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نگرش دانشجويان کارشناسي ارشد  بر مؤثرعوامل  بررسيهدف  با حاضر همبستگي -توصيفيتحقيق 

. فتگر انجامآموزشي و پژوهشي  هايفعاليت در ارتباطات و اطالعات ريفناو کارگيريهب درمورد کشاورزي

کشاورزي دانشگاه زنجان  ةدانشکدنفر از دانشجويان کارشناسي ارشد  337شامل  ،تحقيق اينآماري  ةجامع

 انتساباي با گيري طبقهنفر از آنان از طريق روش نمونه 181، مورگان -کرجسي جدولکه با توجه به بود 

 داد شانن همبستگي تحليل نتايجد. شها از پرسشنامه استفاده براي گردآوري داده .متناسب انتخاب شدند

 هايعاليتف در ارتباطات و اطالعات فناوري کارگيريهب درموردنگرش دانشجويان  ةبين متغير وابست هرابط

و اينترنت در سطح يک  رايانه زمينةآموزشي در  هايدوره در شرکت تعداد متغير با پژوهشي و آموزشي

 فناوري اب مرتبط مختلف هايزمينه با آشنايي ميزان و اينترنت از استفاده تساع ميزاندرصد و با دو متغير 

 بين مشخص شد tبود. با توجه به نتايج آزمون  دارمعني و مثبت درصد پنج سطح در ارتباطات و اطالعات

و پژوهشي  آموزشي هايفعاليتفناوري اطالعات و ارتباطات در  کارگيريهب درموردنگرش دانشجويان 

حليل ت نتايجداشت.  وجود داريمعنيشخصي در سطح پنج درصد تفاوت  ةرايان/ نداشتن داشتنبرحسب 

 هايزمينه با يآشناي ميزانمتغير  سه راوابسته  متغير واريانسدرصد از  2/12آن بود که  بيانگررگرسيون 

ترنت و اين رايانه زمينةدر  آموزشي هايدورهمختلف مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات، تعداد شرکت در 

  .کنندميتبيين  اينترنت از استفاده ساعت ميزانو 

  

  .نگرش ارتباطات، و اطالعات فناوري ،دانشجويان کشاورزي،عالي  موزشآ: کلیدی هایواژه

 

 دمهمق
ترين عنوان يكي از مهمبهارتباطات  وفناوري اطالعات 

آيد و بسياري از شمار ميبهمحورهاي توسعه در جهان 
عنوان يكي از بهفناوري  اين ةتوسع بهكشورهاي جهان، 

 & Rezaei) كردند توجهخود  ةتوسعهاي زيرساخت تريناصلي

Hejazi, 2006اطالعات و  ي(. به موازات استفاده از فناور
سرعت درحال به، جهان يارتباطات در تمام ابعاد حيات بشر

                                                                                                                                                                                                
 Email: r_rezaei@znu.ac.ir  18071472190: تلفن :مسئول نويسندة* 

 ياست. امروزه امكان دستياب ياطالعات ايبه جامعه شدنتبديل
 يدر تمام جوامع روند يبه اينترنت و استفاده از منابع اطالعات

ند و جوامع مختلف با توجه به كيم يرا ط يتصاعد
اطالعات و  يورافن ياز مزايا ،متعدد ايجادشده يهازيرساخت

در اين  (.Karimi & Asadi, 2006ند )نكيارتباطات استفاده م
اين باورند كه  برو كارشناسان  نظرانبسياري از صاحب ،زمينه

 ايهبرخي مشخصه داشتن دليلبهاطالعات و ارتباطات  يورافن
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 تمامي دنكرمتحول يبرا راپتانسيل الزم  ،فردهمنحصرب
 ددار غيرهو  فرهنگاقتصاد،  جملهاز انسان زندگي هايعرصه

(Barani & Ghodsrasi, 2003)آموزشدنياي  ترتيب،اينبه ؛ 
 ويژهبه و وپرورشو آموزش يستن دور تحوالت اين از نيز

اطالعاتي و ارتباطي  هايفناوري از ثرأتم شدتبهعالي  آموزش
 رشگست و ديجيتال فناوري قدرت به توجه با آنجاكه تا است،

 ،درواقع. دارد قرارانقالب  ةآستان در عالي آموزش اطالعات،
 با كمک فناوري يفعاليتدانش در عصر اطالعات،  توليد امروزه

 (. Farajollahi & Zarif-Sanayei, 2009) رودمي شماربه
 هايفناوري متعدد هايو قابليت هامشخصهتوجه به  با

ياز مورد ن فرايندهايتمام  بر هافناوري اين ،ارتباطيو  اطالعاتي
و  هاسازمان در ويژهبه دانش انتقال و تدوينبراي اتخاذ، 

 & Monti- Moheb) بودند تأثيرگذارآموزشي  سساتؤم

Zolghadr, 2011 )فردي، وريبهره تدريس، هايروش بر و 
 اتقاض و ايحرفه توسعةتحقيقات علمي،  اي،شبكه ارتباطات

. در (Jankowska, 2004) گذاشتند تأثيركسب اطالعات  براي
علمي در آموزش عالي  هيئت اعضاي تدريس سبکاين زمينه، 

 قابل بخش و شد خارج محض محورياز حالت سنتي معلم
شد  گذاشته اندانشجوي ةبر عهد هافعاليت از ايمالحظه

(Sokhtano et al. 2010 .)،هايآموزش اصلي رسالت درواقع 
 ت،اطالعا انتقال جايبه ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتني
ارتباط اثربخش با  برقراري له،ئمس حل هايمهارت پرورش

 ستا دانشجويان دراطالعات  مديريتديگران، تفكر انتقادي و 
(Farajollahi & Zarif-Sanayei, 2009 .)تلفيق ،كلي طورهب 

 مزايايآموزشي  هايفعاليتفناوري اطالعات و ارتباطات با 
هب ها،هزينه كاهشدر زمان،  جوييصرفه مانندمتعددي را 

 ,Zolfaghari- Zafaraniمحتوا و مواد آموزشي ) دنكرروز

 طيف به دسترسي دانشجويان، ارتباط تسهيل(، 2005
 بمتناس وزشيآم هايبرنامه ئةارا يادگيري، منابع از ايگسترده

عادالنه  ةبالقو هايفرصت ساختنفراهم و فراگيران نيازهاي با
با خود به ارمغان آورده است  فراگيران يتمام يادگيريبراي 

(Morsaei, 2012.) زمينةدر  شدهاشاره مطالبتوجه به  با 
 آموزش هاينظامفناوري اطالعات و ارتباطات براي  مزاياي

 زا استفاده و رايانه با كار توانايي و مهارت رسدمي نظربه ،عالي
اينترنت در  ةشبك ويژهبه اتارتباط و اطالعات فناوري ابزارهاي

 كلي طوربه مختلفعلمي  يهارشته براي دانشگاهي هايمحيط
 ضروري ويژه طوربه كشاورزي هايرشته در دانشجويان براي و

 يهاحوزهاست، زيرا به موازات گسترش كاربردهاي اينترنت در 
 ةتوسع فناورينيز كاربرد اين  كشاورزيدر بخش  ،گوناگون

 كهنحويبه(، Yaghobi & Chizari, 2006) داشت آوريحيرت
 ات كشاورزي، حوزةدر  علمي هايزمينه از بسياري در پيشرفت

 و ارتباطي طالعاتيا اوريفن كارگيريهبحدود زيادي مستلزم 
 . است

اطالعات و  فناوري كاربرد لزوم به توجه با است بديهي
 عالي آموزش ويژهبه كشاورزي هايآموزش ةدر حوز ارتباطات
ز استفاده ا ةتوسع ايبر الزم شرايطو  هازمينه دباي ،كشاورزي

كه در اين ميان، همان دشو فراهماين حوزه  در اين فناوري
 نگرش و درک دهندمي نشان متعدد تحقيقات نتايج طوركه

 عوامل ترينمهم ازفناوري اطالعات و ارتباطات،  رامونپي افراد
 ;Jackson, 2007 Zhang, 2007) رودمي شمارهب ثيرگذارأت

Yang, 2008; Biglari & Agahi, 2010; ،)عمومي  درک زيرا
 رب عميقي ثيرأت تواندمي ظهور درحال فناوري يک بهو نگرش 

از  بسياري ،زمينهاين  در .باشد داشته فناوري آن كاربرد ةدامن
اشتباه و حتي  درکمحققان و كارشناسان بر اين باورند كه 

به واكنش منفي افراد  ،ويژه ايبه فناوري مساعد ينگرشنبود 
 منجراز آن  نكردناستفاده درنتيجه ودرمورد آن فناوري 

 ,Knight & Pierce, 2003; Mills & Fledderman) شودمي

2005; Friedman & Egold, 2005 .)بررسي نگرش  رو،اين از
و شناسايي عوامل  اتارتباط و اطالعات فناوري پيرامونافراد 

 ةدر توسع كليدي يعامل عنوانبه تواندميبر آن  ثيرگذارأت
 Swan) باشد داشته توجهي شايان اهميت فناوري اين بردركا

et al., 2005) .اصلي اين  هدفدرنظرگرفتن اهميت موضوع،  با
بر نگرش دانشجويان كارشناسي  مؤثرتحقيق بررسي عوامل 

 كارگيريهب درموردزنجان  دانشگاه كشاورزي هايرشتهارشد 
 پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري

 محدودةو  شدهاشارهتوجه به هدف كلي  بابخش،  ناي در. بود
 هگرفتانجامپژوهش، به مرور نتايج برخي از مطالعات  موضوعي

 . شودميدر داخل و خارج از كشور پرداخته 
 Soltani (2002 )بر  مؤثربررسي عوامل  بهخود  ةمطالع در

 پژوهشي و آموزشي هايكاربرد فناوري اطالعات در فعاليت
. تپرداخ تهران و بهشتي شهيد هايدانشگاه علمي تئهي اعضاي

 ميزان وعلمي  تئهي اعضاينتايج تحقيق نشان داد بين نگرش 
 ةرابط ،ارتباطات و اطالعات فناوري از آنان ةاستفاد و آشنايي

 Yaghoubi & Shamsaei .دارد وجود داريمثبت و معني
 اينترنت از استفاده بر را مؤثرخود عوامل  ةمطالع در( 2004)

كشاورزي دانشگاه زنجان  ةدانشكد علمي تئهي اعضاي توسط
 نگرش پاسخگويان شده،. با توجه به نتايج كسبنددكر بررسي

 پژهشيآموزشي و  هايفعاليت در اينترنت كاربرد به مساعدي
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 ندمانو بين ميزان استفاده از اينترنت و متغيرهايي  داشتند
 و غليش ةسابق سن، انگليسي، زبان در مهارت اي،رايانه مهارت
 ،علمي تئهي اعضاي پژوهشي هايطرحو  علمي هايمقاله تعداد
Mashhadi et al. (2006 )داشت.  وجود داريمعنيمثبت و  ةرابط
بر كاربرد فناوري  مؤثر عوامل بررسيپژوهشي با عنوان  در

 عمناب و كشاورزي پرديس علمي تئهي ياطالعات از سوي اعضا
 در مهارت ،سنطبيعي دانشگاه تهران نشان دادند چهار متغير 

 دهاستفا در مهارت و اطالعات فناوري به نگرش رايانه، از استفاده
ميزان  ةوابست متغير تغييرات ازدرصد  2/36حدود  ،اينترنت از

ديگري،  ةمطالع در. كنندمياستفاده از فناوري اطالعات را تبيين 
Fallah- Haghighi et al. (2008 )كارگزاران نگرش تحليل به 

فناوري اطالعات و ارتباطات در استان  دكاربر به كشاورزي ترويج
 سطحن و كه بين س آن بود بيانگرگيالن پرداختند. نتايج تحقيق 

به فناوري اطالعات و ارتباطات  پاسخگويانتحصيالت با نگرش 
 متغيرهاينگرش با  بين رابطة كهدرحالي ندارد، وجود ايرابطه

 فناوري از استفاده ميزانو  آموزشي هايدوره در شركتتعداد 
مثبت و  ،يزكشاور ترويج هايفعاليت در ارتباطات و اطالعات

 نگرش خود مطالعة درFalaki et al. (2008 ). بود دارمعني
 فناوري كارگيريهب زمينة در راكارشناسان ترويج كشاورزي 

جه تو با. دكردنايران بررسي  زيكشاور ترويج نظام در اطالعات
بين نگرش كارشناسان ترويج با متغيرهاي  تحقيق، هاييافتهبه 

 يزانمتحصيالت، ميزان آشنايي با رايانه و اينترنت،  سطحسن، 
به زبان انگليسي،  تسلط ميزانآموزشي،  هايدوره در شركت

 نتايج آزمون ،همچنين. داشت وجود داريمعنيو  مثبت ةرابط
 ةزمين در مردان به مساعدتري نگرش زنان داد نشان t ايمقايسه

. داشتند كشاورزي ترويجفناوري اطالعات در  كارگيريهب
Biglari & Agahi (2010 )بر كاربرد  مؤثر عوامل شانمطالعه در

 علمي هيئتسوي اعضاي  از رافناوري اطالعات و ارتباطات 
 . نتايج تحليل رگرسيونكردنددانشگاه رازي كرمانشاه بررسي 

 اعضاي استفادةميزان  متغير واريانس از درصد 0/72نشان داد 
اطالعات و  فناوري از راعلمي دانشگاه رازي كرمانشاه  هيئت

اينترنتي،  خدماتدر استفاده از  مهارتمتغير  سهارتباطات 
نگرش به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و 

 هايمجلهو  هاكنفرانس در شدهچاپ هايمقالهپژوهش و تعداد 
 . كردندميتبيين  خارجي

Dille & Mezack (1991 و )Lim (2001 )شانتحقيقات در 
دريافتند بين جنس و نگرش افراد به كاربرد فناوري اطالعات و 

( در 2000) Holecombe. ندارد وجود داريارتباطات تفاوت معني
بر پذيرش اينترنت  مؤثرعوامل  بررسي ةزمين در خود پژوهش

 جوياندانش نگرشكه  رسيد نتيجه اين به شيآموز يابزار عنوانبه
 در آموزشي هايفعاليتاطالعات و ارتباطات در  فناوري كاربردبه 

( در پژوهش 2004) Goodman. است مساعدكانادا  هايآموزشگاه
مهم در ميزان  يعلمي عامل هيئتخود نشان داد نگرش اعضاي 

ه ك شودمحسوب مي اطالعات و ارتباطات از فناوري آنان ةاستفاد
جمعيت و شخصيتي هايمشخصه مانند عواملي از ثرأتمامر  اين

 اين بهSaadé et al. (2007 )ديگري،  ةمطالع در. است شناختي
 ارتمه ،به فناوري اطالعات و ارتباطات نگرش كه رسيدند نتيجه

 هايدوره در شركت ارتباطات، و اطالعات فناوري از استفاده در
 منابع وجود)مانند  سازماني هايحمايت ئةارا و مرتبط آموزشي

ي علم هيئتاعضاي  ةاستفاد در ثيرگذارأت عوامل از(، مالي و مادي
 ؛روندمي شماربه يآموزش هاياز اين فناوري در فعاليت

 ثيرگذارأت هايسازه اشمطالعه درJackson (2007 ) ،ترتيباينبه
. دركبررسي  دهندگانآموزش توسط اطالعات فناوري پذيرش بر را

تحصيالت و  سطحمتغير  دوپژوهش، بين  هاييافته براساس
 ةنگرش به فناوري اطالعات و ارتباطات با ميزان استفاد

 وجود داريمعنياين فناوري ارتباط مثبت و  از دهندگانآموزش
جنس،  مانندنشان داد عواملي  شتحقيق درSu (2008 ). داشت
 ثيرأت ،رايانهمجهز به رايانه و ميزان استفاده از  هايكالس
 فناوري كارگيريهب درموردنگرش دانشجويان  بر داريمعني

 . دارند ارتباطات و اطالعات
 نظري ادبيات مرور مبناي بر و تحقيق كلي هدف توجه با

موضوعي پژوهش، چارچوب مفهومي  ةمحدود در تجربي و
 شكل از طوركههمان. شودمي داده نشان 0 شكل درپژوهش 
ضمن مطالعه  دشودر اين پژوهش تالش مي ،شودمي مشخص
فناوري اطالعات  كارگيريبه درمورددانشجويان  نگرشو تعيين 

 ثيرأت ،پژوهشي و آموزشي هايفعاليتو ارتباطات در 
 ميزان اي،حرفهو  فردي هايمشخصه جملهاز متغيرهايي

 نميزا اينترنت، و رايانه با مرتبط آموزشي هايدوره در شركت
مختلف  هايزمينه با آشنايي ميزان و اينترنت از استفاده

 . دوشبررسي  دانشجويان نگرش برفناوري اطالعات و ارتباطات 
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 . چارچوب مفهومي پژوهش1شکل 

 
  هاروش و وادم

متغيرها، غير  كنترل ةدرجتحقيق حاضر از لحاظ ميزان و 
گردآوري  ةنحواز نظر  و همبستگي( -آزمايشي )توصيفي

 ،تحقيق اينآماري  ةجامعشود. ها، ميداني محسوب ميداده
 ةدانشكدنفر از دانشجويان كارشناسي ارشد  661شامل 

 -كرجسي جدولكه با توجه به  استكشاورزي دانشگاه زنجان 
تحقيق انتخاب شدند.  دادننفر از آنان براي انجام 091، مورگان

اي با گيري طبقه، از روش نمونههابه نمونهبراي دستيابي 
كه  شد استفادهمتناسب )برحسب جنس دانشجويان(  انتساب

به  ،0جدول  هاي زير به شرحپس از محاسبه، تعداد نمونه
با مراجعه به چارچوب  ،سپس .هريک از طبقات اختصاص يافت

 تصوربهنمونه، تعداد دانشجويان مورد نظر در هريک از طبقات 
هاي مورد نياز تصادفي انتخاب شدند و آنگاه به گردآوري داده

 درت شد.   ها مبابا تكميل پرسشنامه

 
 یافته به هریك از طبقاتهای اختصاصتعداد کل دانشجویان مورد مطالعه و نمونه. 1جدول 

 يافتهاختصاص ةتعداد نمون تعداد کل دانشجويان )برحسب جنس( طبقات رديف

 11 123 پسر 1
 112 212 دختر 2
 181 337 کل 3

 
ها در اين تحقيق پرسشنامه بود كه از ابزار گردآوري داده

 1اي پاسخگويان )شامل هاي فردي و حرفهبخش مشخصه پنج
آموزشي مرتبط با رايانه و  هايدوره در شركت تعداد ،(پرسش

 تساع ميزان(، باز صورت به پرسش يکاينترنت )شامل 
)شامل يک پرسش به صورت طول هفته  دراستفاده از اينترنت 

 فناوريمختلف  هايزمينه با دانشجويان آشنايي ميزانباز(، 
برحسب طيف ليكرت  پرسش 07)شامل  ارتباطات و اطالعات

 جويانشندا نگرشو  (2= زيادخيلي تا 1= هيچاز  سطحي شش
 ايهفعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيريهب درمورد

تشكيل شده بود. ( وابسته متغير عنوانبه)آموزشي و پژوهشي 
 رسش بر مبناي طيفپ بيستاز  ،وابسته متغير سنجش براي
( 2موافق=  كامالًتا  0كامالَ مخالف= اي ليكرت )گزينه پنج

 ،شدهمطرح ةگانبيستهاي و جمع جبري پرسش شداستفاده 
عنوان ها )بهاي در تحليلفاصلهعنوان متغير تركيبي شبهبه

  درمورد نگرش
  فناوري کارگيريبه

  در ارتباطات و اطالعات
  و آموزشي هايفعاليت

   پژوهشي

 ايحرفه -فردي هايمشخصه
 متغيرهايي همچون:  شامل

 محل سکونت،  - جنس،  -
 چاپي هايمقاله تعداد - دانشجويان، سن -
  دسترسي به رايانة شخصي  - تأهل، وضعيت -
 معدل،  -

 

  هايدوره در شرکت تعداد
 نتاينتر و رايانه با مرتبط آموزشي

  استفاده ساعت ميزان
   اينترنت از

  مختلف هايزمينه با آشنايي ميزان
   ارتباطات و اطالعات فناوري

 ميزان آشنايي با:  -
  ر،پرينت مثل جانبي تجهيزات از استفاده
هاي عضويت در کتابخانه ،...و اسکنر

  ،Windowsاينترنتي، سيستم عامل 
و...(،   Word)مانند عمومي هايبرنامه
  پست(، News group) مباحثه هايگروه

  اينترنتي وگويگفت ،(Email) الکترونيک
(Chat ،)مورد مطالب يافتن و وجوجست  

اطالعاتي علمي  هايبانک اينترنت، از نظر
 ،و... Springer، Elsevierخارجي مانند 

هاي اطالعاتي علمي داخلي مانند بانک
Civilica  وMagiran، افزارهاي نرم

و  SAS، SPSSتخصصي رشتة خود مانند 
 (Home page) خانگيساخت صفحة 
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ذكر است متغيرهاي مورد  شايان. شدمتغير وابسته( وارد 
از طريق مختلف پرسشنامه،  هايبخش از هريکمطالعه در 

مورد  ةلئمس ةادبيات نظري در حيط ةبررسي و مرور گسترد
گرفته در داخل و خارج از هاي صورتويژه پژوهشپژوهش به

ساختارمند با متخصصان ضوري و نيمهح ةكشور و نيز مصاحب
و مطلعان كليدي شناسايي و استخراج شده بودند. اعتبار 

 شديد يأتعلمي دانشگاه زنجان  هيئت اعضايپرسشنامه با نظر 
 املآزمون )شپيش ،و براي تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق

اصلي( انجام گرفت كه مقدار آلفاي  ةنفر خارج از نمون يس
 آشنايي ميزان هايشده براي مقياسكرونباخ محاسبه

مختلف فناوري اطالعات و ارتباطات و  هايزمينه با دانشجويان
 و اطالعات فناوري كارگيريهب درمورددانشجويان  نگرش

و  97/1 ترتيببه ،پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در ارتباطات
 هايضريبPedhazur (1982 ) اساس نظربربود كه  98/1

هاي . تجزيه و تحليل دادهبودندشده قابل قبول پايايي اشاره
گرفت و  انجام Win18SPSSافزار شده با استفاده از نرمگردآوري

نتايج تحقيق در دو بخش توصيفي )شامل فراواني، درصد 
فراواني، ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات( و استنباطي 

و تحليل  t ايمقايسه آزمونهمبستگي،  )شامل تحليل
 د. شه ئارا( رگرسيون

 

 بحث و نتایج
ميانگين سن دانشجويان مورد  شده،كسب هاييافته براساس

. بود سال 42/7سال و انحراف معيار آن  61/72مطالعه حدود 

 62و  70 ترتيببه ناسن پاسخگوي ةكمينه و بيشين ،همچنين
 وردم پاسخگويان بيشترسال بود. نتايج تحقيق نشان داد 

 كهحاليدر دادند،مي تشكيل دختران را( درصد 6/36) مطالعه
 هب توجه با. بودندشامل پسران  ،پاسخگويان درصد 1/63حدود 
 بقيه و مجرد دانشجويان درصد 1/92 حدود تحقيق، نتايج

براساس اطالعات  ،همچنينبودند.  هلأمت( درصد 6/04)
درصد از دانشجويان  8/02محل سكونت تنها  شده،گردآوري

 در آنان از درصد 0/94 كهحاليدر ،مورد مطالعه روستا بود
معدل دانشجويان  نگينميا. داشتند سكونت شهري مناطق

. از بود 68/0و انحراف معيار آن  14/01 حدودمورد مطالعه 
 -يا علمي هشيوپژ -)علمي شدهچاپ هايهمقال تعدادنظر 

تحقيق  هاييافته ،خارجي يا داخلي هايمجلهترويجي( در 
 دانشجويان مورد مطالعه يبرا متغير اين ميانگيننشان داد 

 ترتيبنيز به هاهتعداد مقال ةبيشينه و كمين ،ضمندر. بود 12/1
درصد  0/24پژوهش،  هاييافته براساسمقاله بود.  پنجصفر و 

 8/42 و نداشتندشخصي  ةرايانمورد مطالعه  دانشجوياناز 
 ميانگين داد نشان نتايجشخصي بودند.  رايانهدرصد داراي 

كه دانشجويان مورد مطالعه در  ايآموزشي هايدوره تعداد
  .بود دوره 68/0 حدود اند،داشته شركت اينترنتو  رايانه ةزمين

 ةاداستف تساع تعداد ميانگين پژوهش، هايتهياف براساس
 41/08حدود  ،دانشجويان مورد مطالعه از اينترنت در هفته

 اين در همچنين. بود ساعت 48/2ساعت و انحراف معيار آن 
درصد( متعلق به دانشجوياني  0/67) فراواني بيشترين ،زمينه

 ةطبق درهفته  لطو در اينترنت از هاآن ةكه ميزان استفاد بود
 . (7)جدول  بودساعت  01از  كمتر

 
 (هفته)درطول  اینترنت از استفاده تساع میزانبرحسب  انیتوزیع فراواني پاسخگو .2 جدول

 رديف (ساعت)برحسب  استفاده ميزان فراواني درصد تجمعي درصد

 1 11 از کمتر 61 1/32 1/32
2/63 1/21 38 21- 11 2 
1/77 1/23 22 31- 21 3 

 2 31 از بيشتر 21 1/22 111
 6 کل 171 111 ---

 
دانشجويان مورد  ،شوداز نتايج مشخص مي كهطورهمان

 و جووجست» ةزمين سه در ترتيبمطالعه بيشترين آشنايي را به
عمومي )مانند  هايبرنامه» ،«اينترنت از نظر مورد مطالب يافتن

Word, PowerPoint الكترونيک پست» و(« ...و ((E-mail» 
 در توانمي ،نخست ةوهل در را موضوع اين دليل كه داشتند

 ،دانست شدهو كاربرد موارد اشاره يادگيري سهولت و سادگي
 مقطع در پژوهشي هايهرچند با درنظرگرفتن اهميت فعاليت

به اينترنتاز  ويژهدانشجويان به ةاستفاد لزوم و ارشد كارشناسي
 و نامهپايان دادنانجام براي علمي مطالب جويوجست منظور

 ،Microsoft Office مانندعمومي  هايبرنامه كاربرد همچنين
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دو  زمينة. در رسدمي نظر به بديهي آمدهدستهب موارد اولويت
 Homeخانگي ) ةصفح ساخت» هايگويهشامل  ،اولويت آخر

page)»  مباحثه هايگروه»و (News group)»،  آشنايي كمتر
 و ترشدنتخصصي به زياديدانشجويان مورد مطالعه تا حدود 

. يابدمي ارتباط دانشجويان براي ذكرشده موارد نبودنكاربردي
 كردبيان  توانمي شدهكسب هايبا توجه به ميانگين ،درمجموع

 مختلف مرتبط با فناوري هايسطح آشنايي دانشجويان با زمينه
 . بود متوسطاطالعات و ارتباطات در سطح 

 
 ارتباطات و اطالعات فناوری با مرتبط مختلف هایزمینه با دانشجویان آشنایي میزانبندی اولویت. 9جدول 

 ضريب تغييرات *ميانگين انحراف معيار هاگويه اولويت

 22/1 82/3 861/1 اينترنت از نظر مورد مطالب يافتن و جووجست 1
 23/1 1/3 812/1 (...و Word, PowerPoint مانند)عمومي  هايبرنامه 2
 Email 162/1 12/3 27/1) ) الکترونيک پست 3
 SAS، SPSS 116/1 27/3 33/1مانند  خود رشتةتخصصي  افزارهاينرم 2
 Windows 122/1 21/3 36/1عامل  سيستم 6
 21/1 31/3 328/1 ...و اسکنر پرينتر، مثل جانبي تجهيزات از استفاده 1
 26/1 21/3 276/1 ...و Springer، Elsevierاطالعاتي علمي خارجي مانند  هايبانک 7
 71/1 22/2 183/1 ...و Civilica، Magiranاطالعاتي علمي داخلي مانند  هايبانک 8
 112/1 21/2 72/1 (Chat) اينترنتي گويوگفت 1
 62/1 81/1 82/1 (On line)هاي اينترنتي در کتابخانه عضويت 11
 621/1 81/1 81/1 (Home page) خانگي صفحة ساخت 11
 268/1 32/1 11/1 (News group) مباحثه هايگروه 12

 (1زیاد= خیلي ،6زیاد=  ،9تاحدودی=  ،2کم=  ،1کم= خیلي ،0= هیچسطحي ) ششبرحسب طیف لیکرت * 

 
 فناوري كارگيريهب درموردنگرش دانشجويان  زمينة در

همان پژوهشي، و آموزشي هايفعاليت در ارتباطات و اطالعات
 كاربرد امروزه» ةگوي سه شد، داده نشان 4 جدول در كهطور

 ضرورت يک پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در اينترنت
اينترنت در مقايسه با منابع اطالعاتي ديگر  اطالعات» ،«است

 توانمي اينترنت از استفاده با»و  «است روزبهجديد و 
در  ،«كردمختلف كسب  هايزمينه در را اطالعات جديدترين

. ندآورد دستهبيشترين اولويت را ب ،هاگويهمقايسه با ساير 
 اعتقاد دانشجويان پژوهش، هايبراساس يافته ،همچنين

 و دندار تضادي مذهبي هايارزش با اينترنت گسترش داشتند
ان به بهبود زبان انگليسي دانشجوي تواندمي اينترنت از استفاده
 توانمي شده،با توجه به نتايج كسب ،درمجموع. ندككمک 
ي نگرش مساعد ،مطالعه مورد پاسخگويان كه دكر گيرينتيجه

 ايهفعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيريهب درمورد
 با تحقيق از بخش اين نتايج. داشتندآموزشي و پژوهشي 

 & Yaghoubi( و 2000) Holecombeمطالعات  هاييافته

Shamsaei (2004 )دارد همخواني. 

شده از تحليل همبستگي بين متغير وابستة نتايج كسب
كارگيري فناوري اطالعات و نگرش دانشجويان درمورد به»

با برخي از « هاي آموزشي و پژوهشيارتباطات در فعاليت
شود. نشان داده مي 2متغيرهاي مستقل مورد مطالعه در جدول 

ر ين متغير وابسته با متغيشده، رابطه ببراساس اطالعات كسب
هاي آموزشي در زمينة رايانه و اينترنت تعداد شركت در دوره

در سطح يک درصد و متغيرهاي ميزان ساعت استفاده از 
 هاي مختلف مرتبط با فناورياينترنت و ميزان آشنايي با زمينه

. دار بوداطالعات و ارتباطات در سطح پنج درصد مثبت و معني
ست كه رابطة بين متغير وابسته با سه متغير اين در حالي ا

هاي ديگر مورد بررسي شامل سن، معدل و تعداد مقاله
توان (. با توجه به نتايج مي2دار نبود )جدول شده معنيچاپ

هاي مرتبط با گفت هرچه تعداد شركت دانشجويان در دوره
نگرش آنان درمورد  فناوري اطالعات و ارتباطات بيشتر باشد،

ارگيري اين فناوري مساعدتر است و درنتيجه آنان تمايل كبه
هاي ارتباطات در فعاليت بيشتري به استفاده از فناوري اطالعات و

  ترتيب،اين آموزشي و پژوهشي دارند. به
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 ژوهشيپآموزشي و  هایفعالیت در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریهب درمورددانشجویان  نگرشبندی اولویت. 6جدول 

 ضريب تغييرات *ميانگين انحراف معيار  هاگويه اولويت

 112/1 63/2 733/1 است ضرورت يک پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در اينترنت کاربرد امروزه 1
 181/1 21/2 772/1 است روزبهاينترنت در مقايسه با منابع اطالعاتي ديگر جديد و  اطالعات 2
 182/1 21/2 812/1 ردکمختلف کسب  هايزمينه در را اطالعات جديدترين توانمي اينترنت از استفاده با 3
 218/1 11/2 863/1 مذهبي تضادي ندارد  هايارزش با اينترنت کاربرد گسترش 2
 216/1 11/2 112/1 ندکمي کمک دانشجويان انگليسي زبان بهبود به اينترنت از استفاده 6
 221/1 21/2 121/1 شوديمدر وقت  جوييصرفه سبب پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در اينترنت از استفاده 1
 222/1 13/2 813/1 است مناسبي ابزاربراي انتقال مطالب آموزشي  اينترنت 7
 223/1 11/2 121/1 است مترک اطالعات به دستيابي هايروش ساير به نسبتبه اينترنت  دسترسي هزينة 8
 223/1 12/2 122/1 آورد دستبه توانمي اينترنت طريق از تنها را اطالعات از بسياري 1
 237/1 81/3 111/1 کندنقش مهمي را ايفا  شجوياننو دا انادتاس بهتر تعامل در تواندمي اينترنت 11
 226/1 11/3 171/1 است ترجذاب و ترجالب اطالعات کسب هايبه ساير روش نسبت اينترنت 11
 261/1 71/3 112/1 شودمي آموزش به منديعالقه افزايش موجباز اينترنت  استفاده 12
 217/1 22/3 121/1 دارد وجود دانشجويان براي اينترنت از استفادهسوء امکان 13
 322/1 11/2 122/1 نيستند اطمينان قابل و موثق اکثراً اينترنت در موجود اطالعات 12
 312/1 17/3 116/1 است دشوار اينترنت در ويژهو دسترسي به اطالعات مورد نياز  جووجست 16
 383/1 61/2 181/1 احساس خستگي وجود ندارد  رايانههنگام کار با  در 11
 216/1 83/2 176/1  شودمي خستگي موجب پژوهشي و آموزشي هايفعاليت براي اينترنت با کار 17
 263/1 28/2 123/1 آموزشي و پژوهشي مشکل است  هايفعاليت براي اينترنت از استفاده نحوة فراگيري 18
 211/1 67/2 171/1 شودمي دانشجويان زمان اتالف درنتيجه و سرگرمي موجب اينترنت از استفاده 11
 281/1 11/2 162/1 است بيشتر آن مزاياي از پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در اينترنت از استفاده معايب 21

 (1= موافق کامالً    6= موافق    9= نظربي   2= مخالف   1= مخالف کامالًسطحي ) پنجبرحسب طیف لیکرت * 
 

مختلف مرتبط با  هايزمينه با دانشجويان آشنايي ميزان هرچه
فناوري اطالعات و ارتباطات افزايش يابد، نگرش و درنتيجه ميزان 

. شودميكاربرد دانشجويان از فناوري اطالعات و ارتباطات بيشتر 
 و اطالعات فناوري كارگيريهب درموردمتغير نگرش  بين رابطة

 ركتش تعدادآموزشي و پژوهشي با متغير  هايفعاليت در ارتباطات

رايانه و اينترنت در مطالعات  ةزمين در آموزشي هايدوره در
Falaki et al. (2008 )و Fallah- Haghighi et al. (2008 )با و 

مختلف مرتبط با فناوري  هايزمينه با آشنايي ميزان متغير
 .Falaki et al( و 2002) Soltaniاطالعات و ارتباطات در مطالعات 

 . شد ييدأت  (2008)
 

از  برخيبا آموزشي و پژوهشي  هایفعالیت در ارتباطات و تااطالع فناوری کارگیریهب درمورددانشجویان  نگرشبین  ةرابط. 1 جدول

 مورد مطالعه مستقلمتغیرهای 

 (r) يهمبستگ بيضر داريمعني سطح متغيرها نام رديف

 -183/1 222/1 سن 1
 161/1 712/1 معدل 2

 627/1 168/1 شدهچاپ هايمقاله تعداد 3
 671/1* 121/1 (اينترنت و رايانه زمينةآموزشي )در  هايدوره در شرکت تعداد 2

 186/1** 111/1 اينترنت از استفاده ساعت ميزان 6
 631/1** 112/1 ارتباطات و اطالعات فناوري با مرتبط مختلف هايزمينه با آشنايي ميزان 1

       درصد 1در سطح  یداريمعن**   درصد   1در سطح  داریمعني* 
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 درمورد مطالعه مورددانشجويان  نگرش ةمقايس براي
 هايفعاليتفناوري اطالعات و ارتباطات در  كارگيريهب

 محل جنس،دووجهي  متغيرهايو پژوهشي برحسب  آموزشي
استفاده شد.  tآزمون  از رايانهداشتن/ نداشتن  وسكونت 

 درمورد دانشجويان نگرش بين شده،كسب هايبراساس يافته
 هايفعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيريهب

و محل سكونت  جنسمتغير  دو برحسبآموزشي و پژوهشي 
 برحسب تفاوت كهدرحاليوجود نداشت،  داريمعني تفاوت
 كهنحويبه ،بود دارمعنيشخصي  ةايانر نداشتن/ داشتن متغير

 درموردشخصي از نگرش مساعدتري  ةراياندانشجويان داراي 
 ايهفعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيريهب

 بر موضوع اين(. 3)جدول  ندبود برخوردار پژوهشي و آموزشي
 الزم امكانات به دانشجويان دسترسي و بودنفراهم اهميت

 ...و اسكنر، پرينتر مانندرايانه، اينترنت، وسايل جانبي  جملهاز
 كاربرد افزايش آن دنبالدر بهبود نگرش دانشجويان و به

 و آموزشي هايفعاليت در ويژهبه ارتباطات و اطالعات فناوري
-نيمع زمينةنتايج اين بخش از تحقيق در  .دارد اشاره پژوهشي

 درمورددختر و پسر  دانشجويانتفاوت نگرش  دارنبودن
 قاتتحقي هاييافته با ارتباطات و اطالعات فناوري كارگيريهب

Dille & Mezack (1991 و )Lim (2001 )در دارد، همخواني
 است.  نشده ييدأتSu (2008 )براساس نتايج تحقيق  كهحالي

 
از  برخيآموزشي و پژوهشي برحسب  هایفعالیت در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریهب درمورددانشجویان  نگرش. مقایسة 4 جدول

 مورد مطالعه مستقلمتغیرهای 

 داريمعني سطح t مقدار معيار انحراف ميانگين هاگروه بنديگروه متغير وابسته متغير

 کارگيريهب درمورد نگرش
 در ارتباطات و اطالعات فناوري
 پژوهشي و آموزشي هايفعاليت

 جنس
 112/11 22/71 پسر

177/1 612/1 
 181/6 81/71 دختر

 سکونت محل
 683/6 11/18 روستا

112/1 612/1 
 638/1 68/71 شهر

 شخصي رايانة داشتن
 221/7 12/76 داشتن

123/2 *132/1 
 782/6 31/11 نداشتن

 درصد  1سطح  در داریمعني* 

 
ه مستقل بر متغير وابست متغيرهاي تأثيربررسي  منظوربه

 هاييافته براساس. شد استفاده گامبهگام رگرسيون تحليلاز 
 اب آشنايي ميزاننتيجه گرفت سه متغير  توانمي ،1جدول 

 دادتع ارتباطات، و اطالعات فناوري با مرتبط مختلف هايزمينه
 ميزانو  رايانه و اينترنت ةزمين درآموزشي  هايدوره در شركت

 تغيرمواريانس  ازدرصد  7/37 ،اينترنت از استفاده تساع

 عاتاطال فناوري كارگيريهب درمورددانشجويان  نگرش ةوابست
 تبيين راآموزشي و پژوهشي  هايفعاليت در ارتباطات و

 ةمعادل ،9شده در جدول هئهاي ارا. با توجه به يافتهنندكمي
توان به شكل زير گام را ميبهخطي تحليل رگرسيوني گام

 نوشت: 
  Y=0/769+7/100x0+ 0/239x7 + 1/190x6          )0(  

 

 رگرسیوني ةمعادلهای مدل نهایي شخصهم. 1جدول 

 t Sig. R 2R مقدار Beta استاندارد خطاي B متغير

 - - 111/1 711/3 -  238/1 ثابت ضريب

 ناوريف با مرتبط مختلف هايزمينه با آشنايي ميزان
 (1X) ارتباطات و اطالعات

111/2 126/1 611/1 173/2 111/1 111/1 277/1 

 رايانه زمينةآموزشي )در  هايدوره در شرکت تعداد
 (2X)( اينترنت و

618/1 111/1 381/1 612/1 116/1 778/1 116/1 

 781/1 368/1 173/1 182/2 111/1 781/1 122/1 (3X) اينترنت از استفاده تساع ميزان
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درنظرگرفتن نتايج مقدار بتا كه اهميت نسبي متغيرهاي  با
 مشخصدهد، مستقل در تبيين متغير وابسته را نشان مي

 اب مرتبط مختلف هايزمينه با آشنايي ميزان»شود متغير مي
متغير واردشده، از  سهدر بين  ،«ارتباطات و اطالعات فناوري

متغير وابسته  واريانسبيشترين ميزان اهميت در تبيين 
 برخوردار است. 

 

 پیشنهادها  و گیرینتیجه

 ةسعتو براي منابع تريناطالعاتي كه دانش، بحراني ايجامعه در
دانشجويان براي  دنكرآماده ،استاقتصادي و اجتماعي 

 براي الزم شرايط و هازمينه ساختنفراهم ويژهبه ومشاركت 
 زا يكي ،آنان از فناوري اطالعات و ارتباطات ةاستفاد افزايش
در اين  .رودمي شماربهآموزشي  هايهسسؤم اساسي نيازهاي
 يزانم بر دانشجويان نگرش مستقيم ثيرأبا توجه به ت زمينه،
آنان از فناوري اطالعات و ارتباطات، ضروري است  ةاستفاد

ق تا از طري دشودقيق  ةمطالع و بررسي آن بر ثيرگذارأعوامل ت
توان ب ،ارتباطات و اطالعات فناوري به دانشجويان نگرشبهبود 

آموزشي  هايفعاليت در هافناوري اين از را آنان ةميزان استفاد
و پژوهشي افزايش داد. با درنظرگرفتن اهميت موضوع، اين 

 بر نگرش دانشجويان مؤثرتحقيق با هدف اصلي بررسي عوامل 
 كارگيريهب درمورد هايرشتهكارشناسي ارشد كشاورزي 
و پژوهشي  آموزشي هايفعاليتفناوري اطالعات و ارتباطات در 

 اننش تحقيق نتايج درمجموع،در دانشگاه زنجان انجام گرفت. 
ف مختل هايزمينه با مطالعه مورد دانشجويان آشنايي سطح داد

مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات در سطح متوسط بود. 
 اين كارگيريهب درموردهمچنين، آنان از نگرش مساعدي 

هبآموزشي و پژوهشي برخوردار بودند.  هايفعاليت رد فناوري

نتايج تحقيق مشخص شد عوامل و  براساسكلي،  طور
 دمتغيرهاي متعددي بر نگرش دانشجويان كارشناسي ارش

 كارگيريهب درمورددر دانشگاه زنجان  كشاورزي هايرشته
 پژوهشي و آموزشي هايفعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري

كه اين متغيرها شامل ميزان آشنايي با  است ثيرگذارأت
 دادتع ارتباطات، و اطالعات فناوري با مرتبط مختلف هايزمينه

 ميزانو اينترنت و  رايانه زمينةآموزشي در  هايدوره در شركت
 واريانس از درصد 37كه حدود  بودنداز اينترنت  استفادهساعت 
 . دندكرمي تبيين را وابسته متغير

 گرفته،صورت مباحث وتحقيق  هاييافته براساس
 : دشومي هئارا زير هادهاينپيش

 هايدوره برگزاري مانندطريق سازوكارهاي مختلف  از. 0
 ساير وآموزشي  هايجزوه و بروشورها توزيع و تهيه آموزشي،

مختلف  هايزمينه در دانشجويانمهارت  وآشنايي  ميزان موارد،
به نآ كارگيريهب ةنحو واطالعات و ارتباطات  فناوريبا  مرتبط
 شافزايآموزشي و پژوهشي  هايفعاليت كيفيت بهبود منظور

 . يابد
 رايبالزم  هايپشتيباني و هازمينه افزايي،دانش منظوربه. 7

 آموزشي هايدوره و هاكمي و كيفي كالس ةبرگزاري و توسع
در سطح  موارد سايرشبكه و  افزار،سخت افزار،نرم ةزمين در

 . دشوآموزشي مختلف فراهم  هايگروه و كشاورزي ةدانشكد
 از هريک سطح در ويژهبه ايايجاد مراكز رايانه براي. 6
 و تجهيز يا دانشجويان تعداد با متناسب آموزشي هايگروه

قدام اينترنتي ا ةشبك كيفيت بهبود و ايرايانه مراكز تقويت
 شود. 
 وام اعطاي با دانشجويان به الزم مالي هايكمک. 4

 خريد رايانه صورت پذيرد.  ةويژ دانشجويي
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