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  چکيده
  

بررسي نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات " پيمايشي ‐ صيفيهدف اين تحقيق تو
جامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان پرديس كشاورزي و منابع طبيعي . بود" در شغل كشاورزي

ها   نفر از آن٢١٨فرمول كوكران تعداد  از استفاده با نفر تشكيل دادند كه ٣١٤٣دانشگاه تهران به تعداد 
ها با  داده. اي و با انتساب متناسب، انتخاب شدند گيري طبقه وان نمونه و با استفاده از روش نمونهعن به

 مورد توصيف و تجزيه و تحليل قرار SPSSافزار  استفاده از پرسشنامه گردآوري گرديدند و توسط نرم
 و آموزش روايي پرسشنامه توسط پانل متخصصان حيطه علوم فناوري اطالعات و ترويج. گرفتند

هاي مختلف، از ضريب آلفاي كرونباخ  كشاورزي بررسي و كسب شد و براي تعيين ميزان پايايي بخش
نتايج حاصل از تحليل همبستگي نشان داد كه بين متغير وابسته تحقيق و ). ٨٨/٠ تا ٧٢/٠(استفاده گرديد 

ي، ميزان استفاده از اينترنت متغيرهاي سن، معدل، درصد استفاده از جستجوي اينترنتي براي امور تحصيل
هاي زبان   درصد و با متغيرهاي ميزان تسلط به مهارت٥و ميزان مهارت كاربري رايانه، در سطح 

 درصد رابطه ١انگليسي، ميزان مهارت كاربري اينترنت، ميزان استفاده از موتورهاي جستجوگر در سطح 
 درصد بين مقطع ١دار در سطح  ه تفاوت معني نشان دهندFنتايج آزمون . داري وجود داشت مثبت و معني

در تحليل رگرسيوني نيز متغيرهاي ميزان مهارت كاربري رايانه، ميزان . تحصيلي با متغير وابسته بود
هاي مختلف، ميزان تسلط به زبان انگليسي و استفاده از اينترنت در امور  استفاده از اينترنت در زمينه

 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين ٣/٩١ند كه در مجموع در ترتيب وارد تحليل شد تحصيلي به
  . نمودند

  
  فناوري اطالعات، نگرش، دانشجويان، شغل كشاورزي: هاي كليديژه وا
  

  مقدمه
در آستانه هزاره سوم ميالدي با ظهور فناوري 

. وجود آمده است انقالبي در سراسر جهان به ، ١اطالعات
ام عصر انقالب اطالعاتي ناميده مشخصه اين عصر كه به ن

                                                                                         
1. Information Technology  

برداري و استفاده از  شود توليد اطالعات و چگونگي بهره مي
توان در كليه  آن است و نقش فناوري اطالعات را مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و غيره مشاهده  فعاليت
امروزه با گسترش روز افزون فناوري اطالعات و . كرد

سته شدن ساير صنايع و ارتباطات در سطح جهان و واب
ها به اين صنعت، اغلب کشورها به طور خودکار به  فعاليت
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اند و روز به روز درصد افراد  اين صنعت گرايش پيدا کرده
شوند،  ها مرتبط مي جامعه که به نحوي با اين فناوري

 فناوري اطالعات و ).Crumpacker, 2003(يابد  افزايش مي
خير تغييرات وسيع و سريعي اي در چند سال ا انقالب رايانه
هاي مختلف زندگي جوامع گوناگون پديد  را در جنبه

عنوان کارآمدترين  اند و اطالعات به روز و به هنگام به آورده
تواند نقش مهمي در  ريزي مي گيري و برنامه ابزار تصميم

مندي بهينه از  ريزي اصولي و منظم و موثر براي بهره پي
ني ايفا نموده و کشور را در جهت انسا منابع انساني و غير

ها و اهداف مطلوب در کشاورزي ياري نمايد  نيل به آرمان
)Rasouli- Azar, 2004.( 

Azarang) 1992( اطالعات و ارتباطات«، در کتاب «
ها و دانش  اي از ابزارها ماشين فناوري اطالعات را مجموعه

، داند که در توليد ها مي و روش و مهارت استفاده از آن
انتقال، جا به جايي، پردازش، مخابره و انتقال اطالعات 

فناوري اطالعات براي توصيف آن دسته از . رود کار مي به
رود که بشر را  کار مي ابزارهاي الکترونيکي و تکنولوژيکي به

 بازيابي و انتقال و دريافت   سازي، پردازش، در ضبط، ذخيره
 وسيعي از اين تعريف دامنه. کنند اطالعات ياري مي

هاي اطالعاتي و ارتباطاتي شامل راديو، تلويزيون،  فناوري
تلفن ثابت، موبايل و فاکس و کامپيوتر و اينترنت را در بر 

  (Anonymous, 2003; Curtain, 2003).گيرد  مي
با توجه به اينكه كه يكي از مهمترين محورهاي توسعه 

 توسعه  ويژه در توسعه كشورهاي جهان سوم، جهان امروز به
عنوان  باشد، بخش كشاورزي نيز به فناوري اطالعات مي

هاي اقتصاد و توسعه كشورها و  ترين زير بخش يكي از مهم
هاي نويني همانند نرخ باالي  ها و فرصت با توجه به چالش

رشد جمعيت، نياز به غذا، ايجاد توازن بين توليدات 
كشاورزي و امنيت غذايي در جهان، حجم گسترده 

هاي اطالعاتي و منابع علمي و  ها در بانك ات و دادهاطالع
هاي  نبودن زمان كافي در مقابله با حوادث طبيعي و بحران

ها، از اين قاعده مستثني نبوده و  آب و هوايي و بيماري
كارگيري فناوري اطالعات در زير  نيازمند استفاده و به

 ;Zamani & Bahrami, 2001).هاي خويش است  مجموعه

Curtain, 2003) ،از سوي ديگر با افزايش سطح آگاهي 
هاي کشاورزان و بهره برداران بخش  دانش و توانمندي

کشاورزي، اين فناوري باعث افزايش کمي و کيفي 
اين امر عالوه بر ارتقاء سطح . شود محصوالت کشاورزي مي

زندگي روستاييان و کاهش فاصله ميان زندگي شهري و 
واردات محصوالت کشاورزي و روستايي، کشورمان را از 

 بنابراين ).Rasouli- Azar, 2004(کند  نياز مي دامي بي

آوري اطالعات در بخش كشاورزي بايد  توجه به مقوله فن
ترين مباحث، مورد توجه جدي  عنوان يكي از مهم به

   ).Gerami, 2007(ريزان قرار گيرد  برنامه
از آنجا كه هدف اصلي اين مقاله بررسي نگرش 

در شغل نشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات دا
ه مطالبي چند در ارتباط با باشد، لذا اراي كشاورزي مي

رسد كه در ادامه براي درك بهتر  نظر مي نگرش ضروري به
  .شود موضوع، به اين مقوله پرداخته مي

گانه  ترين ابعاد سه عنوان يكي از مهم اصوال نگرش به
ن بسيار موثر بوده و نگرش فرد در گيري آ رفتار در شكل

تواند بر رفتار وي نسبت به آن  مورد يك موضوع، مي
 در بحث ).Greenwald, 1989(موضوع تاثيرگذار باشد 

عنوان مثال كرچ  نگرش تعاريف متعددي وجود دارد، به
هاي مثبت و منفي،   هاي پايدار ارزشيابي نظام«نگرش را 
افق و مخالف نسبت هاي مو هاي عاطفي و گرايش احساس

 در ).Parsa, 2005(تعريف كرده است » به مقاصد اجتماعي
عنوان يك حالت ذهني، يك احساس و يا  واقع نگرش به

ساز يك چيز مثبت يا  شود و زمينه يك تمايل تعريف مي
 لذا با توجه ).Garret, 2006(باشد  منفي در اطراف ما مي

ل  مبحثي است كه در آينده به شكITبه اينكه 
تري از آن در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار  گسترده

خواهد گرفت و سبب توسعه و پيشرفت بيشتر اين بخش و 
گردد، بررسي نگرش  جذب افراد بيشتري به اين بخش مي

توانند در آينده به  عنوان افرادي كه مي دانشجويان به
هاي  اشكال مختلف مانند فعاليت عملي و يا انجام فعاليت

ي، مديريتي و اجرايي و غيره اين بخش را تحت آموزش
تاثير قرار دهند و نقش بسيار مهمي در توسعه و پيشرفت 
اين بخش داشته باشند حائز اهميت بوده و با استفاده از 

تري براي   و اصولي ريزي دقيق توان برنامه ها مي نظرات آن
ها در بخش كشاورزي انجام  آوري بسط و گسترش اين فن

 .داد
اين زمينه تحقيقات بسياري انجام شده كه در ادامه در 

  .گردد ها اشاره مي به برخي از آن
Rasouli- Azar) 2004( بررسي "، در تحقيقي با عنوان

هاي فناوري اطالعات در نظام  کارگيري و قابليت ميزان به
به اين نتيجه رسيد که بين سطح " کشاورزي ايران

 استفاده از رايانه تحصيالت، متوسط تعداد ساعات هفتگي
 درصد رابطه ۱اي در سطح و اينترنت و اطالعات حرفه

وي همچنين بين . داري وجود داشته است مثبت و معني
متغيرهاي ذکر شده با ميزان اهميت و بکارگيري فناوري 

 درصد گزارش ۱داري در سطح  اطالعات نيز رابطه معني
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وي در تحقيق خود مهمترين مشکالت . نموده است
تفاده از اينترنت توسط کارشناسان را عدم آشنايي کامل اس

آنان با مفاهيم فناوري اطالعات، عدم داشتن امکانات و 
تجهيزات مناسب جهت دسترسي به رايانه، سرعت پايين 

ها، عدم توجه کافي  خطوط اينترنتي، باال بودن هزينه
  .مديران گزارش نمود

ابطه منفي نشان داد که ر) Fallah) 2006نتايج تحقيق 
و معني داري بين ميزان آشنايي با فناوري اطالعات و سن 

داري بين ميزان  کارگزاران و رابطه مثبت و معني
کارگيري فناوري اطالعات با متغير ميزان تسلط بر زبان  به

انگليسي، ميزان تحصيالت و نگرش کارگزاران ترويج 
  .نسبت به کاربري فناوري اطالعات وجود داشته است

 Rasouli- Azar & Sadighi )2006( در تحقيقي با ،
 بررسي نگرش كارشناسان فني مديريت جهاد عنوان

 به اين نتيجه رسيدند نسبت به فناوري اطالعات كشاورزي
 پاسخگويان در مورد اهميت فناوري  درصد۵۸كه نگرش 

همچنين . اطالعات را در سطوح عالي و خوب بوده است
  ۳۵از فناوري اطالعات تنها ميزان بكارگيري و استفاده 

در .  پاسخگويان در سطح عالي و خوب بوده استدرصد
اين مطالعه بين سن و سابقه كار پاسخگويان و نگرش آنان 

دار منفي وجود داشته و همه پاسخگويان  رابطه معني
داراي نگرش مثبت در رابطه با اهميت فناوري اطالعات 

  . بودند
، )Karimi & Mokhtarnia) 2006نتايج تحقيقات 

نشان داد كه بين ميزان آشنايي و مهارت در زبان 
انگليسي، آشنايي و مهارت اينترنتي، آشنايي و مهارت 
كامپيوتري، ميزان درآمد ماهيانه از ساير موارد خارج از 
تدريس، هدف استفاده از اينترنت و عوامل محيطي با 

عاتي هاي مختلف اطال ميزان استفاده آموزشگران از فناوري
. داري وجود داشته است و ارتباطاتي رابطه مثبت و معني

هاي اطالعاتي  ها عوامل موثر بر كاربرد فناوري همچنين آن
و ارتباطاتي را  مهارت و آشنايي در زمينه كامپيوتر، عوامل 
محيطي و ميزان آشنايي و مهارت به زبان انگليسي بر 

  . شمردند
Rao) 2007(ناوري ارتباطات و ، كه به بررسي كاربرد ف

اطالعات در كشاورزي در كشور هند پرداخته است، به اين 
نتيجه رسيده است كه براي فائق آمدن بر موانع و 

كارگيري اين فناوري در توسعه كشاورزي نياز  مشكالت به
سازي صنعتي، و  هاي روشن و واضح، شبكه به سياست

  . سازي در سطوح مختلف وجود دارد ظرفيت

هاي  با توجه به مطالب ذكر شده و قابليت ،بنابراين
بسيار باالي فناوري اطالعات، بررسي اين مقوله از ابعاد 

توان از اين طريق  ز اهميت بوده و مييمختلف بسيار حا
نتايج ارزشمندي كسب نمود، بر اين اساس هدف كلي 
تحقيق حاضر بررسي نگرش دانشجويان نسبت به استفاده 

باشد و اهداف  غل كشاورزي مياز فناوري اطالعات در ش
 :اختصاصي آن شامل
 هاي فردي دانشجويان، شناخت ويژگي

سنجش نگرش دانشجويان كشاورزي نسبت به استفاده 
 از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي،

شناخت ميزان بكارگيري فناوري اطالعات توسط 
  دانشجويان كشاورزي،

ا اي ب هاي فردي و حرفه شناخت رابطه بين ويژگي
نگرش دانشجويان كشاورزي نسبت به استفاده از فناوري 

 اطالعات در شغل كشاورزي،
بررسي ميزان تاثير هر يك از عوامل تاثيرگذار بر روي 
نگرش دانشجويان كشاورزي نسبت به استفاده از فناوري 

  .اطالعات در شغل كشاورزي
  

  ها  مواد و روش
ان شامل كليه دانشجوي جامعه آماري تحقيق حاضر، 

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به تعداد 
گيري   نفر بود كه براي انجام تحقيق با روش نمونه۳۱۴۳
 نفر انتخاب شدند ۲۱۸اي با انتساب متناسب تعداد  طبقه

هاي کشاورزي و منابع  بدين ترتيب كه کليه گرايش
عنوان طبقات در نظر گرفته شد و متناسب با  طبيعي به
گيري صورت پذيرفت تا نتايج  ها نمونه يك از آنحجم هر

پذيري باالتري برخوردار  دست آمده از قابليت تعميم به
  هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه داده. باشند

 مورد توصيف و SPSSافزار  گردآوري گرديد و توسط نرم
گيري متغيرهاي  براي اندازه. تجزيه و تحليل قرار گرفت

ش در پرسشنامه آورده شد، كه عبارتند از   بخ۵تحقيق 
هاي فردي، ميزان تسلط به زبان انگليسي، ميزان  ويژگي

اي، ميزان  استفاده از اينترنت، ميزان مهارت كاربري رايانه
هاي آشنايي با كامپيوتر و  مهارت كاربري اينترنت، شيوه

گيري متغير وابسته تحقيق نيز در  براي اندازه. اينترنت
اي تحت عنوان نگرش دانشجويان   بخش جداگانهپرسشنامه

نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي 
با توجه به اينكه مقياس مناسبي براي سنجش . آورده شد

نگرش دانشجويان پيدا نشد، تصميم بر آن شد تا مقياسي 
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بدين منظور از . گيري اين متغير تهيه شود براي اندازه
باخ براي سنجش پايايي داخلي مقياس ضريب آلفاي كرون

ني براي تعيين قدرت تشخيص و تمايز   وايت‐ و آزمون من
 گويه انتخاب ۱۸هر گويه استفاده شد، كه در نهايت، از 

مانده مقياس  هاي باقي شده دو گويه حذف گرديد و گويه
سنجش نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري 

روايي . تشكيل دادنداطالعات در شغل كشاورزي را 
محتوايي پرسشنامه توسط پانل متخصصان حيطه علوم 
فناوري اطالعات و ترويج و آموزش كشاورزي بررسي و 
كسب شد و براي تعيين قابليت اعتماد پرسشنامه آلفاي 
كرونباخ محاسبه شد كه ميزان آن براي هر يك از 

: هاي مختلف پرسشنامه شامل مقادير زير است بخش
، ميزان استفاده از )۸۵/۰(لط به زبان انگليسي ميزان تس
، ميزان )۸۴/۰(، ميزان مهارت كاربري رايانه )۸۷/۰(اينترنت

هاي آشنايي با رايانه  ، شيوه)۷۲/۰(مهارت كاربري اينترنت 
و نگرش نسبت به استفاده از فناوري ) ۸۶/۰(و اينترنت 

هاي آماري مورد  روش). ۸۸/۰(اطالعات در شغل کشاورزي 
 و t ،Fهاي همبستگي،  تفاده در اين تحقيق شامل آزموناس

  . باشند تحليل رگرسيون و تحليل مسير مي
  

  نتايج و بحث
 ۲۱۸بر اساس نتايج بدست آمده از تحقيق از مجموع 

زن و بقيه )  درصد۱/۵۴(نفر دانشجوي مورد مطالعه 
 سال، ۲۲ها  مرد بودند كه ميانگين سن آن)  درصد۹/۴۵(

.  سال بود۳۸ها   و حداكثر سن آن۱۹ا ه حداقل سن آن
 درصد از افراد ۷/۸۶طبق نتايج بدست آمده از تحقيق 

كردند،   درصد در روستا زندگي مي۲۹ساكن شهر و 
، ) درصد۵/۶۰(دانشجويان از هر سه مقطع كارشناسي 

)  درصد۵/۱۱(و دكتري )  درصد۲۱(كارشناسي ارشد 
 رشته مختلف ۱۶افراد شركت كننده در مصاحبه از . بودند

مربوط )  درصد۵/۱۱( نفر ۲۵ها با  بودند كه بيشترين آن
مربوط )  درصد۱/۴( نفر۹ها با  دامي و كمترين آن به علوم
. هاي آبخيزداري و اقتصاد كشاورزي بودند به رشته

از )  درصد۱۱(  نفر۲۴همچنين نتايج نشان داد كه 
دانشجويان عالوه بر تحصيل، شاغل نيز بودند كه شغل 

 ۱۹۴وقت بود و بقيه  ها تدريس به صورت پاره كثر آنا
. غير از تحصيل، شغل ديگري نداشتند به)  درصد۸۹(نفر

 درصد از دانشجويان از رايانه ۷/۳۶نتايج نشان داد كه 
ها كمتر از   درصد آن۷/۵۳ ساعت در هفته و ۱۰كمتر از 

همچنين نتايج . كردند  ساعت در هفته استفاده مي۲۰

 پاسخگويان از رايانه و اينترنت بيشتر در امور نشان داد كه
تحصيلي و از پست الكترونيك بيشتر در امور غير تحصيلي 

  . اند استفاده كرده
نتايج بدست آمده از تحقيق در ارتباط با ميزان 

 )۱(هاي مختلف در جدول  استفاده از اينترنت در زمينه
حاكي از آن است كه كسب اطالعات علمي از اينترنت، 

رساله و كسب / جستجوي مقاالت اينترنتي براي پايان نامه
. اطالعات عمومي از اينترنت بيش از ساير موارد بوده است

هاي تحقيق در ارتباط با ميزان مهارت  ن يافتهيهمچن
 حاكي از آن است كه كپي و )۲( كاربري رايانه در جدول

  و كار باWordذخيره فايل، كار با نرم افزار واژه پرداز 
  .  بيش از ساير موارد بوده استPowerPointافزار  نرم

نتايج بدست آمده از پژوهش در ارتباط با ميزان مهارت 
كاربري اينترنت حاكي از آن است كه يافتن اطالعات از 
موتور جستجوي گوگل، ارسال پست الكترونيكي و ايجاد 

همچنين . پست الكترونيكي بيش از ساير موارد بوده است
هاي آشنايي با رايانه و اينترنت مشخص  اط با شيوهدر ارتب

گرديد كه خودآموزي، كمك دانشجويان هم رشته، 
افزارهاي آموزشي بيش از ساير موارد بوده است و در  نرم

ارتباط با ميزان استفاده دانشجويان از موتورهاي 
ترتيب از موتورهاي  ها به ن جستجوگر، مشخص گرديد كه آ

، آلتاويستا بيش از ساير موتورهاي جستجوگر گوگل، ياهو
  .  كردند جستجوگر استفاده مي

براي سنجش نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از 
IT۵ گويه در غالب طيف ۱۸از   در شغل كشاورزي 

هاي مورد  در بين گويه. سطحي ليكرت استفاده گرديد
بررسي بر اساس ميزان ضريب تغييرات، دانشجويان نسبت 

 در ITتوجه به روند سريع اطالعات، استفاده از با "به گويه 
، بيشترين "رود كشاورزي يك امر ضروري به شمار مي

 ITاستفاده از "هاي  موافقت را داشتند و پس از آن گويه
و " شود باعث دستيابي آسانتر به اهداف شغل كشاورزي مي

 توانايي و مهارت  ITاطالعات بيشتر در زمينه"
در " برد  شغل كشاورزي باال ميالتحصيالن را در فارغ

  ). ۳جدول (هاي بعدي قرار داشت  اولويت
 ۸/۹۶شود  مالحظه مي) ۴(گونه كه در جدول  همان

 در ITدرصد افراد داراي نگرش مثبت نسبت به استفاده از 
بندي  در رابطه با دامنه و نحوه طبقه. شغل كشاورزي بودند

كر شود كه نمرات مربوط به نوع نگرش پاسخگويان بايد ذ
 بود، اين ۶۶با توجه به اينكه دامنه نمرات بين صفر تا 

  . كور شكل گرفتندمقدار تقسيم بر سه شد و طبقات مذ
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  هاي مختلف  توزيع فراواني كاربران بر حسب ميزان استفاده از اينترنت در زمينه‐۱جدول 
      )درصد(ميزان استفاده 
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  ۱  ۵۲/۳  ۰/۵  ۰/۶  ۴/۶  ۴/۲۳  ۰/۳۳  ۱/۲۶  كسب اطالعات علمي از اينترنت
  ۲  ۴۰/۳  ۰/۱۱  ۳/۸  ۸/۷  ۸/۱۲  ۵/۲۲  ۶/۳۷  رساله / جستجوي مقاالت اينترنتي براي پايان نامه 

  ۲  ۴۰/۳  ۱/۴  ۸/۷  ۳/۷  ۶/۲۶  ۱/۳۲  ۶/۲۱  كسب اطالعات عمومي از اينترنت
  ۳  ۱۷/۳  ۶/۹  ۸/۱۲  ۸/۷  ۸/۱۸  ۹/۲۲  ۰/۲۸  پست الكترونيكي

  ۴  ۳۸/۲  ۸/۲۴  ۸/۱۲  ۱/۱۰  ۲/۲۰  ۵/۱۶  ۶/۱۵  نگارش و تدوين مقاالت علمي كشاورزي
  ۵  ۵۶/۲  ۷/۱۴  ۶/۱۵  ۵/۱۶  ۶/۲۰  ۰/۱۷  ۶/۱۵  كسب اطالعات جديد در زمينه كشاورزي 

  ۶  ۳۲/۲  ۶/۲۱  ۷/۱۴  ۷/۱۴  ۰/۲۲  ۳/۱۳  ۸/۱۳  اجراي طرح هاي تحقيقاتي
  ۷  ۸۰/۱  ۱/۲۶  ۹/۲۲  ۸/۱۸  ۱/۱۶  ۲/۹  ۹/۶  گرفتن اخبار كشاورزي

ها و مقررات در سايت  آگاهي سريع از آيين نامه
  دانشكده 

۵/۵  ۶/۹  ۵/۱۶  ۹/۱۷  ۶/۲۰  ۴/۲۹  ۷۳/۱  ۸  

  ۹  ۶۲/۱  ۸/۴۰  ۵/۱۱  ۷/۱۴  ۴/۱۷  ۲/۹  ۴/۶  ترجمه كتب كشاورزي
  ۱۰  ۲۰/۱  ۴/۵۱  ۷/۱۴  ۲/۱۴  ۲/۹  ۷/۳  ۹/۶  بحث و گفتگوي زنده علمي اينترنتي

  ۱۱  ۱۵/۱  ۴/۵۱  ۵/۱۶  ۴/۱۲  ۱/۱۰  ۶/۴  ۰/۵  روس آن اليناستفاده از د
  ۱۲  ۱۲/۱  ۴/۵۶  ۶/۱۰  ۴/۱۲  ۵/۱۱  ۷/۳  ۵/۵  تاليف كتب كشاورزي

  
  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب ميزان مهارت در كاربري رايانه‐۲جدول 

      )درصد(ميزان مهارت 

  ميزان از مهارت كاربري رايانه
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  ۱  ۳۰/۴  ۳/۶۳  ۹/۱۷  ۶/۹  ۱/۴  ۸/۲  ۸/۱  كپي و ذخيره فايل 
  Word ۳/۷  ۹/۶  ۸/۷  ۰/۲۲  ۵/۲۲  ۰/۳۳  ۴۵/۳  ۲كار با نرم افزار واژه پرداز 

  PowerPoint ۳/۳۰  ۱/۱۵  ۹/۲۳  ۳/۱۹  ۳/۷  ۱/۴  ۷۱/۱  ۳كار با نرم افزار 
  ۴  ۸۷/۳  ۷/۴۱  ۳/۲۴  ۵/۲۲  ۱/۴  ۰/۵  ۳/۲  نصب نرم افزار 

  Excel   ۱/۴  ۶/۴  ۶/۱۰  ۳/۱۳  ۵/۲۷  ۹/۳۹  ۷۵/۳  ۵فاده از نرم افزار است
  Access ۰/۵  ۳/۷  ۳/۸  ۲/۲۰  ۲/۲۰  ۵/۳۸  ۵۹/۳  ۶استفاده از بانك اطالعاتي 

  ۷  ۹۶/۲  ۶/۱۵  ۲/۲۰  ۰/۳۳  ۲/۱۴  ۶/۹  ۳/۷  رايت سي دي 
  Windows ۲/۲۰  ۶/۱۰  ۳/۱۳  ۰/۲۸  ۷/۱۴  ۸/۱۲  ۴۵/۲  ۸استفاده از سيستم عامل 

  SPSS  ۰/۳۳  ۲/۲۰  ۶/۲۱  ۸/۱۳  ۴/۶  ۰/۵  ۵۶/۱  ۹فزار آماري كار با نرم ا
  Photoshop  ۷/۴۲  ۷/۱۴  ۸/۱۳  ۱/۱۵  ۹/۶  ۹/۶  ۵۰/۱  ۱۰كار با نرم افزار 

  ۱۱  ۰۹/۱  ۶/۴  ۲/۳  ۸/۷  ۰/۱۱  ۰/۲۸  ۴/۴۵  رفع اشكاالت سخت افزاري رايانه 
  ۱۲  ۸۹/۰  ۰/۵  ۳/۲  ۰/۶  ۰/۱۱  ۱/۱۵  ۶/۶۰  رفع اشكاالت نرم افزاري رايانه

  Multimedia  ۴/۳۹  ۶/۲۶  ۵/۱۱  ۴/۱۲  ۶/۴  ۱/۵  ۳۱/۱  ۱۳هاي  دي سيتوليد 
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 ۱۹۷/۰ ۸۱۶/۰  ۱۳/۴  ۴/۱  ۹/۰  ۵/۱۶  ۹/۴۵ ۳/۳۵  .رود شمار مي  در كشاورزي يك امر ضروري بهITبا توجه به روند سريع اطالعات، استفاده از   ۱

 ۲۰۶/۰ ۷۸۳/۰  ۸۰/۳  ۴/۱  ۸/۱  ۹/۲۸  ۴/۵۱ ۵/۱۶  .شود تر به اهداف شغل كشاورزي مي  باعث دستيابي آسانITاستفاده از  ۲
 ۲۱۱/۰ ۸۵۶/۰  ۹۲/۳  ۸/۱  ۷/۳  ۷/۱۹  ۵/۵۰ ۳/۲۴  برد التحصيالن را در شغل كشاورزي باال مي  توانايي و مهارت فارغITر در زمينه اطالعات بيشت  ۳
 ۲۱۴/۰ ۸۳۶/۰  ۹۰/۳  ۸/۱  ۷/۳  ۳/۱۸  ۰/۵۵ ۱/۲۱  .بيشتر استIT امكان پيشرفت در شغل كشاورزي به وسيله   ۴
۵  IT۲۱۸/۰ ۸۱۱/۰  ۸۴/۳  ۴/۱  ۳/۲  ۶/۲۶  ۰/۵۰ ۷/۱۹  .شود  باعث تغيير و تحول در شغل كشاورزي مي 
 ۲۲۵/۰ ۸۹۵/۰  ۹۴/۳  ۷/۳  ۱/۲  ۳/۱۰  ۱/۴۹ ۷/۲۵   كشاورزي موثر است التحصيالن در بخش هاي شغلي فارغ  در افزايش فرصتITاستفاده از  ۶
 ۲۲۷/۰ ۸۵۵/۰  ۸۰/۳  ۴/۱  ۴/۶  ۶/۲۰  ۷/۵۳ ۹/۱۷  . حهت انجام وظايف شغلي خود هستندITشاغالن بخش كشاورزي نياز به آموزش   ۷

 ۲۳۵/۰ ۸۹۴/۰  ۸۰/۳  ۴/۱  ۰/۶  ۲/۲۵  ۴۵/۴ ۶/۲۱  .شود   باعث افزايش جذابيت شغل كشاورزي ميITاستفاده از  ۸
 ۲۴۳/۰ ۹۰۰/۰  ۷۰/۳  ۸/۱  ۵/۵  ۱/۳۲  ۷/۴۱ ۸/۱۸  .شود هاي خود اشتغالي كشاورزي مي  باعث راه اندازي فعاليتITاستفاده از  ۹
 ۲۴۸/۰ ۹۰۹/۰  ۶۶/۳  ۸/۲  ۹/۶  ۱/۲۷  ۶/۴۸ ۷/۱۴  .كنند آينده شغلي بهتري دارند   استفاده ميITافرادي كه در امور شغلي خود از   ۱۰
۱۱  IT۲۵۳/۰ ۸۹۱/۰  ۶۰/۳  ۳/۲  ۷/۸  ۵/۲۷  ۵/۴۹ ۹/۱۱  .تواند باعث كسب تجربه و دستيابي به شغل مناسب در كشاورزي شود  مي 
 ۲۶۳/۰ ۹۴۹/۰  ۷۵/۳  ۲/۳  ۳/۷  ۸/۱۸  ۸/۵۱ ۳/۱۸  .رود  نسبت به روش سنتي باال ميITارزش كار كشاورزي با استفاده از   ۱۲

 ۲۶۶/۰ ۹۰۹/۰  ۴۵/۳  ۳/۲  ۲/۹  ۴/۴۰  ۲/۳۷ ۰/۱۱  . از شغل خود رضايت بيشتري دارندITافرادي كه در انجام امور شغلي خود از   ۱۳
 ۲۷۵/۰ ۹۷۴/۰  ۶۵/۳  ۴/۱  ۸/۱۲  ۳/۲۴  ۷/۴۲ ۸/۱۸  . در بخش كشاورزي كردITشاغالن بخش كشاورزي بايد موظف به استفاده از   ۱۴

 ۲۸۲/۰  ۰۱/۱  ۶۷/۳  ۸/۲  ۶/۱۰  ۲/۲۵  ۴/۴۰ ۱/۲۱  كنند از اعتماد به نفس بيشتري برخوردارند  افرادي كه در شغل خود از كامپيوتر استفاده مي  ۱۵
 را نداشته باشند در زمينه حرفه آينده خود دچار مشكلITاگر دانشجويان مهارت استفاده از  ۱۶

  .شوند مي
۱/۲۱ ۴/۴۰  ۵/۲۲  ۸/۱۳  ۳/۲  ۶۴/۳  ۰۳/۱  ۲۸۴/۰ 

 ۲۸۹/۰ ۹۶۶/۰  ۴۰/۳  ۳/۲  ۱/۱۶  ۱/۳۲  ۱/۳۸ ۵/۱۱  .شود  باعث كاهش سختي كارهاي كشاورزي ميITاستفاده از  ۱۷
  ۲۸/۰ ۹۹۱/۰  ۴۲/۳  ۸/۲  ۲/۱۴  ۳/۳۵  ۵/۳۳ ۲/۱۴  .كنند اضطراب كاري كمتري دارند افرادي كه در شغل خود از كامپيوتر استفاده مي  ۱۸

  
  اواني دانشجويان بر اساس نوع نگرش نسبت به شغل كشاورزي توزيع فر‐۴جدول 

  درصد  فراواني  نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي
  ۰  ۰  ) ۲۲كمتر از ) (منفي(نگرش نامساعد 

  ۲/۳  ۷  )۱/۲۲ – ۴۴(خنثي
  ۸/۹۶  ۲۱۱  )۴۴بيشتر از ) (مثبت(نگرش مساعد 

  ۱۰۰  ۲۱۸  جمع كل
  

منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي مستقل و به 
نتايج . وابسته تحقيق از ضريب همبستگي استفاده شد

 نشان داد كه بين، )۵(حاصل از همبستگي در جدول 
 نسبت به استفاده از فناوري اطالعات درنگرش دانشجويان 
 و متغيرهاي سن، معدل، درصد استفاده از شغل كشاورزي

ر تحصيلي، ميزان استفاده از جستجوي اينترنتي براي امو
 درصد و ۵اينترنت و ميزان مهارت كاربري رايانه، در سطح 

هاي زبان انگليسي،  با متغيرهاي ميزان تسلط به مهارت

ميزان مهارت كاربري اينترنت، ميزان استفاده از موتورهاي 
داري   درصد رابطه مثبت و معني۱جستجوگر در سطح 

  .وجود داشت
ا بين دو گروه دانشجويان دختر و ه مقايسه ميانگين

 نسبت به استفاده از نگرش دانشجويانپسر بر اساس 
 t با استفاده از آزمون  شغل كشاورزيفناوري اطالعات در

 نشان داد كه بين )۶(انجام گرفت كه نتايج آن در جدول 
دانشجويان دختر و پسر از لحاظ نگرش نسبت به استفاده 
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شاورزي تفاوت مثبت و از فناوري اطالعات در شغل ك
. داري در سطح پنج درصد وجود داشته است معني

همچنين نتايج اين آزمون حاكي از آن بود كه بين دو 
نگرش گروه دانشجويان شهري و روستايي نيز براساس 

 شغل  نسبت به استفاده از فناوري اطالعات دردانشجويان 
 درصد وجود داشته ۵دار در سطح   تفاوت معنيكشاورزي

  .است
دهد كه بين   نشان مي)۷( در جدول Fنتايج آزمون 

نگرش دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد نسبت به 
استفاده از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي تفاوت 

. داري در سطح يك درصد وجود داشته است معني
داري بين  همچنين آزمون دانكن نشان دهنده تفاوت معني

  . ارشد و دكتري بوددانشجويان كارشناسي، 

نسبت به استفاده از نگرش دانشجويان  رابطه بين ‐ ۵جدول 
   و متغيرهاي مستقل شغل كشاورزيفناوري اطالعات در

ضريب  مقياس  متغيرهاي مستقل
  همبستگي

  ۱۴۴/۰* نسبتي  سن
  ۱۶۸/۰* نسبتي  معدل

درصد استفاده از جستجوي اينترنتي
  ۱۳۵/۰* نسبتي  براي امور تحصيلي

هاي زبان ان تسلط به مهارتميز
 ۴۶۹/۰**اي فاصله  انگليسي

 ۱۳۴/۰*اي فاصله  ميزان استفاده از اينترنت
 ۴۶۷/۰*اي فاصله  ميزان مهارت كاربري رايانه

 ۳۶۴/۰**اي فاصله  ميزان مهارت كاربري اينترنت
 ۱۷۵/۰**اي فاصله ميزان استفاده از موتورهاي جستجوگر

                       درصد۱ دار در سطح يمعن**  درصد۵ دار در سطح يمعن*
  

  هاي دو گروه از نظر متغيرهاي وابسته  براي مقايسه ميانگينtنتايج آزمون   ‐ ۶جدول 
  داري معني tمقدار   انحراف معيار  ميانگين  سطح  متغير گروه بندي

  ۰۳۹/۰  ۰۸۱/۲  ۶۱/۱۴  ۰۶/۶۵  زن  جنسيت  ۵۳/۲۲  ۵۰/۵۹  مرد

  ۰۱۱/۰  ۵۷۴/۲  ۶۳/۲۳  ۱۸/۱۸  روستا  محل تولد  ۵۸/۲۳  ۵۱/۲۹  شهر
  

  
  هاي وابسته هاي مختلف از نظر متغير  نتايج آزمون تجزيه واريانس يك طرفه براي مقايسه گروه‐۷جدول 

  داري معني Fمقدار ميانگين  متغير وابسته  گروه هابندي متغير گروه  ها با آزمون دانکن مقايسه زوجي گروه
  ۳ و ۲  ۳ و ۱  ۲ و ۱

  ۷۸/۲۳  )۱(کارشناسي
  ۸۷/۲۳  )۲(ارشد 

طع 
مق

لي
صي
تح

  )۳(دکتري   

نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از 
  فناوري اطالعات در شغل كشاورزي

۵۶/۲۲  
۳۳۲/۶  ۰۰۲/۰  *  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  

  
رابطه بين متغيرهاي تحقيق با نگرش دانشجويان 

شغل كشاورزي از نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در 
نتايج .  قرار گرفتطريق رگرسيون گام به گام مورد مطالعه

دهد كه در اولين گام   نشان مي)۸(بدست آمده در جدول 
 كاربري رايانه وارد معادله گرديده است،  متغير مهارت

 و ۹۵۰/۰ برابر )R(مقدار ضريب همبستگي چندگانه 
 درصد ۹۰عبارتي   بدست آمد به۹۰۳/۰ضريب تعيين برابر 

تغييرات متغير وابسته نگرش نسبت به استفاده از فناوري 
  . نمايد اطالعات در شغل كشاورزي را اين متغير تبيين مي

در گام دوم، متغير ميزان استفاده از اينترنت در 
اين متغير ضريب . هاي مختلف وارد معادله گرديد زمينه

 به  و ضريب تعيين را۹۵۲/۰را به ) R(همبستگي چندگانه 

در گام سوم، متغير ميزان تسلط به .  افزايش داد۹۰۶/۰
اين متغير ضريب . زبان انگليسي وارد معادله گرديد

 و ضريب تعيين را به ۹۵۳/۰را به ) R(گانه  همبستگي چند
در گام چهارم، تحليل متغير ميزان .  افزايش داد۹۰۹/۰

. استفاده از اينترنت در امور تحصيلي وارد معادله گرديد
 و ۹۵۵/۰را به ) R(اين متغير ضريب همبستگي چندگانه 

  .  افزايش داد۹۱۳/۰ضريب تعيين را به 
  )۹(با توجه به توضيحات باال و نتايج مندرج در جدول 

     :باشد معادله خطي حاصل از رگرسيون به شكل زير مي
  

4321
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  : كه در آن
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=Yز فناوري  نگرش دانشجويان نسبت به استفاده ا
  اطالعات در شغل كشاورزي،

=X1                               ميزان مهارت كاربري رايانه؛   

X2 : هاي مختلف؛ ميزان استفاده از اينترنت در زمينه  
= X3                             ميزان تسلط به زبان انگليسي؛   
=X4استفاده از اينترنت در امور تحصيلي .  

  
  ضرايب تعيين متغيرهاي تاثيرگذار در نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي ‐۸جدول 
  ad ²Rضريب تعيين تعديل شده  ²Rضريب تعيين Rضريب همبستگي   مدل
  ۹۰۲/۰  ۹۰۳/۰  ۹۵۰/۰  اول
  ۹۰۵/۰  ۹۰۶/۰  ۹۵۲/۰  دوم
  ۹۰۷/۰  ۹۰۹/۰  ۹۵۳/۰  سوم
  ۹۱۱/۰  ۹۱۳/۰  ۹۵۵/۰  چهارم

  
   ميزان تاثير متغيرهاي تاثيرگذار در نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي‐ ۹جدول

ضريب غير   متغير وارد شده در مدل
 Bاستاندارد 

ضريب استاندارد 

  βشده 
 tمقدار 

سطح معني 
  داري

  0b   ۰۴۹/۷‐  ‐‐‐‐‐  ۱۱۱/۳  ۰۰۲/۰: ضريب ثابت
  ۰۱۹/۰  ۳۶۷/۲  ۴۵۳/۰  ۳۶۲/۰  مهارت كاربري رايانه 

  ۰۰۴/۰  ۹۰۳/۲  ۰۶۸/۰  ۱۴۱/۳  هاي مختلف ميزان استفاده از اينترنت در زمينه
  ۰۰۸/۰  ۶۹۹/۲  ۵۱۷/۰  ۴۰۶/۰  ميزان تسلط به زبان انگليسي 

  ۰۰۸/۰  ۶۸۲/۲  ۰۶۳/۰  ۱۸۵/۱  استفاده از اينترنت در امور تحصيلي
  
  

شود   مشاهده مي )۹(ايج حاصل از جدول بر اساس نت
) β=۵۱۷/۰(كه متغير ميزان تسلط به زبان انگليسي 

بيشترين تاثير را بر نگرش نسبت به استفاده از فناوري 
پس از آن متغير . اطالعات در شغل كشاورزي را دارد

، ميزان استفاده )β =۴۵۳/۰(ميزان مهارت كاربري رايانه 
و استفاده از ) β=۰۶۸/۰(هاي مختلف  از اينترنت در زمينه

به ترتيب بيشترين ) β=۰۶۳/۰(اينترنت در امور تحصيلي 
تاثير را در نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي 

  .داشتند
مل كليدي موثر براي دستيابي به يك درك بهتر از عوا

بر نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات 
در شغل كشاورزي از تحليل مسير استفاده شد كه نتايج 

  .ه گرديده استاراي) ۱(آن در قالب شكل 
 كاربري  دهد که ميزان مهارت مدل فوق نشان مي

هاي مختلف،  اي، ميزان استفاده از اينترنت در زمينه رايانه
 تسلط به زبان انگليسي، استفاده از اينترنت در امور ميزان

تحصيلي بر نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري 
اطالعات در شغل کشاورزي اثر مثبت و مستقيم دارد و 

 درصد از واريانس متغير ۳/۹۱ متغير حدود ۴مجموعا اين 
عالوه متغير مهارت  به. نمايند وابسته تحقيق را تبيين مي

هاي  اربري رايانه بر ميزان استفاده از اينترنت در زمينهك 
طور  مختلف تاثير مستقيم داشته و از طريق آن به

مستقيم بر نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از  غير
همچنين . فناوري اطالعات در شغل کشاورزي موثر است

متغيرهاي ميزان تسلط به زبان انگليسي و استفاده از 
  ور تحصيلي به طور مستقيم بر ميزان مهارتاينترنت در ام
اي تاثير مستقيم داشته و از طريق آن به طور  كاربري رايانه

غيرمستقيم بر نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از 
متغيرهاي . فناوري اطالعات در شغل کشاورزي موثر است

ميزان تسلط به زبان انگليسي و استفاده از اينترنت در امور 
ه طور مستقيم بر ميزان استفاده از اينترنت در تحصيلي ب

هاي مختلف تاثير مستقيم داشته و از طريق آن  زمينه
طور غيرمستقيم بر نگرش دانشجويان نسبت به استفاده  به

  . از فناوري اطالعات در شغل کشاورزي موثر است
ه شده اراي) ۱۰(تاثير کلي هر يک از متغيرها در جدول 

.است
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    نمودار تحليل مسير و روابط مستقيم و غيرمستقيم عوامل موثر بر نگرش دانشجويان نسبت به استفاده‐۱شکل 

  از فناوري اطالعات در شغل کشاورزي
  

  كشاورزي  مجموع اثرات مستقيم و غير مستقيم عوامل موثر بر نگرش دانشجويان در استفاده از فناوري اطالعات بر شغل ‐۱۰جدول 
  اولويت بندي  مجموع اثرات  اثرات غير مستقيم  اثر مستقيم  عنوان  كد متغير

X1 ۱  ۹۰۳/۰  ۴۵۰/۰  ۴۵۳/۰  مهارت كاربري رايانه  
X4 ۲  ۸۸۸/۰  ۸۲۵/۰  ۰۶۳/۰  استفاده از اينترنت در امور تحصيلي  
X3 ۳  ۶۲۰/۰  ۱۰۳/۰  ۵۱۷/۰  ميزان تسلط به زبان انگليسي  
X2 ۴  ۰۶۸/۰  ۰  ۰۶۸/۰  هاي مختلف  در زمينهميزان استفاده از اينترنت  
  

دهد که مهارت كاربري رايانه با ميزان  نتايج نشان مي
 موثرترين عامل شناخته شده، سپس ۹۰۳/۰تاثيري برابر با 

، ميزان ۸۸۸/۰استفاده از اينترنت در امور تحصيلي با 
 و ميزان استفاده از اينترنت ۶۲/۰تسلط به زبان انگليسي با 

 به ترتيب بيشترين ميزان ۰۶۸/۰هاي مختلف با  در زمينه
تاثير را بر متغير وابسته نگرش دانشجويان نسبت به 
. استفاده از فناوري اطالعات در شغل کشاورزي داشتند

دست آمده نمايانگر اين است که در شرايط  اثرات کلي به
فعلي نگرش دانشجويان نسبت به استفاده از فناوري 

زي بيش از هر چيز تحت تاثير اطالعات در شغل کشاور
مهارت كاربري رايانه است، استفاده از اينترنت در امور 

، ميزان تسلط به زبان انگليسي با ۸۸۸/۰تحصيلي با 
هاي مختلف با   و ميزان استفاده از اينترنت در زمينه۶۲۰/۰
  . هاي بعدي قرار دارند ه  به ترتيب در رد۰۶۸/۰
  گيري و پيشنهادها نتيجه

 درصد از پاسخگويان ۱/۵۴حقيق نشان داد كه نتايج ت

 سال ۲۲دختران و ميانگين سن دانشجويان مورد مطالعه 
نتايج بدست آمده از تحقيق در ارتباط با ميزان . بوده است

استفاده از اينترنت حاكي از آن است كه كسب اطالعات 
علمي از اينترنت، جستجوي مقاالت اينترنتي براي پايان 

و كسب اطالعات عمومي از اينترنت بيش از رساله / نامه 
هاي تحقيق در ارتباط با ميزان  يافته. ساير موارد بوده است

مهارت كاربري رايانه نشان داد كه كپي و ذخيره فايل، كار 
 PowerPoint، كار با نرم افزار Wordبا نرم افزار واژه پرداز 

يق نتايج بدست آمده از تحق. بيش از ساير موارد بوده است
در ارتباط با ميزان مهارت كاربري اينترنت حاكي از آن 
است كه يافتن اطالعات از موتور جستجوي گوگل، پست 

هاي  يافته. الكترونيكي بيش از ساير موارد بوده است
 درصد افراد داراي نگرش مثبت ۸/۹۶پژوهش نشان داد كه 
نتايج .   در شغل كشاورزي بودندITنسبت به استفاده از 

  دانشجويان  نگرش  بين  از همبستگي نشان داد كهحاصل 

X1 

X
2

X4

X
3 

Y

P31 =. /116 

P12 =. /994 

P32 =. /114 

P41 =. /91  

P42 =. /82 

PY2=0/453 

PY1 =. /5175  

PY3 =. /475 

PY4 =. /063  

نت ميزان استفاده از اينتر
  هاي مختلف در زمينه

 

  تسلط به زبان انگليسي
 

نگرش دانشجويان نسبت به
استفاده از فناوري اطالعات 

  شغل كشاورزي در
 

استفاده از اينترنت در امور
 تحصيلي

P34 =. /67 

 هنرايامهارت كاربري
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 و  شغل كشاورزينسبت به استفاده از فناوري اطالعات در
متغيرهاي سن، معدل، درصد استفاده از جستجوي 
اينترنتي براي امور تحصيلي، ميزان استفاده از اينترنت و 

 درصد و با ۵ميزان مهارت كاربري رايانه، در سطح 
هاي زبان انگليسي،  ط به مهارتمتغيرهاي ميزان تسل

ميزان مهارت كاربري اينترنت، ميزان استفاده از موتورهاي 
داري   درصد رابطه مثبت و معني۱جستجوگر در سطح 

هاي پژوهش مشخص شد كه  با توجه به يافته. وجود داشت
بين جنسيت و محل تولد و مقطع تحصيلي با نگرش 

 شغل كشاورزي نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در
تحليل رگرسيوني نيز . داري وجود داشته است تفاوت معني

نشان داد كه چهار متغير ميزان مهارت كاربري رايانه، 
هاي مختلف، ميزان  ميزان استفاده از اينترنت در زمينه

تسلط به زبان انگليسي و استفاده از اينترنت در امور 
به  از تغييرات نگرش نسبت ۳/۹۱تحصيلي در حدود 

استفاده از فناوري اطالعات در شغل كشاورزي را تبيين 
با توجه به نتايج حاصل از تحليل مسير مشخص . كنند مي

كاربري رايانه بر ميزان استفاده از  گرديد كه متغير مهارت 
هاي مختلف تاثير مستقيم داشته و از  اينترنت در زمينه

بت مستقيم بر نگرش دانشجويان نس طور غير طريق آن به
به استفاده از فناوري اطالعات در شغل کشاورزي موثر 

همچنين متغيرهاي ميزان تسلط به زبان . بوده است
انگليسي و استفاده از اينترنت در امور تحصيلي به طور 

اي تاثير مستقيم   كاربري رايانه مستقيم بر ميزان مهارت
داشته و از طريق آن به طور غيرمستقيم بر نگرش 

سبت به استفاده از فناوري اطالعات در شغل دانشجويان ن
متغيرهاي ميزان تسلط به زبان . کشاورزي موثر بوده است

انگليسي و استفاده از اينترنت در امور تحصيلي به طور 
هاي مختلف  مستقيم بر ميزان استفاده از اينترنت در زمينه

تاثير مستقيم داشته و از طريق آن به طور غيرمستقيم بر 
شجويان نسبت به استفاده از فناوري اطالعات در نگرش دان

  .شغل کشاورزي موثر بوده است
هاي بدست آمده و نتايج اخذ شده  اينك بر اساس يافته
 :گردد از تحقيق پيشنهاد مي

داري بين ميزان  جا كه رابطه مثبت و معني از آن
در نگرش دانشجويان اي و  هاي كاربري رايانه مهارت

 وجود دارد،  كشاورزيشغل اطالعات براستفاده از فناوري 
شود كه زمينه را براي آموزش رايانه و  پيشنهاد مي

هاي  دسترسي سريع و آسان به آن بر اساس نيازمندي
هاي آموزشي  ها در كالس دانشجويان و شركت آن

 .افزارهاي مختلف فراهم نمود نرم
هاي فني اعم از  شود نسبت به جنبه پيشنهاد مي
 عدم قطع و وصل شبكه و غيره براي سرعت اينترنت،

استفاده از فناوري اطالعات توجه الزم را مبذول داشته و 
گذاري در ترميم خطوط و غيره  در اين مورد با سرمايه

همچنين زمينه براي معرفي . اشكاالت فني را برطرف كرد
هاي مختلف اينترنتي براي آشنايي با كارهاي مرتبط  سايت

 . با كشاورزي مهيا گردد
با توجه به تاثير باالي عامل زبان انگليسي در به 

هاي   و تاثير آن بر نگرش دانشجويان رشتهITكارگيري 
هاي تقويت  شود كه با ايجاد زمينه كشاورزي پيشنهاد مي

هاي تقويتي زبان و  زبان انگليسي مانند برگزاري كالس
تشويق دانشجويان به استفاده از منابع انگليسي زمينه 

هاي كشاورزي  ها در رشته استفاده از اين فناوريتسهيل 
 . فراهم گردد

هاي درسي و  واسطه برنامه آموزش عالي نيز به
ها و مقاطع  گروه ها،  هاي آموزشي براي همه رشته كارگاه

آموزشي به نوعي مهارت دانشجويان را در زمينه فناوري 
ها بايد توانايي الزم براي  اطالعات افزايش دهد زيرا آن

هاي  هاي شغلي ايجاد شده توسط فناوري استفاده از فرصت
 . نوين اطالعاتي و ارتباطاتي را داشته باشند

با توجه به تاثير باالي عامل مهارت كاربري رايانه و 
اينترنت در ايجاد نگرش مثبت در بين دانشجويان 

 در ITكشاورزي و منابع طبيعي نسبت استفاده از 
گردد، امكانات و تسهيالت  ميهاي مربوطه پيشنهاد  رشته

الزم در اين راستا از قبيل كافي بودن و دسترسي آسان 
ريزي دقيق به منظور  ها با برنامه دانشجويان به اين فناوري

  .هاي آموزشي مربوطه فراهم شود يادگيري برنامه
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