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 چکیذُ 

ًوًَِ ثب پیوبیطی حبضط -، پژٍّص تَغیفی اثتسایی وبضثطز فبٍا زض هساضسٍ ضاّجطزّبی طضسی هَاًغ ثِ هٌظَض ث

تػبزفی  اًتربة اظ عطیكٍ سغح ضْطستبى گٌبثبز  اثتساییهسیطاى هساضس  ٍ ،وبضضٌبسبىًفط اظ هؼلوبى 231آهبضی ضبهل 

اظ ضٍایی  آى ٍ پبیبیی وِ ثطای ثطضسی ضٍایی بضسهی ثسبذتِ پطسطٌبهِ هحمك  اثعاض ثىبض ضفتِ است. گطفتِ اًدبمسبزُ 

تدعیِ ٍ تحلیل پطسطٌبهِ اظ عطیك آهبض تَغیفی ٍ استٌجبعی زض هحیظ  ٍ ثب90/0ًتیدِ آظهَى ثبٍ آلفبی وطاًجبخ  هحتَا

SPSS ُّبی آهبضی  ثب استفبزُ اظ آظهَىًیع  زازُ ّباست. استفبزُ ضسt ًَِغ هَاً.ُ استتحلیل ضس ٍ فطیسهي ایته ًو

هطىالت  (3  هطىالت ظیطسبذتی (2  هطىالت ٍ هسبئل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی فبٍا (1: اظ ّستٌسثطضسی ضسُ ػجبضت 

اظ ًظط پبسد زٌّسگبى، هْوتطیي هبًغ  . وِ( هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى5هسبئل ٍ هَاًغ فطٌّگی  (4سبذتبضی 

( ضٌبسبیی ٍ 1ثطضسی ضسُ ػجبضتٌس اظ:  ضاّجطزّبیثبضس. ّوچٌیي هی زض استمطاض فبٍا، هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى

( فطاّن ًوَزى 4( ایدبز سبظٍوبض لبًًَی هٌبست 3( فطٌّگ سبظی غحیح  2 پطٍضش تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى

 وِ زض ایي ثیي فطٌّگ سبظی غحیح ثؼٌَاى هْوتطیي ضاّجطز اًتربة ضسُ است.  .ظیطسبذتْبی هٌبست

 
 ٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ، تؼلین ٍ تطثیت ، هؼلوبى ٍ هسیطاىفٌب :کلوات کلیذی

 

 هقذهِ 

فٌبٍضی است ٍ آهَظش ٍ پطٍضش  -ثِ ٍیژُ زض خْبى اهطٍظ–ثِ خطأت هی تَاى گفت وِ هْوتطیي هؼیبض تَسؼِ ٍ پیططفت 

زض آهَظش ٍ پطٍضش زض ثسیبضی اظ وطَضّبی خْبى، گستطش فبٍا .ٍسیلِ ای ثطای آضٌبیی ٍ زستیبثی ثِ فٌبٍضی ّبی خسیس

، زض ثطذی اظ سغَح هلی ٍ ًبحیِ ای وطَضّبی هرتلف، اسٌبزی حبٍی خعئیبت 90اظ اٍاسظ زِّ . هَضز تَخِ لطاض گطفتِ است

-زض ثیطتط ایي اسٌبز، فبٍا ثوٌعلِ ٍسیلِ ای هْن ثطای اػوبل اغالحبت آهَظضی.عطحْبی خبهغ فبٍا زض آهَظش ثِ ٍخَز آهسًس

زض زًیبی پطضتبة وًٌَی، ثسیبضی اظ ضٍضْبی آهَظضی سٌتی ًبوبضآهس .(1386)ضْجبظ ٍ ّوىبضاىسُ استتؼلین تطثیتی هؼطفی ض

ثٌبثطایي الظم است وِ اظ اثعاضّبیی وِ فٌبٍضیْبی . ٍ وٌس ّستٌس ٍ لسضت وبفی ضا ثطای اًتمبل هفبّین خسیس ثِ فطاگیطاى ًساضًس

اظ خولِ ایي فٌبٍضیْب، ّوبى فٌبٍضی اعالػبت ٍ . حَ احسي استفبزُ ًوبیینًَیي زض اذتیبض هب لطاض هی زٌّس، زض ایي ظهیٌِ ثِ ً

                                                           
  ثبضگبُ پژٍّطگطاى خَاى ٍ ًرجگبى زاًطگبُ آظاز اسالهی، ٍاحس تطثت حیسضیِ،ایطاى َم تطثیتی ٍػضَاستبزیبضگطٍُ ػل (1

 زاًطگبُ فطزٍسی،هطْس،گطٍُ ضٍاًطٌبسی،هطْس،ایطاى( 2

 زاًطگبُ آظاز اسالهی،ٍاحس لبیٌبت،گطٍُ ػلَم تطثیتی،لبیٌبت،ایطاىهؼلن ٍ زاًطدَی وبضضٌبسی اضضس ( 3
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وبضثطز ٍ آهَظش اثعاضّبی في آٍضاًِ زض هساضس .(7،ظ20031وبضوطزّبی هرتلفی زاضز)ٍیلیبهع ٍ ایسیٌگ ٍٍزاضتجبعبت است وِ 

ّبی فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت،ّوطاُ ثب استوطاض یبفتِ ٍ ّسف آى آضٌب ًوَزى هؼلوبى . زاًص اهَظاى ثب ٍیژگی ّب ٍ تَاًبیی 

اهطٍظُ ثعضگتطیي اًتظبضّب اظ وبضثطز فٌبٍضی اعالػبت ٍ (.22003هلعم وطزى آًْب ثِ تفىط ثیطتط زض آى هی ثبضس)وطٍهپبوط

تمَیت  ثب استفبزُ هٌبست اظ فبٍاػالٍُ ثط(.1،ظ2007ٍ ّوىبضاى 3اضتجبعبت ضا هی تَاى زض یبززّی ٍ یبزگیطی یبفت)استیي سىیط

یبزگیطی ّبی هَضَػی،ثطذی اظ هْبضتْبی اسبسی ًظیط تَاًبیی حل هسئلِ،ذاللیت،ثطًبهِ ضیعی،هسیطیت ٍ هْبضتْبی ضٍاثظ 

فبٍا ثب حوبیتی وِ اظ فؼبلیتْبی زاًص آهَظاى ٍ هؼلوبى  (.42005اًسبًی ٍ اختوبػی ضا هی تَاى زض یبزگیطًسگبى پطٍضش زاز)ٍیلط

سبذتي آًبى ثِ یىسیگط ٍ ثِ ّعاضاى اًسبى ٍ هٌبثغ اعالػبتی هرتلف هَخَز زض خْبى، ایي ًَآٍضیْب  ثِ ػول هی آٍضز ٍ ثب هطتجظ

،ثِ ًمل اظ حح 1995) 6ٍ السَى 5هیٌع. ثب ایي حبل ًجبیس اظ هَاًؼی وِ زض استفبزُ اظ فبٍا هؤثطًس، غبفل ضس. ضا هوىي هی سبظز

یبفتِ اًس وِ ثیطتط هؼلوبى، زستطسی ثِ فٌبٍضی ٍ ػسم حوبیت ثط اسبس تحمیمبت ذَز زض (11-31،غع1383فطٍش،اٍضًگی،

ضضس حطفِ ای هؼلوبى ًیع یىی اظ ػَاهل ثسیبض هْن زض تساٍم پصیطی ًَآٍضی . فٌی ضا اظ هَاًغ اغلی استفبزُ اظ فٌبٍضی هی زاًٌس

 .آهَظضی است

ٍ تغییط ًمص هؼلوبى  ثَزُهؼلن هس ًظط هحَض لطاض زازى زاًص آهَظ ثِ خبی ، ICTاظ زستبٍضزّبی آهَظش ًَیي هجتٌی ثط 

آهَظ ثِ خبی هؼلن ٍ تغییط ًمص هؼلن هَخت  ًصثِ ػٌَاى هطثی، ضاٌّوب ٍ تسْیل وٌٌسُ هی ثبضس وِ ذَز هحَض لطاضزازى زا

هیل  ٍ ػاللِ اٍ ثِ وست . هی ضَز وِ اًگیعُ ّبی یبزگیطی افعایص یبثس ٍ زاًص آهَظ، ػٌػطی فؼبل، ذالق ٍ هَثط ضَز

ٍضٍز  (.66،ظ1383)ػجبزیبت ٍ زاًص افعایص یبثس ٍ ثِ عَض عجیؼی هحتَای  آهَظش زض هسیط ػولی ٍ ٍالؼی لطاضگیطزاعالػ

 .فبٍا ثِ آهَظش ٍ پطٍضش، اسبسی تطیي ضطط ثطای تَسؼِ آى زض هساضس اثتسایی است ٍ ایي زٍ، سطًَضتی زض ّن تٌیسُ زاضًس

لمَُ ًَیٌی ضا زض آهَظش هجتٌی ثطفٌبٍضی ثِ ٍخَز آٍضزُ اًس وِ ثْطُ گیطی اظ استفبزُ اظ فٌبٍضی ّبی خسیس اعالػبتی، تَاى ثب

ایي فٌبٍضی ّب ّوچٌیي سجت ضسُ اًس تب یبزگیطی هبزام الؼوط ثِ غَضت . یبزگیطی  ثسیبض هَثط است –آًْب زض فطایٌس یبززّی

الػبت ٍ اضتجبعبت زض هساضس ّوطاُ ثب هتبسفبًِ استمطاض فٌبٍضی اع. (1380)خبضیبًیگستطزُ ٍ ػویك ثِ  وبض گطفتِ ضَز

 :هحسٍزیتْب ٍ هَاًؼی ثَزُ است وِ اظ آى خولِ هی تَاى ثِ هَاضز ظیط اضبضُ وطز

 .ػسم حوبیت الظم اظ سَی ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش زض ذػَظ هؼلوبى فؼبل زض ػطغة فٌبٍضی اعالػبت-1

                                           .ثیي هؼلوبى هساضس فطاگیط ًجَزى استفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبت زض هساضس وطَض ٍ زض -2

  .استگطفتِتوبیل ثِ اًدبم ٍظیفِ زض چبضچَة ثرطٌبهِ ّب وِ خبی تػوین گیطی ذالق ٍ هَاخِْ ثب ضطایظ خسیس ضا -3

 . ای ّیچ حك العحوِ تَلیس هحتَای الىتطًٍیه ثسٍى  ظیبز زض ذبضج اظ والس زضس ثطای  غطف ٍلت-4

 .ًگطش سٌتی ثِ اهط تؼلین ٍ تطثیت ٍ زٍضی اظ ًَگطایی زض وبضثطز ضٍضْبی ًَیي تسضیس -5

ًجَز تلفي، ضایبًِ ٍ ثطذی زیگط اهىبًبت زض ثطذی ًمبط ضٍستبیی، تؼساز ون زاًص آهَظاى ٍ چٌس پبیِ ثَزى والسْب، فمط  -6

 .زى اظ فبٍاػوَهی ٍ ػسم اهىبى زستطسی ذبًَازُ ّب ثِ تسْیالت الظم ثطای ثْطُ ثط

ػَاهل هؤثط زض استفبزُ اظ ضایبًِ ّب ثِ زٍ زستِ ػَاهل هطثَط  ًسهؼتمس( 1387)ٍ ّوىبضاى ثطای ضفغ هَاًغ هصوَض ، ظهبًی

هؼلن ثبیس ثب ضایبًِ ضاحت ثبضس ، ثب اثعاضّبی هرتلف آى آضٌبیی زاضتِ : ثِ ًمص زاًص هؼلن ٍ هسبئل اخطایی هطثَط هی ضَز 

تب ثتَاًٌس  "ثب فٌبٍضی فىط وٌٌس   "هؼلوبى ثبیس ایي زیسگبُ ضا پیسا وٌٌس وِ  . ِ عَض وبهل ٍ غحیح ثِ وبض ثطزثبضس ٍ ثتَاًس آًطا ث

زثیط  138زاًص آهَظ ٍ  530ضٍی  (1383)هغبلؼِ هحسي اسالهی .ثب ایي ضٍیىطز ، هسبئل لسیوی ضا ثِ ضیَُ خسیس حل ًوبیٌس

   ٍ  7زاضلیٌگ .تطسی ثِ ایٌتطًت زض هساضس ثطای هؼلوبى فطاّن ًیستضْط تْطاى ًیع ، ثیبًگط ایي است وِ اهىبى زس
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زض استفبزُ اظ فبٍا زض تساٍم پصیطی ًَآٍضیْبی آهَظضی ، ( 11-31،غع1383، ثِ ًمل اظ حح فطٍش،اٍضًگی،1996) 1هىلَگلیي

طق گًَبگَى استفبزُ اظ فٌبٍضی ثِ ضضس حطفِ ای هؼلوبى اضبضُ وطزُ ٍ هؼتمس است وِ هؼلوبى ایي ضیَُ ّبی آهَظضی ثبیس اظ ع

ثٌبثطایي ضضس حطفِ . ، ضفغ ًمػْبی فٌی آًْب ، ضٍضْبی هتفبٍت یبزگیطی ٍ هَضَػبت زضسی هطثَط ثِ آًْب آگبّی زاضتِ ثبضٌس

 .ای هؼلوبى یىی اظ ػَاهل ثسیبض هْن زض تساٍم پصیطی ًَآٍضی آهَظضی است

، زض یىسطی هغبلؼبت هَضزی وِ زض هساضس ( 23-27،غع1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2003)3ٍ الٍ 2پل گطام

پیططٍ استفبزُ وٌٌسُ فبٍا زض ٌّگ وٌگ غَضت گطفت هطبّسُ وطزًس وِ ثیطتط هؼلوبى اظ فبٍا ثطای اضائِ هغبلت ثػَضت 

 .الىتطًٍیىی خْت تسضیس ًوبیطی استفبزُ هی وٌٌس ثسٍى ایٌىِ زض الگَی سٌتی تؼلین ٍ تطثیت ذَز تغییط ثسٌّس

ًغ اغلی زض ضاثغِ ثب ضٍاج هب: ، ثیبى وطزُ اًس ( 25-35،غع1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2002) 5ٍ گبزیَ 4ولطسَى

ووجَز فط غت ّبی آهَظضی ثطای زثیطاى است تب ووجَز آگبّی هسیطاى یب ووجَز ػاللِ زثیطاى ًسجت ثِ  ،ّب زض هساضس-فٌبٍضی

ی الساهبت اًدبم ضسُ زض آهَظش ٍ پطٍضش ایطاى ثطای تَسؼِ فبٍا ٍ اهىبًبت فطاّن زض خوغ ثٌس .فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت

تدْیع هساضس . آهسُ، ثط اسبس گعاضضْبی ضسوی ثبیس گفت وِ ًظبم آهَظضی اظ ایي حیث ثب ٍضؼیت هغلَة فبغلِ ظیبزی زاضز

ّوِ هؼلوبى زض توبم سغَح تحػیلی ثِ  آهَظش. سغَح پبییي، ضبهل ضاٌّوبیی ٍ زثستبى، ٌَّظ ثِ غَضت هلی آغبظ ًطسُ است

یبفتِ ّبی تحمیك، حبغل اظ تحلیل  .عَض وبهل اًدبم ًطسُ ٍ اًتمبزاتی ًیع زض هَضز ًحَُ ٍ هحتَای ایي آهَظضْب  هی ضَز

ٍ هطٍض سبیط تحمیمبت اًدبم ضسُ زض ثطضسی هَاًغ ( 8ٍ آن 7، آن6،آن5،آن4،آن3،آن2،آن1آن)هػبحجِ ثب آگبّبى ولیسی 

ًطبى هی زّس وِ ًظبم آهَظش ٍ پطٍضش ایطاى زض  (55-88،ظ1386، ثِ ًمل اظ آیتی ٍ ّوىبضاى،1384وسی ٍ ًفیسی،هْطهح)

 :ایي هَاًغ زض همَلِ ّبی ظیط زستِ ثٌسی ضسُ است. هسیط تَسؼِ ی فبٍا، ثب پبضُ ای هَاًغ ٍ هحسٍزیت ضٍثطٍست

ٍاحس ٍ تغییط پیبپی زض سیبست ّب ثب تغییط هسئَلیي، (هطىالت هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا )ضبهل ًجَز سیبست 1

فمساى هجبًی ًظطی پطتیجبًی وٌٌسُ اظ الساهبت، ثْطُ هٌس ًجَزى اظ الگَی تَسؼِ، هطىالت ًبضی اظ زیسگبُ هٌفی هسئَلیي زض 

 هَضز فبٍا زض اثط ًبآضٌبیی ثب آى، هطىالت فطٌّگ ػوَهی زض هَاخِْ ثب فبٍا(

ل هطىالت سرت افعاضی اظ لجیل تأهیي ضایبًِ ٍ تدْیعات هَضز لعٍم، هطىالت هطتجظ ثب (هطىالت ظیط سبذتی )ضبه2

 ضجىِ ّبی اضتجبعی ٍ هحسٍزیتْبی زستطسی ثِ ایٌتطًت ٍ پبییي ثَزى سطػت ضجىِ.(

(هطىالت سبذتبضی )ضبهل توطوع ًظبم آهَظضی، هطىالت حمَلی ٍ لبًًَی، هطىالت اخطایی زض پیبزُ سبظی عطح ّب، 3

اضتجبط ًظبم هٌس ثیي ثرطْب، هطىل ًبسبظگبضی سبذتبض زضًٍی ثب همتضیبت تَسؼِ فبٍا، هطىل ًبسبظگبضی ضٍیىطز حبون  ًجَز

 یبزگیطی ٍ ًظبم اضظضیبثی ثب ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا ( -یبززّی

 ( (هطىالت زیگط )ضبهل ثْطُ هٌس ًجَزى اظ ًیطٍی اًسبًی هبّط ٍ وبضآظهَزُ زض ظهیٌِ استفبزُ اظ فبٍا4

اظ سَیی زیگط، ٍخَز ًساضتي هٌبثغ هبلی زض آهَظش ٍ پطٍضش ثِ هٌعلِ هسئلِ ای هْن زض ًظبم آهَظش وطَض هغطح است 

 .تسٍیي ٍ اضائِ ضاُ ّبی ضفغ ایي هَاًغ هستلعم ثِ وبضگیطی تدبضة وطَضّبیی است وِ سبلْب ثطای ایي هْن ثطًبهِ ضیعی وطزُ اًس

رطی یبزگیطی اظ ضاُ زٍض حبوی اظ آى است وِ ایي ضیَُ هی تَاًس زض یبزگیطی اثطثرص ثبضس ًتبیح تحمیمبت اذیط زض هَضز اثط ث

زستطسی ثِ فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت، هدَظ یبزگیطی هْبضتْبی ثبظیبثی اعالػبت  .ثِ ضطط ایي وِ ثط ویفیت آى ًظبضت ضَز

هی آیس آهَظضی زاًص آهَظاى ثِ ضوبض  ت زض پیططفتضا ثطای زاًص آهَظاى ثِ اضهغبى آٍضزُ است ٍ یىی اظ اثعاضّبی هٌبس

زض هطٍض تحمیمبت گصضتِ .(1383 ثِ ًمل اظ ًبذسا 6،2001؛ گطی1384؛ حساز، 1382؛ اهبم خوؼِ وبضبى، 1383اسالهی، )

ٍ  هطرع گطزیس وِ زض هساضس وطَضّبی تَسؼِ یبفتِ زاًص آهَظاى ثطای اًدبم زازى اهَض هطثَط ثِ والس ٍ زضس اظ ایٌتطًت
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وٌٌس ٍ ایي زض حبلی است عجك آهبض هَخَز، تؼوین وبضثطز فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت زض هساضس وطَضهبى ثب ضایبًِ استفبزُ هی

ٍ ثِ ػلت ػسم ٍخَز فٌبٍضیْب زض هساضس وطَض ٍ ّوچٌیي ػسم آضٌبیی  .ضبذػْبی اوثط وطَضّبی پیططفتِ فبغلِ ثسیبض زاضز

ي فٌبٍضیْب ٍ تبثیط آى ثط آهَظش زاًص آهَظاى سجت ضسُ است وِ زاًص آهَظاى ووتط اظ هؼلوبى ثب وبضثطزّبی آهَظضی ای

ثِ عَض ولی . فٌبٍضیْبی هَضزًظط استفبزُ وٌٌس ٍ اظ وبضثطزّبی گًَبگَى آى زض اضتمبی سغح یبزگیطی ذَز ثی ثْطُ ثبضٌس

اظ فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت ضٌیسُ اًس ٍ تمطیجب ثب ّب هبًغ زیگط، فمظ اسوی هؼلوبى ٍ زاًص آهَظاى ثب تَخِ ثِ زالیل فَق ٍزُ

آى ثیگبًِ اًس، یب ضبیس هی تَاى گفت وِ آًْب زض استفبزُ اظ فٌبٍضیْب ثِ زًجبل سطگطهی، اضتجبط ٍ غیطُ ّستٌس ًِ استفبزُ ػلوی ٍ 

الػبت ٍ اضتجبعبت زض آهَظش وطَض لصا اًدبم زازى ایي تحمیك ثِ هٌظَض ثطضسی ایي هَاًغ، آًْن زض ضطایغی وِ فٌبٍضی اع. هفیس

ثرػَظ ضایبًِ ثطای زاًص آهَظاى پبیِ  ICTاستفبزُ اظ اثعاضضوي آًىِ .هب ٌَّظ زض هطاحل ًرستیي است زاضای اّویت است

ّبی پبییي تط یب حتّی پیص زثستبًی هی تَاًس یبزگیطی اثتسایی آًْب اظ ػلَم هرتلف ضا تسْیل یب حتّی ثبػث ضَز اثؼبز ٍالؼی 

ضَع زض ّوبى اثتسا زض شّي وَزوبى ًمص ثجٌسز ٍ ّوة هب هی زاًین وِ تمطیجبً ثیطتط زاًص آهَظاى اهطٍظی زض زًیبی تػبٍیط هَ

اًس ٍ ثطایطبى ثبظی ّبی ضایبًِ ای خصاثیت ثیطتطی زاضز،زیگط هبًٌس وَزوبى ًسل ّب ی پیطیي اظ ذَاًسى وتبة ّبی  غطق ضسُ

ثبثت ضسُ است تأثیطی وِ تػبٍیط زض یبزگیطی وَزوبى زاضًس ًَضتِ ّب ٍ تَغیفبت وتبة ٍ ثِ تدطثِ . لصّت ًوی ثطًس  عَالًی

هؼلن ًساضًس ٍ ضایبًِ یه اثعاض ثسیبض هٌبست ثطای ًوبیص تػبٍیط ٍ ػىس ّبی هرتلف ثب ویفیت ثسیبض ذَة ٍ ّویطِ زض 

 .زستطس ّستٌس

-ستمطاض ایي فٌبٍضی ّب لس ػلن وطزُ اًس ٍ ایي اخبظُ ضا ًویثط ایي اسبس، پطزاذتي ثِ اوثط هَاًغ ٍ ػَاهلی وِ زض ثطاثط ا

زٌّس تب ایي فٌبٍضیْب زض اضتمبی زاًص ػلوی ٍ هْبضتْبی زاًص آهَظاى اثتسایی هثوط ثوط ٍالغ ضًَس ٍ ّوچٌیي اضائِ ضاّىبضّبی 

 است.هٌبست ثطای همبثلِ ثب ایي هَاًغ، اظ اّویت پژٍّص حبضط 

ٍ ضاّىبضّبی هَخَز زض استمطاض فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت زض همغغ اثتسایی ضْطستبى ثطضسی هَاًغ ّسف ایي پژٍّص، 

  وِ زض ایي ضاستب سَاالت ظیط هغطح گطزیسُ است: گٌبثبز اظ زیسگبُ وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی است

ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا زض ثِ وبضگیطی فبٍا  اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، آیب هسبیل هطثَط ثِ -1

  زض همغغ اثتسایی ًمص زاضز؟

اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى اثتسایی، آیب هطىالت ظیط سبذتی زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی ًمص  -2

 زاضز؟

 طی فبٍا زض همغغ اثتسایی ًمص زاضز؟اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى اثتسایی، آیب هطىالت سبذتبضی زض ثِ وبضگی -3

اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، آیب هسبیل  فطٌّگی زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی ًمص  -4

 زاضز؟

مغغ زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض ه( هؼلوبى)اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، آیب هیعاى آهَظش وبضثطاى -5

 اثتسایی ًمص زاضز؟

اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، هْوتطیي هَاًغ ٍ هحسٍزیتْبی هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض  -6

 همغغ اثتسایی وسام است؟

ِ تب چ( هؼلوبى)اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، ضٌبسبیی ٍ پطٍضش تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى  -7

 هٌبست ثطای ثْطُ گیطی اظ فبٍا زض همغغ اثتسایی للوساز ضَز؟ جطزیاًساظُ هی تَاًس ضاّ

هٌبست  جطزیهی تَاًس ضاّ ٌّگ سبظی غحیح تب چِ اًساظُ اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، فط -8

 ثطای ثْطُ گیطی اظ فبٍا زض همغغ اثتسایی للوساز ضَز؟

هٌبست  جطزیهی تَاًس ضاّ هٌبست تب چِ اًساظُبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، سبظ ٍوبض لبًًَی اظ ًظط وبضضٌبس -9

 ثطای ثْطُ گیطی اظ فبٍا زض همغغ اثتسایی للوساز ضَز؟
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اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى هساضس اثتسایی، فطاّن ًوَزى ظیطسبذتْبی هٌبست تب چِ اًساظُ  هی تَاًس  -10

 ثطای ثْطُ گیطی اظ فبٍا زض همغغ اثتسایی للوساز هی ضَز؟ جطزیضاّ

اظ ًظط وبضضٌبسبى، هسیطاى ٍ هؼلوبى اثتسایی، هْوتطیي ضاّجطزّبی هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی وسام  -11

 است؟ 

 

 رٍغ پصٍّػ

 ط زثیطاى، وبضضٌبسبى ٍ هسیطاىپژٍّص حبضط، یه پژٍّص تَغیفی اظ ًَع پیوبیطی است.ثِ ٍاسغِ تَغیف هَاًغ اظ ًظ

خعء پژٍّطْبی تَغیفی است ٍ ثِ لحبػ ایٌىِ اظ عطیك پطسطٌبهِ ایي وبض غَضت گطفتِ هی تَاى اظ آى ثوٌعلِ یه پژٍّص 

پیوبیطی ًبم ثطز. خبهؼِ آهبضی هَضز هغبلؼِ زض ایي تحمیك ضبهل توبهی هؼلوبى همغغ اثتسایی ضْطستبى گٌبثبز، وبضضٌبسبى ٍ 

 . ولیِ هؼلوبى زٍضُ اثتسایی هساضس ضْطستبى گٌبثبزهطتجظ ثب ثطًبهِ ضیعی زضسی ٍ ولیِ هسیطاى هساضس اثتسایی ثَزهترػػبى 

ًفط ٍ تؼساز  196تؼساز ًوًَِ الظم زض گطٍُ هؼلوبى  1ثب استفبزُ اظ فطهَل هَضگبى هسضسِ اثتسایی ثَزُ 90ًفط ٍ اظ  400خوؼبً 

ؼییي ضس ّوچٌیي هدوَػِ هسئَلیي ٍ وبضضٌبسبًی وِ زض هساضس ٍ ازاضُ آهَظش ٍ ًفط ت 35ًوًَِ الظم زض گطٍُ هسیطاى 

ًفط ثطآٍضز ضسُ ٍ ثب تَخِ ثِ هحسٍز ثَزى تؼساز اػضبی ایي خبهؼِ، ثِ توبهی آًْب  15والً  ضتِپطٍضش ضْطستبى گٌبثبز حضَض زا

هسضسِ اثتسایی ٍخَز زاضز وِ  90گٌبثبز ًفط ثِ پطسطٌبهِ ّب پبسد زازًس. زضضْطستبى 10وِ تؼساز  پطسطٌبهِ زازُ ضس

هسیط زض ایي هساضس هطغَل ثِ فؼبلیت ّستٌس)ثسلیل هسیطیت هدتوؼی(، ثب تَخِ ثِ خسٍل هَضگبى تؼساز حدن ًوًَِ  40تؼساز

طٌبهِ ًفط اظ آًْب ثِ پطس 25ًفط تؼییي ضسُ ٍ ثطای توبم آًْب پطسطٌبهِ فطستبزُ ٍ یب ثػَضت حضَضی اضائِ ضس وِ زض ًْبیت  35

ضبذع ّبیی هبًٌس خٌسیت، هسضن تحػیلی،  1اًس. زض خسٍل  زض ایي پژٍّص ضطوت زاضتِ فطٌّگی 231زض ولپبسد زازًس.

 سي ٍ سبثمِ ذسهت فطٌّگیبى ضطوت وٌٌسُ زض پژٍّص ثط حست پست سبظهبًی آًْب لطاض زازُ ضسُ است.

 : ثطضسی ضبذع ّبی هرتلف)خٌسیت،سي،...(ثط حست پست سبظهبًی1خسٍل 

 ضبذع ّب

-----------

 پست سبظهبًی

هیاًگیي  )درـذ(هذرک تحفیلی )درـذ(جٌعیت

 ظي

هیاًگیي 

ظاتقِ 

 ن اضضس وبضضٌبسی وبضزاًی زیپلن ظى هطز خذهت

 56/21 08/42 4 88 4 4 8/7 7/14 هذیر

 51/16 42/37 2 5/75 9/18 6/3 9/89 4/78 هؼلن

 80/17 60/38 30 70 0/0 0/0 3/2 9/6 کارؼٌاض

 11/17 98/37 5/3 6/76 5/16 5/3 8/55 2/44 کل

 

وِ زض تٌظین ٍ سبذت آى اظ  استفبزُ ضسپطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ثِ هٌظَض خوغ آٍضی اعالػبت اظ زض ایي پژٍّص 

ازثیبت، هجبًی ًظطی ٍ هغبلؼبت هتؼسز زاذلی ٍ ذبضخی هطتجظ ثب هَاًغ هَخَز زض هسیط استمطاض فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت 

ثطای  تبیی لیىطت تٌظین ضسُ است.5سَال اظ ًَع سَاالت ثستِ  ثَزُ ٍ ثب همیبس  31پطسطٌبهِ ضبهل  ثْطُ گطفتِ ضسُ است.

تؼییي ضٍایی پطسطٌبهِ ٍ افعایص آى الساهبتی اًدبم ضس اظ خولِ: اًدبم هغبلؼبت الظم ثِ هٌظَض ضٍضي وطزى هفبّین ٍ 

ًبهِ، اضائِ سؤاالت ثِ گیطی آًْب زض همغغ هَضز هغبلؼِ، عطاحی سؤاالت پطسص هتغیطّبی هْن پژٍّص، تؼییي چگًَگی اًساظُ

ًفط اظ هترػػبى ٍ اسبتیس زاًطگبُ ثِ هٌظَض اغالح ٍ تبییس اٍلیِ، ٍ زض ًْبیت ثطای حػَل اعویٌبى ثیطتط اضائِ  17حسٍز 

َض اضظیبثی هحتَای اثعاض گطزآٍضی زازُ ّب پطسطٌبهِ اغالح ضسُ ثِ تؼسازی اظ هسیطاى ٍ هترػػبى همغغ هَضز هغبلؼِ، ثِ هٌظ

زض ًْبیت ثط اسبس تحلیل اًدبم ضسُ، هیبًگیي اضظیبثی ًظطات هترػػبى ٍ اسبتیس هحتطم زض هَضز ضٍایی  .ٍُ اعالػبت زازُ ضس

                                                           
1
 Morgan 
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ًتیدِ  استفبزُ ضسُ است وِ 1حبغل ضس. ّوچٌیي ثطای اضظیبثی پبیبیی پطسطٌبهِ، اظ ضٍش آلفبی وطًٍجبخ "ذَة  "پطسطٌبهِ 

هحبسجِ ضسُ است.ثوٌظَض تَغیف زازُ ّب اظ خساٍل تَظیغ فطاٍاًی ٍ ًوَزاضّب ٍ هیبًگیي،  90/0آى ثط اسبس آظهَى اًدبم ضسُ

 . استفبزُ ضس 2آظهَى فطیسهيٍته ًوًَِ ای  tثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب اظ آظهَى . ٍاضیبًس ٍ اًحطاف استبًساضز استفبزُ ضس

 

 تررظی ظَاالت پصٍّػ

 آیا هعایل هرتَط تِ راّثردّای تَظؼِ فاٍا در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ اتتذایی ًقػ دارد؟ -1

است زض  18وٌٌسگبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا،  زض ول ضطوت.2ثب تَخِ ثِ خسٍل

طایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، است. ثٌبث 11/3ثب اًحطاف هؼیبض  23/23حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 

(.زض >001/0pهؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

یت هَخَز است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼ 18گطٍُ هسیطاى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا، 

است. ثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط  65/2ثب اًحطاف هؼیبض  16/24

است  18(.زض گطٍُ هؼلوبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا، >001/0pضاُ تَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی  19/3ثب اًحطاف هؼیبض  04/23یت هَخَز زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼ

(.زض گطٍُ وبضضٌبسبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل >001/0pتَسؼِ فبٍا یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ  76/1ثب اًحطاف هؼیبض  70/24ٍضؼیت هَخَز است زض حبلی وِ هیبًگیي  18هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا، 

 (.>001/0pزیس وبضضٌبسبى هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

 

 سَال(6*3;هیبًگیي18غلَة: تؼساز سَال هطثَط ثِ هسبئل ضاّجطزّبی فبٍا*هیبًگیي ّط سَال() )عطیمِ هحبسجِ ٍضؼیت ه 

 آیا هعایل فرٌّگی در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ اتتذایی ًقػ دارد؟ -2

است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  6هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل فطٌّگی زض تَسؼِ فبٍا، .3ثب تَخِ ثِ خسٍل

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، هسبیل فطٌّگی  48/1ب اًحطاف هؼیبض ث 0/8

هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة   (.زض گطٍُ هسیطاى،>001/0pزض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ زیس  40/1ثب اًحطاف هؼیبض  32/8لی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز است زض حب 6هسبیل فطٌّگی زض تَسؼِ فبٍا، 

  (.زض گطٍُ هؼلوبى،>001/0pهسیطاى هسبیل فطٌّگی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

ثب اًحطاف هؼیبض  92/7ٍضؼیت هَخَز  است زض حبلی وِ هیبًگیي 6هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل فطٌّگی زض تَسؼِ فبٍا، 

است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى هسبیل فطٌّگی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است  49/1

(001/0p<،زض گطٍُ وبضضٌبس.)   ،است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت  6هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هسبیل فطٌّگی زض تَسؼِ فبٍا

                                                           
1
 Cronbach 

2
 Friedman 

 (18ی . همبیسِ هیبًگیي هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوط2ُخسٍل 

 ی آهبضیضبذع ّب

 گطٍُ
 اًحطاف هؼیبض هیبًگیي تؼساز

زضخِ 

 آظازی
 همساض احتوبل tآهبضُ 

 <001/0 54/25 230 11/3 23/23 231 وٌٌسگبى ول ضطوت

 <001/0 59/11 24 65/2 16/24 25 هسیط

 <001/0 13/22 195 19/3 04/23 196 هؼلن

 <001/0 99/11 9 76/1 70/24 10 وبضضٌبس
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است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبس هسبیل فطٌّگی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط  25/1ثب اًحطاف هؼیبض  70/8 هَخَز

 (.>001/0pسط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

 

 اتتذایی ًقػ دارد؟آیا هؽکالت زیرظاختی در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ  -3

است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت  12هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت ظیطسبذتی زض تَسؼِ فبٍا، .4ثب تَخِ ثِ خسٍل

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، هسبیل  28/2ثب اًحطاف هؼیبض  06/16هَخَز 

هیبًگیي ٍضؼیت  (.زض گطٍُ هسیطاى، >001/0pا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )ظیطسبذتی زض ثِ وبضگیطی فبٍ

است.  67/1ثب اًحطاف هؼیبض  04/17است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12هغلَة هطىالت ظیطسبذتی زض تَسؼِ فبٍا، 

(.زض >001/0pی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )ثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى، هسبیل ظیطسبذتی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یى

است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت ظیطسبذتی زض تَسؼِ فبٍا،  گطٍُ هؼلوبى، 

هَاًغ هَخَز ثط سط است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى، هسبیل ظیطسبذتی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ  35/2ثب اًحطاف هؼیبض  92/15

است زض  12هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت ظیطسبذتی زض تَسؼِ فبٍا،  (.زض گطٍُ وبضضٌبسبى، >001/0pضاُ تَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبسبى، هسبیل ظیطسبذتی زض ثِ  49/1ثب اًحطاف هؼیبض  30/16حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 

 (.>001/0pهَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است ) وبضگیطی فبٍا، یىی اظ

 

 آیا هؽکالت ظاختاری در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ اتتذایی ًقػ دارد؟ -4

است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت  12، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت سبذتبضی زض تَسؼِ فبٍا .5ثبتَخِ ثِ خسٍل 

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، هسبیل  25/2ثب اًحطاف هؼیبض  34/15هَخَز 

یت ، هیبًگیي ٍضؼ (.زض گطٍُ هسیطاى>001/0pسبذتبضی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

است.  92/1ثب اًحطاف هؼیبض  96/15است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12هغلَة هطىالت سبذتبضی زض تَسؼِ فبٍا، 

(.زض >001/0pثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى هسبیل سبذتبضی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

 ( 6ی همبیسِ هیبًگیي هسبیل فطٌّگی زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوطُ .3خسٍل 

 ضبذع ّبی آهبضی

 گطٍُ
 ًگیيهیب تؼساز

اًحطاف 

 هؼیبض
 همساض احتوبل tآهبضُ  زضخِ آظازی

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 0/8 48/1 230 45/20 001/0> 

 <001/0 25/8 24 40/1 32/8 25 هسیط

 <001/0 97/17 195 49/1 92/7 196 هؼلن

 <001/0 82/6 9 25/1 70/8 10 وبضضٌبس

 ( 12ی . همبیسِ هیبًگیي  هطىالت ظیط سبذتی زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوط4ُخسٍل 

ضبذع ّبی 

 گطٍُ آهبضی
 همساض احتوبل tآهبضُ  زضخِ آظازی اًحطاف هؼیبض هیبًگیي تؼساز

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 06/16 28/2 230 07/27 001/0> 

 <001/0 08/15 24 67/1 04/17 25 هسیط

 <001/0 33/23 195 35/2 92/15 196 هؼلن

 <001/0 09/9 9 49/1 30/16 10 وبضضٌبس
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است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12هطىالت سبذتبضی زض تَسؼِ فبٍا، گطٍُ هؼلوبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة 

است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى هسبیل سبذتبضی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ  31/2ثب اًحطاف هؼیبض  28/15

است زض  12سبذتبضی زض تَسؼِ فبٍا،  (.زض گطٍُ وبضضٌبسبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت>001/0pتَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبسبى هسبیل سبذتبضی زض ثِ  66/1ثب اًحطاف هؼیبض  90/14حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 

 (.>001/0pوبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

 
 آیا هؽکالت آهَزؼی ٍ هْارتی کارتراى در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ اتتذایی ًقػ دارد؟ -5

است زض حبلی وِ  12، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض تَسؼِ فبٍا، 6ثبتَخِ ثِ خسٍل

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ  33/2ثب اًحطاف هؼیبض  06/16هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 

وبضضٌبسبى(، هسبیل هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است 

(001/0p<َزض گطٍُ هسیطاى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض ت.) ،است زض حبلی  12سؼِ فبٍا

است. ثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى هسبیل هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی  23/2ثب اًحطاف هؼیبض  00/16وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 

(.زض گطٍُ هؼلوبى، هیبًگیي ٍضؼیت >001/0pوبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

ثب اًحطاف  01/16است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض تَسؼِ فبٍا،  هغلَة هطىالت

است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى هسبیل هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز  36/2هؼیبض 

ٌبس، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض (.زض گطٍُ وبضض>001/0pثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است )

هسبیل  است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبس 88/1ثب اًحطاف هؼیبض  30/17است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12تَسؼِ فبٍا، 

 (.>001/0pفبٍا است ) هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ

 

 

 ( 12ی ضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوطُهمبیسِ هیبًگیي  هطىالت سبذتبضی زض ثِ وب .5خسٍل 

 ضبذع ّبی آهبضی

 گطٍُ
 همساض احتوبل tآهبضُ  زضخِ آظازی اًحطاف هؼیبض هیبًگیي تؼساز

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 34/15 25/2 230 50/22 001/0> 

 <001/0 82/15 24 92/1 96/15 25 هسیط

 <001/0 43/21 195 31/2 28/15 196 هؼلن

 <001/0 33/9 9 66/1 90/14 10 وبضضٌبس

 ( 12ی . همبیسِ هیبًگیي  هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوط6ُخسٍل 

 ضبذع ّبی آهبضی

 گطٍُ
 همساض احتوبل tآهبضُ  زضخِ آظازی اًحطاف هؼیبض هیبًگیي تؼساز

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 06/16 33/2 230 43/26 001/0> 

 <001/0 28/10       24 23/2 00/16 25 طهسی

 <001/0 86/19 195 36/2 01/16 196 هؼلن

 <001/0 51/5 9 88/1 30/17 10 وبضضٌبس
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 هْوتریي هَاًغ ٍ هحذٍدیتْای هَجَد در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ اتتذایی کذام اظت؟-6

ضْطستبى گٌبثبز ثب استفبزُ اظ  ضتجِ ثٌسی فطیسهي ثِ ایي زض ضتجِ ثٌسی هَاًغ هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی 

زاضای ضتجِ  21/3هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى ثب هیبًگیي اظ زیس هسیطاى ،هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى، ًتیدِ هی ضسین وِ 

( زض ضتجِ ٍ اٍلَیت ّبی ثؼسی 7طی فبٍا زض همغغ اثتسایی است ٍ هَاًغ زیگط )خسٍل ثیطتطی اظ سبیط هَاًغ هَخَز زض ثِ وبضگی

 لطاض زاضًس.

 . ضتجِ ثٌسی ٍ اٍلَیت ثٌسی هَاًغ هَخَز اظ زیس هسیطاى،هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى7خسٍل
 رتثِ هیاًگیي هَاًغ ٍ هحذٍدیت ّا

 اٍل 21/3 هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى

 زٍم 20/3 هطىالت فطٌّگی

 سَم 18/3 هطىالت ظیطسبذتی

 چْبضم 79/2 ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍاهطىالت هطثَط ثِ 

 پٌدن 63/2 هطىالت سبذتبضی

  

گیری از فاٍا  تَاًذ راّثردی هٌاظة ترای تْرُ آیا ؼٌاظایی ٍ پرٍرغ تَاًوٌذی تخففی کارتراى )هؼلواى( هی -7

 در هقطغ اتتذایی قلوذاد ؼَد؟

است زض حبلی وِ هیبًگیي  6ِ فبٍا، .هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض تَسؼ8ثبتَخِ ثِ خسٍل

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(،  39/1ثب اًحطاف هؼیبض  10/8ٍضؼیت هَخَز 

هیبًگیي   (.زض گطٍُ هسیطاى،>001/0pتَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

ثب اًحطاف هؼیبض  24/8است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  6ؼیت هغلَة تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض تَسؼِ فبٍا، ٍض

است. ثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى، تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است  20/1

(001/0p<،زض گطٍُ هؼلوبى.)   است زض حبلی وِ هیبًگیي  6هغلَة تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض تَسؼِ فبٍا، هیبًگیي ٍضؼیت

است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى، تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی  42/1ثب اًحطاف هؼیبض  07/8ٍضؼیت هَخَز 

غلَة تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض تَسؼِ هیبًگیي ٍضؼیت ه  (.زض گطٍُ وبضضٌبسبى،>001/0pاظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبسبى، تَاًوٌسی  17/1ثب اًحطاف هؼیبض  40/8است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  6فبٍا، 

 (.>001/0pترػػی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

 

 گیری از فاٍا در هقطغ اتتذایی قلوذاد ؼَد؟ تَاًذ راّثردی هٌاظة ترای تْرُ ظازی ـحیح هی آیا فرٌّگ -8

است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  6سبظی زض تَسؼِ فبٍا، .هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة فطٌّگ9ثبتَخِ ثِ خسٍل

سبظی است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، فطٌّگ 35/1هؼیبض ثب اًحطاف  24/8

 ( 6ی سی ترػػی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوطُ. همبیسِ هیبًگیي ًمص تَاًو8ٌخسٍل

 ضبذع ّبی آهبضی 

 گطٍُ
 هیبًگیي تؼساز

اًحطاف 

 هؼیبض

زضخِ 

 آظازی
 همساض احتوبل tآهبضُ 

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 10/8 39/1 230 97/22 001/0> 

 <001/0 33/9 24 20/1 24/8 25 هسیط

 <001/0 32/20 195 42/1 07/8 196 هؼلن

 <001/0 46/6 9 17/1 40/8 10 وبضضٌبس
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سبظی هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة فطٌّگ  (.زض گطٍُ هسیطاى،>001/0pزض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

-است. ثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى فطٌّگ 37/1ثب اًحطاف هؼیبض  68/8 است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 6زض تَسؼِ فبٍا، 

-هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة فطٌّگ  (.زض گطٍُ هؼلوبى،>001/0pسبظی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

ت. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى اس 33/1ثب اًحطاف هؼیبض  17/8است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  6سبظی زض تَسؼِ فبٍا، 

هیبًگیي ٍضؼیت   (.زض گطٍُ وبضضٌبسبى،>001/0pسبظی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )فطٌّگ

است. ثٌبثطایي اظ  50/1ثب اًحطاف هؼیبض  50/8است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  6سبظی زض تَسؼِ فبٍا، هغلَة فطٌّگ

 (.>001/0pسبظی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )بى فطٌّگزیس وبضضٌبس

 

 گیری از فاٍا در هقطغ اتتذایی قلوذاد ؼَد؟ تَاًذ راّثردی هٌاظة ترای تْرُ آیا ظاز ٍ کار قاًًَی هٌاظة هی -9

است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت  9هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة سبظ ٍ وبض لبًًَی زض تَسؼِ فبٍا،  ،10ثبتَخِ ثِ خسٍل

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، سبظ ٍ  73/1ثب اًحطاف هؼیبض  95/11هَخَز 

هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة سبظ   (.زض گطٍُ هسیطاى،>001/0pضّبی تَسؼِ فبٍا است )وبض لبًًَی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىب

است. ثٌبثطایي اظ زیس  02/2ثب اًحطاف هؼیبض  80/11است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  9ٍ وبض لبًًَی زض تَسؼِ فبٍا، 

هیبًگیي ٍضؼیت   (.زض گطٍُ هؼلوبى،>001/0pت )هسیط سبظ ٍ وبض لبًًَی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا اس

است.  69/1ثب اًحطاف هؼیبض  90/11است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  9هغلَة سبظ ٍ وبض لبًًَی زض تَسؼِ فبٍا، 

طٍُ (.زض گ>001/0pثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى سبظ ٍ وبض لبًًَی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

ثب  30/13است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  9هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة سبظ ٍ وبض لبًًَی زض تَسؼِ فبٍا،   وبضضٌبسبى،

سبظ ٍ وبض لبًًَی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است   است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبسبى، 25/1اًحطاف هؼیبض 

(001/0p<.) 

 

 ( 6ی سبظی زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوطُ. همبیسِ هیبًگیي ًمص فطٌّگ9خسٍل

 ضبذع ّبی آهبضی

 گطٍُ
 هیبًگیي     تؼساز

  اًحطاف  

 هؼیبض

 زضخِ   

 آظازی
 همساض احتوبل  tآهبضُ 

ول 

 وٌٌسگبى طوتض
231 24/8 35/1 230 14/25 001/0> 

 <001/0 73/9 24 37/1 68/8 25 هسیط

 <001/0 70/22 195 33/1 17/8 196 هؼلن

 <001/0 23/5 9 50/1 50/8 10 وبضضٌبس

 ( زض ول ضطوت وٌٌسگبى9ی یسِ هیبًگیي ًمص سبظ ٍ وبض لبًًَی زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼیت هغلَة )ًوطُ. همب10خسٍل

ضبذع ّبی 

 گطٍُ آهبضی
 هیبًگیي تؼساز

اًحطاف 

 هؼیبض
 همساض احتوبل tآهبضُ  زضخِ آظازی

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 95/11 73/1 230 86/25 001/0> 

 <001/0 92/6 24 02/2 80/11 25 هسیط

 <001/0 95/23 195 69/1 90/11 196 هؼلن

 <001/0 86/10 9 25/1 30/13 10 وبضضٌبس
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گیری از فاٍا در هقطغ اتتذایی قلوذاد  تَاًذ راّثردی ترای تْرُ آیا فراّن ًوَدى زیرظاختْای هٌاظة هی -11

 ؼَد؟ هی

است زض حبلی وِ هیبًگیي  12فبٍا، . هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة ظیطسبذتْبی هٌبست زض تَسؼِ 11ثبتَخِ ثِ خسٍل 

است. ثٌبثطایي اظ زیس ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ  07/2ثب اًحطاف هؼیبض  43/15ٍضؼیت هَخَز 

(.زض گطٍُ هسیطاى، >001/0pوبضضٌبسبى(، ظیطسبذتْبی هٌبست زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

ثب اًحطاف  28/15است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز  12َة ظیطسبذتْبی هٌبست زض تَسؼِ فبٍا، هیبًگیي ٍضؼیت هغل

است. ثٌبثطایي اظ زیس هسیطاى، ظیطسبذتْبی هٌبست زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است  38/2هؼیبض 

(001/0p<زض گطٍُ هؼلوبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة ظیطسبذتْبی ه.) ،است زض حبلی وِ هیبًگیي  12ٌبست زض تَسؼِ فبٍا

است. ثٌبثطایي اظ زیس هؼلوبى، ظیطسبذتْبی هٌبست زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ  02/2ثب اًحطاف هؼیبض  48/15ٍضؼیت هَخَز 

 12ِ فبٍا، (.زض گطٍُ وبضضٌبسبى، هیبًگیي ٍضؼیت هغلَة ظیطسبذتْبی هٌبست زض تَسؼ>001/0pضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

است. ثٌبثطایي اظ زیس وبضضٌبسبى، ظیطسبذتْبی هٌبست  39/2ثب اًحطاف هؼیبض  80/14است زض حبلی وِ هیبًگیي ٍضؼیت هَخَز 

 (.>001/0pزض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است )

 

 هْوتریي راّثردّای هَجَد در تِ کارگیری فاٍا در هقطغ اتتذایی کذام اظت؟ -11

زض ضتجِ ثٌسی ضاّجطزّبی هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی ضْطستبى گٌبثبز ثب استفبزُ اظ  ضتجِ ثٌسی فطیسهي 

زاضای ضتجِ ثیطتطی اظ  74/2غحیح ثب هیبًگیيبظی فطٌّگ ساظ زیس هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى، ثِ ایي ًتیدِ هی ضسین وِ 

زض ضتجِ ّبی ثؼسی لطاض ( 12زیگط )خسٍل  ّبیسبیط ضاّجطزّبی هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی است ٍ ضاّجطز

 .سًزاض

 ضاّجطزّبی فبٍا اظ زیس هسیطاى،هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى. ضتجِ ثٌسی ٍ اٍلَیت ثٌسی 12خسٍل
 رتثِ هیاًگیي ارّاراّثردّا ٍ راّک

 اٍل 74/2 فطٌّگ سبظی

 زٍم 63/2 تَاًوٌسسبظی ترػػی وبضثطاى

 سَم 46/2 سبظٍوبض لبًًَی

 چْبضم 16/2 ظیط سبذتْبی هٌبست

 

 تحث ٍ ًتیجِ گیری 

اًغ هسبیل هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا یىی اظ هَوبضضٌبسبى  ٍ،هؼلوبى زّس وِ اظ ًظط هسیطاى ًتبیح تحمیك ًطبى هی

اظ زیس ّوِ ضطوت وٌٌسگبى زض پژٍّص )هسیطاى، هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى(، هسبیل  ٍ ًیعهَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است. 

هطثَط ثِ ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا یىی اظ هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است.ًتبیح هصوَض ثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم 

 ( 12ی ت هغلَة )ًوطُ. همبیسِ هیبًگیي ًمص ظیطسبذتْبی هٌبست زض ثِ وبضگیطی فبٍا ثب ٍضؼی11خسٍل 

 ضبذع ّبی آهبضی

 گطٍُ
 اًحطاف هؼیبض هیبًگیي تؼساز

زضخِ 

 آظازی
 همساض احتوبل tآهبضُ 

ول 

 وٌٌسگبى ضطوت
231 43/15 07/2 230 08/25 001/0> 

 <001/0 86/6 24 38/2 28/15 25 هسیط

 <001/0 07/24 195 02/2 48/15 196 هؼلن

 <001/0 70/3 9 39/2 80/14 10 وبضضٌبس
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 )(، ّیَ ٍ ثطاش1371(، ػجبسی)1383هحوسی ٍ لطثبًعازُ همسم)(،1371ػجبسی)(، 1385یبى)ضسُ پیطیي، اظ خولِ : اغفب ٍ ثسض

،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ 2005)(، ٍالسظ1386، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2006)(، تَپطوسی1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2007

ًجَز هجبًی پطتیجبًی وٌٌسُ اظ ( زض ذػَظ ًجَز یه سیبست ٍاحس، ػسم استفبزُ اظ یه الگَی هٌبست ٍ 1386ّوىبضاى،

 الساهبت تَسؼِ فبٍا ،ّورَاًی زاضز. 

هسبیل فطٌّگی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ هَخَز ،وبضضٌبسبىٍ هؼلوبى ثبتَخِ ثِ ًتبیح تحمیك، زض گطٍُ هسیطاى،

 )(، ّیَ ٍ ثطاش1371ِ : ػجبسی)ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است. ًتبیح هصوَض ثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي، اظ خول

،ثِ ًمل اظ خَوبض،یبضی 2002)، آوپیتبض(1386، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2006)(، تَپطوسی1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2007

زض ذػَظ ًگبُ هٌفی فطٌّگ ػوَهی خبهؼِ ًسجت ثِ فبٍا ٍ ًگطش سٌتی هسئَالى ثِ اهط تؼلین ٍ تطثیت ٍ وبضثطز  (1388پَض،

 َاًی زاضز.فبٍا ،ّور

هسبیل ظیطسبذتی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ  وبضضٌبسبىٍ  هؼلوبىثبتَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ، زض گطٍُ هسیطاى،

(، 1383ًتبیح هصوَض ثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي،اظ خولِ:اسالهی). هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است

، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ 2006)(، تَپطوسی1388،ثِ ًمل اظ خَاًه،2007 )طاش(، ّیَ ٍ ث1375یَسفی)(،1371ػجبسی)

،ثِ ًمل اظ حح 1996)، زاضلیٌگ ٍ هىلَگلیي(1383، ثِ ًمل اظ حح فطٍش،اٍضًگی،1995(، هیٌط ٍ السَى(1386ّوىبضاى،

مل اظ ظهبًی،لػبة ،ثِ 2005ً)آزٍاٍاخیي زلوَ(، 1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2001)(، پلگطام1383فطٍش،اٍضًگی،

،زض ذػَظ ًجَز هجبًی ًظطی پطتیجبًی وٌٌسُ اظ الساهبت تَسؼِ (1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2005)(،ٍالسظ1386پَض،

فبٍا، یه الگَی هٌبست، فمساى اهىبًبت سرت افعاضی اظ لجیل تبهیي ضایبًِ ٍ تدْیعات هَضز لعٍم، فمساى ضجىِ ّبی اضتجبعی 

طسی ثِ ایٌتطًت ٍ پبییي ثَزى سطػت ضجىِ، فمساى ًساضتي هٌبثغ هبلی گستطزُ زض آهَظش ٍ هٌبست، هحسٍزیت زست

 پطٍضش،ّورَاًی زاضز.

هسبیل سبذتبضی زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ هَاًغ ،وبضضٌبسبىٍ هؼلوبى، ثبتَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ، زض گطٍُ هسیطاى

(، 1385ولِ : اغفب ٍثسضیبى)یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي، اظ خًتبیح هصوَض ثب . هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است

 ویت، ّیط، (، 1388،خَاًه،ثِ ًمل اظ 2007(ش(،ّیَ ٍ ثطا1375یَسفی) (،1371ػجبسی) (،1383ٍ لطثبًعازُ همسم)هحوسی 

،ثِ ًمل 2005)، ٍالسظ(1386،، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى2006)، تَپطوسی(1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2008)ٍیلیبم ٍ اتىیٌسَى

زض ذػَظ فمساى اضتجبط ًظبم هٌس ثیي (1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2002)،ولطسَى ٍ گبزیَ(1386اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،

ٍ فؼبلیتْبی آهَظضی  تسضیس  ثرطْب ، هساضس ٍ هسیطیتْب، فمساى تؼطیف زلیك زض هَضز هیعاى ٍ چگًَگی استفبزُ اظ فبٍا زض

یبزگیطی ٍ ًظبم اضظضیبثی ثب -ًبسبظگبضی سبذتبض زضًٍی ثب همتضیبت تَسؼِ فبٍا، ًبسبظگبضی ضٍیىطز حبون یبززّی،پژٍّطی، 

 ضاّجطزّبی تَسؼِ فبٍا  ،ّورَاى است.

هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی  وبضضٌبسبىٍ  هؼلوبىثبتَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ، زض گطٍُ هسیطاى،

هَاًغ هَخَز ثط سط ضاُ تَسؼِ فبٍا است. ًتبیح هصوَضثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي، اظ خولِ : هحوسی فبٍا، یىی اظ 

(، ّیط،ویت،ٍیلیبم ٍ 1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2007)(،ّیَ ٍ ثطاش1375یَسفی)(،1371ػجبسی)(، 1383ٍ لطثبًعازُ همسم)

 ، زاضلیٌگ ٍ هىلَگلیي(1386، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2006)، تَپطوسی(1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2008)اتىیٌسَى

،ثِ ًمل اظ 2005)زلوَ (،آزٍاٍاخیي1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2001)، پلگطام(1383،ثِ ًمل اظ حح فطٍش،اٍضًگی،1996)

مل اظ ضْجبظ ٍ ،ثِ 2002ً)،ولطسَى ٍ گبزیَ(1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2005)(، ٍالسظ1386ظهبًی،لػبة پَض،

زض ذػَظ فمساى ًیطٍی اًسبًی هبّط ٍ وبضآظهَزُ زض ظهیٌِ استفبزُ اظ فبٍا، ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی  (1386ّوىبضاى،

تَسظ ًیطٍّبی  توبیل ثِ اًدبم ٍظیفِ زض چبضچَة ثرطٌبهِ ّبًبوبضآهس، فمساى ثرطٌبهِ ّبی الظم خْت ثىبضگیطی فبٍا ٍ

   اًسبًی سبظهبى،ّورَاًی زاضز.

ػوسُ تطیي هَاًغ هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی ضْطستبى گٌبثبز ثٌب ثِ ًتبیح حبغل اظ پبسرْبی سِ گطٍُ 

زاضای 3/21هسیطاى،هؼلوبى ٍ وبضضٌبسبى وِ ثَسیلِ آظهَى فطیسهي هحبسجِ ضس هطىالت آهَظضی ٍ هْبضتی وبضثطاى ثب هیبًگیي 



 

13 

 

ض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی ثَزُ ٍ پس اظ آى هطىالت فطٌّگی ٍ ظیطسبذتی ثِ ضتجِ ثیطتطی اظ سبیط هَاًغ هَخَز ز

بل حبضط ًجَز هْبضت .هی تَاى اظ هَاضز فَق ًتیدِ گطفت وِ زض حزض ضتجِ ّبی ثؼسی لطاض زاضز3/18ٍ 3/20تطتیت ثب هیبًگیي 

  لیل آى ووجَز آهَظضْبی هطتجظ است.ضبیس زوبفی زلیل اغلی اضتجبط ون ضًگ هؼلوبى ٍ هسیطاى ثب فبٍا ثَزُ ٍ 

وبضضٌبسبى ٍ  هؼلوبى, اظ ًتبیدی وِ اظ تدعیِ ٍ تحلیل یبفتِ ّب ثسست هی آیس هی تَاى زضیبفت وِ زض گطٍُ هسیطاى

تَاًوٌسی ترػػی وبضثطاى زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است.ًتبیح هصوَض ثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم 

،ثِ ًمل اظ 2008)(، ّیط،ویت،ٍیلیبم ٍ اتىیٌسَى1383پیطیي، اظ خولِ : هحوسی ٍ لطثبًعازُ همسم) ضسُ

،ثِ ًمل اظ حح 1996)،زاضلیٌگ ٍ هىلَگلیي(1386، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2006)،تَپطوسی(1388خَاًه،

،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ 2005)(،ٍالسظ1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2001)، پلگطام(1383فطٍش،اٍضًگی،

زض ذػَظ ثطگعاضی وبضگبّْبی آهَظضی تؼطیف  (1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2002)،ولطسَى ٍ گبزیَ(1386ّوىبضاى،

 ضسُ خْت پطٍضش ٍ تمَیت هْبضتْبی استفبزُ اظ فبٍا، حوبیت ٍ تطَیك وبضثطاى هَفك فبٍا،ّورَاًی زاضز.

سبظی زض ثِ وبضگیطی وبضضٌبسبى فطٌّگٍ  هؼلوبى فْویس وِ زض گطٍُ هسیطاى، اظ ًتبیح استرطاج ضسُ اظ یبفتِ هی تَاى

ّیَ (،1371ػجبسی)فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است. ًتبیح هصوَض ثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي، اظ خولِ : 

،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ 2005)، ٍالسظ(1386بضاى،، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوى2006)(، تَپطوسی1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2007)ٍ ثطاش

، زض ذػَظ ثستطسبظی فطٌّگی ٍ ًگبُ هثجت ثِ خبیگبُ فبٍا زض آهَظش ٍ پطٍضش ٍ ثطگعاضی زٍضُ ّبی (1386ّوىبضاى،

آهَظضی زضذػَظ خبیگبُ فبٍا زض ػػط حبضط زض آهَظش ٍ پطٍضش ثطای آضٌبیی ٍ تغییط ًگطش هسئَالى ًسجت ثِ ثىبضگیطی 

 َاى است. فبٍا،ّور

سبظ ٍ وبض لبًًَی زض ثِ  ،وبضضٌبسبىٍ هؼلوبى  ثبتَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ، زض ول ضطوت وٌٌسگبى، زض گطٍُ هسیطاى،

وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است. ًتبیح هصوَض ثب یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي، اظ خولِ : 

(، 1386،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2005)(، ٍالسظ1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2008)یٌسَىّیط،ویت،ٍیلیبم ٍ اتى(،1371ػجبسی)

زض ذػَظ فطاّن ًوَزى لَاًیي پطتیجبًی وٌٌسُ اظ الساهبت تَسؼِ فبٍا، ثىبضگیطی یه الگَی هٌبست ٍ ّوچٌیي استفبزُ اظ 

 زُ سبظی عطحْب،ّورَاى است.تدبضة زیگط وطَضّب زض اهط تَسؼِ فبٍا ٍ ثطعطف وطزى هطىالت اخطایی زض پیب

زض هَضز ثطضسی گعیٌِ ظیطسبذتْب ثؼٌَاى یه ضاّجطز اظ تدعیِ ٍ تحلیل اعالػبت ثسست آهسُ هی تَاى ثِ ایي ًتبیح ضسیس 

ظیطسبذتْبی هٌبست زض ثِ وبضگیطی فبٍا، یىی اظ ضاّىبضّبی تَسؼِ فبٍا است. ًتبیح  ،وبضضٌبسبى ٍ زض گطٍُ هسیطاى،هؼلوبىِ و

ّیَ ٍ (،1371ػجبسی)(، 1375(، یَسفی)1383یبفتِ ّبی پژٍّطْبی اًدبم ضسُ پیطیي، اظ خولِ : اسالهی) هصوَض ثب

،ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ 2001)، پلگطام(1386، ثِ ًمل اظ ضْجبظ ٍ ّوىبضاى،2006)(، تَپطوسی1388خَاًه،،ثِ ًمل اظ 2007)ثطاش

( زض ذػَظ تبهیي اهىبًبت سرت افعاضی ٍ زیگط 1386پَض، ،ثِ ًمل اظ ظهبًی،لػبة2005)آزٍاٍاخیي زلوَ،(1386ّوىبضاى،

اهىبًبت الظم، اذتػبظ هٌبثغ هبلی زض آهَظش ٍ پطٍضش خْت تَسؼِ فبٍا، اضتمبی ضجىِ ّبی ایٌتطًت پطسطػت زض هساضس 

 اثتسایی، اتَهبسیَى وطزى فؼبلیتْبی ازاضی،آهَظضی،پژٍّطی ٍ...  ،ّورَاى است.

ُ ٍ ثطضسی آًْب، زض ضتجِ ثٌسی ضاّجطزّبی هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهس  

ضتجِ  زاضای74/2ضْطستبى گٌبثبز ثب استفبزُ اظ ضتجِ ثٌسی فطیسهي ثِ ایي ًتیدِ هی ضسین وِ فطٌّگ سبظی ثب هیبًگیي 

ٍ پس اظ آى ضاّجطز تَاًوٌسسبظی ترػػی  ثیطتطی اظ سبیط ضاّجطزّبی هَخَز زض ثِ وبضگیطی فبٍا زض همغغ اثتسایی است

زض هَضز فَق هی تَاى ایي ًتیدِ ضا  .زض ضتجِ ّبی ثؼسی لطاض زاضز46/2ٍ 63/2وبضثطاى ٍ سبظٍوبض لبًًَی ثِ تطتیت ثب هیبًگیي 

طاى ٍ آضٌبیی هؼلوبى ٍ هسی ػسمگطفت وِ ثْتطیي ضاّجطز ثطای گستطش فبٍا زض همغغ اثتسایی ضْطستبى گٌبثبز ثب تَخِ ثِ 

 ّوچٌیي ٍالسیي، اثتسا هْیب وطزى ظهیٌِ فطٌّگی الظم ثطای استمطاض فبٍا هی ثبضس.
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 پیؽٌْادات:
ًجَز وبضوٌبى  ،ضؼف زاًص ضایبًِ ای زثیطاى اظ آًدبیی وِ ثط اسبس ًتبیح تحمیك، هْوتطیي هَاًغ تَسؼِ فبٍا زض همغغ اثتسایی، 

هی ثبضس پیطٌْبزّبی وبضثطزی ظیط هغطح  ی الظم ٍ هٌبثغ هبلی گستطزًُجَز ظیطسبذتْب، ػسم فطٌّگ سبظی هٌبست ، فٌی 

 است:
ٍ  هؼلوبى ثطای ذسهت ضوي آهَظش ّبی والس ثطگعاضیزض هَضز هطىالت هطثَط ثِ آهَظش ٍ هْبضت وبضثطاى هی تَاى ثب  -1

 خلسبت ٍ ثطتط تسضیس الگَی ّبی خطٌَاضُ ثطگعاضی ترػػی، ّبی ّوبیص آهَظضی، ػلوی، گطزّوبییزیگط وبضثطاى، 

 تغجیمی پطٍضش ٍ آهَظش ٍ اضتجبعبت ٍ اعالػبت فٌبٍضی ّبی ضٍش ثبضا  آًبى ای ضضتِ ٍ ای حَظُ ترػػی ازٍاضی

 پبسرگَی ٍ فتِیب وبّص  زضس  والس  زض  ضایبًِ  اظ استفبزُ  ثطای ًیع  آًْب  تطسزض ًتیدِ  وطز آضٌب پیططفتِ وطَضّبی

  .ضًَسهی  پطٍضش ٍ آهَظش ػطغِ زض یىن ٍ ثیست لطى ّبی ضطٍضت

 ذبضخی هؤلفبى تطثیتی -ػلوی هتَى اظ ٍ وٌٌس وبض ضایبًِ ثب ثتَاًٌس تب هؼلوبى ثطای ضایبًِ ٍ اًگلیسی ظثبى ّبی والس تطىیل -2

 ظثبى ّبی والس تطىیلٍ ّوچٌیي  گطزًس هغلغ پژٍّطی ٍ پطٍضضی ٍ آهَظضی زستبٍضزّبی آذطیي اظ ٍ ضًَس هٌس ثْطُ

 .ای ضایبًِ ّبی ثبظی اظ استفبزُ ثب اثتسایی زٍضُ آهَظاى زاًص ثطای ِضایبً ٍ اًگلیسی

  .ضایبًِ ٍ اًگلیسی ظثبى ظهیٌِ زض آهَظاى زاًص ثیي ّوچٌیي ٍ هؼلوبى ثیي هسبثمبت ثطگعاضی -3

 ًَِضت ّن تب ضبگطزاى ٍ هؼلوبى ثِ ایویل ٍ ایٌتطًت ضایگبى ّبی وبضت اػغبی ٍ هساضس زض آهَظضی ًَیي آٍضی في تمَیت -4

  .گطزز تجسیل َّضوٌس هساضس ثِ سٌتی هساضس ّن ٍ ثٌَیسٌس سبیت ٍة ضٍی ضا ذَز ّبی

 افعاضّبی ًطم عطیك اظ فطاگیطاى تب ، هؼلوبى تَسظ زضس والس زض آهَظی زاًص پژٍّطی وَچه ّبی گطٍُ تطىیل -5

 ضا تبظُ ّبی ایسُ ٍ طزاظًسثپ ذَز ّوسبالى هٌػفبًِ ًمس ثِ ٍیطایص، ٍ ًگبضش ثب والسی، ثطٍى ٍ والسی زضٍى هطبضوتی

 .هبًس ثطوٌبض ثبیس یب ٍ وطز چبح ٍ ًَضت ثبیس یب زیگط ػجبضت ثِ. است وطزى ذلك ٍ اًسیطیسى ًَضتي، وِ چطا وٌٌس، وطف

َزى آًبى ثب هجبحث آضٌب ًو ثب ثطگعاضی والسْبی تَخیْی ثطای ٍالسیي زاًص آهَظاى ٍثطای فطٌّگ سبظی هٌبست ًیع  -6

هؼلوبى اثتسایی اظزاًص آهَظاى زض یبزگیطی ثَسیلِ  ػسم ّوبٌّگی زض اًتظبضات ذبًَازُ ٍ یِ هی تَاى اظپب زض ّطووىی فبٍا 

لبػستبً ثب فطٌّگ سبظی هٌبست ٍ آضٌبیی ٍالسیي ٍ هؼلوبى ثب فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت است وِ ضٍش فبٍا خلَگیطی ًوَز.

 ّبی ًَیي تسضیس هَضز استمجبل لطاض ذَاّس گطفت.

هجبًی ًظطی پطتیجبًی وٌٌسُ اظ الساهبت تَسؼِ فبٍا ثِ عَض وبهل فطاّن ضَز.ثبیس الگَیی بئل ظیطسبذتی ًیع ثبیس زض هس -7

ضجىِ ّبی اضتجبعی  اظ لجیل ضایبًِ ٍ زیگط تدْیعات ثطای هساضس تْیِ ضَز.الظم هٌبست اًتربة ٍ اهىبًبت سرت افعاضی 

 ٍ زضسی ّبی وتبة خبی ثِ آهَظضی ّبی زی سیت ثطزاضتِ ضَز. هٌبست وبضگعاضی ضسُ ٍ هحسٍزیت زستطسی ثِ ایٌتطً

 ٍ ضاٌّوبییثبالتط ) تحػیلی ّبی زٍضُ زض اًفَضهبتیه ٍ وبهپیَتط هجبًی زضس  ّوچٌیي .ضَز خبیگعیي آهَظضی ًظبم زض

  ضَز. اخجبضی آهَظاى زاًص فىطی ٍ ضٍاًی ظطفیت فطاذَض ثِ (هتَسغِ

اظ فبٍا زض هساضس است ثبیس ػالٍُ ثط تْیِ اهىبًبت سرت افعاضی ٍ ًطم افعاضی ٍ  اگط آهَظش ٍ پطٍضش هػون ثِ استفبزُ -8

ّوچٌیي تطثیت افطاز آهَظش زیسُ، ظهبًی ضا ّن ثطای استفبزُ اظ ایي اهىبًبت زض ًظط ثگیطز. ایي وبض هی تَاًس اظ عطیك 

(، ثیبى وطزُ اًس وِ ثطای تسْیل زض 1999) 1حصف همساضی اظ ثطًبهِ زضسی تسٍیي ضسُ فطاّن گطزز.زض ایي ضاستب تٌگ ٍ یَ

 حصف ضسُ است. 1998زضغس هحتَای ثطًبهِ زضسی تب پبیبى سبل  30تب  10اهط استفبزُ اظ فبٍا زض تسضیس هساضس سٌگبپَض، 

ًیع آهَظش ٍ پطٍضش ثبیس سیبست ٍاحسی ضا اًتربة ٍ ثب پیطٍی اظ یه الگَی زضثؼس هطىالت هطثَط ثِ ضاّجطزّبی فبٍا  -9

 زض اهط تَسؼِ فبٍا گبم ثطزاضز. هٌبست

زض هَضز هطىالت سبذتبضی ًیع هی تَاى ثب ایدبز اضتجبط ًظبم هٌس ثیي ثرطْب، هساضس ٍ هسیطیتْب ٍ ّوچٌیي اضائِ تؼطیف  -10

 زلیمی اظ هیعاى ٍ چگًَگی استفبزُ اظ فبٍا زض تسضیس ٍ فؼبلیت ّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی زض ضفغ ایي هَاًغ السام وطز.

                                                           
1
 Teng and Yeo 
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 : هٌاتغ

 (. قاتلیتْای آهَزؼی ؼثکِ جْاًی هیساى دظترظی، اظتفادُ از آى ٍ دیذگاُ داًػ آهَزاى1383اظالهی، هحعي) -1

 ٍآهَزگاراى دٍرُ دتیرظتاى، ترًاهِ درظی در غفر فٌاٍری اطالػات ٍ ارتثاطات.تْراى:اًتؽارات آییص.

جرتی در هذارض دٍرُ هتَظطِ اظتاى (تررظی هیساى اثرتخؽی آزهایؽگاُ ػلَم ت1385)اـفا،آرزٍ؛تذریاى،ػاتذ -2

 1385تْراى، هجوَػِ هقاالت ّوایػ ًَآٍری در ترًاهِ درظی دٍرُ اتتذایی،داًؽگاُ ؼیراز،اظفٌذ

ظَاد اطالػاتی،ظَاد فٌاٍری اطالػات،هاٌّاهِ (.داًػ آهَزاى چِ چیسّایی را تایذ یاد تگیرًذ؟1382)اهام جوؼِ،طیثِ -3

 21-24ؿ،ـ1382رؼذ تکٌَلَشی آهَزؼی،ظال 

(،الگَی تذٍیي ترًاهِ ّای درظی هثتٌی تر فٌاٍری اطالػات ٍ 1386آیتی،هحعي؛ػطاراى،هحوذ؛هْرهحوذی،هحوَد)-4

 55-81،ـؿ1386، تاتعتاى 5ارتثاطات در ترتیت هؼلن،ففلٌاهِ هطالؼات ترًاهِ درظی،ظال اٍل، ؼوارُ

ر ترًاهِ ریسی ٍ تالیف آهَزؼْای فٌی ٍ حرفِ ای ٍ کار (.تاثیر فاٍا تر ترًاهِ ریسی درظی،دفت1381)جاریاًی،اتَالقاظن -5

 ٍ داًػ.

(،تررظی هیساى اظتفادُ داًػ آهَزاى دتیرظتاًی ؼْر ؼیراز از فٌاٍری 1388جَکار،ػثذالرظَل؛یاری پَر،ظویِ) - 6

   177-212،ـؿ 98، ؼوارُ 1388ّای اطالػاتی، ففلٌاهِ تؼلین ترتیت ، ظال

 ،14 ، دٍر88ُهاٌّاهِ ارتثاط ػلوی، زهعتاى خاًی، :حاهذ، ترجوِ«فاٍا»یریت آهَزؼیرّثری ٍ هذ .(1388َاًگ،ی)ج -7

 3ؼوارُ

(،تررظی ًتایج کارترد فٌاٍری اطالػات ٍ ارتثاطات در دتیرظتاًْای ؼْر 1383حج فرٍغ،احوذ؛اٍرًگی،ػثذالوجیذ) -8

 12-31، ـؿ9، دٍرُ ظَم ،ؼوار1383ُتْراى ، ففلٌاهِ ًَآٍری ّای آهَزؼی،ظال

 الکعاًذرا، حذاد؛ ٍادی، (.فٌاٍری ترای آهَزغ،قثلیتْا،پاراهترّا ٍ چؽن اًذازّا. ٍیراظتاراى:1384حذاد،ٍادی) -9

 1384تاتعتاىترجوِ هحوذرضا ظرکارآراًی؛ػلی رضا هقذم.تْراى،ًؽر ًی، دراکعلر،

ض َّؼوٌذ کؽَر اظالهی (.ًحَُ تِ کارگیری فٌاٍری اطالػات در هذار1386تیتا)زهاًی،تی تی ػؽرت؛قفاب پَر، -11 

 هالسی ٍ هقایعِ آى تا هذارض َّؼوٌذ ایراى،تْراى،

(. چگًَگی تْرُ گیری از فاٍا در اًجام دادى تکالیف درظی ػلَم دٍرُ 1387زهاًی،تی تی ػؽرت؛ػظیوی،ظیذ اهیي) -11

،دٍرُ ّفتن ، 1387ظال اتتذایی کؽَر اًگلعتاى:تررظی کتاتْای راٌّوای تذریط)هؼلن( ، ففلٌاهِ ًَآٍری ّای آهَزؼی،

 7-35،ـؿ27ؼوارُ

عت فاٍا در هذارض هتَظطِ ؼْر (تررظی هَاًغ کارت1386ؼْثاز،ظَزاى؛ًفر اـفْاًی،احوذرضا؛زهاًی،ػؽرت) -12

 1386اى از ًظر دتیراى ٍ هذیراى،دٍهیي کٌفراًط یادگیری الکترًٍیکی،زاّذاى،آتاىاـفْ

 66،ـؿ1383زغ ٍ پرٍرغ،تْراى،اًتؽارات آفتاب هْر،تْار(.یادگیری الکترًٍیکی ٍ آه1383َػثادی، رحین)-13

(.تررظی ٍ هطالؼِ چگًَگی اظتفادُ دتیراى هقطغ هتَظطِ ًظری ؼْر اـفْاى از ٍظایل کوک 1371ػثاظی،پرٍیي) -14

 79-96، ـؿ8، ففلٌاهِ تؼلین ٍ ترتیت،ؼوارُ آهَزؼی 

ى،هَظعِ تَظؼِ فٌاٍری آهَزؼی هذارض هرین ًاخذا،تْرا :(.ایٌترًت در هذرظِ،ترجو1383ِگری،افکي) -15

 1383َّؼوٌذ،

 79(.هعائل آهَزغ ٍ پرٍرغ،تْراى،اًتؽارات اهیرکثیر،تْار1379هؼیری،هحوذطاّر) -16

(.تررظی ًحَُ اظتقثال هؼلواى از ًَآٍری ٍ اتتکار در زهیٌِ رٍغ تذریط ٍ 1383قرتاًسادُ هقذم،ؾ)هحوذی،ع؛ -17

در فٌاٍری آهَزؼی ٍ جایگاُ آى  ي ّوایػ فٌاٍری آهَزؼی،تثییي رٍیکردّای ًَیيکارترد ٍظایل آهَزؼی،هٌذرج در دٍهی

 در ًظاهْای آهَزؼی، تْراى،داًؽگاُ ػالهِ طثاطثایی.

از دیذگاُ دتیراى  یادگیری-(تررظی هَاًغ تْرُ گیری از تکٌَلَشی آهَزؼی در فرایٌذ یاددّی1375یَظفی،ضرغام) -18

 ،تْراى،داًؽگاُ ترتیت هؼلن.اى ًاهِ کارؼٌاظی ارؼذدتیرظتاًْای ًظام جذیذ ؼیراز.پای
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Barriers and strategies in apply of  ICT in the primary education of Gonabad city 

 

Abstract 
This descriptive and analytical research is done to survey the obstacles and solutions of the 

application of ICT in gonabad schools. Statistical samples of this research include 196 teachers, 25 

school masters and 10 experts of elementary schools equiped with the least of ICT instruments, 

selected randomly and according to the number of teachers and school masters of educational zone of 

gonabad. 

The tool used in this research is a questionnaire that to examine. it,s fluency, the fluency of 

content and to examine it,s persistency.the Cronbach,s alpha are used, and the result was calculated 

%90 according to the done test. The analysis of the questionnaire is done in SPSS area using the 

comprehensive and descriptive statistics. The Data obtained from the questionnaire was analysed via 

comprehensive and descriptive statistics including frequency percentage, mean, standard deviation, 

single sample t-test and Fridman. 

The most important obstacles through the use of  ICT found in this research include: 

1- Problems and issues related to ICT strategies. 

2- Infrastructure problems exist in applying ICT. 

3- Structural problems in the use of ICT. 

4- Cultural issues and barriers facing the use of ICT. 

5- Problems of teacher training and skill. 

Training  and Skills Teachers problems identified  the main obstacle to the deployment of ICT. 

In addition we can mention same solutions cited in this paper including: 

1- Identify and develop professional capabilities of teachers. 

2- Culture reinforcement. 

3- Creating an appropriate legal mechanism. 

4- Providing appropriate infrastructure. 

the cultural reinforcement was selected as the best. 

  

Keywords:  ICT,Education,Teacher,Managers. 


