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 چکيدٌ
 اكحنادی، پیكؼفث و جّؿؿَ ىؿیارُای جؼیً ؾيغه از یکی ارجتاظات و اظالؾات فٍاوری اىؼوزه

 ؿؿی ىعحهف ٌِادُای و ؿازىاٌِا کكّرُا، از ةـیاری و گؼدد ىی ىضـّب مٍؿحی و آىّزقی

 در ةیفؽایٍغ ظّد ةیكحؼ ُؼچَ وری ةِؼه و کارایی ةؼ اظالؾات فٍاوری از گیؼی ةِؼه ةا ٌيایٍغ ىی

 کارگیؼی ةَ و اؿحفاده ةا اؿث ٌيّده ؿؿی اظیؼ ؿانِای در ٌیؽ پؼورش و آىّزش ىیان ایً

 داٌف یادگیؼی و آىّزقی ىّفلیث جضنیهی، پیكؼفث ىیؽان ةؼ ارجتاظات و اظالؾات فٍاوری

 پؼؿكٍاىَ اةؽار از اؿحفاده و جّمیفی-جضهیهی روقی اؿاس ةؼ ٌیؽ پژوُف ایً. ةیفؽایغ آىّزان

 اؿيیؼٌف ىؿٍادری آزىّن و  spss22 افؽار ٌؼم از گؼفحً ةِؼه ٌیؽ و اظالؾات فٍاوری و یادگیؼی

 قِؼ قاُیً قِؼ ىحّؿعَ دوره آىّزان داٌف یادگیؼی ةؼ اظالؾات آوری فً جادیؼ ةؼرؿی ةَ

 ةا آىّزان داٌف یادگیؼی ةا اظالؾات فٍاوری ةیً کهی ظّر ةَ کَ ةّد آن ةیاٌگؼ ٌحایر. ةپؼدازد

 کَ اؿث آن ٌكاٌگؼ اىؼ ایً و دارد وزّد داری ىؿٍی و ىذتث راةعَ ،0.... ىؿٍاداری ىیؽان

 جادیؼ آىّزان داٌف یادگیؼی ىیؽان ةؼ اؿث جّاٌـحَ آن از ىحٍاؿب اؿحفاده و اظالؾات فٍاوری

 ىؿٍاداری ؿعش در آىّزان داٌف ٌگؼش ةا اظالؾات، فٍاوری ةیً ُيچٍیً. ةگػارد ىٍاؿتی

 ةَ آىّزان داٌف پایغاری و جذتیث ةا اظالؾات فٍاوری ةیً دار، ىؿٍی و ىذتث راةعَ ،.....

 فؿال یادیگؼی ةا اظالؾات فٍاوری آىّزش ةیً دار، ىؿٍی و ىذتث راةعَ ،0... ىؿٍاداری ىیؽان

 ةا اظالؾات فٍاوری ةیً دار، ىؿٍی و ىذتث راةعَ ،0.... ىؿٍاداری ؿعش در آىّزان داٌف

 آىّزش ةیً ةاالظؼه و دار ىؿٍی و ىذتث راةعَ ،0.... ىیؽان ةَ آىّزان داٌف ظالكیث كغرت

 داری ىؿٍی و ىذتث راةعَ ،0.... ىلغار ةَ آىّزان داٌف اؿحغالل ىِارت ةا اظالؾات فٍاوری

 آىّزان داٌف ٌگؼش ىّنفَ یادگیؼی، ىعحهف ُای قاظل ةیً در اؿاس ایً ةؼ. دارد وزّد

 ىیؽان کيحؼیً پایغاری و جذتیث ىّنفَ و اؿث پػیؼفحَ اظالؾات فٍاوری از را جادیؼ ةیكحؼیً

  .اؿث داقحَ را ىؿٍاداری
.قِؼ قاُیً قِؼ آىّزان، داٌف یادگیؼی، اظالؾات، فٍاوری :ياصگان کليدي
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 مقدمٍ 

 ةؼ آٌچٍان ICTصاضؼ صال در. گؼدد ىی ىضـّب مٍؿحی و اكحنادی پیكؼفث و جّؿؿَ ىؿیارُای جؼیً ؾيغه از یکی ICT اىؼوزه

 ایً. ٌيّد غفهث آن از جّان ٌيی کَ اؿث گػاقحَ جأدیؼ ازحياؾات و افؼاد اكحنادی و فؼٍُگی ازحياؾی، ؿیاؿی، زٌغگی ىعحهف ُای زٍتَ

 کيک جّؿؿَ صال در کكّرُای ةَ و ؿاظحَ كادر کارآىغجؼ مّرت ةَ اظالؾات اٌحكار و ةازیاةی ذظیؼه، پؼدازش، دؿحؼؿی، در را ىؼدم فٍاوری

 رؿّخ ؿازىان ةعكِای ُيَ در اظالؾات، آوری فً اىؼوزه. ةپؼدازٌغ ركاةث ةَ ُو ةا ىضّر داٌف زِاٌی دراكحناد ىؤدّؼی ٌضّ ةَ کَ کٍغ ىی

 جا اؿث، قغه ةاؾخ اظالؾات آوری فً. اؿث ٌياٌغه ٌنیب ةی جأدیؼ ایً از اٌـاٌی، ىٍاةؽ یؿٍی ؿازىان ىٍتؽ ىِيحؼیً صحی و اؿث، کؼده

 اظحیارات ىیؽان ةؼ جّان، ىی ؿیـحو ایً از اؿحفاده ةا. ةاقٍغ داقحَ کاىهی و زاىؽ دیغ اٌـاٌی، ىٍاةؽ ىعنّماً ظّد، ىٍاةؽ ةَ ٌـتث ؿازىاٌِا

 آگاُی و داٌف رقغ [.0]دٍُغ اٌسام ٌضّ ةِحؼیً ةَ را ؿازىان کار یا وػیفَ ةحّاٌٍغ جا داد، آٌِا ةَ ٌیاز ىّرد و کاىم اظالؾات و افؽود، کارکٍان

 جّؿؿَ روٌغ.  اؿث گؼدیغه ةؼظّردار ةیكحؼی وؿؿث  و ؿؼؾث از زِاٌی ىضیط و ىهی زّاىؽ در جضّالت زاٌتَ ُيَ گـحؼش و ؾيّىی

 ىی اظالؾات اٌفسار و ارجتاظات قغن زِاٌی و اظالؾاجی زاىؿَ مٍؿحی، فؼا ؾنؼ ةَ گػار صال در و گػاقحَ ؿؼ پكث را مٍؿحی ؾنؼ زِاٌی،

 ىتحٍی ُای ؿیـحو و ظغىات جّؿؿَ پیكؼان و کؼده پیغا کارةؼدی زٍتَ ُا دونث ُای ؿیـحو ُيَ در ارجتاظات و اظالؾات فٍاوری.  ةاقغ

 ةؼظی[. 0]اؿث آورده ةّزّد کارآفؼیٍی زيهَ از ازحياؾی، ُای فؿانیث کهیَ در زیادی جضّالت اظالؾات، فٍاوری. اؿث قغه فٍاوری ةؼ

 در. قّد ؿازىان پػیؼی ركاةث افؽایف ةاؾخ اؿث، ىيکً زغیغ فٍاوریِای و ُا رویَ فٍاوری اظالؾات و ٌّآوری جالش کَ، واكفٍغ ؿازىاٌِا

داٌف  ؾالوه، ةَ. ةاقٍغ جّؿؿَ و جضلیق وػایف اداره ةَ كادر آٌِا کَ اؿث زىاٌی ایً و ةاقٍغ، گػاران ؿؼىایَ ُيان جّاٌٍغ ىی ٌّآوران صلیلث،

 ركتایكان جِازيی صؼکات ةؼاةؼ در ؿازىان از دفاع ةَ كادر ُغف، ةازارُای دادن كؼار ٌؼؼ ىغ ةا جّاٌٍغ، ىی( اٌـاٌی ؿؼىایَ) داٌكی آىّزان

 پایَ درگیؼی، ایً. ُـحٍغ ای وػیفَ ُای صّزه ىیان در داٌف جلّیث و جّزیؽ ایساد، درگیؼ کَ دارد ٌؼؼ افؼادی ةؼ داٌف، ىغیؼیث. ةاقٍغ

 ةؼای جكّیلی، ُای ةؼٌاىَ جّاٌٍغ ىی ىغیؼان. اؿث ٌّآوری و داٌف جـِیو جیيی، کار یادگیؼی، ةَ ةـحَ کَ اؿث ؿازىان فؼٍُگی

 فكار جضث ىعحهف زّاٌب از ُيّاره ُا ؿازىان [.0]کٍٍغ جسّیؽ پایَ داٌف فؼایٍغُای و فؿانیحِا ٌلكِا، در داٌف آىّزاٌكان درگیؼؿازی

 یک جغییؼ ایً از ٌِایی ُغف و کٍٍغ ىی جغییؼ ىضیعكان ةا اٌعتاق ةؼای ُا ؿازىان دیگؼ ؾتارجی ةَ قّد اؾيال آٌِا در جغییؼاجی جا ُـحٍغ

 ایً از. ٌيایٍغ جضيیً را یادگیؼی و پیكؼفث و رقـغ ةـلاء، ؾيهکؼد ظّاٍُغ ىی ىضیط ةا اٌعتاق ظؼیق از ؿازىان اؿث؛ اؿحؼاجژیک ىؿلّنَ

. دُغ اٌسام را ظّد وػایف جّاٌغ ىی ةِحؼ پػیؼد ىی را ىـؿیٍی قکم ؿازىان وكحی. کٍغ ىی ایفا ىِو ٌلكی راةعَ ایً در ؿازىاٌی ؿاظحار رو

 ةهکَ ُـحٍغ جغییؼ ؾاىم جٍِا ٌَ اظالؾاجی ُای فٍاوری. قٌّغ ىی ىضـّب جغییؼ امهی ؾاىم اظالؾاجی ُای فٍاوری ظنّص ةَ راةعَ ایً در

 [.0]کٍٍغ ىی جغییؼ رقغی ةَ رو ؿؼؾث ةا ظّدقان

 

 پيطيىٍ پضيَص
ىهتّرن اٌسام قغ، ٌكان داد  کَ، ةا ، کَ در داٌكگاه "ظالكیث، جعیم و فً آوری دیسیحال"در جضلیلی جضث ؾٍّان،  [5] 0آٌحٌّی

 ُای فٍاوری ٌّیً، ىی جّان ظالكیث را جلّیث کؼد، و پؼورش داد. ُای کاىپیّجؼی، و داٌفاؿحفاده از كاةهیث

ىؿهّم قغ کَ، فٍاوری اظالؾات،  "جکٍّنّژی اظالؾات، و ؾيهکؼد فؼآیٍغ ظغىث ةَ ىكحؼی "، ةا ؾٍّان[6] 0در جضلیق رای و ىُّاٌا

 ت ىٍضنؼ ةَ فؼدی را، ةؼ روی ؾيهکؼد قؼکث دارد. جادیؼا

Chaffey and wood[7] و کـب ىغیؼیث اظالؾات ةؼای کَ جکٍّنّژی ىٍاةؽ" دٍُغ: ىی جّضیش ایً گٌَّ را اظالؾات فٍاوری 

  ُـحٍغ. اظالؾات کؼدن ىغیؼیث قغه ةؼای اؿحفاده ارجتاظی ُای قتکَ و افؽار افؽار، ؿعث قاىم ٌؼم ىٍاةؽ ایً. " قٌّغ ىی اؿحفاده کار

در ةِتّد کیفیث  (ICT)ةؼرؿی جادیؼ فٍاوری اظالؾات و ارجتاظات "در پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ ظّد جضث ؾٍّان  [8]ةادپا

در داٌكگاه جِؼان،  پؼدیؾ كو اٌسام داد،  ىغل ىفِّىی ایً جضلیق جادیؼ ةکارگیؼی اظالؾات را ةؼ اةؿادی از كتیم پاؿعگّیی "ظغىات ةاٌکی 

آىغه از  و اظالع رؿاٌی،  ؿاده ؿازی و رواٌـازی،  كاةهیث اظيیٍان،  اىٍیث ةعكی و ادؼةعكی ظغىات ةاٌکی ٌكان داده اؿث. ٌحایر ةغؿث

جضلیق ٌكان ىی دُغ کَ ةَ کارگیؼی فٍاوری اظالؾات ةؼ کهیَ اةؿاد ىعؼح قغه ةَ ؾٍّان کیفیث ظغىات ةاٌکی ةیف از صغ ىحّؿط جادیؼ 

 گػار ةّده اؿث و ةاؾخ ةِتّد کیفیث ظغىات گؼدیغه اؿث. 

یادگیؼی پؼداظحَ اٌغ  -یاددُی فؼآیٍغ و ىغارس ؿازی ُّقيٍغ ةیً راةعَ در پژوُكی ةَ ةؼرؿی  [9]آةادی و ُيکاران صـً ٌّری

 زِث ىؿهيان ةَ ةـؽایی کيک...(  و ویغیّپؼوژکحّر ُّقيٍغ، ةؼد) جغریؾ زِث انکحؼوٌیکی اةؽارُای از کَ ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ اؿحفاده

 از فٍاوری. کٍغ ىی یادگیؼی اظالؾات و ارجتاظات ةَ کيک قتکَ ایٍحؼٌث گـحؼه ىٍاؿتی را ایساد ةؼای فؼمث در آىّزان ةِغاٌف و جغریؾ

                                                           
1
  Antoni  

2
 Ray& Muhanna 
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 جؼویر در پیكؼفث آیغ ىی ُای الزم ةؼای ظهق ُای ایغه زغیغ در گـحؼه زِاٌی فؼاُو کٍغ ىی. ةغؿث جضلیق ایً از کَ ٌحایسی زيهَ

 .ةاقغ ىی یادگیؼی -یاددُی فؼآیٍغُای در ىضّری آىّز داٌف و ىضّری پژوُف جسؼةی، یادگیؼی

آىّزان پؼداظحَ اؿث کَ ٌحایر  داٌف یادگیؼی ىیؽان ةؼ آىّزقی ٌّیً ُای فٍاوری جأدیؼ ای ةَ ةؼرؿی در ىلانَ[ .0]زیهی كّره

 دؿث ةَ دار ىؿٍی جفاوت P<0.... ؿعش در یادگیؼی ىیؽان نضاظ از کٍحؼل گؼوه ةا آزىایكی گؼوه آىّزان داٌف ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ةیً

 .پؼداظث اىّزش در فٍاوری اُيیث ةَ ةایغ: گیؼی ٌحیسَ. اؿث اىغه

 ُّقيٍغ پؼداظحَ اٌغ کَ ٌحایر ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ىغارس و انکحؼوٌیکی در جضلیلی ةَ ةؼرؿی آىّزش [00]زٍاكؼد و ُيکاران کُّی

 ٌَ آن ٌحایر و آدار و فّائغ کَ ةاقغ ىی پؼورش و آىّزش ُای ةؼٌاىَ در اظالؾات فٍاوری جّؿؿَ ىِو دؿحاوردُای از یکی انکحؼوٌیکی آىّزش

 در. ةّد ظّاُغ آٌِا فؼدای و آىّزان داٌف زٌغگی ىضیط واكؿی جسارب ةا ُيؼاه ٌّیً جضّنی ةهکَ دارد را ظّد جأدیؼات آىّزقی ىضیط در جٍِا

 قٌّغ ىی صاضؼ درس ؿؼکالس کیفی کاىپیّجؼُای ةا صسیو، درؿی ُای کحاب از ىيهّ ُای کیف زای ةَ آىّزان داٌف انکحؼوٌیکی آىّزش

 ةَ دؿحؼس در ىؿحتؼ ىغارك رایاٌَ ظؼیق از زا ُؼ در ةّد ظّاٍُغ كادر قٌّغ، صاضؼ درس کالس در ٌحّاٌٍغ ؾهحی ةَ آىّزان داٌف اگؼ و

 از یکی را آٌِا ُّقيٍغ ىغارس و انکحؼوٌیکی آىّزش ىؽایای و ُا ویژگی ةیان ضيً و اؿث گؼفحَ مّرت( ای کحاةعاٌَ) جّمیفی روش

 ةؼای یادگیؼی ُای ىضیط در زػاةیث و جٍّع و آىّزقی کیفیث ارجلای و ةِتّد و ُيَ ةؼای آىّزش آىّزقی، ؾغانث اٌکارٌاپػیؼ ضؼوریات

 .داٌغ ىی اىؼوز ىغارس

 

 فزضيٍ َاي پضيَص
 فزضيٍ کلی:

 ةکارگیؼی فٍاوری اظالؾات در یادگیؼی داٌف آىّزان جادیؼ دارد. 

 :فزضيٍ َاي فزعی

 ةکارگیؼی فٍاوری اظالؾات جادیؼ ىؿٍاداری ةؼ جغییؼ ٌگؼش داٌف آىّزان در یادگیؼی ىعانب دارد. 

 ةکارگیؼی فٍاوری اظالؾات جادیؼ ىؿٍاداری ةؼ جذتیث و پایغاری داٌف آىّزان در یادگیؼی دارد. 

 دارد. ةکارگیؼی فٍاوری اظالؾات جادیؼ ىؿٍاداری ةؼ ىِارت اؿحغالل داٌف آىّزان در یادگیؼی 

 . ةکارگیؼی فٍاوری اظالؾات جادیؼ ىؿٍاداری ةؼ كغرت ظالكیث داٌف آىّزان در یادگیؼی دارد

 . ةکارگیؼی فٍاوری اظالؾات جادیؼ ىؿٍاداری ةؼ یادیگؼی فؿال داٌف آىّزان دارد

 

 ريش کار
 کَ اؿث(  آزىایكی غیؼ) جّمیفی جضلیق یک جضلیق ایً ، کهی ظّر ،ةَ(  ُا داده گؼدآوری فٍّن) جضلیق دادن اٌسام روش ٌؼؼ از

 ایً در اؿحفاده ىّرد روش واكؽ در.اؿث0095 ؿال در قاُیً قِؼ قِؼ داٌف آىّزان یادگیؼی ةؼ اظالؾات آوری فً جادیؼ ةؼرؿی آن ُغف

 ىّرد زاىؿَ ، پژوُف ُؼ در ىؿيّالً .دارد ىّزّد قؼایط جفـیؼ و جضهیم و جّمیف ةؼ  ؿؿی زیؼا.  اؿث جضهیهی – جّمیفی روش یک جضلیق

 ىّرد آىاری زاىؿَ [.00]ةپؼدازد ىعانؿَ ةَ آن واصغُای ىحغیؼ مفحِای درةاره اؿث ىایم پژوُكگؼ کَ اؿث آىاری زاىؿَ یک ةؼرؿی

 .ةاقغ ىی ..0جؿغاد ةَ داٌف آىّزان دوره ىحّؿعَ قِؼ قاُیً قِؼ در ظی یک ٌیو روز در ؿعش قِؼ قاىم جضلیق ایً در پژوُف

 پػیؼد ىی اٌسام ةاقغ آن ىؿؼف کَ ٌضّی ةَ زاىؿَ افؼاد از جؿغادی اٌحعاب ةؼای کَ اكغاىاجی ىسيّؾَ از اؿث ؾتارت گیؼی ٌيٌَّ 

 (فٍاوری اظالؾاتدو پؼؿف ٌاىَ)پؼؿكٍاىَ ةؼای ةؼرؿی پژوُف از  .قغٌغ جؿییً کّکؼان فؼىّل اؿاس ةؼ ٌفؼ .09 ةؼاةؼ ٌيٌَّ جؿغاد[. 00]

 از پؾ ٌیؽ جضلیق ایً در ؾغد ىی ةاقغ. 08ؿّال ىی ةاقغ  کَ جؿغاد کم ؿّاالت  00و  .0کغام ةَ جؼجیب قاىمُؼ و پؼؿكٍاىَ یادگیؼی 

 ٌؼم ةکارگیؼی ةا اؿحفاده كاةم صانث ةَ ُا پؼؿكٍاىَ از صامم اونیَ ی ُا داده جتغیم ةؼای ُا پاؿط اؿحعؼاج و ُا پؼؿكٍاىَ آوری زيؽ

 فؼاواٌی ةَ قغه ةٍغی دؿحَ اظالؾات ،جتغیم اظالؾات ةٍغی دؿحَ ةا جّمیفی آىار اؿحعؼاج ةَ آن ةَ اظالؾات ورود و( 00SPSS) افؽار

 و اؿث قغه اؿحفاده گیؼی ٌيٌَّ روش از جضلیق ایً در کَ آٌسا از. قغ اكغام ةؿغی دو و ةؿغی یک زغاول و آىاری فؼاواٌی،ىیاٌگیً ،درمغ

 ُا داده جضهیم ةؼای ٌیؽ اؿحٍتاظی و آزىّن ُيتـحگی اؿيیؼٌف ،آىار قّد ىی  داده جؿيیو آىاری زاىؿَ ةَ ٌيٌَّ ىعانؿَ از صامم ٌحایر

 . اؿث گؼفحَ كؼار اؿحفاده ىّرد
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 یافتٍ َا
 ىیاٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىحغیؼُای پژوُف

 دُغ. ةا یادگیؼی را ٌكان ىی ،قاظل ُای جّمیفی، ىیاٌگیً و اٌضؼاف اؿحاٌغارد ٌيؼات فٍاوری اظالؾات0زغول قياره

 

 : ضاخص َاي تًصيفی، مياوگيه ي اوحزاف استاودارد متغيزَاي پضيَص  1جديل ضمارٌ 

 اٌضؼاف اؿحاٌغارد ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

 0.05 00.05 .09 فٍاوری اظالؾات

 0.00 00.05 .09 ییادگیؼ

 

 بزرسی فزضيٍ َا
 . دارد تاثيز آمًسان داوص یادگيزي در اطالعات فىايري بکارگيزي

 
 با یادگيزي داوص آمًسان ،جُت رابطٍ بيه فىايري اطالعات ،َمبستگی اسميزوف : 2جديل ضمارٌ 

 ؿعش ىؿٍاداری ضؼیب ُيتـحگی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

* 0.05 00.05 .09 فٍاوری اظالؾات
..00 ....0 

   9.05 00.87 .09 یادگیؼی

* p<0.05 
 

ه و ؿعش ىؿٍی داری  آٌِا ،  ةا اصحيال ،ىالصؼَ ىی قّد ةا جّزَ ةَ ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغ،  0ُياٌعّر کَ در زغول قياره 

ةیً فٍاوری اظالؾات ةا یادگیؼی داٌف  ،و ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ،جأییغ ىی قّدH1 و فؼض ،رد ىی قّد H.درمغ اظيیٍان فؼض  95

  وزّد دارد. راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری ،آىّزان

 

 .دارد مطالب یادگيزي در داوص آمًسان وگزش تغييز بز معىاداري تاثيز اطالعات فىايري بکارگيزي
 با وگزش داوص آمًسان ،جُت رابطٍ بيه فىايري اطالعات ،َمبستگی اسميزوف : 3جديل ضمارٌ 

 ؿعش ىؿٍاداری ضؼیب ُيتـحگی اٌضؼاف ىؿیار      ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

 فٍاوری اظالؾات

 ٌگؼش

09. 

09. 

00.00 

00.87 

0.05 

9.05 

**..00 

 

..... 

 

**p<0.05 
 

و ؿعش ىؿٍی داری  آٌِا ،  ةا  ،ةا جّزَ ةَ ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه ،ىالصؼَ ىی قّد 0ُياٌعّر کَ در زغول قياره 

 ٌگؼش ةا اظالؾات، فٍاوری ةیً ،و ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ،جأییغ ىی قّدH1 و فؼض ،رد ىی قّد H.اظيیٍان فؼض  ،درمغ 95اصحيال

 دارد.وزّد  داٌف آىّزان، راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری

 

 .دارد یادگيزي در آمًسان داوص پایداري ي تثبيت بز معىاداري تاثيز اطالعات فىايري بکارگيزي

 آمًسان داوص پایداري ي با تثبيت ،جُت رابطٍ بيه فىايري اطالعات ،َمبستگی اسميزوف : 4جديل ضمارٌ 

 ؿعش ىؿٍاداری ضؼیب ُيتـحگی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

 ..... 00..** 0.05 00.00 .09 فٍاوری اظالؾات

   9.05 00.87 .09 ٌگؼش

**p<0.05 
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و ؿعش ىؿٍی داری  آٌِا ،  ةا  ،ةا جّزَ ةَ ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه ،ىالصؼَ ىی قّد 0ُياٌعّر کَ در زغول قياره 

جذتیث و  ةیً فٍاوری اظالؾات ةا ،و ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ،جأییغ ىی قّدH1 و فؼض ،رد ىی قّد H.اظيیٍان فؼض  ،درمغ 95اصحيال

  دارد.وزّد  پایغاری داٌف آىّزان، راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری

 

 .دارد یادگيزي در آمًسان داوص استدالل مُارت بز معىاداري تاثيز اطالعات فىايري بکارگيزي

 با مُارت استدالل داوص آمًسان ،جُت رابطٍ بيه فىايري اطالعات  ،َمبستگی اسميزوف : 5جديل ضمارٌ 

 ؿعش ىؿٍاداری ضؼیب ُيتـحگی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

 تاظالؾا فٍاوری
09. 

09. 

00.05 

00.87 

0.00 

9.05 

**..00 

 

...0 

 

      جذتیث و پایغاری

**p<0.05 
 

و ؿعش ىؿٍی داری  آٌِا ،  ةا  ،ةا جّزَ ةَ ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه ،ىالصؼَ ىی قّد 5ُياٌعّر کَ در زغول قياره 

فٍاوری اظالؾات ةا  ةیً آىّزش ،و ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ،جأییغ ىی قّدH1 و فؼض ،رد ىی قّد H.اظيیٍان فؼض  ،درمغ 95اصحيال

  دارد.وزّد  ىذتث و ىؿٍی داریىِارت اؿحغالل داٌف آىّزان، راةعَ 

 

 . دارد یادگيزي در آمًسان داوص خالقيت قدرت بز معىاداري تاثيز اطالعات فىايري بکارگيزي
 آمًسان خالقيت داوص با قدرت ،جُت رابطٍ بيه فىايري اطالعات ،َمبستگی اسميزوف : 4جديل ضمارٌ 

 ؿعش ىؿٍاداری ضؼیب ُيتـحگی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

 0.... 00..** 0.05 05.00 .09 فٍاوری اظالؾات

   9.05 00.87 .09 ىِارت اؿحغالل

**p<0.05 
 

و ؿعش ىؿٍی داری  آٌِا ،  ةا  ،ةا جّزَ ةَ ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه ،ىالصؼَ ىی قّد 0ُياٌعّر کَ در زغول قياره 

 ةیً فٍاوری اظالؾات ةا كغرت ،و ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ،جأییغ ىی قّدH1 و فؼض ،رد ىی قّد H.اظيیٍان فؼض  ،درمغ 95اصحيال

  دارد.وزّد  ظالكیث داٌف آىّزان، راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری

 

 . دارد آمًسان داوص فعال یادیگزي بز معىاداري تاثيز اطالعات فىايري بکارگيزي
 داوص آمًسان فعال با یادیگزي ،جُت رابطٍ بيه فىايري اطالعات  ،َمبستگی اسميزوف : 5جديل ضمارٌ 

 ىؿٍاداریؿعش  ضؼیب ُيتـحگی اٌضؼاف ىؿیار ىیاٌگیً جؿغاد ىحغیؼُا

 0.... 06..** 0.05 05.00 .09 فٍاوری اظالؾات

   9.05 00.87 .09 فؿال یادیگؼی

**p<0.05 
 

و ؿعش ىؿٍی داری  آٌِا ،  ةا  ،ةا جّزَ ةَ ضؼیب ُيتـحگی ةغؿث آىغه ،ىالصؼَ ىی قّد 5ُياٌعّر کَ در زغول قياره 

فٍاوری اظالؾات ةا  ةیً آىّزش ،و ٌحیسَ گؼفحَ ىی قّد کَ ،جأییغ ىی قّدH1 و فؼض ،رد ىی قّد H.اظيیٍان فؼض  ،درمغ 95اصحيال

 دارد.وزّد  داٌف آىّزان، راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری فؿال یادیگؼی
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 بحث ي وتيجٍ گيزي
ةیً فٍاوری اظالؾات ةا یادگیؼی داٌف  و جضهیم كؼار گؼفث ىكاُغه گؼدیغ کَ ةَ ظّر کهیةؼ اؿاس آٌچَ ىّرد ةؼرؿی و جسؽیَ 

و ایً اىؼ ٌكاٌگؼ آن اؿث کَ فٍاوری اظالؾات و اؿحفاده ىحٍاؿب از  وزّد دارد راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری ،0....آىّزان ةا ىیؽان ىؿٍاداری 

داٌف آىّزان در ؿعش  ٌگؼش ةا اظالؾات، فٍاوری ةیًآن جّاٌـحَ اؿث ةؼ ىیؽان یادگیؼی داٌف آىّزان جادیؼ ىٍاؿتی ةگػارد. ُيچٍیً 

، راةعَ ىذتث و 0...ری داٌف آىّزان ةَ ىیؽان ىؿٍاداری ، راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار، ةیً فٍاوری اظالؾات ةا جذتیث و پایغا.....ىؿٍاداری 

، راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار، ةیً فٍاوری 0....داٌف آىّزان در ؿعش ىؿٍاداری  فؿال فٍاوری اظالؾات ةا یادیگؼی ىؿٍی دار، ةیً آىّزش

فٍاوری اظالؾات ةا ىِارت اؿحغالل  یً آىّزش، راةعَ ىذتث و ىؿٍی دار و ةاالظؼه ة0....ظالكیث داٌف آىّزان ةَ ىیؽان  اظالؾات ةا كغرت

ةؼ ایً اؿاس در ةیً قاظل ُای ىعحهف یادگیؼی، ىّنفَ ٌگؼش  دارد.وزّد  ، راةعَ ىذتث و ىؿٍی داری0....داٌف آىّزان ةَ ىلغار 

  اداری را داقحَ اؿث.داٌف آىّزان ةیكحؼیً جادیؼ را از فٍاوری اظالؾات پػیؼفحَ اؿث و ىّنفَ جذتیث و پایغاری کيحؼیً ىیؽان ىؿٍ
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