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 چکيذُ
پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای  -جضلیق صاضؼ ةَ ىٍظّر ىلایـَ فػانیث ُای آىّزقی

ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در ایً دكرق ُا صّرت گؼفحَ اؿث. 

 95-1394ؼىاٌكاق در ؿاؿ جضصیهی زاىػَ آىاری ایً جضلیق کهیَ ىػهياف جؼةیث ةغٌی ىلعع ىحّؿعَ اؿحاف ک

ٌفؼ  60ٌفؼ ىؼد ك  60ٌفؼ ةَ غٍّاف ٌيٌَّ آىاری در ٌظؼ گؼفحَ قغ کَ از ایً جػغاد،  120ةّدٌغ کَ از ةیً آٌِا جػغاد 

ٌفؼ ایً دكرق را ٌگػراٌغق ةّدٌغ. ٌيٌَّ ةا اؿحفادق از  30ٌفؼ دكرق آىّزقی را گػراٌغق ك  30ظاٌو ةّدٌغ. از ُؼ گؼكق 

ٌَ گیؼی جصادفی ؿادق اٌحعاب قغٌغ. ةؼای زيع آكری دادق ُا از پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ اؿحفادق قغ ركش ٌيّ

ةعف ىسؽا) ىكعصات فؼدی، فػانیث ُای ظؼاصی، جغریؾ، ارزقیاةی ك پژكُف( ةّد ك ركایی ك پایایی  5کَ قاىم 

َ ةٍغی قغق ك ؿپؾ ةا آف ٌیؽ ىضاؿتَ گؼدیغ. دادق ُای زيع آكری قغق جّؿط ركقِای آىار جّصیفی ظتل

 ىـحلم ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفث. یافحَ ُای ىِو جضلیق ةَ قؼح زیؼ اؿث: Tاؿحفادق از آزىّف 

جفاكت ىػٍاداری ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  -1

ارجتاظات ةؼای ظؼاصی فػانیث ُای آىّزقی كزّد  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك

 ٌغارد.

جفاكت ىػٍاداری ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  -2

 فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات  در اؿحفادق  از  فٍاكری  اظالغات ك  ارجتاظات  ةؼای ارائَ  جغریؾ كزّد ٌغارد.

ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  جفاكت ىػٍاداری -3

فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات  در اؿحفادق  از  فٍاكری  اظالغات ك  ارجتاظات  ةؼای فػانیث ُای  ارزقیاةی 

 آىّزقی كزّد ٌغارد.

دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  جفاكت ىػٍاداری ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در -4

فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات  در اؿحفادق  از  فٍاكری  اظالغات ك  ارجتاظات  ةؼای فػانیث ُای پژكُكی كزّد 

 ٌغارد.

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش  -جفاكت ىػٍاداری ةیً فػانیث ُای آىّزقی 

 ظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق كزّد ٌغارد.ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتا

 فػانیث ُای آىّزقی ك پژكُكی، ضيً ظغىث، فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات :ٍاصگاى کليذي
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 2،علی کزیوی1جَاد جْاى

 ،داٌكگاق فؼٍُگیاف دکحؼای ةؼٌاىَ ریؽی درؿی،گؼكق غهّـ جؼةیحی، پؼدیؾ قِیغ رزایی کؼىاٌكاق، 1

 ، ایؼافکؼىاٌكاق
 گؼكق جؼةیث ةغٌی-ىؼةی داٌكگاق پیاـ ٌّر 2

 

 ٌّیـٍغق ىـئّؿ:يیم ٌاـ ك ٌكاٌی ای

 جَاد جْاى
Javadjahan18@gmail.com 

بذًی  در دٍرُ ّاي ضوي خذهت  هقایغِ فعاليت ّاي هعلواى تزبيت 

 (ICDL1&2)هْارت ّاي ّفت گاًِ  فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات، 
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 هقذهِ 
فؼٍُگی ك اكحصادی افؼاد ازحياغات جأدیؼ  -ازحياغی -اىؼكزق فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات چٍاف ةَ زٍتَ ُای ىعحهف ؿیاؿی

گػاقحَ اؿث کَ ٌيی جّاف از آف غفهث ٌيّد. آىّزش ك پؼكرش ٌیؽ ةَ غٍّاف یکی از ٌیازُای اؿاؿی ُؼ اٌـاٌی از ایً ىلّنَ ةؼ کٍار ٌتّدق 

در آىّزش ك پؼكرش کكّرُای زِاف در  1اؿث. ةا ةؼرؿی آىار ك اظالغات ىّزّد در ىّرد ىیؽاف دؿحؼؿی ةَ فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات

ىی یاةیو کَ در ةـیاری از کكّرُا از زيهَ کكّرُای جّؿػَ یافحَ در صاؿ جّؿػَ ةؼای جسِیؽ ىغارس ةا اىکاٌات گٌّاگّف ُيچّف رایاٌَ ك 

اىکػاف ةیػاف ظیػف گـػحؼدق  فً آكری اظالغات ك ارجتاظات، كاؿػعَ ای اؿػث کػَ (.1383ایٍحؼٌث ةؼٌاىَ ُای زاىػی كزّد دارد)زاریاٌی، 

ز ای از اظالغػات،اٌغیكَ ُا، ىفاُیو ك پیاـ ُا را فؼاُو ىی کٍغ. ایً پغیغق ةا جيػاـ كیژگػی ُػا  ك کارةؼدُػایی کػَ دارد،غتارت اؿث ا

ِای ك ىعاةؼاجی صّرت پػیؼد گؼدآكری، ؿازىاف دُی، ذظیؼق ك ٌكؼ اظالغات اغو از صّت، جصّیؼ، ىحً یا غػغدکَ ةا اؿحفادق از اةؽارُای رایاٌ

 (.  1388، ةَ ٌلم از قؼیفی ك اؿالىیَ، 2005ك ُيکاراف،  1)جّرةاف

فٍاكری اظالغات ىّزب جّؿػَ فػانیث ُای ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی ك داٌف آىّزاف قغق ك ىّزب جکاىم اظالغات غهيی ةیً داٌف 

ُای درس را از صانث ظكکی ك ةی ركح یک ظؼفَ ةَ ىضیعی پّیا ك  آىّزاف ةا یکغیگؼ ةغكف ىضّریث ىکاف ك زىاف قغق اؿث. ك کالس

قاداب ك ظالؽ جتغیم ٌيّدق اؿث. ك ةؼٌاىَ ُای زاىػی ةؼای آقٍا کؼدف ىػهياف جؼةیث ةغٌی ةا ٌضّق اؿحفادق از ایً پغیغق كؼف در ؿؼاؿؼ 

اف ُای دیگؼ غلب ٌياٌٍغ ؿػی کؼدٌغ ةا ةؼٌاىَ ُای دٌیا در صاؿ ازؼا ىی ةاقغ ك آىّزش ك پؼكرش کكّرُای ىعحهف ةؼای ایً کَ از ؿازى

آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ىػهياف جؼةیث ةغٌی ظّد ةَ اظالغات ركز ىسِؽ کٍٍغ ك آٌاف را در صم ىـائم ك ىكکالت 

 آىّزقی جّاٌيٍغ ؿازٌغ.

 

 بياى هغألِ
ُا ك فؼا رؿاٌَ ای ُا ك ارجتاظات از راق دكر دؿحعّش جغییؼاجی  در دَُ ُای اظیؼ ركیکؼدُای ؿٍحی یادگیؼی ٌظیؼ چٍغ رؿاٌَ ای

قغق اؿث غهی رغو افؽایف كاةم جّزَ در کارةؼد جکٍّنّژی ُای زغیغ در ٌظاـ آىّزقی ٍُّز چانف ُای زغی فؼا ركی دةیؼاف ك ظؼاصاف 

 آىّزقی كزّد دارد: ؿؤانِایی از كتیم:

 ِتّد ةتعكیو؟چگٌَّ ىی جّاٌیو کیفیث جغریؾ ك یادگیؼی را ة

 در چَ قؼایعی دةیؼاف ك فؼاگیؼاف ىی جّاٌٍغ از جکٍّنّژی ُای زغیغ اؿحفادق کٍٍغ؟ 

در چَ قؼایعی ىی جّاٌیو جکٍّنّژی را ةا ٌظاـ آىّزقی ةَ گٌَّ ای یکپارچَ ؿازیو جا ةَ کيیث ك کیفیث جغریؾ ك یادگیؼی کيک 

 (.1384کٍغ؟)زارغی زكارکی، 

ر فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةاغخ گـحؼش فؼصث یادگیؼی ك دؿحؼؿی ةَ ىٍاةع جضصیهی ك از ظؼفی پیكؼفث ُای زِاٌی د

 آىّزقی قغق اؿث، ةَ گٌَّ ای کَ ایً اىؼ ةا اةؽارُا ك ركش ُای ؿٍحی اصّالً غیؼ كاةم جصّر اؿث. ك ةَ کار گیؼی ایً فٍاكری ٌّ ٌَ جٍِا

اؿث. ةهکَ در ىفاُیو ك ىتاٌی ةـیار ىحغاكؿ در ٌظاـ ُای آىّزقی ةاغخ جضّؿ ةاغخ جـِیم ك جـؼیع فؼاكاف در اىؼ جػهیو ك جؼةیث قغق 

 قگؼفی قغق اؿث. فٍاكری اظالغات ةَ غٍّاف ةـحؼ ك اةؽار ىِو ك زیؼ ةٍایی صؼکث زّاىع ك ٌـم آیٍغق در جياـ زىیٍَ ُا اؿث.

فٍاكری اظالغات ةـیار ىِو اؿث ك ٌادیغق ایً ىعهب ةَ ُيؼاق ةؼٌاىَ ریؽی ُای ؿایؼ کكّرُا ٌكاف ىی دُغ کَ غيق جأدیؼات 

 گؼفحً آف ىٍسؼ ةَ ٌغاقحً زایگاُی ىفیغ در غصؼ زغیغ ظّاُغ قغ.

از ایً رك ضؼكرت ٌگؼش آیٍغق ك صؼکث ُای زِاٌی ایساب ىی کٍغ کَ در کكّر ىا ٌیؽ فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةَ غٍّاف اىؼی 

جّاٌایی دةیؼاف ةؼای اؿحفادق از جکٍّنّژی ُای اظالغات ك ارجتاظات ك دگؼگّف کؼدف چِؼق ىِو در ٌظؼ گؼفحَ قّد. اىؼكزق ةؼای ةاال ةؼدف 

ؼٌغ آىّزش ركش ُای گٌّاگٌّی را آىّزش ك پؼكرش ةَ کار ىی ةؼد جا كغرت ك جّاٌایی ىػهياف جؼةیث ةغٌی را ةؼای جغریؾ ةِحؼ ك کاراجؼ ةاال ةت

ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ىی ةاقغ. ایً  دكرق ُا ٌعـحیً ةار در  کَ یکی از ایً جکٍیک ُا ةؼگؽاری کالس ُای آىّزش

( دكنث ژاپً اغالـ کؼد کَ ةا ؿیاؿحِایی کَ در زىیٍَ 2002کكّر ژاپً در آؿیا ةؼگؽار قغ ك ةا ىّفلیث ركةؼك قغ. ةَ ظّری کَ در ؿاؿ)

( از دةیؼاف جّاٌایی اؿحفادق از کاىپیّجؼ ك ایٍحؼٌث را ةؼای %85ةؼگؽاری کالس ُای فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات داقحَ اؿث صغكد )

 زـحسّی ىعانب آىّزقی ك ىلانَ ُای غهيی ةؼای جغریؾ ةؼظّردار قغق اٌغ.

  ،ةؼرؿی جکٍّنّژی آىّزقی در فؼایٍغ یاددُی ك یادگیؼی از دیغگاق دةیؼاف » (. در پژكُكی جضث غٍّاف1384)زُّؼی

( کَ جّؿط غهی یانّیی ٌػيیيی اٌساـ قغق ایً 76-77ىازٌغراف در ؿاؿ جضصیهی)دةیؼؿحاف ٌظاـ زغیغ ؿّاد کّق 

 ٌحایر اؿحعؼاج قغق اؿث.

                                                           
1 Information and Communication Technology 
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اکذؼیث افؼاد  دك گؼكق از دةیؼاف) دةیؼاف قاظَ ٌظؼی ك قاظَ فٍی صؼفَ ای، کاركداٌف( ةا ىفاُیو ىعحهف آىّزش آقٍایی الزـ  -1

 ری جکٍّنّژی یػٍی کارةؼد كؿایم ىّاد آىّزقی اؿث. را ٌغاقحٍغ ك ةیكحؼیً جأکیغ آف ةؼ زٍتَ ؿعث افؽا

ةیكحؼ دةیؼاف دك گؼكق در دكرق ُای آىّزقی ىؼةّط ةَ جکٍّنّژی آىّزقی قؼکث ٌکؼدق ك آىّزش ُای الزـ را ٌغیغق اٌغ ةؼ ایً  -2

آىّزقی را جکٍّنّژی آىّزقی ىی  اؿاس ظؼز جهلی آٌاف ٌـتث ةَ جکٍّنّژی آىّزقی کَ اکذؼیث دك گؼكق ٌيٌَّ صؼفاً کارةؼد كؿایم ك ىّاد

 داٌٍغ ك زٍتَ ُای دیگؼ آف را ٌادیغق ىی گیؼٌغ كاةم جّزیَ اؿث.

ةیكحؼ افؼاد دك گؼكق از دةیؼاف ىّرد ٌظؼ اغحياد دارٌغ کَ جکٍّنّژی آىّزقی ٌلف زیادی در ایساد اٌگیؽق ةیكحؼ فؼاگیؼاف ك  -3

 ىػهياف جؼةیث ةغٌی ةَ جغریؾ ك یادگیؼی دارد.

درصغ جکٍّنّژی آىّزقی را جا صغ زیادی ىّزب ةؼكؼاری ارجتاط ةِیٍَ در فؼایٍغ  52/79ٌظؼ ةیكحؼ دةیؼاف ىّرد ىعانػَ ةَ  -4

 یاددُی ك یادگیؼی ىی قّد.

 (ةا غٍّاف ةؼرؿی كاةهیث ُای آىّزش ایٍحؼٌث در ٌظاـ آىّزش ك دؿحؼؿی ك اؿحفادق ك 1382در جضلیلی کَ اؿالىی )

 یؼاف ىغارس ىحّؿعَ ٌـتث ةَ آف در قِؼ جِؼاف اٌساـ داد ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغ: دیغگاق داٌف آىّزاف ك دة

 ىیؽاف دؿحؼؿی ك اؿحفادق داٌف آىّزاف ةَ رایاٌَ ك ایٍحؼٌث:

 % اؿحفادق ك دیغگاق داٌف آىّزاف در ىٍؽؿ ةَ رایاٌَ دؿحؼؿی دارٌغ.56  -1

 % داٌف آىّزاف در ىٍؽؿ ةَ ایٍحؼٌث دؿحؼؿی دارٌغ.46  -2

 % داٌف آىّزاف در ىغرؿَ ةَ ایٍحؼٌث دؿحؼؿی دارٌغ.1 فلط -3

 دؿحؼؿی داٌف آىّزاف کَ پغرقاف از جضصیالت داٌكگاُی ةؼظّردارٌغ ةیف از ؿایؼ داٌف آىّزاف ىی ةاقغ.

 (در پایاف ٌاىَ ظّد ةا غٍّاف ةؼرؿی جأدیؼ دكرق آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك 1383صـیٍی، ؿیغ ؿػیغ )

 د کاىپیّجؼی دةیؼاف ىؼد دكرق ىحّؿعَ قِؼؿحاف ٌسف آةاد پؼداظحَ ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث.ارجتاظات در ؿّا

آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ىٍسؼ ةَ ىِارت ىفاُیو پایَ ای فٍاكری اظالغات در دةیؼاف قؼکث کٍٍغق در دكرق 

 قغق اؿث.

 ؼاف قغق اؿث.اىا ایً دكرق ُا ىٍسؼ ةَ ىِارت صفضات گـحؼدق در دةی

 (در پایاف ٌاىَ ظّد ةا غٍّاف ةؼرؿی آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةؼ 1384ىضيغی، ظـؼك )

 جِؼاف پؼداظحَ ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث. 10غيهکؼد دةیؼاف ىؼد دكرق ىحّؿعَ ٌظؼی ىٍعلَ 

ةّدق اؿث ك ُيچٍیً ایً دكرق ُای ىٍسؼ ةَ ىِارت ةؼگؽاری ایً دكرق ُا در ایساد داٌف ىفاُیو ةٍیادی در دةیؼاف ىّفق  -1

 یادگیؼی رایاٌَ قغق اؿث.

گػراٌغف ایً دكرق ُا در ایساد ىِارت كاژق پؼدازی در دةیؼاف ىؤدؼ ةّدق اؿث، كنی در ایساد ىِارت گـحؼدق در دةیؼاف ةؼای اٌساـ  -2

 كظایف ىضّنَ ىؤدؼ ٌتّدق اؿث.

 ساد ىِارت اؿحفادق از ایٍحؼٌث در زىیٍَ قغهی دةیؼاف ىؤدؼ ٌتّدق اؿث.ك ُيچٍیً گػراٌغف ایً دكرق ُا در ای -3

 (در جضلیلی ةا غٍّاف ةؼرؿی ك ىلایـَ ىیؽاف دؿحؼؿی ك اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك 1384ظّش کٍار، اصيغ :)

 ارجتاظات در ىیاف دةیؼاف ك داٌف آىّزاف ىلعع ىحّؿعَ قِؼ كو ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث.

 یؽاف دؿحؼؿی ةَ رایاٌَ ك ایٍحؼٌث در ىیاف دةیؼاف ك داٌف آىّزاف جفاكت ىػٍی داری كزّد ٌغارد.در زىیٍَ ى

 (َدر ةؼرؿی ك ىلایـَ راةعَ ةیً ىیؽاف اؿحفادق از 1384كهی زادق، راضی )ICT  ،ك رضایث قغهی گؼكُای ریاضی

 جسؼةی ك اٌـاٌی قِؼ ُيغاف ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث.

 ك رضایث قغهی ىػهياف جؼةیث ةغٌی گؼكق جسؼةی ٌیؽ راةعَ ىػٍاداری دیغق ىی قّد. ICTاز  ةیً ىیؽاف اؿحفادق -1

 ك رضایث قغهی ىػهياف جؼةیث ةغٌی گؼكق جسؼةی ٌیؽ راةعَ ىػٍاداری دیغق ىی قّد. ICTةیً ىیؽاف اؿحفادق از  -2

 ك رضایث قغهی ىػهياف جؼةیث ةغٌی گؼكق غهّـ اٌـاٌی راةعَ ای دیغق ٌيی قّد. ICTكنی ةیً ىیؽاف اؿحفادق از  -3

در گؼكُای آىّزقی ىػهياف جؼةیث ةغٌی راةعَ ىػٍاداری كزّد ٌغارد. ك ُيچٍیً  ICTدر كاكع ىی جّاف گفث ةیً ىیؽاف اؿحفادق از 

ةیً رضایث قغهی در گؼكق ُای آىّزقی ىػهياف جؼةیث ةغٌی راةعَ ىػٍاداری كزّد ٌغارد. گؼكق ُا از ٌظؼ ىغیؼاف رضایث قغهی ةا ُو جفاكت 

 ىػٍاداری ٌغارٌغ ك در یک ؿعش ىی ةاقٍغ.

كری اظالغات ك غيهکؼد ٌیؼكی اٌـاٌی جضلیلات زیادی صّرت گؼفحَ ك ٌحایر ىحفاكجی ٌیؽ ةػَ دؿػث آىػغق درةارق اؿحفادق از فً آ

ةؼرؿػی  ٌلػف  کحاةعاٌَ دیسیحانی رزٌث در جأىیً ٌیازُای اظالغاجی ك ُو چٍیً  (  ةػ1390َاؿػث. ةػؼای ٌيٌّػَ ؿػػادت ك غصػارق )

غهيی، ُغؼ از   پایگاق پؼداظحَ ك ٌحیسَ گؼفحٍغ کَ ةیكحؼ اغضای ُیأت یًا از جػییً ىیؽاف اؿحفادق اغضای ُیػأت  غهيی



 93-54، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 رزٌث اؿحفادق از قتکَ از آٌِا از ُكػحاد درصػغ  ك ةػیف اٌػغ  کؼدق اغالـ زـػحّزػّیاظالغات ظّد را کـب اظالغات جعصصی ك ركزآىغ

قتکَ ةؼآكردق ىیكّد. ىیاف ىیؽاف اؿحفادق گؼكق ُای ىعحهف  یػًا ظؼیػق  از اظالغػاجی  آٌِػا  ىیٍيایٍغ ك ىػحلغٌغ کَ ةیكػحؼ ٌیازُػای 

 داقػحَ اؿػث.  كزػّد  ىػٍػادار  ُیأت غهيی از قتکَ رزٌث جفاكت اغضای آىّزقی، ؿعش  جضصػیالت ك ىؼجتػَ  غهيی

ریاضی  یػادگیؼی درس  در ارجتاظػات  ك اظالغػات  کارةؼد فػً آكری ( در ىعانػِای ةَ ةؼرؿی جأدیؼ1389ضػاىٍی ك کػارداف )

ارجتاظات در جغییؼ ٌگؼش، جذتیث ك پایغاری  ك اظالغػات  فػً آكری پؼداظحِاٌغ. ٌحایر ةَ دؿث آىغق صاکی از آف ةّدق اؿث کَ کػارةؼد 

 ىعانب درؿی، ىِارت اؿحغالؿ ك كػغرت ظالكیػث ك در ٌِایث یادگیؼی فػاؿ درس ریاضی جأدیؼ دارد.   

( ةػَ ةؼرؿػی راةعػَ ةػیً ىیػؽاف اؿػحفادق از فػً آكری اظالغػات ك ارجتاظات ةا كیژگیِای زيػیث 1389ؿػهیياٌی ك ُيکػاراف ) 

قٍاظحی اغضای ُیأت غهيی داٌكػگاق فؼدكؿػی ىكػِغ پؼداظحػَ ك ٌكاف دادٌغ کَ زٍـیث در ىیؽاف اؿحفادق از فً آكری ك غيهکؼد افؼاد 

دق از رایاٌَ ك ٌؼىافؽارُا، ایٍحؼٌث ك ؿؼكیـِای ایٍحؼٌحی، ىیػؽاف اؿػحفادق از فػً آكری جأدیؼ داقحَ اؿث. ةَ ظّری کػِيیاٌگیً اؿحفا

ساـ اظالغػات ك ارجتاظػات در اٌسػاـ غيهکؼدُػای آىّزقػی زٌػاف ةیكػحؼ از ىػؼداف ك ىیػؽاف اؿػحفادق ازفً آكری اظالغات ك ارجتاظات در اٌ

 ػّدق اؿػث. غيهکؼدُػای پژكُكػی ىػؼداف ةیكػحؼ از زٌػاف ة

( ةَ ةؼرؿی راةعػَ ةػیً یػادگیؼی ؿػازىاٌی ك ةػَ کػارگیؼی فػً آكری ُػایارجتاظات ك اظالغات در 1387قؼیفی ك اؿالىیَ )

 داٌكگاق آزاد اؿالىی كاصػغ گؼىـػار پؼداظحػَ ك ٌكػاف دادٌػغ کػَ ةػیً دكىحغیؼ راةعَ ىـحلیو كزّد دارد.   

رؿی ٌلف فػً آكری اظالغػات ك ارجتاظػات در ةِتػّد فؼآیٍػغیادگیؼی در ىغارس اةحغایی ك ( ةَ ةؼ2010) 2ك گٍسانؽ 1ؿاٌسؼا

ىحّؿعَ پؼداظحَ ك ٌكاف دادٌغ کػَ گـػحؼش فػً آكری اظالغػات درآىّزش، ةَ ٌفع فؼآیٍػغ آىػّزش ك یػادگیؼی اؿػث ك ؿػِو فػً آكری 

ؿث ك فً آكری ةَ غٍػّاف ٌػّآكری ىضـػّب ىػیكػّد ك ةػؼایؼؿیغف ةَ اظالغػات در ةِتػّد فؼآیٍػغجغریؾ ك یادگیؼی در ىغارس ةاال

 ةاالجؼیً ؿعش فً آكری اظالغات یک ىغرؿَ، ٌػَ جٍِػا ةػَ ٌّؿػازی اةػؽار جکٍّنػّژیکی؛ةهکَ ةَ ایساد جغییؼ در ىغنِای جغریؾ ك ُو چٍیً

 ٌلف ىػهو ٌیاز اؿث.   

ات ك ارجتاظات در آىّزش ك پؼكرش  جؼکیػَ را ىعانػَ ك ىحغیؼُای گٌّاگٌّی ( جأدیؼات اؿحفادق از فً آكری اظالغ2010) 3جؽؿی

ٌظیؼ ؿانِای جغریؾ، زٍـػیث، ظػّؿ ىػغت اؿػحفادق از رایاٌػَ كایٍحؼٌث ك جّصیف ؿعش اظالغات ك فؼاكاٌػی اؿػحفادق از فػً آكری 

ف كؼار گؼفحَ اٌغ. ٌحایر ةَ دؿث آىغق ٌكاف دادق اؿث کَ اظالغػات ك ارجتاظػات در ىیػاٌيػهياف جؼةیث ةغٌی در ایً پژكُف ىّرد آزىّ

ىػهياف جؼةیث ةغٌیتَ ظّر ىػيّؿ از فً آكری اظالغػات ك ارجتاظػات اؿػحفادق ىػی کٍٍػغ ك ةیكػحؼیً کػارةؼد ىػهياف جؼةیث ةغٌی از فً 

ةػَ ظػّرکهی، ىػهياف جؼةیث ةغٌی، ٌگػؼش ىذتحػی آكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق از پـث انکحؼكٌیک ك كاژق پؼداز كرد ةػّدق اؿػث ك 

 ٌـػتث ةػَ اؿػحفادق از رایاٌػَ ك ایٍحؼٌػث داقػحَ  اٌػغ. 

( پژكُكی ةا غٍّاف ٌگػػؼش اؿحاداف ٌـتث ةَ فػً آكری ُػای ارجتاظػات ك اظالغػات: ىعانػػَ ىػّردیاؿحاداف 2006) 1آنتؼیٍػی 

آىّزش زةاف اٌگهیـػی در ؿّریَ اٌساـ دادق اؿث. ٌحایر پژكُف ةیاٌگؼ آف ةّدق اؿػث کػِاؿحاداف ٌگؼش ىذتحی در ىّرد ةَ کارگیؼی فً 

 ش داقػحَ اٌػغ . آكری  اظالغػات ك ارجتاظػات  در آىػّز

در کكّر ىا ٌیؽ چٍغ ؿانی اؿث کَ ایً کالؿِا ةؼگؽار ىی قّد. ك ُؼ ؿانَ جػغاد زیادی از ىلاظع ىعحهف جضصیهی در ایً کالؿِا 

پژكُكی ىػهياف  -قؼکث ىی کٍٍغ ك از اىکاٌات ایً کالؿِا اؿحفادق ىی کٍٍغ یکی از ُغفِای ایً کالؿِا ٌیؽ ةاال ةؼدف جّاٌایی آىّزقی

ةیث ةغٌی ةیاف ىی قّد. صاؿ ةؼرؿی ایً ىـأنَ کَ آیا ةؼگؽاری کالؿِای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات كاكػاً ةَ جؼ

پیكؼفث ىػهياف جؼةیث ةغٌی در صّزق کارةؼد کاىپیّجؼ ك ایٍحؼٌث ك جغییؼ ركقِای جغریؾ ك فػاؿ ٌيّدف ایً ركقِا کيک ٌيّدق اؿث یا 

 -گفث دكنث را اضافَ ٌيّدق اؿث، اىؼی ضؼكری اؿث. ةٍاةؼایً جضلیق صاضؼ ةَ ىلایـَ فػانیث ُای آىّزقیفلط ةار ُؽیٍَ ُای ٍُ

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش 

 اق  ىی پؼدازد.ٌغیغق در ایً دكرق ُا در ىلعع ىحّؿعَ قِؼ  کؼىاٌك

 

 عؤالْاي پضٍّؼ
 ایً پژكُف ةَ دٌتاؿ یافحً پاؿعی ةؼای ؿؤاؿ ُای زیؼ اؿث.

 عؤال اصلی

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای ضيً ظغىث فٍاكری  -آیا فػانیث ُای آىّزقی -1

 اظالغات ك ارجتاظات ىحفاكت اؿث؟

 عؤالْاي فزعی



 93-54، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ظؼاصی آىّزقی آیا ىػهياف جؼةیث  -2

 ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

در ارائَ جغریؾ ةیكحؼ آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات  -3

 از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةیكحؼ از ىػهياف  -4

 ی اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در فػانیث ُای ارزقیاةی از فٍاكر

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةیكحؼ از ىػهياف  -5

 جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در فػانیث ُای پژكُكی از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

 

 جاهعِ آهاري
زاىػَ ةَ کهیَ افؼادی اظالؽ ىی قّد کَ غيم جػيیو پػیؼی در ىّرد آٌِا صّرت ىی گیؼد. زاىػَ گؼكُی از افؼاد، در پژكُف، 

 (.1379اقیاء یا صّادث ُـحٍغ کَ صغاكم دارای یک صفث یا كیژگی ىكحؼؾ ُـحٍغ)دالكر، 

ىی ةاقغ. کَ 95-1394ؼىاٌكاق در ؿاؿ زاىػَ آىاری در پژكُف صاضؼ، قاىم کهیَ ی ىػهياف جؼةیث ةغٌی ىلعع ىحّؿعَ اؿحاف ک

 ٌفؼ ىی ةاقغ. 1600جػغاد کم ىػهياف جؼةیث ةغٌی ىلعع ىحّؿعَ 

 

 حجن ًوًَِ ٍ رٍػ ًوًَِ گيزي
چّف صسو یا اٌغازق ی زاىػَ جضلیلی ةؽرگ اؿث، ةٍاةؼایً اٌغازق گیؼی كیژگی ىّرد پژكُف ةؼای جک جک افؼاد یا غٍاصؼ غیؼ 

ىػيّؿ اٌغازق گیؼی كیژگی ُای ىّرد ٌظؼ پژكُف ةؼای جک جک اغضاء زاىػَ ضؼكری ٌیـث. ةهکَ کافی  ىيکً اؿث، ظّقتعحاٌَ ةَ ظّر

 اؿث ٌيٌَّ ای از زاىػَ اٌحعاب ك اٌغازق گیؼی قّد. ك ةؼ اؿاس یافحَ ُای صاصم از ٌيٌَّ ایً ٌحایر ةَ کم زاىػَ جػيیو دادق قّد)دالكر،

1379.) 

ٌفؼ از ىػهياف  120ت ظّقَ ای چٍغ ىؼصهَ ای ىی ةاقغ. صسو ٌيٌَّ در ایً پژكُف ركش ٌيٌَّ گیؼی در ایً پژكُف ةَ صّر

ٌفؼ دكرق آىّزش  30ٌفؼ زف ىی ةاقٍغ. کَ از ُؼ دك گؼكق زٍـی  60ٌفؼ ىؼد ك  60جؼةیث ةغٌی ىلعع ىحّؿعَ ىی ةاقٍغ کَ از ةیً آٌِا 

 یً دكرق قؼکث ٌکؼدق اٌغ.ٌفؼ در ا 30ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات را گػراٌغق اٌغ ك 

 

 ٍ آهَسػ ًذیذُ ICT(:تعذاد هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ دیذُ در دٍرُ ّاي آهَسػ ضوي خذهت 1جذٍل ؽوارُ)

 فؼاكاٌی درصغ
 آىّزش ٌغیغق ضيً ظغىث

ICT 

آىّزش دیغق ضيً 

 ICT ظغىث
 زٍـیث

 ىؼد 30 30 60 50

 زف 30 30 60 50

 کم 60 60 120 100

 

 دادُ ّاابشار گزدآٍري 
 اةؽار اٌغازق گیؼی در ایً پژكُف پؼؿكٍاىَ ىضلق ؿاظحَ ةّد 

 -ةعف ىسؽا ةّدق اؿث کَ ةعف اكؿ آف ىؼةّط ةَ كیژگی ُای فؼدی پاؿعگّ  ) زٍـیث، گؼكق آىّزقی 6ایً پؼؿكٍاىَ قاىم 

 ؿاةلَ جغریؾ، ىِارت ُای آىّزقی فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات( ىی ةاقغ

-8جا ىی ةاقغ یػٍی از ؿؤاؿ  8َ ظؼاصی فػانیث ُای آىّزقی ك درؿی ىی قّد ك جػغاد ؿؤاالت ایً ةعف ك ةعف دكـ: ىؼةّط ة  -

 ىؼةّط ةَ ایً ةعف اؿث.  1

 را در ةؼی ىی گیؼد. 9جا  24ةعف ؿّـ پؼؿكٍاىَ ىؼةّط ةَ ازؼای فػانیث ُای آىّزقی ك درؿی ىی قّد ك ؿؤاالت   -

 ةؼ ةؼرؿی ایً ةعف از پؼؿكٍاىَ ىی پؼدازد. 25-31ُای ارزقیاةی ىی قّد ك ؿؤاالت ةعف چِارـ پؼؿكٍاىَ ىؼةّط ةَ فػانیث  -

 پؼؿكٍاىَ ىؼةّط ةَ ایً ةعف ىی قّد. 32-41ةعف پٍسو ایً پؼؿكٍاىَ ةَ فػانیث ُای پژكُكی ىؼةّط ىی قّد ك ؿؤاالت  -

ؼفحَ قغق کَ آٌِا ىی جّاٌٍغ ٌظؼات کهی ظّد را ك در پایاف پؼؿكٍاىَ ٌیؽ یک ؿؤاؿ ةاز پاؿط ةؼای ىػهياف جؼةیث ةغٌی در ٌظؼ گ -

 ةیاف ٌيایٍغ. 
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ؿؤاؿ ىی ةاقغ ك در ىلاةم ُؼ ؿؤاؿ گؽیٍَ ُای ظیهی زیاد، زیاد،  41ایً پؼؿكٍاىَ ةا ظیف نیکؼت جٍظیو قغق اؿث ك دارای 

ٌظؼ ظّد را رازع ةَ ؿؤاؿ ىؼةّط ةا ىحّؿط، کو، ظیهی کو، ك اصالً جٍظیو قغق اؿث ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی ةایغ پؾ از ظّاٌغف ُؼ ؿؤاؿ 

 اٌحعاب یکی از گؽیٍَ ُا اغالـ ٌيایٍغ؟ 

 

 پایایی ٍ رٍایی ابشار اًذاسُ گيزي
ىلصّد از اغحتار یک كؿیهَ اٌغازق گیؼی ایً اؿث کَ اگؼ ظصیصَ ىّرد ؿٍسف را ةا ُياف كؿیهَ ك یا كؿیهَ ای ىكاةَ ك كاةم 

 (.1380اٌغازق گیؼی کٍیو. ٌحایر صاصهَ جا چَ صغ ىكاةَ، دكیق ك كاةم اغحياد اؿث)ُّىً، ىلایـَ ةا آف جضث قؼایط ىكاةَ دكةارق 

 ةّدق اؿث. 98/0ةؼاةؼ ةا  ةؼای جػییً پایایی کم پؼؿكٍاىَ جضلیق از ركش انفای کؼٌتاخ اؿحفادق قغق اؿث. کَ 

 اؿحفادق قغق اؿث. SPSS) ةؼای ىضاؿتَ ضؼیب آنفای کؼاٌتاخ از ٌؼـ افؽار  

 

 (: ضزیب پایایی بزاي بخؾْاي هختلف پزعؾٌاه2ِجذٍل ؽوارُ)

 ظؼاصی ازؼایی)ارائَ( ارزقیاةی پژكُف کم

98/0 94/0 91/0 96/0 94/0 

 

ىلصّد از ركایی آف اؿث کَ كؿیهَ ی اٌغازق گیؼی ةَ كاكع ةحّاٌغ ظصیصَ ىّرد ٌظؼ را اٌغازق ةگیؼد. ٌَ ظصیصَ دیگؼ را ىلصّد ك 

 (.1380ىاُیث پؼؿكٍاىَ فلط از راق ىعانػَ ك ةؼرؿی ركائی آف ىػهّـ ىی گؼدد)ُّىً، 

 ةؼای ةَ دؿث آكردف ركائی پؼؿكٍاىَ از ٌظؼات اؿحاد راٍُيا ك ىكاكر ك چٍغ جً دیگؼ از اؿاجیغ غهّـ جؼةیحی اؿحفادق قغق اؿث.

 

 رٍػ اجزاي تحقيق
قی، ةَ  اؿحاف کؼىاٌكاق ةَ غٍّاف ىضم اٌساـ جضلیق ىؼازػَ ك از  دك  ىٍعلَ ىضلق پؾ از آىادق ؿازی پؼؿكٍاىَ فػانیث ُای آىّز

دةیؼؿحاف  10دةیؼؿحاف پـؼاٌَ ك  10آىّزش ك پؼكرش کؼىاٌكاق، جػغاد کم دةیؼؿحاف ُای دظحؼاٌَ ك پـؼاٌَ را اٌحعاب ك از ةیً آٌِا جػغاد 

دةیؼؿحاف پـؼاٌَ ك ؿپؾ  5دةیؼؿحاف دظحؼاٌَ ك  5دةیؼؿحاف،  10علَ دظحؼاٌَ از ةیً دك ىٍعلَ آىّزش ك پؼكرش اٌحعاب قغٌغ.  از ُؼىٍ

ةا ىؼازػَ ةَ ایً دةیؼؿحاف ُا ك دادف جّضیضاجی ةؼای دةیؼاف ىغارس در ىّرد پؼؿكٍاىَ، پؼؿكٍاىَ ةیً دةیؼاف جّزیع قغ. الزـ ةَ ذکؼ 

دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك  اؿث کَ از ةیً دةیؼاف ایً دةیؼؿحاف ُا ؿػی ىی قغ ُو دةیؼاف  قؼکث کٍٍغق در

ارجتاظات ك ُو دةیؼاٌی کَ در ایً دكرق ُا قؼکث ٌکؼدق ةّدٌغ اٌحعاب قٌّغ. ؿپؾ پؼؿكٍاىَ ةػغ از پاؿعگّیی جّؿط دةیؼاف دك گؼكق زيع 

 آكری ك ٌيؼق گػاری قغ.

 

 ؽيَُ تجشیِ ٍ تحليل دادُ ّا
 Tز آىار جّصیفی)زغاكؿ فؼاكاٌی، درصغ فؼاكاٌی، ك ٌيّدار( ك آىار اؿحٍتاظی) آزىّفدر ایً پژكُف ةؼای جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا ا

 گؼكق ىـحلم ( ةؼای ىضاؿتَ ؿعش ةا ىػٍا ةّدف فؼاكاٌی پاؿط ُای دریافث قغق اؿحفادق قغق اؿث.

 

 هقذهِ
دادق ُای  ةَ دؿث آىغق از فصم چِارـ در ُؼ جضلیلی ةَ جسؽیَ ك جضهیم دادق ُا ةَ دؿث آىغق اظحصاص دارد. در ایً فصم 

 اةؽارُای اٌغازق گیؼی ةا اؿحفادق از آزىّف جسؽیَ ك جضهیم ك از آٌِا جّصیف ىعحصؼی ارائَ قغق اؿث.

 

 تجشیِ ٍ تحليل تَصيفی دادُ ّاي تحقيق

 جٌغيت آسهَدًی ّا -1
قغق اؿث. چٍاٌچَ در زغكؿ ىكاُغق فؼاكاٌی ك درصغ آزىّدٌی ُای پژكُف ةَ جفکیک زٍـیث آٌِا ارائَ  4-1در زغاكؿ ك ٌيّدار 

 ٌفؼ آٌِا زف ىی ةاقٍغ. 60ٌفؼ آٌِا ىؼد ك  60ٌفؼ ىی ةاقٍغ کَ  120ىی قّد. آزىّدٌی ُای پژكُف 
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 (: فزاٍاًی ٍ درصذ فزاٍاًی ٍ جٌغيت آسهَدًی ّا4-1جذٍل)

 زٍـیث فؼاكاٌی  درصغ

 ىؼد  60 50

 زف 60 50

 کم 120 100

 

 گزٍُ ّاي آهَسؽی -2
فؼاكاٌی ك درصغ آزىّدٌی ُای پژكُف ةَ جفکیک گؼكُِای آىّزقی آٌِا ارائَ قغق اؿث. چٍاٌچَ در  4-2در زغكؿ ك ٌيّدار قيارق 

درصغ از آزىّدٌی ُا در گؼكق  8/65درصغ گؼكق جسؼةی ك  7/11درصغ آزىّدٌی ُا در گؼكق ریاضی ك  5/22زغكؿ ىكاُغق ىی قّد ةَ جؼجیب 

 غهّـ اٌـاٌی ةّدق اٌغ. 

 

 (: فزاٍاًی ٍ درصذ فزاٍاًی گزٍُ ّاي آهَسؽی آسهَدًی ّا4-2جذٍل)

 گؼكق ُای آىّزقی فؼاكاٌی درصغ

 ریاضی فیؽیک 27 5/22

 غهّـ جسؼةی 14 7/11

 غهّـ اٌـاٌی 79 8/65

 کم 120 100

 

 عابقِ تذریظ آسهَدًی ّا -3

پژكُف ةَ جفکیک ؿاةلَ جغریؾ آٌِا ارائَ قغق اؿث. چٍاٌچَ فؼاكاٌی ك درصغ فؼاكاٌی آزىّدٌی ُای  4-3در زغكؿ ك ٌيّدار قيارق 

 درصغ کيحؼیً ؿاةلَ جغریؾ را داقحَ اٌغ. 27درصغ ةاالجؼیً ؿاةلَ جغریؾ را داقحَ اٌغ ك  11در زغكؿ ىكاُغق ىی قّد. ةَ جؼجیب 

 

 (: فزاٍاًی ٍ درصذ فزاٍاًی عابقِ تذریظ آسهَدًی ّا4-3جذٍل)

 ؿاةلَ جغریؾ فؼاكاٌی درصغ

27 7 5-1 

20 13 10-6 

22 30 15-11 

22 28 20-16  

7 23 26-11 

 ك ةاالجؼ 26 19 11

 کم 120 100

 

 دٍرُ آهَسػ فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات  -4
 (: تعذاد دٍرُ ّاي گذراًذُ ؽذُ آهَسػ فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات بز حغب پاعخ آسهَدًی ّا4-4جذٍل)

 جػغاد پاؿعگّیاف
 دكرق ُا

 فؼاكاٌی درصغ

 ىفاُیو پایَ اظالغات ك ارجتاظات 60 5/52

 (Windowsةَ کارگیؼی رایاٌَ ك ىغیؼیث فایهِا) 58 55

 (wordكاژق پؼدازی) 59 8/55

 (Excelصفضات گـحؼدق) 54 45

 (Acssessپایگاق دادق ُا) 35 2/29
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 (Power pointارائَ ىعانب) 49 8/40

 (Internet)فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات 46 3/38

 کم 120 100

 

( فؼاكاٌی ك درصغ آزىّدٌی ُا پژكُف ةَ جفکیک دكرق ُای آىّزقی فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ارائَ 4-4در زغكؿ ك ٌيّدار قيارق)

دادق ُا ةَ از آزىّدٌی ُا در پایگاق  2/29( ك wordاز آزىّدٌی ُا در دكرق كاژق پؼدازی) 8/55قغق اؿث. چٍاٌچَ در زغكؿ ىكاُغق ىی قّد. 

 جؼجیب ةیكحؼیً ك کيحؼیً ىِارت را داقحَ اٌغ.

 

 تا چِ هيشاى در اعتفادُ اس ًزم افشارّاي رایاًِ اي تبحز ٍ هْارت داریذ؟ -5
 

(: هقایغِ هيشاى هْارت هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ دیذُ در دٍرّاي فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات ٍ هعلواى تزبيت 5-5جذٍل)

 ادُ اس ًزم افشارّاي رایاًِ ايبذًی آهَسػ در اعتف

 ىیاٌگیً جػغاد گؼكق ُا
اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد
 كاریاٌؾ

ظعای اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد

T   َىضاؿت

 قغق

 06/0 68/0 46/0 9/2 60 آىّزش دیغق
55/0 

 39/0 73/1 3 2/2 60 آىّزش ٌغیغق

 

612010
981050

118

// 

//











t

t

df

 
 

ىی ةاقغ.  118ك ةا درزَ آزادی  05/0( در ؿعش اظيیٍاف 98/1زغكؿ ) T( کّچکحؼ از 55/0ىضاؿتَ قغق )  Tةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

ةٍاةؼایً ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 فادق از ٌؼـ افؽارُای رایاٌَ جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغارد.آىّزش ٌغیغق در ایً دكرق ُا در ىیؽاف جتضؼ ةؼای اؿح

 

 عؤال اصلی پضٍّؼ
پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك  -آیا جفاكجی ةیً فػانیث ُای آىّزقی 

 ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق كزّد دارد؟

 

پضٍّؾی هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ دیذُ در دٍرُ ّاي آهَسػ ضوي خذهت  -آهَسؽی(: هقایغِ فعاليت ّاي 4-6جذٍل )

 اطالعات ٍ ارتباطات ٍ هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ ًذیذُ

 ىیاٌگیً جػغاد گؼكق ُا
اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد
 كاریاٌؾ

ظعای اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد

T   َىضاؿت

 قغق

 16/216 93/40 26/1675 2/62 60 آىّزش دیغق
33/1 

 95/249 40/43 05/1883 7/51 60 آىّزش ٌغیغق

 

612010
981050

118

//

// 

 









t

t

df

 



 93-54، ص6991،بهار 9رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ىی ةاقغ.  118ك ةا درزَ آزادی 05/0( در ؿعش اظيیٍاف 98/1زغكؿ ) T( کّچکحؼ از 33/1ىضاؿتَ قغق )  Tةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك  -ةٍاةؼایً ةیً فػانیث ُای آىّزقی

 ارد.ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در ایً دكرق ُا ُیچ جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغ

 

 ؼعؤالْاي فزعی پضٍّ
آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش در دكرق ُای فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ظؼاصی فػانیث ُای آىّزقی ةیكحؼ از ىػهياف  -1

 جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

 
بذًی آهَسػ دیذُ ٍ آهَسػ ًذیذُ اس فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات در طزاحی (: هقایغِ هيشاى اعتفادُ هعلواى تزبيت 4-7جذٍل )

 آهَسؽی

 ىیاٌگیً جػغاد گؼكق ُا
اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد
 كاریاٌؾ

ظعای اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد

T   َىضاؿت

 قغق

 06/11 25/9 68/85 7/11 60 آىّزش دیغق
43/0 

 78/9 70/8 71/75 05/11 60 آىّزش ٌغیغق

 

612010
981050

118

// 

/ /











t

t

df

                                                                                                     
 

ىی ةاقغ.  118ك ةا درزَ آزادی 05/0( در ؿعش اظيیٍاف 98/1زغكؿ ) T( کّچکحؼ از 43/0ىضاؿتَ قغق )  Tةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

ةٍاةؼایً ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 آىّزش ٌغیغق در ایً دكرق ُا در ظؼاصی آىّزقی جفاكت ىػٍی داری كزّد ٌغارد.

ػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات كارجتاظات ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث آیا ى -2

 ةغٌی آىّزش ٌغیغق در ارائَ جغریؾ از فٍاكری اظالغات كارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ.

 
س  فٌاٍري اطالعات ٍ ارتباطات در ارائِ (: هقایغِ هيشاى اعتفادُ هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ دیذُ ٍ آهَسػ ًذیذُ ا4-8جذٍل)

 تذریظ

 ىیاٌگیً جػغاد گؼكق ُا
اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد
 كاریاٌؾ

ظعای اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد

T   َىضاؿت

 قغق

 93/42 16/18 330 5/22 60 آىّزش دیغق
37/0 

 95/48 47/19 90/378 8/23 60 آىّزش ٌغیغق

 

 

 

 

 

ىی ةاقغ.  118ك ةا درزَ آزادی 05/0( در ؿعش اظيیٍاف 98/1زغكؿ ) T( کّچکحؼ از 37/0ىضاؿتَ قغق )  Tةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

ةٍاةؼایً ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 آىّزش ٌغیغق در ایً دكرق ُا در ارائَ جغریؾ جفاكت ىػٍی داری كزّد ٌغارد.
هياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دركق ُای آىّزقی ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ارزقیاةی فػانیث ُای آیا ىػ -3

 آىّزقی ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق  ىی کٍٍغ.
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یذُ ٍ هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ ًذیذُ اس  فٌاٍري اطالعات ٍ (: هقایغِ هيشاى اعتفادُ هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ د4-9جذٍل)

 ارتباطات در ارسؽيابی فعاليت ّاي آهَسؽی

 ىیاٌگیً جػغاد گؼكق ُا
اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد
 كاریاٌؾ

ظعای اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد

T   َىضاؿت

 قغق

 72/8 22/8 61/67 1/10 60 آىّزش دیغق
15/0 

 53/9 59/8 87/73 8/9 60 آىّزش ٌغیغق

 

  

 

 

 

 

ىی ةاقغ.  118ك ةا درزَ آزادی  05/0( در ؿعش اظيیٍاف98/1زغكؿ ) T( کّچکحؼ از 15/0ىضاؿتَ قغق )  Tةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

ةٍاةؼایً ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 آىّزش ٌغیغق در ارزقیاةی فػانیث ُای آىّزقی جفاكت ىػٍی داری كزّد ٌغارد.

فػانیث ُای پژكُكی ك  ٍاكری اظالغات ك ارجتاظات درهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  فآیا ىػ -4

 ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

 
علواى تزبيت بذًی آهَسػ ًذیذُ اس  فٌاٍري اطالعات ٍ (: هقایغِ هيشاى اعتفادُ هعلواى تزبيت بذًی آهَسػ دیذُ ٍ ه4-11جذٍل)

 ارتباطات در فعاليت ّاي پضٍّؾی

 ىیاٌگیً جػغاد گؼكق ُا
اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد
 كاریاٌؾ

ظعای اٌضؼاؼ 

 اؿحاٌغارد

T   َىضاؿت

 قغق

 46/21 89/12 08/166 2/14 60 آىّزش دیغق
40/0 

 0/18 80/11 33/139 1/15 60 آىّزش ٌغیغق

 

 

 

 

 

ىی ةاقغ.  118ك ةا درزَ آزادی   05/0( در ؿعش اظيیٍاف 98/1زغكؿ ) T( کّچکحؼ از 40/0ىضاؿتَ قغق )  Tةا جّزَ ةَ ایٍکَ 

ةٍاةؼایً ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 آىّزش ٌغیغق در ایً دكرق ُا در فػانیث ُای پژكُكی جفاكت ىػٍی داری كزّد ٌغارد.

 

 عؤال اصلی
پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای آىّزش  -آیا فػانیث ُای آىّزقی

 ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ىحلاكت اؿث؟ 

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی  -( کَ ةَ ةؼرؿی ك جضهیم ایً ؿؤاؿ پؼداظحَ ةیً فػانیث ُای آىّزقی4-6ةؼ اؿاس ٌحایر زغكؿ)

 آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق راةعَ ىػٍاداری كزّد ٌغارد.
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 عؤال ّاي فزعی
آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ظؼاصی آىّزقی ةیكحؼ  -1

 ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات 

( ٌحایر پؼؿكِا 4-7پؼؿكٍاىَ ةَ ةؼرؿی ایً ؿؤاؿ پؼداظحَ ك آف را ةؼرؿی ٌيّدق اؿث. ك ةؼ اؿاس ٌحایر      زغكؿ ) 1-8از ؿؤاؿ 

جِیَ ظؼح درس  را ةؼرؿی ٌيّدق ك ُیچ راةعَ ىػٍاداری ةیً گػراٌغف دكرق ُای آىّزش ك اؿحفادق از رایاٌَ ةؼای جِیَ ةؼٌاىَ ُای آىّزقی،

 كتم از كركد ةَ کالس، جِیَ اؿالیغُای پاكرپّیٍث، اؿحفادق از فایم ُای صّجی ك جصّیؼی ك جػاىم ةا داٌف آىّزاف ةا اؿحفادق از اىکاٌات

ىی جّاف گفث  ایٍحؼٌحی ك جِیَ ىّاد درؿی ك جكّیق داٌف آىّزاف ةؼای اؿحفادق از رایاٌَ ك ایٍحؼٌث كزّد ٌغارد. ك ةؼ اؿاس ٌحایر ایً زغكؿ:

ُیچ گٌَّ جفاكجی ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 آىّزش ٌغیغق در اؿحفادق از رایاٌَ ك ایٍحؼٌث ةؼای ظؼاصی آىّزقی كزّد ٌغارد.

ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ارائَ جغریؾ ةیكحؼ از آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش  -2

 ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

( ٌحایر ایً پؼؿف ُا را جضهیم کؼدق ك ةؼ 4-8(پؼؿكٍاىَ ةَ ةؼرؿی ایً ؿؤاؿ ىی پؼدازد ك ةؼ اؿاس زغكؿ ) 24جا  9از ؿؤاؿ) 

جضهیم ُا ُیچ راةعَ ىػٍاداری ةیً گػراٌغف دكرق آىّزقی ك اؿحفادق از رایاٌَ ك ایٍحؼٌث ةؼای اٌساـ فػانیث ُای آىّزقی ك درؿی  اؿاس ایً

ك اٌساـ جکانیف درؿی ك اؿحفادق از ٌؼـ افؽارُای آىّزقی  Wordك اؿحفادق از ؿی دی ُای آىّزقی ةؼای ارائَ ىعانب، ك اؿحفادق از ىضیط 

دةیؼؿحاف ك اؿحفادق از قتکَ ایٍحؼٌث ةؼای جِیَ اظالغات ىّرد ٌیاز کالس ك ارجتاط ةا ىغارس داظم ك ظارج کكّر ك اؿحفادق  ةؼای جغریؾ در

 از  چٍغ رؿاٌَ ای ُا كزّد ٌغارد.

ٍاكری ك ةؼ اؿاس ایً ٌحایر ىی جّاف گفث ُیچ گٌَّ جفاكجی ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در اؿحفادق از ف

 اظالغات ك ارجتاظات ةؼای ارائَ جغریؾ كزّد ٌغارد.

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در فػانیث ُای ارزقیاةی  -3

 ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

(کَ ةَ جضهیم ٌحایر زّاب ُای ایً 4-9(پؼؿكٍاىَ ةَ ةؼرؿی ایً ؿؤاؿ ىی پؼدازد. ك ةؼ اؿاس ٌحایر زغكؿ ) 31 -25ت) ؿّاال

ؿؤاالت پؼداظحَ اؿث. راةعَ ىػٍاداری ةیً گػراٌغف دكرق آىّزش فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك اؿحفادق از رایاٌَ ةؼای جِیَ ؿؤاؿ ُای 

ا ك جصضیش اكراؽ ك پاؿط ةَ ؿؤاالت غهيی ك آىّزش از ظؼیق ایٍحؼٌث ك دادف ةازظّرد ةَ ٌحایر ارزقیاةی از آزىّف ُا ك ظؼاصی ایً ؿؤاؿ ُ

 ظؼیق ایيیم كزّد ٌغارد.

ةٍاةؼایً ك ةؼ اؿاس ایً ؿؤاالت ىی جّاف گفث جفاكجی ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در اؿحفادق از فٍاكری 

 ةؼای اٌساـ فػانیث ارزقیاةی كزّد ٌغارد. اظالغات ك ارجتاظات

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در جِیَ پژكُف ُای    -4

 ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

( ىؼةّط ةَ جضهیم ایً ؿؤاؿ ُا  4 -10ةّط ةَ ایً ؿؤاؿ ىؼةّط ةَ ایً ؿؤاؿ ىی ةاقغ ك زغكؿ ُای )( پؼؿكٍاىَ ىؼ35-41ؿؤاالت)

ىی ةاقغ ةؼ اؿاس ٌحایسی کَ از جضهیم ایً زغاكؿ ةَ دؿث آىغق، ٌحیسَ    ىی گیؼیو کَ ُیچ راةعَ ىػٍاداری ةیً گػراٌغف دكرق آىّزقی 

ك ایٍحؼٌث ةؼای جِیَ ىلاالت غهيی، جتغیم ىغارس ةَ ىضیط پژكُكی ك اؿحفادق غهيی از  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك اؿحفادق از رایاٌَ

 ایٍحؼٌث ةؼای قؼکث در کٍفؼاٌؾ ُای داظهی ك ظارزی در  اىؼ پژكُف كزّد ٌغارد.

فػانیث ُای  ك ُیچ جفاكجی ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك ٌغیغق در اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةؼای اٌساـ

 پژكُكی كزّد ٌغارد.

پژكُكی ىػهياف  -ك در ىسيّع از جضهیم جياـ ؿؤاالت ةَ ایً ٌحیسَ ىی رؿیو کَ جفاكت ىػٍاداری ةیً فػانیث ُای   آىّزقی

 جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق كزّد ٌغارد.

 ىلغىَ

در ةعف پٍسو: کَ ةَ آف  ةضخ ك ٌحیسَ گیؼی ىی گّیٍغ یافحَ ُا ك ٌحایر جضلیق جتییً ك جفـیؼ ىی قٌّغ ك ةا ادةیات ىؼةّط ةَ 

ىّضّع پژكُف، یػٍی ؿّاةق ٌظؼی ك جسؼةی آف پیٌّغ ىی یاةغ ك ةَ ؿعً دیگؼ در ةعف ةضخ کم پؼؿكٍاىَ را ُو پیٌّغ ىی دُغ)ؿیف، 

1375.) 

ی قغق اؿث ٌحایر ةَ دؿث آىغق در فصم چِارـ را ةا فصم ؿّاةق پژكُكی ذکؼ قغق ك در فصم دكـ ىلایـَ قّد ك در ایً فصم ؿػ

 در پایاف، پیكٍِاداجی زِث ةاالةؼدف کیفیث آىّزقی ك پژكُف ُای آیٍغق ارائَ گؼدد. 
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 خالصِ یافتِ ّاي تحقيق
 ICTةؼ اؿاس ةؼٌاىَ ریؽی ُای زغیغ در ؿعش كزارت آىّزش ك پؼكرش، از چٍغی پیف ةؼٌاىَ ای جضث غٍّاف آىّزش ىِارت ُای 

 ةؼای ىػهياف جؼةیث ةغٌی کكّر ةَ ازؼا گػاقحَ قغق اؿث.

یث       ىِارت ُای آٌاف ُغؼ غيغق ایً ةؼٌاىَ آقٍایی ىػهياف جؼةیث ةغٌی ةا فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ُيچٍیً ایساد یا جلّ

در ةکارگیؼی ایً فٍاكری در فؼایٍغ یاددُی ك یادگیؼی در دةیؼؿحاف ُای کكّر ىی ةاقغ.  از آٌسا کَ ازؼای صضیش ك ىٍاؿب ایً ةؼٌاىَ در 

 اؿحاٌِا  ىّزب جلّیث ك ةَ کارگیؼی ایً فٍاكری ىیاف دةیؼاف ىحّؿعَ ظّاُغ قغ.

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق فٍاكری اظالغات ك  -انیث ُای آىّزقیةٍاةؼایً پژكُكی ةا غٍّاف ىلایـَ فػ

ةؼای ازؼای ُؼ چَ ةِحؼ ایً ةؼٌاىَ در ؿعش دةیؼاف ىحّؿعَ  94-95ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در دكرق ىحّؿعَ ؿاؿ 

 قِؼکؼىاٌكاق ازؼا گؼدیغ.

 ایً پژكُف ىعؼح گؼدیغ. ؿؤاالت زیؼ ةَ غٍّاف ؿؤاؿ ُای اؿاؿی

 

 عؤال اصلی

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث  -آیا ةیً فػانیث ُای آىّزقی -1

 ةغٌی آىّزش ٌغیغق جفاكت كزّد دارد؟

 

 عؤاالت فزعی

ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در ظؼاصی آىّزقی ةیكحؼ از  -1

 ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ.

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در ارائَ جغریؾ ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات  -2

 اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

ارزقیاةی ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در فػانیث ُای  -3

 ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث  -4

 ت ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟ةغٌی آىّزش ٌغیغق در فػانیث ُای پژكُكی از فٍاكری اظالغا

ؿؤاؿ ةا ظیف نیکؼت ةَ كؿیهَ ىضلق جِیَ ك ركایی ك پایایی آف اصؼاز گؼدیغ. آٌگاق پؼؿكٍاىَ ىضلق  41ؿپؾ پؼؿكٍاىَ صاكی 

ىـحلم (   tؿاظحَ ةیً اغضای گؼكق ٌيٌَّ جّزیع گؼدیغ. پؾ از گؼدآكری پؼؿكٍاىَ دادق ُا ةا اؿحفادق از آىار جّصیفی ك اؿحٍتاظی )آزىّف 

ىعؼح قغ. در ایً فصم ضيً ىؼكر ٌحایر ةَ  4جّؿط ظّد ىضلق ىّرد جسؽیَ ك جضهیم كؼار گؼفث. کَ ٌحایر ایً جسؽیَ ك جضهیم در فصم 

 افدؿث آىغق در ىّرد یافحَ ُای جضلیق ك ةضخ در ىّرد ٌحایر ك ارجتاط ایً یافحَ ُا ةا ؿایؼ پژكُف ُا ىّرد ةؼرؿی كؼار   ىی گیؼد. در پای

 ىضغكدیحِا ك پیكٍِاداجی زِث کارةؼدی کؼدف یافحَ ُا ىعؼح ىی گؼدد.

 

 ًتایج حاصل اس تحقيق

 عؤال اصلی 
پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف  -آیا ةیً فػانیث ُای آىّزقی -1

 جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق جفاكت كزّد دارد؟

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش  -ٌحایر صاصم از یافحَ ُای ؿؤاؿ پژكُف ٌكاف ىی دُغ کَ: جفاكجی ةیً فػانیث ُای آىّزقی

 دیغق ك آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات كزّد ٌغارد. 

 

 عؤاالت فزعی

ّزقی ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در ظؼاصی آى - 1

 اظالغات ك ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟
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پژكُف ٌكاف ىی دُغ جفاكت ىػٍاداری ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش  1ٌحایر صاصم از یافحَ ُای ؿؤاؿ قيارق 

 ظؼاصی آىّزقی دیغق ٌيی قّد.  ٌغیغق در زىیٍَ اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات زِث

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در ارائَ جغریؾ ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات  -2

 اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

در دكرق ُای فٍاكری  پژكُف ٌكاف ىی دُغ کَ: ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق 2ٌحایر صاصم از یافحَ ُای ؿؤاؿ قيارق 

اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در زىیٍَ اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةؼای ارائَ جغریؾ جفاكت 

 ىػٍاداری كزّد ٌغارد.

غق از فٍاكری اظالغات ك آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در فػانیث ُای ارزقیاةی ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغی -3

 ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

پژكُف ٌكاف ىی دُغ کَ: ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزش  3ٌحایر صاصم از یافحَ ُای ؿؤاؿ قيارق 

غات ك ارجتاظات زِث اٌساـ ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در زىیٍَ اؿحفادق از فٍاكری اظال

 فػانیث ُای ارزقیاةی جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغارد.

آیا ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در فػانیث ُای پژكُكی ةیكحؼ از ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق از فٍاكری اظالغات ك  -4

 ارجتاظات اؿحفادق ىی کٍٍغ؟

ىی دُغ کَ: ةیً ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق در دكرق ُای آىّزقی ضيً  پژكُف ٌكاف 4ٌحایر صاصم از یافحَ ُای ؿؤاؿ 

ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش ٌغیغق در اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات زِث  فػانیث ُای 

 پژكُكی جفاكت ىػٍی داری كزّد ٌغارد.

پژكُكی  -آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات را در افؽایف فػانیحِای آىّزقیةَ ظّر ظالصَ پژكُف صاضؼ جأدیؼ 

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی قؼکث  -ىػهياف جؼةیث ةغٌی را رد کٍٍغ ك ٌكاف ىی دُغ کَ ایً دكرق ُا جأدیؼی ةؼ فػانیث ُای آىّزقی

 کٍٍغق ٌغاقحَ اؿث.

 

 هقایغِ ًتایج تحقيق با تحقيقات قبلی
(: ظاٌو گّدرزی ةا غٍّاف ةؼرؿی جأدیؼ دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات 1384یلی کَ در ؿاؿ)در جضل

(ICT در ىِارجِای قغهی از دیغگاق ىػهياف جؼةیث ةغٌی ىلعع ىحّؿعَ اؿحاف نؼؿحاف اٌساـ دادٌغ. ك جا صغكدی ةَ جضلیق صاضؼ ٌؽدیک )

 جضلیق را ایً گٌَّ ىلایـَ کؼد.اؿث. ىی جّاف ٌحایر ایً دك 

 

 در قغوت عؤال اصلی -
جضلیق كتهی جأدیؼ دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةؼ ىِارت ُای آىّزقی رد قغق كنی فػانیث ُای 

 پژكُكی جأییغ قغق اؿث.

 -ت ةؼ ُؼ دك ٌّع   فػانیث ُای آىّزقیكنی در جضلیق صاضؼ جأدیؼ دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظا

 پژكُكی رد قغق اؿث.

 

 در قغوت عؤالْاي فزعی -
 در ىّرد ؿَ ؿؤاؿ اكؿ یػٍی:

( ةؼ ىِارت ُای ظؼاصی ارائَ ك ارزقیاةی، ُؼ ICTجأدیؼ دكرق ُای آىّزقی ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ارجتاظات)

 جأییغ جأدیؼ ایً دكرق ُا ةؼ ىِارت ُای ظؼاصی، ارائَ ك ارزقیاةی ىی ةاقغ.دك جضلیق ةَ یک ٌحیسَ رؿیغٌغ ك آف غغـ 

 كنی در ىّرد ؿؤاؿ چِارـ:

جأدیؼ دكرق ُای آىّزش ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةؼ فػانیث ُای پژكُكی در جضلیق كتهی کَ در اؿحاف نؼؿحاف 

ىػهياف جؼةیث ةغٌی جأییغ قغق اؿث. كنی در جضلیق صاضؼ کَ در قِؼکؼىاٌكاق صّرت گؼفث. جأدیؼ ایً دكرق ُای ةؼ فػانیث ُای پژكُكی 

 صّرت گؼفث، جأدیؼ ایً دكرق ةؼ فػانیث ُای پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی رد قغق اؿث.

( ةا غٍّاف ةؼرؿی جأدیؼ آىّزش ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةؼ 1384در جضلیلی دیگؼ کَ آكای ظـؼك ىضيغی)

 جِؼاف پؼداظحَ ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث: 10ؼد دةیؼاف ىؼد دكرق ىحّؿعَ ٌظؼی ىلعع ىحّؿعَ ٌظؼی ىٍعلَ غيهک
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ةؼگؽاری ایً دكرق ُا در ایساد داٌف ك ىفاُیو ةٍیادی در دةیؼاف ىّفق ةّدق اؿث. ُيچٍیً ایً دكرق ُا ىٍسؼ ةَ ىِارت ةَ  -

یسَ ةؼغکؾ ةّدق اؿث. ك ةؼگؽاری ایً کالس ُا جأدیؼی ةؼ یادگیؼی ىِارجِای یادق کارگیؼی رایاٌَ قغق اؿث. كنی در جضلیق صاضؼ ایً ٌح

 قغق ٌغاقحَ اؿث.

ةؼگؽاری ایً دكرق ُا در ایساد ىِارت كاژق پؼدازی در دةیؼاف ىّفق قغق اؿث. كنی در ایساد ىِارت گـحؼدق در دةیؼاف ةؼای اٌساـ  -

 كظایف ىضّنَ ىؤدؼ ٌتّد اؿث.

لیق صاضؼ ُيعّاٌی دارد. زیؼا در ایً جضلیق ٌیؽ جأدیؼ دكرق آىّزقی ضيً ظغىث  فٍاكری اظالغات ك ایً جضلیق ةا ایً جض

 جضلیق ةؼرؿی قغق اؿث. 3ارجتاظات ةؼ ایً ىِارت ُا رد قغق اؿث. ك ایً ىـئهَ در ؿؤاؿ 

جضلیق صاضؼ  4ك ایً ىـئهَ در ؿؤاؿ گػراٌغف ایً دكرق ُا در ایساد ىِارت اؿحفادق از ایٍحؼٌث در زىیٍَ قغهی ىؤدؼ ٌتّدق اؿث.  -

 ةا غٍّف جأدیؼ ایً دكرق ُا ةؼ فػانیث ُای پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفث ك ٌحیسَ ای ىكاةَ جضلیق كتهی را گؼفحَ. ك

 اؿث. جأدیؼ ایً کالؿِا ةَ جّاٌایی ىػهياف جؼةیث ةغٌی در اؿحفادق از ایٍحؼٌث ةؼای فػانیث ُای پژكُكی رد قغق

ك رضایث  ICT( جّؿط ظاٌو كهی زادق جضث غٍّاف ةؼرؿی ك ىلایـَ راةعَ ةیً ىیؽاف اؿحفادق از 1384جضلیلی دیگؼ در ؿاؿ ) -1

 قغهی گؼكُای ریاضی، جسؼةی ك اٌـاٌی قِؼ ُيغاف ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث. 

 ٌیؽ راةعَ ىػٍاداری كزّد دارد.ك رضایث قغهی ىػهياف جؼةیث ةغٌی گؼكق جسؼةی  ICTةیً ىیؽاف اؿحفادق از  -

 ك رضایث قغهی ىػهياف جؼةیث ةغٌی گؼكق غهّـ اٌـاٌی راةعَ ای دیغق ٌيی قّد. ICTةیً ىیؽاف اؿحفادق از  -

 ك رضایث قغهی ىػهياف جؼةیث ةغٌی گؼكق ریاضی راةعَ ىػٍاداری دیغق ىی قّد. ICTةیً ىیؽاف اؿحفادق از  -

در گؼكُای آىّزقی ىػهياف جؼةیث ةغٌی راةعَ ىػٍاداری كزّد  ICTَ ةیً ىیؽاف اؿحفادق از ك در ٌِایث ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق ک

ٌغارد ك ُيچٍیً ةیً رضایث قغهی در گؼكُِای آىّزقی ىػهياف جؼةیث ةغٌی راةعَ ىػٍاداری كزّد ٌغارد. گؼكُا از ٌظؼ رضایث قغهی ةا ُو 

 جفاكت ىػٍاداری ٌغارٌغ ك در یک ؿعش ىی ةاقٍغ.

جضلیلی دیگؼ ةا غٍّاف جػییً ٌیازُای آىّزقی دةیؼاف ىلعع ىحّؿعَ قِؼ ؿٍٍغج در زىیٍَ فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ك ك  -2

 ( در اؿحاف ؿٍٍغج اٌساـ قغ اؿث کَ ةَ ٌحایر زیؼ رؿیغق اؿث.1384ارائَ ةؼٌاىَ آىّزقی جّؿط آكای ظاُؼ صیغری در ؿاؿ ) 

اظ انّیث ةٍغی ةؼای آىّزش ىِارجِا ك زّد ٌغارد ك جياـ افؼاد ٌیاز ةَ آىّزش دارٌغ ك ىِارت جفاكت ىػٍاداری ةیً زٌاف ك ىؼداف از نض

ُای ُفث گاٌَ ةَ غٍّاف ٌیازُای آىّزقی ةؼای دةیؼاف ىعؼح قغق. کَ در جضلیق صاضؼ ٌیؽ ىضلق در ٌِایث ةَ ٌحیسَ ىكاةَ رؿیغق کَ 

 رٌغ ك از ایً نضاظ جفاكجی ةیً ىؼداف ك زٌاف در انّیث ةٍغی ٌیازُا كزّد ٌغارد.دةیؼاف ٌیاز ةَ آىّزش ُای ةیكحؼ ك ىؤدؼ جؼ ك کاراجؼ دا

 

پژكُكی ىػهياف جؼةیث ةغٌی آىّزش دیغق ك آىّزش ٌغیغق در دكرق ُای آىّزقی  -دالیم غغـ جفاكت ةیً فػانیث ُای آىّزقی

 ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات را ةَ ایً قکم ىی جّاف ةیاف کؼد:

 .ٌغاقحً اىکاٌات الزـ زِث اؿحفادق در ىغارس ك غغـ جّاٌایی زِث جِیَ اىکاٌات رایاٌَ ای در ىٍؽؿ 

 .ٌتّدف فؼصث کافی زِث جغریؾ ىضحّا ةَ دةیؼاف، ك ٌغاقحً جيؼیٍات غيهی زِث فؼاگیؼی ةِحؼ 

 .ظّدداری دةیؼاف از اداىَ کالس ُا ةَ غهث ٌغاقحً اٌگیؽق کافی 

 ّزش کاىپیّجؼ ك فاصهَ افحادف ةیً آىّزش دكرق ُای ىعحهف.ىـحيؼ ٌتّدف دكرق ُای آى 

 .ایً آىّزش ُا فلط ٌظؼی ىی ةاقغ ك دةیؼاف غالكيٍغ ةَ آقٍایی غيهی ةا ٌؼـ افؽارُای کاىپیّجؼ ك ؿعث افؽار آف ىی ةاقٍغ 

  ظّد ىػهياف جؼةیث جٍظیو ٌکؼدف ككث آىّزش ایً کالس ُا ةا ككث دةیؼاف گاُی ایً کالس ُا ُيؽىاف ةا کالس ُای جغریؾ

 ةغٌی ةؼگؽار ىی قّد ك ىػهياف جؼةیث ةغٌی ٌيی جّاٌٍغ ككث ةؼای ایً کالس ُا ةگػارٌغ ك در آٌِا قؼکث کٍٍغ.

  .قهّغ ةّدف کالس ُا ك غغـ كزّد اىکاٌات ةَ اٌغازق کافی زِث اؿحفادق قؼکث کٍٍغگاف 

 .ٌتّدف اؿاجیغ ةا جسؼةَ کافی 

 ؿاغث. 8یا  12ؿاغث ةَ  20صَ کؼدف ؿاغات جغریؾ از کّجاق ةّدف دكرق ُای آىّزقی ك ظال 

 .پاییً ةّدف ك کهیكَ ای قغف ىضحّای آىّزقی کالس ُا 

 . ةاال ةّدف صسو کحاب ُای آىّزقی ك غغـ فؼصث کافی ةؼای آىّزش غیؼ آىّزش از قیّق ؿعٍؼاٌی 

  ٌؼـ افؽار ُای آىّزقی.ةاال ةّدف جػغاد داٌف آىّزاف کالس ُا ك غغـ فؼصث ك اىکاٌات کافی ةؼای کار ةا 

  .اؿحفادق از ىكّؽ ُای ىانی ك غغـ كزّد ىكّؽ ُای دیگؼ 
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  اکذؼ دةیؼاف فلط ةعاظؼ گؼفحً ىغرؾ آىّزش ضيً ظغىث زِث ةؼظّرداری از ىؽایای ةػغی ایً کالس ُا قؼکث ىی کٍٍغ

 ایً چٍغاف کارةؼدی ةؼای آٌِا ٌغارد.

 ٌ اـ آىّزش ایٍحؼٌث ةؼگؽار ىی قّد كنی غيالً چیؽی در ایً زىیٍَ آىّزش پاییً ةّدف کیفیث آىّزقی کالس ُا، کالس ُا ةا

 دادق ٌيی قّد ك فلط ةَ دادف چٍغ زؽكق کپی قغق ةَ دةیؼاف در زىیٍَ ایٍحؼٌث اکحفا ىی قّد.

  غغـ ةؼظّرداری ىـاكی ىغارس ىٍاظق ىضؼكـ ك ىٍاظق ؿعش ةاال از اىکاٌات کاىپیّجؼی ك ٌغاقحً کارگاُِای آىّزقی در

 غارس ىٍاظق ىضؼكـ.ى

  .غغـ كزّد ارزقیاةی از ایً کالس ُا جّؿط ىـئّنیً ةؼگؽار کٍٍغق ك دادف ةازظّرد ةَ قؼکث کٍٍغگاف 

  ًفؼاىّش قغف ىضحّای فؼاگؼفحَ قغق جّؿط دةیؼاف ةَ غهث كزّد ككفَ ك ُيچٍیً ٌغاقحً اىکاٌات زِث غيهی ؿاظث ای

 آىّظحَ ُا.

 .فكؼدق ةّدف دكرق ُا 

 فی در زىیٍَ ٌؼـ افؽارُای آىّزقی ك ٌضّق اؿحفادق از آٌِا، ٌضّق زـحسّ ك پژكُف در ایٍحؼٌث ك چگٌّگی غغـ آقٍایی کا

دؿحیاةی ةَ اظالغات ك گؼفحً ىٍاةع ىػحتؼ غهيی، ىلاالت غهيی ك چگٌّگی ٌضّق ةؼكؼاری جػاىم ةا داٌف آىّزاف ك دةیؼاف ىغارس 

 دیگؼ در داظم ك ظارج از کكّر.

 

 قهحذٍدیت ّاي تحقي
 .غغـ ٌگؼش ىذتث دةیؼاف ىغارس ك دةیؼاف ةَ جضلیلات غهيی 

  .ًىضغكدیث كركد ةَ ىغارس پـؼاٌَ ك غغـ ازؼای پؼؿكٍاىَ جّؿعَ ىضلق ك اؿحفادق از راةعی 

 .غغـ ُيکاری الزـ از ظؼؼ ؿازىاف آىّزش ك پؼكرش ك ٌغادف اظالغات کافی 

 زیادی از آٌِا جّؿط دةیؼاف. غغـ ُيکاری دةیؼاف در پؼ کؼدف پؼؿكٍاىَ ك گو قغف جػغاد 

 

 ؾٌْادات بز اعاط یافتِ ّاي تحقيقپي
  .ةؼگؽاری کالس ُای ىلغىاجی ةؼای آقٍایی ةا زةاف اٌگهیـی ةؼای ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

 .اةحغا فؼاُو ؿاظحً اىکاٌات الزـ ك کافی ةؼای ىػهياف جؼةیث ةغٌی 

  .ةؼٌاىَ ریؽی ةؼای چگٌّگی زىاف ازؼای کالس ُای ضيً ظغىث ىٍعتق ةا ككث دةیؼاف 

 .اؿحفادق از ىؼةیاف ىسؼب ك کارآزىّدق ةؼای جغریؾ در ایً کالس ُا 

 .اؿحفادق از ىكّؽ ُایی غیؼ از ىكّؽ ُای ىانی ىذم دادف اىکاٌات رایاٌَ ةَ آٌِا 

 ؼاف از ٌؼـ افؽارُای آىّزقی.کاُف ىضحّای کحاب ُای درؿی زِث اؿحفادق از دةی 

 .ایساد کارگاُِای آىّزقی ةا اىکاٌات کافی در ىغارس 

   گؼكق ُایICT  .ةَ ىِارت ُای ظؼاصی ك ارائَ ك ارزقیاةی جأکیغ قّد 

  دكرق ُایICT  ىعصّص آقٍایی ةا ایٍحؼٌث ك چگٌّگی زـحسّ در قتکَ ك گؼفحً اظالغات ك ُيچٍیً جكّیق ىػهياف جؼةیث

 ث در فػانیث ُای پژكُكی.ةغٌی ةَ قؼک

   فؼاُو ؿاظحً زىیٍَ الزـ ةؼای قؼکث ىػهياف جؼةیث ةغٌی در کٍفؼاٌؾ ُا ك جػاىم ةا ىغارس داظم ك ظارج کكّر ةؼای جتادؿ

 اظالغات.

 

 پيؾٌْادّا بزاي تحقيقات آیٌذُ

 .جضلیق پیؼاىّف ىضحّای آىّزقی کالس ُای آىّزش ضيً ظغىث فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات 

  لیق پیؼاىّف: دنیم غغـ اؿحفادق از کارگاُِای آىّزقی ك غغـ جيایم ىػهياف جؼةیث ةغٌی ةَ اؿحفادق از اىکاٌات جض

 ىّزّد.

 .جضلیق پیؼاىّف ُغؼ از ةؼگؽاری ایً کالس ُا ك چگٌّگی ارزقیاةی ٌحایر کالس ُا 
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