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 بررسي تأثير كاربست فناوري اطالعات بر روي يادگيري رسمي و غيررسمي

  (مورد مطالعه: مديران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان)
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  چكيده
 ترديدبي كه دارد بشري حيات گوناگون هايعرصه را در نيرويي چنانآن ارتباطات، و اطالعات امروزه فناوري

ثير أاين مهم ت كهجائي. از آندانست جديد تمدني موج يك ظهور يا تمدن جديد، يك نماد را آن توانمي
د،  اين موضوع اهميت يافته است. از اين رو هدف از اين مطالعه شگرفي بر ابعاد مختلف از جمله يادگيري دار

ثير كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات بر يادگيري رسمي و غير رسمي مديران و معاونان مدارس أبررسي ت
همبستگي  -توصيفي كاربردي، از حيث نوع روش هدف حيث از حاضر . پژوهشاستمتوسطه شهرستان اصفهان 

نفر از مديران و   169گردآوري اطالعات روش تحقيق ميداني است. جامعه آماري اين پژوهش   و از لحاظ روش
نامه است كه بين افراد نمونه توزيع ابزار گردآوري اطالعات پرسش معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان بودند.

مديران يادگيري رسمي و غير رسمي  هاي  پژوهش نشان داد  بين كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات ويافتهشد. 
توان نتيجه گرفت كه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. از اين رو مي و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اصفهان

  .يابديزان يادگيري غير رسمي افزايش ميكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات، يادگيري رسمي؛ مخصوصاً مهبا ب

  بست فناوري اطالعات، يادگيري رسمي و يادگيري غير رسميكار: هاي كليديواژه
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  مقدمه

 حيات گوناگون هايعرصه را در نيرويي چنانآن ،1ارتباطات و اطالعات امروزه فناوري

 تمدني موج يك ظهور يا تمدن جديد، يك نماد را آن توانمي ترديدبي كه دارد بشري

 ارتباطات تحوالت و اطالعات اوري). فن2010، 2، چان، هيو و چنسانگدانست ( جديد

 بشري جوامع بر آن به دنبال داشته و تأثير بشريت اجتماعي هايعرصه تمامي در را ايگسترده

 است اطالعاتي جامعه يك به شدنتبديل حال سرعت دربه امروز جهان كه است ايگونهبه

هاي كاربردي آن، شفناوري اطالعات به فرآيند دانش و رو ).1394منصوري و ذوالقدري، (

-فناوري اطالعات شامل جمع طالعات در حال پيشرفت اشاره دارد.پردازش و انتقال و ساختن ا

سازي، انتشار و استفاده از اطالعات در قالب صدا، تصويرگرافيكي، دهي، ذخيرهآوري، سازمان

ترين ويژگي اين از مهم). 1381متن، شماره، با استفاده از ابزار رايانه و مخابرات است (رئيس دانا،

العاده زياد، سرعت باالي دسترسي به ها، دقت فوقتوان به سرعت زياد در پردازش دادهفناوري مي

تواند فناوري اطالعات همچنين مي ).2007، 3عات و كيفيت باال اشاره كرد. (الم، كو و كيواطال

ان معامالت را افزايش داده و هاي دوگانه در سازمان را كاهش دهد، سرعت و قابليت اطمينتالش

كند و با ارتباط با مشتريان و اشخاص ثالث را بهبود بخشد. بازدهي وكارايي در مديريت ايجاد مي

كند (كانابيران و بهبود فرآيندهاي داخلي، دسترسي به اطالعات داخلي و خارجي را تسهيل مي

ي اطالعات و ارتباطي پيشرفته، امكان ). از اين رو با در اختيار داشتن فناور2012، 4هارمالينگام

برقراري سريع ارتباط و تبادل سريع اطالعات بيش از پيش ميسر گشته و امكان يادگيري سازماني 

  يابد.افزايش مي

شود. هيچ ترديدي نيست كه تقريباً  همه رفتارهاي پيچيده انساني از راه يادگيري حاصل مي

ن رفتار را يا كنترل كنيم، بايد بدانيم كه وي چگونه آ بينييشپاگر ما بخواهيم رفتار فرد را توجيه، 
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بر ). بنابراين، در يادگيري 1385ي پارساويان و اعرابي، ؛ ترجمه2006ياد گرفته است (رابينز، 

شود. در عين حال، اين توانايي ايجاد شده بر اثر تجربه كيد ميتأ» ربهتج«توانايي حاصل شده از 

از ايجاد ناميد كه عبارت است » يادگيري« وبي نيز داشته باشد تا بتوان آن رابايد ثبات و دوام مطل

پايدار در رفتار بالقوه موجود زنده كه بر اثر تجربه حاصل شده است (كريمي،  تغييرات نسبتاً

). توانايي يادگيري، كشف تغييرات و پياده سازي آن، قابليت مهمي است كه براي سرآمدي 1389

امروزي بسيار كليدي است. با اين حال بيشتر افراد بين يادگيري و آموزش تميزي  در دنياي متحول

تر از دانند؛ اين در حالي است كه يادگيري معناي وسيعو يادگيري را همان آموزش ميقائل نشده 

توان گفت ياد گرفتن به معناي تقويت توانايي به طور كلي مي ).2002، 1آموزش دارد (ماركوات

آيد. در واقع يادگيري يك آموزش مداوم اي است كه از پيگيري امور به دست ميربهبه كمك تج

آيد و از آن هاي يادگيري كه پس از اتمام تحصيالت اجباري پيش مياست كه به كليه فرصت

-ميانواع يادگيري را ). 1381 ي سرمد،؛ ترجمه2002 ،(جارويس شودگردد اطالق مياستفاده مي

هايي كه معموالً از طريق مؤسسات آموزشي يادگيري يادگيري رسمي، كرد؛ چنين تعريف توان

اند، ساختار يافته (از نظر اهداف يادگيري، زمان يادگيري) و منجر به و تحصيالتي فراهم شده

شوند. يادگيري رسمي كه از آن به عناويني چون يادگيري ساختاريافته، صدور گواهينامه مي

هايي براي افتد كه مردم نياز، انگيزه و فرصتده است وقتي اتفاق ميآكادميك و كالسيك ياد ش

هايي كه از طريق يادگيري رسمي،يادگيري نيمه). 2004 ،2(كالركيادگيري داشته باشند 

نامه نشده، ولي شوند و معموال منجر به صدور گواهيمؤسسات آموزشي و تحصيالتي فراهم نمي

اين  رسمي،يادگيري غير دگيري)؛ز نظر اهداف يادگيري، زمان يااند (ابا اين حال ساختار يافته

ساختاريافته . هاي روزانه مربوط به كار، خانواده و اوقات فراغت استنوع يادگيري، نتيجه فعاليت

شوند. يادگيري غيررسمي كه از آن به عناويني چون منجر به صدور گواهينامه نمي نيستند و معموالً
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- ). مي1388يري تجربي و يادگيري زمينه شده ياد شده است (كارشكي، يادگيري ضمني، يادگ

شده، هم به صورت ساختاريافته و هم به يريزبرنامهي شده و هم به صورت غيرريزبرنامهتواند هم 

هايي از يادگيري غيررسمي موردي مانند صحبت كردن و صورت غيرساختار يافته باشد. نمونه

ها و ابزارهاي جديد آموزي و آزمايش روشتجو در اينترنت، تجربهتشريك منابع با يكديگر، جس

، 1و روزينگل ترين نوع يادگيري در سازمان است (شولزشود. يادگيري غيررسمي رايجرا شامل مي

 ) كه بيشتر بدون ساختار، تجربي و غيرسازماني است؛ البته گاهي عمدي نيز هست (مارسيك2010

  ).1999، 2و ولپ

ها ها، اكثر آنارتباطات در تمامي سازمان و اطالعات ت كاربست فناوريباوجود اهمي

هاي مناسب توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و از نبود راهبردها و سياست طرف به دليلازيك

حالي است كه ، اين درطرف ديگر به دليل ضعف زيرساختي، با مشكل جدي روبرو هستند

آسي، روسو و است (شده سعه فاوا در كشورهاي مختلف انجامهاي زيادي براي توگذاريسرمايه

ها بوده است. با وجود منظور افزايش يادگيري در سازمان ها به). اكثر سرمايه گذاري2014، 3هان

شود، اما هنوز ها اتخاذ ميو پرورش بين سازمان تر يادگيريهاي منعطفكه اخيراً رويكرداين

) 2012، 4ا بر رويكرد هاي سنتي يادگيري و پرورش است (كيسبوتمركز اصلي برخي از سازمان ه

عنوان مهد تربيت و شود. مدارس هم به اوري اطالعات و ارتباطات توجه ميو كمتر به نقش فن

سازي فرآيندها و سوق دادن تمامي پرورش، جهت ارائه خدمات بهينه به دانش آموزان و ديجيتال

اما در اكثر مدارس به مقوله  ،كي از اين امر مستثني نيستها به سمت مدارس الكترونيفعاليت

حالي است كه فناوري اطالعات و ارتباط ، اين درشودفناوري اطالعات و ارتباطات كمتر توجه مي

اي مديران و معاونان است. همچنين باعث پذير براي آموزش حرفهاي اثربخش و انعطافشيوه

ساختار هاي درسي، تغيير محتواي يادگرفته شده، اصالح مههاي فراگيران در برناتقويت توانايي
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هاي معه، انگارهپيشرفت در فناوري اطالعات و تركيب آن با تغييرات جاشود. مي .مدارس و ..

هاي يادگيري فراواني بر سيستم ثيرأجديدي در آموزش و يادگيري خلق كرده است. اين تغييرات ت

هاي يادگيري توانمند و م يادگيري و آموزش نيازمند محيطيو آموزشي دارد. ذينفعان در پاراد

ها نيازمند آموزش مبتني بر پاسخ گويي به پشتيباني شده از طريق طراحي مناسب منابع هستند. آن

ي خوب هستند. براي ماندن در چنين بازار نتقاضا، در هر زمان و هر كجا با كيفيت باال و پشتيبا

هاي ا را توسعه دهند تا نيازثر و كارؤهاي يادگيري مبايد سيستم آموزش كنندگانأمينرقابتي، ت

حافظي و  نصيرآبادي پور، زارعآهن رهنورد). 1994، 1جامعه را برآورده كنند (ريگلوت و خان

به  بررسي رابطه بين فناوري اطالعات و درجه تحقق سازمان يادگيرنده در  ) در پژوهشي1389(

كه بين فناوري اطالعات  دادش نشان هاي پژوهپرداختند. يافته ر صنعت پتروشيميشركت هاي برت

كه بين داد . از سوي ديگر اين پژوهش نشان و سازمان يادگيرنده رابطه معناداري وجود ندارد

فناوري اطالعات و دو بعد از ابعاد سازمان يادگيرنده (توانمند سازي و رهبري راهبردي) رابطه 

يادگيري رسمي  هايلفهؤم ند كهنشان داد) 1391( جعفريو  شي، آتنجفيمعنادار وجود دارد. 

همچنين  شتند.يادگيري غيررسمي بيشترين ارتباط را با يادگيري دانشجويان دا هايلفهؤكمترين و م

 بررسي .اشتندبيشترين رابطه را با يادگيري دانشجويان د نيز  انساني - تعامالت اجتماعي هايؤلفهم

آموزش كه توسط  يندآدر فر ارتباطات و اطالعات فناوري كاربست راستاي در معلمان نگرش

نسبت  ) در مدارس شهرستان كرج انجام شد نشان داد نگرش معلمان1394ذوالقدري ( و منصوري

 تحليل است. همچنين، مثبت آموزش، يندآفر در ارتباطات و اطالعات فناوري به كارگيري

 كاربست به نسبت هاآن نگرش و جنسيت متغيرهايها نشان داد كه ميان آمار استنباطي داده

 سابقه متغيرهاي ميان نيست. اما، معنادار اطالعات و ارتباطات در آموزش، تفاوت فناوري

 ارتباطات و فناوري اطالعات كاربرد به نسبت هاميزان تحصيالت و نگرش آن سن، تدريس،

تبيين روشي براي ) به 1395(  پورامينيو  باشكوهمعناداري وجود دارد.  تفاوت آموزش، در
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نتايج نشان پرداختند.  ثر مديران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان اردبيلؤيادگيري غيررسمي م

يادگيري از طريق انجام كار بيشترين اهميت را در بين منابع يادگيري داشته و يادگيري از داد كه 

 -بابنگ. مراتب بعدي قرار دارند طريق تعامالت اجتماعي، و آموزش و انتشارات به ترتيب در

ش،  فرآيندهاي يادگيري كه استفاده معلمان از تكنولوژي رايانه در آموز ) نشان داد2012( 1اندوه

اده از فناوري ثير فرهنگ يادگيري و استفأ) به بررسي ت2011( 2نوهوعيد و  برد.را پيش مي

پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد  عوديسگذاري دانش دانشجويان عربستان  اطالعات بر اشتراك

كه يك ارتباط مثبت و معناداري بين دو فرهنگ يادگيري دانشجويان و استفاده از فناوري 

  اطالعات و اشتراك دانش وجود دارد. 

رسمي العات بر روي يادگيري رسمي و غيرثير كاربست فناوري اطأهدف، مطالعه و بررسي ت

نظري و تحقيقات انجام شده مدل مفهومي و فرضيات پژوهش به است. از اين رو با توجه به مباني 

  :استصورت زير 

بين كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و يادگيري رسمي مديران و معاونان مدارس  •

  متوسطه شهرستان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.

عاونان بين كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و يادگيري غيررسمي مديران و م •

 مدارس متوسطه شهرستان اصفهان رابطه معناداري وجود دارد.
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)1391. مدل مفهومي تحقيق (نجفي و همكاران، 1شكل   

  روش

   همبستگي است.  - توصيفي صورت به پژوهش روش و كاربردي هدف حيث از حاضر پژوهش

نفر از   302 تعداد كل جامعه آماري اين پژوهش گيري: جامعه، نمونه آماري و روش نمونه

ها با استفاده از روش نفر  از آن 169اصفهان هستند كه  مديران و معاونان مدارس متوسطه شهرستان

  كوكران به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

سنجش كاربست فناوري اطالعات براي  نامه كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات:پرسش

 مهديونالعات و ارتباطات بازرگان، حسيني و نامه كاربست فناوري اطو ارتباطالت از پرسش

 استفاده از نرم افزارهاي ،ميزان استفاده از كامپيوتر گويه و چهار بعد 33شامل ) كه 1391(

استفاده  است، هاي اينترنتيميزان استفاده از سرويسو  اينترنت نوع و ميزان استفاده از، كامپيوتري

ييد قرار گرفت و أنظران اين حوزه مورد تو صاحب نامه توسط متخصصانشده است. روايي پرسش

  نامه نشان دهنده پايايي مناسب ابزار تحليل بود.براي اين پرسش 88/0ضريب آلفاي 

براي سنجش يادگيري رسمي و غيررسمي از  نامه يادگيري رسمي و غيررسمي:پرسش 

استفاده شده است. روايي  گويه است، 34) كه شامل  1395( پرسشنامه يادگيري باشكوه و پوراميني

كاربست فناوري  يادگيري

 اطالعات و ارتباطات

 نوع و ميزان استفاده

 از كامپيوتر

استفاده از نرم 

كامپيوتر ارهايافز  

 نوع و ميزان استفاده

 از اينترنت

ميزان استفاده از 

سرويس هاي 

 رسمي

 غيررسمي
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ييد قرار گرفت و ضريب آلفاي أنظران اين حوزه مورد تنامه توسط متخصصان و صاحبپرسش

  نامه نشان دهنده پايايي مناسب ابزار تحليل بود.براي اين پرسش 81/0

هاي انجام شده با اداره كل آموزش و براي اجراي پژوهش بعد از هماهنگي روش اجرا:

اصفهان و اخذ آمار مربوط به مديران و معاونان مدارس متوسطه و مجوزهاي الزم، پرورش استان 

ها ضمن توجيه مديران و معاونان مدارس جهت توزيع در اختيار آنان قرار گرفت. مدت نامهپرسش

ها سه هفته به طول انجاميد. يك هفته زمان براي جايگزيني و تكميل نامهآوري پرسشجمع

ها، تجزيه و تحليل با استفاده از نرم افزار آوري دادهپس از جمعقص صرف شد. هاي نانامهپرسش

SPSS  .و ليزرل صورت گرفت  

  نتايج

-درصد پاسخ 81/27مرد و  دهندگاندرصد پاسخ 19/72، حدود ظر جنسيتها از ناساس يافته بر

درصد  بين  59، سال 30دهندگان كمتر از درصد پاسخ 14نظر سن نيز ،  دهندگان زن بودند. از 

نظر  سال سن داشتند. از 50درصد بيشتر از   2 سال و 50- 40درصد بين  25سال،   40- 30

درصد مقطع  55كارشناسي و  درصد 35دهندگان ديپلم و كارداني، درصد پاسخ 10تحصيالت، 

  ارشد و باالتر بودند. 

درصد بين  26/24ال، س 5كمتر از دهندگان درصد از پاسخ 83/11ت نيز ، از نظر سابقه خدم

سال  20درصد بيشتر از  02/13و  20 - 15درصد بين  08/23سال،  15-10درصد بين  81/27، 5-10

  سابقه خدمت داشتند.

جهت آزمودن الگوي پيشنهادي رابطه بين كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و ميزان 

 آزمون از نتايج حاصل 2ل يادگيري از الگوسازي معادالت ساختاري استفاده شده است. در شك

اطالعات حاصل از آمار  .است شده داده نشان مفهومي پژوهش الگوي ساختاري معادالت

شود. در اين جدول به ترتيب ميانگين و نشان داده مي 1استنباطي مرتبط با فرضيات در جدول 

  انحراف معيار براي هر يك از ابعاد نشان داده شده است. 
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  بين متغيرها همبستگي و معيار افميانگين، انحر .1جدول

  M SD 1  2  3  متغير

      1 306/0 52/3 كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات

    1  79/0  448/0  65/2  يادگيري رسمي

  1  62/0  81/0  569/0  49/2  يادگيري غيررسمي

 كفايت تعيين جهت برازندگي هاي سنجه از تركيبي براساس الگوي پيشنهادي برازندگي

زير گزارش شده  2كه در جدول گرفت  قرار استفاده مورد هاداده پيشنهادي با يالگو برازش

  است.

  هاي مدل برازش اندازه گيري. شاخص2جدول

NFI  RMR  GFI  TLI  AGFI  IFI  RMSEA  
91/0  01/0  92/0  90/0  91/0  80/0  09/0  

هاست ريانسها و كوااي از مقدار نسبي واريانسنشان دهنده اندازه  AFGIو   GFIمعيارهاي 

تغيرند كه هر چه به عدد يك كه توسط مدل تبيين شده است. هر دو اين معيارها بين صفر و يك م

براي  RMRاين مشاهده شده بيشتر است. همچنين هر چه نيكويي برازش مدل با  ،تر باشندنزديك

كه مدل نمدل به صفر نزديك تر باشد مدل مذكور برازش بهتري دارد. در نهايت براي بررسي اي

كند، از شاخص بسيار توانمند ريشه ي را با هم تركيب مييجوندگي و صرفهمورد نظر چگونه براز

درصد است  9استفاده شده است  كه در اين مدل   RMSEAدوم برآورد واريانس خطاي تقريب 

  كه نشان دهنده برازش مناسب و طراحي مناسب طرح تحقيق است.
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  اختاريمعادالت س الگوسازي.  2شكل

 مدل متغيرهاي بين ساختاري روابط و تحقيق فرضيات آزمون نتايج،  3و جدول  2شكل 

- مي نشان را t آماره مقدار و استاندارد مسير ضريب مقادير زير . جدولددهمي نشان را تحقيق

كاربست فناوري مثبت  تأثير از نشان كه بوده 60/0با  برابر استاندارد مسير ضريب دهد. مقدار

 t آماره مقدار گرددمي مشاهده طوري كهاست. همانعات و ارتباطات بر يادگيري رسمي اطال

 با توانمي نتيجه در است، بيشتر  96/1 مرزي مقدار از مقدار اين كه بوده 36/2با   برابر تقريبا

 كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات بر يادگيري رسميكه  پذيرفت اعتماد درصد 95 حداقل

  دارد. معني تأثير

كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و  بين ساختاري روابط و تحقيق فرضيات آزمون نتايج. 3جدول

  يادگيري رسمي

  P  T  B نتيجه 

 تاييد 60/0 36/2 001/0  كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات                       يادگيري رسمي

 مسير ضريب دهد. مقدارمي نشان را t آماره ارمقد و استاندارد مسير ضريب مقادير 4جدول 

كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات بر مثبت  تأثير از نشان كه بوده 71/0با  برابر استاندارد

 بوده 86/2با   برابر تقريبا t آماره مقدار گرددمي مشاهده كه طوراست. همانيادگيري غيررسمي 

 اعتماد درصد 95 حداقل با توانمي نتيجه در است؛ ربيشت  96/1 مرزي مقدار از مقدار اين كه

  دارد. معني تأثير كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات بر يادگيري غيررسميكه  پذيرفت

كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و  بين ساختاري روابط و تحقيق فرضيات آزمون نتايج. 4جدول

  يادگيري غيررسمي

  P  T B نتيجه 

 تاييد 71/0 86/2 001/0  ري اطالعات و ارتباطات                    يادگيري غير رسميكاربست فناو

  گيري بحث و نتيجه
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نظران به نقش ، اما بيشتر صاحباز فناوري اطالعات و ارتباطات تفسيرهاي متفاوتي ارائه شده

كيد أموزش تفناوري اطالعات و ارتباطات در افزايش ميزان يادگيري، به منظور افزايش سطح آ

دهد كه پيشرفت در فناوري بررسي تاريخ كاربست فناوري اطالعات نيز نشان مي. اندكرده

هاي جديدي در آموزش و يادگيري خلق كرده كيب آن با تغييرات جامعه، انگارهاطالعات و تر

ديم نفعان در پاراهاي يادگيري و آموزشي دارد. ذيفراواني بر سيستم ثيرأاست. اين تغييرات ت

هاي يادگيري توانمند و پشتيباني شده از طريق طراحي مناسب نيازمند محيط يادگيري و آموزش

گويي به تقاضا، در هر زمان و هر كجا با كيفيت نيازمند آموزش مبتني بر پاسخ هامنابع هستند. آن

- زش بايد سيستمآمو كنندگانأمينباال و پشتيباني خوب هستند. براي ماندن در چنين بازار رقابتي، ت

از اين رو فناوري  ،هاي جامعه را برآورده كنندا را توسعه دهند تا نيازثر و كارؤهاي يادگيري م

اند. هدف از پژوهش حاضر نيز مطالعه و بررسي ارتباطات پيش از پيش اهميت يافتهاطالعات و 

  ثير كاربست فناوري اطالعات بر روي يادگيري رسمي و غيررسمي است.أت

) 1389و همكاران ( آهن ) و رهنورد1394ذوالقدري ( و حاصل از پژوهش منصورينتايج 

كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و ميزان يادگيري معلمان نشان از وجود رابطه مثبت بين 

اندوه - بابنگو ) 2011نوهو (هاي حاصل از تحقيقات مصطفي عيد و نتايج پژوهش است همچنين

ييد كرد. أرا ت كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و ميزان يادگيريبين نيز وجود رابطه  )2012(

  ست: ا نتايج حاصل از اين تحقيق نيز ضمن حمايت از ديگر تحقيقات نشان دهنده اين

وجود  كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات و يادگيري رسميرابطه مثبت و معناداري بين 

، فرضيه اول 001/0و سطح معناداري  60/0ه ضريب مسير از اين رو با توجه ب ؛)=79/0r ( دارد

به اين معني كه بين متغيرها، با توجه به سطح معناداري رابطه مثبت ييد قرار گرفت. أپژوهش مورد ت

همچنين نتايج اين پژوهش وجود رابطه مثبت و  وجود داشته و رابطه بين متغيرها مستقيم است.

 كندييد ميأرا نيز ت ات و ارتباطات و يادگيري غيررسميكاربست فناوري اطالعمعناداري بين 

)81/0r=( فرضيه دوم پژوهش 001/0و سطح معناداري  71/0. از اين رو با توجه به ضريب مسير ،
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به اين معني كه بين متغيرها، با توجه به سطح معناداري رابطه مثبت وجود ييد قرار گرفت. أمورد ت

 يم است.داشته و رابطه بين متغيرها مستق

ييد رابطه بين كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات بر أهاي حاصل از اين پژوهش ضمن تيافته

ثير كاربست فناوري أيادگيري رسمي و غيررسمي، نشان دهنده اين مطلب نيز است كه ميزان ت

 اطالعات و ارتباطات بر يادگيري غيررسمي (يادگيري از طريق انجام كار و تعامالت اجتماعي)

شود، به منظور بيشتر از يادگيري رسمي است. از اين رو به مديران و متوليان آموزش توصيه مي

، ارتقاء سيستم هاي آموزشي، نحوه استفاده از كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات را به مديران

عه نظام آن را مديريت كنند تا از اين طريق اقدام مثبتي در توس معلمان و كاركنان آموزش داده و

آموزش و پرورش كشور بردارند. همچنين ميزان استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را بيشتر 

نموده و به اين مقوله توجه نمايند كه افزايش كاربست فناوري اطالعات و ارتباطات كيفيت 

 يادگيري در مدارس را رشد و ارتقاء خواهد داد.

نيز بايد توجه نمايند كه درجه اهميت كاربست فناوري مديران و متوليان آموزش به اين نكته 

اطالعات و ارتباطات براي سطوح مختلف تحصيلي و حتي مديران، معلمان و كاركناني كه به آن 

نياز دارند، متفاوت است. در امر آموزش توجه به اين نكته حائز اهميت فراوان است به اين دليل 

ها بوده در عات و ارتباطات بيشتر از نياز آناوري اطالكه اگر افراد احساس كنند كه كاربست فن

هاي آموزشي آموزشي، برگزاري اين نوع دوره هاياستقامت كرده و مانند بقيه دوره يادگيري

 .براي مديران، معاونان و معلمان كيفيت قابل توجهي نخواهد داشت

اند بررسي قرار گرفته در پژوهش حاضر فقط مديران و معاونان مدارس متوسطه مورد مطالعه و

شود عالوه بر مدارس متوسطه مديران و معاونان مقاطع مختلف و حتي معلمان نيز كه پيشنهاد مي

شود نقش متغيرهاي جمعيت شناختي در كاربست مورد بررسي قرار گيرند. همچنين پيشنهاد مي

مطالعه و بررسي هاي آتي مورد فناوري اطالعات و ارتباطات و ميزان يادگيري، توسط پژوهش

  قرارگيرد.
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