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چكیده
هدف تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه  های به كارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات و بررسی موانع به 
كارگیری آن در آموزش و پرورش است. با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مؤلفه  های به كارگیری 
فناوری ارتباطات و اطالعات که توسط پرسشنامه سنجش مؤلفه های فناوری اطالعات با  229 سؤال، از 

نمونه  های آماری تحقیق که شامل 434 نفر )109 مدیر و 325 كارمند( بود، جمع  آوری گردید.
روش  شناسی این تحقیق از نوع توصیفی ــ پیمایشی است. نتایج پژوهش از طریق آمار توصیفی و 
نرم افزار Spss  مورد  از  با استفاده  مانند تحلیل عاملی، آزمون همبستگی، درصد و میانگین  استنباطی 

تحلیل قرار گرفت. 
در خصوص موانع به كارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، پس از آزمون نمرات اختالفی )تفاوت نمرات 
وضع موجود با وضع مطلوب( از میان متغیرها، 16 متغیر شناسایی شد. هم چنین با تأكید برمبانی نظری ناظر 
بر پیش نویس مدل، مدلی طراحی گردید که طراحی و پایائی آن براساس موارد مذكور، با استفاده از روش باز 
آزمایی91% تعیین شد. مطابق سنجش انجام شده، به طور كلی درجه تناسب توسط 86  درصد از افراد باالتر 

از 5 )از حداكثر 7 نمره( تعیین شده است. این مدل با توافق باالیی مورد پذیرش قرار گرفته است. 
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مقدمه
سازمان ها در چند دهه گذشته فشارهای اجتماعی بیشتری را احساس کرده  اند که این فشارها 
به مرور نقش تعیین کننده  ای در بقا و ادامه حیات آن ها ایفا می  کنند. اگر محیط سازمان  ها ثابت و 
بدون تغییر بماند، سازمان  نیز خواهد کوشید تا در حالت تعادل به فعالیت خود ادامه دهد؛ اما 
همان گونه که مشاهده می شود، محیط سازمان های نوین، پویاست و تغییرات گسترده  ای دارد؛ 
بنابراین سازمان ها نیز باید با این تغییرات هماهنگ باشند و عناصر خود را به گونه ای انعطاف پذیر 

طراحی کنند تا از فرصت  ها بهره  برداری کرده، تهدیدات را به حداقل برسانند.
این راستا برتری  های رقابتی بسیاری را برای سازمان ها به  ارتباطات در   فناوری اطالعات و 
ارمغان می  آورد و استفاده روزافزون از فناوری های گسترده در آموزش و پرورش، تجارت، تولید 

و صنعت، اهمیت این مقوله را نشان می دهد )اکول، ریموند 1376،ص 50(.
 فناوری اطالعات و ارتباطات به ما می  آموزد چگونه به تغییر سازمان بپردازیم و اصواًل چگونه 
در ارتباط با محیط و رقابت با سایر سازمان ها نوآوری بیافرینیم تا بتوانیم در تقابل با سازمان های 

نوین، اقدامی هوشمندانه داشته باشیم )لوین و وادمانی1، 2008،ص  69(.
مسائل و چالش  های آموزش و پرورش معاصر نسبت به دو دهه پیش، شتاب بیشتری دارد؛ 
هویت،  حفظ  دغدغه  تربیت،  و  تعلیم  اهداف  شدن  جهانی  پرورش،  و  آموزش  کیفیت  افت 
باالرفتن هزینه  ها، رقابت گسترده و توسعه شكاف  ها، از جمله این چالش  ها به شمار می  آید. در 
چنین فضایی، نظام تصمیم  سازی آموزش و پرورش همچنان خود را با مسائل دهه های پیش مواجه 
می  داند و قرار است در کنار انبوهی از مسائل و چالش  های گذشته و حال، به استقبال  مسائل آینده 
برود و خود را برای مواجه شدن با آن آماده کند؛ اما این امر با ساز و کارهای جاری تصمیم  سازی 

میسر نیست )عبادی،1383،ص 17(. 
یكی از راه  های برخورد منطقی و عقالنی با انقالب اطالعات اهتمام به امر آموزش و پرورش 
است که ابتدا باید قدرت مواجه انسان را باال ببرند و انسان را طوری آموزش دهند که به سرعت خود 
را با تغییرات مداوم انطباق دهد و با ایجاد تحول در بینش، دانش و نگرش و افزایش مهارت های 
فردی و اجتماعی، آنان را به صورت فعال و اثرگذار برای مواجه با تحوالت و تغییرات آماده کند. 
جاللی )1382( دیدگاه  های آرمانی وزارت آموزش و پرورش در توسعه فناوری اطالعات را در 

چهار عنوان معرفی می کند:
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1. آموزش برای همه؛ 
2. برنامه درسی پویا؛

3. آموزش برای زندگی؛ 
4. نقش دانش و فرهنگ با استفاده از فناوری اطالعات )جاللی،1382،ص ص 13-15(.

آموزش و پرورش در امور آموزشی و پرورشی به حجم زیادی از اطالعات نیاز دارد و حتی 
برای سیاست  گذاری آینده به ذخیره اطالعاتی نیز محتاج است. اطالعات مفید، عالوه بر تأثیر در 
امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، سبب باال رفتن قدرت تصمیم  گیری مدیران ارشد و باالرفتن 

میزان بهره  وری و کیفیت عملكرد سازمان آموزش و پرورش می  شود.
 آموزش و پرورش از تولید کنندگان دانش و اطالعات در کشور به شمار می  آید و در کشور ما از 
نظر تعداد افراد تحت پوشش، اولین رتبه و از نظر سطح سواد عمومی پس از وزارت علوم دومین 
رتبه را دارد )مفاهیم آموزش الكترونیكی،1380،ص 32(. اگر تالش مناسبی برای به کارگیری 
صحیح فناوری اطالعات )IT( و محور قرار دادن آن در برنامه توسعه انجام شود، می تواند یكی 
از بزرگ  ترین منابع پرورش نیروی انسانی ماهر در فناوری اطالعات به شمار  آید و نقش علمی و 
اقتصادی مهمی را در کشور و رقابت  های جهانی ایفا نماید و هم چنین بزرگ ترین فرصت را برای 

رشد و توسعه بنیادین کشور فراهم کند )عطاران، 1383،ص  8(.
و  فرهنگی  اجتماعی  اقتصادی،  برنامه های  در  ایران  پرورش  و  آموزش  راهبرد  مهم  ترین 
لحاظ  به  وپرورش  آموزش  در  موجود  شاخص  های  ارزیابی  برنامه  هاست.  به  کیفیت  بخشی 
کارآیی و اثربخشی و با توجه به منابع عظیم مصرفی، به ویژه منابع دولت، ضرورت توجه به امر 
کیفیت  بخشی به برنامه  های آموزش و پرورش را حیاتی می کند؛ از این رو بخشی از برنامه های 
فناوری  که  باشد  آموزشی  نظام  کیفیت  بخشی  متوجه  باید  پرورش  و  آموزش  در  اصالحات 
 اطالعات )IT(  و استفاده از قابلیت  های نوین  اطالع رسانی، تولید و انتقال دانش و یادگیری، 
)عبادی،  آید  شمار  به  پرورش  و  آموزش  اصالحات  برنامه  راستای  در  مؤثری  گام  می تواند 

1383،ص 18(.
  مطالب فوق نشان می  دهد آموزش و پرورش برای حفظ و ارتقای نقش خود در امر آموزش 
و پرورش دانش آموزان و باالبردن سطح دانش معلمان، ناگزیر از به کارگیری IT  و ICT  است؛ 
اما این امر بدون داشتن مهارت های مفهومی و ادراکی که به خلق بصیرت  های جدیدی می  انجامد 



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 31، سال هشتم، پائیز 1388 56

که راهنمای برنامه ریزی برای آموزش و پرورش قرار می  گیرد، میسر نمی  شود. از این رو تحقیق 
حاضر با توجه به نقشی که می تواند در ارائه مدل داشته باشد، اهمیت دارد.

ICT در آموزش و پرورش انجام شده است که هر کدام  چندین تحقیق در زمینه به کارگیری 
به عواملی در این زمینه اشاره می  کنند؛ بدون در نظر گرفتن این عوامل تحقق هدف به کارگیری 
به  منوط  را  امر  این   1)2008( زاینال  مثال  برای  بود.  نخواهد  میسر  پرورش  و  آموزش  در   ICT

صالحیت های معلمان در استفاده از ابزارهای گوناگون فناوری و دانش آن ها در زمینه حمایت از 
اثر بخش کالس را  یادگیری می  داند. لیم، پك و چای )2005(2 مدیریت  ــ  یاددهی  فرایندهای 
در این زمینه مؤثر می  دانند. نیل )2008(3  به محدودیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 
اثربخشی فناوری در آینده آموزش و پرورش اشاره می کند. گالسر و هنافن )2008(4 با بررسی 
برای  فناوری  از  نتیجه می  گیرند معلمانی که  فناوری  از  تعامل معلمان در استفاده  بر  عوامل مؤثر 

تدریس استفاده می  کنند نسبت به  همكاران خود تعامل بیشتری دارند. 
لوین و وادمانی )2008( با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل مؤثر در به کارگیری فناوری 
استفاده  الگوی کلی  از  فناوری در کالس، معلمان  از  استفاده  در کالس درس دریافتند در زمینه 
می کنند: الگوی اول به منشاء تأثیر تطبیق فناوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تأکید 
می  کند و دومی به ماهیت تأثیر استفاده از فناوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی 

تأکید می  کند. 
تطابق  به طور قطع همانندی و  باشد،  با روند جهانی شدن  اگر جامعه  ای در صدد همگرایی 
فناوری اطالعات  از طریق  آن  فرایند  قرار می  گیرد و  آن  آموزش ملی  اهداف  با روند جهانی جزء 
که  را  اقتصاد جهانی  یكسان سازی  اطالعات،  فناوری  است  معتقد  بابر   لیونل  تسریع می شود. 
این رو،  از  ) عطاران، 1383 : 28(.  است  کرده  تسریع  می  رود،  به شمار  مبنای جهانی شدن 
عرصه  های کاربرد فناوری اطالعات با سرعت رو به رشد خود، تعلیم و تربیت را نیز در اشكال 
گوناگون دستخوش دگرگونی نموده است و اهمیت تعلیم و تربیت که متناسب با نیازهای فرد و 
جامعه باشد، اکنون بیش از همیشه احساس می شود، زیرا دنیایی که با شبكه  های اطالعاتی به هم 
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پیوند خورده است، متقاضی نیروی انسانی است که بداند چگونه از فناوری به عنوان ابزاری برای 
افزایش خالقیت، پیشرفت و بهره  وری استفاده کند ) نفیسی، 1382،ص 48(.

ورود فناوری های اطالعات و ارتباطات به بیشتر کشورها  عالقه به کسب دانش و مهارت های 
جدید با روش  های متنوع را افزایش داده است. امروزه آموزش مبتنی بر فناوری های اطالعات و 
ارتباطات در دانشگاه  های کشورهای پیشرفته رایج است و در دسترس قرار دارد. مدارس هوشمند 
در یادگیری مجازی جهش ایجاد کرده  اند. یادگیری از طریق شبكه  های اطالعات و آموزش از راه 
برای  برد )عطاران، 1383،ص 62 (.  نام  از اشكال جدید آموزش قرن جدید  توان  دور را می 
مثال در آغاز قرن گذشته استرالیا و نیوزلند، مجموعه  ای از معلمان سیار را برای تعلیم به کودکان 
به  را  محتوا  پستی  مراسالت  و  مكاتبات  با  معلمان  کرده  اند.  آماده  افتاده  دور  مناطق  نوجوانان  و 

دانش آموزان انتقال داده اند )مارگویتا مك ری، 2000: 129(.

موانع به كارگیری فناوری اطالعات
موانع گوناگونی بر سر راه اشاعه فناوری اطالعات، هم در کشورهای در حال توسعه و هم 
اطالعات  فناوری ها  توسعه  و  رشد  روند  کندی  موجب  که  دارند  وجود  صنعتی  کشورهای  در 

می  شوند. 
اولین مانع، فقدان زیرساخت  های فنی و حمایتی است. استدالل می شود که فناوری اطالعات 
مشخصه  ای ذاتی دارد که موجب می شود، فرآیند اشاعه آن حساسیت زیادی داشته باشد و آن هم 
جنبه  های استفاده و به کارگیری آن در مسائل گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
پیشرفته  اقتصاد  اواًل  که  می  یابد  در کشورهایی گسترش  بیشتر  اطالعات  فناوری  بنابراین  است. 
انرژی  توزیع  نظام های  ثانیًا  و  دارند  توسعه یافته ای  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  نظام های  و 
)الكتریكی( قابل اطمینان است. به عالوه، این فناوری وابستگی شدیدی به فناوری ها ارتباطات 
به  ورود  مبادی  و  استفاده  زمینه های  می توانند،  نظام ها  این  دارد.  نمابر  و  تلفن  مانند  دور،  راه 

بهره گیری از فناوری ها اطالعات را هم در سطح محلی و هم در سطح جهانی فراهم کنند. 
دومین مانع، نداشتن مهارت استفاده از نظام  های عملیاتی متكی بر فناوری اطالعات است. 
یكی از عوامل کلیدی که اشاعه )فناوری اطالعات(، را کند می  کند، فقدان آگاهی از منافع بالقوه 
فناوری اطالعات است. شاید مانع عمده بر سر راه اشاعه فناوری اطالعات،  ظرفیت و توانایی 
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واحدهای سازمانی در جذب این فناوری جدید باشد )عطاران، 1383،ص 115(.
و  افزار  نرم  افزار،  سخت  کاربردهای  و  معرفی  مستلزم  اطالعات،  فناوری  از  مؤثر  استفاده 
و  در سازمان  و عمیق  تغییرات وسیع  به  کار  این  و  است  اداره  یا  کارخانه  در  دیجیتالی  تجهیزات 
نیاز  اطالعات  فناوری  و عرضه  کنندگان  تولید کنندگان  و  بازار  با  آن  ارتباطات  و  مدیریت شرکت 
دارد. بدین ترتیب موفقیت در جذب  )فناوری اطالعات( نه فقط مستلزم ظرفیت ها وتوانایی های 
فنی است، بلكه به برنامه  ریزی مؤثر و توانایی های سازمانی و به عبارت دیگر مهارت های مدیریت 

خوب و سرمایه  گذاری مناسب نیاز دارد. 
منابع  و هم  انسانی  نیروی  برای  بحران، هم  کمیته های  ایجاد  به  توسعه،  در حال  کشورهای 
تنظیم سیاست های  باید در  دارند. کمیته بحران  نیاز  فناوری اطالعات  برای توسعه   سرمایه ای، 
فناوری اطالعات مداخله کند، زیرا رشد فعالیت های اقتصادی موجود در بخش فناوری اطالعات، 

بسیار آهسته حرکت می کند )عطاران، 1383 ،ص 116(.
 اندرو جونز از مؤسسه فناوری و ارتباطات آموزشی انگلستان در سال 2004 تحقیقی در زمینه  
موانع استفاده از ICT  از نظر معلمان انجام دادند. گزارش این تحقیق، بخشی از محدودیت ها و 

موانع به کارگیری ICT  توسط معلمان را نشان می دهد. که در جدول شماره 1 ارائه شده است.
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جدول شماره 1. موانع به كارگیری ICT  در آموزش و پرورش

 1. فقدان اعتماد و اضطراب معلمان در استفاده
2. نداشتن امكان دسترسی معلمان به ICT  به طور شخصی  از کامپیوتر

 4. فقدان زمان3. فقدان توانایی معلم

6. مشكالت فنی 5. فقدان زمان برای آموزش

8. ترس از این که چیزی خراب شود7. فقدان پداگوژی آموزش

 10. نداشتن حمایت فنی 9. فقدان مهارت های آموزش

12. مقاومت در برابر تغییر و نگرش  های منفی11. فقدان تمرکز ICT به روی آموزش 

14. نداشتن بینش و آگاهی نسبت به مزایای استفاده از 13ICT. فقدان دسترسی به منابع

14. تأثیر امتحانات عمومی 15. فقدان سخت افزار

18. تفاوت  های سنی17. سازماندهی ضعیف منابع

 20. تفاوت  های جنسیتی19. کیفیت ضعیف سخت افزار

 21. نرم افزار نامناسب

سازمان فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشی انگلیس)بكتا(، ژوئن 2004، ص208

با مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی، زیر مؤلفه های موانع سازمانی، خالقیت، ساختار و 
نیروی انسانی جهت استفاده از ICT  در آموزش و پرورش، به شرح زیر استخراج  می  شود:

 موانع سازمانی )برنامه  ریزی، سازماندهی، مدیریت و رهبری، کنترل و نظارت، ارتباطات، 
تمرکز،  )رسمیت،  ساختار  کارآفرینی(،  و  نوآوری  )پویایی،  خالقیت  بودجه(،  تصمیم گیری، 
پیچیدگی( نیروی انسانی )سازمان فناوری ارتباطات و اطالعات آموزشی انگلیس، 2004،ص ص 

29ــ1(.
مهارت هایی که دانش و اطالعات را با کارآیی به خدمات و کاالی نو و ابتكاری تبدیل کنند، 
در جهان امروز، معرف اقتصاد های مبتنی بر دانش هستند. از آنجا که دانش و اطالعات به سكه  ای 
رایج برای دستیابی به بهره  وری، رقابت پذیری، ثروت و رفاه تبدیل شده است، کشورها نیز برای 
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و  حداد  ترجمه  الو،  درك  جودیتو  )الكین  شده  اند  قائل  باالتری  اولویت  انسانی  سرمایه  توسعه 
راهبردهایی  روی  بر  جهان  سرتاسر  در  دولت  ها  ترتیب،  این  به  خوش تراش،70،ص 1381(. 

برای افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت بهتر متمرکز شده  اند.
چالش  و  کلیدی  پرسش  های  برای  پاسخی  یافتن  پی  در  نیز  سیاست گذاران  و  تصمیم  گیران   
برانگیز بر آمده  اند: آیا تعریف آموزش و پرورش با دنیایی که شتابان درحال تغییر است همگام پیش 
می رود؟ آیا می  توان الگویی مناسب برای اصالحات یافت که قابل اقتباس باشد؟  )صرافی زاده، 

اصغر، 1383،ص 19(.
کشور ما نیز در طول سال  های اخیر فعالیت های گسترده  ای در زمینه  به کارگیری IT  و ICT  در 
آموزش و پرورش داشته است. طرح  )تكفا( نمونه ای از این اقدامات به شمار می  رود که چارچوب 
نظر  در  را  و وظیفه خاصی  نقش  برای هر بخش  تعریف کرده،  را  ملی  در سطح  اقدامات  اصلی 
گرفته است. با این حال نظام آموزش و پرورش ما الگویی مناسب برای به کارگیری فناوری های 
ارتباطات و اطالعات ندارد تا بر اساس آن بتواند متناسب با انتظارات، اهداف و  نیازهای ذی نفعان 
درونی و بیرونی و با توجه به تحوالت عصر جدید حرکت کند و تغییرات الزم را در درون خود 
)زارعیان،  نهادینه شود  پرورش  و  آموزش  در  فناوری  ها  این  به کارگیری  و  تا جذب  نماید  ایجاد 

داود،1381،ص ص 11ــ10(.
با توجه به مالحظات فوق و هم چنین در نظر گرفتن این موضوع که به کارگیری فناوری های 
اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش نه یك مد، بلكه برای تربیت نسلی نوآور و شهروند 
جهانی ضرورت به شمار می  آید تا از این طریق مهارت های عصر جدید را به دانش آموزان منتقل 
کند، این سؤال مطرح می شود که با وجود درك این ضرورت ها چه عواملی مانع استفاده مناسب از 

ICT  در آموزش و پرورش شده است؟

 تحقیق حاضر برای یافتن پاسخ به این سؤال و شناسایی مؤلفه  های مؤثر و ارائه مدلی مناسب 
برای استفاده از این فناوری  ها در آموزش و پرورش انجام شده است.
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سؤاالت تحقیق 
 مؤلفه  های به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ICT و IT  در آموزش و پرورش کدام 

است؟
 موانع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش چیست؟

 آموزش و پرورش امروز از نظر به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در چه وضعیتی 
قرار دارد؟

را  مدلی  چه  پرورش  و  آموزش  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بهینه  کارگیری  به  برای   
می  توان ارائه داد؟

 درجه تناسب مدل از نظر استادان و کارشناسان چه قدر است؟

روش  شناسی تحقیق
 از آنجا که این پژوهش به بررسی موانع به کارگیری فناوری اطالعات با توجه به نظر مدیران و کارکنان 
آموزش و پرورش در موارد مطرح شده در پرسشنامه می پردازد، تحقیق از نوع توصیفی می باشد و به 

منظور بررسی توزیع ویژگی های جامعه آماری روش تحقیقی پیمایشی)زمینه یابی( به کار رفته است.

متغیرهای اصلی پژوهش 
فناوری  )مؤلفه ها و شاخص  های   ICT ارتباطات  فناوری اطالعات و  به کارگیری  مؤلفه  های 
ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش بر اساس مطالعه و بررسی در ادبیات و پیشینه تحقیق 

استخراج شد( به شرح زیر می باشد:
1ــ مؤلفه  های سازمانی: برنامه  ریزی، سازماندهی، رهبری و مدیریت، کنترل و نظارت، ارتباطات 

درون و برون سازمانی، تصمیم  گیری، هدایت گری و تنوع دهی، بودجه و حمایت  های قانونی؛
2ــ مؤلفه  های خالقیت: پویایی، کارآفرینی و نوآوری؛

و  حمایت کنندگی  اعتماد،  قابلیت  پذیری،  اصالح  پذیر:  مشارکت  مدیریت  مؤلفه  های  3ــ 
تسهیل  گری، رقابت برانگیزی و چالش سازی مثبت، میدان دهی و خطا پذیری؛

4ــ مؤلفه  های نیروی انسانی: ویژگی  های نیروی انسانی، نگرش افراد سازمان به  ICT، تخصص 
نیروی انسانی در خصوص استفاده از ICT، جذب و نگهداری، شامل: شایسته یابی و شایسته  گماری، 

بارور کننده قابلیت  ها و استعدادها، پرهیز از تبعیض و اجحاف، اطمینان بخشی و امید بخشی؛
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5ــ مؤلفه  های ساختار: انسجام بخشی، نظم و انضباط، دوری از پیچیدگی  های بوروکراتیك.
6ــ مؤلفه  های آموزش که شامل: آموزش رسمی، تأمین شرایط یادگیری و دانایی محوری؛

7ــ مؤلفه فرهنگ؛
8ــ مؤلفه فنی. 

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه  گیری 
مشخصات جامعه آماری مورد پژوهش در ارتباط با بررسی موانع به کارگیری فناوری اطالعات 
و ارتباطات )ICT(، که همانا بررسی وضعیت موجود و نظرسنجی وضعیت مطلوب از نظر مدیران 
و کارکنان دفاتر و معاونت  های ستادی وزارت آموزش و پرورش شهر تهران به تعداد 2349  نفر 

است، در جدول شماره 2 مشاهده می  شود.

جدول شماره 2. جامعه مدیران وكاركنان دفاتر و معاونت  های حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

جمع كلتعداد مدیرانتعداد كاركناندفاتر ومعاونت  هاردیف

18179260دفاتر1
19221672089معاونت  ها2

21032462349جمع کل

تعداد 434 نفر )109 مدیر و 325 کارمند( از طریق محاسبه فرمول تعیین حجم نمونه به عنوان 
نمونه معرف انتخاب شده اند. برای نمونه  گیری از روش نمونه  گیری تصادفی استفاده شد. اجرای 

پژوهش از مهرماه سال83 تا شهریور ماه سال 85 طول کشید.

ابزار تحقیق
تحقیق  هدف  زیرا  است،  شده  استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  داده ها  گردآوری  برای   
شناسایی مؤلفه  های به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات و بررسی موانع به کارگیری آن در 
آموزش و پرورش بود، برای پاسخ گویی به سؤاالت تحقیق، بر اساس متغیرها، پرسشنامه سنجش 
مؤلفه های فناوری اطالعات  شامل 229 سؤال تهیه شد و پس از اطمینان از روایی آن )بر اساس 
روش باز آزمایی پایایی پرسشنامه سنجش مؤلفه های فناوری اطالعات  برابر 91%( به دست آمد، 
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اطالعات الزم از نمونه  های آماری تحقیق شامل 434 نفر )109 مدیر و 325 کارمند( جمع  آوری 
گردید؛ الزم به ذکر است که سؤاالت پرسشنامه سنجش مؤلفه های فناوری اطالعات از طیف 10 
تا 100تایی در دو وضعیت موجود و مطلوب تهیه شده است؛ هم چنین پرسشنامه دیگری برای 

تعیین درجه  تناسب مدل ارائه گردید )پایایی پرسشنامه سنجش مدل برابر86% است(.
آزمون همبستگی، در صد و  آمار توصیفی و استنباطی مانند تحلیل عاملی،  از طریق  داده ها 

میانگین با استفاده از نرم افزار Spss  مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته های پژوهش
1ــ وضعیت کنونی آموزش و پرورش از نظر به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات IT و 

ICT چگونه است؟ 

ارتباطات  فناوری  مؤلفه  ها و شاخص های  تحقیق  پیشینه  و  ادبیات  بررسی ،  و  از مطالعه  پس 
اختیار  در  پرسش نامه  صورت  به  مؤلفه  ها  این  شد؛  استخراج  پرورش  و  آموزش  در  اطالعات  و 
پاسخ دهندگان قرار گرفت؛ پس از جمع آوری و تحلیل داده ها نتایج به شرح زیر مشخص شدند 
)الزم به ذکر است که برای هر یك از موارد گویه های سنجش طراحی  گردید و برای آن مقیاس 
نسبی از 10 تا 100 در دو وضعیت موجود و مطلوب مشخص گردید، طبق نظر پاسخ دهندگان 

برای هر یك از مؤلفه ها درصد خاصی به عنوان وضعیت مطلوب تعیین شده است(:  
مؤلفه  سازمانی: مدیران و کارکنان معتقدند مؤلفه سازمانی به کارگیری فناوری اطالعات و 
ارتباطات در شرایط موجود 20 درصد است، در حالی که همین افراد شرایط مطلوب را 89 درصد 

تعیین کرده بودند. 
مؤلفه  برنامه  ریزی: مدیران و کارکنان معتقدند مؤلفه برنامه  ریزی به کارگیری فناوری اطالعات 
را 90  افراد شرایط مطلوب  که همین  درحالی  19 درصد است،  در شرایط موجود  ارتباطات  و 

درصد تعیین کرده بودند. 
و  اطالعات  فناوری  کارگیری  به  آموزش  مؤلفه  معتقدند  کارکنان  و  مدیران  آموزش:  مؤلفه  
ارتباطات در شرایط موجود 20 درصد است، در حالی که همین افراد شرایط مطلوب را 91 درصد 

تعیین کرده بودند. 
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فناوری  به کارگیری  انسانی  نیروی  مدیران  و کارکنان معتقدند مؤلفه  انسانی:  نیروی  مؤلفه  
اطالعات و ارتباطات در شرایط موجود 18 درصد است، در حالی که همین افراد شرایط مطلوب 

را 90 درصد تعیین کرده بودند. 
کارگیری  به  مشارکتی  مدیریت  مؤلفه  معتقدند  وکارکنان  مدیران  مشارکتی:  مدیریت  مؤلفه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در شرایط موجود 20 درصد است، در حالی که همین افراد شرایط 

مطلوب را90 درصد تعیین کرده بودند.
مؤلفه  نظارت و کنترل: مدیران وکارکنان معتقدند مؤلفه نظارت و کنترل به کارگیری فناوری 
اطالعات و ارتباطات در شرایط موجود 20 درصد است، در حالی که همین افراد شرایط مطلوب 

را 89 درصد تعیین کرده بودند. 
و  اطالعات  فناوری  کارگیری  به  فرهنگ  مؤلفه  معتقدند  کارکنان  و  مدیران  فرهنگ:  مؤلفه  
ارتباطات در شرایط موجود 19 درصد است، در حالی که همین افراد شرایط مطلوب را93  درصد 

تعیین کرده بودند. 
مؤلفه  فنی: مدیران و کارکنان معتقدند مؤلفه فنی به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در 
شرایط موجود 19 درصد است، درحالی که همین افراد شرایط مطلوب را 91 درصد تعیین کرده 

بودند.
و  اطالعات  فناوری  کارگیری  به  ساختار  مؤلفه  معتقدند  کارکنان  و  مدیران  ساختار:  مؤلفه  
ارتباطات در شرایط موجود 20 درصد  است، درحالی که همین افراد شرایط مطلوب را 47 درصد 

تعیین کرده بودند. 
2ــ مؤلفه ها فناوری اطالعات و ارتباطات IT و ICT  در آموزش و پرورش چیست؟

پس از آن که پرسشنامه سنجش مؤلفه های فناوری اطالعات با 229 سؤال تنظیم گردید و در 
بین مدیران و کارکنان توزیع شد، بر اساس آزمون همبستگی تحلیل و بار عاملی هر مؤلفه مورد 
بررسی قرار گرفت، متغیرها با بار عاملی زیر 0/3 حذف و بقیه  پذیرفته شدند، الزم به ذکر است 
که از 31 متغیر اولیه پژوهش تن ها 21 متغیر باقی ماند که در جدول شماره 3 متغیرهای باقی مانده 

با بار عاملی هر کدام آمده است: 
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جدول شماره3. متغیرهای به دست آمده از تحلیل عاملی

بارعاملیمتغیرهاردیف

0/463رهبری و مدیریت )زیرمؤلفه سازمانی(1
0/574هدایت  گری و تنوع  دهی )زیرمؤلفه سازمانی(2
0/785بودجه3
0/642تصمیم  گیری )زیرمؤلفه سازمانی(4
0/433ارتباطات )زیرمؤلفه سازمانی(5
0/883سازماندهی )زیرمؤلفه سازمانی(6
0/432برون گرایی و فرصت  سازی کردن )زیرمؤلفه برنامه ریزی(7
0/695تدوین قوانین و مقررات )زیرمؤلفه برنامه  ریزی(8
0/730میدان  دهی و خطاپذیری )زیرمؤلفه مدیریت مشارکتی(9

0/623قابلیت اعتماد )زیرمؤلفه مدیریت مشارکتی(10
0/536رقابت برانگیزی و چالش سازی مثبت )زیرمؤلفه مدیریت مشارکتی(11
0/439نظارت رسمی )زیرمؤلفه نظارت و کنترل(12
0/630ارزشیابی )زیرمؤلفه نظارت و کنترل(13
0/671فرهنگی14
0/791فنی15
0/493آموزش رسمی )زیرمؤلفه آموزشی(16
0/651ایجاد شرایط یادگیری )زیرمؤلفه آموزشی(17
0/456دوری از پیچیدگی )زیرمؤلفه ساختار(18
0/457نداشتن تمرکز )زیرمؤلفه ساختار(19
0/534نگرش افراد نسبت به استفاده ICT )زیرمؤلفه نیروی انسانی(20
0/453تخصص افراد در خصوص استفاده ICT  )زیرمؤلفه نیروی انسانی( 21
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3ــ موانع به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش چیست؟
 پاسخ به این سؤال از آزمون نمرات اختالفی )تفاوت نمرات وضع موجود با وضع مطلوب( و 
تحلیل عاملی به روش چرخش واریماکس صورت گرفت. به این ترتیب از میان عوامل شناسایی 
شده، 16 متغیر به عنوان موانع به کارگیری فناوری اطالعات وارتباطات باقی ماند که در جدول 

شماره 4 مشاهده می شود:

جدول شماره 4. موانع به كارگیری فناوری اطالعات وارتباطات

2. فرهنگ )0/791(1. رهبری و مدیریت )0/473(

4. نظارت رسمی ) 0/684(3. تصمیم  گیری )0/731(

6. تمرکز )0/697(5. سازماندهی )0/651(

8. نگرش افراد نسبت به استفاده از ICT )0/673(7. ارتباطات )0/622(

10. تخصص افراد در خصوص استفاده از ICT )0/587(9. برونگرایی و فرصت سازی کردن )0/836(

12. میدان  دهی و خطاپذیری )0/536(11. تدوین قوانین و مقررات )0/894(

14. قابلیت اعتماد )0/596(13. بودجه ) 0/761(

16. آموزش )0/781(15. فنی )0/783(

4ــ برای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات IT و ICT   در آموزش و پرورش چه مدلی 
را می  توان ارائه کرد؟

با توجه به آن چه قباًل، توضیح داده شد، پس از آن که مؤلفه های فناوری اطالعات استخراج 
گردید بر اساس یافته های پژوهش اقدام به ترسیم وضعیت موجود و مطلوب گردید )الزم به ذکر 
شدند  مطرح  اصلی  مؤلفه  عنوان  به  مؤلفه ها  از  برخی  و  است  یافته  کاهش  مؤلفه ها  تعداد  است 
البته هر مؤلفه تعدادی  از زیر مؤلفه سازمانی(؛  برنامه ریزی، کنترل و نظارت  به طور مثال مؤلفه 
و وضعیت  پژوهش، وضعیت موجود  یافته های  به  باتوجه  پوشش می دهد  را  دیگر  مؤلفه های  از 
مطلوب در نمودار شماره 1 ترسیم شده است. در این نمودار دایره وسط بیانگردرصد وضعیت 

موجود و دایره بیرونی بیانگر درصد وضعیت مطلوب می باشد.  
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نمودار 1. اطالعات وضعیت موجود و مطلوب هر یك از مؤلفه  های پیش نویس مدل

درجه تناسب مدل:
پرسشنامه سنجش مدل برای تعیین درجه تناسب مدل اجرا شد و داده ها جمع  آوری گردید. به طور 
آمار توصیفی معلوم شد میانگین مجموع میانگین ها 6/03  است که اعتبار  بر اساس عملیات  کلی 
بسیار زیاد و باال )86 درصد( را نشان می  دهد؛ به طور جزئی فلسفه  و عناصر اصلی مدل، میانگین 
6 از 7 نمره )85 درصد(، اهداف مدل میانگین 6/2 از 7 )88/5 درصد(، مبانی نظری 6/7  از 
7)86/07 درصد(، اصول حاکم بر مدل 6/03 از 7 )1 /86 درصد(، مراحل اجرایی 5/9 از 7  

)84/2 درصد( و نظام بازخورد مدل 6 از 7 )56/6 درصد( را به خود اختصاص داده است. 
اصلی  عناصر  سنجش  خصوص  در  متخصص  کارشناسان  و  استادان  بررسی  به  توجه  با 
پیش نویس مدل )مؤلفه  های مستخرجه( و نتایج ارزیابی مدل بر اساس مطالعات اولیه به اختصار 
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می  توان گفت: 
قابل  نتایج  و  دارد  کافی  توانایی  مدل  مؤلفه  های  سنجش  برای  شده  طراحی  شاخص  های  1ــ 

اعتمادی را به دست داده است. 
2ــ مدل به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات IT و ICT در آموزش و پرورش طراحی شد 
و هر یك از موارد مسلط بر آن از عناصر اصلی و فلسفه مدل تا اصول حاکم بر آن، مبانی نظری 
مدل، مراحل اجرایی و نظام بازخوردی مدل طبق نظر استادان و کارشناسان، امتیاز مناسبی )میان 

5/9 تا 6/3 از هفت امتیاز( به دست آورد. 
کرده  کسب   )6/03 )میانگین  متوسطی  اعتبار  کارشناسان  و  استادان  نظر  از  مذکور  مدل  3ــ 
است؛ بنابراین از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با شرایط شهر تهران همخوانی دارد و قابل 

اجرا می  باشد. 
تدوین و  قابل  تهران  پرورش  آموزش و  برای کل  و  دارد  اجرایی  پیشنهادی جامعیت  4ــ مدل 

طراحی است. 

مدل پیشنهادی 
 IT بررسی موانع به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات و استقرار مؤلفه  های به کارگیری
و ICT  در آموزش و پرورش موجب شد تا مدلی مشتمل بر فلسفه و عناصر اصلی مدل، اهداف، 
مبانی نظری، اصول حاکم، مراحل اجرایی، نظام بازخورد، ارزیابی و تجدید نظر آن ارائه دهیم 
و با تهیه پرسشنامه  ای که اعتبار و پایائی آن از طریق نمونه ای آزمایشی تأکید شده بود، به سنجش 
درجه تناسب مدل از دیدگاه کارشناسان و اساتید اقدام کنیم اجزاء مدل در نمودار شماره 2 ارائه 

شده است. 

بحث و تفسیر 
آموزش  مشی  های  خط  و  سیاست ها  تأثیرپذیری  تحقیق  این  نتایج  اساس  بر  که  جا  آن  از 
سازمان ها  دیگر  با  همكاری  و  درونی  و  بیرونی  ارتباطات  مانند  محیطی  عوامل  از  پرورش  و 
فناوری  مورد  در  مكتوب  سیاست های  نداشتن  می  توان  بنابراین  می  گیرد،  قرار  حمایت  مورد 
مدیریت  برنامه  ریزی،  نداشتن  اطالعات،  فناوری  مورد  در  مدیران  منفی  نگرش  اطالعات، 
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را  بیرونی  حمایت  های  نداشتن  و  ملی  سطح  در  آن  بودن  ناکافی  یا  مقررات  نبود  سازمان دهی،   و 
از موانع اصلی در اجرای برنامه  های به کارگیری فناوری اطالعات وارتباطات تلقی کرد. مارتینز و 

وودز )2000( این دسته موانع را موانع مدیریت و سازماندهی بر می  شمارند. 
مراحل  بنابراین گذراندن  دربرنخواهد داشت،  نتیجه  ای  آن  کاربرد عملی  ICTبدون  توسعه    
آماده سازی افراد برای استفاده از آن است. آموزش رسمی و ایجاد فرصت  های یادگیری از جمله 
عواملی هستند که موانع استفاده از   ICT   را بر طرف می  کنند. طبق تحقیقات  بتیز )2001( نشان 
می دهد که باید اهداف مرتبط با فناوری اطالعات، نیازها و اولویت  ها را شناسایی کرد و موانع را 

بررسی نمود، سپس نیروی انسانی را متناسب با اهداف و نیازها آموزش داد.
خدمات  ارائه  برای  جامع  و  هماهنگ  منسجم،  نظام  برقراری  در  تسهیل  آموزش،  از  هدف   
آموزشی و پژوهشی متناسب با نیازهای جامعه و استعداد ها و عالقه  ها، بدون محدودیت زمانی 
و مكانی است؛ از این رو نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق مارتینز و وودز )2000( نیز همسویی 

دارد. 
تحقیقات کولیز )2000( نشان می  دهد از جمله  موانعی که بر سر راه گسترش و توسعه IT و 
ICT   وجود دارد، به الزامات ساختاری باز می  گردد. آموزش و پرورش، در حیطه  های برنامه 

با  متمرکز  نظامی  دارای  اداری  و  اجرایی  حیطه  های  در  نیز  و  درسی  و  آموزشی  تفصیلی   ریزی 
پیچیدگی و رسمیت باال است. این تمرکز در کتاب درسی واحد و آیین  نامه  های آموزشی یكسان 
شدن  نهادینه  امكان  مؤثری،  و  چشم گیر  ابتكار  و  نوآوری  هیچ  نظامی  چنین  در  می  یابد.  تجلی 
ندارد، زیرا هر اقدامی باید از باال تصمیم  گیری شده، به طور سراسری اجرا  شود، اما رفتار بدنه 
اجرایی  با هر چه از باال صادر شود، به صورت دستوری اداری و از سر رفع تكلیف است و به 
محض برخورد با مانعی پیش  بینی نشده، اجرای دستور را متوقف می کند. در چنین شرایطی کاربرد 
فناوری اطالعات در آموزش تنها در سطح حداقل برای مثال به صورت موضوعی درسی امكان 

پذیر خواهد بود.
از  یادگیری که  فرایند  برنامه  ریزی و رهبری  توان  تا  این تمرکز موجب شده است  به عالوه،   
عالوه  نیابد،  رشد  افراد  در  می  رود،  شمار  به  آموزش  در  فناوری  کاربرد  در  اصلی  مهارت های 
رشد  مانع  آموزشی،  نرم  افزارهای  و  مواد  تولید  و  تهیه  فعالیت های  همه  بودن  دولتی  تمرکز،  بر 
و بالندگی بخش خصوصی در این زمینه می  شود؛ حال آنكه شرط موفقیت برنامه کاربرد فناوری 
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اطالعات در آموزش، مشارکت فعال بخش خصوصی است )غفاری،1379،ص 126(. 
  جودیت الكین و درك الو )1381( معتقدند آموزش کارکنان در زمینه  مهارت های الزم برای 
انجام دادن وظایف ضروری است. به نظر آن ها درك مزایای نرم  افزارهای طراحی الكترونیكی و 
یا محاسن ساز و کار  مدیریت اسناد برای مدیران و کارکنان بدون تجربه عینی آن ها کار چندان 
ساده  ای نیست. بدیهی است که باید آگاهی مدیران و کارکنان نسبت به ICT  افزایش یابد. به نظر 
آنان علی  رغم اهمیت توانایی های ICT  هنوز بسیاری از مدیران شانس برخورداری از این توانایی  

ها را نداشته  اند. موضوعی که نتایج تحقیق حاضر نیز آن را تأیید می کند. 
اشاره  ICT  درمیان مدیران و کارکنان  از  استفاده  انگیزه  فقدان  به   ) الكین )1381    جودیت 
به  باید  کنیم  استفاده  آموزش  در  فناوری  ظرفیت های  تمام  از  که  این  برای  است  معتقد  و  می  کند 
ارتقای مهارت های کارکنان توجه بیشتری کنیم؛ نتایج این تحقیق نیز با نظر جودیت الكین )1381( 

همسویی دارد. 
یافته دیگر  این تحقیق نشان می  دهد استفاده از ICT به بسترسازی و فرهنگ  سازی نیاز دارد و 
فرهنگ از جمله موانع به کارگیری آن درآموزش و پرورش به شمار می  رود. همان طور که کولیز 
)2000( به فرهنگ  سازی و ظرفیت  سازی برای همكاری با سایر سازمان ها اشاره دارد، تحقیق لیم 
چرپینگ و دیگران )2005( نیز این حقیقت را بیان می  کند که فرهنگ استفاده رهبران از تكنولوژی 
 ،ICT فضای مبادله دانش و تجربیات در استفاده از ،ICT اطالعات، ترغیب کارکنان به استفاده از
تشویق به بررسی و خالقیت در خصوص استفاده از ICT یا  بررسی برنامه های تكنولوژی اطالعات 
سازمان و درگیر کردن کارکنان به بررسی، موجب افزایش کارایی و اثربخشی استفاده از برنامه  های 

ICT  می  شود.

برنامه  ریزی  ها و رهبری  در  پیش  بینی کننده  ای  بودجه عامل  نشان می دهد  نتایج تحقیق  بررسی 
فناوری اطالعات و ارتباطات به شمار می  رود، گاتچالك1 )2002( نتیجه می  گیرد درآمد سازمان، 

اثر مثبتی بر نقش رهبری تغییر دارد. 
سازمانی  نادرست  کارکرد های  که  می دهد  قرار  تأیید  مورد  را  موضوع  این  تحقیق،  یافته های 
)سازماندهی، تصمیم  گیری، رهبری و مدیریت و ارتباطات( می تواند از موانع فناوری ارتباطات 
Gatchalk ــ1
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و اطالعات به شمار آید. لوو، گراهام و جولی مك  اولی1)2002( نتیجه می گیرند که ویژگی  های 
سازمانی از قبیل: سود سهام، تعداد کارکنان، میزان استفاده مدیران اجرایی از ICT، میزان استفاده 
زیردستان از ICT، میزان داده پردازی، وسعت سیستم های اطالعات، نقش رهبری عمومی، نقش 
پرورش  فناوری،  دهنده محصوالت، محرك  توسعه  و تحول،  تغییر  رهبر  IT )شامل:  رهبری 
دهنده، رئیس طراحی راهبردی( در به کارگیری فناوری اطالعات نقشی اساسی را بازی می کند. 
یافته های تحقیق نشان می دهد مدیریت مشارکتی از عوامل بسیار مهم در به کارگیری فناوری 
ارتباطات و اطالعات به شمار می  رود، زیرا زمینه ای برای رقابت برانگیزی و چالش  سازی مثبت 
ایجاد کرده، فضایی که خطا پذیری و اعتماد وجود دارد، هم چنین یادگیری مشارکتی را نیز فراهم 
می کند، بر اساس تحقیقات پل گروم )2001(، فقدان اعتماد و اضطراب در استفاده از کامپیوتر 
و  ارتباطات  فناوری  سازمان  تحقیقات  داشت.  خواهد  دستگاه  ها  از  استفاده  در  مستقیم  تأثیری 
اطالعات آموزشی انگلیس»بكتا« )2004( نشان می  دهد به کارنگرفتن مدیریت مشارکتی و کمبود 

زمان از جمله موانع درونی است که به فقدان آموزش اثر بخش منجر می  شود. 
فناوری  کارگیری  به  دیگر  موانع  از  کنترل  و  نظارت  نداشتن  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های 
ارتباطات و اطالعات است. یونسكو )گروه کارشناسان بخش آموزش عالی1382(، کم بودن 
کارکنان ناظر بر آموزش و سازوکار نظارتی رسمی را عامل بسیار مهمی )52 درصد( در به کارگیری 

ICT برمی  شمارد)عطاران، محمد؛ 1383؛ص 45(.

Lowe, Graham and Julie, Mc Auley  ــ1
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نمودار شماره 2. اجزاء مدل پیشنهادی

ی
صیر

ش ــ ركسانا ن
ش و پرور

ت در آموز
ی ارتباطا

ت موانع و استقرار فناور
مدل شناخ
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