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Abstract
Purpose: The purpose of this study was to examine
barriers to the use of information technology in
education in Tonekabon Branch of Payam Noor
University.
Methodology: This study is functional regarding its
purpose and it is survey-analytical, regarding its
nature. The statistical group is consisted all of
university students who are studying in Tonekabon
Branch of Payam Noor University. Based on
Cochran formula a stratified sample of 107 people
was selected and Through 27 questionnaire were
examined.
Findings: Among the five dimensions of the
research, technical barriers with average of 4/067,
human barriers 4/027/4, administrative barriers,
4/022, economic barriers 4/116, and cultural barriers
3/964, sequentially, were ranked from first to fifth
degree. It's important to note that contrary to the
initial impression management barriers in the
present research was third.
Conclusion: based of the research a researchconstructed questioner from the study of literature
with high reliability was obtained that could be used
by future studies. Also the result of this research can
be used in development of study community and
other area.
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مقدمه
از اواخر دهه  51میالدی ،تحولی در جهان آغلاز شلد کله
بعدها آن را مو سلوم نلام نهادنلد .از آن زملان تلاکنون،
فناوری اطالعات به عنلوان راهبلر و هلدایتگر ایلن ملو
پیشگام ،پیوسته ابداعات نلوینی را بلرای بشلر بله ارمالان
آورده است .سرعت ظهور این نوآوریها به قدری افلزایش
یافته است که هنوز مراحل توسعه و همگانی شدن استفاده
از یک نوآوری بله پایلان نرسلیده ،محصلولی جدیلدتر بلا
امکانات بهتر ،راحتی بیشتر و هزینههای کمتر اختراع می-
شود و اختراعات قبلی را از صحنه خار میسازد .در واقع،
فناوری مشلتمل بلر دانلش مربلوط بله اصلو و توانلایی
دستیابی به نتایج مورد نظر است که فناوری اطالعات نیلز
از همین اصل پیروی میکند (هاشمیفلر .)1381 ،هملان-
گونه که نلوابزاده ( )1381بیلان ملیکنلد ،بله مجموعله
فرایندهای جمعآوری ،ذخیلره ،پلردازش ،توزیلع و بازیلابی
اطالعات که در بستر ارتباطی مبتنلی بلر زیرسلاختهلای
رایانللهای و تجهیللزات راه دور شللکل مللیگیللرد ،فنللاوری
اطالعات میگویند .آذرنل ( )1378علالوه بلر مجموعله
ابزارها ،دانلش و روشهلا ،مهارتهلای اسلتفاده از آنهلا در
ساختن یا انجام هر چیز یا امر بله خصلوص را نیلز بله آن
اضافه میکند.
از جمله عرصههایی که در چند سلا اخیلر زمینله
مناسبی برای اسلتفاده از فنلاوری اطالعلات فلراهم آورده
است ،آموزش و یادگیری است .بله طلور کللی ،ملیتلوان
دالیل عمدهای از جملله بهبلود کیفیلت یلادگیری ،بهبلود
دسترسی به آموزش ،کاهش هزینههای آموزش و کلاهش
هزینهی اثربخشلی آملوزش را بلرای اسلتفاده از فنلاوری
اطالعات در آموزش عالی بیان کرد (موزاکیتیس.)2119 ،1
تاییرات اجتماعی ،اقتصلادی و فنلاوری چنلد دهله اخیلر،
همان گونه کله ملک ری )2111( 2و رضلایی و محملدی
( )1391بیان میکننلد ،آملوزش را بلرای همگلان قابلل-
دسترس کرده است و میزان بیسوادی را در  31سا اخیر
در سراسر جهان کاهش داده است .فناوری اطالعات نقشی
اصلی در تضمین کیفیت آموزش عالی دارد و پایله مزیلت
رقابتی دانشگاهها محسوب ملیشلود .پژوهشلگرانی ماننلد
پارسا نیارق ( ،)1379فیضی و کلامران ( ،)1383حسلنزاده
( ،)1384بابائی ( ،)1389نوروزی و جعفرپور ( )1391نیز بلر
این امر تأکید دارند.
از سللوی دیگللر ،اگرچلله فنللاوریهللای اطالعللاتی
1. Mouzakitis
2. Mary

مزیتهایی برای بهبود روشهای آموزشی در پی دارد ،املا
در این میان میتوان ملوانعی را کله در بلهکلارگیری آنهلا
تأثیرگللذار هسللتند را مللورد شناسللایی قللرار داد .بنللابراین
ضرورت شناسایی موانع فلراروی آملوزش دانشلجویان در
دانشگاهها و راهکارهای برخورد با آنها الزم است .در ایلن
3
زمینه ،پژوهشهایی نیز توسط داورپناه ( ،)1381مکنایلت
( ،)1995میرتللز )2113( 4و آدوا و لمللو )2115( 5صللورت
گرفته است؛ اما با وجود مطالعات و تحقیقات انجام شده در
داخل و خار کشور ،چار چوبی کله بلر اسلاس آن بتلوان
موانع فناوری اطالعات را در دانشلگاههلا شناسلایی کلرد،
تدوین نشده است .هر چند طرح تکفا به عنوان طرحی ملی
مطرح شده و نقش و وظایف خاصی را بر عهده هر کدام از
نهادها (از جمله دانشگاه) گذاشلته اسلت و در آن فعالیلت-
هایی چون گسترش فرهن ِ فناوری اطالعات و ارتباطلات
پیشبینی شده است ،املا هنلوز چلارچوب جلامعی در ایلن
زمینه ارائه نشده است (بهشتی.)1385 ،
به دلیل وضعیت فعلی نظام آموزش عالی در داخل
کشور در بهرهگیری از فنلاوریهلای اطالعلاتی و رسلالت
خاص دانشگاه پیام نور در زمینهی آموزشهلای از راه دور،
شناسایی موانع استفاده از فناوری اطالعات در این دانشگاه
مللیتوانللد در حللل بسللیاری از مشللکالت و معضللالت آن
راهگشا باشد .از این رو در پژوهش حاضر دانشگاه پیام نور
تنکابن و آموزش دانشجویان مشاو به تحصیل در آن به
عنوان جامعه مورد بررسی برگزیده شده است .امیلد اسلت
نتایج حاصل از یافتههای پلژوهش حاضلر بتوانلد در رفلع
موانع مدیریتی ،فنی ،انسانی ،اقتصادی و فرهنگلی در بله-
کارگیری فناوری اطالعات در آموزش جامعه مورد مطالعله
و سایر حوزههای مشابه مؤثر باشد .الزم به یادآوری اسلت
که ابعادی مانند استانداردها ،امنیت و سیاستگذاری ،مورد
توجه پژوهش حاضر نبوده و میتواند موضوع پژوهشهای
دیگر قرار گیرد.
در زمینه بهرهگیری از فناوری اطالعلات در داخلل
کشور پژوهش هایی انجام گرفته اسلت کله از جملله آنهلا
می توان بله دلیللی ( ،)2112حسلنزاده ( ،)1381فلکلی و
همکاران ( ،)1386شیخ شجاعی و علوی ( ،)1386درانی و
رشیدی ( ،)1386بابایی ( )1389و بزرگ ضلیابری ()1391
اشاره کرد؛ اما در زمینه موانع استفاده از این نوع فناوریها،
پژوهشهای محدودی صورت گرفته است .در ادامه برخی
3. McKnight
4. Meerts
5. Aduwa & Iyamu
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از پژوهشهای مرتبط در این حوزه بیان میشود.
تفرشی ( )1376در مقاله خود بلا عنلوان "بررسلی
نظللرات فللارت التحصللیالن کارشناسللی ارشللد کتابللداری و
اطالعرسانی پیرامون برنامه آموزشی ایلن رشلته در زمینله
فناوری اطالعات" به این نتیجه دسلت یافلت کله 83/11
درصد جامعه مورد پژوهش ،برنامه آموزشلی تهیله شلده را
مناسب با نیازهای حرفهای رشلته کتابلداری نملیداننلد و
تاییر در این زمینه را ضروری میدانند .در پژوهشی دیگلر،
داورپناه ( )1381با بررسی "موانع زیرساختی بهرهگیلری از
فنللاوری اطالعللات در کتابخانللههللای دانشللگاهی ایلران"
عوامل زیرساختی متفاوتی نظیلر عواملل فنلی ،ملدیریتی،
انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی /فرهنگلی و دولتلی را کله بلر
بهرهگیری فناوری اطالعات در کتابخانههلا تأثیرگذارنلد را
مورد بررسی قرار داد .یافتههای این تحقیق نشلان داد کله
کتابخانههای دانشگاهی ایران با موانع زیرساختی متعلددی
در بهره گیری موفقیتآمیز از فناوری اطالعات مواجلهانلد.
وی همچنین نتیجه گرفلت کله بلرای توسلعة اقتصلادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و پژوهشی نظام اطالعرسانی،
زیرساختهای ملی مورد نیاز اسلت؛ بنلابراین ،همگلام بلا
توسعه کشور ،زیرساختِ فناوری اطالعات نیز باید رشد کند
تا بتواند در مقابل تاییرات حاصل شلده ،نمونلة مناسلب را
عرضه کند .فلیچرو دیگران )2113( 1بر اساس یافتلههلای
تحقیقی خود گزارش کردند که استفاده از رایانه در آموزش
میتواند زمان و هزینلههلای آملوزش را نسلبت بله روش
سنتی تا یک سوم تقلیل دهد .به عالوه تراکم کالس را از
نظر تعداد دانشآملوزان کلم کنلد و زملان آملوزش را بله
صورتی که همه دانش آموزان به مهلارتهلای ملورد نیلاز
دست یابند ،افزایش دهد .از دیدگاه یادگیری ،استفاده مؤثر
از رایانه توسط معلمان و دانش آموزان میتواند به انگیزش
باالتر ،اعتماد به نفس بیشتر ،پرسلیدن بهتلر سلؤا  ،ارائله
بهتر مطلب ،ارتقای سطح عملکرد در سایه اطالعلات و در
نهایت ،به بهبود زمان انجام کار بیانجامد.
همیلتون و ریسا )2114( 2در مقاله خود بلا عنلوان
«اسللتفاده از اینترانللت بلله عنللوان ابللزاری بللرای تایی لر از
مللدیریت سللنتی بلله مللدیریت دانللش در کتابخانللههللای
دانشللگاهی» می لزان اسللتفاده سلله کتابخانلله دانشللگاهی
آفریقلای جنلوبی از اینترانلت را بله عنلوان ابلزاری بلرای
دستیابی به تاییر مبتنی بر ملدیریت دانلش ملورد مقایسله
قللرار دادنللد .براسللاس نتللایج حاصللل ،اینترانللت یک لی از
1. Fletcher
2. Hamilton & Retha
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مللؤثرترین روشهللای اشللتراک دانللش و اطالعللات در
سازمانهاست که با محتویات مختلف خلود ملیتوانلد بله
عنوان مخزن دانش عینی درکتابخانهها به خلدمت گرفتله
شود و جریان اطالعات را مورد حمایلت و پشلتیبانی قلرار
دهد .آنها معتقلد هسلتند ،چنانچله کتابخانله هلا از دانلش
استفاده کنند و آن را به اشتراک گذارند ،خدماتشان بهبلود
یافته و کاربران قادر خواهند بود دانلش خلود را در سلطح
3
گسترده به اشتراک بگذارند .در پژوهشی دیگر ،آدوا و لمو
( )2115تللالش بللرای اسللتفاده از فنللاوری اطالعللات و
ارتباطات 4و مشکالت آن را در دبیرستانهای نیجریه مورد
مطالعه قرار دادند ،آنان دریافتند که ارتباطات در دبیرستان-
ها ،هزینه و زیربنای ضعیف ،کمبود نرم افزارهای مربوط و
عدم دسترسی به اینترنلت ،مشلکالت اسلتفاده از فنلاوری
اطالعات در بین دانشآموزان است .تروید )2118( 5نیز در
مطالعهای با عنوان "مقایسه آمادگی الکترونیکی مؤسسات
آموزش عالی" به بررسی برخلی از شلاخصهلای موجلود
اندازهگیری آمادگی الکترونیکی کشورها و برخی از ملد -
های پیشنهاد شده برای مؤسسات آموزش علالی پرداخلت.
سللپس ،مللد پیشللنهادی خللود بللرای ارزیللابی آمللادگی
الکترونیکللی مؤسسللات آمللوزش عللالی را ارائلله داد .مللد
پیشنهادی پژوهشگر دارای دو ویژگلی بلود :نخسلت ایلن
مد  ،قابلیت استفاده مجدد را داشلته و دوم اینکله شلامل
همه متایرهلای مربلوط اسلت .در نهایلت ،نویسلنده سله
موسسه آموزش عالی لیتوانی را بلا ابلزار پیشلنهادی خلود
مورد سنجش قرار میدهلد .نتلایج حاصلل نشلان داد کله
چللارچوب ارائلله شللده از کللارآیی الزم برخللوردار اسللت و
شاخصها به آسانی قابل اندازهگیری و تفسیر هستند.
با نگاهی به پژوهشهای انجلام شلده در ایلران و
خار از ایران متوجه میشویم که محققان در پژوهشهای
صورت گرفته به این نتایج دست یافتهاند :تأثیر فناوری بلر
یادگیری؛ افزایش تأثیر اینترنت ،فیبر نوری ،ماهواره در امر
آموزش؛ لزوم فلراهم آوردن امکانلات الزم بلرای تاییلر و
تحلو در فنلاوری اطالعلات؛ وقلوع تاییلرات اساسللی در
شیوهی مدیریت و استفاده از رسانههای آموزشلی ،وسلایل
ارتباط جمعی و فناوریهای جدید؛ تأثیر موانلع زیرسلاختی
در بهرهگیری از فنلاوری اطالعلات و در نهایلت ایلن کله
بهرهگیری از فناوری اطالعلات زملان آملوزش را کمتلر و
یادگیری و بهرهوری را باالتر میبرد .بنابراین با توجله بله
3. Aduwa & Iyamu
)4. ICT (Information and Communication Technology
5. Tarvid
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مزایایی که برای استفاده از فناوری اطالعلات در آملوزش
برشمرده شد ،میتوان شناسایی موانع موجود در این زمینه
را حائز اهمیت دانست .از ایلن رو پلژوهش حاضلر بلر آن
است تا این مسأله را در محیطی که دارای رسالت آملوزش
از راه دور است و در بین دانشجویان و استادان رشتهای که
باید مهارت کافی در این زمینه داشته باشند ،مورد بررسلی
قرار دهد .امید اسلت یافتلههلای حاصلل بتوانلد در سلایر
محیطهای مشابه نیز راهگشلا باشلد .بنلابراین پلژوهش در
نظر دارد به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
 .1وضعیت موانع مدیریتی در استفاده از فناوری اطالعلات
در آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 .2وضعیت موانع فنی در استفاده از فنلاوری اطالعلات در
آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 .3وضعیت موانع انسانی در استفاده از فناوری اطالعات در
آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 .4وضعیت موانع اقتصادی در استفاده از فناوری اطالعلات
در آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
 .5وضعیت موانع فرهنگی در استفاده از فناوری اطالعلات
در آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
روش تحقیق
پللژوهش حاضللر از نظللر هللدف کللاربردی و از نظللر روش
پیمایشی -توصیفی است .برای گلردآوری دادههلا در ایلن
پلژوهش از ابلزار پرسشللنامه محقلق سلاخته  27گویللهای
استفاده شد که موانع استفاده از فناوری اطالعات را در بین
دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تنکابن در ابعاد مدیریتی،
فنی ،انسانی ،اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد .در
تدوین مؤلفههای مربوط به پرسشلنامه از منلابع موجلود از
جمله داورپناه (1381و  ،)1378نوروزی و جعفرپور ()1391
بهره گرفته شده اسلت .جامعله آملاری تحقیلق حاضلر از
طریق فرمو کوکران و رابطه زیر بدست آمد.

نظر گرفتن مقادیر موجود 1و جایگذاری آن در رابطه فلوق،
حجم نمونه الزم به دست آمد که در این رابطه  dخطلای
مطلق برآورد پارامتر و  αخطلای نلوع او اسلت .در ایلن
تحقی لق  dبرابللر  1/15در نظللر گرفتلله شللده اسللت .بللا
جایگذاری این مقادیر در رابطه فوق حلداقل حجلم نمونله
الزم  117به دست آمد .از میان جامعه آماری  76نفر زن و
 31نفللر مللرد بودنللد .ضللمن اینکلله در جللدو  1سللطوح
تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه آورده شده است.
جدول  .1سطوح تحصیلی جامعه آماری
سطح
تحصیلی

فراوانی

سا او
سا دوم
سا سوم
سا چهارم
باالتر
جمع

1
5
24
51
26
117

درصد

فراوانی

فراوانی

فراوانی

صحیح

تجمعی

1/9
4/7
22/4
47/7
24/3
111

1/9
4/7
22/4
47/7
24/3
111

1/9
5/6
28/1
75/7
111

همانگونه که در جدو  1مشاهده میشود بلیش از
 51درصد از جامعه مورد مطالعه باالی چهلار سلا سلابقه
آموزشی دارند ،بنابراین انتظار میرود بتوانند در مورد برخی
مؤلفههای مدیریتی اظهار نظر کنند.
برای سنجش پایایی پرسشنامه در یلک نمونله 31
تایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کله ضلریب آن
برای این پرسشنامه باالی  %71درصد بوده است .ضلریب
آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از ابعاد پنجگانه
مورد بررسی در این پلژوهش در جلدو شلماره ( )2قابلل
مشاهده است.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پنجگانه مورد مطالعه در
این پژوهش

2



N  z    P.(1  P) 
 1 2 
n
2



2

( N  1)d   z   P.(1  P) 
 1

 2 

در این فرمو  Pپارامتر نسبت بوده و با توجله بله

نامعلوم بودن آن ،برای اینکه حجلم نمونله حلداکثر شلود،
مقدار آن برابر با  P=1/5در نظر گرفته شد .بنابراین ،با در

ابعاد

تعداد سئواالت

بُعد مدیریتی
بُعد فنی
بُعد انسانی
بُعد اقتصادی
بُعد فرهنگی

5
6
7
4
5

مقدار ضریب
آلفای کرونباخ

% 791
% 848
% 829
% 736
% 792

همانگونه که در جدو ( )2مشاهده میشود ،مقدار
 .1حجم جامعه اولیه  151نفر بود.
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اطالعات در آموزش جامعه مورد مطالعه در هر یک از ابعاد
پنج گانه مورد بررسی در این پژوهش عرضه میگردد.

آلفای به دست آمده برای تمامی ابعاد از  % 71بیشتر است.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که پایایی پرسشلنامه ملورد
استفاده در این پژوهش قابل قبو است.

سؤال اول :وضعیت موانع مدیریتی در استفاده از
فناوری اطالعات در آموزش جامعه ملورد مطالعله چگونله
است؟

یافتههای تحقیق
در این بخش دادههلای حاصلل از پلژوهش در پاسلخ بله
پرسشهای پژوهش در رابطه با موانع اسلتفاده از فنلاوری

جدول .7وضعیت موانع مدیریتی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
کم

بسیار کم

زیاد

متوسط

بدون پاسخ

بسیار زیاد

مؤلفههای بُعد مدیریت
تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تأثیر تصمیمات مدیر در استفاده از
فناوری اطالعات

-

-

-

-

14

13/1

67

62/6

26

24/3

-

-

تأثیر میزان شناخت مدیران از فناوری
اطالعات

1

/9

1

/9

6

5/6

51

46/7

49

45/8

-

-

تأثیر مهارت مدیران در استفاده از
فناوری اطالعات

2

1/9

4

7 .3

11

39/3

42

39/3

48

44/9

1

/9

تأثیر میزان همکاری مدیران و کارکنان
در استفاده از فناوری اطالعات

1

1/9

4

3/7

18

16/8

44

41/1

35

32/7

-

تأثیر ریسکپذیری مدیر در استفاده از
فناوری اطالعات

2

1/9

14

13/11

42

39/3

38

35/5

11

9/3

1

جدول  .1دادههای مربوط به موانع مدیریتی در استفاده از
فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بُعد

حجم نمونه

حد اقل

حداکثر

میانگین

مدیریتی

117

1/81

5

٪5529

4/1221

معیار

انحراف

واریانس

٪316

همانگونه که دادههای جدو  3نشان میدهلد ،در
مللورد وضللعیت موانللع مللدیریتی در اسللتفاده از فنللاوری
اطالعات" ،میلزان شلناخت ملدیران" بلا  45/8درصلد و
"ریسکپلذیری ملدیر" در اسلتفاده از آن بلا  9/3درصلد،
ببیشترین و کمترین تأثیر را در این بُعد در سطح بسیار زیاد
به خود اختصاص دادهاند.
اطالعات تحلیلی مربوط به ایلن بُعلد در جلدو 4
قابل مشاهده است کله تلأثیر بُعلد ملدیریتی بلا میلانگین
 4/1221از میانگین معیار  3باالتر است.1

/9

سؤال دوم :وضلعیت موانلع فنلی در اسلتفاده از
فناوری اطالعات در آموزش جامعه ملورد مطالعله چگونله
است؟

 .1در تحلیلهای صورت گرفته در این پژوهش هدف تعیین میانگین
هر بُعد بوده است.
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جدول .9وضعیت موانع فنی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بسیار کم

مؤلفههای بُعد فنی

متوسط

کم

بسیار زیاد

زیاد

بدون پاسخ

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

2

1/9

8

7/5

29

27/1

45

42/1

22

21/6

-

-

-

-

3

2/8

13

12/1

58

54/2

32

29/9

1

/9

1

/9

4

3/7

17

15/9

24

22/4

61

56/1

1

/9

1

/9

1

/9

18

16/8

36

33/6

51

46/7

1

/9

2

1/9

2

1/9

9

8/4

34

31/8

61

56/1

-

-

4

3/7

9

8/4

32

29/9

42

39/3

18

16/8

-

-

تأثیر دسترسی دانشجویان به سخت
افزار در استفاده فناوری اطالعات
تأثیر دسترسی دانشجویان به نرمافزار در
استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر پهنای باند و سرعت اینترنت در
استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر تجهیزات (رایانه و ) ...در استفاده از
فناوری اطالعات
تأثیر دسترسی به شبکه اینترنت در
استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر وجود فضای اختصاصی در استفاده
از فناوری اطالعات

سطح بسیار زیاد به خود اختصاص دادهاند.
همچنین اطالعات تحلیلی مربوط به ایلن بُعلد در
جدو  6قابل مشاهده اسلت کله تلأثیر بُعلد ملدیریتی بلا
میانگین  4/67از میانگین معیار  3باالتر است.

همانگونه که در جدو  5قابل مشلاهده اسلت ،در
مورد وضعیت موانع فنی در استفاده از فنلاوری اطالعلات،
"پهنای باند و سرعت اینترنلت" و "دسترسلی بله شلبکه
اینترنللت" بللا  56/1تأثیرگللذارترین و "وجللود فضللای
اختصاصی" در استفاده از آن با  16/3کمتلرین تلأثیر را در

جدول  .9دادههای مربوط به موانع فنی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بُعد

حجم نمونه

حد اقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

فنی

117

83 .1

5

671 .4

٪5877

٪345

سؤال سوم :وضعیت موانع انسانی در استفاده از فناوری اطالعات در آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
جدول .3وضعیت موانع انسانی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
مؤلفههای بُعد انسانی
تأثیر کمبود نیروی انسانی متخصص در
دانشگاه در استفاده از فناوری اطالعات

بسیار کم
تعداد

درصد

کم
تعداد

متوسط
درصد

تعداد

درصد

زیاد
تعداد

بسیار زیاد

درصد

تعداد

درصد

بدون پاسخ
تعداد

درصد

2

1/9

8

7/5

21

18/7

47

43/9

31

28

-

تأثیر نداشتن درک مناسب نیروی انسانی
در استفاده فناوری اطالعات

4

3/7

8

7/5

13

12/1

41

38/1

41

37/4

1

/9

تأثیر توانمندی کارکنان در استفاده از
فناوری اطالعات

1

/9

3

2/8

11

9/3

57

53/3

34

31/8

2

1/9

3

2/8

15

14

51

47/7

36

33/6

2

1/9

1

/9

7

6/5

25

23/4

45

42/1

28

26/2

1

/9

2

1/9

4

3/7

13

12/1

52

52

36

36

-

2

1/9

3

2/8

11

11/3

59

55/1

32

29/9

تأثیر توانمندی مدرسان در استفاده از
فناوری اطالعات
تأثیر نوع روابط کارکنان و مدرسان با
دانشجو در استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر عالقه و انگیزه کارکنان و مدرسان
در استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر حمایت سیستم آموزشی در استفاده
از فناوری اطالعات

-
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زیاد به خود اختصاص دادهاند.
اطالعات تحلیلی مربوط به این بُعد در جلدو ()8
قابل مشاهده است که تأثیر بُعد انسانی با میلانگین 4/127
از میانگین معیار  3باالتر است.

دادههای جدو ( )7نشان ملیدهلد کله در ملورد
وضعیت موانلع انسلانی در اسلتفاده از فنلاوری اطالعلات،
"نداشلللتن درک مناسلللب نیلللروی انسلللانی" بلللا 37/4
تأثیرگذارترین و "کمبلود نیلروی انسلانی متخصلص" در
استفاده از آن با  28درصد کمترین تأثیر را در سطح بسلیار

جدول  .7دادههای مربوط به موانع انسانی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بُعد

حجم نمونه

حد اقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

انسانی

117

29 .2

5

127 .4

٪5148

٪265

پرسش چهارم :وضعیت موانع اقتصادی در استفاده از فناوری اطالعات در آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
جدول .5وضعیت موانع اقتصادی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بسیار کم

متوسط

کم

بسیار زیاد

زیاد

بدون پاسخ

مؤلفههای بُعد اقتصادی

تأثیر امکانات کالبدی دانشگاه در استفاده
از فناوری اطالعات
تأثیر بودجه و منابع مالی دانشگاه در
استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر هزینههای موجود برای راه اندازی
فناوری اطالعات
تأثیر آزمایشگاه و خرید تجهیزات در
استفاده از فناوری اطالعات

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

2

1/9

1

/9

14

13/1

48

44/9

42

39/3

-

1

/9

3

2/8

12

11/2

44

41/1

44

41/1

-

2

1/9

3

2/8

17

15/9

63

58/9

21

19/6

1

/9

3

2/8

12

11/2

53

49/5

33

31/8

6

5/6

-

درصد

اطالعات" به لحاظ بیشترین تأثیر در مرحلله بعلدی قلرار
دارد.
اطالعات تحلیلی به این بُعلد در جلدو  11قابلل
مشاهده است که تأثیر بعد انسلانی بلا میلانگین  4/116از
میاانگین معیار  3باالتر است.

دادههای جلدو  9نشلان ملیدهلد کله در ملورد
وضعیت موانع اقتصادی در اسلتفاده از فنلاوری اطالعلات،
"بودجه و منابع مالی" با  41/1تأثیرگلذارترین و "هزینله-
های راهاندازی" در استفاده از آن با  19/6کمترین تلأثیر را
در سطح بسیار زیاد به خود اختصاص دادهاند؛ ضمن اینکله
"تأثیر امکانلات کالبلدی دانشلگاه در اسلتفاده از فنلاوری

جدول  .11دادههای مربوط به موانع انسانی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بُعد

حجم نمونه

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

اقتصادی

117

1/75

5

4/116

٪6153

٪366
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پرسش پنجم :وضعیت موانع فرهنگی در استفاده از فناوری اطالعات در آموزش جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
جدول .11وضعیت موانع فرهنگی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بسیار کم

مؤلفههای بُعد فرهنگی

تأثیر ارزش تلقی کردن استفاده از
فناوری اطالعات
تأثیر حمایت از افرادی که در استفاده
از فناوری اطالعات پیشتازند
تأثیر پذیرش تاییر از سوی کارکنان
در استفاده از فناوری اطالعات
تأثیر توسعه سیاستهای حمایتی برای
تشویق در استفاده از فناوری
اطالعات
تأثیر پذیرش شفافیت در فضای
فرهنگی دانشگاه بر استفاده از فناوری
اطالعات

متوسط

کم

بسیار زیاد

زیاد

بدون پاسخ

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

2

1/9

11

9/3

33

31/8

36

33/6

23

24/3

-

1

/9

2

1/19

12

11/2

41

37/4

52

48/6

-

2

1/9

9

8/4

31

29

45

42/1

21

18/7

-

4

3/7

21

18/7

46

43

37

34/6

-

3

2/8

22

21/6

43

41/2

38

35/5

-

/9

1

درصد

فضای فرهنگی دانشگاه در استفاده از فنلاوری اطالعلات"
به لحاظ بیشترین تأثیر در مرحله بعدی قرار دارد.
اطالعات تحلیلی مربوط به این بُعد در جلدو 12
قابل مشاهده است که تأثیر بُعد انسانی با میلانگین 3/964
از میانگین معیار  3باالتر است.

همانگونه که در جدو  11قابل مشاهده اسلت ،در
مللورد وضللعیت موانللع اقتصللادی در اسللتفاده از فنللاوری
اطالعات" ،حمایت از افراد پیشتاز" با  48/6تأثیرگذارترین
و "پذیرش تاییر از سوی کارکنلان" در اسلتفاده از آن بلا
 18/7کمتللرین تللأثیر را در سللطح بسللیار زیللاد بلله خللود
اختصاص دادهاند .ضمن اینکه "تأثیر پلذیرش شلفافیت در

جدول  .11دادههای مربوط به موانع انسانی در استفاده از فناوری اطالعات در جامعه مورد مطالعه
بُعد

حجم نمونه

حد اقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

واریانس

فرهنگی

117

1/61

5

3/469

٪6192

٪371

بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش که به بررسی موانع اسلتفاده از فنلاوری
اطالعات درآموزش دانشلجویان دانشلگاه پیلام نلور واحلد
تنکابن پرداخته است ،نشان میدهد که ابعاد مورد بررسلی
در این پژوهش در منابع متعددی مورد تأیید قرار گرفتهاند.
این ابعاد در صورت توجه می توانند به عنوان مزیت در این
زمینه ملورد اسلتفاده قلرار گیرنلد .پژوهشلگرانی از جملله
داورپناه ( ،)1381منتظلر ( ،)1383نلوه ابلراهیم و مهتلدی
( )1387بر این مسأله تأکید کردهاند .از جمله موانلع ملورد
بررسی در این پژوهش بُعد مدیریتی است که بلا میلانگین
 4/122ضمن کسب امتیاز باال به لحاظ اهمیلت در بهلره-
گیری از فناوری اطالعات در آموزش در میان سلایر ابعلاد
در جایگاه سوم قرار دارد .همچنین ،از جملله نکلات حلائز
اهمیت در این بعد میتوان به مؤلفه فرعی "تلأثیر میلزان

شللناخت مللدیران از فنللاوری اطالعللات" اشللاره کللرد کلله
بیشترین امتیاز را در این بُعد به خود اختصلاص داده اسلت
که این مسأله نشان از اهمیت آن دارد .در واقع ،بدون ایلن
که شناختی حاصل آید ،حرکتلی ایجلاد نملیشلود و ایلن
مسأله از دید جامعه مورد پژوهش نیز پنهان نمانلده اسلت؛
ضمن این که "تأثیر مهارت مدیران در فناوری اطالعات"
که در رتبه بعدی قرار دارد خود تأکیدی بر مسأله شلناخت
است؛ چرا که تا شناختی حاصل نیاید ،مهلارتی در پلی آن
شروع نمیشلود .بنلابراین ،هملان طلور کله مانینگلاس و
مانچو )2114( 1نیز مطرح میکنند ،تأکید بر ابعاد ملدیریتی
در هر زمینهای میتواند شلروع مناسلبی در سلایر گلامهلا
باشد .بُعد فنی که از جمله زیرسلاختهلای الزم در زمینله
استفاده از هرگونه فناوری ،به ویژه فناوری اطالعات است،
1. Maningas & Mancebo

یعقوب نوروزی ،آزاده اقلیم ارکنی :بررسی موانع استفاده از فناوری اطالعات در آموزش دانشجویان دانشگاه پیام نور
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با کسب میانگین  4/167در رتبه نخست قرار دارد .همان-
گونه که مهتدی ( )1387نیز بیان می کند ،آمادهسازی فنی
به لحاظ زیرساختی از اهمیلت بلاالیی برخلوردار اسلت .از
همین رو ،همان طور که یافتلههلای پلژوهش حاضلر نیلز
نشللان مللیدهللد" ،پهنللای بانللد و سللرعت اینترنللت" و
"دسترسی به شبکه اینترنت" با کسب بیشلترین امتیلاز در
بُعد فنی از دید جامعه آماری در ایلن زمینله حلائز اهمیلت
بیشتری هستند .بنابراین ،قبل از هر گونه اقدامی ،به ویلژه
در بحث فناوریهای آموزشی که مستلزم تعامل مدرس بلا
فراگیر است ،مؤلفههای این بُعد توجله دو چنلدانی را نیلاز
دارد؛ ضمن این که تجهیزات رایانهای به لحاظ تأثیرگذاری
در این بُعد در رتبه بعدی قرارد دارد .بنابراین ،هملانگونله
که فلیچر و دیگران ( )2113یادآوری میکنند ،الزم اسلت
قبل از هرگونه اقدامی ،بسترهای الزم در زمینه زیرساخت-
های ارتباطی و شبکهای ،پنهای باند باال و تجهیزات مورد
نیاز مهیا گردد.
بعد از اینکه موانع مدیریتی و فنی در زمینه استفاده
از فناوری اطالعات در آموزش رفع گردید ،نوبلت بله بُعلد
انسانی مسأله میرسد .همچنان کله یافتلههلای پلژوهش
حاضر نیز نشان میدهد ،موانع انسانی بلا کسلب میلانگین
امتیاز  4/127در بین سایر ابعاد در رتبه دوم قرار دارد .البته
در این زمینه تأکید پژوهش حاضر بر مسائل اجرایی نیروی
انسانی است .از جمله زیرمؤلفههای ملورد بررسلی در ایلن
بُعد میتوان به "درک مناسب نیروی انسلانی" و "کمبلود
نیروی انسانی متخصص" در ایلن زمینله اشلاره کلرد کله
بیشترین امتیاز در این بُعد به لحلاظ تأثیرگلذاری را کسلب
نمود .ضمن این که یافتههای پژوهش آریشن )2112( 1نیز
تأکیللدی بللر ایللن مسللأله اسللت .بنللابراین تربیللت نیللروی
متخصص در زمینله بهلرهگیلری از /و راهانلدازی فنلاوری
اطالعات اهمیت خاصی دارد .بُعلد اقتصلادی بلا میلانگین
امتیاز  4/116کسب شده در این پلژوهش در رتبله چهلارم
قرار داشت و این نشاندهنده این است که مسلائل بودجله
زمانی اهمیت دارد که سایر ابعاد فراهم آمده باشد؛ هر چند
پیشبینی بودجه در شروع هر پروژهای از اهمیلت خاصلی
برخوردار است .از جمله زیرمؤلفههای مورد بررسی در ایلن
بُعد میتوان به بودجه و منابع ملالی" و "هزینلههلای راه-
اندازی" اشاره کرد که امتیاز باالیی در بلین جامعله ملورد
مطالعه داشتند .یافتههای آدوا و لمو ( )2115نیز تأییدی بر
این مسأله است.

منابع
بزرگ ضیابری ،فرهاد ( .)1391سبب شناسی بهرهگیری از فن-
آوری اطالعات در آموزش و پرورش :مورد پژوهی مدارس
متوسطه ،فنی -حرفهای و کار و دانش شهر رشت .پایان
نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.
بهشتی ،زهرا ( .)1385دگرگونیهای فناوریهای آموزشی بر
پایه فناوری اطالعات :مجموعه مقاالت همایش از آموزش
الکترونیکی تا دانشگاه مجازی ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب.
پارسا نیارق ،فریدون ( .)1379بررسی سیر تحو تاریخی نظام
آموزش عالی از راه دور در ایران .پایان نامه کارشناسی ارشد
علوم تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی.
تفرشی ،میرهادی( .)1376بررسی نظرات فارت التحصیالن

1. Aretion

کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پیرامون برنامه
آموزشی این رشته .پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و

در صورت آمادهسازی ابعلاد الزم بلرای راهانلدازی
فناوری اطالعات ،نوبلت بله فرهنل سلازی و آملادگی از
لحاظ فرهنگی میرسد .مؤلفه هلایی از جملله "حمایلت از
افراد پیشتاز" و "پذیرش تاییر از سوی کارکنان" براساس
یافتههای پلژوهش حاضلر دارای بیشلترین تلأثیر در رفلع
موانع فرهنگی مربلوط بله اسلتفاده از فنلاوری اطالعلات
هستند؛ ضمن این که تأثیر "پلذیرش شلفافیت در فضلای
فرهنگی دانشگاه در استفاده از فناوری اطالعلات" نیلز در
بللین زیرمؤلفللههللای مللورد بررسللی دارای اهمیللت اسللت.
بنابراین ،با توجه به یافتههلای پلژوهش حاضلر ملیتلوان
راهکارهایی را برای استفاده بهتر از فنلاوری اطالعلات در
آموزش دانشجویان ،به ویژه در دانشگاه پیام نلور ارائله داد
که عبارتند از :استفاده از مدیرانی که با فنلاوری اطالعلات
آشنایی داشته و بتوانند با دانش خود ،زمینهساز رفع موانلع
باشند؛ امکان برخورداری از تجهیزات فناوری اطالعلات در
دانشگاه که بلدون وجلود ایلن تجهیلزات پیشلبرد اهلداف
آموزشی دانشگاه کار بسیار سخت و دشواری است؛ استفاده
از منابع انسانی کلارآزموده ،اعلم از کارمنلدان ،مدرسلان و
اعضای هیأت علمی دانشگاه که با توانایی خود در استفاده
از فناوری اطالعات ،ضمن بهرهگیری از مزایلای آن ملی-
توانند در ترغیب دانشجویان به استفاده از این نوع فناوری-
ها نیز مؤثر باشند .توجه بیشتر مسئوالن به ابعاد اقتصلادی
و هزینهای برای استفاده دانشجویان از فناوری اطالعات و
در نهایت ،بسترسازی و تهیه زیرسلاختهلای الزم اعلم از
سختافزار ،نرمافزار ،شبکههای ارتباطی و منابع آموزشی.
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اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد،
دانشگاه تربیت مدرس.
حسنزاده ،محمد ( .)1384فناوری اطالعات و کاربرد آن در
آموزش ،کتاب ماه( 89 ،اردیبهشت).9-5 :
شیخ شجاعی ،فاطمه؛ علومی ،طاهره ( .)1386بررسی عوامل
مؤثر بر پذیرش فناوری اطالعات توسط کتابداران کتابخانه-
های دانشکدههای فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران.

کتابداری و اطالع رسانی.34-9 :)3( 11 ،
فلکی ،ملیحه؛ شعبانعلی فمی ،حسین؛ ایروانی ،هوشن و
موحدمحمدی ،حمید ( .)1386تحلیل عوامل تأثیرگذار بر
کاربری فناوری اطالعات توسط کارشناسان نظام ترویج
کشاورزی ایران .فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش
عالی.171-151 :)2( 44 ،
فیضی ،کامران؛ رحمانی ،محمد ( .)1383یادگیری الکترونیکی
در ایران ،مسائل و راهکارها (با تأکید بر آموزش عالی).
فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی؛ :)3( 11
.121-99
منتظر ،غالمعلی ( .)1383راهبردهای توسعه اطالعاتی نظام
آموزشی عالی .در مجموعه مقاالت  51نشست رؤسای
دانشگاههای تهران .تهران :وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
مهتدی ،نجمه ( .)1378شناسایی عوامل مؤثر در بهکارگیری
فناوری ارتباطات و اطالعات در واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی شهر تهران .فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
واحد گرمسار.136-119 :)1( 2 ،
نوابزاده ،امین ( .)1381فناوری اطالعات .فصلنامه آموزش
جهاد دانشگاهی.35 :)7( 1 ،
نوروزی ،یعقوب؛ جعفرپور ،اسماعیل ( .)1391ارائه شاخصهای
سنجش آمادگی الکترونیکی در کتابخانههای دانشگاهی
براساس مد  .IUPفصلنامه علمی و پژوهشی پردازش و
مدیریت اطالعات.494-479 :)2( 27 ،
هاشمیفر ،دانش ( .)1381مبانی نظری تکنولوِی آموزشی،
تهران :سمت.

communication echnology media by end-users
of agricultural research and extension networks
in the Philippines. Proceeding of the
AFITA/WCCA Joint Congress On IT In
Agriculture, 13-20, Thailand: Bangkok.
McKnight, P. (1995). Managing Technological
Change in Academies. Retrieved: Sep 6, 2012,
from: www. educause. edu/ir/library/text
Mary, M. (2000). Information technology for
management turban. European Journal of
Education. 36 (4): 102-117.
Meerts, J. (2003). Why information technology still
matters in higher education. Harvard Business
Review, Nov & Dec.
Mouzakitis, G. S. (2009). E-learning: the six
important “Wh…?” Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 1 (1): 2595–2599.
Tarvid, A. , 2008. Measuring the e readiness of
higher education institutions, SSE Riga Student
Research papers, 6 (102). Stockholm school of
economics in Riga, pp: 13, 15, 21.

Aduwa- Ogiegbaen, S. E. , & Iyamu, E. O. S.
(2005). Using Information and Communication
Technology in Secondary Schools in Nigeria:
Problems
and
Prospects.
Educational
Technology & Society, 8 (1) , 104-112.
Dalili, Hamid (2002). "A Layout to Design the
infrastructures of Digital library of payam-eNoor
University".
16th AAOU
Annual
Conference held during Nov. 4th to 7th 2002.
Fletcher & et al. (1990). This online database
contains educational software packages
available in the UK targeted at the pre-school to
further education market. Becta Educational
Software Database.
Hamilton, M. & Retha, S. (2004). The utilisation of
an intranet as a knowledge management tool in
academic libraries. The Electronic Library. 22
(5): 393-400. Retrieved: Sept 11, 2012, fro:
www. emereldinsight. com/ 0264-0473. htm
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اطالعرسانی ،دانشگاه فرودسی مشهد ،دانشکده علوم تربیتی
و روانشناسی.
داورپناه ،محمدرضا ( .)1381موانع زیر ساختی بهرهگیری از
فناوری اطالعات در کتابخانههای دانشگاهی ایران .فصلنامه
کتابداری و اطالع رسانی.23-1 :)2( 5 ،
داورپناه ،محمدرضا ( .)1378برنامهریزی زیر ساخت تکنولوژی
اطالعات در کشورهای در حا توسعه .فصلنامه کتابداری و
اطالعرسانی.22-1 :)4( 2 ،
درانی ،کما ؛ رشیدی ،زهرا ( .)1386بررسی عوامل مؤثر بر
پذیرش فناوری اطالعات توسط دبیران مدارس هوشمند
تهران با تأکید بر مد پذیرش فناوری اطالعات ،پژوهش
در نظامهای آموزشی.46-23 :)1( 1 ،
رضایی ،مسعود؛ محمدی ،داود ( .)1391بررسی عوامل مؤثر بر
استفاده از فناوری اطالعات توسط دانشجویان کشاورزی.

پژهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات (علوم و فناوری
اطالعات سابق).428-413 :)2( 27 ،
حسنزاده ،محمد ( .)1381امکان سنجی آموزش از راه دور در
ایران از طریق اینترنت .پایان نامه کارشناسی ارشد ،علم

