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چكيده :كاركردهاي متعدد و متنوع فناوري اطالعات و ارتباطات تمامی سازمانها و از جمله نظام آموزشی را دچاار تغييار و تحاو ت
اساسی كردهاند؛ اما به نظر می رسد آن چنان كه شایسته است فناوري اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی مورد استفاده معلمان قارار
نمیگيرد؛ از این رو هدف پژوهش توصيفی حاضر ،شناسایی و رتبه بندي موانع مؤثر بر عدم اساتفاده معلماان از فنااوري اطالعاات و
ارتباطات (فاوا) بوده است كه جهت تحقق این امر ،پرسش نامه محقق ساختهاي ميان معلمان دبيرستانهاي شهر تهران توزیع و دادههاي
گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي تی و فریدمن تحليل شدند؛ نتایج حاكی از آن است كه مهمترین موانع عدم استفاده از فنااوري
اطالعات و ارتباطات توسط معلمان ،عوامل زیرساختی -فنی ،فردي ،اقتصادي و فرهنگی -آموزشی بودهاند كاه متناساب باا هار یاک
پيشنهادهایی ارائه شده است.

كلمات كليدي فناوري اطالعات و ارتباطات ،معلمان ،آموزش و پرورش

 -1مقدمه
شكوفایی برنامههاي فناوري اطالعاات و ارتباطاات (فااوا) و
توجه ویژه به حوزه مزبور ،در اوایل دهه 38شمسای توسا
دولت جمهوري اسالمی ایران ،دگرگاونیهااي فزاینادهاي را
در برنامههاي ميان مادت و بلناد مادت در ساصم ت اميم
گيري اجرایی پدید آورد .نمونه بارز این تغييرات را میتاوان
در سند چشم انداز جمهوري اساالمی ایاران در افا 1181
هجري شمسای مشااهده نماود داه در آن ایاران دشاوري
توسعه یافته با جایگااه اول اتت اادي ،علمای و فنااوري در
سصم منصقه ،داراي هویت اسالمی و انقالبی و الهاام بشا
در جهان اسالم و با تعامال ساازنده و ماؤثر در روابا باين
الملل ترسيم شده است .نظام آموزشای در ایان فرایناد باه
عنوان مهمترین ردن هدایت دننده جامعاه باه سامت ایان
جامعه اطالعاتی و تشاكيل سارمایه انساانی مناساا ،داراي
مهمترین نق میباشد .ده البته تحقا ایان امار نيازمناد
بازناگري در سياساتها و راهباردهاي آموزشی و جایگزیان
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دردن مفاهيم نوین آموزشی به جاي آماوزش سانتی اسات
[.]1
از جمله فرصتها و امكانات پي رو براي سرعت بششای و
شتاب دهی در جهات بازساازي نظاام آماوزش و پارورش و
تحول آن ،استفاده و بهرهگيري از پدیده فاوا است داه بایاد
به عنوان یكای از مهامتارین راهبردهااي دسات انادرداران
آموزش و پرورش دشور تارار گيارد؛ از ایان روسات داه در
چشمانداز ساند توساعه فااوا در آماوزش ،نظاام آماوزش و
پرورش باید با بهرهگيري گسترده از فااوا باه منظاور تغييار
رویكرد نظام آموزش و پرورش به سمت سازمانی یادگيرناده
و پژوهنده و برخوردار از فرصتهاي آموزشی برابر در محي
یاددهی -یادگيري مبتنی بر دانایی و فرهنگ اسالمی اتادام
نماید و در این راستا به انجام ماموریتهایی باه شارذ لیال
بپردازد :توانمندسازي منابع انسانی آموزش و پارورش باراي
به دارگيري هدفمند فاوا در نظاام تعلايم و تربيات دشاور؛
بازسازي نظام برنامهریزي درسی با بهارهگياري متناساا از
فاوا و تأمين محتواي الكترونيكی پویا؛ توسعه هماه جانباه و
متوازن توانمنديهاي دان آموز پژوهناده باا باه داارگيري
هدفمند فاوا؛ تاأمين تساهيالت و امكاناات زم باه منظاور
دسترسی باه شابكههاي ارتبااطی و اطالعااتی باراي تماام
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سصوذ آموزش و پارورش دشاور؛ تاأمين فااا و تجهيازات
استاندارد دليه مرادز وابسته به آموزش و پرورش بار اساا

و مشكل بودن دسترسی به اینترنت نمیتوان براي توسعه و
گسترش استفاده از فاوا در نظام آموزشی برنامه ریزي نمود؛

ضاواب و معيارهااي فنای مبتنای بار فااوا؛ برتاراري نظااام
سازمانی و مدیریت مبتنی بر فاوا به منظاور تحقا اهادا
سازمان یادگيرنده [.]2
نگاهی گذرا به تجارب ساایر دشاورها و ایاران حاادی از آن
است ده ،اتفاق آرا در خ وص اهميت و ضرورت داربرد فاوا
در نظااام آموزشاای وجااود دارد ،امااا در عماال ،ایاان اماار بااا
چال ها و موانعی روبروست ده در لیل باا مادد از پيشاينه
پژوهشی به برخی از این موانع اشاره خواهد شد[.]5-8

بنابراین زم است به این موضوع نيز توجه شود و بسترهاي
فنی و تانونی براي گسترش اینترنت و ارائهدنندگان خدمات
اینترنتی در سراسر دشور به وجود آید ،تا همگام با گسترش
فاوا ،امك ان استفاده تمامی مؤسسات و نهادهاي آموزشی و
حتی منازل از این فناوري فراهم گردد [.]3
هم چنين تصعی مداوم برق ،عدم دسترسی به اینترنت و
تصع شبكه را نيز میتوان از عوامل فنی -زیرساختی عدم به
دارگيري فاوا به حساب آورد[ 6و.]11-18

موانع زيرساختي  -فني :امروزه ارتباطات و مبادله اطالعات
در بستر مشابراتی شكل میگيرد و براي ات ال به شبكه
جهانی اینترنت یكی از ملزومات انكارناپذیر ،امكانات و
تسهيالت مشابراتی میباشد هر چند طی چند سال اخير
تالش هاي زیادي در دشور در جهت گسترش مشابرات و
ایجاد تأسيسات و امكانات زم به عمل آمده و موفقيتهاي
زیادي حاصل شده است؛ ولی گنجای و ظرفيت تجهيزات
مشابراتی ده هم ادنون وجود دارد ،جوابگوي دامل نيازهاي
توسعه فاوا به خ وص در بش آموزش نمیباشد [.]7-5
یكی از مشكالت ،دافی نبودن پهناي باندهاي مشابراتی
است ده حجم بار خصوط را با ترافيک روبرو میسازد .این
عوامل در برتراري ارتباط مشكالتی پدید میآورد [1و.]3
دستیابی به شبكه اینترنت ،نيازمند شكلگيري فراهم
آورندگان خدمات اینترنت است .ارائهدنندگان خدمات
اینترنتی براي ارائه خدمات خود زم است به ایستگاههاي
بزرگ مادر 1مت ل شوند و با داشتن خصوط تلفن به تعداد
دافی ،این امكان را براي دسانی ده مایل به استفاده از
اینترنت هستند ،فراهم سازند [ .]1در دشور ما به دليل
موانع تانونی و محدودیتهایی ده به لحاظ سياسی،
فرهنگی و تاایی ایجاد شده است ،تعداد ارائهدنندگان
خدمات اینترنتی نسبت به در خواست دنندگان این
خدمات پایين است و همين امر ،سبا دم شدن امكان
دسترسی به اینترنت براي عموم میشود [ .]7در حال
حاضر بيشتر ادارات ،سازمانهاي دولتی ،نهادهاي آموزشی
و دانشگاهها و مرادز فرهنگی از این خدمات بهره میگيرند.
در صورت پایين بودن تعداد ارائهدنندگان خدمات اینترنتی

موانع فردي :پژوه هاي متعددي در خ وص موانع فردي
مؤثر بر پذیرش فناوري اطالعات صورت گرفته و موانع
فردي از ابعاد مشتلفی مورد بررسی ترار گرفتهاند.
یكی از ابعاد موانع فردي در به دارگيري فاوا ،مربوط به
دان عمومی جامعه است در صورتی ده سصم سواد
عمومی و توان استفاده از فناوري روز در یک دشور مناسا
باشد ،عامل مؤثري در جهت تحرك دل جامعه به سمت و
سوي استفاده از پيشرفتهاي فناوري خواهد بود .دان
عمومی در دشورهاي جهان سوم به دليل پایين بودن سصم
دل فرهنگ جامعه ،زندگی روستایی ،پایين بودن سصم
سواد ،نارسایی ها و فقر اتت ادي ،سياسی و اجتماعی ،در
سصم نازلی ترار دارد؛ بنابراین به عنوان یک مانع بسيار
بزرگ در جهت گسترش شبكههاي ارتباطی نوین در آن
جامعه مصرذ است [ 6و.]12
بعد دیگر را میتوان از نگاه سازمانها و نهادهاي آموزشی،
مورد بررسی و تجزیه و تحليل ترار داد .سازمانها و
نهادهایی ده خود را موظف به استفاده از این فناوري
می دانند و الزامات محيصی نيز این اتتاا را براي آنها حكم
می دند ،باید توان نيروي انسانی خود را در این خ وص با
ببرند [ .]18به طور دلی میتوان گفت عامل نيروي انسانی
به عنوان مهمترین عامل در زمينه دسا فناوريهاي نوین
و توسعه آن محسوب میگردد و دشورهایی ده میخواهند
در این زمينه پيشرفت داشته باشند ،باید در زمينه افزای
دان عمومی ،آموزش نيروهاي متش ص و دارآمد ،افزای
دان حرفهاي عامالن فعاليتهاي فاوا و نيز افزای دان
عمومی و حرفهاي داردنان سازمانهاي لیرب در روند
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شناسایی و رتبه بندي موانع مؤثر ...

فعاليتهاي فناوريهاي نوین ارتباطی و اطالعاتی و
ارائهدهندگان خدمات نوین سرمایهگذاري دنند [ 6و-12

موضوع است ،ده افراد آن جامعه به طور متوس توانایی
دستیابی به فناوريهاي ارتباطی (دامپيوتر ،اینترنت،

.]15
یكی دیگر از موانع ،مشكل زبان مورد استفاده در اینترنت
است .اغلا اطالعات و مباد ت اینترنتی به زبان انگليسی
صورت میپذیرد ده این شيوه نيز ،یكی از مهمترین موانع
استفاده از اینترنت به حساب میآید .سهم برآورد استفاده از
زبان انگليسی در اینترنت بين  78تا  38درصد است ،در
صورتی ده فق  %57از استفادهدنندگان اینترنت ،انگليسی
زبان هستند .با توجه به اینده در دشورهاي در حال توسعه
درصد بسيار با یی از افراد فاتد سواد زم و تسل بر زبان
انگليسی هستند ،در استفاده از اینترنت با مشكل مواجه

موبایل و )...را دارا میباشند یا خير .هر چه وضعيت عمومی
معيشتی افراد جامعه در سصم پایينتر باشد افراد آن جامعه
تمایل دمتري به استفاده از وسایل ارتباطی نوین خواهند
داشت؛ زیرا با درآمد پایين ،افراد ترجيم میدهند دا ها و
مایحتاج ضروري خود را تهيه دنند ،تا اینده به سمت
فناوري اطالعاتی و ارتباطی (ده دا یی لودس تلقی
میشود) بروند [11و.]26
تعداد دامپيوترهاي شش ی موجود و نرخ رشد دسترسی
مردم به آن را نيز میتوان از عوامل و موانع مهم توسعه فاوا
به ویژه در نظام آموزشی دانست .عدم دسترسی به این گونه

میباشند [.]13-16
طب مصالعات انجام شده ،نگرش منفی نسبت به این
فناوري یكی از موانع فردي در خ وص به دارگيري فاوا
میباشد [11و .]21-16و آخرین مورد از موانع فردي نيز
مقاومت نيروي انسانی در مقابل تغيير است [ 5و.]22

امكانات نيز مانع اساسی در توسعه و گسترش این فناوري
در آموزش به شمار میرود [ 6و.]26
مسأله دیگر هزینه استفاده از خصوط تلفن است .در صورت
با بودن هزینههاي استفاده از خصوط تلفن ،امكان
دسترسی به شبكههاي اینترنت و دیگر شبكههاي ارتباطی،
در سصم پایينی باتی خواهد ماند [1و.]5

موانع اقتصادي :دشوري ده از سصم توسعه اتت ادي پایين
برخوردار باشد ،در زمينه نرخ رشد و نفول فناوريهاي نوین
نيز در سصم پایين خواهد بود؛ یعنی رابصه مستقيمی بين
توسعه اتت ادي و نرخ نفول فناوريهاي نوین وجود دارد و
به طور اخص میتوان گفت یكی از شاخصهاي توسعه
اتت ادي ،نرخ رشد فناوري و به ویژه فناوري ارتباطی و
اطالعاتی است [18و11و ،]25این مسأله براي دشورهاي در
حال توسعه و توسعه نيافته بيشتر صادق است؛ در دشور در
حال توسعهاي ده نرخ رشد اتت ادي پایين است ،با توجه
به ارتباط تنگاتنگ و تعامل عوامل اتت ادي و رابصه
مستقيم آنها با هم ،اميد به دستیابی به فناوريهاي نوین
ارتباطی و اطالعاتی در آن دشور دم خواهد بود؛ بنابراین
سصم پایين توسعه اتت ادي یک دشور میتواند به عنوان
یک مانع عمده جهت دستیابی به فناوريهاي نوین
ارتباطی و اطالعاتی به خ وص در بش آموزش محسوب
گردد [.]11
سصم درآمد سرانه نيز میتواند به عنوان یک شاخص در
ميزان دستیابی به فناوريهاي مورد نياز در بش آموزش
مصرذ باشد .درآمد سرانه هر فرد در یک دشور گویاي این

موانع فرهنگي -آموزشي :یكی از بسترهاي اساسی و
بنيادین جهت هر گونه تغيير و تحول و استفاده از فناوري
جدید در یک دشور ،بسترسازي فرهنگی در آن دشور
است؛ زیرا این امر ،بدون توجه به فرهنگ و زیرساختارهاي
فرهنگی و اجتماعی دشور اگر غيرممكن نباشد ،داري بسيار
سشت است و با مشكالت زیادي مواجه خواهد شد؛ لذا براي
انجام هر گونه تحولی ده جنبه بنيادي داشته باشد ،توجه به
فرهنگ آن جامعه ضروري است .با شناخت عناصر فرهنگی
و تدوین برنامه مناسا ،میتوان زمينه زم براي این
تغييرات را به وجود آورد [1و .]27از اینرو یكی از
محدودیتهاي گسترش فاوا در نظام هاي آموزشی ،به ویژه
در دشورهاي در حال توسعه ،موانع فرهنگی میباشد .به
اعتقاد برخی از صاحانظران با توجه به اینده در اینترنت
همه چيز یافت میشود و محدودیتهاي فرهنگی و اخالتی
لحاظ نمی گردد ،از یک دیدگاه گسترش اینترنت باعث
اضمحالل اصول فرهنگی ،اعتقادي و اخالتی در بين جوامع
میشود .با این استد ل ،جلو گسترش آن گرفته شده و یا
حداتل محدودیتهایی بر آن اعمال میگردد .این
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محدودیت ها باعث داه نرخ رشد استفاده از اینترنت و به
طور دلی فاوا در نظام آموزشی و در نتيجه فرایند یاددهی-

نمونهگيري خوشهاي چند مرحلهاي تعداد  858نفر (227
زن و  128مرد) از معلمان دبيرستانهاي مناط ،6 ،5 ،1

یادگيري خواهد شد [.]22
در دل مهمترین موانع آموزشی عدم استفاده از فاوا را
میتوان دمبود آموزشها ،داربردي نبودن آموزشها ،دمبود
سمينارها و همای هاي مرتب و تش ی و صالحيت
پایين ارائه دنندگان آموزشها برشمرد [1و.]23

 1و  11شهر تهران با استفاده از جدول مورگان به عنوان
نمونه برگزیده شدند (علیرغم چندین بار مراجعه و پيگيري
تنها تعداد  828پرسشنامه جمعآوري شدند) .از آن جا ده
پرس نامه استانداردي در این خ وص وجود نداشت ،بر
اسا مصالعه در مبانی نظري و پيشينه پژوه  ،ابتدا به
شناسایی موانع عدم استفاده پرداخته شد و سپس پرس
نامه محق ساخته  5درجهاي ليكرتی تهيه گردید ده روایی
آن به تأیيد متش ان رسيده و پایایی آن محاسبه گردید
(پایایی موانع بش زیرساختی -فنی  ،8/37فردي ،8/37
اتت ادي  ،8/36فرهنگی -آموزشی برابر با  8/38و در

 -2روش پژوهش
نگاهی به پيشينه پژوهشی حادی از آن است ده در
ت حقيقات انجام شده ،هر ددام از این موانع ،به صورت
جداگانه مورد بررسی ترار گرفته و تحقيقی ده به صورت
جامع تمامی این موارد را در نظر داشته باشد ،انجام نشده
است .همچنين در بيشتر تحقيقات صورت گرفته در دشور،
مؤلفهها با توجه به شرای دشور اح اء و بررسی نشدهاند.
در برخی دیگر از تحقيقات نيز وضعيت زیرساختی و توان
دشور براي رفع این موانع مورد غفلت واتع شده است .هد
اصلی این تحقي آن است ده با در نظر داشتن موارد
مذدور و به مدد پيشينه پژوهشی تحقي  ،به بررسی موانع
موثر بر عدم استفاده فاوا توس معلمان بپردازد؛ زیرا
شناخت موانع به سياستگذاران آموزشی براي تحق اهدا
سند چشمانداز ،برنامههاي توسعه و سند توسعه فاوا در
آموزش دمک مینمایند .همچنين سبا میشود ده برنامه
ریزان آموزشی با در نظر گرفتن این محدودیتها و شرای
بومی و فرهنگی دشور ،این فناوري را در امر آموزش به دار
بندند .از سوي دیگر باعث داربرد این فناوري توس معلمان
در آموزش شده ده یكی از مهمترین نتایج آن ارتقاي
ديفيت آموزشی است و از همه مهمتر رفع این موانع سبا
ایجاد جامعه دان محور و گسترش سواد اطالعاتی خواهد
گردید .از اینرو با توجه به مبانی نظري و پيشينه پژوه ،
موانع زیرساختی -فنی ،فردي ،اتت ادي و فرهنگی-
آموزشی به عنوان موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فاوا
مصرذ میگردند.
از روش تحقي توصيفی
براي تحق هد پژوه
(پيمایشی) استفاده شده است .جامعه آماري شامل تمامی
معلمان دبيرستانهاي شهر تهران بوده است ( 11838نفر،
شامل  12571زن و  6581مرد) ده با استفاده از روش
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مجموع برابر با  8/18بوده است) .در پرس نامه ،موانع عدم
استفاده در تالا چهار دسته زیرساختی -فنی ،فردي،
اتت ادي و فرهنگی -آموزشی دستهبندي شدند و براي هر
مانع گویههایی در نظر گرفته شد .به هریک از گزینههاي
سؤا ت ،رتبه  1تا  -1( 5خيلی دم  -2دم  -8متوس -1
زیاد و  -5خيلی زیاد) داده شد و مجموع نمرات به دست
آمده از سؤا ت نيز دوباره به  8طبقه (دم -متوس  -زیاد)
تقسيم گردید تا امكان ارائه خالصه نتایج را فراهم آورد.
ميانگين نمرات گزینههاي سؤا ت پرس نامه نظرسنجی از
معلمان با استفاده از آزمون تیتست یک متغيره با مقدار
ميانگين مورد انتظار (نمره  8/5از  )5مقایسه گردید ده اگر
مقدار به دست آمده از شاخص پرس نامه ،بزرگتر از
ميانگين مورد انتظار (نمره  )8/5باشد به این معنی است ده
آن مورد مانعی جهت عدم استفاده فاوا توس معلمان است.
همچنين براي آگاهی از ميزان و اهميت موانع ،از آزمون
فریدمن براي رتبهبندي موانع استفاده شده است.
 -3نتايج
سؤال اول :موانع زيرساختي -فني مؤثر بر عدم استفاده
معلمان از فاوا كدامند؟

نتایج حاصل از آزمون تی نشان میدهد ده ميانگين به
دست آمده نمرات گویههاي مربوط به این شاخص ،رتمی
معادل با  M=8/71میباشد ده از ميانگين مورد نظر ()8/5
بيشتر است ،لذا میتوان چنين نتيجه گرفت ده مسائل
مذدور به عنوان مانع محسوب میشوند .نتایج محاسبه رتبه
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گویههاي آزمون فریدمن نشان میدهد ده سرعت پایين
اینترنت داراي با ترین رتبه میباشد و سایر موارد به ترتيا
عبارتند از :محدود بودن نرمافزارهاي آموزشی؛ دمبود مرادز
ارائه خدمات فاوا؛ نقص فنی در سشت افزارهاي آموزشی؛
طراحی نامناسا و عدم جذابيت نرمافزارهاي آموزشی؛
نقص فنی در نرمافزارهاي آموزشی؛ نبود سيستم عامل
فارسی و عدم پشتيبانی از خ فارسی؛ نبود سایتهاي
آموزشی در مدرسه براي استفاده از فاوا.

جدول  0ميانگين و آزمون فریدمن مربوط به موانع فردي
ميانگين

آزمون فریدمن

گویه ها

1/18

18/31

نداشتن مهارت زم در استفاده از فاوا

8/13

18/21

ضعف انگيزه و رغبت در استفاده از فاوا
نگرش منفی نسبت به استفاده از فاوا

8/36
8/35

1/21
1/23

مقاومت در برابر تغيير ناشی از استفاده
از فاوا

8/31

1/27

باور و نگرش منفی نسبت به فاوا

8/51

7/38

عدم تسل به زبان انگليسی

8/77

3/72

نداشتن دان

زم در استفاده از فاوا

جدول  1ميانگين و آزمون فریدمن مربوط به موانع
سؤال سوم :موانع اقتصادي موثر بر عدم استفاده معلمان

زیرساختی -فنی
گویهها

ميانگين

آزمون
فریدمن

سرعت پایين اینترنت

1/82

1/13

محدود بودن نرمافزارهاي آموزشی

8/37

7/37

دمبود مرادز ارایه خدمات فاوا
دسترسی محدود به دامپيوتر و تجهيزات
جانبی آن

8/65

7/28

8/66

7/11

8/57

6/11

8 /6
8/51

6/31
6/66

8/16

6/81

1/81

6/88

نقص فنی در سشتافزارهاي آموزشی
طراحی نامناسا و عدم جذابيت نرم-
افزارهاي آموزشی
نقص فنی در نرمافزارهاي آموزشی
نبود سيستم عامل فارسی و عدم پشتيبانی
از خ فارسی
نبود سایتهاي آموزشی در مدرسه براي
استفاده از فاوا

سؤال دوم :موانع فردي موثر بر عدم استفاده معلمان از

از فاوا كدامند؟

نتایج آزمون تی نشان میدهد ده ميانگين به دست آمده
نمرات سؤا ت مربوط به این شاخص رتمی معادل با
 M=8/71میباشد ده از ميانگين مورد نظر ( )8/5بيشتر
است؛ لذا میتوان چنين نتيجه گرفت ده این عوامل ،از
موانع اتت ادي موثر بر عدم استفاده معلمان از فاوا
میباشند .نتایج محاسبه رتبه سؤا ت توس آزمون فریدمن
نشان میدهد ده هزینههاي با ي مهارت آموزي ،داراي
با ترین رتبه بوده و سایر گویهها به ترتيا رتبه عبارتند از:
هزینه با ي خرید سشت افزارها؛ هزینه با ي خرید مواد
آموزشی؛ هزینه با ي استفاده از اینترنت و هزینه با ي
تلفن.
جدول  3ميانگين و آزمون فریدمن مربوط به موانع
اقتصادي

فاوا كدامند؟

نتایج حاصل از آزمون تی نشان میدهد ده ميانگين به
دست آمده نمرات سؤا ت مربوط به این شاخص ،رتمی
معادل با  M=8/35میباشد ده از ميانگين مورد نظر ()8/5
بيشتر است؛ لذا میتوان چنين نتيجه گرفت ده عوامل
مذدور به عنوان موانع محسوب میشوند .نتایج محاسبه
رتبه گویهها توس آزمون فریدمن نشان میدهد ده
نداشتن دان و مهارت زم در استفاده از فاوا ،داراي
با ترین رتبه بوده و سایر گویهها به ترتيا رتبه عبارتند از:
نگرش منفی نسبت به استفاده از فاوا؛ ضعف انگيزه و رغبت
در استفاده از فاوا؛ مقاومت در برابر تغيير ناشی از استفاده از
فاوا؛ عدم تسل به زبان انگليسی؛ باور و نگرش منفی نسبت
به فاوا.

گویهها

ميانگين

آزمون فریدمن

هزینه با ي مهارت آموزي

8/35

5/68

هزینه با ي خرید سشت افزارها و نرم -
افزارها

8/32

5/57

هزینه با ي خرید مواد آموزشی
هزینه با ي استفاده از اینترنت

8/76
8/71

5/87
5/28

هزینه با ي تلفن

8/71

5/13

سؤال چهارم :موانع فرهنگي -آموزشي مؤثر بر عدم
استفاده معلمان از فاوا كدامند؟

نتایج حاصل از آزمون تی نشان میدهد ده ميانگين به
دست آمده نمرات گویههاي مربوط به این شاخص ،رتمی
معادل با  M=8/75میباشد ده از ميانگين مورد نظر()8/5
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محمد آتشک و همكار

بيشتر است؛ لذا میتوان چنين نتيجه گرفت ده عوامل
مذدور به عنوان مانع محسوب میشوند .نتایج محاسبه رتبه

زیرساختی -فنی ،فردي ،اتت ادي و فرهنگی -آموزشی به
عنوان موانع مؤثر بر عدم استفاده فاوا توس معلمان هستند

گویهها توس آزمون فریدمن نشان میدهد ده ت ور در
ترویج فرهنگ استفاده از فاوا و اطالعرسانی نادافی در این
زمينه ،داراي با ترین رتبه بوده و سایر گویهها به ترتيا
عبارتند از :داربردي نبودن آموزشهاي ارائه شده مرتب با
استفاده از فاوا؛ دمبود همای ها؛ دنفرانسها و سمينارهاي
مرتب با فاوا؛ دمبود آموزشهاي زم براي استفاده از فاوا؛
نبود ساز و دارهاي تشویقی در مدرسه براي استفاده از فاوا؛
استفاده از مدرسان دم صالحيت در آموزش استفاده از فاوا
و اعتقاد به تاعيف ارزشها به واسصه استفاده از فاوا.

ده در لیل به توضيم و تفسير آنها پرداخته خواهد شد:
مهم ترین موانع زیرساختی -فنای ماؤثر بار عادم اساتفاده
معلمان از فاوا ،تعداد نادافی دامپيوتر ،دساتگاههااي جنبای
نادافی ،مشكالت نارمافازاري و ضاعف ارتباطاات مشاابراتی
بودهاند .جهت رفع این موانع پيشنهاد میشود براي اصالذ و
بهبااود زیرساااختهاااي فاااوا بااه ساافارش وزارت آمااوزش و
پرورش ،توس دستگاههاي مارتب  ،اتاداماتی در خ اوص
افزای سایتهااي آموزشای در مادار  ،افازای سارعت
اینترنت ،تهيه و توليد بيشاتر نارمافزارهااي آموزشای داراي
طراحی و جذابيت مصلوب ،افازای مراداز ارائاه خادمات و

جدول  4ميانگين و آزمون فریدمن مربوط به موانع

تجهيزات مربوط و ایجاد سيستم عامل و پشاتيبانی از خا
فارسی به عمل آورد .بدین منظور زم است دولات سارمایه
گذاري بيشتري در این خ وص انجام داده و وزارت آموزش
و پرورش تش يص بيشتري از منابع را بدین امار اخت ااص
دهد .همچنين وزارت آموزش و پرورش مایتواناد باا جلاا
حمایت شردتهاي خ وصی و بينالمللی دست انادردار ،از
توان و تجربه آنهاا در تهياه و تادارك زیرسااختهااي زم
براي ایجاد شبكه مدار هوشمند بهره گيرد.
عوامل فردي نيز یكی دیگر از مواناع عادم اساتفاده فااوا در
آموزش محسوب میشود .جهات رفاع ایان ماانع پيشانهاد

فرهنگی -آموزشی
آزمون

گویهها

ميانگين

ت ور در ترویج فرهنگ استفاده از فاوا

8/15

7/61

8/15

7/61

8/33

7/18

داربردي نبودن آموزش هاي ارائه شده
مرتب با استفاده از فاوا

8/33

7/18

دمبود همای ها ،دنفرانسها و سمينارهاي
مرتب با فاوا

8/83

7/87

دمبود آموزشهاي زم براي استفاده از فاوا

8/83

7/87

نبود ساز و دارهاي تشویقی در مدرسه
براي استفاده از فاوا

8/66

6/66

استفاده از مدرسان دم صالحيت در آموزش
استفاده از فاوا

8/58

6/11

اعتقاد به تاعيف ارزشها به واسصه استفاده
از فاوا

8/22

1/13

اطالع رسانی نادافی در خ وص فرهنگ
استفاده از فاوا
اطالع رسانی نادرست در خ وص فرهنگ
استفاده از فاوا

فریدمن

 -4نتيجه گيري
امروزه فاوا عملكرد سازمانهاي آموزشی را تحت تأثير ترار
داده است؛ از این رو ،این سازمانها به منظور استفاده از این
فناوري ،برنامههاي مشش ی را جهت توسعه و به دارگيري
فاوا دنبال میدنند [ .]21شناسایی موانع مؤثر در عدم
استفاده فاوا به عنوان اولين گام در تدوین برنامه توسعه
اطالعاتی سازمانها براي ورود به ع ر اطالعات محسوب
میشود [ .]88نتایج این تحقي حادی از آن است ده موانع
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ماایشااود ،دورههاااي آمااوزش ضاامن خاادمت دااامپيوتر و
مهارتهاي  7گانه مربوطه به دتت طراحی و اجرا شود؛ چرا
ده با برگزاري این دورهها ،دانا و بيان نسابت باه فااوا
افزای یافته و این امر سبا داه مقاوت در برابر استفاده
از آن خواهد شد .همچنين پيشنهاد میشود از سياستهاي
انگيزشی براي استفاده معلمان از فاوا بهره گرفته شود.
موانع اتت ادي از دیگر موانع پذیرش فاوا در نظام آموزشی
دشور شناخته شد.
نتایج بررسی حادی از آن است ده هزینههاي با ي مهارت
آموزي ،هزینه هاي زیاد خرید تجهيزات و مواد آموزشی و
ات ا ت به اینترنت از موانع اتت ادي عدم داربرد فاوا
توس معلمان میباشد .به نظر میرسد یكی از موانع مهم
در سرمایهگذاري اتت ادي توس این وزارتشانه در به
دارگيري فاوا ،مشكالت اتت ادي وزارت آموزش و پرورش
در پرداخت حقوق پرسنل ،اضافه دار ،پاداش و مزایا ،جبران
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خدمات داردنان و دیون سالهاي گذشته میباشد ده موارد
مذدور راه سرمایهگذاري را براي استقرار و استفاده از فاوا

[ ]3مهرمحماادي محمااود ،فناااوري اطالعااات و ارتباطااات و
نسبت آن با آموزش و پرورش ،ف لنامه تعلايم و تربيات،

در نظام آموزش و پرورش ،مسدود نموده است .از این رو
سرمایه گذاري در این امر جنبه تزئينی و لودس پيدا نموده
است .جهت رفع این موانع ،پيشنهاد میشود با استفاده از
تسهيالت بانكی دم بهره امكان خرید تجهيزات و مواد
آموزشی براي معلمان فراهم شده و نيز امكانات زم براي
ات ال به شبكه ،توس آموزش و پرورش براي معلمان به
صورت رایگان تهيه گردد.
موانع فرهنگی_آموزشی یكی دیگر از موانع عدم داربست
فاوا محسوب میشود ده براي رفع این مانع نياز است اطالع
رسانی مناسا و مستمر براي مشاطبان و دستاندرداران

سال بيست و سوم ،شماره  ،1391 ،1صفحههاي  35الی

امر صورت بگيرد ،زیرا اطالعرسانی در خ وص داربرد و
توسعه فاوا در آموزش ،سبا افزای سصم آگاهی و دان
مشاطبان خواهد شد .این افزای دان سبا افزای
بين شده و زمينه پذیرش را به طور طبيعی فراهم خواهد
درد .همچنين برگزاري دنفرانسها با هد ارائه آخرین
دستاوردها ،اتدامات ،مصالعات و تحقيقات ،زمينهاي مناسا
براي بس و گسترش آگاهیهاي فاوا محسوب میگردد.
عالوه بر این ایجاد ساز و دارهاي تشویقی مناسا ،استفاده
از مدرسان داراي صالحيت در امر آموزش فاوا و ارائه
آموزشهاي داربردي در این زمينه ،راهی مناسا جهت
رفع این مانع محسوب میگردد.
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