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 چکیده

مدارس آموزش و هدف از انجام این تحقیق رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

جامعه است.  شده انجام خوشه ای شکل به که است تحلیلی توصیفی نوع از پرورش استان اردبیل بود. روش پژوهش

نفر انتخاب  242نمونه گیری با براساس جدول مورگان  اردبیل می باشد استانآماری کلیه دبیران تربیت بدنی مدارس 

از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و معدل تمامی دروس دانش جهت سنجش فناوری اطالعات و ارتباطات  شدند

به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت برای تجزیه و تحلیل از آمار  44آموزان در امتحانات خرداد

پی اس اس استنباطی)فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و از آمار توصیفی )آزمون همبستگی( و از برنامه اس 

استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فناوری اطالعات و ارتباطات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین توسعه 

 .فناوری اطالعات و ارتباطات باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود

 پیشرفت تحصیلی ‚تربیت بدنی ‚ارتباطات ‚فناوری اطالعات:کلید واژه ها

 

Relationship between ICT and academic achievement 
Abstract 

The purpose of this study, the relationship between ICT and academic achievement of students in 

Ardabil province’s education schools. Descriptive method of research that has been done in the form 
of cluster. The population of the province is school all physical education teachers ampling were 

selected based on Morgan 242. The questionnaire was used to measure ICT and Average of all 

schools in the Persian date Khordad 94 examinations were used as an indicator of academic 

achievement. For analysis and inferential statistics (frequency, mean and standard deviation) and 
descriptive statistics (correlation), and SPSS program was used. The results showed that there was a 

significant positive correlation between information and communication technology. Therefore, the 

development of information and communication technology will be student achievement. 
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