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Abstract
The purpose of this study was to investigate the
status of computer literacy among the teachers of
public high schools in Khorramabad city. The
present study is an applied research which uses
descriptive-survey method for data collection
purposes. The statistical population of the study
consisted of all the teachers of public high schools
(level 1) in Khorramabad city (N=1083) in the
academic year of 1397-98. The sample of the
study was selected based on cluster sampling
procedure, using Krejcy Morgan's (1970) table
(N=411). To analyze the data, independentsamples T-test, Friedman rank test, and one-way
analysis of variance were used. The data
collection instrument was a researcher-made
computer literacy questionnaire. The results of the
research showed that in general, teachers rated
their computer literacy lower than the average,
and their skills in using the Internet and WORD
were higher than other computer skills. There was
no meaningful relationship between the level of
computer literacy and the demographic
characteristics of the target sample, including
gender, teaching experience and academic
qualifications.
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ٌچکید
پژكُف صاضؼ ةَ ىٍظّر ةؼرؿی كضػیث ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای
در ةیً دةیؼاف ىغارس دكنحی ىلعع ىحّؿعَ اكؿ قِؼ ظؼـ
 کارةؼدی ك از، پژكُف صاضؼ از ٌظؼ ُغؼ.آةاد اٌساـ قغق اؿث
 پیيایكی-آكری اظالغات از ٌّع جّمیفینضاظ قیّق زيع
 کهیَ دةیؼاف ىغارس، زاىػَ آىاری ایً پژكُف.ىیةاقغ
 ٌفؼ در1083 دكنحی ىلعع ىحّؿعَ اكؿ قِؼ ظؼـآةاد ةَ جػغاد
 صسو ٌيٌَّ ةا اؿحفادق زغكؿ. ةّدٌغ1397 -98 ؿاؿ جضنیهی
 دةیؼ ةَ ركش جنادفی411 ) جػغاد1970(کؼزـی ىّرگاف
 زِث جسؽیَ ك جضهیم دادقُا از آزىّف.ظّقَای اٌحعاب قغٌغ
 آزىّف رجتَای فؼیغىً ك جضهیم،جی یک ٌيٌَّ ىـحلم
 اةؽار زيعآكری دادقُای.كاریاٌؾ یکراَُ اؿحفادق قغ
 اؿحفادق از پؼؿفٌاىَ ىضلقؿاظحَ ؿّاد غيّىی،پژكُف
 ٌحایر پژكُف ٌكاف داد کَ ةَ ظّر کهی دةیؼاف.رایاٌَای ةّد
ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای ظّد را پاییًجؼ از ؿعش ىحّؿط ارزیاةی
 ةیكحؼ ازWord کؼدٌغ ك ىِارت آٌاف در کارةؼد ایٍحؼٌث ك
 در ارجتاط ةیً ىیؽاف.دیگؼ ىِارتُای غيّىی رایاٌَای ةّد
ؿّاد رایاٌَای ةا كیژگیُای زيػیث قٍاظحی ٌيٌَّ ىّرد ٌظؼ
 ارجتاط، ؿاةلَ جغریؾ ك ىغرؾ جضنیهی،از زيهَ زٍـیث
.ىػٍاداری كزّد ٌغارد
 فٍاكری، ؿّاد رایاٌَای، ؿّاد اظالغاجی:ياصٌَای کلیدی
 ىػهياف، آىّزش ك پؼكرش،آىّزقی
 داٌكکغق ركافقٍاؿی ك غهّـ، داٌكسّی دکحؼی ىغیؼیث آىّزقی.1
 ایؼاف، جِؼاف، داٌكگاق غالىَ ظتاظتایی،جؼةیحی
 داٌكکغق ىغیؼیث ك، داٌكیار ىغیؼیث ؿیـحو ُای اظالغاجی.2
 ایؼاف، جِؼاف، داٌكگاق غالىَ ظتاظتایی،صـاةغاری
 داٌكکغق غهّـ اٌـاٌی ك، کارقٍاس ارقغ ىغیؼیث آىّزقی.3
 ایؼاف، ؿٍٍغج، داٌكگاق کؼدؿحاف،ازحياغی
:* ٌّیـٍغق ىـئّؿ
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مقدمٍ
ةغكف قک الزىَ ةِؼقگیؼی ىٍاؿب از ركشُای زغیغ آىّزقی در غنؼ اظالغات ،كزّد ٌیؼكی
اٌـاٌی اؿث کَ از ؿّاد اظالغاجی ك ىِارتُای رایاٌَای ةؼظّردار ةاقغ ك از ایً زِث ضؼكری اؿث
کَ ىػهياف ،اؿاجیغ ك کهیَ قِؼكٌغاف زاىػَ اظالغاجی ةا قیّقُای اؿحفادق از آىّزش انکحؼكٌیکی
آقٍا گؼدٌغ .اُيیث كزّد چٍیً ىِارتُایی ةؼای ىػهياف ةَ دنیم ٌلف آىّزقی آٌاف دك چٍغاف
ىیگؼدد .زكرکاؿکی 1ؿّاد اظالغاجی را ٌعـحیً ةار در ؿاؿ  1974ىیالدی ىعؼح کؼد ،كی غتارت
"ةاؿّاد اظالغاجی" را ةؼای جّمیف افؼادی اةغاع کؼد کَ "فٍّف ك ىِارتُای الزـ را ةؼای ةَکارگیؼی
ظیف گـحؼدق اةؽارُای اظالغاجی ك ٌیؽ ىٍاةع دؿث اكؿ ةَ ىٍظّر دؿحیاةی ةَ راق صمُای اظالغاجی
ةؼای ىـائم ظّد ،آىّظحَاٌغ (كف 2ك قی .)2008 ،ىککهّر ( )1994ؿّاد اظالغاجی را از ظؼیق چِار
چِار ةػغ (ؿّاد ؿٍحی ،ؿّاد رایاٌَ ،ؿّاد رؿاٌَای ك ؿّاد قتکَ) ةَ غٍّاف جّاٌایی صم ىكکالت
اظالغاجی جػؼیف کؼد .ةٍاةؼایً ىیجّاف ٌحیسَ گؼفث کَ ؿّاد اظالغاجی قاىم ىّارد زیؼ اؿث:
( )1داٌف ؿیـحو اظالغات؛ ( )2ىِارتُا ةؼای کـب ،جضهیم ،ؿازىاٌغُی ك ارزیاةی اظالغات؛
( )3اؿحفادق از اظالغات ةؼای صم ىكکالت.
ىِارت در زىیٍَ ؿّاد اظالغاجی ٌیاز ةَ آقٍایی ةا فٍاكری اظالغات دارد ك اؿحفادق ىؤدؼ از فٍاكری
اظالغاتٌ ،یاز ةَ آقٍایی ةا ىفاُیو پایَ رایاٌَ ك فٍاكری اظالغات دارد .فٍاكری اظالغات قاىم
ىّضّغات ىؼةّط ةَ ىتاصخ غهّـ ك فٍاكری کاىپیّجؼی ،ظؼاصی کاىپیّجؼی ،پیادق ؿازی ٌظاـُای
اظالغاجی ك کارةؼدُای آفُا اؿث .ؿّاد رایاٌَای ،ؿّاد اظالغاجی ،فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ةا
آفکَ كزّق اقحؼاؾ ةـیار دارٌغ اىا كزّق افحؼاؽ ةـیاری ٌیؽ دارٌغ؛ ایً كاژقُا ةا یکغیگؼ ىحفاكتاٌغ ك
ٌتایغ آف ُا را ةَ زای یکغیگؼ ةَ کار گؼفث .رایاٌَ ُؼگؽ ىـاكی ةا فٍاكری آىّزقی ٌیـث (صـٍی،
غٍایحیٌّیًفؼ ك ؿؼازی .)1395 ،ؿّاد رایاٌَای کَ ُغؼ ك ىٍظّر ىا در ایً ىلانَ اؿثُ ،ياف ؿّاد
کارةؼدی یػٍی ةَکارگیؼی ك اؿحفادق غيهی از ٌؼـافؽارُای رایاٌَای ىاٌٍغ کار ةا ایٍحؼٌث،
كاژقپؼداز( ،)Wordارائَ ىعهب ( ،)PowerPointآقٍایی ةا ىفاُیو پایَ فٍاكری اظالغات ،ىغیؼیث
ؿیـحو غاىم( ،)Windowsمفضات گـحؼدق ( )Excelك پایگاق دادق ( )Accessاؿث کَ جضث غٍّاف
ىِارتُای ُفحگاٌَ(ٌ )ICDL3یؽ از آف یاد ىیقّد.
ةؼرؿیُا ٌكاف ىی دُغ کَ دك ركیکؼد اؿاؿی در زىیٍَ ارجتاط فٍاكری اظالغات ك آىّزش
داٌفآىّزاف كزّد دارد .ركیکؼد اكؿ"آىّزش فٍاكری اظالغات" ك ركیکؼد دكـ "آىّزش ةَ کيک
فٍاكری اظالغات" اؿث .در ركیکؼد اكؿ ،آىّزش ىفاُیو ك ىتاٌی ك اةؽارُای فٍاكری اظالغات در
ىغارس ةَ غٍّاف امم ك اؿاس كؼار ىیگیؼد .در ایً ركیکؼدُ ،غؼ ،قٍاظث فٍاكری اظالغات
ىی ةاقغ (ركیکؼد قٍاظحی) .در ركیکؼد دكـ از فٍاكری اظالغات ةَ غٍّاف اةؽرای زِث جـؼیع،
1. Zurkowski
2. Wen & Shih
3. International Computer Driving License
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جـِیم ك جػيیق آىّزش اؿحفادق ىیقّد .ایً ركیکؼد را "ركیکؼد کارةؼدی فٍاكری اظالغات"
ىیٌاىٍغ .ؿّاد رایاٌَای در كاكع در ركیکؼد اكؿ ىحتهّر ىیقّد؛ زایی کَ فؼد ،اكنیً ىفاُیو ىؼجتط ةا
رایاٌَ را کكف ٌيّدق ،ؿپؾ ةَ کارکؼدُای آف قٍاظث پیغا کؼدق ك ةَ ةؼرؿی اةؽارُای ىؼجتط در
ایً زىیٍَ ىیپؼدازد .در آىّزش ىػهياف الزـ اؿث ةَ ركیکؼد اكؿ جّزَ قّد ك در آىّزش
داٌف آىّزاف ،ركیکؼد دكـ ةـیار ىؤدؼ ظّاُغ ةّد .ةَ ایً ىػٍی کَ ةا جلّیث ىِارتُا ك ؿّاد رایاٌَای
ظّد ةَ قٍاظث ك دیغگاق ىٍاؿتی از فٍاكری اظالغات دؿث ىییاةٍغ (ركیکؼد قٍاظحی) ك ؿپؾ در
اىؼ جغریؾ ظّد از ایً داٌف اؿحفادق ىیکٍٍغ (ركیکؼد کارةؼدی) (فحضیاف ك ٌّركزی.)1388 ،
كركد فٍاكریُای زغیغ ةَ کالسُا ك ىضیطُای آىّزقی ،ىٍسؼ ةَ آىّزش ك یادگیؼی ةِحؼ
ىیقّد (ىیؼصـیٍی ك ُيکاراف )1393 ،ك در غيم ةاغخ ىیقّد کَ ٌلف ىػهو ةَ غٍّاف ىٍتع
كغرت کَ اظالغات در اٌضنار اكؿث از ةیً ةؼكد ك ٌلف اك از ٌاقؼ اظالغات ةَ ٌلف جـِیمکٍٍغق
فؼایٍغ کـب اظالغات جغییؼ یاةغ .ةؼ ایً اؿاس ك در پی جنّیب ك اةالغ ظؼح جکفا از ؿّی دكنث ةَ
دؿحگاق ُای کكّر ،كزارت آىّزش ك پؼكرش ٌیؽ ةا درؾ ركقٍی از ٌلف ىغیؼاف ،ىػهياف ك کارکٍاف
در جّؿػَ ك کارةؼد فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ىأىّریثُای ىضّنَ ةَ غٍّاف یکی از پؼكژقُای
امهی ك کهیغی ظّد ،ظؼح آىّزش ؿّاد غيّىی رایاٌَ ( )ICDLرا ةؼای ىػهياف ،کارکٍاف ك
کارقٍاؿاف ةا ىعانػَ جسارب ةیًانيههی در ایً صّزق ك ةِؼقگیؼی از جسارب داظهی جِیَ کؼد.
پیفقؼط ةِؼقگیؼی از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در ةؼٌاىَ درؿی ایً اؿث کَ اةحغا ىػهياف ظّد
ةَ ظّةی از فٍّف ةِؼقگیؼی از چٍیً پغیغقای آگاُی یاةٍغ .دكرق آىّزقی ( )ICDLیکی از دكرقُای
آىّزقی اؿث کَ ىیجّاٌغ ةَ ایً اىؼ کيک قایاٌی ٌيایغ .غغـ آقٍایی ىػهياف ةا آىّزشُایی
ُيچّف ؿّاد غيّىی رایاٌَ ،آىّزشُای جعننی جّنیغ ىضحّا ،ةَ ىٍظّر ةَکارگیؼی كاةهیثُای
فٍاكری اظالغات در فؼآیٍغُای آىّزقی از زيهَ ىـائم ك دغغغَُایی ةّدق اؿث کَ ُيّارق ةا آف
ركةؼك ةّدقاٌغ ك ٌحایر جضلیلات ذیم ،مضث ایً گفحار را جأییغ ىیکٍغ.
ىعانػات اٌساـ قغق جّؿط کیاٌی ،ىؼجضّیاىیؼی ،کؼـافؼكز ك کیاٌی (ٌ )1394كاف داد ىیاٌگیً
یادگیؼی درس غهّـ جسؼةی در داٌفآىّزاف ىػهياف دارای ؿّاد رایاٌَای ةَ ظّر ىػٍاداری ةیكحؼ از
ىیاٌگیً درس غهّـ در داٌفآىّزاٌی اؿث کَ ىػهياف آفُا فاكغ ؿّاد رایاٌَای ىیةاقٍغ .اىا ٌحایر
پژكُف صاضؼ ٌكاف ىیدُغ ىحغیؼ ؿّاد رایاٌَای ىػهياف ٌحّاٌـحَ اؿث ةاغخ جفاكت ىیؽاف یادداری
داٌفآىّزاف در درس غهّـ جسؼةی گؼددٌ .حایر پژكُف یغانِی (ٌ )1390كاف داد کَ اکذؼ ىػهياف
زةاف اٌگهیـی از ؿّاد رایاٌَای ظّةی ةؼظّردارٌغ ك ىیؽاف اضعؼاب رایاٌَای آفُا پاییً ىیةاقغ ،اىا
از اةؽرارُای فًآكری اظالغات ك ارجتاظات در جغریؾقاف ظیهی اؿحفادق ٌيیکٍٍغ .اصيغی،
زارغیزكارکیٌّ ،ركزی ،دالكر ك درجاج ( )1395در جضلیلی ةا غٍّاف ةؼرؿی كضػیث ىّزّد
مالصیث ُای فٍاكراٌَ داٌكسّىػهياف ةؼاؿاس اؿحاٌغرادُای یٌّـکّ ٌكاف دادٌغ کَ كضػیث ىّزّد
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مالصیثُای فٍاكراٌَ داٌكسّىػهياف ةؼ اؿاس اؿحاٌغاردُای یٌّـکّ در ُؼ ؿَ ىؤنفَ ؿّاد فٍاكری،
جػيیق داٌف ،ك ظهق داٌف در ؿعش ىحّؿط ةَ پاییً كؼار دارد.
پژكُف ىیكم ك ایگٍِِّاری )2018(1جأدیؼ ؿّاد رایاٌَای ىػهياف ىغارس ىحّؿعَ در ایانث ریّرز
را ىّرد ارزیاةی كؼار دادٌغ ك ٌحایر آف ٌكاف داد کَ ؿعش ؿّاد رایاٌَای ىػهياف ىغارس ىحّؿعَ
ةـیار ةاال ةّدٌ .حایر ىعانػَ ُیگٍایث ك اکحؼٌکث )1992(2ةا غٍّاف ارزیاةی ركاةط ةیً ٌگؼشُای
کاىپیّجؼ ك ؿعش ؿّاد رایاٌَای ىػهياف آیٍغق ٌكاف داد کَ دادقُا از  83ىػهو در زىیٍَ اضعؼاب
رایاٌٌَ ،گؼش ٌـتث ةَ رایاٌَُا در آىّزش ،ك ٌگؼش ٌـتث ةَ رایاٌَُا ةَ غٍّاف یک اةؽار آىّزقی،
گؼدآكری قغٌغ کَ ٌحایر ٌكاف داد راةعَ ىػٍیداری ةیً ٌگؼش ك غالكَ ةَ رایاٌَ ةا ؿّاد رایاٌَای
كزّد دارد.
3
یافحَُای اكنیَ ىیهياف ك کّرجکيپ (ٌ )2006كاف ىیدُغ کَ ىػهياف ،ؿّاد رایاٌَای اٌغکی
دارٌغ ك ةؼای افؽایف کارةؼدُای فٍاكری در ٌظاـ ُای آىّزقی ةَ آىّزش ك جسؼةَ ٌیاز دارٌغ .پژكُف
اكؿهئّؿٌ ) 2007( 4كاف داد کَ ؿعّح ك ىغت زىاف اؿحفادق از فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات ،غّاىم
5
جػییً کٍٍغق در ظّدکارآىغی ؿّاد اظالغاجی داٌكسّیاف جؼةیث ىػهو ةّد .ةاچؼی ،گّکارزنً ،کی
( )2017در پژكُف ظّد ةا غٍّاف "ارجتاط ةیً قایـحگی کاىپیّجؼی ىػهياف پیف از ظغىث،
ٌگؼش ٌـتث ةَ آىّزش ةَ کيک رایاٌَ ،ك كنغ پػیؼش فًآكری" دریافحٍغ کَ ةیً قایـحگی
رایاٌَایٌ ،گؼش ٌـتث ةَ آىّزش رایاٌَ ك كنغ پػیؼش فٍاكری ،ارجتاط ىذتحی كزّد دارد .کارایی
اؿحفادق از رایاٌَ ةا ٌگؼش ىذتث ةَ آىّزش رایاٌَ راةعَ ىذتحی دارد.
ةا جّزَ ةَ اُيیث فٍاكریُای زغیغ در اىؼ آىّزش ك ةَکارگیؼی آفُا در ٌظاـُای آىّزقی
زِاف ،کـب ىِارتُای ةَکارگیؼی آفُا در ةیً ىػهياف ك دؿثاٌغرکاراف ٌظاـ آىّزقی یکی از
انؽاىات صؼفَای ىیةاقغ .ةَ ٌظؼ ىی رؿغ غغـ آقٍایی کافی ةا رایاٌَ ك ٌؼـ افؽارُا یکی از غّاىم ىِو
در زىیٍَ جضػیف ؿعش ؿّاد اظالغاجی افؼاد اؿث (ٌیکٍاـكظیفَ ،ظـؼكی ك ظانتی .)1393 ،ةا جّزَ
ةَ ایً کَ ایً ٌّع ىعانػات ٌلف ةـؽایی در جّؿػَ آىّزش ىػهياف ك گـحؼش اؿحفادق از ىِارتُای
فٍاكری اظالغات ك ارجتاظات در راؿحای آىّزش ك یادگیؼی ةا کیفیث ةاال دارد ،ةَ ٌظؼ ىیرؿغ کَ
اٌساـ ىعانػات زاىع در ایً ظنّص ضؼكری ةاقغ .از ایًركُ ،غؼ امهی پژكُف صاضؼ ،ةؼرؿی
كضػیث ؿّاد رایاٌَای ٌيٌَّ ای از زاىػَ دةیؼاف ةا جّزَ ةَ غّاىم زيػیث قٍاظحی اؿث .در ایً
راؿحا پؼؿفُای پژكُكی زیؼ ىعؼح قغق اؿث:
 -1دةیؼاف ىكارکث کٍٍغق در پژكُف ،ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای ظّد را در چَ ؿعضی ارزیاةی ىیکٍٍغ؟

1. Michael & Igenewari
2. Hignite & Echternacht
3. Milman & Kortecamp
4. Usluel
5. Baturay, Gökçearslan & Ke
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 -2اكنّیث ةٍغی ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ىلعع ىحّؿعَ اكؿ چگٌَّ اؿث؟
 -3آیا جفاكت ىػٍاداری ةیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ اؿاس ىحغیؼُای زيػیث قٍاظحی
كزّد دارد؟
ريششىاسی
پژكُف صاضؼ از ٌظؼ ُغؼ ،کارةؼدی ك از نضاظ قیّق زيعآكری اظالغات از ٌّع جّمیفی -پیيایكی
ىیةاقغ .جياىی دةیؼاف قاغم ىلعع ىحّؿعَ اكؿ ىغارس قِؼ ظؼـ آةاد در ؿػاؿ جضنیهی
 1397-98زاىػَ پژكُف را جكکیم دادقاٌغ کَ ةؼ اؿاس آىار ارائَ قغق جّؿط كزارت آىّزش ك
پؼكرش ظؼـ آةاد ٌ 1083فؼ ةّدٌغ .زِث ةؼآكرد صسو ٌيٌَّ ،از زغكؿ کؼزـی ىّرگاف ()1970
اؿحفادق قغ .ةؼ ىتٍای ایً زغكؿ ،صغاكم صسو ٌيٌَّ ىّرد ٌیاز ةؼای زاىػَ ىّرد ٌظؼٌ 283 ،فؼ
ىیةاقغ کَ زِث اصحیاط در ریؽش پؼؿكٍاىَُا ،درمغی ةَ آف اضافَ قغ ك ٌيٌَّای ىػادؿ 411
ٌفؼ در ٌظؼ گؼفحَ قغ ك در ٌِایث ،پؼؿكٍاىَُا ةَ ركش جنادفی ظّقَای ةیً ٌيٌَّ آىاری جّزیع
گؼدیغ؛ ةَ ایً جؼجیب کَ کهیَ ىغارس ىحّؿعَ اكؿ دك ٌاصیَ قِؼ ظؼـ آةاد ةَ غٍّاف ظّقَ درٌظؼ
گؼفحَ قغٌغ ك از ُؼ ٌاصیَ جػغادی ىغارس اٌحعاب ك اکذؼ دةیؼاف آف ىغارس ةَ غٍّاف قؼکث
کٍٍغگاف پژكُف ةؼگؽیغق قغٌغ .در اٌحعاب کؼدف ٌيٌَّ ،پٍر ىحغیؼ زىیٍَ قٍاظحی یػٍی زٍـیث،
ؿاةلَ جغریؾ ك ىغرؾ جضنیهی نضاظ قغ کَ جّزیع آفُا در زغكؿ ( )1آكردق قغق اؿث.
جديل ( )1تًسیع ومًوٍ بز اساس طبقات جىس ،سابقٍ تدریس ،مدرک تحصیلی

زٍؾ

ٌّع ظتلَ

ؿاةلَ جغریؾ

فؼاكاٌی

درمغ

ىؼد

219

53/3

زف

192

46/7

ىغرؾ جضنیهی

ؿاؿ

فؼاكاٌی

درمغ

رجتَ

فؼاكاٌی

درمغ

کيحؼ از 5

39

9/5

فّؽ دیپهو

8

1/9

 6جا 10

231

56/2

کارقٍاؿی

313

76/4

 11جا 15

126

30/7

 15جا 20

15

3/6

کارقٍاؿی
ارقغ

89

21/7

اةؽار ىّرد اؿحفادق ،پؼؿفٌاىَ ىضلق ؿاظحَ ؿّاد غيّىی رایاٌَ ةّد کَ قاىم  59گّیَ ةا ُفث
ىؤنفَ اؿث از زيهَ ىتاٌی رایاٌَ( 5گّیَ) ،جّاٌایی در ىغیؼیث ؿیـحو غاىم( 5گّیَ) ،ایٍحؼٌث(10
گّیَ) ،كاژقپؼداز ( 11گّیَ) ،اکـم( 8گّیَ) ،اکـؾ( 10گّیَ) ك پاكرپّیٍث( 10گّیَ)ٌ .يؼق گػاری
پؼؿفٌاىَ ةَ مّرت ظیف نیکؼت پٍر گؽیٍَای (ظیهیزیاد ،زیاد ،ىحّؿط ،کو ،ظیهیکو) ةَ جؼجیب
ةا اىحیاز  1جا  5ىیةاقغ .ضؼیب پایایی پؼؿفٌاىَ ةا اؿحفادق از آنفای کؼكٌتاخ  0/78ةَ دؿث آىغ
کَ ٌكافدٍُغق ایً اؿث کَ ازؽای دركٌی گّیَُا دارای ُيتـحگی كاةم كتّنی ةا ُيغیگؼ ُـحٍغ ك
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در ٌحیسَ اةؽار اٌغازقگیؼی از پایایی ةاالیی ةؼظّردار ةّدق ك ةِحؼ ىیجّاف ةَ ٌحایر آف اغحياد ٌيّد.
ُيچٍیً ،ةؼای جػییً ركایی مّری ك ىضحّایی از ٌظؼات اؿاجیغ اؿحفادق قغ ك زِث جػییً ركایی
ؿازق ،آزىّف جضهیم غاىهی جأییغی ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفث جا ٌكاف دادق قّد کَ آیا ىؤنفَُا
ٌكافدٍُغق ىغؿ ؿّاد غيّىی رایاٌَای ُـحٍغ یا ظیؼ .ىلغار قاظلُای ةؼازش ىغؿ ؿّاد غيّىی
رایاٌَای غتارجٍغ ازٌ :ـتث ىػیار ةؼازش ىغؿ ةَ درزَ آزادی ( )X2/df=1/501کَ ىلادیؼ ٌؽدیک ةَ
 2یا  3ةؼای آف ىٍاؿب اؿث؛ قاظل ةؼازش ىلایـَای ()CFI= 0/628؛ ریكَ ىیاٌگیً ىؼةػات
ظعای جعيیً ()RAMSEA= 0/035؛ ةا جّزَ ةَ آفکَ قاظل  RAMSEAکّچکجؼ از  ،0/1ك
 CFIك  PCFIکَ ةَ جؼجیب ةؼاةؼ  0/628ك 0/566ىیةاقغ ك ةاالجؼ از  0/50اؿث ،در ٌحیسَ ةؼازش
جضهیم غاىهی جأییغی زِث جأییغ ىؤنفَُای ؿّاد رایاٌَای در جػییً آف ،در صغ كاةم كتّنی كؼار
ىیگیؼد.
زِث جسؽیَ ك جضهیم دادقُا ٌیؽ از آزىّف جی یک ٌيٌَّ ىـحلم ،آزىّف رجتَای فؼیغىً ك
جضهیم كاریاٌؾ یکراَُ اؿحفادق قغ.
یافتٍَا
كتم از ةؼرؿی ؿؤاالت پژكُف ،پیف قؼطُای ىؼةّط ةَ اؿحفادق از آزىّفُای پاراىحؼیک ىّرد
ةؼرؿی كؼار گؼفث .در ةضخ ٌؼىاؿ ةّدف جّزیع دادقُا ،ةَ ىلغار چّنگی ك کكیغگی جّزیع ىحغیؼُا
اؿحٍاد گؼدیغقٌ ،حایر آف در زغكؿ ( )2آىغق اؿث:
جديل( )2شاخص َای چًلگی ي کشیدگی يضعیت تًسیع دادٌَا

ىحغیؼ
ىتاٌی رایاٌَ
جّاٌایی در ىغیؼیث ؿیـحو غاىم
كاژقپؼداز
ایٍحؼٌث
اکـم
اکـؾ
پاكرپّیٍث

چّنگی
آىارق
1/627
0/940
1/555
1/181
0/995
0/611
0/627

اٌضؼاؼ ىػیار
0/120
0/120
0/120
0/120
0/120
0/120
0/120

کكیغگی
آىارق
7/800
4/940
7/424
4/013
3/017
1/639
0/967

اٌضؼاؼ ىػیار
0/240
0/240
0/240
0/240
0/240
0/240
0/240

زغكؿ (ٌ )2كاف ىی دُغ ،ىلادیؼ چّنگی در ىّرد ىؤنفَُای ىحغیؼ ؿّاد رایاٌَای ةؼای دةیؼاف
در ةازق كغر ىعهق  3ك ىلادیؼ کكیغگی ُؼ یک از آفُا ٌیؽ در ةازق كغر ىعهق  10كؼار دارٌغ؛ از ایً
رك دادقُا از جّزیع ٌؼىاؿ ةؼظّردار ةّدق ك از آزىّفُای پاراىحؼیک زِث ةؼرؿی ؿؤاالت پژكُف

21

بررسی وضعیت سواد رایانهای دبیراى هقطع هتوسطه اول

ىیجّاف اؿحفادق ٌيّد .ةؼای جضهیم دادقُای ةَ دؿث آىغق ةا جّزَ ةَ ٌؼىاؿ ةّدف جّزیع دادقُا از
آزىّفُای جی جک ٌيٌَّای ك آزىّف جضهیم كاریاٌؾ یکراَُ اؿحفادق قغ.
پؼؿف اكؿ :كضػیث ؿّاد رایاٌَای ك ىؤنفَُای ىؼةّط ةَ آف در ةیً دةیؼاف چگٌَّ اؿث؟
زِث ةؼرؿی كضػیث ؿّاد رایاٌَ ای دةیؼاف از آزىّف ىیاٌگیً یک زاىػَ آىاری (آزىػّف جػی
جک ٌيٌَّای) اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ ( )3آكردق قغق اؿث.
جديل ( )3آسمًن تی تک ومًوٍای پیزامًن ارسیابی میشان سًاد رایاوٍای ي مؤلفٍ َای آن در بیه دبیزان ديرٌ
متًسطٍ ايل

ىیاٌگیً ىػیار(3 :)Mean
ىؤنفَُای ؿّاد رایاٌَای
ىفاُیو پایَ فٍاكری اظالغات
جّاٌایی ىغیؼیث ؿیـحو غاىم
كاژقپؼداز
ایٍحؼٌث
اکـم
اکـؾ
پاكرپّیٍث
ؿّاد رایاٌَ

ىیاٌگیً جسؼةی

اٌضؼاؼ اؿحاٌغارد

ؿعش ىػٍاداری

2/502
2/837
2/931
2/962
2/094
2/327
2/410
2/584

0/417
0/369
0/358
0/359
0/348
0/329
0/339
0/232

0/001
0/001
0/001
0/034
0/001
0/001
0/001
0/001

ةؼ اؿاس ٌحایر زغكؿ ( ،)3ىیاٌگیً ىكاُغق قغق ةؼاةؼ ةا  2/584اؿث ك ىیاٌگیً ىفؼكض یا
ىػیار  3ىیةاقغ ك در ؿعش ظعای کيحؼ از  0/01ىػٍادار اؿث کَ ٌكاف ىیدُغ دةیؼاف ،ؿعش ؿّاد
رایاٌَای ظّدقاف را پاییًجؼ از صغ ىحّؿط ارزیاةی ٌيّدقاٌغ .ةؼای ُؼ یک از ىؤنفَُای ؿّاد رایاٌَای
ٌیؽ ٌحایر زغكؿ ٌ 3كاف ىیدُغ ىیاٌگیً جسؼةی ةَدؿث آىغق در ةیً دةیؼاف ةؼای جياـ ىؤنفَُا
پاییً جؼ از ؿعش ىػیار كؼار دارٌغ ،ةَ ایً جؼجیب ىیؽاف ةؼظّرداری از ىفاُیو پایَ فٍاكری اظالغات
( ،)2/502جّاٌایی ىغیؼیث در ؿیـحو غاىم ( ،)2/837كاژقپؼداز ( ،)2/931ایٍحؼٌث (،)2/962
اکـم( ،)2/094اکـؾ( ،)2/327ك پاكرپّیٍث ( ،)2/410در ؿعش ىػٍاداری کيحؼ از  0/01ةا
ىیاٌگیً ىػیار ( )Mean=3جفاكت ىػٍاداری كزّد دارد یػٍی پاییًجؼ از ؿعش ىحّؿط ارزیاةی
ىیقٌّغ.
پؼؿف دكـ :اكنّیثةٍغی ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ىلعع ىحّؿعَ اكؿ چگٌَّ اؿث؟
از آزىّف فؼیغىً ةؼای رجتَةٍغی ةیكحؼیً کارةؼد ُؼ یک از ىؤنفَُای ؿّاد رایاٌَای در ةیً
دةیؼاف اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ (ٌ )4كاف دادق قغق اؿث.

22

فصلناهة توسعة حرفهای هعلن /سال چهارم /شواره ( 2پیاپی  / )22تابستاى 2318
جديل ( )4آسمًن آماری فزیدمه جُت معىیداری َز یک اس مؤلفٍَا

جػغاد

411

کای اؿکّئؼ
درزَ آزادی
آزىّف ىػٍیداری

163/75
4
0/001

آزىّف آىاری فؼیغىً در زغكؿ (ٌ )4كاف داد کَ اُيیث ك رجتَ ُؼ یک از ىؤنفَُای ؿّاد
رایاٌَ ای دةیؼاف ةا یکغیگؼ ىحفاكت اؿث؛ یػٍی ىیؽاف کارةؼد ُؼ یک از ىؤنفَُای ؿّاد رایاٌَای در
ةیً دةیؼاف ىحفاكت اؿث ( ;163.75 ،df ; 4 ،P> 0/001ىسػكر کای).
پؾ از ىػٍیداری آزىّف فؼیغىً ةَ ةؼرؿی رجتَُای ُؼ یک از ىؤنفَُا در زغكؿ ()5
ىیپؼدازیو.
جديل ( )5آسمًن فزیدمه جُت ايلًیت بىدی میشان سًاد رایاوٍای دبیزان مقطع متًسطٍ ايل

ٌاـ ىحغیؼ
آقٍایی ةا ىفاُیو پایَ فٍاكری اظالغات
جّاٌایی در ىغیؼیث ؿیـحو غاىم
كاژقپؼداز
پاكرپّیٍث
اکـم
اکـؾ
ایٍحؼٌث

ىیاٌگیً رجتَ

اكنّیث ةٍغی

3/57
5/26
5/66
3/12
1/77
2/71
5/89

4
3
2
5
7
6
1

ُيافظّر کَ در زغكؿ ( )5ىكاُغق ىیقّد ،ظتق رجتَ ةٍغی آزىّف فؼیغىً ،از دیغگاق دةیؼاف
ىلعع ىحّؿعَ اكؿ ،ةیكحؼیً ىیؽاف کارةؼد آفُا از ایٍحؼٌث ك كاژُپؼداز  ،Wordةَ جؼجیب ةا
ىیاٌگیً( )5/89ك ( )5/66ك کيحؼیً کارةؼد آفُا از اکـم ك اکـؾ ةَ جؼجیب ةا ىیاٌگیً رجتَ
( )1/77ك ( )2/71اؿث.

پؼؿف ؿّـ :آیا جفاكت ىػٍاداری ةیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ اؿاس ىحغیؼُای
زيػیث قٍاظحی كزّد دارد؟
پاؿط ةَ ایً پؼؿف در كانب ؿَ پؼؿف زؽئی ك ةَ جفکیک ىحغیؼُای زيػیث قٍاظحی،
ىكعل قغق اؿث.
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 :2-1آیا ةیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ صـب ىغرؾ جضنیهی ،جفاكت ىػٍاداری كزّد
دارد؟
ةَ ىٍظّر ىلایـَ ارزیاةی ؿعش ؿّاد رایاٌَای در ةیً دةیؼاف ةؼ صـب ىغرؾ جضنیهی آفُا از
آزىّف جضهیم كاریاٌؾ یکراَُ اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ( )6ارائَ قغق اؿث.
جديل ( )6مقایسٍ میاوگیه میشان سًاد رایاوٍای دبیزان بز حسب ديرٌ تحصیلی

ىٍاةع جغییؼات

ىسيّع
ىسػكرات

درزَ
آزادی

ىیاٌگیً
ىسػكرات

ةیً گؼكُی
دركف گؼكُی
کم

0/121
22/079
22/199

2
407
409

0/060
0/054

آىارق

F

1/114

ؿعش
ىػٍاداری
0/329

ةؼ اؿاس ٌحایر زغكؿ ( ،)6ىلغار آىارق  Fةؼاةؼ ةا  1/114اؿث کَ ایً ىلغار در ؿعش 0/01
ىػٍادار ٌیـث ك ةؼ ایً اؿاس ىیجّاف گفث ةیً ؿعش ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ صـب ىغرؾ
جضنیهی آفُا جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغارد.
 :2-2آیا ةیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ صـب زٍـیث ،جفاكت ىػٍاداری كزّد دارد؟
ةَ ىٍظّر ىلایـَ ؿعش ؿّاد رایاٌَای در ةیً دةیؼاف ةؼ صـب زٍـیث ،از آزىّف  tةؼای دك
گؼكق ىـحلم اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ ( )7ارائَ قغق اؿث.
جديل ( )7آسمًن  tبزای دي گزيٌ مستقل پیزامًن میشان سًاد رایاوٍای دبیزان بز حسب جىسیت

ىحغیؼ
ىیؽاف ؿّاد
رایاٌَای دةیؼاف

ٌّع
دكرق

جػغاد

ىیاٌگیً

اٌضؼاؼ
اؿحاٌغارد

ىؼد

219

2/60

0/253

زف

192

2/57

0/206

آىارق t

درزَ
آزادی

ؿعش
ىػٍاداری

1/066

409

0/125

ةؼ اؿاس ٌحایر زغكؿ ( ،)7ىیاٌگیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف زف ةؼاةؼ ةا  2/57ك دةیؼاف ىؼد
ةؼاةؼ 2/60ىیةاقغ .ىلغار  tةؼاةؼ ةا  1/066ك ؿعش ىػٍاداری  0/125اؿث .از آفزا کَ ىلغار  tدر
ؿعش ظعای  0/01ىػٍادار ٌتّدق ،نػا ىكعل ىیقّد کَ ةیً دةیؼاف زف ك ىؼد از نضاظ ىیؽاف ؿّاد
رایاٌَای جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغارد.

 :2-3آیا ةیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ صـب ؿاةلَ جغریؾ ،جفاكت ىػٍاداری كزّد دارد؟
ةَىٍظّر ىلایـَ ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ صـب ؿاةلَ ظغىث آفُا از آزىّف جضهیم
كاریاٌؾیکراَُ اؿحفادق قغ کَ ٌحایر آف در زغكؿ ٌ 8كاف دادق قغق اؿث.
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جديل ( )8آسمًن تحلیل ياریاوس یکراٍَ پیزامًن میشان سًاد رایاوٍای دبیزان بز حسب سابقٍ خدمت

ىٍاةع جغییؼات

ىسيّع
ىسػكرات

درزَ
آزادی

ىیاٌگیً
ىسػكرات

ةیً گؼكُی
دركف گؼكُی
کم

0/206
21/994
22/200

3
407
410

0/069
0/054

آىارق F

1/269

ؿعش
ىػٍاداری
0/285

ةؼ اؿاس ٌحایر زغكؿ ( ،)8ىلغار آىارق  Fةؼاةؼ ةا  1/269اؿث کَ ایً ىلغار در ؿعش ظعای
 0/01ىػٍادار ٌیـث؛ ةٍاةؼایً ىی جّاف گفث ةیً ةؼظّرداری از ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای ةؼ صـب ؿاةلَ
ظغىث دةیؼاف ،جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغارد.
بحث ي وتیجٍگیزی
در ظالؿ اىّاج فٍاكری در كؼف ةیـحو ،ةَ ٌظؼ ىیرؿغ کَ فٍاكری اظالغات ،اٌلالةی در جػهیو جؼةیث
ةؼپا ظّاُغ کؼد .ىكحاكاف جّؿػَ فٍاكری اظالغات در ٌظاـ جػهیو ك جؼةیث ىػحلغٌغ ىغارؿی کَ در
ال ةا ىغارس اىؼكز ىحفاكت
آف داٌفآىّزاف ك ىػهياف ةا رایاٌَ ك ایٍحؼٌث ؿؼكکار ظّاٍُغ داقث ،کاى ً
ظّاٍُغ ةّد .ىغارؿی اؿث کَ در آف ،کالس داٌفآىّزىضّر زایگؽیً کالس ىػهوىضّر ىیقّد؛
رایاٌَ ،آىّزش را ةا ٌیازُای فؼدی ُؼ یادگیؼٌغقای ؿازگار ىیکٍغ؛ کالؿی کَ در آف ،داٌفآىّزاف
گیؼٌغق ىٍفػم اظالغات ٌیـحٍغ ك فًآكری ةَ آفُا اىکاف ىیدُغ کَ در ؿاظث داٌف ةَ ظّر فػاؿ
ىكارکث کٍٍغ .ىػهياف ٌیؽ در کٍار داٌفآىّزاف یاد ىیگیؼٌغ ك ةَ زای ارائَ یک ظؼفَ آىّزش،
ٌلف جـِیم کٍٍغق را در ظّدآىّزی داٌفآىّزاف ةؼ غِغق ىیگیؼٌغ (غعاراف .)1386 ،ةَظّر کهی
ىی جّاف گفث ىا ةَ زكدی قاُغ اٌلالةی ظّاُیو ةّد کَ ىػهياف ةایـحی ةا ارجلای ؿعش داٌف ك ؿّاد
رایاٌَایقاف ظّد را ةؼای آف ىِیا ؿازٌغ؛ زیؼا اؿحفادق از فٍاكریُای ٌّیً ،ىـحهؽـ ایً اؿث کَ
ىػهياف از داٌف اظالغاجی ك ؿّاد رایاٌَای کافی ةؼظّردار ةاقٍغ.
ُغؼ غيغق جضلیق صاضؼ ،ارزیاةی ؿّاد غيّىی رایاٌَای ٌيٌَّای از زاىػَ دةیؼاف ىلعع
ىحّؿعَ اكؿ ةّد کَ در كانب ؿَ پؼؿف امهی ىعؼح قغٌ .عـث آف کَ جضهیمُا ٌكاف داد ةَ ظّر
کهی ىیؽاف ؿّاد غيّىی رایاٌَای ایً دةیؼاف ،پاییًجؼ از ؿعش ىحّؿط اؿث کَ ایً ٌحیسَ ةا ٌحایر
پژكُفُای اصيغی ك ُيکاراف ()1395؛ ىؼادی ك ُغاكٌغ ()1396؛ ك ىیهياف ك کّرجکيپ ()2006
کَ ٌكاف دادٌغ ىػهياف ك دةیؼاف ،ؿّاد رایاٌَای پاییٍی دارٌغُ ،يـّ اؿث .ةؼ ایً اؿاس ىیجّاف
گفث ةا ایًکَ دةیؼاف ،دكرق ىِارتُای ُفحگاٌَ رایاٌَ را ىیگػراٌٍغ؛ اىا ةا ایً كزّد ةاز ُو ؿعش
کارةؼد ایً ىِارتُا جّؿط دةیؼاف ،ضػیف ارزیاةی ىیقّد ك ایً ىیجّاٌغ ةَ دنیم کیفیث پاییً
دكرقُای آىّزقی یا ةَ دنیم اؿحفادق کيحؼ دةیؼاف از رایاٌَُا در اىؼ جغریؾ ك یادگیؼی ةاقغ .اىا
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ٌحایر جضلیق یغانِی()1390؛ ك ىیكم ك ایگٍِِّاری ( )2018کَ ؿعش ؿّاد رایاٌَای ىػهياف را ةاالجؼ
از ؿعش ىحّؿط ارزیاةی کؼدٌغُ ،يـّ ةا ٌحایر پژكُف صاضؼ ٌیـث.
ةؼای ىػهياف ،یادگیؼی ىتحٍی ةؼ رایاٌَ از ُؼ ٌّع ك قکم ،اؿاؿاً یادگیؼی از ظؼیق اٌساـ دادف
اؿث .اؿاس جياـ ىٍاةع آىّزقی ىتحٍی ةؼ رایاٌَ ،فؼاُو آكردف فؼمثُای جنيیوگیؼی ك اٌحعاب
ةؼای یادگیؼٌغگاف ك ارائَ اظالغات ك دادق ُای الزـ ةَ ىٍظّر جػتیؼ ك جفـیؼ ایً اظالغات اؿث.
ةٍاةؼایً جأکیغ ؿازىاف ك ىحّنیاف دكرق آىّزقی ىِارتُای ُفحگاٌَ رایاٌَ (ؿّاد رایاٌَ) ةایغ ةؼ
جعننی کؼدف دكرق ُای آىّزقی ك ةاال ةؼدف زىاف اٌساـ دكرق ةؼای ارجلای ؿعش ىِارت ك جّاٌایی
فؼدی ىػهياف ك ُيچٍیً فؼٍُگؿازی ك ایساد اٌگیؽق در ىػهياف در ظنّص ركشُای کارةؼد رایاٌَ
در فؼایٍغ یاددُی -یادگیؼی ك ىغیؼیث کالس ةاقغ .ةا آىّزش ؿّاد رایاٌَای ةا کیفیث ةَ ىػهياف
ىیجّاف قاُغ ىضیطُای آىّزش ىؤدؼجؼی ةاقیو.
ُيچٍیً ٌحایر جضلیق در ظنّص اكنّیثةٍغی ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ٌكاف داد کَ آٌاف از
ةیً ىِارتُای ُفحگاٌَ رایاٌَ ،جّاٌایی کار ةا ایٍحؼٌث ك كاژقپؼداز  Wordرا از ُيَ کارةؼدیجؼ
ىیداٌٍغ ك ىِارت ُای جّاٌایی ىغیؼیث ؿیـحو غاىم ،ىفاُیو پایَ فٍاكری اظالغات ،پاكرپّیٍث،
اکـؾ ،ك اکـم ةَ جؼجیب در ردقُای ةػغی كؼار دارٌغ .ایً ٌكاف ىیدُغ کَ ایٍحؼٌث ك  Wordةؼای
کارُا ك كظایف دةیؼاف اُيیث ةیكحؼی دارد کَ ىیجّاف ایً ٌحیسَ را در راؿحای ٌحایر جضلیق
ٌیازآذری ك ىػیًانـادات ( )1387داٌـث کَ پژكُف آفُا ٌكاف داد ىیؽاف آقٍایی ك اؿحفادق
اغضای ُیئث غهيی از ایٍحؼٌث ك  Wordدر صغ ةاال ك ؿایؼ ىؤنفَُای ؿّاد غيّىی رایاٌَ در صغ
پاییً ارزیاةی قغٌغُ .يچٍیً جضلیق یّؿفی ك رضاییراد (ٌ )1389كاف داد کَ ىیؽاف اؿحفادق
اغضای ُیئث غهيی از ایٍحؼٌث ك  wordةیكحؼ از اکـؾ ،اکـم ك پاكرپّیٍث اؿث .ةا جّزَ ةَ ایًکَ
ىِارت ُای پاكرپّیٍث ،اکـؾ ك اکـم در اىؼ آىّزش ك یادگیؼی از زيهَ ةؼٌاىَریؽی ك جّنیغ
ىضحّای چٍغ رؿاٌَای ىیجّاٌغ ٌلف ةیكحؼی داقحَ ةاقغ ،الزـ اؿث کالسُای آىّزقی -جکيیهی
 ICDLدر زِث جػيیق ك یادآكری ىِارتُا ك پیّؿحگی دكرقای ىؼجتط ،ةَ مّرت ضيً ظغىث
ةؼای دةیؼاف ةؼگؽار گؼدد .ةایغ جالش کؼد ىِارتُای پاكرپّیٍث ،اکـؾ ك اکـم را کَ ىیجّاٌغ در
اىؼ آىّزش ك یادگیؼی جأدیؼ ةیكحؼی داقحَ ةاقٍغ ،جلّیث ٌيّد.
در ىّرد ؿؤاؿ ؿّـ جضلیق کَ ىؼةّط ةَ ارجتاط ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ةؼ اؿاس ىحغیؼُای
زيػیث قٍاظحی ةّدٌ ،حایر ٌكاف داد کَ ةیً ىیؽاف ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ىلعع ىحّؿعَ اكؿ ةؼ
صـب زٍـیث ،ؿاةلَ جغریؾ ك ىغرؾ جضنیهی جفاكت ىػٍاداری كزّد ٌغارد .یادگیؼی ىِارتُای
ؿّاد رایاٌَ ای در غنؼ اظالغات ك ارجتاظات در کٍار یادگیؼی ؿّاد ظّاٌغف ك ٌّقحً ،اىؼكزق اُيیث
كیژقای دارد ك ىیةایـث آىّزش ك پؼكرش در کٍار ؿایؼ صّزقُای آىّزقی ةَ آىّزش ىِارتُای
رایاٌَای در جياـ دكرقُای جضنیهی اكغاـ ٌيایغ .در ٌِایث جـهط ةَ ؿّاد رایاٌَای ةَ ىػٍای كاكػی
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آف ىیجّاٌغ ةـحؼ الزـ را زِث جّاٌيٍغؿازی دةیؼاف در ةؼٌاىَریؽی ةِحؼ ةؼای ىغیؼیث فؼایٍغ
جغریؾ ك یادگیؼی ك ةَ جتع آىّزش ةاکیفیث فؼاُو آكرد.
ٌحایر جضلیق ٌكاف داد ؿعش ؿّاد رایاٌَای دةیؼاف ،پاییًجؼ از ؿعش ىحّؿط اؿث .غغـ آقٍایی
ك کارةؼد کيحؼ دةیؼاف از رایاٌَ ىیجّاٌغ دالیم ىحػغدی داقحَ ةاقغ از زيهَ پایةٍغی ىػهياف ةَ
غادات ك ؿًٍ ،ضػف داٌف رایاٌَای ك ٌتّد کارکٍاف فٍی ،ؿؼىایَگػاری کو دكنث در ازؼای
ٌّآكریُای آىّزقی ،غغـ كزّد مالصیثُای الزـ در زىیٍَ زةاف اٌگهیـی ،غغـ جٍاؿب صسو
ىعانب درؿی ةا زىاف جعنیل یافحَ ،غغـ اغحياد ةَ ٌفؾ ىػهيافٌ ،اجّاٌی ىػهياف در جِیَ ىّاد ك
كؿایم کيک آىّزقی ك ةـیاری غهم دیگؼ کَ در ایً راؿحا ىیجّاف گفث:
 ىػهياف ةایغ از داٌف رایاٌَ در فؼآیٍغ آىّزش ك یادگیؼی ،ؿيیٍارُا ،کارگاقُا ك کٍفؼاٌؾُا کَةَظّر ىٍظو جّؿط ؿازىافُای فٍی ك صؼفَای ك ادارق آىّزش ك پؼكرش ةؼگؽار ىیقّد ،اؿحفادق
کٍٍغ.
 ىكّؽُا ك زىاف الزـ ةؼای افؽایف داٌف ىػهياف در زىیٍَ اؿحفادق از رایاٌَ فؼاُو آیغ. اؿحفادق از ؿعش ؿّاد رایاٌَای ىػهياف ةَ غٍّاف ىتٍایی ةؼای ارزیاةی غيهکؼد آٌاف ىّرد جّزَ كؼارگیؼد.
 ةَ ةِتّد ؿعش کیفی ىِارتُای فٍاكراٌَ در جؼةیث ىػهو ك جغاكـ ایً آىّزشُا جّزَ قّد. ةَ ارائَ انگّی غيهی ك ىػیار آف ةؼای پؼكرش مالصیثُای فٍاكراٌَ در آىّزش ىػهياف جّزَ قّد. ةـحؼ ىٍاؿتی ةؼای جّؿػَ آىّزشُای فٍاكراٌَ ةَ ىػهياف پیف ك ضيً ظغىث ایساد قّد.مىابع
اصيغی ،ركقً؛ زارغیزكارکی ،اؿياغیم؛ ٌّركزی ،داریّش؛ دالكر ،غهی ك درجاج ،فؼیتؼز .)1395( .ةؼرؿی
كضػیث ىّزّد مالصیثُای فٍاكراٌَ داٌكسّىػهياف ةؼ اؿاس اؿحاٌغاردُای یٌّـکٌّ .كؼیَ پژكُف در
ٌظاـُای آىّزقی.1-22 ،)32(10 ،
صـٍی ،صـیً؛ غٍایحیٌّیًفؼ ،غهی؛ ك ؿؼازی ،فؼُاد .)1395( .ارزیاةی آىّزش ؿّاد رایاٌَای در کحاب کار ك
فٍاكری پایَ قكو اةحغایی از دیغگاق ىػهياف .فنهٍاىَ پژكُفُای آىّزش ك یادگیؼی.37-52 ،)1(13 ،
غعاراف ،ىضيغ .)1386( .ىغرؿَ فؼدا .ىسيّع ىلاالت دكىیً ُيایف فٍاكری آىّزقی ،جِؼاف :داٌكگاق غالىَ
ظتاظتایی.
فحضیاف ،ىضيغ؛ ك ٌّركزی ،ىػنّىَ .)1388( .ىعانػَ انگّی ىعهّب ؿّاد رایاٌَای ةؼای ىػهياف ىحّؿعَ در
ایؼاف .دكىیً ُيایف آىّزش انکحؼكٌیک ،جِؼافhttps://www.civilica.com ،
کیاٌی ،قکّفَ؛ ىؼجضّیاىیؼی ،ؿیغصـً؛ کؼـافؼكز ،ىضيغزّاد؛ ك کیاٌی ،داریّش .)1394( .ةؼرؿی راةعَ
ؿّاد رایاٌَای ىػهياف ةا ىیؽاف یادگیؼی ،یادداری درس غهّـ جسؼةی داٌفآىّزاف پایَ پٍسو اةحغایی.
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اكنیً کٍفؼاٌؾ ةیً انيههی ىغیؼیث ،اكحناد ،صـاةغاری ك غهّـ جؼةیحی ،ؿاری ،قؼکث غهيی پژكُكی ك
ىكاكرقای آیٍغقؿاز ،داٌكگاق پیاـ ٌّر ٌکاhttps://www.civilica.com،
ىیؼصـیٍی ،ؿیغرضا؛ اىیؼی ،ىضيغ؛ اىیًُؼاجی ،فؼیتا؛ کالجَای ،ىِغی؛ ك ٌادری ،قیيا .)1393( .ارزیاةی
جأدیؼ آىّزش ىِارتُای  ICDLةؼ غيهکؼد کارکٍاف در داٌكگاق غهّـ پؽقکی قاُؼكد از دیغ فؼاگیؼاف.
فنهٍاىَ ىغیؼیث ةِغاقث ك درىاف.25-32 ،)3(5 ،
ىؼادی ،ظغیسَ؛ ك ُغاكٌغ ،رضا .)1396( .ةؼرؿی ىیؽاف ك جأدیؼ ؿّاد دیسیحانی دةیؼاف قاغم در ىغارس
راٍُيایی قِؼؿحافُای اؿحاف جِؼاف ةؼ پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزافٌ .كؼیَ غهيی جعننی آدکا،
.14-29 ،)1(4
ٌیکٍاـكظیفَ ،ىِؼداد؛ ظـؼكی ،فؼیتؼز؛ ك ظانتی ،ؿِیال .)1393( .ىلایـَ ؿّاد اظالغاجی داٌكسّیاف
کارقٍاؿی ارقغ کحاةغاری ك اظالع رؿاٌی ةا داٌكسّیاف کارقٍاؿی ارقغ فٍاكری اظالغات در داٌكگاق
جِؼاف .فنهٍاىَ ىعانػات ىهی کحاةغاری ك ؿازىاٌغُی اظالغات.160-173 ،97 ،
ٌیازآذری ،کیّىؼث؛ ك ىػیًانـادات ،ؿیغق صّریَ .)1387( .ةؼرؿی ىیؽاف آقٍایی ك اؿحفادق اغضای ُیئث
غهيی داٌكگاقُای آزاد اؿحاف ىازٌغراف از فًآكری اظالغات ك ارجتاظات  ICTدر فػانیثُای آىّزقی.
فنهٍاىَ غهيی جؼكیسی ىغیؼیث.68-75 ،)10(5 ،

یغانِی ،ؿياٌَ .)1390( .ةؼرؿی اؿحفادق از فٍاكری ارجتاظات ك اظالغات در جغریؾ ىِارتُای زةاف اٌگهیـی
ك راةعَ آف ةا ىیؽاف ىِارت ك اضعؼاب رایاٌَ دةیؼاف زةاف اٌگهیـی .پایافٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ رقحَ
آىّزش زةاف اٌگهیـی ،داٌكکغق غهّـ اٌـاٌی ،گؼكق آىّزش زةاف اٌگهیـی ،داٌكگاق قِیغ رزایی جِؼاف.
یّؿفی ،رضا؛ ك رضاییراد ،ىسحتی .)1389( .ىلایـَ ىیؽاف آقٍایی اؿحاداف ك داٌكسّیاف داٌكگاقُای آزاد
اؿالىی ىازٌغراف ةا ىِارتُای  .ICDLفنهٍاىَ فًآكری اظالغات ك ارجتاظات در غهّـ جؼةیحی،)1(1 ،
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