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 زنجان و دانشجوي دكتري پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه ١
 ، استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس ٢

 ١٦/١٢/٨٤تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
 

هاي آموزش و    اينترنت يكي از مهمترين نوآوري هاي فني در عرصه اطالع رساني مي باشد كه بر همه جنبه                  

آوري رو به    هاي عمومي وتخصصي با سرعت حيرت       اي دارد و استفاده از آن در زمينه          پژوهش تأثير گسترده  

. در اين امر، كشاورزي به طور عموم و ترويج و آموزش كشاورزي به خصوص نيز استثنا نيستند                  .  افزايش است 

هشي هاي آموزشي و پژو    هدف از پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر پذيرش و كاربرد اينترنت در فعاليت                

روش تحقيق مورد استفاده، روش توصيفي و ابزار        .  باشد ترويج و آموزش مي     دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته   

و استنباطي  با     همبستگي   –هاي آماري توصيفي     ها با روش   تجزيه و تحليل داده   .  ها پرسشنامه است   گردآوري داده 

درصد از دانشجويان ترويج و      ٧٨ نشان داد كه      نتايج بدست آمده  .   انجام شد  Spss 10استفاده از نرم افزار        

 از آنها در حد زياد و خيلي زياد با امكانات             درصد ٣/٥٨آموزش كشاورزي به اينترنت دسترسي دارند و حدود          

 در آشنايي با اينترنت به ترتيب دوستان و همكاران، تجربه شخصي             مرتبطمهمترين عوامل   .  اينترنت آشنايي دارند  

اي بيشترين   موتورهاي كاوش راهنما و نمايه       از ميان انواع موتورهاي كاوش،       .باشد قاله مي و مطالعه كتاب و م     

از كاوش در    كشاورزي   ترويج و آموزش    مهمترين هدف دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته      .  كاربرد را دارند  

تخصصي ت  اطالعاهاي پژوهشي، شناسايي منابع تخصصي و روزآمدكردن            اينترنت به ترتيب انجام فعاليت      

ها  يافته.   انجام پايان نامه و تكاليف درسي است        ،بيشترين موارد استفاده از اينترنت توسط دانشجويان       .  باشد مي

، آزمون پذيري و قابليت رويت اينترنت با         نسبي نسبت به متغيرهاي مزيت      پاسخ دهندگان     نشان داد بين نگرش   

بين .  داري وجود دارد    و پژوهشي رابطه مثبت و معني        متغير پذيرش و كاربرد اينترنت در فعاليتهاي آموزشي         

  .داري مشاهده شد پيچيدگي اينترنت با پذيرش و كاربرد آن رابطه منفي و معنيه نگرش پژوهشگران نسبت ب
 

  پژوهشآموزش،  ترويج و آموزش كشاورزي، ،اينترنت :هاي كليدي واژه
 

 مقدمه
 و به   باشدچيز در حال تغيير و تحول مي       حاضر همه   عصردر  

روبرو  از اطالعات     ه اي حجم فزايند همين دليل روز به روز با         
شويم كه براي استفادة مفيد از آنها بايد با استفاده از                    مي

باط يكي از     ت ار  ة حوز  .بندي شوند   تكنولوژي مناسب طبقه    
 زيادي برخوردار   پيشرفتايي است كه در آن تكنولوژي از        ه هحوز

نگيزي شگفت ا طور  ه   گذشته ب  ةرنت نيز طي دو ده    تشده و اين  

جهان را ) اينترنت(اين ابزار . )٩(آن را تحت تأثير قرار داده است 
 كوچكي در آورده است كه انسان ها           ةبه صورت يك دهكد     

ديگر ارتباط  يكهاي دور دست با      تفوانند از طريق آن از مسا      تمي
 . مند شونده اي همديگر بهره هبرقرار نمايند و از يافت

ي  هازات گسترش كاربردهاي اينترنت در زمينه           وامه   ب
  حيرت ةتوسعاز   در بخش كشاورزي نيز كاربرد اين ابزار         ،مختلف

 توليدات كشاورزي به آن هر يها وري برخوردار شده و وابستگي   آ
            E-mail:jafar230@yahoo.com       جعفر يعقوبي: مكاتبه كننده
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هاي  ها، راهنماها، پايگاه   فهرست كتابخانه   .)٦(شود   روز بيشتر مي  
جع بسياري در    كشاورزي و منابع مر      ت علمي الاطالعاتي، مج 

 و  ١زمينه ترويج و آموزش كشاورزي از طريق محيط فرامتني           
با عنايت به اهميت     .  اي وب قابل دسترسي مي باشد      انهسچندر

اينترنت در ترويج و آموزش كشاورزي، مطالعه فوق با هدف               
 استفاده از اينترنت در فعاليت هاي          مرتبط با بررسي عوامل    

ت تكميلي رشته ترويج و آموزشي و پژوهشي دانشجويان تحصيال
 .آموزش كشاورزي  انجام گرديد

يافته هاي مطالعه اي كه به منظور تعيين نقش شبكة اطالع          
 پژوهشي دانشجويان    ‐رساني و وب در فعاليت هاي آموزشي         

تحصيالت تكميلي دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه هاي تهران،        
نشان تربيت مدرس، شيراز و صنعتي اصفهان انجام شده است،            

مي دهد استفاده از اينترنت در تسهيل يادگيري، بهبود                  
فعاليت هاي درسي، بهبود كيفيت پژوهش، افزايش عالقه به             

افزايش عالقه به پژوهش و دسترسي سريع به                 يادگيري،
عالوه بر اين نتايج حاصله نشان           .اطالعات مؤثر بوده است     

 ايانه اي،مي دهد ميزان استفاده از اينترنت با ميزان مهارت ر             
مقطع تحصيلي، دانشكده محل تحصيل، ساعات استفاده از رايانه         

، با مهارت ۱%در روز، تعداد آثار علمي و وضعيت شغلي در سطح 
 و با فعاليت      ۱%زبان انگليسي و رشتة تحصيلي در سطح             

 رابطه  ۵%پژوهشي، محل تولد و داشتن رايانة شخصي در سطح           
 ).٤( ن تفاوت وجود داردداشته و از اين نظر بين پاسخگويا

نتايج بررسي رفتار اطالع يابي اعضاي هيأت علمي سازمان           
كه انگيزه اصلي  دهد پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران نشان مي

اين افراد از جستجوي اطالعات در اينترنت انجام كارهاي                
بررسي وضعيت استفاده از اينترنت توسط         .  باشد پژوهشي مي 

اه هاي علوم پزشكي ايران، تهران  و         اعضاي هيأت علمي دانشگ    
كنندگان  دهد كه بيشترين درصد استفاده شهيد بهشتي نشان مي

 سال دارند و    ٥سابقه كاري كمتر از      )   درصد ۷/۸۲(از اينترنت   
هاي علمي از اينترنت        بيش از ساير گروه ها و رتبه          ،استادان

اين تحقيق بين وضعيت استفاده از            در.  استفاده مي نمايند 
). ٢(نترنت  و رتبه علمي رابطه معني داري مشاهده شد                 اي

درمورد ميزان آشنايي اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي فوق با           
                                                                                    
1 . Hyper-Text 

دهد بيش از نيمي از       اينترنت، نتايج به دست آمده نشان مي         
 درصد  ٩/٦٤پاسخگويان در حد متوسط با شبكه آشنا هستند و         
د نحوه كار با    از آنها با استفاده از كمك دوستان و همكاران خو          

 ).٢(اند  شبكه اينترنت را آموخته
 تحقيق ديگري به منظور بررسي رفتار اطالع يابي              در   

 اعضاي هيأت علمي سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و         
چگونگي تأثير اينترنت بر آن يافته ها نشان مي داد انگيزة اصلي            
 اعضاي هيأت علمي در جستجوي اطالعات، انجام كارهاي             

زمينة فعاليت و مدرك تحصيلي از عوامل مؤثر بر  .  پژوهشي است 
. بودند  رفتار اطالع يابي اعضاي هيأت علمي كاربر و غير كاربر            

در ميان    .تعداد كاربران اينترنت و ميزان استفادة آنها پايين است        
خدمات و منابع اينترنت پست الكترونيك و وب بيشترين                

اده از اينترنت باالست و عالوه بر       تمايل به استف    .استفاده را دارد  
 مشكالتي نظير عدم آموزش كافي، عدم دسترسي به رايانه،           ،اين

 ).١ (ندو هزينة باالي اينترنت وجود داشت
بررسي ميزان استفاده دانشجويان از اينترنت و منابع         نتيجه  
 آريزوناي آمريكا نشان داد كه اكثر       ياي در دانشگاه ايالت     كتابخانه

ويان در فعاليت هاي پژوهشي خود بطور منظم از            اين دانشج 
 .)٥ (اينترنت استفاده مي  كنند

 اينترنت در     وكاربرد  عوامل مؤثر بر پذيرش       بررسي نتايج
 توسط معلمان كشاورزي در كانادا نشان داد كه نگرش            ستدري

نها از مزيت نسبي، قابليت        آمعلمان به اينترنت و برداشت          
 كاربرد   و  پذيرش بر  ،دگي اينترنت  و پيچي  يمشاهده، آزمون پذير  

دست ه  نتايج ب .  )٧(اينترنت در فعاليت هاي آموزشي تأثير دارد        
 نگرش آموزشگران نسبت به اينترنت و          از مطالعه تعيين    آمده

نشان داد كه   ميزان استفاده از آن در ايالت پنسيلوانياي آمريكا          
رنت نها از اينت    آ ه واقعي د، با استفا    به اينترنت   معلماننگرش  
 عواملي مانند     مشخص شد   همچنين.   ندارد داري ي معن ارتباط

مهارت در استفاده از كامپيوتر، عالقه به اختصاص وقت براي              
 دسترسي راحت به اينترنت از عوامل تقويت كننده            و يادگيري
ايالت پنسيلوانياي  ه از اينترنت توسط معلمان كشاورزي        داستفا

 . )٨(مي باشند آمريكا 
كاربرد اينترنت در پژوهش توسط دانشجويان       نتايج بررسي   

 نشان مي دهد كه اين       آمريكادوره دكتري در دانشگاه تگزاس       
 پذيرش و كاربرد اينترنت در      هدانشجويان نگرش مثبتي نسبت ب    
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اين مطالعه نشان داد كه نگرش           .  پژوهش هاي خود دارند    
دانشجويان نسبت به مزيت نسبي، سازگاري و آزمون پذيري             

در پژوهش تأثير مثبتي بر پذيرش و كاربرد آن دارد و             اينترنت  
  پذيرش و    به پيچيدگي كار با اينترنت در         نسبتنها  آنگرش  
 . )١٢( دارد ينف متأثير اينترنت كاربرد

 روش تحقيق
 همبستگي‐ روش تحقيق توصيفي    در انجام اين تحقيق از      

هايي  تحقيق توصيفي شامل مجموعة روش     .  ده است استفاده ش 
هاي مورد بررسي     ف آن توصيف شرايط يا پديده       است كه هد   

جامعه آماري اين تحقيق کليه دانشجويان مقاطع          ).  ٣(است  
کارشناسي ارشد و دکتري رشته ترويج و آموزش کشاورزي را             

 در دانشگاه هاي   ۸۰‐۷۹شامل مي شود که در سال تحصيلي           
تهران، تربيت مدرس، شيراز و دانشگاه آزاد واحد علوم و                  

ها از   پرسشنامه).  =۹۵N(شغول به تحصيل بودند       تحقيقات م 
طريق پست در اختيار دانشجويان قرار داده شد که پس از                 

 پرسشنامه کامل جمع آوري و مورد تحليل           ۷۸تکميل تعداد   
 نشان داده شده    ۱شكل  نحوه توزيع پاسخگويان در       .قرار گرفت 
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متغير وابسته تحقيق پذيرش و كاربرد اينترنت در فعاليتهاي         
 سوال و با     ۲۰آموزش و پژوهشي دانشجويان بود كه از طريق           

مورد سنجش قرار    )  اي مقياس رتبه (  استفاده از طيف ليكرت    
مشخصات فردي، وضعيت   ( بخش   ۴ابزار تحقيق حاوي    .    گرفت

نگرش به اينترنت و عوامل موثر در استفاده           نت،استفاده از اينتر  
روايي ظاهري و محتوايي     .   پرسش بود   ۹۰شامل  )  از اينترنت 

پرسشنامه با نظرخواهي از اساتيد دانشگاه و متخصصان مرکز            
اعتبار پرسشنامه  .  اطالع رساني دانشگاه تربيت مدرس تاييد شد      

شته  نفر از دانشجويان ر      ۱۵نيز با روش آزمون مقدماتي از           
آلفاي .   انجام شد   SPSSاقتصاد کشاورزي با استفاده از برنامه        

محاسبه شده براي سواالتي كه از طريق طيف ليكرت           كرونباخ  
 ، غير از سه سوال كه حذف گرديدند، بين           ندسنجيده شده بود  

 بود که نشان دهنده اعتبار مناسب ۸۶/۰ با آلفاي كل ۹/۰ تا ۷/۰
اينکه پذيرش و کاربرد اينترنت در       توجه به     با.  ابزار تحقيق بود  

فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان، يک نوآوري               
باشد لذا برداشت پاسخگويان از ويژگي هاي پنجگانه نوآوري          مي

سازگاري، پيچيدگي کار با اينترنت، آزمون پذيري        مزيت نسبي، (
 سوال  ۲۰از طريق   )  و قابل روئيت بودن فوايد استفاده از اينترنت       

رشي با استفاده از طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفت که             نگ
 :تعاريف عملياتي متغيرهاي فوق آورده مي شود

عبارت است از نگرش دانشجويان        :  مزيت نسبي اينترنت   
ترويج و آموزش كشاورزي به برتري اينترنت نسبت به روش هاي          

 .ها ديگر كسب اطالعات مانند منابع چاپي و كتابخانه
منظور از سازگاري اينترنت، نگرش         :  رنتسازگاري اينت  

دانشجويان ترويج و آموزش كشاورزي نسبت به هماهنگي و عدم      
هاي پيشين و     هاي موجود،  تجربه    مغايرت اينترنت با ارزش     

 .باشد نيازهاي آنها مي
عبارت است از برداشت دانشجويان         :  پيچيدگي اينترنت  

 . اينترنتبا آموزش كشاورزي از ميزان دشواري كار ترويج و
عبارت از درجه امكان آزمون نمودن      :  آزمون پذيري اينترنت  

كارايي و فايده اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي از             
 .باشد نظر دانشجويان ترويج وآموزش كشاورزي مي

عبارت است از ميزان     :  قابليت رويت بودن فوايد اينترنت      
ينترنت در  آشكاري و ملموس بودن نتايج و فوايد كاربرد ا              

فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي از نظر دانشجويان ترويج و               
 . آموزش كشاورزي

 
 نتايج
 ويژگي هاي فردي افراد مورد مطالعه

گيرند،  مواردي كه در اين بخش مورد بررسي قرار مي               
جنسيت، سن، شغل، دسترسي به كامپيوتر، آشنايي        :  عبارتند از 
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در گروه، دانشگاه محل    با زبان انگليسي، دسترسي به كامپيوتر        
  .تحصيل يا تدريس

 . زن بودنددرصد ۲۳ درصد پاسخگويان مرد و ٧٧ :جنسيت
 پاسخگويان   كل دهد كه ميانگين سن    ها نشان مي    يافته :سن

 . سال است۲۵
 در زمينه دسترسي به        :دسترسي به كامپيوتر شخصي     

 درصد از دانشجويان    ٢/٦كامپيوتر شخصي مشخص شد كه تنها       
  .شخصي دارندكامپيوتر 

ميزان آشنايي با زبان انگليسي از        :آشنايي با زبان انگليسي   
بر اساس  .  اي مورد سوال واقع شد     طريق يك پرسش  پنج گزينه     

  درصد در حد متوسط،          ٦٤اظهار دانشجويان بيش از           
 درصد در حد ضعيف با زبان       ٨/١٥ درصد در حد خوب  و        ٢/٢٠

 .انگليسي آشنايي دارند
 طبق بررسي هاي صورت     :وتر در گروه  دسترسي به كامپي  

ها، مشخص شد از      هگرفته و نتايج به دست آمده از پرسشنام          
 دانشگاهي كه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري             ٤ميان  

 ،دانشجو مي پذيرند، فقط در دانشگاه هاي تهران و شيراز                
دانشجويان در گروه آموزشي خود كامپيوتر دارند و دانشگاه هاي          

و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات در گروه            تربيت مدرس   
. باشند آموزشي ترويج فاقد كامپيوتر براي استفاده دانشجويان مي 

مراكز در  البته در همه دانشگاه هاي ذكر شده، دانشجويان              
نحوه .  كامپيوتر دانشكده و دانشگاه به كامپيوتر دسترسي دارند         

 دانشگاه در همه    استفاده دانشجويان از كامپپوترهاي دانشكده و     
 .  بصورت مشترك مي باشد شدهدانشگاه هاي بررسي

 

 آشنايي با اينترنت مرتبط در زمينه عوامل 
تواند نقش   از عواملي كه در آشنايي كاربران با اينترنت مي          

توان به كالس هاي آشنايي با اينترنت، برنامه           داشته باشد مي   
Help          ر مركز   و نكات مشخص شده هر كاوش، پرسنل مستقر د

ها و مقاالت     كامپيوتر دانشگاه، مطالعه كتاب    مركز  اينترنت يا    
مربوط به اينترنت، دوستان و همكاران و تجربه شخصي با                

 . استفاده از آزمون و خطا اشاره نمود
نشان اند،    آمده ۱  در جدول شماره    كه    هاي حاصل  يافته

 در آشنايي با اينترنت به        مرتبطدهند كه مهمترين عوامل       مي
 ترتيب تجربه شخصي با استفاده از آزمون و خطا                        

مطالعه )  ٦٧/٣=  ميانگين  (دوستان و همكاران    )  ٩٢/٣=  ميانگين(
، پرسنل مستقر در مركز اينترنت            )٣٣/٢= ميانگين(كتاب و مقاله   

 و نكات مشخص شده در هر         Helpبرنامه  )  ٩٩/١=  ميانگين  (
 ايي با اينترنت     و كالس هاي آشن    )  ٦٧/١=  ميانگين(كاوش   

 . باشند مي) ٣٩/١= ميانگين (
 

 آشنايي با اينترنتمرتبط در زمينه  عوامل  ‐۱جدول 
انحراف معيار  عامل نما  رتبه ايانگينيم

 تجربه شخصي با استفاده از آزمون و خطا ۴ ٩٢/٣ ٠١/١
 دوستان و همكاران  ۳ ٦٧/٣ ١٠/١
 مطالعه كتاب و مقاله  ۲ ٣٣/٢ ٣٠/١
 پرسنل مستقر در مركز اينترنت ۲ ٩٩/١ ١٨/١
 و نكات مشخص شده هر كاوشHelpبرنامه  ۲ ٦٧/١ ١
 كالس هاي آشنايي با اينترنت ۱ ٣٩/١ ٣٨/١

 تا حدودي) ۳ (کم ) ۲(  كمخيلي ) ١: (طيف امتياز بندي
 زيادخيلي ) ٥ (زياد) ۴(
 
 پيرامون ويژگي هاي اينترنتدانشجويان  نگرش

 آموزش كشاورزي نسبت به         ترويج و   دانشجوياننگرش  
. شد  بررسي  عبارت  ١٩ويژگي ها و قابليت هاي اينترنت در          

كل پاسخگويان    دهد كه در   هاي به دست آمده نشان مي        افتهي
 .باشند داراي نگرش مثبت به كاربردها و قابليت هاي اينترنت مي         

نسبي    نسبت به ويژگي هاي مربوط به مزيت       دانشجوياننگرش  
، صرفه جويي در      )٧/٤=ميانگين(ه پايين    اينترنت شامل هزين   

 ، و دستيابي به اطالعات جديد               )٩٩/٤=ميانگين(وقت   
، در مجموع  مابين موافق و كامال موافق قرار            )٤١/٤=ميانگين(

هاي  ر بين گويه  شايان ذكر است كه بيشترين موافقت د          .دارد
استفاه از اينترنت در پژوهش باعث       «  ذكر شده، نسبت به گويه     

 و  )٩٩/٤=ميانگين(  عنوان شده »  شود يي در وقت مي    صرفه جو 
 درصد پاسخگويان با اين گفته موافق و         ٩٧در مجموع بيش از      
 . كامالً موافق هستند

 قابل مقايسه بودن مزيت      عبارتكمترين ميزان موافقت با      

كه تنها    طوريه  ب.  نسبي اينترنت با منابع ديگر عنوان شده است       

نتايج .  ق و كامالً موافق هستند      درصد با اين گزينه مواف       ٣/٦٤

 . ذكر شده است ۲ اين بخش در جدول شماره تفصيلي
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 نسبت به مزيت نسبي اينترنت با       دانشجويانرابطه بين نگرش    
 پذيرش و كاربرد آن

 ترويج نسبت به مزيت نسبي       دانشجويانرابطه بين نگرش     

كاربرد اينترنت در فعاليت هاي        اينترنت با متغير پذيرش و       

 و پژوهشي با استفاده از آزمون همبستگي اسپيرمن             آموزشي

ن همبستگي بين   وآزمنتايج حاصله از    .  مورد بررسي قرار گرفت   

 ترويج و آموزش كشاورزي نسبت به         دانشجويانمتغير نگرش   

مزيت نسبي اينترنت با متغير پذيرش و كاربرد اينترنت در                

ت و  دهد كه رابطه مثب    نشان مي   فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي   

 و )  r  =  ٢٥٨/٠(معني داري بين اين دو متغير وجود دارد              
)٠٥/٠=P(       يد ي درصد تأ  ٩٥  اطمينان، بنابراين فرضيه تحقيق با

 ترويج نسبت به      دانشجويانبه عبارت ديگر نگرش        .  شود مي

مزيت نسبي اينترنت با پذيرش و كاربرد آن در فعاليت هاي               

 .آموزشي و پژوهشي ارتباط دارد
 نسبت به سازگاري اينترنت با        دانشجويانگرش  رابطه بين ن   

 پذيرش و كاربرد آن
بين اسپيرمن  نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي             

متغير سازگاري اينترنت با ارزش ها و تجارب پيشين دانشجويان          
ن در  آترويج و آموزش كشاورزي و متغير پذيرش و كاربرد               

د كه بين اين    فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي آنها نشان مي ده        
توان گفت    بنابراين مي  .دو متغير رابطه معني داري وجود ندارد       

 سازگاري اينترنت با ارزش ها      هنگرش دانشجويان ترويج نسبت ب    
 پذيرش و كاربرد اينترنت در        ارتباطي با و تجارب پيشين آنها      

 نها نداشته است     آفعاليت هاي آموزشي و پژوهشي توسط            
)١٣٢=r ،٣٢١/٠ = p .( 

 
 =n)٧٨ ( اينترنتويژگي هاي  پيرامون دانشجوياننگرش  ‐۲دول ج

انحراف معيار  عبارت اي  رتبهميانگين
 .استفاه از اينترنت در پژوهش باعث صرفه جويي در وقت مي شود ٩٩/٤ ٠٧/١
 .گسترش كاربرد اينترت با ارزش هاي مذهبي تضادي ندارد ٧٨/٤ ٦٧/٠
 .ا ساير منابع مرجع كمتر استهزينه اينترنت در مقايسه ب ٧/٤ ٩٥/٠
 . روند تحوالت، امروزه كاربرد اينترنت در زمينه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي يك ضرورت مي باشد بهبا توجه ٦٥/٤ ٤٧/٠
 .از طريق اينترنت مي توان جديدترين اطالعات را به دست آورد ٤١/٤ ٥٩/٠
 .ي و پژوهش مغايرتي با استفاده از ساير منابع ندارداستفاده از اينترنت در فعاليت هاي آموزش ٣٣/٤ ٧٥/٠
 .استفاده از اينترنت دستيابي به اطالعات مورد نياز براي فعاليت هاي تحقيق را آسانتر مي سازد ٢٧/٤ ٥/٠
 .استفاده از اينترنت به ارتقاء سطح دانش زبان انگليسي كمك مي كند ٣٣/٤ ٦٢/٠
 .سه با منابع چاپي روزآمد و جديد استاطالعات اينترنت در مقاي ٢/٤ ٦٦/٠
 . مي توان به مطلب دست يافتتر با استفاه از اينترنت سريع ٠٧/٤ ٨٥/٠
 .كابران در حين جستجوي اطالعات از اينترنت دچار خستگي كمتري مي شوند ٨٩/٣ ٧٦/٠
 .سوس استمزيت اينترنت از نظر سهولت در دستيابي به اطالعات مورد نظر كامالً مح ٨٦/٣ ٨٥/٠
 .اري از اطالعات را فقط از طريق اينترنت مي توان كسب نمودسيب ٨٢/٣ ٩١/٠
 ..با چند بار استفاده از اينترنت هزينه كم ان نسبت به منابع چاپي مشخص مي شود ٨/٣ ١٩/١
 .قرار دادمقايسه در پژوهش به راحتي مي توان مزيت اينترنت را با منابع چاپي مورد  ٦٥/٣ ٧٩/٠
 .ن مواجه مي شوندآ با مشكالت زيادي از قبيل پيدا كردن اطالعات و نحوه ذخيره تافراد مبتدي هنگام كار با اينترن ٥٣/٣ ٧٧/٠

٤/٣ ٧/٣ 
قابليت اينترنت در كاهش زمان الزم براي جستجوي اطالعات مورد نظر در فعاليت هاي پژوهشي با چند بار استفاده از

 .اينترنت روشن مي شود
 .كار با اينترنت به يادگيري مباني كامپيوتر نياز دارد ٢٩/٣ ١٨/١
 .فراگيري استفاده از اينترنت مشكل است ١٢/٢ ٨٢/٠

 كامال موافق) ٥(كامال مخالف                         ) ١: (طيف امتياز بندي



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧ ‐٢مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٠

 پيش بينستگي بين ميزان استفاده از اينترنت و متغيرهاي ب هم‐٣جدول 
سطح معني داري حجم نمونه اسپيرمن ضريب همبستگي  متغير مستقل

  نسبت به مزيت نسبي اينترنتدانشجويانبين نگرش  ۷۸ ٢٥٨/٠ ٠/٠۲۵**

 سازگاري اينترنت با ارزش ها و تجارب پيشين  نسبت بهدانشجوياننگرش  ۷۸ ۰/ ۱٣۳ ٠/۱۶۱

 . نسبت به پيچيدگي كار با اينترنتدانشجوياننگرش  ۷۸ -٣١٨/٠ ٠/٠۴۲*

 فوايد اينترنتبودن  نسبت به قابليت رويت دانشجوياننگرش  ۷۸ ۰/٣٤٧ ٠٠٩/٠**

*٢٦٢ ٠٤٦/٠/۰ ۷۸ 
 نسبت به آزمون پذيري فوايد اينترنت در انجام فعاليت هايدانشجوياننگرش  

 آموزشي و پژوهشي

  درصد۵معني دار در سطح : *            معني دار در سطح يك درصد: **
         

ا  اينترنت ب   نسبت به پيچيدگي    دانشجويان نگرش   رابطه بين 
 آنپذيرش و كاربرد 

براي بررسي رابطه بين نگرش پاسخگويان نسبت به                
در فعاليت هاي   آن   پيچيدگي كار با اينترنت و پذيرش و كاربرد        

.  از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد      ،آموزشي و پژوهشي  
  در سطح    نتايج حاصله نشان داد كه بين دو متغير فوق                

 ، r=  ‐٣١٨٦/٠(داري وجود دارد        رابطه منفي و معني       ٠٥/٠
٠٤٢/٠  =  p  .(           به عبارت ديگر فرضيه تحقيق پذيرفته شده و
توان گفت كه نگرش پاسخگويان نسبت به پيچيدگي كار با             مي

 پذيرش و كاربرد اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و           بااينترنت  
 .  منفي داشته استارتباطپژوهشي 

 فوايد   بودن  نسبت به قابل رويت    دانشجويانطه بين نگرش    راب
 اينترنت با پذيرش و كاربرد آن

در مورد نگرش دانشجويان ترويج و آموزش كشاورزي نسبت         
فوايد اينترنت و رابطه آن با نرخ پذيرش و          بودن  به قابل رويت    

كاربرد اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، از آزمون             
نتايج به دست آمده نشان داد      .  من استفاده شد  همبستگي اسپير 

  كه بين دو متغير فوق ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد              
)٣٤٧/۰  =r  ٠٠٩/٠=p  .(      بدين ترتيب فرضيه تحقيق پذيرفته شد

 درصد مي توان گفت نوع نگرش به قابل رويت          ٩٩و با اطمينان    
عاليت هاي  ميزان پذيرش و كاربرد آن در ف       ابودن فوايد اينترنت ب   

آموزشي و پژوهشي توسط دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته         
 .  داشته استارتباطترويج و آموزش كشاورزي 

 نسبت به آزمون پذيري اينترنت       دانشجويانرابطه بين نگرش    
 با پذيرش و كاربرد آن 

بررسي رابطه بين متغير آزمون پذيري فوايد اينترنت در             
وهشي با متغير پذيرش و كاربرد      انجام فعاليت هاي آموزشي و پژ    

ين فعاليت ها، نشان داد كه بين دو متغير فوق در سطح            اآن در   
 و  r=  ٢٦٢/۰( ارتباط مثبت و معني داري وجود دارد              ٠٥/٠
٠٤٦/٠=p  .(          بنابراين فرضيه تحقيق پذيرفته شده و با اطمينان
توان گفت كه نگرش كاربران در مورد آزمون پذير بودن           مي%  ٩٥

ن در فعاليت هاي    آ پذيرش و كاربرد        باهاي اينترنت    قابليت 
 .  داشته استارتباطآموزشي و پژوهشي 

 
 بحث 
 درصد از پاسخگويان در      ٧٨نتايج به دست آمده نشان داد        

متوسط ساعات كار با      گاه خود به اينترنت دسترسي دارند و      شدان
هاي تحقيق در مورد     يافته  .باشد  ساعت مي  ۵اينترنت در هفته    

   با امكانات اينترنت نشان داد كه          دانشجويانن آشنايي    ميزا
 . با اينترنت آشنايي دارند    زيادخيلي  زياد و    درحد   از آنها %  ٣/٥٨

با توجه به   .  مطابقت دارد )  ١١،  ٥(اين نتيجه با نتايج تحقيقات       
توان نتيجه گرفت ميزان آشنايي دانشجويان مورد        يافته فوق مي  

 .ا زياد مي باشدمطالعه با اينترنت در حد نسبت
هاي يادگيري اينترنت نتايج حاصله نشان داد         در زمينه راه  

 ياد  آزمون و خطا   كه اغلب پاسخگويان اينترنت را از طريق            
 استفاده  از طريق دوستان و همكاران،     يادگيري   ،%)٥٦(اند   گرفته

 و نكات مشخص شده هر كاوش، و شركت در             Helpاز برنامه   
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به ترتيب عوامل بعدي را شامل مي       كالس هاي آموزشي اينترنت    
بنابراين مي توان نتيجه گرفت يادگيري اينترنت بيشتر به         .  شوند

اين نتيجه با   .  صورت غير رسمي  وشخصي صورت مي پذيرد          
 .شود قمصري و سالجقه پشتيباني مي نتايج حضرتي، تصويري

بررسي اهداف كاوش در اينترنت نيز نشان داد كه اهداف             
 عبارتند از انجام     تجو در اينترنت به ترتيب     پاسخگويان از جس  

فعاليت هاي پژوهشي، شناسايي منابع تخصصي، روزآمدكردن         
اطالعات تخصصي و دستيابي به اطالعاتي كه در منابع چاپي             

در مورد دسترسي به آدرس پست الكترونيكي         .  شود يافت نمي 
 درصد داراي آدرس شخصي هستند و           ٨٧مشخص شد كه      

 نيز مكاتبه با دوستان و سرگرمي مي         E-mailبيشترين كاربرد   
 . باشد

نتايج تحقيق در مورد آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان داد            
 به مزيت نسبي،      نسبت دانشجويان نگرش    يكه بين متغيرها   

ت، آزمون پذيري و متغير ميزان پذيرش و        يورپيچيدگي، قابليت   
د كاربرد اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي اين افرا            

رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، لذا فرضيه هاي تحقيق در  
 اين يافته با  نتايج مطالعات         .مورد اين متغيرها پذيرفته شدند     

و )  ١٩٩٩(و اون   )  ٢٠٠٠(، هولكامب   )١٩٩٨(ليفيلد و اسكنلون    
 ).١١، ١٠(شود  پشتيباني مي) ١٩٩٩(پكهام 

ورد متغير  هاي تحقيق درم   هاي حاصل از آزمون فرضيه      يافته
ها وتجارب پيشين پاسخگويان با         سازگاري اينترنت با ارزش     

پذيرش و كاربرد اينترنت در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي،            
به عبارت ديگر فرضيه تحقيق      .  رابطه معني داري را نشان نداد      

در اين مورد رد شد و مشخص گرديد كه نگرش دانشجويان                
رزش ها و تجارب پيشين     ترويج نسبت به سازگاري اينترنت با ا       

 پذيرش و كاربرد آن در فعاليت هاي آموزشي و           ارتباطي با آنها  
اين نتيجه با هيچكدام از مطالعات قبلي كه             .پژوهشي ندارد 

  .محقق دسترسي داشته تطابق ندارد
 پيشنهادها

 مطالعه فوق    نتايج به دست آمده از       با توجه به بررسي ها و     
 

 : شود  ارائه ميهاييپيشنهاد
در بررسي ها مشخص شد  آشنايي با زبان انگليسي يكي از             

 كاربرد اينترنت در فعاليت هاي      وعواملي است كه در پذيرش        
همچنين مشخص شد كه سطح     .  آموزشي و پژوهشي تأثير دارد    

لذا .  زبان انگليسي اغلب دانشجويان در حد متوسط مي باشد           
ين رشته  شود به تقويت زبان انگليسي دانشجويان ا        پيشنهاد مي 

با استفاده از افزايش تعداد واحد اين درس و همچنين كيفيت             
 . آن اقدام شود

كه نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي رشته         نظر به اين  
ترويج و آموزش كشاورزي نسبت به اينترنت و كاربردهاي آن در           
فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در كل مثبت مي باشد و اين امر 

اند كه يادگيري اينترنت يك       ا اعالم كرده   درصد از آنه    ٩٢كه  
شود يك يا چند درس از دروس           ورت است، پيشنهاد مي    رض

 از   onlineمقاطع كارشناسي ارشد و دكتري اين رشته بصورت         
اين امر هم باعث افزايش مهارتهاي        .  طريق اينترنت ارائه شود    

شود و هم با امكان پذير نمودن           اينترنتي در دانشجويان مي     
ي اساتيد دانشگاه هاي مختلف در تدريس اين دروس،            همكار

  دهد ميكيفيت دوره را نيز ارتقاء 
يافته ها نشان داد كه درصد عمده اي از پاسخگويان          اگر چه   

 با ولي،  با اينترنت و امكانات آن آشنايي دارندنسبتا زياديدرحد 
عنايت به اهميت و جايگاه بسيار مهم و حياتي اينترنت در عصر             

، پيشنهاد مي شود دوره هاي آموزشي آشنايي با نحوه              حاضر
استفاده از اينترنت در گروه هاي ترويج و آموزش كشاورزي               

 .گرددبرگزار 
اني ب با م  يكه اغلب پاسخگويان آشنايي زياد      با توجه به اين   

كامپيوتر ندارند و همچنين نظر اغلب آنها كه يادگيري مهارتهاي        
د اينترنت در فعاليت هاي        وكاربر  كامپيوتري را در پذيرش      

شود نسبت به    آموزشي و پژوهشي مهم مي دانند، پيشنهاد مي         
 مختلف رشته ترويج و     عكيفي و كمي اين درس در مقاط      تقويت  

 .آموزش كشاورزي اقدام شود
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