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  Abstract 
The overall purpose of this study was to identify barriers and challenges in the 

application of information and communication technology in Iranian schools. The 

research method was conducted with an approach mixed with exploratory design 

(in-depth and exploratory interviews with refining). The statistical population of 

the study consisted of all school principals in Iran (105968 people) who were 

selected as a sample using random-cluster sampling method based on Cochran's 

formula. In order to collect data by field method, a researcher-made questionnaire 

on barriers and challenges of using information and communication technology 

with 75 questions and 14 components was used. The face and content validity of 

the tool was approved by experts; And its convergent validity was calculated using 

the coefficients of mean extraction variance (AVE). Exploratory factor analysis 

and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. Data analysis was 

performed using SPSS20 and PLS software. In this study, we seek to identify 

barriers and challenges in the use of information and communication technology 

in Iranian schools. Therefore, the main question of the present study is: "What are 

the obstacles and challenges in the use of information and communication 

technology in Iranian schools?" "And what is the share of each of these 

obstacles?" Therefore, in the present study, we have tried to identify the obstacles 

and challenges in the application of information and communication technology 
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in Iranian schools and to determine the share of each of the obstacles and 

challenges and to answer the following questions. 

Question one: What are the obstacles and challenges in the application of 

information and communication technology in Iranian schools? 

Question two: What is the share of each of the obstacles and challenges in the 

application of information and communication technology in Iranian schools? 

the results showed that; Barriers and challenges in the application of information 

and communication technology with fourteen components (structural barriers, 

educational barriers, barriers to human resources, barriers to equipment and 

teaching materials, managerial barriers, barriers to teacher support services, 

lack of teacher cognitive readiness, lack of teacher training to teach in the new 

model Teaching, motivational barriers, cultural barriers, economic barriers, 

social barriers, organizational barriers and individual barriers) that the 

component of not training teachers to teach in the new teaching model has the 

highest share and the component of individual barriers has the lowest share. 

To investigate and answer this research question, a researcher-made questionnaire 

on barriers and challenges in the use of information and communication 

technology was used as a data collection tool. This questionnaire has fourteen 

components (structural barriers, educational barriers, human resource barriers, 

equipment and teaching materials barriers, managerial barriers, barriers to 

teacher support services, teacher cognitive unpreparedness, lack of teacher 

training to teach in the new teaching model, motivational barriers, barriers). 

Cultural, economic barriers, social barriers, organizational barriers and 

individual barriers) were compiled with 102 questions. In the descriptive 

review of the data, due to the low calculated average and non-confirmation of 

t-test, a single sample of the questionnaire was removed and the final 

questionnaire of barriers and challenges of ICT application with 75 questions 

through heuristic factor analysis to discover dimensions and components and 

their rankings were used. 

Kaiser-Meyer-Alkin and Bartlett fitness tests were used to determine the adequacy 

and necessary conditions of the data to perform exploratory factor analysis. 

KMO statistic is an indicator of the adequacy of variables and a value higher 

than 0.7 is suitable for performing factor analysis. The Bartlett test is also one 

of the methods for determining the appropriateness of data, and for a factor 

analysis model to be useful and meaningful, its variables need to be correlated. 

In the interview section, first the key points related to each semi-structured 

interview were marked in writing by listening to the recorded interviews and 

studying the notes taken during the interview, then the key and basic points 

were extracted from each interview. Then, using the classification of key points 

in the form of professional terms, the necessary labeling was done. Then, the 

labeled terms of each interviewee were organized in the form of a table and 
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based on the relationship and proportion they had with each other, in the form 

of components. 

Twenty experts were first identified for interview and the interview process began. 

After the ninth person interview, 380 indicators in the variable of barriers and 

challenges of using information and communication technology were listed 

and categorized into 14 components. Preliminary studies and coding revealed 

that each component was mentioned and emphasized by experts at least twice, 

but the researcher continued the interview process until the tenth person until 

he was faced with data saturation. For each interviewee who was an expert in 

the field, a summary table was prepared and all the key points mentioned by 

that person in that table were summarized and categorized and the results were 

presented. 

The results of Table 1 showed that in this study, based on the information obtained 

through interviews with experts, 14 components of "structural barriers, barriers 

to education, barriers to human resources, barriers to equipment and teaching 

materials, management barriers, barriers to teacher support services, lack of 

Teachers' cognitive readiness, lack of teacher training for teaching in the new 

teaching model, motivational barriers, cultural barriers, economic barriers, 

social barriers, organizational barriers and individual barriers were identified 

and categorized. Finally, the process of combining the interviews was 

conducted and the results were presented: 

Each indicator was mentioned and emphasized by the interviewees at least twice 

and up to six times. In total, after the implementation of the index integration 

process, 102 indicators in fourteen components were identified and approved, 

which were converted into a questionnaire of experts and used to confirm their 

final opinion to obtain the final questionnaire. 

It was used to analyze the interview data through content analysis. In this project, 

the steps of analyzing the collected interview data have been done in two stages 

of open coding and axial coding. 

Open coding is an analytical process through which concepts are identified and 

their features and dimensions are discovered from within. In the open coding 

stage, the researcher identifies the concepts and expands them according to 

their characteristics and dimensions. At this stage, the researcher, from the 

heart of the raw data, introduces the basic categories related to the phenomenon 

under study by segmenting the information, forming categories of information 

about the phenomenon under study, asking about the data, comparing cases, 

events, and so on. It deals with other states of phenomena to gain similarities 

and differences. 

In the next stage of axial coding, the researcher puts one of the categories at the 

center of the process under study and exploration (main dimension) and then 

connects the other categories (components) to it. In this regard, in this study, 

the main dimensions and related components have been identified. 
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Therefore, in the first stage, the main dimensions and components were presented 

based on the process of open and pivotal coding of data obtained from in-depth 

and exploratory interviews. Conceptual codes were presented and the priority 

of each factor was determined based on the frequency of concepts mentioned 

in interviews. Concepts were the main unit of analysis for open and pivotal 

coding. When carefully analyzing the data, the concepts were generated 

through coding, directly from the participants' interview copies or according to 

their common uses. Copies of interviews were reviewed regularly to find the 

main and sub-categories and the importance and priority of these categories. 

Data were analyzed at sentence and phrase level for each interview and concept 

codes were extracted from the transcripts of the interviews. Sometimes a 

sentence was related to more than one concept. By extracting common 

conceptual codes and by refining and eliminating duplicate items, by using 

theoretical foundations and applying some conceptual codes, concepts were 

identified and specified and by refining and reducing these concepts, they were 

organized in the form of sub-categories (components). The results of this study 

showed that; Barriers and challenges in the application of information and 

communication technology with fourteen components include as (structural 

barriers, educational barriers, barriers to human resources, barriers to 

equipment and teaching materials, managerial barriers, barriers to teacher 

support services, lack of teacher cognitive readiness, lack of teacher training 

to teach in the new model Teaching, motivational barriers, cultural barriers, 

economic barriers, social barriers, organizational barriers and individual 

barriers). 

   

Keywords: Barriers and Challenges of Application, Information and 

Communication Technology, Schools. 
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 مدارس ارتباطات در و اطالعات فناوری کاربرد هایچالش و موانع شناسایی

 ایران

 2ابراهیم حالجیان، 1معصومه توکلی ابندانسری

 چکیده
 های درس است. روش پژوهشآموزش در کالس طات به عنوان یک جزء مهم از مرحلۀوری اطالعات و ارتباافنّ

های عمیق و اکتشافی با انجام عمل پاالیش( انجام شد. در رویکرد با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی )مصاحبه

گروه علوم تربیتی دانشگاه و مدیران  استاداناز مصاحبه با  نامهپرسشکیفی، از روش هدفمند و برای تدوین 

ی، از روش توصیفی از نوع نفر استفاده شد. در رویکرد کمّ 20ارشد و خبرگان آموزش و پرورش به تعداد 

دادند که تشکیل می (نفر 105968) رانیمدارس ا رانیمد ۀآماری پژوهش را کلیّ جامعۀشی استفاده شد. پیمای

نفر به عنوان نمونه  383ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد خوشه -گیری تصادفیبا استفاده از روش نمونه

رد های کاربمحقق ساخته موانع و چالشنامۀ از پرسشها به روش میدانی و آوری دادهجمع برایانتخاب شدند. 

 تأییداستفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به  مؤلفه 14و  سؤال 75فناوری اطالعات و ارتباطات با 

محاسبه شد  (AVE)متخصصان رسید و روایی همگرای آن با استفاده از ضرایب میانگین واریانس استخراجی 

ها، آلفای کرونباخ و پایایی بود. همچنین برای تمام مؤلفه 5/0ها بزرگتر از فهمؤل تمامبرای  AVEکه مقادیر 

ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و شد. جهت تجزیه و تحلیل داده تأییدمحاسبه و  7/0ترکیبی باالتر از 

ات اطالعات و ارتباطهای کاربرد فناوری موانع و چالش ج نشان داد کهی استفاده شد. نتایتأییدتحلیل عاملی 

تجهیزات و مواد آموزشی،   )موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع منابع انسانی، موانع دارای چهارده مؤلفه

معلمان برای  تیعدم ترب، معلمان یشناخت یعدم آمادگموانع مدیریتی، موانع خدمات پشتیبانی معلمان، 

مانی زی، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی، موانع سافرهنگانع ، موانع انگیزشی، موسیتدر نیدر الگوی نو سیتدر

 تدریس دارای بیشترین سهم و نوین الگوی در تدریس برای معلمان تربیت عدم و موانع فردی( است که مؤلفۀ

  PLSو  20SPSS افزارنرمها به کمک دو ترین سهم است. تجزیه و تحلیل دادهفردی دارای کم موانع مؤلفۀ

 .انجام شد

 .مدارس های کاربرد، فناوری اطالعات و ارتباطات،و چالش موانع: هاکلیدواژه

                                                           
 واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایران. ،مدیریت آموزشیدانشجوی دکتری  -1

 .، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی، ساری، ایرانآموزشی گروه مدیریت استادیار مدعو -2
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 مقدمه

اطالعات و  فناوری های چشمگیردارد. پیشرفت افراد زندگی در مهمی نقش فناوری امروزه

 & ,Enayati, Zamani) است کرده باز همگان روی به را دانش و علم هایارتباطات، دریچه

Zanganeh, 2011 .)آموزش و  طات به عنوان یک جزء مهم از مرحلۀاطالعات و ارتبا فناوری

 ارتباطات و اطالعات فناوری واقع در .(Irfan & Fenk, 2014) های درس استیادگیری در کالس

 امکان کردن فراهم با وشده  استفاده آموزشی هایچالش به در پاسخ قدرتمند ابزاری عنوان به

 ایجاد دنیای آموزشی در را ایتازه هایافق مکانی، و زمان هر در اطالعاتی هایپایگاهبه  یابیدست

 امروزه شرایط این با (.Zakeri, Zamani, anesh & Jamali tazeh kand, 2011) است کرده

 آموزش سواد و نیستند آموزش برای عظیم تقاضا حجم پاسخگوی دیگر سنتی، هایروش

 مطرح اطالعاتی جامعۀ به گذر برای یک راهکار عنوان به متعارف سوادآموزی جای به الکترونیکی

 (. Yaghobi, Malek mohammadi, Irvani & Attaran, 2008) است شده

بهتر  مدیریت و سازماندهی سبب اطالعات فناوری که دهدمی نشان تحقیقات نتایج

در اهداف آموزشی و محتوای تدریس  ،تجهیزات ،امکانات شود. عواملمی آموزشی هایمحیط

 & Mahdiun, Pahang) تر از میانگین متوسط جامعه و نامطلوب بودندپایینکیفیت مدارس 

Yariqli, 2017). نظام  در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیری به کشورها از بسیاری در

 استقرارگرفته  خاص توجه مورد یادگیری و یاددهی هایروش کیفیت ارتقای منظور به آموزشی،

Pelgrum, 2001) ) اختیار متخصصان در را کارآمدی ابزار آن، افزون روز گسترش و ورود برای ؛ 

 به بخشییتعال یادگیری، و یاددهی هایروش بهبود و تغییر منظور به تربیت و تعلیم یانمتولّ و

 ,Rahmani,  Movahedinia & Salimi) است داده قرار آموزشی اصالحات و اهداف تربیتی،

 و های اجتماعیشبکهدسترسی به اینترنت، عضویت در ) و ارتباطات اطالعاتفناوری (. 2006

های ایندفرموجب بهبود کیفیت گوشی( و  کامپیوتر مانندهای نوین کارگیری فناوریمهارت در به

 Adac & Adacشودمیهای درسی آمیز برنامهیادگیری و به طور کلی اجرای موفقیت -یاددهی

 کارا نوین، الگوهای به پرورش و آموزش روی آوردن و ارتباطات موجب اطالعات فناوری .((2019

 ,Enayati) شده است کنونی دنیای افزون روز نیازهای و هاپیچیدگی با برای برخورد مؤثر و

Zamani & Zanganeh, 2011). و  آموزشی نظام به ارتباطات و اطالعات وریافن ورود رغمعلی

 آموزش و پرورش، معلمان و کارکنان برای خدمت ضمن هایدوره و آموزشی هایکارگاه برگزاری

 تدریس و فرایند در آموزشی نوین هایوریافن از استفاده چرا که شودپرسش مطرح می این

 هاگذاریسرمایه حجم نیست. با وجود مناسبی وضع دارای یا و رودپیش می کندی به یادگیری
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 موفقیت میزانکه  دهندمی نشان شواهد شده، بیان آن کاربرد برای که منافعی و حوزه این در

در (. (Goktas, Gedik & Baydas, 2013است بخش نبودهرضایت چندان فناوریاین  کاربرد

 یفناور یریکارگهو ب یرشموانع پذ یبررس»با عنوان  Azizi, Izadi & Babaian (2020) پژوهش

 اوریفن یرشموانع پذ ینترمهم ،ه استنشان داد« شهر بابل ییاطالعات وارتباطات در مدارس ابتدا

موانع  ینترمهمبوده و  یزشیانگ مسائلاطالعات و ارتباطات از نظر معلمان، موانع مرتبط با 

 .تبوده اس سازمانی – یساختار مسائلاطالعات و ارتباطات، موانع مرتبط با  یفناور یریکارگهب

بررسی موانع استفاده از فناوری »با عنوان  Norozi & Eghlim Arkani (2016) در پژوهش

شان ن« واحد تنکابن شناسی دانشگاه پیام نورآموزش دانشجویان علم اطالعات و دانش اطالعات در

، 067/4میانگین آموزش، موانع فنی با  از میان موانع استفاده از فناوری اطالعات در اند کهداده

، موانع اقتصادی با میانگین 022/4، موانع مدیریتی با میانگین 027/4موانع انسانی با میانگین 

 در پژوهش .اندکردهاول تا پنجم را کسب  ۀ، به ترتیب رتب964/3ی با میانگین، موانع فرهنگ116/4

(Montazeri et al (2016  و  اطالعات فناوری جامع هایطرح اجرای موانع و هاچالش»با عنوان

 فناوری جامع هایطرح کلیدی موانع اجرای عامل هنُ که نداهنشان داد« هاسازمان در ارتباطات

 -فرهنگی عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، مشکالت ها عبارتند از:سازمان در و ارتباطات اطالعات

 حمایت مالی،  و اقتصادی خصوصی، بخشیتوان امنیت، انسانی، نیروی مهارت میزان آموزشی،

 گیریبهره موانع بررسی»در پژوهشی با عنوان   Farajollahi et al (2013) فنّاورانه. بستر دولتی،

 استان دو ناحیه دبیران دیدگاه از یادگیری تدریس و فرایند در ارتباطات اطالعات و فناوری از

 و یادگیری تدریس فرایند در ارتباطات و اطالعات فناوریاز  گیریبهره موانع که نداهنشان داد« قم

پشتیبانی  خدمات ضعف مدیریتی، زیرساخت ضعف فیزیکی، زیرساخت ضعف عامل شش شامل

 تدریس، نوین الگوی در تدریس برای معلمان تربیت عدم معلمان، شناختی آمادگی عدم معلمان،

در  Nagyvi et al (2013) .است معلمان فرهنگی آمادگی و آورانهفن درسی ریزیعدم برنامه و

 تربیت رشتۀ پژوهش و آموزش فرایند در اطالعات فناوری کارگیریهب موانع»پژوهشی با عنوان 

اند توضیح داده« کاتر یفرایند مدل اساس بر علمی هیأت یاعضا دیدگاه از علوم ورزشی و بدنی

 مدیران میان نظر اتفاق از: نبود عبارتند ترتیب به اطالعات فناوری کارگیریهب موانع ینترمهم که

 کاربرد زمینۀ در علمی هیأت یاعضا و اطالعات فناوری متخصصان و بدنی های تریبتدانشکده

 در اطالعات فناوری اتتأثیر به نسبت بلندمدت دید نبود و ضعیف ریزیبرنامه اطالعات، فناوری

 موانع»ر پژوهشی با عنوان د  Master farahani et al (2013) .است پژوهش و آموزش امر

موانع  اند کهتبیین کرده« یاددهی/یادگیری فرآیند در ارتباطات و فناوری اطالعات کارگیریبه
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 ساختاری، موانع آموزشی، موانع منابع انسانی و موانع امکانات و تجهیزات آموزشی از موانع استفاده

  بود.معلمان  نظر از ارتباطات و اطالعات فناوری از
اطالعات  فناوری کاربرد اصلی موانع شناسایی»با عنوان  Enayati et al (2011) پژوهش رد

 -تجهیزاتی انگیزشی، موانع که نشان دادند« آبادکتولعلی شهرستان متوسطۀ دورۀ در مدارس

 هایتوانایی اجتماعی، دسترسی، آموزشی، هایزیرساخت مالی، -انسانی، اقتصادی فرهنگی، فنی،

از موانع و  فناوری طراحی متخصصان کمبود و کاربران، فیلترینگ مزایای پرداخت ای،حرفه

در  Zamani et al (2011) های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس است.چالش

ت و ارتباطات در بین مدارس های پذیرش و کاربرد فناوری اطالعابررسی چالش»پژوهشی با عنوان 

ین رتمهمنشان دادند که بیشتر دبیران « شهر اصفهان بر اساس مدل موانع کاربرد فاوا متوسطۀ

اند. آنان عدم آموزش صحیح برای استفاده از موانع کاربرد فاوا را مربوط به موانع آموزشی دانسته

های مهم کاربرد فاوا در تدریس بیان کردند. عدم های ضمن خدمت را از چالشفاوا در کالس

 و عدم های تلفیق فاوا در برنامۀ درسی، عدم حمایت سازمانیبرنامه دیریت صحیح برای اجرایم

 پژوهش اند.وجود امکانات مالی و تجهیزات در مدارس به ترتیب از دیگر موانع کاربرد فاوا بوده

Nikolopoulou & Gialamas (2016)   موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات »با عنوان

کمبود بودجه، عدم دسترسی به  که انددریافته« برداشت معلمان یونانیدر مدارس متوسطه: 

فناوری اطالعات و ارتباطات در  جمله موانع عمدۀ، از آموزان در کالساینترنت و حجم زیاد دانش

ا ر عدم حمایت، عدم اعتماد به نفس و کمبود تجهیزات . به طور کلی سه مانع ه استمدارس بود

العات و موانع اجرای فناوری اط»در پژوهشی با عنوان  Elemam (2016) .انداستخراج کرده

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  که توضیح داده است« سودان ارتباطات در مدارس متوسطۀ

های استفاده از فناوری اطالعات و معلمان مدرسه هنوز مهارت استمتوسطه ضعیف  مدرسۀدر پنج 

های درس ندارند. عالوه بر این، عدم حمایت مالی، وجود ناکافی و ارتباطات را در کالس

ع پشتیبانی فنی ناکافی و کمبود وقت از موان های کامپیوتر، اتصال به اینترنت پایین،آزمایشگاه

موانع »با عنوان  Prasad et al (2015) مطالعۀ .استاجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس 

اند بیان کرده« انداز معلمدر مدارس متوسطه: چشم  (ICT) استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات

کمبود بودجه، عدم یکپارچگی فناوری اطالعات و ارتباطات و عدم اتصال به استفاده از فناوری  که

. همچنین نتایج تحلیل عاملی استین موانع ترمهماطالعات و ارتباطات در مدارس متوسطه از 

عدم حمایت، فقدان زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات و فقدان  ه است، سه عاملنشان داد

 Goktas .و باور به خود از موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس است انگیزه

http://link.springer.com/article/10.1007/s40692-015-0052-z#author-details-1
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et al (2013)  توانمندسازها و موانع استفاده از فناوری اطالعات و »در پژوهشی با عنوان نیز

افزار، کمبود و مواد اند که عدم وجود سختهنشان داد« ارتباطات در مدارس ابتدایی در ترکیه

افزار، عدم آموزش ضمن خدمت و عدم پشتیبانی فنی از های سختافزار مناسب، محدودیتنرم

 . ه استین موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی بودترمهم

 و ترینارزان ترین،ترین، سریعقوی عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده فواید

 که هستیم شاهد وجود این با نیست، پوشیده کسهیچ بر اطالعات به یابیدست راه ترینمطمئن

های خود کمتر از آن فعالیت در کشورهای دیگر به نسبت مراکز آموزشی کشور از جمله مدارس

 های کاربرد. بنابراین در این پژوهش، به دنبال هدف شناسایی موانع و چالشکنندمیاستفاده 

اصلی پژوهش حاضر این است که:  سؤالفناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ایران هستیم. لذا 

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ایران کدامند؟ و سهم هر یک موانع و چالش

کاربرد های و چالشموانع  تا است شده سعی پژوهش حاضر دراز این موانع به چه میزان است؟ 

ها تعیین شناسایی و سهم هریک از موانع و چالش رانیدر مدارس ا فناوری اطالعات و ارتباطات

  ت زیر پاسخ داده شود:سؤاالد و به شو

 های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ایران کدامند؟ موانع و چالش (1

عات و ارتباطات در مدارس ایران های کاربرد فناوری اطالسهم هر یک از موانع و چالش (2

 به چه میزان است؟

 پژوهش شناسیروش

 هایاز نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی )مصاحبه این پژوهش

عمیق و اکتشافی با انجام عمل پاالیش( انجام شد. در رویکرد کیفی، از روش هدفمند و برای 

گروه علوم تربیتی دانشگاه و مدیران ارشد و خبرگان  استاداناز مصاحبه با  نامهپرسشتدوین 

نفر استفاده شد. در رویکرد کمی، از روش توصیفی از نوع پیمایشی  20آموزش و پرورش به تعداد 

تشکیل  نفر 105968 تعداد به ایران مدارس مدیران ۀآماری بخش کمی را کلیّ  جامعۀاستفاده شد. 

به  ایخوشه – گیری تصادفینفر با روش نمونه 383اساس فرمول کوکران، تعداد  دهند که برمی

زی، شمالی، مرک ورت که ابتدا کل کشور به پنج خوشۀآماری انتخاب شدند. بدین ص عنوان نمونۀ

استان و در کل  2شرقی، غربی و جنوبی تقسیم شد، سپس به صورت تصادفی ساده از هر خوشه 

به صورت تصادفی ساده و با رعایت  از هر استان در نهایتنمونه انتخاب شدند. استان به عنوان  10

 (.1نفر انتخاب شدند )جدول  383نسبت جامعه به نمونه، تعداد 
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 آماری )مدیران مدارس ایران( . تعداد نمونۀ1ل جدو

نمونه 

 آماری

 مدیران

 خوشه
جمع 

 جنوب مرکز غرب شرق شمال کل

 مازندران گلستان استان
خراسان 

 رضوی

خراسان 

 جنوبی
 استان 10 بوشهر هرمزگان فارس اصفهان کردستان همدان

 38923 1608 3358 6847 5072 2870 2510 1806 8424 3982 2446 جامعه

 1 041/0 086/0 176/0 131/0 074/0 064/0 046/0 217/0 102/0 063/0 نسبت

 383 16 33 67 50 28 25 18 83 39 24 نمونه

محقق ساخته موانع و  نامۀپرسشها از روش میدانی استفاده شد. آوری دادهجهت جمع

موانع ساختاری، موانع » مؤلفه 14و  سؤال 75های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات با چالش

تجهیزات و مواد آموزشی، موانع مدیریتی، موانع خدمات  آموزشی، موانع منابع انسانی، موانع

 نینو در الگوی سیمعلمان برای تدر تیعدم ترب، معلمان یشناخت یعدم آمادگپشتیبانی معلمان، 

ی، موانع اقتصادی، موانع اجتماعی، موانع سازمانی و موانع فرهنگ، موانع انگیزشی، موانع سیتدر

 . ه استاستفاده شد« فردی

ها در اختیار نامهپرسشروایی صوری،  تأییدجهت  :3الف( روایی صوری؛ ابزار 2پایاییو  1روایی

د. به این ترتیب تغییراتی در نحوۀ نگارش، فن قرار گرفته و از آنان نظرخواهی ش استادانخبرگان و 

 (ب ها حذف شدند.نامهپرسشنیز از  سؤالبندی و ویرایش امالیی انجام پذیرفت و تعدادی جمله

پس از شناسایی و تعیین  وایی ابزار اقدامات زیر انجام شد؛روایی محت تأیید برای: 4روایی محتوایی

پژوهش و مصاحبه با خبرگان، پیشینه  مربوط به هر متغیر از طریق مطالعۀهای مؤلفهابعاد و 

ت و حااولیه تهیه و در اختیار خبرگان قرار گرفت، براساس نظرات اصالحی آنان اصال نامۀپرسش

راهنما و مشاور و با نظر خبرگان،  استادان. سپس با همکاری شدهای اولیه در ابزار ایجاد تعدیل

ظرات آنان صورت پذیرفت و در اصالحات ثانویه برای هر ابزار اعمال و تغییرات الزم براساس ن

راهنما و مشاور، اصالحات نهایی در خصوص هر ابزار انجام و به  استاداننهایی، تحت نظر  مرحلۀ

                                                           
1. Validity  

2. Reliability 

3. Face validity 

4. Content validity 
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گیری مدلی : مدل اندازه1قرار گرفت. ج( روایی سازه تأییداین ترتیب روایی محتوایی ابزار مورد 

کند و کار اصلی آن بررسی روایی سازه متغیرهای پنهان و سؤاالت را بررسی می است که رابطۀ

دست آمده ه داری ضرایب بلت تخمین ضرایب استاندارد و معنیدو حا گیری در. مدل اندازهاست

فاده آن نیز با است یو روایی همگرا متخصصان رسید تأییدروایی صوری و محتوایی ابزار به است. 

ها مؤلفه ۀبرای کلیّ AVEمحاسبه شد که مقادیر  (AVE)از ضرایب میانگین واریانس استخراجی 

 پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ و از ابزاری یسنجش پایا به منظور. همچنین است 5/0بزرگتر از 

محاسبه شد، لذا  7/0ها، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از شد که برای تمام مؤلفهاستفاده 

 (.2دارایی روایی و پایایی مناسب هستند )جدول  در ابزار استفاده شده

 ها  روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده .2جدول 

 AVE متغیرهای پنهان ردیف
آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

 895/0 858/0 634/0 ساختاری موانع 1

 956/0 945/0 785/0 آموزشی موانع 2

 947/0 936/0 666/0 انسانی منابع موانع 3

 941/0 926/0 698/0 آموزشی مواد و تجهیزات  موانع 4

 952/0 939/0 767/0 مدیریتی موانع 5

 955/0 938/0 843/0 معلمان پشتیبانی خدمات موانع 6

 887/0 847/0 567/0 معلمان شناختی آمادگی عدم 7

 الگوی در تدریس برای معلمان تربیت عدم 8

 تدریسنوین
557/0 801/0 863/0 

 967/0 949/0 908/0 انگیزشی موانع 9

 903/0 865/0 652/0 فرهنگی موانع 10

 965/0 946/0 902/0 اقتصادی موانع 11

 938/0 868/0 884/0  اجتماعی موانع 12

 922/0 901/0 627/0 سازمانی موانع 13

 916/0 893/0 612/0 فردی موانع 14

 

                                                           
1. Structures validity 
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اده ی با استفتأییدهای عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی ها از آزمونجهت تجزیه و تحلیل داده

، =%5گیری و خطای اندازه %95در سطح اطمینان  چوناستفاده شد.  20SPSSهای افزارنرماز 

های کاربرد کاربرد فناوری اطالعات و ( برای متغیرهای موانع و چالش163/0سطح معناداری )

تجزیه و تحلیل استنباطی  برایها نرمال است و محاسبه شد، لذا توزیع داده <05/0Sigارتباطات 

 های آماری پارامتریک مجاز است.ها، استفاده از آزمونداده

 هایافته

به  در مدارس ایران کدامند؟فناوری اطالعات و ارتباطات های کاربرد موانع و چالشسؤال یک: 

ای هموانع و چالش محقق ساخته نامۀپرسشگویی به این سؤال پژوهش از منظور بررسی و پاسخ

 هنامپرسشها استفاده شد. این کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار گردآوری داده

تجهیزات و مواد   در چهارده مؤلفه )موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع منابع انسانی، موانع

 عدم، علمانم یشناخت یعدم آمادگآموزشی، موانع مدیریتی، موانع خدمات پشتیبانی معلمان، 

 ی، موانعفرهنگ، موانع انگیزشی، موانع سیتدر نیدر الگوی نو سیمعلمان برای تدر تیترب

سؤال تدوین شد. در بخش بررسی  102اقتصادی، موانع اجتماعی، موانع سازمانی و موانع فردی( با 

، 50، 45، 44، 40، 37، 36، 32، 28، 26، 24، 23، 13، 12های شماره )ها سؤالتوصیفی داده

( به دلیل پایین بودن میانگین 95، 87، 86، 85، 79، 78، 75، 73، 70، 69، 65، 64، 63، 51

نهایی  نامۀپرسشحذف شدند و  نامهپرسشای از نمونهتک  tنشدن آزمون  تأییدمحاسبه شده و 

تحلیل عاملی اکتشافی سؤال از طریق  75ناوری اطالعات و ارتباطات با های کاربرد فموانع و چالش

تشخیص کفایت و شرایط  به منظور. استفاده شدها بندی آنها و رتبهبرای کشف ابعاد و مؤلفه

 الکین و بارتلت-مایر-های تناسب کایزرها برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، از آزمونالزم داده

برای اجرای تحلیل  7/0 شاخص کفایت متغیرها است و مقدار باالتر از KMO آمارۀاستفاده شد. 

است و  هاهای تشخیص مناسب بودن دادهنیز یکی از روش Bartlettعاملی مناسب است. آزمون 

 تههمبسکه یک مدل تحلیل عاملی مفید و دارای معنا باشد، الزم است که متغیرهای آن برای این

و  1H: اندها همبستهدادهبه این شرح است که  Bartlettباشند. لذا فرض آماری مربوط به آزمون 

 0H: ها ناهمبسته اندداده
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 Bartlettشاخص کفایت متغیرها( و آزمون )KMO  آمارۀنتایج  .3 جدول

و  KMO آمارۀ متغیر
Bartlett 

 آزمون نتیجۀ

نام عامل به دست آمده به 

درصد ترتیب اهمیت 

 واریانس

درصد 

واریانس 

 تبیین شده

ع 
وان

م
ش

چال
و 

ی 
ها

ت
طا

تبا
 ار

ت و
عا

طال
ی ا

ور
فنا

د 
ربر

کا
 

862/0= KMO 

000/0=sig 

 کفایت و تأیید

همبستگی 

 هاداده

 تدریس برای معلمان تربیت عدم

 تدریسنوین الگوی در

314/85 % 

 معلمان شناختی آمادگی عدم

 آموزشی مواد و تجهیزات  موانع

 مدیریتی موانع

 فرهنگی موانع

 اجتماعی موانع

 معلمان پشتیبانی خدمات موانع

 آموزشی موانع

 اقتصادی موانع

 انسانی منابع موانع

 انگیزشی موانع

 ساختاری موانع

 سازمانی موانع

 فردی موانع

چون ، α=5گیری %و خطای اندازه 95سطح اطمینان %در  (3)مطابق نتایج حاصل از جدول 

نشان داد که  Bartlettآزمون  محاسبه شد. همچنین نتیجۀ 7/0از  بیشتربرای  KMO مقدار آمارۀ

 تأییدلذا شواهد کافی برای  محاسبه شده است. Sig<05/0متغیرها  سطح معناداری برای همۀ

ها ادهد بنابراین. هستند همبستهها و داده شودمی تأییدفرض صفر مشاهده نشده و فرض تحقیق 

اجرای تحلیل عاملی اکتشافی دارند. درصد واریانس تبیین شده  برای را کفایت و همبستگی الزم

. دارندرا از تغییرات سؤاالت  % 314/85 قابلیت تبیین های استخراج شدهمؤلفهدهد که نشان می

 ها انجام شد. براساسبررسی تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی هر یک از مؤلفه

چهارده های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات دارای نتایج حاصل مشخص شد که موانع و چالش

تجهیزات و مواد آموزشی، موانع   مؤلفه )موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع منابع انسانی، موانع

ان معلم تیعدم ترب، معلمان یشناخت یعدم آمادگمدیریتی، موانع خدمات پشتیبانی معلمان، 

ی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگ، موانع انگیزشی، موانع سیتدر نیدر الگوی نو سیبرای تدر
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ین بار عاملی بیشتراست،  75تا  1های که شامل سؤالاجتماعی، موانع سازمانی و موانع فردی( 

است. بار عاملی اول  4مربوط به سؤال  696/0ترین بار عاملی و کم 29مربوط به سؤال  987/0

های تدریس( است که شامل سؤالنوین الگوی در تدریس برای معلمان تربیت )عدم مربوط به مؤلفۀ

 718/0ترین بار عاملی و کم 48به سؤال  785/0 رین بار عاملی این مؤلفه بیشت، در است 48تا  44

معلمان( است  شناختی آمادگی )عدم مؤلفۀبار عاملی دوم مربوط به   شود.مربوط می 46به سؤال 

و  39به سؤال  807/0 رین بار عاملی تدر این مؤلفه بیشاست.  43تا  38های که شامل سؤال

  )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی سوم مربوط به مربوط می 43به سؤال  689/0ترین بار عاملی کم

ین بار بیشتردر این مؤلفه  است؛ 27تا  21های آموزشی( است که شامل سؤال مواد و تجهیزات

شود. بار عاملی چهارم مربوط می 22به سؤال  694/0ترین بار عاملی و کم 25به سؤال  91/0عاملی

ین بیشتردر این مؤلفه  است؛ 33تا  28های مل سؤالمدیریتی( است که شا )موانع مؤلفۀمربوط به 

بار عاملی شود. مربوط می 28به سؤال  773/0ترین بار عاملی و کم 30به سؤال  92/0 بار عاملی

در این مؤلفه  .است 56تا  52های فرهنگی( است که شامل سؤال )موانع مؤلفۀپنجم مربوط به 

 شود.مربوط می 56به سؤال  718/0ترین بار عاملی و کم 54به سؤال  879/0 ین بار عاملیبیشتر

در . است 61و  60های اجتماعی( است که شامل سؤال )موانع مؤلفۀبار عاملی ششم مربوط به 

مربوط  60به سؤال  938/0عاملی  ترین بارو کم 61به سؤال  942/0 ین بار عاملیبیشتراین مؤلفه 

معلمان( است که شامل  پشتیبانی خدمات )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی هفتم مربوط به می

ترین بار و کم 34به سؤال  933/0ین بار عاملیبیشتر، در این مؤلفه است 37تا  34های سؤال

آموزشی( است  )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی هشتم مربوط به مربوط می 35به سؤال  89/0عاملی 

ترین و کم 10به سؤال  921/0ین بار عاملیبیشتردر این مؤلفه  .است 11تا  6های سؤال که شامل

اقتصادی( است  )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی نهم مربوط به مربوط می 8به سؤال  837/0بار عاملی 

و  58به سؤال  976/0 ین بار عاملی بیشتردر این مؤلفه  ؛است 59تا  57های که شامل سؤال

 شود. مربوط می 59به سؤال  93/0ترین بار عاملی کم

؛ است 20تا  12های انسانی( است که شامل سؤال منابع )موانع مؤلفۀبار عاملی دهم مربوط به 

 17به سؤال  696/0ترین بار عاملی و کم 15به سؤال  865/0 ین بار عاملیبیشتردر این مؤلفه 

 49های انگیزشی( است که شامل سؤال )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی یازدهم مربوط به مربوط می

به  931/0ترین بار عاملی و کم 50به سؤال  991/0ین بار عاملیبیشتردر این مؤلفه  .است 51تا 

که شامل  ساختاری( است )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی دوازدهم مربوط به مربوط می 49سؤال 

ترین بار عاملی و کم 5به سؤال  912/0 ین بار عاملیبیشتر، در این مؤلفه است 5تا  1های سؤال
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سازمانی( است که  )موانع مؤلفۀشود. بار عاملی سیزدهم مربوط به مربوط می 1به سؤال  671/0

ترین و کم 64به سؤال  808/0 ین بار عاملیبیشتر، در این مؤلفه است 68تا  62های شامل سؤال

فردی(  )موانع مؤلفۀشود. بارعاملی چهاردهم مربوط به مربوط می 67به سؤال  78/0بار عاملی 

و  69به سؤال  836/0 ین بار عاملیبیشتر، در این مؤلفه است 75تا  69های سؤالاست که شامل 

از تحلیل  لسؤادر ادامه، برای بررسی این شود. مربوط می 74به سؤال  671/0ترین بار عاملی کم

 ارائه شده است: (4)ی نیز استفاده شد که نتایج در جدولتأییدعاملی 

های کاربرد برای متغیر موانع و چالش یتأییدهای تحلیل عاملی نتایج حاصل از یافته .4جدول 

  05/0فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح معناداری 

 t-value مؤلفه متغیر
 ضریب 

 استاندارد
2R 

ع 
وان

م
ش

چال
و 

ت
طا

تبا
 ار

ت و
عا

طال
ی ا

ور
فنا

د 
ربر

کا
ی  

ها
 

 38/0 618/0 371/16 ساختاری موانع

 442/0 666/0 656/20 آموزشی موانع

 426/0 654/0 026/16 انسانی منابع موانع

 541/0 736/0 679/23 آموزشی مواد و تجهیزات  موانع

 508/0 714/0 005/23 مدیریتی موانع

 47/0 686/0 868/20 معلمان پشتیبانی خدمات موانع

 542/0 737/0 761/23 معلمان شناختی آمادگی عدم

 تدریس برای معلمان تربیت عدم

 تدریسنوین درالگوی
585/23 742/0 55/0 

 401/0 635/0 304/18 انگیزشی موانع

 5/0 708/0 041/22 فرهنگی موانع

 439/0 664/0 675/20 اقتصادی موانع

 478/0 692/0 439/22 اجتماعی موانع

 339/0 583/0 505/21 سازمانی موانع

 332/0 578/0 67/21 فردی موانع

در سطح اطمینان دهند که: الف( نشان می (4) ی مندرج در جدولتأییدنتایج تحلیل عاملی 

 اطالعات و ارتباطاتهای کاربرد فناوری های موانع و چالشبرای تمام مؤلفه t-valueمقادیر  %99
متوسط به باال  ،هامؤلفه تمامبرای   2Rقرار دارند. همچنین مقادیر ( -58/2،  58/2) در خارج بازۀ
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استاندارد و باالترین ضریب  است 5/0بر اساس ضریب استاندارد بار عاملی برای هر مؤلفه باالتر از  و

ترین نوین تدریس و پایین الگوی در تدریس برای معلمان تربیت عدم ( مربوط به مؤلفۀ742/0)

های کاربرد لذا بین موانع و چالش فردی است. موانع ( مربوط به مؤلفۀ578/0استاندارد )ضریب 

براساس نتایج حاصل از ب(  مثبت و معناداری وجود دارد. هایش رابطۀفناوری اطالعات با مؤلفه

های کاربرد فناوری اطالعات و ع و چالشموان ،یتأییدتحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی 

  )موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع منابع انسانی، موانع ارتباطات دارای چهارده مؤلفه

 یشناخت یعدم آمادگتجهیزات و مواد آموزشی، موانع مدیریتی، موانع خدمات پشتیبانی معلمان، 

ی، رهنگف، موانع انگیزشی، موانع سیتدر نیدر الگوی نو سیمعلمان برای تدر تیعدم ترب، معلمان

 .استموانع اقتصادی، موانع اجتماعی، موانع سازمانی و موانع فردی( 

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ایران سؤال دو: سهم هر یک از موانع و چالش

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بندی موانع و چالشبندی و رتبهسهم به چه میزان است؟

 .است (5)ها به شرح جدول بر حسب میزان بار عاملی هر یک از مؤلفه
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های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بر حسب بندی موانع و چالشبندی و رتبهسهم .5 جدول

 میزان بار عاملی

 رتبه بار عاملی هامؤلفه ردیف

 12 618/0 ساختاری موانع 1

 8 666/0 آموزشی موانع 2

 10 654/0 انسانی منابع موانع 3

 3 736/0 آموزشی مواد و تجهیزات  موانع 4

 4 714/0 مدیریتی موانع 5

 7 686/0 معلمان پشتیبانی خدمات موانع 6

 2 737/0 معلمان شناختی آمادگی عدم 7

 الگوی در تدریس برای معلمان تربیت عدم 8

 تدریسنوین
742/0 1 

 11 635/0 انگیزشی موانع 9

 5 708/0 فرهنگی موانع 10

 9 664/0 اقتصادی موانع 11

 6 692/0 اجتماعی موانع 12

 13 583/0 سازمانی موانع 13

 14 578/0 فردی موانع 14

های کاربرد های موانع و چالشمؤلفه تماممشخص شد که  (5) براساس نتایج حاصل از جدول

ها بر موانع و مؤلفه همۀ تأثیرلذا  هستند. 5/0دارای بار عاملی باالی  اطالعات و ارتباطاتفناوری 

ی هاهای موانع و چالشمؤلفهشود. از میان می تأییدهای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات چالش

تدریس نوین الگوی در تدریس برای معلمان تربیت عدم مؤلفۀکاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، 

ترین دارای کم 578/0فردی با بار عاملی  موانع مؤلفۀو  بیشتردارای سهم  742/0با بار عاملی 

 در رتبۀ 737/0علمان با بار عاملی م شناختی آمادگی عدم مؤلفۀسهم است. همچنین به ترتیب، 

مدیریتی با بار  موانع ؤلفۀم، 3 رتبۀ 736/0آموزشی با بار عاملی  مواد و تجهیزات  موانع مؤلفۀ، 2

تماعی اج موانع مؤلفۀ، 5 رتبۀ 708/0املی فرهنگی دارای بار ع موانع مؤلفۀ، 4 رتبۀ 714/0عاملی 

 در رتبۀ 686/0علمان با بار عاملی م پشتیبانی خدمات موانع مؤلفۀ، 6 در رتبۀ 692/0با بار عاملی 

 664/0تصادی با بار عاملی اق موانع مؤلفۀو  8در رتبۀ  666/0وزشی با بار عاملی آم موانع مؤلفۀ، 7

گیزشی با بار ان موانع مؤلفۀ، 10 در رتبۀ 654/0ی با بار عاملی انسان منابع موانع مؤلفۀ، 9 در رتبۀ
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 موانع مؤلفۀو  12 در رتبۀ 618/0ختاری با بار عاملی سا موانع مؤلفۀ، 11 در رتبۀ 635/0عاملی 

 قرار دارند. 13 رتبۀدر  583/0زمانی با بار عاملی سا

 گیریبحث و نتیجه

های درس است آموزش و یادگیری در کالس مهم از مرحلۀ یک جزء اطالعات و ارتباطات فناوری

(Irfan & fenk, 2014)در پاسخ قدرتمند ابزاری عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری واقع . در 

 هایبه پایگاه یابیدست امکان کردن فراهم با و گرفته قرار استفاده مورد آموزشی هایچالش به

 به توجه است. با کرده ایجاد آموزشی دنیای در را ایتازه هایافق مکانی، و زمان هر در اطالعاتی

 سزایی به تأثیر آموزش به دسترسی وسعت و هزینه کیفیت، بر اطالعات و ارتباطات فناوری کهاین

 ورود رفت. با وجود کشور پرورش و آموزش در آن از مطلوب سراغ استفادۀ به باید لذا دارد،

 ضمن هایدوره و آموزشی هایکارگاه و برگزاری آموزشی نظام به ارتباطات و اطالعات فناوری

 از استفاده چرا که شودپرسش مطرح می این آموزش و پرورش، معلمان و کارکنان برای خدمت

 وضع دارای یا و رودپیش می کندی به یادگیری تدریس و فرایند در آموزشی نوین هایفناوری

 بیان آن کاربرد برای که منافعی و حوزه این در هاگذاریسرمایه حجم نیست. با وجود مناسبی

است.  بخش نبودهرضایت چندان فناوریاین  کاربرد موفقیت دهند میزانمی نشان شواهد شده،

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در موانع و چالشبنابراین در این پژوهش، شناسایی 

 .ی شدمدارس ایران بررس

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات دارای موانع و چالش نتایج این پژوهش نشان داد که

تجهیزات و مواد   )موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع منابع انسانی، موانع چهارده مؤلفه

 عدم، معلمان یشناخت یعدم آمادگآموزشی، موانع مدیریتی، موانع خدمات پشتیبانی معلمان، 

 ی، موانعفرهنگ، موانع انگیزشی، موانع سیتدر نیدر الگوی نو سیمعلمان برای تدر تیترب

 هایوهش. این یافته با نتایج پژاستاقتصادی، موانع اجتماعی، موانع سازمانی و موانع فردی( 
(Azizi et al, 2020) ،(Norozi & Eghlim Arkani, 2016)، (Farajollahi et al, 2013)، 

(Master farahani et al, 2013)، (Enayati et al, 2011،) (Zamani et al, 2011)، 

(Gialamas & Nikolopoulou, 2016) ،(Elemam, 2016)، (Prasad et al, 2015) ،

Mahdiun et al, 2017)) ،Adac, 2019))  یموانع ساختار یزشی،موانع انگکه نشان دادند – 

آموزشی، عدم  هایو دوره هاکالس در رایانه، عدم شرکت و اینترنت کار با سازمانی، عدم تجربۀ

 ،موانع مدیریتی، موانع اقتصادی، موانع انسانی ،موانع فنیدانشجویان به زبان انگلیسی،  تسلط

موانع  مالی، -اقتصادیمشکالت  آموزشی، -سازمانی، مشکالت فرهنگی ، مشکالتموانع فرهنگی

http://link.springer.com/article/10.1007/s40692-015-0052-z#author-details-1
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 فیزیکی، زیرساخت ، ضعفها و تجهیزات و امکانات فنیزیرساختموانع انسانی، موانع انگیزشی، 

 عدم معلمان، شناختی آمادگی عدم پشتیبانی معلمان، خدمات ضعف مدیریتی، زیرساخت ضعف

آموزشی، موانع منابع تدریس، موانع ساختاری، موانع  نوین الگوی در تدریس برای معلمان تربیت

انسانی،  فرهنگی، موانع فنی، موانع -تجهیزاتی انسانی و موانع امکانات و تجهیزات آموزشی، موانع

اجتماعی، عدم حمایت، عدم اعتماد به  آموزشی، موانع هایزیرساخت موانع مالی، -اقتصادی موانع

رد های کارباز موانع و چالشی ناکافی نفس، کمبود تجهیزات، عدم حمایت مالی و پشتیبانی فنّ

 فناوری اطالعات و ارتباطات هستند، در یک راستا قرار دارد.

 ایبر معلمان تربیت عدم مؤلفۀهای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، موانع و چالشاز میان 

فردی دارای کمترین سهم  موانع تدریس دارای بیشترین سهم و مؤلفۀنوین الگوی در تدریس

 آموزشی، موانع مواد و تجهیزات معلمان، موانع شناختی آمادگی های عدم. همچنین مؤلفهاست

 عآموزشی، موان معلمان، موانع پشتیبانی خدمات اجتماعی، موانع فرهنگی، موانع مدیریتی، موانع

 تبۀرسازمانی به ترتیب در  ساختاری و موانع انگیزشی، موانع انسانی، موانع منابع اقتصادی، موانع

 جادیا راتییدر برابر تغ مقاومت توان گفت کهدوم تا سیزدهم قرار دارند. در تبیین این یافته می

 یناهماهنگ ۀجیدر نت یآموزش منظمی ابیاجرا و ارزش ،یضعف طراح ،سیهای تدرشده در روش

 انمعلمدر  یکاف ۀزیانگ ی، نبودسنتۀ ویبه ش در کالس درس معلمان آموزشی، درس هایبرنامه

های نوین تدریس و فناوری اطالعات و ارتباطات، عدم آشنایی معلمان با روشبرای استفاده از 

 اعتماد ، عدمدروس و کمبود وقت ادیطرح درس مناسب، حجم ز ۀیته برایفرصت الزم  نداشتن

و  تدریس فرایند در اطالعات و ارتباطاتفناوری  گیریبهره از مانع انگیزه فقدان ونفس  به

آموزان که در یادگیری دانش استین وظایف معلمان ترمهمشود؛ چرا که تدریس از می یادگیری

شود که موانع و والن و مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد میلذا به مسؤنقش مهمی دارد. 

 دکننامکان برطرف حد  های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس را شناسایی و تاچالش

 در مدارس و در نتیجه رشد تا از این طریق بتوانند موجب کاربرد بهتر فناوری اطالعات و ارتباطات

علمی کشور شوند. مشابه این پژوهش با طرح پژوهشی متفاوت و همچنین استفاده از  و توسعۀ

ده آماری یا جوامع آماری مشابه تکرار شود. برای کار در آین بزارهای متفاوت روی همین جامعۀا

های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس در نظر داریم که مدلی برای موانع و چالش

 ایران ارائه دهیم.

توان ها مینآ ۀودند که از جملهایی روبرو بدر انجام پژوهش حاضر با محدودیت پژوهشگران

آماری که به مدیران مدارس ایران محدود شده است. مشکل برقراری  کردن جامعۀموارد محدود به 

یین زمان الزم برای انجام دانشگاه و مدیران آموزش و پرورش و تع استادانارتباط با برخی از 
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. در پایان کرداشاره  هاو پاسخ به آن هاسؤال ۀر مطالعها ددقت پایین برخی از آزمودنی مصاحبه و

والن آموزش و به مدیران و مسؤگانه های چهاردهمؤلفههای پژوهش بر اساس با توجه به یافته

 اطالعاتی هایفناوری از استفاده برای الزم را هایشود که زیرساختپرورش کشور پیشنهاد می

کافی در  ی کامپیوتری به اندازۀافزارسختامکانات  و معلمان ارتباطاتی در کالس درس برای و

دارس و... را برای م . امکانات و تجهیزات جانبی کامپیوتر از قبیل اسکنر، پرینترشودمدارس فراهم 

های الزم خود را به امر تهیه و تجهیز ملزومات و زیرساخت . مدارس بخشی از بودجۀایجاد کنند

های نوین تکنولوژیکی کامپیوتری اختصاص دهند. مدیران مدارس، معلمان را به استفاده از روش

العات و دهی فناوری اط. دانش و مهارت مدیران را در سازمانکننددر مدارس تشویق و حمایت 

اطالعات  یفناور صحیح از  استفادۀ به آموزان راها، دانشخانوادهدهند.  ارتباطات در مدارس ارتقا

و ارتباطات در مدارس استقبال کارگیری فناوری اطالعات هاز ب وتشویق  ،در یادگیری و ارتباطات

های آموزشی برای معلمان به منظور آشنایی با ن آموزش و پرورش، دورهمسؤوال. مدیران و کنند

ین های نوفناوریمعلمان برای استفاده از در  یکافۀ زیانگ. کنندالگوهای نوین تدریس برگزار 

 و دانش به معلمان استخدام زمینۀ در ن آموزش و پرورشمسؤوال. مدیران و شودآموزشی ایجاد 

معلمانی را استخدام  ؛ همچنینکنندویژه  توجه هاآن ارتباطات و فناوری اطالعات هایمهارت

 و یافزارسختزمینۀ  در که آشنایی کافی با زبان انگلیسی داشته باشند. متخصصانی کنند

 برای هاییای ارائه دهند. انجمنتا به معلمان خدمات مشاوره کنندمدارس استخدام  در یافزارنرم

های ضمن خدمت . کالسشود ایجاد مدارس در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفادۀ حمایت

تفاده اس های فشرده در زمینۀ. لوحکنندبرگزار  استفاده از آن وبا رایانه  معلمان آشناییبه منظور 

 نارهاییها و سمکنفرانس ها،شیهمااز فناوری اطالعات و ارتباطات در اختیار معلمان قرار دهند. 

 گذاشتن کنار درشود. معلمان فناوری اطالعات و ارتباطات برای معلمان برگزار مرتبط با آموزشی 

معلمان العات و مهارت اط شوند.جدید تشویق  و های نوروش اجرای در همراهی و سنتی هایروش

 های آموزشی ارتقا دهند.کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات از طریق برگزاری دورهرا در به
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