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شناختی در حاضر با هدف تعیین نقش عوامل جمعیت مقالهکیده: چ

 300مقايستته ای ب مرتتار ت -استتتداده از فنتتابری بتتا ربش علتتی
آموز متوسطه ابل شهرستان سنندج  انجام شد. برای گتردآبری دانش

اقتصتادی ب آشتنايی بتا -جايگتاه اجتمتاعیهای  از پرسرنامهها داده
سر پان دختر ب آموزدانشداد  ه بین  فنابری استداده شد. نتايج نران

ر ددر متغیرهای ابلین سن استداده، مدت زمتان استتداده از اينترنتت 
ربزهای تحصیلی هدته ب مدت زمان استتداده آموزشتی از ابزارهتای 

ب متدت  تحصیلی در ابلین سن استتدادههای ديجیتال ب در میان پايه

بجتود  بت معنتادارزمان استداده آموزشی از ابزارهای ديجیتتال تدتا
ان مدارس خاص ب عادی در متغیرهای آموزدانشدارد. همچنین، بین 
ب متدت زمتان استتداده از اينترنتت در ربزهتای  ابلین سن استتداده

اقتصتادی در -خارج از مدرسه ب بین طبقات اجتماعی تحصیلی هدته
متغیرهای ابلین ستن استتداده، متدت زمتان استتداده از اينترنتت در 

صیلی هدته خارج از مدرسه، مدت زمان استداده آموزشی ربزهای تح

ب عمومی از ابزارهای ديجیتال در مدرسه ب ختارج مدرسته تدتابت 
 معناداری مراهده شد. 

ه شتناختی، استتداداستداده از فنتابری، عوامتل جمعیت ها:کلیدواژه 

 ، شکاف ديجیتالآموزشی، استداده عمومی

A. Nouri (Ph.D) 

T . Zandi (Ph.D) H. Etemadizadeh (Ph.D) 

R. Jalili(Ph.D)                       S. Mansouri 

 

Abstract: The aim of this study was to 
determine the role of demographic factors in the 
use of ICT among high school students. The 
research design was causal-comparative and 300 
high school students from Sanandaj participated 
in this study. In order to collect the research data, 
Socio-economic Status and ICT Familiarity 
questionnaires were administered. The results 
showed that there is a significant difference 
between male and female students in the 
variables of first age using ICT, the length of 
time using Internet during academic days, and 
the length of time using the digital devices for 
academic purposes. In addition, there was a 
significant difference between the academic 
grades in the variables of first age using ICT and 
the length of time using the digital devices for 
academic purposes. Also there was a significant 
difference between the students of specific and 
normal schools in the variables of the first age 
using ICT and the length of time using Internet at 
out of the school during academic days and 
between socio-economic classes in the variables 
of the first age using ICT, the length of time 
using Internet at out of school during academic 
days, and the length of time using digital devices 
for both academic and general purposes at school 
and out of school according to socio-economic 
status. 
Keywords: use of ICT, demographic factors, 
academic use of ICT, general use of ICT, digital 
gap  
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 مقدمه و بیان مسئله

های آموزشتی را تحتت افزبنی نظامهای اطالعاتی ب ارتباطی به صورت ربزرشد سريع فنابری

هتا در بهبتود ای  ه شواهد موجود از نقتش حیتاتی ايتن فنتابریثیر قرار داده است، به گونهتأ

، 1ان ب لتین نند )فلورس، اينتها ب اقدامات تربیتی حمايت میهای درسی، سیاست یدیت برنامه

(. در باقع، امربزه اهمیت ايتن 2014، 3؛ بندرلیند، اسائرت ب براک2014، 2؛ گزلر ب آ ین2013

هتای آموزشتی نیازمنتد تربیتت در تعلیم ب تربیت با توجه به اين حقیقتت  ته نظتام هافنابری

هستتند، های ديجیتال مورد نیاز برای اقتصاد ب اجتماع قرن بیست ب يکمی شهربندانی با قابلیت

(. در همین راستتا، بستیاری از 2016، 4بیش از پیش مورد اقبال قرار گرفته است ) مسیون اربپا

اند ب ضمن ها در امور مختلف تربیتی را به درستی درک  رده رورها اهمیت تلدیق اين فنابری

ر های سخت افزاری، نرم افزاری، دسترسی به اينترنتت دهای آموزشی، در حوزهتدبين سیاست

؛ لیتو، تتو ی، 2008، 5اند ) ازماگذاری نمودهمدارس ب آموزش سواد فنابری به معلمان سرمايه

هتای  ننتد، محتی خاطرنرتان متی (2006) 7(. همانگونه  ه بلز ب لويس2014، 6يوجنیا ب پنج

آمتوزان در آنجتا امکتان بیرتترين دسترستی ب هايی مهم هستند  ه دانشمدارس ب منازل مکان

های اخیر پیررفت قابتل تتوجهی در زمینته ها را دارند. به همین دلیل در دههز فنابریاستداده ا

 در مدرسهالکتربنیکی  آموزشفنابری از قبیل ارتقای تسهیل سطح دسترسی ب میزان استداده از 

، 8ب تسهیل دسترسی به رايانه شخصی ب اينترنت در منزل صتورت گرفتته استت )ژانتل ب لیتو

2016.) 

المللی هم قرار گرفته های بینه به فنابری در آموزش مورد توجه سازماناهمیت توج

، به فنابریآموزان از میالدی به بعد، دسترسی ب استداده دانش 2000است؛ بطوريکه از سال 

اضافه شده است  9آموزان )پیزا(المللی دانشهای مرتب  با پیمايش سنجش بینمجموعه داده

                                                 
1. Flores, Inan  & Lin   

2. Guzeller & Akin 

3. Vanderlinde, Aesaert & Braak 
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6. Liu, Toki, Eugenia & Pange 

7.Wells & Lewis 

8. Zhang & Liu 

9. Programme for International Student Assessment (PISA 
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های اقتصادی ب ای است  ه با حمايت سازمان همکاریبرنامه (. پیزا2016ب لیو،  )ژانل

های آموزشی  رورهای عضو عرضه ها ب فعالیتشواهدی در زمینه سیاستها ب داده 1توسعه

های آموزشی  رورهای ها امکان مطالعه تطبیقی دستابردهای نظام ند ب بر اساس آن دادهمی

در برنامه فنابری های مرتب  با (. داده1398نژاد، ی؛ خالق1397سازد ) بیری، عضو را فراهم می

فنابری آموزان از ابزارهای مختلف پیزا، هم بر سطح دسترسی ب هم بر چگونگی استداده دانش

(. اين بدان خاطر است  ه 2011، 2های اقتصادیاست )سازمان توسعه ب همکاری متمر ز

رتقای عملکرد تحصیلی تلقی شود، بلکه سطح دسترسی به فنابری نبايد به عنوان عامل اصلی ا

بايد میزان استداده ب نوع استداده از فنابری نیز برای درک بهتر رابطه میان فنابری ب عملکرد 

تواند برای اهداف متدابت غیر تحصیلی بررسی شود. به اين معنا  ه فنابری در دسترس می

ويل تکالیف درسی مورد استداده مانند ارائه ب تحآموزشی مانند بازی ب سرگرمی يا آموزشی 

قرار گیرد. عالبه بر اينها، مکان استداده از فنابری نیز به همان اندازه مدت زمان استداده از آن 

(. به همین خاطر است  ه در پیمايش پیزا، میزان استداده 2016ب لیو،  اهمیت دارد )ژانل

خارج از مدرسه(، ب هدف آموزان از فنابری بر حسب مکان استداده )در مدرسه ب دانش

 گیرد. استداده )آموزشی يا عمومی( مورد سنجش قرار می

المللی،  ه عالبه بر سطح دسترسی به فنابری، درباره میزان استداده از ديگر مطالعات بین

از فنابری هم اطالعات  الن عرضه نموده است، دبمین مطالعه فنابری اطالعات در تعلیم ب 

اجرا شد.  2006در سال  3نجمن بین المللی ارزشیابی پیررفت تحصیلیتربیت است  ه توس  ا

اين مطالعه به صورت خاص برای سنجش میزان استداده نوآبرانه از فنابری در مدارس ابتدايی 

ب متوسطه اجرا گرديد. نتايج اين مطالعه از اهمیت سیستم مدرسه ب عوامل آن در پرتیبانی از 

 (. 2008، 4 ند )الب، پلگربم ب پالمپتوس  معلمان حکايت می استداده پداگوژيکی از فنابری

؛ 2010، 6؛ اسپیزيا2009، 5های مختلف )نوتن ب  ريکامپدر حالی  ه نتايج پژبهش

آموزان حمايت مثبت استداده از فنابری بر موفقیت تحصیلی دانش تأثیر  از (2014، 7ساری

                                                 
1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

3. International Association for the Evaluation of Educational Achievement  

4. Law, Pelgrum, & Plomp 

5. Notten & Kraaykamp 

6. Spiezia 

7. Sari 
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)جنسیتی، نژادی، فقر اقتصادی ب ...( همه ها  ند، اما ممکن است به خاطر برخی محدبديتمی

 تأثیر آموزان نتوانند دسترسی داشته باشند ب در نتیجه استداده آنان از فنابری نیز تحت دانش

تر  ردن شکاف طبقاتی منجر به پیدايش ها در عمیققرار گیرد. درک اهمیت اين محدبديت

(. اين مدهوم به عنوان فاصله ب 0820، 2شده است )الکساندر 1مدهومی به نام شکاف ديجیتال

های اطالعاتی ب ارتباطی ب افراد فاقد شکاف میان افراد دارای دسترسی  افی به فنابری

دسترسی تعريف شده است. به عبارت ديگر، اين شکاف بیانگر تدابت اساسی در نرخ 

ها فنابری های مختلف به فنابری ب در نتیجه الگوهای نابرابر دسترسی به ايندسترسی گربه

شود است  ه تحت تاثیر سطح درآمد، نژاد، جنسیت، سن ب موقعیت جغرافیايی ايجاد می

 (. 2015، 4؛ يامان2003، 3)ماسبرگر، تولبرت ب استنسبوری

های آموزشی،  اری ب منازل در با يادآبری ندوذ فنابری اطالعات ب ارتباطات در محی 

 نند  ه سطح دسترسی به رايانه ب طرنران می( خا2014) 5سراسر دنیا، فريلن ب همکاران

اينترنت در بین  رورهای مختلف ب همچنین در دربن مناطق جغرافیايی  رورها متدابت 

است. آنها نران دادند  ه در سطح دسترسی به فنابری در منزل، اين تدابت معموالً با میزان 

مربر بیرتر نک. به ژانل ب لیو،  های ديگر )برایدرآمد خانواده ارتباط معنادار دارد. پژبهش

متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت ب  تأثیر ( 2017، 6؛ رادريگز ب همکاران2016

 7اند. نتايج پژبهش ابالتا ناقتصادی در استداده از رايانه را نران داده–بضعیت اجتماعی

نسبت به دختران نران داده است  ه يادگیرندگان پسر از ابزارهای فنابی بیرتری  (2009)

هنوز مطالعات ديگری بجود اند. های بیرتری در استداده از آنها ديده نند ب آموزشاستداده می

اقتصادی، نقش متغیرهای جمعیت -دارند  ه عالبه بر جنسیت، درآمد ب جايگاه اجتماعی

نک. به اند ) رده تايیدشناختی ديگر از قبیل سن ب سطح تحصیالت در استداده از فنابری را 

، 2؛ يو ب همکاران2015، 1بولوتن-؛ لیزيتسا ب چاچاشويلی2014، 8؛ فريمل2009ابالتا ن، 

                                                 
1. Digital divide 

2. Alexander 

3. Mossberger, Tolbert & Stansbury 

4. Yaman 

5. Fraillon et al 

6. Rodrigues et al 

7. Olatokun 

8. Friemel 
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آموزان طبقات اند  ه دانش( گزارش  رده2017دريگز ب همکاران )اربه عنوان نمونه،  (.2016

ده اند، استداتری به فنابری دسترسی داشتهپايیناقتصادی باالتر ضمن اينکه در سنین  -اجتماعی

  نند. تری نیز میبیش

را  اگر چه مطالعات اشاره شده نقش عوامل جمعیت شناختی در استداده از فنابری

رخی از تی بر بشناخبرخی از عوامل جمعیت تأثیر اند، اما اين مطالعات اغلب تنها بررسی  رده

تا نون  ر باقع،اند. دهای فنابری مانند استداده از رايانه يا اينترنت در مدرسه متمر ز بودهجنبه

ز اده اعوامل جمعیت شناختی بر استد تأثیرمطالعه منظم ب منسجمی صورت نگرفته است  ه 

در  حاضر در همین راستا، پژبهش فنابری در ابعاد مختلف آن را در بوته آزمون قرار دهد.

ب  لیشناختی )جنسیت، نوع مدرسه، پايه تحصیعوامل جمعیتصدد است تا با مطالعه نقش 

 فنابری ه ازاقتصادی( بر متغیرهای مرتب  با فنابری يعنی نخستین سن استداد -طبقه اجتماعی

 حصیلی بتهای )ابزارهای ديجیتال، رايانه، اينترنت(، مدت زمان استداده از اينترنت )در ربز

 یاتازه واهدربزهای تعطیل( ب نوع استداده از فنابری )استداده آموزشی ب استداده عمومی( ش

حال  شود  ه درتر میدر اين زمینه عرضه  ند. اهمیت مطالعه اين موضوع هنگامی ربشن

 های الکتربنیکیحاضر جايگاه باقعی فنابری در برنامه درسی ب آموزش ب اهمیت آموزش

ژه ه بيببسیار بیرتر از گذشته توس  جامعه علمی ب سیاستگذاران تربیتی قابل درک است، 

مام شته تشراي  جديد ناشی از شیوع بیماری  ربنا در طول يکسال گذاينکه بواسطه حا میت 

ای بزارهاای از برنامه درسی مدرسه به شکل مجازی ب از طريق استداده از يا بخش گسترده

يزان ررنامهشناختی به بمتغیرهای جمعیتتأثیر پذيرد. بنابراين درک نحوه ديجیتال صورت می

ه مواجه ها را شناسايی  نند ب برای ند تا ابلويتمی درسی ب سیاستگذاران تربیتی  مک

 درست ب منطقی با آنها تدابیر الزم را اتخاذ نمايند. 

 های پژوهشپرسش

ايانه ب رتال، آموزان از فنابری )به تدکیک ابزارهای ديجیابلین سن استداده دانش . آيا در1

ت تداب اقتصادی آنان-اجتماعاينترنت( بر حسب جنسیت، نوع مدرسه، پايه تحصیلی ب طبقه 

  بجود دارد؟

                                                                                                                   
1. Lissitsa & Chachashvili-Bolotin 

2. Yu et al 
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ه ب ر مدرسدهای تحصیلی هدته آموزان از فنابری در ربزآيا در مدت زمان استداده دانش .2

ان آن اقتصادی-خارج از مدرسه بر حسب جنسیت، نوع مدرسه، پايه تحصیلی ب طبقه اجتماعی

  تدابت بجود دارد؟

ر دطیل( از فنابری در ربزهای غیرتحصیلی )تع آموزانآيا در مدت زمان استداده دانش .3

 -یمدرسه ب خارج از مدرسه بر حسب جنسیت، نوع مدرسه، پايه تحصیلی ب طبقه اجتماع

  اقتصادی آنان تدابت بجود دارد؟

نسیت، ب جبر حس آموزان از فنابریآيا در میزان استداده عمومی ب استداده آموزشی دانش .4

 اقتصادی آنان تدابت بجود دارد؟  -طبقه اجتماعی پايه تحصیلی، نوع مدرسه، ب

 شناسی پژوهشروش

ی ای )پس ربيدادی( است. متغیرهای جعیت شناختمقايسه -مطالعه حاضر يک پژبهش علی

ل ب اقتصادی متغیرهای مستق -يعنی جنسیت، نوع مدرسه، پايه تحصیلی ب طبقه اجتماعی

ای ابزاره دکیکتلین سن استداده از فنابری )به متغیرهای مرتب  با استداده از فنابری يعنی اب

صیلی ب ی تحديجیتال،  امپیوتر، اينترنت(، مدت زمان استداده از اينترنت )به تدکیک ربزها

کیک ربزهای تعطیل در مدرسه ب خارج از مدرسه( ب چگونگی استداده از فنابری )به تد

هش پژب سه( متغیرهای بابستهاستداده عمومی ب استداده آموزشی در مدرسه ب خارج از مدر

  هستند.

ستان آموزان دبره متوسطه ابل شهرجامعه مورد مطالعه اين پژبهش شامل  لیه دانش 

 تی بدر مدارس دبلتی عادی ب خاص )نمونه دبل 1397 -98سنندج بود  ه در سال تحصیلی 

ای خوشهگیری تصادفی تیزهوشان( به تحصیل اشتغال داشتند. با استداده از ربش نمونه

ان ای از هر يک از مناطق شمال، جنوب، مر ز، شرق ب غرب شهر سنندج از میمرحلهچند

 مدارس دبلتی عادی ب خاص يک مدرسه دخترانه ب يک مدرسه پسرانه به صورت تصادفی

ژبهش پ نندگان در آموزان شاغل به تحصیل در اين مدارس به عنوان شر تانتخاب ب دانش

عنوان نمونه  دختر( به140پسر ب  160آموز )ندر دانش 300ترتیب، تعداد  انتخاب شدند. به اين

 پژبهش انتخاب شدند. آماری در 
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 -یپرسرنامه جايگاه اجتماعآموزان از اقتصادی دانش-برای سنجش بضعیت اجتماعی

مجموع  پرسش است  ه در 5استداده شد. اين پرسرنامه دارای  (1392)قدرت نما،  اقتصادی

اجتماعی  -یب به باالترين بضعیت اقتصتاد 5اجتماعی امتیاز -ترين بضعیت اقتصادیبه پايین

ا ه )ضعیف تاقتصادی در پنج طبق–گیرد. در اين پرسرنامه بضعیت اجتماعیتعلق می 25امتیاز 

گیری بخاطر شود، اما با راهنمايی متخصصان حوزه سنجش ب اندازهگذاری میعالی( نمره

تا  5مرات )ن پايینطبقه  3آموزان در طبقات خیلی باال ب عالی، دانشمحدبد بودن افراد در 

ی ب همکاران ( جای داده شدند. اسالم25تا  18( ب باال )نمرات 18تا  12(، متوس  )نمرات 12

ی تن از متخصصین برزش 12( ربايی صوری ب محتوايی پرسرنامه مذ ور را توس  1392)

ين پژبهش نیز ااند. در گزارش نموده 83/0ی پرسرنامه را مورد تأيید قراردادند ب مقدار پاياي

 به دست آمد. 74/0پايايی پرسرنامه با استداده از آزمون آلدای  ربنباخ 

 ته  استتداده شتد 1پرسرنامه آشنايی با فنابری برای سنجش بضعیت استداده از فنابری از

( استت ب پیتزاآمتوزان )دانشالمللی ستنجش يکی از ابزارهای ساخته شده مربوط به برنامه بین

های اقتصادی ب توستعه بترای ستنجش میتزان دسترستی ب استتداده از توس  سازمان همکاری

متیالدی بته ايتن طترف هتر سته ستال يکبتار در  2000فنابری اطالعات ب ارتباطات از ستال 

ايتن پرسرتنامه  2015شود. در اين پژبهش از نسخه سال  رورهای عضو اين سازمان اجرا می

دسترستی ب استتداده های مختلدی است  ه به طور  لی دارای بخشتداده شد. اين پرسرنامه اس

از فنابری در مدرسه ب منتزل، استتداده عمتومی ب آموزشتی از فنتابری در منتزل ب مدرسته ب 

هتای )ستازمان توستعه ب همکاریدهتد همچنین نگرش به فنابری را مورد ستنجش قترار متی

های مربتوط بته زمتان ابلتین ها از بخشبهش برای گردآبری دادهدر اين پژ(. 2016اقتصادی، 

التی  26های (، مدت زمان استداده از فنابری )پرستش25تا  23های استداده از فنابری )پرسش

( 61التی  40های ( ب استتداده آموزشتی )پرستش40الی  29های (، استداده عمومی )پرسش28

ستتداده از فنتابری بترای هتر  تدام از سته فنتابری در اين پرسرنامه، ابلین سن ا استداده شد.

گتذاری بتر ربی يتک شود. نمترهابزارهای ديجیتال، رايانه ب اينترنت به صورت مجزا تعیین می

گیرد. به اين ترتیب  ه درباره ستن استتداده از هتر يتک از صورت می 5تا  1مقیاس لیکرت از 

هتا را  ننتده بايتد يکتی از گزينتهشتر ت شود بابزارهای ديجیتال، رايانه ب اينترنت پرسش می

                                                 
1. ICT Familiarity Questionnaire 
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تتا  10= بین 3سالگی يا بیرتر؛  13= از 2ام؛ = هرگز استداده نکرده1انتخاب  ند  ه عبارتند از 

سالگی يا  متر. برای تعیین مدت زمتان استتداده از  6= از 5سالگی؛  9تا  7= بین 4سالگی؛  12

رات به تدکیتک در مدرسته ب ختارج از اينترنت در يک ربز تحصیلی ب يک ربز تعطیل نیز نم

= 1شوند، به اين ترتیتب  ته درجه بندی می 7تا  1مدرسه بر ربی يک مقیاس لیکرت از عدد 

 3تتا  2= بتین 5ستاعت؛  2تتا  1= بتین 4دقیقه؛  60تا  31= 3دقیقه؛  30تا  1= 2عدم استداده؛ 

زمتان استتداده استتداده  ساعت. برای تعیین مدت 6= بیرتر از 7ساعت؛  6تا  4= بین 6ساعت؛ 

فعالیتت )ماننتد جستتجو در اينترنتت  12آموزشی ابزارهای ديجیتال در خارج از مدرسه تعداد 

فعالیت )ماننتد انجتام تکتالیف بتا  تار ربی  9برای حل تکالیف درسی( ب برای مدرسه تعداد 

ی لیکرت ها نیز يک درجه بندرايانه مدرسه( مرخص شده است ب برای هر  دام از آن فعالیت

آموز بايد میزان استداده خود را با انتختاب يکتی از آنهتا در نظر گرفته است  ه دانش 5تا  1از 

= 4= يک يا دببتار در هدتته؛ 3= يک يا دب بار در ماه؛ 2= هرگز؛ 1مرخص  ند  ه عبارتند از: 

ده = هتر ربز. ب بترای ستنجش متدت زمتان استتدا5= تقريبا هر ربز؛ 4يکی يا دببار در ربز؛ 

فعالیتت )ماننتد بتازی  12استداده عمومی از ابزارهای ديجیتال در خارج از مدرسه نیتز تعتداد 

گذاری آن هماننتد استتداده آموزشتی ای( مرخص شده است  ه نحوه پاسخگويی ب نمرهرايانه

 شود. انجام می

رد،  نمی دههای پارامتريک را برآبرهای آزمونهای اين پژبهش مدربضهاز آنجا  ه داده

تريک اپارام، درصد، ب همچنین از آزمون نهای فرابانیها از تحلیل توزيعبرای تحلیل داده

 . های مختلف استداده شدمقايسه نمرات در میان گربهدب جهت خی

 های پژوهشیافته

ای )به تفکیک ابزاره آموزان از فناوریاولین سن استفاده دانش پرسش اول: آیا در

 -یجتماعبر حسب جنسیت، نوع مدرسه، پایه تحصیلی و طبقه ا و اینترنت(دیجیتال، رایانه 

 اقتصادی آنان تفاوت وجود دارد؟
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 آموزان از فنابری بر حسب جنسیت. نتايج آزمون خی دب برای ابلین سن استداده دانش1جدبل 

زمان اولین  جنسیت خی دو

 استفاده 

 فناوری

 دختر پسر

سطح 

 معناداری

مقدار خی 

ود  

 فراوانی درصد فراوانی درصد

001/0  920/29  8/33  54 7/20 سال 6 متر از  29  ابزارهای  

3/46 ديجیتال  74 9/37 سال 9تا  7 53   

8/13  22 6/13 سال 12تا  10 19   

0/5  8 1/27 سال به باال 13 38   

1/3  2 1/7  عدم استداده 1 

004/0  1/9  8/33  54 11/17 لسا 6 متر از  34   رايانه 

5/37  60 8/36 سال 9تا  7 54   

1/18  29 9/22 سال 12تا  10 32   

8/8  14 0/15 سال به باال 13 21   

1/9  3 6/4  عدم استداده 9 

 

 

007/0  189/14  9/6  11 2/2 سال 6 متر از  3   اينترنت 

5/22  36 6/21 سال 9تا  7 30   

2/51  82 6/39 سال 12تا  10 55   

5/71  28 7/31 سال به باال 13 44   

9/1  عدم استداده 7 5 3 

در زمتان >P 05/0حا ی از تدتابت معنتادار در ستطح  1نتايج آزمون خی دب در جدبل 

آمتوزان یان دانشآموزان از فنابری )ابزارهای ديجیتال، رايانه، اينترنت( در مابلین استداده دانش

آموزان پستر گتزارش درصد از دانش 33لی  ه بیش از دختر ب پسر است. به عنوان مثال، در حا

آموزان دختر انشاند، اين آمار برای دسالگی از رايانه استداده  رده 6اند  ه در سن  متر از  رده

 درصد است. 17در اين گربه سنی  می بیرتر از 
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 یلیسب پايه تحصآموزان از فنابری بر ح. نتايج آزمون خی دب برای ابلین سن استداده دانش2جدبل 

زمان اولین  پایه تحصیلی خی دو

 استفاده

 فناوری

 هفتم هشتم نهم

سطح 

 معناداری

مقدار 

 خی دو

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

 فراوانی

001/0  22/75  1/27  36 3/30  27 6/25 سال 6 متر از  20  ابزارهای  

8/30 ديجیتال  41 3/48  43 1/55 سال 9تا  7 43   

3/17  23 9/7  7 1/14 سال 12تا  10 11   

1/24  32 5/31  12 6/2 سال به باال 13 2   

8/0  1 0 0 6/2  عدم استداده 2 

001/0  371/

29 

1/24  32 5/22  20 3/33 سال 6 متر از  26   رايانه 

6/31  42 9/44  40 0/41 سال 9تا  7 32   

3/17  23 8/25  23 2/19 سال 12تا  10 15   

8/21  29 5/4  4 6/2 سال به باال 13 2   

3/5  7 2/2  2 8/3  عدم استداده 3 

001/0  624/

59 

5/4  6 4/5  4 2/5 سال 6 متر از  4   اينترنت 

0/21  16 7/15  14 8/46 سال 9تا  7 36   

6/40  54 6/59  53 0/39 سال 12تا  10 30   

8/36  49 2/20  18 5/9 سال به باال 13 5   

6 8 0 0 6/2 دم استدادهع 2   

05/0p< 

در ابلتین ستن ( =P 001/0حتا ی از تدتابت معنتادار)  2نتايج آزمون خی دب در جتدبل 

 ه تحصتیلیآموزان از فنابری )ابزارهای ديجیتال، رايانه، اينترنت( بتر حستب پايتاستداده دانش

بقتتی انتد  ته آموزان پايه هدتم گزارش  ردهدرصد از دانش 25است. برای مثال، در حالی  ه 

آموزان پايه انشاند، اين میزان برای داند از ابزارهای ديجیتال استداده  ردهسال سن داشته 6زير 

  درصد است. 27آموزان پايه نهم درصد ب برای دانش 30هرتم 



....آموزان متوسطه از در استداده دانش یشناخت تیمعنقش عوامل ج  

103 

 

 درسهآموزان از فنابری بر حسب نوع م. نتايج آزمون خی دب برای ابلین زمان استداده دانش3جدبل 

هنوع مدرس خی دو زمان اولین  

 استفاده 

 فناوری

 عادی خاص

سطح 

 معناداری

 مقدار

 خی دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

001/0  17/28  1/33  40 0/24 سال 6 متر از  43  ابزارهای  

9/25 ديجیتال  64 2/35 سال 9تا  7 63   

9/9  12 2/16 سال 12تا  10 29   

1/4  5 2/22 سال به باال 13 41   

0 0 7/1  عدم استداده 3 

001/0  459/30  0/38  46  9/17 سال 6 متر از  32   رايانه 

5/40  49 3/36 سال 9تا  7 65   

4/17  21 3/22 سال 12تا  10 40   

1/4  5 8/16 سال به باال 13 30   

0 0 7/6  عدم استداده 12 

001/0  25/32  2/4  5 6/5 سال 6 متر از  9   اينترنت 

3/33  40 1/14 سال 9تا  7 26   

8/50  61 5/42 سال 12تا  10 76   

7/11  14 4/32 سال به باال 13 58   

0 0 5/6  عدم استداده 10 

05/0p< 

در ابلتین ستن ( =001/0Pحتا ی از تدتابت معنتادار )  3نتايج آزمون خی دب در جتدبل 

 ترنتت( بترتتال، رايانته، اينآموزان از فنابری اطالعات ب ارتباطتات )بستايل ديجیاستداده دانش

ز درصتد ا 24های سنی مختلف است. به عنوان مثال، در حالی  ته حسب نوع مدرسه در گربه

 ستالگی از بستايل ديجیتتال استتداده 6انتد  ته زيتر ان مدارس عادی گتزارش  ردهآموزدانش

 درصد است.  33آموزان مدارس خاص بیش از اند، اين میزان برای دانش رده
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 اقتصادی -تماعی آموزان از فنابری بر حسب طبقه اج. نتايج آزمون خی دب برای ابلین سن استداده دانش4جدبل 

اقتصادی –طبقه اجتماعی  خی دو زمان اولین  

 استفاده

 فناوری

 پايین متوس  باال

 سطح 

 معنی داری

مقدار 

 خی دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد فرابانی درصد

 

001/0  735/37  1/39  34 3/29  43 0/9 سال 6 متر از  6  ابزارهای  

9/41 ديجیتال  36 2/44  65 8/38 سال 9تا  7 26   

6/11  10 9/12  19 9/17 سال 12تا  10 12   

4/7  4 6/13  20 8/32 سال به باال 13 22   

3/2  2 0/0  0 5/1  عدم استداده 1 

001/0  310/70  3/45  39 5/24  36 4/5 سال 6 متر از  3   رايانه 

9/38  33 249 63 9/26 سال 9تا  7 18   

5/10  9 8/21  32 9/29 سال 12تا  10 20   

2/1  1 2/10  15 4/28 سال به باال 13 19   

7/4  4 0/7  1 10/4  عدم استداده 7 

001/0  45/60  1/7  6 8/4  7 5/1 سال 6 متر از  1   اينترنت 

6/37  32 1/21  31 5/4 سال 9تا  7 3   

2/48  41 0/49  72 8/38 سال 12تا  10 24   

7/4  4 4/22  33 2/52 سال به باال 13 35   

4/2  2 7/2  4 0/6  عدم استداده 4 

05/0p< 

در ابلتین ستن ( =001/0Pحا ی از تدتابت معنتادار )  4نتايج آزمون خی دب در جدبل 

-اعیقتات اجتمتت( در میان طبآموزان از فنابری )ابزارهای ديجیتال، رايانه، اينترناستداده دانش

آموزان متعلق به طبقه از دانشدرصد  9اقتصادی مختلف است. به عنوان مثال، در حالی  ه تنها 

ستتداده اند از ابزارهتای ديجیتتال استال ستن داشتته 6اند  ه زمانی  ه زيتر ین گزارش  ردهپاي

  است. درصد 39ب  29تیب آموزان طبقات متوس  ب باال به تراند، اين میزان برای دانش رده
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ه ی هفتآموزان در روزهای تحصیلپرسش دوم: آیا در مدت زمان استفاده از اینترنت دانش

اقتصادی آنان تفاوت  -بر حسب جنسیت، نوع مدرسه، پایه تحصیلی و طبقه اجتماعی

  وجود دارد؟

ه در یلی هدتدر يک ربز تحص آموزان از اينترنت. نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش5جدبل 

 مدرسه بر حسب جنسیت

مدت زمان استفاده در  جنسیت خی دو

 روز

 فناوری

 دختر پسر

سطح 

 معناداری

مقدار خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

002/0  316/14  

 

0/70  112 6/78  اينترنت عدم استداده 110 

6/15  25 6/8 دقیقه 30تا  1 12   

 5/7  12 95/2 دقیقه 60تا  31 4   

5/2  4 6/8 ساعت 2تا  1 12   

9/1  3 7/0 ساعت 4تا  2 1   

9/1  3 7/0 ساعت 6تا  4 1   

6/0  1 0/0 ساعت 6بیرتر از  0   

05/0p< 

آموزان استداده دانش (= 02/0Pحا ی از تدابت معنادار )  5نتايج آزمون خی دب در جدبل 

ر ه در مدرسه بر حسب جنسیت استت. بته عنتوان مثتال داز اينترنت در يک ربز تحصیلی هدت

رسته اند  ه در يک ربز تحصیلی هدتته در مدآموزان دختر گزارش  ردهاز دانش 6/8حالی  ه 

ز ان پسر بتیش اآموزدانش نند، اين میزان استداده برای دقیقه از اينترنت استداده می 30تا  1بین 

 درصد است. 15
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آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته در مدرسه دب، مدت زمان استداده دانش. نتايج آزمون خی 6جدبل 

 بر حسب پايه تحصیلی

مدت زمان  پایه تحصیلی خی دو

 استفاده در روز

 فناوری

 هدتم هرتم نهم

سطح 

 معناداری

مقدار 

خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد فرابانی درصد

624/0  90/9  7/37  98 9/71  64 9/76  اينترنت عدم استداده 60 

 8/9  13 18 16 3/10 دقیقه 30تا  1 8   

8/6  9 6/5  5 6/2 دقیقه 60تا  31 2   

8/6  9 2/2  2 4/6 ساعت 2تا  1 5   

5/1  2 1/1  1 3/1 ساعت 4تا  2 1   

8/0  1 1/1  1 6/2 ساعت 6تا  4 2   

8/0  1 0/0  0 0/0 ساعت 6بیرتر از  0   

05/0p< 

 در يتک ربز( =624/0Pحا ی از عدم تدابت معنتادار )  6ج آزمون خی دب در جدبل نتاي

لی استت. بر حسب پايه تحصیاينترنت آموزان از معمول هدته در مدرسه در زمینه استداده دانش

انتد  ته در يتک آموزان پايه هدتم گتزارش  ردهدرصد از دانش 6/2به عنوان مثال در حالی  ه 

زان بترای  ننتد، ايتن میتدقیقه از اينترنت استتداده می 60تا  31درسه بین ربز عادی هدته در م

ی درصتد استت  ته تدتابت زيتاد 8/6ب  6/5های هرتم ب نهم نیز به ترتیتب آموزان پايهدانش

 شود.محسوب نمی
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ر آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته د. نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش7جدبل 

 مدرسه بر حسب نوع مدرسه

مدت زمان استفاده در  نوع مدرسه خی دو

 روز

 فناوری

 عادی خاص

سطح 

 معناداری

مقدار خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

624/0  90/9  6/68  83 7/77  اينترنت عدم استداده 139 

8/19  24 3/7 دقیقه 30تا  1 13   

3/3  4 7/6 دقیقه 60تا  31 12   

0/5  6 6/5 ساعت 2تا  1 10   

7/1  2 1/1 ساعت 4تا  2 2   

8/0  1 7/1 ساعت 6تا  4 3   

0/8  1 0/0 ساعت 6بیرتر از  0   

05/0p< 

ب  آموزان مدارس عتادیحا ی از آن است  ه بین دانش 7نتايج آزمون خی دب در جدبل 

بت دته در مدرسه تدتامدارس خاص در مدت زمان استداده از اينترنت در يک ربز تحصیلی ه

آمتوزان درصتد دانش 6/5به عنتوان مثتال، در شترايطی  ته (. =624/0P)  بجود نداردمعنادار 

 ستاعت از 2تتا  1اند در يک ربز تحصیلی هدتته در مدرسته بتین مدارس عادی گزارش  رده

 درصد است. 5آموزان مدارس خاص نیز  نند، اين میزان برای دانشاينترنت استداده می
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آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته . نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش8بل جد

 اقتصادی -در مدرسه بر حسب طبقه اجتماعی 

اقتصادی –طبقه اجتماعی  خی دو مدت زمان  

 استفاده در روز

 فناوری

 پايین متوس  باال

سطح 

معنی 

 داری

مقدار 

خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد فرابانی درصد

 0

 

211/  

57/15  8/62  54 9/87  113 1/82  اينترنت عدم استداده 55 

6/18  16 2/10  15 0/9 دقیقه 30تا  1 6   

8/5  5 8/4  7 0/6 دقیقه 60تا  31 4   

8/4  5 1/6  9 0/3 ساعت 2تا  1 2   

5/3  3 7/0 ساعت 4تا  2 0 0 1   

3/2  2 4/1 ساعت 6تا  4 0 0 2   

2/1 ساعت 6بیرتر از  0 0 0 0 1   

05/0p< 

 استتداده( در متدت زمتان =211/0Pنیز حا ی از عدم تدتابت معنتادار )  8نتايج جدبل 

-آموزان از اينترنت در يک ربز تحصتیلی هدتته در مدرسته بتر حستب طبقته اجتمتاعیدانش

ارش گتز پتايینبقته آمتوزان متعلتق بته طدرصد دانتش 9اقتصادی است. به عنوان مثال، تقريبا 

ت استتداده دقیقه از اينترنت 30تا  1اند  ه در يک ربز تحصیلی هدته در مدرسه زمانی بین  رده

صد زمان در 18ب  10آموزان طبقات متوس  ب باال نیز به ترتیب  نند، به همین تناسب دانشمی

 دهند.اختصاص می

نترنتت آمتوزان از ايه دانشنتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداد 12الی  9جدابل 

ه ب های تحصیلی هدته در خارج از مدرسه بر حسب جنسیت، پايه تحصیلی، نوع مدرسدر ربز

 دهد. اقتصادی را نران می-طبقه اجتماعی
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آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته . نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش9جدبل 

 حسب جنسیتدر خارج از مدرسه بر 

مدت زمان استفاده در  جنسیت خی دو

 روز

 فناوری

 دختر پسر

سطح 

 معناداری

مقدار خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

362/0  57/6  6/20  32 6/28  اينترنت عدم استداده 40 

8/23  38 6/18 دقیقه 30تا  1 26   

8/13  22 7/15 دقیقه 60تا  31 22   

1/18  29 9/17 ساعت 2تا  1 25   

6/10  17 1/12 ساعت 4تا  2 17   

9/6  11 0/5 ساعت 6تا  4 7   

3/6  10 ½ 3 

 

ساعت 6بیرتر از   

05/0p< 

ز در يک رب( =362/0Pحا ی از عدم تدابت معنادار )  9نتايج آزمون خی دب در جدبل 

نستیت ت بر حسب جآموزان از اينترنتحصیلی هدته در خارج از مدرسه در زمینه استداده دانش

اند  ه در يک آموزان دختر گزارش  ردهدرصد از دانش 7/15است. به عنوان مثال در حالی  ه 

 ننتد، ايتن میتزان دقیقه از اينترنتت استتداده می 60تا  31ربز عادی هدته خارج از مدرسه بین 

 درصد است. 8/13ان پسر نیز آموزدانشبرای 
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آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته خارج ی مدت زمان استداده دانش. نتايج آزمون خی دب برا10جدبل 

 از مدرسه بر حسب پايه تحصیلی

مدت  پایه تحصیلی خی دو

زمان 

استفاده 

در 

 روز

 فناوری

 هدتم هرتم نهم

سطح 

 معناداری

مقدار 

خی 

 دب

   فرابانی فرابانی درصد فرابانی درصد فرابانی درصد

174/0  39/16  6/25  34 5/22  20 4/24 عدم  40 19 

 استداده

ت
 اينترن

5/19  26 3/21  19 4/24  30تا  1 26 19 

 دقیقه

5/13  18 7/15  14 4/15  60تا  31 22 12 

 دقیقه

8/18  25 5/13  12 0/21  2تا  1 25 17 

 ساعت

0/9  12 4/12  11 4/12  4تا  2 17 11 

 ساعت

8/6  9 1/10  6تا  4 7 0 0 9 

 ساعت

8/6  9 5/4  4 0 0 3 

 

 6بیرتر از 

 ساعت

05/0p< 

-حا ی از آن است  ه تدابت معناداری در میتان پايته 10نتايج آزمون خی دب در جدبل 

نگام استداده از اينترنت در يک ربز تحصتیلی هدتته در ختارج از هآموزان های تحصیلی دانش

 21آمتوزان پايته هدتتم، انشدرصتد از د 24به عنوان مثتال (. =174/0Pمدرسه بجود ندارد ) 
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اند  ه در يک ربز تحصیلی هدته خارج از درصد پايه نهم گزارش  رده 19درصد پايه هرتم ب 

  نند. دقیقه از اينترنت استداده می 30تا  1مدرسه بین 

رج ته خاصیلی هدآموزان از اينترنت در يک ربز تح. نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش11جدبل 

 از مدرسه بر حسب نوع مدرسه

مدت زمان استفاده در  نوع مدرسه خی دو

 روز

 فناوری

 عادی خاص

سطح 

 معناداری

مقدار خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

002/0  21/14  9/14  18 7/30  اينترنت عدم استداده 55 

8/24  30 0/19 دقیقه 30تا  1 34   

2/13  16 6/15 یقهدق 60تا  31 28   

5/21  26 6/15 ساعت 2تا  1 28   

7/15  19 4/8 ساعت 4تا  2 15   

0/5  6 7/6 ساعت 6تا  4 12   

0/5  6 9/3 ساعت 6بیرتر از  7   

05/0p< 

ی آموزان مدارس عتادحا ی از آن است  ه بین دانش 11نتايج آزمون خی دب در جدبل 

 ز تحصتیلی هدتته در ختارج از مدرستهب خاص در مدت زمان استداده از اينترنت در يتک رب

 درصتد 30. بته عنتوان مثتال، در حتالی  ته بتیش از (=02/0Pتدابت معنتادار بجتود دارد ) 

اند در يک ربز تحصتیلی هدتته در ختارج از مدرسته آموزان مدارس عادی گزارش  ردهدانش

درصد  14فق   آموزان مدارس خاص نند، اين میزان برای دانشای از اينترنت نمیهیچ استداده

 است.
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آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته پ . نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش12جدبل 

 خارج از مدرسه بر حسب طبقه

اقتصادی –طبقه اجتماعی  خی دو مدت زمان  

استفاده در 

 روز

 فناوری

 پايین متوس  باال

سطح 

-معنی

 داری

مقدار 

خی 

 دب

ابانیفر درصد  فرابانی درصد فرابانی درصد 

006/  99/27  0/14  12 8/23  35 8/38  عدم استداده 26 

ت
 اينترن

6/18  16 4/22  33 4/22 دقیقه 30تا  1 15   

6/11  10 4/18  27 4/10 دقیقه 60تا  31 7   

8/19  17 7/17  26  4/16 ساعت 2تا  1 11   

9/20  18 8/8  13 5/4 ساعت 4تا  2 3   

0/7  6 1/6  9 5/4 ساعت 6تا  4 3   

1/8  7 7/2  4 0/3  6بیش از  2 

 ساعت

05/0p< 

 مدت زمتان( در =006/0Pحا ی از تدابت معنادار )  12نتايج آزمون خی دب در جدبل 

طبقته  آموزان از اينترنت در يک ربز تحصیلی هدته در خارج از مدرسه بر حسباستداده دانش

ان آمتوزدانشدرصتد  38عنوان مثتال، در شترايطی  ته بتیش از اقتصادی است. به  -اجتماعی 

در  اند  ته در يتک ربز تحصتیلی هدتتهگزارش  رده پايیناقتصادی  -متعلق به طبقه اجتماعی

آمتوزان طبقتات  نند، ايتن میتزان توست  دانشای از اينترنت نمیخارج از مدرسه هیچ استداده

 شده است.درصد گزارش  18ب  22متوس  ب باال به ترتیب 

صیلی آموزان از اینترنت در روزهای غیرتحپرسش سوم: آیا در مدت زمان استفاده دانش

 اقتصادی آنان-)تعطیل( بر حسب جنسیت، نوع مدرسه، پایه تحصیلی و طبقه اجتماعی

  تفاوت وجود دارد؟
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خارج از  یل هدتهآموزان از فنابری در يک ربز تعط. نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش13جدبل 

 مدرسه بر حسب جنسیت

مدت زمان استفاده در  جنسیت خی دو

 روز

 فناوری

 دختر پسر

سطح 

 معناداری

مقدار خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

194/0  65/8  0/20  32 9/22  اينترنت عدم استداده 32 

9/21  35 7/20 دقیقه 30تا  1 29   

6/15  25 9/17 دقیقه 60تا  31 25   

5/17  28 6/18 ساعت 2تا  1 26   

6/10  17 3/14 ساعت 4تا  2 20   

3/6 ساعت 6تا  4 6 ¾ 10   

1/8 ساعت 6بیرتر از  2 ¼ 13   

05/0p< 

استتتداده ( در =194/0Pعتتدم تدتتابت معنتتادار )  13نتتتايج آزمتتون ختتی دب در جتتدبل 

رتان ت در يک ربز تعطیل در خارج از مدرسه را بر حسب جنستیت را نآموزان از اينترندانش

اند  ته آموزان دختر گزارش  ردهدرصد از دانش 22دهد. به عنوان مثال در حالی  ه حدبد می

ن بترای  ننتد، ايتن میتزاای از اينترنت نمیدر يک ربز تعطیل در خارج از مدرسه هیچ استداده

 ست.درصد ا 20 نیزان پسر آموزدانش
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آموزان از اينترنت در يک ربز تعطیل در . نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش14جدبل 

 خارج از مدرسه بر حسب پايه تحصیلی

مدت زمان  پایه تحصیلی خی دو

 استفاده در روز

 فناوری

 هدتم هرتم نهم

سطح 

 معناداری

مقدار 

خی 

 دب

بانیفرا درصد فرابانی درصد فرابانی درصد  

341/0  39/13  8/21  29 9/16  15 6/25  اينترنت عدم استداده 20 

3/20  27 5/22  20 8/21 دقیقه 30تا  1 17   

3/17  23 6/14  13 9/17 دقیقه 60تا  31 14   

3/17  23 7/15  14 8/21 ساعت 2تا  1 17   

0/12  16 5/13  12 5/11 ساعت 4تا  2 9   

0/6  8 9/7  7 3/1 ساعت 6تا  4 1   

3/5  7 0/9  8 0/0 ساعت 6بیرتر از  0   

05/0p< 

ز در يک رب( =341/0Pحا ی از عدم تدابت معنادار ) 14نتايج آزمون خی دب در جدبل 

 حصتیلی راآموزان از اينترنت بر حسب پايه تتعطیل در خارج از مدرسه در زمینه استداده دانش

انتد رده آموزان پايه هدتم گتزارش د از دانشدرص 21دهد. به عنوان مثال در حالی  ه نران می

 ننتد، ايتن دقیقه از اينترنت استداده می 30تا  1 ه در يک ربز تعطیل در خارج از مدرسه بین 

 درصد است.  20ب  22هم به ترتیب  های هرتم ب نهمآموزان پايهمیزان برای دانش
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در يک ربز تعطیل هدته در خارج  آموزان از اينرنت. نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش15جدبل 

 از مدرسه بر حسب نوع مدرسه

مدت زمان استفاده در  نوع مدرسه خی دو
 روز

 فناوری

 عادی خاص

سطح 
 معناداری

مقدار خی 
 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

203/0  51/8  9/14  18 7/25  اينترنت عدم استداده 46 

6/25  31 4/18 دقیقه 30تا  1 33   

0/14  17 4/18 دقیقه 60تا  31 33   

8/19  24 8/16 ساعت 2تا  1 30   

0/14  17 2/11 ساعت 4تا  2 20   

0/5  6 6/5 ساعت 6تا  4 10   

6/6  8 9/3 ساعت 6بیرتر از  7   

05/0p< 

 بآموزان متدارس عتادی حا ی از آن است  ه بین دانش15نتايج آزمون خی دب در جدبل 

 مدارس خاص در استداده از اينترنت در يتک ربز تعطیتل هدتته در ختارج از مدرسته تدتابت

ادی ب به آموزان مدارس عدرصد از دانش 16. به عنوان مثال، (=203/0Pمعنادار بجود ندارد ) 

ر اند در يک ربز آخر هدته دآموزان مدارس خاص گزارش  ردهدرصد دانش 19نسبتی نزديک 

  نند. ساعت از اينترنت استداده می 2تا  1ن خارج از مدرسه بی
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آموزان از اينترنت در يک ربز تعطیل هدته خارج از . نتايج آزمون خی دب برای مدت زمان استداده دانش16جدبل 

 مدرسه بر حسب طبقه

اقتصادی -طبقه اجتماعی خی دو مدت زمان  

 استفاده در روز

 فناوری

 پايین متوس  باال

سطح 

معنی 

یدار  

مقدار 

خی 

 دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد فرابانی درصد

198/0  86/15  3/16  14 8/23  35 4/22  اينترنت عدم استداده 15 

3/23  20 1/21  31 4/19 دقیقه 30تا  1 13   

4/17  15 6/15  23 9/17 دقیقه 60تا  31 12   

6/25  22 6/11  17 4/22 ساعت 2تا  1 15   

3/9  8 3/14  21 9/11 ساعت 4تا  2 8   

5/3  3 1/6  9 0/6 ساعت 6تا  4 4   

7/4  15 5/7 ساعت 6بیرتر از  0 0 11   

05/0p< 

در متدت ( =198/0Pحتا ی از عتدم تدتابت معنتادار ) 16نتايج آزمون خی دب در جدبل 

ر حستب آموزان از اينترنت يک ربز تعطیل در خارج از مدرسه در زمینته بتزمان استداده دانش

ه ان متعلتق بته طبقتآمتوزدانشدرصتد از  17آنان است. بته عنتوان مثتال، در حتالی  ته  طبقه

ز اينترنت دقیقه ا 60تا  31اند  ه در يک ربز تعطیل بین گزارش  رده پايیناقتصادی -اجتماعی

ب  15میتزان  آموزان طبقات متوس  ب باال هم به ترتیب به نند، اين میزان برای دانشاستداده می

 گزارش شده است. درصد 17

سب بر ح آموزان از فناوریآیا در میزان استفاده عمومی و آموزشی دانش پرسش چهارم:

 ارد؟اقتصادی آنان تفاوت وجود د -جنسیت، پایه تحصیلی، نوع مدرسه، و طبقه اجتماعی
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 یتسب جنسح. نتايج آزمون خی دب برای میزان استداده عمومی ب آموزشی از ابزارهای ديجیتال بر 17جدبل 

مدت زمان استفاده  جنسیت خی دو

 از فناوری

در روز   

 نوع استفاده

 دختر پسر

سطح 

 معناداری

مقدار 

 خی دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

138/0  

 

 

 

961/9  4/19  31 6/28 استداده عمومی خارج  هرگز 40 

3/36 از مدرسه  58 7/35 بار در ماه 2تا  1 50   

8/23  38 4/21  03 بار در هدته 2تا 1   

3/16  26 6/31  تقريبا هر ربز 19 

4/4  7 7/0  هر ربز 1 

121/0  81/5  3/26  42 3/34 استداده آموزشی خارج  هرگز 48 

8/53 از مدرسه  86 7/40 بار در ماه 2تا  1 57   

3/16 بار در هدته 2تا 1 31 ½ 26   

8/3  6 9/2  تقريبا هر ربز 4 

ربز هر 0 0 0 0  

001/0  62/12  9/76  123 4/91 استداده آموزشی در  هرگز 128 

8/18 مدرسه  30 9/7 بار در ماه 2تا  1 11   

9/1  3 7/0 بار در هدته 2تا 1 1   

6/0  1 6/0  تقريبا هر ربز 1 

9/1  3 9/1  هر ربز 3 

05/0p< 

ارج استداده عمتومی ختحا ی از عدم تدابت معنادار در  17نتايج آزمون خی دب در جدبل 

جیتتال ( از ابزارهای دي=121/0P( ب استداده آموزشی خارج از مدرسه )=138/0P)  از مدرسه

ارهتای دار در استداده آموزشتی از ابزبر حسب جنسیت است. اما نتايج اين جدبل تدابت معنی

 دهد. ( بر حسب جنسیت را نران می=001/0Pديجیتال در مدرسه )
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 زمون خی دب برای میزان استداده عمومی ب آموزشی از ابزارهای ديجیتال بر حسب پايه تحصیلی. نتايج آ18جدبل 

مدت زمان  پایه تحصیلی خی دو

استفاده از 

 فناوری

در روز   

نوع 

 هفتم هشتم نهم استفاده 

سطح 

 معناداری

مقدار 

خی 

 دو

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

943/0  84/2  1/24  32 0/27  24 2/19 استداده  هرگز 15 

عمومی 

خارج از 

 مدرسه

3/35  47 8/34  31 5/38 بار در  2تا  1 30 

 ماه

6/22  30 6/23  21 8/21 بار در  2تا 1 17 

 هدته

0/15  20 5/31  12 7/61  تقريبا هر ربز 13 

0/3  4 1/1  1  8/3  هر ربز 3 

009/0  12/17  1/33  44 1/37  33 7/16 تداده اس هرگز 13 

آموزشی 

خارج از 

 مدرسه

9/51  69 4/40  36 7/48 بار در  2تا  1 38 

 ماه

5/13  18 18 16 5/29 بار در  2تا 1 23 

 هدته

5/1  2 5/4  4 1/5  تقريبا هر ربز 4 

 هر ربز 0 0 0 0 0 0

112/0  99/12  7/88  118 4/85  76 1/73 استداده  هرگز 57 

آموزشی 

 در مدرسه
8/9  13 4/21  11 8/21 بار در  2تا  1 17 

 ماه

5/1  2 1/1  1 3/1 بار در  2تا 1 1 

 هدته

5/1  0 0 0 3/1  تقريبا هر ربز 1 

0 0 1/1  1 6/2  هر ربز 2 

05/0p< 
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ارج حا ی از عدم تدابت معنادار در استداده عمتومی خت 18نتايج آزمون خی دب در جدبل 

ب  (=009/0P) استداده آموزشتی ختارج از مدرسته ، تدابت معنادار در (=943/0Pاز مدرسه )

ر حستب ب( از ابزارهای ديجیتال =112/0Pعدم تدابت معنادار در استداده آموزشی در مدرسه )

انتد ردهآموزان پايه هدتم گزارش  درصد دانش 29پايه تحصیلی است. برای مثال، در حالی  ه 

هتای آموزشتی هتای ديجیتتال بترای فعالیتبار در هدته خارج از مدرسه از ابزار 2تا  1 ه بین 

 .درصد است 13ب  18های هرتم ب نهم به ترتیب  نند، اين میزان برای پايهاستداده می

 مدرسه سب نوعح. نتايج آزمون خی دب برای میزان استداده عمومی ب آموزشی از ابزارهای ديجیتال بر 19جدبل 

مدت زمان استفاده  نوع مدرسه خی دو

 از فناوری

در روز   

 نوع استفاده

 عادی خاص

سطح 

 معناداری

مقدار 

 خی دب

 فرابانی درصد فرابانی درصد

701/0  188/2  7/20  25 7/25 استداده عمومی خارج  هرگز 46 

4/36 از مدرسه  44 8/35 بار در ماه 2تا  1 64   

3/22  27 9/22 بار در هدته 2تا 1 41   

2/18  22 8/12  تقريبا هر ربز 23 

5/2  3 8/2  هر ربز 5 

065/0  23/7  1/23  28 6/34 استداده آموزشی  هرگز 62 

9/52 خارج از مدرسه  64 1/44 بار در ماه 2تا  1 79   

3/22  27 8/16 بار در هدته 2تا 1 30   

7/1  2 4/5  تقريبا هر ربز 8 

 هر ربز 0 0 0 0

362/0  

 

 

 

 

 

05/0p< 

33/4  6/82  100 4/84 گزهر 151  استداده آموزشی در  

5/16 مدرسه  20 7/11 بار در ماه 2تا  1 21   

8/0  1 7/1 بار در هدته 2تا 1 3   

0 0 6/0  تقريبا هر ربز 1 

0 0 7/1  هر ربز 3 

حا ی از عتدم تدتابت معنتادار در استتداده عمتومی  4-29نتايج آزمون خی دب در جدبل 

( ب استتتداده =065/0Pآموزشتی ختتارج از مدرستته ) (، استتتداده =701/0Pختارج از مدرستته )
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( از ابزارهای ديجیتال بر حسب نوع مدرسه است. برای مثتال، =362/0Pآموزشی در مدرسه ) 

انتد در مدرسته هرگتز از آموزان متدارس عتادی گتزارش  ردهدرصد از دانش 84در حالی  ه 

آمتوزان متدارس یزان بترای دانش نند، اين مابزارهای ديجیتال برای امور آموزشی استداده نمی

 درصد گزارش شده است. 82خاص هم 

ه سب طبقح. نتايج آزمون خی دب برای میزان استداده عمومی ب آموزشی از ابزارهای ديجیتال بر 20جدبل 

 اقتصادی -اجتماعی

اقتصادی–طبقه اجتماعی خی دو مدت زمان  

استفاده از 

فناوری در 

 روز

 نوع استفاده

یینپا متوسط باال  

سطح 

معنا 

 داری

مقدار 

 خی دو

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

001/0  245/34  0/14  12 4/20  30 3/43 استداده  هرگز 29 

عمومی 

خارج از 

 مدرسه

1/29  25 1/40  59 8/35 بار  2تا  1 24 

 در ماه

6/25  22 5/24  36 9/14 بار  2تا 1 10 

 در هدته

7/26  23 9/12  19 5/4 تقريبا هر  3 

 ربز

 7/4  4 0/2  3 5/1  هر ربز 1 

001/0  56/32  3/16  14 9/25  38 7/56 استداده  هرگز 38 

آموزشی 

خارج از 

 مدرسه

8/55  48 7/49  73 8/23 بار  2تا  1 22 

 در ماه

4/24  21 4/20  30 0/9 بار  2تا 1 6 

 در هدته

3/5  3 ¼ 6 5/1 تقريبا هر  1 

 ربز

 هر ربز 0 0 0 0 0 0

001/0  10/12  7/76  66 4/84 استداده  هرگز 61 91 124 
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اقتصادی–طبقه اجتماعی خی دو مدت زمان  

استفاده از 

فناوری در 

 روز

 نوع استفاده

یینپا متوسط باال  

سطح 

معنا 

 داری

مقدار 

 خی دو

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد

4/17  15 3/14  21 5/7 بار  2تا  1 5 

 در ماه

آموزشی در 

 مدرسه

5/3  3 0 0 5/1 بار  2تا 1 1 

 در هدته

0 0 7/0 تقريبا هر  0 0 1 

 ربز

3/2  2 7/0  هر ربز 0 0 1 

05/0p< 

ز بیتانگر تدتابت معنتادار در استتداده عمتومی ختارج ا 20نتايج آزمون خی دب در جدبل 

ر ( ب استتداده آموزشتی د=001/0P( ، استداده آموزشی ختارج از مدرسته )=001/0Pمدرسه )

ثتال، اقتصادی است. برای م-( از ابزارهای ديجیتال بر حسب طبقه اجتماعی=001/0Pمدرسه )

اند  ته ختارج گزارش  رده پايینه آموزان متعلق به طبقدرصد از دانش 56در حالی  ه بیش از 

ان بترای  ننتد، ايتن میتزاز مدرسه هرگز از ابزارهای ديجیتال برای امور آموزشی استتداده نمی

 درصد گزارش شده است. 16ب  26آموزان طبقات متوس  ب باال به ترتیب حدبد دانش

 گیریبحث و نتیجه

ماعی ب اقتصتادی، بته نتوعی تحقق عدالت آموزشی بخاطر نقش  لیدی آموزش در تحرک اجت

آيد. آنهتا بته ختوبی میريزان تربیتی به حساب يک تکلیف اخالقی برای سیاستگذاران ب برنامه

توانند برای گسترش عدالت تربیتتی های فنابری اطالعات ب ارتباطات میدانند  ه از قابلیتمی

زهای مختلف بهره گیرنتد. های يادگیری متنوع ب متعدد برای يادگیرندگان با نیاب توزيع فرصت

ها در میان گذار بر سطح دسترسی ب استداده از اين فنابریتأثیر به همین خاطر شناخت عوامل 

-ها ب راهکارهای مناسب برای ربياربيی با آن عوامل منجر متیآموزان به تدبين سیاستدانش

وسل بته چنتین در تی، يابد. با تای  اهش میشود ب به تبع آن شکاف ديجیتال موجود تا اندازه
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آمتوزان بتا اين مطالعه به هدف مقايسه میزان ب چگتونگی استتداده از فنتابری در میتان دانتش

 شناختی مختلف انجام شد. بيژگیهای جمعیت

-شتناختی در استتداده دانتشبه طور  لی نتايج پژبهش از نقش عوامل مختلف جمعیتت

زمتان ابلتین دهتد  ته در مطالعه نران می  ند. نتايج اينآموزان متوسطه از فنابری حمايت می

استداده از فنابری ب همچنین میزان استداده از فنابری در ربزهتای تحصتیلی در مدرسته میتان 

آمتوزان پستر هتم در ستن آموزان دختر ب پسر تدابت بجود دارد، به اين طريق  ه دانشدانش

انتد ب هتم اينکته در ربع  ردهآموزان دختر استتداده از فنتابری را شتتری نسبت به دانشپايین

 ننتد. ايتن ربزهای تحصیلی دربن مدرسه مدت زمان بیرتری صرف استتداده از اينترنتت متی

( مبنی بر بجود تدابت معنادار در دسترستی 2009های مطالعات پیرین )ابالتا ن، يافتهبا نتايج 

همخوان بتا نتتايج ايتن ب استداده از فنابری در میان دختران ب پسران همخوانی دارد. همچنین، 

( نیز نران داده است  ه پسران نسبت به دختتران استتداده بیرتتری از 2017) 1ادپاجوپژبهش، 

از آنجا  ه مسئله جنسیت در جوامع ب مناطق مختلف بتا  نند. فنابری اطالعات ب ارتباطات می

رسد چنین ر میمسائل ديگری از جمله مسائل فرهنگی ب اجتماعی ارتباط تنگاتنگی دارد، به نظ

 نتايجی تا حدبدی قابل انتظار باشد.

اقتصتادی بتاالتر -آموزان متعلق به طبقات اجتمتاعینتايج اين پژبهش نران داد  ه دانش

اند. به اين تری نسبت به همساالن خود به فنابری دسترسی داشتهپايینبرای ابلین بار در سنین 

ان طبقه متوس  نیز زبدتتر آموزدانشه متوس  ب آموزان طبقه باال زبدتر از طبقصورت  ه دانش

هتای مطالعته اند. اين نتتايج بتا يافتتهاستداده از فنابری را آغاز  رده پايینآموزان طبقه از دانش

ای  ه آنان از طريق تحلیتل (  امالً همخوان ب همسو است، به گونه2017رادريگز ب همکاران )

نران دادند در حالیکه استداده از فنابری قبتل از  2015های مربوط به سنجش پیزا در سال داده

درصتد  77آموزان طبقته  تم برختوردار میستر شتده استت، درصد دانش 69سالگی برای  10

ستالگی از  10آمتوزان طبقته برختوردار قبتل از درصتد دانش 83آموزان طبقه متوست  ب دانش

انتد  ته بتین ( گتزارش  ترده2020) 2همچنین مبارک، سامی ب  انتوالاند. فنابری استداده  رده

                                                 
1. Adepoju 

2. Mubarak, Suomi & Kantola 
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گیتری سطح درآمد ب گسترش فنابری اطالعات ب ارتباطات رابطه مثبتت بجتود دارد ب نتیجته

 تواند شکاف ديجیتال را گسترش دهد.  نند  ه فقر میمی

بخش ديگری از شواهد پژبهش حاضر حا ی از آن است  ه در ربزهای تحصیلی هدته، 

زمتان بیرتتری  پتايینآموزان طبقات متوست  ب اال نسبت به دانشآموزان متعلق به طبقه بدانش

آموزان برحسب نوع مدرسته  نند. اما، در استداده دانشصرف استداده از اينترنت در مدرسه می

يعنی مدارس خاص )مدارس نمونه دبلتی ب تیزهوشتان( ب متدارس دبلتتی تدتابت معنتاداری 

هتای ( بر اساس تحلیتل داده2014يلون ب همکاران )بجود ندارد. همسو با نتايج اين مطالعه، فر

های در  یدیتت اند  ه تدابتگزارش  رده 1المللی سواد رايانه ب اطالعاتحاصل از مطالعه بین

قترار دهتد. بته  تتأثیر تواند سطح دسترسی ب استداده از فنابری را تحت ب عملکرد مدارس می

آمتوزان متدارس ختاص ب استتداده دانش نظر می رسد تدابت معنادار موجود بین مدت زمتان

عادی از اينترنت در ربزهای تحصیلی دربن مدرسه ناشی از آن باشد  ته متدارس ختاص بته 

-خاطر برخورداری از منابع ب ابزارهای حمايتی ب مالی بیرتتر ب نیتز انتظتارات ب جتو ربانتی

مکانتات ب تتری دارنتد تتا بته اهتای مناستباجتماعی حا م بر اين مدارس شتراي  ب فرصتت

قترار گیرنتد.  آموزان مورد استدادهتجهیزات فنابری دسترسی پیدا  نند ب در نتیجه توس  دانش

آمتوزان توان از منظر ارتباط بین نوع مدارس دانشاز طرف ديگر میزان استداده از اينترنت را می

رس ختاص آموزان متدااقتصادی آنها نیز تحلیل  رد؛ به اين صورت  ه دانش-ب طبقه اجتماعی

اقتصادی بتاالتر هستتند  ته هتم از ستطح درآمتد ختانوادگی -اغلب متعلق به طبقات اجتماعی

باالتری داشته باشند. بنابراين بته  بیرتری برخوردارند ب هم ممکن است بالدين آنها تحصیالت

اقتصادی ب نوع مدرسه محل تحصیل بتر متدت زمتان -رسد  ه تعامل جايگاه اجتماعینظر می

 گذار است. تأثیر آموزان از اينترنت در مدرسه نشاستداده دا

نتايج اين پژبهش همچنین شواهدی جالب در ارتباط با چگونگی استداده از فنتابری يتا 

شتناختی آنتان آموزان با توجه بته بيژگیهتای جمعیتتهدف از استداده از فنابری توس  دانش

ريزان ب سیاستتگذاران تربیتتی امههايی برای برن ند  ه به صورت تلويحی حابی پیامعرضه می

های اين مطالعه درباره چگونگی استداده از فنابری با توجه به مکان ب نتوع استتداده است. داده

استداده عمومی خارج از مدرسه، استتداده آموزشتی ختارج از مدرسته ب استتداده -در سه دسته

                                                 
1 . International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 
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آموزان متعلق به طبقته نشدهد  ه داطبقه بندی شده است. نتايج نران می -آموزشی در مدرسه

آمتوزان اقتصادی باال در هر سه دسته ذ تر شتده استتداده بیرتتری نستبت بته دانش–اجتماعی

( 2017رادريگتز ب همکتاران )هتای مطالعته دارند. اين نتايج با يافتته پايینهای متوس  ب طبقه

مدرسته، تدتابت  همخوانی دارد. در رابطه با استداده آموزشی ب عمومی از فنابری در خارج از

آموزان پسر ب دختر بجود ندارد  ه اين نتتايج بتا نتتايج مطالعته فريلتون ب بین دانش معناداری

( همختتوانی دارد. امتتا، نتتتايج پتتژبهش حاضتتر نرتتان داد  تته دربن مدرستته، 2014همکتاران )

آموزان پسر نسبت به دختر مدت زمتان بیرتتری را بته استتداده از فنتابری بترای انجتام دانش

آمتوزان دهند. با ايتن بجتود، تدتابت معنتاداری میتان دانشهای آموزشی اختصاص میالیتفع

ها چه به هدف عمومی ب چه بته هتدف آموزشتی مدارس عادی ب خاص در استداده از فنابری

دربن يا خارج از مدرسه مراهده نرد. در رابطه با پايه تحصیلی نیز به جز استداده آموزشتی از 

های هدتم ب هرتم استتداده بیرتتری آموزان پايهدر خارج از مدرسه  ه دانشابزارهای ديجیتال 

اند، در استداده عمومی خارج از مدرسه ب استتداده آموزان پايه نهم گزارش  ردهنسبت به دانش

آموزشی در مدرسه تدابتی معنادار مراهده نرد. اين بدان معناست  ته نتوع مدرسته ب همتین 

گذار بر میزان استتداده از ابزارهتای ديجیتتال تأثیر توان بعنوان عوامل طور پايه تحصیلی را نمی

 برای اهداف عمومی يا آموزشی قلمداد نمود. 

-رسد  ه میتان متغیرهتای جمعیتتدر مجموع، در حالی  ه بر اساس گزارش به نظر می

 نتد ب ا میاز فنابری ايدآموزان دانشای در میزان ب چگونگی استداده  نندهشناختی نقش تعیین

تر نمايند. در باقع اين شکاف نه تنهتا بجتود توزيتع توانند شکاف ديجیتال را عمیقبنابراين می

هتای هتا ب مهارتناعادالنه در دسترسی ب استداده از فنابری، بلکه نابرابری در ا تستاب دانتش

ضربری است  ه  (. بنابراين2017، 1 ند )اسکیردر ب همکارانمرتب  با فنابری را نیز نمايان می

-آموزان بته بيتژه دانتشاقدامات ب تصمیمات الزم برای تسهیل دسترسی ب استداده همه دانش

اجتمتاعی پتايین از -هتای از طبقتات اقتصتادیآموزان متعلق بته ختانوادهآموزان دختر ب دانش

ها ب های اطالعاتی ب ارتبتاطی صتورت گیترد. همچنتین، بتا فتراهم  تردن زيرستاختفنابری

ای قترار ات مرتب  با فنابری برای مدارس مناطق  م برخوردار  ه عمدتاً در مناطق حاشیهامکان

                                                 
1. Scheerder et al 
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هستتند، تتا  پتايیناقتصتادی –آموزان آنها نیز معموالً متعلق به طبقتات اجتمتاعیدارند ب دانش

آموزان اين نوع مدارس ب طبقات توان عدم دسترسی ب در نتیجه استداده  متر دانشحدبدی می

ی عدالت آموزشی از اين رهای منزل ب خارج از مدرسه را جبران ب گامی جهت برقرادر محی 

 منظر برداشت.

-ماهیتت پتسبته اين است  ه با توجته  انجام شده های عمده مطالعهيکی از محدبديت

نابری شناختی ب فهای جمعیتربيدادی آن امکان  نترل متغیرهای سهیم در رابطه میان بيژگی

د رسظر میپژبهرگران در هنگام طراحی مطالعه از آنها آگاهی نداشتند. به ن بجود نداشت ب يا

 ننتده سطح سواد درباره فنابری ب همچنین نوع نگرش به فنابری بعنوان متغیرهای تعتديل  ه

عوامتل  های آينده، نقتششود در پژبهشای مهمی ايدا  نند. از اين رب پیرنهاد مینقش باسطه

طالعته باقتع مگیری يا  نترل اين متغیرهتا متورد اندازهبا اده از فنابری در استد شناختیجمعیت

وزان آمشود. همچنین الزم است از طريق يک مقايسه تطبیقی بضعیت دسترسی ب استداده دانش

هتا، پتژبهش عتالبه بتر اين از فنابری در ايران ب ساير  رورهای دنیا مورد بررسی قرار گیرد.

 ز شود  تهای متمر یق سواد فنابری در برنامه درسی مدارس به گونهآينده بايد بر چگونگی تلد

زان آمتوای طراحی ب سازماندهی شود  ه همته دانتشهای يادگیری به گونهاز آن طريق فرصت

، ارتقتای های استداده از فنابری را  سب  نند ب بترای بهبتود يتادگیریبتوانند دانش ب مهارت

  ار گیرند.عملکرد تحصیلی ب رشد شخصی خود بک

 تقدیر و تشکر

بری سنجش سطح دسترسی ب میزان استداده از فنا»اين مقاله از طرح پژبهری با عنوان 

 حصیلی برد تآموزان دبره متوسطه ابل ب رابطه آن با عملکاطالعات ب ارتباطات در میان دانش

ب  مک  يت( گرفته شده است  ه با حما96005879 )با شماره قرارداد« انگیزش تحصیلی آنان

ناب جمالی صندبق حمايت از فنابران ب پژبهرگران  رور انجام شده است. از ناظر طرح 

مراحل  مامیتآقای د تر نورعلی فرخی برای ارائه رهنمودها ب بازخوردهای ارزشمند ايران در 

يم ا تقد نیم. همچنین، الزم است مراتب ترکر ب تقدير خود رپژبهش صمیمانه قدردانی می

ش با پژبه هایم  ه در گردآبری دادهآموزان عزيز نمايین مدارس ب دانشلمان، مديراهمه مع

 پژبهرگران صادقانه همکاری نمودند. 
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