح سرمایۀ فکری وجود دارد؟ بنابراین این پژوهش تالش دارد با استفاده از مفهوم

سرمايه فكري ،بهعنوان ابزاري جديد در سنجش كيفيت و كميت سازمانها ،به تبيين وضعيت
جديد كه با ورود اينترنت و ديگر تكنولوژيهاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي در دانشگاه به
وجود آمده است ،بپردازد( .البته در مقاله حاضر ،تنها به بررسی اثر اینترنت بر ابعاد فردی سرمایۀ

فکری -سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی -خواهیم پرداخت).

پرداختن به این موضوع از این جهت ضرورت دارد که نظام آموزش عالی و دانشگاهها از
بزرگترین بخشهایی است كه ایجاد ،ذخیره و انتقال دانش و اطالعات را برعهده دارد .مس ّلم ًا

ورود اینترنت و دیگر تكنولوژیهای ارتباطی– اطالعاتی به بخش آموزش این نظام را با تحول
و تغییرات بنیانی مواجه ساخته است .سنجش میزان و نحوۀ تأثیر توسعۀ فناوری اینترنت در

این نظام ،استفاده از مفهوم نظری سرمایۀ فكری ،چگونگی تغییر عملكرد ،كارآیی و تولیدات

نظام آموزش عالی را دقیقتر نشان میدهد و برای برنامهریزی در جهت بهبود و ارتقاء آموزش
عالی اهمیّتی بنیانی خواهد داشت.

از اين رو پرسش اين مقاله در پي يافتن پاسخ پرسشهاي ذيل است:

رواج و كاربرد اینترنت چه اثراتی بر ابعاد فردی سرمایۀ فكری (سرمایۀ انسانی و سرمایۀ

ارتباطی) دانشگاهها داشته است؟ آیا دسترسی و استفاده از اينترنت در محيطهاي دانشگاهي

و كاربرد آن با ابعاد فردی سرمايۀ فكري رابطهای دارد؟ دسترسی و بهرهوری از اینترنت بر
کدامیک از دو بعد فردی سرمایۀ فکری اثرات بیشتری داشته است؟
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ادبیات نظری

همانطور که در بخش طرح مسئله آمده است ،مسئله و هدف پژوهشی ما سنجش اثراتی است
که اینترنت بر سرمایۀ فکری (در اینجا ابعاد فردی سرمایۀ فکری) دانشگاهها داشته است .در

تبیین نظری رابطۀ میان دو مفهوم اینترنت و سرمایۀ فکری ،بهدلیل فقدان مبنای نظری مشترک

میان دو مفهوم ،ابتدا به موضوع اثرات اینترنت بر دانشگاهها و سپس رویکردهای نظری موجود

به مفهوم سرمایۀ فکری پرداختهایم .در نهایت نیز چارچوب نظری حاصل از تلفیق دو دسته

نظریات ارائه شده است.

نظریات مربوط به اثرات  ICTو بهويژه اينترنت بر دانشگاهها

نظریات مرتبط با اثرات اینترنت بر دانشگاه را میتوان در دو طبقه قرار داد :نخست ،نظریاتی که
بیشتر به ابعاد محتوایی این نوع سازمانها و کنشگران آن توجه دارند و در این مطالعه با عنوان
نظریات کنشگرمحور معرفی شدهاند .دوم ،رویکردهایی که متمرکز بر بعد ساختاری سازمان
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در کل و دانشگاه بهطور خاص هستند و با عنوان نظریات سازمانمحور ارائه شدهاند .تفاوت

اصلي اين دو رويكرد در نقطۀ تأكيد و تمركز آنها نهفته است .به عبارت ديگر ،در رويكرد

كنشگرمحور مباحث مرتبط حول محور عامالن و كاربران تكنولوژي صورتبندي ميشود،

اما در رويكرد دوم ،سازمان و ساختار سازماني محور و بنيان بحث و تحليل است .با اينحال،

نقاط اشتراك اين دو رويكرد در زمينههاي مختلف اهداف ،تأثيرات ،برنامهها و نتايج بسيار
بيشتر از تفاوتهاي آنهاست.

پیش از پرداختن به این دو دسته نظریه ،گفتن این موضوع ضرورت دارد که علیرغم وجود

مطالعات و نظریات بسیار در زمينۀ اینترنت ،بهدلیل موضوع خاص این پژوهش و نیز ارتباط
ویژه آن با آموزش عالی ،صرف ًا به مواردی اشاره کردهایم که به تأثیرات اینترنت و کاربرد آن در
آموزش عالی پرداختهاند.

الف :در نظریات کنشگرمحور ،نظریات هاف ،1لورک ،مککلور و لورک ،2فولر و سادرلند

3

را بررسی کردهایم .در نظریۀ وارن هاف ( )2000دربارۀ اثرات اینترنت ،آنچه که بهعنوان ویژگی

بارز تکنولوژیهای جدید ارتباطی و اطالعاتی برای بیشتر مردم مطرح است ،امتیازات آموزشی

و وابستگیهای اقتصادی به آن ،با توجه به نسبت ،نوع و میزان دسترسی است .نظامهای
1. Huff
2. Franz T.Lohrke، Geralyn M.Cclure، Cynthia F. R-Lohrke
3. T.Fuller، S.Saderlund

اطالعاتی برای دریافت و کسب چنین امتیازی به روشهای مختلف ،مانند اهرمها و شبکههای

عمومی و خصوصی آموزش عالی یا بهوسیله حمایتکنندگان دولتی ،در حال توسعه هستند.

هاف بر آن است که ورود اينترنت به سازمانها همراه با شکلهای سختافزاری ،نرمافزاری و

حمایت فنی /تکنیکی نیازهای آینده سازمانها است و نمیتوانیم از قبل پیشبینی کنیم که چه

نوع تکنولوژیای احتیاج داریم (هاف.)636 :2000 ،

مطابق نظریۀ لورک و همکارانش ( ،)2006یکی از فواید کلیدی اینترنت توانایی برقراری

ارتباط مستقیم با متقاضیان خدمات و به عبارتی ،کاستن از واسطهها در انتقال و ارائه اطالعات
سازمان یا مؤسسه (آموزشی و غیره) است (لورک و همکاران .)168 :2006 ،همچنين لورک و

همکارانش به «فضای خدماترسانی ارزان» که اینترنت فراهم میسازد ،توجه دارند (همان).

اين دو ويژگي ،از جمله عوامل اساسی در افزایش استفاده و کاربری از اینترنت است .این

مسئله که سازمانها میتوانند از کاربریهای اینترنت برای افزایش دسترسی جغرافیایی ،افزایش
کارآمدی مبادالت دادهها و اطالعات ،کاهش قیمت چاپ و ...استفاده کنند (همان،)161 :
بهخوبی نشان میدهد که با ابداع و بهکارگیری این فن جدید ،تا چه حد فضای ساختاری و
محتوای مورد توجه یک سازمان میتواند دستخوش تغییر شود.

در رویکرد فولر و سادرلند ،)2002( 1تکنولوژی در یک نظام آموزشی از سه بُعد قابل

بررسی است :بهعنوان میانجی در انتقال دانش ،بهعنوان مکمل و نیز واسط ه روابط درونی
اجتماعی ،و بهعنوان نیروی ایجاد دانش جدید (فولر و سادرلند .)754 :2002 ،از نظر فولر و
سادرلند ،آموزش عالی برای ایجاد دانش جدید ،نیازمند به محیط آموزشی امن و قابل اعتماد

است .این امکان وجود دارد که کنش متقابل بهواسطۀ شبکههای کامپیوتری بتواند یک محیط
یادگیری با امنیت و اعتماد کافی برای تولید و ایجاد دانش جدید ایجاب کند (همان.)758 :

ب :در نظریات سازمانمحور ،نظريات هانا ،راولي و همكارانش ،و دفت 2را بررسي كردهايم.

از نظر هانا ،)1998( 3اینترنت باعث سرعت در دریافت و اشاعۀ عمومی دانش شده است و

این امر به معنای افزایش راههای دسترسی به آموزش عالی است .سرعت میتواند امتیازات

زیادی برای این محیط داشته باشد .در واقع اینترنت یک ظرفیت آنالین فکری است .بنابراین
این نکته که دانشگاههای امروزی تالش دارند از این تکنولوژیها برای ایجاد زیرساختهای

1. Fuller & Soderlund
2. Deft
3. Richard L.Hannah
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تکنیکی استفاده کنند ،بیشتر به این دلیل است که این تکنولوژی میتواند ناتوانی یا نارسايی در
آموزش ،واحدها و پیشرفتهای برنامه درسی را تغییر دهد و دانش را بیتوجه به زمان و مکان
منتقل سازد (هانا.)8 :1998 ،

در نظریه راولی ،لوهان و دولنس ( ،)1376مهمترین ویژگیهای تأثیرگذار تکنولوژی نوین

اطالعاتی و ارتباطی در سازمانهای آموزشی -پژوهشی سه بعد است :سیستم اطالعاتی مدیران

اجرایی ،سیستم تصمیمگیری گروهی و سیستم پیامدهندۀ الکترونیکی (راولی و همکاران:1376 ،

 .)247 -8راولی و همکارانش معتقدند اثرات ورود اینترنت به بهترین شکل در فرآیندهای

مدیریت و طراحی سازمانها قابل مشاهده است .این تکنولوژی مدیران را قادر میسازد تا با
سازمان ،محیط و یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار کنند و فضای مشارکت بیشتر در تصمیمگیری

را برای مدیران سطوح مختلف سازمان به وجود میآورد (همان.)249 :

از نظر ریچارد دفت ( ،)1379با ورود تکنولوژی اطالعاتی و ارتباطی جدید ،سازمانها
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براساس شبکۀ اطالعاتی خود ،ساختاربندی میشوند .این موضوع به تسهیل در ارتباطات،

هماهنگی و کنترل میانجامد .از نظر دفت ،تغییر در ابزارهای تکنولوژیک مورد استفاده یک

سازمان ،در رابطه با فرآیند تولید سازمان است و شامل دانش ،آگاهی و مهارتی میشود که

مشخصکنندۀ میزان شایستگی و تخصص سازمان است (دفت.)496 -7 :1379 ،

هیچکدام از رویکردهای مطرحشده در دو دسته نظریات کنشگرمحور و سازمانمحور،

بهطور کامل به اثر ورود اینترنت در دانشگاهها نپرداختهاند .بنابراین ،در نهایت ما از همۀ این
رویکردها ،جهت تبیین روابط مورد نظر میان متغیرهای تحقیق استفاده کردهایم.

دومین مفهوم نظری لحاظشده در این پژوهش ،سرمایۀ فکری است .سرمایۀ فکری به معنی

مجموعۀ منابع غیرملموس و در جریان که قابلیت تبدیلپذیری به ثروت سازمانی را دارند

(بونتیس1999 ،؛ ادوینسون )2002 ،ميباشد .اثراتی که در باال بهعنوان تأثیر ورود اینترنت در
سازمان علمی -آموزشی و پژوهشی ارائه شد ،با توجه به مفهوم سرمایۀ فکری بهخوبی قابلیت

تبیین مییابد .به همین منظور در قسمت بعد ابتدا به مفهوم نظری سرمایۀ فکری پرداختهایم

و سپس نظریات پراکنده مرتبط با اثر اینترنت بر آموزش عالی را با استفاده از این مفهوم
جمعبندی کردهایم.

نظریات مربوط به سرمایۀ فکری

اولین کاربردها از مفهوم سرمایۀ فکری به دهۀ  60بازمیگردد .اما همزمان با گسترش عصر

اطالعات است که سازۀ سرمایۀ فکری بهطور وسیع در ادبیات مختلف به کار گرفته شده
است .سرمایۀ فکری در قابلیتهای انسانی ،ساختارها و شکلهای ارتباطی وجود دارد و

شامل دادههای فکری ،دانش ،اطالعات ،امتیاز ،مجوز فعالیتها و تجربیاتی است که وقتی

با هم ترکیب میشود یا در کنار یکدیگر قرار میگیرد ،منبع سرشار ثروت سازمانی خواهد

بود .سرمایۀ فکری این امکان را به سازمان میدهد تا به تمام جوانب سازمان توجه شود
و از داراییهای غیرملموس ،که منبع مهم ارزش سازمانی است ،استفاده بهتری شود؛ این

سرمایه ميتواند برای تعیین ،آماده کردن و توسعهدادن مهارتهای کارکنان و یا سرمایۀ انسانی

سازمان مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین ميتواند به شکلگیری ارتباط مناسب یا مشارکت با

مشتریان ...،کمک کند و به همین دالیل سازمانهایی که سرمایۀ فکری خود را مدیریت میکنند،

نسبت به دیگر سازمانها ،عملکرد بهتری دارند (زانل .)2004 ،ادبیات نظری موجود درباره

سرمایۀ فکری محدود است و این محدودیت در شرایط موجود برای محققان داخل کشور مانع
بزرگی است .بنابراین نباید انتظار داشت مجموعۀ نظری کامل و گستردهای در این زمینه وجود

داشته باشد .آنچه در ادامه میآید تالشی است برای ارائه برخی از این نظریهها.

به نظر میرسد توجه جدی به مفهوم و مدل سنجش سرمایۀ فکری به دهۀ  1990باز میگردد.

نخستین سازمانی که اقدام به سنجش سرمایۀ فکری خود کرد ،سازمان اسکاندیا ،1بزرگترین

سازمان بیمه در سوئد ،بود .این سازمان «لیف ادوینسون» 2را بهعنوان مدیر سرمایۀ فکری در

اختیار داشت .ادوینسون مدل گزارشدهی پویا و کلنگر سرمایۀ فکری به نام «ناویگیتور»

3

(دریانورد) را معرفی کرد .در این مدل ،هر دو ساختار مالی و غیرمالی برای ارزیابی ارزش بازار
سازمان با هم ترکیب میشوند .بخش غیرمالی یا سرمایۀ فکری ،به دو مؤلفۀ سرمایۀ انسانی

و سرمایه ساختاری طبقهبندی میشود (ادوینسون و مالن .)1997 ،سرمایۀ انسانی میتواند

بهعنوان مهارتهای کارکنان ،تواناییها و ارزشها توصیف شود و سرمایۀ ساختاری را میتوان

بهعنوان «آنچه که با اتمام ساعات کاری کارکنان و خروج آنها از سازمان ،همچنان در سازمان
میماند» ،تعریف کرد (رز و همکاران ،1998 ،به نقل از چن و همکاران.)2004 ،

سرمایۀ ساختاری خود به دو مؤلفۀ سرمایۀ سازمانی و سرمایۀ ارتباطی تقسیم میشود .هر

نوع روابط سازمان با عناصر بیرونی به سرمایۀ ارتباطی تعبیر میشود .سرمایۀ سازمانی نیز به
1. Skandia
2. Leif Edvinsson
3. Navigator
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شکل سخت افزار ،نرم افزار ،بانک اطالعات و هر مورد دیگری است که عملکرد سازمان یا

فرآوردههای انسانی آن را از طریق انتقال دانش و یا مشارکت در ایجاد دانش حمایت میکند.
سرمایۀ سازمانی به دو مؤلفه تقسیم میشود -1 :سرمایۀ فرآیندی که مجموع فرآیندهای کاری،

فعالیتها و زیرساختهایی است که برای ابداع ،مشارکت در /برای واگذاری و یا انتشار دانش

بهمنظور کمک به بازدهی دانش فردی کارکنان به کار گرفته میشود و  -2سرمایه بازآفرین
و تکاملی که دربرگیرنده ظرفیتهای یک سازمان برای پیشرفتهای آینده در مواردی چون
تحقیق و توسعه ،تبادل اطالعات ،و ...است (گایدینز و مریتوم .)2002 ،ادوینسون و مالن

1

پیوستگی نزدیکی میان عناصر سرمایۀ فکری قائلاند و بر اهمیت کنشمتقابل میان عناصر

سرمایۀ فکری تأکید دارند و یادآور میشوند که ارزش سازمانی از طریق ترکیب همۀ عناصر

ایجاد میشود (چانگ و وانگ.)2006 ،

از نظر «مایکل کونیگ» )1999( 2مفهوم سرمایۀ فکری این شناخت و آگاهی را ایجاد کرده

فصلنامهعلمی-پژوهشی

194

سال اول
شماره 4
زمستان1387

که اطالعات «عاملی تولیدی» است که به بیان اقتصاددانان میتوان آن را در کنار عوامل تولیدی

چون زمین ،کار ،سرمایه و انرژی قرار داد (کونیگ .)17 :1999 ،به باور کونیگ آنچه در مفهوم

سرمایۀ فکری جدید است ،شناخت ارزش و اهمیت دانش نیست ،بلکه یافتن راههایی برای

سنجش کمی و اندازهگیری دانش است .سرمایۀ فکری از دیدگاه کونیگ دربرگیرنده سه بعد
است :سرمایۀ دانش و اطالعات ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی .سرمایۀ دانش و اطالعات،
دانش و اطالعات سازمانی است که شامل شکل غیررسمی و ساختنیافته و همچنین اشکال

رسمی و ساختیافته است .سرمایه ساختاری به معنای مکانیزمهای مورد استفاده برای بهره

گرفتن از سرمایه دانش و اطالعات است و سرمایۀ ارتباطی نوع و میزان مشارکت ،همکاری و
رضایتمندی متقاضیان خدمات سازمانی است.

در رویکرد «مارتینز تورس» 3ایجاد دانش و تداوم یادگیری و استفاده از آن در شرایط

جامعۀ اطالعاتی ،باالترین امتیاز رقابت محسوب میشود .اما در شرایط امروزی دانش یگانه

منبع نامرئی و سودآور سازمان نیست ،بلکه سرمایۀ فکری نیز وجود دارد که ممکن است 80
درصد ارزش سازمان وابسته به این سرمایه باشد (مارتینز .)617 :2006 ،تورس دانشگاهها را

از نمونههای اصلی سازمان علم میداند و معتقد است برای سازمانهای علمی شناخت سرمایۀ
1. Leif Edvinsson and Malone
2. Michael E.D Koenig
3. M.R. Martinez-Torres

فکری مهم است؛ زیرا عاملی کلیدی برای شناخت پتانسیلهای بالقوه و بالفعل سازمان و در

نتیجه برنامهریزی برای رشد و پیشرفت سازمان است .در نظریۀ مارتینز تورس سرمایۀ فکری
مشتمل بر سه بعد است :سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ ارتباطی (همان.)618 :

از نظر «چن ،زوو و خی ، »1شاخص سرمايه فكري معطوف به آينده است ،به كيفيّت توجه

دارد و بر ارزشآفريني متمركز است (چن و همکاران .)196 :2004 ،آنها سرمایۀ فکری را
در چهار بعد سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ساختاری ،سرمایۀ بازآفرین و سرمایۀ ارتباطی طبقهبندی

میکنند .سرمایۀ انسانی به عواملی چون دانش ،مهارت ،ظرفیتهای فردی ،باورها و نگرش به

انجام دقیق و بهموقع وظایف و امور مربوط به فرد معطوف است .سرمایه ساختاری ،با مکانیزم

و ساختار یک سازمان مرتبط است که میتواند به کارکنان در نیاز به عملکرد و کارآیی بهتر
ِ
تکنولوژی
فکری کمک کند (همان .)202 :سرمایه بازآفرین با مواد (اطالعات) تولیدی جدید،
جدید ،تقاضا و مطالبات جدید ،دادههای جدید و نیز همبستگی و هماهنگی ارتباط دارد.

سرمایۀ ارتباطی به صورت پل و عامل شتابدهنده برای عملکردهای سرمایۀ فکری عمل

میکند و عاملی ضروری و تعیینکننده در تبدیل سرمایۀ فکری یک سازمان به ارزش مادی
(مالی) و در نتیجه ارتقای عملکرد اقتصادی یک سازمان است.

مطابق با نظریة «چانگ و وانگ» 2سرمایۀ فکری به سازمان در کسب امتیازات بیشتر کمک

میکند .بهویژه در حوزۀ اقتصاد مبتنی بر دانش ،عنصر کلیدی حرکتدهندۀسازمان ،که ایجاد

ارزش میکند ،سرمایۀ فکری است .وانگ و چانگ چهار بعد برای سرمایۀ فکری در نظر

میگیرند :سرمایۀ انسانی ،سرمایۀ ارتباطی ،سرمایۀ بازآفرین و سرمایۀ فرآیندی (وانگ و چانگ،

 .)223 :2006در نظریۀ چانگ و وانگ ،سرمایۀ انسانی اثر مستقیم و بنیانی بر انواع دیگر سرمایۀ
فکری دارد .میان سرمایۀ بازآفرین و فرآیندی نیز رابطۀ ع ّلی وجود دارد .مجموع این عوامل بر
ایجاد و سطح سرمایۀ ارتباطی (خریدار) تأثیر میگذارد.

با توجه به نظریات مطرحشده در بخش سرمایۀ فکری ،در این تحقیق سرمايۀ فكري داراي

چهار بعد سرمايۀ انساني ،3سرمايۀ ارتباطي ،4سرمايۀ ساختاري 5و سرمايۀ بازآفرين 6است.

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 هركدام از اين سرمايهها به شكل زير تعريف شده است:

سرمايۀ انساني :دانش ،مهارت ،تجربه و نگرشهاي فرد مشغول در سازمان است؛ سرمايۀ

ارتباطي :ظرفيتها و تواناييهاي ارتباطي درون و بيرون سازماني است؛ سرمايۀ ساختاري:
سرمایههایی که با اتمام ساعات کاری کارکنان و خروج آنها از سازمان ،همچنان در سازمان
میماند؛ سرمایۀ بازآفرین :ظرفیتها و برنامههایی است که یک سازمان برای توسعۀ کمی و

کیفی سازمان در آینده در نظر دارد.

همچنین براساس رویکردهای نظری ارائهشده در هر دو بخش اینترنت و سرمایۀ فکری ،به

این نتیجه میرسیم که اينترنت قابليتهايي دارد كه اجازه ميدهد كاربران اينترنت (اعم از فرد

و سازمان) با استفاده از آن ،دانش ،تجربه و مهارتهاي تخصصي و غيرتخصصي (عمومي)

خود را ارتقاء دهند .اين توان تأثير همان پيوند محوري موجود ميان موضوع (عامل) اينترنت
و مفهوم سرمايۀ فكري است .در واقع اينترنت اگر نتواند سرمايۀ فكري را موجب شود ،توان
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تكميل و تشديد سطح و ميزان آن را خواهد داشت و به همين دليل در اين پژوهش بهعنوان

متغير مستقل لحاظ شده است.

بنابراین اینترنت ،بهعنوان متغیر مستقل ،بر میزان سرمایۀ فکری ،بهعنوان متغیر وابسته ،تأثیر

میگذارد .در این فرآیند ،دو عنصر بهعنوان عوامل تعیینکننده در رشد سرمایۀ فکری شناخته
شده است .یکی توان سازمان برای ایجاد دانش (جدید) است و دیگری ظرفیت و قابلیتهای

سازمان برای انتقال و جریان دانش تولیدشده در درون /بیرون سازمان .در فرآیند ایجاد دانش و

جابجایی آن در محیط داخلی و پیرامونی سازمان ،نکته اصلی این است که میان این دو عنصر
با میزان امکانات نرمافزاری (مانند نوع و سطح دانش و تخصص اعضا) و سختافزاری (مانند

نوع و میزان تکنولوژیهای مورد استفاده) سازمان وابستگی و ارتباط مستقیمی وجود دارد .به
این صورت که هرچه سازمان از بخشهای بیشتری از دانش اعضا خود استفاده کند و نیز هر

قدر کاربرد تکنولوژیهای چندرسانهای جدید در سازمان بیشتر باشد ،سرمایۀ فکری سازمان

رشد باالتری دارد.

بنابراین براساس مدل تحلیلی پژوهش ،پیامد اساسی کاربرد تکنولوژیهای ارتباطی و

اطالعاتی جدید ،مانند اینترنت ،در یک سازمان ،تقویت عوامل توسعهدهندۀ سرمایۀ فکری

است (نمودار.)1

دسترسی
بهرهمندی از
اینترنت
مصرف

*ایجاددانش جدید

اينترنت

* افزایش ظرفیت

سرمايه ارتباطي
سرمايه
انساني

سرمايه انساني

انتقال دانش

سرمايه بازآفرين
سرمايه ساختاري

نمودار  1-مدل تحلیلی

روششناسی

مطالعۀ حاضر با استفاده از روش پیمایش انجام گرفته است و براساس منطق معمول روش
پیمایش ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است.

جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی ،دانشجویان دورههای دکترای

تخصصی و کارشناسی ارشد دانشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است .از میان

دانشگاههای موجود تنها شش دانشگاه مادر و مهم انتخاب شدهاند که عبارتند از :دانشگاههای

تهران ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،اصفهان ،شیراز و تبریز .انتخاب این دانشگاهها با توجه به
ی ارشد و دکترای تخصصی در
شاخصهایی چون قدمت ،داشتن دانشجو در سطوح کارشناس 

رشتههای مورد نظر این تحقیق ،استفاده گسترده از امکانات اینترنتی و تجربۀ جمعی محققان

پژوهش بوده است .انتخاب دانشجویان دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
نيز ،بهدليل شرایط نسبت ًا بهتر دانشجویان این مقاطع از نظر میزان استفاده از اینترنت ،در مقایسه
با دانشجویان دورههای قبل از آن بوده است.

بر این اساس ،نمونههای آماری شامل سه گروه فرعي (سه شاخۀ اصلی علوم انسانی ،پایه

و فنی) ،با حجم نمونه (1200نفر) بوده است .در تعیین نمونههای آماری از روش نمونهگیری

ترکیبی استفاده شده است .به این شکل که ابتدا براساس روش طبقهبندی شش دانشگاه

انتخاب ،سپس براساس ویژگیها و امکانات عملی پژوهش از روش نمونهگیری سهمیهای
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استفاده شده و مطابق با آن از هر دانشگاه سه شاخۀ علوم انسانی ،پایه و فنی و از هر کدام
چهار رشته ،كه دارای بیشترین فراوانی دانشجو در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هستند،
انتخاب شده است.

متغیر مستقل در این مطالعه اینترنت و متغیر وابسته سرمایۀ فکری است .شاخصها و

معرفهاي انتخابشده براي انجام بخش پيمايش اين مطالعه از نظريههاي بررسيشده و سوابق
پژوهشي موجود استخراج شده است و در جداول  1و  2ارائه شده است.
جدول  1-شاخص ،ابعاد و معرفهای متغیر مستقل (اینترنت)
شاخص ابعاد
دسترسی
بهرهمندی

مصرف

سال اول
شماره 4
زمستان1387

ساعتهاي اتصال به شبكه اينترنت
جستجوي اطالعات :اطالعات علمی ،تخصصی ،خبری ،عمومی ،عملکرد سازمانی

نوع مصرف
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طول زمان استفاده ،مكان استفاده ،كامپيوتر شخصی ،نوع نرمافزارهای موجود ،نوع نرمافزارهای قابل
استفاده ،سهولت دسترسی ،سرعت
حجم مصرف
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معرفها

توليد و انتقال اطالعات :انتشار مقاله اینترنتی ،استفاده از منابع اینترنتی ،ایجاد وبسایت/
وبالگ ،ارسال /دریافت فایل ،ذخیره اطالعات
برقراري ارتباط :استفاده از ایمیل داخل سازمان /شخصی ،مسنجرها
جدول  2-ابعاد و شاخصهای فردی سرمایۀ فکری

مفهوم

ابعاد فردی

سرمايه فکری

سرمایۀ انسانی

شاخصها
مهارتها ،تجربه و دانش فردی ،نگرشها

سرمایۀ ارتباطی میزان ،توانایی و ظرفیت ایجاد ارتباط افراد /سازمان با درون و بیرون سازمان

روابط میان دو دسته متغیرهای پژوهش در دو بخش فرضیات توصیفی و فرضیات تبیینی

بررسی شده است .هدف از ارائه فرضیات توصیفی ،ضمن توصیف و تشریح وضعیت جامعه
آماری در متغیرهای اصلی مورد بررسی ،فراهم ساختن فضای الزم برای ارائه فرضیات و روابط

تبیینی است و با طرح فرضیات تبیینی تالش بر رسیدن به تبیین نظری منطبق با چارچوب نظری

پژوهش ،جهت پاسخ به پرسشهای اصلی و اولیه پژوهش بوده است .در ادامه ،به تفکیک،
نتایج آزمون هر گروه از فرضیات ارائه شده است .اما پیش از پرداختن به این نتایج ،ضرورت

دارد یادآوری کنیم که در اینجا تنها نتایج آزمون روابط میان ابعاد فردی سرمایۀ فکری (سرمایۀ

انسانی و سرمایۀ ارتباطی) با متغیر مستقل مدنظر است .بنابراین ،در بررسی تمام فرضیات تنها
نتایج مربوط به ابعاد سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی گزارش شده است.

یافتههای مطالعه
نتایج توصیفی

الف :آزمون فرضیات توصیفی تحقیق که در آن رابطه میان ابعاد فردی سرمایۀ فکری با متغیرهای

دانشگاه و گروه آموزشی لحاظشده است (مقایسه میانگین براساس آزمون  ،)Fنشان داد که

میانگین سرمایۀ انسانی در دانشگاههای ششگانه مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت معنادار دارد
( Sig=016/0و  .)F=8/2سطح سرمایۀ انسانی جامعه مورد مطالعه براساس متغیر گروه آموزشی

نیز تفاوت معنادار نشان میدهد ( Sig=0/05و  .)F=2/9به عبارتی دیگر ،متغیرهای دانشگاه و

گروهآموزشی اثرگذاری معناداری بر سرمایۀ انسانی دارند .هرکدام از این دو متغیر میتوانند
باعث رشد سرمایۀ انسانی شوند یا شرایط کاهش یا عدمتغییر سرمایۀ انسانی اعضا خود را

فراهم کنند .اما زمانی که دانشگاه و گروه آموزشی در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند ،اثر
معناداری بر سطح سرمایۀ انسانی ندارند.

در بعد سرمایۀ ارتباطی نیز اثر دانشگاه بر سطح سرمایۀ ارتباطی معنادار است ( Sig=0/04و

 .)F=2/3اما در سطح سرمایۀ ارتباطی گروههای آموزشی سهگانه تفاوت معناداری گزارش نشده
است .در عین حال اثر تعاملی متغیرهای مستقل دانشگاه و گروه آموزشی بر سرمایۀ ارتباطی

معنادار است ( Sig=0/02و  .)F=2/09به عبارتی دیگر ،سطح ارتباط و تبادل امکانات و توا ن

بالفعل میان دانشگاه و گروه آموزشی میتواند منجر به رشد یا کاهش سرمایۀ ارتباطی دانشگاه
و گروه آموزشی شود.

ب :نتایج آزمون شفه نیز نشان داد که شش دانشگاه مورد مطالعه از نظر سطح سرمایۀ انسانی

در دو گروه اصلی قرار دارند .اما تنها دانشگاههای تربیت مدرس و اصفهان در دو گروه مجزا
قرار میگیرند و چهار دانشگاه دیگر جایگاهی مشترک در دو گروه تشکیلشده دارند .بر این
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اساس ،تنها دانشگاههای اصفهان و تربیت مدرس از نظر سطح سرمایۀ انسانی وضعیت متفاوت

از یکدیگر دارند و چهار دانشگاه تبریز ،شهید بهشتی ،تهران و شیراز از نظر سرمایۀ انسانی
ِ
وسط سطح سرمایۀ انسانی دانشگاههای تربيت مدرس و اصفهان و در هر دو گروه
در حد

قرار دارند .گروههای آموزشی نیز در سرمایۀ انسانی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند .اما این
ی کرد.
تفاوت به اندازهای نیست که بتوان سطوح سرمایۀ انسانی آنها را گروهبند 

در بعد سرمایۀ ارتباطی ،براساس آزمون شفه ،دانشگاهها در دو گروه همگن قرار دارند.

دانشگاه تبریز در پایینترین سطح سرمایۀ ارتباطی و دانشگاه اصفهان در باالترین سطح سرمایۀ

ارتباطی گزارش شده است .سطح سرمایۀ ارتباطی سایر دانشگاههای مورد مطالعه در میانه این

دو دانشگاه و در هر دو گروه قرار دارد .بنابراین تنها دانشگاه اصفهان و تبریز از نظر سطح
سرمایۀ ارتباطی وضعیت متفاوت از یکدیگر دارند.

پ :از سویی دیگر نتیجه آزمون مقایسه میانگین ( )Fنشان داد که گروههای آموزشی سهگانه
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(علوم انسانی ،پایه و فنی) در هیچکدام از دانشگاههای مورد مطالعه ،بهجز دانشگاه تهران ،با

سرمایۀ انسانی رابطه معنادار ندارند ( Sig=0/05و .)F=2/9

در بخش سرمایۀ ارتباطی نیز تنها در دانشگاههای شیراز و تهران میانگین سرمایۀ ارتباطی

سه گروه آموزشی با یکدیگر اختالف معنادار دارد (در دانشگاه شیراز  Sig=0/06و  F=2/8و در

دانشگاه تهران  Sig=0/007و  .)F=4/9اما سرمایۀ ارتباطی در گروههای آموزشی چهار دانشگاه

دیگر ،وضعیت مشابه و یکسانی دارد .بنابراین ،مطابق با نتایج ارائهشده ،گروههای آموزشی یک
دانشگاه خاص ،اثری بر سرمایۀ انسانی و ارتباطی اعضاي خود ندارند؛ اما همانطور که در

آزمون روابط مطرح در بخش الف و ب گزارش شده است ،ابعاد فردی سرمایۀ فکری (بهطور

کلی) در ارتباط با متغیر مستقل دانشگاه و گروه آموزشی (بهطور کلی) تفاوت میانگین معنادار
نشانمیدهد.

ت :سطح سرمایۀ انسانی گروههای آموزشی در هر شش دانشگاه مورد مطالعه ،مشابه یا

یکسان است و براساس آزمون مقایسه میانگین ( )Fاختالف معناداری در این زمینه گزارش
نشده است.

اما در بُعد سرمایۀ ارتباطی ،براساس آزمون  ،Fدر مورد گروههای آموزشی فنی و پایه در

دانشگاههای مختلف ،اختالف معنادار گزارش شده است .اما براساس آزمون شفه ،تفاوت
سطح سرمایۀ ارتباطی این دو گروه به اندازهای نیست که بتوان گروهبندیهای همگن و مجزا

برای دانشگاهها ایجاد کرد .به همین دلیل در بعد سرمایۀ ارتباطی دو گروه پایه و فنی هر شش
دانشگاه ،در یک گروه همگن گزارش شده است.

نتایج تبیینی

 -1نتایج حاصل از رگرسیون یک متغیره میان متغیرها

الف) متغیر وابسته سرمایۀ انسانی ،در مجموع و جدای از اینکه در چه دانشگاه یا گروه آموزشی

باشد ،اثرپذیری معنادار ،مثبت و مستقیمی از متغیر مستقل دسترسی به اینترنت دارد (Sig=0/000

و  .)F=260/1با متغیر دسترسی به اینترنت 18 ،درصد از تغییرات سرمایۀ انسانی در جامعه مورد
مطالعه ،قابلیت تبیین مییابد ( .) R2= /018مطابق با نتایج به ازای هر واحد تغییر در متغیر

مستقل دسترسی به اینترنت ،مقدار  )B( 25/0واحد سرمایۀ انسانی افزایش مییابد.

سرمایۀ انسانی در دانشگاههای مختلف نیز اثرپذیری مثبت و مستقیم از دسترسی به اینترنت

دارد .نتیجه آزمون رگرسیون یک متغیره در هر شش دانشگاه نشان میدهد که میزان دسترسی

به اینترنت اثر معناداری بر سرمایۀ انسانی در دانشگاهها دارد .براساس نتایج حاصل از رگرسیون
یک متغیره ،متغیر دسترسی به اینترنت در دانشگاه شیراز قابلیت تبیین  11درصد از تغییرات

سرمایۀ انسانی را دارد .در دانشگاه اصفهان قابلیت تبیینی مورد نظر برابر با  29درصد ،در

دانشگاه تهران  18درصد ،در دانشگاه تربیت مدرس  19درصد ،در دانشگاه تبریز  12درصد و

در دانشگاه شهید بهشتی  21درصد گزارش شده است .بنابراین باالترین قابلیت تبیینپذیری
تغییرات سرمایۀ انسانی براساس متغیر دسترسی به اینترنت در دانشگاه اصفهان امکانپذیر است.

این نکته براساس ضریب  Bگزارششده نیز تأیید میشود .در دانشگاه شیراز با هر واحد تغییر

در دسترسی به اینترنت ،سطح سرمایۀ انسانی  0/25واحد تغییر مییابد .تغییر در سطح سرمایۀ

انسانی براساس تغییر در دسترسی به اینترنت ،در دانشگاه اصفهان  ،0/32در دانشگاه تهران

 ،0/25در دانشگاه تربیت مدرس  ،0/23در دانشگاه تبریز  0/20و در دانشگاه شهید بهشتی
 0/25گزارش شده است.

اثر میزان دسترسی به اینترنت بر سرمایۀ انسانی گروههای آموزشی نیز معنادار گزارش شده

است .مطابق با نتیجه آزمون رگرسیون ،متغیر سرمایۀ انسانی در هر سه گروه آموزشی انسانی،

فنی و پایه اثرپذیری مستقیم و مثبت از میزان دسترسی گروهها به اینترنت دارد .در رابطه سرمایۀ
انسانی و دسترسی به اینترنت در گروه علوم انسانی ،بتا برابر با  ،0/49در گروه علوم فنی برابر

با  0/33و در گروه علوم فنی نیز برابر با  0/39است .باالترین سطح اثرپذیری گزارش شده در
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این بخش ،مربوط به گروه علوم انسانی است (( )R2=0/49که به احتمال زیاد میتواند ناشی

از ماهیت رشتههای علوم انسانی باشد که امکان استفاده کاربردیتری از اینترنت دارند) .در
گروه علوم فنی ،همبستگی مورد نظر برابر با  0/33و در گروه علوم پایه برابر با  0/39است .در
گروه علوم انسانی با هر واحد تغییر در میزان دسترسی به اینترنت ،سرمایۀ انسانی گروه 0/26

واحد افزایش مییابد .در گروه علوم فنی هر واحد تغییر در دسترسی به اینترنت ،منجر به 0/26

واحد افزایش در سرمایۀ انسانی گروه میشود .در گروه علوم پایه نیز به ازای هر واحد تغییر در
دسترسی افرادد به اینترنت ،سرمایۀ انسانی گروه  0/24واحد افزایش دارد.

ب :سرمایۀ ارتباطی کل جامعه مورد مطالعه از دسترسی به اینترنت اثرپذیری معنادار ،مثبت

و مستقیم دارد ( .)Beta = 0/44 F = 292/4 ،Sig = 0/000مطابق با  R2گزارششده میتوان

 19درصد از تغییرات سرمایۀ ارتباطی در کل جامعه آماری را با متغیر دسترسی به اینترنت تبیین

کرد .بهعالوه با هر واحد تغییر در دسترسی کل اعضای جامعه به اینترنت ،سرمایۀ ارتباطی کل
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جامعه  0/45واحد افزایش خواهد داشت ( .)B= 0/45به همین ترتیب در مورد سرمایۀ ارتباطی

در تکتک دانشگاههای برگزیده ،همچنین سه گروه آموزشی مورد نظر اثرپذیری معنادار ،مثبت

و مستقیم از متغیر دسترسی به اینترنت گزارش شده است .بنابراین مطابق با این نتایج رابطه
دسترسی به اینترنت با سرمایۀ ارتباطی در دانشگاهها و گروههای آموزشی ،با اطمینان باالتر از
 99درصد پذیرفته میشود .باالترین اثرپذیری گزارششده در این بخش مربوط به اثرپذیری

سرمایۀ ارتباطی از دسترسی به اینترنت در دانشگاه اصفهان و گروه پایه (با اختالف  1درصدی
با گروه علوم انسانی) است.

پ :با توجه به اصول نظری مطرح در این مطالعه ،اینترنت عامل رشد سرمایۀ انسانی (و

در کل همة ابعاد سرمایۀ فکری) است و هرچه دسترسی و استفاده از آن باالتر باشد ،اثرگذاری

باالتری بر این بخش خواهد داشت .بنابراین هرچه مدت زمانی که فرد از اینترنت استفاده
میکند (در این مطالعه به سال) ،بهعنوان بخشی از شاخص مصرف اینترنت ،بیشتر باشد بهدلیل

افزایش برخی مهارتها و تجربههای مرتبط با آن ،میباید باالترین اثرگذاری را در بخش
سرمایۀ انسانی نشان بدهد.

نتیجۀ آزمون رگرسیون یک متغیره نشان داد که ابعاد فردی سرمایۀ فکری هر دو اثرپذیری

معنادار ،مثبت و مستقیم از متغیر مستقل طول زمان استفاده از اینترنت دارند .اما براساس نتایج

این آزمون بتای گزارششده در رابطه سرمایۀ انسانی با متغیر مستقل مورد نظر  0/396است.

اما در رابطه سرمایۀ ارتباطی با متغیر طول زمان استفاده از اینترنت بتا  0/375است .با مقایسه

بتای گزارششده در دو رابطۀ موجود ،مشاهده میشود که باالترین سطح بتا مربوط به بعد

سرمایۀ انسانی است ،هرچند فاصله چندانی با سرمایۀ ارتباطی ندارد ،که میتواند ناشی از واحد

تحلیل یکسان (فرد) در این دو بعد باشد .با این حال و با توجه به نتایج بهدستآمده ،فرض

اثرگذاری بیشتر طول زمان استفاده از اینترنت بر سرمایۀ انسانی در دانشگاهها نسبت به بعد

سرمایۀ ارتباطی ،تأیید میشود و معناداری اثرگذاری باالتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (سرمایۀ

انسانی) نیز با اطمینان باالتر از  99درصد پذیرفتهمیشود.

ت :در بررسی عوامل مؤثر بر ابعاد فردی سرمایۀ فکری ،سهم انواع مختلف مصرف

اینترنت ،بهعنوان شاخص فرعی مصرف اینترنت ،در ایجاد یا گسترش سرمایۀ انسانی نیز
سنجیده شده است .پیشفرض مطرح در اینجا ،اثرپذیری باالتر سرمایۀ انسانی دانشگاهها از

نوع مصرف اینترنت در مقایسه با بعد سرمایۀ ارتباطي است .نتیجه آزمون رگرسیون یکمتغیره
نشان داد که انواع مصرف اینترنت بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی در دانشگاه (در کل)،
اثر معنادار ،مثبت و مستقیم دارد .در این آزمون بتای گزارششده در رابطه متغیر مستقل مورد

نظر با سرمایۀ انسانی ،برابر با  0/4است .مقدار بتا در رابطه سرمایۀ ارتباطی با متغیر نوع مصرف

اینترنت نیز برابر با  0/4است .با مقایسه بتای گزارششده در دو رابطه موجود ،مشاهده میشود

که انواع مصرف اینترنت بهطور یکسان بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی دانشگاه (در کل) اثر
میگذارد .بر این اساس فرض اثرپذیری بیشتر سرمایۀ انسانی دانشگاه (درکل) از نوع مصرف

اینترنت ،نسبت به سرمایۀ ارتباطی پذیرفته نمیشود.

ث :نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی سرمایۀ انسانی و سرمایۀ ارتباطی با حجم مصرف

اینترنت (دومین شاخص تعریفکننده مصرف اینترنت) نشاندهنده اثر معنادار حجم مصرف بر

این دو بعد سرمایۀ فکری است .حجم مصرف اینترنت بر ابعاد فردی سرمایۀ فکری (سرمایۀ

انسانی و ارتباطی) بهطور یکسانی اثر دارد .میزان بتای گزارششده در هر دو بعد برابر 0/21
است.

ج :در ادامه بررسی نتایج سنجش روابط میان متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون

یکمتغیره به سنجش اثر متغیر اصلی مستقل تحقیق ،بهرهمندی از اینترنت ،بر ابعاد فردی سرمایۀ

فکری به تفکیک دانشگاه و گروه آموزشی میپردازیم.

نتایج نشان داد که در دانشگاه شیراز ،بهرهمندی از اینترنت اثر یکسانی بر سرمایۀ انسانی
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گروههای آموزشی داشته است .اما در دانشگاه اصفهان ،سرمایۀ انسانی گروه علوم فنی در
مقایسه با سرمایۀ انسانی دو گروه پایه و انسانی (با بتای به ترتیب  0/65و  )0/55اثرپذیری بسیار
پایینی از اینترنت دارد .در دانشگاه تهران و تربیتمدرس سرمایۀ انسانی گروه انسانی ،نسبت به

دو گروه دیگر تأثیر باالتری از اینترنت دارد (به ترتیب با بتای  0/43و  .)0/52در این دو دانشگاه

در اثرپذیری سرمایۀ انسانی گروههای پایه و فنی از اینترنت تفاوت چندانی گزارش نشده است.

سرمایۀ انسانی در گروه پایه دانشگاه تبریز (با بتای  )0/24و گروه فنی دانشگاه شهیدبهشتی (با

بتای  )0/12در مقایسه با دو گروه آموزشی دیگر تأثیر بسیار پایینی از اینترنت دارند.

در بخش اثرپذیری سرمایۀ ارتباطی گروههای آموزشی از بهرهمندی از اینترنت ،گروههای
آموزشی در دانشگاه شیراز و تهران تقريب ًا به شکل یکسانی متأثر از اینترنت هستند .در دانشگاه

اصفهان و تبریز گروه انسانی و پایه بهطور یکسان ،اما گروه فنی به نسبت بیشتری از اینترنت اثر

میگیرند .در دانشگاه تربیت مدرس اثر اینترنت بر سرمایۀ ارتباطی گروهها به ترتیب از بیشترین
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تأثیر در گروه پایه ،انسانی و فنی است و در دانشگاه شهید بهشتی ابتدا در گروه انسانی ،سپس
پایه و فنی ،سرمایۀ ارتباطی اثرپذيري بیشتری از اینترنت نشان میدهد.

چ :براساس الگوی نظری مورد نظر ،دسترسی به اینترنت (بهعنوان شاخصی اساسی در

تعریف و سنجش بهرهمندی از اینترنت) بهطور مستقیم بر سرمایۀ فکری و ابعاد آن تأثیر

دارد .اما بررسی و مقایسه نتایج آزمون روابط میان متغیرهای اصلی تحقیق که تاکنون انجام

گرفت ه است ،منجر به این نتیجهگیری میشود که عوامل دیگری در فرآیند اثرگذاری دسترسی

به اینترنت بر ابعاد فردی سرمایۀ فکری ،دخالت مستقیم دارند و اثرپذیری سرمایۀ انسانی و
ارتباطی از دسترسی به اینترنت را مشروط و وابسته به خود میسازند .عوامل متداخل میتواند
شامل دانشگاه و گروه آموزشی مرجع ،مقطح تحصیلی (دانشجویان) یا رتبۀ علمی (اعضای
هیئت علمی) و نیز جنسیت افراد باشد .به همین دلیل در ادامه با استفاده از تحلیل رگرسیون

یکمتغیره به بررسی اثر متغیرهای کنترلی دانشگاه و گروه آموزشی ،مقطع تحصیلی و یا رتبه
علمی و جنسیت بر رابطه دسترسی به اینترنت و ابعاد فردی سرمایۀ فکری پرداختهایم.

نتایج نشان داد که در همه دانشگاهها ،اثر گروه آموزشی در رابطه دسترسی به اینترنت و

سرمایۀ انسانی ،اثری معنادار ،مثبت و مستقیم است .البته در دانشگاه اصفهان گروه آموزشی فنی

و در دانشگاه شهید بهشتی گروههای آموزشی پایه و فنی ،نقش معناداری در رابطه مورد نظر
ندارند .با این حال ،در هر دو دانشگاه  30درصد از رابطه دسترسی به اینترنت و سرمایۀ انسانی

با توجه به گروه آموزشی قابل تبیین است .قابلیت تبیینپذیری روابط مورد نظر براساس گروه
آموزشی در دانشگاه شیراز و تهران بین  9تا  20درصد است .در دانشگاه تربیت مدرس تبیین16

تا  36درصد از اثر دسترسی به اینترنت بر سرمایۀ انسانی وابسته به گروه آموزشی است و اثر

گروه آموزشی در رابطه موردنظر در دانشگاه تبریز بین  8تا  14درصد است .بر این اساس،
متغیر گروه آموزشی بر اثرپذیری سرمایۀ انسانی از دسترسی به اینترنت تأثیر دارد .به عبارتی

دیگر در بیشتر موارد در حالت پذیرش تأثیر دسترسی به اینترنت در رشد سرمایۀ انسانی افراد،
چنین اثرگذاری مشروط به گروه آموزشی مرجع فرد است و در هر نوع تبیینی از رابطه اینترنت

و سرمایۀ انسانی ،نقش گروه آموزشی را نباید نادیده گرفت.

در بعد سرمایۀ ارتباطی نیز ،در برخی موارد از جمله در دانشگاه اصفهان و شهید بهشتی،

گروه آموزشی فنی و در دانشگاه تبریز گروههای انسانی و پایه نقشی در اثرگذاری دسترسی
به اینترنت بر سرمایۀ ارتباطی ندارند (به عبارتی دیگر در رابطه دسترسی به اینترنت بر سرمایۀ
ارتباطی اثر معناداری نشان نمیدهند) .اما در سایر دانشگاهها هر سه گروه به طور مشترک در

فرآیند شکلگیری رابطه مورد بحث دخالت دارند .در دانشگاه شیراز و شهید بهشتی (بدون

نقش گروه آموزشی فنی) بین  20تا  30درصد از رابطه دسترسی به اینترنت و سرمایۀ ارتباطی
ن میشود .در دانشگاه اصفهان (بدون در نظر گرفتن گروه آموزشی
با متغیر گروه آموزشی تبیی 
فنی)  30تا  40درصد از اثر دو متغیر موردنظر وابسته به گروه آموزشی است .در دانشگاه تبریز
 20درصد از رابطه دسترسی و سرمایۀ ارتباطی وابسته به اثر گروه فنی است .در دانشگاه تهران

بین  10تا  30درصد و در دانشگاه تربیت مدرس بین  10تا  40درصد از رابطه مورد بحث با

متغیر گروه آموزشی قابلیت تبیین مییابد .اثر گروه آموزشی بر رابطه دسترسی به اینترنت و
سرمایۀ ارتباطی ،در همه موارد گفتهشده ،مثبت و مستقیم گزارش شده است.

اثر متغیر جنسیت در فرآیند اثرگذاری دسترسی به اینترنت بر ابعاد فردی سرمایۀ فکری در

همه دانشگاهها و به نسبت هر دو جنس ،معنادار ،مثبت و مستقیم است .در بخش تأثیر متغیر

مستقل دسترسی به اینترنت بر بعد سرمایۀ انسانی ،در هر شش دانشگاه مورد مطالعه ،جنسیت

افراد سهم قابل توجهی بر شکلگیری رابطه مورد بحث دارد .در دانشگاه شیراز و تربیت مدرس
 12تا  20درصد از رابطه دو متغیر دسترسی به اینترنت و سرمایۀ انسانی با متغیر جنسیت تبیین

میشود 16 .تا  23درصد از اثر متغیر دسترسی به اینترنت بر سرمایۀ انسانی در دانشگاه اصفهان

به جنسیت اعضای این دانشگاه وابسته است .میزان وابستگی مورد نظر در دانشگاه تهران 17
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تا  20درصد ،در دانشگاه تبریز  10تا  14و در دانشگاه شهید بهشتی  20تا  35درصد گزارش

شده است .بهعالوه براساس بتای گزارش شده در آزمون روابط ،در همه دانشگاهها (بهجز

دانشگاه اصفهان) سهم زنان در اثرگذاری بر رابطه مورد نظر ببیشتر از مردان است .با توجه به

این نتایج عامل جنسیت نیز بهعنوان عاملی کنترلی در اثرپذیری سرمایۀ انسانی از دسترسی به
اینترنت دخالت دارد.

در بعد سرمایۀ ارتباطی نیز در بیشتر موارد ،زنان اثر باالتری بر رابطه دسترسی به اینترنت

و سرمایۀ ارتباطی دارند .تنها در دانشگاه شیراز سهم مردان در این اثرگذاری باالتر است .در
این بعد نیز بخش قابل تأملی از رابطه دسترسی به اینترنت و سرمایۀ ارتباطی با توجه به متغیر

جنسیت قابل تبیین است .قابلیت تبیینپذیری رابطه مورد بحث براساس متغیر جنسیت ،در

دانشگاه شیراز  12تا  18درصد ،در دانشگاه اصفهان  25تا  29درصد ،در دانشگاه تهران  15تا

 17درصد ،در دانشگاه تربیت مدرس  11تا  20درصد ،در دانشگاه تبریز  5تا  11درصد و در
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دانشگاه شهید بهشتی  24تا  31درصد گزارش شده است.

مقطع تحصیلی (با دو گروه فراوانی کارشناسی ارشد و دکتری) و رتبۀ علمی (با چهار

گروه مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد) برخالف دو متغیر گروه آموزشی و جنسیت ،در بیشتر
موارد اثر معناداری بر رابطه دسترسی به اینترنت و ابعاد فردی سرمایۀ فکری ندارد .این متغیر،
که بخشی از سرمایۀ انسانی افراد محسوب میشود( ،منطق ًا در جامعه آماری مورد مطالعه)

میبایست در سطح دسترسی افراد به اینترنت نقش بسیار زیادی داشته باشد (نتایج توصیفی
تحقیق نشاندهنده اثر باالی متغیر مورد نظر در دسترسی به اینترنت است ).اما مطابق با نتایج

حاصل از رگرسیون در این مرحله ،در رابطۀ دسترسی به اینترنت و ابعاد فردی سرمایۀ فکری

بهطور کلی قابلیت تبیینی نمییابد و در کنار دسترسی به اینترنت ،شرایط رشد سرمایۀ انسانی
و نیز سرمایۀ ارتباطی را در کل فراهمنمیسازد.

 -2نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره

الف :شاخص دسترسی به اینترنت ،یکی از دو شاخص اصلی در تعریف متغیر بهرهمندی

از اینترنت در اين مطالعه بوده است .این شاخص در مجموع از شش معرف که در قالب ده
سؤال در پرسشنامة فردی تنظی م شده ،به دست آمده است .نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره

ف تشکیلدهنده شاخص دسترسی به
(به روش  ،)Stepwiseنشان داد که از میان شش معر 
اینترنت ،دو متغیر توانایی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت و طول زمان استفاده از اینترنت به

ترتیب باالترین اثرگذاری را بر سرمایۀ انسانی (در کل جامعه آماری) دارند .با متغیر توانایی

استفاده از کامپیوتر و اینترنت  11درصد و با متغیر طول زمان استفاده از اینترنت  12درصد
از واریانس سرمایۀ انسانی قابل تبیین است .سطح اثرگذاری بهدستآمده در هر دو مرحله با

اطمینان باالتر از  99درصد معنادار است.

بعد سرمایۀ ارتباطی نیز باالترین اثرپذیری از متغیر توانایی در استفاده از کامپیوتر و اینترنت

دارد که در مجموع قابلیت تبیین  13درصد از واریانس متغیر سرمایۀ ارتباطی را دارد (.)R2=0/13

در مراحل بعدی بهترتیب متغیرهای سهولت دسترسی به کامپیوتر و اینترنت ،سابقه استفاده از

اینترنت ،محل ذخیره اطالعات دریافتی از اینترنت ،و مکان استفاده از اینترنت ،هرکدام بخشی

ی پنج متغیر اثرگذار بر سرمایۀ ارتباطی
از تغییرات سرمایۀ ارتباطی را تبیین میکنند .قابلیت تبیین 

در مجموع  17درصد است.

ب :انواع مصرف اینترنت نیز از شاخصهای فرعی متغیر بهرهمندی از اینترنت (اصلیترین

متغیر مستقل پژوهش) است که با استفاده از معادله رگرسیون چندمتغیره (به روش )Stepwise
به سنجش اثر آنها بر ابعاد فردی سرمایۀ فکری پرداختهایم .نتایج به این شکل است که:

در بعد سرمایۀ انسانی انواع مصرف اینترنت در زمینه برقراری ارتباطات و مشارکتهای

فردی ،برقراری ارتباطات علمی با سازمانها و نیز کاربریهای عمومی پایه (مانند ایمیل و

جستجوی عمومی) اثر باالیی در تغییرات این بعد دارند .انواع مختلف نوع مصرف ،که باالترین
تأثیر را در بعد سرمایۀ انسانی دارند ،به ترتیب اهمیت عبارتند از  :ارسال مقاله به کنفرانسهای

علمی ،ارتباط با انجمنهای علمی ،ارتباط آنالین ،ارتباط با نشریات خارجی ،موتورهای
جستجوی عمومی ،ثبتنام در کنفرانسهای علمی داخلی ،ثبتنام در کنفرانسهای علمی
خارجی ،ارسال و دریافت فایل ،انجام بازیهای کامپیوتری ،و ارتباط با کارکنان دانشگاهی .بر

این اساس ،استفاده از اینترنت بهمنظور برقراری ارتباطات و مشارکت فردی ،باالترین تأثیر را
در رشد سرمایۀ انسانی جامعه آماری نشان میدهد.

اما سرمایۀ ارتباطی بیشتر متأثر از استفاده از اینترنت برای برقراری ارتباط علمی با سازمانهای

ملی و بینالمللی است .همچنین برقراری ارتباطات و مشارکتهای فردی و کاربریهای

عمومی پیشرفته مانند نوشتن در وبالگ ،ارتباطات دروندانشگاهی ،جستجو و دریافت اخبار

عمومی و تخصصی نیز انواع دیگر مصرف اینترنت هستند که بر این بعد اثر باالیی دارند.

بنابراین مهمترین و مؤثرترین انواع مصرف اینترنت در تغییرات سرمایۀ ارتباطی به ترتیب
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اهمیت عبارتند از :ارتباط با انجمنهای علمی ،ارسال مقاله به کنفرانسهای علمی ،کار گروهی،
نوشتن در وبالگ شخصی ،ارتباط با نشریات خارجی ،مرور اخبار عمومی ،ارسال و دریافت

فایل ،ثبتنام در کنفرانسهای علمی داخلی ،همکاری با سازمانهای غیردولتی ،انجام بازیهای

کامپیوتری ،ارتباط آنالین ،مطالعه وبسایت دیگران ،ارتباط با کارکنان دانشگاهی.
موضوع حائز اهمیّت در بررسی نتایج فوق این است که تقریب ًا هر دو بعد سرمایۀ فکری،
متأثر از عوامل مشترکی از انواع مصرف اینترنت هستند .تنها تفاوت ،مربوط به درجه اهمیت
این عوامل است .مث ً
ال مهمترین عامل اثرگذار بر بعد سرمایۀ انسانی ،در مرحلة دوم اثرگذاری

بر سرمایۀ ارتباطی است .این موضوع میتواند ناشی از این اصل نظری مفروض در این تحقیق
باشد که میان ابعاد سرمایۀ فکری تعامل وجود دارد (ر .ك .به :به بخش چارچوب نظری

تحقیق) و اثر مثبت یک عامل بر یک بعد ،میتواند بر بعد دیگر نیز اثر مثبت داشته باشد؛ البته
بعض ًا با این تفاوت که سطح اثرگذاری یک متغیر بر ابعاد مختلف ،متفاوت از یکدیگر است.
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پ :نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که سه متغیر کنترلی سن ،جنسیت ،وضع

تأهل و نیز متغیر مستقل بهرهمندی از اینترنت با سرمایۀ انسانی و ارتباطی همبستگی معنادار
دارند .اما در معادله رگرسیونی چندمتغیره (با روش  )Stepwiseسنجش اثر این متغیرها بر

سرمایۀ انسانی تنها دو متغیر سن و بهرهمندی از اینترنت ،بهعنوان مؤثرترین متغیرها در رابطه
مورد نظر گزارش شده است .این دو متغیر در مجموع  37درصد از واریانس متغیر سرمایۀ

انسانی را تبیین میکنند .این سطح از قابلیت تبیینی براساس  R2بهدستآمده در مرحله دوم
آزمون مشخص شده است .بهعالوه ،اثر متغیر سن و دسترسی به اینترنت در این رابطه (براساس
بتای گزارششده) مثبت و مستقیم است.

بر این اساس ،تنها متغیر سن است که از میان متغیرهای چندگانه سن ،جنسیت ،وضع تأهل،

بهعنوان متغیرهای کنترل ،و متغیر بهرهمندی از اینترنت (با سه شاخص دسترسی ،نوع مصرف
و حجم مصرف اینترنت) ،بهعنوان متغیر مستقل ،بر سرمایۀ انسانی اثر دارد و توانسته است اثر

متغیر مستقل اصلی ،یعنی بهرهمندی از اینترنت را کاهش بدهد .سه متغیر کنترلی سن ،جنسیت

و وضع تأهل با متغیر سرمایۀ ارتباطی نیز همبستگی معنادار دارند .اما در معادله رگرسیونی

چندمتغیره در سنجش اثر این سه متغیر کنترلی و نیز متغیر مستقل بهرهمندی از اینترنت ،تنها به

ترتیب سه متغیر دسترسی به اینترنت ،سن و وضع تأهل بر سرمایۀ ارتباطی اثر دارند .براساس
این سه متغیر در مجموع میتوان  33درصد از تغییرات متغیر سرمایۀ ارتباطی را تبیین کرد.

نتیجهگیری

بهطور کلی سابقۀ حضور تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی و بهویژه پدیده اینترنت در ایران به
یک دهه هم بالغ نمیشود .در این مدت کوتاه ،علیرغم شیفتگیهای عجیب در این تکنولوژیها

و تالشهای مجدانه برای رواج و گسترش آنها ،هنوز هم دانشگاههای ما از مشکالتی ساختاری
و بنیادی در زمینۀ ارائۀ خدمات اینترنتی برخوردارند .در زمینه قوانین کشوری برای اولین بار

در برنامه سوم توسعه اقتصادیـ اجتماعی کشور (در سال )1379با پیشبینی شورای فناوری

اطالعات ،زمینههای حضور فناوری اینترنتی فراهم میشود و قبل از آن در سال  ،1373خدمات

اینترنتی برای بخش خصوصی ایجاد شده بود (عبادی .)67-65 :1384 ،در برنامه آموزش عالی

نیز از سال  1375فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان محور توسعه قرار گرفت .بر این اساس
میتوان استدالل کرد که چند مانع اساسی منجر به کاربرد پائین اینترنت و در نتیجه اثر محدود
آن بر سرمایۀ فکری جامعه آماری شده است .نخست اینکه استفاده از فناوری اینترنتی مانند هر

فناوری دیگری نیازمند کسب مهارت و قابلیتهای خاص است .نتایج نشان میدهد که مهارت

یا سواد رایانهای /اینترنتی بیشتر اعضای جامعه آماری ،متناسب با دانش مورد نیاز در استفاده از

این فناوری نیست .عالوه بر اینکه محدودیت مهارت در زمینههای موردنظر را میتوان با دوره

زمانی کوتاه رواج اینترنت در آموزش عالی مرتبط دانست که البته این دوره همزمان با شروع

تحصیل بیشتر اعضای نمونه مطالعاتی (دانشجویان ارشد و دکتری) نیز بوده است .نتایج پژوهش
بیانگر آن است که بخش اساسی از کمبود مهارتهای رایانهای و اینترنتی افراد ،با توجه به موانع

ساختاری قابل تبیین است .این موانع بهعنوان دومین عامل در کاربرد محدود اینترنت در جامعه
آماری مطرح است .از جمله موانع ساختاری تعداد محدود رایانه نسبت به کاربران ،سرعت کم

شبکه ،پشتیبانی فنی محدود (مانند کمبود یا نامناسب بودن نرمافزارهای موجود بر سیستمها)

و فضای کم برای استقرار ،محدودیت در استفاده و ارتباط با صفحات وب و دشواری یافتن

اطالعات مورد نیاز است .از سوی دیگر ،قسمتی از دالیل عدم رواج اینترنت در جامعه مورد

مطالعه را میتوان با نظام بروکراتیک آموزشی مرتبط دانست .به این دلیل که رواج و کاربرد

اینترنت مستلزم تغییر شیوهها و روشهای آموزش و یادگیری است .این تغییر ،خود مستلزم ب ه
وجودآمدن تغییراتی در نقش استاد و دانشجو و نیز تغییر در شیوۀ آموزش و برنامه آموزشی

است .به عبارتی دیگر روند کاربرد اینترنت باید بهصورت یک نوآوری آموزشی جهتگیری

شود و نه بهکارگیری صرف تکنولوژی.
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