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دانش بررسي رابطه ي بين ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و عملكرد تحصيلي 

 دبيرستان فاطمه الزهرا شهرستان خرم آباد آموزان

 

 1فریبا گله داري

 2فردین عبداللهي 

 

 

 كيدهچ

دبيرستان فاطمه  تحصيلي دانش آموزانبررسي رابطه ي بين ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و عملكرد ژوهش هدف ازاين پ

که بصورت  شهرستان خرم آبادوجامعه آماري کليه دانش آموزان  ه استاستفاده شدهمبستگي  –توصيفي  تحقيق از روش است.الزهرا 

انتخاب شدند.  طبقه ايتصادفي که با استفاده از روش نمونه گيري است  دانش آموز100 و حجم نمونه اي  دبيرستان فاطمه الزهراموردي 

فرضيات  وبراي آزموناستفاده شده است.جمع آوري  فناوري اطالعات و ارتباطات و عملكرد تحصيلياز طريق پرسش نامه داده ها 

يافته هاي  بهره گرفته شده است.ضريب همبستگي پيرسون، آزمون مقايسه ميانگين يک جامعه ، KSآزمون اسميرنوف -کولموگروف

رابطه  درمدرسه ان با عملكرد تحصيلي آنان دانش آموزبين ميزان کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات توسط  که پژوهش نشان مي دهد

 مثبت و معنادار وجود دارد.

 خرم آبادان ،دانش آموز،  عملكرد تحصيلي.  فناوري اطالعات و ارتباطاتواژگان كليدي:  

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد سنندج 1
 واحد سنندج یدانشگاه آزاد اسالم یتیگروه علوم ترب اریاستاد 2
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 مقدمه 

  کرده است. تحولدچار  بشري رااست و زندگي  افزايشکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات با سرعت فزاينده اي درحال درعصر معاصر 

براي ن ادانش آموز،امروزهرا تحت سيطره خود درآورده است. بشرتمام شئون زندگي  چشمگيرفناوري اطالعات و ارتباطات  با سرعت 

استفاده مي کنند. کاربرد  فناوري هاو تخصصي در موضوعات مورد نياز از  مهارتهاي سطح باال و مجهز شدن به قابليت هاي فني دريافت

ها براي يادگيري موضوعات خاص و کسب  يادگيرنده، بلكه نيست،و تقويت مهارت هاي پايه محدود فناوري اطالعات نه تنها به تثبيت 

 فراوان هاي قابليت بودن دارا با اينترنت و رايانه. بهره مي جويند تحقيقي دانش آموزي مهارت هاي الزم از اينترنت بصورت انجام کارهاي 

 و آموزشي وسايل ساير از کمتر  اي هزينه با تا توانمند مي سازد را ها آن و دهد مي قرار فرد اختيار در آموزش براي زيادي تسهيالت ،

 نمايند. استفاده امكانات اين از بااليي بسيار کيفيت با سابق، آموزشي کمک

ايجاد نموده مدارس ، تغييراتي است که در ماهيت، هدف و عمليات مدارساز مهمترين تأثيرات فناوري اطالعات و ارتباطات بر آموزش  

هاي ايجاد شده در عرصه فناوري اطالعات باعث تغييرات و پيشرفت،شدروز به روز بيشتر به فناوري اطالعات وابسته  مدارساست. 

اطالعات  دانش آموزانباعث مي شود   مدارس،در  بهره گيري از فناوري اطالعات ضرورت در بخش آموزش شده است. تغييرات عمده

 .زمان کوتاه تري جذب کنند بازده بيشتري را در 

 چارچوب نظري

غارها،  درراهي براي انتقال اطالعات و برقراري ارتباطات با همنوعان خود بوده، نقاشي هاي برجاي مانده  پيدا کردن پيدر  انسان همواره

به اموري چون تجارت، خريد و البته کسي تصور نمي کرد که با اتصال به شبكه اينترنتي مي توان گوياي اين امر است. و...ابداع خط 

مي وسيعي که سيستم اطالعاتي ، يک  درتمام کشورهاآموزش وپرورش، از طرفي  .فروش، پرداخت وجه، آموزش و ديگر خدمات پرداخت

ريزي توسعه و پيشرفت است برنامه  جامعه محتاج. نمايدجمع آوري، پردازش ومنتشر  اقشار جامعهتمام تواند اطالعات مناسبي را براي 

 ي مؤثر از فناوري اطالعات در آموزش ، مستلزم درك قابليت هاي آن است، اين اهداف از اين قبيل اند: براي استفاده

 الف( توسعه دستيابي به تعليم و تربيت براي همه و در تمام سطوح

 ب( پيشرفت کيفيت تعليم و تربيت

 . (1382 ،. )کرميج( افزايش يادگيري پيوسته
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در دسترس بودن محتواي است. در کالس مجازي مختلفبرقراري تعامل آموزشي مناسب بين نقش هاي  توانمندي فناوري اطالعات

 ،عدم محدوديت زماني و مكاني ،آموزشي که موجب بهره گيري از آن ها با توجه به نيازهاي درسي ، سرعت و استعداد يادگيري فردي 

 مي شود. دسترسي سريع به منابع اطالعاتي

فن   برخوردار نبوده است.با نيازهاي جامعه اطالعاتي ناسازگارند در واقع اين نيازها از توان و قابليت هاي الزم  موجوداي آموزشي نظام ه 

بدون ، کليه اقشار وصل کرده است.ها شده و در همه جا حضور دارد و سراسر دنيا را به هم آنوارد زندگي بدون خواسته بشر آوري اطالعات 

وضعيت اجتماعي و سياسي و با هر گونه نياز آموزشي قادر خواهند بود از نظام هاي آموزشي ،مكان جغرافيايي ، موقعيتدر نظر گرفتن 

 .اقصي نقاط دنيا بهره مند گردند . در عين حال ، اين نظام ها گواهينامه هاي معتبر در سطح جهاني صادر خواهند کرد 

فرصت هاي آموزشي براي هر کس در هر کجا و هر زمان مهيا مي ،طالعات تأثير و کاربرد اينترنت در آموزشدستاوردهاي مهم فن آوري ا

 .گردد ، در حالي که نظام هاي عادي آموزشي از اين امكان بي بهره هستند

 از استفاده  اساسي به منظوروارتباطات ، دستگاه ها و فناوري هاي ارتباطي داراي جايگاهي خاص بوده و از عناصر  در فناوري اطالعات

  ا و دستاوردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات، محسوب مي گردند.مزاي

هاي انتقال و دستيابي به هاي ذخيره سازي و پردازش اطالعات و دستگاهبه جايگاه برجستة اطالعات، دستگاه  فناوري اطالعات و ارتباطات

است که با تغييرات اعمال شده از سوي خود،ساير امور را نيز به تغيير وانطباق وا مي دارد. فناوري يک متغير مستقل  اطالعات تأکيد دارد

استفاده از فناوري اطالعات،محيطي با قابليت آموزشي ويژه در کالس درس ايجاد مي کند که بطور مسلم در ظهور ظرفيت پنهان دانش 

 .  (.52،1377آموزان اثر گذار خواهد بود)بيگدلي،

آموزان محدود به زمان و مكان دانش و يادگيري دانشدرحال تغييرند.هاي غيررسمي و مجازي آموزشي از سنتي به سوي آموزش هاينظام

با ورود رايانه واينترنت به عرصه يادگيري نياز به يادگيرندگان خود راهبرد .يابدها گسترش ميخاص نيست و به فرامرزها و محدوديت

راهبر بيشتر احساس مي شود. از طرفي محيط هاي آموزش رسمي امكان يادگيري تمام دانش هاي ضروري  وتوسعه مهارت يادگيري خود

را نمي دهد واينترنت به عنوان منبع يادگيري نقش مهمي براي يادگيري همه بويژه بزرگساالن در محيط کارومحيط هاي ديگر بازي مي 

ري خود راهبر وداشتن مهارت هاي يادگيري خود راهبر بيشتر ضرورت پيدا مي کند،لزوم يادگيري خود راهبر وداشتن مهارت هاي يادگي

 (.3،1994کند)ودث

پذيرش فناوري توسط کاربر، عاملي  .براي تشريح رفتار استفاده از رايانه توسعه يافت. سياستگذاران متوجه شدند فناوري درموردنظرية 

. از اين رو، مدل پذيرش فناوري، چرايي پذيرش يا رد محسوب مي شودعاتي کننده در موفقيت يا شكست يک نظام اطالضروري و تعيين

                                                           
3 Woods 
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نظريه يكپارچه ي پذيرش کند.فنّاوري اطالعاتي توسط کاربر و نحوة تأثيرگذاري پذيرش کاربر بر روي خصوصيات نظام را بررسي مي

شاعه ي نوآوري،مدل استفاده از رايانه،نظريه ( که شامل نظريه هاي ا2003واستفاده از فناوري اطالعات توسط ونكاتش وهمكاران )

ارائه شد. در مجموعه اين تئوري  TAMIIو TAMشناختي اجتماعي،نظريه انگيزشي،نظريه عمل مستدل،نظريه رفتار برنامه ريزي شده،

 (.zhouat  el ،2010به ارائه يكپارچه از پذيرش کاربر واستفاده از فناوري هاي جديد توسعه يافته است)

 پيشينه پژوهش

(درپژوهشي تحت عنوان تاثير راهبردهاي آموزشي با کمک فناوري برعملكرد،انگيزش ويادگيري خودراهبر انجام داد که 2003) 4لگابري

 يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که تدريس با استفاده از فناوري برخود آموزي ياخود راهبري دريادگيري،عملكرد وانگيزش تاثير دارد.

(پژوهشي تحت عنوان تاثير فناوري اطالعات در محيط يادگيري در سه کشور:شيلي،هند وترکيه انجام داد که نتايج نشان مي 2009)5دنيل

دهد که فناوري اطالعات وارتباطات به دانش آموزان شانس بيشتري براي استفاده از منابع متعدد داده وباعث افزايش يادگيري مستقل مي 

(باال بردن مهارت هاي خودراهبر از طريق سيستم مديريت يادگيري دانش آموز خودمحور الكتريكي انجام 2010وهمكاران) 6ادريس .شود

دادندکه نتايج پژوهش نشان دادکه استفاده از اين رويكرد برمهارت هاي يادگيري خود راهبر افراد تاثير عمده اي دارد. 

الكترونيكي با روش سنتي انجام داد. نتايج نشان داد که عملكرد (در پژوهشي تحت عنوان مقايسه تاثيرآموزش 2010)7جاسچيک

(درپژوهشي تحت عنوان سيستم مديريت 2010)8ويادگيري با روش آنالين نسبت به روش سنتي،عملكرد بهتري داشته است.هان کيم

ان دادکه افرادي که از محيط هاي يادگيري خودراهبروارتقاء خودکارآمدي درفضاي يادگيري آنالين انجام داد که نتايج بدست آمده نش

 يادگيري آنالين دريادگيري استفاده کردنداز نظر مهارت هاي يادگيري خود راهبر پيشرفت چشم گير ورابطه مستقيم داشته است.

 سواالت تحقيق:

 استفاده از فناوري اطالعات توسط دانش آموزان به چه ميزاني است؟ -

 فناوري اطالعات توسط دانش آموزان کدامين ابعاد است؟بيشترين و کمترين استفاده از ابعاد   -

 

 روش تحقيق

نفر  500جامعه آماري اين پژوهش را تعداد کل .همبستگي است –روش تحقيق توصيفي وبصورت اين تحقيق از نوع تحقيقات کاربردي  

براي جمع انتخاب شد.بصورت تصادفي  نفر 100از بين آنهانمونه به تعداد تشكيل مي دهند که دبيرستان فاطمه الزهرا  اندانش آموزاز 

                                                           
4 Gabrielle 
5Daniel 
Idros6  

7 Jaschik 
8 Hankim 
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به وسيله  آوري شده از آمار توصيفي و استنباطي هاي جمعبراي تجزيه و تحليل دادهاستفاده شد.آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 

 استفاده شده است.spss20نرم افزار 

  یافته هاي پژوهش

ها را مورد آزمون توان استفاده کرد، ابتدا بايد نرمال بودن دادهمي SPSSهاي آماري در براي آن که مشخص شود از کدام دسته از آزمون

 قرار داد. بدين منظور فرضيه مربوط به اين قسمت عبارتند از:

H0=توزيع داده ها نرمال است 

H1=توزيع داده ها نرمال نيست  

 

( بررسي شد که نتيجه آن در جدول  زير KSاسميرنوف)آزمون -کولموگروففرضيه فوق براي متغيرهاي تحقيق از طريق اجراي آزمون 

 نشان داده شده است.

 

 بررسي نرمال بودن شاخص ها.1جدول 

 نتيجه sig مولفه

 نرمال است 72/0 استفاده از فناوري اطالعات

 نرمال است 20/0 عملكرد

 

 

نمي توان مدعي رد   ٪95. لذا با اطمينان است 05/0همه متغيرها بيش از  sig.  استفاده شده است  ٪95تاييد يا رد فرضيات با اطمينان 

 که نرمال بودن داده ها در وضعيت موجود مي باشد، تاييد مي گردد.  0Hشد. به عبارت ديگر در خصوص همه متغيرها فرضيه   0Hفرضيه 

 

 به چه ميزاني مي باشد؟ اندانش آموزاستفاده از فناوري اطالعات توسط  

 نتايج اين آزمون در جدول زير قابل مشاهده است:

 

 نتایج حاصل از آزمون ميانگين یک جامعه.2جدول 

 sig ميانگين 

استفاده از فناوري 

 اطالعات

75/3 00/0 

 

مي توان  %95با اطمينان  است.( 05/0( کمتر از خطاي استاندارد)sigبا توجه به نتايج جدول فوق که در آن ضريب خطاي محاسبه شده)

 باالتر از حد متوسط مي باشد. ياندانش آموزاستفاده از فناوري اطالعات توسط نتيجه گرفت که 

 ه چه ميزاني است؟مدرسه بن در ادانش آموزعملكرد تحصيلي  -
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 نتایج حاصل از آزمون ميانگين یک جامعه.3جدول 

 sig ميانگين  

 00/0 26/3 عملكرد تحصيلي

مي  %95( مي باشد، با اطمينان 05/0( کمتر از خطاي استاندارد)sigبه نتايج جدول فوق که در آن ضريب خطاي محاسبه شده)با توجه 

 باالتر از حد متوسط مي باشد.  اندانش آموزعملكرد تحصيلي توان نتيجه گرفت که 

 ابعاد مي باشد؟ ان کداميندانش آموزبيشترين و کمترين استفاده از ابعاد  فناوري اطالعات توسط  -

 براي پاسخ دادن به اين سوال محقق از آزمون فريدمن استفاده کرده است که نتايج آن در جدول زير آمده است:

 ابعاد فناوري اطالعات رتبه بندي.4جدول 

 رتبه ميانگين ابعاد  فناوري اطالعات

 88/4 1 (word)  واژه پردازي

 54/3 5 (Power point) ارائه مطالب

 28/3 6 (Access)پايگاه داده ها

 87/3 4 (Excel)صفحات گسترده 

 54/4 2 (search)جستجو در  وب

FRONT PAGE 01/3 7 

 08/4 3 (Email)پست الكترونيک

 8 74/2 سایر نرم افزارها

 

( و جستجو در WORDپردازي) يان اين تحقيق تسلط بر واژهدانش آموزبا توجه به نتايج اين تحقيق معلوم گرديد که بيشترين توانايي 

 است.ان اين تحقيق نيز ساير نرم افزارها از قبيل فتوشاپ و .. دانش آموز( مي باشد. کم ترين توانايي SESRCHوب)
 ابطه وجود دارد.ردبيرستان فاطمه الزهرا  آنان در ان با عملكرد تحصيليدانش آموزبين ميزان کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات توسط 

 كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات با عملكرد تحصيليآزمون بررسي رابطه .5جدول

 نتيجه ميزان رابطه خطاي محاسبه شده رابطه

 رابطه مثبت و معنادار 71/0 001/0 کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و عملكرد تحصيلي

 
ن با عملكرد تحصيلي آنان ادانش آموزميزان کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات توسط توان مدعي شد که بين مي %95فاصله اطمينان  

 وجود دارد. 71/0مثبت و معنادار رابطه دبيرستان فاطمه الزهرا  در
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 :نتيجه گيري

فناوري اطالعات و ارتباطات تمامي ابعاد حيات بشري ، جهان به سرعت درحال تبديل به يک جامعة اطالعاتي است .  درعصر

.فناوري  کرده استامكان دستيابي به اينترنت و استفاده ازمنابع اطالعاتي درتمامي جوامع بشري روندي تصاعدي را طي درعصرحاضر

 فناوري اطالعات ا که موجب تقويت يادگيري دانش آموزان و بهبود کار معلم و استاد مي گردد.در کالس دارد چر نفوذ پرقدرتي اطالعات 

باعث تقويت يادگيري شناختي ، پيشرفت در حل مسأله و مهارتهاي فكري در سطحي باالتر شده است و همين طور باعث گسترش و 

، در آموزش هاي نوين نيز تأثير استمعلمي باعث موفقيت  توسعة توانايي هاي ذهني و فيزيكي مي شود. تدريس به روش سنتي، شم

فناوري اطالعات و ارتباطات در  د. پيدايش بسياري دارد. با اين تفاوت که در اينجا معلم بايد چندين مهارت ديگر نيز داشته باش

 همه که به طوري ه استجهاني و رهاوردهاي آن مانند کامپيوتر، اينترنت و ..، تحوالت شگرفي را در نظام آموزشي جهان ايجاد کردعرصه

 .کرد تغييرات دستخوش را جهان آموزشي هاينظام

ان باالتر از حد متوسط مي باشد. دانش آموز،عملكرد تحصيلي استط ن باالتر از حد متوسادانش آموزاستفاده از فناوري اطالعات توسط 

( مي باشد. کم ترين توانايي SESRCH( و جستجو در وب)WORDتسلط بر واژه پردازي) پژوهشن اين ادانش آموزبيشترين توانايي ،

ان با عملكرد دانش آموزبه طور کلي بين ميزان کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات توسط و  .است.ساير نرم افزارها از قبيل  فتوشاپ و .. 

 وجود دارد. 71/0ابطه مثبت و معنادار دبيرستان فاطمه الزهرا رتحصيلي آنان در  

 منابع 

 60-49،آموزش استفاده ازکتابخانه هاي دانشگاهي،فصل نامه کتاب،ص1377بيگدلي،زاهد، -

 (4)18،حوزه فناوري آموزشي مجله تكنولوژي آموزشي،1385پور،محمدرضا،کرمي  -
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