
22 

 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (22-99) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (22-33) 

 

 چکیده
)) و زیان (( کسب و کارها، به دغدغه )) سود در عصر حاضر، دغدغه 

در سده گذشته از زمان پیدایش .نبود (( تبدیل شده است وبود 
مدیریت علمی تا حدود دهه شصت، نگاه مدیریت، درون سازمانی 
بود. صاحب نظران مدیریت با نگاهی درون نگر، غرق نظریه پردازی 
ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود مدیریت منابع 

مرار و بدیهی است است.ان بودندمالی، انسانی و تکنولوژیک سازم
توسعة فروش کاال و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی 

از و یمشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مؤثر، اگر روان شناسی ن
سلیقة مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانة پیام در تبلیغ کاال و 

 .خدمات لحاظ شود، از آن کاال و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد
روش های  در این تحقیق برای دست یابی به اطالعات بخش نظری از

مختلف کتابخانه ای مانند مراجعه به منابع علمی، کتاب ها، مجالت 
معتبر، مقاالت و پایان نامه های مربوط به موضوع و جستجوی رایانه 
ای در سایت ها و پایگاه های اطالعاتی مختلف استفاده شده است. 
برای اطالعات مربوط به دیجی منیجر از اطالعات موجود و قابل 

دریافت آن و سایت مربوط به دیجی منیجر استفاده شده دسترس و 
است. مطالعات انجام شده در این تحقیق در راستای شناسایی مولفه 
های اصلی تبلیغات اینترنتی در معرفی و شناساندن دیجی منیجر 

 صورت پذیرفت. 
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Abstract 
Nowadays, the concern (profit and loss) of businesses 
has become the concern of "presence and absence". In 
the last century, from the advent of scientific 
management until about the sixties, the view of 
management was within the organization. Management 
experts with an introspective view were immersed in 
theorizing and presenting complex and diverse 
techniques to improve the management of financial, 
human and technological resources of the organization. 
slow. According to effective advertising, if the 
psychology of customer needs and tastes as well as the 
appropriate and artistic content of the message is 
considered in the promotion of goods and services, 
those goods and services will be more welcomed. In 
this research, to obtain information in the theoretical 
part, various library methods such as referring to 
scientific sources, books, reputable journals, articles 
and dissertations related to the subject and computer 
search in various sites and databases have been used. Is. 
For the information related to Digi Manager, the 
available and available information and its download 
and the site related to Digi Manager have been used. 
The studies conducted in this study were conducted in 
order to identify the main components of Internet 
advertising in the introduction and introduction of DJ 
Manager. 
Keywords 
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 مقدمه

انوهها   نترنهه یا یاههم در ا هها ییبههم مومه ههم اار هها

. بههم رهههر نهه یگه یمهه ینترنتههیشهههد اسههک و اههار ا یمهه

لبهههاه بهههم   یهههخر یمثهههاشم شهههما در گرشهههتم بهههرا

 یو لبهههاه مههه  یهههرات یمههه یاروشههه اه لبهههاه اروشههه

  یههتهان یامهها در لههاش لامههر شههما لبههاه را مهه  یهه یخر

از اسهههک  ۵۷%از  شهههتری. ب یهههان میههه هههه ت  نترنههه یاز ا

 ینترنتههیبههم اسههک واههار ا لیتهاننهه  تبهه  یمهه  ههاو اار

بههم اههروص مت ههه    ینترنتههیشهههن . اسههک و اههار ا

نهههه   نیهههشههههد. ا یگفتهههم مههه نترنههه یخههه ما  در ا ایههه

اسهههک و اهههار بهههم قهههر   در ارت هههاد امهههروز رشههه  و 

بهههم  ینترنتهههیو اهههروص ا  یهههاهههرده اقههه . خر شهههرا یپ

امکهههان و  نیههها زیهههاسهههک و اار ههها ن نیاهچهههر تهههر

بههم مطاربههان خهههد در قهه    اههمد هه   یارصهه  را مهه

امههروزه اننهه .   ایههپ یدقترقهه نههمیبهها لهه ارل  ز یج ههان

 نترنههه یاز ا ایهههنفهههر در قههه   دن هنیهههلیم 199از  شیبههه

در   ،یهههجمع نیهههدرصههه  از ا 91اننههه .  یاقهههتفاده مههه

 نترنههه یاز ا  یهههخر ریهههروز، دقههه  اهههه  19رههههش 

 داشتم ان .

 ایههاههروص مت هههش  یتن هها بههرا ،ینترنتههیا  یقهها ریهه

تهانهه  ن ههش  هها و  یرود، بلکههم مهه یخهه ما  بههم اههار نمهه

داشهههتم باشههه . اگهههر مت ههههش  یمطتلفههه یاارارد ههها

ن هها    ههریاههم در د  یههدار یخههاو و منت ههر بههم اههرد

آن مت هههش  یبهها معراهه  یههتهان یوجهههد نهه ارد، مهه ایههدن

و   یههرا از وجهههد آن م لهه  ان  ههرانیخهههد، د  یدر قهها

 . یابیبم ا  اف خهد دق   قیرر نیاز ا

اقههه  اهههم مطاربهههان آن در  نیهههدر ا نترنههه یا ییبهههایز

تهانهه  بههم  یامههر مهه نیههانهه  و اپراانهه ه  ایههقههرتا قههر دن

 نیههشههما باشهه . ا یبههال هه بههرا انیوجهههد مشههتر یمعنهها

 انیشهههد. مشههتر یمهرهه  بسههتم نمهه چینههه  بههازار،  هه

قهها تم بههم ار  هها   24تهاننهه  بههم صهههر   یشههما مهه

 یز مههیههاننهه . شههما ن  ایههپ یاسههک و اارتههان دقترقهه

  ،یههاههم بطها  ی ههر چنهه  بههار و بهها  ههر ااصههلم ا  یههتهان

 ههها و   یهههاعال یار  ههها  مههههرد نررتهههان را دربهههاره 

.  یهههد  یجههها نترنههه یاروشههه اه تهههان در صهههفتا  ا

اقهه  اههم بههم دنبههاش  نیههدر لههاش لامههر، ا  یههنکتههم ج 

مرگبههار ارونهها،  ههزاران نفههر بههم اهها   روهیههو ه یشهه

 لیههع ت زیههن یاریمههرک اشههان ه شهه ه و مشهها ل بسهه

 نیههههاز ا ینترنتههههیا یواار ههههاان ، امهههها اسههههک شهههه ه

مثبهه  ارونهها  را یاز تهها  یکههیانهه . قهههد برده  ،یومههع

(، ورود آن یبهههرخس )قهههنت ریههه  یو اار هههابهههر اسهههک 

 ریهه مههان توههار  الکترون ایهه ن،یهه هها بههم بههازار آن 

ما هههم  د ههه ، در قهههم ی ههها نشهههان مهههاقههه .  گزارص

 ندر ج ههها نینهههه ی هههای، انهههاور2929نطسههه  قهههاش

 ی ههها یاعال یشههه ه انههه . بررقههه ی یهههوارد  رصهههم ج 

 اردیههلیم ریههاز  شیصهههر  گراتههم، انوهها  بهه یتوههار

د هه  اههم  یاشهههر نشههان مهه 94از  شیرا در  بهه  یههخر

در  ریهههتوهههار  الکترون یمسهههالم از رشههه  انفوهههار نیههها

دارد. بهههم بهههاور اارشناقهههان،   یهههقراقهههر ج هههان لکا

 توار   ریقبک ش ه اق  مس ی دیم 2929قاش 

 

 را ییههههبهههها ت  یو دوراههههار یپزشههههک ر،یههههالکترون

 ی یهههال ی اااتهههمی یشههههد. بررقهههروبهههرو  یشههه را

در  2929ما هههم نطسههه  قهههاش  در قهههم  یهههشهههاخر خر

بههها  2911بههها مههه   زمهههان مشهههابم در قهههاش  سهههمیم ا

د هه  در  یروبههرو شهه ه اقهه . آمار هها نشههان مهه شیااههزا

 روهیهههو ه یبهههم قهههبک شههه 2929قهههم مهههاه نطسههه  

ل ههههر  نیو  مچنههه یتمههها ااصهههلم اج  یهههارونههها، ر ا

 یاروشهههخرده زانیهههم ی مههههم ی هههاسیامتهههر در مت

 نیهههروبهههرو شههه . ا یدرصههه  2۵در ج هههان بههها اههها ش 

 یدرصههه  ۵%بههها اههها ش  زیهههررهههه در قهههم مهههاه دو  ن

ارونهها در  روهیههو ه یروبههرو شهه ه اقهه . از زمههان شهه

 یکهههیاهههروص الکترون زانیهههمهههاه گرشهههتم م 9ج هههان در 

درصهههه   49درصهههه  و آمههههازون  %1مههههار  لهههه ود واش

 ه یاقههه . بهههم گفتهههم اارشناقهههان، شههه ااتهههمی شیااهههزا

ارونههها قهههبک شههه ه اقههه  صهههنع  توهههار   یمهههاریب

قهههاش زودتهههر از مه ههه  رشههه   ۵در ج هههان  ریهههالکترون



22 

 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (22-99) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (22-33) 

 

 زانیهههه، م2921شهههه ه در قههههاش  ینههههیب شیانهههه . پهههه

و  ابهههه یدرصهههه  اهههها ش  99لهههه ود  یاروشههههخرده

را توربههههم  یدرصهههه  29رشهههه   ریههههتوههههار  الکترون

 ان .

 قیتحق اتیادب

 یابیبازار تیریمد

 ینهه یبههم  نهههان ارا نهه یمارات ایهه یابیههبازار  یریمهه 

 لمیاهههم بهقههه شههههدیمههه فیهههتعر یاجتمههها  - یتیریمههه 

و مبادلههم اهها  بهها   یههتهل قیهه هها از ررآن، ااههراد و گروه

خههههد  ی او خهاقهههتم از هههاین نیبهههم امهههر تههه م  ر،یکههه ی

  یههبا فیههتعر نیههروشههن شهه ن ا ی. بههرااننهه یارهه ا  مهه

خهاقهههتم، ت امههها، اههها ،  از،یهههبهههم اصههه  لا  م هههه ن

 و بازار تهجم ارد. مبادلم، معاملم

 (ینترنتی)ا نیآنال یابیبازار  

اقهه  اههم پههو از روا   یاصهه  ل ینترنتههیا یابیههبازار

 نیار  ههها ، بههه یانهههاور یو تهقهههعم نترنههه یا ااتنیههه

 یاعههها ن لههههزه انیهههو بهههم رههههر خهههاو، م ابهههانیبازار

 یابیهههاهههم اصههه  ر بازار ی. اسهههانااههه یروا    ههها یتبل

 نترنهه یبههم اقههتفاده از ا بردنهه ،یرا بههم اههار مهه ینترنتههیا

و  یرقههانار    هها ،یتبل یو بههم رهههر خههاو و ، بههرا

 جیاههروص مت ههه  ، اشههاره داشههتن . البتههم بههم تهه ر

 یابیههههبازار یجهههها نهههه ،یمارات تههههاشیویاصهههه  ر د

 ی ارا گراهههههه  و امههههههروز در جامعههههههم ینترنتههههههیا

امتههههر  ینترنتههههیا یابیههههاز اصهههه  ر بازار ،یتط  هههه

اقههتفاده از  یعنههی ینترنتههیا یابیهه. بازارشهههدیاقههتفاده مهه

بههم ا هه اف  یابیدقههت یبههرا تههاشیوید ی هها یتکنهلههه 

 .یابیبازار

 یابیبازار ختهیآم

  p% ایههه  4Pیابیهههبازار طتهههمیبههها مف هههه  آم ابهههانیبازار

 یچههارچه   ههال ریهه یابیههبازار طتههمیآشههنا  سههتن ، آم

ارائههم مت ههه    نههمیدر زم  هها،ریتاات یبررقهه یبههرا

 نیهه. اانهه یشههرا  را اههرا ه مهه ریههو خهه ما  بههم 

 یرالتهه بههم تهانهه یاقهه  اههم مهه یچههارچه  ج ههان ریهه

 در مشا ل مطتلف اقتفاده شهد.

 عیترف

در انهههار  هههه   یهههوجههههد دارنههه  اهههم با یادیهههز  هامهههل

بتهانهه  بهها  یبن ههاه ارت ههاد ایههبرنهه   ریههجمهه  شهههن  تهها 

خههه ما  خههههد را در بهههازار  ایهههمت هههه     یهههمها 

اقهه  اههم  یزیهه هامههل  مههان چ نیهه هه ف روا  د هه ، ا

شهههد.  یمهه ادیههشههرا   یابیههبازار طتههمیاز آن بهها نهها  آم

وجههههد دارد  ی یهههجهههز ال 4 ،یابیهههبازار طتهههمیدر  هههر آم

 اق .  یترا طتمیآن ا آم نیاز م ه تر یکیام 

 ینترنتیا غاتیتبل

بههم  نههههان  نترنهه یبههم اقهههتفاده از ا ینترنتههیا  هها یتبل

  هها یاش تبلارقهه یبههرا یارتبههار لمیاانههاش و وقهه ریهه

  هههههر،ید یفهههههیو  اشهههههاره دارد، در تعر سیدر متههههه

انههه م نمهده فیهههگهنهههم تعر نیهههرا ا ینترنتهههیا  ههها یتبل

شهههعار ا و  ،یدادن نههها   ههها و   ئهههه توهههار شینمههها

( ی هههها  ههههاهی هههها )پا  یدر قهههها ی ههههاتیتبل ریت ههههاو

اههم بههم تت ههق ا هه اف  یبههم نتههه نترنهه ،یا ننهه هیپرب

(. 2992 مایصههه ا و قههه  ی)قههها  یهههامهههر نما  ههها یتبل

شهههرا   ،ینترنتهههیا  ههها یتبل یو اجهههرا میهههت  نههه یدر ارا

د نههه گان  غیهههتبل ،ینترنتهههیناشهههران ا ،ی هههاتیتبل ی ههها

( یو خههه مات ی یهههتهل ی)قهههازمان  ههها و شهههرا   ههها

 .رن یدرگ

 ینترنتیو کار ا کسب

 رمههم  ایههاز ارائههم خهه ما   یبههم شههکل یرهههر الهه بههم

 نترنههه یا یشهههد اههم در ا هها یمت ههه   گفتههم مهه

 یاسههک و اههار، اسهه ههیشهه نیهه. در اردیپههر یانوهها  مهه

را  رمههم  یمت هههل ایههد هه   یرا ارائههم مهه یاههم خهه مت

 نترنههه یا یانههه ، بههها اقهههتفاده از ا ههها و ابزار ههها یمههه

اهههرده و در دقهههتره  مهههه   یخههههد را معراههه  یهههاعال

ا ههها ا و  نیتهههر ید ههه . از جملهههم اصهههل یمههه ررهههرا

تههههان بهههم و   یمههه ینترنتهههیاسهههک و اهههار ا یابزار ههها
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و اانهههاش تل هههرا   نسهههتاگرا یصهههفتم ا ،لیهههمیا  ،یقههها

 اشاره ارد. 

 جریمن یجید

 وههر،یمن یوههیم مهقههو برنهه  دوههریمن یوههید مهقههو

 یالمللهههه نیمهههه ره و مشهههاور بههه ،یلامههه  خرقهههن 

 یآمهزشههه یو مههه ره دانشههه اه و اارگهههاه  ههها  یریمههه 

 انیهههاز لام یکهههیدر لههههزه اسهههک و اهههار اقههه  اهههم 

باشهه  و  یمهه رانیههآمهههزص و تهقههعم اسههک و اههار در ا

را بهههم  وهههریمن یوهههیآمههههزص در د ی لمههه یبانیپشهههت

    ه دارد. 

 یم تهقههههعم م ههههار   ههههاوههههریمن یوههههید  یهههمامهر

بههم تمهها  ااههراد در  مههم ن ههها   یو تط  هه یاههاربرد

و مبههارزه  ضیاشهههر بههم صهههر   مزمههان و بهه ون تبعهه

 . یاار یزگیان  یو ب یکاریبا ب

پههر   ههاهیبههم جا یابیم دقههتوههریمن یوههیانهه از د چشههه

بهها  یتط  هه یمومه ههم م ههار  آمهههز نیاقههتفاده تههر

 یبههم آمهههزص  هها یرانههی ههر ا یو دقترقهه یزبههان اارقهه

 اه. نمیو با  ز  یفیبا ا

اقههه .   یم شهههامل و  قهههاوهههریمن یوهههید پلتفهههر 

رالهه   شیبههرا یریادگیههاههم  یا لمیبهها  ههر وقهه ریههاراگ

 . ینما یتر اق ، از آن اقتفاده م

 تحقیق روش

متسهههه   یاهههاربرد  ههها ینرهههر  ههه ف، از نهههه  تت  از

شههههد.از نرهههر روص، از نهههه  تهصهههیفی و بررقهههی  یمههه

 مهردی متسه  می شهد.

 گردآوري داده ها و اطالعات ابزار

ار  هههها  در ایههههن تت یههههق  یگههههردآور ابزار ههههای

) شهههامل  یاتابطانهههم ا یبررقههه  –شهههاملم پرقشهههنامم 

بررقههههی ار  هههها  رابههههل م هههها  ، اتهههها   هههها( و 

و جسهههتوهی  وهههریمن یوهههید  یدقهههتره و و  قههها

اینترنتهههی مهههی باشههه .در ایهههن تت یهههق از پرقشهههنامم 

ج هههه  گههههردآوری بطشههههی از ار  هههها  در مهههههرد 

اهههم پایهههایی  اقههه اقهههتفاده شههه ه  وهههریمن یوهههید

پرقشهههنامم تههه وین شههه ه بههها اقهههتفاده از روص آلفهههای 

 ارونباخ مهرد قنوش ررار گرا . 

 و شکل سواالت پرسشنامه  فرمت

ت یههههم پرقشههههنامم قههههعی شهههه ه تهههها تمهههها   بههههرای

مههههرد  ینترنتهههیا  ههها یاااتهر هههای مهههه ر در انوههها  تبل

قهههاش رههرار گیههرد. پرقشههنامم بههم اههار گراتههم شهه ه در 

دقههتم قهههاش مههی باشهه  اههم دقههتم  2تت یههق شههامل 

اوش در زمینهههم ار  ههها  شط هههی پاقههه  د نههه گان 

قههن، جمهه  آوری  ماننهه م جنسههی ، میههزان تت ههی  ،

گردیهههه ه اقهههه  و دقههههتم دو  قههههها    بارتنهههه  ازم 

قهههاش مههی باشهه  اههم  22قههها   تت یههق اههم شههامل 

 اق .   هیگرد نیبا تهجم بم م ش مربهرم ت و

 گردآوري اطالعات روش

داده  ههها و ار  ههها ، از نهههه   ینرهههر روص گهههردآور از

باشههه .در ایهههن تت یهههق  یمیههه انی و اتابطانهههم ای مههه

بهههم ار  ههها  بطهههش نرهههری از  بهههرای دقههه  یهههابی

روص  هههای مطتلهههف اتابطانهههم ای ماننههه  مراجعهههم بهههم 

منهههاب   لمهههی، اتههها   ههها، موههه   معتبهههر، م ههها   

معتبههر و مربههه  بههم مهمههه  و جسههتوهی اینترنتههی در 

و پای ههاه  ههای ار  ههاتی مطتلههف اقههتفاده   ههاقههای  

 وههریمن یوههیشهه ه اقهه . بههرای ار  هها  مربههه  بههم د

از ار  ههها  مهجههههد و قهههای  مربهرهههم اقهههتفاده  زیهههن

شههه ه اقههه .  در رسهههم  جمههه  آوری ار  ههها ، ابتههه ا 

پرقشههنامم  هها بههین ااههراد تهزیهه ، بههم قههها   پاقهه  

پرقشهههنامم  هههایی اهههم  "داده شههه  و قهههدو موههه دا

 بهد جم  اوری گردی .  هتکمیل ش 

 تجزیه و تحلیل اطالعات روش

ا، در ایهههن توزیهههم و تتلیهههل ار  ههها  و داده  ههه بهههرای

تت یهههق ابتههه ا از رریهههق انوههها  متاقهههبا  تتلیهههل 

بهههر  ینترنتهههیا  ههها ی هههاملی، مهلفهههم  هههای اصهههلی تبل

اقهههاه مههه ش مربهرهههم شناقهههایی شههه ه اقههه .پو از 

آن شهههاخر  هههای آمهههاری  هههر یهههر از مهلفهههم  هههای 

شناقهههایی شههه ه، متاقهههبم و ارائهههم گردیههه ه اقههه .در 
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رریهههق آزمههههن تهههی  تهههر نمهنهههم در  زمرللهههم بعههه ، ا

بطههههش تتلیههههل نتههههایج صهههههر  مههههی آخههههرین 

پهههریرد. مان گهنهههم اهههم اشهههاره شههه ، جامعهههم آمهههاری 

تشهههکیل  وهههریمن یوهههید انیپهههشو ش لامهههر را مشهههتر

نفههر مههی باشهه  اههم بههم  199مههی د نهه  اههم شههامل 

پاقهه  داده انهه .  ینترنتههیا  هها یپرقشههنامم قههنوش تبل

داده  ههایی اههم پههو از اجهههرای پرقشههنامم بههم دقههه  

در دو قههه     SPSS آمههه  بههها اقهههتفاده از نهههر  ااهههزار

تهصهههیفی و اقهههتنباری مههههرد توزیهههم و تتلیهههل رهههرار 

 گرا .

 آماري تحقیق جامعه

 از ااههراد  –نفههر  199و تعهه اد نمهنههم  م   یآمههار جامعههم

مهههی باشههه .در ایهههن  وهههریمن یوهههید انیمشهههتر نیبههه

رسهههم  بهههم  لههه  متههه ود بههههدن جامعهههم آمهههاری، از 

 تما  شماری اقتفاده ش ه اق .

 ی ابزار تحقیقروایی و پایای سنجش

ایههههن تت یههههق بههههرای قههههنوش پایههههایی  لمههههی  در

پرقشههههنامم تهههه وین شهههه ه، از روص آلفههههای ارونبههههاخ 

اقههتفاده شهه ه اقهه  و روایههی آن بهها اقههتفاده از نرههرا  

و صهههههالبنرران و متط  هههههان  لمهههههی و  رانیمههههه 

 پشو شی مشطر ش ه اق .

 آلفاي کرونباخ روش

بههین  ههالی ،  1تهها  %.9) متهه وده م ههادیر آلفهها م بههین  

مهههعیف (.تفسههههیر  9.4خهههه  ، امتهههر از  %.9تههها  9.4

  ههها ینتهههایج لاصهههل از پایهههایی م یهههاه قهههنوش تبل

قهههاش  22بهها اقههتفاده از نمهنههم ای بههم لوههه  ینترنتههیا

اقههه  اهههم  9.010لهههاای از مهههریک آلفهههای معهههادش 

نشهههان د نههه ه پایهههایی  مسهههانی درونهههی  هههالی بهههرای 

 %.9م یههاه بهها ایههن لوههه اقهه . مههرایک بهها ی  ایههن

 بل ربهش اق .  را

 و داده هاي تحقیق نتایج

ایهههن بطهههش داده  هههای جمههه  آوری شههه ه ارائهههم و  در

مهههرد توزیههم و تتلیههل رههرار گراتنهه . بنههابراین م الههک 

 "ایهههن مبتهههو در دو بطهههش الهههی تتههه   نههههان 

تنرهههیه شههه ه  "تتلیهههل نتهههایج  "و  "تهصهههیف داده  ههها 

اقههههه . در بطهههههش اوش ار  ههههها  مربهههههه  بهههههم 

 هههای تت یهههق و چ ههههن ی مشط ههها  اهههردی نمهنهههم 

قههها   پرقشههنامم آورده  بههمپاقهه  گهههیی نمهنههم  هها 

شهه ه اقهه . ابتهه ا از رریههق انوهها  متاقههبا  تتلیههل 

بههها  ینترنتهههیا  ههها ی هههاملی، مهلفهههم  هههای اصهههلی تبل

اقههتفاده از مهه ش مربهرههم شناقههایی شهه ه اقهه . پههو 

از آن شههاخر  ههای آمههاری  ههر یههر از مهلفههم  ههای 

گردیههه ه اقههه . در  شناقهههایی شههه ه متاقهههبم و ارائهههم

تهههی تهههر نمهنهههم در  نمرللهههم بعههه  از رریهههق آزمهههه

آخهههرین بطهههش، تتلیهههل نتهههایج صههههر  مهههی پهههریرد. 

پههشو ش  ی مههان گهنههم اههم اشههاره شهه ، جامعههم آمههار

تشههکیل مههی د نهه  اههم  انیاز مشههتر یلامههر را بطشهه

نفهههر مهههی باشهههن  اهههم بهههم پرقشهههنامم  199شهههامل 

پاقههه  دادنههه . داده  ینترنتهههیا  ههها یتبل ریقهههنوش تههها 

 آمهه ، ههایی اههم پههو از اجههرای پرقشههنامم  هها ب قهه  

بههها اقهههتفاده از نهههر  ااهههزار در دو قههه   تهصهههیفی و 

اقهههتنباری مههههرد توزیهههم و تتلیهههل رهههرار گراههه  اهههم 

نتههایج آن  هها در ایههن بطههش ارائههم شهه ه اقهه .  ز  بههم 

پاقهه  نامههم بههم  لهه  امتنهها   ۵ذاههر اقهه  اههم تعهه اد 

 ش ه اق .ااراد از پاق  گهیی لرف 

 داده ها توصیف

م ههه ماتی داده  هههای پهههشو ش در قهههم بطهههش  تهصهههیف

 خ صم می شهدم

 مشط ا  اردی -1

 پاق  نمهنم  ای تت یق بم قها   -2

 تتلیل نتایج -9

ایههن بطههش داده  هها بهها اقههتفاده از جهه وش اراوانههی،  در

شهههاخر  هههای مراهههزی و شهههاخر  هههای پراانههه گی 

  .مهرد توزیم و تتلیل ررار خها ن  گرا
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 اردی  مشط ا 

آنوههها اهههم شهههناخ  ویشگهههی  هههای  مههههمی نمهنهههم  از

 هههای تت یهههق در درس و تفسهههیر یااتهههم  ههها م هههه و 

مهههروری مهههی باشههه . لهههرا در ایهههن تت یهههق ار  ههها  

ویشگههی اقاقههی جمهه  آوری شهه ه اقهه .  9مربههه  بههم 

 این ار  ا  بم شرر زیر می باش م

 جنسی  آزمهدنی  ا -1

 ق   تت ی   -2

 قن -9

 زمودنی هاآ جنسیت

آزمههههدنی  ههها در ایهههن تت یهههق شهههامل زن و  جنسهههی 

مههرد مههی باشهه  اههم در جهه وش و نمهههدار زیههر ار  هها  

بهههم صههههر  اامهههل  وهههریمن یوهههید انیآمهههاری مشهههتر

 آورده ش ه اق .

. توزیدددع فراواندددی آزمدددودنی هدددا بدددر  1 جددددو 

 اساس جنسیت

 درص  اراوانی جنسی 

 19.۵9 19 زن

 09.91 02 مرد

 9.91 9 پاق  ب ون

 199 1۵ ال

  

گهنههم اههم در جهه وش بهها  م لرههم مههی شهههد،   مههان 

بیشههترین ااههراد جامعههم آمههاری را جههنو مههرار تشههکیل 

از  ۷ 19(. در لههههالی اههههم تن هههها  ۷ 09مههههی د هههه  ) 

از ااههراد نیههز بههم  ۷ 9جامعههم مههراهر مهنههو مههی باشهه . 

 .این پرقش پاق  ن ادن 

 تحصیالت سطح

تت ههی   در پاقهه  د نهه گان از زیههر دیههدله تهها  قهه  

داتهههرا مت یهههر مهههی باشههه  اهههم در جههه وش زیهههر رابهههل 

 مشا  ه اق .

. توزیدددع فراواندددی آزمدددودنی هدددا بدددر 2 جددددو 

 اساس سطح تحصیالت

 ق   تت ی   اراوانی درص 

 داترا 1 1.9۵

 اهق لیسانو 2 2.19

 لیسانو 1۵ %1.1۵

 اهق دیدله 19 19.۵9

 دیدله 40 ۵9.۵9

 زیر دیدله 11 29

 ب ون پاق  9 9

 ال 1۵ 199

 

رهههر اههم در جهه وش بهها  م لرههم مههی شهههد،   مههان

 ۷ 2ااههراد، داتههرا مههی باشهه  و  ۷ 1میههزان تت ههی   

ااههراد بهها  ۷ 1۵ااههراد بهها تت ههی   اهههق لیسههانو و 

ااهههراد بههها تت ههههی    ۷ 19تت هههی   لیسهههانو و 

دیهههدله اهههم  ااهههراد بههها تت هههی   ۷ ۵9اههههق دیهههدله و 

بیشههترین اراوانههی را نیههز بههم خهههد اخت ههاو داده مههی 

ااههههراد نیههههز بهههها قهههه    ۷ 29و  مچنههههین  باشههههن 

 تت ی   زیر دیدله می باشن .

 سن

 ۵9قهههاش تههها  21قهههن از امتهههر از  ق،یهههایهههن تت  در

قههاش مت یهههر اقهه  اهههم در جههه وش و نمهههدار زیهههر بهههم 

 صهر  اامل دی ه می شهد.

. توزیدددع فراواندددی آزمدددودنی هدددا بدددر 3 جددددو  

 اساس سن

 قن اراوانی درص  

 قاش 21امتر از  12 12.99

 قاش 2۵تا  21 ۵2 %4.۵4

 قاش 99تا  29 2۵ 29.91

 قاش 9۵تا  91 9 9.92

 قاش 49تا  99 9 9

 قاش ۵9تا  41 9 9

 ب ون پاق  9 9

 ال 1۵ 199
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جهههه وش بهههها  لههههاای از آن اقهههه  اههههم  ار  هههها 

رب ههم ت سههیه شهه ه انهه   9آزمهههدنی  هها از نرههر قههن بههم 

 یانیمربههه  بههم مشههتر ۷ ۵4اههم بیشههترین اراوانههی بهها 

قههاش قههن دارنهه ، در لههالی اههم  2۵تهها  21اههم  اقهه 

 29ااهههراد  ۷ 29قهههاش و  21ااهههراد امتهههر از  ۷ 12قهههن 

ااهههراد نیهههز  ۷ 9قهههاش مهههی باشههه .  مچنهههین  99تههها 

 قاش می باشن . 9۵تا  91دارای قن 

 نتایج تحلیل

ایههن رسههم  بههرای تتلیههل نتههایج از قههها   خههار   در

شهه ه از مهه ش تت یههق، بههم پاقهه  گهههیی  ههر یههر از 

قههها   پشو شههی خههها یه پرداخ .بهها تهجههم بههم اهه  

،  2، بهههم نههه ر  =  1=  "گهههراری پرقشهههنامم )اصههه 

(   و  ۵،  میشههههم = 4=  "،  البهههها 9گهههها ی اورهههها  = 

 انفهههر، در ابتههه  1۵داده  هههای ب قههه  آمههه ه از تعههه اد 

 یوهههید ایهههآپایهههایی  هههر م یهههاه را بررقهههی مهههی انیه.

 مسهههان بهههم نتهههه مهههه ر اقهههتفاده   ههها یاز تبل وهههر،یمن

 ان ؟ یم

جهدددت مقایسددده   tخالصددده آزمدددو  .2 جددددو 

میدددان ین ن دددري و تجربدددی مربدددو  بددده مولفددده 

  همسا  غاتیتبل

میههههههههههان ین توربههههههههههی میان ین نرری تع اد

 T درجم آزادی انتراف اقتان ارد 

 ق   معنادار ج وش T مشا  ه ش ه

1۵ 9 9.90 9.01 19

 1.911 2.99 9.91=α 

H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

پایههم اررهها  ب قهه  آمهه ه از جهه وش بهها  بهها تهجههم بههم  بههر

ب قههه  آمههه ه از مشههها  ا  در   tاینکهههم رههه ر م لهههق 

 αو  19بههها درجهههم آزادی   tاز  جههه وش بههها  اههههچکتر

( و اخههههت ف بههههین  2.99 > 1.911اقهههه  )  0.01 =

میهههان ین نرهههری و توربهههی بهههم انههه ازه ای اقههه  اهههم 

بتهههان بههر پایههم آن اههرب صههفر مربههه  بههم برابههری 

بهههم نفههه   9.91میهههان ین  ههها را در قههه   معنهههاداری 

 ۷ 11اههرب تت یههق رد اههرد. از ایههن رو مههی تهههان بهها 

  هها یاز تبل وههریمن یوههیاههم دارمینههان نتیوههم گراهه  

 یوههید ایآانهه . ی مسههان بههم نتههه مههه ر اقههتفاده مهه

بهههم نتهههه  یاجتمههها  یشهههبکم  ههها  ههها یاز تبل وهههر،یمن

 ان ؟ یمه ر اقتفاده م

جهدددت مقایسددده   tخالصددده آزمدددو   .5 جددددو 

میدددان ین ن دددري و تجربدددی مربدددو  بددده مولفددده 

  یاجتماع يشبکه ها غاتیتبل

وربههههههههههیمیههههههههههان ین ت میان ین نرری تع اد

 T درجم آزادی انتراف اقتان ارد 

 ق   معنادار ج وش T مشا  ه ش ه

1۵ 9 9.19 9.09 19

 1.919     2.99 9.91=α 

H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

پایههم اررهها  ب قهه  آمهه ه از جهه وش بهها  بهها تهجههم بههم  بههر

ب قههه  امههه ه از مشههها  ا  در   tاینکهههم رههه ر م لهههق 

و  =  19بههها درجهههم ازادی   tجههه وش بههها  اههههچکتر از 

9.91α  (  و اخهههههت ف بهههههین  2.99  <  1.919اقههههه )

بهههم انههه ازه ای اقههه  اهههم  توربهههیمیهههان ین نرهههری و 

بتهههان بههر پایههم آن اههرب صههفر مربههه  بههم برابههری 

بهههم نفههه   9.91میهههان ین  ههها را در قههه   معنهههاداری 

 ۷ 11اههرب تت یههق رد اههرد. از ایههن رو مههی تهههان بهها 

  هها یتبل از وههر،یمن یوههیارمینههان نتیوههم گراهه  اههم د

 یبههم نتههه مههه ر اقههتفاده مهه یاجتمهها  یشههبکم  هها

بهههم نتهههه  یمتنههه  ههها یاز تبل وهههر،یمن یوهههید ایآانههه .

 ان ؟ یمه ر اقتفاده م

جهدددت مقایسددده  tخالصددده آزمدددو   .2 جددددو 

میدددان ین ن دددري و تجربدددی مربدددو  بددده مولفددده 

 یمتن غاتیتبل
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میههههههههههان ین توربههههههههههی میان ین نرری تع اد

 T درجم آزادی انتراف اقتان ارد 

 ق   معنادار ج وش T مشا  ه ش ه

1۵ 9 9.14 9.0% 19

 1.91% 2.99 9.91=α 

  

H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

پایههم اررهها  ب قهه  آمهه ه از جهه وش بهها  بهها تهجههم بههم  بههر

ب قههه  آمههه ه از مشههها  ا  در  tاینکهههم رههه ر م لهههق 

و  19بهههها درجههههم آزادی  tجهههه وش بهههها  اهههههچکتر از 

9.91 =α (  و اخههههههههت ف  2.99  <  %1.91اقهههههههه )

بهههم انههه ازه ای اقههه   توربهههیبهههین میهههان ین نرهههری و 

اههم بتهههان بههر پایههم آن اههرب صههفر مربههه  بههم برابههری 

بهههم نفههه   9.91میهههان ین  ههها را در قههه   معنهههاداری 

 ۷ 11اههرب تت یههق رد اههرد. از ایههن رو مههی تهههان بهها 

  هها یاز تبل وههر،یمن یوههیدارمینههان نتیوههم گراهه  اههم 

 ان . یبم نته مه ر اقتفاده م یمتن

بههم نتههه مههه ر  یی ئهیههو  هها یاز تبل وههر،یمن یوههید ایههآ

  ان ؟ یاقتفاده م

جهدددت مقایسددده  tخالصددده ازمدددو  .7 جددددو 

میدددان ین ن دددري و تجربدددی مربدددو  بددده مولفددده 

 ییدئویو غاتیتبل

میههههههههههان ین توربههههههههههی میان ین نرری تع اد 

 T درجم آزادی ردانتراف اقتان ا 

 ق   معنادار ج وش T مشا  ه ش ه

1۵ 9 9.24 9.01 19

 1.92% 2.99 9.91 =α 

H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

پایههم اررهها  ب قهه  امهه ه از جهه وش بهها  بهها تهجههم بههم  بههر

ب قههه  امههه ه از مشههها  ا  در   tاینکهههم رههه ر م لهههق 

و  19بهههها درجههههم ازادی  tجهههه وش بهههها  اهههههچکتر از 

9.91 =α (  و اخههههههههت ف  2.99  <  %1.92اقهههههههه )

بهههم انههه ازه ای اقههه   توربهههیبهههین میهههان ین نرهههری و 

اههم بتهههان بههر پایههم ان اههرب صههفر مربههه  بههم برابههری 

بهههم نفههه   9.91میهههان ین  ههها را در قههه   معنهههاداری 

 ۷ 11اههرب تت یههق رد اههرد. از ایههن رو مههی تهههان بهها 

  هها یاز تبل وههر،یمن یوههیارمینههان نتیوههم گراهه  اههم د

 ان . یه ر اقتفاده مبم نته م یی ئهیو

بههم نتههه مههه ر  یلههیمیا  هها یاز تبل وههر،یمن یوههید ایههآ

 ان ؟ یاقتفاده م

جهدددت مقایسددده  tخالصددده آزمدددو   .2 جددددو 

میدددان ین ن دددري و تجربدددی مربدددو  بددده مولفددده 

  یلیمیا غاتیتبل

میههههههههههان ین توربههههههههههی میان ین نرری تع اد

 T درجم آزادی انتراف اقتان ارد 

 ق   معنادار ج وش T مشا  ه ش ه

1۵ 9 9 9.09 19

 1.91۵ 2.99 9.91 =α 

 H0: µ ≤ 3 

H1: µ > 3 

پایههم اررهها  ب قهه  امهه ه از جهه وش بهها  بهها تهجههم بههم  بههر

ب قههه  امههه ه از مشههها  ا  در   tاینکهههم رههه ر م لهههق 

و  19بهههها درجههههم ازادی   tجهههه وش بهههها  اهههههچکتر از 

9.91 =α  (  و اخههههت ف بههههین  2.99 > 1.91۵اقهههه )

میههان ین نرههری و توربههی مسههاوی مههی باشهه . از ایههن 

ارمینهههان نتیوهههم گراههه  اهههم  ۷ 11رو مهههی تههههان بههها 

بهههم نتهههه مهههه ر  یلهههیمیا  ههها یاز تبل وهههر،یمن یوهههید

 ان .  یاقتفاده م

  
میددان ین وزنددی و انحددران اسددتاندارد  -9 جدددو 

 ینترنتیا غاتیهاي تبلمولفه 

تعههههههههههههههههههههههههههههه اد ینترنتیا  ا ی ای تبل مهلفم 

 انتراف اقتان ارد میان ین 

 9.01 9.90 1۵  مسان  ا یتبل

9.19 1۵ یاجتما  یشبکم  ا  ا یتبل

 9.09 

 %9.0 9.14 1۵ یمتن  ا یتبل

 9.01 9.24 1۵ یی ئهیو  ا یتبل
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 9.09 9 1۵ یلیمیا  ا یتبل

 9.04 9.11 1۵ ال

  يریگ جهینت 

 یدر راقهههتا قیهههتت  نیهههانوههها  شههه ه در ا م العههها 

در  ینترنتهههیا  ههها یتبل یاصهههل یمهلفهههم  ههها ییشناقههها

 هها  یبررقهه نیههصهههر  گراتههم اقهه . ا وههریمن یوههید

پرقشههنامم  قیههاز رر قیههتت  یقهههاش  هها شیبهها آزمهها

صهههت  قههههاش   یهههو م هههالبم  مهههراه گشههه  و در ن ا

 نمهد . انیرا ب قیتت  ی ا

 ریههاههم در ز قیههتت مهه ش  یتهجههم بههم قهههاش  هها بهها

 م هیان یم یرا بررق جیآم ه اق ، نتا

 مسهههان و   ههها یتبل نیبههه وهههر،یمن یوهههیدر د ایههه.آ1

 طتههمیآم ریههبههم  نهههان  ینترنتههیا  هها یتبل یریبکههارگ

 مه ر راب م معنادار وجهد دارد؟ یابیبازار

 یشهههبکم  ههها  ههها یتبل نیبههه وهههر،یمن یوهههیدر د ایههه. آ2

بهههم  نههههان  ینترنتهههیا  ههها یتبل یریو بکهههارگ یاجتمههها 

مهههه ر راب هههم معنهههادار وجههههد  یابیهههبازار طتهههمیآم ریههه

 دارد؟

و  یمتنههه  ههها یتبل نیبههه وهههر،یمن یوهههیدر د ایههه. آ9

 طتههمیآم ریههبههم  نهههان  ینترنتههیا  هها یتبل یریبکههارگ

 مه ر راب م معنادار وجهد دارد؟ یابیبازار

و  یی ئهیهههو  ههها یتبل نیبههه وهههر،یمن یوهههیدر د ایههه. آ4

 طتههمیآم ریههبههم  نهههان  ینترنتههیا  هها یتبل یریبکههارگ

 مه ر راب م معنادار وجهد دارد؟ یابیبازار

و  یلهههیمیا  ههها یتبل نیبههه وهههر،یمن یوهههیدر د ایههه. آ۵

 طتههمیآم ریههبههم  نهههان  ینترنتههیا  هها یتبل یریبکههارگ

 مه ر راب م معنادار وجهد دارد؟ یابیبازار

نشهههان داده شههه ه،  یآمهههار جیرههههر اهههم در نتههها  مهههان

 یینمهههره بههها  یی ئهیهههو  ههها یدر تبل وهههریمن یوهههید

 نیههاسههک اههرده اههم ا  ههرید ینسههب  بههم مهلفههم  هها

،  وههههریمن یوههههیآن اقهههه  اههههم در د ان ریههههمهههههرد ب

و مهههه ر بررهههرار   یهههبهههم صههههر  مف یی ئهیهههو  ههها یتبل

وجههههد  وهههریمن یوهههیدر د یی ئهیهههو  ههها یاقههه  و تبل

در  یمتنهههه  هههها یتبل ،یی ئهیههههو  هههها یتبل زدارد. بعهههه  ا

رتبهههم دو  را بههم خههههد اخت هههاو داده و  وهههریمن یوههید

 یشهههبکم  ههها  ههها یتبل ک،یهههبهههم ترت زیهههپهههو از آن ن

 ههه شههامل  یقههه  ، و دو مهلفههم بعهه  رتبههم ،یاجتمهها 

رتبههم  کیههبههم ترت یلههیمیا  هها ی مسههان و تبل  هها یتبل

بهههم شهههرر  وهههریمن یوههیچ هههار  و پهههنوه را در د ی هها

 اسک نمهده ان  م ریز

 یآمههار ی هها لیههتلت جیچههم اههم بهها اقههتفاده از نتهها آن

اههم  هی یرقهه وههمینت نیههاقهه  بههم ا  هیههمشههطر گرد

 ام قیتت  نیا یبم جها  قهاش اصل

بههم صهههر   ینترنتههیا  هها یتبل وههر،یمن یوههیدر د ایههآ 

 شهد؟ یمه ر انوا  م

 وههریمن یوههیاههم د نیهها یالهه وههمیو در نت هیهها  هیرقهه

  ههها یتبل نهههمیبهههم نتهههه م لهههه  و مههههرد انترهههار در زم

و م لههه   ی مههل انهه ، بههم صهههر  رههه  یههبا ینترنتههیا

 یوههیو اارانههان د رانیمهه  میههانهه  و ال یمهه  یههاعال

نمهههده انهه . البتههم بهها   ییههم لههک را تا نیهها زیههن وههریمن

 یر هههالهههزه از اسهههک و اا نیهههاهههم ا نیههتهجههم بهههم ا

رود  یباشهه ، انترههار مهه یدر صههنع  آمهههزص مهه  یههج 

 قیهههتت  نیهههاهههم در ا یبهههردن مههههانع نیاهههم بههها از بههه

اههم  یبههم ا هه اا نهه هیتهانهه  در آ یشهه ه مهه ییشناقهها

  ایههلهههزه انترههار دارد دقهه  پ نیههدر ا وههریمن یوههید

 ان .  
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