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چکیده
هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در میان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
در دانشگاههای غرب و شمالغرب ایران (ارومیه ،کردستان ،رازی کرمانشاه و بوعلی همدان) است .نمونه
مورد بررسی  906دانشجو در این دو مقطع تحصیلی بود که دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده
است .ضمناً از همه گروههای تحصیالت تکمیلی شامل گروه علوم انسانی ،گروه علوم پایه ،گروه فنی و
مهندسی و گروه کشاورزی در نمونهگیری استفاده شده است .در این پژوهش از روشهای رگرسیون خطی،
رگرسیون الجیت و روش پروبیت با استفاده از نرمافزار  ،SPSSبرای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است.
در ضمن ضریب آلفای کرونباخ که پایایی پرسشنامه را ارزیابی میکند ،در این تحقیق  ./80بود که نشان از
پایایی قابل قبولی برای این پرسشنامه دارد .نتایج این پژوهش بیانگر تأثیر منفی دانشگاه بر استفاده از اینترنت
و تأثیر مثبت گروه تحصیلی ،ترم تحصیلی ،وضعیت اشتغال و منابع اطالعاتی بر استفاده از اینترنت است.
همچنین آزمون هاسمر -لمشو تأییدکننده مدل ارائه شده است .در نهایت پیشنهاد میگردد مدیریت دانشگاه
ها ،سیاستها و خط مشیهای روشن و عملی را جهت دسترسی و استفاده از اینترنت فراهم نموده و
پایگاههای اطالعاتی تخصصی طراحی و در جهت عملیاتی شدن آن تالش نماید تا زمینههای توسعه علمی
و از آن طریق توسعه اقتصادی و غیره فراهم گردد.
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مقدمه
اینترنت بزرگترین و اثرگذارترین تحول در فناوری اطالعات در عصر حاضر است و پدیده
شاهراه بزرگ اطالعاتی نام دارد .در دنیای امروزی جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی متکی به
اطالعاتی هستند که این اطالعات با استفاده از شبکه جهانی اینترنت ،دسترسی به سایتهای
علمی و آموزشی ،دسترسی به انواع بانکهای اطالعاتی ملی و بینالمللی و استفاده از متون
نشریات داخلی و خارجی امکانپذیر است.
از آنجا که در دنیای امروزی این نقش حساس بر عهده اینترنت است ضرورت شناخت
بیشتر نسبت به تواناییهای این شبکه و مشکالت کاربران در استفاده از این ابزار ضروری
به نظر میرسد (زارعیان .)2389 ،علیرغم استفاده روزافزون دانشگاهیان و محققان از
خدمات اینترنت ،اطالعات کمی درباره رفتار این گروهها ،عوامل مؤثر بر رفتار این گروه-
هادر استفاده از اینترنت ،میزان استفاده آنها از منابع الکترونیک و میزان دانش آنان از
ابزارهای جستجو وجود دارد .همچنین به دلیل اهمیتی که اطالعات در پیشرفت جوامع ایفا
میکند و به لحاظ این که رفتار اطالعیابی اینترنتی و به تبع آن راهکارهای جستجو و
بازیابی اطالعات در وب ،از ارکان فعالیتهای علمی در دنیای دانایی محور کنونی است،
آگاهی از مهارتها و تجربههای کاربران و به ویژه دانشجویان در جستجوی اطالعات،
بیش از پیش احساس میشود (حری و کشاورز.)2383 ،
اینترنت همچنین قابلیتهای فوقالعادهای برای دانشگاهها به منظور ایجاد گزینههای
یادگیری بیشتر برای دانشجویان و استفاده بهینه از منابع دانشگاهی فراهم میکند .بر اساس
گزارش جهانی سیسکو در سال  ،1022یک سوم دانشجویان مورد مطالعه از  21کشور
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جهان اینترنت را به اندازه منابع حیاتی زندگی ،مهم دانسته و اعتقاد دارند که نمیتوانند
بدون آن زندگی کنند (محبی اسفلی و زمانی میاندشتی.)2361 ،
با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از اینترنت بعنوان مهمترین ابزار گردش سریع
اطالعات در مسیر توسعه ملی و نزدیک شدن به واقعیت یکپارچگی جهانی در اغلب
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کشورها ،شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بربسط استفاده از اینترنت میتواند کشورها
را جهت ایجاد بسترهای مناسب آن یاری نماید (صباغی کرمانی و نجفی.)2381 ،
امروزه تأثیر اینترنت بر زندگی روزمره انکار ناپذیر است تاجایی که حتی تأثیر اینترنت
بر رشد علمی ملموس و به جرات میتوان گفت که بعد از انرژی برق اختراع اینترنت
تأثیرگذارترین عامل بر پیشرفت علمی بشر بوده است .از آنجاییکه تاکنون مباحث مربوط
به تقاضای اینترنت و نیز تجارت الکترونیک بعنوان یکی از مهمترین کاربردهای اینترنت
جهت پیشبرد اهداف جهانی شدن ،بصورت جدی و بنیادی مورد مطالعه واقع نگردیده و نیز
با توجه به اهمیت زیر ساختهای ارتباطی و مخابراتی کشور در گسترش اینترنت و تجارت
الکترونیک و اثرات آن برتوسعه اقتصادی مطالعه آن ضروری به نظر میرسد (همان منبع،
.)2381
از سوی دیگر نیز با توجه به این که تا بحال تحقیقی جامع برای همه گروههای آموزشی
مبنی بر ساختار تابع تقاضای اینترنت در سطح دانشگاههای کشور که مهمترین منبع اطالعاتی
در زمینه تحقیقات دانشگاهی چه در راستای مقاالت و چه در راستای پایان نامهها نیز هست،
انجام نشده است .این مقاله جهت شناخت عوامل مؤثر بر تقاضای اینترنت در بین دانشجویان
دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای رازی کرمانشاه ،بوعلی همدان ،کردستان و
ارومیه و میزان تأثیر هر یک از عوامل شکل گرفته است .ضمناً نقش استفاده از این فناوری
در بین دانشجویان و دانشگاههای مذکور مورد توجه قرار گرفته که دید روشنی از وضعیت
موجود و دالیل استفاده ،در برنامه ریزیهای این دانشگاهها ،در جهت مدیریت و گسترش
این فناوری و سنجش کارآمدی آن در سطح دانشگاهها میدهد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاهها تعیین شود به این منظور 28
عامل که بر استفاده از اینترنت مؤثر است به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد که عبارتند
از دانشگاه  ،جنسیت ،مقطع تحصیلی ،میزان ،تعداد مقاالت پذیرفته شده ،رشته تحصیلی،
گروه تحصیلی ،معدل فرد ،ترم تحصیلی و  ...اما فقط پنج متغیر در فاصله اطمینان  61درصد
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در این تحقیق سعی شده تا عوامل اصلی مؤثر بر ساعات استفاده از اینترنت در میان

معنیدار بود و سایر متغیرها از مدل حذف شد .متغیر وابسته در این تحقیق ساعات استفاده از
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اینترنت است .که میزان کمتر از  28ساعت استفاده از اینترنت (میانگین کل) در هفته با صفر
و بیش از  28ساعات با عدد یک مشخص گردید .تعداد کل دانشجویان که به پرسشنامه
پاسخ دادند  906نفر بود که  18نفر در مقطع دکتری و  192نفر در مقطع کارشناسی ارشد
مشغول به تحصیل بودند .در این پژوهش از سه روش به منظور بررسی تأثیر این عوامل بر
ساعات استفاده از اینترنت در هفته استفاده شد که عبارتند از رگرسیون خطی ،رگرسیون
الجیت و رگرسیون پروبیت.
این مقاله در  1بخش سازماندهی شده است .بعد از مقدمه ،بخش دوم به ادبیات موضوع
با دو زیربخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد .در بخش سوم به تجزیه و
تحلیل دادهها در یک زیربخش پرداخته خواهد شد .در بخش چهارم روشهای مورد استفاده
و نتایج آنها در چهار زیربخش آمده است (هر کدام از زیربخشهای دو ،سه و چهار این
قسمت خود نیز دارای یک زیربخش میباشند) و نهایتاً در بخش پنجم و پایانی نتیجهگیری
و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
در ادامه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته خواهد شد.
یکی از ویژگیهای مهم عصر حاضر ،تنوع منابع اطالعاتی و به تبع آن شیوههای
دستیابی پژوهشگران به نیازهای اطّالعاتی است .رشد فزایندة منابع اطالعاتی چاپی و
الکترونیکی خود چالشی است که به نوعی آلودگی اطّالعات را موجب شده است .راهیابی
انواع مواد دیداری و شنیداری (فیلم ،فیلم استریپ ،اسالید ،میکرو فیلم و  )...به کتابخانهها
و پس از آن بهرهگیری از اینترنت به عنوان یک کتابخانه باز ،موجب شده که شیوههای
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دسترسی نیز کامالً متنوع شوند .گستردگی طیف اطالعات و روزآمد بودن آن ،اینترنت را
نخستین شاخص تجلّی عصر اطّالعات ساخته است .فناوری اطالعات و ارتباطات ( 2)ICTبا
سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است و تقریباً تمام زندگی انسانها را تحت سیطره
خود درآورده است (بنی زمان الری.)2383 ،

2.Information and Communication Technologies
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از آنجا که در بین رسانههای ارتباطی ،اینترنت بیشترین رشد را از جهت جلب مخاطب
داشته است به طوری که در عرض  1سال تعداد کاربران آن به  10میلیون نفر رسید و گفته
میشود که در هر  200روز حجم فعالیت و کاربرد اینترنت دو برابر افزایش مییابد .این
رسانه یکی از مهمترین ایزارهای دسترسی به اطالعات در عصر اطالعات به شمار میرود
و توانسته است با گسترش و جهانگیر شدن در زمینههای مختلف کابردهای فراوانی کسب
نماید .این فناوری عالوه بر کاربردهای شخصی در بعد آموزشی و پژوهشی توانسته است
موجبات ارتقاء سطح دانش و دانایی دانشجویان و دانشگاهیان را از طریق دستیابی سریع
و ارزان به اطالعات و منابع علمی فراهم آورد .اینترنت و بخصوص شبکه جهان گستر وب
نوید بخش دستیابی انسان به یکی از قدرتمندترین ابزارهای آموزشی است .در بین
کاربران اینترنت دانشجویان جزو اصلیترین آنان محسوب میشوند .دانشجویان میتوانند
به سایت اصلی دانشگاهها متصل و در آن جستجو نمایند ،در دانشگاهها ثبتنام کنند و با
اساتید و دانشجویان دانشگاههای دیگر ارتباط برقرار کنند (موحد محمدی و ایروانی،
.)2382
آموزش ،تجارت ،بانکداری و دولت الکترونیکی همه تحت تأثیر این فناوریها ظهور
پیدا کردهاند و به مرور جای موارد مشابه خود را که در گذشته به صورت سنتی انجام می
شد ،میگیرند .اینترنت به عنوان یک ابزار حمایتی برای فرایند یادگیری ،تجارب یادگیری
جدیدی را برای دانشجویان فراهم میکند ،منابع یادگیری را یکجا جمع میکند ،سبک
زندگی دانشجویان را انعطاف پذیر و اثربخشتر مینماید و گزینههای بیشتری را برای
دسترسی به آموزش فراهم مینماید .مزایای استفاده از اینترنت عبارتند از :مزایای اجتماعی
دانش) ،مزایای اقتصادی (صرفه جویی در وقت و هزینه ،ایجاد فرصتهای جدیدی مثل
یادگیریهای جدید ،دسترسی آسان) بهبود کیفیت یادگیری از طریق دستیابی به منابع
علمی ،ذخیره مؤثر اطالعات ،ایجاد انگیزه ،دسترسی افراد به ابزاری برای پژوهش ،ارتقاء
دانش و دانایی ،دریافت جدیدترین اطالعات در هر زمان و مکان (محبیاسفلی و زمانی
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(ارتباط با دوستان ،خانواده و دیگران ،دسترسی به اطالعات و به همراه داشتن آموزش و

میاندشتی.)2361 ،
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با توجه به اینکه از سال  2696به بعد به طور مداوم اینترنت در جوامع علمی استفاده
میشود ،ولی تقریباً از سال  2686و با اختراع شبکه جهانی وب ( )wwwاستفاده همگانی از
این پدیده جدید فراهم گردید .لذا این کاال ،کاالی جدیدی است و علم اقتصاد آن طور که
شایسته آن است به این کاالی مهم توجه ننموده و مورد بیمهری قرار گرفته است (صباغی
کرمانی و نجفی .) 2381 ،از سوی دیگر با توجه به اهمیت بسیار باالی مقاطع تحصیالت
تکمیلی در رشد و شکوفایی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...یک کشور و این
نکته که اینترنت مهمترین و ارزانترین راه برای رسیدن به این اهداف است ،لذا توجه به آن
مخصوصاً در دانشگاهها و بطور اخص برای تحصیالت تکمیلی حیاتی به نظر میرسد.
راپوپورت و همکاران ،)2668( 2تعدادی از عوامل مؤثر برتقاضای اینترنت را با استفاده از
تکنیک مدلسازی لوجیت شناسایی کردند .مدل آنها کششهای قیمتی را برای دسترسی
به اینترنت بین ( )-0/28تا ( )-0/38نشان میداد .آنها با فرض وجود این کششها ،به این
نتیجه رسیدند که در حالیکه قیمت عامل مهمی در رشد سریع تعداد کاربران است ،رشد
اساساً یک پروسه درونزاست که توسط شبکه و اثرات جانبی استفاده از آن شکل میگیرد.
آنها همچنین کشش درآمدی  0/39را برای تقاضای اینترنت به دست آوردند .عالوه بر این
نشان دادند که نرخ دسترسی به اینترنت بطور مثبت به استفاده از خدمات مخابراتی پیشرفته،
سطح آموزش و اشتغال رسمی وابسته است .اما عوامل سن ،بعد خانوار ،متأهل بودن و زندگی
در مناطق روستایی تأثیر منفی بر تقاضای اینترنت دارد.
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مادن و سیویج ،)2668( 1نیز تقاضای اینترنت را با استفاده از مدل لوجیت در میان
خانوادههای استرالیای غربی مورد بررسی قرار دادند .کانون اصلی مطالعه آنها بررسی تأثیر
ساختارهای قیمت بر تقاضا بود و دریافتند که ساختارهای قیمتی با نرخ ثابت تأثیر مثبتی بر
استفاده از اینترنت دارد .آنها همچنین به رابطه مستقیمی بین سطح آموزش و تقاضای
اینترنت رسیدند .آنها همچنین به این نتیجه رسیدند که بیشترین تقاضا مربوط به کسانی است

1. Rappoport et al.
2. Madden & Savage
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که از خطوط  chatاستفاده میکنند و پس از آن به ترتیب کاوشهای اینترنتی و استفاده از
پست الکترونیکی بیشترین تعداد کاربران را به خود اختصاص داده است.
گارستین ) 1000( 2نیز با استفاده از مدل اقتصادسنجی لوجیت به بررسی عوامل مؤثر بر
تقاضای اینترنت در انگلستان پرداخته و کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا را محاسبه کرده-
اند .آنها همچنین به مطالعه بازار تقاضای اینترنت در تجارت و مقایسه آن با استفاده از
اینترنت پرداخته و به این نتیجه رسیدند که یک بخش کلیدی برای توسعه در آینده پویایی
اینترنت است ،چون با افزایش تعداد کاربران و بالطبع تقاضای آن ،تقاضا برای سایر کاالها
(مانند خط تلفن ثابت دوم و موبایل) و خدمات نیز افزایش مییابد.
نتایج پژوهش چو و الو )1000( 1نشان داد که میان درک دانشجویان از اهمیت مهارت-
های کاوش و ارتقای دانش آنها در عرصه این تواناییها ،ارتباط وجود دارد .همچنین
تعداد کلید واژههای به کار رفته در جستجو اندک است و سپس وقتی که آنان درباره
موضوع ،اطالعات بیشتر و کلید واژههای مناسبتری به دست آوردند ،موضوعهای
محدودتر ،اما با دقت باالتر و جستجو از طریق کلیدواژههای قویتر را آغاز میکنند .افزون
بر آن ،دانشجویان علوم تربیتی گرایش بیشتری به استفاده از کلیدواژههای پیچیده در
جستجو دارند و پرسوجوها را به شیوه ماهرانهتری نسبت به دانشجویان مهندسی طراحی
میکنند.

در پژوهشی دیگر پانچاناتام )1020( 3دریافت که  91درصد از دانشجویان گروه علوم
و  10درصد دانشجویان علوم انسانی و  61درصد از دانشجویان علوم مهندسی از ایمیل
استفاده میکنند.

نتایج پژوهش امیدیان ( ،)1020حاکی از آن است که اگر چه نگرش دانشجویان
دانشکدههای علوم انسانی و مهندسی به آموزشها و یادگیریهای الکترونیکی مثبت بوده
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1. Gurstein
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و دانشجویان معتقد بودند که آموزشها و یادگیریهای الکترونیکی بهترین منبع برای
یادگیری و انجام پژوهش است ،اما تواناییها و مهارتهای کامپیوتری دانشجویان علوم
مهندسی بیشتر از علوم انسانی است .عالوه بر این ،استرسهای رایانهای دانشجویان علوم
انسانی بیشتر از علوم مهندسی میباشد .در این میان ،دانشجویان نبود امکانات و تسهیالت
آموزش الکترونیکی ،کمبود نیروی متخصص در آموزش الکترونیک و سرعت پایین
اینترنت را از مهمترین موانع یادگیریهای الکترونیک برشمردند.
فاطیما و موتومانی ،)1021( 2در تحقیقی با عنوان پذیرش تکنولوژی بانکداری اینترنتی
کاربران نشان دادند که سودمندی ادارک شده ،اعتبار ادراک شده ،اعتماد و راحتی استفاده
ادراک شده مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی هستند.
بیانچی و ماتیوس ،)1029( 1در تحقیقی با عنوان بازاریابی اینترنتی و اثرات آن بر رشد
اقتصادی در مطالعه موردی کشور شیلی نشان داند که قابلیتهای بازاریابی اینترنتی تأثیر
مثبتی بر در دسترس بودن اطالعات صادراتی دارد که این منجر به توسعه روابط شبکههای
تجاری و رشد بازار صادرات خواهد شد.
بارتیکوفسکی و همکاران ،)1028( 3در تحقیق خود با در نظر گرفتن  12کشور مختلف
اینترنت دیجیتالی و رفاه اقلیتهای قومی و مصرفکنندگان حداکثری را بررسی کردند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که اثر مثبت استفاده از اینترنت تلفن همراه برای اقلیتهای قومی
ضعیفتر از مصرفکنندگان حداکثری است ،اما در کشورهای فقیرتر این اثر قویتر است.
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نتایج پژوهش اخوتی ( )2300نشان داد که استفادهکنندگان از اینترنت بیشتر برای
کارهای پژوهشی ( )%88 /1و سپس برای برقراری ارتباط با همکاران خود ( )%99 /0از این
فناوری استفاده مینمایند.

1. Fathima & Muthumani
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3. Bartikowski et al.

56

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ...

نتایج تحقیق حیاتی و تصویری قمصری ( ،)2306نشان داد که  19 /1درصد از کاربران،
میزان تأثیر اینترنت بر فعالیتهای پژوهشی خود را زیاد ،و  11 /9درصد در حد متوسط
ارزیابی نمودهاند 03 /1 .درصد از غیرکاربران نیز تمایل به استفاده از اینترنت دارند.
نتایج مطالعه نعیمی و همکاران ( ،)2388نشان داد که داشتن کامپیوتر شخصی در نگرش
دانشجویان نسبت به کارگیری یادگیری اینترنتی تأثیر دارد .بدین معنی که دانشجویانی که
دارای کامپیوتر شخصی میباشند نسبت به آنهایی که کامپیوتر شخصی ندارند ،نگرش
مطلوبتری نسبت به بکارگیری یادگیری اینترنتی دارند.

همچنین یافتههای حاصل از پژوهش سوختانلو و همکاران ( )2386نشان داد که
دانشجویان نسبت به مهارتهای جستجوی اطالعات در اینترنت ،شناخت کافی ندارند.
مطابق تحلیل رگرسیونی ،سبکهای جستجوی اطالعات اینترنتی دانشجویان و مهارت در
زبان انگلیسی به عنوان مهمترین متغیرهای اثرگذار بر رفتار جستجوی اطالعات دانشجویان
در اینترنت محسوب میشوند .همچنین شکاف دسترسی به اینترنت در دانشگاهها ،بر تفاوت
رفتار جستجوی دانشجویان در اینترنت اثرگذار بوده است.
در پژوهشی درزی ( ،)2360دریافت که  11/9درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی
به میزان متوسط با کامپیوتر آشنایی دارند 11 .درصد از دانشجویان تا حدودی با نحوه
استفاده از پایگاهها آشنایی دارند .همچنین دانشجویان اظهار داشتند بیشتر از طریق سایت
کتابخانه مرکزی با نحوه بیشتر از پایگاههای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین
اکثر دانشجویان از موتورهای جستجو ،بیشتر از راهنماهای موضوعی و ابرموتورهای
جستجو جهت بازیابی اطالعات استفاده میکنند .دانشجویان هدف از جستجوی اطالعات
داشتند که اطالعات بازیابی شده موجب رفع نیاز اطالعاتیشان میشود.

در تحقیقی وکیلیمفرد ( ،)2360به بررسی تأثیر اینترنت بر فعالیتهای علمی اعضای
هی ت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که  61 /6درصد
از اعضای هی ت علمی مورد بررسی ،از اینترنت استفاده میکنند .همچنین بین میزان
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معنادارای وجود دارد 69 /9 .درصد از اعضای هی ت علمی مورد بررسی ،استفاده از اینترنت
را برای کسب اطالعات ضروری دانستند .افراد مورد پژوهش ،اینترنت را بیشتر به منظور
کسب اطالعات روزآمد ( 83 /9درصد) و سپس به منظور انجام فعالیتهای پژوهشی (03 /2
درصد) ،ارتباط با مراکز علمی و همکاران ( 99 /1درصد) ،و آموزش و تدریس برای
دانشجویان ( 11 /0درصد) ،مورد استفاده قرار میدادند 88 /6 .درصد از کاربران مورد
بررسی ،استفاده از اینترنت را در افزایش کیفیت فعالیتهای پژوهشی و  98 /1درصد آنان
استفاده از اینترنت را در افزایش کیفیت فعالیتهای آموزشی ،به میزان زیاد مؤثر دانستهاند.
خیبر و اقوامی ( ،)2363در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تمایل افراد به خرید
مجدد از اینترنت نشان دادند که میزان رضایتمندی مهمترین عامل تأثیرگذار بر تمایل به
خرید مجدد بوده و سایر عوامل تأثیر یکسانی دارند که از آن جمله اعتماد و لذتبخشی اثر
مثبت و ریسک اثر منفی دارد.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه اینترنت تاکنون تحقیقی جامع به منظور عوامل
مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی در غرب و شمالغرب کشور
صورت نگرفته است ،لذا این تحقیق میتواند تابع تقاضای اینترنت برای دانشجویان
تحصیالت تکمیلی در این محدوده جغرافیایی را نشان دهد .همچنین با توجه به اینکه گرایش
پژوهشگران ایرانی و خصوصاً دانشجویان به استفاده از اینترنت به عنوان فضایی برای دست-
یابی به منابع مورد نیاز در حال فزونی است ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی از دهه گذشته
در تالشند که با شبکهسازی و فراهم نمودن سایر امکانات بستر مناسبی برای ارتباطات
علمی و استفاده از منابع الکترونیکی در محیط خود بوجود آورند .گرچه در گذشته این
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تالشها و فعالیتها به دانشگاههای بزرگ محدود میشد ،ولی در دوره جدید دانشگاههای
کوچک و محروم نیز به فکر بهرهبرداری از آن میباشند .مسأله اصلی در این تحقیق این
است که بررسی شود که چه عواملی باعث میگردد که دانشجویان در دانشگاههای مذکور
به استفاده از اینترنت روی بیاورند و اهداف آنها در استفاده از این شبکه چه میباشد ،تا
بواسطه آنها بسترهای الزم برای رسیدن به این مقاصد فراهم گردد.
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روش
دادههای این تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری گردیده است که پرسشنامهها نیز بصورت
تصادفی بین دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری پخش شده است .به منظور دستیابی به
اطالعات الزم برای تخمین تابع تقاضای اینترنت توسط دانشجویان مقاطع کارشناسیارشد و
دکتری ،هر یک از عوامل مؤثر بر تقاضای اینترنت در دانشگاهها در پرسشنامه آمده است.
نتایج آمار توصیفی پرسشنامههای استخراج شده به صورت خالصه در جدول زیر آمده است:
جدول  .1آمار توصیفی دادهها ،مربوط به تمام دانشگاهها
دانشگاه

908

1/02

2/11

2

1

جنسیت

908

2/19

./1

2

1

گروه تحصیلی

909

1/01

2/09

2

1

مقطع تحصیلی

900

2/08

./10

2

1

ترم تحصیلی

909

1/09

2/16

2

21

معدل

113

29/02

2 /3

21/1

10

وضعیت اشتغال

900

2/89

./319

2

1

میزان استفاده

908

./38

./16

0

2

منابع اطالعاتی

903

2/09

./18

2

3

موارد استفاده

900

1/00

./9

2

1

نوع اینترنت

902

2/11

./81

2

1

تعداد کامپیوترها

900

2 /8

2 /2

2

3

سرعت اینترنت

900

2/38

./93

2

3

قابلیت دسترسی

909

2/98

./02

2

3

ساعات کاری

901

2/06

2/12

2

3

مقاالت داخلی

900

./01

2/93

0

20

مقاالت isi

900

./81

1/13

0

11

تعداداختراعات

909

./019

./32

0

1

منبع :محاسبات محقق
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در بعضی از متغیرها تعداد مشاهدات کمتر از  906مشاهده کلی است که به دلیل پاسخ
ندادن پاسخگویان به این سؤالهاست.
در این تحقیق متغیر اول نام دانشگاه با  908داده است .از این تعداد  116دانشجو متعلق به
دانشگاه ارومیه 211 ،دانشجو متعلق به دانشگاه رازی کرمانشاه 16 ،دانشجو متعلق به دانشگاه
کردستان و  211دانشجو متعلق به دانشگاه بوعلی همدان میباشد.
متغیر دوم جنسیت با  908داده است که از این تعداد  338مرد و  100زن میباشد.
متغیر سوم گروه تحصیلی است .گروههای تحصیلی عبارت بودند از گروه علوم انسانی،
گروه علوم پایه ،گروه فنی و مهندسی و گروه کشاورزی .دادهها بیانگر اینست که که گروه
تحصیلی علوم انسانی با  38/3درصد ( 133نفر) بیشترین و گروه فنی مهندسی با  21/1درصد
( 09نفر) کمترین تعداد پاسخگویان را داشتهاند.
متغیر چهارم مقطع تحصیلی است که در دو مقطع تحصیلی کارشناسیارشد و دکتری
تقسیم شدهاند .بیشتر دانشجویان پاسخگو از مقطع کارشناسیارشد بودهاند 116 .دانشجوی
کارشناسیارشد ( 62/6درصد) و  18دانشجوی دکتری ( 0/6درصد) .دو نفر به این سؤال
پاسخ ندادهاند.
متغیر پنجمترم تحصیلی با  909مشاهده است .این متغیر در  1گروه بهعنوان ترم اول ،دوم،
سوم ،چهارم و باالتر یا پایاننامه تقسیم شدهاند .بشترین تعداد دانشجویان مربوط به ترم اول
با  206دانشجو ( 16/1درصد) و کمترین تعداد مربوط به دانشجویان ترم چهارم با  13دانشجو
( 0/2درصد) بوده است.
متغیر ششم معدل دوره تحصیلیترم قبل میباشد .کمترین معدل  21.1و بیشترین معدل
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 10بوده است .میانگین معدل کل دانشجویان این دو مقطع نیز  29/00میباشد.
متغیر هفتم وضعیت اشتغال که در دو گروه شاغل و آزاد گروهبندی شده است .بیشتر
پاسخگویان بیکار بودهاند 23/8 .درصد شاغل و  89درصد بیکار بودهاند.
متغیر هشتم میزان استفاده از اینترنت در هفته بر حسب ساعت میباشد .بیشتر دانشجویان
کمتر از میانگین نمونه از اینترنت (در هفته بر حسب ساعت) استفاده کردهاند.

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ...

متغیر نهم منابع اطالعاتی است که در  3گروه تقسیم شدهاند .گروه اول کتاب و جزوات،
گروه دوم اینترنت و گروه سوم سایر رسانهها (نشریات ،تلویزیون ،ماهواره و  .)...نتایج نشان
داد که  00/0درصد دانشجویان از اینترنت (بیشترین) و  2/1درصد از سایر رسانهها مانند
رادیو ،تلویزیون (کمترین) استفاده کردهاند.
متغیر دهم موارد استفاده از اینترنت است که در  1گروه تقسیم شدهاند .گروه اول چک-
میل ،گروه دوم پژوهش علمی و تحقیق ،گروه سوم دانلود فیلم ،بازی وچت و گروه چهارم
جستجوی اخبار و وبگردی .حدود  80درصد دانشجویان از اینترنت در انجام پژوهشهای
علمی و تحقیق استفاده میکنند .کمترین میزان استفاده هم به منظور دانلود فیلم ،بازی و
سرگرمی با  1/9درصد بوده است.
متغیر یازدهم نوع استفاده از اینترنت است که در  1گروه تقسیم شدهاند .گروه اول سایت
دانشکده ،گروه دوم اینترنت خانگی و خوابگاه ،گروه سوم کافینتها و گروه چهارم انواع
اینترنت پرسرعت ،موبایل و ...بودهاند 16/0 .درصد از دانشجویان از سایت دانشکده و
کمترین تعداد از کافینتها با  3/2درصد استفاده کردهاند.
متغیر دوازدهم تأثیر تعداد کامپیوترها در مراجعه به سایت است که در  3گروه بسیار
مؤثر ،مؤثر و بدون تأثیر تقسیم شدهاند 13/8 .درصد تعدادکامپیوترها را در میزان مراجعه به
سایت بسیار مؤثر 31/1 ،آنرا مؤثر و  10/2درصد آنرا بیتأثیر در مراجعه به سایت دانستهاند.
بهعبارت دیگر میتوان گفت تقریباً  80درصد دانشجویان تعداد کامپیوترهای موجود در
سایت را در مراجعه به سایتهای دانشگاه مؤثر دانسته و تنها حدود  10درصد از دانشجویان
آنرا بیتأثیر میدانند.
مؤثر و بدون تأثیر تقسیم شدهاند 96/1 .درصد (بیشتر دانشجویان) سرعت اینترنت را در
مراجعه به سایت بسیارمؤثر 11/6 ،درصد آنرا مؤثر و  0/0درصد (کمترین تعداد) سرعت
اینترنت را بدون تأثیر دانستهاند .بهعبارت دیگر میتوان گفت  61/2درصد دانشجویان
سرعت باالی اینترنت را در مراجعه به سایتهای دانشگاه مؤثر دانسته و تنها  0/0درصد از
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متغیر سیزدهم تأثیر سرعت اینترنت در مراجعه به سایت است که در  3گروه بسیار مؤثر،

دانشجویان آنرا بیتأثیر میدانند.
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متغیر چهاردهم تأثیر قابلیت دسترسی به سایتهای مورد نظر در مراجعه به سایت است
که در  3گروه بسیار مؤثر ،مؤثر و بدون تأثیر تقسیم شدهاند 11/0 .درصد (بیشترین تعداد)
پاسخگویان قابلیت دسترسی به سایتهای مورد نظر را در مراجعه به سایت بسیار مؤثر10/2 ،
درصد آنرا مؤثر و  23/0درصد (کمترین تعداد) آنرا بیتأثیر دانستهاند .بهعبارت دیگر
میتوان گفت  81/8درصد دانشجویان تعداد کامپیوترهای موجود در سایت را در مراجعه به
سایتهای دانشگاه مؤثر دانسته و تنها  23/0درصد از دانشجویان آنرا بیتأثیر میدانند.
متغیر پانزدهم تأثیر ساعت کاری سایت در مراجعه به سایت است که در  3گروه بسیار
مؤثر ،مؤثر و بدون تأثیر تقسیم شدهاند 12/1 .درصد (بیشترین تعداد) ساعت کاری سایت را
بسیار مؤثر در مراجعه به سایت دانستهاند 38/8 ،درصد آنرا مؤثر و  28/2درصد (کمترین
تعداد) آنرا در مراجعه به سایت بیتأثیر دانستهاند .بهعبارت دیگر میتوان گفت  80/1درصد
دانشجویان تعداد کامپیوترهای موجود در سایت را در مراجعه به سایتهای دانشگاه مؤثر
دانسته و تنها  28/2درصد از دانشجویان آنرا بیتأثیر میدانند.
متغیر شانزدهم تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی است که تعداد
آنها ذکر شده است .بطور میانگین دانشجویان کمتر از یک مقاله ( ./0مقاله) داشتهاند.
بیشترین تعداد این متغیر  20و کمترین صفر بوده است 03/1 .درصد از دانشجویان مقاله چاپ
شده در مجالت داخل و خارج نداشتهاند و  6/1درصد از آنها یک مقاله داشتهاند.
متغیر هفدهم تعداد مقاالت ارائه شده در کنفرانسهاست که تعداد آنها ذکر شده است.
به طور میانگین دانشجویان کمتر از یک مفاله ( ./81مقاله) در کنفرانسها ارائه دادهاند.
بیشترین تعداد این متغیر  11و کمترین تعداد صفر بوده است 01 .درصد دانشجویان مقالهی
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69

ارائه شده در کنفرانسها نداشتهاند و  20درصد آنها یک مقاله داشتهاند.
متغیر هجدهم تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده میباشد که تعداد آنها ذکر شده
است .بطور میانگین هر دانشجو بسیار کمتر از یک اختراع یا ابداع ( )./019داشته است.
بیشترین تعداد این متغیر  1و کمترین آن صفر بوده است 69/1 .درصد دانشجویان اختراع یا
ابداعی نداشتهاند و  1/3درصد آنها یک اختراع یا ابداع داشتهاند .در این تحقیق به منظور
دست یابی به اطالعات الزم برای تخمین تابع تقاضای اینترنت توسط دانشجویان ارشد و
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دکتری ،هر یک از عوامل مؤثر برتقاضا در پرسشنامه گنجانده شدهاند .تمامی این عوامل در
جدول باال آمدهاند .میزان استفاده از اینترنت متغیر وابسته و سایر متغیرها متغیرهای مستقلاند.
تعداد مشاهدات ،میانگین ،انحراف استاندارد ،مینیمم و ماکزیمم همه متغیرها در جدول باال
آمده است .از میان این متغیرها ،متغیرهای دانشگاه ،گروه تحصیلی ،ترم تحصیلی ،وضعیت
اشتغال ،منابع اطالعاتی و ساعات کاری سایت معنیدار بودند و سایر متغیرها بیمعنی بودند.

یافتهها
رگرسیون خطی یکی از روشهایی است که به منظور بررسی روابط بین متغیرها استفاده
میشود یکی از فروض استفاده از روش حداقل مربعات معمولی فرض مربوط به توزیع نرمال
جمالت اخالل است اما در مدلهایی که متغیر به صورت باینری است تابع توزیع برنولی
است که این مشکل با افزایش مشاهدات قابل حل است (گرین.)1003 ،2
… In =β0 + β1 uni + β2 group + β3 term +

که  Inساعات استفاده از اینترنت در هفته (کمتر از  28ساعت با عدد صفر و بیش از 28
ساعت با عدد یک) uni ،دانشگاه group ،گروه تحصیلی term ،ترم تحصیلی و  ...است.
به منظور تخمین این مدل از روش حداقل مربعات استفاده میشود که مقادیر برآورده شده
ممکن است مقادیر بیش از یک و کمتر صفر به خود اختصاص دهند (معایب حداقل مربعات
برای متغیر وابسته باینری) که باید مقادیر کمتر از صفر ،صفر در نظر گرفته شود و مقادیر
در این قسمت نتایج کلی همه روشهای مورد استفاده (رگرسیون خطی ،الجیت و
پروبیت) در یک جدول کنار هم آمدهاند :در این جدول پرانتز اول (باالیی) در هر ردیف
افقی برای هر متغیر نشان دهنده ضریب رگرسیونی ،انحراف استاندارد ،آماره  Zو – P

 Valueآن متغیر در روش رگرسیون خطی ،پرانتز دوم (میانی) نشان دهنده ضریب

سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69

بیش از یک ،عدد یک اختصاص یابد (گجراتی.)1001 ،1

رگرسیونی ،انحراف استاندارد ،آماره  Zو  P – Valueآن متغیر در روش الجیت و پرانتز
1. Greene
2. Gujarati
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سوم (پایینی) نشان دهنده ضریب رگرسیونی ،انحراف استاندارد ،آماره  Zو  P – Valueآن
متغیر در روش پروبیت است.
جدول  .2نتایج تخمین تابع تقاضا با استفاده از روشهای رگرسیون خطی ،الجیت و پروبیت

متغیر

دانشگاه

جنسیت

گروه تحصیلی

مقطع تحصیلی

ترم تحصیلی
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معدل

وضعیت اشتغال

منابع اطالعاتی
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ضرایب رگرسیونی:

انحراف استاندارد:

آماره :Z

خطی

خطی

خطی

p-value
خطی

الجیت

الجیت

الجیت

الجیت

پروبیت

پروبیت

پروبیت

پروبیت

()- ./016

()./028

()- 1/00

(*** )./000

()- ./132

()./081

()- 1/01

(*** )./009

()- ./236

()./012

()- 1/01

(*** )./000

()./092

()./013

()2/10

()./291

()./306

()./12

()2/16

()./231

()./209

()./211

()2/11

()./219

()./036

()./01

()2/62

(** )./010

()./203

()./069

()2/80

(** )./016

()./223

()./018

()2/61

(** )./011

()- ./029

()./088

()- ./28

()./89

()- ./061

()./101

()- ./13

()./821

()- ./019

()./111

()- ./22

()./621

()./011

()./021

()3/28

(*** )./001

()./101

()./098

()1/60

(*** )./003

()./210

()./012

()3/08

(*** )./001

()./026

()./020

()2/22

()./198

()./089

()./081

()2/09

()./160

()./011

()./016

()2/20

()./196

()./22

()./018

()2/81

(** )./011

()./19

()./160

()2/86

(** )./010

()./33

()./209

()2/81

(** )./019

()./009

()./030

()1/00

(** )./036

()./186

()./110

()1/29

(** )./032
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متغیر

موارد استفاده

نوع اینترنت

تعداد کامپیوترها

سرعت اینترنت

قابلیت دسترسی

ساعات کاری

مقاالت داخلی

تعداداختراعات

خطی

خطی

خطی

الجیت

الجیت

الجیت

الجیت

پروبیت

پروبیت

پروبیت

پروبیت

()./261

()./066

()2/60

(** )./018

()./021

()./031

()./12

()./98

()./092

()./298

()./39

()./01

()./010

()./201

()./36

()./00

()./011

()./019

()./62

()./391

()./208

()./211

()./86

()./309

()./002

()./001

()./69

()./338

()./021

()./028

()./96

()./16

()./012

()./080

()./93

()./13

()./038

()./016

()./00

()./11

()- ./016

()./030

()- ./00

()./11

()- ./232

()./280

()- ./03

()./10

()- ./082

()./200

()- ./09

()./11

()- ./020

()./033

()- ./11

()./90

()- ./082

()./218

()- ./12

()./92

()- ./018

()./069

()- ./90

()./11

()./018

()./020

()2/91

(* )./066

()./211

()./201

()2/36

()./291

()./086

()./091

()2/10

()./292

()./006

()./029

()./11

()./16

()./011

()./009

()./18

()./19

()./028

()./011

()./11

()./98

()./006

()./020

()./62

()./391

()./030

()./019

()./80

()./111

()./013

()./018

()./81

()./366

()./026

()./093

()./30

()./09

()./011

()./168

()./28

()./81

()./010

()./281

()./11

()./80
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مقاالت isi

ضرایب رگرسیونی:

انحراف استاندارد:

آماره :Z

p-value
خطی
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متغیر

عرض از مبدأ

ضرایب رگرسیونی:

انحراف استاندارد:

آماره :Z

خطی

خطی

خطی

p-value
خطی

الجیت

الجیت

الجیت

الجیت

پروبیت

پروبیت

پروبیت

پروبیت

()- ./1291

()./318

()- 2/11

()./212

()- 1/002

()2/01

()- 1/80

(*** )./001

()- 1/629

()2/01

()- 1/82

(*** )./001

*** در سطح  ./02معنیدار ** ،در سطح  ./01معنیدار * ،در سطح  ./20معنیدار
منبع :محاسبات محقق

نتایج متغیرهای بیمعنی بر تابع تقاضا بررسی و سپس در قسمت بعد متغیرهای معنیدار و
اثرات آنها در ادامه تشریح خواهد شد.
نتایج جنسیت نشان میدهد که متغیر جنسیت تأثیر مثبتی در تقاضای اینترنت دارد بدین
معنی که دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر از اینترنت استفاده میکنند.
نتایج مقطع تحصیلی نشان میدهد که متغیر مقطع تحصیلی تأثیر منفی در تقاضای اینترنت
دارد بدین معنی که دانشجویان مقطع کارشناسیارشد بیشتر از دانشجویان مقطع دکتری از
اینترنت استفاده میکنند .شاید یکی از این دالیل استفاده بیشتر به دلیل زمان بیشتر این
دانشجویان برای جستجوی اخبار و وبگردی به نسبت دانشجویان دوره دکتری باشد.
نتایج معدل نشان میدهد که متغیر معدل تأثیر مثبتی در تقاضای اینترنت دارد بدین معنی
که دانشجویان با معدل باالتر به نسبت دانشجویان با معدل پایینتر بیشتر از اینترنت استفاده
میکنند.
نتایج موارد استفاده از اینترنت نشان میدهد که متغیر موارد استفاده از اینترنت تأثیر مثبتی
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69
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در تقاضای اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویان بیشتر به منظور تحقیقات علمی و پژوهش
از اینترنت استفاده میکنند.
نتایج نوع اینترنت نشان میدهد که متغیر نوع اینترنت تأثیر مثبتی در تقاضای اینترنت دارد
بدین معنی که دانشجویان بیشتر از سایت دانشگاه استفاده میکنند.
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نتایج تعداد کامپیوترها نشان میدهد که متغیر تعداد کامپیوترها تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که تعداد بیشتر کامپیوترها در سایتهای دانشگاهها دانشجویان
بیشتری را جذب میکند.
نتایج سرعت اینترنت نشان میدهد که متغیر سرعت اینترنت تأثیر منفی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که با افزایش سرعت اینترنت مراجعه به سایت کاهش مییابد.
نتایج قابلیت دسترسی نشان میدهد که متغیر قابلیت دسترسی به سایتهای دلخواه تأثیر
منفی در تقاضای اینترنت دارد بدین معنی که هر چه میزان دسترسی به سایتهای مورد نظر
بیشتر باشد مراجعه به سایت کاهش مییابد.
نتایج ساعات کاری نشان میدهد که متغیر ساعات کاری سایت تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که با افزایش ساعات کاری سایتها میزان استفاده از اینترنت توسط
دانشجویان نیز افزایش مییابد.
نتایج مقاالت داخلی نشان میدهد که متغیر تعداد مقاالت داخلی تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویانی که مقاالت داخلی دارند به میزان بیشتری از اینترنت
استفاده میکنند.
نتایج مقاالت  isiنشان میدهد که متغیر تعداد مقاالت  isiتأثیر مثبتی در تقاضای اینترنت
دارد بدین معنی که دانشجویانی که مقاالت  isiدارند به میزان بیشتری از اینترنت استفاده
میکنند.
نتایج تعداد اختراعات نشان میدهد که متغیر تعداد اختراعات تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویانی که اختراع یا ابداعی دارند به میزان بیشتری از
در ادامه نتایج روش رگرسیون خطی در جدول ( )3ارائه خواهد شد:
جدول  .3متغیرهای معنیدار و ضرایب آنها در روش رگرسیون خطی
متغیر

ضریب

p-value

دانشگاه

- ./016

*** ./000

گروه تحصیلی

./036

** ./010
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متغیر

ضریب

p-value

ترم تحصیلی

./011

*** ./001

وضعیت اشتغال

./22

** ./011

منابع اطالعاتی

./009

** ./036

ساعات کاری سایت

./018

* ./066

*** در سطح  ./02معنیدار ** ،در سطح  ./01معنیدار * ،در سطح  ./20معنیدار
منبع :محاسبات محقق

نتایج بر اساس روش رگرسیون خطی بیانگر آن است که تنها متغیرهای دانشگاه ،گروه
تحصیلی ،ترم تحصیلی ،وضعیت اشتغال ،منابع اطالعاتی و ساعات کاری سایت معنیدار
هستند.
نتایج مربوط به متغیر دانشگاه نشان از آن دارد که دانشگاه تأثیر منفی بر استفاده از اینترنت
دارد و از آنجا که عدد  2برای دانشگاه رازی کرمانشاه ،عدد  1برای دانشگاه بوعلی همدان،
عدد  3برای دانشگاه کردستان و عدد  1برای دانشگاه ارومیه بکار رفته ،در نتیجه ضریب
منفی برای متغیر دانشگاه بیانگر این است که دانشگاههای ارومیه و کردستان تقاضای کمتری
برای استفاده از اینترنت داشتهاند .یعنی دانشگاه بوعلی همدان به میزان  ./016کمتر از دانشگاه
رازی کرمانشاه و دانشگاه کردستان به میزان  ./016کمتر از دانشگاه بوعلی همدان و دانشگاه
ارومیه نیز به میزان  ./016کمتر از دانشگاه کردستان تقاضا برای اینترنت دارد.
نتایج متغیر گروه تحصیلی نشان میدهد که متغیر گروه تحصیلی تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویان گروههای تحصیلی کشاورزی بیشتر (به میزان )./036
از دانشجویان گروههای فنی مهندسی از اینترنت استفاده میکنند .در حالت کلی نیز میتوان
نتیجه گرفت که دانشجویان گروههای کشاورزی و فنی و مهندسی بیشتر از دانشجویان گروه-
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های علوم انسانی و علوم پایه از اینترنت استفاده میکنند.
نتایج متغیرترم تحصیلی نشان میدهد که متغیرترم تحصیلی تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویان ترمهای باالتر تقاضای بیشتری برای استفاده از
اینترنت دارند (به ازای هر ترم باالتر  ./011تقاضای استفاده از اینترنت افزایش مییابد).

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ...

نتایج متغیر وضعیت اشتغال نشان میدهد که متغیر وضعیت اشتغال تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویان غیر شاغل به میزان  ./22نسبت به دانشجویان شاغل
تقاضای بیشتری برای استفاده از اینترنت دارند.
نتایج متغیر منابع اطالعاتی نشان میدهد که متغیر منابع اطالعاتی تأثیر مثبتی در تقاضای
اینترنت دارد بدین معنی که دانشجویان بیشتر از منابع اطالعاتی اینترنت و سایر رسانهها به
نسبت کتاب و جزوات استفاده میکنند.
نتایج متغیر ساعات کاری سایت نشان میدهد که متغیر ساعات کاری سایت تأثیر مثبتی
در تقاضای اینترنت دارد بدین معنی که هر چقدر ساعات کاری سایت افزایش یابد تقاضای
استفاده از اینترنت نیز افزایش مییابد.
مدل الجیت .در این مدل تابع توزیع از نوع الجستیک است این مدل سادگی محاسبه آن
بیش از مدل پروبیت در مدلهای باینری استفاده میشود و برای محاسبه آن از روش حداکثر
راستنمایی استفاده میشود .مدل الجیت به صورت زیر است:
1
1  e   In 

P (Y  1| X i ) 

که احتمال مقدار برآوردی یک را نشان میدهد .برای محاسبه این مدل از روش MLE

2

استفاده میشود:
) ∏ Pi ∏(1 − Pi
In=0

In=1

مشتقگیری مانند  B-H-H-Hو نیوتن رافسون استفاده نمود که در این مقاله به علت
مزیتهای الگوریتم برنت-هال -هال -هاسمن نسبت به نیوتن رافسون از  B-H-H-Hاستفاده
شده است .نتایج مدل الجیت در جدول زیر مشاهده میشود .مقدار حداکثر راستنمایی در
روش الجیت  – 322/10است.
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نتایج براساس مدل الجیت .در جدول زیر نتایج بر اساس مدل الجیت ارائه خواهد شد:
جدول  .4متغیرهای معنیدار و ضرایب آنها در روش رگرسیون الجیت
متغیر

ضریب

p-value

دانشگاه

- ./132

*** ./009

گروه تحصیلی

./203

** ./016

ترم تحصیلی

./101

*** ./003

وضعیت اشتغال

./19

** ./01

منابع اطالعاتی

./186

** ./032

عرض از مبدأ

- 1/0001

*** ./001

*** در سطح  ./02معنیدار ** ،در سطح  ./01معنیدار * ،در سطح  ./20معنیدار
منبع :محاسبات محقق

نتایج الجیت نیز مشابه نتایج رگرسیون خطی است .بجز متغیر ساعات کاری که در این
روش معنیدار نبوده و بجای آن عرض از مبدأ  – 1/0001به مدل اضافه میشود .نتایج بر
اساس مدل الجیت بیانگر آن است که تنها متغیرهای دانشگاه ،گروه تحصیلی ،ترم تحصیلی،
وضعیت اشتغال و منابع اطالعاتی معنیدار هستند.
نتایج مربوط به متغیر دانشگاه نشان از آن دارد که دانشگاه تأثیر منفی بر استفاده از اینترنت
دارد .لذا همانند تفسیر قسمت قبل دانشگاه بوعلی کمترین و دانشگاه کردستان بیشترین تقاضا
برای استفاده از اینترنت را دارند.
نتایج متغیر گروه تحصیلی نشان میدهد که دانشجویان گروههای کشاورزی و فنی و
مهندسی بیشتر از دانشجویان گروههای علوم انسانی و علوم پایه از اینترنت استفاده میکنند.
نتایج متغیرترم تحصیلی نشان میدهد که دانشجویان ترمهای باالتر تقاضای بیشتری برای
سال سوم ،شماره  ،21پاییز 69
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استفاده از اینترنت دارند (به ازای هر ترم باالتر  ./101تقاضای استفاده از اینترنت افزایش
مییابد).
نتایج متغیر وضعیت اشتغال نشان میدهد دانشجویان غیر شاغل به میزان  ./19نسبت به
دانشجویان شاغل تقاضای بیشتری برای استفاده از اینترنت دارند.

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ...

نتایج متغیر منابع اطالعاتی نشان میدهد که دانشجویان بیشتر از منابع اطالعاتی اینترنت و
سایر رسانهها به نسبت کتاب و جزوات استفاده میکنند.
مدل پروبیت .این مدل نیز مانند مدل الجیت یک مدل غیر خطی است و این مدل از ت وری
مطلوبیت گرفته شده و توسط مک فادن 2ارائه شد .در این مدل مقادیر خروجی بازه  0تا 2
است (گرین .)1003 ،همچنین این مدل دارای توزیع نرمال است و نتایج آن شبیه مدل الجیت
است .اما این مدل به علت پیچیدگی محاسبه آن کمتر مورد استفاده میشود (گجراتی،
 .)1001این مدل به صورت زیر است:
 (t)d 

x′ β

∫ = )p = Φ(x ′ β
∞−

که  xمتغیرهای وابسته بوده و 𝛽 پارامترهای مدل هستند و

 -t 2 
 
 2 

  (z)=(1/2 )eو تابع

چگالی نرمال استاندارد است .برای برآورد این مدل نیز از  MLEاستفاده میشود.
نتایج براساس مدل پروبیت .در جدول زیر نتایج بر اساس مدل پروبیت ارائه خواهد شد:
جدول  .5متغیرهای معنیدار و ضرایب آنها در روش رگرسیون پروبیت
دانشگاه

- ./236

*** ./000

گروه تحصیلی

./223

** ./011

ترم تحصیلی

./210

*** ./001

وضعیت اشتغال

./319

** ./019

منابع اطالعاتی

./261

** ./018

عرض از مبدأ

- 1/61

*** ./001

*** در سطح  ./02معنیدار؛ ** در سطح  ./01معنیدار * ،در سطح  ./20معنیدار
منبع :محاسبات محقق

نتایج پروبیت نیز مشابه نتایج رگرسیون خطی است و تفاسیر همان تفاسیر قبلی است .بجز
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ضریب

p-value

متغیر ساعات کاری که در این روش نیز معنیدار نبوده و بجای آن عرض از مبدأ  –1/61به
1. McFadden
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مدل اضافه میشود .مقدار تابع حداکثر راستنمایی در روش پروبیت  -322/80است که در
مقایسه با مقدار حداکثرراستنمایی در روش الجیت که  -322/10نسبتاً کمتر است پس
محاسبه الجیت برتری بر پروبیت دارد .نتایج بر اساس مدل پروبیت بیانگر آن است که تنها
متغیرهای دانشگاه ،گروه تحصیلی ،ترم تحصیلی ،وضعیت اشتغال و منابع اطالعاتی معنیدار
هستند.
نتایج مربوط به متغیر دانشگاه نشان از آن دارد که دانشگاه تأثیر منفی بر استفاده از اینترنت
دارد .لذا همانند تفسیر قسمت قبل دانشگاه بوعلی کمترین و دانشگاه کردستان بیشترین تقاضا
برای استفاده از اینترنت را دارند.
نتایج متغیر گروه تحصیلی نشان میدهد که دانشجویان گروههای کشاورزی و فنی و
مهندسی بیشتر از دانشجویان گروههای علوم انسانی و علوم پایه از اینترنت استفاده میکنند.
نتایج متغیرترم تحصیلی نشان میدهد که دانشجویان ترمهای باالتر تقاضای بیشتری برای
استفاده از اینترنت دارند (به ازای هر ترم باالتر  ./210تقاضای استفاده از اینترنت افزایش
مییابد).
نتایج متغیر وضعیت اشتغال نشان میدهد دانشجویان غیر شاغل به میزان  ./319نسبت به
دانشجویان شاغل تقاضای بیشتری برای استفاده از اینترنت دارند.
همچنین نتایج متغیر منابع اطالعاتی نشان میدهد که دانشجویان بیشتر از منابع اطالعاتی
اینترنت و سایر رسانهها به نسبت کتاب و جزوات استفاده میکنند.
آزمون هاسمر -لمشو .از این آزمون به منظور بررسی برازش مدل و تأیید مدل استفاده
میشود به این صورت که مشاهدات به چند گروه طبقهبندی میشوند (بر اساس نظر محقق
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در این مقاله  1گروه) در این آزمون فرض صفر تأیید مدل و فرض جایگزین به معنی رد مدل
است.
نتایج آزمون هاسمر -لمشو .در جدول زیر نتایج این آزمون مشاهده میشود:

عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد ...

جدول  .6آزمون هاسمر  -لمشو
آماره

2/19

p-value

./13

نتیجه

تأیید مدل
منبع :محاسبات محقق

همانگونه که مشاهده میشود نتایج آزمون هاسمر -لمشو مدل مورد بررسی در این
تحقیق را تأیید میکند.

بحث و نتیجهگیری
مزایای بیشمار اینترنت در زمینة پژوهش ،آموزش و ارتباطات ،دانشگاهها و مؤسسههای
آموزش عالی را ترغیب کرده است تا زمینه دسترسی به این شبکه عظیم را برای اعضا و
دانشجویان خود فراهم سازند و به توسعة استفاده از آن بپردازند .دسترسی به منابع اطالعاتی
و یافتههای علمی ،اشتراک دانش ،ارتباطهای علمی بین دانشمندان ،آموزش از راه دور،
دسترسی به کتابخانههای مجازی و مواردی دیگر از طریق اینترنت باعث شده است که این
شبکه بیش از آنچه در ابتدا تصور میرفت ،اهمیت یابد .به عالوه ،محدودیتهای مالی
دانشگاهها ،محدودیت در مکان و زمان دسترسی به مجموعههای چاپی کتابخانههای
فیزیکی و مشکالت دیگر ،به اولویت استفاده از اینترنت به عنوان آسانترین ابزار دسترسی
به اطالعات علمی و تخصصی منجر شده است ،به طوری که امروزه دسترسی به منابع و
فهرست کتابخانههای سنتی نیز از طریق این ابزار امکانپذیر است.
دادههای این تحقیق با یک نمونه  906تایی از دانشجویان دانشگاههای غرب و شمالغرب
از طریق پرسشنامه جمع آوری شد .نتایج نشان داد که متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر روی
تقاضای اینترنت عبارتند از :دانشگاه ،گروه تحصیلی ،ترم تحصیلی ،وضعیت اشتغال ،منابع
اطالعاتی ،عرض از مبدأ و ساعات کاری سایت .از این میان دانشگاه و عرض از مبدأ تأثیر
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منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبت بر تقاضای اینترنت داشتند .لذا با توجه به نتایج به دست آمده
پیشنهاد میگردد:
مدیریت دانشگاهها ،سیاستها و خط مشیهای روشن و عملی را جهت دسترسی و
استفاده از اینترنت و پایگاههای اطالعاتی تخصصی طراحی و در جهت عملیاتی شدن آن
تالش نماید .با توجه به اینکه منابع اطالعاتی از طریق اینترنت یکی از مهمترین متغیرهای
معنیدار است ،پیشنهاد میشود مراکز فناوری دانشگاهها اقدامات بیشتری را بر روی
زیرساختهای مناسب از طریق افزایش فضای سایتها ،افزایش تعداد کامپیوترها به نسبت
تعداد دانشجویان ،باال بردن سرعت اینترنت ،ایجاد کالسهای آموزشی برای دانشجویان به
منظور دسترسی آسان و سریعتر برای یافتن منابع مورد نیاز ،افزایش ساعات کاری سایتها،
استخدام افراد متخصص برای نظارت و راهنمایی دانشجویان در سایتهای دانشگاهها ،فراهم
نمودن اینترنت پرسرعت و وایرلسی کردن تمامی محوطه دانشگاهها برای استفاده همیشگی
دانشجویان از اینترنت ،رفع مشکالت سختافزاری و نرمافزاری و خرابی کامپیوترها اعمال
نماید.

ضمناً با توجه به اینکه متغیر منابع اطالعاتی بیشترین تأثیر را از اینترنت میپذیرد لذا
دانشگاهها با اشتراکگیری از مجالت معتبر میتوانند زمینه را برای دانشجویان برای دسترسی
آسان به منابع مهم و اصلی و مخصوصاً عدم اتالف وقت دانشجویان را فراهم سازند و نیز
امکان استفاده از اینترنت بیسیم در داخل کتابخانههای مرکزی ،دانشکدهها و محوطه آنها
برای دانشجویانی که لپتاپ یا تلفنهای همراه نسل جدید به همراه دارند ،فراهم شود.

همچنین امکان دسترسی به اینترنت در اتاقهای خوابگاههای دانشجویی فراهم و یا تعداد
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کامپیوترهای مراکز اینترنت خوابگاههای دانشجویی افزایش یابد.
با نتایج به دست آمده نیز پیشنهاد میگردد دانشگاههای ارومیه و کردستان توجه بیشتری
به مقوله حیاتی و مهم اینترنت برای دانشجویان بنمایند که این مهم با برگزاری همایشها یا
کالسهای توجیهی در جهت اهمیت اینترنت در دنیای کنونی برای دانشجویان محقق می-
گردد .با توجه به اینکه گروه علوم انسانی کمترین استفاده را از اینترنت دارند پیشنهاد میشود
زمینه الزم برای آموزش این دانشجویان جهت استفاده بیشتر از اینترنت از طریق کالسهای
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توجیهی و  ...فراهم گردد .با توجه به نتایج پیشنهاد میگردد ساعات کاری سایتهای
دانشگاهها با تمهیداتی مناسب زمینه استفاده بیشتر برای دانشجویان ترمهای تحصیلی باالتر را
فراهم آورد و یا سایتهایی برای دانشجویانی که در حال اجرای پایاننامه میباشند فراهم
گردد تا راحتتر بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند یا قسمتهای مجزایی از سایتها
به این دانشجویان تخصیص یابد.
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