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Abstract 

Objective: Identifying barriers to the use of information and communication technology 
in the educational activities of  Urmia University students. 

Methodology: This study is a sequential-exploratory mixed research . In the qualitative 

stage, the conventional content analysis method has been used and in the quantitative stage, 
descriptive survey research (mixed exploration) has been used. The statistical population 

includes all undergraduate and graduate students of Urmia University in the academic year 

2019-2020 (13209 people). In the qualitative stage, 40 people are purposefully selected for 
in-depth interviews and the interviews are continued until the saturation stage. In the 

quantitative stage, simple random sampling method used, and 375 people are selected using 

Morgan table. The data collection tool is interview in the qualitative part and a researcher-
made questionnaire in the quantitative part, open and axial coding using MAXQDA software 

is used for data analysis in the qualitative part, one-sample t-test and Friedman test using 
SPSS 25 software are used in the quantitative part. The face and content validities of the 

questionnaire is confirmed by researchers and experts. The reliability of the questionnaire is 

estimated to be 0.90 through Cronbach's alpha coefficient. 
Results: In the qualitative section, 55 basic concepts, of eighteen sub-categories, and four 

general categories are extracted, The four general categories are: 

1) individual barriers (skills and knowledge - motivation and attitude); 
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2) economic barriers (financial resources - cost of skills training - provision of hardware 

and software); 

3) cultural and educational barriers (society's attitude to technology- expert force professors’- 

weakness and theoretical knowledge - professors' views on information and communication 
technology) and; 

4) infrastructural-technical barriers (limited access to technology - classroom and university 

space - technology facilities and equipment). 
In the quantitative part, individual barriers, economic barriers, cultural-educational barriers 

and infrastructure-technical barriers are the main barriers to the use of information and 

communication technology in the educational activities of Urmia University students.Among 
these, technical and infrastructural barriers are the most important and economic barriers are 

the least important barriers from the viewpoint of interviewees.  
Conclusion: According to the results, technical and infrastructural barriers are the most 

important and most frequent barriers to information technology, so university officials should 

seek ways to solve these barriers. 

 

Keywords: Information and Communication Technology Barriers, Educational Activities, 
students, Urmia University. 
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 چکیده

 های آموزشی دانشجویان فعاليت در ارتباطات شناسایی موانع استفاده از فناوری اطالعات وهدف پژوهش حاضر  :هدف
 باشد.  دانشگاه اروميه می

مرحله کيفی از  است. در انجام شده يبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالیاین پژوهش به روش ترک شناسی: روش
. گردید از نوع توصيفی استفادهی )اکتشاف ترکيبی( شیتحقيق پيماروش ی از در مرحله کمّ روش تحليل محتوای عرفی و

 ل تحصيلیجامعه آماری پژوهش نيز کليه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه اروميه در سا

 نفر به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عميق انتخاب شدند و 03(. در مرحله کيفینفر 89239بودند )99-8991
گيری تصادفی ساده استفاده شد، و با استفاده از  در بخش کمّی، از روش نمونه ها تا مرحله اشباع ادامه یافت. مصاحبه

در بخش کيفی مصاحبه و در بخش کمّی  ها شدند. ابزار گردآوری دادهنفر به عنوان نمونه انتخاب  973جدول مورگان 
افزار  با استفاده از نرمکدگذاری باز و محوری در بخش کيفی، ها  تحليل داده برای تجزیه وساخته بود.  پرسشنامه محقق

MAXQDA  افزار  با استفاده از نرم و آزمون فریدمن ای آزمون تی تک نمونهو در بخش کمّیSPSS 25 شد. انجام 
نامه از طریق ضریب  مورد تایيد محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسش نامه پرسشو محتوایی  روایی صوری
 .برآورد گردید 93/3 آلفای کرونباخ

 که عبارتند از: استخراج گردیدمقوله کلی  و چهار مقوله فرعی، هجده مفهوم اوليه 33در بخش کيفی  :نتایج

 انگيزش و نگرش(، -)مهارت و دانش موانع فردی (8

 افزار(،  افزار و نرم تهيه سخت -آموزی هزینه مهارت -مالی موانع اقتصادی )منابع (2

                                                           

 22/40/9300 تاریخ پذیرش:؛    40/40/9300 تاریخ دریافت: .1
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دیدگاه  -و دانش نظری اساتيد ضعف -نيروی متخصص -به فناوری موانع فرهنگی و آموزشی )نگرش جامعه (9
 به فناوری اطالعات و ارتباطات ( و اساتيد نسبت

 امکانات و تجهيزات فناوری(. -کالس و دانشگاه  فضای -به فناوری فنی )دسترسی محدود -زیرساختی موانع (0

در  فنی، موانع اصلی -آموزشی و موانع زیرساختی -موانع فردی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگیدر بخش کمّی 
موانع  در این مياننشگاه اروميه هستند. های آموزشی دانشجویان دا استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فعاليت

  .شد که از سوی مصاحبه شوندگان مطرح ندموانعی بود ترین موانع اقتصادی کم اهميتترین و  زیرساختی مهم فنی و
موانع ترین و پرتکرارترین  با اهميت ،ترین زیرساختی مهم موانع فنی وبا توجه به نتایج بدست آمده،  گیری: نتیجه
بنابراین، ضروری دانشگاه اروميه هستند،  های آموزشی دانشجویان فعاليت ارتباطات در فناوری اطالعات واستفاده از 

 است مسئولين دانشگاه به دنبال حل این موانع باشند.
 

 روميه.دانشگاه ا، دانشجویان، های آموزشی ارتباطات، فعاليت فناوری اطالعات و ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

ها را دستخوش  تمامی ارکان زندگی انسان 1های ارتباطات و اطالعات، گسترش فناوری
ای را در  های گسترده ها، نوآوری آوری تحوالت شگرفی کرده است. استفاده روزافزون از این فن

های اطالعاتی و غیره  آموزش و پرورش، صنعت، تجارت، تولید و توزیع دانش، مدیریت دستگاه
روش زندگی، کسب و کار، آموزش و پرورش، یاددهی و یادگیری موجب شده است، به طوری که 

 زری، داد، قابل قیاس نیست )غالم شاه و دسترسی به اطالعات با آنچه در چند دهه گذشته روی می
 که روزمره های فعالیت تسهیل یا روابط حفظ و شروع برای را جدیدی های حل راه (. مثال،9301

و  2دهد )بلوک می ارائه خرید، یا بانکداری مانند شدند، می انجام آفالین و یا سنتی به صورت قبالا 
(. امروزه با در اختیار گذاشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، 2424همکاران، 

امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش از پیش میسر شده است )اصنافی و 
(. هنگامی که در قلمروهای اساسی فناوری اطالعات و 9301 هی،، به نقل از: پنا9331حمیدی، 

ای است که تحت تاثیر این فناوری  ترین پدیده شویم، آموزش اولین و حساس ارتباطات وارد می
 اخیری ها دهه (. در9301 طلب و بالش، ، به نقل از: سعادت2441، 3گیرد )کاسال قرار می

 فرا ها، یا رسانه چند مانند نوین یها یفناور ورظه با تدریس و ییادگیر سنتی یرویکردها
 کمکی یها یفناور ورود با است. اساسی شده تحول و تغییر دچار دور راه از ارتباط و ها ای رسانه

 تحصیلی، شاهد سطوح و ها دوره تمام در نظام آموزشی، در ارتباطات و اطالعات یفناور به ویژه
ایم )زارعی زوارکی، قاسم تبار  بوده در حال توسعه و تهیاف توسعه یکشورها در یچشمگیر تحوالت
 (. 9301 آبادی، ، به نقل از: نیازی، زارعی زوارکی و علی9303راد،  و مومنی

 که عصر یا گونه به است، پیچیده شگرف و بسیار امروز یدنیا در ارتباطات و نقش اطالعات
 زاده و غفاری، ، به نقل از: نقی9303 نامند )ابطحی و عباسی، می اطالعات انفجار عصر را فعلی

های  ای بر نظام گام با جهانی شدن و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، فشار فزاینده (. هم9301
گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات  آموزش عالی در مناطق جهان اعمال شده تا به سمت بهره
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(. 9303ز: تقوایی یزدی و همکاران، ، به نقل ا2440، 1حرکت کنند )توراب، خوشی و مارشال
 صاحب جامعه مختلف شئون در نهاد این جامعه است. هر آفرین علم و ساز فرهنگ رکن دانشگاه

 کند.  می تعیین را تحوالت این جهت یا و زند می را رقم تحوالت از بسیاری و نفوذ بوده و نقش
 فناوری و علم تولید انسانی، یروین تربیت های زمینه در پیشرفت جامعه و رشد جهت در دانشگاه

(. 9300دارد )سید طاهرالدینی و همکاران،  و بسزایی داشته جامعه، تأثیری مختلف مسائل حل و
 مورد فناوری منابع و ابزارها از متنوعی مجموعه عنوان به توان می را ارتباطات و اطالعات فناوری
، 2اطالعات تعریف کرد )بیلورتون مدیریت و هذخیر انتشار، ایجاد، ارتباط، برقراری برای استفاده
 (. 2490 و شیتو، 3، به نقل از: بیزی2441
برای  ابزاری عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده دنیا کشورهای از بسیاری در

 کوتاه های و برنامه است شده داده تشخیص ضروری درسی های برنامه در یادگیری تسهیل و بهبود
 های قابلیت به از متخصصان بسیاری میان، این در است. شده طراحی آن برای مدتی لندب و مدت

 ،4کنند )تزی می اشاره آموزش در و یادگیری آموزش بهبود حتی و پشتیبانی برای اطالعات فناوری
ها بر کیفیت و کّمیت آموزش  (. فناوری9300 ، به نقل از: عزیزی شمامی، ایزدی و بابائیان،2499

های نظام آموزشی را با بهبود فرایند تدریس و  اند بسیاری از ناکارآمدی رگذار بوده و توانستهتاثی
ها، بیش از هر چیز، نظام آموزشی و  یادگیری رفع کنند. برخی نیز بر این باورند که این فناوری

است  های آن را دگرگون ساخته ها را تحت تاثیر قرار داده و راهبردها و روش پژوهشی دانشگاه
 فناوری استفاده (. همچنین،9303، به نقل از: تقوایی یزدی و همکاران، 2441 ،5)یوسف

 فناوری فراگیران سواد ارتقاء موجب و داده افزایش را آموزشی وری ارتباطات بهره و اطالعات
 نوین های (. پیشرفت9301 ، به نقل از: منصورزاده، محمودی و حبیبی،2491، 6شود )بیندو می

 و اساتید به طوری که کند، می فراهم ای حرفه برای تدریس را هایی فرصت و امکانات ها، یفناور
 یادگیری و یاددهی فرایند در ها فناوری این از مندی بهره فراگیری چگونگی خواستار دانشجویان
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 (.9303 ، به نقل از: پارسا معین،2440، 1)پرتون هستند
ها در فرایند آموزش و  مانع استفاده از این فناوری اما در این میان عواملی وجود دارند که

های مختلف، عوامل زیادی را به عنوان مانع در این زمینه   های پژوهش  شوند. یافته تدریس می
 عدم موانع ترین  ( نتیجه گرفتند که مهم9330زاده ) اند. در تحقیقی آتشک و ماه  شناسایی کرده

 و یاقتصاد ،یفرد فنی، زیرساختی عوامل معلمان، توسط طاتارتبا و اطالعات یفناور از استفاده
 ( موانع اصلی استفاده از فناوری را9304) عنایتی، ضامنی و زنگانههستند.  آموزشی -فرهنگی

های   مالی، زیرساخت -فنی، فرهنگی، انسانی، اقتصادی -عنوان موانع انگیزشی، تجهیزاتی با
ای، پرداخت مزایای کاربران، فیلترینگ و کمبود   حرفه های  آموزشی، دسترسی، اجتماعی، توانایی

( 9309ماستری فراهانی، رضایی شریف و استاد حسنلو ) اند.  متخصصان طراحی فناوری ذکر کرده
ترین موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از نظر معلمان، موانع مرتبط   نشان دادند که مهم

گیری از فناوری   ( موانع بهره9302) کیا و عباسی فرج اللهی، معینی با مسایل آموزشی بود. پژوهش
ضعف زیرساخت فیزیکی، ضعف  شامل در فرایند تدریس و یادگیریاطالعات و ارتباطات 

زیرساخت مدیریتی، ضعف خدمات پشتیبانی معلمان، عدم آمادگی شناختی معلمان، عدم تربیت 
ریزی درسی فناورانه و آمادگی فناوری  عدم برنامه معلمان برای تدریس در الگوی نوین تدریس و

 این که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (9301سالمیان ) و زوارکی زارعی .اند  معلمان ذکر کرده
 های  زیرساخت معلمان، آموزشی انگیزشی، فرهنگی، ضعف فنی، ضعف تجهیزاتی شامل ها  چالش

 است.  اقتصادی و مالی و ریزی  برنامه و مدیریتی
 های  مؤلفه خبرگان، نظر براساس شده احصاء های  ( دریافت که مؤلفه9303پارسا معین )

در پژوهشی  داشتند. برازش گردآوری شده های  داده با شده سهولت درک و شده درک سودمندی
 مهارتی، انگیزشی، موانع اولویت ترتیب ( دریافتند که به9300عزیزی شمامی، ایزدی و بابائیان )

 و اطالعات فناوری پذیرش موانع بابل، شهر دیدگاه معلمان از فرهنگی و آموزشی یرساختز
 موانع نگرشی، فنی، تجهیزاتی موانع ترتیب اولویت به همچنین شوند.  می محسوب ارتباطات
 و اطالعات فناوری کارگیری به موانع بابل، شهر معلمان دیدگاه از انسانی موانع و آموزشی

 مؤثر ( نشان داد عوامل9300پژوهش سید طاهرالدینی و همکاران ) .شوند  می بمحسو ارتباطات

                                                           

1. Perraton 
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 شامل طبقه چهار علمی در هیئت اعضای ارتباطات و اطالعات فناوری های  شایستگی توسعة بر
 31 و ُبعد ُنه تکنولوژیکی و عامل قانونی، عامل فرهنگی، عامل فنی، و محیطی عامل چهار

 است. شاخص
( نتیجه گرفت که موانع فردی و عدم استفاده از فناوری و 2491) 1یالنودر تحقیقی سیو

 2چنین مشکالت آموزشی جزء موانع استفاده از فناوری اطالعات و راتباطات است. ژوهانسون  هم
 شخصی زندگی در دیجیتال های  فناوری از ( دریافتند که معلمان خیلی راحت2491و همکاران )

آموزشی  و لجستیکی با مشکالت جدی مثل مشکالت ها  کالس در اکنند، ام  می استفاده خود
 پایین یا متوسط معلمان فناوری صالحیت ( نشان داد که سطح2493) 3شوند. کوهدر رو می روبه

در پژوهشی دریافت که سه موضوع اصلی در ارتباط با موانع فناوری  (2490) 4فریرا .است
هیچ کدام مانعی در جهت استفاده از فناوری اطالعات  اطالعات شامل رایانه، پروژکتور و اینترنت،

ترین مانع استفاده از  افزار برای اهداف آموزشی مهم  در بین اعضای هیات علمی نبود. استفاده از نرم
( نشان داد 2424) 5های مرسادر و گیرین  فناوری اطالعات در بین اعضای هیات علمی بود. یافته

سانی، بیشترین موانع درک استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات های هنر و علوم ان که در رشته
 وجود دارد. 

های   های نه چندان دور با مهارت  که دانشجویان افرادی هستند که در سال  با توجه به این
شوند، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند تدریس و   شان وارد بازار کار می  ای  حرفه

 دانشجویان دانشگاه، ضروری است. آموزش
 به دنبال شناسایی موانع استفاده دانشجویان از فناوری اطالعات و حاضر پژوهش ،لذا

است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر این است که موانع استفاده های آموزشی   تیفعال ارتباطات در
 اه ارومیه شناسایی نماید. های دانشجویان دانشگ  از فناوری اطالعات و ارتباطات را در فعالیت

 در این راستا سواالت پژوهش به شرح زیر است: 
دانشجویان  یآموزش یها  اطالعات و ارتباطات در فعالیت یفناور یکارگیر هموانع ب سوال اول:

                                                           

1. Sevillano 
2. Johnson 
3. Cuhadar 
4. Ferreira 

5. Mercader   & Gairín 
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 کدامند؟دانشگاه ارومیه 
ی های آموزش ارتباطات در فعالیت اولویت موانع استفاده از فناوری اطالعات و سوال دوم:

 میه به چه ترتیبی است؟ودانشجویان دانشگاه ار

 شناسی پژوهش روش. 2

 ،مرحله کیفی است. درانجام شده این پژوهش به روش ترکیبی از نوع راهبرد اکتشافی متوالی 
از نوع )اکتشاف ترکیبی(  شیتحقیق پیما، روش یدر مرحله کّم  روش تحلیل محتوای عرفی و

جامعه آماری پژوهش نیز کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و . مورد استفاده قرار گرفتتوصیفی 
نفر(. در مرحله  93240بودند )9303-00کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 

ها تا مرحله   مصاحبه نفر به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و 04کیفی
گیری تصادفی ساده استفاده شد و با استفاده از   در بخش کّمی، از روش نمونه اشباع ادامه یافت.

ها در بخش کیفی   نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده 311جدول مورگان، 
 ساخته بود.  نامه محقق  مصاحبه و در بخش کّمی پرسش

ظور در بخش کیفی برای شروع کار ابتدا سواالتی برای انجام مصاحبه تدوین گردید، بدین من
ادبیات پژوهش و مشاوره با اساتید راهنما و مشاور و برخی متخصصان،  پژوهشگر با بررسی

سواالت مصاحبه را طراحی نمود. الزم به ذکر است سواالت طراحی شده به صورت مصاحبه نیمه 
ساختاریافته بوده و پژوهشگر در صورت لزوم در حین مصاحبه سواالت دیگری را برای تشریح 

 سوال به شکل زیر بود:  0نمود. فرم مصاحبه دارای یک مقدمه و تعداد   ل مطرح میابعاد سوا
موانع فردی در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش تا چه اندازه نقش ایفا ( 9

 کرده است؟
میزان تاثیر موانع اقتصادی در عدم استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات در آموزش ( 2

 بوده است؟ چگونه
موانع فرهنگی وآموزشی تا چه اندازه بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ( 3

 تاثیرگذار است؟
مسائل زیرساختی و فنی تا چه اندازه بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش  (0

 کند؟ موانع ایجاد می
د نیاز در خصوص ارزیابی مدل کیفی پژوهش، های مور  در بخش کّمی برای گردآوری داده
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سوالی تدوین شد. در تدوین این پرسشنامه تمامی سواالت پرسشنامه براساس  13نامه   پرسش
های پرسشنامه براساس طیف   ها تدوین گردید. همچنین گویه  کدهای باز استخراج شده از مصاحبه

 ( و کامالا موافقم0) (، موافقم3) ندارم (، نظری2) (، مخالفم9) ای لیکرت )کامالا مخالفم درجه 1
 (( تنظیم گردید. 1)

 برای روایی بخش کیفی پژوهش، اقدامات زیر انجام شد:
کنندگان گزارش نهایی مرحله نخست، فرایند تحلیل یا  برخی از مشارکتتطبیق توسط اعضاء:  (9
 ابراز داشتند. های بدست آمده را بازبینی کرده و نظر خود را در ارتباط با آنها   مقوله
 آنها پرداختند.   ها و اظهارنظر درباره اساتید راهنما و مشاور، به بررسی یافته بررسی همکار: (2

نفر از اساتید، استفاده شد و نظرات  0نامه براساس کدهای باز، از نظرات   بعد از تهیه پرسش
 شد.برآورد  04/4 رونباخنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای ک  پایایی پرسشآنان اعمال گردید. 

افزار  ها با استفاده از نرم در قسمت کیفی، روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی عرفی بود و داده
MAXQDA شدند. در بخش کّمی  در دو سطح کدگذاری باز و کدگذاری محوری تجزیه و تحلیل

برای تجزیه و تحلیل ای و آزمون فریدمن  تک نمونه Tاز آزمون  SPSS 25افزار  با استفاده از نرم
 ها استفاده شد.  داده

 ها یافته. 3

های  ه  های کیفی و سپس داد  و در ادامه، یافته های بخش کّمی ارائه شده  در این بخش ابتدا داده
 شوند.   کّمی آورده می

 1/21نفر ) 940درصد( مرد و  3/12نفر ) 219آوری شده، جنسیت   نامه جمع  پرسش 311از 
 39درصد( بین  0/33نفر ) 900سال و  34تا  24درصد( بین  1/19نفر ) 239اند.   درصد( زن بوده

درصد(  3/31نفر ) 933درصد( در مقطع کارشناسی و  2/13نفر ) 231اند.   سال سن داشته 04تا 
 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. 

چولگی  ،معیارانحراف  شامل میانگین، ی پژوهشهای توصیفی متغیرها  شاخص ،9 در جدول
های میانگین و انحراف استاندارد متغیرها نشانگر پراکندگی  شاخص .استو کشیدگی ارائه شده 

های پژوهش   های چولگی و کشیدگی حاکی از نرمال بودن توزیع متغیر  ها و شاخص  مناسب داده
بیشتر باشد.  94و  3از قدر مطلق چولگی و قدر مطلق کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید  باشند.  می

باشد.   تر از مقادیر مطرح می قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کم ،9 با توجه به جدول
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 تمامی متغیرهای پژوهش نرمال هستند.  ،بنابراین
 پژوهش متغیرهای توصیفی های  شاخص -1جدول 

 ردیف متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی

 8 فردی موانع 70/9 18/3 -21/3 87/2

 2 اقتصادی موانع 18/9 78/3 -280/3 373/3

 9 آموزشی -فرهنگی موانع 77/9 39/3 228/3 -818/3

 0 فنی -زیرساختی موانع 10/9 12/3 -270/3 810/3

 ها بندی مصاحبه نتایج طبقه -2جدول

 مفاهیم اولیه های فرعی مقوله مقوله کلی

 موانع فردی

مهارت و 
 دانش

 انگليسی زبان به دانشجویان سلطت عدم -
  فناوری اطالعات و ارتباطات از استفاده در الزم های مهارت نداشتن -

 فناوری اطالعات و ارتباطات  از استفاده در الزم کامپيوتر علم و دانش نداشتن -

 (ICDL) های هفتگانه رایانه  مهارت زمينه در آموزش کمبود -
 پروژکتور و... های  گاهدست اندازی راه در دانش نداشتن -

انگيزش و 
 نگرش

 ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده برابر در دانشجویان مقاومت -
 فناوری اطالعات و ارتباطات  از در استفاده دانشجویان رغبت عدم و انگيزه ضعف -

 )کامپيوتر( عدم آشنایی دانشجویان جدیدالورود به فناوری -

 فناوری اطالعات و ارتباطات  از استفاده برای دانشجویان بين در فناوری پذیرش عدم - 
 آموزشی در زمينه دانشجویان نزد در ارتباطات و اطالعات فناوری به مثبت نگرش عدم -

 با نيازها رفع و عمر تمام فناوری اطالعات و ارتباطات در کارگيری به از اطالع عدم -

 فناوری اطالعات و ارتباطات 

 فناوری اطالعات و ارتباطات  و بازدهی تاثير به دانشجویان اعتقاد عدم -

 فناوری اطالعات و ارتباطات از استفاده به نسبت منفی دید -

 مالی منابع

 فناوری  از درس جهت استفاده های  کالس تجهيز برای کافی بودجه اختصاص عدم -
 عات و ارتباطات درفناوری اطال سازی  و پياده تجهيز برای کافی بودجه اختصاص عدم -

 دانشگاه

موانع 
 اقتصادی

هزینه 
 آموزی مهارت

 فناوری اطالعات و ارتباطات  زمينه در آموزی مهارت باالی هزینه -
 دانشگاه برای دانشجویان به فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش باالی هزینه -

 اینترنت از استفاده باالی هزینه -
 شود. دانشجویان می یادگيری در ميلی بی ثباع فناوری آموزش باالی هزینه -

تهيه 
افزار و  سخت
 افزار نرم

 آموزش در به فناوری مربوط افزارهای  نرم و افزارها  سخت تهيه و خرید باالی هزینه -

 و دانشجو دانشگاه برای
 وکامپيوتر تاپ لپ خرید توان عدم -
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 مفاهیم اولیه های فرعی مقوله مقوله کلی

موانع 
فرهنگی و 

 آموزشی

 نگرش جامعه

 فناوری به

 فناوری اطالعات و ارتباطات  از استفاده فرهنگ ترویج در قصور -
 آموزش در فناوری اطالعات و ارتباطات از استفاده خصوص در ناکافی رسانی اطالع -

 آموزش در فناوری اطالعات و ارتباطات از استفاده به نسبت دانشجویان تشویق عدم -

فناوری اطالعات و  از ستفادها و خدمات مزایا به نسبت ها  خانواده بين در باور نبود -
 ارتباطات 

 فناوری اطالعات و ارتباطات  با های مرتبط  کنفرانس و سمينارها و ها  همایش کمبود -

نيروی 
 متخصص

 فناوری اطالعات و ارتباطات  آموزش زمينه در و مجرب متخصص نيروی نبود -

 ضعف و دانش
 نظری اساتيد

 فناوری اطالعات و ارتباطات  آموزش در تجربه بی و صالحيت کم مدرسان از استفاده -
 فناوری اطالعات و ارتباطات  به نسبت اساتيد نظری و دانش ضعف -

 فناوری اطالعات و ارتباطات  از استفاده در و فنی علمی مهارت ضعف -

 فناوری اطالعات و ارتباطات  کارگيری به در اساتيد آموزش فقدان -

دیدگاه 
دانشجویان 

ه نسبت ب
استفاده از 
فناوری 

اطالعات و 
 ارتباطات

با فناوری اطالعات و  منطبق تدریس الگوهای از استفاده در اساتيد و دانش آگاهی عدم -
 ارتباطات 

 فناوری اطالعات و ارتباطات  از استفاده به اساتيد کافی انگيزه عدم -
فناوری  ده ازاستفا وسيله به درسی موضوعات تهيه تفهيم به اساتيد اعتقاد عدم -

 اطالعات و ارتباطات 

 تفریحی ابزار عنوان به فناوری به اساتيد دیدگاه -

 بودن آن بر زمان کالس و در فناوری از استفاده به نسبت اساتيد دیدگاه -

 محتوای دروس

فناوری  با
اطالعات و 

 ارتباطات

 فناوری محتوای با دروس تهيه در دانشگاه ناتوانی -
 حد بر واحدهای از بيش و تمرکز فناوری زمينه در مناسب عملی واحدهای کمبود -

 و عمومی( تخصصی تئوری )دروس

 کامپيوتر و یا فناوری زمينه در درسی واحد نبود -

 روش تدریس

 سنتی سبک به
 های سنتی در تدریس  عادت اساتيد به روش -

 کاربردی
 دروس نبودن

 فناوری با

 شده در ارتباط با فناوری اطالعات و ارتباطات  های ارائه  کاربردی نبودن آموزش -

عدم تناسب 
های   برنامه

 درسی

 فناوری با درسی های  برنامه و انطباق سازگاری عدم -

 نظام آموزشی

 کارگيری در به توجه و عدم سنتی روش به کشور آموزشی نظام از حدّ بيش توجه -

 آموزش در فناوری اطالعات و ارتباطات
  مدرسه دوران از فناوری اطالعات و ارتباطات با یآشنای عدم -

 دانشجویان درآموزش از فناوری آموزشی و نظام دانشگاه حمایت عدم -
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 مفاهیم اولیه های فرعی مقوله مقوله کلی

موانع 
 -زیرساختی

 فنی

 دسترسی
 به محدود

 فناوری

 ارشد و کارشناسی کارشناسی دانشجویان حد در کامپيوتری سایت نبود -
 ها  انشکدهد در بين ها  سيستم ناعادالنه توزیع عدم -

 دانشگاه در فناوری جانبی تجهيزات و کامپيوتر به محدود دسترسی -

 )تخصصی( آموزشی افزارهای نرم بودن محدود -

 اینترنت حجم و محدویت پایين سرعت -

 کالس فضای
 و دانشگاه

 دانشگاه در ای رسانه چند وسایل به مجهز های کالس وجود عدم -
 آموزشی ابزارهای بنص برای مناسب فضای وجود عدم -

 و امکانات
 تجهيزات
 فناوری

فناوری اطالعات و ارتباطات  زمينه در تکنولوژی و فنی های  زیرساخت نبودن مناسب -
 در دانشگاه

 فارسی خط از پشتيبانی عدم و فارسی های  سيستم نبود -

 ها  دانشکده سایت در ها  سيستم بودن و قدیمی کهنه -

، مفاهیم تکراری حذف و مفاهیم مشابه با هم ادغام 2در جدول  های مندرج براساس داده
های کلی   مقوله کلی استخراج گردید. مقوله 0مفهوم اولیه، هجده مقوله فرعی و  11شدند تا اینکه 

 در بخش تجزیه و تحلیل کیفی عبارتند از: 
 انگیزش و نگرش(، -موانع فردی )مهارت و دانش (9
 افزار(،  افزار و نرم  تهیه سخت -آموزی  هزینه مهارت -الیم موانع اقتصادی )منابع (2
و دانش  ضعف -نیروی متخصص -به فناوری موانع فرهنگی و آموزشی )نگرش جامعه( 3

 به فناوری اطالعات و ارتباطات (، دیدگاه اساتید نسبت -نظری اساتید
امکانات و  -گاه کالس و دانش فضای -به فناوری فنی )دسترسی محدود -موانع زیرساختی (0

  تجهیزات فناوری(.
 ای برای متغیرهای پژوهش  تک نمونه Tنتایج آزمون  -3جدول

 متغیرها

 مقدار آزمون = 3

T اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 
 %59سطح اطمینان 

 حد پایین حد پایین

 13/3 11/3 70/3 333/3 970 31/29 موانع فردی 

 11/3 70/3 18/3 333/3 970 33/22 اقتصادی موانع 

 19/3 78/3 77/3 333/3 970 08/23 آموزشی -فرهنگی موانع 

 93/3 77/3 10/3 333/3 970 81/21 فنی -زیرساختی موانع 
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داری به دست آمده در تمامی متغیرها )موانع   دهد که سطح معنی  نشان می 3نتایج جدول 
 41/4تر از  فنی( کم -آموزشی و موانع زیرساختی -، موانع فرهنگیفردی، موانع اقتصادی

آموزشی و  -توان گفت موانع فردی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی ( است. بنابراین، می444/4)
های   فنی، موانع اصلی در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیت -موانع زیرساختی

ای لیکرت و  ها براساس طیف پنج درجه  ارومیه هستند. همچنین دادهآموزشی دانشجویان دانشگاه 
با استفاده از نمودارها نشان داد که در تمامی موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در 

ها در قسمت مرکزی )قسمت  تجمع دادههای آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه،   فعالیت
 .)بین طیف چهار و پنج( ها است متای( بیشتر از سایر قس زنگوله

 بندی موانع در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات رتبه -4جدول 

 های آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه  در فعالیت

 میانگین رتبه موانع فناوری اطالعات و ارتباطات ردیف

 91/9 فنی -زیرساختی موانع 8

 12/9 آموزشی -فرهنگی موانع 2

 80/9 فردی موانع 9

 93/2 اقتصادی موانع 0

 آزمون فریدمن -9جدول 

 داری  سطح معنی درجه آزادی کل آزمون خی دو

79/29 218 0 333/3 

 حاکی از آن است که میانگین رتبه محاسبه شده برای موانع 0نتایج مندرج در جدول شماره 
 و موانع 90/3 نع فردیموا، 12/3آموزشی  - فرهنگی ، موانع03/3فنی برابر با  - زیرساختی
داری مطلوب   و سطح معنی 13/20باشد. همچنین مقدار آزمون خی دو   می 01/2اقتصادی 

در  موانع فناوری اطالعات و ارتباطات(. بدین معنی که سهم S=0/000برآورده شده است )
الترین فنی با-زیرساختی های آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه متفاوت بوده و موانع  فعالیت

 ترین سهم را داشته است.  سهم و موانع اقتصادی پایین

 گیری  نتیجه. 0

 در ارتباطات پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع استفاده از فناوری اطالعات و
 انجام شد. ارومیه های آموزشی دانشجویان دانشگاه  تیفعال
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به  انسان و خردگرایی و دانش محوریت با اخیر های  دهه در ارتباطات و اطالعات فناوری
 و همچنین ماشین به غیرخالق و تکراری امور سپردن و اندیشه از بهینه برداری  بهره منظور

 محافل و ها  سازمان توجه ویژه جوامع، توسعه محور به عنوان انسانی، های  مهارت آزادسازی
 و اطالعات ریفناو و کاربرد توسعه میزان میان، این در است. کرده جلب خود به را علمی

رود )فالح و   می شمار به پیشرفت علوم های  شاخص ترین  مهم از آموزش امر در ارتباطات
 آموزش، ماهیت فرایند عرصه به جدید ارتباطی و اطالعاتی یها  یفناور (. ورود9301 همکاران،
 یآموزش حضور یها شیوه نه تنها ها  یفناور این است. داده تغییر را ها  دانشگاه ییادگیر یاددهی و

 و داده توسعه فیزیکی یها  از کالس خارج به را آن یمرزها بلکه ساخته، متنوع را ها  دانشگاه در
 ، به نقل از: مقیمی فیروزآباد،2441 ،1است )بریجز آورده وجود به را یجدید ییادگیر یها  محیط
 افزاری  نرم و زاریاف سخت تجهیزات انواع از ای مجموعه (. فناوری اطالعات و ارتباطات9301

 دیجیتالی محیط یک را در دانش و اطالعات سازی ذخیره و انتقال دسترسی، و ارتباط که است
 (.2424 ،2کند )مرسادر و گیرین  می تسهیل

مفهوم  11به ، MAXQDAافزار   ها با استفاده از نرم  پس از تجزیه و تحلیل مصاحبهسوال اول: 
کلی بدست آمد که جزء موانع استفاده از فناوری اطالعات و مقوله  0مقوله فرعی و  93اولیه، 

 های کلی عبارتند از: ارتباطات در امور آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه شناسایی شدند. مقوله
 انگیزش و نگرش(، -موانع فردی )مهارت و دانش( 9
 افزار(،  نرمافزار و   تهیه سخت -آموزی  هزینه مهارت -مالی موانع اقتصادی )منابع (2
و دانش  ضعف -نیروی متخصص -به فناوری موانع فرهنگی و آموزشی )نگرش جامعه (3

 به فناوری اطالعات و ارتباطات (، دیدگاه اساتید نسبت -نظری اساتید
امکانات و  -کالس و دانشگاه  فضای -به فناوری فنی )دسترسی محدود -موانع زیرساختی (0

ها و   نامه از نتایج بدست آمده از مصاحبه  ن پس از طراحی پرسشعالوه بر آ تجهیزات فناوری(.
نتایج نشان داد که سطح ای نیز اجرا شد.   نمونه تکT  اجرای آن بر روی نمونه آماری، آزمون

آموزشی  -داری به دست آمده در تمامی متغیرها )موانع فردی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی معنی
توان گفت موانع فردی،  باشد. بنابراین، می ( می444/4) 41/4از  تر مفنی( ک -و موانع زیرساختی

                                                           

1. Bridges 
2. Mercader   & Gairín 
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فنی، موانع اصلی در استفاده از  -آموزشی و موانع زیرساختی -موانع اقتصادی، موانع فرهنگی
 های آموزشی دانشجویان دانشگاه ارومیه هستند.  فناوری اطالعات و ارتباطات در فعالیت

(، ماستری فراهانی، رضایی شریف و 9330زاد ) آتشک و ماه های  نتیجه این فرضیه با پژوهش
(، سید 9301(، احمدی و همکاران )9301(، زارعی زوارکی و سالمیان )9309استاد حسنلو )

( و مرسادر و 2491(، ژوهانسون و همکاران )2491(، سیویالنو )9300طاهرالدینی و همکاران )
دهد که تمامی   سی تحقیقات مختلف نشان می( همسو و هماهنگ بود. نتایج برر2424گیرین )

و به عنوان مانع استفاده از فناوری    این موانع در تحقیقات مختلف با کمی تغییرات بیان شده
 24 تنها ( نشان دادند که2491و همکاران ) 1اند. زیمپول تکا اطالعات و ارتباطات معرفی گردیده

 آموزش دیجیتال های  فناوری زمینه در تهگذش سال در پژوهشی و آموزشی از کارکنان درصد
 و تخصیص برای ای برنامه مطالعه، در کننده شرکت موسسات از درصد 12 مشابه، طور به .اند دیده

( 2491) 2سن سینز، گونزالس و بریونز دیگر، طرف ندارند. از ICT با مرتبط انسانی منابع توزیع
پایین  معلمان بین شده در سواد در شناخته های  شایستگی دیجیتال و دریافتند که میزان سواد

 عدم یا وقت کمبود عنوان جمله به از دارد، اشاره خاص صفات افراد به فردی باشد. موانع  می
نگار  -مقاومت در برابر تغییر )مگان یا مزایا کمبود مانند سازمان، خود به مربوط مسئولیت آموزش.

فناوری اطالعات و ارتباطات،  یریکارگ در به یاز ابعاد موانع فرد یکی(. 2491 ،3و ماسکیت
 یو توان استفاده از فناور یکه سطح سواد عموم یجامعه است. در صورت یمربوط به دانش عموم

استفاده  یدر جهت تحرك کل جامعه به سمت و سو یك کشور مناسب باشد، عامل موثریروز در 
ن بودن ییل پایجهان سوم به دل یادر کشوره یخواهد بود. دانش عموم یفناور یها شرفتیاز پ

، یها و فقر اقتصاد  یین بودن سطح سواد، نارسایی، پاییروستا یسطح کل فرهنگ جامعه، زندگ
ار بزرگ در جهت یك مانع بسین، به عنوان ی، در سطح پایینی قرار دارد. بنابرایو اجتماع یاسیس

، به نقل از: آتشك و 9331ان، ن در آن جامعه مطرح است )فتحیینو یارتباط یها  گسترش شبکه
نترنت است. اغلب ی، مشکل زبان مورد استفاده در ایگر از موانع فردید یکی(. 9330زاده،  ماه

ن یان به ایرد و مسلط نبودن دانشجویپذ  یصورت م یسیبه زبان انگل ینترنتیاطالعات و مبادالت ا
                                                           

1. Zempoalteca 
2. Salcines, González &Briones 
3. Magen-Nagar & Maskit 
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 یخیشود )مشا  یعات و ارتباطات ماطال یو عدم استفاده کارآمد از فناور یعالقگ یزبان موجب ب
های پایانی خدمت خود هستند، انگیزه چندانی   (. همچنین اساتیدی که در سال9330و همکاران، 

برای استفاده از فناوری اطالعات در تدریس خود ندارند و چون به دوران بازنشستگی نزدیک 
ای از آن نخواهند کرد.   دیگر استفاده کنند، چون  شوند، بنابراین، در این زمینه احساس نیاز نمی  می

 به و اتصاالت آموزشی مواد و تجهیزات خرید ،یآموز  مهارت یباال یها هزینه از طرف دیگر،
باشد. آتشک   می اساتید فناوری اطالعات و ارتباطات توسط کاربرد عدم یاقتصاد موانع از اینترنت،

گیری از فناوری آموزشی   آموزشی را مانع بهره ( ناتوانی در تهیه مواد و وسایل9330زاده ) و ماه
دانند. نکته مهمی که در این تحقیق مشاهده شد، این است که استادان اظهار داشتند، عدم   می

های ناکافی در استفاده از تجهیزات و   آشنایی با مواد، وسایل و ابزارهای آموزشی، همچنین مهارت
توان چنین استنباط کرد که آنان با مواد،   د. از این گفته میابزارهای آموزشی در این میان نقشی ندار

وسایل و ابزارهای آموزشی آشنایی داشته و در کاربرد تجهیزات و ابزارهای آموزشی نیز مهارت 
 یدارند. با این وجود، تهیه و طراحی مواد آموزشی برای آنان دشوار است. همچنین، یکی از بسترها

 یجدید در یک کشور، بسترساز ینه تغییر و تحول و استفاده از فناوراساسی و بنیادین جهت هرگو
فرهنگی و  یها  فرهنگی در آن کشور است، زیرا این امر، بدون توجه به فرهنگ و زیرساخت

مواجه خواهد  یبسیار سخت است و با مشکالت زیاد یاجتماعی کشور اگر غیرممکن نباشد، کار
 یداشته باشد، توجه به فرهنگ آن جامعه ضرور یه جنبه بنیادانجام هرگونه تحولی ک یشد. لذا برا

نظران، با توجه به اینکه در اینترنت همه چیز   (. به اعتقاد برخی از صاحب9331 است )آتشک،
گردد، از یک دیدگاه گسترش اینترنت   فرهنگی و اخالقی لحاظ نمی یها  شود و محدودیت  یافت می

شود. با این استدالل،   و اخالقی در بین جوامع می یادباعث اضمحالل اصول فرهنگی، اعتق
 ها  گردد. این محدودیت هایی بر آن اعمال می  جلوی گسترش آن گرفته شده و یا حداقل محدودیت

 نظام در فناوری اطالعات و ارتباطات کلی به طور و اینترنت از استفاده رشد نرخ کاهش باعث
 به (. دستیابی9330 زاد، شد )آتشک و ماه خواهد یادگیری یاددهی و فرایند نتیجه در و آموزشی

خدمات  کنندگان ارائه است. اینترنت خدمات آورندگان فراهم یگیر شکل نیازمند اینترنت، شبکه
 داشتن با و شوند متصل مادر بزرگ یها  ایستگاه به است الزم خود خدمات ارائه یبرا اینترنتی
 فراهم هستند، از اینترنت استفاده به مایل که کسانی یبرا را امکان این تعداد کافی، به تلفن خطوط

های   سازند. پس توجه به این موانع امری ضروری است و باید به همه موانع موجود در فعالیت
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آموزشی به صورت سیستمی نگاه شود تا نگاه به موانع به صورت تک ُبعدی نباشد و در شناسایی 
 در آموزش، به موانع کّمی و کیفی توجه شود. موانع فناوری اطالعات و ارتباطات

فنی برابر با -زیرساختی نتایج نشان داد که میانگین رتبه محاسبه شده برای موانع سوال دوم:
باشد.   می 01/2اقتصادی  و موانع 90/3 موانع فردی، 12/3آموزشی -فرهنگی ، موانع03/3

(. S=0/000لوب برآورد شده است )داری مط  و سطح معنی 13/20همچنین مقدار آزمون خی دو 
های آموزشی دانشجویان   در فعالیت موانع فناوری اطالعات و ارتباطاتبدین معنی که سهم 

ترین   فنی باالترین سهم و موانع اقتصادی، پایین-زیرساختی دانشگاه ارومیه متفاوت بوده و موانع
 سهم را داشته است.

(، سید طاهرالدینی و 9300شمامی، ایزدی و بابائیان )نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق عزیزی 
فرج اللهی، (، 9301(، زوارکی و سالمیان )9301(، احمدی و همکاران )9300همکاران )

 ( همسو و هماهنگ بود.2491( و سیویالنو )9330زاد ) ، آتشک و ماه(9302) کیا و عباسی معینی
ع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات نتایج تحقیقات نشان داده است که عوامل زیادی مان

شوند و ترتیب اولویت این موارد با همدیگر در تحقیقات مختلف،   در فرایند تدریس و آموزش می
های مختلف در   توان گفت که با توجه به اینکه سازمان متفاوت است. در تببین این قسمت می

بینی است که  ابراین، قابل پیشهای مختلف، متفاوت بود، بن  مطالعات و همچنین مکان
های الزم  تواند عوض شود. دانشگاه نتوانسته است هنوز زیرساخت  بندی این موانع هم می اولویت

تواند یکی از دالیلی باشد که بیشترین مانع   ها فراهم کند. بر همین اساس این می  را برای این بخش
ها که   د کرده است. در صورتی که سایر سازمانرا در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ایجا

ها، این مولفه   سازی این زیرساخت تر باشند، به علت وسعت کم آنها و فراهم ممکن است کوچک
 گیرد.  جزء اولین موانع آنها قرار نمی

 های پژوهش محدودیت. 5

 های پژوهش حاضر شامل:  محدودیت
نامه زیاد بود، تمایل   نکه سواالت پرسشهمکاری دانشجویان ضعیف بود و با توجه به ای

نامه جواب  توجهی به سواالت پرسش  حوصلگی و بی  نامه نداشتند و با بی  چندانی به تکمیل پرسش
 دادند.  می

ها، بسیاری از دانشجویان در قسمت ضبط مصاحبه با احتیاط عمل کرده و   در بخش مصاحبه
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 کردند.   مطالب را محتاطانه ذکر می

 نهادات پیش. 6

مناسب  متخصص انسانی منابع و یافزار  نرم و یافزار  سخت امکانات به ها  دانشکده تجهیز (9
 یبند طریق اولویت از ییادگیر و یاددهی فرآیند در دانشجویان اساتید و یمند  بهره یبرا و کافی
 ها،  بودجه
فناوری  از استادان استفاده یبرا یافزار نرم و یافزار  بیشتر سخت امکانات و تسهیالت ایجاد( 2

 دانشگاه، در اطالعات و ارتباطات
 گیرد، قرار توجه مورد دانشگاه در ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده (3
 ارتباطات، و اطالعات یفناور با ارتباط در انسانی ینیرو آموزش ها،  زیرساخت تقویت (0
 که یتأثیر دلیل ها به  دانشگاه درسی های  هبرنام در ارتباطات و بکارگیری فناوری اطالعات (1

دانشجویان  ییادگیر و خالقیت استدالل، قدرت درسی، مطالب یو پایدار تثبیت نگرش، تغییر بر
 دارند،
 ها در خصوص  جامعه و دانشگاه در فناوری اطالعات و ارتباطات یساز  فرهنگ به اهتمام( 1

 ،یفناور یکارگیر به یها شیوه و ضرورت مفهوم،
 ارتباطات و اطالعات یفناور کاربرد به نسبت دانشجویان نگرش در تحول و دانش توسعه (1

 .کیفیت با آموزشی یها  دوره یبرگزار طریق از
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