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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (53 پیاپی) 8 شوارة دوم، دورة نهن، سال

 111ـ  111، صفحات 1531 زهستاى

 نور پیام دانشگاه اساتید آمادگی میسان بررسی
 الکترونیکی آموزش از استفاده منظور به

 
  *راد رضايي مجتبي

 اسالهی، آزاد دانشگاه هازندراى، تحقیقات و علوم واحد تربیتی، علوم گروه
 ایراى هازندراى،

 
 چکیده
 تِ اؾتازاى آهازگی هیعاى تطضؾی ّسف تا حاضط پػٍّف

 ـ یاززّی فطآیٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ اظ اؾتفازُ هٌظَض

 ؾال زض( یاتی ظهیٌِ) پیوایكی تَنیفی ضٍـ تا یازگیطی

 ػضَ اؾاتیس اظ ًفط 140 اظ آهاضی خاهؼِ. قس اًدام 1389

 قسُ تكىیل هاظًسضاى اؾتاى ًَض پیام زاًكگاُ ػلوی ّیأت

 خسٍل اظ اؾتفازُ تا ًفط 103 تؼساز خاهؼِ ایي اظ وِ اؾت

 اًتراب ًوًَِ ػٌَاى تِ تهازفی نَضت تِ هَضگاى ـ وطخؿی

 هَضز ؾاذتِ هحمك پطؾكٌاهِ ّا زازُ آٍضی خوغ تطای. قسًس

 اؾتازاى لضاٍت اظ ضٍایی تؼییي هٌظَض تِ. گطفت لطاض اؾتفازُ

 عطیك اظ پطؾكٌاهِ پایایی هیعاى ٍ قس اؾتفازُ ضقتِ ایي

 تحلیل ٍ تدعیِ. گكت حانل 80/0هؼازل وطًٍثاخ آلفای

 ٍاضیاًؽ ،ّای آظهَى) اؾتٌثاعی ٍ تَنیفی آهاض تا ّا زازُ

 هیعاى وِ زاز ًكاى حانل ًتایح. گطفت اًدام( عطفِ یه

 ٍ اؾاتیس تَؾظ الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ اظ اؾتفازُ

 هیعاى ٍ ّا هحیظ ایي تا واض تطای آًْا زاًف هیعاى

 تطای آًاى هْاضت هیعاى هتَؾظ، هحیظ ایي تِ قاى زؾتطؾی

 تِ قاى ًگطـ ٍ اػتماز هیعاى ٍ پاییي هحیظ ایي تا واض

 ـ یاززّی فطآیٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ تطز اثطتركی

 تاالؾت یازگیطی

 یاززّی فطآیٌس الىتطًٍیىی، آهَظـ :کلیدی واشگاى

 الىتطًٍیىی، یازگیطی ضایاًِ، تط هثتٌی آهَظـ یازگیطی،

آهَظقی تىٌَلَغی

 

΄

 

 ضاز  هدتثی ضضایی نویسنده هسؤول: *

 21/6/91پصیطـ:    1/1/91 ٍنَل:
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 111 / ... نور پیام دانشگاه اساتید آهادگی هیساى بررسی

  مقدمه
 زض ؾطػت تا ػلن آى زض وِ اؾت زًیایی اهطٍظ، زًیای

 تا زاًف ازغام تِ ًیاظ آى، پی زض ٍ اؾت گؿتطـ حال

. قَز هی احؿاؼ پیف اظ تیف خسیس ّای حطفِ ٍ ّا هْاضت

 قَز، آهیرتِ فؼلی آهَظقی فطایٌسّای تا فٌاٍضی اگط

 شٍفي،) وٌس ایفا ّای هحیظ زض ضا هؤثطی ًمف تَاًس هی

 خولِ اظ گؿتطزُ اضتثاعی ّای قثىِ پیسایف(. 1383

 تاػث پیكطفتِ آهَظقی اهىاًات ٍ اتعاض وٌاض زض ایٌتطًت،

 وطزُ فطاّن ضا اهىاى ایي قسُ، آهَظقی ّای ضٍـ زض تحَل

 ًماط زض ضا ػلن خَیٌسگاى اظ ٍؾیؼی گؿتطُ تتَاى تا اؾت

 قثىِ پَقف تحت ًعزیه ٍ زٍض فَانل اظ ٍ هرتلف

 تِ ًیاظ تسٍى ؾٌتی، هتفاٍت ّای ضٍـ تا ٍ زضآٍضز آهَظقی

 ٍ ػلوی ّای آهَظـ حضَضی، ّای والؼ زض قطوت

 ًَیي آهَظقی ضٍـ ایي. آٍضز زض اخطا هطحلِ تِ ضا ترههی

 ػٌَاى تِ  قَز، هی یاز الىتطًٍیىی آهَظـ تِ آى اظ وِ

 ٍ اؾت هغطح اهطٍظ زًیای زض آهَظقی ضٍـ تطیي پیكطفتِ

 ایٌتطًتی، ّای قثىِ هاًٌس پیكطفتِ ّای فٌاٍضی اًَاع اظ

. تطز هی تْطُ غیطُ ٍ زاًف هسیطیت  اعالػاتی، ّای تاًه

 آًچِ ّا، گفتِ ایي ّوِ اظ ًظط نطف(. )

 افعایف ٍ اضتثاعات تَاًایی ٍ ؾطػت اؾت، وطزُ تغییط

. اؾت اعالػات اظ اؾتفازُ ٍ زضیافت اضؾال، ظطفیت

 ٍ ظهاى هیاى هَخَز فانلِ پطوطزى تطای ها تَاًایی ّوچٌیي

 قسُ تحَل زؾترَـ ًیع آهَظقی اّساف خْت زض هىاى

 ًظط تِ وٌٌسُ ًگطاى ٍ خالة حسٍزی تا وِ آًچِ. اؾت

 ایي واضتطز چگًَگی زضتاضُ ها آگاّی وِ اؾت ایي ضؾس هی

) اؾت ًاچیع تؿیاض یازگیطی اهط تؿْیل تطای ضؾاًِ

 تسضیؽ، ٍ یازگیطی ویفیت تطزى تاال ّا، زاًكگاُ زض(. 

 همهَز، ایي تِ ًیل تطای. اؾت تَزُ هْن هؿائل اظ ّوَاضُ

 ٍ تسضیؽ فؼالیت پكتیثاًی تطای فٌاٍضی اظ گطفتي ووه

 اثطگصاض تَاًس هی هَخَز ّای واؾتی تِ تَخِ تا یازگیطی

 قىلی تِ ّا زاًكگاُ آهَظقی ؾیؿؿتن حاضط، حال زض. تاقس

 اؾتازاى تِ ّویكگی زؾتطؾی لاتلیت زاًكدَیاى وِ اؾت

 تِ ًیاظ وِ ظهاى ّط تَاًٌس ًوی زاًكدَیاى. ًساضًس ضا

 گطفتِ لطاض آهَظـ هَضز زاضًس، ضا ذانی  ظهیٌِ زض یازگیطی

 ؾیؿتن تِ تَخِ تا. آٍضًس زؾت تِ ضا ذَز ؾؤاالت پاؾد یا

 تالی ؾغح یه زض آهَظقی اًفؼاالت ٍ فؼل هَخَز آهَظقی

 هیاى تلفیمی ّیچ. () قًَس ًوی تمَیت ٍ هاًسُ

 ٍ گیطز ًوی نَضت افطاز تیطًٍی هحیظ ٍ والؼ ّای آهَذتِ

 زضؼ والؼ تِ هؼغَف زاًكدَیاى یازگیطی ّای هَلؼیت

 تِ ًیاظ زلیل تِ ّا ضقتِ تطذی هَضز زض هؿألِ ایي. اؾت

 ػولیاتی ٍ هیساًی نَضت تِ ّا آهَظـ اضائِ تاالی حدن

 لعٍم ٍ ّا ضقتِ تؼضی تٌَع. وٌس هی پیسا تیكتطی ًوَز

 تِ ًیل تطای آًْا تا هطتثظ ّای آهَظُ زض تؼاهل ٍ تَزى یىؿَ

 آهَظقی هحتَای وِ لاتلیتی ّوچٌیي وكَض، تَؾؼِ اّساف

 ًكاى ذَز اظ ػولی والؾی، نَضت تِ ّا ضقتِ تطذی زض

 زض ّوچٌیي(. ) زٌّس هی

 زضٍؼ اضائِ تطای خعٍات تْیِ ؾیؿتن اظ ّا زاًكگاُ اوثط

 ٍ اؾتازاى ٍلت وِ زاًین هی وِ حالی زض.  گطزز هی اؾتفازُ

 نطف ٍلت ایي ّوچٌاى اها گطاًثْاؾت، تؿیاض زاًكدَیاى

 قَز هی آًْا ًَقتي تا اهتحاًی هٌاتغ ٍ خعٍات تىثیط ٍ تْیِ

 اهىاى اظ زاًكدَیاى ٍ( )

 حال زض. ًیؿتٌس تْطهٌس ذَز اؾاتیس تا غیطحضَضی هكاٍضُ

 اضظیاتی تِ اًفطازی نَضت تِ تَاًٌس ًوی اؾتازاى حاضط،

 ًیاظ هَضز هفاّین ٍ تپطزاظًس ذال ای ظهیٌِ زض زاًكدَیاى

 ترتِ ووه تِ پیَؾتِ اؾاتیس. زٌّس اًتمال اٍ تِ ضا فطز ّط

 وٌٌس هی هٌتمل زاًكدَیاى تِ ضا آهَظقی هْن هفاّین ؾیاُ،

 ّای ضٍـ(. )

 ؾطػت تِ ضا زاًكدَیاى ًیاظ هَضز اعالػات هَخَز آهَظقی

 زاًكدَیاى گًَاگَى قطایظ تطای ٍ گصاضز ًوی آًْا اذتیاض زض

 اًگیعُ ایداز وافی اًساظُ تِ تَاًس ًوی ًثَزُ، پصیط اًؼغاف

 وِ زاضًس ًیاظ ّایی تىٌیه زاًكدَیاى(. ) ًوایس

 الظم ّای ضاٌّوایی ٍ وٌس ووه آًاى تِ زضٍؼ تْتط فْن زض

(. ) تسّس خْت آًْا تِ ٍ آٍضز فطاّن ضا

 ضٍظ تِ ٍ خْاًی خاهغ، اعالػات تِ زاًكدَیاى ّوَاضُ

 خؿتي تْطُ ًیاظ هَضز اعالػات تِ زؾتطؾی تطای. ًیاظهٌسًس

. اؾت تسیْی هَضَع یه زاًكدَیاى تَؾظ ّا فٌاٍضی اظ

 یه اعالػات تِ زؾتطؾی هیعاى افعایف زض فٌاٍضی تٌاتطایي

 تِ( . ) اؾت ًاپصیط اًىاض ضاتظ

 لثَل، لاتل ؾغح یه زض فٌاٍضی تا زاًكدَیاى آقٌایی زلیل

 هحتَاّای اًتمال تطای آهَظقی هطاوع اظ تؿیاضی اهطٍظُ

. زاضًس فٌاٍضی گطفتي ذسهت تِ زض ؾؼی ذَز آهَظقی
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 1531 زهستاى سال نهن، (،53)پیاپی  8ریسی درسی، دوره دوم، شواره  پصوهش در برناهه /111

 قاّسی( ) الىتطًٍیه آهَظـ ّای هحیظ ایداز

 اظ ٍؾیؼی هدوَػِ الىتطًٍیىی آهَظـ. هسػاؾت ایي تط

 قاهل وِ اؾت آهَظقی ّای ضٍـ ٍ واضتطزی افعاضّای ًطم

 ٍب تط هثتٌی آهَظـ ،() ضایاًِ تط هثتٌی آهَظـ

 ایي زض اها. قَز هی غیطُ ٍ هداظی زضؼ ّای والؼ ،()

 اظ هٌاؾة ٍ زضؾت اظ اؾتفازُ تِ الىتطًٍیىی آهَظـ همالِ

 آهَظقی، غیط ٍ آهَظقی افعاضّای ًطم اًَاع ایٌتطًت، ضایاًِ،

 آهَظقی( ) ّای زی ٍی زی ٍ() ّا زی ؾی اًَاع

 ؾایت ٍب آهَظقی ًَیي ّای ضؾاًِ آهَظقی، غیط ٍ

) وٌفطاًؽ ٍیسیَ ،() ٍتالي ٍ( )

 فایل ،() هداظی تحث ،(

( ) پاٍضپَیٌت ٍ( ) چت ،() نَتی

 آهَظقی ؾاظی پیازُ تطای هٌظَض، ّویي تِ. قَز هی گفتِ

 اظ تایس اؾتازاى یازگیطی، ـ یاززّی فطآیٌس زض الىتطًٍیىی

 واضتطز هیعاى ٍ زؾتطؾی هْاضت، زاًف، ًگطـ، شٌّی، ًظط

 زیگط، ػثاضت تِ. تاقٌس زاقتِ آهازگی الىتطًٍیىی آهَظـ

 تِ اؾتازاى تاًس، پٌْای ٍ تدْیعات تَزى فطاّن اظ ًظط نطف

 اظ اؾتفازُ آهازُ تایس یاززّی، فطآیٌس هْن ػضَ ػٌَاى

 هیعاى ٍ آهازگی ایي. تاقٌس الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ

 ّا هحیظ ایي ؾَز تِ آًاى تاٍض ٍ ًگطـ هْاضت، ٍ زاًف

 زض ضا آًْا واضتطز ٍ زؾتطؾی ؾغح تَاًس هی ًیع ٍ اؾت

 ضاؾتا، ّویي زض. گطزز قاهل ّا هحیظ ایي اظ فؼلی قطایظ

 ضا آًْا تَاى هی وِ اؾت قسُ اًدام ّایی پػٍّف ٍ هغالؼات

( ) الى. لطاضزاز تطضؾی هَضز ظیط قطح تِ

 ػلوى ّیأت اػضاى اؾتفازُ هیعاى پیطاهَى ذَز زضغٍّف

 اظ( ) قوالى الیٌَیع زاًكگاُ

 هْاضت هتغیطّاى تیي وِ ضؾیس ًتیدِ ایي تِ ضایاًِ،

 هؼٌازاض ضاتغِ ضایاًِ اظ اؾتفازُ تِ ًؿثت ًگطـ تا اى، ضایاًِ

 ًكاى ذَز تحمیك زض( 2004) ظٍاضوى ظاضػى. زاضز ٍخَز

 تَؾظ ایٌتطًت ٍ ضایاًِ اظ اؾتفازُ هیعاى تیي وِ اؾت زازُ

 ٍ هثثت ضاتغِ زاًكدَیاى یازگیطى  تاظزُ ٍ زاًكگاُ اؾتازاى

 وٌٌسُ اؾتفازُ اؾاتیس تا وِ زاًكدَیاًى. زاضز ٍخَز هؼٌازاض

 زیگط تِ ًؿثت ّؿتٌس، اضتثاط زض اى قثىِ اضتثاعات اظ

 اعالػات( اضتثاعٌس زض واضتط غیط اؾاتیس تا وِ) زاًكدَیاى

 پاٍضپَیٌت( ) ٍضز افعاضّاى ًطم هَضز زض تیكتطى

 زاضًس( ) ایٌتطًت ٍ() اوؿل ،()

 پػٍّكى زض( 1375) حىیوى. وٌٌس هى اؾتفازُ آًْا اظ ٍ

 اظ ػلوى ّیأت اػضاى اؾتفازُ هیعاى» ػٌَاى تحت

 هطوعى ّاى وتاتراًِ زض هَخَز اعالػات تىٌَلَغى

 زٍ زض پػٍّف ٍ آهَظـ اهط زض ظاّساى قْط زاًكگاّى

 ٍ ؾیؿتاى زاًكگاُ ٍ ظاّساى پعقىى ػلَم زاًكگاُ

 اؾتفازُ هیعاى تیكتطیي وِ ضؾیس ًتایح ایي تِ «تلَچؿتاى

 18/5 وِ اؾت ظاّساى پعقىى ػلَم زاًكگاُ تِ هطتَط

 اهط تِ هطتَط زضنس 81/5 ٍ آهَظـ اهط تِ هطتَط آى زضنس

 هیعاى تا ػلوى ضتثِ ٍ ؾٌى ّاى گطٍُ هیاى ٍ تَز پػٍّف

 زاقت ٍخَز هٌفى ّوثؿتگى اعالػات فٌاٍضى اظ اؾتفازُ

 ػلوی ّیأت اػضای ًگطـ تطضؾی زض( )  چي

 ّای فؼالیت زض هیىطٍواهپیَتط اظ اؾتفازُ تِ ًؿثت

 ضایاًِ، هالىیت ؾي، هتغیطّای وِ زضیافت تایَاى، زاًكگاّی

 تركی ثوط زض واهپیَتطی هْاضت ٍ زاًف زاًكگاّی، ؾاتمِ

 .زاضًس تأثیط واهپیَتط اظ اؾتفازُ

 تطضؾی تِ ذَز هغالؼِ زض( ) حىین

 اػضای زیسگاُ اظ الىتطًٍیىی آهَظـ هست وَتاُ ضاّىاضّای

 وِ پطزاذت اَّاظ هاهایی ٍ پطؾتاضی زاًكىسُ ػلوی ّیأت

 ّیأت اػضای زضنس 83 وِ زّس هی ًكاى تطضؾی ایي ًتایح

 آهَظقی ذسهات وٌٌسُ اضائِ افعاضّای ًطم عطاحی تِ ػلوی

 ٍ ظازُ هْسی. اًس زاقتِ اػتماز هست وَتاُ ضاّىاض ػٌَاى تِ

 هیعاى تطضضؾی» ػٌَاى تا ذَز پػٍّف زض( 1389) ّوىاضاى

 تطای پعقىی ػلَم ّای زاًكگاُ ػلوی ّیأت اػضای آهازگی

 «یازگیطی ٍ یاززّی فطایٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ واضتطز

 تِ ظیازی حس تا گَیاى پاؾد وِ یافتٌس زؾت ًتیدِ ایي تِ

 یاززّی فطایٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ اثطتركی

 وِ گَیاًی پاؾد ّوچٌیي. اًس تَزُ هؼتمس ، یازگیطی ـ

 ؾایط تِ ًؿثت زاقتٌس، وكَض اظ ذاضج هغالؼاتی فطنت

 هؼتمس الىتطًٍیىی آهَظـ تركی اثط تِ وِ گَیاًی پاؾد

 هحیظ ایي ظهیٌِ زض تیكتطی هْاضت ٍ زاًف زاضای تَزًس،

 اؾتفازُ تیكتط الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ اظ تَزُ،

 ٍ ًظطی پػٍّكی زض( ) لیا.  اًس وطزُ

 اظ ًفط 168 ٍ اؾتازاى اظ ًفط 30 ضٍی تط پیوایكی

 ذَزواضآهسی قسُ، زضن اضظـ تطضؾی تِ زاًكدَیاى،

 ٍ ضفتاضی توایل ضضایت، قسُ، زضن لصت احؿاؼ ضایاًِ،
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 تِ ًؿثت ًگطـ ضٍی ای ضؾاًِ چٌس ّای زؾتَضالؼول

 زاز ًكاى ًتایح. پطزاذتٌس الىتطًٍیىی یازگیطی ّای ؾیؿتن

 تَؾظ الىتطًٍیىی یازگیطی اؾتفازُ تطای ضفتاضی توایل وِ

 تأثیط تحت ذَزواضآهسی ٍ قسُ زضن ؾَزهٌسی

 ًؿثت هثثتی تطزاقت زاًكدَیاى ٍ اؾتساى ٍ گیطز لطاضهی

 تا. زاضًس الىتطًٍیىی یازگیطی ّای ؾیؿتن اظ اؾتفازُ تِ

 حاضط همالِ زض وِ اؾت قسُ ؾؼی فَق، هَاضز تِ تَخِ

 .قَز اضائِ ؾؤال ایي تطای پاؾری

 پژوهش روش
. اؾت پیوایكی ًَع اظ تَنیفی حاضط، پػٍّف ضٍـ

 ّیأت ػضَ اؾاتیس اظ ًفط 140 اظ هتكىل آهاضی خاهؼِ

 ایي اظ وِ تَز هاظًسضاى اؾتاى ًَض پیام زاًكگاُ ػلوی

 ـ وطخؿی خسٍل اظ اؾتفازُ تا ًفط 103 تؼساز خاهؼِ،

. قسًس اًتراب ًوًَِ ػٌَاى تِ تهازفی نَضت تِ  هَضگاى

 هحمك پطؾكٌاهِ اظ ّا زازُ آٍضی خوغ تطای تحمیك ایي زض

 تِ. قس اؾتفازُ( ؾؤال 6 ػاهل ّط) ؾؤال 30 تِ ؾاذتِ

 هَضز ضقتِ ایي اؾتازاى لضاٍت ضٍایی، تؼییي هٌظَض

 عطیك اظ پطؾكٌاهِ پایایی هیعاى ٍ گطفت لطاض اؾتفازُ

 تحلیل ٍ تدعیِ. گطزیس حانل  80/0هؼازل وطًٍثاخ آلفای

 ٍاضیاًؽ ،  ّای آظهَى) اؾتٌثاعی ٍ تَنیفی آهاض تا ّا زازُ

 .قس اًدام( عطفِ یه

  هاي پژوهش يافته
 هٌظَض تِ اؾاتیس آهازگی هیعاى تَنیفی تطضؾی

 :الىتطًٍیىی آهَظـ اظ اؾتفازُ

 هٌظَض تِ اؾاتیس آهازگی هیعاى ػَاهل اظ یه ّط

 پطؾكٌاهِ زض ؾؤال 6 تَؾظ الىتطًٍیىی آهَظـ اظ اؾتفازُ

 ؾؤال ّط تِ پاؾد زض آظهَزًی وِ اؾت قسُ گیطی اًساظُ

 اظ یه ّط لصا. وٌس اذتیاض ضا 5 تا 0 اظ اهتیاظی تَاًؿت هی

 الىتطًٍیىی آهَظـ ػَاهل ≤ 30 نَضت تِ تَاًس هی ػَاهل

 ذَز ٍ هٌفی ًظط ًكاًگط 3 ظیط اهتیاظ وِ آًدا اظ. تاقس 0 ≤

 هیعاى زٌّسُ ًكاى 3 تاالی ٍ ًظط تی یا هوتٌغ ًظط 3 اهتیاظ

 6 اظ ًظطی هیاًگیي یا تطـ ًمغِ لصا اؾت، اؾتازاى آهازگی

 ّای قاذم خسٍل تطضؾی تٌاتطایي. اؾت 18 تطاتط ؾؤال

 اؾتفازُ هیعاى هیاًگیي وِ وٌس هی هكرم 1 قواضُ آهاضی

 زؾتطؾی هیعاى ٍ( 32/18) زاًف هیعاى ،(39/18)

( 38/15) هْاضت هیعاى تطـ ًمغِ تا تطاتط ،(38/18)

( 13/22) ًگطـ ٍ اػتماز هیعاى ٍ تطـ ًمغِ اظ تط پاییي

 تَاى هی نَضت ایي زض وِ اؾت تَزُ تطـ ًمغِ اظ تاالتط

 آهَظـ ّای هحیظ اظ اؾتفازُ هیعاى وِ گطفت ًتیدِ

 ٍ ّا هحیظ ایي تا واض تطای اؾاتیس زاًف هیعاى الىتطًٍیىی،

 هْاضت هیعاى هتَؾظ، ّا هحیظ ایي تِ آًاى زؾتطؾی هیعاى

 ًگطـ ٍ اػتماز هیعاى ٍ پاییي ّا هحیظ ایي تا واض تطای آًْا

 ـ یاززّی فطآیٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ اثطتركی تِ آًْا

 تا ،2 قواضُ خسٍل زض ٍ تؼس لؿوت زض. تاالؾت یازگیطی

 آظهَى ضا ذَز حسؾیات ای ًوًَِ ته  آظهَى اظ اؾتفازُ

 .ًوایین هی

 هٌظَض تِ اؾاتیس آهازگی هیعاى اؾتٌثاعی تطضؾی

 :الىتطًٍیىی آهَظـ اظ اؾتفازُ

18  ;

18 ≠ 
 

 تطضؾی تَنیفی هیعاى آهازگی اؾاتیس تِ هٌظَض اؾتفازُ اظ آهَظـ الىتطًٍیىیّای آهاضی  ـ خسٍل قاذم 1خسٍل 

 اوحراف معيار مياوگيه وقطه برش بيشتريه كمتريه تعداد عوامل

 81/4 39/18 18 30 6 103 ميسان استفاده 

 70/4 32/18 18 30 7 103 ميسان داوش 

 94/4 38/18 18 30 6 103 ميسان دسترسی

 87/4 38/15 18 27 7 103 ميسان مهارت 

 36/4 13/22 18 30 10 103 ميسان اعتقاد و وگرش
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 ،2 قواضُ خسٍل زض ّا زازُ اظ حانل ًتایح اؾاؼ تط

 ،م; 82/0 اؾتفازُ هیعاى) ػَاهل تطای قسُ هحاؾثِ  چَى

 زض ،( م; 78/0 زؾتطؾی هیعاى ٍ م; 69/0 زاًف هیعاى

 آظازی ی زضخِ ٍ ،( α;05/0) زضنس، 95 اعویٌاى ؾغح

 تط وَچه( ب;96/1) تحطاًی خسٍل  اظ  -1; 10

 وِ وطز ازػا تَاى هی زضنس 95 اعویٌاى تا تٌاتطایي اؾت،

 هیعاى الىتطًٍیىی، آهَظـ ّای هحیظ اظ اؾتفازُ هیعاى

 زؾتطؾی هیعاى ٍ ّا هحیظ ایي تا واض تطای اؾتازاى زاًف

 .اؾت هتَؾظ ّا هحیظ ایي تِ آًاى

 ،2 قواضُ خسٍل زض ّا زازُ اظ حانل ًتایح اؾاؼ تط

 هْاضت هیعاى ػاهل تطای قسُ هحاؾثِ  هغلك لسض چَى

 ٍ( α;05/0) زضنس، 95 اعویٌاى ؾغح زض ،م; -46/5

 تحطاًی خسٍل  اظ  -1; 102 آظازی زضخِ

 زضنس 95 اعویٌاى تا تٌاتطایي اؾت، تط تعضي( ب;96/1)

 ایي تا واض تطای آًْا هْاضت هیعاى وِ وطز ازػا تَاى هی

 .اؾت پاییي ّا هحیظ

 زض ّا زازُ اظ حانل ًتایح اؾاؼ تط زیگط، ؾَی اظ

 هیعاى ػاهل تطای قسُ هحاؾثِ  چَى ،2 قواضُ خسٍل

 زضنس، 95 اعویٌاى ؾغح زض ،م; 61/9 ًگطـ ٍ اػتماز

(05/0;α )ٍ ِخسٍل  اظ  -1; 102 آظازی زضخ 

 95 اعویٌاى تا تٌاتطایي اؾت، تط تعضي( ب;96/1) تحطاًی

 تِ آًْا ًگطـ ٍ اػتماز هیعاى وِ وطز ازػا تَاى هی زضنس

 ـ یاززّی فطآیٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ تطز اثطتركی

 .تاالؾت یازگیطی

گیري نتیجه و بحث
 فطاٍاًی هعایای تِ تَخِ تا الىتطًٍیىی آهَظـ هحیظ

 اضتمای ٍ تْثَز تِ هٌدط تَاًٌس هی زاضًس، آهَظـ اهط زض وِ

 ًَع ّوچٌیي. قًَس ػالی آهَظـ زض ّا آهَظـ ویفیت

 یاززّی فطایٌس انلی ػَاهل اظ یىی ػٌَاى تِ اؾتازاى ًگطـ

 ٍ الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ تِ ًؿثت یازگیطی، ـ

 ؾعایی تِ ًمف تَاًٌس هی ّا هحیظ ایي اظ آًاى اؾتفازُ هیعاى

 ؾغح زض ّا هحیظ ایي اظ اؾتفازُ هیعاى اضتمای ظهیٌِ زض

 تٌاتطایي. وٌٌس ایفا ـ ًَض پیام زاًكگاُ ٍیػُ تِ ـ ػالی آهَظـ

 زاًف، اؾتفازُ،) آهازگی هیعاى تطضؾی تِ هغالؼِ ایي زض

 ًَض پیام زاًكگاُ اؾاتیس( ًگطـ ٍ اػتماز ٍ هْاضت زؾتطؾی،

 آهَظـ ّای هحیظ اظ اؾتفازُ تطای هاظًسضاى اؾتاى

 ًكاى آهسُ زؾت تِ ًتایح. اؾت قسُ پطزاذتِ الىتطًٍیىی

 آهَظـ ّای هحیظ اظ اؾتفازُ هیعاى وِ زّس هی

 ٍ ّا هحیظ ایي تا واض تطای اؾتازاى زاًف هیعاى الىتطًٍیىی،

. اؾت هتَؾظ ّا هحیظ ایي تِ آًاى زؾتطؾی هیعاى

 ّای هحیظ تِ هتَؾظ حس زض اؾاتیس وِ زضحالی ّوچٌیي

 هتَؾظ، حس زض ًیع ٍ زاضًس زؾتطؾی الىتطًٍیىی آهَظـ

 هیعاى ٍ ّؿتٌس ایٌتطًت ٍ واهپیَتط تا واض زاًف زاضای

 ون تؿیاض آًْا تَؾظ الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ واضتطز

 تاٍضًس ایي تط اؾتازاى وِ زاضز ایي اظ ًكاى ًتایح ٍلی اؾت،

 اها اؾت؛ ؾٌتی ّای ضٍـ اظ هؤثطتط الىتطًٍیىی آهَظـ وِ

 تطضؾی ًمف تِ واضگیطی آهَظـ الىتطًٍیىی زض فطآیٌستسضیؽ ٍ یازگیطی تطای ای ًوًَِ ته  آظهَى ـ 2 خسٍل

 عوامل
تعداد 

 ومووه

مياوگيه 

 ومووه

اوحراف 

 معيار

تفاوت 

 مياوگيه ها
 tم

درجه 

 آزادی
Sig. وتيجه آزمون 

 H0 پذیزش  414/0 102 82/0 39/0 81/4 39/18 103 ميسان استفاده 

 H0 پذیزش  49/0 102 69/0 32/0 70/4 32/18 103 ميسان داوش 

 H0 پذیزش  438/0 102 78/0 38/0 94/4 38/18 103 ميسان دسترسی

 H0 رد  000/0 102 -46/5 -62/2 87/4 38/15 103 ميسان مهارت 

 H0 رد  000/0 102 61/9 13/4 36/4 13/22 103 ميسان اعتقاد و وگرش
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 ًظط تِ. وٌٌس هی اؾتفازُ آى هظاّط اظ ووتط ػول زض

 ّای هحیظ تركی اثط تِ اؾاتیس ًگطـ چِ اگط وِ ضؾس هی

 ایي اظ آًاى اؾتفازُ هیعاى اها تاالؾت، الىتطًٍیىی آهَظـ

 زلیل تِ اؾتفازُ ػسم ایي اظ تركی وِ اؾت پاییي ّا هحیظ

 ٍ اؾت ذاًِ ٍ زاًكگاُ زض ّا هحیظ ایي تِ زؾتطؾی ؾغح

 ٍ واهپیَتط تا واض ػولی ّای هْاضت هیعاى تِ زیگط ترف

 ًتایح تا پػٍّف ًتایح. زاضز تؿتگی اؾتازاى ایٌتطًت

 ،(2004) ظٍاضوى ظاضػى ،() الى تحمیمات

 ّوىاضى ٍ ظازُ ٍهْسی ( 1997) ،(1375) حىیوى

 ّوؿَ( ) ٍ( 2009) حىین ،(1389)

 ػالی آهَظـ وِ قَز هی پیكٌْاز اؾاؼ، ّویي تط. اؾت

 یاززّی فطآیٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ تطز واض تَؾؼِ خْت

 وِ افطازی آهَظـ تِ ذَز ّای ضیعی تطًاهِ زض یازگیطی ـ

 ّا زاًكگاُ زض الىتطًٍیىی آهَظـ تا ضاتغِ زض حاضط حال زض

 پاییي هْاضت تِ تَخِ تا ّوچٌیي. تپطزاظز وٌٌس، هی واض

 تا قَز هی پیكٌْاز الىتطًٍیىی آهَظـ هظاّط زض اؾاتیس

 ٍ واهپیَتط تا واض آهَظـ هرتلف ٍاحسّای ٍ ّا زٍضُ

 تالـ ٍ گطزز تطگعاض تطی خسی ٍ تیكتط نَضت تِ ایٌتطًت

 اؾتازاى تطای ذسهت ضوي ّای آهَظـ ویفیت تا قَز

 حال زض وِ قىلی تِ ًِ تاقس آًْا واض تا هٌاؾة ٍ واضتطزی،

 اؾاتیس اًگیعُ تاالتطزى خْت ّوچٌیي. قَز هی تطگعاض حاضط

 زاًكگاُ، زض الىتطًٍیىی آهَظـ اظ تیكتط اؾتفازُ تطای

 تایس ًَض پیام زاًكگاُ. گیطز نَضت زلیمی ضیعی تطًاهِ

 تِ هغالؼاتی فطنت لالة زض ضا ذَز ػلوی ّیأت اػضای

 ظهیٌِ زض وِ ترَاّس آًْا اظ ًوَزُ، اػعام وكَض اظ ذاضج

 ٍ وٌٌس تدطتِ وؿة همهس الىتطًٍیىی آهَظـ ّای ؾیؿتن

 ّیأت اػضای آهَظقی، ؾویٌاض ٍ ّا واضگاُ لالة زض تایس ًیع

 آهَظـ ّای هحیظ واضتطز ٍ ضٍـ ٍ هعایا تا ضا ذَز ػلوی

 افعاضی ؾرت تدْیعات ٍ اهىاًات ٍ ؾاظًس آقٌا الىتطًٍیىی

 اػضای اؾتفازُ ظهیٌِ زض هَخَز هَاًغ ضفغ هٌظَض تِ ضا ذَز

 اضظیاتی هَضز الىتطًٍیىی آهَظـ ّای هحیظ اظ ػلوی ّیأت

.زٌّس لطاض

منابع

 زض خسیس ّای فٌاٍضی واضتطز(. 1383) قٌْاظ شٍفي،
.ؾوت اًتكاضات: تْطاى. آهَظـ

 اظ اؾتفازُ هیعاى تؼییي( 1375) ضضا حىیوی،
 هطوعی ّای وتاتراًِ زض هَخَز اعالػات تىٌَلَغی
 ًاهِ پایاى ،پػٍّف ٍ آهَظـ اهط زض ظاّساى قْط زاًكگاّی

.ظاّساى زاًكگاُ ًكط اًتكاضات اضقس، واضقٌاؾی

 ؾطهسی، حؿیي، ظازُ، هْسی فطیثا، ظازُ، هْسی

 تطضضؾی(. 1389) هطضیِ ػالیی، هطین، ػعیعی، هحوسضضا،

 ػلَم ّای زاًكگاُ ػلوی ّیأت اػضای آهازگی هیعاى

 ٍ یاززّی فطایٌس زض الىتطًٍیىی آهَظـ واضتطز تطای پعقىی

 زٍضُ ،ایالم پعقىی ػلَم زاًكگاُ ػلوی هدلِ یازگیطی،

 .62 ـ 69  نم ،90 ظهؿتاى چْاضم، قواضُ ًَظزّن،
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