
 

 

 یاندر دانشجو زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهعوامل مؤثر بر 

 یآموزش یارشد تكنولوژ یکارشناس
 1بادله یرضاعل

 :چكیده

 ینا یاست. جامعه آمار یمایشیاز نوع پ یفیتوص ی،پژوهش کاربرد ینا

ارشد  یمقطع کارشناس یلشاغل به تحص یاننفر دانشجو 220پژوهش تعداد 

دانشگاه آزاد  یتیعلوم تربو  یدانشکده روانشناس یآموزش یرشته تکنولوژ

 ین. در اباشدمی 52 – 50 یلیواحد تهران جنوب در سال تحص یاسالم

 یابزار اصل عنوانبه اطّالعان یاستاندارد فناور ی¬از پرسشنامه شپژوه

است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان،  شدهاستفاده اطالعات یآورجمع

 ینا گیری¬. روش نمونهباشدیمقطع م ینا یاننفر از دانشجو 103تعداد 

از  یزپرسشنامه ن یاییسنجش پا ی. براباشدیمساده  یتصادف صورتبهپژوهش 

 یآلفا یبضر کهینا. با توجّه به یدکرونباخ استفاده گرد یآلفا یبضر

  موردنظرکه پرسشنامه  یدآمد، مشخص گرد به دست 826/3پرسشنامه، مقدار 

پژوهش در بخش آمار  یجنتا یلتحل ی. براباشدیم قبولقابل یاییپا  یدارا

 مددارهر سؤال و در بخش آ یبرا یدرصد یو فراوان یاز فراوان یفیتوص

هددا از داده یلتحل یزنپددژوهش و  هاییهفدددرض یبررس یبدرا یاستنباط

سطوح مختلف  یسهمقا یبرا دویو آزمون خ یرنفاسم-آزمون کولموگروف

 یدگاهکه از د دهدیم پژوهش نشان ینا یجاست. نتا شدهاستفاده هاینهگز

 ی،، نگرشیعوامل فرد ی،آموزش یارشد رشته تکنولوژ یکارشناس یاندانشجو

 زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهدر  یو انسان یتیموقع ی،اقتصاد ی،فن

 .باشندیممؤثر 

 .زمانناهم یارتباط یارتباط،  ابزارها ی،آموزش یتکنولوژ: کلید واژگان
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 مقدمه

 یآموزشد  یطاطّالعات و ارتباطات در آموزش سبب شدده اسدت تدا محد     یکاربرد فناور   

هدای ارتبداطی و   و شدبکه  ینترندت کند. بدا ظهدور و گسدترش ا    یداشدن سوق پ یمجاز یسوبه

و آموزش مورد استفاده  یاطّالعات یازهاین ینمکمل جهت تأم یک عنوانبهرسانه  ینا یاطالعات

قرار گرفته است و چهره آموزش سنتی و تعامل میان معلّم و شداگرد را در تمدام سدطوح آن از    

و  ینترنتدی ا یتهایتدا دانشدگاهی دگرگدون نمدوده اسدت. فدراهم کدردن وب سدا         دبستانییشپ

العدات  جهدت تبدادل اطّ   یجیتدالی و د یمجداز  یطمح یکها را به کتابخانه ی،اطّالعات هاییگاهپا

. یدادگیری  شدود یمد  یدان نما یطمح یندر ا ازپیشیشبآن  یکرده است که نقش آموزش یلتبد

در عرصدده آمددوزش اسددت. حددذف  ICT   یاز کدداربرد تکنولددوژ یگددرای دالکترونیکددی نموندده

رسدیدند،  بده نظدر مدی    یرناپذدسترسکه روزگاری  یادگیرندههای مکان، زمان و سنّ محدودیت

رسند. از طرفی باید توجّه داشدت کده بده وجدود     های بزرگی به نظر نمیامروزه دیگر محدودیت

هدای سدنتی نظدام    آمدن نیازهای گسترده و جدید در میان جوامدع بدا ادامده اسدتفاده از روش    

آموزشی قابل تأمین نیست. یادگیری مبتنی بر رایانه، یدادگیری مبتندی بدر فنداوری اطّالعدات،      

همدوار سداخته    زشهای نوین آمو... راه را برای پیدایش شیوههای مجازی و ها و کتابخانهکالس

توان از ابزارهای نوین ارتبداطی و  های مختلف میاست و در سطوح مختلف تحصیلی و در رشته

 ندژاد یکد  یدههای سنتی استفاده کرد. به عقاطّالعاتی چه به صورت مستقل و چه در کنار روش

بدوده   اندگارمؤثر و م ی، گاموپرورشآموزش یهابرنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در یتوسعه

 یاثربخشد  یجهدرنتکند و  یجادا هایوهها و شها، روشدر اهداف، برنامه یفیکه توانسته تحوّل ک

 یرینده د یاهایرؤ ی،آوربا توسعه فن شودیم بینییشرا به دنبال داشته باشد. پ وپرورشآموزش

 یازهدای و ن ندایی ، تمرکدز بدر توا  وپرورشآموزشکردن  یکاربرد یلاز قب حلیرقابلو مشکالت غ

راهنمدا و بداالخره    عندوان بده نقش معلم  ییرو تغ یآموز محورکردن دانش ینهنهاد یادگیرندگان،

(. در علدوم  1051 ی،نقدل از مالئد   1080العمدر محقّدق شدود )   به آموزش مادام یدناصالت بخش

 یجداد هدا، ا یشده اند هدا، یانتقال و انتشار آگداه  یرنظ ینگوناگو یارتباطات از مفهوم ارتباط معنا

 تدوان یو ساده م یکل یرتعب یک. در شودیاشتراو فکر و تفاهم استنباط م ی،اجتماع یوستگیپ

 یمعدان  کده ینحدو بده  یرندده فرسدتنده و گ  ینبد  یدام تبادل پ یندکرد: فرا یفتعر ینارتباط را چن
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زیسدتی جمعدی   (. این شکل ندوین هدم  1053ی،منتقل شود )شعبان یکدیگربه  ینموردنظر طرف

اجتماعی واحد، گردش  به مجموعه شدنیلتبدها و کوتاه شدن فاصله یلسه ویژگی از قب یدارا

اطّالعددات بدده کدداال اسددت   شدددنیلتبدددشددریان اصددلی حیددات جامعدده و   مثابددهبددهاطّالعددات 

شدده اسدت و    یدهکش یمجاز یکه تعامل افراد به فضا کنیمی(. امروزه مشاهده م1081)منتظر،

 یدز ن هدایی یدده فضاسدت. پد  یدن استفاده کداربران از ا  یلاز دال ایهبخش عمد یارتباطات مجاز

آسان بده اطّالعدات را کدامالً     یو دسترس یارتباط، خصوصاً ارتباط جهان که نحوه اندگرفتهشکل

اشداره   یکیط الکتروناست. ارتبا ییردر حال تغ یزقرار داده، دگرگون ساخته و دائماً ن یرتحت تأث

دارد. مدواد و   یوتریکامپ یبا استفاده از واسطه ارتباط یگرد طرفبه طرفیکازبه عبور اطّالعات 

فکدس و   یدن، آنال یگفتگدو  ی،پسدت  یهدا نامده  ی،متند  یامشامل پ یکیارتباط الکترون یهاروش

 ی،تکنولدوژ  یقارتباط از طر ی. برقرارباشدینوار م یالوح فشرده و  یقضبط شده از طر یهاداده

روزمدره   یاز زنددگ  یگفدت بخشد   توانیو ...، م یمنافع شخص یاو  وزش، آموکارکسب یلبه دال

اطّالعات و ارتباطات در طول  یفناور و توسعه ینظام آموزش ینکه تکو یستن یشده است. شک

 تریچیدهتر و پمتنوع یاررا به همراه داشته باشد که بس یاشدهدگرگون یهاهدف تواندیزمان م

و  شدده یدان ببدا توجّده بده مسدائل      یناست. بندابرا  یهاول یهاروش یا یساده ارتباط یهااز هدف

 یارتبداط  یدد جد یهااز روش یدبا یرناگز ید،جد هاییفناور یدایشعلوم و پ یشرفتپ ینهمچن

 عندوان بده  ی،سد با توجّه بده رشدته در   یآموزش یتکنولوژ یاناست دانشجو یهی. بدیریمبهره بگ

پرسدش در   یدن . لدذا ا باشدند یمد  یزو قاعدتاً مروّج آن ن ودهب یفناور یهامر آموزش بر پا یانمتول

از  یآموزشد  یتکنولوژ یاندانشجو و استفاده یریکارگبهبر  یکه: چه عوامل گیردیذهن شکل م

بدا   یشدتر و در جهت ارتبداط ب  یفناور یناز ا یبرداربهره منظوربه یکیالکترون یارتباط یابزارها

 دارد؟  یرتأث -گذشته  یسنت یهاروش برخالف -خود یرامونپ یایدن

و ارتباطات از راه دور  هاابر رسانه،  هایاچند رسانهانواع گوناگون  ازجملهفناوری  ابزارهای

یدن  کنندد. کداربرد ا  مانند اینترنت و ایمیل و ... ، به یادگیری مبتنی بر حل مسدئله کمدک مدی   

 فدراهم آوردن تواندایی در انتخداب اطّالعدات از مندابع گونداگون،       ازجملده ابزارها مزایدایی دارد؛  

های گوناگون که بده  هایی برای بررسی دیدگاهفرصت فراهم آوردنتجربیات یادگیری مجازی و 

شدود.  فعّالیّت فردی و اجتمداعی تبددیل مدی    ینوعبه یزشود. یادگیری نساختن دانش منجر می
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ذ فناوری در فرآیند یادگیری، بر رخ دادن یادگیری به لحاظ اجتمداعی تدأثیر عمیقدی دارد.    نفو

آموزان را در هنگام کار بدا رایانده ببیندیم و از طدرف     توانیم یادگیری فردی دانشمی طرفیکاز

دهد که در شرایط یادگیری متنوع و اجتماعی با رایانه، آموزان فرصت میدیگر، فناوری به دانش

 کدز تمر یبدرا  یمتعدد یلای، ایمیل و ارتباطات از راه دور، بهتر یاد بگیرند. دالهای رایانهکهشب

 یفدرد  یانبه حفظ روابط م یمیلوجود دارد که چگونه ا یکالج هنگام بررس یاندانشجو یبر رو

بده   ی،دانشدگاه  هدای یطدر مح ینترنتبه ا یگانرا یدسترس یلبه دل یان. دانشجوکندیکمک م

اسدتفاده   ینترندت از عمدوم مدردم از ا   یشب یاندانشجو ین،دارند. بنابرا یشتریب یدسترس یمیلا

خدود را چدک    یمیدل در روز ا بدار یدک اند که حدداقل  گزارش داده یاناز دانشجو %72. کنندیم

آمدوزان فدراهم کدرده اسدت تدا بدا       داندش  یکانال مناسب بدرا  یک یمیل،ا ارزان بودن. کنندیم

هدا  خانواده و دوستان از راه دور داشته باشند. گزارش یتحفظ و حما یابر یشتریب یهافرصت

 یبرقدرار  یرا برا ینترنت، استفاده از امتحدهیاالتابالغ در  دهندگانپاسخاز  %75 دهدینشان م

کدالج، بده    یانکده دانشدجو   کندد یگزارش ادعا م یناند. اکرده ییدارتباط با خانواده و دوستان تأ

احتمال دارد به حفظ ارتباط با دوستان خود مبدادرت   یشترب ید،جد یارتباط هاییآورفن یلدل

 ( .2338و همکاران،  نجانسوکنند )جانان

 روش

 یکارشناس یاندر دانشجو زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهعوامل مؤثر بر  شناسایی

 .یآموزش یارشد تکنولوژ

 رابطه دارد. زمانناهم یباطارت یابزارها یریکارگبهبا  یفرد عوامل

 رابطه دارد. زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهبا  ینگرش عوامل -

 رابطه دارد. زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهبا  یفن عوامل -

 رابطه دارد. زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهبا  یاقتصاد عوامل -

 رابطه دارد. زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهبا  یتیموقع عوامل -

 رابطه دارد. زمانناهم یارتباط یابزارها یریکارگبهبا  یانسان عوامل -



 1059 بهار ،2شماره ،دومدوره                                     پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    فصلنامه

            60 

 

 ی،افدراد، عوامدل نگرشد    یمانند سواد فنداور  یو آموزش یمستقل شامل عوامل فرد متغیر

عوامدل   مانند سطح درآمدد افدراد،   یالزم، عوامل اقتصاد هاییرساختزمانند وجود  یعوامل فن

 .یریتیو مد یو ... ، عوامل انسان یو تکنولوژ ینترنتمانند در دسترس بودن ا یتیموقع

 .  زمانناهم یکیالکترون یابزارها یریکارگبهوابسته   متغیر

در مقطدع   یلشداغل بده تحصد    یاننفدر دانشدجو   220پژوهش تعداد  ینا یجامعه آمار   

دانشدگاه آزاد   یتدی علدوم ترب و  یروانشناسد  دانشکده یآموزش یارشد رشته تکنولوژ یکارشناس

 .باشدمی 52 – 50 یلیواحد تهران جنوب در سال تحص یاسالم

 فوق عبارت است از: یمشترو جامعه پژوهش هاییژگیو

 ارشد.   یدر مقطع کارشناس یلبه تحص اشتغال

 .یآموزش یتکنولوژ رشته

 واحد تهران جنوب. یتیو علوم ترب یروانشناس دانشکده

 . 52-50 یلیتحص سال

نفر از  103( تعداد 1051 یابانگرد،نقل از ب 1573حجم نمونه بر اساس جدول مورگان )   

 تدرین ¬یسداده، اساسد   یتصدادف  گیدری ¬کده نمونده   آنجدا . از باشدد یمقطع مد  ینا یاندانشجو

 ی، شدانس مسداو  مدوردنظر  یاسدت کده بده هدر عنصدر از جامعده آمدار        یاحتمال گیری¬نمونه

پدژوهش   ینشده است.در ا گیری¬ساده بهره یتصادف گیری¬هاز روش نمون ینبنابرا دهد،¬یم

دانشدکده   یآموزشد  یارشدد رشدته تکنولدوژ    یکارشناسد  یاندانشدجو  یتجنسد  یفراواند  یعتوز

درصدد نمونده مدرد و     7/01واحد تهران جنوب،  یدانشگاه آزاد اسالم یتیعلوم تربو  یروانشناس

 .باشند¬یدرصد نمونه زن م 0/98

( 1052 ی،پدژوهش، پرسشدنامه )محمدود    یدن هدا در ا داده یگردآور یابزار مناسب برا   

  یکدرت ل یاساست که بر اساس مق ایینهگز 9( یهپرسش )گو 67پرسشنامه شامل  ین. اباشدیم

 است.  شدهیمتنظ( 9، کامالً موافقم:0، موافقم:0ندارم: ی، نظر2، مخالفم:1)کامالً مخالفم:
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 های پرسشنامهتغیرهای پژوهش با گویهتناظر م -1جدول

 هاشماره گویه تعداد گویه متغیرها ردیف

 1 -15 19 عوامل فردی 1

 23-00 14 عوامل نگرشی 2

 00-01 8 عوامل فنی 0

 02-08 7 عوامل اقتصادی 0

 05-97 9 عوامل موقعیتی 9

 98-67 12 عوامل انسانی 6

 

 است.  شدهاستفادهای میدانی و کتابخانهبا توجّه به ماهیت این پژوهش از دو روش 

آوری اطّالعات برای انجام دادن این های جمعترین روشای: یکی از مهمالف( روش کتابخانه

ها و تحقیقات مرتبط ای شامل: مطالعه کتاب، مجالت، مقالهپژوهش، استفاده از روش کتابخانه

 عنوانبههای اینترنتی مرتبط، اده از سایتنویسی و نیز استفبرداری، خالصهبا استفاده از فیش

 منابع اطّالعاتی است.

است که ابزار  شدهاستفادهب( روش میدانی: در این پژوهش از روش میدانی یا پیمایشی نیز 

ای و بر اساس طیف لیکرت و نیز مراجعه به اسناد و ای پنج گزینه، پرسشنامهمورداستفاده

 مدارو بوده است.

پرسش)گویه( از نوع بسته پاسخ بوده و برای  67در این پژوهش دارای  ستفادهمورداپرسشنامه 

گویی توسط دانشجویان ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ارائه گردیده است. در ضمن این پاسخ

روایی صوری و  ازنظراند پرسشنامه توسط اساتید این رشته که در این حوزه تخصص داشته

کسب اعتبار الزم برای پرسشنامه پژوهش، از نظرات و  منظوربهاست.  ییدشدهتأمحتوایی 

است.پایایی  شدهاستفادههای اساتید و نیز مطالب و ادبیات موجود در این زمینه دیدگاه

هدف از کاربرد آلفای  درواقعقرار گرفت.  موردسنجش« آلفای کرونباخ»پرسشنامه از طریق 

دهند یا خیر؟ آلفای تحقیق را پاسخ می موردنظرضوع ها، موکرونباخ این است که آیا همه گویه
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و عدد  اعتمادییب دهندهنشانکرونباخ بین عدد صفر و عدد یک در نوسان است که عدد صفر 

اعتماد کامل پرسشنامه اطّالعات پژوهش است. الزم به ذکر است، آزمونی  دهندهنشانیک 

آلفای  826/3به جدول زیر و مقدار ضریب  با توجّه یا بیشتر باشد. 73/3پایاست که پایایی آن 

توان تأیید کرد که این پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار است و کرونباخ در متغیرها می

های گر برای تحلیل دادهپژوهش ها پرداخت.آن وتحلیلیهتجزها را طرح و به توان فرضیهمی

و استنباطی بهره جست که در آمار پژوهش خود از دو فعّالیّت آماری شامل آمار توصیفی 

های مرکزی و پراکندگی شامل جدول، نمودار، فراوانی، درصد و شاخصهای توصیفی از شاخص

مرکزی چون میانه، مد، انحراف معیار و واریانس استفاده نمود و در بخش آمار استنباطی نیز با 

ر برای کای اسکوئ - x)2( دوخی آزموناسمیرنف و  -آزمون کولموگروف توجّه به فرضیات از

برای  شدهارسالهای نامهتعداد پرسشها استفاده نمود. وح مختلف گزینهمقایسه سط

 10تعداد  کهایننفر بود که با توجّه به  103دانشجویان بر اساس جدول مورگان، تعداد 

توزیع فراوانی  گردید. مورداستفاده 127پرسشنامه بدون پاسخ و یا برگشت داده نشده بود از 

درصد نمونه را زنان تشکیل  0/98درصد نمونه آماری مردان و  7/01مربوط به جنسیت، 

درصد افراد  7/01درصد افراد مجرد و  0/98دهند. توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تأهل، می

 ، انحراف معیار 20، مد 27، میانه 1/27، موردمطالعهباشند. میانگین سنی افراد متأهل می

توان نتیجه گرفت که باشد. با توجّه به مقادیر عددی باال میمی 309/18و واریانس  208/0

مقدار واریانس باال حاکی از وجود  هرچندباشند سال می 28تا  20اکثر افراد در طیف سنی 

کند. توزیع فراوانی تر را تفسیر میمقادیر پرت نیز دارد که افرادی در طیف سنی باالتر و پایین

درصد افراد میزان آشنایی خیلی  0/10با کامپیوتر،  موردمطالعهمربوط به میزان آشنایی نمونه 

درصد افراد نیز  2/10درصد کم و  26درصد در حد متوسط،  0/09درصد زیاد،  11زیاد، 

 موردمطالعهآشنایی خیلی کمی با کامپیوتر دارند. توزیع فراوانی مربوط به میزان آشنایی افراد 

درصد در حد  6/00درصد زیاد،  5/18درصد افراد میزان آشنایی خیلی زیاد،  8/11ترنت، با این

درصد افراد نیز آشنایی خیلی کمی با اینترنت دارند. توزیع  19درصد کم و  7/15متوسط، 

درصد افراد  7/15ساعت،  9افراد کمتر از  6/79فراوانی مربوط به میزان استفاده از کامپیوتر، 

کنند.توزیع ساعت از آن استفاده می 13ساعت یا بیشتر از  13افراد  7/0ساعت و  13تا  9بین 

درصد افراد بین  22ساعت،  9افراد کمتر از  5/73فراوانی مربوط به میزان استفاده از اینترنت، 

کنند. میانگین و ساعت از آن استفاده می 13ساعت یا بیشتر از  13افراد  1/7ساعت و  13تا  9
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های مربوط به هر عامل از مجموع تمامی گویه موردمطالعهعیار مربوط به عوامل انحراف م

توان به این است. در بخش عوامل فردی و نگرشی با توجّه به انحراف معیار باال می آمدهدستبه

اند امّا در سایر شاخص با های متفاوتی دادهدهندگان به سؤاالت جوابنتیجه رسید که پاسخ

های دهندگان پاسختوان به این نتیجه رسید که پاسخار انحراف معیار پایین، میتوجّه به مقد

 اند و عقاید مشابهی در رابطه با عوامل دارند.مشابهی به سؤاالت داده

 

)گویه( عوامل فردی هایتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به پرسش -2جدول  

خیلی  طیف گویه ردیف

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 مجموع

در ارتباطات الكترونیكی از ایمیل  1

 کنم.استفاده می

 127 15 19 49 35 9 فراوانی

1/7 درصد فراوانی  6/27  6/38  15 8/11  122 

اجتماعی موجود در  هایشبكهاز  2

 کنم.اینترنت استفاده می

 127 12 17 69 24 6 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  9/18  3/54  2/14  9/7  122 

های جستجوگر اینترنتی از موتور 3

 کنم.مانند گوگل استفاده می

 127 2 9 22 34 62 فراوانی

8/48 درصد فراوانی  8/26  3/17  1/7  2 122 

های اطالعاتی موجود در از بانک 4

 کنم.اینترنت  استفاده می

 127 3 9 39 58 18 فراوانی

2/14 درصد فراوانی  7/45  7/32  1/7  4/2  122 

گفتگوی آنالین در اینترنت در  5

 کنم.شرکت می

 127 63 35 13 12 6 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  9/7  2/12  6/27  6/49  122 

های از وبالگ شخصی و وبالگ 6

 کنم.آموزشی و علمی استفاده  می

 127 6 31 53 31 6 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  4/24  7/41  4/24  7/4  122 

ام رشته تحصیلی درزمینهبا افراد  7

 کنم.ارتباط اینترنتی برقرار می

 127 4 22 72 22 11 فراوانی

7/8 درصد فراوانی  7/15  7/56  7/15  1/3  122 

مانند  Office افزارهاینرماز  8

Word ،PowerPoint،Excel  

 کنم.و... استفاده می

 127 2 12 12 32 71 فراوانی

9/55 درصد فراوانی  2/25  4/9  9/7  6/1  122 

آموزشی استفاده  افزارهاینرماز  9

 کنم.می

 127 8 11 51 52 7 فراوانی

5/5 درصد فراوانی  4/39  2/42  7/8  3/6  122 

( pdfاف )دیهای متنی پیاز فایل 12

 کنم.برای مطالعه استفاده می

 127 5 12 44 55 13 فراوانی

2/12 درصد فراوانی  3/43  6/34  9/7  9/3  122 
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طریق اینترنت به یادگیری زبان از  11

 کنم.انگلیسی خود کمک می

 127 62 37 17 8 5 فراوانی

9/3 درصد فراوانی  3/6  4/13  1/29  2/47  122 

برای ترجمه متون انگلیسی از  12

 کنم.اینترنت استفاده می

 127 47 42 21 12 7 فراوانی

5/5 درصد فراوانی  4/9  5/16  5/31  37 122 

برقراری ارتباط با متخصصان برای  13

رشته خود از اینترنت استفاده 

 کنم.می

 127 3 48 59 12 7 فراوانی

5/5 درصد فراوانی  9/7  5/46  8/37  4/2  122 

های آموزشی پاورپوینت از فایل 14

 کنم.استفاده می

 127 3 48 59 12 7 فراوانی

5/5 درصد فراوانی  9/7  5/46  8/37  4/2  122 

های مالتی مدیا) از فایل 15

( برای ایچندرسانهافزارهای نرم

 کنم.یادگیری استفاده می

 127 4 99 17 6 1 فراوانی

8/2 درصد فراوانی  7/4  4/13  78 1/3  122 

، نامهپایانانجام امور پژوهشی ) 16

مقاله( با کامپیوتر تسهیل 

 شود.می

 127 2 2 16 25 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  7/19  6/12  2 2 122 

های دسترسی به جدیدترین یافته 17

علمی با کامپیوتر و اینترنت 

 پذیر است.امكان

 127 2 2 6 32 91 فراوانی

7/71 درصد فراوانی  6/23  7/4  2 2 122 

با کامپیوتر و اینترنت سرعت  18

از زمان و مكان  یابیاطالع

ها و سمینارهای برگزاری همایش

 یابد.میداخلی افزایش 

 127 2 9 12 22 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  7/15  4/9  1/7  2 122 

از فضای مجازی برای تهیه مقاله و  19

یا ارائه مقاله به نشریات و مجالت 

 کنم.استفاده می

 127 13 38 38 28 11 فراوانی

7/8 درصد فراوانی  22 9/29  9/29  4/9  122 

 

ها به گزینه زیاد و متوسط های عوامل فردی، بیشترین پاسخدهی به گویهبا توجّه به پاسخ

تر افراد در حد زیاد و متوسط از ابزارهدای  این موضوع است که بیش است که حاکی از شدهداده

 کنند.استفاده می زمانناهمارتباطی 

 )گویه( عوامل نگرشی هایتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به پرسش -0جدول

 کامالً طیف گویه ردیف

 موافقم

 نظری موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 مجموع

 127 3 4 15 19 86 فراوانی اینترنت مفید است. 1

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 
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اطّالعات و مطالب اینترنت  2

 متنوع است.

 127 5 2 15 25 82 فراوانی

7/67 فراوانیدرصد   15 8/11  1/3  4/2  122 

میزان آشنایی با رایانه و  0

اینترنت عامل مهمی در 

 ها است.استفاده از آن

 127 3 4 15 19 87 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

 قبولقابلمنبعی  اینترنت 0

انجام تحقیقات و  برای

 باشد.دریافت اطّالعات می

 127 3 3 13 26 82 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  3 122 

مطالب و اطاّلعات دریافتی از  9

و به هنگام  روزبهاینترنت 

 است.

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

سهولت و سرعت دستیابی به  6

اطّالعات، در استفاده از 

 اینترنت تأثیر دارد.

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

عالقه فردی عامل  انگیزه و 7

مهمی در استفاده از رایانه و 

 اینترنت است.

 127 3 5 16 28 82 فراوانی

8/11 15 68 درصد فراوانی  1/3  4/2  122 

استفاده از اینترنت باعث  8

به  مندیعالقهافزایش 

 شود.آموزش می

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

با توجه به روند سریع  5

تحوالت، امروزه کار با 

های اینترنت در فعالیت

 آموزشی، امری حیاتی است.

 127 3 4 15 29 79 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

استفاده کیفیت آموزش در اثر  13

 یابد.از اینترنت افزایش می

 127 3 5 14 18 87 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

اینترنت برای انتقال مطالب  11

آموزشی وسیله مناسبی 

 است.

 127 2 5 15 16 89 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

اینترنت نسبت به سایر روش 12

تر کسب اطّالعات، جذابهای 

 تر است.و جالب

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

احساس نیاز به اینترنت عامل  10

 مهمی در استفاده از آن است.

 127 3 9 12 25 82 فراوانی

76/16 66 درصد فراوانی  12 5 4/2  122 

از طریق اینترنت در کمترین  10

توان اطّالعات زمان ممكن می

 را به دست آورد.

 127 3 6 13 22 83 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 
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ها به گزینه خیلی زیاد و های عوامل نگرشی، بیشترین پاسخدهی به گویهبا توجّه به پاسخ

حدد خیلدی زیداد و زیداد     تر افراد در این موضوع است که بیش است که حاکی از شدهدادهزیاد 

 نگرش مثبت نسبت به ابزارهای ارتباطی دارند.

 های)گویه( عوامل فنیتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به پرسش -0جدول
 کامالً طیف گویه ردیف

 موافقم

 نظری موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 مجموع

سرعت اینترنتی که من استفاده  1

 کنم خوب است.می

 127 29 35 34 23 6 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  1/18  8/26  6/27  8/22  122 

در هنگام استفاده از اینترنت  2

 مشكالت قطع ارتباط وجود ندارد.

 127 29 58 11 25 4 فراوانی

1/3 درصد فراوانی  7/19  7/8  7/45  8/22  122 

در هنگام استفاده از اینترنت  0

دانلود های خود را فایل راحتیبه

 کنم.می

 127 29 58 11 25 4 فراوانی

1/3 درصد فراوانی  7/19  7/8  7/45  8/22  122 

 موردنیازافزارهای به نرم راحتیبه 0

 کامپیوتری دسترسی دارم.

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

خود در  موردنظرهای به سایت 9

 دسترسی دارم. راحتیبهاینترنت 

 127 3 4 15 22 85 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

سایت دانشگاه یا دانشكده از  6

 کیفیت الزم برخوردار است.

 127 4 5 14 27 82 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

در سایت دانشگاه یا دانشكده  7

به اطالعات تحصیلی  راحتیبه

 دسترسی دارم.

 127 3 9 12 15 92 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

ها را در نامهکتاب و پایان راحتیبه 8

سایت کتابخانه دانشگاه جستجو 

 کنم.می

 127 1 9 11 27 82 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

 

ها به گزینه زیداد و متوسدط   های عوامل فنی، بیشترین پاسخدهی به گویهبا توجّه به پاسخ

است که بیشتر افراد در حدد زیداد و متوسدط از عوامدل      است که حاکی از این موضوع شدهداده

 فنی راضی هستند.
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 های )گویه( عوامل اقتصادیتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به پرسش -9جدول

 کامالً طیف گویه ردیف

 موافقم

 نظری موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 مجموع

هزینه دسترسی به اینترنت  1

های نسبت به سایر روش

 دستیابی به اطالعات کمتر است.

 127 3 9 12 15 92 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

های علمی هزینه اشتراک سایت 2

 پایین است.

 127 2 5 16 26 82 فراوانی

6/11 17 63 درصد فراوانی  2/3  3/2  122 

توانم کامپیوتر می راحتیبه 0

 ام را تهیه کنم.شخصی

 127 2 6 12 24 85 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  14 8/11  1/3  4/2  122 

 تاپلپتوانم می راحتیبه 0

 ام را تهیه کنم.شخصی

 127 7 4 11 13 92 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 12 1/3  4/2  122 

هزینه دریافت مقاالت از  9

 اینترنت پایین است.

 127 4 5 12 29 82 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

هزینه چاپ و خدمات برای  6

 دانشجویان پایین است.

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

در  توانممیبا کمترین هزینه  7

های آموزش کامپیوتر کالس

 شرکت کنم.

 127 22 16 54 16 21 فراوانی

5/16 درصد فراوانی  6/12  5/42  6/12  7/15  122 

ها به گزینه خیلی زیاد ترین پاسخهای عوامل اقتصادی، بیشدهی به گویهبا توجّه به پاسخ

 است که حاکی از این موضوع است که بیشتر افراد در حد خیلی زیاد و زیداد از  شدهدادهو زیاد 

 وضعیت اقتصادی جهت فراهم کردن امکانات ارتباطی برخوردارند.

 

 )گویه( عوامل موقعیتی هایتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به پرسش -6جدول

 کامالً طیف گویه ردیف

 موافقم

 نظری موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 مجموع

در دانشگاه امكانات و تجهیزات  1

مانند کامپیوتر، اسكنر، فكس و 

 ... وجود دارد.

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 

به  راحتیبهدر فضای دانشگاه  2

 اینترنت دسترسی دارم.

 127 3 4 15 19 86 فراوانی

7/67 درصد فراوانی  15 8/11  1/3  4/2  122 
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در هنگام استفاده از کامپیوتر  0

 باشد.محیط شلوغ نمی

 127 26 48 35 9 6 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  1/7  5/31  2/36  22 122 

در هنگام کار با کامپیوتر و  0

اینترنت شرایط مناسب مانند 

 دما، نور و... وجود دارد.

 127 24 36 52 6 9 فراوانی

7/4 فراوانی درصد  1/7  5/33  2/36  8/19  122 

در دانشگاه مرکز کامپیوتر مجهز  9

 باکیفیتو  پرسرعتبه اینترنت 

 وجود دارد.

 127 26 46 45 6 11 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  1/7  5/31  2/37  5/22  122 

در دانشگاه برای استفاده از  6

اینترنت محدودیت زمانی و 

 مكانی وجود ندارد.

 127 26 46 42 9 6 فراوانی

1/7 5 درصد فراوانی  5/31  2/35  19 122 

در هنگام کار با کامپیوتر در  7

سایت دانشگاه یا کتابخانه 

 .رادارماحساس راحتی و آرامش 

 127 27 51 35 5 12 فراوانی

4/4 درصد فراوانی  1/7  32 2/36  21 122 

مسئولین در قرار دادن امكانات  8

پذیر دانشجویان انعطاف موردنیاز

 هستند.

 127 26 42 46 13 9 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  1/7  5/31  2/36  22 122 

هنگام استفاده از اینترنت و  5

کامپیوتر نیروی متخصص برای 

 رفع مشكالت وجود دارد.

 127 26 46 42 9 6 فراوانی

7/4 درصد فراوانی  1/7  5/33  2/36  21 122 

ها به گزینه متوسدط و  ترین پاسخهای عوامل موقعیتی، بیشدهی به گویهبا توجّه به پاسخ

تدر افدراد در حدد متوسدط و کدم از      موضوع است کده بدیش   است که حاکی از این شدهدادهکم 

 شرایط موقعیتی راضی هستند.

 

 انسانی)گویه( عوامل  سؤاالتتوزیع فراوانی و درصد فراوانی مربوط به  -7جدول

 کامالً طیف گویه ردیف

 موافقم

 نظری موافقم

 ندارم

 کامالً مخالفم

 مخالفم

 مجموع

نام یا اعالم نمره هر در زمان ثبت 1

از طریق سایت  راحتیبهترم 

 کنم.اقدام می

 127 6 9 16 63 32 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 

نیاز به حضور  نامثبتدر زمان  2

 فیزیكی در دانشگاه ندارم.

9/6 16 63 33 فراوانی  8 127 

8/25 درصد فراوانی  6/49  6/12  5/5  3/6  122 

از  راحتیبهرا  موردنیازماطالعات  0

طریق سایت دانشگاه تهیه می

 کنم.

 127 8 7 16 63 33 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 
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با اساتید  راحتیبهاز طریق ایمیل  0

در ارتباط هستم و نیاز به حضور 

در دانشگاه به حداقل رسیده 

 است.

 127 8 7 16 63 33 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 

اساتید از امكانات فناوری  9

برای یادگیری  خوبیبهاطالعات 

 کنند.استفاده می

 127 24 67 21 8 7 فراوانی

5/5 درصد فراوانی  3/6  5/16  8/52  9/18  122 

از طریق سایت یا ایمیل  راحتیبه 6

کارهای اداری  درزمینهتوانم می

 با کارمند مربوطه مكاتبه کنم.

 127 11 5 16 62 35 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 

اساتید از آموزش آنالین برای  7

 کنند.یادگیری استفاده می

 127 8 8 15 63 34 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 

انجام کارهای اداری در سایت  8

 است. پذیرامكاندانشگاه 

 127 8 7 16 64 34 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 

مسئولین دانشگاه و یا دانشكده  5

به توسعه خدمات اینترنت در 

 دهند.دانشگاه اهمّیّت می

 127 8 7 16 63 33 فراوانی

6/49 26 درصد فراوانی  6/12  5/5  3/6  122 

اساتید جهت انجام تكالیف و  13

تحقیقات آموزشی، دانشجویان را 

به استفاده از فضای مجازی 

 کنند.تشویق می

 127 5 9 46 47 19 فراوانی

2/36 37 15 درصد فراوانی  5/5  3/6  122 

ها به گزینه خیلی زیاد و ترین پاسخهای عوامل انسانی، بیشدهی به گویهبا توجّه به پاسخ

است که حاکی از این موضوع است که بیشتر افراد در حد خیلدی زیداد و زیداد از     شدهدادهزیاد 

 عوامل انسانی جهت رابطه با  ابزارهای ارتباطی راضی هستند.

 هاتحلیل داده

 -هدا از آزمدون کولمدوگروف   با توجّه به جدول پایین، جهت نرمال یا عدم نرمال بودن داده

 31/3از  تدر کوچدک که تمدامی عوامدل در سدطح خطدای     اسمیرنف استفاده شد. با توجه به این

کندد و بایدد بدا    ها از توزیع نرمال تبعیدت نمدی  شود که دادهمعنادار است، این نتیجه حاصل می

 ارامتری سنجیده شود.های ناپآزمون
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 هااسمیرنف برای توزیع داده –آزمون کولموگروف *

عوامل  

 فردی

عوامل 

 نگرشی

عوامل  عوامل فنی

 اقتصادی

عوامل 

 موقعیتی

عوامل 

 انسانی

 127 127 127 127 127 127 تعداد

2279/53 میانگین  2472/22  6378/18  4331/12  3937/28  5669/23  

15232/16 انحراف معیار  72164/13  55789/7  89298/6  72522/8  34992/12  

مقدار عددی 

آزمون 

 -کولموگروف

 اسمیرنف

971/3  

 

492/4  

 

963/2  

 

147/4  

 

858/1  

 

132/3  

سطح 

 معناداری

22/2  222/2  222/2  222/2  222/2  222/2  

توان پی برد آیا یک رابطه آن می یلهوسبهیک آزمون معتبر آماری است که  دوآزمون خی

هدایی بده کدار    دو معموالً برای رابطده سیستماتیک بین دو متغیر وجود دارد یا خیر؟ آزمون خی

در مدوردی کده یدک متغیدر اسدمی و دیگدر        جدز بده رود که هر دو متغیر ناپارامتری باشند )می

اتیکی بین دو متغیر وجود ، هیچ رابطه سیستمموردمطالعهدر یک نمونه  هرگاهای باشد(. فاصله

توان نتیجه گرفت که دو متغیر از یکدیگر مستقل هستند که اصطالحاً بده آن  نداشته باشد، می

رابطه بین دو متغیر، رابطه مسدتقیمی   دارییمعندو و گویند. بین مقدار خیاستقالل آماری می

تدر  طه بین دو متغیر بیشتر باشد احتمال وجود رابدو بزرگوجود دارد. یعنی هر چه مقدار خی

دو معموالً به معنای رابطده ضدعیف یدا عددم رابطده بدین دو       است و برعکس، مقدار کوچک خی

کند که آیا متغیرها مستقل از دو فقط به تشخیص این امر کمک میخی یطورکلبهمتغیر است. 

دهد. بندابراین  نمی حچگونگی و قوت رابطه را توضی وجهیچهبهرابطه دارند امّا  باهمیکدیگرند یا 

های پیوند، دو در صورت وجود رابطه بین متغیرها باید با استفاده از شاخصپس از محاسبه خی

دو ، بررسدی  ، اساس آزمون خدی درمجموع   .را نیز تعیین کنیم هاآنجهت و شدّت رابطه بین 

خواهیم بدانیم کده آیدا بدین    های مورد انتظار است. یعنی میبا فراوانی شدهمشاهدههای فراوانی

های مورد انتظار تفاوت وجود دارد یا خیر. به عبارتی، در این و فراوانی شدهمشاهدههای فراوانی

آزمون با استفاده از تفاوت بین این دو فراوانی، بده وجدود یدا عددم رابطده بدین دو متغیدر پدی         

های مورد انتظار از قبل مشخّص باشند که دو، باید فراوانیستفاده از آزمون خیبرای ا  .بریممی
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را با یک توزیع نظری )مثالً توزیع نرمدال(   شدهمشاهدههای معموالً برای این کار، توزیع فراوانی

کنیم. تفاوت این دو فراوانی نشان از وجود رابطه و عدم تفاوت این دو فراوانی نشدان  مقایسه می

 .دارد موردمطالعهاستقالل و عدم ارتباط بین دو متغیر از 

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه اول: عوامل فردی با 

 در دو متغیر فرضیه اول انتظارقابلو  شدهمشاهدهجدول مربوط به بررسی فراوانی 

 

زمانناهمابزارهای ارتباطی   

 مجموع
 زیاد متوسط کم

ی
رد

ل ف
وام

 ع

 خیلی

 زیاد

8/1 9 فراوانی مورد مشاهده  2 8/12  

6/8 فراوانی مورد انتظار  8/1  4/2  8/12  

 زیاد
 35 2 2 32 فراوانی مورد مشاهده

5/26 فراوانی مورد انتظار  9/6  7/1  35 

 متوسط
 49 9 42 2 فراوانی مورد مشاهده

6/9 37 فراوانی مورد انتظار  3/2  49 

 کم
 19 2 16 3 فراوانی مورد مشاهده

4/14 فراوانی مورد انتظار  7/3  9/2  19 

 کم خیلی
 15 6 9 9 فراوانی مورد مشاهده

3/11 فراوانی مورد انتظار  3 7 15 

  مجموع
 127 25 96 6 فراوانی مورد مشاهده

 127 25 96 6 فراوانی مورد انتظار

، در افدرادی کده   «عوامدل فدردی  »متوسدط در   شدهمشاهدهبا توجّه به جدول باال، فراوانی 

( را به خود اختصداص  03کنند بیشترین مقدار )ارتباطی استفاده می متوسط از ابزارهای طوربه

 .داده است
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 دو فرضیه اولجدول تحلیل خی

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

دو پیرسونخی  223/985a 8 222/2  

یدو لگاریتمکای  838/142  8 222/2  

   127 تعداد

درصدد اسدت.    9از  تدر کوچدک دو که سطح معناداری آزمون خدی از طرفی با توجّه به این

گیددرد. وجددود دارد و فرضددیه اول مددورد تأییددد قددرار مددی بنددابراین بددین ایددن دو متغیددر رابطدده

 متغیر از یکدیگر مستقل نیستند. این دو یگردعبارتبه

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه دوم: عوامل نگرشی با 
در دو متغیر فرضیه دوم انتظارقابلو  شدهمشاهدهجدول مربوط به بررسی فراوانی   

 

زمانناهمابزارهای ارتباطی   

 مجموع
 زیاد متوسط کم

ی
رش

نگ
ل 

وام
 ع

 کامالً

 موافقم

 86 2 2 86 فراوانی مورد مشاهده

1/4 فراوانی مورد انتظار  9/16  65 86 

 موافقم

 19 2 9 12 فراوانی مورد مشاهده

4/14 فراوانی مورد انتظار  7/3  9/2  19 

 نظری

 ندارم

 15 2 15 2 فراوانی مورد مشاهده

3/11 فراوانی مورد انتظار  3 7/2  15 

 مخالفم
 4 3 1 2 فراوانی مورد مشاهده

8/2 3 فراوانی مورد انتظار  2/2  4 

 کامالً

 مخالفم

 3 3 2 2 فراوانی مورد مشاهده

3/2 فراوانی مورد انتظار  6/2  1/2  3 

 مجموع
 127 94 28 5 فراوانی مورد مشاهده

 127 94 28 5 فراوانی مورد انتظار
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در افدرادی  « عوامل نگرشدی »کامالً موافقم در  شدهمشاهدهبا توجّه به جدول باال، فراوانی 

( را بده خدود اختصداص داده    69)کنند بیشترین مقددار استفاده می که زیاد از ابزارهای ارتباطی

 است.
 دو فرضیه دومجدول تحلیل خی

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

223/985a 8 222/2 دو پیرسونخی  

838/142 دو لگاریتمیکای  8 222/2  

   127 تعداد

درصدد اسدت.    9تر از که سطح معناداری آزمون خی دو کوچکاز طرفی با توجّه به این   

. گیددردیمددوجددود دارد و فرضددیه دوم مددورد تأییددد قددرار  بنددابراین بددین ایددن دو متغیددر رابطدده

 متغیر از یکدیگر مستقل نیستند. این دو یگردعبارتبه

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه سوم: عوامل فنی با 

 در دو متغیر فرضیه سوم انتظارقابلو  شدهمشاهده. جدول مربوط به بررسی فراوانی 4-22

 

زمانناهمابزارهای ارتباطی   

 مجموع
 زیاد متوسط کم

ی
فن

ل 
وام

 ع

 کامالً

 موافقم

 6 2 2 6 فراوانی مورد مشاهده

5/4 فراوانی مورد انتظار  2/1  3/2  6 

 موافقم

 23 2 2 23 فراوانی مورد مشاهده

4/17 فراوانی مورد انتظار  5/4  1/1  23 

 نظری

 ندارم

 34 28 6 2 فراوانی مورد مشاهده

7/25 فراوانی مورد انتظار  7/6  6/1  34 

 مخالفم

 35 12 2 23 فراوانی مورد مشاهده

5/26 فراوانی مورد انتظار  9/6  7/1  35 
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، برای افرادی که «عوامل فنی»نظری ندارم در  شدهمشاهدهبا توجّه به جدول باال، فراوانی 

 ( را به خود اختصاص داده است.28کنند بیشترین مقدار)استفاده می زیاد از ابزارهای ارتباطی

 دو فرضیه سومجدول تحلیل خی

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

117/228a 8 222/2 دو پیرسونخی  

222/2 8 722/126 دو لگاریتمیکای  

   127 تعداد

درصدد اسدت.    9از  تدر کوچدک دو که سطح معناداری آزمون خدی از طرفی با توجّه به این

. گیدرد یمد وجدود دارد و فرضدیه سدوم مدورد تأییدد قدرار        بنابراین بدین ایدن دو متغیدر رابطده    

 .این دو متغیر از یکدیگر مستقل نیستند یگردعبارتبه

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهعوامل اقتصادی با  فرضیه چهارم:

 در دو متغیر فرضیه چهارم انتظارقابلو  شدهمشاهدهجدول مربوط به بررسی فراوانی 

 

 زمانناهمابزارهای ارتباطی 

 مجموع

 زیاد متوسط کم

ی
اد

ص
قت

ل ا
وام

ع
 

 کامالً

 موافقم

 86 2 2 86 فراوانی مورد مشاهده

 86 65 9/16 1/4 فراوانی مورد انتظار

 موافقم

 19 2 9 12 فراوانی مورد مشاهده

 19 9/2 7/3 4/14 فراوانی مورد انتظار

 کامالً

 مخالفم

 29 6 23 2 فراوانی مورد مشاهده

9/21 فراوانی مورد انتظار  7/5  4/1  29 

 مجموع
 127 92 31 6 فراوانی مورد مشاهده

 127 92 31 6 فراوانی مورد انتظار
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 نظری

 ندارم

 15 2 15 2 فراوانی مورد مشاهده

 15 7/2 3 3/11 فراوانی مورد انتظار

 مخالفم

 4 3 1 2 فراوانی مورد مشاهده

 4 2/2 8/2 3 فراوانی مورد انتظار

 کامالً

 مخالفم

 33 3 2 2 فراوانی مورد مشاهده

 3 1/2 6/2 3/2 فراوانی مورد انتظار

 مجموع

 127 82 35 12 فراوانی مورد مشاهده

 127 82 35 12 فراوانی مورد انتظار

در افدرادی کده   « عوامل اقتصدادی »کامالً موافقم در  شدهمشاهدهبا توجّه به جدول باال، فراوانی 

 ( را به خود اختصاص داده است.69کنند بیشترین مقدار)استفاده می زیاد از ابزارهای ارتباطی

 

 دو فرضیه چهارمجدول تحلیل خی

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

 985/223a 8 222/2 خی دو پیرسون

 222/2 8 838/142 دو لگاریتمیکای

   127 تعداد

 

درصدد اسدت.    9تدر از  دو کوچدک که سطح معناداری آزمون خدی از طرفی با توجّه به این

گیدرد.  وجدود دارد و فرضدیه چهدارم مدورد تأییدد قدرار مدی        بنابراین بین این دو متغیدر رابطده  

 متغیر از یکدیگر مستقل نیستند. این دو یگردعبارتبه
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 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه پنجم: عوامل موقعیتی با 

 جدول مربوط به بررسی فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار در دو متغیر فرضیه پنجم

 
 ابزارهای ارتباطی ناهمزمان

 مجموع
 زیاد متوسط کم

ی
یت

قع
مو

ل 
وام

ع
 

 موافقم کامالً
 6 2 2 6 فراوانی مورد مشاهده

 6 3/2 2/1 5/4 فراوانی مورد انتظار

 موافقم
 9 2 2 9 فراوانی مورد مشاهده

 9 4/2 8/1 8/6 فراوانی مورد انتظار

 ندارم نظری
 42 2 2 38 فراوانی مورد مشاهده

 42 9/1 9/7 2/32 فراوانی مورد انتظار

 مخالفم
 46 6 5 35 فراوانی مورد مشاهده

 46 2/2 1/9 8/34 انتظارفراوانی مورد 

 کامالً

 مخالفم

 26 6 22 6 فراوانی مورد مشاهده

 26 2/1 1/5 7/19 فراوانی مورد انتظار

 مجموع
 127 7 32 92 فراوانی مورد مشاهده

 127 7 32 92 فراوانی مورد انتظار

 

در افدرادی  « عوامل مدوقعیتی »نظری ندارم در  شدهمشاهدهبا توجّه به جدول باال، فراوانی 

( را بده خدود اختصداص داده    08کنند بیشترین مقدار)استفاده می که کمتر از ابزارهای ارتباطی

 است.
 دو فرضیه پنجمجدول تحلیل خی

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

124/327a 8 222/2 دو پیرسونخی  

222/2 8 925/111 دو لگاریتمیکای  

   127 تعداد
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درصد اسدت.   9از  ترکوچکدو که سطح معناداری آزمون خیاز طرفی با توجّه به این

گیدرد.  وجدود دارد و فرضدیه پدنجم مدورد تأییدد قدرار مدی        بنابراین بین ایدن دو متغیدر رابطده   

 این دو متغیر از یکدیگر مستقل نیستند. یگردعبارتبه

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهعوامل انسانی با  فرضیه ششم:

در افرادی که زیداد  « عوامل انسانی»موافقم در  شدهمشاهدهبا توجّه به جدول باال، فراوانی 

 ( را به خود اختصاص داده است.61کنند بیشترین مقدار)از ابزارهای ارتباطی استفاده می

  

 در دو متغیر فرضیه ششم انتظارقابلو  شدهمشاهدهجدول مربوط به بررسی فراوانی 

 

زمانناهمابزارهای ارتباطی   

 مجموع
 زیاد متوسط کم

ی
سان

ل ان
وام

 ع

کامالً 

 موافقم

 33 2 2 33 فراوانی مورد مشاهده

 33 6/1 5/6 9/24 فراوانی مورد انتظار

 موافقم

 63 61 2 2 فراوانی مورد مشاهده

 63 3 4/12 6/47 فراوانی مورد انتظار

 نظری

 ندارم

 16 2 16 2 فراوانی مورد مشاهده

 16 8/2 1/3 1/12 فراوانی مورد انتظار

 مخالفم

 7 2 7 2 فراوانی مورد مشاهده

 7 3/2 4/1 3/5 فراوانی مورد انتظار

 کامالً

 موافقم

 8 6 2 2 فراوانی مورد مشاهده

 8 4/2 6/1 6 فراوانی مورد انتظار

 مجموع
 127 94 28 5 فراوانی مورد مشاهده

 127 94 28 5 فراوانی مورد انتظار
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 دو فرضیه ششم. جدول تحلیل خی4-27

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار 

214/632a 8 222/2 دو پیرسونخی  

222/2 8 626/162 دو لگاریتمیکای  

   127 تعداد

درصدد اسدت.    9از  تدر کوچدک دو که  سطح معناداری آزمون خدی از طرفی با توجّه به این

. گیدرد یمد بنابراین بین ایدن دو متغیدر رابطده وجدود دارد و فرضدیه ششدم مدورد تأییدد قدرار          

 این دو متغیر از یکدیگر مستقل نیستند.    یگردعبارتبه

 گیرییجهنتبحث و 

درصد نمونه آماری را مدردان و   7/01توزیع فراوانی مربوط به جنسیت، با توجّه به جدول 

درصد نمونه را زنان تشکیل دادند. همچنین با توجّه به جدول توزیع فراواندی مربدوط بده     0/98

درصد افراد متأهل بودند. جدول توزیع فراواندی   7/01درصد افراد مجرد و  0/98وضعیت تأهل، 

درصد افراد را بدا میدزان آشدنایی     0/10با کامپیوتر،  موردمطالعهه نمون مربوط به میزان آشنایی

درصد افراد را نیز  2/10درصد کم و  26درصد در حد متوسط،  09درصد زیاد،  11خیلی زیاد، 

دهد. با توجّه به جدول توزیع فراوانی مربوط که آشنایی خیلی کمی با کامپیوتر دارند؛ نشان می

درصد افراد میدزان آشدنایی خیلدی زیداد،      8/11با اینترنت،  دمطالعهموربه میزان آشنایی افراد 

درصد افراد نیدز آشدنایی    19درصد کم و  7/15درصد در حد متوسط،  6/00درصد زیاد،  5/18

خیلی کمی با اینترنت داشتند. در جدول توزیع فراوانی مربوط به میدزان اسدتفاده از کدامپیوتر،    

سداعت یدا    13افراد  7/0ساعت و  13تا  9درصد افراد بین  7/15ساعت،  9افراد کمتر از  6/79

کردند. با توجّه به جدول توزیع فراوانی مربوط بده میدزان   ساعت از آن استفاده می 13بیشتر از 

سداعت و   13تدا   9درصد افدراد بدین    22ساعت،  9افراد کمتر از  5/73استفاده از اینترنت نیز، 

 کردند.ساعت از آن استفاده می 13ساعت یا بیشتر از  13افراد  1/7
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 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه اول:عوامل فردی با 

( در پژوهش خود با عنوان بررسی نقش عوامل انسانی 1087) یپور قهرمانفتحیان، ماکوئی و   

ای فردی هکنند ویژگیدر پذیرش فناوری آموزش مجازی برای دانشجویان کشور بیان می

 های رایانه در پذیرش آموزش مجازی نقش دارد.و استرس IT ینهدرزمشامل نوآوری فردی 

-از فناوری شیراز تکمیلى تحصیالت دانشجویان استفاده میزان بررسى ( در1081نژاد ) عفت

است.  زیاد و اینترنت رایانه فناورى از پاسخگویان استفاده که رسید نتیجه این به اطّالعاتى هاى

قددبیل:  از هدداى پژوهشىفعّالیّت انجام در زیادى مدیزان به اطّالعات فدناورى از پاسخگویان

عنایتى  و مقدممحمّدى محمّدى،اند.  شاهکرده استفاده مقاله ترجمه و تألیف نامه،نپایا تألددیف

 علوم دانشگاه آموزش بهبود در اطّالعات فناورى نقش ( در پژوهش خود با عنوان بررسى1085)

 ویدئو و فکس الکترونیک، پست مانند ارتباطى ابزارهاى از کنند استفادهانتظامى، بیان می

  .است شده یادگیرى براى جدید امکانات مهیاشدن و فاصله و زمان کوتاه شدن کنفرانس باعث

 در اطالعات فناوری یهامهارت یادگیری و یاددهی( در پژوهش خود با عنوان 1080زمانی )

اطّالعات و ارتباطات امکان دسترسی فوری)بالفاصله( به  کند فدناورىبیان می درسی برنامه

-های اطّالعاتی، کاتالوگسازد. برای مثال: بانکهای اطّالعاتی را فراهم میمنابع موجود و بانک

، بیپین 1انام در یک دوره و نظایر آن.  بولو ماهارانای، اطّالعات الزم برای ثبتهای کتابخانه

 اینترنتی منابع اخیر، هایسال کنند که در( اظهار می2313) 0راو سوبدیتا بِهه 2بیهاری سِتهی

 محققان، پژوهشگران، برای ایاطّالعاتی و رسانه منبع ترینبه محبوب ارتباطات الکترونیکی و

 در سیاسی و اقتصادی شخصی، پیشرفت برای اینیز پایه و آموزاندانش و متخصصین معلّمان،

 شدن کوچک به ای،ماهرانه طرز ارتباطات الکترونیکی به .است شدهیلتبدکنونی  یجامعه

این . است قرارگرفته مورداستفادهکامپیوتر  از مستقیم دانش و تخصص اطّالعات، کسب و جهان

 کارهای انجام برای اولویت عنوانبه اینترنت را از دهد که دانشجویان استفادهنشان می مطالعه

 .اندخود، برگزیده علمی

                                                      
1
 Maharana, b. 

2 Bihari sethi, b. 

3 Behera, s. 
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رابطه  زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه دوم: عوامل نگرشی کاربران با 

 دارد.

ای دریافتند که باورهای آموزشی افراد در استفاده ( در مطالعه2338) 1یولتئو، چای، هانگ 

 آنان از فناوری در آموزش تأثیر دارد.

 در یادگیری بر مبتنی و فراگیرمحور هایرویه و ( عقیده دارند باورها2335) 2استیل و لوی   

 و ترفدعّال یادگیری هایفعّالیّت به که فدناوری است هایمهدارت انواع گذارپایه و مبانی حکم

فرهمند است.  فراگیران تجارب یادگیری سازیغنی و تقویت عامل و شودمی منجر تریعمیق

طبق گوید آموزان، میمعلّمان و دانش یازموردن ICT( در پژوهشی با عنوان مهارت 1051) نژاد

های آموزشی اینترنت، نشان داده شده است که در زمینه بررسی قابلیت شدهانجامتحقیقات 

ابزاری آموزشی در  عنوانبهریزی صحیح اینترنت، این قابلیت را دارد که با سازماندهی و برنامه

در مقطع متوسطه، نسبت  یژهوبه، اکثر معلمان مدارس روینازاقرار گیرد.  مورداستفاده مدارس

های آموزشی اینترنت جهت یک ابزار آموزشی و شرکت در کالس عنوانبهبه کاربرد اینترنت 

 اند.کسب مهارت در این زمینه اعالم نیاز کرده

 رابطه دارد. زمانناهم ابزارهای ارتباطی یریکارگبهفرضیه سوم: عوامل فنی با 

هدای ندوین و   هدای رسدانه  بدا موضدوع ویژگدی    (1051) فدر  یمیفهنتایج پژوهش بابایی،   

 افدزاری ندرم  و افزاریسخت زیرساختی، هایحوزه هایپیشرفتدهد الگوهای ارتباطی نشان می

 ابزارهدای  و فراینددها  شده است. مجموعده  ارتباطات عرصه در ارتباطات تکامل کیفیت موجب

 هدا، هدا، پادکسدت  کدی یو هدا، مانند: وبدالگ  گستر،جهان وب محیط موجود در تعاملی و ارتباطی

 پسدتی،  هدای وگدو، لیسدت  گفت هایانجمن وگو )چت(،گفت هایمباحثه، اتاق هایگروه ایمیل،

ج حاصدل از  نتایباشند. فوری می پیام هایسیستم پیام )کامنت( و های ثبتسیستم اس،.اس.آر

( 2333( و مدارتینز و همکداران )  1087و مهتددی )  یمندوه ابدراه  توسط  شدهانجام هایپژوهش

افزارهای مناسب، ضعف مهدارت فندی   مشکالت فنی و ساختاری از قبیل نبود نرم دهدنشان می

                                                      
1 Teo, Chai, Hung & Lee. 

2 Steel & Levy. 
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 ICT موانعی هستند که بر سر راه اسدتفاده از  ازجملهافزار مناسب و... در بین افراد، نبود سخت

 اندقرارگرفتهدر آموزش 

رابطهه   زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه چهارم: عوامل اقتصادی با 

 دارد.

( در پژوهش خود با عنوان رضایت دانشدجویان از  2337) 1زیبان، موسکال، بروفی و شا    

 خود ا، محبوبیتهآن یروزرسانبه و جدید دیجیتال شوند ابزارهاییادآور می زمانناهمیادگیری 

-فدن  مدورد  تدر در ای بدیش هزینه ایفزاینده طوربهافراد در سنین دانشجویی که  در یخوببه را

 یجدا بده  هدا دانشدگاه  و آموزشى مؤسسات اگر .کندآشکار می اند؛کرده خرج شخصی هایآوری

جویى صرفه هاهزینه در ٪79 تا ٪93 حدود کنند، استفاده الکترونیکى آموزش از سنتى آموزش

 و آموزشدى،  ادارى مراکدز  هدا، ساختمان ها،مسافرت هزینه در جویىصرفه عمده بخش شود.مى

 را جدویى از صدرفه  دیگدرى  بخدش  نیدز  کار ساعات ندادن دست باشد. ازمى خدمات و نگهدارى

 .(1085عنایتى،  و مقدممحمّدى محمّدى،دهند )شاهمى تشکیل

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه پنجم: عوامل موقعیتی با 

پژوهشدگران   و دانشمندان علمى، عظیم منابع به یراحتبه اینترنت از استفاده با هادانشگاه

 از طریدق  را خدود  تحقیقاتى و علمى اطّالعات همچنین و دارند دسترسى درسى مواد و مختلف

(.   1085دهندد )همدان،   مدى  نمایش دیگران به اساتید و دانشجویان توسط ایجادشده هاىسایت

با بررسی آمار و اطالعات موجود در مدورد میدزان گسدترش فنداوری      (1082)جاللی و عباسی، 

که در بسدیاری از کشدورهای دنیدا     کنندبیان میکشورهای جهان  وپرورشآموزشاطالعات در 

بدا امکاندات گونداگونی     ، بدرای تجهیدز مددارس   توسدعه درحدال و  یافتهتوسعهکشورهای  ازجمله

( بیان نموده اسدت کده   2333) 2رالبیش. های جامعی وجود داردهمچون رایانه و اینترنت، برنامه

ها پیوسدتن بده شدبکه اینترندت را بدرای بخدش زیدادی از        ت علمی دانشگاهأاکثریت اعضای هی

                                                      
1 Dziuban, Moskal, Brophy & Shea. 

2 Labisher 
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مایدل   پدس ینازا اند کهاند و اظهار داشتههای آموزشی و پژوهشی بسیار ضروری دانستهتالیّفعّ

 .ت و همکاری بپردازندالیّنیستند در محیط دانشگاهی که به شبکه اینترنت متصل نیست، به فعّ

 رابطه دارد. زمانناهمابزارهای ارتباطی  یریکارگبهفرضیه ششم: عوامل انسانی با 

زمینه کند اساتید در افزایش خشنودی و تعامالت در دانشجویان در ( بیان می2331) 1مولر    

-می ( بیان2331) 2جورج و رد هیکز، که گونههمان های جدید مؤثر هستنداز فناوری استفاده

 هایفرصت به دسترسی بلکه نیست، یفیتباک یادگیری یجادکنندها خودیخودبه فناوری کنند،

 شود،می ارائه فناوری طریق از و کندمی طراحی معلّم که مرتبطی و بهنگام یادگیری

 نمره دانشجویان داد نشان پژوهشی ( در2332) 0سیمز    است. یادگیری چنین یجادکنندها

  دادند. استادان با خود تعامل به باالیی

در داخل  شدهانجامهای های پژوهشهای پژوهش حاضر و یافتهسویی بین یافتهمقایسه و هم   

ارتباط  موردمطالعهها در شش عامل نتایج آزمون فرضیه و خارج از کشور بیانگر آن است که

دارد و همه فرضیات پژوهش مورد تأیید قرار دارند و  زمانناهمابزارهای  یریکارگبهبا  یتنگاتنگ

، زمانناهمدر کاربرد ابزارهای ارتباطی  موردنظراین موضوع است که عوامل  دهندهنشاناین 

موقعیتی بیشترین تأثیر را با توجّه  آوری است که عوامل فردی ونقش بسزایی دارند. جای یاد

یک وسیله آموزشی امکان ایجاد بازخورد فوری و بدون  عنوانبهرایانه  ها دارند.به میانگین رتبه

کند. آموز را فراهم میو فردی شدن آموزش برای هر دانش گامبهگامواسطه، ایجاد پیشرفت 

های ابزارهای قدرتمند رسانه تن گسترههای نامحدودی برای به کار بسمعلّمان امروزه، فرصت

. فناوری، یاردارنداختآموزان را در هر درس در های یادگیری دانشالکترونیکی و تغییر مدل

های اداری ایفا آموزشی و پروسه -نقش مهمی را در ترغیب اثربخشی هر دو فرآیند یادگیری

آموزان را های دانش، افزایش قابلیتتدریس -نماید. استفاده از تکنولوژی در فرآیند یادگیریمی

های درسی، استفاده بهینه از های نوشتن، یادگیری مشترو، ادغام بیشتر برنامهدر حوزه

های یادگیری، برقراری روابط متقابل با مدرسان، روابط اجتماعی هدفمندتر و استراتژی

                                                      
1 Mueller. 

2 Hicks, Reid & George. 

3 Simes. 



 بادله یرضاعل              .... یاندر دانشجو ناهمزمان یارتباط یابزارها یریعوامل مؤثر بر بکارگ         

            86 

 

توان چنین می یتدرنها (.  2337گسترش تعداد یادگیرندگان جهانی، به همراه دارد )گلبهار، 

های نو در آموزش، استفاده از آن ابداع روش تبعبهبرداشت نمود که با پیشرفت علم و نیز 

های سنتی در تری را نسبت به سیستمتواند تأثیرات مطلوبابزارهای ارتباطی می

ی نشان داده و درصد موفقیت بیشتری را به خود اختصاص دهد. ارزش ابزارها وپرورشآموزش

جویی در زمان و های گوناگون و با توجّه به مقوله صرفهارتباطی به دلیل عرضه دانش به شیوه

تواند فرصتی را فراهم کند تا تعداد بیشتری از افراد در ها ، میفاصله کوتاه کردنهزینه و نیز 

ید به دنبال از آموزش الزم برخوردار شوند. پس با صرفهبهمقرونای ترین زمان و با هزینهکوتاه

پذیرفته و در جهت  یخوببهها راهی باشیم تا بتوانیم کاربرد این ابزار را در مدارس و دانشگاه

 توسعه فناوری در سطوح مختلف آموزش کوشش الزم را بنماییم.

 

 منابع و مآخذ:

 اطّالعات پذیرش فناوری بر مؤثر عوامل (. بررسی1086. )اهره، علومی، طاطمه، فیشعاع یخش

فصلنامه تهران.  شهر دولتی هایدانشگاه فنی هایدانشکده هایکتابداران کتابخانه توسط

 .5ص ،0، شماره13، جلدیرساناطالع و کتابداری

تهران:  مقدمات تکنولوژی آموزشی. (.1053، محمدی، د. )لی، رمضانی، عحمداحدیان، م

 انتشارات آییژ، چاپ نهم.

مجلّه . العاتیارتباطی بشر از جامعه ابتدایی تا جامعه اطّ سیر تحول وسایل(. 1086ارکان، ع. )

 .11، ص210شماره  پگاه حوزه.

 :تهران .طراحی و آشنایی با مراکز، مواد و منابع یادگیری(. 1080) .حمدرضام ،نیاافضل

 ، چاپ اول.انتشارات سمت

انتخاب، تولید و یادگیری )شناسایی، -های یاددهیرسانه (.1053. )سینحامیرتیموری، محمد

 تهران: نشر ساواالن، چاپ نهم. کاربرد(.
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فصلنامه پژوهش و (. مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی. 1086. )حمدآتشک، م

 .0ریزی در آموزش عالی، شمارهبرنامه

 درسی برنامه تدوین الگوی (.1086) .حمودم مهرمحمدی، ،حمدم عطاران، ،حمدم آیتی،

 .9شماره اول، سال برنامۀدرسی، مطالعات فصلنامه معلّم. تربیت در فاوا بر مبتنی

 مجلّه رشدیادگیری سیار رویکردی نوین در آموزش.  (.1051) .اریوشد نوروزی، .اضیهر برزگر،

    .26ص  ،51 آبان، 2تکنولوژی آموزشی، ش 

تهران: نشر  .های تحقیق در روانشناسی و  علوم تربیتیروش(.  1051. )سماعیلبیابانگرد، ا

 دوران.

میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در (. 1085. )حمد حسینو دیانی، م عصومهجعفری، م

 ،91شماره. رسانیفصلنامه کتابداری و اطّالع .بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه کابل

 .151-175ص 

 و پرورشآموزش  در دور راه از آموزش به بخشیکیفیت هایراه(. 1089ح. )س الحسینی،

 .دور راه از آموزش مؤسسه انتشارات تهران: .دور راه از آموزش مقاالت مجموعهایران، 

کارگیری (. نقش فضای اخالقی در به1051. )امد، بردبار، حالمرضا، جندقی، غسینخنیفر، ح

  .0فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره  فناوری اطّالعات.

 نابرابری با در مواجهه وپرورشآموزش برای تهدیدها و ها(. فرصت1086. )سیندهقان، ح

، 0شماره  سوم و بیست تربیت سال و تعلیم فصلنامۀو ارتباطات.  اطّالعات آوریفن در فضایی

 .51مسلسل شمارة

 ، چاپ ششم.انتشارات سمت :تهران .های جدید در آموزشکاربرد فناور(. 1085) .هنازش ،ذوفن

 دانشگاه شهید انتشارات اهواز: ،آموزشی فناوری در نوین مباحث (.1053. )ید عباسس رضوی،

 چمران.
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تکنولوژی  مجلّه رشد(. کاربرد فناوری ارتباطی در فرایند تدریس. 1052. )ید عباسرضوی، س

 .10ص  ،52 آذر، 0آموزشی، ش 

 مجلّه رشد(. ویکی، ابزاری مناسب برای یادگیری مشارکتی. 1052. )ید عباسرضوی، س

 .03ص  ،52 دی، 0تکنولوژی آموزشی، ش 

تکنولوژی  مجلّه رشد. العاتهای فناوری اطّکاربردها و سودمندی (.1081. )ریبرزف رئیس دانا،

 .16ص  ،81، آبان 2آموزشی، ش 

مجله رشد تکنولوژی عات و ارتباطات. (. فناوری اطّال1085. )هدی، کریمی، مارفزمانی، ع

 .85، اردیبهشت 29، دوره 8آموزشی شماره 

 مجلّه رشدتدریس: بررسی موانع.  در فاوا به کاربرد معلّمان ترغیب (.1052. )یال، لیسادات علو

 .52 دی،0 ماره، شمدیریت مدرسه 

یابی (. بررسی تأثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطّالع1089. )هدیه، مآبادی، نجفحمدشعبانی، ا

فصلنامه مدیریت اطّالعات سالمت. آباد. آزاداسالمی واحد نجفعلمی دانشگاه اعضای هیأت

 . 10-18. ص0شماره

تهران:  ها و فنون تدریس(.های آموزشی و پرورشی )روشمهارت(. 1053. )سنشعبانی، ح

 انتشارات سمت، جلد اول. 

 (.1053، علیرضا )یدیخورش ینادرصادقی، منصور، صادقی، علیرضا، نیکوکار، غالمرضا و 

 و تحقیقاتی هایسازمان در نوآوری توسعه بر مؤثر و گروهی فردی سازمانی، عوامل مدل تحلیل

 .66-06. ص 9،0 ،وریفناسعه تو وش هوپژفصلنامه .  آورفن

 کارکنان کامپیوتری عمومی سواد بررسی (.1085) محمد زاد،حاجی حمد،م صالحی،

 علوم در ارتباطات و اطالعات آوریفن فصلنامه مازندران. استان اسالمی آزاد یهادانشگاه

 اول. شماره اول، سال ،تربیتی
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. تهران: انتشارات پیام نور، چاپ مقدمات تکنولوژی آموزشی(. 1080). آبادی، خدیجهعلی

 . 12و  11نوزدهم، ص 

 امیرکبیر. انتشارات  :تهران .فرهنگ فارسی عمید(. 1062) .سنح ،عمید

 ، تهران: دانشگاهاطّالعات فناورى مدیریت و مبانى(. 1087. )اتمح  نور،، مهدوىحمدم فتحیان،

 انتشارات. مرکز صنعت ایران، و علم

 .، تهران: انتشارات سمتمبانی نظری تکنولوژی آموزشی (.1088. )اشمفردانش، ه

انتشارات . ترجمه ه. فردانش. تهران: راهبردها و فنون طراحی آموزشی (.1052. )اشمفردانش، ه

 (1552)تاریخ انتشار اثر اصلی، سمت

، تهران: انتشارات سمت، طراحی آموزشی مبانی رویکردها و کاربردها(. 1052. )اشمفردانش، ه

 چاپ اول.

 انتشارات . تهران:وپرورشآموزش در ارتباطات و اطّالعات فناوری (.1080)ادرعلی.ن قورچیان،

 اندیشه. فراشناختی

مجله رشد تکنولوژی (. مدیریت آموزشی در عصر اطّالعات. 1082. )حمدرضا، مپور کرمی

 . 09ص  ،82، آبان 2آموزشی شماره 

پژوهش علمی.  ینددر فرا(. اخالق 1052الهام، لقمانی، هدیه. ) ، برومند،عقوبمهارتی، ی

 .    1فصلنامه اخالق در علوم و فناوری، سال نهم، شماره 

 .های انتقادیهای رایج و دیدگاههای رسانه: اندیشهنظریه .(1085). محمد سید ،زاده مهدی

 تهران: نشر همشهری، چاپ اول.

انتشارات : تهران. یتیعلوم ترب در تحقیق روش(. 1081. )ریمم ،ینراق یفس، اهللعزت نادری،

 .ارسباران

 و اطّالعات فناوری یریکارگبه موانع بررسی. (1088پورظهیر. ) ، تقیلی، عکسانا، ریرینص

 هشتم. سال ،01شماره  آموزشی، هاینوآوری فصلنامۀ. وپرورشآموزش در ارتباطات
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فصلنامه شناسی اخالق ارتباطات. اخالق در فناوری اطّالعات و آسیب(.1088،بهزاد. )پور نقدی

 .و فناوری، سال چهارم علوم دراخالق 

 . تهران: انتشارات سمت.مبانی طراحی آموزشی(. 1053. )باس، رضوی، عاریوشنوروزی، د
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