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 چكيده

  يـق باشـد. روش تحق  يآموزش و پـرورش در منـاطق محـروم كشـور مـ      يبدن يتاطالعات در ترب يفناور يريموانع به كارگ يهدف از مقاله حاضر بررس
مـدارس   يرانمعلمـان ورزش و مـد   يژوهش شـامل تمـام  پـ  ينا يانجام گرفته است. جامعه آمار يدانيبوده كه به شكل م ياز نوع كاربرد يمايشيحاضر پ

حاضـر، پرسشـنامه    يـق . پرسشـنامه تحق يدنـد مشـخص گرد  يـق نفر  به عنوان نمونه تحق 2304تعداد   ينب ينباشد كه از ا يدر مناطق محروم كشور م يدولت
حاضـر از روش   يـق تحق يداده هـا  يـل و تحل يـه منظور تجزقرار گرفت. به  ييدآن مورد تا ياييپا ينو سازه و همچن يصور ييبود كه روا يمحقق ساخته ا

 5نشان داد كه در كـل   يعامل يلتحل يج. نتايداستفاده گرد AMOSو  SPSS ينرم افزارها يلهبه وس يرمس يلو تحل ياكتشاف يعامل يلتحل يآمار ايه
اطالعـات در   يفناور يريرا بر عدم به كارگ يمعنادار يرموانع تاث يهحاضر نشان داد كه كل يقتحق يجشدند. نتا يها را شامل م يانس% از وار72مانع حدود 

 197/0 يربـا تـاث   يو موانـع اقتصـاد   يرتـاث  يشـترين ب 587/0 يربـا تـاث   يموانع فرهنگـ  يجآموزش و پرورش در مناطق محروم كشور را داشتند. نتا يبدن يتترب
با توجه به ضرورت  ينآموزش و پرورش در مناطق محروم كشور را دارا بود. بنابرا يبدن يتاطالعات در ترب يفناور يريرا بر عدم به كارگ يرتاث ينكمتر
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  مقدمه:
خلقـت   اوان از انسـان  كـه  يـابيم  مـي  در گذشـته،  به نگاهي با

1اطالعات هاي فناوري از نوعي به تاكنون،
اسـت.   بـرده  بهره 

 بيسـتم  قـرن  اواخـر  از اطالعـات،  فنـاوري  در و توسـعه  تنوع

 ويژگـي  مهمتـرين  .)1390شـد(عامري و همكـاران،    شـروع 

قابليـت   پيوسـته  بـه طـور   كه است اين اطالعاتي فناوري هاي
 آنهـا  از اسـتفاده  زينـه ه و افـزايش  آنهـا  هـاي تكنولـوژيكي  

 بخش اين در سرمايه گذاري حاضر حال در .مي يابد كاهش

 آمريكـا  در بـه طوريكـه   اسـت،  همـراه  چشمگيري با سرعت

درصـد   50 از بـيش  تكنولـوژيكي  محصـوالت  خريـد  هزينـه 
، 2مي دهـد(گوكالپ  اختصاص خود به را سازمان هزينه هاي

 اطرنشـان خ )2002(3ريتچـي  و بايلور اساس همين ). بر2011

 در فناوري، خاص پيچيدگي هاي از نظر كه صرف مي كنند

 فنـاوري  بـه  مثبـت  نگـرش  و دانـش  مهارت، نداشتن صورت

  بود. خواهد محال امري آن از استفاده و ارتباطات، اطالعات
 بـه  آن نفـوذ  و و ارتباطـات  اطالعـات  فنـاوري  بروز و ظهور

 روي شپي را جديدي هاي بشر، پارادايم زندگي ابعاد تمامي

 .اسـت  سـاخته  متحـول  را بشـر  و زنـدگي  داده قـرار  همگـان 
 را دانـش  گـردآوري  سـرعت  و دامنـه  فن اطالعات، كاربرد

مي دهـد(دارابي   كاهش را دانش گردآوري و هزينه افزايش
   .)1390و همكاران، 

يكي از كاربردهاي اين فناوري در حوزه آموزش و پـرورش  
رفته سرمايه گـذاري  امروزه در اكثر كشورهاي پيشمي باشد. 

در زمينه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در بخـش آمـوزش      
نقش پر رنگي دارد زيرا در وهله اول فناوري به طور فزاينـده  

بشر از قبيل كار، اوقـات فراغـت،    اي در تمامي ابعاد زندگي
ــه دوم    ــرده و در وهل ــوذ ك ــره نف ــادگيري و بهداشــت و غي ي

مهمـي در زمينـه پـردازش    فناوري اطالعات و ارتباطات ابزار 
اطالعــات هســتند(به نقــل از رضــوي، لقمــاني، رزاقــي و      

 تكنولـوژي  بـر  تسـلط  ).126-115ص  1393منوچهري نژاد، 
 اسـتراتژيك  درامـر  آن از گيري بهره و اطالعات و ارتباطات

                                                      
1 - Information technology (IT) 
2 Gokalp 
3 -Baylor and Ritchie 

 در قـدرت  مهم هاي مولفه از يكي پرورش و آموزش مهم و
ــن .شــود مــي محســوب حاضــر عصــر  و اطالعــات آوري ف

 و  اسـت  گسـترش  حـال  در چشـمگيري  سـرعت  با ارتباطات
 ارتباطـات  و اطالعـات  اوري فـن  بـر  تكيـه  بـا  آموزش پديده
 موسســات و جوامــع فزآينــده رقابــت و توجــه مــورد اكنــون

ــا آموزشــي ــرار دني ــه ق حســيني  .)1385است(شــكري، گرفت
) در تحقيق خود پي برد كه توسعه فنـاوري اطالعـات   1386(

بهبود كيفيـت آموزشـي و يـادگيري مـي     و ارتباطات موجب 
  گردد. 
آمـوزش   2009 سـال  در هـا  داده جهـاني  سـازمان  اعالم بنابر

هاي نوين مبتني بر فن آوري اطالعات و ارتباطات سـه برابـر   
 انجـام  مطالعات .آموزش هاي سنتي در سراسر دنيا بوده است

 درصـد  50 ، آمـوزش  سـنتي  شيوه در كه دهد مي نشان شده
 ، رود مـي  بـين  از درس اتمـام  از پس فراگيران هاي آموخته
 تقريبــاً ســال دو از پــس و يكســال از پــس آن درصــد هشــتاد
  ).1385شود(شكاري،  مي فراموش

تحقيقات مختلفي به بررسي تاثيرات روش تدريس مبتني بـر  
فناوري اطالعات و ارتباطـات بـا پيشـرفت و موفقيـت دانـش      

)، بارو و 2010( 4نآموزان پرداخته است. درياكولو و همكارا
 ) و  در تحقيق خود به رابطه مثبت بين بـين 2009( 5همكاران

 و اطالعـات  فنـĤوري  روش تـدريس بـا   و پيشرفت تحصـيلي 
ارتباطات پي برد. به طور كلي اين پذيرفته شده كـه فنـاوري   
ــوزش و    ــگرفي را در آم ــرات ش ــات تغيي ــات و ارتباط اطالع

  پرورش به وجود آورده است. 
ث مهم در آموزش و پرورش مساله تربيت بدني يكي از مباح

ــات و     ــاوري اطالع ــترش فن ــزوم گس ــد. ل ــي باش و ورزش م
ارتباطات در حوزه تربيت بدني ضروري به نظر مي رسـد. در  
تربيت بدني استفاده از فناوري اطالعـات و ارتباطـات جهـت    
تسهيل در يادگيري امـري ضـروري مـي باشد(استنسيسـكو و     

براين معلمان تربيت بدني مي بايستي بـا  ). بنا2011، 6همكاران
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان فرصتي ايده 

                                                      
4 -Deryakulu and et al 
5 -Barrow and et al 
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ــا   آل جهــت بــاال بــردن يــادگيري در تربيــت بــدني مطــابق ب
). فنـاوري  2009استاندارد هاي جهاني مي باشد(استنسيسكو، 

اطالعات و ارتباطات يكي از مولفه اي اصلي در تربيت بدني 
ي سطوح آموزشي مي باشـد. بنـابراين ايـن ضـروري     در تمام

است كه دانش آموزان در حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي 
هاي مرتبط با فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات ،خـود      مهارت

كارامدي در فناوري اطالعات و ارتباطات و نگرش مثبت بـه  
ــت      ــات را تقويــ ــات و ارتباطــ ــاوري اطالعــ ــمت فنــ ســ

  ).2010، 1كنند(پاپاسترجيو
 و ورزش بـر  عظيمـي  تـأثير  اطالعـاتي،  جديـد  فناوري هـاي 
 چگونه كه اين در فناوري ها اين. تفريحي دارند فعاليت هاي

 و تحليـل  تجزيه و مديريت را تفريحي و ورزشي برنامه هاي

 برقـرار  ارتبـاط  خـود  همكـاران  و مشـتريان  با چگونه و كنيم

 رنامه هـاي ب اثربخشي و بهره وري .دارند بسياري تأثير كنيم،

 فنـاوري هـاي   به كـارگيري  و آگاهي به آينده، در حرفه اي

 كارهاي و كسب و سازمانها بنابراين، است؛ اطالعاتي وابسته

 بايـد  خود، هاي در فعاليت موفقيت براي تفريحي و ورزشي

 را خـود  انساني نيروي و خدمات ها، برنامه ارتباطات، تمامي

  ).1389و همكاران، سازند(احساني  فناوري هماهنگ اين با
با پيشرفت كنوني فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در سـطوح     
جهاني ضروري است كه مربيان و معلمان تربيت بدني نحـوه  
كار با اين فناوري را فـرا گيرنـد و از فوايـد ايـن فنـاوري در      
آموزش آگاهي يابد. فناوري اطالعات و ارتباطات مي تواند 

وزشي در تربيت بدني كمـك  به بهبود كيفيت برنامه هاي آم
). استفاده موثر از فنـاوري اطالعـات   2009، 2نمايد(سانسانوال

و ارتباطات ميزان اطالعات بينايي، شـنوايي و حركتـي را در   
تمــامي حــوزه هــاي آموزشــي تربيــت بــدني را افــزايش مــي 

 3). تومـاس و استراسـون  2011دهد(استنسيسكو و همكـاران،  
د كه از نظـر معلمـان تربيـت    ) در تحقيق خود پي بردن2006(

  كاربرد فراواني در مدارس دارد.  ITبدني كشور انگلستان 
در حال حاضر شروع آشنايي و درك كاربرد و پياده سـازي  

IT    در آموزش تربيت بدني اتفاق افتاده است. اما در ايـن راه
                                                      

1 .Papastergiou 
2 .Sansanwal 
3 - Thomas and Stratton 

ــد(كولينز  ــي باشـ ــود مـ ــوانعي موجـ ــاس و 2011، 4مـ ). تومـ
ه نبود امكانات مهمترين عامل ) پي بردند ك2006استراسون (

 5در گسترش ايـن مسـاله مـي باشـد. واندرالينـد و همكـاران      

) در تحقيق خود پي بردند كه برپـا نمـودن اسـتفاده از    2014(
IT   در مــدارس تنهــا متوجــه معلمــان نمــي باشــد بلكــه خــود

مدارس نيز مي بايستي در اين امر كمك دهند. آنان همچنين 
، توسعه باور IT، كفايت ITرفه اي اعالم نمودند كه توسعه ح

از اصول  ITو عقيده آموزشي و سياست و نگرش مدارس به 
 6در مدارس مي باشـد. سـانچز و همكـاران     ITمهم در ايجاد 

) در تحقيق خود پي بردند كه چندين عامل از جملـه؛  2011(
ساختار سيستم آموزشي، وجود سـازمان هـاي بـا موجوديـت     

در مــدارس، ويژگــي هــاي  ITبــا پاســخ بــه نيازهــاي مــرتبط 
در نظام آموزشـي و   ITفرهنگي، خلق سياست هاي مرتبط با 

در منابع درسي سبب شده كه كشورهاي شـيلي و    ITتوسعه 
در نظـام آموزشـي پيشـرفت هـاي       ITكره جنوبي در بحـث  

  شاياني را كسب نمايند.
در حوزه تربيت بدني تحقيقات گسترده اي در مورد فناوري 

و ارتباطات انجام نگرفته است. كميته ملي المپيـك  اطالعات 
ــادا ( ــات در   2007كان ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــعه فن ) توس

ورزش را از جمله عملكرد هاي مثبت و مهم خود بيان نمـود  
كه اجراي آن كمك به سزايي به ورزش ايـن كشـور نمـود.    
اين كميته اعالم نمود بـراي موفقيـت در ورزش مـي بايسـتي     

ــاوري اطال ــه نقــل از  فن عــات و ارتباطــات را گســترش داد(ب
). عدم گسترش فناوري اطالعـات  1392عزيزي و همكاران، 

و ارتباطـات حتـي در گســترش و پيشـرفت بسـياري از رشــته     
هاي ورزشي نيز تاثير گذار بوده است. به طـوري كـه بـدري    

) كمبـود منـابع اطالعـاتي و ضـعف در فنـاوري      1388آذين (
ا يكي از داليل عدم گسـترش ورزش  اطالعات و ارتباطات ر

  ژيمناستيك در ايران را ذكر نمود. 
) در تحقيق خود پـي بردنـد كـه بـه     1392نقوي و همكاران (

منظور گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات موانـع مختلفـي   
ــا   ــرين آنه ــه مهمت ــديران  وجــود دارد ك ــان م ــاق نظــر مي اتف

                                                      
4 .Collins 
5 -Vanderlinde and et al 
6 -Sanchez and et al 
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عـات و  هاي تريبت بدني و متخصصان فنـاوري اطال دانشكده
اعضأي هيـأت علمـي در زمينـه كـاربرد فنـاوري اطالعـات ،       

ريزي ضعيف و نبود ديد بلند مدت نسـبت بـه تـاثيرات    برنامه
  .باشدفناوري اطالعات در امر آموزش و پژوهش مي

) نشان دادنـد كـه مهـارت معلمـان     1393حامدي و همكاران(
تربيت بدني در سطح پايين مي باشد و معلمان به صورت نادر 
از اين فناوري در كالس هاي تربيت بدني خود اسـتفاده مـي   
ــات و    ــاوري اطالع ــن در حــالي اســت اهميــت فن ــد. اي نماين
ارتباطات بر كسي پوشيده نيست. مطالعات نشان مي دهد كه 
در حوزه تربيـت بـدني و در مـدارس، ايـن فنـاوري تـاثيرات       
بسزايي بر عملكـرد دانـش آمـوزان دارد و سـبب مـي گـردد       

ورد نظر در حوزه تربيت بدني را به خوبي فرا گيـرد  مطالب م
ــوزش      ــد آم ــهيل در فراين ــادگيري و تس ــزايش ي ــبب اف و س

) در تحقيق 2007( 2). كاتونا2011، 1گردد(رودريگز و آنتون
ــتفاده از    ــه اس ــرد ك ــي ب ــود پ ــدني الزم و   ITخ ــت ب در تربي

ضروري مي باشد. وي در تحقيق خود ضـمن بررسـي اشـاره    
سـبب افـزايش بـازدهي در فراگيـري       ITه از نمود كه استفاد

  مطالب در تربيت بدني مي باشد. 
با بررسي پيشينه تحقيق مشخص مي گردد كه در مرحلـه اول  
ــدارس      ــات در م ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــازي فن ــاده س پي
ضروري مي باشد و در مرحله دوم در حال حاضر استفاده از 

ص در منـاطق  اين فناوري در تربيت بدني مدارس و به خصو
) در 1382محروم كشور وضـعيت نامناسـبي را دارد. هنـري (   

درصد از مـديران ورزشـي    88تحقيق خود پي برد كه حدود 
نسبت به وجود سيستم هاي اطالعـاتي نگـرش مثبتـي دارنـد.     
ــه    ــابراين جــا دارد از ايــن نگــرش مثبــت مــديران نســبت ب بن
ــدني    ــت ب ــات در تربي ــات و ارتباط ــاوري اطالع گســترش فن

دارس استفاده نمود تـا بتـوان ضـعف هـاي موجـود در ايـن       م
حوزه را بر طرف ساخت.  با ايـن توضـيح تحقيـق حاضـر در     
پي آن مي باشد كه موانع به كـارگيري فنـاوري اطالعـات و    
ــاطق    ــرورش در من ــوزش و پ ــدني آم ــت ب ارتباطــات در تربي
محروم كشور چه مي باشـد؟ و ميـزان اهيمـت هـر يـك چـه       

                                                      
1 .Rodrigues And Anton 
2 -Katona 

  ميزان مي باشد؟
  پژوهشوش شناسي ر

روش تحقيق حاضر، روش پيمايشي مي باشد. جامعه آمـاري  
تحقيق حاضر شامل كليه مديران و معلمان ورزش  در مناطق 

سطح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بودند.  3محروم كشور در 
متاســفانه اطالعــات دقيــق و تفكيــك شــده در مــورد منــاطق 

و مديران ايـن  محروم كشور و همچنين تعداد معلمين ورزش 
مناطق موجود نبود. به منظـور تعيـين حجـم نمونـه آمـاري از      
فرمــول كــوكران اســتفاده گرديــد. كــوكران فرمــولي جهــت 
ــه      ــم جامع ــه حج ــزرگ ك ــاي ب ــه ه ــري در جامع ــه گي نمون

). بــا توجــه بــه 1نامشخصــي دارنــد ارائــه كرد(شــكل شــماره 
نامشخص بودن تعداد جامعه در اين تحقيـق جهـت مشـخص    

  ه آماري از اين فرمول استفاده گرديد. شدن نمون

 
: فرمول كوكران در شرايط نامشخص 1شكل شماره 

  بودن حجم نمونه
ــه تعــداد 1مطــابق شــكل شــماره  ــا نمون  فرمــول از اســتفاده ب

 نفر از هـر منطقـه   384%، مطابق فرمول 5خطاي  با و كوكران
است. با اين توجه سعي گرديد از هر منطقه جغرافيايي استاني 

ــ ــق   ب ــه تحقي ــوان نمون ــه عن ه صــورت انتخــاب در دســترس ب
مشخص گردد و سپس از هر استان؛ تعدادي منطقه بر حسب 
انتخاب در دسترس به عنوان منطقـه هـدف تحقيـق مشـخص     
گردد. هرچند با توجه به هدف تحقيق مبني بر بررسي موانـع  
به كارگيري فناوري اطالعات در تربيت بدني تمـامي مقـاطع   

پــرورش ســعي گرديــد كــه از مــديران و   تحصــيلي امــوزش
معلمان به نسبت تقريبا مساوي از هـر منطقـه پرسشـنامه جمـع     

اسـتان فـارس، كرمـان،     6آوري گردد. با ايـن توضـيح ابتـدا    
سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، گلستان و اصـفهان بـه عنـوان    
استان هاي هدف مشـخص گرديدنـد و سـپس از هـر اسـتان      

ريب محروميـت بيشـتر انتخـاب    تعدادي منطقه بـر حسـب ضـ   
گرديدند.  و با توجه به اينكه در هر منطقه مي بايسـتي تعـداد   

 2304پرسشنامه تقسيم گرديد، در مجمـوع تعـداد كـل     384
پرسشـنامه   2248پرسشنامه پخش گرديد كه از اين بين تعداد 
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تكميــل شــده جمــع آوري گرديــد. تمــامي اطالعــات جمــع  
و ضـرايب هـر منطقـه در     آوري شده در مورد مناطق محروم

پايگاه هاي اطالعـاتي معتبـر كشـوري جمـع آوري گرديـد.      
استان ها و شهرهاي منتخب نمونه آمـاري را   1جدول شماره 

  نشان داده است. 
ابزار تحقيق حاضر، پرسشـنامه محقـق سـاخته مـي باشـد كـه       
روايي صوري آن توسط اساتيد دانشگاهي مورد بررسي قرار 

سـازه آن نيـز توسـط روش تحليـل     گرفت. همچنـين روايـي   
عاملي اكتشافي مورد تاييد قرار گرفت و نهايتا پايـايي آن بـا   
استفاده از محاسبه آلفـاي كرونبـاخ مـورد تاييـد قـرا گرفـت       

)81/0=α به منظور تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق حاضر .(
ــين    ــاملي اكتشــافي و همچن ــل ع ــاري تحلي از روش هــاي آم

 ديد.تحليل مسير استفاده گر

  استان ها و شهر هاي منتخب .1جدول

  استان
مناطق 
منتخب 
  شده

تعداد 
پرسشنامه هاي 

سالم جمع 
  آوري شده

مجموع پرسشنامه 
هاي جمع آوري شده 
  به تفكيك استان

  
  فارس

  130  قير و كارزين
  139  بوانات  396

  127  مهر

  
  كرمان

  138  بم
  110  راور  397

  149  زرند
سيستان 

و 
  نبلوچستا

  97  خاش
  115  چابهار  314

  102  نيك شهر

  
  كرمانشاه

  215  سنقر
سر پل   365

  ذهاب
150  

  
  گلستان

  98  كالله

378  
  85  آزاد شهر

  80  گنبدكاووس
  115  مينودشت

  
  اصفهان

  119  شهررضا
  201  نائين  398

  78  نجف آباد
  2248مجموع كل پرسشنامه هاي جمع آوري شده:      

  پژوهشافته هاي ج و ينتاي
نتايج توصيفي تحقيق حاضر را به نمايش  2جدول شماره 

 گذاشته است.

  نتايج توصيفي تحقيق  .2جدول

  فراواني  دسته بندي  گويه

  
  رده سازماني

  451  مدير

  1797  معلم ورزش

  
  مقطع تحصيلي محل كار

  751  ابتدايي
  869  راهنمايي
  628  متوسطه

  
  مدرك تحصيلي

  501  و پايين تر فوق ديپلم
  1260  ليسانس

  481  فوق ليسانس و باالتر

  
ميزان آشنايي با فناوري 
اطالعات و كاربرد آن در 
  آموزش هاي تربيت بدني

  135  خيلي زياد
  885  زياد

  674  متوسط
  425  كم

  129  خيلي كم

  
ميزان عالقه به كاربرد 

فناوري اطالعات در آموزش 
  هاي تربيت بدني

  1023  دخيلي زيا
  779  زياد

  319  متوسط
  106  كم

  19  خيلي كم
  

ميزان امكانات موجود به 
منظور بهرگيري از فناوري 
اطالعات در تربيت بدني 

  آموزش و پرورش

  106  خيلي زياد
  251  زياد

  421  متوسط
  651  كم

  814  خيلي كم
به منظور شناسايي موانع و دسته بنـدي آنهـا از روش آمـاري    

عاملي اكتشافي استفاده شد. در ابتدا به منظور بررسـي   تحليل
كفايت حجم نمونه برداري از آزمون كفايت نمونـه بـرداري   

 958/0الكين استفاده شد كه ميزان اين آزمون  -مي ير-كيزر
بدست آمد كه نشـان گـر مناسـب بـودن حجـم نمونـه بـراي        
ــود      ــه مشــخص ش ــراي اينك ــپس ب ــاملي اســت. س ــل ع تحلي

واد آزمـون در جامعـه برابـر صـفر نيسـت، از      همبستگي بين م
آزمون كرويت بارتلت استفاده شد كه نتايج ايـن آزمـون در   

% اطمينان معني دار شد. نتايج آزمون بارتلـت نشـان   99سطح 
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داد كه سواالت پرسشـنامه بـراي تشـكيل عوامـل همبسـتگي      
كافي را دارد و بنابراين مجاز به استفاده از تحليـل عـاملي در   

اضر مي باشيم. نتايج تحليل عـاملي اكتشـافي نشـان    تحقيق ح
% از كل واريانس ها را شامل 857/71عامل  5داد كه در كل 

اين عوامل به همراه بار عاملي مربـوط   3شدند. جدول شماره 
  به هر گويه را نشان داده است.

 
 گويه هاي تحقيق و بار عاملي هر گويه .3جدول

بار   عامل مولفه هاي تشكل دهنده هر  نام مانع
  عاملي

  
  
  
  
  
  
  

  امكاناتي

  825/0  رايانه ها در مدراس تعداد بودن ناكافي
  791/0  رسانه اي چند وسايل به مجهز كالسهاي وجود عدم
 طراحي زمينه در متخصص انساني نيروي نسبي فقر

  در حوزه تربيت بدني اطالعاتي فناوري هاي
651/0  

زه در حو درسي آموزشي افزارهاي نرم كمبود
  آموزشي ورزشي

650/0  

  621/0  پرسرعت اينترنت نداشتن
  609/0  رايانه كارگاه هاي نامناسب فيزيكي موقعيت

  582/0  فني خدمات ارايه كمبود
  542/0  رايانه ها نبودن روز به و خرابي پايين، كيفيت

  521/0  مدارس در رايانه كارگاه وجود عدم
  519/0  مدارس در امكانات محدوديت و ارتباطي فقر
  487/0  معلمان ورزش براي اختصاصي كامپيوتر وجود عدم
 معرفي براي اختصاصي وبالگ يا و سايت وجود عدم

  فعاليتها و موارد آموزشي در حوزه تربيت بدني
481/0  

  
  
  
  
  
  

  مديرتي

عادت به روش سنتي و محافظه كارانه از سوي 
  تربيت بدنيمعلمان مديران و 

816/0  

تربيت بدني به امر معلمان ي مديران و نگرش سنت
  تدريس

801/0  

 زمينه در معلمان تربيت بدني و مديران ناكافي دانش

  اطالعات فنĤوري
792/0  

عدم تجربه الزم در استفاده از فناوري اطالعات در 
  بين مديران و معلمان تربيت بدني

651/0  

فقدان انگيزه الزم به علت عدم حمايت مناسب از 
  ن و معلمان تربيت بدنيمديرا

609/0  

عدم توجه مديران عالي به ترويج فناوري اطالعات در 
  نظام آموزشي

562/0  

مقاومت در برابر تغيير از سوي مديران و معلمان 
  تربيت بدني

521/0  

  479/0  عدم اعتماد به نفس مديران و معلمان تربيت بدني
  845/0 كاربرد يايمزا به نسبت مناسب آگاهي وجود عدم  

  
  

  فرهنگي

  در حوزه تربيت بدني اطالعات فناوري
 گسترش مورد در يافته توسعه و عميق نگرش فقدان

  در حوزه تربيت بدني اطالعات فناوري
821/0  

 از نگهداري نحوه خصوص در مناسب فرهنگ فقدان

  شده خريداري سيستمهاي
809/0  

 مديران نزد در اطالعات فناوري به مثبت نگرش عدم

  معلمان تربيت بدني و
789/0  

 بر نظارت به نسبت يافته توسعه نگرش فقدان

  موجود سيستمهاي از استفاده
769/0  

 فنĤوري خدمات و مزايا به نسبت ها خانواده باور عدم

  اطالعات
756/0  

 و رسوم و آداب به خانواده ها بندي پاي و سختگيري
  سنتها

695/0  

  
  
  
  

  مهارتي

 ساخت تربيت بدني در معلمان توانايي عدم

  الكترونيكي محتواهاي
751/0  

 تربيت بدني در معلمان و مديران ناكافي مهارت

  اطالعات فنĤوري زمينه
703/0  

پيچيده بودن كاربرد و استفاده از فناوري اطالعات در 
  حوزه تربيت بدني

639/0  

 زبان به معلمان تربيت بدني و مديران آشنايي عدم

  انگليسي
591/  

فيد نبودن و كاربردي  نبودن آموزش مهارت هاي م
ICDL  تربيت بدنيمديران و معلمان  

436/0  

  
  
  

  اقتصادي

عدم تخصيص بودجه مشخص جهت پياده سازي اين 
  امر در نظام آموزشي تربيت بدني مدراس

739/0  

 پرداخت تفاوت در اطالعات فنĤوري تأثيركاربرد عدم

  مديران و معلمان تربيت بدني  مزاياي و حقوق
669/0  

  611/0  فناوري اطالعات و اتباطات تجهيزات بودن گران
گران بودن هزينه هاي تعمير تجهزيات فناوري در 

  صورت خرابي
563/0  

نشان مي دهـد موانـع و مولفـه     3همان طور كه جدول شماره 
هاي مربوط به هر مانع شناسايي گرديد. به منظور رتبه بنـدي  

ر مولفه از بار عاملي هر مولفه استفاده گرديد. نتايج جـدول  ه
نشان مي دهد كه بين مولفه هـا در موانـع امكانـاتي،     3شماره 

ــارگيري    ــه ك ــارتي و اقتصــادي در ب ــديرتي، فرهنگــي، مه م
فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در تربيــت بــدني آمــوزش و 

ين پرورش بر حسب ميزان بار عاملي تفاوت وجود دارد. در ب
موانع امكاناتي ناكافي بودن وجود تعداد رايانه ها در مدارس  

 يـا  و سايت وجود مهمترين مولفه و عدم 825/0با بار عاملي 

فعاليتها و موارد آموزشـي در   معرفي براي اختصاصي وبالگ
كم اهميت ترين مولفه  481/0حوزه تربيت بدني با بار عاملي 
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ادت به روش سنتي مشخص گرديد. در بين موانع مديريتي ع
و محافظه كارانه از سوي مديران و معلمان تربيت بدني با بـار  

مهمترين مولفه و عدم اعتماد به نفس مديران و  816/0عاملي 
كـم اهميـت تـرين     479/0معلمان تربيت بدني بـا بـار عـاملي    

 مولفه مشخص گرديـد. همچنـين نتـايج نشـان داد كـه عـدم      

 فنـاوري  كـاربرد  يمزايـا  بـه  نسـبت  مناسـب  آگـاهي  وجـود 

مهمتـرين   845/0اطالعات در حوزه تربيت بدني با بار عاملي 
مولغه در بين موانع فرهنگـي مـي باشـد. در ايـن دسـته موانـع       

سـنتها   و رسـوم  و آداب به خانواده ها بندي پاي و سختگيري
كم اهميت ترين مولفه مشـخص گرديـد.    659/0با بار عاملي 

 تربيـت بـدني در   معلمـان  اييتوان در بين موانع مهارتي، عدم

مهمتـرين   751/0الكترونيكي با بار عـاملي   محتواهاي ساخت
مولفه و مفيد نبودن و كاربردي  نبودن آموزش مهارت هـاي  

ICDL  كـم   436/0مديران و معلمان تربيت بدني با بار عاملي
اهميت ترين مولفه مشخص گرديد. در نهايت نتـايج تحقيـق   

ودجـه مشـخص جهـت پيـاده     نشان داد كـه عـدم تخصـيص ب   
سازي اين امر در نظام آموزشي تربيت بـدني مـدراس بـا بـار     

مهمترين مولفه و گران بودن هزينه هاي تعميـر   739/0عاملي 
كـم   563/0تجهيزات فناوري در صورت خرابي با بار عاملي 

  اهميت ترين مولفه در بين موانع اقتصادي مي باشد.
ن موانـع بـر عـدم فراگيـر     به منظور بررسي تاثير هر يك از اي

شدن فناوري اطالعـات در حـوزه  تربيـت بـدني آمـوزش و      
پرورش از روش تحليل مسير استفاده گرديد. پس از محاسبه 

مربوطبه هر مانع مشخص گرديد كه تمامي موانع بـر   Tمقدار 

عدم فراگير شدن فناوري اطالعات تاثير معنـاداري را دارنـد.   
حاضــر را بــه نمــايش  مــدل آمــاري تحقيــق 1شــكل شــماره 
 گذاشته است.

  مدل آماري تحقيق .1شكل
همان طور كه شكل شماره يك نشان مي دهد موانع فرهنگي 

ــاثير  ــا ت ــاوري    587/0ب ــر فن ــانع در توســعه فراگي ــرين م مهمت
اطالعات در تربيت بدني آموزش و پرورش مي باشد. نتـايج  

اثير همچنين نشان داد كه مانع مهم ديگر موانع امكاناتي بـا تـ  
مي باشد. ديگر مانع موجود جهـت گسـترش فنـاوري     486/0

اطالعات و ارتباطات در تربيت بدني آموزش پرورش موانـع  
بود. نتايج همچنين نشان داد كه موانع  401/0مديريتي با تاثير 
نيز از جمله موانع تقريبا مهم مي باشد.   320/0مهارتي با تاثير 

كه موانع اقتصادي با تـاثير   نهايتا نتايج تحقيق حاضر نشان داد
كم اهميت ترين مانع در توسعه فناوري اطالعـات در   197/0

تربيت بدني آموزش و پرورش مي باشـد. بـه منظـور بررسـي     
برازندگي هر مدل از شاخص هاي مختلفي استفاده مي شود. 
به منظور بررسي مناسب بودن مدل، مي بايستي مقـدار كـاي   

باشـد كـه در    3كمتـر از عـدد    اسكوئر تقسيم بر درجه ازادي
بود. شاخص ميانگين مجذور  2اين مدل نيز اين مقدار حدود 

باشد كـه   05/0) مي بايستي كمتر از RMSEAخطاهاي مدل(
، CFI ،GFIبود. چهار شاخص  05/0در اين مدل نيز كمتر از 

AGFI  وNFL    نيز از ديگر شاخص ها به منظور پي بردنـد بـه
كـه ميـزان همگـي مـي بايسـتي      مناسب بودن مدل مـي باشـد   

باشد كه در اين مدل نيز همگي اين شاخص هـا   9/0باالتر از 
در سطح مناسبي بودند. بر اساس شاخص هاي برازندگي نيـز  

 مشخص گرديد كه مدل تحقيق مدل مناسبي مي باشد.

  بحث و نتيجه گيري

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه موانع به كارگيري فن آوري 
ــات در  ــاطق   اطالع ــرورش در من ــوزش و پ ــدني آم ــت ب تربي

دسـته موانـع    5دسته تقسـيم بـدني گرديـد. ايـن      5محروم در 
شامل موانع مهارتي، اقتصادي، فرهنگي، مديريتي و امكاناتي 
بودند. در چندين تحقيق نيـز بـه تقسـيم بنـدي موانـع توسـعه       
فنــاوري اطالعــات اشــاره شــده اســت. كــاظمي و همكــاران  

انع توسعه فناوري اطالعـات در صـنعت   ) به بررسي مو1387(
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بيمه ايران اشاره نمودند. آنان در تحقيق خود اين موانع را در 
دســـته موانـــع مـــديريتي، انســـاني، فرهنگـــي، ســـازماني،   6

  تكنولوژي و محيطي دسته بندي نمودند. 
نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه موانع فرهنگي مهمترين مانع 

عات در تربيت بدني آموزش و در توسعه فراگير فناوري اطال
  پرورش مي باشد.

) در تحقيق خود مسـايل فرهنگـي   1387كاظمي و همكاران (
را از مسائل مهم و ضـروري مشـخص كردنـد. واندرالينـد و     

ــاران ( ــاران (2014همكـ ــانچز و همكـ ــز در 2011) و سـ ) نيـ
تحقيقات خود به مسائل فرهنگـي و ضـرورت آن در توسـعه    

نمودنـد. بـه نظـر مـي رسـد مسـائل       فناوري اطالعـات اشـاره   
فرهنگــي در ايــن حــوزه اهميــت فراوانــي دارد. بــا گســترش  
فرهنگ سازي استفاده از فناوري اطالعـات در تربيـت بـدني    
آموزش و پرورش مي توان مابقي موانع را به صورت آهسـته  
از بين برد. فرهنگ سازي در اين حوزه اهميت فراواني دارد. 

فاده از فنـاوري اطالعـات در   با گسترش فرهنگ سـازي اسـت  
مسائل آموزشي به راحتي مي توان به اهميت ايـن مقولـه پـي    
برد و تمامي افـراد جامعـه درك كننـد كـه ايـن مسـئله يـك        
مسئله ضروري و حياتي مي باشد. مساله انگيزش در اسـتفاده  
از  فن آوري اطالعات اهميت فراواني دارد. همان طـور كـه   

ــدر ــارلي و گول ــزوم 2010( 2پاپاســترجيو ) و2008( 1تي ــه ل ) ب
افزايش انگيزش در بين دانـش آمـوزان و معلمـان بـه منظـور      
كاربرد فن آوري اطالعـات اشـاره نمودنـد. بـا پيـاده سـازي       
مســاله فرهنــگ ســازي در كــاربرد فــن آوري اطالعــات در  
تربيت بدني مدارس مي توان بحـث انگيـزش در بـين دانـش     

  داد.  آموزان، معلمان و مديران را پرورش
نتايج تحقيق حاضر همچنين نشان داد كـه موانـع امكانـاتي از    
موانع مهم در استفاده از فن آوري اطالعات در تربيت بـدني  

) و 2006آموزش و پرورش مي باشـد. تومـاس و استراسـون(   
) در تحقيقات خـود بـه اهميـت بحـث موانـع      1383اسالمي (

ر آموزش و امكاناتي در توسعه استفاده از فناوري اطالعات د
پرورش اشاره نمودند. بحث مسائل امكاناتي در مبحثي مساله 

                                                      
1 -Tearle and Golder 
2 -Papastergiou 

حياتي مـي باشـد. لـزوم وجـود حـداقل امكانـات بـه منظـور         
گسترش فناوري اطالعـات در تربيـت بـدني مـدارس منـاطق      
محروم كشور امري ضروري مي باشـد. بـدون امكانـات هـر     
برنامه اي به مشـكل بـر خواهـد خـورد. بـه منظـور گسـترش        

ــ ــرورش و   فن ــوزش و پ ــدني آم ــت ب ــات در تربي اوري اطالع
ــازي     ــراهم س ــزوم ف ــور ل ــاطق محــروم كش مخصوصــا در من

  امكانات مناسب در اين مناطق ضروري مي باشد. 
در تحقيق حاضر مـانع اقتصـادي كـم اهميـت تـرين مـانع در       
ــدني    ــت ب ــات و ارتباطــات در تربي ــن آوري اطالع توســعه ف

مشـخص گرديـد.    آموزش پرورش در مناطق محروم كشـور 
) 1390در چندين تحقيق از جمله تحقيق عنايتي و همكاران (

به مانع اقتصادي به عنـوان مـانعي مهـم در گسـترش فنـاوري      
اطالعات و ارتباطات اشاره شده است. البته اهميت كـم ايـن   
مانع دليلي بر بي اهميت بودن اين مانع نمي باشد. اما بـه نظـر   

مالي و حمايت هاي انجـام   مي آيد كه حتي با گسترش منابع
شده در اين حوزه باز شاهد به كارگيري فن آوري اطالعات 
در تربيت بدني آموزش و پرورش نخـواهيم بـود. بـه منظـور     
كاربرد اين فـن آوري در تربيـت بـدني آمـوزش و پـرورش      
لزوم يك تغيير كلي در اهداف و همچنين فرهنگ ضـروري  

هاي تغيير فرهنـگ مـي   مي باشد. با اجرايي سازي اين برنامه 
توان تا حدي دانش آموزان، معلمان و مـديران را مشـتاق بـه    
كاربرد اين فن آوري در مدارس خود نمود. در اين موقع مي 
باشد كه مسائل اقتصادي اهميت خود را نشان مي دهـد و بـه   
منظور كـاربرد كامـل تـر و جامعـه تـر ايـن فـن آوري لـزوم         

در كـل در تحقيقـات    حمايت هاي مـالي افـزايش مـي يابـد.    
ــن آوري     ــاريرد ف ــده اســت كــه ك مختلــف مشــخص گردي
اطالعات در نظام آموزشي به مساله فرهنـگ سـازي بسـتگي    
دارد. نتايج تحقيق نشان داد كـه فرهنـگ اسـتفاده از فنـاوري     
ــاطق    ــرورش در من ــوزش و پ ــدني آم ــت ب ــات در تربي اطالع
ان محروم در وضعيت مطلوبي قرار ندارد. بدين منظور مي تو

با معرفي فوايد استفاده از فن آوري اطالعات در تربيت بدني 
آموزش و پرورش و ايجاد يك نگرش مثبـت در اسـتفاده از   
اين فن آوري به اهداف بلنـدي در تربيـت بـدني آمـوزش و     
پرورش در مناطق محـروم كشـور دسـت يافـت. اميـد اسـت       
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نتايج تحقيق حاضر سـبب كمـك در بـه كـارگيري فنـاوري      
ــات  ــاطق   اطالع ــرورش در من ــوزش و پ ــدني آم ــت ب در تربي

  محروم كشور گردد.
در پايان پيشنهاد مي گردد كه تعداد رايانـه هـاي موجـود در    
مدارس به تعداد نياز افـزايش يابـد. كـالس هـاي مخصـوص      
ورزش ايجاد و در آن به وسايل چند رسانه اي مجهز گـردد.  

داع نرم افزارهاي آموزشي بيشتري در حوزه تربيـت بـدني ابـ   
گــردد. روش هــاي ســنتي آمــوزش در تربيــت بــدني حــذف 
گردد. كالس هاي ضمن خدمت مخصـوص معلمـان ورزش   
در خصوص فناوري اطالعات و ارتباطات جهـت آشـنايي و   
افزايش مهارت آنان انجام گيرد و در اين كالس سعي گردد 
نگرش معلمان در خصوص اين فناوري تغيير يابد و انگيـزش  

به آنان داده شـود و همچنـين نحـوه     مناسب در اين خصوص
نگهداري و تعمير اين تجهيزات نيز آموزش داده شود. دولت 
بودجه اي مخصوص گسترش فناوري اطالعات و ارتباطـات  
در آموزش و پرورش را تصويب نماييد و آموزش و پرورش 
را ملــزم بــه پيــاده ســازي فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات در  

دارس مناطق محروم كشـور  مدارس كشور و مخصوصا در م
  نمايد.

  قدرداني و تشكر:
در پايان جا دارد محققين از  تالش هاي اداره كل آموزش و 
پــرورش اســتان فــارس كــه در جمــع آوري پرسشــنامه هــا و  
همچنين اتمـام ايـن تحقـق را داشـته انـد؛ قـدرداني و تشـكر        

 فراوان داشته باشد.
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Abstract 
This paper aims to study the barriers of using information technology in teaching Physical Education 
in Deprived areas. In terms of methodology, the study is an applied survey research that was carried 
out in the form of field study. The population of the study consists of all sport teachers and School 
administrators in deprived areas that 2034 people of them were chosen as the research sample. The 
research instrument was a researcher - made questionnaire that its face and structural validity and 
reliability were evaluated. The result data were analyzed through using statistical methods of 
exploratory factor analysis and path analysis by SPSS and AMOS software. Factor analysis results 
showed that, in general, five factors accounted for about 72% of the variances. The results of the 
present study showed that all of barriers had significant impact on using information technology in 
teaching Physical Education on Deprived areas. The results showed that Cultural barriers had the 
highest impact (0.587) on using information technology in teaching Physical Education in Deprived 
areas. Thus, based on the necessity of information technology development in the educational 
system,cultural matters is highly recommended being taken in consideration by the authorities and 
government.  
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