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  08/09/89، تاریخ تصویب نهایی  02/05/89تاریخ دریافت مقاله 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران  ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان 1
  ،)نویسنده مسئول(نوب، ج
   matashak@yahoo.com                              : پست الکترونیکی 

   دانشگاه آزاد علوم تحقیقات،مدیریت آموزشی کارشناس ارشد، 2

  استفاده معلمان ازعدم ثر بر ؤمموانع  يبندو رتبه شناسایی
  فناوري اطالعات و ارتباطات 

  

  2زادهپریسا ماه و 1محمد آتشک
  

تغییـر و تحـوالت    را دچـار و از جمله نظام آموزشی ها سازمانتمامی  فناوري اطالعات و ارتباطات کارکردهاي متعدد و متنوع :چکیده
فاده معلمان قـرار  ترسد آن چنان که شایسته است فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی مورد اسمیظر اما به ن اند؛کردهاساسی 

فنـاوري اطالعـات و    اسـتفاده معلمـان از  و رتبه بندي موانع مؤثر بر عدم  شناساییهدف پژوهش توصیفی حاضر، رو   از این ؛گیردنمی
هاي هاي شهر تهران توزیع و دادهاي میان معلمان دبیرستاننامه محقق ساخته امر، پرسشبوده است که جهت تحقق این ) فاوا(ارتباطات 

فنـاوري   استفاده ازترین موانع عدم نتایج حاکی از آن است که مهم ؛تی و فریدمن تحلیل شدند هايگردآوري شده با استفاده از آزمون
یـک   اند کـه متناسـب بـا هـر    آموزشی بوده -فرهنگی و اقتصاديفنی، فردي،  -زیرساختیعوامل  ،اطالعات و ارتباطات توسط معلمان

   .شده است ئهپیشنهادهایی ارا
  

  پرورش و ، آموزشمعلمان فناوري اطالعات و ارتباطات، :کلمات کلیدي
  
  مقدمه -1

و  )فـاوا ( اطالعـات و ارتباطـات   يفناورهاي شکوفایی برنامه
شمسـی توسـط    80دههدر اوایل  ،به حوزه مزبور ویژهتوجه 

را  ايي فزاینـده هـا لت جمهوري اسالمی ایران، دگرگـونی دو
هاي میان مـدت و بلنـد مـدت در سـطح تصـمیم      در برنامه

تـوان  نمونه بارز این تغییرات را می. گیري اجرایی پدید آورد
 1404جمهوري اسـالمی ایـران در افـق    چشم انداز سند در 

ن کشـوري  ایـرا هجري شمسـی مشـاهده نمـود کـه در آن     
توسعه یافته با جایگـاه اول اقتصـادي، علمـی و فنـاوري در     
سطح منطقه، داراي هویت اسالمی و انقالبی و الهـام بخـش   

ثر در روابـط بـین   ؤدر جهان اسالم و با تعامـل سـازنده و مـ   
ظام آموزشـی در ایـن فراینـد بـه     ن .الملل ترسیم شده است

ایـن   ترین رکن هدایت کننده جامعـه بـه سـمت   عنوان مهم
جامعه اطالعاتی و تشـکیل سـرمایه انسـانی مناسـب، داراي     

تحقـق ایـن امـر نیازمنـد      البتهکه . باشدترین نقش میمهم
  ن ـردهاي آموزشی و جایگزیـها و راهبتـگري در سیاسـبازن
  
  
  
  

  
  

  
  

 کردن مفاهیم نوین آموزشی به جاي آمـوزش سـنتی اسـت   
]1[.  

رعت بخشـی و  ها و امکانات پیش رو براي ساز جمله فرصت
و  پـرورش و آمـوزش  شتاب دهی در جهـت بازسـازي نظـام    

است کـه بایـد    فاواگیري از پدیده ، استفاده و بهرهآنتحول 
تـرین راهبردهـاي دسـت انـدرکاران     به عنوان یکـی از مهـم  

در از ایـن روسـت کـه     ؛کشور قـرار گیـرد   پرورشو  آموزش
 و نظـام آمـوزش  در آمـوزش،   فـاوا سـند توسـعه   انداز چشم

بـه منظـور تغییـر     فـاوا گیري گسترده از بهرهبا  بایدپرورش 
ـ  رویکرد ده نظام آموزش و پرورش به سمت سازمانی یادگیرن

هاي آموزشی برابر در محیط و پژوهنده و برخوردار از فرصت
اقـدام   یادگیري مبتنی بر دانایی و فرهنگ اسالمی -یاددهی
ـ  هاییو در این راستا به انجام ماموریتنماید  ه شـرح ذیـل   ب

توانمندسازي منابع انسانی آموزش و پـرورش بـراي    :بپردازد
 ؛کارگیري هدفمند فاوا در نظـام تعلـیم و تربیـت کشـور    ه ب

گیـري متناسـب از   ریزي درسی با بهـره بازسازي نظام برنامه
سعه همـه جانبـه و   تو ؛و تأمین محتواي الکترونیکی پویا فاوا

نـده بـا بـه کـارگیري     وهآموز پژهاي دانشمتوازن توانمندي
تـأمین تسـهیالت و امکانـات الزم بـه منظـور       ؛هدفمند فاوا

اي تمـام  هـاي ارتبـاطی و اطالعـاتی بـر     دسترسی به شـبکه 
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تـأمین فضـا و تجهیـزات     ؛سطوح آموزش و پـرورش کشـور  
استاندارد کلیه مراکز وابسته به آموزش و پرورش بـر اسـاس   

ري نظــام برقـرا  ؛بط و معیارهـاي فنـی مبتنـی بـر فـاوا     ضـوا 
سازمانی و مدیریت مبتنی بر فاوا به منظـور تحقـق اهـداف    

  .]2[ سازمان یادگیرنده
شـورها و ایـران حـاکی از آن    سـایر ک  اربنگاهی گذرا به تج

 فاوااتفاق آرا در خصوص اهمیت و ضرورت کاربرد  ،است که
 ایــن امــر بــا  ،امــا در عمــل ،در نظــام آموزشــی وجــود دارد

که در ذیل بـا مـدد از پیشـینه     ها و موانعی روبروستچالش
  .]5-3[به برخی از این موانع اشاره خواهد شدپژوهشی 

  
ت امروزه ارتباطات و مبادله اطالعا: فنی - زیرساختیموانع 

گیرد و براي اتصال به شبکه  در بستر مخابراتی شکل می
جهانی اینترنت یکی از ملزومات انکارناپذیر، امکانات و 

هر چند طی چند سال اخیر  باشدتسهیالت مخابراتی می
هاي زیادي در کشور در جهت گسترش مخابرات و تالش

هاي  ایجاد تأسیسات و امکانات الزم به عمل آمده و موفقیت
ولی گنجایش و ظرفیت تجهیزات  ؛ي حاصل شده استزیاد

مخابراتی که هم اکنون وجود دارد، جوابگوي کامل نیازهاي 
 .]7- 5[ باشد به خصوص در بخش آموزش نمی فاواتوسعه 

یکی از مشکالت، کافی نبودن پهناي باندهاي مخابراتی 
این  .سازد است که حجم بار خطوط را با ترافیک روبرو می

  .]8و4[ آورد قراري ارتباط مشکالتی پدید میعوامل در بر
 گیري فراهم شکل نیازمند ،یابی به شبکه اینترنتدست

کنندگان خدمات  ارائه. است آورندگان خدمات اینترنت 
هاي اینترنتی براي ارائه خدمات خود الزم است به ایستگاه

متصل شوند و با داشتن خطوط تلفن به تعداد  1بزرگ مادر
ایل به استفاده از کان را براي کسانی که مکافی، این ام

در کشور ما به دلیل  .]9[ فراهم سازند، اینترنت هستند
هایی که به لحاظ سیاسی، موانع قانونی و محدودیت

کنندگان  فرهنگی و قضایی ایجاد شده است، تعداد ارائه
کنندگان این   خواست خدمات اینترنتی نسبت به در

کم شدن امکان  سبب، مرهمین اخدمات پایین است و 
ر حال د .]7[ شود دسترسی به اینترنت براي عموم می

هاي دولتی، نهادهاي آموزشی حاضر بیشتر ادارات، سازمان
 .گیرند ها و مراکز فرهنگی از این خدمات بهره میو دانشگاه

کنندگان خدمات اینترنتی  در صورت پایین بودن تعداد ارائه

توان براي توسعه و  رنت نمیو مشکل بودن دسترسی به اینت
 ؛در نظام آموزشی برنامه ریزي نمود فاواگسترش استفاده از 

بنابراین الزم است به این موضوع نیز توجه شود و بسترهاي 
کنندگان خدمات  فنی و قانونی براي گسترش اینترنت و ارائه

اینترنتی در سراسر کشور به وجود آید، تا همگام با گسترش 
ستفاده تمامی مؤسسات و نهادهاي آموزشی و امکان ا، فاوا

  .]8[ حتی منازل از این فناوري فراهم گردد
قطعی مداوم برق، عدم دسترسی به اینترنت و هم چنین 
زیرساختی عدم به  - عوامل فنیتوان از را نیز میقطع شبکه 

 .]11- 10و 6[به حساب آوردکارگیري فاوا 
 

موانع فردي پژوهش هاي متعددي در خصوص : موانع فردي
مؤثر بر پذیرش فناوري اطالعات صورت گرفته و موانع 

  .اندمختلفی مورد بررسی قرار گرفته فردي از ابعاد
، مربوط به فاوایکی از ابعاد موانع فردي در به کارگیري 

که سطح سواد  دانش عمومی جامعه است در صورتی
عمومی و توان استفاده از فناوري روز در یک کشور مناسب 

به سمت و  در جهت تحرك کل جامعه مؤثريشد، عامل با
دانش . هاي فناوري خواهد بودسوي استفاده از پیشرفت

پایین بودن سطح  لیلعمومی در کشورهاي جهان سوم به د
کل فرهنگ جامعه، زندگی روستایی، پایین بودن سطح 

ها و فقر اقتصادي، سیاسی و اجتماعی، در  سواد، نارسایی
بنابراین به عنوان یک مانع بسیار  ؛داردسطح نازلی قرار 

هاي ارتباطی نوین در آن  بزرگ در جهت گسترش شبکه
  .]12و 6[ جامعه مطرح است

ها و نهادهاي آموزشی، توان از نگاه سازمان می بعد دیگر را
ها و سازمان. مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد

ناوري نهادهایی که خود را موظف به استفاده از این ف
دانند و الزامات محیطی نیز این اقتضا را براي آنها حکم  می
کند، باید توان نیروي انسانی خود را در این خصوص باال  می

توان گفت عامل نیروي انسانی  به طور کلی می. ]13[ ببرند
هاي نوین  ترین عامل در زمینه کسب فناوريبه عنوان مهم

خواهند  ی که میگردد و کشورهای و توسعه آن محسوب می
باید در زمینه افزایش  ،در این زمینه پیشرفت داشته باشند

دانش عمومی، آموزش نیروهاي متخصص و کارآمد، افزایش 
 و نیز افزایش دانش فاواهاي اي عامالن فعالیت دانش حرفه

روند هاي ذیربط در اي کارکنان سازمان عمومی و حرفه
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و اطالعاتی و هاي نوین ارتباطی فناوري هايفعالیت
-12و 6[ گذاري کنند دهندگان خدمات نوین سرمایه ارائه
15[.  

یکی دیگر از موانع، مشکل زبان مورد استفاده در اینترنت 
به زبان انگلیسی  مبادالت اینترنتیاغلب اطالعات و . است

ترین موانع ، یکی از مهمنیز پذیرد که این شیوه صورت می
سهم برآورد استفاده از . آید استفاده از اینترنت به حساب می
درصد است، در  80تا  70زبان انگلیسی در اینترنت بین 

کنندگان اینترنت، انگلیسی  از استفاده %57صورتی که فقط 
که در کشورهاي در حال توسعه با توجه به این. زبان هستند

درصد بسیار باالیی از افراد فاقد سواد الزم و تسلط بر زبان 
در استفاده از اینترنت با مشکل مواجه  انگلیسی هستند،

  .]18- 16[ باشندمی
طبق مطالعات انجام شده، نگرش منفی نسبت به این 

 فاوافناوري یکی از موانع فردي در خصوص به کارگیري 
 آخرین مورد از موانع فردي نیزو  .]24-16و14[ باشدمی

  .]22و 5[ مقاومت نیروي انسانی در مقابل تغییر است
  

کشوري که از سطح توسعه اقتصادي پایین  : قتصاديموانع ا
هاي نوین  برخوردار باشد، در زمینه نرخ رشد و نفوذ فناوري

نیز در سطح پایین خواهد بود؛ یعنی رابطه مستقیمی بین 
هاي نوین وجود دارد و  توسعه اقتصادي و نرخ نفوذ فناوري

هاي توسعه  توان گفت یکی از شاخص به طور اخص می
، نرخ رشد فناوري و به ویژه فناوري ارتباطی و اقتصادي

، این مسأله براي کشورهاي در ]25و14و13[ اطالعاتی است
کشور در در حال توسعه و توسعه نیافته بیشتر صادق است؛ 

، با توجه استاي که نرخ رشد اقتصادي پایین  حال توسعه
به ارتباط تنگاتنگ و تعامل عوامل اقتصادي و رابطه 

هاي نوین  یابی به فناوريا با هم، امید به دستمستقیم آنه
بنابراین  ؛ارتباطی و اطالعاتی در آن کشور کم خواهد بود

تواند به عنوان  سطح پایین توسعه اقتصادي یک کشور می
هاي نوین  یابی به فناوريیک مانع عمده جهت دست

ارتباطی و اطالعاتی به خصوص در بخش آموزش محسوب 
  .]14[ گردد

تواند به عنوان یک شاخص در  می نیز آمد سرانهسطح در
هاي مورد نیاز در بخش آموزش  یابی به فناوريمیزان دست
درآمد سرانه هر فرد در یک کشور گویاي این . مطرح باشد

موضوع است، که افراد آن جامعه به طور متوسط توانایی 
کامپیوتر، اینترنت، (هاي ارتباطی  یابی به فناوريدست

هر چه وضعیت عمومی  .باشند یا خیر را دارا می..) .موبایل و
تر باشد افراد آن جامعه  معیشتی افراد جامعه در سطح پایین

تمایل کمتري به استفاده از وسایل ارتباطی نوین خواهند 
دهند کاالها و  زیرا با درآمد پایین، افراد ترجیح می ؛داشت

مت که به سمایحتاج ضروري خود را تهیه کنند، تا این
که کاالیی لوکس تلقی ( فناوري اطالعاتی و ارتباطی

  .]26و14[ بروند) شود می
تعداد کامپیوترهاي شخصی موجود و نرخ رشد دسترسی 

 فاواتوان از عوامل و موانع مهم توسعه  مردم به آن را نیز می
عدم دسترسی به این گونه . به ویژه در نظام آموزشی دانست

توسعه و گسترش این فناوري امکانات نیز مانع اساسی در 
  .]26و 6[رود  در آموزش به شمار می

در صورت  .مسأله دیگر هزینه استفاده از خطوط تلفن است
هاي استفاده از خطوط تلفن، امکان  باال بودن هزینه
هاي ارتباطی،  هاي اینترنت و دیگر شبکه دسترسی به شبکه

  .]5و1[ در سطح پایینی باقی خواهد ماند
  

بسترهاي اساسی و  یکی از: آموزشی -هنگیموانع فر
گونه تغییر و تحول و استفاده از فناوري بنیادین جهت هر

جدید در یک کشور، بسترسازي فرهنگی در آن کشور 
، بدون توجه به فرهنگ و زیرساختارهاي این امراست؛ زیرا 

فرهنگی و اجتماعی کشور اگر غیرممکن نباشد، کاري بسیار 
لذا براي  ؛ت زیادي مواجه خواهد شدو با مشکال استسخت 

گونه تحولی که جنبه بنیادي داشته باشد، توجه به انجام هر
با شناخت عناصر فرهنگی . فرهنگ آن جامعه ضروري است

توان زمینه الزم براي این  می ،و تدوین برنامه مناسب
رو یکی از از این. ]27و1[ تغییرات را به وجود آورد

به ویژه  ،در نظام هاي آموزشی فاواهاي گسترش  محدودیت
به . باشد در کشورهاي در حال توسعه، موانع فرهنگی می

که در اینترنت نظران با توجه به اینبحاعتقاد برخی از صا
هاي فرهنگی و اخالقی  یتشود و محدود همه چیز یافت می

گردد، از یک دیدگاه گسترش اینترنت باعث لحاظ نمی
ادي و اخالقی در بین جوامع عتقاضمحالل اصول فرهنگی، ا

جلو گسترش آن گرفته شده و یا  ،با این استدالل .شودمی
این . گردد هایی بر آن اعمال می حداقل محدودیت
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ها باعث کاهش نرخ رشد استفاده از اینترنت و به  محدودیت
 -در نظام آموزشی و در نتیجه فرایند یاددهی فاواطور کلی 

  . ]22[ یادگیري خواهد شد
  فاوا را  استفاده ازعدم ترین موانع آموزشی مهمکل در 
کمبود  ها،ها، کاربردي نبودن آموزشد آموزشتوان کمبومی

و صالحیت هاي مرتبط و تخصصی سمینارها و همایش
  .]28و1[ ها برشمردکنندگان آموزش هئپایین ارا

  
  روش پژوهش  -2

نگاهی به پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که در 
ات انجام شده، هر کدام از این موانع، به صورت تحقیق

که به صورت  مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقیجداگانه 
جامع تمامی این موارد را در نظر داشته باشد، انجام نشده 

همچنین در بیشتر تحقیقات صورت گرفته در کشور،  .است
. انده شرایط کشور احصاء و بررسی نشدهها با توجه بؤلفهم

وضعیت زیرساختی و توان  نیز رخی دیگر از تحقیقاتدر ب
هدف . مورد غفلت واقع شده استکشور براي رفع این موانع 

اصلی این تحقیق آن است که با در نظر داشتن موارد 
مذکور و به مدد پیشینه پژوهشی تحقیق، به بررسی موانع 

 ؛ زیراتوسط معلمان بپردازد فاوا استفادهموثر بر عدم 
ی براي تحقق اهداف آموزشگذاران سیاستبه نع مواشناخت 

 در سند توسعه فاوا و هاي توسعهانداز، برنامهسند چشم
که برنامه  شودمیهمچنین سبب  .نمایندکمک می آموزش

ها و شرایط زشی با در نظر گرفتن این محدودیتریزان آمو
بومی و فرهنگی کشور، این فناوري را در امر آموزش به کار 

کاربرد این فناوري توسط معلمان از سوي دیگر باعث . بندند
 يترین نتایج آن ارتقاشده که یکی از مهم آموزشدر 

رفع این موانع سبب تر از همه مهمکیفیت آموزشی است و 
ایجاد جامعه دانش محور و گسترش سواد اطالعاتی خواهد 

با توجه به مبانی نظري و پیشینه پژوهش، رو از این. گردید
-فرهنگی و فنی، فردي، اقتصادي -زیرساختی موانع

استفاده معلمان از فاوا ثر بر عدم ؤوان موانع مآموزشی به عن
  .گردندمطرح می

براي تحقق هدف پژوهش از روش تحقیق توصیفی 
جامعه آماري شامل تمامی . استفاده شده است) پیمایشی(

نفر،  19080(ي شهر تهران بوده است هامعلمان دبیرستان
که با استفاده از روش ) مرد 6509زن و  12571 شامل

 227(نفر   350اي تعداد چند مرحله ايخوشه گیرينمونه
، 6، 5، 4هاي مناطق از معلمان دبیرستان) مرد 123زن و 

شهر تهران با استفاده از جدول مورگان به عنوان  14 و 9
رغم چندین بار مراجعه و پیگیري علی( نمونه برگزیده شدند

از آن جا که . )آوري شدندپرسشنامه جمع 320عداد ا تتنه
نامه استانداردي در این خصوص وجود نداشت، بر پرسش

اساس مطالعه در مبانی نظري و پیشینه پژوهش، ابتدا به 
 پرداخته شد و سپس پرسش استفادهموانع عدم  شناسایی

اي لیکرتی تهیه گردید که روایی درجه 5محقق ساخته  نامه
 ید متخصصان رسیده و پایایی آن محاسبه گردیدأیآن به ت

، 87/0، فردي 87/0فنی  -پایایی موانع بخش زیرساختی(
و در  80/0آموزشی برابر با  -، فرهنگی86/0اقتصادي 

موانع عدم  ،نامهدر پرسش ).بوده است 93/0مجموع برابر با 
 فنی، فردي، - در قالب چهار دسته زیرساختی استفاده

بندي شدند و براي هر هآموزشی دست -نگیفره و اقتصادي
 هايگزینه از هریک به. هایی در نظر گرفته شدمانع گویه

 -4 متوسط -3کم  -2 کم خیلی -1( 5 تا 1 رتبه االت،ؤس
 دسته ب نمرات مجموع و شد داده) زیاد خیلی -5 و زیاد
) زیاد -متوسط - کم( طبقه 3 به دوباره نیز االتؤس از آمده

 .آورد فراهم ارائه خالصه نتایج را امکان تا گردید تقسیم
نامه نظرسنجی از االت پرسشؤهاي سگزینه نمرات میانگین

مقدار  با متغیره یک تست تی آزمون از استفاده معلمان با
 گردید که اگر مقایسه) 5از  5/3 نمره( انتظار مورد میانگین

 از ترنامه، بزرگدست آمده از شاخص پرسشه ب مقدار
که  است معنیاین  باشد به) 5/3 نمره(ین مورد انتظار میانگ

 .استتوسط معلمان فاوا  عدم استفادهجهت  یمورد مانع آن
همچنین براي آگاهی از میزان و اهمیت موانع، از آزمون 

  . بندي موانع استفاده شده استفریدمن براي رتبه
  

  نتایج -3
 دهاستفاثر بر عدم ؤم فنی -زیرساختیموانع : اولال ؤس

  فاوا کدامند؟از معلمان 
ه که میانگین بدهد  از آزمون تی نشان می نتایج حاصل

هاي مربوط به این شاخص، رقمی دست آمده نمرات گویه
) 5/3( باشد که از میانگین مورد نظر می M=74/3معادل با 

توان چنین نتیجه گرفت که مسائل  لذا می ،بیشتر است
نتایج محاسبه رتبه  .دنشوبه عنوان مانع محسوب می مذکور
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 دهد که سرعت پایینآزمون فریدمن نشان می يهاگویه
باشد و سایر موارد به ترتیب اینترنت داراي باالترین رتبه می

کمبود مراکز  ؛فزارهاي آموزشیامحدود بودن نرم: عبارتند از
 ؛نقص فنی در سخت افزارهاي آموزشی ؛فاواه خدمات ئارا

 ؛افزارهاي آموزشیبیت نرمطراحی نامناسب و عدم جذا
نبود سیستم عامل  ؛افزارهاي آموزشینقص فنی در نرم

هاي نبود سایت ؛فارسی و عدم پشتیبانی از خط فارسی
  . فاواآموزشی در مدرسه براي استفاده از 

  

مربوط به موانع  آزمون فریدمن میانگین و   1جدول  
  فنی -زیرساختی

 میانگین       هاگویه
 آزمون

 فریدمن
  98/9  32/4  سرعت پایین اینترنت

  87/7  87/3 افزارهاي آموزشیمحدود بودن نرم
  23/7  65/3  فاواکمبود مراکز ارایه خدمات 
تجهیزات  دسترسی محدود به کامپیوتر و

  19/7  66/3  جانبی آن

  91/6  57/3  افزارهاي آموزشینقص فنی در سخت
-نرم  طراحی نامناسب و عدم جذابیت 

  افزارهاي آموزشی
  

6/3  
  
81/6  

  66/6  54/3  افزارهاي آموزشینقص فنی در نرم
نبود سیستم عامل فارسی و عدم پشتیبانی 

  از خط فارسی
  
46/3  

  
39/6  

هاي آموزشی در مدرسه براي نبود سایت
  33/6  04/4  فاوااستفاده از 

  
از معلمان  استفادهموثر بر عدم  موانع فردي: سؤال دوم
  د؟فاوا کدامن

ه دهد که میانگین ب نتایج حاصل از آزمون تی نشان می
االت مربوط به این شاخص، رقمی ؤآمده نمرات س دست

) 5/3( باشد که از میانگین مورد نظر می M=85/3معادل با 
عوامل توان چنین نتیجه گرفت که  لذا می ؛بیشتر است

نتایج محاسبه  .دنشومحسوب میمذکور به عنوان موانع 
که  دهدها توسط آزمون فریدمن نشان میهیرتبه گو

، داراي فاوا نداشتن دانش و مهارت الزم در استفاده از
: ها به ترتیب رتبه عبارتند ازباالترین رتبه بوده و سایر گویه

ضعف انگیزه و رغبت  ؛فاوانگرش منفی نسبت به استفاده از 
اده از مقاومت در برابر تغییر ناشی از استف ؛فاوادر استفاده از 

باور و نگرش منفی نسبت  ؛عدم تسلط به زبان انگلیسی ؛فاوا
  .فاوابه 

  فرديمربوط به موانع  آزمون فریدمنمیانگین و   2جدول 
 فریدمن آزمون میانگین  گویه ها

  81/10  13/4  فاوانداشتن دانش الزم در استفاده از 
  24/10  98/3  فاوانداشتن مهارت الزم در استفاده از 

  29/9  86/3 فاوازه و رغبت در استفاده از ضعف انگی
  28/9  85/3 فاوانگرش منفی نسبت به استفاده از 

مقاومت در برابر تغییر ناشی از استفاده 
  فاوااز 

84/3  27/9  

  83/7  51/3  فاواباور و نگرش منفی نسبت به 
  72/8  77/3  عدم تسلط به زبان انگلیسی

  
معلمان  استفادهموثر بر عدم اقتصادي موانع  :سومال ؤس

  فاوا کدامند؟از 
آمده  دسته دهد که میانگین ب نتایج آزمون تی نشان می

االت مربوط به این شاخص رقمی معادل با ؤنمرات س
79/3=M بیشتر ) 5/3( باشد که از میانگین مورد نظر می

از  ،عواملاین توان چنین نتیجه گرفت که  لذا می ؛است
      از فاوا  معلمان ادهاستف موثر بر عدماقتصادي موانع 

توسط آزمون فریدمن  االتؤنتایج محاسبه رتبه س. باشندمی
 داراي ،هاي باالي مهارت آموزيهزینهدهد که نشان می

: ها به ترتیب رتبه عبارتند ازباالترین رتبه بوده و سایر گویه
هزینه باالي خرید مواد  ؛هزینه باالي خرید سخت افزارها

الي استفاده از اینترنت و هزینه باالي هزینه با ؛آموزشی
  . تلفن

  

مربوط به موانع  آزمون فریدمنمیانگین و   3جدول 
  اقتصادي

 فریدمن آزمون میانگین  هاگویه
  60/5  85/3  باالي مهارت آموزي هزینه

- هزینه باالي خرید سخت افزارها و نرم
  افزارها

82/3  57/5  

  37/5  76/3  آموزشی باالي خرید مواد هزینه
  23/5  74/3 هزینه باالي استفاده از اینترنت

  18/5  71/3  هزینه باالي تلفن
  

ثر بر عدم ؤم آموزشی -موانع فرهنگی: سؤال چهارم
  فاوا کدامند؟از معلمان  استفاده

ه که میانگین بدهد  نتایج حاصل از آزمون تی نشان می
هاي مربوط به این شاخص، رقمی دست آمده نمرات گویه

) 5/3(باشد که از میانگین مورد نظر می M=75/3معادل با 
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عوامل توان چنین نتیجه گرفت که  لذا می ؛بیشتر است
تایج محاسبه رتبه ن .دنشوبه عنوان مانع محسوب میمذکور 

قصور در دهد که ون فریدمن نشان میها توسط آزمگویه
در این رسانی ناکافی و اطالع فاواترویج فرهنگ استفاده از 

ها به ترتیب باالترین رتبه بوده و سایر گویه دارايزمینه، 
ه شده مرتبط با ئهاي اراآموزش  کاربردي نبودن: عبارتند از

نارهاي یها و سمکنفرانس ؛ها؛ کمبود همایشفاوااستفاده از 
 ؛فاواهاي الزم براي استفاده از ؛ کمبود آموزشفاوامرتبط با 

 ؛فاواي استفاده از نبود ساز و کارهاي تشویقی در مدرسه برا
 فاوااستفاده از مدرسان کم صالحیت در آموزش استفاده از 

  . فاواواسطه استفاده از ه ها بو اعتقاد به تضعیف ارزش
  

مربوط به موانع  آزمون فریدمنمیانگین و   4جدول 
  آموزشی - فرهنگی

 میانگین       هاگویه
 آزمون

 فریدمن
  61/7  95/3  افاوقصور در ترویج فرهنگ استفاده از 

اطالع رسانی ناکافی در خصوص فرهنگ 
  61/7  95/3  فاوااستفاده از 

اطالع رسانی نادرست در خصوص فرهنگ 
  40/7  88/3  فاوااستفاده از 

ه شده ئآموزش هاي ارا  کاربردي نبودن
  40/7  88/3  فاوامرتبط با استفاده از 

نارهاي یها و سمها، کنفرانسکمبود همایش
  37/7  38/3  فاوامرتبط با 

  37/7  38/3  فاواهاي الزم براي استفاده از کمبود آموزش
نبود ساز و کارهاي تشویقی در مدرسه  

  66/6  66/3  فاوابراي استفاده از 

استفاده از مدرسان کم صالحیت در آموزش 
  14/6  53/3  فاوااستفاده از 

واسطه استفاده ه ها باعتقاد به تضعیف ارزش
  98/4  22/3  فاوااز 

  
  نتیجه گیري -4

ثیر قرار آموزشی را تحت تأ هايفاوا عملکرد سازمانامروزه 
ها به منظور استفاده از این این سازمان ،از این رو ؛داده است

به کارگیري  هاي مشخصی را جهت توسعه و، برنامهفناوري
ر عدم دثر ؤشناسایی موانع م. ]29[ کنندفاوا دنبال می

ین گام در تدوین برنامه توسعه فاوا به عنوان اول استفاده
اي ورود به عصر اطالعات محسوب ها برسازماناطالعاتی 

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که موانع  .]30[ شودمی

آموزشی به  -فنی، فردي، اقتصادي و فرهنگی - زیرساختی
فاوا توسط معلمان هستند  استفادهثر بر عدم ؤعنوان موانع م

  :تفسیر آنها پرداخته خواهد شد که در ذیل به توضیح و
 اسـتفاده ثر بـر عـدم   ؤمـ  فنـی  -زیرساختیمهم ترین موانع 

جنبـی  هـاي  تعداد ناکافی کامپیوتر، دسـتگاه ، معلمان از فاوا
افـزاري و ضـعف ارتباطـات مخـابراتی     ناکافی، مشکالت نـرم 

اصالح و  برايشود پیشنهاد میجهت رفع این موانع . اندبوده
بــه ســفارش وزارت آمــوزش و  فــاواي هــابهبــود زیرســاخت

اقـداماتی در خصـوص    ،هاي مـرتبط دستگاه توسط، پرورش
هـاي آموزشـی در مـدارس، افـزایش سـرعت      افزایش سایت

داراي افزارهـاي آموزشـی   اینترنت، تهیه و تولید بیشـتر نـرم  
ه خـدمات و  ئـ طراحی و جذابیت مطلوب، افـزایش مراکـز ارا  

ل و پشـتیبانی از خـط   تجهیزات مربوط و ایجاد سیستم عام
بدین منظور الزم است دولـت سـرمایه   . فارسی به عمل آورد

گذاري بیشتري در این خصوص انجام داده و وزارت آموزش 
و پرورش تخصیص بیشتري از منابع را بدین امـر اختصـاص   

جلـب   توانـد بـا  همچنین وزارت آموزش و پرورش مـی . دهد
از  ،نـدرکار دست االمللی هاي خصوصی و بینحمایت شرکت

 هـاي الزم توان و تجربه آنهـا در تهیـه و تـدارك زیرسـاخت    
  .بهره گیرد براي ایجاد شبکه مدارس هوشمند

در فـاوا   اسـتفاده عـدم  عوامل فردي نیز یکی دیگر از موانـع  
 جهـت رفـع ایـن مـانع پیشـنهاد      . شودمحسوب می آموزش

 هــاي آمــوزش ضــمن خــدمت کــامپیوتر و  دورهشــود، مــی
چرا  ؛دبه دقت طراحی و اجرا شومربوطه گانه  7هاي هارتم

ها، دانـش و بیـنش نسـبت بـه فـاوا      که با برگزاري این دوره
افزایش یافته و این امر سبب کاهش مقاوت در برابر استفاده 

هاي سیاستشود از همچنین پیشنهاد می. از آن خواهد شد
  .بهره گرفته شود فاوااز  انگیزشی براي استفاده معلمان

موانع پذیرش فاوا در نظام آموزشی دیگر ع اقتصادي از موان
  .کشور شناخته شد

هاي باالي مهارت است که هزینهنتایج بررسی حاکی از آن 
هاي زیاد خرید تجهیزات و مواد آموزشی و هآموزي، هزین

اتصاالت به اینترنت از موانع اقتصادي عدم کاربرد فاوا 
مهم  موانعیکی از رسد به نظر می. باشدسط معلمان میتو

در به  این وزارتخانهگذاري اقتصادي توسط در سرمایه
کارگیري فاوا، مشکالت اقتصادي وزارت آموزش و پرورش 

جبران  در پرداخت حقوق پرسنل، اضافه کار، پاداش و مزایا،
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موارد  باشد کهگذشته می هايخدمات کارکنان و دیون سال
رار و استفاده از فاوا گذاري را براي استقمذکور راه سرمایه

رو  از این .در نظام آموزش و پرورش، مسدود نموده است
گذاري در این امر جنبه تزئینی و لوکس پیدا نموده سرمایه

شود با استفاده از ، پیشنهاد میجهت رفع این موانع. است
خرید تجهیزات و مواد  نتسهیالت بانکی کم بهره امکا

امکانات الزم براي  نیزو آموزشی براي معلمان فراهم شده 
توسط آموزش و پرورش براي معلمان به  ،اتصال به شبکه
  .تهیه گرددصورت رایگان 
موانع عدم کاربست یکی دیگر از آموزشی _موانع فرهنگی

اطالع فع این مانع نیاز است که براي ر شودفاوا محسوب می
اندرکاران رسانی مناسب و مستمر براي مخاطبان و دست

رسانی در خصوص کاربرد و اطالع زیرابگیرد،  امر صورت
در آموزش، سبب افزایش سطح آگاهی و دانش  فاواتوسعه 

این افزایش دانش سبب افزایش  .مخاطبان خواهد شد
بینش شده و زمینه پذیرش را به طور طبیعی فراهم خواهد 

ها با هدف ارائه آخرین نفرانسبرگزاري ک همچنین .کرد
مناسب اي مطالعات و تحقیقات، زمینه دامات،دستاوردها، اق

 .گرددمحسوب می فاواهاي براي بسط و گسترش آگاهی
ایجاد ساز و کارهاي تشویقی مناسب، استفاده  عالوه بر این

از مدرسان داراي صالحیت در امر آموزش فاوا و ارائه 
راهی مناسب جهت  هاي کاربردي در این زمینه،آموزش

  .  ددگررفع این مانع محسوب می
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