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 توسط ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیری به پصوهشی و آموزشی موانع بررسی

 شهر قائم شهرستان مدارض ششم پایه معلمان
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 چکیده

فٌاٍری اطالعات ٍ ارتباطات تَسط هعلواى پایِ ضطن  کارگیزی بِّذف اس اًجام ایي پژٍّص بزرسی هَاًع آهَسضی ٍ پژٍّطی 

 اسلحاظٍ  ای تَسعِ ی ضاخِکاربزدی ٍ اس  ایّ پژٍّصّذف جشء  اسلحاظ. ایي پژٍّص باضذ هی ضْز قائنهذارس ضْزستاى 

تَصیفی پیوایطی است. جاهعِ آهاری در ایي تحقیق ضاهل کلیِ هعلواى پایِ ضطن هذارس  ّای پژٍّصهاّیت ٍ رٍش، جشء 

 ضْزستاى ٍپزٍرش آهَسشدر  ضذُ ثبتٍ بز اساس آهار  باضٌذ هیهطغَل بِ کار  1332کِ در سال  باضذ هی ضْز قائنضْزستاى 

ٍ هزاجعِ بِ جذٍل بزآٍرد حجن ًوًَِ هَرگاى، حجن  . با تَجِ بِ حجن جاهعِباضذ هیًفز  183بزابز با  ّا آىتعذاد  ضْز قائن

بز اساس  ای طبقِتصادفی  گیزی ًوًَِّای تحقیق اس رٍش  ًفز در ًظز گزفتِ ضذ. بزای اًتخاب ًوًَِ 123ًوًَِ پژٍّص بزابز با 

 ّا دادُابشار گزدآٍری ٍ هیذاًی بَدُ است.  ای کتابخاًِضاهل:  ّا دادُهذارس هعلواى هزد ٍ سى استفادُ گزدیذ. رٍش گزدآٍری 

است. پایایی پزسطٌاهِ با استفادُ  ضذُ  تْیِباضذ کِ بز اساس هباًی ًظزی تحقیق  در ایي تحقیق پزسطٌاهِ هحقق ساختِ هی

با  ّا پزسطٌاهِی حاصل اس ّا دادُ پژٍّص ٍ ّای فزضیِهحاسبِ گزدیذُ است. بزای آسهَى  34/0اس آلفای کزًٍباخ بزابز با 

عَاهل فزدی، ًتایج تحقیق حاکی اس آى بَدُ است کِ  قزار گزفت. ٍتحلیل تجشیٍِ آهار استٌباطی هَرد  spss افشار ًزماستفادُ اس 

ضطن  ِیاطالعات ٍ ارتباطات تَسط هعلواى پا یفٌاٍر یزیکارگِ ب خصَظ در هاًع عٌَاى بِساسهاًی ٍ فزٌّگی تا اًذاسُ سیادی 

 تأثیز دارًذ. ضْز قائنهذارس ضْزستاى 
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