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موانع بکارگیري فناوري اطالعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم 

  ورزشی از دیدگاه اعضأي هیأت علمی بر اساس مدل فرایندي کاتر

   3غالمعلی کارگر 2،حبیب هنري، 1محبوبه نقوي

  :چکیده

علـوم   هدف پژوهش حاضر بررسی موانع بکارگیري فناوري اطالعات در امرآموزش و پـژوهش رشـته تربیـت بـدنی و     :هدفمقدمه و 

  . بود» کاتر«ورزشی بر اساس مدل فرایندي 

هاي تربیـت بـدنی و علـوم ورزشـی کـه در      نفر از مدیران ورزشی و کلیه اعضأي هیأت علمی دانشکده 83نمونه آماري  :شناسیروش

ساحته، میزان روایی پرسشنامه توسـط متخصصـان   ابزار پژوهش پرسشنامه محقق. باشندتحصیالت تکمیلی مشغول به تدریس میمقطع 

فناوري اطالعات و ارتباطات، مدیران و اعضأي هیأت علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی تأییـد و میـزان پایـایی از طریـق ضـریب      

درصد استفاده شده  95داري نسبت با ضریب اطمینان ، از آزمون معنیور تجزیه و تحلیل اطالعاتمحاسبه و به منظ 88/0آلفاي کرونباخ 

  . است

هـاي  نبود اتفاق نظر میـان مـدیران دانشـکده   : نتایج نشان داد، مهمترین موانع بکارگیري فناوري اطالعات به ترتیب عبارتند از :هایافته

ریزي ضعیف و نبود دید بلند عضأي هیأت علمی در زمینه کاربرد فناوري اطالعات ، برنامهتریبت بدنی و متخصصان فناوري اطالعات و ا

  . باشدمدت نسبت به تاثیرات فناوري اطالعات در امر آموزش و پژوهش می

منسجم، بر موانـع  زي طوالنی مدت و رینگر و برنامهها با اتخاذ یک رویکرد کلگردد دانشگاهبا توجه به نتایج پیشنهاد می :گیرينتیجه

  . دتوسعۀ بکارگیري فناوري اطالعات غلبه نماین

  

  فناوري اطالعات، موانع، فرایند تغییر، تربیت بدنی و علوم ورزشی، آموزش، پژوهش :هاي کلیديواژه
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  مقدمه 

. اسـت امروزه اطالعات هم به عنوان یک منبع استراتژیک و هم به عنوان منبعی عمده براي ارزش افزوده مطرح 

حرکت جوامع . است 1هزاره سوم به زعم صاحبنظران و اندیشمندان، عصر اطالعات و به تبع آن فناوري اطالعات

اجتمـاعی و    ،هـاي اقتصـادي   از جنبه بسیاريساخته و ” ر اطالعاتعص“ جهان را وارد به سوي جامعه اطالعاتی، 

دستاوردهاي جدید انتظـارات مخاطبـان امـر    این  ).1( است نمودهفرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق 

امـروزه، دانشـجویان و اسـتادان خواهـان     . شود، تغییر داده استآموزش و پژوهش را از سطح خدماتی که ارائه می

دسترسی آسان و سریع به منابع جدید علمی و تحقیقاتی، تعامل با یکـدیگر بـه صـورت غیرحضـوري، اسـتفاده از      

بهتر و به طور کلی، دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطـات و اسـتفاده از آن بـه     فناوري براي تدریس و تفهیم

هـا و مؤسسـات   براي تحقق ایـن انتظـارات بایـد دانشـگاه    . منظور اثر بخشی بیشتر امر یاددهی و یادگیري هستند

آن خـود را بـه   آموزش عالی براي رسیدن به سطح مطلوب دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات و استفاده از 

هـا در ایـن حـوزه و    گـذاري ها و سرمایهبا وجود حجم تالش). 2(طور مستمر ارزیابی و امکاناتشان را تجهیز کنند 

دهنـد میـزان موفقیـت کـاربرد ایـن فنـاوري چنـدان        ، شواهد نشان مـی )3(منافعی که براي کاربرد آن بیان شده 

هایی زیادي در زمینه عوامل شکست یا موانع آن صـورت  به همین دلیل پژوهش). 5، 4(بخش نبوده است رضایت

ها و مطالعات پیشین، موانع کاربرد فناوري اطالعـات  در این مقاله، تالش شده است، با مرور پژوهش. گرفته است

در . شـوند بنـدي  هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی را شناسایی و در چارچوب مدل فرایندي کاتر دسـته در دانشکده

  . شوده مهمترین نتایج آنها اشاره میادامه ب

دهد مهمترین موانع بکارگیري فناوري اطالعات  عبارتند نشان می) 1387(نتایج مطالعات کاظمی و همکاران      

ضعیف بودن شبکه ارتباطات ، کمبود بودجه جهت تجهیز سخت افزار و نرم افزار، فقدان پهناي بانـد مناسـب   : از 

ریـزي، فقـدان انگیـزه و حمایـت الزم ،     اي و مخابراتی ضعیف، ضعف برنامهشکالت شبکهبراي اینترنت، وجود م

در پژوهشـی بـه بررسـی    ) 1386(زاده حنفـی ). 6(باشـد  فقدان دانش و تجربه الزم مدیران در ارتباط با رایانه مـی 

ریزي ضـعیف  ل برنامهدهد سه عامل کلیدي شامهاي کشور پرداخته و نتایج نشان میآمادگی الکترونیکی دانشگاه

هاي سازمان، و نبود حمایت و تعهد مدیران ارشد در شکست پروژهاي فناوري پروژها، ارتباط ضعیف پروژها با نیاز

هـاي  هـاي دانشـگاه  در پژوهشی به بررسی موانع و چالش) 1388(خدیور و همکاران ). 2(اند اطالعات نقش داشته

گیـري از فنـاوري   هـا در بهـره  هـاي دانشـگاه  مهمترین موانع و چـالش مجازي در ایران پرداخته وي اظهار داشت 

-افزاري و نیروي انسانی و روش مدیریت آموزش مربـوط مـی  افزاري، نرماطالعات در امر آموزش در ایران سخت

هاي اطالعاتی را مورد بررسی ریزي سیستمدر پژوهش در کشور سنگاپور برنامه) 2001( 2تئو و همکاران). 7(شود 

هـا از کـاربرد فنـاوري اطالعـات،     اند نتایج حاکی از آن بود نبود حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمانقرار داده

هاي سازمان در کـاربرد فنـاوري اطالعـات از مهمتـرین     نبود تعهد نسبت به تغییر در سازمان، نادیده گرفتن هدف

به بررسی نگرش اعضأي هیأت علمی در زمینه کاربرد  یدر پژوهش) 2008و همکاران،  3لوئن). (8(باشد موانع می

بـر  داننـد  دهد آنها فناوري در آموزش را تحدیدي براي شـغل خـود مـی   فناوري اطالعات پرداخته نتایج نشان می

 

1 - Information Technology( IT) 
2 . Teo, Thompson s. H., and James S.K. Ang. 
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هـاي روانـی اجتمـاعی و    اي در آموزش بیشتر بـه زمینـه  اساس نتایج این پژوهش، استفاده موثر از ارتباطات رایانه

  ).9(دهد کنندگان بستگی دارد تا به امکاناتی که خود فناوري ارائه میفادهسازمانی است

با توجه به مجموع مطالعات صورت گرفته می توان مهمترین موانع بکارگیري فناوري اطالعات را به صورت زیـر   

  :طبقه بندي کرد

    ). 7، 10، 11 ،12، 13(افزاري و پایین بودن سرعت خطوط ارتباطی افزاري و نرممشکالت سخت -

  ).14(موانع مالی  -

  ).15، 16(افزارهاي نوین افزارها و نرمعدم آشنایی کاربران با سخت -

  ).17(عدم آشنایی با استانداردهاي الزم جهت تبدیل مفاد آموزشی روش سنتی به شیوه الکترونیکی  -

  ).18(ها عدم پذیرش سیستم آموزش الکترونیکی و عدم آگاهی در مورد آن -

  ). 19، 20(نگرش آموزشگران  -

  ).21(تغییر نقش استاد و دانشجو  -

  ).2، 7(عدم برقراري ارتباط مؤثر رو در رو بین استاد و دانشجو  -

  ). 11(کمبود نیروهاي پشتیبانی فنی  -

ـ دنبا وجود موانع زیاد در فرایند بکارگیري فنـاوري اطالعـات،    ـ      ی اي اي امـروز در حـال پـیش روي بـه سـوي دنی

با توجه به ماهیت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی این حوزه نیـز از رونـد ایـن تغییـرات     . )22( الکترونیکی است

گیري از فناوري اطالعات نقش مدیران و اعضأي هیأت علمی دانشکده هـاي  در عرصه بهره. مصون نمانده است

ر حساس و با اهمیت است و ایـن نقـش زمـانی    هاي جدید بسیاتربیت بدنی و علوم ورزشی، در استفاده از فناوري

هاي جدید ها و رسانهوري خواهد داشت که مدرسان در امر تدریس و پژوهش و تولیدات علمی با  این فناوريبهره

همگام شده و توانسته باشند بر موانع موجود در زمینه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطـات فـائق آینـد و آن را در    

در این پژوهش محقق بر آن است موانع بکارگیري فناوري اطالعات در فرایند آموزش . ان قرار دهنداختیار فراگیر

تا بـا اسـتفاده از نتـایج    شناسایی کند » کاتر«و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل فرایندي 

بـدنی و علـوم    رشـته تربیـت   ی و پژوهشـی سازي سیستم آموزشـ هاي مناسب براي آمادهریزيبرنامه این بررسی

  .گردد استفاده کارآمدتر از فناوري اطالعات و شبکه اطالع رسانی اتخاذ جهت ورزشی

  شناسیروش

در مرحله اول در این پژوهش، . باشدپیمایشی می -این پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر روش کار، تحلیلی

هاي گونـاگون جهـان و ایـران موانـع اسـتقرار فنـاوري       وزهها و حبا مطالعه تحقیقات و مستندات پیشین در بخش

سـپس ایـن عوامـل در اختیـار کارشناسـان      . بندي گردیدمانع ریز و جزیی دسته 45اطالعات شناسایی و در قالب 

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی قرار گرفـت و پـس از   فناوري اطالعات، مدیران و اعضأي هیأت علمی دانشکده

هـاي تربیـت بـدنی و علـوم     ارشناسان فناوري اطالعات، مدیران و اعضأي هیأت علمی دانشکدهاجماع نظر بین ک

از آنجا که فناوري اطالعات به عنوان عـاملی بـراي   . بندي گردیدمانع ریز و جزي دسته 32ورزشی نهایتاَ در قالب 

هاي تغییر نیـز در  مدل). 24، 23( کندهاي تغییرسازمانی ایفا میشود و نقش محوري را در برنامهتغییر شناخته می

هاي در این پژوهش از بین مدل. اندبندي مفهومی عوامل مؤثر در عدم کاربرد فناوري اطالعات قابل استفادهدسته

بندي موانـع بکـارگیري فنـاوري اطالعـات     به عنوان مبنایی به منظور دسته» کاتر«فرایندي تغییر، مدل فرایندي 
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روایی پرسشنامه با نظرخواهی از متخصصان رشته فناوري اطالعات و ارتباطات، مدیران ). 25(برگزیده شده است 

و اعضأي هیأت علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد تایید قرار گرفت و جهت تایید پایـایی پرسشـنامه از   

ایـایی بـاال و مطلـوب    بدست آمدکه نشان دهنـده پ  88/0مقدار آلفاي کرونباخ  . ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد

ها تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسـر  جامعه آماري، مدیران و کلیه اعضأي هیأت علمی دانشکده. پرسشنامه است

نمونـه آمـاري بـر اسـاس جـدول مورگـان       . باشـند ایران که در مقطع تحصیالت تکمیلی مشغول به تدریس مـی 

بـراي  . باشـد هاي تربیت بدنی و علـوم ورزشـی مـی   دهنفر از اعضأي هیأت علمی و مدیران دانشک 83ادونوسکی  

  .درصد استفاده شده است 95داري نسبت با ضریب اطمینان تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه، از آزمون معنی

  کاتر«مدل 

ها تجاري به منظور رقابـت  این مدل اولین بار در شرکت .رودهاي فرایندي معتبر به شمار میاز مدل» کاتر«مدل 

این مدل را در زمینه روابط عموي موثر و مـدیریت بحـران در   ) 2001( 1بریگام). 25(شده است  موثرتر بکارگرفته

از مـدل کـاتر در زمینـه فراینـد ارتبـاطی، ارزشـیابی و       ) 2000( 2آیسـتین ). 26(جامعه دانشگاهی به کاربرده است 

؛  2002، 6؛ کرامـر 2001، 5؛  اشمیت2001، 4؛ پریس2000، 3دانتزر). ( 27(دهی کارمندان استفاده کرده است پاداش

، 28(انـد  از مدل کاتر به منظور ایجاد فرایند تغییر در آموزش عالی بکار گرفتـه ) 2006، 8؛ ؛ دن هیر2002،  7هدلی

شود مدل کاتر یک مدل مسلم و قطعی است کـه  با بررسی مطالعات باال مشخص می). 34، 33، 32، 31، 30، 29

  :که عبارتند از) 1جدول،(مرحله دارد  8در این مدل ، فرایند تغییر ). 30(تغییر نقش محوري دارد براي ایجاد 

 .  هاي مهمبا بررسی وضیعت موجود و شرایط رقابتی و شناخت تهدیدها و فرصت: ایجاد احساس فوریت .1

تشویق گروه براي کـار  با ایجاد گروهی با قدرت کافی براي هدایت تغییر و : شکل دادن به یک ائتالف راهنما .2

  با یکدیگر به عنوان یک گروه 

  اندازبراي کمک به هدایت تغییر و تعیین راهبردهایی براي دستیابی به چشم: اندازخلق یک چشم .3

با استفاده از تمامی ابزارها و با آموزش رفتارهاي جدید به اعضأي سازمان از طریق رفتارهاي : اندازتبیین چشم .4

 .اآموزنده گروه راهنم

هـا یـا   بـا غلبـه بـر موانـع تغییـر، تغییـر سیسـتم       : توانمندسازي دیگران براي براي عمل بر اساس چشم انداز .5

هاي نـو و  ها، و کنشها، اقدامبرند و تشویق به پذیرش مخاطره و ایدهانداز را تحلیل میساختارهایی که چشم

 .غیر معمول

ریزي براي بهبودهاي مشهود در عملکرد خلق این بهبودها برنامهبا : بردهاي کوتاهریزي و خلق موفقیتبرنامه .6

 اندو قدردانی و ارائه پاداش به کارکنانی که در آنها درگیر بوده

 

1 .Brigham- sprangue 

2 .  Austin 
3 . Dantzer 
4  ..  Price 

5 . shmidt 

6 . Cramer 
7 .  Hedley 
8  .Dean Herr 
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انـداز تناسـب   هایی که با چشمها، ساختارها، و خط مشیبا تغییرسیستم: تثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشتر .7

انداز را تحقق بخشند و نیرو بخشیدن بـه فراینـد   توانند چشمنانی که میندارند؛ استخدام، ترفیع و توسعه کارک

 ها و عوامل تغییر جدیدتغییر با پروژها، موضوع

 ).25(با تبیین ارتباط میان رفتارهاي جدید و موفقیت سازمان : هاي جدیدنهادسازي رویکرد .8

  

  »کاتر«ایندي بندي موانع بکارگیري فناوري اطالعات بر اساس مدل فردسته. 1جدول

  احساس فوریت ایجاد .  1

هاي تریبت بدنی و علوم ورزشی، متخصصان فناوري اطالعات و اعضـأي  نبود اتفاق نظر میان مدیران دانشکده 1

  هیات علمی در زمینه کاربرد فناوري اطالعات

  عدم آشنایی اعضأي هیأت علمی از کاربرد فناوري اطالعات. 2

  وضعیت نامناسب اقتصادي. 3

  شکل دادن به یک ائتالف راهنما. 2

 ها از کاربرد فناوري اطالعاتنبود حمایت و پشتیبانی مدیریت دانشگاه. 4

  هاوجود تعارض در گروه مجري کاربرد فناوري اطالعات در دانشگاه. 5

  هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی   عدم ثبات در گروه کاربرد فناوري اطالعات در داشکده.  6

  یک چشم اندازخلق . 3

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشـی نسـبت بـه تـاثیرات     نبود دید بلند مدت در بین اعضأي هیأت علمی دانشکده. 7

  فناوري اطالعات

  هامحدود شدن هدف از کاربرد فناوري اطالعات به کاهش هزینه. 8

هاي رشته تربیـت بـدنی و   نیاز هاي موجود وهاي عقالیی فناوري اطالعات، بدون توجه به واقعیتکاربرد طرح. 9

  علوم ورزشی

  خوان نبودن کاربرد فناوري اطالعات با نیازهاي رشته تربیت بدنی و علوم ورزشیتناسب نداشتن و هم. 10

  نو بودن کاربرد فناوري اطالعات در آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی. 11

  اندازتبیین چشم. 4

  هاي تریت بدنی جهت هزینه کاربرد فناوري اطالعاتمدیران دانشکدهدشواري توجیه .12

 پیچیدگی و دشواري درك و کاربرد فناوري اطالعات. 13

  هاي آموزشی و همگام شدن با تغییرات فناورينبود تعهد نسبت به تغییر در روش. 14

  اندازتوانمندسازي دیگران براي عمل کردن بر اساس چشم. 5

  )محدود بودن ساعات آموزش، محدود شدن واحدهاي درسی به نیم سال تحصیلی(قررات نامناسب قوانین و م. 15

 عدم آشنایی با زبان انگلیسی. 16

 عدم آشنایی با استانداردهاي آموزش الکترونیکی. 17

 عدم آشنایی با روند جستجوي مطالب مورد نظر در اینترنت. 18

 کاربراناحساس به خطر افتادن امنیت شغلی در . 19
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  تجزیه تحلیل اطالعات

 95داري نسبت با ضریب اطمینـان  ، از آمار استنباطی و آزمون معنیاطالعات پرسشنامهبه منظور تجزیه و تحلیل 

  :آماره آزمون به صورت زیر می باشد. درصد استفاده شده است

  

در آن                                 که   نسبت میزان موانع بکارگیري

  

P =اند به کل حجم نمونه هاي خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نمودهیعنی تعداد پاسخگویانی که به طور متوسط گزینه  

α- 05/0داري آزمون سطح معنی  

  .ارائه شده است 2در جدول p-valueو مقدار  نتایج تحلیل آزمون نسبت براي کلیه مراحل مدل فرایندي ، آماره

  

  »کاتر«نتایج آزمون نسبت براي کلیه عوامل بر اساس مدل فرایندي . 2جدول 

  فراوانی    سوال
فراوانی 

  درصدي
  فروانی    سوال z p-valueآماره

فروانی 

 درصدي
 z p-valueآماره 

  ایجاد احساس فوریت. 1

  
16  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

74  89.2  
  

7.84  

  

0.001  
کم، 

بسیار 
9  10.8  

 تغییر نقش استاد و دانشجو در آموزش الکترونیکی.  20

  مشکل در برقراري ارتباط موثر و رو در رو بین استاد و دانشجو.  21

  بردهاي کوتاهریزي و خلق موفقیتبرنامه. 6

 مدت براي کاربرد فناوري اطالعاتریزي ضعیف کوتاهبرنامه. 22

  ها در حوزه فناوري اطالعاتاعضاء هیات علمی دانشگاهکمبود مهارت فنی و تکنیکی . 23

  هاي آموزشی در ارتباط با فناوري اطالعاتعدم برگزاري دوره. 24

  محدودیت مالی اعضأي هیأت علمی. 25

  هاي تربیت بدنی و علوم ورزشیهزینه باال کاربرد فناوري اطالعت در دانشکده. 26

  رتثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشت. 7

 هاي مناسب فناوري اطالعاتنبود زیر ساخت. 27

  ها در حوزه فناوري اطالعاتکمبود مهارت فنی و تکنیکی اعضاء هیات علمی دانشگاه .28

 نسبت به کاربرد فناوري اطالعات ) از لحاظ فیزیکی و روحی(احساس منفی  .29

  احساس عجز و ناکامی در کاربرد فناوري اطالعات درمیان اعضاء هیات علمی  . 30

  هاي جدیدنهادسازي رویکرد . 8

  هاي آموزشی در کاربرد فناوري اطالعاتنادیده گرفتن هدف. 31

  کاربردهاي نابجاي فناوري اطالعات در سازمان. 32
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  فراوانی    سوال
فراوانی 

  درصدي
  فروانی    سوال z p-valueآماره

فروانی 

 درصدي
 z p-valueآماره 

  کم

1  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

56  67.46  

  

2.1  

  

0.017  
17  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

69  83.1  

  

6.65  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

27  35.5  

کم، 

بسیار 

  کم

14  16.9  

2  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

60  72.3  

  

4.46  

  

0.001  
18  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

68  82.5  

  

6.5  

  

کم،   0.001

 بسیار

  کم

23  27.7  

کم، 

بسیار 

  کم

15  17.5  

3  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

51  61.7  

  

2.34  
0.009  19  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

66  79.3  

  

5.86  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

32  38.3  

کم، 

بسیار 

  کم

17  21.7  

  شکل دادن به یک ائتالف راهنما. 2

  
20  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

60  72.7  

  

4.54  

  

کم،   0.001

 بسیار

  کم

23  27.3  

4  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

65  78.31  

  

5.38  

  

0.001  
21  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

55  65.4  

  

3.08  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

18  21.6  

کم، 

بسیار 

  کم

28  34.6  

5  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

13  17  

  

7  

  

0.001  
  بردهاي کوتاهریزي و خلق موفقیتبرنامه. 6

کم، 

بسیار 

  کم

70  85  

6  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

10  12  

  

7.6  

  

0.001  
22  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

72  86.4  

  

7.28  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

73  88  

کم، 

بسیار 

  کم

11  13.6  

  خلق یک چشم انداز. 3

  
23  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

50  70.4    

5.06  

  

0.001  

  30  23کم، 
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  فراوانی    سوال
فراوانی 

  درصدي
  فروانی    سوال z p-valueآماره

فروانی 

 درصدي
 z p-valueآماره 

بسیار 

  کم

7  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

70  84  

  

6.8  

  

0.001  
24  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

73  88  

  

7.6  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

13  16  

کم، 

بسیار 

  کم

10  12  

8  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

54  65  

  

1.36  
0.089  25  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

46  54.9  

  

0.98  

  

کم،   0.163

بسیار 

  کم

46  34  

کم، 

بسیار 

  کم

37  45.1  

9  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

23  28  

  

4.64-  

  

0.001  
26  

 زیاد،

بسیار 

  زیاد

51  61.7  

  

2.34  

  

کم،   0.009

بسیار 

  کم

60  72.2  

کم، 

بسیار 

  کم

32  38.3  

10  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

27  33  

  

4-  

  

0.001  
  تثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشتر. 7

کم، 

بسیار 

  کم

56  67.4  

11  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

22  26  

  

5-  

  

0.001  
27  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

69  82.7  

  

6.54  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

61  73  

کم، 

بسیار 

  کم

14  17.3  

  اندازتبیین چشم. 4

  
28  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

72  86.4  

  

7.28  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

11  13.6  

12  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

44  53  

  

0.62  

  

0.485  
29  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

10  12  

  

7.6-  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

39  47  

کم، 

بسیار 

  کم

73  88  

13  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

44  53.1  
  

0.62  

  

0.485  
30  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

21  25.3  
  

4.94  

  

0.001  
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  فراوانی    سوال
فراوانی 

  درصدي
  فروانی    سوال z p-valueآماره

فروانی 

 درصدي
 z p-valueآماره 

کم، 

بسیار 

  کم

39  46.9  

کم، 

بسیار 

  کم

62  74.7  

14  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

17  21  

  

5.8  

  

0.001  
  هاي جدیدنهادسازي رویکرد . 8

کم، 

بسیار 

  کم

66  79  

  اندازتوانمندسازي دیگران براي عمل کردن بر اساس چشم. 5

  
31  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

30  35.4  

  

2.92  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

53  64.6  

15  

  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

32  39  

  

4.32  

  

0.001  
32  

زیاد، 

بسیار 

  زیاد

75  10  

  

8  

  

کم،   0.001

بسیار 

  کم

52  61  

کم، 

بسیار 

  کم

8  90  

  

  »کاتر«کلی آزمون نسبت بر اساس مدل فرایندي نتایج . 3جدول

 Z  p-valueآماره   گیريبهره میزان  موانع موجود در هر یک از مراحل مدل محتوایی کاتر

  0015/0  3.43  67.15  ایجاد احساس فوریت. 1

  0075/0  48/2  35.77  شکل دادن به یک ائتالف راهنما. 2

  0505/0  56/0  47.2  اندازخلق یک چشم. 3

  0119/0  32/1  42.36  اندازتبین یک چشم. 4

-سازي دیگران  براي عمل کردن بر اساس چشمتوانمند. 5

  انداز

73.51  3/4  001/0  

  001/0  45/4  73.28  بردهاي کوتاهریزي و خلق موفقیتبرنامه. 6

  3745/0  32/0  6/51  تثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشتر.  7

  001/0  46/5  22.7  هاي جدیدسازي رویکردنهاد. 8

  

شود با توجه به نتایج به دست آمده وجـود موانـع بکـارگیري فنـاوري اطالعـات در امـر       همانطور که مشاهده می

باستثناء مرحله هفتم به عنوان موانـع اساسـی اسـتفاده از    » کاتر«آموزش و پژوهش در کلیه مراحل مدل فرایندي 

در ادامـه بـه منظـور بررسـی     . گیرنـد بدنی مورد تایید قرار مـی فناوري اطالعات در امر آموزش و پژوهش تربیت 

  ).8(گردد بندي میدهی و رتبهترین موانع، این موانع براساس رابطه زیر وزنشناخت اساسی
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  امI  وزن عامل= ام توسط پاسخگویان  iمجموع امتیاز پاسخ به سئوال 

  ه سواالتبه کلی مجموع امتیاز پاسخ

 
  »کاتر«بندي بر اساس مدل فرایندي دهی و رتبهنتایج وزن. 4جدول 

  رتبه  وزن  سوال  رتبه  وزن  سوال

1  0601/0  1  17  0368/0  7  

2  0338/0  12  18  0336/0  13  

3  0265/0  17  19  0160/0  25  

4  0352/0  10  20  0244/0  21  

5  0162/0  24  21  0251/0  19  

6  0157/0  26  22  0561/0  2  

7  0523/0  3  23  0347/0  11  

8  0354/0  9  24  0249/0  22  

9  0366/0  8  25  0265/0  17  

10  0300/0  14  26  0425/0  5  

11  0286/0  15  27  0259/0  18  

12  0347/0  11  28  0336/0  13  

13  0244/0  21  29  0249/0  20  

14  0434/0  4  30  0174/0  22  

15  0275/0  16  31  0170/0  23  

16  0420/0  6  32  0151/0  27  

   

از دیـدگاه اعضـأي هیـأت علمـی و     » کاتر«مشخص است با توجه به مدل فرایندي  4همانطور که از جدول      

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی به ترتیب مهمترین موانع بکارگیري فناوري اطالعات در فراینـد  مدیران دانشکده

هـاي تریبـت بـدنی و    بدنی و علوم ورزشی نبود اتفاق نظر میان مدیران دانشـکده  آموزش و پژوهش رشته تربیت

-، برنامه)1سوال، (علوم ورزشی، متخصصان  فناوري اطالعات و کاربران نهایی در زمینه کاربرد فناوري اطالعات 

علمـی   ، نبـود دیـد بلنـد مـدت در بـین اعضـأي هیـأت       )22سـوال،  (ریزي ضعیف براي کاربرد فناوري اطالعات 

) 7سـوال،  (هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به تاثیرات فناوري اطالعات در امر آموزش و پژوهش دانشکده

سوال، (هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی ترین موانع، کاربردهاي نابجاي فناوري اطالعات در دانشکدهو کم اهمیت
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    107... موانع بکارگیري فناوري اطالعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی

، ) 6سـوال،  (هاي تربیت بـدنی و علـوم ورزشـی    داشکدههاي کاربرد فناوري اطالعات در ، عدم ثبات در گروه)32

 .باشدمی) 19سوال، (احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در کاربران 

  

  »کاتر«بندي مدل فرایندي دهی  و رتبهنتایج کلی وزن. 5جدول

  رتبه  وزن  مراحل مدل فرایندي کاتر

  1  0401/0  ایجاد احساس فوریت. 1

  7  0223/0  راهنماشکل دادن به یک ائتالف . 2

  3  0365/0  خلق یک چشم انداز. 3

  4  0341/0  اندازتبین چشم. 4

  5  0293/0  اندازتوانمندسازي دیگران براي عمل کردن بر اساس چشم. 5

  2  0369/0  بردهاي کوتاهریزي و خلق موفقیتبرنامه. 6

  6  0254/0  تثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشتر. 7

  8  0160/0  هاي جدیدنهادسازي رویکرد . 8

  

مهمترین موانع بکارگیري فناوري اطالعات در آموزش و » کاتر«بر اساس مدل فرایندي  5با توجه به نتایج جدول 

ریـزي و خلـق   برنامـه (  ،  ششم )ایجاد احساس فوریت(پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم  ورزشی در مرحله اول 

  . باشدمی) اندازخلق یک چشم(و سوم ) بردهاي کوتاهموفقیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل فرایندي کاتر. 1شکل

  

  گیريبحث و نتیجه

هـا و  دهـد در پـژوهش  نشان می» کاتر«بندي موانع بکارگیري فناوري اطالعات در چهارچوب مدل فرایندي دسته

ایجـاد احسـاس   «با این وجود در مرحلـه اول مـدل کـاتر   . ستمطالعات پیشین به بیشتر ابعاد این مدل توجه شده ا

توانمندسازي و عمل 

 اندازبر اساس چشم

  

  مدل فرایندي کاتر

تبیین چشم 

 انداز 

ریزي و خلق برنامه

 بردموفقیت کوتاه

تثبیت بهبودها و 

 انجام تغییرات

نهادسازي 

 رویکرد جدید

شکل دادن ائتالف 

  

 اندازخلق چشم

ایجاد احساس 
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هاي تریبـت بـدنی و علـوم ورزشـی،     ، عامل نبود اتفاق نظر میان مدیران و اعضأي هیأت علمی دانشکده»فوریت

متخصصان فناوري اطالعات در زمینه کاربرد فناوري اطالعـات نسـبت بیشـتري را از مجموعـه موانـع بـه خـود        

 پژوهشبا توجه به اینکه ابزار . همخوانی دارد) 2006(و چن ) 1385(با نتایج پژوهش یعقوبی اند که اختصاص داده

اما گسترش موثر در به کارگیري  ،فناوري اطالعاتی و اینترنتی به شدت در حال گسترش است از طریق و آموزش

آمیـز  یـن فنـاوري موفقیـت   استادان بـه ا  و  فناوري اطالعات و آموزش الکترونیکی بدون توجه به نگرش کاربران

شـود کـه   به نحوه بکارگیري فناوري اطالعات از عوامل بسیار موثر محسوب می انطرز نگرش کاربر. نخواهد بود

لـزوم بکـارگیري فنـاوري    . شـود ر منجـ  و پـژوهش  تري بـراي آمـوزش  فضاي یادگیري مناسب تواند به ایجادمی

بـه عـالوه    .باشداندرکاران میکارکنان و آموزش اعضأي هیأت علمی و دست مدیران، اطالعات مستلزم همکاري

هایی براي ترین چالش پیش روي بیشتر نهادهاي آموزش عالی، ایجاد ظرفیتفهم این نکته مهم است که بحرانی

ـ    ، اتفاق نظر بین مدیران، اعضأي هیأت علمی و متخصصان فناوري اطالعـات و پذیرش ه تغییـر و تحـول در زمین

   .بکارگیري فناوري اطاعات است

ها نبود حمایت و پشتیبانی مدیریت فنی دانشگاه» شکل دادن به یک ائتالف راهنما«در مرحله دوم فرایند کاتر     

رونـد کـه بـا نتـایج پـژوهش تئـو و       از کاربرد فناوري اطالعات به عنوان مهمترین مانع در این بعد به شـمار مـی  

وجـود متخصصـین    هاي صورت گرفتـه، با توجه به بررسی. باشدهمسو می) 1386(اده زو حنفی) 2001(همکاران 

در نهایـت، گسـترش و   . هاي اطالعات در آموزش الزم و ضروري استپشتیبانی فنی به منظور بکارگیري فناوري

د نیـاز  هاي کلی که مورکاربرد فناوري اطالعات در یک موسسه بستگی به چگونگی پشتیبانی فنی دارد، صالحیت

بدون . ، مدیریت و امنیت شبکه است، باید وجود داشته باشد)شامل نرم افزار(نصب، اجرا، نگهداري تجهیزات فنی 

  .  رودهاي مدیریت فنی به هدر میپشتیبانی فنی، پول و وقت زیادي بر اثر خسارت

مـدت در بـین اعضـأي هیـأت     مهمترین مانع نبود دید بلنـد  » اندازخلق یک چشم«در مرحله سوم مدل کاتر      

باشد نتیجه ایـن  هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به تاثیرات فناوري اطالعات میعلمی و مدیران دانشکده

انـداز بلنـد   و ارائه یـک چشـم   استراتژیک ریزيبرنامه. باشدهمسو می) 1386(زاده پژوهش با نتایج پژوهش حنفی

 و تـر اثـربخش طـور  ب سازمان تا شودیم باعث که است مهم بسیار یتیمدیر وظیفه یک اطالعات فناوريمدت به 

ـ  در موفقیـت  عـدم  .کننـد  اسـتفاده  اطالعات فناوري از ترمناسب بلندمـدت و اسـتراتژیک در فراینـد     ریـزي هبرنام

 تعریـف  و اطالعـات  فنـاوري  حوزه در شده انجام هاييگذارسرمایه شکست منجر به اطالعات فناوري بکارگیري

   .شودمی ناقص و تکراري غیرمنعطف، اطالعاتی هايسیستم ایجاد سبب نهایتًا که غیرهمسوشده هايپروژه

باشد که مهمترین مانع در این مرحله نبود تعهد به عنوان بعد دیگري از مدل مطرح می» اندازتبین یک چشم«     

این نتیجه تحقیق بـا  . باشدیرات فناوري میهاي آموزشی و پژوهشی و همگام شدن با تغینسبت به تغییر در روش

 پشـتیبانی  معنـاي  بـه  سازمانی تعهد. همخوانی دارد) 1386(زاد و حنفی) 2001(؛ تئو )1388(نتایج تحقیق مزینی 

 تـا  ابتـدا  از سـازمان  کلیـدي  افـراد  حضوربه عنوان مثال  است استراتزیک ریزيهبرنام فرایند از سازمانی مجموعه

 در سازمانی تعهد همچنین .است فرایند این شدن انجام بهتر براي سازمانی تعهد وجود بر ننشا فرایند، این انتهاي

 واحـدهاي  اسـتراتژیک  IT بـین  اختالفات حل در سازمان ارشد مدیریت که داشت خواهد وجود زمانی ریزيهبرنام

خروجـی  و نتـایج  از سـازمان  ارشد مدیریت انتظارات و باشد داشته نقش فرایند این انجام طول در سازمان مختلف
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 سـازمانی  تعهـد  نبـود  که داده نشان هايبررسی .دباش ايبینانه واقع و منطقی انتظارات فرایند، این از حاصله هاي

   .شد خواهد اطالعات فناوري استراتژیک ریزيهمبرنا فرایند اثربخشیعدم  به منجر

مهمترین مـانع عـدم آشـنایی بـا زبـان      » اندازکردن بر اساس چشم سازي دیگران براي عملتوانمند«در بعد      

همسـو  ) 1388(؛ مزینـی  )1386(؛ مشـهدي  )1382(زمانی نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش . باشدانگلیسی می

. اي از اطالعات موجود در اینترنت به زبان انگلیسی اسـت هاي صورت گرفته بخش عمدهبا توجه به بررسی. است

سهم بزرگی از نرم افزارهاي آموزشی تهیه شده در بازار جهان به زبان انگلیسی است و درصد کمی بـه   هم چنین

گیري بهینه از فناوري اطالعات و اینترنت به تسلط و آشنایی کافی با زبان انگلیسـی  بهره. باشدچند زبان دیگر می

در ایـن  . ان انگلیسی به حد کـافی تسـلط ندارنـد   نیاز دارد و این در حالی است که اکثر کاربران فارسی زبان به زب

اول ایـن  . گیري موثرتر، این رسانه باید در دو زمینه گسترش یابـد توان عنوان کرد که به منظور بهرهرابطه نیز می

هاي ملی نیز در خود جاي دهد، دوم آن که باید در که رسانه باید بانک اطالعات معتبر و صحیحی را در قالب زبان

  . گذاري شود تا مشکل زبان در اینترنت حل شودفناوري ترجمه سرمایهزمینه 

مـدت بـراي کـاربرد فنـاوري     ریـزي ضـعیف کوتـاه   برنامه» بردها کوتاهریزي و خلق موفقیتبرنامه«در زمینه      

 ایـن ) 1387(نتایج پژوهش کـاظمی و همکـاران   . باشدمهمترین مانع در این بخش مطرح می اطالعات به عنوان

 .باشـد مـی  ریـزي برنامه مدیریتی بمرات سلسله از سطحی هر در مدیري هر وظایف از یکی. کنندنتایج را تأیید می

ریـزي  ریزي کوتاه مدت باعث درگیري مستمر مجریان، مـدیران و اعضـأي هیـأت علمـی در تهیـه برنامـه      برنامه

بر اساس مطالعات صـورت  . یابدها افزایش میبرنامهدر نتیجه میزان تعهد آنها در فرایند اجراي . گرددعملیاتی می

. باشدمدت مناسب میدر کشور نداشتن برنامه کوتاه استراتژیک هابرنامه اجراي عدم دالیل مهمترین از یکی گرفته

 با توجه به نتایج پژوهش به منظوره. گردندمی تهیه بلندمدت و جامع هايبرنامه راستاي در که هاییبرنامه خصوصاً

-ریـزي کوتـاه  گیري از فناوري اطالعات در فرایند آموزش و پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامهبهره

  .تواند موثر واقع شودریزي بلندمدت میمدت و مشارکتی به منظور ایجاد تعهد و دستیابی به اهداف برنامه

مهـارت فنـی و تکنیکـی اعضـأي  هیـأت علمـی و       کمبـود  » تثبیت بهبودها و انجام تغییرات بیشـتر «در بعد      

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مهمترین مانع کارشناسان مستقر در حوزه فناوري اطالعات در دانشکده

فنـاوري  . همخـوانی دارد ) 1387(، کـاظمی  )2006(یادگارزاده نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش . باشدمطرح می

بـه همـین   . هاي آموزش عالی فـراهم نمـوده اسـت   اي را براي تمام موسسهالعادههاي فوقتواناییجدید اطالعات 

از طـرف دیگـر    .باشندهاي فناوري اطالعات میگیري از قابلیتهاي کشور مایل به بهرهدلیل، بسیاري از دانشگاه

و اسـتفاده از فنـاوري    باید توجه داشت که بکارگیري راهکارهاي مناسب و جدید جهت ارائه آمـوزش الکترونیکـی  

گـران از آن  نوین در فرایند آموزش و تحقیق نیاز به مهارت و تخصص خاصی دارد که تمـامی اسـاتید و آمـوزش   

ها در فرایند آموزش و تحقیق هاي الزم در خصوص استفاده از این فناوريتا زمانی که آموزش .باشندمند نمی بهره

هاي آموزشـی اینترنتـی فعالیـت نمـوده و عامـل      در محیطر نست به طور موثبه آنها ارائه نشده باشد، نخواهند توا

بنابراین بهبـود ایـن رونـد    . اندچرا که خود این محیط را تجربه نکرده. تسریع فرایند یادگیري دانش پژوهان باشند

  .بکارگیري و تقویت نیروي انسانی کارآمد و شایسته است مستلزم تربیت،

هاي آموزشی در کاربرد فنـاوري اطالعـات بـه    نادیده گرفتن هدف» هاي جدیدو رویکرد نهادسازي«در زمینه      

توجه، تناسب و همخوانی کاربرد فناوري اطالعات با نیازهاي آموزشـی سـازمان   . عنوان مهمترین مانع مطرح شده
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عدم وجود این . گرددبه این معنا است که چنین کاربردهاي منجر به تغییرات اساسی در فرایند آموزش سازمان می

رغم تالش محقق براي یـافتن پژوهشـی همسـو بـا     علی. گرددتناسب باعث شکست کاربرد فناوري اطالعات می

  .نتیجه مانده استنتایج این پژوهش بی

-هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی توصیه میبا توجه به نتایج پژوهش به مدیران و  اعضأي هیأت علمی دانشکده

گیري موثرتر از فناوري اطالعات در فرایند آمـوزش و پـژوهش رشـته تربیـت بـدنی و علـوم       بهرهشود به منظور 

  :ورزشی به امور زیر مبادرت کنند

هاي تربیت بدنی و علوم گیري از فناوري اطالعات در دانشکدهمدت در امر بهرهریزي جامع و بلندتدوین برنامه -  

  مدت در فرایند آموزش و پژوهشانداز بلندورزشی به منظور خلق یک چشم

ریزي کوتاه مدت و مشارکتی در راستاي اهداف بلنـد مـدت و ارزیـابی مرحلـه بـه مرحلـه اهـداف        تدوین برنامه -

  ریزي شدهبرنامه

 پشـتیبانی  و فنـی  خدمات افزایش و هاافزاري در دانشکده نرم و افزاري سخت زمینه در بکارگیري متخصصانی -

   مشکالت با مواجهه هنگام

هاي آموزشی به منظور آشنایی، ایجاد آگاهی و اتفـاق نظـر میـان مـدیران و اعضـأي      ها و کارگاهبرگزاري دوره -

هاي تربیت بدنی نسبت به تاثیرات فناوري اطالعات در رونـد آمـوزش و پـژوهش رشـته     هیأت علمی دانشکد

  تربیت بدنی و علوم ورزشی  

گیـري مـوثرتر اعضـأي هیـأت از فنـاوري اطالعـات و       لیسی به منظور بهرههاي آموزشی زبان انگبرگزاي دوره -

  ارتباطات 

نگر و منسجم، بر توانند یا اتخاذ یک رویکرد کلهاي آموزشی میها و موسسهتوان گفت که دانشگاهدر نهایت می

-می بـراي جهـت  مشی کلی مدیران، اعضأي هیأت علموانع توسعۀ بکارگیري فناوري اطالعات غلبه نمایند و خط

  . دهی و تهیه منابع الزم، به منظور تسهیل جریان طوالنی توسعه فناوري اطالعات باید مشخص گردد
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