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 چکیده
پبيِ  ظٍّؾ حبهش ثِ خبيگبُ ٍ ٣بسثشد ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت دس ثشًبهِ دسػي دٍسُ اثتذاييپ

هي  الیگَدسص اص ًِش هٔلوبى ٍ كبحجٌِشاى ثشًبهِ سيضي دسػي ٍ ت٤ٌَلَطي آهَصؿي ؿْش  ؿـن

پشداصد ٣ِ ّذٙ آى ثشسػي خبيگبُ ٍ ٣بسثشد ٛبٍا دس چْبس ثخؾ تٔییي اّذاٙ، تْیِ ٍ اًتخبة 

 .هحتَا، سٍؽ ّبي يبددّي ٍ يبدگیشي ٍ ٛشايٌذ اسصؿیبثي ثشًبهِ دسػي دٍسُ اثتذايي هي ثبؿذ

يي پظٍّؾ تح٠ی٠ي صهیٌِ يبثي ثِ ؿوبس هي آيذ ٍ ثشاي اًدبم آى، ثشًبهِ سيضي دسػي ٍ ا

تدضيِ ٍ تحلیل دادُ ّبي ثِ دػت آهذُ ع ٍ ت٤ٌَلَطي آهَصؿي اص ًشيٞ ًوًَِ گیشي دس دػتش

 .اًدبم ؿذُ اػتاص ًشيٞ آهبس تَكیٜي 

ٍ هحتَاي هتٌبػت ثب  ًتبيح ثِ دػت آهذُ حب٣ي اص آى اػت ٣ِ ثِ ٣و٢ ٛبٍا هي تَاى اّذاٙ

ًیبصّب ٍ ٓاليٞ يبدگیشًذگبى، ًیبصّبي خبهِٔ ٍ صًذگي سٍصهشُ سا تٔییي ٍ تْیِ ٣شد. ّن چٌیي 

ٛبٍا اه٤بى يبدگیشي اًٜشادي، اػتٜبدُ اص سٍؽ ّبي ٛٔبل تذسيغ، اًَاّ اسصؿیبثي ّب، تدضيِ ٍ 

آهَصاى هذاسع تحلیل ػَاالت، ٍػبيل، ًتبيح اسصؿیبثي ٍ ه٠بيؼِ پیـشٛت تحلیلي داًؾ 

هختلٚ سا ثِ كَست ٓلوي ٛشاّن هي آٍسد. هٔلوبى هي تَاًٌذ ثِ هٌَِس ثحث دس هَسد ثشًبهِ ّب 

 .ٍ هحتَاّبي دسػي، اص ًشيٞ ٛبٍا ثب ي٤ذيگش استجبى ثشٟشاس ًوبيٌذ

 .ًالٓبت ، هبّیت ٌٛبٍسي ، ٛشاگیشاىٌٛبٍسي  :یکلمبت کلید
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 3، مرتضی توکلی2مهران انیکبزی ، 1حمید رفیعی افوسی

 داًـگبُ ٛشٌّگیبى  ،سؿتِ ٓلَم تشثیتي ،داًـدَي ٣بسؿٌبػي1
 داًـگبُ ٛشٌّگیبى  ،سؿتِ ٓلَم تشثیتي ،داًـدَي ٣بسؿٌبػي2
 ؿْشػتبى الیگَدسص ،داًـگبُ ٛشٌّگیبى ،٣بسؿٌبع ٛشٌّگي، ، ٛلؼِٜ تٔلین ٍ تشثیت٣بسؿٌٌبػي اسؿذ3

 

 نویسنده مسئول:

 حویذ سٛیٔي اَٛػي

 

 یبدگیری بر اطالعبتمیسان تبثیر بکبرگیری فنبوری بررسی 
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 مقدمه     
ساػتي ًَيٌي اص صًذگي ثب خَد آٍسدُ ثش ًْبدي ًَيي ٣ِ هي تَاى آى سا ٣لجِ ال٤تشًٍی٢ ًبهیذ ثٌبثشگٜتِ اي هَج ػَم ؿیَُ ثِ 

« تجذيل خْبى ثِ ي٢ د٤ّذُ خْبًي»چیضي ٣ِ ثَػیلِ هبسؿبل ه٢ لَّبى دس ي٢ ٓجبست خالكِ ؿذُ اػت ٍ آى 1 هجتٌي اػت.

بثِ ػب٣ٌبى ي٢ د٤ّذُ اه٤بى ثشٟشاسي استجبى ثب اػت، ثذيي هٌٔب ٣ِ هشدم ٠ًبى هختلٚ دس ٣ـَسّبي ػشاػش ٣شُ صهیي ثِ هث

ي٤ذيگش ٍ اًالّ اص اخجبس ٍ سٍيذادّبي خْبًي ساداسًذ. ًَٜر ػشيْ ٌٛبٍسي اًالٓبت دس هیبى آحبد هشدم هَخت ت٘ییش ؿیَُ صًذگي 

ي دس صًذگي ثـش دسثؼیبسي اص اٛشادؿذُ اػت . تحَالت ػشيْ ًبؿي اص ٣بسثشد ٌٛبٍسي آن اص ٌٛبٍسي هَلذ ٍ ٌٛبٍسي اًالٓبت

ت٘ییشات ؿگشٛي سا دس ػبختبسّبي كٌٔتي ، اٟتلبدي ،ػیبػي ٍ هذًي خَاهْ ثَخَد آٍسد چٌبى ٣ِ ثؼیبسي اص ا٠ًالة ّبي 

  .اختوبٓي ٟشٍى ًَصدّن ٍ ثیؼتن هیالدي سيـِ دس تحَالت اختوبٓي ًبؿي اص گؼتشؽ ٍخَُ هختلٚ ٌٛبٍسي دس صًذگي ثـش داسد

ؿي اصٌٛبٍسي ّبي خذيذ تبثیشات ثؼضايي ثش سًٍذ صًذگي ٍ ٣بس هشدم دس ػشتبػش خْبى گزاؿتِ ٍ ثب سٍؽ دسدًیبي اهشٍص، ت٘ییشات ًب

ّبي ػٌتي آهَصؽ، يبدگیشي ٍ هذيشيت آهَصؽ ثِ ًَس خذي ثِ ه٠بثلِ پشداختِ اػت.ٌٛبٍسي اًالٓبت ٣ِ خَد ي٢ صهیٌِ خذيذ 

شي ٍ پظٍّؾ خَاّذ داؿت. استجبى آػبى دس ػشتبػش گیتي ثبٓث هٌبلٔبتي اػت،تبثیشٓوذُ اي ثشتوبهي صهیٌِ ّبي آهَصؽ، يبدگی

دػتیبثي ػشيْ ٍ آػبى ثِ هدوَِٓ گؼتشدُ اي اص دادُ ّب ٍ اًالٓبت ٍ هٌبلت ٓلوي هَسد ًیبص دس ٣وتشيي صهبى هو٤ي ؿذُ ٍ 

ه٠َلِ آهَصؽ ٍ ّوچٌیي ثب اٛضايؾ ػشيْ ٍ ػبدُ دػتیبثي ثِ ٌٛبٍسي اًالٓبت دس هٌبصل، هحل ٣بس ٍ هَػؼِ ّبي ٓلوي، 

 2.يبدگیشي ثِ ي٢ سًٍذ هؼتوش دس صًذگي ثـش تجذيل ؿذُ اػت

اهشٍصُ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت سا هي تَاى ثِ ٌَٓاى اثضاسي ًیشٍهٌذ ثشاي است٠بي ٣یٜیت ٍ ٣بسايي آهَصؽ هَسد اػتٜبدُ ٟشاس 

آى ثب ًیبصهٌذيْبي اًؼبى، هَخت ؿذُ تب ؿ٤ل داد. تَػِٔ سٍصاٛضٍى اثضاسّبي هجتٌي ثش ايي ٌٛبٍسيْب ٍػشٓت ٛشاٍاى تٌجیٞ 

ٍ ايدبد تحَل دس ًِبم  خذيذي اص هحیي يبدگیشي ٍ تٔبهلي خالٝ، ٛٔبل ٍ ٛشاگیش ايدبد ؿَد. تح٠ی٠بت ًـبى دادُ ًَآٍسي آهَصؿي

ي گًَبگَى شٍسؿي ثذٍى ّوشاّي ٍ پزيشؽ اػبتیذ هیؼش ًیؼت. پذيذُ ًَ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ تأثیشي ٣ِ ثش خٌجِ ّبٍ پآهَصؿي 

صًذگي داؿتِ ثِ َُْسثشخي تحَالت ثٌیبدي دس سٍاثي خَاهْ ثـشي هٌدش ؿذُ اػت. ايي پذيذُ ثب ػشٓتي چـوگیش خَاػتِ ّبي 

 2ثـش سا تحت تأثیش ٟشاس دادُ ٍ ًیبصّبي خذيذي سا ثِ ٍخَد آٍسدُ اػت. 

اًالّ سػبًي هحلي ، هلي ، ه٠ٌٌِ اي ٍ ثیي الوللي پیـشٛت ّبي اخیش دس كٌٔت سايبًِ ٍ اًالّ سػبًي ؛ ٍسٍد ٍ َُْس ؿج٤ِ ّبي 

ثشًبهِ سيضاى ٍ   اثضاسّب ٍ سٍؽ ّبي خذيذ سا پیؾ سٍي ًشاحبى ، ٍ ثِ ٍيظُ ايٌتشًت : چٌذ سػبًِ اي ّب ؛ ٛي آٍسي ّبي استجبًي ، 

) اص هذاسع تب داًـگبُ   آهَصؿيهذيشاى ٍ هدشيبى ثشًبهِ ّبي آهَصؿي ٟشاس دادُ اػت . ًَٜر ٛي آٍسيْبي خذيذ اًالٓبتي ثِ هشا٣ض 

ّب ( ٍ حتي هٌبصل ، سٍاثي ػبدُ هٔلوي ٍ ؿبگشدي سا ثِ ًَس ٣لي دگشگَى ػبختِ اػت .ثِ ايي تشتیت ، الگَّبي ػٌتي يبدگیشي 

 . هتحَل ؿذُ اًذ ٍ ٣بسثشاى ثب حدن گؼتشدُ اي اص اًالٓبت ٍ داًؾ هَاخِ ّؼتٌذ

لؾ ّبي ٛشاهلي اص ٟجیل خْبًي ؿذى ، ٍسٍد ثِ خبهِٔ اًالٓبتي ٍ گؼتشؽ ؿج٤ِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ّضاسُ ػَم ثیؾ اص پیؾ ثب چب

ّب ٍ سػبًِ ّبي استجبى خؤي خْبًي ٣ِ ًَٓي ت٘ییش ٍ تحَل هحؼَة هي ؿَد سٍثشٍ هي ثبؿذ . ثب تَخِ ثِ ػشٓت ٛضايٌذُ تَلیذ 

تٌَّ تشيي هٌبثْ ٍ دادُ ّبي هشتجي ثب ّش داًؾ خذيذ ٍ تَػِٔ ؿج٤ِ ّبي خْبًي استجبًبت اص خولِ ايٌتشًت ٣ِ خذيذتشيي ٍ ه

هَهَّ سا دس اختیبس ٣بسثشاى ٟشاس هي دّذ ٍثب تَخِ ثِ خٌجِ ّبي هثجت ٛشاٍساى ٣بسثشد ايٌتشًت ٍ سػبًِ ّبي استجبى خْبًي ، 

خذيذ ٍ  هشٍسي اػت هذاسع ، هٔلوبى ٍ ٣بس٣ٌبى ، ثشاي ػبصگبسي ثب ػشٓت ٍ پیچیذگي ت٘ییشات ٍ ثْشُ گیشي كحیح اص ٌٛبٍسي

سٍثِ تَػِٔ هدْض ٍ آهبدُ ؿًَذ . ًشاحي ػیؼتن ّبي ػخت اٛضاسي ٍ ًشم اٛضاسي ٍ خزة هتخللبى ثشاي آهَصؽ ًیشٍي اًؼبًي 

، تدْیض هٌبًٞ آهَصؿي ٍ هذاسع ثب سػبًِ ّبي چٌذ هٌَِسُ ، سايبًِ ٍ ؿج٤ِ ّبي داخلي ٍ خْبًي ايٌتشًت ، ساّجشدي هْن دس 

 3ًیبصّبي هتٜبٍت ٛشاگیشاى خَاّذ ثَد . پَيبيي ًِبم آهَصؿي ٍ تبهیي 

ي٤ي اص هْن تشيي هَهَٓبتي ٣ِ اهشٍصُ دػت اًذس٣بساى تٔلین ٍ تشثیت ٣ـَس سا ثِ خَد هـَ٘ل ٣شدُ اػت، ًحَُ ي هَاخِ ؿذى 

 آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثب ٛشكت ّب ٍ تْذيذ ّبي حبكل اص گؼتشؽ ٍ تَػِٔ ي ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت ٍ ثشًبهِ سيضي دٟیٞ ٍ

يبدگیشي ٍ  -اكَلي ثشاي ثْشُ ثشداي ٍ اػتٜبدُ اص آى اػت ثِ ٍيظُ ، ثب تَخِ ثِ تبثیش ايي ٌٛبٍسي ّبي ًَيي دس ؿیَُ ّبي يبددّي 

ت٘ییش ٠ًؾ هٔلوبى ، هشٍسي اػت ٣ِ صهیٌِ ّبيي ٛشاّن ؿَد تب ّن ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ دس خبهِٔ ي هٔلوبى سا ؿٌبػبيي 

 .بػبيي ٍ است٠بي هْبست ّبي خَد دس ٣بسثشد ٌٛبٍسي ّبي ًَيي ًِیش دس آهَصؽ ثپشداصد٣ٌذ ٍ ّن هٔلوبى گشاهي ثِ ؿٌ

                                                           
 )  31،32: 1382) تبٛلش ،  .1
 (1389ػیٚ ، )  .2
 )1384) َٓم صادُ ،  .3
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ثٌبثشايي ٌٛبٍسي اًالٓبت ٠ًؾ هْن ٍ ثؼضايي دس تَػِٔ ٍ است٠بء ػٌح داًؾ ٍ هٔلَهبت ٛشاگیشاى خَاّذ داؿت ٍ صهیٌِ است٠بء 

ثؼتش ٛشٌّگي الصم ثشاي اػتٜبدُ كحیح ٍ ثْیٌِ اص دسايي صهیٌِ هْن ٍ اػبػي الصم اػت  .٣یٜیت آهَصؿي سا ٛشاّن هي ػبصد 

ٌٛبٍسي ّبي خذيذ ايدبد گشدد ، ًگشؽ هثجت ًؼجت ثِ ٠ًؾ ٍخبيگبُ خٌیش ٌٛبٍسي دس ًِبم آهَصؿي ايدبد گشدد ، ٌٛبٍسي 

ج٤ِ خْبًي آهَصؿي ثِ ٌَٓاى ثخـي اص ٛشايٌذ آهَصؽ ٍ يبدگیشي دس ًِش گشٛتِ ؿَد ، ثشًبهِ ّبي آهَصؿي آؿٌبيي ثب سايبًِ ٍ ؿ

 .ايٌتشًت ٍ يب سػبًِ ّبي تأثیش گزاس ثش ًِبم آهَصؿي ثشاي ٣بسثشاى ) هذيشاى ، هٔلوبى ٍ ٣بس٣ٌبى ( ًشاحي ٍ اخشا گشدد

 

 بیبن مسبله

ػَال ايي اػت ٣ِ ٠ًؾ ٍ تبثیش ٌٛبٍسي آهَصؿي دس ٛشايٌذ يبددّي ٍ يبدگیشي چگًَِ ٍ تب چِ اًذاصُ هي ثبؿذ؟ ٍايي ٠ًؾ ٍ 

يبد دّي ٍ يبدگیشي دٍسُ ّب ٍ پبيِ ّب ي اثتذايي چگًَِ اػت؟ٍآيب ثٌشيٞ ه٠بيؼِ اي هي تَاى ٣یٜیت ٍ ٣ویت  تبثیشدس هشاحل

تبثیش ٌٛبٍسي ّبي آهَصؿي سا دس هذاسع ٍهشاحل يبددّي ٍيبدگیشي ثِ داًؾ آهَصاى هَسد ػٌدؾ ٟشاس داد؟ٍػشاًدـبم ايي ٣ِ 

 ذي،ػٌح تحلیلي،هیضاى تَخِ داًؾ آهَصاى تبثیشهي گزاسد؟ٌٛبٍسيْبي آهَصؿي تبچِ هیضاى ٍچگًَِ ثشػٌح ٓالٟوٌ

ػیؼتن ّبي آهَصؿي دس ي٢ خبهِٔ ٍ ثِ تجْ آى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، ٟبدس ًخَاّذ ثَد ّن چَى خضيشُ اي خَد سا ه٢ٌٜ اص ديگش 

آهَصؿي ّن ثِ لحبٍ ي  ي خْبًي ثذاًذ، صيشا خبهِٔ ٓي، هلي ٍ ٛٔل ٍ أًٜبالت گؼتشدّي ثیي الوللي دس د٤ّذًُْبدّبي اختوب

اي ٣ِ ٟشى ثیؼت ٍ ي٤ن سا احبًِ خَاٌّذ ًوَد، هٌوئٌبً هش٣ض ث٠ل ت٘ییشات،  سيخي ٍ ّن ثِ لحبٍ ؿشايي ٍيظُشايي تبگ تدشثِ

 4تحَالت ٍ ت٤ثیشات ٟشى ثیؼت ٍ ي٤ن خَاّذ ثَد. 

هَصؿي ًیض دس د، ػیؼتن ّبي آدس ٓیي حبل اص آى خب ٣ِ ٛشايٌذ ت٘ییش ٍ تحَل دس هبّیت ًْبدّبي اختوبٓي ثـشي ٟشاس داس

ي اػبػي ايي اػت ٣ِ چِ ا بي احتوبلي خَاٌّذ ؿذ. اهب هؼألِي ًضدي٢ دػتخَؽ ت٘ییش ٍ تحَالت ٍ يب حتي چبلؾ ّآيٌذّ

سٍي كشٙ  دس دًیبي ٟشى ثیؼت ٍ ي٤ن دًجبلِ اػتشاتظي ّبيي سا ثبيؼتي اتخبر ٣شد ٣ِ ًِبم ّبي آهَصؿي ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

 .م ثب سؿذ ٍ پیـشٛت ثـشي ثِ ثبصػبصي ٍ ثبص آٛشيٌي خَد ثپشداصدًجبؿذ، ثل٤ِ ّوگب

ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت ٓجبست اص ؿج٤ِ ّبي هذيشيت تَلیذ، پشداصؽ،تَصيْ ٍ هلشٙ ثْیٌِ اًالٓبت ثِ هٌَِس اٛضايؾ ٣بسايي 

چِ ثب ًگشؽ ػیؼتوي ثِ ػیؼتن اػت، ٣ِ دسثؼیبسي اص ٛشكت ّبي خذيذ آهَصؿي ي٢ ٌٓلش تَاًجخؾ ؿوشدُ هي ؿَد. چٌبً

ثشسػي ٠ًؾ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثپشداصين ايي ٤ًتِ ثِ ٍهَح آؿ٤بس هي گشدد ٣ِ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ 

استجبًبت دس توبهي اخضا ٍ َٓاهل دسًٍذادي، ٛشايٌذي ٍ ثشًٍذادي آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تبثیش ثِ ػضا ٍهثجتي داسد، ٣ِ هوي تَخِ ثِ 

ٌبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت ثش ت٢ ت٢ اخضاء ثبيذ اثش آى ثش ٣ل ػیؼتن آهَصؿي هَسد اّتوبم خذي ٟشاس گیشد ٍ ثشاي سْٛ تبثیش ٛ

هـ٤الت ٍ هَاًْ هشثَى ثِ گؼتشؽ ٍ اػت٠شاس ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًیبص ثِ تذٍيي َٟاًیي خبهْ ٍ 

ًْب ٍ ٍصاستخبًِ ّب، هـبس٣ت ثخؾ خلَكي، تشثیت ًیشٍي هتخلق، حوبيت هبلي ٍ اػتشاتظي٢، ّوبٌّگي ٍ تٔبهل ػبيش ػبصهب

گؼتشؽ ؿج٤ِ هخبثشاتي هي ثبؿذ، ٣ِ دس ًْبيت هٌدش ثِ ثشاثشي ٛشكت ّبي آهَصؿي ٍ دػتیبثي ثِ تٔلین ٍتشثیت ثشاي ّوِ دس 

خَد ًِبستي، خلَگیشي اص ٛشاس ه٘ضّب ٍ توبم ػٌَح، پیـشٛت ٣یٜیت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، اثش ثخـي ٍ ٣بسآيي ًِبم آهَصؿي، ت٠َيت 

 .تشثیت ًیشٍي ٣بسآٛشيي خَاّذ ؿذ

٠ًؾ هشثیبى ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ت٘ییش اػت . ايي ت٘ییش ثٌب ثِ داليل هتٔذدي اتٜبٝ هي اٛتذ . دس صهشُ ايي داليل ،تَػِٔ خْبًي 

ثشاي ي٢  . ٍ اًتـبس اًالٓبت ث٤بس هي ثشد ايٌتشًت اػت ٣ِ اًالٓبت سا ٟبثل دػتشع ػبختِ اػت ، ٌٍٛبٍسي سا ثشاي گشد آٍسي

. داًؾ آهَص هو٤ي ًیؼت ٣ِ ّش چیضي سا يبد ثگیشد ثل٤ِ هْن ايي اػت ٣ِ ثشاي هبًذى دس دًیبي ٛشدا ثذاًذ ثِ چِ چیضي ًیبص داسد
شي اػت ، ٣شٍتي هٔت٠ذ اػت ٣ِ ٠ًؾ هٔلن اًت٠بل داًؾ ٍ هٔلَهبت ثِ داًؾ آهَصاى ًیؼت ثل٤ِ ثیـتش ًشاحي تدبسة يبدگی5

٠ًؾ هٔلن ٓجبست اػت اص آصهَى ٛشايٌذ يبدگیشي ٍ ت٤ٜش ، خوْ آٍسي ، ثجت ٍ هجي ٍ تحلیل دادُ ّب ، تذٍيي ٍ آصهَى ٛشهیِ ّب 

ٌٛبٍسي ؿبهل توبم اثضاسّبي پیـشٛتِ ثشاي اكالح ،  . ٍ هَْٜم ػبصي هٔبًي اػت ، ٌٛبٍسي ًِ ي٢ ٗبيت اػت ٍ ًِ ي٢ تش٣یت

َل تذسيغ ٍ اٛضايؾ يبدگیشي هي ثبؿذ . ٌٛبٍسي ثبيؼتي ثِ ٌَٓاى ثخـي اص ثشًبهِ ّبي هذسػِ ثشاي ثْجَد ٍ ثْیٌِ ػبصي ، تح

 . حش٣ت ثؼَي اػتبًذاسدّبي ٓلوي دس ًِش گشٛتِ ؿَد

ثِ آت٠بد ًیَهي سؿذ ػشيْ سًٍذ ٌٛبٍسي ايي اًگیضُ سا ايدبد ٣شدُ اػت ٣ِ هذاسع خَدؿبى سا ثب آى هٌٌجٞ ػبصًذ . ٌٛبٍسي هي 

 .ؿشايي آهَصؽ سا اص حبلت هٔلن هحَس ثِ داًؾ آهَص هحَس ت٘ییش ؿ٤ل دّذ ٍ يبدگیشي ا٣تـبٛي ساتشٗیت ًوبيذ تَاًذ

ػبلوَى هي ًَيؼذ ٣ِ ٌٛبٍسي ثبٓث ت٘ییش ت٤ٜش، اكالح اؿتجبّبت ، خالكِ ٣شدى ح٠بيٞ ثشاي اداسُ اًالٓبت ، ٣بس هـبس٣ت 

                                                           
 (1384) َٓم صادُ ،  .4
 )1384َٓم صادُ ، ) . 5

http://www.johi.ir/


 65 -56، جلد اول، ص 4931، تابستان 41، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

٣ِ ثشاػبع آى داًؾ آهَصاى ٟبدس هي ؿًَذ هٔلَهبت ، ْٛن ٍ تَاًبيي خَد خَيبًِ هي ؿَد . ٌٛبٍسي ٛٔبلیتْبي سا هَخت هي ؿَد 

ٌٛبٍسي اًالٓبت پبسادايوي اػت ٣ِ دس ت٘ییش ٍ تحَل دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٠ًؾ 6. ٣یذ ثش ٛشايٌذ يبدگیشي ًـبى دٌّذسا ثب تأ

ي ثِ ؿیَُ اي ت٤شاس ؿًَذُ ٍ پیؾ سًٍذُ اػبػي ٍ پبيذاسي داؿتِ ٍ داسد . ايي پبساداين ثشاي تٔییي سٍؽ ّبي اًدبم اهَس آهَصؿ

ث٤بس هي سٍد . هبًَئل ٣بػتلض ت٤ٌَلَطي اًالٓبت سا ثِ ٌَٓاى ي٢ ٓلن هٔشٛي هي ٣ٌذ . سًٍذ ٣ًٌَي تحَل ت٤ٌَلَطي٢ ثِ دلیل 

خیشُ ، تَاًبيي اؽ دسايدبد ٛلل هـتش١ ثیي ٓشكِ ّبي ت٤ٌَلَطي اص ًشيٞ صثبى هـتش١ ديدیتبل ٣ِ دس آى اًالٓبت ، تَلیذ ، ر

ی٤َالع ثبصيبثي ، پشداصؽ ٍ هٌت٠ل هي ؿَد،ثب ؿتبة ٛشاٍاى گؼتشؽ هي يبثذ . هب دس خْبًي صًذگي هي ٣ٌین ٣ِ ثِ تٔجیش ً

  .تًگشٍپًَتِ ديدیتبل ؿذُ اػ

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ًْبدي اػت ٣ِ تحت تبثیش آى ٟشاس گشٛتِ ٍ صهیٌِ ت٘ییش ٍ تحَل سا سد ًِبم آهَصؿي هَخت گشديذُ اػت . 

چِ ٌٛبٍسي ّبي ًَيي اًالٓبت هبًٌذ سايبًِ ّبي آهَصؿي دس دػتشع رئٌٜبى آهَصؿي ٟشاس گیشد هي تَاًذ صهیٌِ ساثشاي چٌبً

ٟذست ثخـیذى ثِ ٤ٛش آًبى ٛشاّن ٍ دس ًتیدِ اكالح ٍ ثْجَد ٓول٤شد آهَصؿي ٍ است٠بء ٣یٜیت آهَصؽ ٍ يبدگیشي سا ثذًجبل داؿتِ 

7.  .ثبؿذ
 

چِ ثِ كَست ػخت اٛضاس ٍ ؿبهل اًَاّ اثضاس ٍ اه٤بًبت ٍ سػبًِ ّبي ديذاسي ٍؿٌیذاسي اػت ٍچِ  اهشٍصُ ٌٛبٍسي ّبي آهَصؿي

ثلَست ًشم اٛضاسؿبهل اًَاّ ػیؼتن ّب ٍ هذل ّبي آهَصؿي ديدیتبلي ٍ ٠ًؾ ثي ثذيل دس ت٠َيت حبِِٛ ٓالٟوٌذي ّبي 

ًوبيذ ٣ِ ثْشُ گیشي هؼت٠ین تشاص ايي گًَِ تدْیضات ٍ يبدگیشي ػشٓت اًت٠بل ٍ پبيذاسي دس يبدگیشي داسد ٍ هٜبّین سا ايٜب هي 

است٠ب ٍ ٓوال پبيذاسي ٍ تٔویٞ يبدگیشي ٍ  يبددّي سا ٛي هب ثیي هٔلن ٍ هت٤لن سا ّب ؿشايي، ٣یٜیت ٍ هحیي يبدگیشي ػیؼتن

صؽ دٌّذُ دس خْت گیشي ّبي تذسيغ ٍ آهَصؿي ساػجت هي گشدد ٍاص ًشٛي ايي اهش هَخت ثشٍص خالٟیت ٍ تَخِ ٍ توش٣ض آهَ

اسائِ هذل ّب ٍ الگَّبي ثْیٌِ آهَصؿي هي گشدد. دس هذاسع اثتذايي ثَيظُ دس پبيِ اٍل ايي دٍسُ ٠ًؾ ٌٛبٍسي ّبي آهَصؿي حتي 

دس ٟبلت ت٤ٌَلَطي آهَصؿي ٍ ٛشاتش اص آى ػیؼتن ّبي ًشم اٛضاسي آهَصؿي ، آى ًَسي ٣ِ تدشثیبت ٍ ثشخي اص تح٠ی٠بت 

هي دّذ ٣ِ  تَاًذ ّذٙ ّبي سٛتبسي آهَصؿي ٍتذسيغ سا ٓوال دس ٛبص ٓوٞ ثخـي يبدگیشي ٟشاس هتخللبى ًـبى دادُ اػت هي

 .ًوبيٌذ هي اػتٜبدُ يبدگیشيثشخي اص هٔلویي خؼتِ ٍگشيختِ هؼت٠یوب اص ايي ٌٛبٍسي ّب دس اهش يبددّي 
 

 اهمیت تحقیق 
اػت ٍ ؿَاّذ ثِ دػت آهذُ اص ثشسػي ّبي تح٠ی٠بتي، ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت اهشٍصُ دس خبي خبي صًذگي اٛشاد سػَخ ٣شدُ 

ًـبى اص آى داسد ٣ِ ٌَٛى تذسيغ ٍ ًَّ ت٤ٜش هٔلوبى سٍي ثِ ٣بسگیشي ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ دس ًتیدِ پیـشٛت داًؾ آهَصاى تبثیش 

سد تذسيغ ٍ ًیض دس ٣الع دسع تحت تبثیش داًؾ هٔلوبى دسثبسُ هَهَّ هَ IT ثؼضايي داسد. سٍؽ ثِ ٣بسگیشي ٌٛبٍسي اًالٓبت

استجبى ٌٛبٍسي اًالٓبت ثب آى هَهَّ اػت ثِ ايي كَست ٣ِ ثٔوي اص هٔلوبى هٌبثْ ٌٛبٍسي اًالٓبت سا ٣ِ ثِ هَهَّ دسػي 

خبكي هشثَى اػت اًتخبة هي ٣ٌٌذ ٍ ايي دس حبلي اػت ٣ِ ثٔوي ديگش ٌٛبٍسي اًالٓبت سا ثشاي ايي ثِ ٣بس هي گیشًذ ٣ِ ثب ي٢ 

 8ًؾ آهَصاى سا اسائِ ٣ٌٌذ، ثذٍى اي٤ٌِ استجبى هؼت٠یوي ثب ٌَٓاى دسع داؿتِ ثبؿذ.سٍؽ ًَآٍساًِ ٣بس دا

ؿَاّذ ًـبى هي دّذ ٍٟتي هٔلوبى داًؾ خَد سا دسصهیٌِ هَهَّ دسع ٍ ؿیَُ يبدگیـشي داًؾ آهَص ثِ ٣بس هي ثٌذًذ، ثِ 

هي ٣ِ داًؾ آهَصاى دسْٛن ٍ دس١ خَد دس ثِ ٣بسگیشي ٌٛبٍسي اًالٓبت ثیـتشيي اثش هؼت٠ین سا ثش پیـشٛت ؿبگشداى داسد. ٌّگب

  .٣بسگیشي ًشم اٛضاسّبي خبف دس ٣بس ٛشدي يب گشٍّي يب ٣الػي ثِ ٣ٌد٤بٍي ٣ـیذُ هي ؿَد، ؿبّذ ايي پیـشٛت خَاّین ثَد

اهب ثبٍسّب دس هَسد اثشات ثِ ٣بسگیشي ٌٛبٍسي اًالٓبت دس ٣بس داًؾ آهَصاى ٍ اسائِ ٣بس آًْب، پظٍّؾ ّبي ٣وي كَست گشٛتِ اػت. 

ٍ اسصؽ ّبي هشثَى ثِ ٛي آهَصؽ يب سٍؽ تذسيغ هٔلن، ٠ًؾ هْوي دس ؿ٤ل دادى ثِ ٛشكت ّبي يبدگیشي اص ًشيٞ ٌٛبٍسي 

 .ايٜب هي ٣ٌذ

ثشسػي ػَاثٞ تح٠ی٠بتي ثِ سٍؿٌي ثیبى ًوي ٣ٌذ ٣ِ آيب ايي ثبٍسّب ٍ اسصؽ ّب ػجت خَاّذ ؿذ اص ٌٛبٍسي ثِ ٌَٓاى ٍػیلِ اي 

ّبي سايح تذسيغ اػتٜبدُ ؿَد يب ايي ٣ِ ٌٛبٍسي ّبي خذيذ ثبٓث ايدبد تحَل دس ؿیَُ تٔبهل هٔلوبى ثب خْت ت٠َيت سٍي٤شد

 .داًؾ آهَصاى ٍ ٛٔبلیت آًْب هي ؿَد

هٔلوبى ثِ داًؾ ٍػیٔي اص ٌٛبٍسي اًالٓبت ًیبص داسًذ تب ثتَاًٌذ هٌبثْ هٌبػت سا اًتخبة ٍ اص آًْب دس تذسيغ خَد ثِ ًحَ هٌبػت 

ثٌبثشايي اػتٜبدُ اص سٍؽ ّبي خذيذ آهَصؽ ٣ِ دس آى اص ٌٛبٍسي ّبي خذيذ ٍ هٌبػت تذسيغ اػتٜبدُ ؿذُ اػت،  .ٌذاػتٜبدُ ٣ٌ
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ًیبص ثیـتشي ثِ هٔشٛي ٍ تدشثِ داسد چشا ٣ِ هٔلوبى هو٤ي اػت هدجَس ؿًَذ ٌَٛى آهَصؽ خذيذ سا ٛشاثگیشًذ تب ثِ ايي ْٛن ٍ 

ثؼیبس ٍػیْ اػت. دس ي٢ ًشٙ آى ٛٔبلیت ّبي ثؼیبس هحــذٍد اػت ٣ِ ٓوذتبً  IT داهٌِ ٣بسثشدّبي آهَصؿي .تَاًبيي ثشػٌذ

ثشپبيِ سٍؽ ّبي ػٌتي ٟشاس داسد ٍ دس ًشٙ ديگشآى، ت٘ییشات اػبػي دس سٍي٤شدّبي تذسيغ ٟشاس هي گیشد. ثِ ٌَٓاى هثبل، ثٔوي 

ِ سٍؽ ػٌتي اػتٜبدُ هي ٣ٌٌذ، دسحبلي ٣ِ اص هٔلوبى اص ٍايت ثشد تٔبهلي دس ًوبيؾ دادى هحتَا ٍ ًِشيبت دس هجبحث ٣الػي ث

هٔلوبى ديگش اخبصُ هي دٌّذ داًؾ آهَصاى ثشاي ًـبى دادى ًوبيـٌبهِ ّبيي ٣ِ خَدؿبى ًشاحي ٍ ٛیلوجشداسي ٣شدُ اًذ، دس 

ٛضاسي، آى اػت ٣ِ هٔلــــن ٍ ثشًبهِ ّبي ًشم ا IT ٣الع اص ايي ٍػیلِ اػتٜبدُ ٣ٌٌذ. هٌبلٔبت ًـبى هي دّذ هَثشتشيي ٣بسثشد

ْٛن ٤ٍٛش داًؾ آهَص سا ثِ چبلؾ ث٤ـذ ٍ ايي ٣بس اص ًشيٞ ؿش٣ت توبهي داًؾ آهَصاى دس ثحث ٣الػي ثب اػتٜبدُ اص تختِ يب ٣بس 

داًؾ آهَصاى ثب سايبًِ ثِ كَست ٛشدي ٍ گشٍُ ّبي دًٍٜشُ كَست هي گیشد ٍ اگشهٔلن هْبست ػبصهبًذّي داًؾ آهَصاى سا ثش هجٌبي 

ش ٌٛبٍسي اًالٓبت داؿتِ ثبؿذ، آًگبُ ٣بسايي ٣الػي ٍ ٛشدي داًؾ آهَصاى هي تَاًذ ثِ هَاصات ّن هَثش ثبؿذ. ٛٔبلیت ّبي هجتٌي ث

گٜتٌي اػت دػتشػي ثِ هٌبْٛ ٌٛبٍسي اًالٓبت هَهَّ هْن دس دػتشع هٔلوبى اػت؛ خبيي ٣ِ تٔذاد هٔذٍدي ٣بهپیَتش 

اص ٌٛبٍسي سا هحذٍد هي ٣ٌذ، صيشا ّش ؿبگشد ٠ٛي چٌذ دٟی٠ِ هي ٓوذتبً دس هذاسع اثتذايي ايي هَهَّ اػتٜبدُ  -دس٣الع ّؼت

تَاًذ اص٣بهپیَتش اػتٜبدُ ٣ٌذ. ٣بسثشد ي٢ ٍايت ثشد ال٤تشًٍی٤ي تَػي توبهي داًؾ آهَصاى ي٢ ٣الع، اثشات هثجت ٍ هٌٜي ثِ 

ٛشآيٌذّبي پیچیذُ سا هـبّذُ ٣ٌٌذ. ايي سٍؽ ثبٓث هي ؿَد داًؾ آهَصاى دس ٛٔبلیت تذسيغ ؿش٣ت ٍ هٜبّین ٍ 9ّوشاُ داسد. 

ت٤یِ هي ٣ٌٌذ ٍ ًؼجت ثِ ؿجیِ ػبصي ٍ هذل ػبصي ٣ِ هو٤ي اػت ثشاي  تي سٍي خٌجِ اسائِ هٌبلاگشچِ ثٔوي اص هٔلوبى ٠ٛ

داًؾ آهَصاى ثیـتش چبلؾ ثِ ٍخَد آٍسد، ثي تٜبٍتٌذ ٠ٍٛي تٔذاد ٣وي اص هٔلوبى، گضاسؽ ثِ ٣بسگیشي ًشم اٛضاسّبي ٍيظُ هشثَى 

 ثشًبهِ دسػي سا اسائِ ٣شدُ اًذ. ِ هحتَا ٍ اّذاٙ ث

  اهداف 

 .ّش ثشًبهِ آهَصؿي سايبًِ اي ثبيؼتي هٌتح ثِ يبدگیشي هٌبػت ثب دسخِ ثباليي اص آگبّي ٍ ؿٌبخت ثـَد -

 .ّش ثشًبهِ آهَصؽ سايبًِ اي ثبيؼتي صهیٌِ تٔبهل ثیي داًؾ آهَصٍهشثي دس صهبى هٌبػت ٛشاّن ػبصد -

 .ب هَػؼِ آهَصؿي ثبيؼتي ثٌَس هٌبػت ثشًبهِ سايبًِ اي سا ثشسػي ًوبيٌذهشثیبى ي -

 .ثشًبهِ سايبًِ اي ثبيؼتي داساي ّذٙ آهَصؿي هـخلي ثبؿذٍ دس ساػتبي ه٠بكذٍػیبػت ّبي آهَصؿي ثبؿذ -

 .ٟشاسگیشدٛشايٌذّبي آهَصؿي ثِ هٌَِس حلَل اًویٌبى اص هیضاى استجبى ثیي ًِبم آهَصؿي ٍ سايبًِ هَسد ثشسػي  -

 .ثشًبهِ هضثَس ثبيؼتي توویي ٣ٌذ ٣ِ هٌبثْ آهَصؿي ثشاي داًؾ آهَصاى)ٛشاگیشاى(ٟبثل دػتشػــــي هي ثبؿذ -

ثشًبهِ سايبًِ اي ثبيؼتي ثب ًیبصّبي آهَصؿي ٛشاگیشاى تٌبػت داؿتِ ثبؿذ. ثِ ثیبى ديگشثشًبهِ هضثَس ًیبصهٌذي ّبي آًبى سا دسخِ  -

ثیي ٛشاگیش ٍ هشثي سا هـخق ٣ٌذ ٍ هٜشٍهبتي سا دس هَسد ؿبيؼتگي ّب ٍٟبثلیت ّبي ثٌذي ًوبيذ ٍ هبّیت تٔبهل 

ت٤ٌَلَطي،هْبست ّب ٍ ًیبصهٌذي ّبي اثضاسي ٍ ٌٛي اسائِ دّذ.ٟبثلیت دػتیبثي ثِ خذهت حوبيتي ٓلوي ٍ هبلي ٍخَد داؿتِ ثبؿذ 

 .ٍ دػتَسالٔول پشداخت ّضيٌِ ّب ًیض هـخق ثبؿذ

 .َاثٞ، اًالٓبت، هٔلَهبت ٍهْبست ٌٛي اػتٜبدُ اصثشًبهِ سا داؿتِ ثبؿٌذٛشاگیشاى ؿشايي الصم،ػ -

 .دػتَسالٔول اسصيبثي اص آهَختِ ّبي ٛشاگیشاى هـخق ٍ دس دػتشع ثبؿذ -

ثشًبهِ سايبًِ اي ثبيؼتي تْٔذآٍس ثبؿذ ٍ ٛشاگیشسا هلضم ثِ اخشاي دٟیٞ ثشًبهِ ػـــبصد ثٌحَي ٣ِ داًؾ آهَص ٟبدس ثبؿذ دٍسُ  -

 .ي سا ٣بهل ٣ٌذ ٍ دسخِ ٍ ستجِ تحلیلي هـخق سا ٣ؼت ًوبيذ ٍ هَٛٞ ثِ دسيبٛت گَاّیٌبهِ هشثَى ًیض گشددآهَصؿ

اص هیضاى اثشثخـي ثشًبهِ آهَصؿي تَػي هَػؼِ آهَصؿي اسصؿیبثي ثٔول آيذ. ايي هْن هؼتلضم اسصيبثي ٍ ػٌدؾ پیبهذّب ٍ  -

ى، سهبيتوٌذي هٔلن ٍ داًؾ آهَصاػت. ّوچٌیي داًؾ آهَصاى اص تدبسة يبدگیشي داًؾ آهَصاى،حَٜ ٍ ًگْذاسي داًؾ آهَصا

 .ًتبيح ٍ يبٛتِ ّبي اسصؿیبثي ثشًبهِ هٌلْ گشدًذ

 ّب هؼتٌذػبصي ؿَد.  پیـشٛت ّبي داًؾ آهَصاى ٍ ًتبيح اسصيبثي دس ّش ي٢ اص سؿتِ -
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 تبثیر فنبوری اطالعبت 
ؿَد استجبى اًؼبى ثب  ايي اػت ٣ِ ثبٓث هي استجبًبت اص آى ثشخَسداس اػت ،ي٤ي اص ٍيظگیْبي هْوي ٣ِ پذيذُ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ 

پزيشي ٍ تَاًبيي  اًؼبى ، ّوچٌیي اًؼبى ثب هحیي تؼْیل يبٛتِ ٍ است٠بء يبثذ . ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت ثِ دلیل ٟذست تحَل

ي دس اًت٠بل داًؾ ثشخَسداس اػت . دسثبسُ تبثیش ٌٛبٍسي آهَصاى داؿتِ ثبؿذ ، اص ٠ًؾ هْو تَاًذ ثب داًؾ ثشٟشاسي استجبى پَيب ٣ِ هي

گشا ًبم گشٛتِ ، ثشايي ثبٍس  سٍي٤شد اٍل ٣ِ ثِ سٍي٤شد اكالح . اًالٓبت ٍ استجبًبت دسحَصُ تٔلین ٍ تشثیت دٍ ديذگبُ ٍخَد داسد

ؿَد ٣ِ آهَصؽ ثِ  ذيذُ ثبٓث هياػت ٣ِ اثش ٌٛبٍسيْبي خذيذ ) اًالٓبت ٍ استجبًبت ( ثش آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تذسيدي ثَدُ ٍ ايي پ

ؿَد . دس  ثبٓث تؼشيْ اكالحبت دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هي ICT اي ٣بسآهذتشاًدبم ؿَد . ثٔجبست ديگش ؿیَُ ػٌتي ، تٌْب ثِ گًَِ

ثبؿذ ٍ ثش ايي ثبٍس اػت ٣ِ  دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ هي ICT صايي گشا هٌشح اػت ٣ِ هٔت٠ذ ثِ تحَل ٣ٌبس ايي سٍي٤شد ، سٍي٤شد تحَل

٣ٌذ  ّب ٍ اّذاٙ تٔلین ٍ تشثیت سا ثِ كَست اػبػي ت٘ییش دادُ ٍ هتحَل هي هـي ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت ، اثضاسّب ٍ حتي خي

. ايي ه٠بلِ تالؽ داسد ثب ثیبى ٠ًؾ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت دس حَصُ تٔلین ٍ تشثیت ، ثِ ثشسػي تبثیش ايي پذيذُ ثش سٍي ثشًبهِ 

تَاى دػتَس ٣بس آهَصؽ داًؼت ث٤بسگیشي ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت دس ثشًبهِ دسػي َٛايذ  شًبهِ دسػي سا هيدسػي ثپشداصد . ث

آٍسد .  آهَصاى ٛشاّن هي گیشي اص ي٢ ثشًبهِ دسػي تلٜی٠ي سا ثشاي هٔلن ٍ داًؾ اص خولِ اي٤ٌِ اه٤بى ثْشُ . ٛشاٍاًي ثِ ّوشاُ داسد

٣ٌذ ٣ِ اص ًشيٞ آى  اي سا ٛشاّن هي آهَصاى ال٠بء ٣ٌذ ، صهیٌِ ثخَاّذ داًؾ هٔیٌي سا ثِ داًؾايي ًَّ ثشًبهِ دسػي ، ثیؾ اص آ٤ًِ 

يبثذ . دس ايي ساثٌِ ثِ تبثیشات  ّبي ٛشدي ٍ هؼت٠ل آًْب اٛضايؾ هي آهَصاى ٍ گؼتشؽ تدشثِ اه٤بى ؿ٤َٛبيي ٟبثلیتْبي ٛشدي داًؾ

  ؿذُ اػت تَاى اؿبسُ ٣شد ٣ِ دس ه٠بلِ ثِ آًْب پشداختِ ديگشي هي

 تبثیر فنبوری اطالعبت و ارتببطبت در برنبمه درسی  ●
ٓلش حبهش ٣ِ ٓلش ت٘ییش اص خبهِٔ كٌٔتي ثِ خبهِٔ ٛشاكٌٔتي يب خبهِٔ اًالٓبتي ل٠ت گشٛتِ اػت ، ًجیٔي اػت ٣ِ اًالٓبت ، 

گؼتشؽ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ تشيي داسائیْب ثشاي اًؼبًْب ٍ خَاهْ ثـشي ثحؼبة آيذ . سؿذ ٍ  داًؾ ٍ آگبّي ثٌَٔاى اػبػي

يبٛتگي ثشاي  دس خبهِٔ اهشٍص ثِ حذي ػشٓت گشٛتِ اػت ٣ِ هیضاى تَخِ ثِ آًشا ثٌَٔاى هْوتشيي ؿبخق تَػِٔ (ICT)استجبًبت

اًذ ، ٍ هٔت٠ذًذ ٣ِ ٓلش حبهش ، دًیبي هتٜبٍتي خَاّذ ثَد ٣ِ ساّجشي آًشا ٌٛبٍسي  ٣ـَسّبي دس حبل تَػِٔ دس ًِش گشٛتِ

ؿَد استجبى  ذُ خَاّذ داؿت . ٍيظگي هْوي ٣ِ پذيذُ ٌٛبٍسي اًالٓبت اص آى ثشخَسداس اػت ايٌؼت ٣ِ ثبٓث هياًالٓبت ثشْٓ

پزيشي ٍ ٟذست تبثیش ٛشاٍاًي  اًؼبى ثب اًؼبى ٍ ّوچٌیي اًؼبى ثب هحیي تؼْیل يبٛتِ ٍ است٠ب يبثذ . ٌٛبٍسي اًالٓبت ثِ دلیل تحَل

تشيي  سػبًي ػٌتي داسد ، ي٤ي اص پَيب خْبًي ؿذى ٍ تٔذيل هـ٤الت اًالّ هٌیت هلي ،٣ِ دس سؿذ آهَصؿي ، ٛشٌّگي ، اٟتلبدي، ا

الجتِ ايي ٤ًتِ سا ًیض ًجبيذ اص ًِش دٍس داؿت ٣ِ ٌٛبٍسي  . ؿَد ّبي ٓلن ٍ ٌٛبٍسي هحؼَة هي اًگیضتشيي سؿتِ ٍ ثحث

ّبيي ًیض ٟشاس گشٛتِ اػت ٣ِ ايي  ػَءاػتٜبدُثِ دلیل ٍيظگیْبي خبكي ٣ِ اص آًْب ثشخَسداس اػت ، ّوَاسُ هَسد  (IT)اًالٓبت

ّب ، ػؤتٔجیشّبيي سا دس صهیٌِ ث٤بسگیشي اص ايي پذيذُ هَخت ؿذُ اػت . ثب ايي ٍخَد ثبيذ ثِ ايي هؼئلِ آتشاٙ ٣شد  ػَءاػتٜبدُ

ت ثخـیذى ثِ سًٍذ سٍ ثِ ٣ِ ٌٛبٍسي اًالٓبتي داساي ٟبثلیتْبي ٛشاٍاًي ثِ هٌَِس اًت٠بل داًؾ ، تؼْیل استجبًبت ٍ تٔبهالت ٍ ػشٓ

 .پزيش اػت گیشي كحیح اص ايي پذيذُ اه٤بى ثبؿذ ٣ِ الجتِ ّوِ ايٌْب دس كَست ثْشُ سؿذ تَػِٔ داًؾ ٍ اًالٓبت هي

 مبهیت فنبوری اطالعبت و ارتببطبت  ●

٣ٌذ .  ّب سا ٛشاّن هي پیبمّب ، هٜبّین ، ٍ  اي اص اًالٓبت ، اًذيـِ اي اػت ٣ِ اه٤بى ثیبى ًیٚ گؼتشدُ ٌٛبٍسي اًالٓبت ، ٍاػٌِ

  .ايي پذيذُ ثِ دلیل ثشخَسداسي اص ٍيظگیْبي هتٜبٍت ، داساي تٔبسيٚ گًَبگًَي اػت

آٍسي ، رخیشُ ،  ؿَد ٣ِ ثِ ًحَي اًالٓبت سا دس اؿ٤بل هختلٚ خوْ اي اص اثضاس ٍ سٍؿْب اًالٝ هي ٌٛبٍسي اًالٓبت ثِ هدوَِٓ

. اكٌالح  1ي اًالٓبت دس خْت گؼتشؽ تَاًوٌذيْبي اًذيـِ اًؼبى ت٤َيي يبٛتِ اػت٣ٌذ . ٌٛبٍس ثبصيبثي ، پشداصؽ ٍ تَصيْ هي

تَاى اص دٍ ديذگبُ هَسد هـبّذُ ٟشاس داد . اص ديذگبُ اٍل ، اكٌالح ٌٛبٍسي اًالٓبت ثشاي تَكیٚ ًٌَٛي  ٌٛبٍسي اًالٓبت سا هي

٣ٌذ . اص ديذگبُ دٍم، ٌٛبٍسي  ت٠بل ٍ دسيبٛت اًالٓبت يبسي هيػبصي، پشداصؽ ، ثبصاسيبثي ، اً سٍد ٣ِ هب سا دس هجي ، رخیشُ ث٤بس هي

ي اًالٓبت سا ثشاي ٣بسثش اًؼبًي ٛشاّن  ؿَد ٣ِ اه٤بى تَلیذ ، پشداصؽ ٍ ٓشهِ ّب گٜتِ هي اي اص اثضاسّب ٍ سٍؽ اًالٓبت ثِ هدوَِٓ

ًشاحي ٍ ػبخت هحلَالت هختلٚ اص تَاى ثٌَٔاى ي٢ ٛٔبلیت ّذٛوٌذ ثـشي داًؼت ٣ِ ثشاي  آٍسد. ّوچٌیي ٌٛبٍسي سا هي هي

ثشد ، ٌٛبٍسي  آى ثْشُ گشٛتِ ؿذُ ٍ ًَّ خبكي اص داًؾ اًالٓبتي ٣ِ ٌٛبٍسي ثشاي حل هؼألِ ٓلوي ثِ كَستي ٓلوي ثِ ٣بس هي

لي پزيشي ٍ ٟذست تبثیش ٛشاٍاًي ٣ِ دس سؿذ اٟتلبدي ، اختوبٓي ، اهٌیت ه ؿَد . ٌٛبٍسي اًالٓبت ثِ دلیل تحَل اًالٓبت گٜتِ هي

ّبي ٓلن ٍ ٌٛبٍسي هحؼَة  اًگیضتشيي سؿتِ سػبًي ػٌتي داسد ، ي٤ي اص پَيبتشيي ٍ ثحث ٍ تٔذيل هـ٤الت اًالّ 2، خْبًي ؿذى

اًذ ٣ِ  ّبي ّذايت ؿذُ داًؼتِ اي اص ٛٔبلیت ّوبًٌذ هحَس ٍ هش٣ض هدوَِٓ» ؿَد . اّویت ايي پذيذُ دس حذي اػت ٣ِ آًشا  هي

اًذ دس خبي  تٔشيٚ ٣شدُ 3«لیذ ، آهَصؽ ٍ است٠بي ي٢ ػیؼتن سا ثب ي٢ هش٣ضيت اص ثِ ْٓذُ داسد.ٍسي ، تَ ٣ٌتشل هذيشيت ، ثْشُ
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اًذيـِ ، ٤ٛش ٍ اثضاس  ديگش ٍ ثب ا٠ٛي ثبالتش دس تٔشيٚ ٌٛبٍسي اًالٓبت آٍسدُ ؿذُ اػت ٣ِ : ٌٛبٍسي اًالٓبت ثیـتش ي٢ اػتشاتظي ،

اًذ ثبيذ تَخِ ؿَد  دس ٣ٌبس تٔبسيٜي ٣ِ ايي پذيذُ سا ثب ًگبّي هثجت ًگشيؼتِ 1ثبؿذ . دس حَصُ اًؼبًْب اػت ٣ِ ثب ًَآٍسي ّوشاُ هي

٣ِ آى اص هحذٍديتْبئي ًیض ثشخَسداس اػت . ٟشاس گشٛتي ٍيظگیْبئي ّوچَى ؿوَل هٜبّین ٓوَهي ، پیچیذگي ، ػشٓت ، سؿذ ، 

هحذٍديتْبي ٌٛبٍسي اًالٓبت ّؼتٌذ ٣ِ دس  ثشخي دٌّذُ ًـبى …پزيشي ٍ  پزيشي ٍ دس ٓیي حبل أًٌبٙ ّبي تٔییي ه٠یبع

 .تَاى ايي هحذٍيتْب سا اص ًِش دٍس داؿت گیشي اص آى ًوي ثْشُ

 فنبوری اطالعبت و ارتببطبت در حوزه تعلیم و تربیت  ●

ؾ ٍ صًذُ تَاى ثبٓث سٍي تَاى ثِ ثبساًي تـجیِ ٣شد ٣ِ اگش دس خبي هٌبػت ثجبسد هي سا هي (ICT) ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت

گیشي ثبتالٝ ؿَد .  تَاًذ ػجت خبسي ؿذى ػیل يب هٌـبء ؿ٤ل ؿذى ًجیٔت ؿَد ٍلي دس كَستي ٣ِ دس خبي ًبهٌبػت ثجبسد هي

ثٌبثشايي الصم اػت ثِ ايي ٤ًتِ تَخِ ؿَد ٣ِ پیؾ اص  . ٍسٍد ايي پذيذُ ثِ حَصُ تٔلین ٍ تشثیت ًیض خبلي اص ايي دٍ ٠ًؾ ًیؼت

ػبصي ٛشٌّگي ـ ٓلوي هٌبػت ثشاي آى كَست گیشد . اگش اػبع تٔلین  ي ايي دٍ ه٠َلِ ثبيذ صهیٌِٛشاّن ٣شدى اه٤بى آهیختگ

ثبؿذ ، پغ الصم اػت ثشاي اًت٠بل اًالٓبت  ٍتشثیت اًت٠بل داًؾ ٍ آگبّي اػت ٍ داًؾ ًیض چیضي خض اًالٓبت ؿٌبختِ ؿذُ ًوي

ٍ استجبًبت دس ًي صهبًي ٣َتبُ ، تَاًؼتِ اػت ثِ ي٤ي اص اخضاي  ثِ هْبستْبي هٌبػت ثشاي ايي هٌَِس تَخِ ٣شد . ٌٛبٍسي اًالٓبت

اي ٣ِ دس ثؼیبسي اص ٣ـَسّب ثِ هَاصات خَاًذى ، ًَؿتي ٍ حؼبة ٣شدى ،  تجذيل ؿَد ثگًَِ هذسى خَاهْ ٔ  دٌّذُ اػبػي تـ٤یل

بت ثِ ٌَٓاى ثخـي اص ّؼتِ هش٣ضي دس١ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت ٍ تؼلي ثش هْبستْب ٍ هٜبّین پبيِ ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبً

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ايي خَاهْ هَسد تَخِ ٟشاس گشٛتِ اػت . ) ثِ ٠ًل اص داًیل هٔبٍى هذيش ٣ل دس اهَس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ يًَؼ٤َ (. 

ى اػت دس حَصُ تٔلین ٍ تشثیت، ٌٛبٍسيْبي اًالٓبت ٍ استجبًبت هدوَِٓ ٍػبيل ٍ تش٣یجبت ثِ ٣بسگیشي ٣بهپیَتش ٍ ثشٟشاسي استجب

 .دٌّذ آهَصاى، ٛشايٌذ يبدگیشي ٍ گؼتشُ ثباليي اص ٛٔبلیتْبي آهَصؿي سا هَسد حوبيت ٟشاس هي ٣ِ ثِ اؿ٤بل هختلٚ هٔلوبى، داًؾ

 موانع و مشکالت استفبده از فنبوری اطالعبت●

 دس ّن ٣ِ داؿت دٍس ًِش اص سا هَهَّ ايي ًجبيذ اهب اػت هٌشح صيبدي هٌبلت اًالٓبت ٌٛبٍسي اص اػتٜبدُ هضايبي خلَف دس   

يجي ثِ هٔب ٍ ًبهٌلَة آثبس ّب ٌٛبٍسي ايي اص اػتٜبدُ ّن ٍ ّؼتین سٍثشٍ ّبيي هحذٍديت ٍ هـ٤الت ثب ّب ٌٛبٍسي ايي اص اػتٜبدُ

ّوشاُ داسد. دس هَسد اٍل ٣بسثشد ٌٛبٍسي ّب دس آهَصؽ هؼتلضم ٍخَد اه٤بًبت ػخت اٛضاسي ٍ ًشم اٛضاسي اػت ٣ِ دس ّش دٍ هَسد 

 ٍ آهَصاى داًؾ ثِ  هَخَد ّبي سايبًِ تٔذاد ًؼجت ًوًَِ  ًِبم آهَصؿي هب ثب ؿشايي هٌلَة ٛبكلِ صيبدي داسد. ثِ ٌَٓاى

ي ثؼیبس پبيیي اػت. ٍ حتي ثشخي اص هشا٣ض آهَصؿي ٛبٟذ حتي ي٢ سايبًِ ّؼتٌذ. الجتِ ٌٛبٍسي آهَصؿ هشا٣ض دس داًـدَيبى

 ؼت ٍ سايبًِ تٌْب ي٤ي اص هدوَِٓ اثضاس ٌٛبٍسي اػت.اًالٓبت هحذٍد ثِ اػتٜبدُ اص سايبًِ ًی

ػت ٣ِ دس ايي صهیٌِ ّن ثب ا ايٌتشًتي استجبى اه٤بى ٍ ديتب خٌَى ال٤تشًٍی٢، ّبي آهَصؽ ثشاي ّب ػبخت صيش ديگش اص    

دُ اص ٌٛبٍسي ّبي هـ٤الت صيبدي هَاخِ اين . ٓذم پَؿؾ ٣بهل ٣ـَس ٍ ػشٓت ثؼیبس پبيیي ٍ ّضيٌِ ثبال اص آى خولِ اًذ. اػتٜب

دُ اص اػتٜب ٛشٌّگ ٌَّص. ثبؿذ آى اص اػتٜبدُ هٌٔي ثِ تَاًذ ًوي سايبًِ تٔذادي ٍخَد كشٛب  ًَيي ًیبص ثِ اه٤بًبت ًشم اٛضاسي داسد.

ٌٛبٍسي ّبي ًَ دس خبهِٔ هب ٛشاگیش ًـذُ اػت، چشا٣ِ ثشخي اداسات ثب داؿتي هٌبثْ هبلي صيبد اٟذام ثِ خشيذ دػتگبُ ّبي 

 دس هثبل ٌَٓاى ثِ  پیـشٛتِ ٍ اص خولِ سايبًِ هي ٣ٌٌذ ٍلي اص آًْب ثشاي اّذاٙ ػبصهبًـبى ثِ ًحَ هٌلَة اػتٜبدُ ًوي ٣ٌٌذ.

دٍايش هختلٚ تٔذادي سايبًِ ٍخَد داسد ٍلي گَيب ايي دٍايش ٣بهال ثبّن ثیگبًِ اًذ. ٍٟتي ي٢ هٔلن دٍسُ  دس پشٍسؽ ٍ آهَصؽ اداسات

ذ، دس سايبًِ هوي خذهت ثجت ؿذُ ٍ گَاّي كبدس هي ؿَد. ٍلي هٔلن ثِ هٌَِس اػتٜبدُ اص اهتیبص آى هوي خذهتي سا هي گزساً

ثشاي هثالً است٠بء ؿ٘لي ّش ػبل ثبيذ پَؿِ اي اصتلبٍيش گَاّي ّبي هوي خذهت، تـَيٞ ٍ اثالٕ ّب سا ثِ ٣بسگضيٌي تحَيل دّذ. 

 بى اداسُ ٍ اص سايبًِ اتبٝ هدبٍس كبدس ؿذُ اػت.خبلت ايي ٣ِ توبهي ايي گَاّي، اثالٕ ٍ تـَيٞ ّب اص ّو

 ًِبم اختیبس دس ٍػیٔي اه٤بًبت اًَٜسهبتی٢ ٓلش. ٣ٌین اؿبسُ ديگشّن ّبي ٓشكِ دس ًَيي ّبي ٌٛبٍسي هٔبيت ػبيش ثِ ثذًیؼت   

دادُ ٣ِ ثب تَػل ثِ سٍؽ ّبي ُشيٚ ثش ػشًَؿت صًذگي، اًذيـِ ٍ ٓول اًؼبى ّب ًِبست ٍ هذاخلِ هؼت٠ین  ٟشاس ػیبػي ّبي

داؿتِ ثبؿذ. ثب ايي ٍػیلِ، دٍلت ّب ٟبدس خَاٌّذ ثَد ّش گًَِ ٣ِ هبيلٌذ ا٤ٛبس ٓوَهي ؿْشًٍذاى سا ّذايت ٣ٌٌذ ٍ گشايؾ ّبي 

ى اًَٜسهبتی٢ ٟـشثٌذي خذيذي دس ػبختبس اختوبٓي پذيذ هي آٍسد ٣ِ دس ػیبػي آى ّب سا تٔییي ٍ ٣ٌتشل ًوبيٌذ . خبهِٔ هذس

 آى ٣ؼبًي ٣ِ دػتشػي ثِ اًالٓبت داسًذ ثش ٣ؼبًي ٣ِ ٛبٟذ آًٌذ ػلٌِ ايدبد خَاٌّذ ٣شد.

صتجلی٘بت ا اػت اي پیچیذُ هتأثشاصتش٣یت ثیٌذيـین. . . ٍ دٍػتبى، خَاًبى، ، صًبى هشداى، هبدساى، پذساى، ٠ًؾ دس ثبيذ هب آًچِ   

تدبسي، ًوبيؾ ّبي خٌذُ داس، ػشيبل ّبي تلَيضيًَي، هَػی٠ي ٣ٍتبة ّبي دسػي داًـگبّي. ثیـتشايي ت٤ٜش ًبؿي اص٣ٌـگشاى 

ٟذستوٌذ اٟتلبدي ٍػیبػي اػت ٣ِ هٌبٛٔـبى ثب پزيشؽ ايي اًذيـِ ّب اصخبًت هب تأهیي هي ؿَد. ثٌبثشايي ديذگبُ ّبيي ٣ِ هب ثِ 

ِ، تباًذاصُ اي دس صهیٌِ ي ٍػیْ تش ٟذست دس١ ؿَد. گَاُ ايي هذٓب سا دس ٓشكِ ّبي ثیي الوللي هي تَاى ٣بس هي ثشين ثبيذ ّویـ

 هـبّذُ ٣شد.
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 ا٤ٛبس ٣شدُ تجلیٖ خْبى خَدسادسػٌح ًِش هَسد ٠ٓبيذ ٍ ا٤ٛبس ًَيي استجبًي اثضاّبي گشٛتي اختیبس دس ثب ٟذستوٌذاى اهشٍصُ    

ٝ هي دٌّذ. ؿشٍستشيي ٍخبًي تشيي دٍلتْب ٍ اٛشاد سا هذاْٛ ح٠َٝ ثـش ٍ ثپب خبػتگبى ثشاي ػَ ثخَاٌّذ ٣ِ ّشػوتي ثِ سا ٓوَهي

اح٠بٝ اثتذايي تشيي ح٠َٟـبى سا ًبٟن ح٠َٝ ثـش ٍ هؼتحٞ ًبثَدي ٟلوذاد هي ٣ٌٌذ. سػبًِ ّب ثب اسائِ الگَّبي ي٤ؼبى ػٔي 

ّب، اسصؽ ّب ٍ َٟآذتٔییي ؿذُ تَػي ٌٟت ّبي ٟذست دسػلت َّيت ّبي َٟهي ٍ ّوبًٌذ ػبصي ثب ٛشٌّگ خْبًي ٣ِ خض ايذُ 

 ًیؼت، داسًذ.

 دسايي ًَٜر ٍ سخٌِ اه٤بى خذيذ اثضاسّبي ثب ٣ِ چشا. اػت اٛشاد خلَكي ّبي حشين ؿذى هحذٍد ٌٛبٍسي ايي هٔبيت اصديگش   

ي ٍخَد داسد. ثشخي اٛشاد هي اداس يب ؿخلي ّبي سايبًِ دس ديدیتبل كَست ثِ اٛشاد اًالٓبت ٣ِ اصخبيي ٍ. داسد ٍخَد ّب حشين

تَاًٌذ ثِ ػشي تشيي اًالٓبت ديگشاى دػت يبٛتِ ٍاص ايي ًشيٞ ثِ ثبج خَاّي ثپشداصًذ، چشا٣ِ اهشٍصُ ايي اًالٓبت دسح٤ن 

ى هی٤شٍَٛ  ، داس دٍسثیي ّوشاُ ّبي تلٜي.گیشًذ ٟشاس اػتٜبدُ هَسد اٛشاد ٓلیِ ثش اي حشثِ  ٌَٓاى ثِ تَاًذ هي گشٍگبى ثب اسصؿي 

 ثشخي ؿبّذ خَدهبى خبهِٔ دس ٣ِ اػت دادُ ٟشاس تْذيذ هٔشم دس سا ّب خبًَادُ خلَكي ّبي هحٜل اهشٍصُ  ّبي ٣َچ٢ ٍ. . .

 ٟبثل ّب آى ّوِ ٣ِ سا اٛشاد استجبًبت ٍ ه٤بلوبت ٣ٌتشل دس ّب دٍلت اٟذاهبت اگش ّؼتین،٣ِ پذيذُ ايي اص ّب اػتٜبدُ ػَء

 .داد خَاّذ ًـبى  ايي هٌبلت اهبِٛ ٣ٌین، ثیـتش آى سٍي ػ٤ِ ٌٛبٍسي ّبي ًَيي سا ثِ ّن سا ثبؿذ هي ٣ٌتشل ٍ دػتشػي
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اص ًِش هٔلوبى ٍ  پبيِ ؿـن ظٍّؾ حبهش ثِ خبيگبُ ٍ ٣بسثشد ٌٛبٍسي اًالٓبت ٍ استجبًبت دس ثشًبهِ دسػي دٍسُ اثتذاييپ

هي پشداصد ٣ِ ّذٙ آى ثشسػي خبيگبُ ٍ ٣بسثشد ٛبٍا دس چْبس  الیگَدسص كبحجٌِشاى ثشًبهِ سيضي دسػي ٍ ت٤ٌَلَطي آهَصؿي ؿْش 

 .ثخؾ تٔییي اّذاٙ، تْیِ ٍ اًتخبة هحتَا، سٍؽ ّبي يبددّي ٍ يبدگیشي ٍ ٛشايٌذ اسصؿیبثي ثشًبهِ دسػي دٍسُ اثتذايي هي ثبؿذ

يي پظٍّؾ تح٠ی٠ي صهیٌِ يبثي ثِ ؿوبس هي آيذ ٍ ثشاي اًدبم آى، ثشًبهِ سيضي دسػي ٍ ت٤ٌَلَطي آهَصؿي اص ًشيٞ ًوًَِ گیشي ا

 .اًدبم ؿذُ اػتتدضيِ ٍ تحلیل دادُ ّبي ثِ دػت آهذُ اص ًشيٞ آهبس تَكیٜي ع ٍ دس دػتش

ٍ هحتَاي هتٌبػت ثب ًیبصّب ٍ ٓاليٞ يبدگیشًذگبى،  ًتبيح ثِ دػت آهذُ حب٣ي اص آى اػت ٣ِ ثِ ٣و٢ ٛبٍا هي تَاى اّذاٙ

ًیبصّبي خبهِٔ ٍ صًذگي سٍصهشُ سا تٔییي ٍ تْیِ ٣شد. ّن چٌیي ٛبٍا اه٤بى يبدگیشي اًٜشادي، اػتٜبدُ اص سٍؽ ّبي ٛٔبل تذسيغ، 

آهَصاى هذاسع هختلٚ سا ثِ اًَاّ اسصؿیبثي ّب، تدضيِ ٍ تحلیل ػَاالت، ٍػبيل، ًتبيح اسصؿیبثي ٍ ه٠بيؼِ پیـشٛت تحلیلي داًؾ 

كَست ٓلوي ٛشاّن هي آٍسد. هٔلوبى هي تَاًٌذ ثِ هٌَِس ثحث دس هَسد ثشًبهِ ّب ٍ هحتَاّبي دسػي، اص ًشيٞ ٛبٍا ثب ي٤ذيگش 

 .استجبى ثشٟشاس ًوبيٌذ
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