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چکيذٌ
رویکطد ذاکو ةط ىعانػَ ذاضط کيی و ازٌظط ُصف در رده جرلیلات کارةطدی كطار ىیگیطد .پژوُؼ
ذاضط ةاُصف غٍخؼ ىیظان غّاد اظالغاجی ،دیخیحانی و رایاٌَای در ةیً داٌؾخّیان جرفیالت
جکيیهی داٌؾگاه کؾاورزی و ىٍاةع ظتیػی راىیً سّزغحان اٌخامؽصه اغث .حاىػَ ىّردةطرغی کهیَ
داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی داٌؾگاه ىٍاةع ظتیػی وراىیً سّزغحان ىیةاؽص ( .)N=196اةظار
گطدآوری دادهُا ؽاىم غَ پطغؾٍاىَ ،ؽاىم پطغؾٍاىَ اغحاٌصارد غّاد اظالغاجی و پطغؾٍاىَُای
ىرلق غاسث غّاد دیخیحانی و غّاد رایاٌَای ىیةاؽص .پع از ةَ دغث آوردن ىیظان پایایی  0/81در
پطغؾٍاىَ غّاد دیخیحال و  0/83در پطغؾٍاىَ غّاد رایاٌَای ىیظان روایی آن ٌیظ جّغط حيػی از
اغاجیص ىّضّغی جأییص ؽص دادهُای ذاـم از پطغؾٍاىَُا ةا اغحفاده از ٌطمافظار آىاری SPSS
جخظیَوجرهیم ؽصه اغثٌ .حایج ٌؾان داد کَ ةیً ىیاٌگیً ٌيطه ُیچکصام از غَ ٌّع غّاد ةطرغیؽصه
در ایً ىعانػَ ةطذػب حٍػیث پاغشگّیان جفاوت آىاری ىػٍیداری وحّد ٌصارد .ایً ىّضّع ةیاٌگط
یکػان ةّدن ىیظان غّاد ىطدان وزٌان در ٌيٌَّ ىّردىعانػَ اغث .در سفّص غّاد اظالغاجی ٌحایج
ٌؾان ىی دُص کَ پاغشگّیان ةا ىیظان اغحفاده ةیؾحط از پٍج غاغث رایاٌَ در روز ٌػتث ةَ غایطیً غّاد
اظالغاجی ةاالجطی دارٌص .نضا ةا دكث در ىیاٌگیً ٌيطه غّاد اظالغاجی پاغشگّیان ةطذػب غاغث اغحفاده
از رایاٌَ در روز ىی جّان دریافث کَ ةا افظایؼ غاغث اغحفاده از رایاٌَ ،غّاد اظالغاجی پاغشگّیان ٌیظ
افظایؼ یافحَ اغث .ایً ىّضّع در سفّص غّاد دیخیحانی پاغشگّیان ٌیظ ـادق اغث و افطادی کَ در
روز ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ اغحفاده ىیکٍٍص غّاد دیخیحانی ةاالجطی ٌػتث ةَ غایطیً دارٌص.
ٌحایج ُيچٍیً ٌؾان ىیدُص کَ ىیظان غّاد رایاٌَای افطا دی کَ در روز ةیً یکحا غَ غاغث و ةیؾحط از
پٍج غاغث از رایاٌَ اغحفاده ىیکٍٍصٌ ،ػتث ةَ دو گطوه دیگط جفاوت آىاری ىػٍیدار داؽحَ و ٌيطه غّاد
رایاٌَای آنُا ةاالجط ىیةاؽص
ياشگان کليذي :غّاد اظالغاجی ،غّاد دیخیحال ،غّاد رایاٌَای ،جرفیالت جکيیهی ،داٌؾگاه راىیً

سّزغحان.
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مقذمٍ
در ُظاره غّم ،ةا پیؾطفث غطیع غهّم و فٍّن ،ىیظان اظالغاجی کَ از ظطیق ىريمُای اظالغاجی ىشحهف ىٍحؾط ىیؽّد ،ةاوحّد
افظایؼ روزافظون ،اٌػان را ةا چانؼُای حصی در ةِطهىٍصی از اظالغات روةَرو غاسحَ اغث .ایً ذخو اظالغات ،حاىػَ اىطوز را در آغحاٌَ
ورود ةَ فطٍُگ غیطىادی كطار داده اغث؛ فطٍُگی کَ در آن اظالغات و ؽٍاسث ،ىرّر اـهی غٍخؼُا سّاُص ةّد .در ایً ؽطایط ،جٍِا غّاد
سّاٌصنٌّ ،ؽحً و ذػاب کطدن ةطای ةِطهىٍصی از اظالغات کفایث ٌيیکٍص ،ةهکَ ةَىٍظّر اغحفاده ىؤثط از اظالغات ،ذضّر ةاٌؾاط در حِان
ارجتاظات و جػاىم پّیا ةا رغاٌَ ُای ىتحٍی ةط فٍاوری اظالغاتٌ ،یازىٍص ىخِظ ؽصن ةَ ىِارتُای ٌّیٍی ُػحیو کَ ةا غٍّان «غّاد
اظالغاجی» " ،غّاد دیخیحانی " و " غّاد رایاٌَای " ؽٍاسحَ ىیؽٌّص .غّاد اظالغاجی ىخيّغَای از جّاٌيٍصیُا اغث و ىػحهظم آن اغث کَ
افطاد" دریاةٍص چَ ىّكع ةَ اظالغات ٌیاز دارٌص و جّاٌایی ىکانیاةی ،ارزیاةی و ةَکارگیطی ىؤثط اظالغات ىّردٌیاز را داؽحَ ةاؽٍص " .ایً ٌّع از
غّاد ةطای ُيَ رؽحَُاُ ،يَ ىریطُای یادگیطی و در جيام غعّح آىّزؽی ىؾحطك اغث .غّاد اظالغاجی یادگیطٌصگان را كادر ىیغازد جا
ةط ىرحّای اظالغات جػهط یاةٍص و کٍصوکاوُای سّد را گػحطش دٍُص و کٍحطل ةیؾحطی ٌیظ ةط یادگیطی سّیؼ داؽحَ ةاؽٍص (آال.)2012،1
ىػئهَ ایً اغث کَ جرلق یادگیطٌصگان ىادامانػيط ،ىأىّریث ىرّری ىؤغػات آىّزش غانی اغث؛ اىا ؽّاُص ٌؾان ىیدُص جٍِا جػصاد ةػیار
اٌصکی از داٌؾگاهُا ارزیاةی غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان را ةَغٍّان ةشؾی از ؽطایط فارغانحرفیهی آٌان ضطوری ىیداٌٍص ،ةٍاةطایً ،ةػیاری از
داٌؾخّیان واذصُای درغی رؽحَ سّد را در ذانی پؾث غط ىیگضارٌص کَ داٌؼ اٌصکی درزىیٍَ اٌخام پژوُؼ ،چگٌّگی اغحفاده از اةظار
پژوُؼ و ارزیاةی ىٍاةع دارٌص .ازایًرو ،داٌؾخّیان فاكص ىِارتُای پژوُؾی و غّاد اظالغاجی الزم ،پع از فطاغث از جرفیم كادر ةَ فػانیث
ىؤثط و ىعهّب در ىریطُای اظالغاجی و فٍّاوراٌَ پیؾطفحَ ٌشّاٍُص ةّد (کّآرجّن.)2003 ،2
ٌگاُی ةَ ةطٌاىَُا و فػانیثُای آىّزش غّاد اظالغاجی در کؾّرُای پیؾطفحَ ذکایث از آن دارد کَ جياىی ارکان حاىػَ در
جلّیث غّاد اظالغاجی در حاىػَ جرث پّؽؼ سّد را یکی از اُصاف سّد كطار دادهاٌص .ازایًرو جّغػَ و گػحطش غّاد اظالغاجی ةا جّحَ ةَ
ٌیازُا و جرّالت ؽحاةٍاك ایً غطـَ ضطورجی اغاغی ىیةاؽص کَ ةایص ةَ آن جّحَ ٌيّد .آىّزش غانی ،ةَغٍّان یکی از ىِوجطیً ٌِادُای
پیؾتطد ایً اىط ٌیازىٍص ةازٌگطی در ایً غطـَ ىیةاؽصُ .يَ ةَ فطاگیطی غّاد اظالغاجی ٌیازىٍصٌص زیطا ةا جّحَ ةَ جرّالت غطیع ىریط
اظالغاجیٌ ،یاز ةَ داٌػحً ةطسی ىِارتُا ضطوری اغث .ةطای غٍخؼ غّاد اظالغاجی از ؽیّهُای ىشحهفی اغحفاده ىیؽّد (2012
 .)IUBLAPC,کيیحَ ظطح ةطرغی کحاةشاٌَُای ةهّىیٍگحّن داٌؾگاه ایٍصیاٌا ( ،)1996ىػحلص اغث کَ ىِارتُای غّاد اظالغاجی دارای دو
غعد ؽاىم :ىِارتُای غّاد اظالغاجی پایَ 3و ىِارتُای غّاد اظالغاجی پیؾطفحَ 4اغث ( .) IUBLAPC,2012ىٍظّر از ىِارتُای
غّاد اظالغاجی پایَ ،ىِارتُا یا كاةهیثُایی غيّىی غّاد اظالغاجی اغث کَ داٌؾخّیان کهیَ رؽحَُای جرفیهی ةایػحی آن را کػب کٍٍص .
ىِارتُای غّاد اظالغاجی پایَ ،درواكع اغاس غّاد اظالغاجی پیؾطفحَ پژوُؾی را ؽکم ىیدُصُ .صف اـهی و غایی غّاد اظالغاجی،
یادگیطی ىادامانػيط و یادگیطی ىػحلم ىیةاؽص (پاچ.)2012،
ُيچٍیً ىعانػات اٌخامؽصه در ایطان ٌیظ ةیاٌگط آن اغث کَ غعد غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان ىّردةطرغی در غعد ٌاىعهّةی كطار
دارد ،نضا آىّزش غّاد اظالغاجی ةَ داٌؾخّیان ضطوری ةَ ٌظط ىیرغص (پاچ .)2012،5ةَغتارتدیگط غّاد اظالغاجی ىخيّغَای از
جّاٌيٍصیُاغث و ىػحهظم آن اغث کَ افطاد دریاةٍص کَ چَ ىّكع ةَ اظالغات ٌیاز دارٌص و جّاٌایی ىکانیاةی ،ارزیاةی و ةَکارگیطی ىؤثط
اظالغات ىّردٌیاز را داؽحَ ةاؽٍص (آال .)2012،ةا جّحَ ةَ ایً اُيیث ،جػهط ةَ غّاد رایاٌَای ،ةَ ىػٍای واكػی آن ىیجّاٌص ةػحط الزم را ةطای
جّاٌيٍصغازی پژوُؾگطان در ةطٌاىَریظی ةِحط ةطای ىصیطیث فطآیٍص پژوُؼ ،دغحطغی ةَ اظالغات ىٍاغب ةطای ُط ىطذهَ از کار و درٌِایث،
جّنیص داٌؼ حصیص ةَ وحّد آورد (كاغيی .)2009،ایً اىط ةا جّحَ ةَ ایٍکَ كطن آیٍصه ،كطن اظالغات و ىشحفات حاىػَ اظالغاجی اغث،
ىیجّاٌص در کاُؼ فلط اكحفادی گػحطش اظالغات فطاگیط در حاىػَ ،کار و اثطةشؾی حاىػَ ٌلؼ اغاغی داؽحَ ةاؽص (غتادی.)2003،
غّاد رایاٌَای ،غهو و جّاٌایی ؽشؿ ةطای اغحفاده از رایاٌَُا و فٍاوری اظالغات ىیةاؽص .غّاد رایاٌَای ُيچٍیً جطحیرا ةَ
غعری اظالق ىیگطدد کَ افطاد ىیجّاٌٍص از ةطٌاىَُای رایاٌَای و كاةهیثُای دیگطی اغحفاده ٌيایٍص کَ ةا رایاٌَُا ارجتاط دارٌص
(ىّریػان)2009،6؛ و دغحیاةی ةَ ىٍاةع داٌؼ انکحطوٌیکی ةَ یکی از ىِوجطیً اةظارُای آىّزؽی و پژوُؾی جتصیمؽصه اغث (کّنً.)2011،7
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ةا جّغػَ غطیع فٍاوری اظالغات و ارجتاظات و گػحطش روزافظون ىٍاةع اظالغاجی انکحطوٌیك ،ىِارت درزىیٍَ غّاد اظالغاجی ٌیاز ةَ آؽٍایی ةا
فٍاوری اظالغات دارد (کّنً .)2011،جّاٌایی در اغحفاده از رایاٌَ و ؽتکَ ایٍحطٌث ،پایَ و اغاس ىِارت در فٍاوری اظالغات را جؾکیم
ىیدٍُص (ةاودن.)2010،
در اکثط جػاریف از غّاد اظالغاجی ةَ ىػٍای جّاٌایی در اجشاذ رفحار اظالعیاةی ىٍاغب و ةَىٍظّر ؽٍاغایی اظالغات ىّردٌیاز ةطای
جأىیً ٌیازُای اظالغاجی اغث ةَظّریکَ دغحطغی ةَ اظالغات ىّردٌظط ةَ اغحفاده ـرید اسالكی و ىؤثط از اظالغات در حاىػَ ىٍخط ؽّد .
ةا جّحَ ةَ جػطیف غّاد اظالغاجی ،ةاغّاد اظالغاجی ،کػی اغث کَ آىّسحَ ةاؽص چگٌَّ ةیاىّزد ،ارزش اظالغات را جؾشیؿ ةصُص و وكحی
ةطای ذم ىؾکهی ةَ اظالغات ٌیازىٍص اغث ،جّاٌایی پیصا کطدن و جرهیم آنُا را داؽحَ و كادر ةاؽٍص ىرحّای اظالغات را ةادیص اٌحلادی
ارزیاةی کٍصُ ،يچٍیً اغحفاده از ىرحّای اظالغاجی را ةَدرغحی و ةاىِارت اٌخام دُص و از ظطفی ،جّاٌایی ایخاد ىرحّای کیفی را ٌیظ داؽحَ و
دغحطغی ةَ اظالغات و اغحفاده ةِیٍَ از آن را از حٍتَُای اسالكی و ذلّكی ىّردجّحَ كطارداد (نعف ٌژاد افؾار .)2011،8غّاد اظالغاجی
یکی از ویژگیُای ةارز حاىػَ اظالغاجی اغث (آال .)2012،اىطوزه داٌؾخّیان ةَ آىّسحً غّاد اظالغاجی کَ درةطگیطٌصه غّاد کحاةشاٌَای،
غّاد رایاٌَای و ایٍحطٌحی اغث ٌیاز دارٌص ،رفع ایً ٌیاز در کحاةشاٌَُای داٌؾگاُی ةَ غهث ارجتاط جٍگاجٍگ آىّسحَُای غّاد اظالغاجی ةا
ٌیازُای درغی داٌؾخّیان و جأثیطی کَ در فِو و درك ةیؼجط ىرحّا ،غاسحار ىٍاةع و ٌیازُای درغی دارد ،ضطوری ةَ ٌظط ىیرغص
(پطیطخ.)2014،

پيطيىٍ پصيَص
-

-

-

-

(زاُصةاةالن و رحتی ،)1390،در پژوُؼ سّد ةَ ةطرغی وضػیث غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان ىرلق اردةیهی پطداسحٍص و ٌحایج ایً
پژوُؼ ٌؾان داد ،ىیاٌگیً غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان در پٍج اغحاٌصارد غّاد اظالغاجی ةاالجط از ىیظان ىحّغط گظارش ٌيّدهاٌص.
(ـانری و ذاحی زاده ،)1389 ،در پژوُؼ سّد ةَ ایً ٌحیخَ رغیص کَ ةَظّرکهی ىیظان غّاد غيّىی کاىپیّجطی کارکٍان
داٌؾگاهُای آزاد اغالىی اغحان ىازٌصران پاییًجط از ذص ىحّغط ىیةاؽص.
(ـیفّری و غفاری ،)1390،در پژوُؼ سّد ،ةَ ةطرغی وضػیث غّاد اظالغاجی داٌؾخّیاٌی کَ در ذال فارغانحرفیم ؽصن
ةّدٌص؛ و آؽٍایی و اغحفاده داٌؾخّیان از ىٍاةع اظالغاجی و ُيچٍیً ىِارت آٌان در ارزیاةی ىفیص ةّدن ىٍاةع ةازیاةی ؽصه،
پطداسحٍص .یافحَُای پژوُؼ ٌؾان داد کَ ىیاٌگیً اظِارٌظط حاىػَ ىّردپژوُؼ در ىّرد آؽٍایی ةا ىٍاةع اظالغاجی چاپی و
انکحطوٌیکی  3/38و در ىّرداغحفاده از آن ىٍاةع  3/16ةّد .یافحَُا درزىیٍَٔ ىیظان ىِارت داٌؾخّیان ارزیاةی ىفیص ةّدن ىٍاةع
ةازیاةی ؽصه ٌیظ ذاکی از آن ةّد کَ جٍِا  12/9درـص از حاىػَ ىّردپژوُؼ جا ذص زیاد و سیهی زیاد در ایً زىیٍَ ىِارت دارٌص.
(اـغط ٌیا ،)1388،در پژوُؾی ةا غٍّان ةطرغی وضػیث غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی داٌؾکصه روانؽٍاغی و
غهّم جطةیحی ةط ىتٍای اغحاٌصارد كاةهیثُای غّاد اظالغاجی ةطای آىّزش غانی ىفّب اٌخيً کحاةشاٌَُای داٌؾگاُی ،دریافث کَ
غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان در ُط یك از اغحاٌصاردُا ةاالجط از ذص ىحّغط ىیةاؽص
پژوُؼ (سصاحّی ،)1381،ةا غٍّان ةطرغی وضػیث اغحفاده از ؽتکَ ایٍحطٌث و جأثیط آن ةط فػانیثُای غهيی و پژوُؾی اغضای
ُیئثغهيی ىؤغػَ آىّزش غانی حِاد کؾاورزی ٌیظ ٌؾان داد ةیؼ از  85درـص حاىػَ آىاری از ایٍحطٌث اغحفاده ىیکٍٍص
(اٌصرغّن ،)2006 ،9در جرلیق سّد کَ ةَ ةطرغی ىیظان اغحفاده از ایٍحطٌث جّغط داٌؾخّیان و اغضای ُیئثغهيی داٌؾگاهُای
چیً پطداسث؛ ٌؾان داد کَ اغحفاده از ایٍحطٌث جخطةَُای آىّزؽی را ةِتّد ةشؾیصه و سالكیث غهيی را افظایؼ ىیدُص .او
ُوچٍیً ىّارد جّغػَ ایً فًآوری را ىّاردی ُيچّن کيتّد ةّدحَ ،غصم ةطٌاىَریظیُای اـّنی و کيتّد اىکاٌات ىػطفی کطده
اغث.
10
ٌحایج پژوُؼ (گارغیا و ُيکاران ٌ ،)2008،ؾان داد ىیظان اغحفاده اغضای ُیئثغهيی حّانجط از ایٍحطٌث ةیؾحط اغث .
ُوچٍیً ،ةطسی از اغحادان از فًآوری اظالغات اغحفاده ٌيیکطدٌص ،زیطا ةػضی از آنُا ىػحلص ةّدٌص کَ روشُای كصیيی و
غٍحی آىّزش ،جأثیط و کار آیی ةیؾحط و ةِحطی دارٌص و ةػضی دیگط ٌيیسّاغحٍص ةطای یادگیطی ایٍحطٌث زىان ـطف کٍٍص .در ایً
جرلیق ُيتػحگی ىٍفی و ىػٍاداری ةیً ىیظان ىّاٌع ىّحّد در ىػیط اغحفاده از ایٍحطٌث و ىیظان اغحفاده اغضای ُیئثغهيی از
ایً ف ن آوری ىؾاُصه ؽص .غيصهجطیً ىّاٌع در ایً جرلیق غتارت ةّد از ىلاوىث اغضای ُیئثغهيی در ةطاةط جغییطات حصیص،
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جّحَ کو ةَ ٌیازُای آىّزؽی در جّغػَ فًآوریُای حصیص ،فطٍُگی ٌؾصن نظوم اغحفاده از فًآوریُای حصیص در داٌؾگاهُا و
غلیصه غٍحی اغضای ُیئثغهيی در اغحفاده از فًآوریُای حصیص ةّد.
ىعانػات (ىیط جّ ،)2003،11در سفّص ىیظان غّاد اظالغاجی ىػهيان در ىصارس در ذّزه ایانث جگظاس آىطیکا ٌؾان داد کَ
ذصود چِم درـص از جفاوت ىّحّد در ىّفلیث داٌؼ آىّزان در ةطسی دروس ازحيهَ روسّاٌی و درك ىعهب و ریاضیات ٌاؽی از
ىیظان جشفؿ و ىِارت و اظالغات ةَروز ؽصه و حصیص ىػهياٌی اغث کَ ةَ ىِارتُای غّاد اظالغاجی ىػهط ةّدٌص.
ىعانػات (ُپّرث ،)2000،12در داٌؾگاه فٍی ٌاٌیاٌگ ٌؾان داد کَ داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی در اغحفاده ىؤثط از ىِارتُای
اظالغاجی ةا ىؾکالجی ىّاحَ ُػحٍص .ىرلق ةَ ایً ٌحیخَ رغیص کَ الزم اغث آىّزش غّاد اظالغاجی در ةطٌاىَُای جرفیهی
ىلعع کارؽٍاغی و ُوچٍیً اغحادان ىّردجّحَ كطار گیطد.
در راةعَ ةا ىیظان غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان در ایطان و ٌیظ جأثیط غّاىم ىشحهف ةط آن ىاٌٍص حٍػیث و رؽحَ جرفیهی ،ىعانػات
ىحػصدی ـّرت گطفحَ اغث .در ىعانػاجی کَ جّغط ـیفّری ،درزی و غانیؾان کطىی ةط روی داٌؾخّیان رؽحَُای ىشحهف
ىلعع کارؽٍاغی و پظؽکی ـّرت گطفث ىؾشؿ گطدیص کَ غعد غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان ىّردپژوُؼ در غعد پاییًجط از
ذص ىعهّب كطار دارد کَ دالیم ىشحهفی ازحيهَ غصم جػهط ةَ زةان اٌگهیػی و غصم ىِارت در اغحفاده از اةظارُا و فًُای
حػحخّ در ایً اىط ٌلؼ دارٌص (غیاىك.)2011،13
داٌؾخّیان داٌؾگاه ؽِطکطد اٌخام دادٌص ىؾشؿ گطدیص کَ ایً داٌؾخّیان از غّاد اظالغاجی ةاالجط از ذص ىحّغط ةطسّردار ةّدٌص
و از ظطفی ب یً غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان و ىلعع جرفیهی آٌان ارجتاط ىػٍیداری وحّد دارد (اىیطی.)2010،14
ُوچٍیً در ىعانػَ اٌخامؽصه ةطوی داٌؾخّیان غال آسط ىلعع کارؽٍاغی داٌؾگاه غهو و ـٍػث واذص اراك و داٌؾخّیان
16
داٌؾگاه ىرلق اردةیهی ،غعد غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان از ذص ىحّغط ةاالجط ةّد (ىیطی و ُيکاران( ،)2012 ،15ةاةالن ،
.)2011
در راةعَ ةا ىیظان غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان در ایطان و ٌیظ غّاىم ىشحهف ةط آن ىاٌٍص حٍػیث و رؽحَ جرفیهی ،ىعانػات
ىحػصدی ـّرت گطفحَ اغث در ىعانػَای کَ جّغط درزی و غانیؾان کطىی ةطوی داٌؾخّیان رؽحَُای ىشحهف کارؽٍاغی و
پظؽکی ـّرت گطفث ىؾشؿ گطدیص کَ غعد غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان ىّردپژوُؼ در غعد پاییًجط از ذص ىعهّب كطارداد
کَ دالیم ىشحهفی ازحيهَ غصم جػهط ةَ زةان اٌگهیػی وغصم ىِارت در اغحفاده از اةظارُا و فًُا را ىعطح ٌيّدهاٌص (ىّىٍی و
ُيکاران.)2012،
ٌحایج ٌؾان داد کَ اگطچَ داٌؾخّیان از غّاد اظالغاجی رایاٌَای ىٍاغب ةطسّردار ُػحٍص ،اىا آنُا ىعيئٍا ةَظّر کاىم ةاغّاد
اظالغاجی آؽٍا ٌیػحٍص و جػصاد زیادی از داٌؾخّیان در جرلیلات سّد ةَ غایث ُا و ىلانَُایی ةا ىرحّای پاییً اغحٍاد کطدهاٌص
(غیاىك و ُيکاران.)2011 ،
ایخاد زىیٍَُای ىػاغص در داٌؾگاه جؾّیق افطاد ىػحػص و غالكَىٍص ةَویژه كؾط داٌؾخّ ةَ اٌخام پژوُؼ را ىیجّان از ىؤثطجطیً
گامُا در ایً سفّص ٌام ةطد (ٌادری و ُيکاران.)2013،
یاراذيصی و ُيکاران در پژوُؾی ةا غٍّان ةطرغی راةعَ غّاد اظالغاجی ةاُّش ُیخاٌی در داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی
کطىاٌؾاهٌ ،ؾان داد کَ ةیً ىیظان ىاُیث و گػحطده اظالغات ىّردٌیاز و جّاٌایی دغحیاةی ةَ ؽکم اظالغات و جّاٌایی ارزیاةی
ىٍحلصاٌَ و جّاٌایی اغحفاده اظالغات ةَىٍظّر ساص و ىػائم اكحفادی و اححياغی و ُيچٍیً رؽحَ جرفیهی ةاُّش ُیخاٌی
ارجتاط ىػٍیدار وحّد داؽث ،ونی ةیً حٍػیث و ارجتاط غّاد اظالغاجی ةاُّش ُیخاٌی ارجتاط ىػٍیداری یافث ٌؾص
(یاراذيصی.)2010،17
ةا جّحَ ةَ ٌحایج ذاـم در ایً ىعانػَ غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان از ىیاٌگیً ٌيطه در ٌظط گطفحَؽصه پاییًجط ةّد کَ دنیم ایً
اىط ،ةا ىعانػات دیگط ُيشّاٌی دارد (ةیگصنی( ،)2010 ،ؽیتاٌی و ُيکاران.)2012 ،18
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درزىیٍَ ارجتاط ةیً اغحفاده از غّاد اظالغاجی ةَ ؽکم ىؤثط و کارآىص ،ارزیاةی ىٍحلصاٌَ اظالغات ،اغحفاده اظالغات ةَىٍظّر ساص
و ىػائم اححياغی ،اكحفادی و ذلّكی ىطةّط ةَ اظالغات ازٌظط اسالكی ،كاٌٌّی و ُّش ُیخاٌی داٌؾخّیان ارجتاط آىاری ىً
اداری پیصا ٌؾص کَ ىعانػات دیگط ةا ٌحیخَ ةط اغاس ٌحایج ،پژوُؼ ذاضط ُيشّاٌی ٌصارد (ىیطی.)2011،
در ىعانػَ غطةاز و ُيکاران ةط روی داٌؾخّیان داٌؾکصه غهّم پیطاپظؽکی و ةِصاؽث ىؾِص ،ةیؾحط داٌؾخّیان در ذص اپطاجّری
( 54.2درـص) و جٍِا  9.4درـص از داٌؾخّیان در ذص پیؾطفحَ ،ةا رایاٌَ آؽٍایی داؽحٍص (غطةاز و ُيکاران.)2006،
در ىعانػَای کَ نعف ٌژاد و ُيکاران ةط روی غّاد رایاٌَای و اظالغاجی داٌؾخّیان پظؽکی داٌؾگاه غهّم پظؽکی اروىیَ اٌخام
دادٌص .در ةطرغی جّاٌایی داٌؾخّیان در ىصیطیث فایمُا و کار ةا غیػحوغاىم ویٍصوز جٍِا 60درـص از داٌؾخّیان ىِارتُای
اةحصایی در ىصیطیث فایمُا و اغحفاده از غیػحوغاىم ویٍصوز را داؽحٍص (نعف ٌژاد افؾار و ُيکاران.)2007،
در ىعانػَ غانیؾان کطىی و ُيکاران ٌیظ  86.2درـص از پطغؼؽٌّصگان ةا ىخيّغَ ةطٌاىَُای ىایکطوغافث آفیع در ذص
ىحّغط جا سّب آؽٍایی داؽحٍص (غهیؾان و ُيکاران.)2007،
19
در پژوُؼ غاىّئم و ُيکاران ،ةاالجطیً غيهکطد داٌؾخّیان کار ةا پػث انکحطوٌیکی و ایٍحطٌث ةّد(غاىّئم .)2004،
ُيچٍیً ىعانػات ةیاٌگط ایً ٌحیخَ ةّدٌص کَ ةطای جّغػَی غعد غّاد اظالغاجی ٌیاز ةَ ةطٌاىَریظی ةطای ارجلای غعد غّاد
اظالغاجی داٌؾخّیان ضطوری ىیةاؽص (غطةاز و ُيکاران.)2006،20
در پژوُؼ (والك ،)2005،21ىِارتُای کاىپیّجطی در زىیٍَ ـفرات گػحطده داٌؼ کاىپیّجطی داٌؾخّیان جازهوارد جّغط
آزىّنُای جرث ؽتکَ ىّردةطرغی كطار گطفث ٌ.حایج ٌؾان داد ىیاٌگیً ٌيطات داٌؾخّیان ةَظّر ىػٍادار پاییًجط از ٌيطه ذص
ىحّغط اغث.
ٌحایج ىعانػَ زارغی زوارکی ٌؾان داد کَ ىیان ىیظان اغحفاده از رایاٌَ و ایٍحطٌث جّغط اغاجیص داٌؾگاه و ةازده یادگیطی
داٌؾخّیان راةعَ ىثتث و ىػٍیداری وحّد دارد .داٌؾخّیاٌی کَ ةا اغاجیص اغحفادهکٍٍصه از ارجتاظات ؽتکَای در ارجتاط ُػحٍص
ٌػتث ةَ دیگط داٌؾخّیان (کَ ةا اغاجیص غیط ىطجتط ُػحٍص) ،اظالغات ةیؾحطی در ىّرد ٌطمافظارُای ورد ،پاورپّیٍث ،اکػم،
ایٍحطٌث داؽحَ و از آنُا ٌیظ اغحفاده ىیکٍٍص (زارغی زوارکی و رضایی.)1390،

ريشضىاسی پصيَص
رویکطد ذاکو ةط پژوُؼ ذاضط کيی و از ٌّع ىعانػات جّـیفی -پیيایؾی اغث و ةَىٍظّر غٍخؼ ىیظان ،غّاد اظالغاجی ،غّاد
دیخیحانی و غّاد رایاٌَای در ةیً داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی داٌؾگاه کؾاورزی و ىٍاةع ظتیػی راىیً سّزغحان اٌخامؽصه اغث .حاىػَی
آىاری ایً ىعانػَ کهیَ داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی داٌؾگاه کؾاورزی و ىٍاةع ظتیػی راىیً سّزغحان در غال جرفیهی  1395-1396ةَ
جػصاد ٌ 196فط جؾکیم ىیدُص کَ از ىیان آنُا ٌيٌَّای ةَ ذخو ٌ 949فط ةَوغیهَی حصول کطج غی و ىّرگان و ةا اغحفاده از روش
ٌيٌَّگیطی کاىال جفادفی اٌحشابؽصه اغث .اةظار گطدآوری دادهُا در ایً ىعانػَ ،غَ پطغؾٍاىَ ؽاىم پطغؾٍاىَ اغحاٌصارد غّاد اظالغاجی
(داور پٍاه و ُيکاران )1388،و پطغؾٍاىَُای ىرلق غاسث غّاد دیخیحانی و غّاد رایاٌَای ىیةاؽص .در دو پطغؾٍاىَ ىرلق غاسث پع از
ةَ دغث آوردن ىیظان پایایی  0.81در پطغؾٍاىَ غّاد دیخیحال و  0.83در پطغؾٍاىَ غّاد رایاٌَای ىیظان روایی آن ٌیظ جّغط حيػی از
اغاجیص ىّضّغی جأییص ؽص دادهُای ذاـم از پطغؾٍاىَُا ةا اغحفاده از ٌطمافظار آىاری  SPSSجخظیَوجرهیم ؽصه اغث.

یافتٍَاي پصيَص
ٌظط ةَ اُيیث ؽٍاسث ٌيٌَّ ىّردىعانػَ ،ویژگیُای حيػیث ؽٍاسحی آنُا در حصول ؽياره یك گظارشؽصه اغث.
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فراياوی

درصذ معتبر

يیصگی جمعيت ضىاختی

ىطد

42

34/4

زن

80

65/6

کيحط از یك غاغث

18

17/1

یك جا غَ غاغث

24

22/9

غَ جا پٍج غاغث

29

27/6

ةیؾحط از پٍج غاغث

34

32/4

ةیپاغز

17

-

جىسيت

ميسان استفادٌ از رایاوٍ

ُيانگٌَّ کَ ٌحایج حصول ؽياره یك ٌؾان ىیدُص از ىخيّع پاغشگّیان ىعانػَ ،جػصاد ٌ 42فط ( 34/4درـص) از پاغشگّیان
ىطد و جػصاد ٌ 80فط ( 65/6درـص) زن ةّدٌصُ .يچٍیً ازٌظط ىیظان غاغث اغحفاده از رایاٌَُ ،يانگٌَّ کَ در حصول ؽياره یك كاةمىؾاُصه
اغث ،ةیؾحطیً فطاواٌی ىطةّط ةَ ظتلَ اغحفاده ةیؾحط از پٍج غاغث در روز از رایاٌَ ةا جػصاد ٌ 34فط ( 32/4درـص) ىیةاؽصُ .يچٍیً
یافحَُای حصول ؽياره یك گّیای آن اغث کَ کيحطیً فطاواٌی ىطجتط ة َ ظتلَ اغحفاده کيحط از پٍج غاغث در روز از رایاٌَ ةا جػصاد ٌ 18فط
( 17/1درـص) ىیةاؽص 29 .از پاغشگّیان اغالم ٌيّدٌص کَ ةیً غَ جا پٍج غاغث در روز از رایاٌَ اغحفاده ىیکٍٍص و ٌ 24فط ةیً یك جا غَ
غاغث در روز از رایاٌَ اغحفاده ىیکٍٍص.
ُيانگٌَّ کَ در كػيث روشؽٍاغی ىضکّر آىص ةَىٍظّر جتییً غّاد اظالغاجی ،دیخیحانی و رایاٌَای پاغشگّیان،
پطغؾٍاىَُایی در اسحیار آنُا كطار گطفث و پع از جعتیق پطغؾٍاىَُا ةا کهیص غّا التٌ ،يطه ُط ؽشؿ ىراغتَ گطدیص .حصول ؽياره دو،
وضػیث پاغشگّیان ىعانػَ ذاضط را در سفّص غّاد اظالغاجی ،غّاد دیخیحانی و غّاد رایاٌَای ٌؾان ىیدُص.
جذيل ضمارٌ  ،2يضعيت سًاد اطالعاتی ،سًاد دیجيتال ي سًاد رایاوٍاي در ميان پاسخگًیان مطالعٍ

مؤلفٍ

مياوگيه

کميىٍ

بيطيىٍ

اوحراف معيار

چًلگی

کطيذگی

حذاکثر امتياز ممکه

سًاد اطالعاتی

11/11

4

16

3/24

-0/26

-0/78

38

سًاد دیجيتال

7/65

4

16

3/47

1/06

0/24

21

سًاد رایاوٍاي

16/77

7

30

7/35

0/47

-1/17

42

ٌحایج حصول ؽياره دو ذاکی از آن اغث کَ ٌيطه ىیاٌگیً غّاد اظالغاجی در ىیان پاغشگّیان ىعانػَ ذاضط  11/11ىیةاؽص.
جعاةق ایً ىیاٌگیً ٌيطه ةا ذصاکثط اىحیاز ىيکً در سفّص غّاد اظالغاجی گّیای آن اغث کَ پاغشگّیان ىعانػَ کيحط از ٌیيی از غؤاالت
ىطةّط ةَ غّاد اظالغاجی را ةَدرغحی پاغز دادهاٌص .ایً ىّضّع در سفّص دو غّاد دیگط ىّردةطرغی در ایً ىعانػَ یػٍی غّاد دیخیحال و
غّاد رایاٌَ ای ٌیظ ـادق اغثٌ .حایج حصول ذاکی از آن اغث کَ ىیاٌگیً ٌيطه غّاد دیخیحال در ىیان پاغشگّیان  7/65و ىیاٌگیً ٌيطه
غّاد رایاٌَای پاغشگّیان  16/77ىیةاؽص کَ ذصاکثط ٌيطه ىيکً در سفّص ایً دو ٌّع غّاد ةَ جطجیب 21 ،و  42ىیةاؽص.
ىیظان چّنگی و کؾیصگی کَ در داىٍَ  +2جا  -2ةطای جياىی غَ ىؤنفَ كطارگطفحَ اغثٌ ،ؾان از ٌطىال ةّدن جّزیع ٌيطهی
پاغشگّیان ىّردىعانػَ دارد.
غازه غّاد اظالغاجی از  5ةػص "جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات "" ،جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات "؛" جّاٌایی ارزیاةی
ٌلاداٌَ اظالغات "؛" جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات "؛"جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات " جؾکیمؽصه اغث کَ در
اداىَ در حصول ؽياره غَ اونّیثةٍصی آنُا گظارشؽصه اغث.
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جذيل ضمارٌ  :3مياوگيه  5بعذ سًاد اطالعاتی

ابعاد

مياوگيه

کميىٍ

بيطيىٍ

اوحراف معيار

ضریب تغييرات

جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات

2/56

1

4

1/105

0/431

جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات

5/26

3

8

1/817

0/345

جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات

1/50

0

4

1/972

0/648

جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات

1/057

0

3

0/981

0/928

جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات

2/959

1

8

1/835

0/619

ُيانگٌَّ کَ در حصول ؽياره  3ىؾاُصه ىیؽّد ،از ىیان  5ةػص جؾکیمدٍُصه غّاد اظالغاجی ةَ جطجیب "جّاٌایی دغحطغی ىؤثط
ةَ اظالغات " اونّیث اول و ةػصازآن "جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات " ،غپع "جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد
اظالغات "" ،جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات " و "جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات اونّیثُای ةػصی را کػب ٌيّدٌص.
 ةَىٍظّر ةطرغی ایٍکَ آیا جفاوت ىػٍیداری ةیً اةػاد غّاد اظالغاجی (جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات ""،جّاٌاییدغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات "؛" جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات "؛" جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات "؛"جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی
و اكحفادی کارةطد اظالغات ") داٌؾخّیان دسحط و پػط وحّد دارد از آزىّن ىلایػَ ىیاٌگیً ( )tاغحفادهؽصه اغثٌ ،حایج آن در
حصول ؽياره چِار گظارشؽصه اغث.
جذيل ضمارٌ  ،4مقایسٍ مياوگيه ابعاد سًاد اطالعاتی برحسب جىسيت پاسخگًیان

جىسيت
ابعاد

مرد

زن

()42

()88

آمارٌ t

سطح معىیداري
ديطرفٍ

جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات

2/66

2/51

./730

0/467

جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات

5/19

5/30

0/315

0/753

جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات

1/47

1/51

0/195

0/846

جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات

1/00

1/08

0/466

0/642

جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات

2/78

3/05

0/803

./452

ُيانگٌَّ کَ در حصول ؽياره  4ىؾشؿ اغث ،در ةیً جياىی  5ةػص غّاد اظالغاجی در ةیً داٌؾخّیان دسحط و پػط جفاوت
ىػٍیداری ىؾاُصه ٌؾصه اغث.
 ةَىٍظّر غٍخؼ جفاوت اذحيانی ىیان ىیاٌگیً ُطیك از اةػاد غّاد اظالغاجی ةا ىیاٌَ آن ةػص از غّاد اظالغاجی در ٌيٌَّىّردىعانػَ از آزىّن  tجك ٌيٌَّای ةِطه گطفحَ ؽصٌ .حایج در حصول ؽياره  5كاةمىؾاُصه ىیةاؽص.
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جذيل ضمارٌ  ،5مقایسٍ مياوگيه ابعاد سًاد اطالعاتی برحسب مياوٍ آن بعذ

ابعاد

مياوگيه

تفايت

آمارٌ t

مياوگيه

سطح معىیداري
ديطرفٍ

جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات

2/56

-3/43

-34/30

**0/000

جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات

5/26

-2/73

-16/64

**0/000

جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات

1/50

-2/00

-22/70

**0/000

جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات

1/05

-3/44

-38/73

**0/000

جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات

2/95

-2/54

-15/30

**0/000

** اظيیٍان  99درـص

ُيانگٌَّ کَ در حصول ؽياره  5كاةمىؾاُصه اغث ،ىیاٌگیً جياىی اةػاد غّاد اظالغاجی در ٌيٌَّ ىّردىعانػَ ،ةا ىیاٌَی آن ةػص
از غّاد جفاوت آىاری ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص داردُ .يان گٌَّ کَ ٌحایج حصول گّیای آن اغث ،ةیؾحطیً جفاوت ىیاٌگیً ةا ىیاٌَ
ةػص غّاد اظالغاجی ىطةّط ةَ جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات اغث و پعازآن جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات دارای ةیؾحطیً جفاوت
ىیاٌگیً از ىیاٌَ ىیةاؽص.
 ةَىٍظّر غٍخؼ ایٍکَ آیا ةیً ایً  5ةػص ازٌظط آىاری راةعَ ىثتث و ىػٍیداری وحّد دارد یا سیط از آزىّن ضطیب ُيتػحگیپیطغّن اغحفاده ؽصٌ ،حایج آن در حصول ؽياره ؽؼ گظارشؽصه اغث.
جذيل ضمارٌ  ،6آزمًن ضریب َمبستگی بيه  5بعذ سًاد اطالعاتی

تًاوایی تعييه
ابعاد

يسعت ي ماَيت
اطالعات

جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات
جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات
جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات
جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات
جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد
اظالغات

1

تًاوایی کاربرد

تًاوایی درك مًارد

َذفمىذ

حقًقی ي اقتصادي

اطالعات

کاربرد اطالعات
0/074

تًاوایی دسترسی

تًاوایی ارزیابی

مؤثر بٍ اطالعات

وقاداوٍ اطالعات

**0/333

**0/319

**0/396

0/000

0/000

0/000

0/417

**0/491

0/124

**0/378

0/000

0/172

0/000

-0/074

**0/299

0/421

0/001

1

1

1

0/121
0/000
1

ُيانگٌَّ کَ در حصول ؽياره ؽؼ ٌیظ گظارشؽصه اغثٌ ،حایج ٌؾان ىیدُص کَ ةیً جياىی اةػاد راةعَ ىثتث و ىػٍیداری
وحّد دارد ،ةا ایً جفاوت کَ ةیً اةػاد " جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات " و " جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات " و ُيچٍیً " جّاٌایی
دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات " راةعَ ىثتث و ىػٍیداری ىؾاُصه ٌؾص.
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ةَىٍظّر ةطرغی ایً ىِو کَ آیا ةیً اةػاد غّاد اظالغاجی و غاغات اغحفاده از رایاٌَ در ةیً داٌؾخّیان جفاوت ىػٍی دارای وحّد
دارد یا سیط از آزىّن آٌّا ةِطه گطفحَ ؽص .حصول ؽياره ُفث ٌحایج ایً آزىّن را ٌؾان ىیدُص.
جذيل ضمارٌ  ،7مقایسٍ مياوگيه بيه  5بعذ سًاد دیجيتالی

ىیظان اغحفاده از رایاٌَ (غاغث در روز)
ىؤنفَُا
جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات

کيحط از یك

یك جا غَ

غَ جا پٍج

ةیؾحط از پٍج

غاغث

غاغث

غاغث

غاغث

1/6667ab

2/7500a

3/0000bc

2/7059c

a

آىاره F
8/153

غعد
ىػٍیداری
**0/000

جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات

3/7500

a

5/0345

a

4/0345

b

6/5882

14/226

جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات

1/7500

1/4828

1/4828

1/6471

9/468

0/000

جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات

1/0000

1/5000

1/3448

1/2941

12/062

**0/000

4/000a

2/5000b

1/7931a

3/5882b

8/936

**0/000

جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی
کارةطد اظالغات

**
**

0/000

** ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص

ُيانگٌَّ کَ در حصول ؽياره  7كاةمىؾاُصه اغث ،ةیً ىیاٌگیً جياىی اةػاد غّاد اظالغاجی در ٌيٌَّ ىّردىعانػَ ،جفاوت آىاری
ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص دارد.
 ةَ ىٍظّر ىلایػَ ىیاٌگیً ٌيطه غّاد اظالغاجی ،غّاد دیخیحال و غّاد رایاٌَای ةطذػب حٍػیث پاغشگّیان از آزىّن  tاغحفادهؽصٌ .حایج ایً آزىّن در حصول ؽياره غَ كاةمىؾاُصه ىیةاؽص.
جذيل ضمارٌ  ،8مقایسٍ مياوگيه ومرٌ سًاد اطالعاتی ،دیجيتال ي رایاوٍاي برحسب جىسيت پاسخگًیان

حٍػیث
ىحغیط

ىطد

زن

()42

()80

آىاره t

غعد ىػٍیداری
دوظطفَ

غّاد اظالغاجی

11/04

11/15

0/16

0/86

غّاد دیخیحال

7/33

7/82

0/74

0/46

غّاد رایاٌَای

16/80

16/75

0/04

0/96

ٌحایج ٌؾان داد کَ ةیً ىیاٌگیً ٌيطه ُیچیك از غَ ٌّع غّاد ةطرغیؽصه در ایً ىعانػَ ةطذػب حٍػیث پاغشگّیان جفاوت
آىاری ىػٍیداری وحّد ٌصارد .ایً ىّضّع ةیاٌگط یکػان ةّدن ىیظان غّاد ىطدان وزٌان در ٌيٌَّ ىّردىعانػَ اغث.
 ةَ ىٍظّر غٍخؼ وحّد جفاوت اذحيانی در ىیاٌگیً اىحیاز غّاد اظالغاجی ،دیخیحانی و رایاٌَای پاغشگّیان ةطذػب ىیظان غاغثاغحفاده از رایاٌَ در روز جّغط آنُا از آزىّن  Fو آزىّن جػلیتی داٌکً اغحفاده گطدیصٌ .حایج در حصول ؽياره چِار كاةمىؾاُصه
ىیةاؽص.
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جذيل ضمارٌ  ،9مقایسٍ مياوگيه امتياز سًاد اطالعاتی ،دیجيتالی ي رایاوٍاي پاسخگًیان برحسب ميسان استفادٌ از رایاوٍ در ريز

ىیظان اغحفاده از رایاٌَ (غاغث در روز)
ىؤنفَُا

کيحط از یك

یك جا غَ

غَ جا پٍج

ةیؾحط از پٍج

غاغث

غاغث

غاغث

غاغث

غّاد اظالغاجی

9/66ab

9/00a

11/10bc

12/70c

a

a

a

غعد

آىاره F

ىػٍیداری
**0/0001

8/85

b

**

غّاد دیخیحال

6/33

7/50

7/17

10/70

12/19

0/0001

غّاد رایاٌَای

11/66a

20/00b

14/86a

19/41b

8/08

**0/0001

** ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص

تبييه تأثير ابعاد سًاد اطالعاتی بر سًاد دیجيتالی پاسخگًیان
ةَىٍظّر جتییً جأثیط ُطیك از اةػاد غّاد اظالغاجی ةط ىؤنفَی غّاد دیخیحانی پاغشگّیان از آزىّن رگطغیّن اغحفاده گطدیص.
ةَىٍظّر جػییً ىػادنَ رگطغیّن غّاد دیخیحانی پاغشگّیان از رگطغیّن سعی گامةَگام اغحفاده گطدیص .ةطای اٌخام رگطغیّن ةا اغحفاده از
آزىّن ُو سعی ،22وحّد ُو سعی در ىیان ىؤنفَُای ىػحلم ىّردٌظط ةطای واردکطدن در ىػادنَ رگطغیّن ةطرغی ؽصٌ .حایج آزىّن
رگطغیّن چٍصگاٌَ در حصول ؽياره  10كاةمىؾاُصه اغث.
جذيل  ،18رگرسيًن چىذ متغيرٌ

R

R2

B

Beta

آىاره t

Sig

-

-

-0/22

-

-0/40

0/68

جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات

0/60

0/36

2/14

0/60

12/52

/0001

جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات

0/78

0/62

0/86

0/45

7/94

/0001

جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات

0/84

0/71

0/68

0/36

6/86

0/0001

جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات

0/86

0/74

-0/64

-0/18

-3/29

0/001

ىحغیطُا
ىلصار ثاةث ()Constant

آىاره f

Sig

0/0001

83/04

ةا جّحَ ةَ حصول ؽياره  10ىؾشؿ اغث کَ در گام اول آزىّن رگطغیّن سعی ،ةػص  1غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽصه اغث،
ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ ( )Rةطاةط  0/60و ضطیب جتییً آن ةطاةط  0/36ةَ دغث آىص .ایً ىعهب ةصان ىػٍی اغث ةػص ؽياره  1غّاد
اظالغاجی ةَجٍِایی 36 ،درـص از جغییطات واریاٌع ىحغیط واةػحَ (غّاد دیخیحانی) را جتییً ىیکٍص .در گام دوم جرهیم رگطغیّن ةػص ؽياره
 2غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽص .ایً ىحغیط ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ ( )Rرا ةَ  0/78و ضطیب جتییً را ةَ  0/62افظایؼ دادُ .يچٍیً در
گام غّم ةػص ؽياره  5غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽص کَ ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ را ةَ  0/84و ضطیب جتییً را ةَ  0/71افظایؼ داد.
ُيچٍیً در گام آسط ةػص ؽياره  3غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ رگطغیّن ؽص و ىیظان ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ ( )Rرا ةَ  0/86و ضطیب
جتییً را ةَ  0/74افظایؼ داد .درواكع ایً چِار ةػص جّاٌػحٍص  74درـص از جغییطات واریاٌع غّاد دیخیحانی پاغشگّیان را جتییً کٍٍص و
ةاكی جغییطات ىٍّط ةَ غّاىهی اغث کَ در ایً ىعانػَ وارد ٌؾصهاٌص .ةا جّحَ ةَ ىعانب ىضکّر در فّق ىػادنَ رگطغیّن ذاـم از جرهیم
رگطغیّن ةط اغاس ضطایب  Bةَـّرت زیط اغث:
)Y=-0/22+ 2/14(X1)+0/86(X2)+0/68(X3)-0/64 (X4
ىحغیط واةػحَ (غّاد دیخیحانی) =Y
غصد ثاةث (غطض از ىتصأ) ;-0/22
جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات =X1

Collinearity
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جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات =X2
جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات =X3
جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات =X4

تبييه تأثير ابعاد سًاد اطالعاتی بر سًاد رایاوٍاي پاسخگًیان
ةَىٍظّر جتییً جأثیط ُطیك از اةػاد غّاد اظالغاجی ةط ىؤنفَی غّاد رایاٌَای پاغشگّیان از آزىّن رگطغیّن اغحفاده گطدیص.
ةَىٍظّر جػییً ىػادنَ رگطغیّن غّاد رایاٌَای پاغشگّیان از رگطغیّن سعی گامةَگام اغحفاده گطدیص .ةطای اٌخام رگطغیّن ةا اغحفاده از
آزىّن ُو سعی ،23وحّد ُو سعی در ىیان ىؤنفَُای ىػحلم ىّردٌظط ةطای واردکطدن در ىػادنَ رگطغیّن ةطرغی ؽصٌ .حایج آزىّن
رگطغیّن چٍصگاٌَ در حصول ؽياره 11كاةمىؾاُصه اغث.
جذيل  ،11رگرسيًن چىذ متغيرٌ

R

R2

B

Beta

آىاره t

Sig

-

-

-0/48

-

-0/50

0/61

جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات

0/78

0/61

4/30

0/64

13/00

0/0001

جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد
اظالغات

0/86

0/74

1/17

0/29

6/49

0/0001

جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات

0/90

0/81

2/31

0/30

6/76

0/0001

جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات

0/91

0/83

1/57

0/20

4/64

0/0001

جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات

0/92

0/84

0/39

-0/09

-1/98

0/050

ىحغیطُا
ىلصار ثاةث ()Constant

آىاره f

Sig

123/38

0/0001

ةا جّحَ ةَ حصول ؽياره  11ىؾشؿ اغث کَ در گام اول آزىّن رگطغیّن سعی ،ةػص  1غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽصه
اغث ،ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ ( )Rةطاةط  0/78و ضطیب جتییً آن ةطاةط  0/61ةَ دغث آىص .ایً ىعهب ةصان ىػٍی اغث ةػص ؽياره 1
غّاد اظالغاجی ةَجٍِایی 61 ،درـص از جغییطات واریاٌع ىحغیط واةػحَ (غّاد رایاٌَای) را جتییً ىیکٍص .در گام دوم جرهیم رگطغیّن ةػص
ؽياره  5غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽص .ایً ىحغیط ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ ( )Rرا ةَ  0/86و ضطیب جتییً را ةَ  0/74افظایؼ داد.
ُيچٍیً در گام غّم ةػص ؽياره  4غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽص کَ ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ را ةَ  0/90و ضطیب جتییً را ةَ 0/81
افظایؼ داد .در گام چِارم ةػص ؽياره  3غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ ؽص کَ ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ را ةَ  0/91و ضطیب جتییً را ةَ 0/83
افظایؼ داد .در گام آسط ٌیظ ةػص ؽياره  2غّاد اظالغاجی وارد ىػادنَ رگطغیّن ؽص و ىیظان ضطیب ُيتػحگی چٍصگاٌَ ( )Rرا ةَ  0/92و
ضطیب جتییً را ةَ  0/84افظایؼ داد .درواكع ایً پٍج ةػص جّاٌػحٍص  84درـص از جغییطات واریاٌع غّاد رایاٌَای پاغشگّیان را جتییً کٍٍص و
ةاكی جغییطات ىٍّط ةَ غّاىهی اغث کَ در ایً ىعانػَ وارد ٌؾصهاٌص .ةا جّحَ ةَ ىعانب ىضکّر در فّق و ُيچٍیً حصول ؽياره  ،11ىػادنَ
رگطغیّن ذاـم از جرهیم رگطغیّن ةط اغاس ضطایب  Bةَـّرت زیط اغث:
)Y=-0/48+ 4/30(X1)+1/17(X2)+2/31(X3)+1/57 (X4)+0/39 (X5
ىحغیط واةػحَ (غّاد رایاٌَای) =Y
غصد ثاةث (غطض از ىتصأ) ;-0/48
جّاٌایی جػییً وغػث و ىاُیث اظالغات =X1
جّاٌایی درك ىّارد ذلّكی و اكحفادی کارةطد اظالغات =X2
جّاٌایی کارةطد ُصفيٍص اظالغات =X3
جّاٌایی ارزیاةی ٌلاداٌَ اظالغات =X4
Collinearity
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جّاٌایی دغحطغی ىؤثط ةَ اظالغات =X5
ٌحایج حصول ؽياره ٌَ ٌؾان از آن دارد کَ ىیاٌگیً ُط غَ غّاد ةطذػب ىیظان غاغث اغحفاده از رایاٌَ جّغط پاغشگّیان جفاوت
آىاری ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص ةا یکصیگط دارد .در سفّص غّاد اظالغاجی ٌحایج ٌؾان ىیدُص کَ پاغشگّیان ةا ىیظان اغحفاده
ةیؾحط از پٍج غاغث رایاٌَ در روز ٌػتث ةَ غایطیً غّاد اظالغاجی ةاالجطی دارٌص .نضا ةا دكث در ىیاٌگیً ٌيطه غّاد اظالغاجی پاغشگّیان
ةطذػب غاغث اغحفاده از رایاٌَ در روز ىیجّان ةَ دریافث کَ ةا افظایؼ غاغث اغحفاده از رایاٌَ غّاد اظالغاجی پاغشگّیان ٌیظ افظایؼیافحَ
اغث .ایً ىّضّع در سفّص غّاد دیخیحانی پاغشگّیان ٌیظ ـادق اغث و افطادی کَ در روز ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ اغحفاده ىیکٍٍص
غّاد دیخیحانی ةاالجطی ٌػتث ةَ غایطیً دارٌص.
ٌحایج ُيچٍیً ٌؾان ىیدُص کَ ىیظان غّاد رایاٌَ ای افطادی کَ در روز ةیً یك جا غَ غاغث و ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ
اغحفاده ىیکٍٍصٌ ،ػتث ةَ دو گطوه دیگط جفاوت آىاری ىػٍیدار داؽحَ و ٌيطه غّاد رایاٌَای آنُا ةاالجط ىیةاؽص.
ٌحایج حصول ؽياره ُؾث ٌؾان از آن دارد کَ ىیاٌگیً ُط غَ غّاد ةطذػب ىیظان غاغث اغحفاده از رایاٌَ جّغط پاغشگّیان
جفاوت آىاری ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص ةا یکصیگط دارد .در سفّص غّاد اظالغاجی ٌحایج ٌؾان ىیدُص کَ پاغشگّیان ةا ىیظان
اغحفاده ةیؾحط از پٍج غاغث رایاٌَ در روز ٌػتث ةَ غایطیً غّاد اظالغاجی ةاالجطی دارٌص .نضا ةا دكث در ىیاٌگیً ٌيطه غّاد اظالغاجی
پاغشگّیان ةطذػب غاغث اغحفاده از رایاٌَ در روز ىی جّان ةَ دریافث کَ ةا افظایؼ غاغث اغحفاده از رایاٌَ غّاد اظالغاجی پاغشگّیان ٌیظ
افظایؼ یافحَ اغث .ایً ىّضّع در سفّص غّاد دیخیحانی پاغشگّیان ٌیظ ـادق اغث و افطادی کَ در روز ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ
اغحفاده ىیکٍٍص غّاد دیخیحانی ةاالجطی ٌػتث ةَ غایطیً دارٌص.
ٌحایج ُيچٍیً ٌؾان ىیدُص کَ ىیظان غّاد رایاٌَ ای افطادی کَ در روز ةیً یکحا غَ غاغث و ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ
اغحفاده ىیکٍٍصٌ ،ػتث ةَ دو گطوه دیگط جفاوت آىاری ىػٍیدار داؽحَ و ٌيطه غّاد رایاٌَای آنُا ةاالجط ىیةاؽص.
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بحث ي وتيجٍ گيري
ةَ ىٍظّر ىلایػَ ىیاٌگیً ٌيطه غّاد اظالغاجی ،غّاد دیخیحال و غّاد رایاٌَای ةطذػب حٍػیث پاغشگّیان از آزىّن  tاغحفاده
ؽص ٌحایج ٌؾان داد کَ ىیاٌگیً ٌيطه ُیچکصام از غَ ٌّع غّاد ةطرغیؽصه در ایً ىعانػَ ةطذػب حٍػیث پاغشگّیان جفاوت آىاری
ىػٍی داری ٌصارٌص .ایً ىّضّع ةیاٌگط یکػان ةّدن ىیظان غّاد ىطدان وزٌان در ٌيٌَّ ىّردىعانػَ اغث ةَگٌَّای کَ ٌحایج ةا ىعانػات ـانری
و ذاحی زاده ( ،)1389ـیفّری و غفاری (( ،)1390اـغط ٌیا( ،)1388،زاُصةاةالن و رحتیُ ،)1390،يشّاٌی ٌصارد.
ٌحایج حصول ؽياره چِار ٌؾان از آن دارد کَ ىیاٌگیً ُط غَ غّاد ةطذػب ىیظان غاغث اغحفاده از رایاٌَ جّغط پاغشگّیان
جفاوت آىاری ىػٍیداری ةا اظيیٍان  99درـص ةا یکصیگط دارد .در سفّص غّاد اظالغاجی ٌحایج ٌؾان ىیدُص کَ پاغشگّیان ةا ىیظان
اغحفاده ةیؾحط از پٍج غاغث رایاٌَ در روز ٌػتث ةَ غایطیً غّاد اظالغاجی ةاالجطی دارٌص .نضا ةا دكث در ىیاٌگیً ٌيطه غّاد اظالغاجی
پاغشگّیان ةطذػب غاغث اغحفاده از رایاٌَ در روز ىی جّان ةَ دریافث کَ ةا افظایؼ غاغث اغحفاده از رایاٌَ غّاد اظالغاجی پاغشگّیان ٌیظ
افظایؼ یافحَ اغث .ایً ىّضّع در سفّص غّاد دیخیحانی پاغشگّیان ٌیظ ـادق اغث و افطادی کَ در روز ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ
اغحفاده ىیکٍٍص غّاد دیخیحانی ةاالجطی ٌػتث ةَ غایطیً دارٌص.
در راةعَ ةا ىیظان غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان در ایطان و ٌیظ جأثیط غّاىم ىشحهف ةط آن ىاٌٍص حٍػیث و رؽحَ جرفیهی ،ىعانػات
ىحػصدی ـّرت گطفحَ اغث .در ىعانػاجی کَ جّغط ـیفّری ،درزی و غانیؾان کطىی ةط روی داٌؾخّیان رؽحَُای ىشحهف ىلعع
کارؽٍاغی و پظؽکی ـّرت گطفث ىؾشؿ گطدیص کَ غعد غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان ىّردپژوُؼ در غعد پاییًجط از ذص ىعهّب كطار
دارد کَ دالیم ىشحهفی ازحيهَ غصم جػهط ةَ زةان اٌگهیػی و غصم ىِارت در اغحفاده از اةظارُا و فًُای حػحخّ در ایً اىط ٌلؼ دارٌص.
ٌحایج ُيچٍیً ٌؾان ىیدُص کَ ىیظان غّاد رایاٌَ ای افطادی کَ در روز ةیً یك جا غَ غاغث و ةیؾحط از پٍج غاغث از رایاٌَ
اغحفاده ىیکٍٍصٌ ،ػتث ةَ دو گطوه دیگط جفاوت آىاری ىػٍیدار داؽحَ و ٌيطه غّاد رایاٌَای آنُا ةاالجط ىیةاؽص.
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مىابع ي مراجع
 ةطرغی وضػیث غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان جرفیالت جکيیهی داٌؾکصه اغحاٌصارد كاةهیث ُای،)1388(َ فاظي،اـغطٌیا
 داٌؾکصه روان، کارؽٍاغی ارؽص رؽحَ غهّم اظالع رغاٌی داٌؾگاه غالىَ ظتاظتایی،َ پایان ٌاى، غّاد اظالغاجی
ؽٍاغی و غهّم جطةیحی
 ةطرغی وضػیث اغحفاده از ؽتك ُای ایٍحطٌث جأثیطآن ةط فػانیث ُای غهيی و پژوُؾی،)1381(  ىريص،سصاحّی
اغضای ُیأت غهيی و پژوُؾگطان ىؤغػَ آىّزش غانی غهيی کارةطدی و ىطاکظ آىّزش غانی اىام سيیٍی (ره) حِاد
کؾاورزی
 غاسث و اغحتار یاةی پطغؾٍاىَ غٍخؼ غّاد اظالغاجی پایَ و واكػی،) 1388( َ ىطضی،ىريص رضا ؛ غیاىك،داورپٍاه
.146-119  ـفرات1  ؽياره12  دوره،1388 داٌؾخّیان ففهٍاىَ کحاةصاری و اظالع رغاٌی غال
 اٌگیظه پیؾطفث و، جأثیط اغحفاده از کارپّؽَ انکحطوٌیکی ةط ٌگطش،)1390( غیػی، اغياغیم ؛ رضایی،زارغی زوارکی
 ففهٍاىَ غهّم،پیؾطفث جرفیهی داٌؾخّیان ىطکظ آىّزش انکحطوٌیکی داٌؾگاه ـٍػحی سّاحَ ٌفیطانصیً ظّغی
.5  ؽياره2  دوره،جطةیحی
 ٌؾطیَ غهيی پظوُؾی فٍاوری.  ةطرغی وضػیث غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان،)1390( غّران، غادل و رحتی،زاُصةاةالن
.)4(309-317 ،آىّزؽی
 داٌؾکصه کؾاورزی داٌؾگاه آزاد اغالىی واذص غهّم و جرلیلات جِطان،ؽِط جِطان پایان ٌاىَ ك ارؽٍاغی ارؽص
 ةطرغی غّاد غيّىی کاىپیّجطی کارکٍان داٌؾگاه ُای آزاد اغالىی،)1389(. ىريص، ىريص و ذاحی زاده،ـانری
.)1(39-53 ففهٍاىَ فً آوری اظالغات و ارجتاظات در غهّم جطةیحی. اغحان ىازٌصران
 ةطرغی وضػیث غّاد اظالغاجی داٌؾخّیان غال آسط دوره کارؽٍاغی داٌؾگاه،)1390( غػیص، ویصا و غفاری،ـیفّری
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