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 چکیده
 قطعم معلمان دیدگاه از ارتباطات و طالعاتا وریفنا اساسی کاربرد هایچالش بررسی پژوهش این از هدف

. است ییابو از نوع زمینه -توصیفی آن انجام روش و کاربردی هدف نظر از تحقیق این. باشد می ابتدایی
 94-99تحصیلی سال در تهران شهر دو ناحیه ابتدایی مقطع معلمان کلیه تحقیق این در مطالعه مورد جامعه

 ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 265 تعداد هدفمند، گیرینمونه روش با هاآن میان از که باشندمی
 و استادان نظر از روایی تعیین منظور به. بود سوال 44 شامل ساختهمحقق پرسشنامه هاداده گردآوری
 از استفاده اب و کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه پایایی میزان. گردید استفاده پرورش و آموزش کارشناسان

 لتحلی روش از هاچالش شناسایی و هاداده تحلیل و تجزیه جهت. گردید تعیین 92/4 معادل  spss افزارنرم
ی در حوزه ابتدایی مدارس فراروی هایچالش که دهدمی نشان تحقیق هاییافته .شد استفاده اکتشافی عاملی

 -انگیزشی ضعف فرهنگی، ضعف فنی، – تجهیزاتی ضعف شامل:  ارتباطات و اطالعات فناوریکاربرد 
ابراین بن .باشدمی اقتصادی و مالی ضعف و ریزیبرنامه و مدیریتی هایزیرساخت ضعف معلمان، آموزشی

 مدارس ابتدایی باید با سیاستگذاری مناسب با این چالش ها مقابله کنند . 

 ها.چالش ارتباطات، و اطالعات وریفنا هوشمند،مدارس ابتدایی،  آموزش :کلیدی واژگان

 مقدمه

ی گرایی در آموزش و پرورش، توسعهای شناختی به ویژه رویکرد سازندههبا کاربرد نظریه
اهمیت بیشتری یافت. با گسترش فناوری اطالعات و  روزبههای یادگیری روزمحیط

یادگیری  ای وگوناگونی نظیر یادگیری شبکههای وری یادگیری با رویکرد، فنا9ارتباطات
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 های آموزشی باز کرد و به بهبود آن کمک کرددر محیط مشارکتی به سرعت جای خود را
 (. 2442 ،1سانتروک)

ی اره دارد و بیشتر از هر چیز جنبهی فناوری در ظاهر به یک بعد سخت افزاری اشواژه
فراتر از ابزار و وسایل است و از سوی  شود، اما این واژه چیزیابزاری آن نمایان می

ایان ای آن را برای ما بهتر نممتخصصان تعریف گوناگونی از آن نیز ارائه شده است که معن
کند: می گونه توصیففرمهینی در فرهنگ توصیفی علوم تربیتی فناوری را اینسازد. می

 مورد در ویژهبه چیزی، پردازش و ساخت پرورش، به مربوط هایروش دانش فناوری
همچنین (. 1932 فرمهینی،) است آالتماشین و وسایل ابزار، کاربرد و ساخت چگونگی
 تهیافسازمان دانش منابع یهمه مندنظام کاربرد را فناوری( 1926) رضوی از نقل به 2سولومون

ی اطالعاتهای ه در طی زمان و با پیدایش فناوریاین واژ. داندمی( هنر و علوم ادبیات، مانند)
در محافل علمی از آن یاد  با آن تلفیق شده و تحت عنوان فناوری اطالعات و ارتباطات

ای است که جهت رشته(، یک تخصص میانICTفناوری اطالعات و ارتباطات )شود. می
آن  انحصار ایجاد امکان ارتباط از راه دور، دسترسی به اطالعات و جلوگیری از انباشت و

بار از  ی فناوری اطالعات اولینواژه (.1929 )به نقل از شریفی، گیردمورد استفاده قرار می
ها گیرینقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمبه منظور بیان  1952در سال  9سوی لیویت و وایزلز

 اطالعات فناوری (.1929زاده، )صرافی ها به کار گرفته شدو پردازش اطالعات در سازمان
 طالعاتا ذخیره و انتقال شکل، تغییر جهت مناسب هایتکنولوژی کاربرد» از است عبارت

( فاوا) ارتباطات و عاتاطال فناوری .(2449 ،4بارکی و تیتا)« گیریتصمیم و مسائل حل برای
 از یکی ثابهم به فاوا: استشده برگزیده زیر تعریف آنان بین از که دارد گوناگونی تعاریف

پردازش  و ذخیره سازماندهی، گردآوری، توانایی بشر، ساخته هایفناوری جدیدترین
 ایابزاره از استفاده با امر این و دارد عددی و نوشتاری هایمتن و صوت قالب در را عاتاطال

  (.1924زوارکی،  زارعی) شودمی محقق مخابراتی هایسیستم کارگیریبه و ایرایانه
آن  های مختلفی که ازویژه رایانه و شبکه با قابلیتبه ارتباطاتفناوری اطالعات و 

ها در ت. این اثرگذاری نه تنباشد در خدمت تدریس و یادگیری قرار گرفته اسبرخوردار می
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ناوری اطالعات و های ویژه نیز به تایید رسیده است. فهای عادی بلکه در کالسکالس
مللی را در الهای محلی، ملی و بینی بر رایانه، شبکههای مبتنای از فناوریارتباطات مجموعه

 کندباط و تعامل نقش مهمی را ایفا میگیرد که در تبادل اطالعات و برقراری ارتبر می
 فناوری از استفاده(. 1991، ترجمه زارعی زوارکی و جعفرخانی، 2444)فلورین و هگرتی، 

 موزان،آدانش فعاالنه درگیرسازی ی،یادگیر محیط سازیغنی به آموزشی نوآوری عنوان به
 نابعم سازیغنی و جویانهمشارکت و تعاملی یادگیری فراشناختی، رویکردهای تسهیل

. کندیم برطرف را سخنرانی مانند سنتی تدریس هایروش معایب و کندمی کمک یادگیری
 ندک ترهمگانی را آموزش و ببرد بین از را مکانی و زمانی هایمحدودیت تواندمی فناوری

 .(1923 خواه،حسینی)
 اصوأل و بپردازیم سازمان رتغیی به چگونه آموزدمی ما به ارتباطات و اطالعات فناوری

 با تقابل در انیمبتو تا بیافرینیم نوآوری هاسازمان سایر با رقابت و محیط با ارتباط در چگونه
استفاده از  .(2442، 1و وادمانیلوین ) باشیم داشته هوشمندانه اقدامی نوین، هایسازمان

ری، های یادگیتربیت منجر به کاهش محدودیت لیم وفناوری اطالعات و ارتباطات در تع
ها، تربیت نیروهای انسانی متناسب باعصر دانش و اطالعات،کارآیی و تقویت برابری فرصت

این  وگردد می های جدید تدریس در مربیانمهارتدر آموزش و پرورش،کسب ری وبهره
 اساسی سوال امروزه(. 2442 ،2جانلیتل) فناوری باشندمثبت های پیامد تواند جزءتحوالت می

 استفاده یستدر فرایند در کمکی هایفناوری از که نیست این کشورها کلیه آموزشی نظام در
 فناوری توانیمیم چگونه که است آن بنیادی و کلیدی سوال بلکه نگیریم، بهره آن از یا کنیم

 کمک آن یتکیف و کمیت به تا سازیم رچهایکپ ایگونهبه یادگیری و تدریس فرایند اب را
سب د متناسازی بایاین تلفیق و یکپارچه(. 1992 راد،مومنی و تبارقاسم زوارکی، زارعی) کند

 های کاربردی آن باشد. ای فرد، جامعه و موسسات و سازمانهبا نیاز
 احساس ههم از بیش باشد جامعه و فرد نیازهای با متناسب که تربیتی و تعلیم اهمیت

 انسانی یروین متقاضی است خورده پیوند هم به اطالعاتی هایشبکه با که دنیایی زیرا شود؛می
 وریهرهب و پیشرفت خالقیت، برای ابزاری عنوان به فناوری این از چگونه بداند که است

 فناوری یگسترده دانش به توجه مدارس، و مراکز اهداف تحقق ینماید. الزمه استفاده
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 .است دسترس در غنی هایفناوری و امکانات تمام از گیریبهره و امروز ارتباطی و اطالعاتی
 در اطاتارتب و اطالعات فناوری به دسترسی که دارند عقیده عمدتا آموزشی گذارانسیاست
 تصاداق در رقابت به را افراد ماهر، کار نیروی یک ایجاد طریق از تواندمی پرورش و آموزش

فناوری اطالعات و (. 2414 یونسکو، گزارش)کند کمک اجتماعی تحرک تسهیل و جهانی
به . است شسازی کل نظام آموزش و پرورارتباطات در حال ایجاد تغییر شکل و دگرگون

ری از گیهرهتواند در میزان موفقیت مدارس در بیکی از مهمترین عواملی که می طور مسلم
ها در اعتماد به نفس معلمان و گرایش آنفناوری اطالعات و ارتباطات تاثیرگذار باشد، 

آموزش  (.1999 )زارعی زوارکی و مرادی، استفاده از این فناوری در کالس درس است
آموزشی  یپرورش بیشترین تاثیر را در آیندههای آموزش و به عنوان یکی از حوزهابتدایی 

های ادها و استعدساز بروز تواناییو همچنین زمینه اردهای تحصیلی فراگیران دموفقیتو 
وری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل و از این رو باید کاربرد فناباشد آنان می

های خاص شی در این مقطع با توجه به ویژگیی نظام آموزکنندهضروری و تسهیل
العات وری اطتوجه واقع شود. کاربرد صحیح فنا بیش از پیش مورد آموزان این مقطعدانش

ر ساز پیشرفت و کاربرد بهتر این مساله در مقاطع دیگتواند زمینهو ارتباطات در این مقطع می
اما با وجود مزایای بسیار زیادی که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات  تحصیلی نیز باشد.

ری دستاورد جدید بشگیری از امکانات این یری دارد، در راه بهرهدر فرایند تدریس و یادگ
کنندگان آن به ویژه مدارس بوده است. این مشکل در بر سر راه استفاده همواره موانعی

 سازد. فته بیشتر خود را نمایان مییاکشورهای کمتر توسعه
ه هر تغییر به مثابهای جدید ات نشان داده است که ورود فناوریبسیاری از تحقیقی نتیجه

( نیز نشان داد که از 1925) ی تحقیق شهبازنتیجهدیگر با مقاومت و موانعی روبرو است. 
دیدگاه دبیران و مدیران، عدم تسلط به زبان انگلیسی، عدم تلفیق رایانه با محتوای برنامه 

در مدارس متوسطه  ای معلمان از مهمترین موانع کاربرد فاوادرسی و ضعف در دانش رایانه
( در تحقیقی با عنوان بررسی نظرات 1923باشد. پورآتشی و مختارنیا )شهر اصفهان می

اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پیرامون موانع استفاده 
از فناوری اطالعات، عدم آشنایی کافی جهت کار با رایانه، نداشتن کامپیوتر شخصی، عدم 

لط کافی به زبان انگلیسی را به ترتیب از موانع مهم استفاده از فناوری اطالعات ذکر تس
 فیقتل مشکالت بررسی عنوان تحت تحقیقی در( 1994) همکاران و دوست رحیمیاند. کرده
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 موانع برخی که رسیدند نتیجه این به مدارس درسی برنامه در ارتباطات و اطالعات فناوری
. دارند درسی رنامهب در ارتباطات و اطالعات فناوری تلفیق عدم بر بیشتری تاثیر دبیران نظر از

 استفاده یزمینه در افراد مهارت و توانایی بین منفی همبستگی داد نشان تحقیق نتیجه همچنین
 هانآ نظر از درسی برنامه در هافناوری این تلفیق موانع و ارتباطات و اطالعات فناوری از

( در تحقیقی با عنوان شناسایی موانع 1994) همچنین عنایتی، ضامنی و زنگانه. دارد وجود
لی کتول موانع اص آبادآوری اطالعات در مدارس متوسطه شهرستان علیاصلی کاربرد فن

، فنی، فرهنگی، انسانی -استفاده از فناوری را تحت عنوان موانع انگیزشی، تجهیزاتی
ای، های حرفهی، دسترسی، اجتماعی، تواناییهای آموزشمالی، زیرساخت -اقتصادی

 اند.پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ و کمبود متخصصان طراحی فناوری ذکر کرده
گیری از ( در تحقیقی تحت عنوان بررسی موانع بهره1992) کیا و عباسیاللهی، معینیفرج

ستان گاه دبیران ناحیه دو اآوری اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس و یادگیری از دیدفن
گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات را در شش عامل ضعف زیرساخت قم موانع بهره

فیزیکی، ضعف زیرساخت مدیریتی، ضعف خدمات پشتیبانی معلمان، عدم آمادگی شناختی 
رسی ریزی دمعلمان، عدم تربیت معلمان برای تدریس در الگوی نوین تدریس و عدم برنامه

اکی تحقیقات خارجی هم ح بررسی پیشینه اند.ذکر کرده ورانه و آمادگی فناوری معلمانفنا
 زشیآمو ارتباطات و فناوری موسسه از هایی مشابه تحقیقات داخلی است. جونزاز یافته

 را ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده هایمحدودیت و موانع 2444 سال در 1انگلستان
 از ستفادها مزایای به نسبت آگاهی و بینش نداشتن: است کرده بیان گونهاین معلمان نظر از

 و عتمادا فقدان منابع، به دسترسی فقدان افزار،سخت فقدان ارتباطات، و اطالعات فناوری
( موانع کاربرد 2445)9والدز .(2444 ،2جونز...)و کامپیوتر از استفاده در معلمان اضطراب

یادگیری در کالس درس را دانش ناکافی معلمان، کیفیت پایین فناوری در فرایند یاددهی و 
اط ضعیف های گوناگون و ارتبود فیلترهای زیاد دسترسی به سایتدسترسی به اینترنت، وج

 ( در تحقیقی در مورد شناسایی2446) و همکاران 4کند. توترتکالیف درسی با فاوا بیان می
عامل را بر استفاده  6ای در مدارس آموزش حرفههای نوین عوامل موثر بر استفاده از رسانه
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ها در مدارس موثر دانستند که این عوامل عبارتند از: سبک تدریس از این رسانه
گرایانه معلم، تمایل به همکاری، تمایل به تغییر، کمبود فناوری اطالعات و ارتباطات ارساخت

باطات. ده از فناوری اطالعات و ارتبه طور شایسته، کمبود وقت و عدم اعتماد به نفس در استفا
دیدگاه معلمان و  ( موانع تلفیق فاوا در مدارس را با توجه به2446) 1همچنین توپراکسی

ه گونه شناسایی کرد: موانع مادی، کمبود ارایی ابتدایی و متوسطه ترکیه، اینمدیران در دوره
ت العاها، اطکمبود تعداد رایانهی فاوا، مبود آموزش کارکنان مدرسه دربارهخدمات فنی وک

. درنت افزارهای آموزشیقدیمی یا کند بودن روند ارایه اطالعات به سیستم فاوا و کمبود نرم
( در تحقیقی مانع اصلی را، عدم همکاری کادر مدیریتی در استفاده از 2443) 2و ملیسن

  د.انبرنامه درسی مدرسه شناسایی کرده فناوری اطالعات و ارتباطات در
 است رسیده انجام به 2449 سال در که فراتحلیلی مقاله در آمده بدست هاییافته

 در اواف تلفیق و سازییکپارچه به زیادی تمایل معلمان که بود مطلب آن یدهندهنشان
 و اصلی موانع. هستند روبرو شماریبی موانع و مشکالت با راه این در ولی دارند آموزش

 بودند منابع به دسترسی عدم و صالحیت عدم نفس، به اعتماد نداشتن شامل عمده
 طاتاارتب و اطالعات فناوری نقش بررسی به( 2414) گنجالز و سانجرا (.2449 ،9بینگیملس)

 گسترش که دادند نشان و پرداخته متوسطه و ابتدایی مدارس در یادگیری فرایند بهبود در
 العاتاط فناوری سهم و است یادگیری و آموزش فرایند نفع به آموزش، در اطالعات فناوری

 حسوبم نوآوری عنوان به فناوری و باالست مدارس در یادگیری و تدریس فرایند بهبود در
 وسازین به تنها نه مدرسه، یک اطالعات فناوری سطح باالترین به رسیدن برای و شودمی

 .است نیاز ممعل نقش همچنین و تدریس هایمدل در تغییر ایجاد به بلکه تکنولوژیکی، ابزار
 اوریفن از استفاده راه سر متعددی موانع که دهدمی نشان شده انجام هایپژوهش بررسی

 این از .است آن کاربرد هایزمینه و موقعیت تاثیرتحت داردکه وجود ارتباطات و اطالعات
 باطاتارت و اطالعات وریفنا کاربرد در موجود موانع بررسی به تا دارد سعی تحقیق این رو
این سوال  به یگویپاسخ دنبال به تحقیق این بنابراین. بپردازد تهران شهر ابتدایی مدارس در

 شهر داییابت مدارس در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد اصلی موانعباشد که: اساسی می
 کدامند؟ تهران

                                                           
1. Toprakci 

2. Drent & Meeliseen 

3. Bingimlas 
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  پژوهش روش

 این آماری جامعه. است کاربردی هدف حیث از و یابیزمینه نوع از و توصیفی پژوهش این
 تشکیل باشدمی نفر 255 هاآن تعداد که تهران دو منطقه ابتدایی مقطع معلمان کلیه از تحقیق

گیری به صورت نمونه نفر 265 تعداد کرجسی و مورگانجدول از  استفاده با. است شده
 بود هساخت محقق یپرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان به هدفمند

 براساس سپس ت،گرف قرار بررسی مورد تحقیق پیشینه و ادبیات ابتدا ، آن تدوین منظور به که
 مشخص ارتباطات و اطالعات وریفنا کاربرد موانع عنوان به مولفه 44 شده انجام مطالعات

 توسط کورمذ پرسشنامه .گردید طراحی لیکرتی ایگزینه پنج طیف در ایپرسشنامه و شد
 و ریصو روایی نهایی، اصالح از پس و گرفت قرار بررسی مورد مربوطه حوزه متخصصان

 آلفای روش از پرسشنامه پایایی میزان سنجش برای. گردید واقع تایید مورد آن محتوایی
 هاآزمودنی میان آزمایشی صورتبه پرسشنامه 94ابتدا که ترتیب بدین. شد استفاده کرونباخ

 نشان که آمد بدست 92/4 عدد و گردید محاسبه کرونباخ آلفای ضریب سپس و توزیع
های این پژوهش با استفاده از روش داده. است برخودار الزم پایایی از تحقیق ابزار دهدمی

اده از آزمون فها برای تحلیل با استفی تحلیل گردید. مناسب بودن دادهاکتشا تحلیل عاملی
اد که همبستگی ( نشان د23/4) شد. مقدار ضریب محاسبه شدهبررسی کایزر مایر اوکلین 
( آزمون X2دو)تحلیل عاملی مناسب است. همچنین میزان خیها برای موجود در بین داده

همبسته نا ی با متغیرهایاجامعه لق بهبارتلت نشان دادکه ماتریس همبستگی مشاهده شده، متع
 استفاده از تحلیل عاملی تحلیل کرد.ها را با توان داده، بنابراین، مینیستند

  ی پژوهشهایافته
وری ناگیری از فمل موثر بر عدم بهرهگویی به سوال تحقیق و بررسی عوابه منظور پاسخ

ایج ید که در ادامه نتاطالعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی از تحلیل عاملی استفاده گرد
 شود.آن بیان می

ر مایر ابتدا آزمون کایز ،تحلیل عاملی و مناسب بودن نمونهبرای بررسی قابلیت انجام 
بیانگر کفایت  234/4 با برابر KMO ضریب ( و کرویت بارتلت انجام شد. KMO) اولکین

𝑥2) دهدآزمون کرویت نیز نشان مینمونه است.  = 582/969, 𝑑𝑓 = 45, 𝑝0/
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ل توجیه یابی قابعاملها در جامعه صفر نیست و بنابراین که ماتریس همبستگی داده (000
 کند. را برای انجام تحلیل عاملی تایید میها نتایج فوق مناسب بودن دادهاست. 

 نامههای پرسشواریانس و درصد تراکمی برای عاملها، ارزش ویژه، درصد عامل. 1 جدول
 عامل ارزش ویژه درصد واریانس درصد تراکمی

9/19 9/19 2/2 1 

2/92 5/19 2/5 2 

6/44 2/11 6/4 9 

5/54 9/9 2/9 4 

1/62 6/3 1/9 5 

 5 های شناسایی شدهدر نهایت از میان عامل دهدنشان می 1گونه که نتایج جدول همان
ار با بوری اطالعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی گیری از فنادر زمینه موانع بهرهعامل 

این  کند.عدم کاربرد را تعیین میواریانس  1/62مجموع شد که در  عاملی مناسب شناسایی
همچنین سواالتی که بار  اند.شناسایی شده 1 رزش ویژه بزرگتر ازعامل با لحاظ مقدار ا پنج

ا و عوامل هاتریس همبستگی گویهدر ادامه معاملی مناسبی نداشتند از تحلیل حذف شدند. 
های ذکر شده به دلیل اند. عاملشدهنشان داده  3 تا 9در جدول گانه بعد از چرخش پنج

ن الزم به ذکر است، در تدوی اند.طبقه جای گرفته ن درپنج شاسنخیت و مقدار بار عاملی
 اند. بیان شده 54/4ی عاملی بزرگتر از ها بارهاجدول

 )عامل اول( حل عاملی با چرخش واریماکسهای عاملی حاصل از راه. بار2 جدول
 فنی -تجهیزاتی ضعف اول:های عامل گویه بار عاملی

 پر هزینه بودن وسایل و تجهیزات آموزشی مثل رایانه، پروژکتور و... 25/4

 .محدودیت و کیفیت پایین دسترسی به اینترنت 29/4

 های رایانه در مدارسموقعیت فیزیکی نامناسب کارگاه 36/4

31/4 
و  وری اطالعاتگیری از فناهای درس برای بهرهسمناسب نبودن ساختار کال

 ارتباطات

 های آموزشی درسیافزارکمبود نرم 65/4

 آموزاندانشنسبت به  و وسایل آموزشی هاکمبود تعداد رایانه 64/4

 وری اطالعات و ارتباطاتی فناهای علمی در زمینهد نشریهکمبو 59/4

 



 06                                                ابتدایی آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد اساسی هایچالش

)ضعف تجهیزاتی  )متغیر( با عامل اول گویه 3 ، تعداد2 با توجه به نتایج حاصل از جدول
های ذکر شده، پر هزینه بودن وسایل و تگی و سنخیت دارند. از میان گویهفنی( همبس –

ی در های علمد نشریهدارای بیشترین همبستگی و کمبو 25/4تجهیزات آموزشی با بار عاملی 
کمترین همبستگی را با این عامل  59/4 وری اطالعات و ارتباطات با بار عاملیی فنازمینه

 دارند.

 (دوم عامل) واریماکس چرخش با عاملی حلراه از حاصل عاملی بارهای .3 جدول
 ضعف فرهنگی ی عامل دوم:هاگویه بار عاملی

 وری اطالعات و ارتباطاتگیری از فناعلمان در زمینه بهرهکمبود مشاوره و راهنمایی به م 22/4

 های اطالعات و ارتباطاتوریفنالمان و مدیران به استفاده از عدم نگرش مثبت مع 26/4

 وریاتفاده و نگهداری از تجهیزات و فنفقدان فرهنگ مناسب در اس 39/4

 های سنتی و قدیمی در تدریسعادت برخی معلمان به روش 33/4

 وری اطالعات و ارتباطاتی فنازمینهکافی مدیران و معلمان در دانش نا 39/4

 اطالعات و ارتباطات در جریان تدریس وریشکست در کاربرد فنا ترس از 69/4

 نبود فرهنگ استفاده از فناوری در بین معلمان 66/4

 های تدریستغییرات ایجاد شده در روشبرابر مقاومت در  54/4

 (فرهنگی ضعف)دوم  عامل با( متغیر) گویه 2 تعداد ،9 جدول از حاصل نتایج به توجه با
لمان عکمبود مشاوره و راهنمایی به م شده، ذکر هایگویه میان از. دارند سنخیت و همبستگی

 بیشترین دارای 22/4 عاملی بار وری اطالعات و ارتباطات باگیری از فنادر زمینه بهره
 54/4 عاملی بار های تدریس بابرابر تغییرات ایجاد شده در روشمقاومت در  و همبستگی

 .دارند عامل این با را همبستگی کمترین

 )عامل سوم( حل عاملی با چرخش واریماکسهای عاملی حاصل از راه. بار4جدول 
 آموزشی معلمان -انگیزشی ضعف های عامل سوم:گویه بار عاملی

 گیری فاوا از سوی مدیرانکارههای الزم برای معلمان در بکمبود مشوق 21/4

 ارتباطاتوری اطالعات و کافی معلمان برای استفاده از فنافقدان انگیزه  32/4

 های آموزشیورین خدمت برای معلمان در زمینه فناهای ضمکمبود کالس 33/4

 وریی استفاده از فنااهنما در زمینههای رعدم دسترسی به کتاب 35/4

 وری در تدریس بر میزان دستمزد معلمانعدم تاثیر استفاده از فنا 31/4

 نوین تدریسهای معلمان برای تدریس با روشعدم تربیت  69/4
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 انگیزشی ضعف)سوم  عامل با( متغیر) گویه 6 تعداد ،4 جدول از حاصل نتایج به توجه با
کمبود  شده، ذکر هایگویه میان از. دارند سنخیت و همبستگی( آموزشی معلمان –

 دارای 21/4 عاملی بار کارگیری فاوا از سوی مدیران باههای الزم برای معلمان در بمشوق
 عاملی بار اهای نوین تدریس بتربیت معلمان برای تدریس با روش و عدم همبستگی بیشترین

 دارند. عامل این با را همبستگی کمترین 69/4

 )عامل چهارم( حل عاملی با چرخش واریماکسهای عاملی حاصل از راهبار .5جدول 
 ریزیهای مدیریتی و برنامهساختضعف زیر های عامل چهارم:گویه بار عاملی

 های برنامه درسیی ناهماهنگینتیجه طراحی مناسب آموزشی درضعف  24/4

 های درسیآوری با محتوای برنامهتلفیق فن عدم 21/4

 وری اطالعات و ارتباطات در تدریسمقررات خاص برای استفاده از فنا فقدان قوانین و 36/4

 وریو فنا ی رایانهوالن فنی در زمینهئکمبود مس 39/4

 های عملی مناسب و تاکید بر واحدهای تئوریکمبود واحد 69/4

 عدم تخصیص بودجه کافی برای تجهیزات مدارس 59/4

 کمبود کارکنان نظارتی 52/4

 ضعف)چهارم  عامل با( متغیر) گویه 3 تعداد ،5 جدول از حاصل نتایج به توجه با
 ذکر یهاگویه میان از. دارند سنخیت و همبستگی( ریزیهای مدیریتی و برنامهساختزیر

 لیعام بار باهای برنامه درسی ی ناهماهنگیطراحی مناسب آموزشی درنتیجه ضعف شده،
 کمترین 52/4 عاملی بار باکمبود کارکنان نظارتی و  همبستگی بیشترین دارای 24/4

 دارند. عامل این با را همبستگی

 )عامل پنجم( واریماکسحل عاملی با چرخش های عاملی حاصل از راهبار. 6جدول 
 ضعف مالی و اقتصادی های عامل پنجم:گویه بار عاملی

 ورانه در مدارس از سوی آموزش و پرورشبار کافی برای تامین امکانات فناعدم اعت 29/4

 وریو فنا تجهیزاتگران بودن  29/4

 یانههارا دننبو روزبه و بیاخر ،پایین کیفیت 39/4

 ریوبرای تهیه وسایل و ابزارهای فنا کافی از سوی مدرسهعدم اختصاص بودجه  34/4

مالی و  ضعف)پنجم  عامل با( متغیر) گویه 4 تعداد ،6 جدول از حاصل نتایج به توجه با
برای  بار کافیعدم اعت شده، ذکر هایگویه میان از. دارند سنخیت و همبستگی( اقتصادی
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 دارای 29/4 عاملی بار و پرورش باورانه در مدارس از سوی آموزش تامین امکانات فنا
ل و ابزارهای برای تهیه وسای همبستگی و عدم اختصاص بودجه کافی از سوی مدرسه بیشترین

 . دارند عامل این با را همبستگی کمترین 34/4عاملی بار وری بافنا

 گیریبحث و نتیجه
و ارتباطات  وری اطالعاتقیق حاضر، موانع اصلی کاربرد فنابراساس تجزیه و تحلیل نتایج تح

فنی، ضعف فرهنگی، ضعف  –عامل، شامل: ضعف تجهیزاتی 5مدارس ابتدایی در در 
 ریزی و ضعف مالی وهای مدیریتی و برنامهآموزشی معلمان، ضعف زیرساخت -زشیانگی

اللهی، فرجات حقیقبندی گردیدند. نتیجه بدست آمده با نتایج تاقتصادی شناسایی و دسته
 عنایتی، ضامنی و زنگانه(، 1994) دوست و همکارانرحیمی(، 1992) کیا و عباسیمعینی

 بینگیملس، (2414) گنجالز و سانجرا(، 1925) شهباز(، 1923)(، پورآتشی و مختارنیا 1994)
 (، والدز2446) توپراکسی(، 2446) توتر و همکاران(، 2443) درنت و ملیسن(، 2449)
 ی دارد.همخوان (،2444) ، جونز(2445)

ها با زندگی و ارتباط بیش از پیش این فناوری های ارتباطیافزون فناوریبا گسترش روز
 گیری از این فناوری ورهویژه ارتباط این فناوری با نظام آموزشی، نیاز به بهافراد و به

دف نظام آموزشی باید پرورش نماید. امروزه ههای آن بیش از پیش رخ میتوانایی
گیری ند. بهرهتطبیق دههایی خالق و با توانایی باال باشد تا بتوانند خود را بانیازهای روز انسان

 گشای نظام آموزشی باشد. تواند راههای ارتباطی در این زمینه میاز فناوری
برداری مناسب از بهره دنبالبهامروزه باید با فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب 

وزشی های آمگیری از ابزارهای نوین و روشهرهبود و این کار جز با ب های فراگیرانتوانایی
پذیر نیست. فناوری اطالعات و جدید که متناسب با نیاز فراگیران و جامعه باشد امکان

ظام ریس و تطابق نتواند بر بهبود فرایند تدنظام آموزشی می ارتباطات به عنوان مکمل
اند باعث توگذار باشد. همچنین این فناوری میجامعه تاثیرهای فراگیران و آموزشی با نیاز

رادی کردن انفتوجه به استعدادهای فردی، تغییراتی از قبیل کوتاه کردن مدت زمان آموزش، 
های تدریس، بهبود کیفیت تدریس، مقابله با مشکالت آموزش آموزش، تنوع در روش

 جمعی و مواردی از این قبیل باشد. 
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و ارتباطات در نظام آموزش و پرورش نه به عنوان یک ابزار بلکه یک فناوری اطالعات 
افزاری تنها قسمتی از این فرهنگ، یک برنامه و یک جریان آموزشی است و بخش سخت

نماید. توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات به وری است که در نظام آموزشی رخ میفنا
ناوری ی درست از این فرهنگ استفادهرسازی برای گسترش فعنوان یک فرهنگ لزوم بست

رداری بطلبد. اگر فرهنگ بهرهوری بهتر از این فناوری را میرهسازی برای بهو همچنین زمینه
ت و ابزارهای فناورانه کاری جز اتالف منابع از این فناوری وجود نداشته باشد، خرید امکانا

های نظام آموزشی با هنگی فعالیتباشد. امروزه لزوم توجه به همانمی های ملیو سرمایه
به هم پیوند  های اطالعاتیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، زیرا دنیایی که با شبکهجامعه بی

خورده متقاضی نیروی کاری است که بداند چگونه از فناوری به عنوان ابزاری برای افزایش 
مکانات و ن سریع اروز شدبهری و سریع فناوهای وری و خالقیت استفاده کند. پیشرفتبهره

کند. بیش از پیش در مدارس را فراهم میی هایی را برای بهبود و توسعهابزارها، فرصت
توقعات از نظام آموزشی  های فناورانه و در کنار آن افزایشایش توقعات جامعه از ابزارافز

ا کار رود. بآن به یتلفیق شود و در توسعهها با نظام آموزشی کند که این فناوریایجاب می
ها و استعدادهای آموزش و پرورش که شکوفایی خالقیتتوجه به هدف اساسی 

طالعات و ارتباطات یکی از راهکارهای مهم توسعه مبتنی بر فناوری ا آموزان است،دانش
جامعه های سنتی و کالسیک نظام آموزشی و باشد. تغییر در چارچوبتحقق چنین هدفی می

ت محوری لزوم ورود فناوری اطالعات و ارتباطامحوری به دانشز سرمایهی آن او توسعه
ی هاتغییراتی اساسی در ساختار و روش یشود، چرا که فناورنیز به فرایند آموزش الزامی می

ی به نیازهای گویکند تا همگام با تغییرات روز به پیش رود و توانایی پاسخآموزشی ایجاد می
های جدیدی همچون ه باشد. این امر با ایجاد صالحیتجهانی شدن را داشتروز جامعه و روند 

های تی مهاری دامنهگیری و توسعهتفکر انتقادی، توان برقراری ارتباط موثر، تصمیم
ترین ابزار قدرت است و امروزه داشتن اطالعات مهم باشد.پذیر میفراگیران امکان

تی در ح ن قدرت در فضای مدارس، جامعه محلی وتکنولوژی اطالعاتی عامل دستیابی به ای
باشد. بنابراین فناوری اطالعات و ارتباطات باید در خدمت نظام المللی میسطح ملی و بین

  آموزشی قرار گیرد و موانع موجود بر سر راه آن باید برطرف شود.
کارگیری هب :گرددهای زیر ارائه میه دست آمده از این تحقیق پیشنهادبا توجه به نتایج ب

های آموزشی جهت عینی کردن آموزش برای ایها و چندرسانهابزارهای نوین از قبیل فیلم
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 برای معلمان ابتدایی های آموزش ضمن خدمتبرگزاری دوره، آموزان مقطع ابتداییدانش
مجهز کردن مدارس ابتدایی به ، گیری صحیح از این فناوری در تدریسبهره جهت
های نوین اطالعاتی و گیری از فناوریافزارهای زیربنایی برای بهرهنرمافزارها و سخت

رداری بآموزش متصدیان استفاده از وسایل فناورانه در مدارس ابتدایی جهت بهره، ارتباطی
های الزم برای مجهز کردن مدارس به امکانات اختصاص بودجه، هاکامل از این فناوری

دارس تجهیز م، های معلمان از این فناوریزایا برای استفادهدر نظر گرفتن مفناورانه الزم و 
ان و ی الزم در مدیرایجاد انگیزه، هامناسب و پهنای باند موردنیاز آنبه اینترنت با سرعت 

یق رایند تدریس از طرگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس و فمعلمان برای بهره
ا گنجاندن دروس مرتبط ب، ب مدارس فعال در این زمینههای تشویقی و انتخابرقراری طرح
های آموزشی تربیت دبیری و دانشگاه اوری اطالعات و ارتباطات در دورهاستفاده از فن
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