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  چكيده
را در كانون توجه قـرار داده  هاي دولتي،بهره گيري از فناوري توسعه فناوري در سازمان

است. از اينرو، شناخت انواع رفتارهاي بهره گيـري از اينترنـت در سـازمان، از اهميـت     
هاي منفي اين استفاده در مطالعات در اين حوزه،اغلب به جنبه .خاصي بر خوردار است

گيـري مطلـوب و   ها پرداخته اند و كمتر مطالعه اي با رويكـردي جـامع، بهـري   سازمان
امطلوب را مد نظر قـرار داده اسـت.هدف ايـن مطالعـه، بررسـي چگـونگي اسـتفاده از        ن

اينترنت طي ساعات كار در بين كاركنان سازمان هاي دولتـي اسـت. در ايـن پـژوهش      
توصيفي وكمي، براي گردآوري داده ها از پرسشنامه طراحي شده توسط محقـق و نيـز   

وجه به حجم نامشخص جامعـه، نمونـه   پرسشنامه ويژگي هاي شغل استفاده شده و با ت
گيري از جامعه نامحدود مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان مـي دهـد كـه تحصـيالت      
كاركنان بر استفاده اينترنت در انجام وظايف اداري، سابقه بر استفاده در انجام وظـايف  
غير اداري، سن، سطح سازماني و ويژگي هـاي شـغلي بـر هـر دو نـوع اسـتفاده تـاثير        

ارند. همچنين بين استفاده درراستاي وظايف اداري و غيراداري در بين كاركنـان در  گذ
 ساعات كار تفاوت معناداري وجود ندارد.

: بهره گيري از اينترنت، استفاده اداري از اينترنت، اسـتفاده غيـر اداري از   كليد واژه ها
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  مقدمه
پديده جهاني پس از دوران انقالب صنعتي ياد مـي   امروزه از اينترنت به عنوان مهمترين

شود. نقش اينترنت در ايجاد همگرايي و گسترش و نزديكي ارتباطـات بشـري بـه انحـاء     
مختلف در برگيرنده و تامين كننده امكانات گسترده اي براي حذف فواصل جغرافيايي و 

قتصـادي، فرهنگـي،   هايي متفاوت از نظر سطح اتسريع در عملكرد ارتباطي مابين انسان
-ها بـي اجتماعي، اخالقي، مذهبي و سياسي است. كنار هم قرار گرفتن تمامي اين مولفه

شك زمينه مناسب براي گسترش تعامالت اطالعاتي خواهد بود. اينترنـت باعـث رفـاه و    
اي محسـوب شـود.   تواند عامل تهديد كننـده است؛ اما در عين حال ميآسايش بشر شده

به فرد اينترنت همچون سرعت، سهولت دسترسي و كاربري، هزينـه   هاي منحصرويژگي
هاي جديـدي درخصـوص نـوع و    اندك و گمنامي در دنياي مجازي، باعث پيدايش بحث

). آنچـه  1388است (ابـراهيم آبـادي،   هاي مختلف آن شدهشيوه كاربري اينترنت و جنبه
توسعه تكنولوژي حركـت  رشد اخالقي با "است كه كه به روشني قابل مشاهده است اين

   ).1392(صادقي آراني و همكاران،  "استنكرده
هاي اقتصادي و كاري در فضاي وب و اي از ارتباطات اجتماعي و فعاليتبخش عمده

 ،گيري از اينترنـت و اثـرات آن در جوامـع   با اين حال بهره گيرد.شبكه جهاني صورت مي
هرچنـد، دسترسـي آسـان     لوب اسـت. هاي نامطهاي مطلوب و هم جنبههم داراي جنبه

تواند توسط كاركنان جهت توسعه فردي و كاركنان به وب سايت ها از طريق اينترنت مي
اينترنـت  گيـرد.  سازماني مورد استفاده قرار گيرد ولي گاه مورد سوء استفاده نيز قرار مي

هـا نيـز   مانتواند داراي اثرات مطلوب و نامطلوب باشد، در سازهمانطور كه در جامعه مي
بايـد   هاي مطلوب يا نامطلوب باشـد. تواند داراي جنبهگيري از آن ميبسته به نحوه بهره

هاي نامطلوب از اينترنت در بين كاركنان، سـازمان را بـا   اذعان كرد كه متاسفانه استفاده
هـايي همچـون اسـتفاده    استفاده از اينترنـت بـا نـام   هايي مواجه خواهد كرد. سوءچالش

، كــج رفتــاري 2، ســايبرلوفينگ، سايبراســلكينگ1تري بــراي مصــارف غيركــاريكــامپيو
زنـي بـي حاصـل در    گشـت 	زنـي اينترنتـي، اسـتفاده شخصـي در كـار و     سايبري، پرسـه 

شناخته شده و به معناي استفاده از اينترنت سازمان توسط كاركنان در زمـان  		اينترنت،
)، عادت 2001لي (فيچلي و الووي، باشد. فقدان خود كنتركار براي اهداف غيركاري مي

هاي شخصي ناخود آگاه، اطالع از دسترسي آسان به سرويس اينترنت، شرايط محيطي و 
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سبك رفتاري شخصي همگي به عنوان داليل استفاده كامپيوتري براي مصارف غيركاري 
شناخته مي شوند. به غير از داليل دروني مثل فقدان خود كنترلي، وقتي كاركنان حس 

ند با آنها خوب رفتار نمي شود به رفتار سايبرلوفينگ روي مي آورند (ليم و همكاران، كن
). همچنين كسالت و ماللت با تاثير غير مستقيم بـر خـودتنظيمي در نهايـت بـه     2002

  ).2007استفاده از اينترنت براي مصارف شخصي مي انجامد (استين و همكاران،
-اي كه  نحوه بهرهها و اثرات دو جانبهسازمانهاي مبتني بر وب در با توسعه فناوري

مـديريت مناسـب رفتارهـاي    چگـونگي   ،تواند در سـازمان داشـته باشـد   ميآن گيري از 
مديران در صورت مـديريت   كاركنان در جهت استفاده مطلوب از اينترنت ضروري است.

-هـا، مـي  سـازمان ورانه در استفاده از اينترنت در مناسب اين رفتارها و ايجاد عادات بهره

هاي مثبت اينترنت در سازمان خويش دست يابنـد. در  توانند به نتايج چشمگير از جنبه
ورانه، اينترنـت علـي   صورت عدم مديريت مناسب اين رفتارها و تداوم رفتارهاي غير بهره

كـاهش   در نتيجه يابي به اهداف وتواند خود مانعي براي دسترغم اثرات بالقوه مفيد مي
  .باشدها ري و عملكرد در سازمانوبهره

هدف تحقيق حاضر، شناسايي انواع رفتارهـاي مطلـوب و    بيان شدهبا توجه به موارد 
و  گيري از اينترنت، شدت و ضعف هر كدامهاي دولتي در بهرهنامطلوب كاركنان سازمان

 ت.هاي دولتي اسگيري از اينترنت توسط كاركنان سازمانعلل و عوامل شكل گيري بهره
همانگونه كه اشاره شده است، استفاده از اينترنت در ايران نيز باعث شده تا مـديران هـر   
چه بيشتر تمايل به استفاده از فضاي مجازي براي افزايش عملكرد سازمان خـود داشـته   

هاي غيـر  باشند؛ اما از طرفي با وجود مشاهده موارد سوء استفاده از اينترنت و پرسه زني
هاي دولتي، مديران با چـالش اسـتفاده و يـا عـدم     اينترنت باالخص در سازمانكاري در 

هاي دولتي ايران، به استفاده از اينترنت در سازمان خود مواجه شده اند. در اغلب سازمان
دليل پرداخت حقوق ماهيانه بر اساس ساعات حضور، متاسفانه اين استفاده غير شخصي 

ا از طرفـي چنانچـه مـديران از اسـتفاده از اينترنـت و      گردد، امچندين برابر مشاهده مي
هاي محيطـي را از  هاي مجازي در سازمان بازمانند بسياري از فرصت ها و موقعيتشبكه

دست خواهند داد. لذا اين شمشير دو سويه نيازمند بررسي و مطالعه اي عميق است تـا  
يب استفاده از اينترنت در گيري مناسب با وجود شناخت مزايا و معامديران را در تصميم

سازمان كمك نمايد و چالش بوجود آمـده در اسـتفاده از اينترنـت توسـط كاركنـان در      
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محيط كار را به فرصتي جهت ارتقاي عملكرد و بهره وري كـاري بـدل نمايـد. لـذا ايـن      
تحقيق درصدد است تا اوال نحوه بهره گيري از اينترنت و استفاده مطلوب و نـامطلوب از  

گونگي استفاده از آن) را در ميان كاركنان بخش عمومي ارزيابي نمايـد و ثانيـا در   آن (چ
پي اين است تا نحوه تاثيرگذاري متغيرهاي شغلي، سازماني و جمعيـت شـناختي را بـر    
چگونگي بهره گيري ارزيابي نمايد و از اين رهگذر به شـناخت متغيرهـاي تاثيرگـذار بـر     

پرداخته و دركي عميق براي اسـتفاده مـديران فـراهم     استفاده از اينترنت در محيط كار
. ارتباطـات  1گيرد كـه شـامل:   آورد. بررسي ادبيات در چهار حوزه مورد مطالعه قرار مي

. اينترنت و رفتارهاي مرتبط و پيامدهاي آن در سازمان، 2الكترونيك و فناوري اينترنت، 
بهره گيري از اينترنت و رفتارهـاي  . بنيان هاي نظري  4. اينترنت و بهره وري و نهايتا 3

باشد. در قسمت اول توضيحاتي در رابطه با ارتباطات الكترونيك، تعاريف مرتبط با آن مي
گيـري از اينترنـت در   است. در قسمت دوم انواع رفتارهاي بهـره و انواع آن صورت گرفته

اينترنـت مـورد   است كه انواع رفتارهاي بهره گيري از ها بررسي شدهها طي سالسازمان
وري و است. در قسمت سوم بهـره استفاده در اين مطالعه نيز از اين بخش استخراج شده

هاي اطالعاتي مد نظـر  انواع آن با توجه به موضوع پژوهش در رابطه با اينترنت و فناوري
هاي نظري شكل دهنده ايـن مطالعـه بررسـي    قرار گرفته است و در قسمت چهارم بنيان

  ها بررسي خواهند شد.ر ادامه هريك از اين بخشاست كه دشده

  ادبيات تحقيق
 در ژرف تحـوالتي  بـروز  موجـب  اخيـر،  دهه دو در ارتباطات آوري فن در چشمگير تحول

 واربـاب  كـارگزاران  انتظـارات  گذشـته  از نيرومنـدتر  و بسـيار  گشته ساالري ديوان عرصه

 تأمين رواين از است. دگرگون ساخته كارها انجام روش و هزينه زمان، منظر از را رجوعان

بـا   گونـاگون  توقعات و نيازها با مراجعان نيز و مختلف سطوح در نظام اين ذينفعان رضايت
 سيسـتم  از هـا  سـازمان  از بسياري امروزه دليل همين به و شده دشوار پيشين هاي روش

 استفاده غيره و دورباني دوركاري، رساني، اطالع تبادل مكاتبات، براي الكترونيك ارتباطات

  كنند. مي
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  ارتباطات الكترونيك و فناوري اينترنت 
 براي آن توانايي بلكه نيست، اطالعات به آن تر سريع دسترسي ارتباطات الكترونيكي ارزش

 الكترونيكـي  ). ارتباطـات 1391برتراسـت (علـي پـور،     تفكـر  ايجـاد  و ارتباطـات  تسهيل

 هم با فيزيكي غير صورت به و رودررو ارتباط برقراري بدون سازمان افراد كه استارتباطاتي

ارتباطـات الكترونيـك، هماننـد سـاير اشـكال      ). 1383 زاده، مـي كننـد (حسـين    برقـرار 
شود كه سـاختارهاي جامعـه را سـازماندهي    بندي ميارتباطات سازماني به انواعي دسته

). بيشـترين و  1999ران، دهد (ياتس و همكـا هاي ارتباطي را شكل ميكند و فعاليتمي
برجسته ترين ارتباطات تكنولوژي در محيط كاري ارتباطات از طريق پسـت الكترونيـك   
است. برخي سطوح استفاده از ايميل براي عموم افراد بيش از سي و پنج سال است كـه  

سال اسـت كـه در مسـير اصـلي      15) و حدودا نزديك 2003است (مييرز، در دسترس 
). در حقيقت، استفاده از ايميل به صـورت  2003باشد (هانمير، ژي مياستفاده از تكنولو

اسـت (پـانكوك و همكـاران،    سال گذشـته افـزايش پيـدا كـرده     7چشمگيري نزديك به 
) تـا  2003دقيقـه در هـر روز (وان ويـز،     90تـا   50). استفاده از آن چيزي بـين  2002

ست. بيشتر اين زمان صـرفا  ا) تخمين زده شده1996نزديك به يك چهارم روز (فرازي، 
شود. به وضوح مشخص است كه ايجاد ايـن نـوع از   براي مديريت كردن ايميل صرف مي

گيرد. اما هدف اين بحث اين است كه در ساعات تكنولوژي در فرهنگ سازمان ريشه مي
هاي كاري و غير كاري كاري سازمان، درصد اين استفاده از پست الكترونيك را در جهت

ايد و با ارائه راهكارهاي مناسب و مقتضي، ايـن اسـتفاده را بـه سـوي اهـداف      بررسي نم
سازماني نيل دهد. تكنولوژي ارتباطاتي وابسته به كامپيوتر ديگري، افزايش يافتـه اسـت   

باشد. پيام رساني فوري يك برنامه است كه اجازه كه آن استفاده از پيام رساني فوري مي
دهـد  دهد. اين تكنولـوژي اجـازه مـي   يم را به افراد ميارتباطات همزمان مجازي و مستق

ها يادداشـتي  كاربران  ليستي از شركايشان را تنظيم كنند كه لحظه اي كه يكي از آن"
هـا كـه بـر    زند، ديگران قادر به دستيابي به آن يادداشتمي نويسد و دكمه ارسال را مي

). تحقيقـات نشـان   1999، (كاستالسيو "شود باشندروي صفحه نمايش آن ها ظاهر مي
درصـد از كـاربران اينترنـت در حـال حاضـر در محـيط كـار بـه          45دهد كه نزديك مي

) و 2003هاي پيام رساني فوري مشتريان دسترسي دارند (وارچاور و بوناميسي، سرويس
). عالوه 2003استفاده از تكنولوژي پيام رساني فوري به شدت رو به افزايش است (پاول، 
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ها زمـاني كـه از برنامـه پيـام     به اين نتيجه رسيدند كه شركت 3لمان و همكارانبر اين ب
درصـد و اسـتفاده از    81رساني فوري استفاده كردند، استفاده از تلفن خود را به ميـزان  

). پيام رسـاني فـوري منـافع بسـياري     2003درصد كاهش دادند ( 67ايميل را به ميزان 
ده كنندگان قادر به شركت در مكالمـات چنـد نفـري    دارد، هرزنامه مجازي ندارد، استفا

  كند.هستند و در زمان و هزينه صرفه جويي مي

  اينترنت و رفتارهاي مرتبط و پيامدهاي آن در سازمان 
رو اسـت، تحـت   هاي گذشته، بسياري از تغييراتي كه جامعه ما بـا آن روبـه  در طول سال

تنهـا منجـر بـه توسـعه وظـايف بـه       نه است، كهتاثير عميق توسعه تكنولوژي قرار گرفته
اسـت.  است، بلكه باعث تغيير آني اطالعات در جهـان نيـز شـده   صورت كارآمدتر گرديده

باشد. هاي خوبي براي اين توسعه تكنولوژي ميكامپيوتر و به بيان دقيق تر اينترنت مثال
توانند سـريعتر  دهد كه رويكرد خود را تغيير دهند و افراد ميهمچنين به افراد اجازه مي

هايي كه افراد از آن و كارآمدتر با مناطق جغرافيايي ديگر ارتباط برقرار كنند. امروزه، راه
هـاي  كنند، عميقا تحت تاثير كامپيوترهاست؛ با اين حال با توجه به گفتـه طريق كار مي

ري ) كامپيوترها همچنين افراد را به جلـوگيري از خرابكـا  2006و همكاران ( 4مسترانجلو
كند كه بـر طبـق مطالعـه    كند. اين نويسنده در تحقيقش بيان ميدر كار نيز هدايت مي

درصـد از شـركت    91و موسسـه بيمـه كامپيوترهـا،     5وسـيله اف، بـي، آي  انجام شده به
كنندگان به عنوان افرادي كه در حق دسترسي به اينترنت در محيط كار سـوء اسـتفاده   

مله استفاده نامناسب از پست الكترونيك و دانلود مسائل اند، از جاند شناسايي شدهكرده
پورنوگرافيك. در واقع، استفاده نامناسـب از اينترنـت در طـي سـاعات كـاري منجـر بـه        

هايي كه كاركنان براي ديدن مسائل وري خواهد شد. زمانمشكالتي از جمله كاهش بهره
هـا، خريـدن چيزهـايي بـا     پورنوگرافي، صحبت كردن با دوستان و خانواده، خريدن بازي

وري منجـر شـود   تواند به سمت فقدان و كاهش زمان بهـره كنند، مياينترنت سپري مي
  ).2004(يانگ و كيس، 

برنـد،  ها از داشتن اينترنت سـود مـي  دهد كه اگر چه همه شركتاين نتايج نشان مي
تبط بـه  هاي بوجود آمده، به خصـوص در مسـائل مـر   ها نياز به هدايت چالشاين شركت

است كـه بـدانيم   استفاده نامناسب از اينترنت در بين كاركنان دارند، به همين دليل مهم
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اسـت، چيسـت.    "استفاده نامناسـب از اينترنـت در محـيط كـار     "آنچه كه منظور ما از 
تعاريف متفاوت از اين پديده متفاوت محققان را به مطالعه رفتارهاي متنوع روانشناختي 

). 2010رود كه در محيط كار بروز كند، هدايت كرد (سوزا، ظار آن ميفردي كه كمتر انت
تواند به صورت افراطـي  ) معتقد است كه يك نفر مي2006( 6به عنوان مثال ماهاتاننكون

 7از اينترنت استفاده كند فقـط بـه دليـل فـرار از مشـكالت روانـي و عـاطفي. اسـتانتون        
-به طور مكرر از اينترنت استفاده مي دهد كه مشخصات كاركناني كه) نشان مي2002(

تواننـد  هـا مـي  اند نيست، چرا كـه آن كنند شبيه افرادي كه به اينترنت اعتياد پيدا كرده
) يـا  2002شادتر و سازنده تر باشـند. تعـاريف پرسـه زنـي اينترنتـي (لـيم و همكـاران،        

) ايـده بهتـري بـراي نبـود     2005و سـيمرس،   8استفاده شخصي از اينترنت (آنانداراجان
دهـد  دهـد ارائـه مـي   استانداردهاي توليدي كه در محيط كار به علـت اينترنـت رخ مـي   

). پرســه زنــي اينترنتــي هنگــامي اســت كــه يكــي از كاركنــان، از 2006(ماهاتــاننكون، 
دسترسي به اينترنتي كه سـازمان در اختيـارش نهـاده، بـراي داليـل شخصـي، در طـي        

هـاي  توان به دريافت و ارسـال ايميـل  كند، كه از جمله آن ميت كاري استفاده ميساعا
). در رابطه با استفاده كاركنان از اينترنت، 2002نامرتبط به كار نام برد (ليم و همكاران، 

همچنين مي توان گفت كه كاركنان داوطلبانه از اينترنت سازمان، در طي ساعات كاري، 
كنند (آنانـداراجان و  هاي نامرتبط با كار استفاده ميدر سايت "رگشت و گذا "به منظور 
كاركنان نيروي محركه حياتي در كسب و توزيع اطالعات در داخـل و  ). 2005سيمرس، 

بين سازمان مي باشند. افراد به ندرت به تنهايي كار مي كننـد و بـه جـاي آن در حـال     
). تمايـل بـراي انجـام    1997و بيلي،  حاضر آن ها به كار در گروه ها تمايل دارند (كوهن

كار گروهي از طريق استفاده از تكنولوژي كامپيوتر نيـاز بـه درك رابطـه پويـا بـين فـن       
 آوري، استفاده كاركنان و نيازهاي كارفرما را افزايش مي دهد.

 هويـت  بـر  اينترنـت  از ، تاثير استفاده1393در مقاله حاجياني و محمد زاده در سال 

 گر مداخله متغير عنوان به ديني هويت مفهومي، شده است. در مدل ررسيب كاربران ملي

 و رفتـاري  بعـد  بـا  اينترنـت  دهد بين مـدت اسـتفاده از  است. نتايج نشان مي شده لحاظ
هـاي دوران و گنجـي در    يافته .دارد وجود همبستگي مثبت كاربران ملي هويت شناختي

كه كاربري تفنني اينترنـت در نمونـه انتخـابي،     آنستحاكي از  يپژوهش در 1387سال 
هاي متنوع چت، بـالگ  است كه به ترتيب فراگيري، در قالبشيوه كاربري نسبتاً معمولي
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كردن، دانلود موسيقي، سركشي به پايگاه هاي وب حاوي مواد پورنوگرافيـك، و اوركـات   
تفنني پس از گذشت دهد كه كاربري اظهارات مصاحبه شوندگان نشان مي .گيردقرار مي

حدود ده سال از آغاز كاربري اينترنت، به ميزان چشمگيري كاهش يافته است. چت، سر 
زدن به پايگاه هاي وب حاوي مواد پورنوگرافيك، و پرسه زنـي سـايبرنتيك، بـه ترتيـب     

  .هاي معمول در اوان كاربري اينترنت ذكر شده استفراگيري، از قالب
درصد افـراد   80، مشخص گرديد حدود 1392در سال در مقاله محمدي و همكاران 

 30تا  10درصد بين  18كنند، حدود ساعت در هفته از اينترنت استفاده مي 10كمتر از 
-ساعت از اينترنت در طول يك هفته استفاده مـي  30درصد بيشتر از  2ساعت و حدود 

درصـد در زمينـه    38نمايند. همچنين در رابطه با دليل استفاده از اينترنت نيـز حـدود   
درصـد  8درصـدگفتگوي اينترنتـي، حـدود     18درصدسرگرمي، حدود  26تحقيق، حدود

درصد استفاده از پست  6درصد وبالگ نويسي و حدود  4كردن مشكالت، حدود فراموش
انـد. جامـالودين و همكـاران در    الكترونيك را دليل استفاده خود از اينترنت بيان داشـته 

هاي تلفن همراه شخصي ايـن فرصـت را   ند كه پيشرفت دستگاه، بيان كرده ا2014سال 
هاي غير مرتبط با كـار كـه تهديـدي    به كاركنان داده است تا ازين دستگاه براي فعاليت

شود استفاده نمايند. نتايج مطالعه آن ها نشان داد كه عادت ها محسوب ميبراي شركت
فاده شخصي از اينترنـت هسـتند.   هايي براي استو منبع كنترل بيروني پيش بيني كننده

اي را از متغيرهاي فردي و متغيرهاي مرتبط بـا موقعيـت كـه    هاي تجربياين مقاله داده
استفاده شخصي از اينترنت را در بين كاركنان از منظر دستگاه موبايل شخصـي بررسـي   

يـن  كنـد كـه در برخـورد بـا ا    نمايد. در پايان اين مقاله بيان مـي كنند پيش بيني ميمي
توانند بـه افـراد   ها ميهاي عادت گونه و سطح پايين منبع كنترل فردي، سازمانفعاليت

وسيله افزايش خودآگاهيشان در جهـت شـناخت   شان بهبراي بازگرداندن كنترل شخصي
  هاي آنالين كمك نمايند.پيامدهاي منفي از فعاليت

نفر از كاركنان بررسـي  حدودا از يازده هزار  2014مقاله آندرسن و همكاران در سال 
آيا متغيرهـاي جمعيـت شـناختي، شخصـيتي و همچنـين متغيرهـاي       به عمل آورد كه 
هـاي اجتمـاعي و اسـتفاده از    هاي شـبكه توانند نگرش به سمت سايت مربوط به كار مي

ها را براي اهداف شخصي كاركنان در طي سـاعات كـاري توضـيح دهـد. سـن داراي      آن
ارتباط منفي با هر دو متغير وابسته بود. جنسيت مرد، تجرد و تحصيالت با هر دو متغير 
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مديران نگرش منفي به استفاده دارند، اما مديران سطح باال  وابسته در ارتباط مثبت بود.
-هـاي شـبكه  ر پاسخ دهندگان دادند. دسترسي به سايتگزارش استفاده بيشتري از ساي

هاي اجتماعي در محيط كار ارتباط مثبتي با هر دو متغير وابسـته دارنـد در حـالي كـه     
هاي مبني بر ممنوعيت داراي رابطه معكوس هستند. برونگرايي و روان رنجـوري  سياست

ي، چـالش مثبـت در   باشد. وظيفـه شناسـ  داراي ارتباط مثبت با هر دو متغير وابسته مي
محيط كار و تقاضاهاي كمي همه داراي ارتباط منفي با هر دو متغيـر وابسـته هسـتند.ز    

مساله نظارت در سـازمان را مـورد بررسـي قـرار      2010طرفي االمپي و هچانووا در سال 
است. اين مطالعه به بررسي شيوه هاي سازمان هاي فيليپين در نظارت بـر اسـتفاده   داده

سـازمان بـه نماينـدگي از انـواع      112اينترنت پرداخته اسـت. نظرسـنجي از   كاركنان از 
ها دسترسي به اينترنت را به تمـام كاركنـان   صنايع نشان مي دهد كه دو سوم از سازمان

ارائه داده اند، اگر چه اكثر آن ها استفاده كاركنان از اينترنت را مـورد نظـارت قـرار داده    
هاي استفاده از اينترنت در محيط كار را تـدوين كـرده   اند، كمتر از نصف آن ها سياست

بودند. اكثر سازمان ها برخي از مطالب آنالين و برنامـه هـاي كـاربردي بـه خصـوص آن      
هاي اجتماعي بود را مسـدود كـرده بودنـد.    هايي كه مربوط به پورنوگرافي، بازي و شبكه

چت بيش از حـد در اينترنـت   بيشتر آن ها مشكالت ابتال به ويروس را از طريق دانلود و 
هـاي  گزارش داده بودند. نتايج حاكي از آن بود كه سازمان نياز بيشتري به بيان سياست

خود در سازمان، آموزش كاركنان در امنيت استفاده از اينترنت و تدوين مكـانيزم هـايي   
  براي اطمينان از يكپارچگي نظارت بر كارمندان دارد.

اينترنت عبارتند از: استفاده از اطالعات گونـاگون موجـود    ترين موارد استفاده ازرايج
ها و منابع هاي علمي و پژوهشي و دسترسي به كتابها به منظور انجام فعاليتدر شبكه
هاي گفتـاري،  اي، انجام امور اداري و تجاري، برقراري ارتباط با سايرين به شيوهكتابخانه

هـاي راديـويي و   مندي از برنامـه لفني)، بهرهت نوشتاري و تصويري (چت، ايميل و مكالمه
مـورد   5). لذا براساس ادبيات 1389تلويزيوني، آموزش از راه دور. (نوابخش و همكاران، 

مورد بـراي اسـتفاده غيـر كـاري دسـته بنـدي و مـورد آزمـون           4براي استفاده كاري و 
 باشد.قابل مشاهده مي 2قرارگرفت كه در جدول 
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  اينترنت و بهره وري
بهره وري به عنوان راهي براي زنده ماندن و رقابت كردن در يك بازار بـا سـطوح بـاالي    

). بسياري از محققان در طول چند دهـه  2003شود (چونها و همكاران، رقابت تعيين مي
باشـند كـه معمـوال بـا عملكـرد      گذشته در حال تالش براي يافتن تعريف بهره وري مـي 

) معتقـد اسـت   1992باه گرفته مي شود. پريتچارد (فردي، خروجي و ظرفيت توليد اشت
توان يك معيار سنجش اندازه گيري اهداف در نظر گرفت (اثربخشي) كه بهره وري را مي

و يا معياري براي نتايج مرتبط با ورودي ها (كارايي). اين نويسنده از نظر خود كه همانـا  
كنـد. در واقـع در   دفاع مـي  وري مرتبط با اين دو سنجش كارايي و اثر بخشي است،بهره

داننـد، بـراي   حالي كه اقتصاددانان بهره وري را با تغيير ورودي به خروجـي مربـوط مـي   
تقسيم بر انـرژي مـورد    وري به عنوان نسبت كار مفيد (خروجي)مهندسين صنايع، بهره

ديده مي شـود. در حـالي كـه مـديران، ارائـه يـك        استفاده براي توليد اين كار (ورودي)
وم گسترده تر كه بهره وري را به عنوان هـر اقـدامي كـه منجـر بـه كـارايي و رشـد        مفه

گيرند، مانند افزايش فـروش متقابـل، بهبـود رضـايت مصـرف      اثربخشي شود در نظر مي
). اگرچـه اسـتفاده بـيش از حـد از     2014كننده يا كاهش غيبت (ماچـادو و همكـاران،   

هـاي  تواند قابليـت د، اگر محدود گردد، ميوري منجر شوتواند به كاهش بهرهاينترنت مي
). 2013؛ كـوكر،  2011كاركنان را در جهـت انجـام كارهايشـان بهبـود بخشـد (كـوكر،       

هـاي تقويـت   وري در موارد مختلف را داراسـت. امـا بـا راه   اينترنت پتانسيل افزايش بهره
مـورد نيـاز   هاي معامالت مختلف . كاهش، در يك بعد قابل توجه، هزينه1متقابل؛ يعني 

وري مديريت، كـه بـه مـديريت اجـازه     . افزايش بهره2براي توليد و توزيع كاال و خدمات 
تر در درون سازمان و با مشتريان دهد مديريت منابع موثرتر و همچنين ارتباط آسانمي

هاي شفاف تر و افـزايش بـازار بـراي    . افزايش رقابت، ايجاد قيمت3و شركا برقرار نمايد. 
  ).2001شود (ليتان و ريولين، ها ميو فروشندگان، كه منجر به كاهش هزينه خريداران

 بنيان هاي نظري  بهره گيري از اينترنت و رفتارهاي مرتبط با آن
هـا محـدود   گيري از اينترنت و پيامدهاي رفتاري آن در سازماناگرچه مباني نظري بهره

هـا در  پديـده را در سـازمان   وري و هاي رفتارها و اثرات ايـن فنـا  توان ريشهاست اما مي
-هاي پذيرش و بهرههاي رفتاري، و نظريههاي فناوري اطالعات و ارتباطات، نظريهنظريه
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 )1مـذكور را مـي تـوان در دو دسـته شـامل (      گيري از فناوري جستجو نمود. نظريـات 
، )2( و دارنـد  توجـه  آن كنشـگران  و هـا سـازمان  محتـوايي  ابعـاد  بـه  كـه بيشـتر   نظرياتي

 سازمان محور نظريات عنوان با و سازمان هستند ساختاري بعد بر متمركز كه رويكردهايي

-نهفتـه  آنهـا  تمركـز  و تأكيد نقطة در رويكرد دو اين تفاوت اصلي شده اند جاي داد. ارائه

 كـاربران  و عـامالن  محـور  حـول  مـرتبط  مباحـث  رويكـرد اول  در ديگـر،  عبارت است. به

 و محـور  سـازماني  سـاختار  و سازمان دوم، رويكرد در شود، امامي صورت بندي تكنولوژي
 و مـك كلـور   لـورك،  نظريات هـاف،  كنشگرمحور، نظريات است. در تحليل و بحث بنيان

 اثـرات  ) دربـارة 2000در نظريـه وارن هـاف (   سادرلند مطرح مـي گـردد.   و فولر لورك ،

 بـراي  و اطالعـاتي  ارتباطي جديد تكنولوژي هاي كه به عنوان ويژگي بارز آنچه اينترنت،

 بـه  توجـه  بـا  آن، به اقتصادي وابستگي هاي آموزشي و امتيازات است، مطرح مردم بيشتر

 چنـين  كسـب  و دريافـت  بـراي  است. نظام هاي اطالعـاتي  دسترسي ميزان و نوع نسبت،

 خصوصـي آمـوزش   و شبكه هاي عمـومي  و اهرم ها مانند مختلف، روش هاي به امتيازي

  ). مطـابق 2000هستند (هاف،  توسعه حال در دولتي، حمايت كنندگان وسيلهبه  يا عالي
 با مستقيم برقراري ارتباط توانايي اينترنت كليدي فوايد از يكي همگارانش، و نظريه لورك

 يـا  اطالعات سـازمان  ارائه و انتقال در هاواسطه از كاستن به عبارتي، و خدمات متقاضيان

  ). 2006همكاران، و لورك(است  مؤسسه
بيان  دفت و همكارانش، و راولي هانا، نظريات سازمان محور، نظريات در بخش دوم در

)، اينترنت باعث سرعت در دريافت و اشـاعه عمـومي دانـش    1998از نظر هانا ( .شودمي
تواند امتيازات زيادي براي هر سازمان داشته باشد. در واقع اينترنت است. سرعت ميشده

ها در پي استفاده از اينترنت مي باشند تا ناتواني آنالين فكري است. سازمان يك ظرفيت
يا نارسايي در واحد ها را تغيير دهند و نيازها را بي توجه به زمان و مكان مرتفع سـازند.  

هاي تاثير گذار تكنولوژي هـاي نـوين   ترين ويژگيدر نظريه راولي، لوهان و دولنس، مهم
ر سازمان ها سه بعـد اسـت: سيسـتم اطالعـاتي مـديران اجرايـي،       اطالعاتي و ارتباطي د

سيستم تصميم گيري گروهي و سيستم پيـام دهنـده الكترونيكـي (راولـي و همكـاران،      
). راولي و همكارانش معتقدند اثرات ورود اينترنت به بهترين شكل در فرآيندهاي 1376

ي مديران را قادر مي سازد ها قابل مشاهده است. اين تكنولوژمديريت و طراحي سازمان
تا با سازمان، محيط و يكديگر ارتباط بيشتري برقرار كنند و فضاي مشـاركت بيشـتر در   
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تصميم گيري را براي مديران سطوح مختلف سازمان به وجود مي آورد (همان). از نظـر  
ها بر اسـاس  )، با ورود تكنولوژي اطالعاتي و ارتباطي جديد، سازمان1379ريچارد دفت (

شـوند. ايـن موضـوع بـه تسـهيل در ارتباطـات،       شبكه اطالعاتي خود، ساختاربندي مـي 
انجامد. از نظر دفت، تغيير در ابزارهاي تكنولوژيك مورد اسـتفاده  هماهنگي و كنترل مي

يك سازمان، در رابطه با فرآيند توليد سازمان است و شامل دانش، آگاهي و مهارتي مـي  
  ).1379ستگي و تخصص سازمان است (دفت، شود كه مشخص كننده ميزان شاي

كنند دسترسـي  بيان مي 1998در سال  2دريچو همكاران به نقل از ديه 1ماسترانجلو
به اينترنت ممكن است با توجه به سن، جنسيت و وضعيت اقليـت تـاثير متفـاوتي روي    

د تر كه بـا رايانـه رشـد كـرده انـد، ممكـن اسـت شـاه        افراد داشته باشد. كاركنان جوان
تـر باشـند. بـراي    پتانسيل بيشتري براي استفاده از اينترنت نسبت به كارمندان قـديمي 

هاي سفيدپوست بيشترين تجربه اينترنـت را نسـبت بـه زنـان و     مثال مردان و آمريكايي
توان گفت اينترنت يـك شمشـير   ). از اين رو مي2006اعضاي اقليت دارند (ماسترانجلو، 

بايد در قرار دادن آزادانه آن بـراي كاركنـان هوشـيارانه عمـل     ها ندو لبه است كه سازما
  ). 2002كنند (ليم، 

گردد با توجه به ادبيات مطروحه و آن چه كه تاكنون انجام گرفته است؛ مشاهده مي
يابد اين اسـت  ها اجتناب ناپذير است، لذا آنچه اهميت ميكه حضور اينترنت در سازمان
بر رفتارهاي كاركنان تاثيرگذار است. بنابراين در وهله اول  كه كيفيت استفاده از اينترنت

يابـد. در  بررسي اين استفاده و كيفيت آن در سازمان و چگونگي مديريت آن اهميت مي
يابـد و  نتيجه شناخت ميزان و نحوه اين استفاده و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن اهميت مي

نيز بر اين كيفيـت اسـتفاده تاثيرگـذار     اينكه دريابيم چگونه متغيرهاي سازماني و شغلي
  است.

نوآوري تحقيق حاضر از آن جهت است كه اغلب تحقيقات بـه جنبـه هـاي منفـي و     
رفتارهاي غير بهره ورانه استفاده از اينترنت در سـازمان توجـه نمـوده انـد، و رفتارهـاي      

مع مثبت كمتر در مطالعات بررسي گرديده است. همچنين تحقيقاتي كه به صـورت جـا  
هم جنبه هاي مثبت و هم جنبه هاي منفي و يا به عبارتي هم رفتارهاي مطلوب و هـم  
رفتارهاي نامطلوب در استفاده از اينترنت را مد نظر قرار داده باشـد كمتـر در مطالعـات    

شود. لذا نوآوري اين تحقيق از آن جهت است كه هم هر دو جنبـه مطلـوب و   يافت مي 
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دهد و همچنين به مطالعـه  ها را مد نظر قرار ميت در سازماننامطلوب استفاده از اينترن
ها و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن مي پردازد. لذا عميق در رابطه با اين دو جنبه در سازمان

اوال براي اين مطالعه اين سوال مطـرح مـي گـردد كـه كيفيـت اسـتفاده از اينترنـت در        
طلوب و نامطلوب و يـا بـه عبـارتي بـين     سازمان به چه شكل است و ثانيا بين استفاده م

رفتارهاي بهره ورانه و غير بهره ورانه در رابطه بـا اسـتفاده از اينترنـت در سـازمان چـه      
تفاوتي وجود دارد و ثالثا اينكه چه متغيرهايي بر اين كيفيت اسـتفاده مـي توانـد تـاثير     

ز بيشتر مد نظر قرار گذار باشد كه به عنوان برخي از متغيرهايي كه در ادبيات تحقيق ني
گرفته است، در اين مطالعه متغيرهاي جمعيت شناختي و متغيرهاي شـغلي و سـازماني   
به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار مد نظر قرار گرفت كـه قسـمت اول و دوم بـه صـورت دو     
سوال براي اين مطالعه مطرح گرديد و قسمت سوم به صورت دو فرضـيه بـراي تحقيـق    

 ه شده است.مورد در ادامه آورد

  سوال پژوهش
: كيفيت وضعيت استفاده از اينترنت در محـيط كـار در سـازمان هـاي عمـومي      1سوال 

  چگونه است؟
: آيا ميان استفاده مطلوب و اسـتفاده غيـر مطلـوب از اينترنـت در محـيط كـار       2سوال 

  تفاوتي وجود دارد؟

  فرضيه پژوهش
سـابقه، جنيسـت) بـر نحـوه     : متغيرهاي جمعيت شـناختي (سـن، تحصـيالت،    1فرضيه 

  استفاده از اينترنت (استفاده كاري و غير كاري) در طي ساعات كاري تاثيرگذار است.
: متغيرهاي شغلي و سازماني (سطح سازماني و ويژگي هـاي شـغلي) بـر نحـوه     2فرضيه 

  استفاده از اينترنت (استفاده كاري و غير كاري)  در  طي ساعات كاري تاثيرگذار است.

  قيقروش تح
اين تحقيق به لحاظ هدف در گروه تحقيقات توصيفي، كمـي و از جهـت نقـش محقـق     
مستقل از فرآيند تحقيق مي باشد. جهت شناخت كيفيت و انواع رفتارهاي بهره گيري از 
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توسط كاركنان از پرسشنامه طراحي شده توسط محقـق كـه پـس از شناسـايي     اينترنت 
جمع آوري اطالعات قـرار   طراحي شده و مبنايانواع رفتارها و بر اساس ادبيات پژوهش 

هـاي  گرفت استفاده گرديد و از پرسشنامه هاكمن و اولدهام به منظور سـنجش ويژگـي  
شغل استفاده گرديد. روايي ظاهري هر دو پرسشنامه  با استفاده از نظر خبرگـان احـراز   

ـ     0,7گرديد و پايايي آن نيز بيشتر از  ا اسـتفاده از  و مورد قبول بـود. وضـعيت موجـود ب
-سنجش پرسشنامه توزيعي بين كاركنان انجام گرديد و تحليل ها با اسـتفاده از آزمـون  

هاي آماري ميانگين، مقايسه ميانگين دو جامعه، مقايسه ميانگين چند جامعـه و آزمـون   
زوجي انجام گرفته است. اين پژوهش به صورت مقطعي انجـام گرفـت. در ايـن تحقيـق     

هاي كاري و غيركاري كاركنان ت متغير وابسته مي باشد كه استفادهبهره گيري از اينترن
  طي ساعات كاري در سازمان را شامل مي شود.

جامعه آماري تحقيق، كاركنان سازمان ها و موسسات دولتي مستقر در شـهر مشـهد   
هاي دولتي شهر مشهد كه از طريق سازمان برنامه و بودجـه بـه   مي باشد، تعداد سازمان

مـورد مـي باشـد. كـه بـراي بررسـي مناسـب         28دجه تخصيص داده مي شـود  ها بوآن
سازمان دولتي توزيع شده است. به علت آنكه جامعه تحقيـق نـامعلوم    20پرسشنامه در 

هاي مختلف مشغول به كار بـوده انـد، عمـال امكـان     بوده است و نمونه آماري در سازمان
نبـوده اسـت. در عـين حـال در     دسترسي به داده هاي كمي كيفيـت اسـتفاده كـاربران    

بسياري از موارد نوع كاربرد و بهره گيري از اينترنت توسط دستگاه هاي شخصـي انجـام   
مي شود كه باز ممكن است امكان دسترسي به تمام داده ها به آن صـورت امكـان پـذير    
 نباشد. در اين ميان با توجه به محرمانه بودن نام كاركنان به صورت مناسبي مي توان به
داده هاي ناشي از خود اظهاري اعتماد نمود. روش نمونـه گيـري مـورد اسـتفاده نمونـه      
گيري از جامعه نامحدود است. براي محاسبه حجم نمونه با توجـه بـه نامشـخص بـودن     

كـه در  حجم جامعه، از فرمول كوكران براي حجم جامعه نامحدود اسـتفاده شـده اسـت    
 600مـي شـود. بنـابراين حـدود      384مقـدار حجـم نمونـه    درصـد   95سطح اطمينان 

اسـت  پرسشنامه بازگشت داده شـده  460پرسشنامه توزيع گرديده و نهايتا از اين مقدار 
پرسشـنامه مـورد بررسـي قرارگرفـت كـه       449پرسشنامه مخدوش بوده و نهايتا  16كه 

  باشد. بيشتر از مقدار تعيين شده مي
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  يافته هاي تحقيق
از پرسشنامه ها بررسي خواهند شد. در ابتدا به بررسـي  در اين بخش نتايج بدست آمده 

متغيرهاي جمعيت شناختي پژوهش پرداخته خواهد شد. در ادامه ايـن شـش متغيـر و    
 فراواني و درصد هر يك مشخص گرديده اند.

  ) متغيرهاي جمعيت شناختي مطالعه حاضر1جدول
  مرد زن  جنسيت

42% 58%  

  به باال 50  49تا  40 39تا30 29تا20  سن
15% 49% 23%  13%  

كارشناسي ارشد و   كارشناسي  كارداني  ديپلم و كمتر  تحصيالت
  باالتر

10% 12% 47%  31%  

  سابقه كار
5كمتر از
  به باال 24  سال 23تا  18  سال 17تا  12  سال 11تا  6 سال

18% 29% 21% 17%  13%  

  ساير  قراردادي پيماني رسمي  وضعيت قرارداد
39% 13% 41%  1%  

  سطح سازماني
مدير، معاون و

كارشناس   سرپرست باالتر
كارمند،   كارشناس  مسئول

  متصدي
3% 11% 17%  44%  20%  

  
نتايج جدول نشان مي دهد كه توزيع پرسشنامه در بخش جنسيتي روند نسبتا متعادلي 
 از پاسخگويان را نشان مي دهد. نيمي از پاسخگويان با توجه به متغير سن، نسبتا جـوان 

درصد از پاسخگويان داراي مدرك آكادميـك   77مي باشند. با توجه به متغير تحصيالت 
سال سابقه كاري  11تا  6و دانشگاهي بوده اند. در متغير سابقه كاري، كاركناني كه بين 

سـال سـابقه كـار     17تـا   12داشته اند بيشترين پاسخگويان بوده اند و كساني كه بـين  
مـي گيرنـد. همچنـين بيشـتر پاسـخگويان داراي وضـعيت       دارند در رتبـه بعـدي قـرار    

استخدامي قراردادي بوده و پس از آن سهم بيشتر پاسخگويان را كاركنان رسمي داشته 
اند كارشناسان بـوده  اند. به لحاظ سطح سازماني بيشتر افرادي كه پرسشنامه را پر نموده

  اند،
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  بررسي سواالت پژوهش
پژوهش مبني بر وضعيت اسـتفاده از اينترنـت، ابتـدا    در پاسخ به سوال اول  سوال اول:

مصاديق استفاده كاري و غير كـاري از اينترنـت در ادبيـات مربوطـه بررسـي گرديـده و       
شود. جدول ذيل نشان مي دهد كه ميانگين استفاده سپس سوال پژوهش پاسخ داده مي

  كاري و غير كاري چگونه است.

  ي) مصاديق استفاده كاري و غير كار2جدول

  ميانگين  مصاديق  نحوه استفاده
  (ساعت)

ــتفاده  اســــ
  كاري

  (مطلوب)

جستجو و تبادل مطالب، اطالعات و دانش مرتبط با مسائل شـغلي و حـوزه كـاري در    
سايت هاي مشخص و هدفمند (از جمله سايت ها و وبالگ هاي حرفـه اي و علمـي و   

(... 

1,84  

  شغلي در سايت هاي مختلفوب گردي پراكنده در جهت ارتقا مهارت ها و دانش
فعاليت در شبكه هاي اجتماعي با تمركز بر ارتباطات كاري، كانـال هـاي حرفـه اي و    

هاي مرتبط با مسائل و دانش كاري و تبـادل اطالعـات در زمينـه دانـش مسـائل      گروه
 شغلي و حرفه اي

از سيسـتم  ارسال و دريافت ايميل هاي كاري، حرفه اي، و علمي مرتبط با كار (خارج 
 اتوماسيون اداري)

انجام فعاليت هاي كاري و حرفه اي از طريق اينترنت (به عنوان مثال اسـتفاده از نـرم   
 افزارهاي تحت وب، و ...)

استفاده غيـر  
كــــــــاري 

  (نامطلوب)

 مطالعه و خواندن اخبار روز

1,86  

بانكي، خريـد و  انجام فعاليت هاي شخصي (ارسال و دريافت ايميل هاي شخصي، امور 
 فروش كاال، پرداخت قبوض)

هاي شخصيي (دانلود و مشـاهده فـيلم، بـازي،    وب گردي پراكنده بر اساس عالقمندي
 هاي غير قانوني)هاي مورد عالقه شخصي، سايتسايت

فعاليت در شبكه هاي اجتماعي شخصي غير مرتبط با كار (اينستاگرام شخصي، فـيس  
 تلگرام)بوك، وبالگ شخصي،

  

سوال فرعي شامل: الف) بررسي ميزان استفاده، ب) بررسي  6سوال پژوهش در قالب 
مكان استفاده، ج) بررسي ميزان استفاده از اينترنت طي ساعات كاري، د) بررسـي ابـزار   
استفاده از اينترنت ه) بررسي ميانگين ساعت اسـتفاده از اينترنـت در روز، هفتـه و مـاه،     

ها در بين كاركنان بـا درصـد   د. در جدول زير پاسخ به اين پرسشمشخص خواهد گردي
  است.آن مشخص گرديده
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  ) وضعيت استفاده از اينترنت در محيط كار3جدول 

  ميانگين  استفاده غير كاري استفاده كاري  نوع استفاده
  ساعت 1,86 ساعت1,84

  ميانگين استفاده
ساعت در  83/2*

  روز

مجموع ساعت
استفاده در طي 
 ساعات كاري

4تا3  ساعت 3تا  2  ساعت 2تا 
 ساعت

 4بيش از 
  ساعت

59% 15% 8% 3%  

  ابزار استفاده
موبايل و تبلت

  هر دو  PCلپ تاب اداري و  شخصي

43%34% 23%  

  ميزان مصرف
بيش از دو بار

 در روز
يك تا دو بار در

 روز
چند بار در

  چند بار در ماه هفته

56% 21% 13% 9%  
* علت تفاوت ميانگين استفاده از اينترنت با مجموع ساعات استفاده كاري و غير كاري در اين است كه افراد زماني 

كه  به بيان زمان استفاده از هر كدام از آيتم هاي استفاده از اينترنت به صورت جزئي پرداختند، زمان استفاده 
 بيشتري را بيان داشته اند.

درصد افراد در طي روز دو تا چند بار از اينترنت اسـتفاده مـي    77به صورت كلي حدود 
ساعت، در طـي سـاعات كـاري از اينترنـت      3درصد از كاركنان تا  74نمايند. همچنين 

استفاده مي نمايند كه اين درصد قابل تاملي مي باشد. از طرفي براسـاس نتـايج جـدول    
درصد  34و تبلت شخصي خود و  درصد از كاركنان براي اتصال به اينترنت از موبايل 43

  نمايند از كامپيوتر و لپ تاب موجود در سازمان استفاده مي
در پاسخ به سوال دوم پژوهش مبنـي بـر وجـود تفـاوت بـين اسـتفاده        سوال دوم:

مطلوب و استفاده نامطلوب از اينترنت در محيط كار، از آزمون ميانگين استفاده گرديده 
  مون را نشان مي دهد.است. جدول ذيل نتايج اين آز

  ) آزمون ميانگين براي بررسي تفاوت ميان استفاده كاري و غير كاري4جدول 

تفاوت هاي زوجي  

t df 
معناداري 

(دو 
 دنباله)

  
 خطاانحراف معيارميانگين

فاصله  95%
 اطمينان

 باال پايين  

جفت 
1 

استفاده كاري و غير 
 كاري

.025 .643 .031 -.035 .085 .830443 .407 
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دهد تفاوت معناداري ميـان  كه مشاهده ميشود، نتايج آزمون ميانگين نشان ميهمانطور 
گيري كاري و غيركاري از اينرنـت وجـود نـدارد. بـه عبـارتي همـانطور كـه        كيفيت بهره

ميانگين هر كدام از اين متغيرها نشان مي داد و نتايج آزمون ميان نيز مويـد آن اسـت،   
اعت و نيمي كه از اينترنت استفاده مـي نماينـد،   س 2كاركنان در ساعات اداري از حدود 

نيمي از آن را در جهت پيشبرد وظايف كاري و شغلي استفاده مي نمايد و نيمي ديگر را 
  نمايند.امور يا عالقمندي هاي شخصي خود را  پيگيري مي

  بررسي فرضيه هاي پژوهش
ه اسـت. در  در اين قسمت يافته هاي حاصل از آزمون فرضـيه هـاي پـژوهش ارائـه شـد     

فرضيه اول تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر كيفيت بهره گيـري از اينترنـت آزمـون    
گرديد. همانطور كه گفته شد در آزمون اين فرضيه از تحليـل واريـانس (مقايسـه چنـد     
جامعه) استفاده گرديد. اين آزمون براي هر كدام از استفاده كاري و استفاده غيـر كـاري   

يافته هاي حاصل از اين آزمون را در هر كـدام   5جام گرديد. جدول به صورت جداگانه ان
  از متغيرهاي جمعيت شناختي نشان مي دهد. 

در ادامه در هر كدام از متغيرهاي جمعيت شناختي، كه نتايج آزمون واريانس تفاوت 
معنادار ميان گروه ها را نشان داده است، در مرحله بعد نسبت به انجام آزمون هاي پس 

نتايج اين آزمـون هـا را در مـواردي كـه تفـاوت هـا        6تجربه اقدام شده است. جدول از 
  معنادار بوده است را نشان داده است.
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: نتايج تحليل واريانس (ازمون مقايسه ميانگين چندجامعه) براي بررسي تاثير متغيرهاي 5جدول 
 جمعيت شناختي بر كيفيت بهره گيري از اينترنت

  معنا  نتيجه
 F داري

ميانگين 
 df مربعات

مجموع
 مربعات

 آزمون
نحوه

 استفاده
   متغير

تفاوت بين 
گروه ها 

 داردوجود 

.002 5.106 2.337 3 7.012 
بين

استفاده  گروهي
 كاري

  سن

آزمون تاثير  -1
سن كاركنان بر 

كيفيت بهره گيري 
  از اينترنت

  .458 440 201.410 
درون
 گروهي

 مجموع 208.423 443   

تفاوت بين 
گروه ها 

 داردوجود 

.000 8.305 3.748 3 11.244 
بين

 گروهي
استفاد 
 198.561 440 451.  غير كاري

درون
 گروهي

  مجموع 209.804 443   

تفاوت بين 
گروه ها 

 داردوجود 

.000 8.317 3.685 4 14.739 
بين

استفاده  گروهي
 كاري

  تحصيالت

آزمون تاثير  -2
كاركنان تحصيالت 

بر كيفيت بهره 
  گيري از اينترنت

  .443 435 192.730 
درون
 گروهي

 مجموع 207.469 439   

تفاوت بين 
گروه ها 
 وجود ندارد

.311 1.198 .568 4 2.274 
بين

استفاده  گروهي
 206.409 435 475.  غير كاري

درون
 گروهي

 مجموع 208.683 439   

تفاوت بين 
گروه ها 
 وجود ندارد

.716 .580 .274 5 1.369 
بين

استفاده  گروهي
 كاري

  سابقه كار

آزمون تاثير  -3
سابقه كاركاركنان 
بر كيفيت بهره 
  گيري از اينترنت

  .472 430 203.111 
درون
 گروهي

 مجموع 204.481 435   

تفاوت بين 
گروه ها 

 داردوجود 

.013 2.916 1.353 5 6.765 
بين

استفاده  گروهي
 199.543 430 464.  غير كاري

درون
 گروهي

 مجموع 206.308 435   
  

براي بررسي تاثير متغير جنسيت از آنجا متغير مـذكور داراي دو گـروه اسـت از آزمـون     
  ميانگين استفاده شده است.
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براي بررسي تاثير متغيرهاي : نتايج تحليل ميانگين (ازمون مقايسه ميانگين دو جامعه) 5ادامه جدول

 جنسيت بر كيفيت بهره گيري از اينترنت

 

فاصله  95%
 اطمينان

خطاي 
 معيار

انحراف 
 معيار

معناداري 
معناداري df t (دو دنباله) F 

نحوه 
 استفاده

 

 

پايين  باال

تفاوت 
گروه بين 

ها وجود 
 ندارد

-.147 .123 .069 -.012 .863 366.82 -.172 .911 .012 
استفاده 
 كاري

 جنسيت

آزمون  -4
تاثيرجنسيت 
كاركنان بر 
كيفيت بهره 

گيري از 
  اينترنت

تفاوت 
بين گروه 
ها وجود 
 ندارد

-.218 .049 .068 -.084 .214 382.71 -1.245 .642 .216 
استفاده 
غير كاري

برآورد شده، متغير  Sigهمانگونه كه از نتايج جداول مشاهده مي گردد، با توجه به ميزان 
سن هم بر نحوه استفاده كاري و هم غير كاري، تحصيالت تنها بر استفاده كاري و سابقه 
كار تنها بر استفاده غير كاري اثر گذارند و جنسيت بر هيچ يك از استفاده هاي كـاري و  

  غير كاري اثر گذار نيست.
ر آن هـا نـابرابر اسـت    در ادامه براي متغير هايي كه استفاده كاري يـا غيـر كـاري د   

بررسي خواهد شد كه كدام متغير استفاده كاري و غير كاري بيشتري را دارا مـي باشـد.   
شـود.  ) استفاده مـي ANOVAبراي انجام اين كار از آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه (

در اين آزمون تاثير متغير مورد نظر (متغير مستقل گروه بندي) بر نحوه استفاده كاري و 
ر نحوه استفاده غير كاري استفاده خواهد شد. براي انجام اين كار ابتدا متغيـر وضـعيت   ب

تحصيلي، سپس متغير سن افراد و نهايتا متغير سابقه كاري به عنوان متغير گروه بنـدي  
در نظر گرفته شدند و متغير استفاده كاري و غيركاري متغير وابسته كمي در نظر گرفته 

كه متغير جنسيت بر هيچ يك از متغيرهاي وابسته تـاثير گـذار   شد (يادآوري مي گردد 
نبوده لذا در بررسي بعدي آورده نخواهد شد.) كه نتايج آن در جدول زير قابـل مشـاهده   

  است.
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 ) بررسي معناداري متغيرهاي جمعيت شناختي6جدول 

.Sig انحراف معيار (I-J) تفاوت ميانگين ها گروه (J) گروه (I) نحوه استفادهرديف
 فاصله اطمينان 95%

 حد پايين حد باال

 سن

ري
 كا

اده
ستف

ا
 

 42. 013.05. 095.*39.237تا2930تا20

 13.- 45.-000. 082.*290.-49تا3940تا30

 44. 045.00. 112.*59.224تا4950تا40

ري
ركا

 غي
اده

ستف
ا

  

 29تا  20
39تا30
 59تا50

.404* 

.308* 
.094 
.120 

.000

.011
.22 
.07 

.59 

.54 

 13.- 45.-000. 082. *290.- 49تا  40 39تا  30

الت
صي

تح
ري 

 كا
اده

ستف
ا

 

 ديپلم و كمتر
كارشناسي

 كارشناسي ارشد
 دكتري

-.324* 
-.455* 
-.886* 

.108 

.115 

.172 

.003

.000

.000

-.54 
-.68 
-1.22 

-.11 
-.23 
-.55 

 اردانيك
 04.- 48.-019. 111.*261.-كارشناسي ارشد

 36.- 1.02-000. 169.*692.-دكتري

 27.- 86.-000. 150.*562.-دكتريكارشناسي

 13.- 73.-005. 154.*431.- دكتريكارشناسي ارشد

كار
قه 

ساب
ري 
 كا

غير
ده 

تفا
اس

  
 5كمتر از  

11تا6
 23تا  18
 29تا  24
 و بيشتر30

.242* 

.232* 

.403* 

.568* 

.096 

.109 

.124 

.252 

.012

.034

.001

.025

.05 

.02 

.16 

.07 

.43 

.45 

.65 
1.06 

 48. 045.01. 121.*29.244تا1724تا12

  
: طبق نتايج جدول ، براي قضاوت درباره بزرگ تر و يا كوچك تـر بـودن   حصيليوضعيت ت

توان از حد باال و پايين استفاده كرد كـه بـا توجـه بـه نتـايج      ميانگين دو به دو گروه ها، مي
جدول فوق، تحصيالت دكتري داراي بيشترين استفاده مي باشـد، و پـس از آن تحصـيالت    

يكسان با كارشناسي)، تحصيالت كارشناسي (داراي استفاده كارشناسي ارشد (داراي استفاده 
يكسان با كارداني)، تحصيالت كارداني (داراي استفاده يكسان بـا ديـپلم) و نهايتـا كمتـرين     

باشد. برخالف استفاده كاري، در رابطه استفاده مربوط به كاركنان داراي تحصيالت ديپلم مي
مقاطع تحصيلي و اسـتفاده غيـر كـاري مشـاهده      با استفاده غير كاري تفاوت معناداري بين

گردد. به عبارت ديگر افراد داراي تحصيالت متفاوت نسبتا به يك ميـزان اسـتفاده غيـر    نمي
نمايند. به جز در مورد مقايسه افراد داراي تحصيالت ديپلم و كارشناسي كاري از اينترنت مي

گردد و اسـتفاده غيـر كـاري در    مي ها مشاهدهكه تفاوت معناداري در استفاده غير كاري آن
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افراد داراي تحصيالت كارشناسي بيشتر از ديپلم است. در مجموع به صورت خالصه، از نتايج 
توان نتيجه گرفت كه استفاده كاري با افزايش سطح حاصل از دو جدول در اين پرسش، مي

غيـر كـاري   تحصيالت بيشتر شده و در تحصيالت نزديك به هم مشابه است ولـي اسـتفاده   
  ارتباطي با سطح تحصيالت افراد ندارد.

بيشـترين   49تا  40و  29تا  20گردد كه رده سني طبق نتايج جدول مشاهده مي سن:
كمترين استفاده  39تا  30و نهايتا  59تا  50استفاده كاري از اينترنت و پس از آن رده سني 

كاري همان اطالعات بدست آمـده از   باشد. در زمينه استفاده غيركاري از اينترنت را دارا مي
و  29تـا   20آيد. يعني در زمينه استفاده غير كاري نيـز رده سـني   استفاده كاري بدست مي

 30و نهايتا  59تا  50بيشترين استفاده غيركاري از اينترنت و پس از آن رده سني  49تا  40
  باشد.كمترين استفاده غير كاري از اينترنت را دارا مي 39تا 

طبق نتايج مشاهده شده از جدول تفـاوت معنـاداري بـين هـيچ يـك از       بقه كار:سا
گردد. به عبارت ديگـر سـابقه كـاري عامـل تـاثير      گروه ها با استفاده كاري مشاهده نمي

سال با ساير  5گذاري بر استفاده كاري نمي باشد. از طرفي، تنها بين سابقه كار كمتر از 
سال قابل مشاهده  29تا  24سال با سابقه  17تا  12 گروه ها و همچنين بين سابقه كار

سال از ساير گروه هـا اسـتفاده غيـر كـاري بيشـتري       5است. افراد با سابقه كار كمتر از 
دارند. به عبارت ديگر افراد تازه وارد در سازمان بيشترين مصرف غيركاري از اينترنـت را  

سال استفاده غير كـاري   17تا  12 باشند. همچنين افراد داراي سابقه كاري بيندارا مي
  سال دارند.  29تا  24بيشتري نسبت به افراد با سابقه كاري بين 

تاثير گذاري متغيرهاي سـازماني و شـغلي (سـطح     7در پاسخ به فرضيه دوم جدول 
هاي شغلي) را بر نحوه استفاده از اينترنت (استفاده كاري و غير كاري) سازماني و ويژگي
  ري بررسي مي كند.در طي ساعات كا

براي پاسخگويي به بخش اول و متغير سطح سـازماني، بررسـي در دو    سطح سازماني:
) ANOVAگيرد و در هر دو قسمت، از آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه (قسمت انجام مي

شود. در قسمت اول تاثير متغير سطح سازماني (متغيـر گـروه بنـدي) بـر نحـوه      استفاده مي
از اينترنت و در قسمت دوم بر نحوه استفاده غير كاري از اينترنت در سـازمان   استفاده كاري

گيرند. متغير استفاده كاري و غيركاري به عنوان متغير وابسته كمي در مورد بررسي قرار مي
  نظر گرفته شد كه نتايج آن در جداول زير قابل مشاهده است.
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مجموع
 df مربعات

ميانگين
 معناداري F مربعات
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 ) بررسي سطح سازماني بر نحوه استفاده8جدول 
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گـردد كـه مـديران داراي    طبق نتايج جدول و با مشاهده حد باال و پايين مشـخص مـي  
باشـند. همچنـين   بيشترين استفاده كاري و كارمندان داراي كمترين استفاده كاري مـي 

سرپرست با كارشناس مسئول، كارشناس مسـئول بـا   سطوح نزديك (مدير با سرپرست، 
  باشند. كارشناس، كارشناس با كارمند) داراي استفاده همگن مي

گـردد كـه ميـزان اسـتفاده غيـر كـاري       در رابطه با استفاده غير كاري، مشخص مـي 
مديران و سرپرستان از ساير سطوح سازماني بيشتر بـوده و بـا پـايين رفـتن سـطوح در      

ازمان از ميزان استفاده غير كاري كاسته شده است. به صـورت كلـي بـا    سلسله مراتب س
توان نتيجه گرفت مديران بيشترين حد استفاده غير كاري از اينترنت توجه به جدول مي

باشـند. همچنـين بـه    در سازمان و كارمندان كمترين حد استفاده غير كاري را دارا مـي 
ـ    ه يـك ميـزان و كارشناسـان مسـئول،     صورت تقريبي مديران، معـاونين و سرپرسـتان ب

  كارشناسان و كارمندان به يك ميزان استفاده غير كاري از اينترنت دارند.
براي پاسخگويي به بخش دوم و متغير ويژگي هاي شغلي، بايد خاطر  ويژگي شغل:

هاي متنـوع سـعي در شناسـايي    هاي شغل، با پرسشنشان كرد كه در پرسشنامه ويژگي
ي و مشاغل پيچيده انجام گرفت، پس از معكـوس نمـودن دو سـوال    مشاغل ساده تكرار

اول اين پرسشنامه، نهايتا براي هـر يـك از كاركنـان، ميـانگين ويژگـي شـغل محاسـبه        
) و چنانچـه  1باشد شغل ساده و تكراري (گروه  3تا  1گرديد. چنانچه عدد ميانگين بين 

واهد شد. پـس از ايـن تقسـيم    ) در نظر گرفته خ2باشد شغل پيچيده (گروه  5تا  3بين 
بندي، براي پاسخگويي به ايـن فرضـيه، از آزمـون آمـاري مقايسـه ميـانگين دو جامعـه        
استفاده خواهد شد. براي انجام اين كار ابتدا متغير اسـتفاده كـاري را بـه عنـوان متغيـر      

هـاي سـاده و پيچيـده) در نظـر     آزمون و متغير نوع شغل به عنوان متغير گروهي (شغل
  ه مي شود. نتايج آزمون در ادامه قابل مشاهده است.گرفت
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  ) بررسي متغير نوع شغل بر نحوه استفاده9جدو ل 
 

 
آزمون برابري واريانس

 نتيجه  آزمون t لوين

نحوه متغير
 t dfمعتاداري F استفاده

معنا داري 
(دو دنباله)

انحراف 
 معيار

خطاي 
 معيار

فاصله  95%
  اطمينان

 باالپايين  

 
 
نوع 
شغل
 
 
 

استفاده 
302.-581.- 071. 441.- 6.239254.038.000- 014. 6.089 كاري

تفاوت بين 
گروه ها 

داردوجود 

استفاده 
105.-402.- 075. 253.- 3.363235.312.001- 16.031.000غير كاري

تفاوت بين 
گروه ها 

داردوجود 
  

آزمون تساوي ميانگين با فرض عدم  Sigهمانگونه كه از نتايج جدول مشاهده مي گردد، 
درصد است و ادعاي عدم تساوي ميانگين اسـتفاده كـاري و    5تساوي واريانس، كمتر از 

شـود. بـه   درصـد پذيرفتـه مـي    5غير كاري در مشاغل ساده و پيچيده در سطح خطاي 
توان گفت، ميـانگين اسـتفاده كـاري و غيـر كـاري در مشـاغل سـاده و        عبارت ديگر مي

-برابر نيست و اين استفاده در اين دو گروه شغلي متفاوت است. در نتيجـه مـي  پيچيده 

هاي شغل بر متغير اسـتفاده كـاري و غيـر كـاري تاثيرگـذار      توان گفت كه متغير ويژگي
  است. لذا در مجموع نتايج فرضيات بدست آمده را مي توان در جدول زير مشاهده كرد.

  بحث و نتيجه گيري
ديد توسعه فناوري هاي مبتني بر وب و لزوم استفاده از آن ها در همانگونه كه مطرح گر

هاي جديدي در سازمان گرديده اسـت. نحـوه بهـره    سازمان باعث به وجود آمدن چالش
گيري اينترنت توسط كاركنان در سازمان و اثرات دو جانبه اي كه اين بهره گيـري مـي   

يوسته مـديران را درگيـر تصـميم    تواند بر بهره وري سازمان بگذارد؛ موضوعي است كه پ
گيري در مورد چگونگي استفاده از اينترنت، محدوديت هاي استفاده، ساعات اسـتفاده و  
ساير پرسش هاي مشابه نموده است. لـذا مـديران جهـت مـديريت مناسـب كاركنـان و       
شناخت چگونگي بهره گيري از اينترنت در سازمان، نياز به شناخت و درك عميق نحـوه  

ري كاركنان از اينترنت طي ساعات كاري دارند و اين شناخت آن هـا را در بكـار   بهره گي
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بردن سياست هاي مناسب جهت مديريت بهره ورانه ياري خواهد كرد. به همين جهـت،  
اين تحقيق در پي بررسي و شناخت چگونگي اسـتفاده از اينترنـت بـه لحـاظ ماهيـت و      

نان مي باشـد. بـراي دسـتيابي بـه ايـن      زمان استفاده در طي ساعات كاري در بين كارك
مقصود پرسشنامه اي حاوي سواالتي در مـورد چگـونگي و ميـزان اسـتفاده كاركنـان و      
مديران از اينترنت در بين كاركنان دولتي شهر مشـهد توزيـع گرديـد و تعـداد مناسـب      

هاي ايـن تحقيـق عـدم امكـان     جهت بررسي هاي آماري اخذ گرديد. يكي از محدوديت
هاي موجود در سرور به دليل نامعلوم بودن جامعه آماري مي باشد، كه به دادهدسترسي 

هـا بـه   هاي خود اظهاري استفاده گردد؛ اما خوداظهارياين محدوديت سبب شد از داده
هـاي  دليل محرمانه بودن نام كاركنان قابليت اتكا دارد. همچنين يكي ديگر از محدوديت

از نظر وظايف و تحليل در ايـن رابطـه بـوده     سازماناين تحقيق عدم امكان دسته بندي 
است كه با توجه به حجم باالي نمونه و نامحدود بودن جامعـه در ايـن تحقيـق قابليـت     

  گردد در تحقيقات آتي اين مهم مد نظر قرارگيرد.سنجش را نداشته و پيشنهاد مي
  به صورت كلي يافته هاي اين تحقيق نشان داد:

  ساعت در روز از اينترنت در محيط كاري  3تا  2متوسط هر كدام در حدود كاركنان به طور
  استفاده مي نمايند.

  نيمي از اين زمان استفاده كاري و نيمي را به پيگيري امور و عالقمنديهاي شخصي
  اختصاص مي دهند.

 .بيشتر با موبايل و تبلت شخصي از اينترنت استفاده مينمايند 

 كنند.روز بيش از دو بار از اينترنت استفاده مي بيش از نيمي از كاركنان در 

  سن بر هر دو نوع استفاده كاري و غير كاري تاثيرگذار است. هر چه سن كمتر باشد استفاده
 كاري و غير كاري بيشتر مي شود.

  جنسيت بر هيچ يك از استفاده كاري و غير كاري تاثيرگذار نيست. به عبارتي تفاوتي بين
 اده كاركنان مرد و زن وجود ندارد.نحوه و ميزان استف

  .وضعيت تحصيلي بر استفاده كاري تاثير گذار است و بر استفاده غير كاري تاثير گذار نيست
 هر چه سطح تحصيالت باالتر رود استفاده كاري بيشتر خواهد شد.

 د سابقه كار بر استفاده كاري تاثيرگذار نيست و بر استفاده غير كاري تاثيرگذار است. افرا
داراي سابقه كاري كمتر بيشترين استفاده غير كاري را دارند. به عبارت ديگر رابطه سابقه 

 كار و استفاده غير كاري معكوس مي باشد.
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  سطح سازماني بر هر دو نوع استفاده كاري و غير كاري تاثيرگذار است. مديران بيشترين
مي باشند. به عبارت ديگر هر چه  استفاده كاري و غير كاري از اينترنت را در محيط كار دارا

سطح سازماني افزايش مي يابداستفاده از اينترنت هم كاري و هم غير كاري افزايش مي 
 يابد.

  ويژگي هاي شغلي بر هر دو نوع استفاده كاري و غير كاري تاثيرگذار است. افراد داراي
بت به مشاغل مشاغل پيچيده تر هم استفاده كاري و هم استفاده غير كاري بيشتري نس

  ساده دارند.
  

طبق نتايج بدست آمده از نتيجه اين پرسشنامه ها مشخص گرديد كه بـيش از نيمـي از   
كاركنان در روز بيش از دو بار از اينترنت استفاده مـي كننـد و ايـن اسـتفاده بيشـتر در      
منزل و محيط كار مي باشد. اين آمار نشان مـي دهـد كـه درصـد اسـتفاده كاركنـان از       

نت به صورت چشمگيري افزايش يافته و چنانچه مديريت بخواهد موانعي را جهـت  اينتر
استفاده از اينترنت در سازمان قائل شود بايد رويكـرد مناسـبي اتخـاذ نمايـد. همچنـين      

ساعت در ماه را صرف اينترنت مي كنند كـه ايـن    70كاركنان به صورت ميانگين حدود 
توانـد نتـايج مثبـت چشـمگيري بـراي       مهم چنانچه در مسير درست هدايت شـود مـي  

سازمان داشته باشد و حتي مي تواند جايگزين بسياري از آموزش هاي ضـمن خـدمت و   
يا استفاده در جهت تجارت الكترونيك براي سازمان گردد. از طرفـي مشـاهده شـد كـه     

ساعت در روز يعني حدود نيمي از روز را در اينترنـت   10برخي از كاركنان حتي حدود 
ذرانند كه در صورتي كه اين كاركنان درست هدايت نشوند مي توانـد سـبب هـدر    مي گ

سـاعت   4در صد افراد در روز بيش از  13رفت نيروي انساني در سازمان گردد. از طرفي 
را در اينترنت سپري مي كنند كه اين آمار نشان از مـوقعيتي دارد كـه چنانچـه درسـت     

نقطه قوتي براي سازمان محسـوب گـردد.    توسط مديريت سياست گذاري شود مي تواند
سـاعت در هفتـه از    10درصد افراد كمتـر از   80همچنين طبق تحقيق محققين حدود 

درصـد   2سـاعت و حـدود    30تـا   10درصد بـين   18اينترنت استفاده مي كنند، حدود 
ساعت از اينترنت در طـول يـك هفتـه اسـتفاده مـي نماينـد (محمـدي و         30بيشتر از 

) كه اين نشان دهنده افزايش روند اسـتفاده از اينترنـت در ايـران مـي     1392همكاران، 
  باشد.
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ساعت از زمان خـود   3تا  1درصد از كاركنان بين  74پس از آن مشاهده گرديد كه 
را در طي ساعات كاري در سازمان صرف اينترنت مي كنند و درصد بـااليي از كاركنـان   

گيرد كه ها صورت ميوبايل و تبلت شخصي آنبيان كرده اند كه اين استفاده از طريق م
  چنانچه اين استفاده در جهت هاي كاري هدايت شود براي سازمان مزيت خواهد بود.

طبق نتايجي كه در ادامه براي بررسي ريز مصرف اينترنت كاركنان در طـي سـاعات   
د درصد از كاركنان زمان خو 45ساعت  1اداري بدست آمد مشاهده گرديد كه در حدود 

 30درصد صـرف انجـام فعاليـت هـاي شخصـي،       51را در سازمان صرف مطالعه اخبار، 
درصد صـرف شـبكه   35درصد وب گردي پراكنده در جهت موضوعات مورد عالقه خود، 

 42درصد در جهـت جسـتجوي اطالعـات و دانـش كـاري،       43هاي اجتماعي شخصي، 
اجتماعي و ايميل هاي درصد شبكه هاي  38درصد وب گردي مطابق با نيازهاي شغلي، 

درصـد فعاليـت هـاي كـاري تحـت وب مـي        41كاري مرتبط با حرفه تخصصي خـود و  
نمايند. در حالي كه مطالعات نشان داده است كه بيشترين و برجسته ترين ارتباطات در 

) اسـتفاده از آن  2003محيط كاري ارتباطات از طريق پست الكترونيك اسـت (مييـرز،   
) تا نزديك به يك چهـارم روز (فـرازي،   2003ر هر روز (وان ويز، دقيقه د 90تا  50بين 

) تخمين زده شده است؛ كه اين نشان دهنده استفاده باال از پست الكترونيكي در 1996
كشورهاي غربي و برعكس استفاده از ايميل در رده هاي بعدي استفاده در كشـور ايـران   

  مي باشد.
بااليي از كاركنان فعاليـت هـاي تكـراري و    همچنين نتايج نشان مي دهد كه درصد 

شان به صورت استاندارد و طبق ضـابطه و قـانون   روزمره انجام مي دهند و وظايف شغلي
طرح ريزي شده است و نياز اندكي به خالقيت، نوآوري و ارائه پيشنهادات و حل مسـائل  

سـازمان هـاي    سازماني در حوزه كاري خود دارند، كه با توجه به انجام ايـن مطالعـه در  
  ها، اين نتايج دور از ذهن نبود.دولتي و ساختار مشخص آن

با توجه به اينكه نيمي از استفاده از اينترنـت در سـازمان توسـط كاركنـان اسـتفاده      
ها كاري و نيمي استفاده غير كاري بوده است، سازمان ها مي توانند با توجه به استراتژي

راف بر اين موضوع سياست مناسـب بهـره گيـري از    و نيازهاي سازماني شان، با وجود اش
اينترنت را براي سازمان خود پياده نمايند. چنانچه سازماني به حضور فيزيكي افراد توجه 

تواند امكان استفاده از اينترنت را بدون محـدوديت بـراي   و نياز بيشتري داشته باشد، مي
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اده كاري خواهد بود بر نيازهـاي  كاركنان فراهم آورد و با اين درك كه نيمي از اين استف
سازمان خود فائق آيد. در برخي موارد كه سازمان توجه و تمركـز خـاص كاركنـان را در    
سازمان خواستار است شايد اين استراتژي با توجه به اين نتيجه جواب ندهـد و سـازمان   

هايي براي استفاده از اينترنت طي ساعات خاص و با محـدوديت هـاي خـاص    محدوديت
ئل شود. استفاده غير كاري در مطالعات با نام هاي مختلفـي عنـوان گرديـده اسـت. از     قا

جمله سايبرلوفينگ، سايبراسلكينگ، كج رفتاري سايبري، پرسـه زن اينترنتيـف گشـت    
زني بي حاصل در اينترنت كه همانگونه كه از نتايج مطالعات مشاهده مي گـردد بيشـتر   

نامطلوب اينترنت پرداخته اند. اطالع از دسترسـي  مطالعات به بررسي رفتارهاي منفي و 
آسان به اينترنت، شرايط محيطي و سبك رفتاري شخصي همگي از داليل اين رفتار مي 

) همچنـين كسـالت و ماللـت بـر اسـتفاده نـامطلوب از       2001باشند (فيچلـي و الووي،  
  ).2007اينترنت تاثيرگذار است (استين و همكاران، 

ثيرگذاري متغير سن بر استفاده كـاري و غيـر كـاري مشـاهده     طبق نتايجي كه از تا
گردد، هرچه سن كاركنان كمتر باشد هم استفاده كاري و هم استفاده غير كـاري آن  مي

ها بيشتر خواهد شد. اين نتيجه مي تواند با توجه به رده سني كه بيشترين اين استفاده 
كـه مـي توانـد بـا توجـه بـه       سال بوده است توجيـه شـود    29تا  20را داراست كه سن 

تغييرات نسل جديد و استفاده بيشتر اين نسل از تكنولوژي بيان گـردد. كاركنـان داراي   
كننـد و بيشـتر بـه وسـايل     اين سن از فناوري و باالخص اينترنـت بيشـتر اسـتفاده مـي    

 الكترونيكي وابستگي دارند و همچنين توانايي استفاده از آن ها را نيز بيشتر از نسل هاي
گذشته دارا هستند، لذا اين نتيجه نيز دور از ذهن به نظر نمي رسيد. برخي از مطالعـات  

باشد؛ ازجملـه مطالعـه   داراي نتايج همسو و برخي داراي نتايج ناهمسو با اين مطالعه مي
اي نشان داده است كه سن داراي ارتباط منفي با نگرش و استفاده از اينترنت مي باشـد  

  ) كه اين نتيجه با نتيجه مطالعه حاضر همسو مي باشد.2014، (آندرسن و همكاران
يكي از نتايج قابل توجه اين مطالعه عدم وجود تفاوت در استفاده كاري و غير كـاري  

باشد. طبق اين بخش از نتايج زن بـودن يـا   از اينترنت در بين جنسيت هاي مختلف مي
باشـد و ميـزان و نـوع    رنـت نمـي  مرد بودن دليلي بر استفاده مطلوب و نـامطلوب از اينت 

-اي نشان دادهاستفاده از اينترنت در سازمان به ساير متغير ها وابسته خواهدبود. مطالعه

است كه جنسيت مرد داراي ارتباط مثبت با استفاده از اينترنـت مـي باشـد (آندرسـن و     
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  ) كه اين نتيجه با نتيجه مطالعه حاضر ناهمسو مي باشد.2014همكاران، 
دهد كه هر چه تحصيالت بـاالتر باشـد اسـتفاده    حاصل از تحصيالت نشان مينتايج 

كاري بيشتر خواهد شد. مي توان از اين نتيجه اين را استنباط كرد كه افراد با تحصيالت 
بيشتر براي حل چالش ها و مسائل سازماني و ايجاد راهكارهاي بهتر در محيط كاريشان 

تواند عاملي در جهت باال كنند و تحصيالت ميمي از اينترنت و در جهت مطلوب استفاده
بردن استفاده هر چه بهينه تر از اينترنت گردد. همچنين متغير تحصـيالت بـا اسـتفاده    
غير كاري ارتباطي ندارد و اين عامل نمي تواند بر كمتر و يـا بيشـتر اسـتفاده كـردن از     

ي نشـان داده اسـت كـه    اينترنت در جهت نامطلوب در محيط كار موثر باشـد. مطالعـه ا  
) 2014تحصيالت با استفاده از اينترنت داراي ارتباط مثبت است (آندرسن و همكـاران،  

كه اين نتيجه گيري با بخشي از نتيجه گيري مطالعه حاضر همسو و با بخشـي ناهمسـو   
  مي باشد.

 در رابطه با متغير سابقه كاري مشاهده گرديد كه سابقه كار بر استفاده كاري تاثيري
ندارد و بر استفاده غير كاري موثر است و اين تاثيرگذاري به اين شكل است كه هر چـه  

تواند به دليل تـازه  سابقه كاري كمتر باشد استفاده غير كاري بيشتر است. اين نتيجه مي
وارد بودن كاركنان در محيط كار و عدم وابسـتگي بـه شـغل باشـد و همچنـين عجـين       

و عدم وفاداري و مسئوليت پـذيري بـه دليـل تـازه وارد      نشدن كاركنان به شغل مربوطه
بودن در سازمان ايجاد شود. همچنين مي توان گفت افرادي كه سال ها در محـيط كـار   
فعاليت مي كنند بيشتر مسائل سازمان را مسائل خود مي داننـد و كمتـر اسـتفاده غيـر     

يشتر به چنـين عـواملي   كاري در سازمان و در محيط كار مي نمايند. اما براي اطمينان ب
هاي  هايي در رابطه با كاركناني كه در سالگردد جهت تحقيقات آتي بررسيپيشنهاد مي

اوليه خدمتشان هستند انجام گيرد كه نسبت به كاركنان بـا سـابقه بيشـتر چـه ميـزان      
وفاداري، تعهد، عجين شدگي و وابستگي به شغل و سازمان خود دارند و تحقيقي در اين 

ه آيا طي گذر از نسل ها، نسل هاي جوان و امروزي وابستگي هـاي كمتـري بـه    رابطه ك
شغل در هر سازماني دارند، انجام گردد. بي شك انجام چنين مطالعاتي مديران و رهبران 
سازمان را با رويكرد جديدي از شيوه هاي استخدام، ارزيابي، ارتقا، جانشين پـروري و ...  

  مواجه خواهد ساخت.
طح سازماني كه بيان گرديد مديران بيشترين استفاده كاري و غير كاري در متغير س
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از اينترنت را در سازمان دارند، مي توان اين نتيجه را استنباط كرد كه عوامل ديگري جز 
تواند اين استفاده را تعيين كند. مديران در سازمان افرادي هستند كه سطح سازماني مي

ا از اينترنت اعمال مـي شـود و آن هـا راحـت تـرين      كمترين كنترل براي استفاده آن ه
دسترسي ها را بدون محدوديت به اينترنت در سازمان دارند. لذا به نظر مي رسـد دليـل   
نتيجه اين بخش مي تواند چنين عـواملي باشـد. در نتيجـه پيشـنهاد مـي شـود جهـت        

اينترنت در تحقيقات آتي بررسي گردد كه ميزان كنترل سازماني و دسترسي نامحدود از 
بين كاركنان چگونه مي تواند مصرف آن ها از اينترنت و چگونگي اين استفاده را تعيـين  

  نمايد.
در متغير ويژگي هاي شغلي كه بيان گرديد مشاغل پيچيـده تـر بيشـترين اسـتفاده     

توان چنين اسـتنباط كـرد   باشند، ميكاري و غير كاري را از اينترنت در سازمان دارا مي
نه استفاده كاري، مشاغل پيچيده بالطبع نياز بيشتري به استفاده از منابع بـه  كه در زمي

روز و طبعا استفاده از اينترنت را دارند و اين نتيجه قابل پيش بيني مي نمود، از طرفـي  
اين مشاغل مي تواند در هنگام استفاده بيشتر از اينترنت در جهت مصارف كـاري دچـار   

و لذا استفاده غير كاري از اينترنت در بين اين مشاغل نيز  پرسه زني هاي اينترنتي گردد
گردد. در نتيجه به عنوان پيشنهادي ديگر براي تحقيقات آتي توصيه مي گردد بيشتر مي

كه سطح سايبرلوفينگ و ساير اقسـام اسـتفاده هـاي نـامطلوب از اينترنـت در مشـاغل       
ده گرديد يكـي از متغيرهـاي   پيچيده و داليل آن بررسي گردد. در بررسي ادبيات مشاه

اثرگذار ديگر بر نحوه بهره گيري مي تواند ماهيت شغل اعم از صـف و سـتاد باشـد كـه     
  شود در تحقيقات آتي اين متغير مورد بررسي قرار گيرد.پيشنهاد مي
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