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 مقذمٍ 

 تَظعِ ظریع فٌاٍری اطالعات ٍ ارتثاطات  

 افسایػ اظتفادُ از فٌاٍری ایٌترًت ٍ گَؼی ّوراُ  

 هختلف تلفي ّای َّؼوٌذکارتردّای 

 ظَاد ظالهت

 ظَاد ظالهت در زًاى تاردار

 ًقػ تلفي ّوراُ در افسایػ ظَاد ظالهت جاهعِ

 ًقػ اپلیکیؽي ّا ٍ ؼثکِ ّای اجتواعی تر ظَاد ظالهت جاهعِ

 ّذف هطالعِ
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   ريش کار
 تحلیلی   - تَصیفی :ًَع هطالعِ

 تْوي ؼْرظتاى خَاف   22زًاى تاردار هراجعِ کٌٌذُ تِ درهاًگاُ زًاى تیوارظتاى : جاهعِ ٍ هحیط پصٍّػ

 ًوًَِ گیری در دظترضًفر تِ رٍغ  108هَرگاى، اظتفادُ از جذٍل : ٍ رٍغ ًوًَِ گیریتعذاد 

 در هطالعِؼرکت تِ اظتفادُ از تلفي َّؼوٌذ ٍ عالقِ  :هعیار ٍرٍد تِ هطالعِ

 ظَالی هحقق ظاختِ، کِ دارای ظِ تعذ   37پرظؽٌاهِ : اتسار

 ،  (درآهذ، ؼغلهیساى ، تحصیالت، ظي) اطالعات دهَگرافیک

 ،  (تعذاد تارداری، تعذاد زایواى، تعذاد ظقط، هاُ تارداری ٍ ٍجَد تیواری هسهي)ظالهتی ٍضعیت 

 ٍ ظَاد ظالًت افراد (هیساى هصرف تلفي َّؼوٌذ، هیساى اظتفادُ از ؼثکِ ّای اجتواعی) هرتَط تِ اظتفادُ از تلفي ّوراُاطالعات 

 (  CVI=0.79  , CVR=0.81): رٍایی پرظؽٌاهِ
 0.76 آلفای کرًٍثاخ :پرظؽٌاهِ پایایی 

   23ٍرشى   SPSS:ًرم افسار 

 پیرظَىآزهَى تی تعت ٍ ضریة ّوثعتگی  :آزهًَْای آهاری
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 َا یافتٍ 
 :کِهطالعِ حاضر ًؽاى داد ًتایج 

 .دارای تحصیالت داًؽگاّی تَدًذ% 51/2ٍ   ظال  29/25: ظي افراد هیاًگیي 

 2.59:  هیاًگیي تارداری

  1/67: هیاًگیي تعذاد فرزًذ

 %33/7: ایتعذاد افراد دارای تیواری زهیٌِ 

 درصذ در ظِ هاِّ ظَم تارداری   3/5درصذ ظِ هاِّ دٍم تارداری ٍ  17/4درصذ ظِ هاِّ اٍل تارداری،  79/1: زهاى تارداری

 ظاعت در طَل ؼثاًِ رٍز   3/71: هیاًگیي اظتفادُ از تلفي ّوراُ

 ظاعت از ایٌترًت   2/15: هیاًگیي اظتفادُ از ایٌترًت

درصذ،  31/1درصذ، ایٌعتاگرام  56/1درصذ، ٍاتعاج  65/1تِ ترتیة  تلگرام :  ّاهیساى اظتفادُ از ؼثکِ ّای اجتواعی ٍ اظتفادُ از پیام رظاى 

 .  درصذ تَد 2/3درصذ ٍ تاًگَ ٍ گَگل پالض  8/3درصذ، ایوَ  22/3فیط تَک 

 2/39:  هیساى ظَاد ظالهت تارداری

 .ظَاد ظالهت راتطِ هعتقین ٍ هعٌا داری ٍجَد داردتا (P<0.000 R=0.627) ایٌترًت هیساى اظتفادُ از ٍ   (P<0.000   R=0.531)تلفي ّوراُ کار تا تیي ظاعات 
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 بحث

 :کِایي ًتایج  ًؽاى هی دّذ 

 .تلفي ّوراُ ٍ ایٌترًت ًقػ هَثری در افسایػ ظطح ظالهت هادراى تاردار دارد 

: ًتایج تِ ایي ؼرح تَد "ًقػ تلفي ّوراُ در آهَزغ تْذاؼت هادراى تاردار"در کؽَر غٌا تحت عٌَاى  2014در ظال اکتؽافی در هطالعِ ای 

%  11از طریق هَتایل ٍ % 60)هادراى اعالم کردًذ کِ اطالعات هرتثط تا ظالهت تارداری را از طریق تلفي ّوراُ ٍ تکٌَلَشیْای آى تذظت آٍردُ اًذ % 71

اعالم  % 16اعالم کردُ تَدًذ کِ اطالعات ظالهتی کِ از طریق هَتایل ٍ ایٌترًت تذظت آٍردُ اًذ خیلی خَب ٍ عالی ٍ % 66ّوچٌیي ، (از طریق ایٌترًت

 .اعالم کردًذ کِ اطالعات ضعیف  تَدُ اظت%  18هطلَب تَدُ ٍ تٌْا آٍردًذ کردًذ کِ اطالعات ظالهتی کِ تذظت 
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 بحث

 "راُ حل ّای تلفي ّوراُ ترای ظالهت زًاى تاردار"تحت عٌَاى  2014در هطالعِ دیگری کِ ًپال در ظال 

 جْت ّوراُ تلفي ّای آٍری في هْن ًقػ تر ّوچٌیي .اظت ؼذُ پرداختِ تاردار زًاى زًذگی کیفیت ارتقاء ٍ افسایػ در ّوراُ تلفي هَثر ًقػ تِ

 کارترد ٍ پعٌذ کارتر تایذ ّوراُ تلفي ظالهتی خذهات کِ اظت ؼذُ تاکیذ ّوچٌیي اظت، ؼذُ تاکیذ تاردار زًاى اظتقالل ٍ زًذگی از حوایت ٍ افسایػ

  تْذاؼتی ؼرایط تا تاردار زًاى ترای هٌاظة حل راُ یک تَاًذ هی  ّوراُ تلفي الکترًٍیک ظالهت خذهات دادکِ ًؽاى هطالعِ ایي ًتیجِ .تاؼذ آظاى آى

  تلفي طریق از ظالهت اطالعات ارائِ اظت، کوتر تْذاؼتی اطالعات تِ دظترظی کِ کٌٌذ هی زًذگی ًَاحی در کِ افرادی ترای ّوچٌیي ٍ تاؼذ هختلف

 . تاؼذ هفیذ تَاًذ هی ّوراُ

تِ تررظی ًقػ تلفي ّوراُ تر ظَاد ظالهت ٍ ترًاهِ ّای آهَزغ ظالهت هادراى تاردار پرداختِ ؼذ ٍ حذٍد  Oklahomaهطالعِ دیگری در در 

 .هادراى تاردار از تلفي ّوراُ ٍ تکٌَلَشیْای ّوراُ جْت ارتقاء داًػ خَد در طَل دٍراى تارداری ٍ تعذ از آى اظتفادُ هی کردًذ % 90

اظتفادُ از هَتایل ٍ تکٌَلَشی ّای ٍایرلط تِ دظتیاتی اّذاف ظالهت در ظراظر جْاى  ( Who)تر اظاض گسارغ ظازهاى تْذاؼت جْاًی 

 .کوک هی کٌذ 
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 وتیجٍ گیری

  ُاظتفادُ از تلفي َّؼوٌذ، اپلیکیؽي ّا ٍ ؼثکِ ّای اجتواعی ترای ارتقا ظَاد ظالهت زًاى تاردار تِ ٍیص

 غیر ؼْری  هٌاطق در 

 هَرد اظتفادُ در ایي زهیٌِّای اظتاًذارد ظازی اپلیکیؽي 

ایجاد قَاًیي هرتثط تا تَلیذ اپلیکیؽي ّای حَزُ ظالهت 

اظتفادُ ٍ تَلیذ هحتَی هرتثط تا تلفي ّای َّؼوٌذ تَظط ظازهاًْای هرتثط 


