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  چکیده
 يها کتاب جذابیت توسعه بر مؤثر عوامل تعیین ،حاضر پژوهش هدف

 از توصیفی ،پژوهش روش .است مناسب مدل یک ارائه منظور به الکترونیکی
 متوسطه اول دوره مدارس دبیران را آن آماري جامعه و است همبستگی نوع
 ،يگیر نمونه روش .دادند تشکیل مرد و زن نفر 1876 تعداد به اصفهان شهر

 5 و 3 ،2 نواحی بین از تصادفی طور به که بوده اي مرحله چند اي خوشه
 نفر 320 تعداد مورگان جدول از استفاده با اصفهان شهر پرورش و آموزش
 يها کتاب جذابیت چهارگانه عوامل هنام پرسش ،پژوهش ابزار .شدند انتخاب

 و کتاب پذیري انعطاف ، کتاب با تعامل قابلیت ،پذیري (دسترس الکترونیک
 يها کتاب جذابیت توسعه و یادگیري انگیزه ،کتاب) بودن اي رسانه چند

 از ،محتوا لحاظ به ها هنام پرسش روایی تأمین براي .باشد می الکترونیک
 الکترونیکی يها کتاب تولید متخصصان و استادان از تن ده هاي دیدگاه
 تجزیه براي .دش محاسبه α=93/0  کرونباخ آلفاي توسط آن پایایی و استفاده

 (شامل توصیفی آمار صورت به SPSSv.20 افزار نرم از ها داده تحلیل و
 (روش استنباطی آمار و معیار) انحراف ،درصد ،میانگین ،فراوانی توزیع جدول

 نتایج .دش استفاده گام) به گام چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی
 کتاب با تعامل قابلیت ،پذیري دسترس گانه چهار ابعاد بین ،داد نشان پژوهش

 جذابیت توسعه با کتاب بودن اي رسانه چند و کتاب پذیري انعطاف و
 انگیزه .دارد وجود معناداري رابطه P>05/0 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب

 و کتاب با تعامل قابلیت ،پذیري (دسترس چهارگانه ابعاد بین رابطه ،یادگیري
 يها کتاب جذابیت توسعه با کتاب) بودن اي رسانه چند ،کتاب پذیري انعطاف

 مدل ،داد نشان پژوهش نتایج همچنین .کند می يگر میانجی را الکترونیکی
   .است بوده برخودار مطلوبی نسبتاً برازش از پژوهش تجربی

  
  کلیدي گانواژ

 پذیري انعطاف ،کتاب با تعامل قابلیت ،پذیري دسترس ،الکترونیکی يها کتاب
  .کتاب

Abstract  
The aim of this study was to determine the factors 
affecting on the development of electronic-book in order 
to provide an appropriate model. Population of this study 
is secondary school teachers of Esfahan city. 1876 men 
and women formed. 320 person were selected with 
multi-stage cluster sampling from education areas 2, 3 
and 5 of Esfahan. For data collection, the library and 
field methods were used. The instruments were 
questionnaire on four factors for the attractiveness of 
electronic books (availability, the ability to interact with 
books, multimedia books and flexibility of the book), 
motivation to learn and develop attractive electronic 
books. The validity content and its reliability by Alpha 
Cronbach 93/0=α was calculated. For data analyzing, 
descriptive statistics (including table frequency, 
percentage, mean, standard deviation) and inferential 
statistics (Pearson correlation and stepwise multiple 
regression) were used. The results showed that among 
four aspects of availability, the ability to interact with 
books and flexibility, Multimedia of the book has 
significant relationship with the development of 
attractive of e-books, at 05/0>P. Learning motivation 
was the mediating variable between the four dimensions 
(availability, reliability and flexibility of interacting with 
books, multimedia books being) with the development 
of the attractiveness of electronic books in the 05/0> P, 
respectively. The results showed that experimental 
research has been fitted relatively good . 
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  مقدمه
 پیدایش موجب اطالعاتی و ارتباطی نوین هاي فناوري ظهور

 ،»الکترونیکی شهر« مانندي جدید هاي اصطالح و مفاهیم
 کسب« ،»الکترونیکی تجارت« ،»الکترونیکی بانکداري«
 نشر« ،»الکترونیکی یادگیري و آموزش« ،»الکترونیکی وکار 

 »الکترونیکی کتاب« شده است. هاآن نظایر و »الکترونیکی
 هاي فناوري گسترش و رشد با که است مفاهیمی از زین

از  و شد مطرح تربیت و تعلیم حوزه در ،ارتباطات و اطالعات
 چاپی و سنتی کتب هاي محدودیت از بسیاري که جایی آن
   .کرد جلب خود به را زیادي توجه ،ندارد را

 2دیجیتال صورت به که است کتابی ،1الکترونیک کتاب
توان آن را  می و را دارد دو هر یا تصویر ،متن ؛شود می چاپ

 ،(بروون خواند الکترونیکی ابزارهاي دیگر یا کامپیوتر در
 و تولید تجاري طور به که الکترونیکی يها کتاب .)2013

 به وسیلۀ که با این هدف معموالً شوند می فروخته
 طراحی شوند خوانده اختصاصی الکترونیکی خوانندگان

 که اي پیچیده الکترونیکی وسیله هر وجود این با .شوند می
 و 3تبلت ،کامپیوتر مثل کنترل قابل صفحه ویژگی داراي
 يها کتاب خواندن براي توان می را است 4هوشمند هاي تلفن

 درسی کتاب مزایاي از .دکر استفاده مورد الکترونیک
 ایجاد کرد: اشاره زیر هاي نمونه به توان می الکترونیکی

 تحمیل درسی؛ کتاب مطالعه براي فراگیران در تازه انگیزه
 و ها بخش که ییها کتاب خرید یا نشر و چاپ هزینهنکردن 

 امکان است؛ شده حذف درسی منابع از ،آن از هایی فصل
 صورت در ویژه به ،تر بیش هاي موقعیت در کتاب مطالعه
 مشکالت رفع الکترونیک؛ کتاب مطالعه ابزار از استفاده
 همه از و بازار در کتاب نایابی مانند ،منابع تهیه براي موجود
 نوع از ،الکترونیک کتاب طریق از یادگیري آنکه تر مهم

 کتاب هاي قابلیت پیشرفت با بسا چه .بود خواهد تعاملی
 آموزش راه سر بر موجود مشکالت ،آینده در الکترونیک
 به توجه با .شود برطرف دور راه از آموزش و الکترونیک

 الکترونیک کتاب نشدنیانکار نقش به توان می ،باال مطالب
 1359 همتی مطالعات .)2009 ،(صدیقی برد پی آموزش در

                                                
1. Electronic Book 
2. Digital Book 
3. Tablets 
4. Smartphones 

 موجبات ينیکولکترا يگیردیا روش توسعۀ که داد نشان
 .است آورده فراهم را آموزشی نظام کارکردهاي ارتقاي

 طور به الکترونیک يها کتاب انتشار رشد به رو روند
 گزارش براساس .است کرده ایجاد جدیدي بازار اي فزاینده
 کتاب فروش ،2012 اول فصل در آمریکا ناشران انجمن

 با مقایسه در درصدي 4/28 رشد بزرگساالن الکترونیک
 اسکوکو مطالعات .داشته است گذشته سال مشابه مدت

 از حاصل خالص درآمد ،2012 سال در ،داد نشان )2012(
 .بود گالینکور جلد کتاب از بیش الکترونیک کتابفروش 
 کتاب پرفروش ژانرهاي از گزارشی ،)2011( 5کانیون

 فروش درصد ،گزارش این طبق .کرد منتشر الکترونیک
 ،سفر راهنماي ،آشپزي موضوعات با الکترونیک يها کتاب

 .است افزایش به رو نامه زندگی ،تاریخی ،کمدي ،یابی دوست
 استفاده میزان ،داد نشان )1383( نژاد عفت و جوکار مطالعات

 در اطالعاتی وريافن از تکمیلی تحصیالت دانشجویان
 رابطه آنها اطالعاتی نیازهاي پاسخگویی با ها کتابخانه
 ،داد نشان )2012( 6ایندویک مطالعات .دارد معناداري
 جمله از اي رسانه چند آموزش ،دانشجویان نگرش براساس

 مطالعات .است الکترونیک هاي آموزش ویژگی ترین مهم
 ،داد نشان )2010( 7سرانو - راپ و فوت و )2006( واکاري
 استفاده به تمایل در الکترونیک کتاب رسانه انتخاب امکان

 )2012( همکاران و 8راینی مطالعات .است اثرگذار آن از
 کتاب جذابیت در مخاطبان عالقه مورد محتواي ،داد نشان

 ،داد نشان )1391( والی مطالعات .است اثرگذار الکترونیک
 دیجیتال هاي فرمت به تبدیل قابلیت که آموزشی يها کتاب
pdf ، kindle  و epub يتر بیش جذابیت از ،دارند را 

 از مخاطبان انتظار ،داد نشان وي نتایج نیز و برخوردارند
 پوشش ،متن خوانایی قابلیت و محتوا ،الکترونیک يها کتاب
 .است نمایش صفحه مناسب اندازه و مختلف هاي فرمت

 ،داد نشان )1388( سرشت رحمان و جعفرپور مطالعات
 عوامل جمله از کتاب هب دستیابی و انتخاب روند سازي آسان
 و سعادت مطالعات .است کتاب اینترنتی خرید بر مؤثر

 و تخصصی اطالعات کسب ،داد نشان )1390( عصاره
 کتابخانه و رزنت شبکه از يگیر بهره توسعه در روزآمد

                                                
5. Canyon 
6. Indvik 
7. Foote and Rupp-Serrano 
8. Rainie 
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 1النسدال و آرمسترانگ مطالعات .است مؤثر دیجیتالی
 است الکترونیکی منبع از استفاده سهولت ،داد نشان )2005(

 مطالعات .بردارد در را جستجو براي خاصی هاي قابلیت که
 منابع به دسترسی میزان ،داد نشان )2006( 2اوشا و آنورادها

 نشان مطالعات .است مؤثر آنها از يگیر بهره در الکترونیکی
 فشرده لوح در موجود پایگاه ،کتابخانه به مراجعان که اند داده

 ،تر سریع که دهند می ترجیح چاپی نمایه بر دلیل این به را
 اصناف مطالعات .است تر کامل و تر کاربردي ،تر راحت

 جذب میزان ،کاربرد فضاي در ،تفاوت داد نشان )1384(
 نکته این به توجه .است گیريکار به ۀوسیل و مخاطب
 خود حواس از یک کدام به مخاطب که است ضروري
 در صوتی يها کتاب از استفاده .دارد يتر بیش اطمینان

 نابینا افراد توسط استفاده ویژه به مترو از استفاده ،سفر مواقع
 )2013( 3دامیلوال مطالعات .کند می پیدا فراوانی اهمیت
 ،الکترونیکی يها کتاب مزایاي ترین مهم از یکی ،داد نشان

 دیانی مطالعات .است کتاب تصاویر و متن با تعامل قابلیت
 است نامفهوم مخاطبان براي اي کلمه اگر ،داد نشان )1385(

 در ساده لمس یک با و کنند انتخاب را آن که کافیست
 به درس هر از پس .بپردازند جستجو به نبارة آدر گوگل
 تست یک ،کننده خسته و تکراري هاي خودآزمایی جاي

 دادن قرار امکان .باشد تر مؤثر بسیار تواند می الکترونیک
 فهم به کمک و جذابیت بر عالوه نیز درس متن در ویدئو
 آموزشی کمک پرخرج وسایل از استفاده از را آموزگار ،مطلب

  .کند می نیاز بی
 دارند؛ شدن سفارشی قابلیت الکترونیک يها کتاب

 قلم نوع ،کنید زوم هاآن از قسمت هر روي بر توانید می
 سلیقه با مناسب را قلم اندازه یا و دهید تغییر را هاآن (فونت)

 از یکی الکترونیک يها کتاب جذابیت .دتنظیم کن خود
 راهنماي کتاب در ؛است هاآن تولید و طراحی هاي ضرورت
 اي چندرسانه اصول ،)2002( ابونی الکترونیک کتاب طراحی

 5موریسون آموزشی هاي پیام طراحی اصول و )2009( 4مایر
 به را الکترونیک يها کتاب طراحی اصول از برخی )2011(

 آموزشی هاي پیام طراحی اصل :اند کرده بیان زیر شرح

                                                
1. Armstrong and Lonsdale 
2. Anuradha and Usha 
3. Damilola 
4. Richard E. Mayer 
5. Morrison 

 ،تصاویر کاربرد ،دهی عالمت ،آموزشی پیش (راهبردهاي
 (اصول تقطیع اصل ها)؛ چارت و نمودارها ،خالصه

 یکپارچگی انسجام اصل سوتیتر)؛ و تیتر ،نویسی پاراگراف
 بسط و شرح ،مفهومی وبسط شرح ،قیاسی ،ذهنی ،(عینی
 ،مراتبی سلسله توالی ،نظري بسط و شرح ،کاري روش

 با (خواننده تعامل اصل حقایق)؛ سازماندهی ،بندي داربست
 با خواننده ،خوانندگان با خواننده ،محتوا با خواننده ،نویسنده

 با خواننده ،پشتیبان گروه و ناشر با خواننده ،کاربر رابط
 ابزارهاي با خواننده ،اطالعاتی منابع با خواننده ،متخصصان

 اصل شنیداري)؛ با دیداري (کانال چندحسی اصل )؛2 وب
 ،عکس با صدا ،ویدئو با صدا ،متن با (صدا اي چندرسانه

 اصل متن)؛ با چارت و جدول ،متن با عکس ،متن با ویدئو
 صدا ،متن کنار در فیلم ،متن کنار در (تصویر مکانی مجاورت

 ،متن با زمان هم (صدا زمانی مجاورت اصل متن)؛ کنار در
 اصل انیمیشن)؛ با زمان هم صدا ،تصویر با زمان هم صدا

 اصل نامرتبط)؛ مطالب (حذف حشو یا افزونگی
 ،زمینه ،رنگ ،فونت ،اندازه تغییر (قابلیت سازي شخصی

 بندي طرح اصل صفحه)؛ عناصر چینش ،اي محاوره صوت
 ،حروف اندازه ،زمینه ،صفحه اندازه ،شناسه ،جلد (طراحی

 فضاي ،متن ،مناسب فونت ،حاشیه ،سوتیترها و تیترها ،رنگ
 رهبري قابلیت اصل و در نهایت کانونی) نقطه ،خالی و پر

 ،دیگر منابع در جستجو امکان ،متن در جستجو (امکان
 فهرست ،فراپیوندها ،ها فرامتن ،اجمالی مرور ،صفحه شماره
 ،زیرنویس ،کلی و مفصل مطالب فهرست ،مختصر مطالب

 و (نثري غیره) و نامه واژه ،موضوعی راهنماي ،ارجاعات
  .)1392 ،همکاران
 به را منابع به آنی دسترسی الکترونیکی يها کتاب

 که رسانی آسیب خطر بدون ،مکانی هر در ،مجازي صورت
 ،حقیقت در .کنند می فراهم ،است موجود چاپی نسخه در

 به تر آسان دسترسی ،الکترونیکی يها کتاب مجازي طبیعت
 ،دیگر عبارت به .شود می موجب را الکترونیکی نشر

 راه از و ساعته 24 دسترس قابلیت الکترونیکی يها کتاب
 به ارائه صورت در و نموده فراهم را اینترنت طریق از دور

 به ،را شخص یک از بیش استفادة امکان ،اي شبکه صورت
 و 6(روالندس .کنند می فراهم مشابه کتابی از زمان هم طور

  )2007 ،همکاران
                                                
6. Rowlands 
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 درسی يها کتاب اساسی مزایاي از یکی ،تعامل
 يها کتاب آنها و بین اصلی تمایز وجه که است الکترونیکی

 فرآیند عنصر را تعامل دیویی .سته نیز سنتی یا چاپی
 روي هنگامی تعامل این دارد عقیده و دانسته آموزش

 ،آنها به شده ارایه اطالعات در انآموز دانش که دهد می
 از استفاده با و آورده وجود به تغییراتی ،دیگران توسط

 خود دانش ساخت در را آنها ،شخصی هاي ارزش و کارکردها
 که کند می بیان گرام ولف .)2009 ،1(رضوي دهند می جاي
 که را آنچه %25 و شنوند می که را آنچه %15 فقط افراد
 با که را آنچه از %60 آنکه حال ،آورند می خاطر به بینند می
 هاي فناوري ظهور با .آورند می یاد به اند داشته تعامل آن

 و نظري هاي حمایت همچنین و اي رایانه هاي شبکه ،نوین
 تعامالت امکان ،گرایی ارتباط یادگیري نظریه ،علمی
 ،الکترونیکی هاي محیط در ،اثربخش و گسترده اي شبکه
 است اي نظریه زیمنس گرایی ارتباط نظریه .است شده فراهم

 دانش و یادگیري يگیر شکل در تعامل و ارتباط عامل بر که

                                                
1. Razavi 

 به دیجیتال عصر در یادگیري ،نظریه این طبق .دارد تاکید
 عبارت به .دهد می روي ها شبکه به دهی شکل فرآیند صورت
 فناوري و افراد از ،اي شبکه میان شناخت و دانش« ،دیگر
 هدایت و کردن مرتبط فرآیند یادگیري و است شده توزیع
 .)2009 ،همکاران و (زیمنس »هاست شبکه این کردن

 هاي محیط طراحی در (تعامل) ارتباط عنصر بنابراین
 طبق .کند می ایفا اساسی نقش درسی يها کتاب و یادگیري

 ،کند می برقرار تعامل درسی کتاب با وقتی کاربر ،تعامل اصل
 و داشته متفاوتی اقسام و انواع تعامالت .گیرد می یاد بهتر

 دخیل آنها در انسانی) غیر و انسانی (چه عوامل از بسیاري
   .هستند

 و تعاملی ،پویا ماهیت ،الکترونیک کتاب اصلی ویژگی
 در شماري بی مجالت تنها نه امروزه .است آن پذیري انعطاف

 ،شوند می منتشر خود چاپی نسخه کنار در الکترونیکی قالب
شکل  به گوناگون هاي موضوع در بسیاري يها کتاب بلکه

   .)1388 ،فر (فهیمی اند درآمده الکترونیکی
 پذیري انعطاف دلیل به الکترونیکی درسی يها کتاب

 عنوان به توانند می اي رسانه چند هاي قابلیت داشتن و زیاد

با قابلیت تعامل 
 کتاب

 قابلیت تعامل با متن کتاب

 قابلیت تعامل با تصاویر کتاب

پذیري انعطاف
 کتاب

پذیري مبتنی بر انعطاف
 ویرایش متن کتاب

پذیري مبتنی بر انعطاف
 بازآرایی کتاب

پذیري مبتنی بر انعطاف
 دهی مجدد کتابشکل

 پذیريدسترس

هاي  پذیري در پایگاهدسترس پذیري در لوح فشردهدسترس
 اطالعاتی

 اي بودن کتابچند رسانه

امکان انتخاب رسانه 
 براي یادگیرنده

ن کرددرگیر 
 یادگیرنده

ملموس کردن مفاهیم 
 براي یادگیرنده

 انگیزه یادگیري
توسعه جذابیت 

هاي کتاب
 الکترونیکی

 هاي الکترونیکیجذابیت کتابتوسعه  مدل مفهومی پژوهش در خصوص عوامل مؤثر بر .1شکل 
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 به دانشجویان و انآموز دانش یادگیري در انگیزشی عامل
 فزاینده پیشرفتزمینه  ،عالقه و رغبت ایجاد با و روند کار

   .)2009 ،همکاران و (نیستانی کنند فراهم را دانشجویان
 و متن به دبای الکترونیکی کتاب ساخت دربه عالوه 

 ،پویا و تعاملی تصاویر ،کاربر با تعاملی قابلیت ،غنی محتواي
 و اي رسانه چند امکانات ،متقابل ارجاعات براي گذاري لینک

  .)2009 ،همکاران و 1(لیم .کرد زیادي توجه آن جذابیت
 کتاب مزایاي، )1391( نثري و رضایی نظربه اعتقاد 

 ،آسان نقل و حمل ،کم وزن و حجم شامل الکترونیکی
 فیلم و تصویر و صدا (پخش اي رسانه چند ارائه قابلیت

 از استاد با (ارتباط اي رسانه دو قابلیت ،انیمیشن) و آموزشی
 ،مهم نکات زیر کشیدن خط امکان ،اینترنت) طریق
 ،کتاب در گذاري نشانه ،برداري یادداشت ،نویسی حاشیه

 ،زدن ورق قابلیت ،نمایی بزرگ قابلیت ،محتوا نمودن برجسته
 است. فراگیران از ارزشیابی و بودن تعاملی ،مناسب ظاهر
 به پژوهش در تا داشت این بر را ها، پژوهشگر ویژگی این

   .دبپرداز الکترونیک يها کتاب جذابیت توسعه بر مؤثر عوامل
  
  پژوهش روش
 جامعه .است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش
 متوسطه اول دوره مدارس دبیران کلیه را پژوهش آماري
 94-93 سال در ،مرد و زن نفر 1876 تعداد به اصفهان شهر

 اي مرحله چند اي خوشه يگیر نمونه روش .دادند تشکیل
 و آموزش 5 و 3 ،2 نواحی بین از تصادفی طور به که است

 نفر 320 مورگان جدول از استفاده با اصفهان شهر پرورش
 گانه چهار عوامل هنام پرسش ،پژوهش ابزار .شدند انتخاب
 تعامل قابلیت ،پذیري (دسترس الکترونیک يها کتاب جذابیت

 ،کتاب) بودن اي رسانه چند و کتاب پذیري انعطاف ،کتاب با
 الکترونیک يها کتاب جذابیت توسعه و یادگیري انگیزه
 از محتوا لحاظ به ها هنام پرسش روایی تأمین براي .است

 يها کتاب تولید انمتخصص و تاداناس از تن ده هاي دیدگاه
 کرونباخ آلفاي توسط آن پایایی و استفاده الکترونیکی

 93/0=α دش محاسبه.   
 به SPSSv.20 افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه براي

 ،میانگین ،فراوانی توزیع جدول (شامل توصیفی آمار صورت

                                                
1. Lim 

 همبستگی (روش استنباطی آمار و معیار) انحراف ،درصد
   .دش استفاده گام) به گام چندگانه رگرسیون و پیرسون
  
 پژوهش هاي فرضیه

 لوح ،اطالعاتی هاي (پایگاه پذیري دسترس ابعاد بین .1
 رابطه ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه و فشرده)
  .دارد وجود معنادار
 با ،کتاب متن (با کتاب با تعامل قابلیت ابعاد بین .2
 ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه و کتاب) تصاویر
  .دارد وجود معنادار رابطه
 بازآرایی ،کتاب (ویرایش کتاب يپذیر انعطاف بعد بین .3
 يها کتاب جذابیت توسعه و )کتاب مجدد دهی شکل ،کتاب

  .دارد وجود معنادار رابطه ،الکترونیکی
 انتخاب امکان( کتاب بودن اي رسانه چند ابعاد بین .4
 ملموس ،یادگیرنده ساختن درگیر ،یادگیرنده براي رسانه
 يها کتاب جذابیت توسعه و یادگیرنده) براي مفاهیم کردن

   .دارد وجود معناداري رابطه ،الکترونیکی
 چهارگانه ابعاد بین رابطه ،یادگیري انگیزه .5

 پذیري انعطاف و کتاب با تعامل قابلیت ،پذیري (دسترس
 جذابیت توسعه با کتاب) بودن اي رسانه چند ،کتاب
   .کند می گري میانجی را الکترونیکی يها کتاب

  
  پژوهش هاي یافته
  اول فرضیه

 فشرده) لوح ،اطالعاتی هاي (پایگاه پذیري دسترس ابعاد بین
 وجود معنادار رابطه ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه و

   .دارد
 پذیري دسترس ابعاد بین ،1 جدول هاي یافته براساس

 جذابیت توسعه و فشرده) لوح ،اطالعاتی هاي (پایگاه
 معناداري رابطه P>05/0 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب
 افزایش واحد یک ازاي به بتا ضریب براساس .دارد وجود

 توسعه ،اطالعاتی هاي پایگاه بر مبتنی پذیري دسترس
 ازاي به و افزایش واحد 24/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت

 ،فشرده لوح بر مبتنی پذیري دسترس افزایش واحد یک
 افزایش واحد 43/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 ،داد نشان 1 جدول هاي یافته همچنین .است یافته

 درصد 22 ،اطالعاتی هاي پایگاه بر مبتنی پذیري دسترس
 و الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه واریانس
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 واریانس درصد 28 ،فشرده لوح بر مبتنی يپذیر دسترس
   .است کرده تبیین را الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
  

  دوم فرضیه
 تصاویر با ،کتاب متن (با کتاب با تعامل قابلیت ابعاد بین

 رابطه ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه و کتاب)
  .دارد وجود معناداري

 با تعامل قابلیت ابعاد بین ،2 جدول هاي یافته براساس
 جذابیت توسعه و کتاب) تصاویر با ،کتاب متن (با کتاب
 معناداري رابطه P>05/0 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب

 افزایش واحد یک ازاي به بتا ضریب براساس .دارد وجود
 جذابیت توسعه ،کتاب متن با مبتنی کتاب با تعامل قابلیت
 یک ازاي به و افزایش واحد 33/0 الکترونیکی يها کتاب
 ،کتاب تصاویر با مبتنی کتاب با تعامل قابلیت افزایش واحد

هاي  پذیري (پایگاه ابعاد دسترس براساسهاي الکترونیکی  بینی توسعه جذابیت کتاب رگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش .1جدول 
 اطالعاتی، لوح فشرده)

  
  

b  
  

Sted. error  etab  T  sig  R  2R  2RD F  sig  
  مرحله اول

  ضریب ثابت
 پذیري مبتنی بر دسترس

  هاي اطالعاتی پایگاه

  
437/2 
372/4  

 
873/0 
342/0  

  
 
421/0 

  
539/4 
624/3  

  
001/0 
001/0  

469/0  219/0  469/0  427/342  001/0  

  دوم مرحله
  ضریب ثابت

 پذیري مبتنی بر دسترس
 هاي اطالعاتی پایگاه

پذیري مبتنی بر  دسترس
  لوح فشرده

325/1 
529/2  
334/1  

261/0 
527/0  
263/0  

 
236/0 
427/0  

287/4 
345/4  
536/3  

001/0 
001/0  
001/0  

527/0  278/0  537/0  526/479  001/0  

ابعاد قابلیت تعامل با کتاب  براساسهاي الکترونیکی  بینی توسعه جذابیت کتاب رگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش .2جدول 
 (با متن کتاب، با تصاویر کتاب)

  b  Sted. error  etab  T  sig  R  2R  2RD F  Sig  

  اول مرحله
  ثابت ضریب
 با تعامل قابلیت
 با مبتنی کتاب
  کتاب متن

  
382/1 
326/1  

 
185/0 
214/0  

  
 

392/0 

  
291/4 
328/5  

  
001/0 
001/0  537/0  289/0  512/0  258/524  001/0  

  دوم مرحله
  ثابت ضریب
 با تعامل قابلیت
 با میتنی کتاب
  کتاب متن

 با تعامل قابلیت
 با مبتنی کتاب

  کتاب تصاویر

  
281/1 
567/3  

  
303/1  

  
274/0 
427/0  

  
352/0  

  
 

328/0 
  

233/0  

  
456/4 
782/4  

  
368/3  

  
001/0 
001/0  

  
001/0  483/0  233/0  429/0  217/438  001/0  
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 افزایش واحد 23/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 قابلیت ،داد نشان 2 جدول هاي یافته همچنین .است یافته
 واریانس درصد 29 ، کتاب متن با مبتنی کتاب با تعامل
 با تعامل قابلیت و الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 توسعه واریانس درصد 23 ،کتاب تصاویر با مبتنی کتاب

   .است کرده تبیین را الکترونیکی يها کتاب جذابیت
  

  سوم فرضیه
 بازآرایی ،کتاب (ویرایش کتاب يپذیر انعطاف ابعاد بین

 يها کتاب جذابیت توسعه و )کتاب مجدددهی  شکل ،کتاب
  .دارد وجود معناداري رابطه ،الکترونیکی

 يپذیر انعطاف ابعاد بین ،3 جدول هاي یافته براساس
 مجدد  دهی شکل ،کتاب بازآرایی ،کتاب (ویرایش کتاب
 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه و )کتاب

05/0<P به بتا ضریب براساس .دارد وجود معناداري رابطه 
 بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف افزایش واحد یک ازاي

 46/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه ، کتاب ویرایش
 يپذیر انعطاف افزایش واحد یک ازاي به و افزایش واحد
 يها کتاب جذابیت توسعه ،کتاب بازآرایی بر مبتنی کتاب

 افزایش واحد یک ازاي به و افزایش واحد 43/0 الکترونیکی
 ،کتاب مجدددهی  شکل بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف
 افزایش واحد 63/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 ،داد نشان 3 جدول هاي یافتههمچنین  .است یافته

 درصد 41 ،کتاب ویرایش بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف
 ، الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه واریانس
 درصد 28 ، کتاب بازآرایی بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف

 و الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه واریانس
 39 ،کتاب مجدددهی  شکل بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف
 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه توسعه واریانس درصد

   .است کرده تبیین را
  

  چهارم فرضیه
 رسانه انتخاب امکان( کتاب بودن اي رسانه چند ابعاد بین

 کردن ملموس ،یادگیرنده ساختن درگیر ،یادگیرنده براي
 يها کتاب جذابیت توسعه و یادگیرنده) براي مفاهیم

   .دارد وجود معناداري رابطه ،الکترونیکی

پذیري کتاب  ابعاد انعطاف براساسهاي الکترونیکی  بینی توسعه جذابیت کتاب رگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش .3جدول 
 دهی مجدد کتاب) (ویرایش کتاب، بازآرایی کتاب، شکل

  b  Sted. error  etab  t  sig  R  2R  2RD F  sig  
  اول مرحله
  ثابت ضریب
 کتاب يپذیر انعطاف
  کتاب ویرایش بر مبتنی

  
205/1 
672/3  

 
328/0 
242/0  

  
 

429/0 

  
329/4 
682/7  

  
001/0 
001/0  638/0  407/0  637/0  456/435  001/0  

  دوم مرحله
  ثابت ضریب
 کتاب يپذیر انعطاف
 کتاب ویرایش بر مبتنی

 کتاب يپذیر انعطاف
  کتاب بازآرایی بر مبتنی

  
458/1 
325/3  

  
437/1  

  
283/0 
236/0  

  
224/0  

  
 

361/0 
  

312/0  

  
763/4 
327/6  

  
592/3  

  
001/0 
001/0  

  
001/0  

529/0  279/0  524/0  735/527  001/0  

  سوم مرحله
  ثابت ضریب
 کتاب يپذیر انعطاف
 کتاب ویرایش بر مبتنی

 کتاب يپذیر انعطاف
  کتاب بازآرایی بر مبتنی

 کتاب يپذیر انعطاف
دهی  شکل بر مبتنی
  کتاب مجدد

  
879/1  
768/  

  
193/2  

  
356/1  

 
537/0 
314/0  

  
624/0  

  
343/0  

 
  

458/0  
  

432/0  
  

629/0  

 
436/5  
382/4  

  
559/6  

  
682/4  

 
001/0  
001/0  

  
001/0  

  
001/0  

631/0 398/0  637/0  260/543  001/0  
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 اي رسانه چند ابعاد بین ،4 جدول هاي یافته براساس
 درگیر ،یادگیرنده براي رسانه انتخاب امکان( کتاب بودن

 و یادگیرنده) براي مفاهیم کردن ملموس ،یادگیرنده ساختن
 P>05/0 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 یک ازاي به بتا ضریب براساس .دارد وجود معناداري رابطه
 توسعه ،یادگیرنده براي رسانه انتخاب امکان افزایش واحد

 به و افزایش واحد 0/ 36 الکترونیکی يها کتاب جذابیت
 توسعه ،یادگیرنده ساختن درگیر افزایش واحد یک ازاي

 ازاي به و افزایش واحد 49/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت

 ،یادگیرنده براي مفاهیم کردن ملموس افزایش واحد یک
 افزایش واحد 43/0 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 امکان ،داد نشان 4 جدول هاي یافته همچنین .است یافته

 توسعه واریانس درصد 33 ،یادگیرنده براي رسانه انتخاب
 23 ،یادگیرنده ساختن درگیر ، الکترونیکی يها کتاب جذابیت
 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه توسعه واریانس درصد

 واریانس درصد 54 ،یادگیرنده براي مفاهیم کردن ملموس و
 کرده تبیین را الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه توسعه
   .است

اي بودن کتاب  ابعاد چند رسانه براساسهاي الکترونیکی  بینی توسعه جذابیت کتاب رگرسیون چندگانه گام به گام در خصوص پیش .4جدول 
 (امکان انتخاب رسانه براي یادگیرنده، درگیر ساختن یادگیرنده، ملموس کردن مفاهیم براي یادگیرنده)

  b  Sted. error  etab  t  sig  R  2R  2RD F  sig  
  مرحله اول

  ضریب ثابت
امکان انتخاب رسانه براي 

  یادگیرنده

  
271/1 
652/2  

 
211/0 
425/0  

  
 

382/0 

  
314/5 
368/9  

  
001/0 
001/0  570/0  325/0  592/0  162/532  001/0  

  مرحله دوم
  ضریب ثابت

امکان انتخاب رسانه براي 
 یادگیرنده

  درگیر ساختن یادگیرنده

  
768/1 
425/3  

  
437/1  

  
217/0 
481/0  

  
428/0  

  
 

648/0 
  

427/0  

  
492/4 
295/4  

  
290/4  

  
001/0 
001/0  

  
001/0  

483/0  233/0  473/0  269/482  001/0  

  مرحله سوم
  ضریب ثابت

رسانه براي امکان انتخاب 
  یادگیرنده

  درگیر ساختن یادگیرنده
ملموس کردن مفاهیم براي 

  یادگیرنده

  
382/1  
277/1  

  
632/1  
271/1  

 
356/0 
427/0  

  
535/0  
428/0  

 
  

359/0  
  

492/0  
483/0  

 
202/6  
329/4  

  
638/6  
467/8  

 
001/0  
001/0  

  
001/0  
001/0  

738/0 545/0  594/0  688/522  001/0  

 مسیرهاي آزمون شده در الگوي معادله ساختاري .5جدول 

  متغیرهاي پژوهش  شماره
  هاي الکترونیکی توسعه جذابیت کتاب  انگیزه یادگیري

اثر غیر   اثر مستقیم
اثر غیر   اثر مستقیم  اثر کل  مستقیم

  اثر کل  مستقیم
  128/0  0  128/0  0  0  0  انگیزه یادگیري  1
  149/0  017/0  132/0  134/0  0  134/0  اطالعاتیهاي  پذیري مبتنی بر پایگاه دسترس  3
  145/0  016/0  129/0  126/0  0 126/0  پذیري مبتنی بر لوح فشرده دسترس  4
  14/0  015/0  125/0  121/0  0  121/0  قابلیت تعامل با کتاب میتنی با متن کتاب  5
  144/0  016/0  128/0 127/0  0 127/0  قابلیت تعامل با کتاب میتنی با تصاویر کتاب  6
  139/0  015/0  124/0 123/0  0  123/0  پذیري کتاب مبتنی بر ویرایش کتاب انعطاف  7
  152/0  016/0  136/0 129/0  0  129/0  پذیري کتاب مبتنی بر بازآرایی کتاب انعطاف  8
  148/0  017/0  131/0 126/0  0 126/0  کتاب دهی مجدد پذیري کتاب مبتنی بر شکل انعطاف  9

  154/0  016/0  138/0  125/0  0  125/0  براي یادگیرندهامکان انتخاب رسانه   10
  14/0  015/0  125/0  122/0  0  122/0  درگیر ساختن یادگیرنده  11
  146/0  017/0  129/0  127/0  0  127/0  ملموس کردن مفاهیم براي یادگیرنده  12
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  پنجم فرضیه
 ،پذیري (دسترس چهارگانه ابعاد بین رابطه ، یادگیري انگیزه
 اي رسانه چند ،کتاب پذیري انعطاف و کتاب با تعامل قابلیت
 را الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه با کتاب) بودن

   .کند می يگر میانجی
 بر یادگیري انگیزه مستقیم اثر ،داد نشان 5 جدول

 بوده ،)128/0 ( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
 هاي پایگاه بر مبتنی پذیري دسترس مستقیم اثر .است

 با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه بر اطالعاتی
 فشرده لوح بر مبتنی پذیري دسترس به مستقیم اثر ،)132/0(
 ،)129/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه بر
 توسعه کتاب متن با میتنی کتاب با تعامل قابلیت مستقیم اثر

 مستقیم اثر ،)125/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت
 توسعه بر کتاب تصاویر با میتنی کتاب با تعامل قابلیت
 مستقیم اثر ،)128/0 ( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت
 توسعه بر کتاب ویرایش بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف
 مستقیم اثر ،)124/0 ( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت
 توسعه بر کتاب بازآرایی بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف
 مستقیم اثر ،)136/0 ( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت

 بر کتاب مجدد دهی شکل بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف
 اثر ،)131/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه

 توسعه بر یادگیرنده براي رسانه انتخاب امکان مستقیم
 مستقیم اثر ،)138/0 ( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت
 يها کتاب جذابیت توسعه بر یادگیرنده ساختن درگیر

 کردن ملموس مستقیم اثر ،)125/0( با برابر الکترونیکی
 يها کتاب جذابیت توسعه بر یادگیرنده براي مفاهیم

 معنادار P>05/0 سطح در ،)129/0 ( با برابر الکترونیکی
 اثر ،داد نشان فوق جدول نتایج همچنین .است بوده

 بر اطالعاتی هاي پایگاه بر مبتنی يپذیر دسترس غیرمستقیم
 اثر ،)017/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه

 توسعه بر فشرده لوح بر مبتنی پذیري دسترس غیرمستقیم
 اثر ،)016/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت

بر  کتاب متن با مبتنی کتاب با تعامل قابلیت غیرمستقیم
 اثر ،)015/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه

 بر کتاب تصاویر با مبتنی کتاب با تعامل قابلیت مستقیم غیر
 اثر ،)016/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه

 بر کتاب ویرایش بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف مستقیم غیر
 اثر ،)015/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه

قابلیت 
تعامل با 
 کتاب

 قابلیت تعامل با متن کتاب

 قابلیت تعامل با تصاویر کتاب

پذیري انعطاف
 کتاب

پذیري مبتنی بر انعطاف
 ویرایش متن کتاب

پذیري مبتنی بر انعطاف
 بازآرایی کتاب

پذیري مبتنی بر انعطاف
 دهی مجدد کتابشکل

 پذیريدسترس

پذیري در لوح دسترس
 فشرده

پذیري در دسترس
 هاي اطالعاتی پایگاه

 اي بودن کتابچند رسانه

امکان انتخاب رسانه 
 براي یادگیرنده

درگیر ساختن 
 یادگیرنده

ملموس کردن مفاهیم 
 براي یادگیرنده

 انگیزه یادگیري
 

توسعه 
جذابیت 

هاي کتاب
 الکترونیکی

١٢٨/٠  

١٣۴/٠  ١٢۶/٠  ١٢١/٠  

١٢٧/٠  

١٢٣/٠  

١٢٩/٠  
١٢۶/٠  

١٢٩/٠  
١٢۵/٠  

١٢٢/٠  

١٢٧/٠  ١٣٨/٠  ١٢۵/٠  
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 بر کتاب بازآرایی بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف غیرمستقیم
 اثر ،)016/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه

 مجدددهی  شکل بر مبتنی کتاب يپذیر انعطاف غیرمستقیم
 رسانه انتخاب امکان غیرمستقیم اثر ،)017/0( با برابر کتاب
 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه بر یادگیرنده براي
 یادگیرنده ساختن درگیر مستقیم غیر اثر ،)016/0 ( با برابر

 ،)015/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه بر
 بر یادگیرنده براي مفاهیم کردن ملموس غیرمستقیم اثر

 در ،)017/0( با برابر الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه
   .است بوده معنادار P>05/0 سطح

 RMSEA=072/0 ،6 جدول هاي یافته براساس
95/0=GFI، 89/0=AGFI، 00431/0=P(value) 

219=df، 21/45=2cمدل که است این بیانگر و بوده 
   .است بوده برخوردار مطلوبی نسبتاً برازش از شده مطالعه

  
  يگیر نتیجه و بحث

 گسترش و حاضر عصر در آموزش فرآیند شدن پیچیده با
 اي مدرسه برون و اي مدرسه هاي آموزش ،آن وسیع
 ،محور (معلم کالسیک و سنتی آموزش هاي شیوه
 فضاي این در را انآموز دانشبه  تواند نمی محور) کتاب

 آموزشی جستجوي در باید بنابراین .کند کمک ،پرتحرك
   .)1387 ،(سیف روز بود به و پویا و کارآمد

 یعنی .دارد هایی محدودیت ،امروز چاپی نشر تولیدات
 هاي آسیب مقابل درعالوه بر این که  کاغذي يها کتاب

 زمان و مکان به وابسته ،اند خرابی مستعد و حساس فیزیکی
 براي انآموز دانش حواس ۀهم از .)2002 ،(لین هستندنیز 

 حاضر عصر در آنکه حال ؛شود نمی استفاده یادگیري
 ،دنیا روز تکنولوژي از استفاده با ،دارند دوست انآموز دانش

 و شود جذابآنها  براي آموزش تا داده شود آموزش آنها به
 يها کتاب تولید با ؛ این امربیاموزند را مطالب سریع خیلی

  .)1393 ،مسجدي (خادم شد خواهد محقق الکترونیکی
 این به پژوهشی در )2002( همکاران و 1هاریسون

 را آموزش ،الکترونیکی کتاب جذابیت که رسیدند نتیجه
                                                
1. Harrison 

 .شود می خالقیت بروز سبب و کرده تر اثربخش و تر عمیق
 ،ارتباطات و اطالعات تکنولوژي در پیشرفت به هتوج با

  شده  تبدیل آموزش امر در مفیدي ابزار به الکترونیکی کتاب
 نشان )2003( گوس تحقیقات نتایج .)2012 ،(کلتی است
 الکترونیکی کتاب و ارتباطات و اطالعات فناوري که دهد می
 پریگو مطالعه .دهد می جدیدي شکل ،درس کالس تعامل به
 کمک با آموزش که کند می تأیید را موضوع این )2011(

 مؤثر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر الکترونیکی کتاب
  .است

 درسی محتواي و مطالب ،معمولی درسی يها کتاب در
 کتاب در که صورتی در ،شوند می ارائه ایستا صورت به

 تغییر ،زن چشمک یا متحرك صورت به مطالب الکترونیک
 توجه جلب براي جذابیت نهایت ودر عبارت یک رنگ
 تر بیش انگیزه ایجاد در خود این که شوند می ارائه تر بیش
  .)2012 ،(بووگ است مؤثر

 ابعاد بین ،داد نشان اول فرضیه بارهدر پژوهش نتایج
 توسعه و فشرده) لوح ،اطالعاتی هاي (پایگاه پذیري دسترس
 رابطه P>05/0 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب جذابیت

 سرشت رحمان و جعفرپور مطالعات .دارد وجود معناداري
به  دستیابی و انتخاب روندسازي  آسان ،داد نشان )1388(

 .است کتاب اینترنتی خرید بر مؤثر عوامل جمله از کتاب
 دسترسی میزان ،داد نشان )2006( اوشا و آنورادها مطالعات

 نتایج .است مؤثر آنها از استفاده در الکترونیکی منابع به
 تعامل قابلیت ابعاد بین داد نشان دوم فرضیه بارهدر پژوهش

 جذابیت توسعه و کتاب) تصاویر با ،کتاب متن (با کتاب با
 معناداري رابطه P>05/0 سطح در ،الکترونیکی يها کتاب
 از یکی ،داد نشان )2013( دامیلوال مطالعات .دارد وجود
 با تعامل قابلیت الکترونیکی يها کتاب مزایاي ترین مهم
 همکاران و راینی مطالعات .است کتاب تصاویر و متن

 در مخاطبان عالقه مورد محتواي ،داد نشان )2012(
 آنکالجی مطالعات .است اثرگذار الکترونیک کتاب جذابیت

 کسب ،داد نشان )1390( عصاره و سعادت و )2013(
 شبکه از يگیر بهره توسعه در روزآمد و تخصصی اطالعات

   .است مؤثر دیجیتالی کتابخانه و رزنت
 ابعاد بین که داد نشان سوم فرضیه بارهدر پژوهش نتایج

 ،کتاب بازآرایی ،کتاب (ویرایش کتاب يپذیر انعطاف
ي ها کتاب جذابیت توسعه و )کتاب مجدد دهی شکل

 .دارد وجود معناداري رابطه P>05/0 سطح در ،الکترونیکی
 براي اي کلمه اگر ،داد نشان )1385( دیانی مطالعات
 انتخاب را آن که ستا کافی ،است نامفهوم کتاب مخاطبان

 هاي مدل تجربی پژوهش شاخص .6جدول 
2c df  P(value)  AGFI  GFI  RMSEA  

21/45 219  00531/0  89/0  95/0  072/0  
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 آن بارهدر جستجو به گوگل در ساده لمس یک با و کنند
 و تکراري هاي خودآزمایی جاي به درس هر از پس .بپردازند
 تر مؤثر بسیار تواند می الکترونیک تست یک کننده خسته
 بر عالوه نیز درس متن در ویدئو دادن قرار امکان و باشد

 پرخرج وسایل از را آموزگار ،مطلب فهم به کمک و جذابیت
 نشان )1391( والی مطالعات .کند می نیاز بی آموزشی کمک

 هاي فرمت به تبدیل قابلیت که آموزشی يها کتاب ،داد
 جذابیت میزان از ،دارند را epub و pdf ، kindle دیجیتال

 انتظار ،داد نشان وي نتایج همچنین .برخوردارند يتر بیش
 خوانایی قابلیت و محتوا ،الکترونیک يها کتاب از مخاطبان

 صفحه مناسب اندازه ،مختلف هاي فرمت پوشش ،متن
 ،داد نشان چهارم فرضیه بارهدر پژوهش نتایج .است نمایش

 رسانه انتخاب امکان( کتاب بودن اي رسانه چند ابعاد بین
 کردن ملموس ،یادگیرنده ساختن درگیر ،یادگیرنده براي

ي ها کتاب جذابیت توسعه و یادگیرنده) براي مفاهیم
 و آرمسترانگ .دارد وجود معناداري رابطه ،الکترونیکی

 منبع از استفاده سهولت ،نتیجه گرفتند )2005( النسدال
 را جستجو براي خاصی هاي قابلیت که است الکترونیکی

 نگرش براساس ،داد نشان )2012( ایندویک مطالعات .دارد
 ویژگی ترین مهم جمله از اي رسانه چند آموزش ،دانشجویان

 ،)1384( اصناف مطالعات .است الکترونیک هاي آموزش
 و مخاطب جذب میزان ،کاربرد فضاي در تفاوت ،داد نشان
 و فوت و )2006( واکاري مطالعات .است گیريکار به ۀوسیل
 کتاب رسانه انتخاب امکان ،داد نشان )2010( سرانو - راپ

   .است اثرگذار آن از استفاده به تمایل در الکترونیک
 انگیزه ،داد نشان پنجم فرضیه بارهدر پژوهش نتایج
 قابلیت ،پذیري (دسترس گانه چهار ابعاد بین رابطه ،یادگیري

 بودن اي چندرسانه ،کتاب پذیري انعطاف ، کتاب با تعامل
 الکترونیکی يها کتاب جذابیت توسعه با را کتاب)

 مدل ،داد نشان پژوهش نتایج همچنین .کند می يگر میانجی
  .است بوده برخوردار مطلوبی نسبتاً برازش از شده مطالعه
 همتی مطالعات که است الزم به یادآوري پایان در
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