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کار ي فىايری ي وًآيری بر یادگیری داوش آمًزان متًسطٍ ايل شُرستان  یرتأث

 مُاباد
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 چکیدٌ

جُان امريز، جُان تغییرات تسیار گستردٌ در امر ارتثاطات است. اوسان تٍ عىًان مغس متفکر گسترٌ گیتی در طًل قروُای 

متمادی در مسیر تکًیه ي تکامل کًضیذٌ است. در عصر اطالعات ي ارتثاطات الکتريویکی، َر سازماوی تا تغییرات سریعی ريتٍ 

مصرف کىىذٌ ي رخیرٌ کىىذٌ  هیتر عمذٌکی از تسرگتریه ي تًلیذ کىىذگان اطالعات ي تی تردیذ ريست. وُاد آمًزش ي پريرش ی

را  َا یفىايري مذرسٍ تٍ عىًان مکاوی مىاسة، ترای ترتیت داوص آمًزان تایذ استفادٌ از ایه  ضًد یماطالعات ي داوایی محسًب 

مکان ترای پريرش درک درست داوص آمًزان از مفًُم تکىًلًشی  هیتر مىاسةدر سرلًحٍ کار خًد قرار دَذ. از ایه ري مذرسٍ 

جُاوی در فىايری ارتثاطات ي اطالعات سثة گسترش  یَا طرفتیپي وقص آن در تکًیه ي ضکل دَی یادگیری ترتر است. 

ًآيری تر کار ي فىايری ي و ریتأثیادگیری ي دسترسی تٍ مىاتع تحصیلی ي آمًزش ضذٌ است. در ایه مقالٍ  یَا فرصتيسیع 

. ريش تاضذ یم سؤال 6فرض ي  2. ایه پصيَص دارای ضًد یمتررسی  یادگیری داوص آمًزان متًسطٍ ايل ضُرستان مُاتاد

تا تًجٍ تٍ جامعٍ  َا دادٌکٍ از اتسار پرسص وامٍ جُت گردآيری اطالعات استفادٌ ضذٌ است،  تاضذ یماوجام پصيَص پیمایطی 

 یَا دادٌجمع آيری ضذٌ است،  اوذ تًدٌمُاتاد متًسطٍ ايل تٍ تذریس مراکس آمًزش  وفر از معلمان مطغًل 90آماری کٍ 

جمع آيری ضذٌ است. وتایج  اوذ تًدٌ متًسطٍ ايلمطالعٍ تا تًجٍ تٍ جامعٍ آماری کٍ معلمان مطغًل تٍ تذریس مراکس آمًزش 

ي آوچٍ را کٍ مرتًط تٍ یادگیری  کىذ یمتسُیل را کار ي فىايری ي وًآيری، یادگیری داوص آمًزان حاصل از پصيَص وطان داد 

 .تخطذ یماست تُثًد 
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