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فاطمه چناني  ،1حمیال چرنگ

 8دکتزی سببى ٍ ادبیبت فبرسی ،استبد داًطگبُ فزٌّگیبى فبطوِ سّزا اَّاس ،دبیز رسوی آهَسش ٍ پزٍرش ،ضَش داًیبل
 2دکتزی سببى ٍ ادبیبت عزة ،سزگزٍُ درس عزبی ،هتَسطِ دٍم ،ضْزستبى ضَش داًیبل ،استبد داًطگبُ فزٌّگیبى فبطوِ سّزا اَّاس ،دبیز دبیزستبىّبی
ضَش داًیبل

چکیده
اسجولِ هْنتزیي اضكبل فٌبٍری اطالعبت ٍ ارتببطبت ،ضبكِ جْبًی ایٌتزًت است .ایٌتزًت عالٍُ بز کبربزدّبی ٍسیع در عزصِ-
ّبی گًَبگَى ،در اهز آهَسش ًیش بِ ابشار هؤثزی تبذیل ضذُ است .ایي فٌبٍری بب گستزش سزیع خَد تَاًستِ است ،عالٍُ بز
کبربزدّبی ضخصی ،در بعذ آهَسضی ٍ پژٍّطی ًیش تحَل ایجبد ًوبیذ ٍ هَجببت ارتقبی سطح داًص ٍ خَدکبرآهذی ،هعلوبى را
اس طزیق دستیببی سزیع ٍ ارساى بِ اطالعبت ٍ هٌببع علوی فزاّن آٍرد .بزای رضذ علوی ٍ حزفِای هذرسبى ٍ داًطجَیبى هزاکش
تزبیت هعلن ،دستیببی بِ هْبرتّبی فٌبٍری اطالعبت ٍ ارتببطبت ٍ بِخصَظ ایٌتزًت بِعٌَاى یک ضزٍرت اًكبرًبپذیز
هحسَة هیضَد .چزاکِ هسئَلیي ٍ تصوینگیزًذگبى سیبسی ،اقتصبدی ،فزٌّگی ٍ اجتوبعی در سزاسز دًیب تَسعِ ٍ پیطزفت
جبهعِ ضٌبسبى را در تَسعِ ٍ پیطزفت ًظبم آهَسضی هیداًٌذ ٍ ایي تَسعِ ٍ پیطزفت اس طزیق هعلوبى در هذرسِ ٍ کالس
درس عولیبتی هیگزدد .در پژٍّص حبضز بب رٍش تَصیفی ٍ تحلیلی ٍ بب استفبدُ اس اطالعبت اسٌبدی کتببخبًِای بِ دًببل آى
است تب بِ ًقص هحَری آهَسش ٍ بْسبسی در اهز آهَسش عبلی را در کٌبر هببًی ٍ اصَل ٍ رٍشّبی فٌبٍری اطالعبت را
هَردبزرسی قزار دّذ .در ایي هقبلِ بِ چگًَگی استفبدُ اس فٌبٍریّبی جذیذ در اهز آهَسش ٍ ًقذ آى سخي بِ هیبى خَاّذ آهذ
ٍ در پبیبى ًتیجِ آى ارائِ هیگزدد.
واژههای كلیدی :فٌبٍری اطالعبت ،ایٌتزًت ،هعلوبى ،آهَسش ٍ پزٍرش
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