
هاي علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم    بررسی تأثیر اینترنت برفعالیت
  پزشکی همدان

  

   حسین وکیلی مفرد
  

   چکیده

علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشـکی   هاي   پژوهش حاضر با روش پیمایشی، به بررسی تأثیر اینترنت بر فعالیت

 درصد از اعضاي هیئت علمی مورد بررسی، از اینترنت استفاده 94/ 9 که نتایج پژوهش نشان می دهد. پردازد همدان می

اینترنـت، رابطـۀ    هـا از  هاي علمی اعضاي هیئت علمی مورد بررسی و استفادة آن   بین میزان فعالیت همچنین. می کنند

 کـسب اطالعـات   استفاده از اینترنت را بـراي   درصد از اعضاي هیئت علمی مورد بررسی،96/ 6. معناداراي وجود دارد

و سـپس بـه   )  درصـد 83/ 6(را بیشتر به منظور کسب اطالعات روزآمـد   افراد مورد پژوهش، اینترنت. ضروري می دانند

آموزش و تدریس  ، و) درصد66/ 4(، ارتباط با مراکز علمی و همکاران ) درصد73/ 1(هاي پژوهشی    فعالیت منظور انجام

از کاربران مورد بررسی، استفاده از اینترنت   درصد88/ 9. ستفاده قرار می دهند، مورد ا) درصد42/ 7(براي دانشجویان 

هـاي      درصد آنان استفاده از اینترنت را در افزایش کیفیـت فعالیـت  68/ 5و  هاي پژوهشی،  را در افزایش کیفیت فعالیت

   .میزان زیاد مؤثر دانسته اند آموزشی، به

 

  هاي علمی، دانشگاه علوم پزشکی همدان   فعالیت علمی،اینترنت، اعضاي هیئت : کلیدواژه ها

   مقدمه

ایـن شـبکه مجموعـۀ    . بنـا شـده اسـت    اینترنت بر روي نظام گسترده و جهانی شامل مردم، اطالعات و رایانـه هـا  

فنـاوري  ). 21. ص: 1376هـالن،  (اطالعـات دارنـد    پیچیده اي از شبکه هاي کوچکتر است که با یکدیگر تبادل

آموزش و پـژوهش از  . فراوانی را در نحوة زندگی بشر به وجود آورده است بویژه اینترنت تغییراتاطالعات و 

 ارتباطات گستردة جهانی موجب شده که متقاضـیان . که سهم عمده اي در این تغییرات دارند بسترهایی هستند



فنـاوري اینترنـت، در    .ددرنگ به زنجیره اي از اطالعات ارزشمند دسترسی پیـدا کننـ   اطالعات، به سرعت و بی

فرصت ها و دستاوردهاي نوینی را براي  شیوه هاي سنتی اشاعۀ اطالعات تغییر و تحوالت اساسی ایجاد کرده و

. محققان و دانشمندان در سراسر جهان به وجود آورده اسـت  ارتقاي سطح تعامالت علمی اعضاي هیئت علمی،

پذیرکردن اطالعات خود از طریـق اینترنـت از یـک     به دسترسها و مؤسسه ها  نماساز روز به روز گرایش انواع

ــو، و ــشمگیر       س ــزایش چ ــوي دیگــر، اف ــات از س ــافتن اطالع ــراي ی ــت ب ــتفاده ازاینترن ــه اس ــراد ب ــل اف   تمای

  .خواهــد شـد  تــوان اظهــار داشــت کـه ســرانجام اکثــر راه هــا بــه اینترنــت منتهــی  مـی یابــد و بــه جــرأت مــی 

   بیان مسئله

تحقیقاتی و اطالعاتی را بر آن داشته است که براي دسترسـی پژوهـشگران،    ها و مراکز اهعصر اطالعات، دانشگ

 اسـتفاده از فنـاوري هـاي   . و دانشجویان به اطالعات، روش هاي نـوینی را جـستجو نماینـد    اعضاي هیئت علمی

ترنـت اشـاره کـرد    تـوان بـه این   مـی  ترین رهاوردهاي این فناوري ها، مهم از. اطالعاتی یکی از این شیوه ها است

اطالعات و روزآمد بـودن آن، اینترنـت را اولـین     گستردگی طیف). 63ـ78، 1379حیاتی و تصویري قمصري، (

ایـن دو عامـل   ). 6ــ 10، 1375در مورد اینترنت بایـد دانـست،    آنچه(شاخص تجلی عصر اطالعات ساخته است 

گان از جملـه محققـان و دانـشمندان را بـه     کننـد  هاي مختلـف اسـتفاده   اینترنت، گروه همگام با خدمات گستردة

جملـه علـوم    از این شبکۀ جهانی ترغیب کرده است و امروزه تقریبـاً در تمـامی حـوزه هـاي علـوم و از      استفاده

  آمـوزش و پـژوهش اسـتفاده    هـاي علمـی،     قابلیـت هـاي اینترنـت بـراي انجـام فعالیـت       پزشـکی ازامکانـات و  

هزینـه تـرین راه بـراي تبـادل      سـریع تـرین و کـم    ن هـا، محـیط اینترنـت را   بسیاري از کشورها و سـازما . شود  می

آمـار تعـداد   (شـود   هـا و مؤسـسات مختلـف ارائـه مـی      توسط سـازمآن  آمارهایی که. اطالعات تشخیص داده اند

نیـز حکایـت از رشـد و اسـتفاده      (World total internet users,2003 ؛1383 کاربران اینترنت کشور،

ــزون از ــد روزافــ ــران دارد   خــ ــه ایــ ــان از جملــ ــر جهــ ــت در سراســ ــا، (مات اینترنــ  )106، 1380کوشــ

در دسـتیابی بـه    توجه به حجم روزافـزون اطالعـات علمـی موجـود در اینترنـت و تـأثیر انکارناپـذیر اینترنـت         با

اعـضاي هیئـت علمـی و محققـان را نیـز       هاي علمی و پژوهـشی    اطالعات، به نظر می رسد که این شبکه فعالیت



هاي علمـی     تحقیقاتی به منظور بررسی تأثیر اینترنت بر فعالیت بنابراین ضرورت انجام.  تأثیر قرار داده باشدتحت

برخـی از  . و مشکالت موجود در اسـتفاده از خـدمات اینترنـت کـامالً محـسوس اسـت       و همچنین بررسی موانع

 , 63-41؛ 17ـ34 ،1379گالبیان، ( اند نویسندگان نیز بر ضرورت انجام چنین تحقیقاتی تأکید کرده  محققان و

1996 , Cohen ؛ , Clure Mc 1997 & 1991). «تأثیر شبکه هاي الکترونیکـی در   ارزیابی» کلور مک

درك بهتر نقش، اهمیت و تـأثیر خـدمات اطالعـاتی     مؤسسه هاي آموزش عالی را در ارائۀ الگوي مفیدي براي

نتـایج ایـن گونـه     (Mc Clure, 1991 & 1997) ثر مـی دانـد  مؤ ها شبکه ها و رفع مشکالت استفاده از آن

رسانی را تعیین، و اثرات وجودي خدمات آن را نشان مـی دهـد و بـر اسـاس آن،      اطالع تحقیقات کارآیی نظام

اینترنـت بـر    ایـن پـژوهش نیـز بـر آن اسـت کـه تـأثیر       . شـود  تغییر و اصالح ارائه خدمات را سبب می گسترش،

ــ   فعالیـــت   .نمایـــد ضاي هیئـــت علمـــی دانـــشگاه علـــوم پزشـــکی همـــدان را بررســـی  هـــاي علمـــی اعـ

   هدف و فایدة پژوهش

هاي علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی    استفاده از اینترنت بر فعالیت هدف این تحقیق تعیین تأثیر

بـویژه تولیـد علـم در      وهاي علمـی    نتایج این تحقیق روشنگر اهمیت و تأثیر اینترنت بر فعالیت. می باشد همدان

کارشناسـان را در جهـت اتخـاذ تـصمیمات      باشد و مـسئوالن امـر، برنامـه ریـزان و     مراکز علمی و دانشگاهی می

   .نماید یاري می مناسب در خصوص گسترش و استفادة بهینه از اینترنت

   فرضیۀ پژوهش

از اینترنـت وجـود    بررسی و استفادة آنانهاي علمی اعضاي هیئت علمی مورد    معناداري بین میزان فعالیت رابطۀ

  .دارد

   سؤاالت پژوهش

  هیئت علمی مورد بررسی از اینترنت استفاده می کنند؟ چه تعداد از اعضاي -1

مورد بررسی، استفاده از اینترنت را بـراي کـسب اطالعـات علمـی ضـروري مـی        چند درصد از افراد -2

 دانند؟



ــزان فعالیـــت  -3 ــین میـ ــا بـ ــضاي هی    آیـ ــاي علمـــی اعـ ــتفادة  هـ ــورد بررســـی و اسـ ــی مـ   ئـــت علمـ

  ها از اینترنت رابطۀ معناداري وجود دارد؟ آن

  کننـــد؟ از اینترنـــت اســـتفاده مـــی  ) هـــایی(منظـــور اعـــضاي هیئـــت علمـــی بـــه چـــه     .-4

هـاي آموزشـی و پژوهـشی خـود        تـأثیر اسـتفاده از ایـن فنـاوري در فعالیـت      ارزیابی کاربران اینترنت از -5

   چیست؟

   معۀ پژوهشروش تحقیق و جا

شده اسـت و جامعـۀ پـژوهش، اعـضاي هیئـت علمـی دانـشگاه علـوم          این پژوهش به روش پیمایشی انجام

 نفر به صورت تـصادفی انتخـاب شـدند    150میان این افراد، نمونه اي به تعداد  از. پزشکی همدان می باشند

 117 هـاي مکـرر فقـط    پژوهش در اختیار تمـامی ایـن افـراد قـرار گرفـت، ولـی بـا پیگیـري         که پرسشنامۀ

ها اسـتخراج و بـا    داده ها از پرسشنامه. تکمیل و عودت داده شد)  درصد از کل پرسشنامه ها78(پرسشنامه 

   . مورد تحلیل قرار گرفت1» اس اس پی اس«استفاده از نرم افزار آماري 

   تعریف عملیاتی

هایی از قبیل تدریس    رت است از فعالیتهاي علمی در این پژوهش عبا   فعالیت منظور از. هاي علمی   فعالیت

هـاي تحقیقـاتی؛    ؛ ارائه و انتشار مقاالت؛ انجام طـرح ...کارگاه هاي آموزشی، دوره هاي بازآموزي، و  در

   .تألیف و ترجمۀ کتاب؛ و شرکت در سمینارها، کنگره ها و همایش ها

   پیشینۀ تحقیق در خارج از کشور

 گسترده از آن ، تحقیقات متعددي دربارة اسـتفاده از اینترنـت و تـأثیر آن    استفادة از بدو پیدایش اینترنت و

هـا اشـاره    آن هاي علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی انجام گرفتـه کـه بـه چنـد نمونـه از        انجام فعالیت در

   . شود می

 

 هـاي سـنتی   این نتیجه رسید که اینترنت، شیوه در تحقیقی که انجام داد به (Schiller , 1994) «شیلر»

ــات را در میـــان  ــرده اســـت  جـــستجو و تبـــادل اطالعـ ــشگران متحـــول کـ   . دانـــشمندان و پژوهـ



 

بـر تولیـدات   ) پست الکترونیکی، وب و نشریات الکترونیکی(اینترنت  تأثیر (Cohen, 1996) «کوهن»

 ختلفهاي م هاي ایاالت متحده در رشته دانشگاه وقت برخی اعضاي هیئت علمی تمام پژوهشی کاربران و

اطالعـاتی الکترونیکـی بـا     آموزشی را مورد بررسی قرار داد و دریافت که بین اسـتفاده از اینترنـت و منـابع   

   .مثبت وجود دارد اعضاي هیئت علمی مزبور، رابطۀ) انتشارات(تولیدات پژوهشی 

ارتباطـات علمـی روانـشناسان     در پژوهـشی دربـارة اثـرات اینترنـت بـر      (Rezaei, 1997) «رضـائی »

بیش از یک دهه است که تحت تـأثیر شـبکه    انشگاهی استرالیا دریافت که ارتباط غیر رسمی دانشمندان،د

هـاي   اسـتفادة بـیش از پـیش از پـست الکترونیکـی و گـروه       هاي پرشمار جهـانی و پـس از آن، بـه واسـطۀ    

   .است گفتگوي الکترونیکی، تغییر کرده

تمایل به استفاده از اینترنـت   نشان داد که (Lazinger, et al. 1997) و همکارانش» الزینگر«هاي  یافته

 درصد آنـان  75. از اینترنت استفاده می کنند  درصد پاسخگویان80/ 3نزد اعضاي هیئت علمی باال است و 

عوامل مؤثر . گوفر، وب جهانی و موزاییک نیز بهره می گیرند عالوه بر پست الکترونیکی از خدماتی چون

آگاهی از منـابع الکترونیکـی و ارزش آن هـا، هزینـۀ      اطالعات الکترونیکی نیز کم نابعدر عدم استفاده از م

   .خدمات، و نبود آموزش می باشد باالي

بـه رشـد روزافـزون     (Smithline and Christenson, 2001) «سـان  کریـستن «و » اسـمیت الیـن  »

هـاي پزشـکان و بهبـود کیفیـت امـور         تاینترنت را در فعالیـ  استفادة پزشکان از اینترنت اشاره داشته و تأثیر

   .دانسته اند اند و این تأثیر را مثبت درمانی مورد بررسی قرار داده

نیـز بـه بررسـی اسـتفاده از اینترنـت در برنامـه هـاي         (Hamza, et al. 2001) و همکـارانش » هـامزا »

ا کیفیـت بـاال و بـدون    پرداخته و بر نقش این فناوري قدرتمنـد در آمـوزش بـ    آموزشی دستیاران پاتولوژي

   .و مکانی، تأکید کرده اند محدودیت زمانی

 

 



 

 

   پیشینۀ تحقیق در ایران

ــژاد نیـــک» ــات    ) 1375(» نـ ــت و امکانـ ــري از اینترنـ ــره گیـ ــه در بهـ ــواملی کـ ــی عـ ــه بررسـ   آن بـ

ــت        ــه اس ــد پرداخت ــده اي دارن ــش بازدارن ــاتی نق ــاي اطالع ــأمین نیازه ــور ت ــه منظ ــی. ب ــن برخ   از ای

  رایانــه،  محــدودیت ظرفیــت خطــوط مخــابراتی، ناآشــنایی بــا امکانــات      : نــد از ا عوامــل عبــارت 

   .... اینترنت، و

در میان خدمات و منابع اینترنت نیز بیشترین کاربر را پست  نشان داد که) 1377(» ستوده«هاي پژوهش  یافته

جـۀ علمـی، مرتبـۀ    جنـسیت، در : انـد از  عوامل مـؤثر در ایـن اسـتفاده نیـز عبـارت      .الکترونیکی و وب دارند

فـردي، و    ـ عوامـل  مشکالت استفاده از این منابع به دو دسته. میزان آشنایی با رایانه، و آموزش دانشگاهی،

ت   استفاده از این خدمات بر رفع نیازهاي.  ـ مربوط می شوند عوامل اطالعاتی اطالعاتی و بر کیفیت و کمیـ

پژوهشی بـین دو گـروه کـاربران و غیـر کـاربران       هاي   تمیزان فعالی. شده اثر گذار است هاي انجام پژوهش

آن دسته از اعضاي هیئت علمـی کـه از نظـر پژوهـشی فعـال       متفاوت است و این تفاوت نشان می دهد که

  .هر دو گروه نیـاز بـه اسـتفاده از ایـن منـابع را گـزارش کـرده انـد        . ترند ترند، از لحاظ اطالعاتی نیز فعال

علوم پزشکی شیراز در  بررسی نگرش کاربران مرکز اینترنت دانشگاه«با عنوان تحقیقی ) 1377("سالجقه"

نگـرش  : در بخـشی از آن آمـده اسـت    انجـام داد کـه  » مورد اینترنت و دسـتیابی بـه اطالعـات از طریـق آن    

مثبت است و بین نگرش کـاربران مختلـف تفـاوت     کاربران به اینترنت و دستیابی به اطالعات از طریق آن،

تحقیق اینترنت داراي نقاط قوت متفـاوتی اسـت کـه بـه ترتیـب       از دید کاربران این. ري وجود نداردمعنادا

نمـودن کارهـا، ایجـاد روابـط دوسـتانه،       دستیابی سریع و آسـان بـه اطالعـات، آسـان     :اند از اولویت عبارت

   .پذیري مالی، و انعطاف جویی صرفه

/ 2( کنندگان از اینترنت بیشتر براي کارهـاي پژوهـشی    نشان دادکه استفاده) 1377(» اخوتی«نتایج پژوهش

  .از ایـن فنـاوري اسـتفاده مـی نماینـد     %) 66/ 7( بـا همکـاران خـود    و سـپس بـراي برقـراري ارتبـاط    %) 88



 

  درصـد از کـاربران، میـزان تـأثیر    46/ 2نشان داد که ) 1379(» تصویري قمصري«و » حیاتی» نتایج تحقیق

 73/ 2.نمـوده انـد     درصـد در حـد متوسـط ارزیـابی    25/ 6ژوهشی خود را زیـاد، و  هاي پ   اینترنت بر فعالیت

ــد      ــت دارنـــــ ــتفاده از اینترنـــــ ــه اســـــ ــل بـــــ ــز تمایـــــ ــاربران نیـــــ ــد از غیرکـــــ   .درصـــــ

از )  درصـد 55( جامعـه   نشان داد که هـدف بـیش از نیمـی از افـراد    ) 1379(» محمد اسماعیل«نتایج تحقیق 

انجـام کارهـاي تحقیقـی و نیـز کـسب       زیک نظري و ریاضیات،مراجعه به بخش اینترنت مرکز تحقیقات فی

   .بوده است)  درصد45(اطالعات تخصصی و روزآمد 

اعـضاي هیئـت علمـی مـورد      نیز حاکی از آن می باشد کـه تقریبـاً نیمـی از   ) 1379(» گالبیان«نتایج تحقیق 

رویس پـست الکترونیکـی   کننـدگان از سـ   اسـتفاده  همچنین. بررسی از پست الکترونیکی استفاده می نمایند

نتایج آزمون آماري نشان داد که در خصوص انتـشار مقالـه، بـین     مقاالت بیشتري تولید و منتشر کرده اند و

  .کـــاربر ســـرویس پـــست الکترونیکـــی، تفـــاوت معنـــاداري وجـــود دارد دو گـــروه کـــاربر و غیـــر

  استفادة مشترکین عضو مرکزبررسی نظرات و نحوة«تحقیقی با عنوان ) 1381(» عبدالهی» و» محقق زاده»

انجـام  » اعـضا  اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از امکانات مرکز و تأثیر آن بـر کارهـاي پژوهـشی ایـن    

و اسـتفاده از آن را بـراي    نتایج پژوهش نشان داد که اعضاي مرکز به اهمیـت اینترنـت واقـف بـوده    . دادند

دسترسی «براي گرایش خود به استفاده از اینترنت،  ین افرادا. بعضی از امور، دستور کار خود قرار داده اند

   .دلیل اول انتخاب کرده اند را به عنوان» به اطالعات روزآمد

از )  درصـد 60/ 8( نفـر  124تهیـۀ مقالـه اسـتفاده کـرده و      همچنین افراد مورد بررسی از مرکز اینترنت براي

از اعضا نیـز اظهـار   )  درصد67/ 2( نفر137تعداد . نسته اندکاربري اینترنت دا ها تهیۀ مقاله را دلیلی براي آن

  .کــه از اینترنــت بــراي افــزایش کیفیــت امــور پژوهــشی خــود اســتفاده مــی کننــد            داشــته انــد  

   هاي پژوهش تحلیل یافته

  .از پرســشنامه هــا مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد        شــده  هــاي اســتخراج   در ایــن قــسمت یافتــه   

 



 ساله از اینترنت 45 ـ  54 درصد افراد 87 ساله و 35 ـ  44درصد افراد  5/95ه،  سال25 ـ  34درصد افراد  100

   .کنند استفاده می

  ضــــروري ، افــــراد اســــتفاده از اینترنــــت را بــــراي کــــسب اطالعــــات علمــــی)درصــــد6/96(

   .می دانند

ت منتـشر  مقـاال : شـامل (علمی افراد مورد بررسـی   هاي   براي مقایسۀ میانگین کمیت هر یک از انواع فعالیت

سمینارها و همایش هـا، مـشارکت در انجـام طـرح هـاي تحقیقـاتی،        شده در شده در مجالت، مقاالت ارائه

 t از آزمون) در سمینارها و کنگره ها، و تدریس در کارگاه هاي آموزشی ترجمه یا تألیف کتاب، شرکت

   :این آزمون نشان داد که. است استفاده شده

هـا از اینترنـت رابطـه     مـورد بررسـی و اسـتفاده آن    اعـضاي هیئـت علمـی   بین میزان مقاالت منتشرشدة  -1

   .معنادار وجود ندارد

هـا از   آن شده در سمینارها توسط اعضاي هیئت علمی مورد بررسـی و اسـتفادة   تعداد مقاالت ارائه بین -2

  .اینترنت، رابطۀ معنادار وجود دارد

هـا از اینترنـت رابطـۀ     ررسـی و اسـتفادة آن  تحقیقاتی توسط افـراد مـورد ب   بین مشارکت در انجام طرح -3

  .دارد معنادار وجود

از اینترنـت رابطـۀ معنـادار وجـود      ها بین ترجمه یا تألیف کتاب توسط افراد مورد بررسی و استفادة آن -4

  .دارد

هـا از اینترنـت رابطـۀ     توسـط افـراد مـورد بررسـی و اسـتفادة آن      بین شرکت در سمینارها یا کنگره هـا  -5

  .د نداردمعنادار وجو

رابطـۀ معنـادار وجـود     بین تدریس در کارگاه هاي آموزشی و استفادة افراد مـورد بررسـی از اینترنـت    -6

  .ندارد

 

 



ــراي بررســـی فرضـــیۀ کلـــی پـــژوهش مبنـــی بـــر ایـــن کـــه           رابطـــۀ معنـــاداري بـــین میـــزان   » بـ

میـانگین مجمـوع   » داسـتفادة آنـان از اینترنـت وجـود دار     هاي علمی اعضاي هیئت علمی مورد بررسی و   فعالیت

مقاالت منتـشرشده در مجـالت، مقـاالت ارائـه شـده در سـمینارها و       (مورد بررسی هاي علمی افراد   انواع فعالیت

هـا،   مشارکت در انجام طرح هاي تحقیقاتی، ترجمه یا تألیف کتاب، شرکت در سمینارها و کنگـره  همایش ها،

 t بهـره گیـري از آزمـون    کننده، بـا   کننده و غیراستفادهدر دو گروه استفاده ) تدریس در کارگاه هاي آموزشی

اعـضاي هیئـت علمـی مـورد بررسـی و اسـتفادة        هاي علمی   این آزمون نشان داد که بین کل فعالیت. مقایسه شد

   .ها از اینترنت، رابطۀ معنادار وجود دارد آن

 درصـد بـراي   77/ 3روزآمـد،    درصد از کاربران، از اینترنت بـراي کـسب اطالعـات   83/ 6نیز مشخص شد که 

 درصد براي آموزش 42/ 7مراکز علمی و همکاران، و   درصد براي ارتباط با66/ 4هاي پژوهشی،    انجام فعالیت

   .کنند و تدریس به دانشجویان استفاده می

ــزایش    9/88 ــت در افـــ ــأثیر اینترنـــ ــزان تـــ ــی میـــ ــورد بررســـ ــاربران مـــ ــد از کـــ ــت درصـــ   کیفیـــ

کاربران نیز تأثیر استفاده از اینترنت   درصد68/ 5همچنین . ارزیابی کرده اند» زیاد «هاي پژوهشی خود را   فعالیت

   . ارزیابی کرده اند یادز هاي آموزشی،   را در افزایش کیفیت فعالیت

بـراي بهبـود روش هـاي کـسب     «شد، ایـن بـود کـه     آخرین سؤال پرسشنامه که به صورت یک سؤال باز مطرح

شده  هاي داده پاسخ» راه هایی را پیشنهاد می کنید؟ از این فناوري، چه  و استفادة بهینهاطالعات از طریق اینترنت

اتـاق هـاي    افزایش امکانات سخت افزاري و ایجاد امکـان دسترسـی بـه اینترنـت در    : سؤال عبارت اند از به این

دن برنامـه هـاي   آور فـراهم  اعضاي هیئت علمی، خریـداري و در دسـترس قـراردادن منـابع الکترونیکـی علمـی،      

  ســــرعت اینترنــــت دانــــشگاه، آشــــنایی بــــا منــــابع الکترونیکــــی و اســــتفاده از آن هــــا، ارتقــــاي 

افزارهـاي جدیـد و    و در اختیـار قـراردادن نـرم    رسانی در مورد سایت هاي مفید تخصصی و عمومی، تهیه اطالع

   .اشکاالت کاربران سودمند، و وجود کارشناسان متخصص براي رفع



هاي علمـی و پژوهـشی، مـوارد زیـر بـراي         انجام فعالیت هاي پژوهش و تأثیرات مثبت اینترنت بر افتهبا توجه به ی

   :گردد بکارگیري اینترنت پیشنهاد می ارتقاي سطح کیفی و کمی دسترسی و

امکان دسترسی آسان به اینترنت بـراي اعـضاي هیئـت علمـی      افزایش امکانات سخت افزاري و ایجاد -1

   پژوهشگران؛ نشجویان وها ، دا دانشگاه

  خریداري و در دسترس قراردادن منابع الکترونیکی علمی؛  -2

اعـضاي هیئـت علمــی،    هـا بـراي   تـدوین برنامـه هـاي آشـنایی بـا منـابع الکترونیکـی و اســتفاده از آن        -3

  دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان؛

  اینترنت در دانشگاه و رفع اشکاالت مخابراتی؛ ارتقاي پهناي باند -4

پایگاه هاي اطالعات علمی موجود به اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران،  رسانی و معرفی مراکز اطالع -5

  دانشجویان وپزشکان؛

بستر استفادة آگاهانـه و   آگاه سازي اجتماع از محسنات اینترنت و احتماالً مضرات آن به منظور ایجاد -6

  مطلوب از این فناوري؛

  .اینترنت کاهش هزینه هاي استفاده از -7

   منابع

   :به نقل از).  مرداد3، 1383. (جم ، جام»آمار تعداد کاربران اینترنت کشور"

http:/ / www.jamejamdaily.com/ shownewsx.asp?n=60475&t=com  

 

   .1ـ6. ص: 6اطالع، شماره " .(1375) آنچه در مورد شبکه اینترنت باید دانست"

هـاي علـوم    از اینترنت توسط اعـضاي هیئـت علمـی دانـشگاه     بررسی وضعیت استفاده). 1377 ("اخوتی، مریم"

رسانی پزشکی، دانشگاه علوم  نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالع پایان. بهشتی پزشکی ایران، تهران و شهید

   .ایران پزشکی
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بی و یـا  اینترنـت بـر رفتـار اطـالع     بررسـی چگـونگی تـأثیر   «). 1379 ("قمصري، فاطمه حیاتی، زهیر و تصویري"

فـصلنامه کتـاب، دوره   » هـاي علمـی و صـنعتی ایـران     پژوهش هاي پژوهشی اعضاي هیئت علمی سازمان   فعالیت

   .63ـ78، ص 4یازدهم، شماره

هـاي نـوري و شـبکه      دیـسک  ارزیابی اسـتفاده از اطالعـات الکترونیکـی بـا تأکیـد بـر      ). 1377 ("ستوده، هاجر"

نامـه کارشناسـی ارشـد     پایان. علوم پزشکی شیراز  شیراز و دانشگاهاینترنت در میان اعضاي هیئت علمی دانشگاه

   .شیراز رسانی، دانشگاه کتابداري و اطالع

پزشـکی شـیراز در مـورد شـبکه      بررسی نگرش کاربران مرکز اینترنت دانشگاه علوم). 1377 ("سالجقه، مژده"

 .رسانی، دانشگاه شیراز شد کتابداري و اطالعکارشناسی ار نامه پایان. اینترنت و دستیابی به اطالعات از طریق آن

پژوهـشی دربـاره اطالعـات فرهنگـی ایـران در      : اینترنت در خـدمت توسـعه فرهنگـی   ) .1380 ("کوشا، کیوان"

   .104ـ 122، ص 2فصلنامه کتاب، دوره دوازدهم، شماره  ،«محیط وب

هـاي    اعضاي هیئت علمـی دانـشگاه  بررسی تأثیر پست الکترونیک بر فعالیت علمی» .(1379(گالبیان، محمد "

   .17ـ34، ص 3، شماره3رسانی، جلد کتابداري و اطالع ایران،

بررسی نظرات و نحوه استفاده مشترکین عـضو مرکـز   «). 1381 ("عبداللهی، مرضیه محقق زاده، محمد صادق؛"

علـوم   .ن اعـضا دانشگاه علـوم پزشـکی شـیراز از امکانـات مرکـز و تـأثیر آن بـر کارهـاي پژوهـشی ایـ           اینترنت

   .1ـ10، ص 2 و 1، شماره 18رسانی، دوره  اطالع

ــدیقه  " ــماعیل، صــ ــد اســ ــدمات   » .(1379) محمــ ــاربران خــ ــایت کــ ــزان رضــ ــی میــ   بررســ

، ص 1فـصلنامه کتـاب، دوره یـازدهم، شـماره    . »فیزیک نظري و ریاضیات رسانی اینترنت مرکز تحقیقات اطالع

   .7ـ21

فیزیـک نظـري و    مرکـز تحقیقـات  . »رنت در روند دسـتیابی بـه اطالعـات   اینت« ). 1375 ("نژاد، امیر سعید نیک"

   . 8ـ 13، ص 18 و 17ریاضیات، نشریه اخبار، شماره 
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