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چکید�ه
پيشرفت تحصيلی دانش آموزان یکی از شاخص های مهم در ارزیابی آموزش 
و پرورش است، و تمام کوشش های این نظام در واقع جامه عمل پوشاندن 
به این امر مهم است. در این ميان، یکی از عوامل مهم در پيشرفت تحصيلی 
و به طور کلی در توسعه نظام های آموزشی، بهره گيری از فناوری های نوین 
بررسی  با هدف  نيز  مقاله حاضر  بنابراین،  است.  اینترنت  ویژه  به  آموزشی 
سوم  سال  دانش آموزان  تحصيلی  پيشرفت  بر  اینترنت  از  استفاده  تأثير 

دبيرستان های شهرستان طارم به رشته تحریر درآمده است.
نيز،  آماری  جامعه  و  بوده  پيمایش  نوع  از  حاضر،  پژوهش  تحقيق  روش 
مشتمل بر کليه دانش آموزان سال سوم دبيرستان های شهرستان طارم در 
سال تحصيلی 92 - 91 بوده، که از بين 400 نفر )نيمی از آن ها پسر و نيمی 
دیگر دختر( به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و به صورت 
تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از ابزار پرسش نامه استفاده 
شده و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده و به منظور 

تجزیه و تحليل داده ها از نرم افزار Spss استفاده شده است.
نتایج حاکی از آن است که، بين متغيرهای ميزان استفاده از اینترنت، ميزان 
دسترسی به اینترنت، ميزان رضایت از اینترنت و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 
نيز  روابط  نوع  دارد،  وجود  معنی داری  رابطه  درصد،  یک  معناداری  با سطح 
مستقيم و مثبت برآورد شده است. همچنين نتایج حاصل از آزمون رگرسيونی 
نشان داد، که متغيرهای استفاده از اینترنت و رضایت خاطر از اینترنت با بتای 

175/  تأ ثير بيشتری را نسبت به سایر متغيرها بر متغير وابسته داشته اند.
واژگان�کلیدی

پيشرفت تحصيلی، دانش آموزان، استفاده از اینترنت، رضایت خاطر، دسترسی 
به اینترنت.
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مقدمه
جامعه و به طور ویژه نظام آموزش و پررورش، به 
رشد و تکامل موفقیت آمیز دانش آموز و جایگاه 
او در جامعه عالقه مند و نسبت به آن نگران 
است و انتظار دارد كودكان و دانش آموزان در 
جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی، عاطفی 
و شخصیتی و كسب مهارت ها و توانایی ها آن 
برای  یابند.  تعالی  و  پیشرفت  باید  كه  چنان 
رسیدن به پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان 
الزم است به عوامل مؤثر در آن توجه خاصی 
داشته باشیم. در این راستا، یکی از عوامل مهم 
در پیشرفت تحصیلی و به طور كلی در توسعه 
نظام های آموزشی، بهره گیری از تکنولوژی های 
به  پــرورش  و  آمــوزش  است.  آموزشی  نوین 
جهت نقش مهم و خطیری كه در امر تعلیم و 
تربیت نسل آینده ساز و فرایند اجتماعی شدن 
دانش آموزان به عهده دارد، یکی از نهادهای مهم 
و زیر بنایی در جامعه به شمار می رود، كه مقادیر 
زیادی از منابع مالی و انسانی را به خود اختصاص 
داده است. )باقرزاده، 1385  : 8( تحلیل و بررسی 
می تواند،  تحصیلی  پیشرفت  بر  مؤثر  عوامل 
زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود كه كارایی درونی 
این نظام را بهبود بخشیده و متعاقبا زمینه های 

توسعه همه جانبه را فراهم سازد.
امروزه این موضوع بر همه روشن شده است كه 
پدید آمدن كامپیوتر و شبکه ها و شاهراه های 
و  جامعه  به  اینترنت  دنیای  در  اطالعاتی 
تازه ای  شکل  اقتصادی  اجتماعی،  مناسبات 
جدید  شکل گیری  واقع  در  است.  بخشیده 
نهادهای  انسان ها،  میان  ارتباطات  و  اجتماع 
به  وابسته  ارتباطات  این  ماهیت  و  گوناگون 
پیشرفت تکنولوژی اطالعات از قبیل كامپیوتر 

و اینترنت است. )اسدالهی، 1386: 51(
از جمله تکنولوژی های نوین آموزشی می توان به 
اینترنت و شبکه های اطالع رسانی كامپیوتری 
اشاره كرد كه با بررسی دقیق و شناخت توانمندی 
این امکانات می توان از آن ها در یادگیری بهتر 
و  پیدایي  جست.  سود  دانش آموزان  بیشتر  و 
گسترش اطالعات و وسایل ارتباطي نوین از جمله 

كامپیوتر، به عنوان یکي از مهم ترین دستاوردهاي 
به  اطالعاتي  ارتباطی-  جدید  فناوری های 
ارتباطات معنا بخشیده و موجب دگرگوني در 
میان  این  در  است.  شده  اجتماعي  تعامالت 
نحوه، نوع و میزان استفاده از این فناوری های 
نوین ارتباطي و در رأس آن اینترنت مي تواند بر 
بسیاري از جنبه هاي فردي و اجتماعي، فرهنگي 
و هویتي فرد تأثیرگذار باشد. تکنولوژی اطالعات 
و ارتباطات یکی از رسانه هایی است، كه امروزه 
در امر آموزش و پرورش در كشورهای پیشرفته، 
منشأ  و  می كند  ایفا  را  مهمی  بسیار  نقش 
پیشرفت های بسیاری در این كشورها شده است، 
كه می تواند یادگیری فراگیران را تا حد تسلط 
افزایش دهد از جمله مزیت های این نوع آموزش 
نداشتن محدودیت های زمانی است. )میر مرادی، 

)4 :1381
اینترنت، رسانه اي است فراگیر كه پیامدهاي 
بسیار زیادي را با خود به همراه داشته است، 
و یکی از این پیامدهای مهم نوع رابطه ای است 
كه می تواند با آموزش و پیشرفت و تحصیل 
افراد به ویژه دانش آموزان داشته باشد. با توجه 
درصدد  حاضر  پژوهش  مذكور،  مطالب  به 
پاسخگویی به این سؤاالت است: نخست؛ میزان 
استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان سال 
چه  در  طارم  شهرستان  دبیرستان های  سوم 
پیشرفت تحصیلی  حدی است؟ دوما؛ میزان 
و  است؟  میزانی  چه  به  مذكور  دانش آموزان 
استفاده  بین  رابطه ای  كه چه  این  نهایت  در 
دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  و  اینترت  از 

می تواند وجود داشته باشد؟
چارچوبنظریتحقيق

از دو قسمت »اینتر2« و »نت3«  »اینترنت1« 
معنی  به  »اینتر«  پیشوند  كه  شده  تشکیل 
»بین، در میان، امری كه بین چند چیز انجام 
شود« است و كلمه »نت« مخفف كلمه   »نت 

1. Internet

2. Inter

3. Net
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ورک1« است و معنی آن »شبکه2« است.
از جمله نظریه های مؤثر در تکنولوژی آموزشی، 
نتایج و یافته هایی است كه از تحقیقات انجام 
شده در حوزه نظریه های یادگیری، به دست 
یادگیری،  جدید  نظریه های  اســت.  آمــده 
روش های نو جهت كاربرد این یافته ها در فرایند 
آموزش و یادگیری را در دسترس تکنولوژی 
آموزشی قرار داده است. یکی از این نظریه ها كه 
تأثیر بسیار زیادی بر كاربرد رسانه های آموزشی 
آموزش  امر  در  جمعی  ارتباط  وسایل  نیز  و 
اجتماعی  شناختی-  نظریه  است،  داشته 
نظریه   )28  :1375 )آیتی،  است.  یادگیری3 
شناختی- اجتماعی یادگیری كه در تدوین آن 
»آلبرت بندورا4« بیش از دیگران سهم داشته 
بر  طرف  یک  از  انسان  یادگیری  برای  است. 
فرایندهای شناختی مثل تفکر یادگیرنده توجه 
دارد و از سوی دیگر مبانی اجتماعی رفتار را 
مورد تأكید قرار می دهد. )كدیور، 1382: 12(

در نظریه شناختی- اجتماعی یادگیری، اعتقاد 
بر این است كه فرایندهای درونی و شناختی و 
عوامل محیطی به طور مشترک در یادگیری 
انسان و شکل گیری رفتار او دخالت دارند. در 
این نظریه، عمده ترین نوع یادگیری، یادگیری 
مشاهده ای است. از نظر بندورا، بخش وسیعی 
تقلید  و  مشاهده  با  انسان  یادگیری های  از 

صورت می گیرد. )كدیور، 1381: 138(
رویکرد دیگر مورد بحث در تحقیق حاضر، رویکرد 
استفاده و خشنودی است. این رویکرد، به عنوان 
زیرمجموعه ای از سنت تحقیق در تأثیر رسانه ها، 
علوم  در  كاركردگرایی  پارادایم  از  برخاسته 
كاركردگرایانه،  جامعه شناسی  است.  اجتماعی 
جامعه  گوناگون  نیازهای  برآورنده  را  رسانه ها 
مطالعات  كلیدی  و  كلی  ویژگی  می دانست. 
مختلفی كه در رویکرد استفاده و رضامندی انجام 
این فرض مشترک است كه مخاطب  گرفته، 

1.  WorkNet

2.Net work

3. social Lerning

4.Albert bandura

فعال است. بدین ترتیب این رویکرد متضمن 
مقاصد  به  ارتباط گر  مقاصد  از  كانون  تغییر 
دریافت كننده است. )بصیریان، 1387: 28 - 27( 
در نتیجه مخاطب از میان هنجارهای ارتباطی 
و محتواهایی كه به او عرضه می شود، دست به 
انتخابی آگاهانه و انگیزه دار می زند. )مک كوایل، 
1383: 232( در این نظریه كه فرضیه اصلی آن 
این است مخاطبان،كم یا بیش، فعاالنه دنبال 
محتوایی هستندكه به نظر می رسد به بیشترین 
انگیزه ها،  و  نیازها  باشد.  خشنودكننده  حد 
استفاده ها را به پیش می رانند و خشنودی ها بر 
مبنای انتظار و ارزش گذاری سنجیده می شوند. 

)ویندال و دیگران، 1376: 381(
و رضامندی، »جرج  استفاده  نظریه  اساس  بر 
ریتزر5«، بنیاد فرانظریه ای استفاده و رضامندی را 
ریشه در كاركردگرایی و به معنای رفع نیازهای 
فردی می داند و به این ترتیب نظریه استفاده و 
رضامندی مطابق با تعریفی كه آبرهامسون6 به آن 
استناد می كند، از نوع كاركردگرایانه ساختاری 
فردگرایانه است. در این گونه كاركردگرایی بر 
نیازهای كنش گران و ساختارهای بزرگ )مانند 
نهادهای اجتماعی، ارزش های فرهنگی( به دلیل 
پاسخ های كاركردی و نیازهای متعلق به آن تأكید 
می شود. به این ترتیب از نظر جامعه شناسان 
قوام و دوام ساختارهای  نیاز  كاركردگرا پیش 
جامعه و كاركردهای آن داشتن راه های ارتباطی 
است و از این رو رسانه ها در جامعه جدید تنها 
ابزار و دستاوردهای فنی در كنار دیگر محصوالت 
جدید نیستند، بلکه رسانه ها توانایی های بسیاری 
فراهم آوری  و  شدن  اجتماعی  راستای  در 
نظام های نمادین مشترک انسانی دارند. در این 
مورد »تالکوت پارسونز7«، جامعه شناس نامدار 
كاركردگرایی ساختاری نیز، معتقد است كه هر 
نظام اجتماعی باید انگیزش های افراد و الگوهای 
فرهنگی خود را بر این نیازها سامان بخشند. 

)بصیریان، 1387: 28 - 29(
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»مانوئل كاستلز1« نیز، به مفهوم خود– ارتباط 
جمعی توجه خاصی نشان داده است. از نظر 
كه  است  جمعی  ارتباط  نوین  ارتباطات  او 
می تواند بالقوه به مخاطبان در مقیاس جهانی 
این  كاستلز  همچنین  كند.  پیدا  دسترسی 
ارتباط می نامد؛ چرا كه  ارتباط را خود–  نوع 
تولید پیام ها خود– ساخته هستند. برای افراد 
خاصی فرستاده می شوند و از منابع اینترنتی 
یک  در  ارتباطی  اشکال  »همه  است  خاصی 
تركیب واحد، تعاملی و دیجیتال هایپرتکست2 

مفصل بندی می شوند«. )شاقاسمی، 90/4/6(
حوزه  در  مطرح  نظریه های  از  دیگر  یکی 
ارتباطی  كنش  نظریه  اینترنتی  تعامالت 
»یورگن هابرماس3« است. این نظریه، مربوط 
می شود.  اینترنت  در  تعاملی  محیط های  به 
محیط های تعاملی در اینترنت، به محیط هایی 
می گوییم كه در آن كاربران می توانند ارتباط دو 
طرفه برقرار نمایند. هابرماس معتقد است كه 
نیازهای اساسی یا اصیل معینی وجود دارد كه 
تمامی افراد كامال آزاد آن ها را دارند و این نیازها 
توسط هر كس كه صمیمانه وارد یک گفتمان 
عملی شود ضرورتا كشف، خواهدشد. )استیون، 
1380: 7( با توجه به این كه در محیط اینترنت 
به خصوص در محیط تعاملی اینترنت افراد به 
راحتی می توانند، نیازهای خود را مطرح كنند و 
این نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفتمان 
و مباحثه شده و در این مباحثه افکار جدیدی 
شکل می گیرد. هابرماس می افزاید، روابط میان 
گویندگان و شنوندگانی كه از توانش ارتباط 
از  دیگر  یکی  تا  می شود،  موجب  برخوردارند 
كاربرد  یا  شیوه  همان  كه  گفتار  كاركردهای 
زبان عادی تلفیق شود است وارد عمل گردد و 
در كاربرد توصیفی زبان، هر گفتار، كنش نوعی 
در بردارنده قول صمیمیت یا صداقتی است كه 
با آن من گوینده احساسات، نیازها و نیت های 
درونیم را برای شنونده ابراز می كنم، درست در 

1. ManoelKastelz

2.Hayper Text

3.YurgenHabermas

همین بعد است كه گفتار، شنونده را به دنیای 
همین  و  من  انگیزه های  و  احساس ها  درونی 
طور به ارزیابی صحت گفته های من می كشاند. 

)شیرافکن، 1381: 51(
گیدنز4 نیز، برای رسانه های جمعی در جامعه 
مدرن نقش تعیین كننده ای قائل است، نقشی 
دارد.  نزدیکی  رابطه  مدرنیته  نیروهای  با  كه 
رسانه های جمعی در نزد گیدنز در ساخت نگرش 
افراد، فراهم كردن اطالعات، جامعه پذیری نقش 
تصورات  بر  گذاشتن  تأثیر  با  و  دارند  مؤثری 
افراد از محیط و نیز فراهم كردن نقاط اتصال و 
دسترسی به نظام های انتزاعی نقش مهمی بازی 

می كند. )حسین پور، 1389: 60(
یکی دیگر از متغیرهای مورد بحث در پژوهش 
حاضر، پیشرفت تحصیلی است. به طور كلی 
درباره قابلیت ها و توانمندی های پیشرفت افراد 
امروزه، سه نظریه عمده به شرح زیر مطرح است:

یکی از دیدگاه ها بر عامل توارث تأكید دارد و 
تفاوت در قابلیت پیشرفت انسان را بر گرفته 
از وراثت و اختالف ژن ها می داند و بر این باور 
هم  با  تولد  آغاز  همان  از  كودكان  كه  است 
فرق دارند و این دوگانگی ناشی از تفاوت های 
ژنتیکی آنان است. این نظریه بر این امر تأكید 
می ورزد، كه كودكانی كه از لحاظ هوشمندی 
و پیشرفت تحصیلی در سطح باالیی قرار دارند، 
توارثی  به  آنان  عقالنی  و  ذهنی  توانایی های 
و  مانده  باقی  نسل  اندر  نسل  كه  برمی گردد 
قابلیت رشد و شکوفایی را در ذات خود دارند. 
بر این اساس »ویلیام مک دوگال5« می گوید: 
قابلیت های رشد افراد و رفتار آنان را غرایز شکل 
می دهد، و درون زا هستند. بنابراین محیط تنها 
فراوانی این ویژگی ها را دستخوش كاهش یا 

افزایش می دهد. )بخشی، 1369: 45(
مهم ترین  و  مؤثرترین  را  محیط  دوم،  دیدگاه 
عامل تعیین كننده هوش و استعداد های روانی 
نظریه پردازان  این  جمله  از  می داند.  انسان 

4.Giddens

5.Wiliam mc Dogall
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»اسکینر و بندورا1« هستند، كه معتقدند: انسان 
تمامی استعدادهای خود و خصوصیات خویش 
از محیط می آموزد و همه عوامل محیطی  را 
از خانواده تا دوستان و جامعه و همه امکانات 
آن جامعه از وقتی كه وی در گهواره بوده است 
پیشرفت  رو،  این  از  می شود.  آموخته  وی  به 
كودكان و تیزهوشی آنان برمی گردد به چگونگی 
آموخته های جامعه و فرد از بطن خود چیزی 

ندارد و هر چه هست محصول محیط است. 
وراثت  اصل  طرفداران  برابر  در  سوم،  دیدگاه 
و محیط به اعتدال بینابینی روی آورده است 
انسان  پیشرفت  و  در رشد  را  عامل  دو  و هر 
مؤثر دانسته است. اما واقعیت این است كه در 
همه موارد پیشرفت، توانایی های فردی و تأثیر 
متقابل و پیچیده وراثت و محیط، تفاوت های 
فردی را به دنبال دارد. همان طور كه كالدول 
می گوید: قابلیت و توانایی در ذات انسان است 
و اگر این توانایی ها در شرایط مساعد محیطی 
تبلور یابد، باعث پیشرفت افراد خواهد شد. پس 
وراثت و محیط هر دو در پیشرفت افراد سهم 
بسزایی دارند. همچنین مطالعات قبلی كالدول 
و همکارانش درباره شکل گیری هوش و توانایی 
افراد در جریان تأثیر محیط نشان داده است، 
كه باهوش ترین افراد بی گمان كسانی هستند، 
كه از لحاظ امکانات تربیتی، در سطح باالتری 

قرار دارند. )سجادی، 1387: 24(
پيشينهتجربیتحقيق

در تحقیقی كه توسط رجایی در سال )1382( 
بر روی »كاربرد اینترنت و نقش آن در آموزش و 
پرورش از دیدگاه دبیران و دانش آموزان تهران« 
انجام گرفت، نشان داد كه بین نظرات دبیران و 
دانش آموزان در مورد نقش اینترنت بر كیفیت 
آموزش و یادگیری و ایجاد رغبت به یادگیری 
چهارم  فرضیه  مورد  در  و  دارد  وجود  تفاوت 
تحقیق تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه 
دیده نشد و چگونگی تأثیر اینترنت را بر كیفیت 
آموزش و كیفیت یادگیری از یک سو و ایجاد 
تکامل  و  رشد  و  یادگیری  به  رغبت  و  انگیزه 

1. Skinner & Bandura 

فردی در فراگیر از سوی دیگر مورد بررسی قرار 
می دهد. تحقیق حاضر، از نوع زمینه یابی بوده، 
جامعه آماری كلیه معلمان و دانش آموزان تهران 
است. نمونه آماری 165 دبیر و 360 دانش آموز 
به  و 18  مناطق 2، 3، 6، 15  از  كه  هستند 
صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه ای 

چند مرحله ای انتخاب شده است.
در تحقیقی كه توسط ویزشفر )1384( بر روی 
میزان استفاده از اینترنت جوانان شهر تهران 
انجام شد، نتایج به دست آمده، بیانگر آن است 
كه دانش آموزان برای مقاصد غیر علمی بیشتر 
از اینترنت استفاده می كنند، تا مقاصد علمی؛ و 
هر چه سن و تحصیالت باالتر می رود، استفاده 

علمی اینترنت زیادتر می شود.
منفرد«  »موسوی  توسط  كه  دیگری  تحقیق 
با  رابطه  در  گرفت،  انجام   )1373( سال  در 
تأثیر استفاده از وسایل تکنولوژی آموزشی بر 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دید 
معلم و شاگرد بود. نتایج تحقیق نشان می دهد 
كه با وجود مشکالت خاص آموزش در مدارس، 
مدارسی كه از تکنولوژی آموزشی به خصوص 
بسیاری  توانسته اند  گرفته اند،  بهره  كامپیوتر 
از مشکالت خود را كاهش بدهند. محقق در 
پایان، توجه مسئولین و برنامه ریزان آموزشی 
را به تهیه وسایل كمک آموزشی برای مدارس، 
گسترش  آزمایشگاهی،  فضاهای  گسترش 
دایر  و  در سطح شهر  كامپیوتری  سایت های 
تدریس  برای  خدمت  دوره های ضمن  كردن 
معلمان در امر آموزش زبان كامپیوتری و زبان 
انگلیسی و سرمایه گذاری آموزش و پرورش در 

خرید تجهیزات كامپیوتری دانستند.
در تحقیقی با عنوان: )نقش اینترنت بر تدریس 
و یادگیری، از دیدگاه معلمین، دانش آموزان و 
متخصصین كتابخانه ها( در سال )1996( كه در 
ویرجینیای غربی اجرا شده است. نتایج طرحی 
موسوم به مدرسه جهانی بل آتالنتیک2است در 
آن همه دانش آموزان از طریق رایانه متصل به 
اینترنت، آموزش می بینند. دیدگاه های هر سه 

2  Bell Atlantic World School
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گروه معلم، دانش آموز و متخصصین كتابخانه 
جمع بندی شده است. نتایج حاكی از آن است 
كسب  برنامه،  در  شركت كنندگان  بیشتر  كه 
اطالعات علمی از طریق اینترنت را، ارجح به 
سایر روش ها می دانند. اینترنت یک انگیزه بزرگ 
برای یادگیری محسوب می شود. اینترنت انقالبی 
را در آموزش سبب شده كه روش یادگیری و 
نحوه كسب علم را متحول كرده است. استفاده از 
اینترنت، نیاز به زمان و مکان را برای كالس های 
درس، مرتفع كرده و یک منبع عظیم و جدید 
علمی را، در اختیار فراگیر قرار می دهد. بررسی 
نشان داد كه نقش مثبت اینترنت تنها زمانی 
قابل دستیابی است، كه معلمین آموزش دیده 
و مجرب به سیستم آموزش با اینترنت، هدایت 
آموزش را بر عهده داشته باشند و جهت آموزش 
و تدریس نیز مشخص بوده و برنامه درسی به 
صورتی ملموس با سیستم اینترنت هماهنگ و 

مدون شده باشد. )رجایی، 1382: 46(
اینترنت  )آیا  موضوع  با  كه  دیگری  تحقیق 
متکی  و  متصل  فناوری  یک  عنوان  به  صرفا 
توسط  است؟(  شده  گرفته  نظر  در  امواج  بر 
)آندره دوتی1، ترجمه اسماعیل زارعی( در سال 
)1998( در ایتالیا انجام شده است. بخش اعظم 
انتشارات شبکه از نظر فرم، تفاوتی با صفحات 
روزنامه ندارند. سیستم ارائه متنی، یک طرفه 
و محدود بوده، فایده ای برای آموزش ندارد و 
كمکی به یادگیری نمی كند. ویژگی اینترنت 
یادگیری  از  استفاده  است.  تعاملی  ارتباط 
رسانه ای،  از سیستم چند  استفاده  با  تعاملی 
فرد را در آموزش فعال كرده و پویایی در امر 
آموزش را سبب می شود. مشاجره، مناظره و 
بحث در یک محیط آموزشی مثل كنفرانس 
معمولی رایانه ای، به یادگیری عمیق تر و درک 
روش  بنابراین  می شود.  منجر  بهتر  فهم  و 
یادگیری تعاملی به جای سیستم متنی باید در 

آموزش به كار گرفته شود. )همان، 63(
در تحقیق دیگری تحت عنوان؛ )تعداد رایانه 

1 Andere dotty 

بیشتر، به معنای كاراتر شدن آموزش و استفاده 
بیشتر از رایانه نیست( كه در آمریکا در سال 
)2002( انجام شده است. نتیجه می گیرد كه 
علی رغم نفوذ پذیری باالی رایانه در كالس های 
میزان  در  چشمگیری  بهبودی  آمریکا  درس 
استفاده از رایانه، دیده نشده است. زیرا هنوز 
معلمین، چنان كه باید آگاه به استفاده از رایانه 
و اینترنت در كالس های درس نیستند. سپس 
به تحقیق هانک بکر2 اشاره می كند كه معلمین 
در استفاده از اینترنت و رایانه، بسیار متفاوت از 
هم عمل می كنند و وجود كامپیوتر در كالس3 
به معنای به كارگیری رایانه در كالس نیست 
و نتیجه می گیرد كه شعار »تعداد بیشتر رایانه 

مساوی ارتقا آموزش« دیگر كاربردی ندارد.
فرضيههایتحقيق

بخش  در  شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با 
تجربی،  پیشینه های  و  تئوریکی  چارچوب 
می توان فرضیه های پژوهش حاضر را به این 

صورت بیان نمود:
y  بین میزان استفاده از اینترنت و پیشرفت

تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
y  بین میزان مهارت دانش آموزان در استفاده از

اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
y  بین میزان دسترسی دانش آموزان به اینترنت

و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
y  از دانش آموزان  خاطر  رضایت  میزان  بین 

اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
روش

گــردآوری  اساس  بر  حاضر،  تحقیق  روش 
داده ها، پیمایش، بر اساس زمان مقطعی و به 
لحاظ ژرفایی از نوع پهنانگر است. جامعه آماری 
سال  دانش آموزان  كلیه  نیز،  حاضر  پژوهش 
سوم دبیرستان های شهرستان طارم به تعداد 
2084 نفر است، كه در سال تحصیلی 92 - 
91 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه نیز، 
بر اساس فرمول كوكران تعداد 400 نفر برآورد 
گردید. نوع روش نمونه گیری نیز تصادفی است.

2 Hank becker

3  Market Penetration
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متغيرهایپژوهش
y :تحصيلی پيشرفت متغير تعريف

معلومات یا مهارت های اكتسابی عمومی یا 
خصوصی در موضوع های درسی است، كه 
معموال به وسیله آزمایش ها یا نشانه ها یا هر دو 
كه معلمان برای دانش آموزان وضع می كنند، 
اندازه گیری می شوند، فعالیت دانش آموزان در 
حساب  خواندن،  مانند  درسی  موضوع های 
كردن و تاریخ كه با مهارت های آموخته در 
زمینه های علمی و صنعتی و تربیت بدنی 
همراه است. )جاری پور، 1386: 9( در این 
تحقیق منظور از متغیر پیشرفت تحصیلی 
معدل سال قبل و امسال دانش آموزان سال 
سوم دبیرستان است كه به عنوان شاخصی از 

پیشرفت تحصیلی ایشان است.
y متغيرميزاناستفادهازاينترنت: میزان و

مدت زمان استفاده از اطالعات متنوع موجود 
در آن و برقراری ارتباط با دیگران اطالعات 
در   )9  :1383 )سلیمانی،  است.  داده  ارائه 
این تحقیق منظور از متغیر میزان استفاده از 
اینترنت بر حسب ساعت در طول شبانه روز 
است، كه در پرسشنامه این تحقیق از كمتر 
از 2 ساعت تا 4 ساعت و بیشتر تقسیم بندی 
شده است. شاخص استفاده از اینترنت ساعت 

در طول شبانه روز است.
yمتغيرميزاندسترسیدانشآموزانبه

اينترنت: در این تحقیق منظور از این متغیر، 
این است كه میزان دسترسی دانش آموزان در 
مکان هایی مانند: دبیرستان، منزل، كافی نت و 
سایر مکان ها چقدر است و در پرسش نامه در 

سؤال 5 گنجانده شده است.
yمتغيرميزانرضايتخاطردانشآموزان

ازاينترنت:در این تحقیق منظور از این 
متغیر، این است كه دانش آموزان در هنگام 
استفاده از اینترنت از هركدام از مواردی كه 

در پرسش نامه ذكر شده است به چه میزان 
احساس رضایت خاطر دارند. موارد شامل: 
استفاده از )سایت های علمی، چت، ایمیل، 

انجام فعالیت های پژوهشی( است.
yدر ــوزان ــشآم دان مهارت متغير

بهرهگيریازاينترنت:منظور از این متغیر 
این است كه دانش آموزان به چه میزان قادر 
آن  مختلف  امکانات  و  اینترنت  از  هستند 
استفاده كنند. مسلما در این زمینه داشتن 
زبان های  به  تسلط  همچون  مهارت هایی 
توانایی  انگلیسی،  زبان  همچون  خارجی، 
گرفتن و عرضه اطالعات و غیره نقش مهمی 

در بهره گیری از اینترنت دارد.
به منظور بررسی اعتبار1 ابزار اندازه گیری پژوهش 
موافق  نظر  اعتبار  یا  صوری  اعتبار  از  حاضر، 
متخصصان استفاده شده است. بر این اساس ابزار 
تحقیق یعنی پرسش نامه در اختیار تعدادی از 
متخصصان قرار می گیرد و نظر موافق آنان كسب 
می شود. همچنین، جهت برآورد پایایی2 وسیله 
اندازه گیری از تکنیک آلفای كرونباخ استفاده 
گردید. ضرایب پایایی به دست آمده برای كلیه 
متغیرهای تحقیق باالتر از 0/7 بوده و در حد 

قابل قبولی است. )جدول شماره 1( 

جدولشماره1.ضرايبپايايیمتغيرهایتحقيق

تعدادمتغير
گويه

ضريب
پايايی

میزان پیشرفت تحصیلی 
80/73دانش آموزان

50/70میزان دسترسی به اینترنت
میزان مهارت )تسلط( 

دانش آموزان در بهره گیری از 
اینترنت

30/78

میزان )مدت زمان( استفاده 
40/82دانش آموزان از اینترنت

میزان رضایت خاطر دانش آموزان 
70/71از اینترنت

1. validity

2.Reliability
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يافتههایتوصيفیتحقيق
بر اساس یافته های پژوهش حاضر، از بین نمونه 
مورد بررسی 53/5 درصد پسران و 46/5 درصد 
دختران هستند؛ میانگین سنی افراد مورد بررسی 
16/99 با حداقل سن 15 و حداكثر 19 سال 
به رشته  مربوط  فراوانی 122  بیشترین  است؛ 
را  آماری  نمونه  درصد  كه 30/5  تجربی  علوم 
شامل می شود؛ همچنین، میانگین سنی افراد 
مورد بررسی 16/99 با حداقل سن 15 و حداكثر 
19 سال هستند؛ از بین نمونه مورد بررسی 53/5 

درصد پسران و 46/5 درصد دختران هستند.
نمره  متوسط  تحقیق،  یافته های  مطابق 
»پیشرفت تحصیلی دانش آموزان« برابر با 26/89 
است. با توجه به مقدار خطای معیار میانگین 
توزیع این متغیر كه برابر با 0/20 است، می توان 
متوسط نمره »پیشرفت تحصیلی« 95 درصد از 
دانش آموزان را مساوی یا بزرگ تر از 27/09 و 

كوچکتر یا مساوی با 26/69 برآورد كرد.
دانش آموزان«  خاطر  »رضایت  نمره  متوسط 
برابر با 10/29 است. با توجه به مقدار خطای 
معیار میانگین توزیع این متغیر كه برابر با 0/29 
است، می توان متوسط نمره »رضایت خاطر« 
95 درصد از دانش آموزان را مساوی یا بزرگ تر 
از 10 و كوچک تر یا مساوی با 58/10 برآورد 
كرد؛ بر طبق یافته ها، متوسط نمره »دسترسی 
با 8/45 است.  برابر  اینترنت دانش آموزان«  به 
با توجه به مقدار خطای معیار میانگین توزیع 
می توان  است،   0/17 با  برابر  كه  متغیر  این 
 95 اینترنت«  به  »دسترسی  نمره  متوسط 

درصد از دانش آموزان را مساوی یا بزرگ تر از 
10 و كوچک تر یا مساوی با 10/58 برآورد كرد؛ 
همچنین، متوسط نمره »مهارت دانش آموزان« 
برابر با 2/93 است. با توجه به مقدار خطای معیار 
میانگین توزیع این متغیر كه برابر با 0/05 است، 
دانش آموزان«  »مهارت  نمره  متوسط  می توان 
95 درصد از دانش آموزان را مساوی یا بزرگ تر 
از 2/88 و كوچک تر یا مساوی با 2/98 برآورد 
كرد. میانگین نمره »میزان استفاده از اینترنت 
به  توجه  با  با 3/40 است.  برابر  دانش آموزان« 
مقدار خطای معیار میانگین توزیع این متغیر كه 
برابر با 0/34 است، می توان متوسط نمره »میزان 
استفاده از اینترنت« 95 درصد از دانش آموزان را 
مساوی یا بزرگ تر از 3/06 و كوچک تر یا مساوی 

با 3/74 برآورد كرد. )جدول شماره 2(
يافتههایاستنباطیتحقيق

جهت سنجش رابطه بین متغیرهای مستقل 
تحصیلی  پیشرفت  )میزان  تحقیق  وابسته  و 
دانش آموزان( از آزمون رگرسیون استفاده شده 

است. نتایج حاكی از آن است كه: 
رابطه بین میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت 
با  دانش آموزان،  تحصیلی  پیشرفت  میزان  و 
 0/155 = R توجه به مقدار ضریب رگرسیون
و سطح   )8/999( Fآزمون مقدار  اساس  بر  و 
و  رگرسیون   )0/003  =  sig( آن  معنی داری 
اطمینان  درصد   99 با  متغیرها  بین  رابطه 
است.  معنی دار  درصد   1 از  كمتر  خطای  و 
همچنین، مقدار مثبت ضریب نشان از رابطه 
كه  معنا  بدین  دارد،  متغیر  دو  بین  مستقیم 
هر چه میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت 

ميانه دامنه
تغييرات مينيمم ماکزيمم نما انحراف

استاندارد ميانگين متغير

27 26 14 40 28 4/01 26/89 پیشرفت تحصیلی
10 16 4 20 8 4/38 10/29 رضایت خاطر دانش آموزان
8 13 4 17 7 2/66 8/45 دسترسی دانش آموزان به اینترنت
3 4 1 5 3 1/01 2/93 مهارت دانش آموزان در استفاده از اینترنت
3 4 1 5 3 0/65 3/40 میزان استفاده دانش آموزان از اینترنت

جدولشماره2.آمارههایتوصيفیمتغيرهایتحقيق
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بیشتر باشد، میزان پیشرفت تحصیلی آن ها هم 
بهتر است و بر عکس هر چه میزان استفاده 
آن ها از اینترنت كمتر باشد، میزان پیشرفت 

تحصیلی آن ها هم پایین تر است.
رابطه بین میزان مهارت دانش آموزان در استفاده 
از اینترنت و میزان پیشرفت تحصیلی آن ها با 
 0/061 = R به مقدار ضریب رگرسیون توجه 
سطح  و   )1/307(  Fآزمون مقدار  اساس  بر  و 
معنی داری آن )sig=0/254( رگرسیون و رابطه 
بین متغیرها با اطمینان كمتر از 95 درصد و 

خطای بیش از 5 درصد معنی دار نیست.
به  دانش آموزان  دسترسي  میزان  بین  رابطه 
با  آن ها  تحصیلی  پیشرفت  میزان  و  اینترنت 
 0/151 = R توجه به مقدار ضریب رگرسیون
و سطح   )4/886(  Fآزمون مقدار  اساس  بر  و 
معنی داری آن )sig=0/028( رگرسیون و رابطه 
بین متغیرها با 95 درصد اطمینان و خطای 

كمتر از 5 درصد مورد تأیید است.
مطابق نتایج به دست آمده، رابطه بین میزان 
از  استفاده  در  دانش آموزان  خاطر  رضایت 
با  آن ها  تحصیلی  پیشرفت  میزان  و  اینترنت 
 0/175 = R توجه به مقدار ضریب رگرسیون
و بر اساس مقدار آزمون F )10/436( و سطح 
معنی داری آن )sig=0/001( رگرسیون و رابطه 
بین متغیرها با 99 درصد اطمینان و خطای 
كمتر از 1 درصد معنی دار است. مقدار مثبت 
ضریب نیز نشان از رابطه مستقیم بین دو متغیر 
دارد، بدین معنا كه هر چه میزان رضایت خاطر 
بیشتر  اینترنت  از  استفاده  در  دانش آموزان 
باشد، میزان پیشرفت تحصیلی آن ها هم بهتر 

است و بر عکس هر چه میزان رضایت آن ها 
كمتر باشد، میزان پیشرفت تحصیلی آن ها هم 

پایین تر است. )جدول شماره 3(
نتيجهگيری

بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین و توسعه 
و عوامل فرهنگی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، 
نظام آموزش و پرورش آن است. در كل تحلیل و 
بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی می تواند 
زمینه ساز اخذ تصمیماتی شود كه كارایی درونی 
این نظام را بهبود بخشیده و متعاقبا زمینه های 
توسعه همه جانبه را فراهم سازد. هدف از پژوهش 
اینترنت  از  استفاده  تأثیر  بررسی  نیز،  حاضر 
سوم  سال  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  بر 

متوسطه شهرستان طارم بوده است.
بیشتر  اجتماعی  یادگیری  نظریه  طبق  بر 
رفتارهای انسان از طریق تقلید و مشاهده و 
تجربه آموخته می شود، نظریه های یادگیری، 
به  تأثیر  یادگیری  و  آموزش  نو در  روش های 
سزایی دارد، در این میان میزان استفاده بیشتر 
از اینترنت نیز باعث افزایش مهارت و به مراتب 
كسب تجربه و پیشرفت تحصیلی می انجامد. 
رابطه  معنی داری  به  توجه  با  اساس  این  بر 
بین متغیرهای استفاده از اینترنت و پیشرفت 
تحصیلی می توان بیان نمود كه محتوای نظریه 
دوتی  تحقیقات  نتایج  و  اجتماعی  یادگیری 
رجایی   ،)1373( منفرد  موسوی   ،)1998(
)1382( مورد تأیید نتیجه حاصل بوده و قابل 

كاربرد در جامعه آماری مورد بررسی هستند.
نظریه استفاده و خشنودی نیز، نظریه ای است 
كه بیش از نظریه های دیگر ارتباطی به مخاطب 

جدولشماره3.نتايجضرايبرگرسيونیمتغيرپيشرفتتحصيلیدانشآموزانبهتفکيکهريکازمتغيرها

ضريبمتغير
مقدارآزموندرجهآزادیمربعضريبرگرسيون

Fسطحمقداربتا
معناداری

)a(0/031110/4360/1750/001)a(0/175استفاده از اینترنت
)a(0/00411/3070/1610/254)a(0/161مهارت دانش آموزان
)a(0/02314/8860/1510/028)a(0/151دسترسي به اینترنت

)a(0/031110/4360/1750/001)a(0/175رضایت خاطر از اینترنت
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فعال می پردازد و برای مطالعه رسانه های نوین 
این  است. طبق  مناسب تری  نظریه  ارتباطی، 
نیازهای  برخی  ارضای  برای  نظریه مخاطبان 
خود به رسانه ها رجوع می كنند و هر چه یک 
برآورده  بیشتر  را  مخاطبان  نیازهای  رسانه 
آن  از  بیشتری  استفاده  هم  مخاطبان  كند، 
رسانه می كنند. در این راستا، با این یافته كه 
اكثریت پاسخگویان میل و رغبت خویش را به 
اینترنت در حد متوسط اعالم داشته اند. تعداد 
زیادی از آن ها، خدمات اینترنت را منطبق با 
نیازهای اطالعاتی خود دانسته و رضایتمندی 
خویش را از این خدمات در حد متوسط ارزیابی 
كردند. بین میزان رضایت خاطر دانش آموزان از 
اینترنت و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری 
وجود دارد. شدت این رابطه ضعیف است، اما 
چقدر  هر  یعنی  دارد.  وجود  مستقیم  رابطه 
اینترنت  از  میزان رضایت خاطر دانش آموزان 
بیشتر باشد، پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهد 
بود، بنابراین می توان اذعان نمود كه محتوای 
نظریه استفاده و خشونت مؤید نتیجه حاصله 

مذكور است.
یافته های بررسی حاكی از آن است، كه بین 
اینترنت  به  دانش آموزان  دسترسی  میزان 
سطح  با  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  و 
معناداری 1 درصد رابطه مستقیم وجود داشت. 
دسترسی  میزان  چقدر  هر  دیگر  عبارت  به 
دانش آموزان به اینترنت بیشتر بوده، پیشرفت 
تحصیلی آن ها نیز بهتر شده بود، و برعکس هر 
چه میزان دسترسي دانش آموزان به اینترنت 
كمتر بوده میزان پیشرفت تحصیلی آن ها هم 
پایین تر بوده است. نتیجه مذكور نیز در راستای 
نتایج دوتی )1998(، موسوی منفرد )1373(، 
ویزشفر )1384( است. با توجه به توضیحات 
فوق و نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان 
پیشنهادهای زیر را جهت پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان بر اساس استفاده از اینترنت ارائه 
نمود: آموزش مهارت استفاده از رایانه و اینترنت 
در سطح پیشرفته به مدیران و معلمان مدارس؛ 
فراهم سازی امکانات استفاده از فناوری اطالعات 

و ارتباطات از جمله اینترنت به منظور توسعه 
دامنه كسب دانش و مهارت در دانش آموزان؛ 
برای  هزینه  صرف  و  بیشتر  تسهیالت  ایجاد 
مختلف  سایت های  به  دانش آموزان  دستیابی 
علمی پژوهشی در مدارس؛ فراهم سازی امکانات 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله 
اینترنت به منظور توسعه دامنه كسب دانش 
هزینه  تخصیص  دانش آموزان؛  در  مهارت  و 
مناسب و منابع مالی ویژه برای تجهیز مدارس 
به  دانش آموزان  دسترسی  هدف  با  سایت  به 
اینترنت در محیط مدرسه؛ گنجاندن مطالب 
رایانه ای و فناوری اطالعات دركتاب های درسی 
كلیه رشته های تحصیلی و ارتباط آن با علوم و 

دروس مختلف.
منابع

میزان . 1 بررسی   .)1386( محسن.  اسدالهی، 
تأثیرگذاری تکنولوژی آموزشی در بهبود پیشرفت 
در  تدریس  روش های  نمودن  روزآمد  و  تحصیلی 
سطح شهرستان های استان تهران از دیدگاه معلمان 

سه دوره نظام آموزشی.
باقرزاده، غفار. )1385(. رابطه سبک های یادگیری . 2

هنرجویان  تحصیلی  عملکرد  و  پیشرفت  انگیزه  با 
پسر سال سوم هنرستان های كار و دانش ناحیه 1 

شهرری.
میزان . 3 رابطه  بررسی   .)1389( جعفر.  پور،  حسین 

اجتماعی  سرمایه  میزان  و  رسانه ها  و  مصرف 
شهروندان تهران.

تأثیر . 4 ارزیابی  و  بررسی   .)1387( آزاده.  سجادی، 
عملکرد خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 
فاطمیه  دخترانه  دبیرستان  متوسطه  سوم  پایه 

كمیجان.
شیرافکن، امیرحسین. )1387(. بررسی رابطه میان . 5

از  دانشجویان  استفاده  میزان  و  زندگی  كیفیت 
اینترنت.

كدیور، پروین. )1381(. روان شناسی تربیتی، تهران: . 6
انتشارات سمت.

ترجمه . 7 جامعه شناسی،   .)1378( آنتونی.  گیدنز، 
صبوری، تهران : نشر نی.

تهران: . 8 فارسی،  فرهنگ   .)1380( محمد.  معین، 
انتشارات امیركبیر.

مخاطب شناسی، . 9  .)1383( دنیس.  كوایل،  مک 
ترجمه مهدی منتظر قائم. تهران: مركز مطالعات و 

تحقیقات رسانه ها.
ــرد . 10 ــارب )1376(.ك همکاران.  و  سورین  ویندال، 

نظریه های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: 
مركز مطالعات و تحقیقات رسانه.


