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 دهيچک

 

 یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد یلیتکم التیتحص انیدانشجو نگرش یبررس هدف با حاضر قیتحق

 انجام یکشاورز یعال آموزش در( ICT) ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده به نسبت تهران دانشگاه

و منابع  یکشاورز سیپرد یلیتکم التیتحص انیدانشجونفر از  1069 قیتحق نیا یآمار جامعة. استگرفته

 نییساده تع یتصادف یریگنمونه روش بهعنوان نمونه  بهنفر  823تعداد  نیاز ا که بودندتهران  یعیطب

 حیطة متخصصان پانل یسو از نامهپرسش روایی. بود نامهپرسش اطالعات یآور جمع یاصل ابزار. شدند

 پایایی میزان تعیین برای و شد کسب و بررسی کشاورزی آموزش و ترویج و اطالعات فناوری علوم

، ICT  22/9استفاده از  یبرا آن میزان که شد گرفته کار به کرونباخ آلفای ضریب مختلف های بخش

استفاده  SPSS17 افزارنرم از ها داده لیتحل یبرا. شدبرآورد  20/9بخش نگرش  یو برا ICT 31/9مهارت 

اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش  یبه استفاده از فناور انیدرصد دانشجو 6/32داد که  نشان جینتا. شد

 وابستة ریمتغ بین که داد نشان همبستگی تحلیل از حاصل نتایج. داشتندمثبت  نگرش یکشاورز یعال

متوسط ساعات  ان،یدانشجو ICTمهارت  زانیم ،ICTاز  انیدانشجو استفادة زانیسن، م یرهایمتغ و تحقیق

و  یپژوهش یها تیفعال یرهایو با متغ 91/9در سطح  نترنتیو متوسط ساعات استفاده از ا انهیاستفاده از را

 رةیچندمتغ ونیرگرس لیحاصل از تحل جینتا. وجود دارد یدار یمثبت و معن رابطة 96/9معدل در سطح 

 متوسط ان،یدانشجو ICTمهارت  زانیم ،ICTاز  انیدانشجو استفادة زانیم یرهاینشان داد که متغ زین یخط

 .دارند را وابسته ریمتغ انسیوار از درصد 2/68 نییتب ییتوانا سن و انهیرا از استفاده ساعات

 

  نگرش ارتباطات، و اطالعات یفناور ان،یدانشجو ،یکشاورز یعال آموزش :يديکل يها واژه
 

 مقدمه
و  است رییسرعت در حال تغبه اطالعات دیتول و ارتباطات یایدن

. میهست گريکديآنان با  شیپاز  شیب يیامروزه شاهد همگرا
نقاط جهان  یبه اقص رقابل تصو ریغ یسرعت اها و اطالعات ب داده

 نيا. درنیگ یقرار م کاربراندسترس  و در شوند یممنتقل 

روزافزون  يیاطالعات و ارتباطات و همگرا ةتحوالت در عرص

را ( ICT)1 «ارتباطات و اطالعات یفناور»به نام  یا دهيها پد آن

که ساختار  یا به گونه ،(Hedjazi, 2006) استبه وجود آورده
 آموزش نحوة یو حت یارتباط یندهايفرا ،یزندگ وةیش ،یاجتماع

 آموزش طبیعت که یيآنجا از(. Rauf, 2000) استداده رییتغ را
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 که است معقول است، دانش مبادلة و اطالعات ايجاد عالی
 و ها دانشکده یارتباط و یاطالعات یها فناوری تحوالت بپذيريم
ورود به عصر ديجیتالی و  .خواهدکرد متحول را ها دانشگاه

گسترش ابزارها و کاربردهای فناوری نوين ارتباطات و اطالعات 
به  ،استگیری رويکردی جديد در امر آموزش شده سبب شکل

 به يیپاسخگو در آموزش یسنت یها روش گريد امروزه که یطور
 یآموزش یها مهارت مداوم گسترش و رشد حال در یازهاین

و  دتريجد شتر،یب یهافرصت ديجد یها یفناور. ستندین مناسب
 مانند ،کنند یم ارائه دانشجو هر یریادگي یرا برا یتر جذاب
و سبک  يیمتناسب با توانا یریادگي یبرا تجربه کسب فرصت

 از و ها دانشگاهرو  ني؛ از ا(Dargahi & et al, 2007) یریادگي
 حرکت از نماندنعقب یبرا ناچارند یکشاورز یها دانشگاه جمله

و درصدد  شنديندیب یا چاره نينو یها یفناورعلم و  قافلة شتابان
 اذعان ديبا .نديروز برآ یها یدانشگاه به علوم و فناور زیتجه

 یها یتحوالت فناور سرعت ریاخ یها سال درکه  داشت
 نیب نيا درشده و  شتریدر بخش آموزش ب یو ارتباط یاطالعات
اطالعات و  یفناور ریتحت تأث شدتبه زین یکشاورز آموزش

 نيا یآموزش کشاورز یفلسف یمبنا. ارتباطات قرار گرفته است
 یاستفاده از فناور یرا برا یکرده و فرصت ديیجنبش را تأ

. دانشجو فراهم آورده است شرفتیپ شيبه منظور افزا یآموزش
را به  انيدانشجو تواند یم انهياز جمله را یآموزش یفناور
 یعني عمل، دانیم و محصوالت یفراور ،یقیتحق یها شگاهيآزما
و به کار گرفته  ابندي  یتوسعه م یکه در آن علوم کشاورز يیجا
 نيا از استفاده با (.Alston & et al, 2003) اوردیب شوند، یم

 یها توانند در کالس یسراسر جهان م در انيوانشجد یفناور
به  گريکديمختلف شرکت کنند و با  یدرس یها مشابه و برنامه

 یها یژگيو و همزمان ارتباط برقرار کنند ریطور همزمان و غ
 (.Salomon, 1997) بخشند ارتقا را خود یاجتماع -یشناخت

Jonassen  (2000) ابزار  کياطالعات و ارتباطات را  یفناور
 یها طیکه مح استنموده اظهارMayer (1999 ) .داند یم دانش

استفاده  یارتباط و یاطالعات یها یکه از فناور ،یریادگي
 شود؛ یم انيدانشجو ةحل مسئل يیتوانا باالبردن موجب ،کنند یم

 زةیانگ شيافزا یبرا یا بالقوه يیتوانا یفناور نيا نیهمچن
گوناگون و  یبا منابع اطالعات انيدانشجو، ارتباط انيدانشجو

 دهد یو به معلمان اجازه م داردها  آن یگروه یریادگياز  تيحما
 دهند اختصاص کالس لیتسه هرا ب یشتریکه زمان ب

(Moallem, 2003 .)از ارتباطات و اطالعات یفناور واقع، در 
مؤثر  رةیذخ ،(Brown, 2002) یعلم منابع به یابیدست قيطر

، (Betts, 2003) زهیانگ جاديا، (Rosswall,1999) اطالعات

 یابیدست ،(Sridhar, 2005) برخط یریادگي به یابیدست
و  (Kibert, 2005)پژوهش  یبرا یبه ابزار دیو اسات انيدانشجو

 آموزش تیفیک( Ainsworth, 1999) یعلم یها مهارت شيافزا
مشارکت فعال  بر ارتباطات و اطالعات یفناور. بخشد یم بهبود را

 دکنندگانیتول عنوان به ها آن از و دیتأکدر يادگیری  انيدانشجو
 Katz(2002) (. McCombs, 2000) کند یم ادي دانش

در  نفساعتمادبه ،یریادگيمانند استقالل در  يیها یژگيو
 زهیو انگ تیخالق ،یریادگيکنترل  ،یریادگياز  تيرضا ،یریادگي

اطالعات و ارتباطات  یاستفاده از فناور یايمطالعه را از مزا یبرا
 . داند یم

 ديدر مورد فوا اریمسلم است، وجود مباحث بس آنچه
 نيا یآموزش یها طیاطالعات در مح یاستفاده از فناور

اطالعات و ارتباطات  یفناور که است هکرد ديیتأ راموضوع 
. دارد انيدانشجو یریادگيآموزش و  نديعمده در فرا ینقش
بهبود نگرش و  یآن است که تالش برا تیحائز اهم نکتة

 یفناور به نسبت شيگرا بهبود یها نهیزم یسازفراهم
 ینظر دگاهياست که از د یاعمده مسئلة ارتباطات و اطالعات

به  رود، یم شمار به دیروز و مورد تأک بحث و رفتهفراتر 
که  است شده انجام یاریبس قاتیتحق نهیزم نيا در که یطور

 .خواهدشدها اشاره  از آن یدر ادامه به برخ
 Yang (2008 )دگاهيد یبه بررس یپژوهش در 

 یعال آموزش در ارتباطات و اطالعات یفناور به انيدانشجو
به  انيدانشجو دگاهيدنشان داد که  جينتا. استپرداخته

 طيشرامثبت است و  ارتباطات و اطالعات یفناوراستفاده از 
 فراهم ها آن یبرا شتریبمعلمان  به نسبت را یریادگي
در  انيدانشجو نگرش یپژوهش در Su(2008) . سازد یم

 یرا بررس اطالعات و ارتباطات یفناور بر یمبتن یها دوره
به  یا رسانهدچن ینشان داد که تکنولوژ جينتا. است کرده

و نگرش  یعلم میدربارة مفاه انيبهتر دانشجو دگاهيد جاديا
 چون یعواملکند و  یکمک م یریادگيها به  مثبت آن

 وتریو استفاده از کامپ وتریکامپ به مجهز یها ، کالستیجنس
اطالعات و  یبه فناور انيدانشجونگرش  بر یدار یمعن ریثتأ

 دربارة انيدرک دانشجو یفناور نيا نیهمچن ؛ارتباطات دارد
 Liaw . برد یمباال  را ها آن یفکر یها مهارت و یعلم میمفاه

 درک یبرا نترنتيااز  استفادهبا عنوان  یپژوهش در( (2002
پرداختهمسئله  نيا به (www) گسترجهان شبکة و وتریکامپ
مهارت  که یانيمطالعه نشان داد دانشجو نيا جينتا .است

و  وتریبه کامپ شاندارند نگرش وتریکامپ نةیدر زم یشتریب
 Heysung(2004)  .است تر مثبتبر وب  یمبتن یها یفناور
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 جهینت ارتباطات و اطالعات یفناور دربارةخود  قیدر تحق
 ةاطالعات و ارتباطات رابط ینوع نگرش به فناور که گرفت

مهارت  ن،يعالوه بر ا. دارد یفناور نيبا استفاده از ا یدار یمعن
اطالعات و ارتباطات  یدر کاربرد فناور یطیمح طيافراد و شرا

کرد که  انیخود ب قیدر تحق Yaghoubi (2004). است مؤثر
مثبت و  ةدارند و رابط تنترنيبه ا ینگرش مثبت انيپاسخگو

 سن لیقب از یاتیخصوص و نترنتيا از استفاده نیب یداریمعن
در  Korani & et al  (2009).است برقرار یاانهيرا مهارت و

 ینسبت به فناور انينگرش دانشجو یبه بررس یپژوهش
. استپرداخته یاطالعات و ارتباطات در شغل کشاورز

نسبت به  انينشان داد که نگرش دانشجو قیتحق یها افتهي
از  ها آن استفادة ان،يمثبت است و مهارت دانشجو یفناور نيا
بوده مؤثرها  در نگرش آن یسیو تسلط به زبان انگل نترنتيا

 .است
 Tella(2007) استفادة یبه بررس یامطالعه در 

آنان  یلیو کاربرد آن بر عملکرد تحص نترنتياز ا انيدانشجو
 اکثر که داد نشان جينتا. در دانشگاه بوتسوانا پرداخت

 نترنتيدر هفته به ا ساعت 5-1( درصد 00) دهندگان پاسخ
 26-0 نیب دهندگانپاسخدرصد از  33دارند،  یدسترس
 در ساعت 25-21 نیب ها آندرصد از  7/6در هفته و  ساعت
 شتریب حال، هر در. دارند یدسترس نترنتيا به هفته
 اطالعات آوردندست به یبرا نترنتيا از دهندگان پاسخ

 که کند یم ثابت نیهمچن جينتا نيا. کنند یم استفاده
 مخاطبان یلیتحص عملکرد به یدار یمعن طور به نترنتيا

 یبه بررس Luambano & Nawe (2004) .کند یم کمک
 دارالسالم دانشگاه در نترنتيا از انيدانشجو ةاستفاد تیوضع
 2/30 داد نشان پژوهش نيا یها افتهي. پرداختند ایتانزان

 نيشتریب. کردند یم استفاده نترنتيدهندگان از اپاسخ درصد
 پست و ارتباط منظور به نترنتيا از انيدانشجو ةاستفاد
 مجالت به یابیجو در صفحات وب، دستو جست ،یکیالکترون
 . استبوده یآموزش یافزارها نرم افتيو در برخط

 Lim(2001) که تفاوت  استگرفته جهینت یدر پژوهش
 یبه استفاده از فناور انينگرش دانشجو نیب یدار یمعن

ها  آن یلیو مقطع تحص تیاطالعات و ارتباطات بر اساس جنس
 یپژوهش در زینDille & Mezack(1991 ) . وجود ندارد

پسر و دختر  انينگرش دانشجو نیکه ب استگرفته جهینت
 یدار یاطالعات و ارتباطات تفاوت معن ینسبت به فناور

 انیب Abpeyma(2002)  نیهمچن شود؛ ینم مشاهده

 پسر یلیتکم التیتحص انيدانشجو نگرش نیب که است کرده
 .ندارد وجود یدار یمعن تفاوت نترنتيا به دختر و

 آن انگریب فوق در شدهیبررس اتیادب گسترةو  تیاهم
 ،یآموزش یها یفناور در نينو تحوالت با همزمان که است

 نيا کاربرد و میتعم جهت در یجهان سطح در یشيگرا
.  استآمده وجود  به یریادگي و سيتدر یهانهیزم در تحوالت

خود  یها یژگيبنا به و یآموزش کشاورز حوزة نکهيا به نظر
 از یریگبه بهره یمبرم ازیکشور ن یکنون طيدر شرا

 ديبا دارد، موجود یها روش با ديجد یها یفناور یدستاوردها
 در یارتباط و یاطالعات نينو یها یفناور نگرش و کرديرو از

 یاثربخش با بتواند تا کند استفاده خود یها یاستراتژ نيتدو
 را یو فعال دار یمعن یریادگي یآموزش یها روش در شتریب

از آنجا . دهد توسعهرا  یآموزش تیفیک جهیو در نت شود سبب
آموزش است، جا دارد تا  یها رکن نيتر از مهم رندهیادگيکه 

اطالعات و ارتباطات  یاستفاده از فناور مورد درها  نگرش آن
ها  آن نگرش بر مؤثرو عوامل  یبررس یدر آموزش کشاورز

 یکل هدف باحاضر  قیتحق ،راستا نيدر ا. شناخته شود
 سيپرد یلیتکم التیتحص انيدانشجو نگرش یبررس

 یفناور از استفاده به تهران دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز
 به یکشاورز یعال آموزش در( ICT) ارتباطات و اطالعات

 یاست که منظور از فناور حیتوض انيشا. استدهیرس انجام
و  نترنتيا یریکارگ همقاله ب نياطالعات و ارتباطات در ا

فوق اهداف  یبه هدف کل یابیدست یبرا. است وتریکامپ
 :است هدر نظر گرفته شد ريز یاختصاص

 ان؛يدانشجو یکيتکنولوژ و یفرد یها یژگيو شناخت -

 و اطالعات یفناور از انيدانشجو استفادة زانیم شناخت -
 ارتباطات؛

 ارتباطات و اطالعات فناوری مهارت زانیم شناخت -
 ان؛يدانشجو

 یفناور از استفاده به انيدانشجو نگرش سنجش -
 ؛یکشاورز آموزش در ارتباطات و اطالعات

بر نگرش  رگذاریاز عوامل تأث کيهر ریتأث زانیم یبررس -
اطالعات و  یاستفاده از فناور نةیزم در یکشاورز انيدانشجو

 .یارتباطات در آموزش کشاورز
 

 ها روش و مواد
 همبستگی -یفیتوص نوع از پیمايشی روش به حاضر تحقیق
 همةحاضر شامل  قیآماری تحق جامعة. استگرفته صورت

و منابع  یکشاورز سيپرد یلیتکم التیتحص انيدانشجو
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 قیتحق انجام یبرا که است( نفر 1056)دانشگاه تهران  یعیطب
 جدول از استفاده با و ساده یتصادف یریگ نمونه روش به

 ابزار. ندشد انتخاب نمونه عنوان به نفر 323 تعداد مورگان
 از استفاده باها  بود و داده نامهپرسش اطالعات یآور جمع یاصل
 یبرا. شدند لیوتحلهيو تجز فیتوص SPSS17 افزارنرم

 آورده نامهپرسش در بخش چهار قیتحق یرهایمتغ یریگ اندازه
 ،یکيو تکنولوژ یفرد یها یژگيو: از عبارتند که است شده 

 انيو نگرش دانشجو ICTمهارت  زانیم ،ICTاستفاده از  زانیم
استفاده  یها هيگو. یآموزش کشاورز در ICTبه استفاده از 

 ،Mahmood (2009) قاتیبر اساس تحق ICTاز  انيدانشجو
Lei & Zho (2007)، Tella (2007)،Luambano & 

Nawe  (2004)  و مهارتICT قاتیبر اساس تحق انيدانشجو 
Hakkarainen & et al  (2000)، Godoy Rodriguez 

(2006)، Mohamadi(2009)،  & et al   Korani(2009) 
 انينگرش دانشجو یهاهيگو نيتدو یبرا و ديگرد یآورجمع
 آموزش در ارتباطات و اطالعات یفناور از استفاده دربارة

 ،Kubiatko (2010) قاتیتحق یبررس از پس ،یکشاورز
Mahmood (2009)، Fancovicova & Prokop (2008)، 

Su (2008)،  Yang(2008) ، Whitmire(2004)، Rouet 

 ةيگو دوازده، Yun Yu & Ju Jessy Yu(2002) و (2003)
 نيو نگرش مخاطبان در خصوص ا یگردآور یمثبت و منف

 مخالفم کامالً=1) کرتیل یا پنج طبقه فیبر اساس ط ها هيگو
سپس با حاصل جمع  شد؛ یریگاندازه( موافقم کامالً=5 تا

به  انيدانشجو نگرش نمرة ها هيبه گو شدهداده یها پاسخ
 به که آمد دست هب یدر آموزش کشاورز ICTاستفاده از 

 .استشده استفاده قیتحق یها لیتحل در وابسته ریمتغ عنوان
 حیطة متخصصان پانل از استفاده با نامهپرسش محتوايی روايی
 و بررسی کشاورزی آموزش و ترويج و اطالعات فناوری علوم

 آزمون نامه،پرسش اعتماد قابلیت تعیین برای و شد کسب
 انيدانشجو لةیوس به نامهپرسش 25 لیتکم قيطر از راهنما
دانشگاه  یعیو منابع طب یکشاورز سيپرد یلیتکم التیتحص

 مجزا طور به نامههر بخش از پرسش یتهران به عمل آمد و برا
استفاده از  یو مقدار آن برا محاسبه کرونباخ آلفای بيضر

ICT (72/6)، مهارت  ICT (38/6 )بخش نگرش  یو برا

 اين در استفاده مورد آماریهای  روش .شدبرآورد ( 70/6)
 لیتحل و t  رسون،یپ همبستگی یها آزمون شامل تحقیق
 .است یخط رةیچندمتغ ونیرگرس

 

 بحث و جينتا

 انيدانشجو یکيتکنولوژ و يفرد يها یژگيو

 323از مجموع  ق،یتحق از آمدهدستبه جينتا اساس بر
 175 و پسر( درصد0/80) نفر 153مورد مطالعه  یدانشجو

 20 ها آن سن نیانگیم که بودند دختر( درصد 8/53) نفر
 مقطع نظر از. بود سال 86 حداکثر و 22 سن حداقل سال،
 مقطع در انيپاسخگو از( درصد 72) نفر 230 ،یلیتحص

 قرار یدکتر مقطع در( درصد 23) نفر 22 و ارشد یکارشناس
 یو آباد یاریآب یها در رشته ،یلیتحص رشتة نظر از. داشتند

 اقتصاد، (درصد 7) نفر 23یشناسخاک، (درصد 5/3)نفر  23
 31 یکشاورز آموزش و جيترو، (درصد 5/5) نفر 13 یکشاورز

 یپزشکاهیگ، (درصد 2/7) نفر 20 یباغبان، (درصد 5/2) نفر
 11) نفر 30 نباتات اصالح و زراعت، (درصد 5/5) نفر 13

 مناطق یایاح، (درصد 2/7) نفر 20 یدام علوم، (درصد
 اقتصاد و یجنگلدار، (درصد 2/7) نفر 20 یکوهستان و خشک
 10 چوب عيصنا و یشناسچوب، (درصد 2/8) نفر 10 جنگل

 5/2) نفر 31 ستيز طیمح و التیش، (درصد 2/8) نفر
و ( درصد 5/5) نفر 13 يیغذا عيصنا و علوم، (درصد

در . قرار دارند( درصد 0/8) نفر 15 یکشاورز یها نیماش
 جينتا نترنتيا و وتریکامپ از انيدانشجو استفادة زانیم ةنیزم
 ةاستفاد های ساعت نیانگیم که است آن انگریب آمدهدست به

 نیانگیساعت و م 1/31در هفته  وتریاز کامپ انيدانشجو
ساعت  7/26در هفته  نترنتيها از ا آن ةاستفاد های ساعت

 مکان از آمدهدست هب جيطبق نتا نیهمچن است؛بوده
 3/13) نفر 06 نترنتيا و وتریکامپ به انيدانشجو یدسترس
 و منزل در( درصد 3/21) نفر 76 ،یآموزش گروه در( درصد
 نترنتيو ا وتریکامپ بههر دو مکان  در( درصد 8/06) نفر 123

 یکيو تکنولوژ یفرد یها یژگياز و یبرخ. داشتند یدسترس
 .استآمده( 1)در جدول  انيدانشجو
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 انيدانشجو یکيتکنولوژ و يفرد يها یژگيو یفراوان عيتوز. 1جدول

 نما درصد یفراوان ريمتغ 

 جنسیت
 0/80 153 پسر

 دختر
 8/53 175 دختر

 سن

 3/32 160 سال 28کمتر از 

 5/00 213 سال 25-35بین  سال 25-35بین 

 2/1 8 سال 30بیشتر از 

 مقطع تحصیلی
 72 230 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد
 23 22 دکتری

 تحصیلی ةرشت

 5/3 23 آبیاری

 زراعت و اصالح نباتات

 7 23 شناسی خاک

 5/5 13 کشاورزیاقتصاد 

 5/2 31 کشاورزی ترويج و آموزش

 2/7 20 باغبانی

 5/5 13 پزشکی گیاه

 11 30 و اصالح نباتات زراعت

 2/7 20 علوم دامی

 2/7 20 مناطق خشک یاحیا

 2/8 10 جنگل

 2/8 10 شناسی چوب

 5/2 31 زيست شیالت و محیط

 5/5 13 صنايع غذايی

 0/8 15 های کشاورزی ماشین

 میزان استفاده از رايانه

 2/81 135 ساعت در هفته 26کمتر از 

 ساعت در هفته 26کمتر از 
 32 123 ساعت در هفته 21-86 بین

 3/12 82 ساعت در هفته 81-06بین 

 7 23 در هفتهساعت  06بیشتر از 

میزان استفاده از 
 اينترنت

 7/07 222 هفتهساعت در  26کمتر از 

 ساعت در هفته 26کمتر از 
 2/23 70 ساعت در هفته 21-86بین 

 8/0 21 ساعت در هفته 81-06بین 

 7/2 2 ساعت در هفته 06بیشتر از 

 
 دانشجويان از فناوري اطالعات و ارتباطاتة استفادميزان 

 استفادة زانیم با ارتباط در قیتحق از آمدهدست به جينتا
از آن است که  یحاک( 2)جدول  در ICTاز  انيدانشجو

 مطالب در کالس درس با  ةارائ یبرا نتيپاورپو ةیته یها هيگو

 
 یافزارهانرم و هاتيسا از استفاده، 202/8 نیانگیم بيضر

و استفاده از منابع  022/3 نیانگیبا م یتخصص ةرشت ژةيو
در  857/3 نیانگیم با برخط یعلم یها مجله و یاکتابخانه

 .دارند قرار سوم تا اول یها رتبه
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 ICTدانشجويان از  ةفراوانی ميزان استفادتوزيع  .1جدول

 تياولو *يارتبه نيانگيم  استفاده زانيم

 1 202/8 مطالب در کالس درس ةپاورپوينت برای ارائ ةتهی
 2 022/3 تخصصی ةرشت ةافزارهای ويژ ها و نرم استفاده از سايت

 3 857/3 برخطهای علمی  مجلهای و  استفاده از منابع کتابخانه
 8 200/2 استفاده از پست الکترونیکی برای رفع مشکالت درسی

 5 570/2 آماری آنالين -استفاده از امکانات پژوهشی
 0 182/2 ها يا سمینارهای الکترونیکی مرتبط با رشته شرکت در کنفرانس

 7 305/1 مورد عالقه های سايت برای انتشار موضوع وبالگ يا وب ةتهی
 3 318/1 صوتی يا تصويری در اينترنت ةمجازی و ارتباط زند ةمکالم

 News group 082/1 2بحث با دوستان با استفاده از 
 (اديز یلیخ: 5        چیه: 6: )کرتیل فیط نیانگیم ةدامن 

 
 انيدانشجو ارتباطات و اطالعات فناوري مهارت زانيم

 ICTمهارت  زانیم مورداز پژوهش در  آمدهدست به جينتا

و  رهیذخ یهاهيگو که است آن از یحاک انيدانشجو
 لةیوس  به متون پيتا، 23/12 نیانگیم با ليفا کردن یکپ

و  11/12 نیانگیبا م Word مانند پردازواژه یافزارها نرم
با  (Email) کیپست الکترون قيو ارسال نامه از طر افتيدر
 (.3جدول) دارند قرار سوم تا اول یهارتبهدر  32/13 نیانگیم

 دانشجويان ICTتوزيع فراوانی مهارت  .9جدول

 تياولو *نيانگيم مهارت

 1 23/12 کردن فايل ذخیره و کپی
 Word 11/12 2 پرداز مانند افزارهای واژه نرم ةوسیله تايپ متون ب

 32/13 3 (Email) دريافت و ارسال نامه از طريق پست الکترونیک
 Power Point 22/13 8ای مانند استفاده از  اساليد رايانه ةتهی

 5 26/10 خود ةهای تخصصی مرتبط با رشت وجو در سايت جست
 23/15 0 (Excel) گسترده ةاستفاده از صفح

 7 63/11 افزاری رفع اشکاالت نرم
 65/16 3 (Photo shop) افزارهای گرافیکی استفاده از نرم

 38/2 2 (Access) ايجاد بانک اطالعاتی
 16 25/7 افزاری رفع اشکاالت سخت

 26 تا 6: نیانگیم ةدامن 

 
 در ارتباطات و اطالعات يفناور به نسبت انيدانشجو نگرش

 يکشاورز آموزش

 یدر آموزش کشاورز ICTبه  انيسنجش نگرش دانشجو یبرا
. شداستفاده  کرتیل یاپنج طبقه فیدر غالب ط هيگو 12از 
 بيضر زانیبر اساس م یمورد بررس یهاهيگو نیب در
 باعث ICT از استفاده» يةگونسبت به  انيدانشجو رات،ییتغ

 بيضر با «شودیم روز به اطالعات به آسان و عيسر یابیدست

 با آن از پس و داشتند را موافقت نيشتریب 137/6راتییتغ
 رغبت و زهیانگ شيافزاباعث  ICTاز  استفاده» یهاهيگو

 بيضر با «شود یم یپژوهش یها تیفعال انجام به انيدانشجو
امکان انتخاب زمان و مکان  لیدل به»و  128/6 راتییتغ
 مطالب یریفراگ ،ICTبه روش  ریتوسط فراگ یریادگي

 یهاتياولو در 216/6 راتییتغ بيضر با «است رتريامکانپذ
 هيگو آمدهدست به جينتا طبق نیهمچن. داشتند قرار یبعد
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 ريپذامکان یکشاورز آموزش در ،ICT یریکارگ به»
 از یمین که یطور به داشت قرار چهارم تياولو در «باشد ینم

 جينتا(. 8جدول) بودند دهیعق نيمخالف ا کامالً انيدانشجو
داده نشان Rouet (2003)و  Whitmire(2004)  قاتیتحق

 یبرا ارتباطات و اطالعات یفناور از انيدانشجو که است
 کنند؛یم استفاده روزبه و ديجد اطالعات آوردندست به

و  زهیانگ شياطالعات و ارتباطات منجر به افزا یفناور نيبنابرا

در . شود یم ديمطالب جد یریادگي یبرا رانیفراگ عالقة
 اثربخش یریادگي -یاددهي نديفرا کي گفت توانیم جه،ینت
 ها آن زةیانگ و عالقه و زدیبرانگ را دانشجو یذهن اقیاشت ديبا
 منفعل نقش از ها آن دادنسوقبا هدف  یریادگي یبرا را
 پی دردانش  دکنندةیاطالعات به نقش فعال تول رندةیگ

 .باشد داشته

 موزش کشاورزيآدر  ICTنگرش دانشجويان به استفاده از . 4جدول 

 راتييتغ بيضر اريمع انحراف *يا رتبه نيانگيم انيدانشجو نگرش تياولو

 137/6 736/6 108/8 شودیم روزبه اطالعات به آسان و عيسر یابیدست باعث ICT از استفاده 1
 انجام به انيدانشجو رغبت و زهیانگ شيافزاباعث  ICTاز  استفاده 2

 شود یم یپژوهش یاه تیفعال
112/8 360/6 128/6 

به روش  ریفراگسوی  از یریادگيامکان انتخاب زمان و مکان  لیدل به 3
ICT است رتريپذامکان مطالب یریفراگ 

632/8 358/6 216/6 

 218/6 218/6 202/8 نیست ريپذامکان یدر آموزش کشاورز ICT یریکارگ به 8
5 ICT 210/6 322/6 123/8 شودیم دیبه اسات انيبهتر دانشجو یمانع از دسترس 
 221/6 335/6 703/3 شودیم یکشاورز انيخاطر دانشجو تيرضا شيباعث افزا ICTبا  کار 0
 تعامالت معلم، یبرا یمناسب نیجانش تواندینم ICTبر  یمبتن آموزش 7

 شود کالس در چهرهبهچهره ارتباط و یعاطف و یانسان

703/3 380/6 223/6 

 انيدانشجو یبرا یاطالعات نينو یهایفناور یریکارگ به ديبا 3
 شود یاجبار یکشاورز 

231/3 251/6 233/6 

دروس  یریادگي یبرا انيدانشجو زةیانگ شيافزابه  ICTاز  استفاده 2
 کندیکمک م یدانشگاه

086/3 228/6 252/6 

 کالس به نسبترا  یمؤثرتر یریادگي تجارب ICTبر  یآموزش مبتن ارائة 16
 کندیم جاديا یکشاورز آموزش در یسنت

761/3 222/6 207/6 

 227/6 658/1 533/3 شودیآموزش م نةيهز و وقت اتالفباعث  ICTاز  استفاده 11
 مسائلو حل  یفکر یهامهارت شيباعث افزا ICTاز  استفاده 12

 شودیم انيدانشجو
022/3 120/1 316/6 

 (موافق کامالً: 5  مخالف کامالً: 1) کرتیل فیط: نیانگیم دامنة 

 
استفاده از  دربارة انيدانشجو نگرش یبندسطح یبرا
ICT به مربوط یهاهيگومجموع  یدر آموزش کشاورز 

 نکهيا به توجه با و شدزده جمع انيدانشجو نگرش سنجش
 شد سه بر میتقس مقدار نيا بود، 55 تا 10 نیب ها نمره دامنة

 یخنث، (26 ازکمتر ) یمنف اي نامساعد نگرش دسته سه به و
. شد یبندمیتقس( 33 از شتریب) مثبت اي مساعد و( 33-26)

 انيدانشجو( 5/37) درصد 26 حدود داد نشان حاصل جينتا
 Yang قاتیتحق (.5جدول) داشتند( مثبت) مساعد نگرش

(2008)، et al &  Korani(2009) و Yaghoubi(2004) 
 یفناور به انيدانشجو نگرش که اند داده نشان نهیزم نيدر ا

 .استبوده مثبت ارتباطات و اطالعات
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 در آموزش کشاورزي ICTتوزيع فراوانی دانشجويان بر اساس نوع نگرش به  .1جدول

 درصد یفراوان انيدانشجو نگرش

 3/6 1 (26کمتر از ) منفیيا  نامساعد
 2/12 86 (26-33) خنثی
 5/37 237 (33بیشتر از ) مثبتيا  مساعد

 166 323 جمع کل

 
 بين نگرش دانشجويان به استفاده از فناوري اطالعات ةرابط

 و متغيرهاي مستقلو ارتباطات 

 ةمستقل و وابست یرهایمتغ نیب رابطة یبررسبه منظور 
 در ارتباطات و اطالعات یفناور به انيدانشجونگرش ) قیتحق

 جينتا. شد استفاده یهمبستگ بيضر از( یکشاورز آموزش
به انيدانشجو نگرش نیب که داد نشان یهمبستگ از حاصل

 و یکشاورز آموزش در ارتباطات و اطالعات یفناور
 زانیم ،ICTاز  انيدانشجو استفادة زانیم سن، یرهایمتغ

 انهياستفاده از را های ساعت متوسط ان،يدانشجو ICTمهارت 
و با  61/6در سطح  نترنتياستفاده از ا های عتو متوسط سا

 ةرابط65/6 سطح در معدل و یپژوهش یهاتیفعال یرهایمتغ
 (. 0جدول) دارد وجود یداریمثبت و معن

 و متغيرهاي مستقل ICTبين نگرش دانشجويان به استفاده از  ةرابط .4جدول

 یهمبستگ بيضر اسيمق مستقل يرهايمتغ

 153/6** نسبتی سن
 275/6** نسبتی ICTاز  دانشجويان ةمیزان استفاد

 132/6** نسبتی دانشجويان ICTمیزان مهارت 
 135/6* نسبتی های پژوهشی فعالیت
 130/6* نسبتی معدل

 150/6** نسبتی استفاده از رايانه های تساعمتوسط 
 135/6** نسبتی استفاده از اينترنت های تمتوسط ساع

    61/6در سطح  یداریمعن**6 /65 سطح در یدار یمعن* 

 
اطالعات و  يدر مورد فناور انيدانشجو نگرش سةيمقا

 مقطع و تيجنس اساس بر يارتباطات در آموزش کشاورز

  یليتحص

دختر و پسر و  انيدو گروه دانشجو نیب نیانگیم سةيمقا
 یکارشناس یلیدو مقطع تحص نیب نیانگیم سةيمقا نیهمچن

به استفاده از  انيبر اساس نگرش دانشجو یارشد و دکتر
ICT با استفاده از آزمون  یدر آموزش کشاورزt انجام گرفت.

دختر و  انيدانشجو نینشان داد که ب 7آن در جدول  جينتا
از لحاظ  یارشد و دکتر یکارشناس انيدانشجو نیپسر و ب

اطالعات و ارتباطات در آموزش  ینگرش به استفاده از فناور
 از یگريد محققان. ندارد وجود یداریتفاوت معن یکشاورز

 و  Lim (2001)،  Dille & Mezack(1991) جمله

Abpeyma(2002) قیاز تحق افتهي نيمشابه با ا ای جهینت به 
 .اند افتهيدست 

 هاي دو گروه بر اساس نگرش دانشجويان ميانگين ةبراي مقايس tنتايج آزمون  .1جدول

 يداریمعن سطح t مقدار اريمع انحراف نيانگيم سطح يبندگروه ريمتغ

 جنسیت
 133/5 132/87 مرد

857/1 323/6 
 036/5 318/80 زن

 تحصیلیمقطع 
 532/5 832/80 کارشناسی ارشد

552/1 583/6 
 182/5 807/87 دکتری
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استفاده از  دربارة انيبر نگرش دانشجو رگذاريتأث عوامل

 ياطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورز يفناور

 مورد در انيدانشجو نگرشبر  رگذاریعوامل تأث یبررس برای
 یاطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورز یاستفاده از فناور

گام یونیوارد مدل رگرس قیتحق ةمستقل و وابست یرهایمتغ
 که دهدینشان م 3در جدول  آمدهدست به جينتا. شدند گامبه
وارد  ICTاز  انيدانشجو استفادة زانیم ریمتغ گام نیاول در

 برابر( R) چندگانه یهمبستگ بيضر مقدار. است شده معادله
 یعني آمد؛ دست به 335/6با  برابر نییتع بيضر و 026/6

 یفناور از استفاده نگرش وابستة ریمتغ راتییتغ درصد 5/33
به ریمتغ نيا را یکشاورز آموزش در ارتباطات و اطالعات

 .کند یم نییتب يیتنها

 وارد انيدانشجو ICTمهارت  زانیم ریمتغ دوم،در گام  
 به را چندگانه یهمبستگ بيضر ریمتغ نيا. شد معادله

 نيا واقع، در. داد شيافزا 832/6 به را نییتع بيضر و 028/6
 نییتب را وابسته ریمتغ راتییتغ درصد 7/2 يیتنهابه ریمتغ

استفاده از  های ساعت متوسط ریمتغ ،در گام سوم. سازد یم
 به را چندگانه یهمبستگ بيضر ریمتغ نيا. شد بررسی انهيرا

 داد؛ افزايش 528/6 تا را نییتع بيضر مقدار و 728/6
 وابسته ریمتغ راتییتغ درصد 2/8 يیتنهابه ریمتغ نيا نيبنابرا

 نيا. شد معادله وارد سن ریمتغ ،در گام آخر. کند یم نییتب را
 بيضر و 738/6 به را چندگانه یهمبستگ بيضر ریمتغ
 يیتنهابه ریمتغ نيا واقع، در. داد شيافزا 532/6 به را نییتع
 .سازد یم نییتب را وابسته ریمتغ راتییتغ درصد 5/1

 در آموزش کشاورزي ICTثيرگذار در نگرش دانشجويان به استفاده از أضرايب تعيين متغيرهاي ت .1جدول

Rنييتع بيضر Rیهمبستگ بيضر ريمتغ گام
R شدةليتعد نييتع بيضر 2

2
ad 

 ICT 026/6 335/6 333/6از  دانشجويانة استفادمیزان  اول
 872/6 832/6 028/6 دانشجويان ICTمیزان مهارت  دوم
استفاده از  های تمتوسط ساع سوم

 رايانه
728/6 528/6 526/6 

 533/6 532/6 738/6 سن مچهار

 
 راتییتغ( 2/53) درصد 58 ریمتغ چهار نيا واقع، در

 یفناور از استفاده به انيدانشجو نگرش وابستة ریمتغ
. کنند یم نییتب را یکشاورز آموزش در ارتباطات و اطالعات

 ،2 جدول جينتا و باال در شدهارائه حاتیتوض به توجه با
 : است ريز قرار به ونیرگرس از حاصل یخط معادلة

 Y= 275/25 + 313/6 X1+ 630/6 X2+ 658/6 X3+ 252/6 X8 

=Y  و اطالعات یفناور از استفاده به انيدانشجونگرش 
 یکشاورز آموزش در ارتباطات

1=X و اطالعات یفناور زا انيدانشجو استفادة زانیم 
  ارتباطات

2=X اطالعات و ارتباطات  یمهارت فناور زانیم
  انيدانشجو

3=X انهياستفاده از را های متوسط ساعت 

8=X سن 

 در آموزش کشاورزي ICTدر نگرش دانشجويان به استفاده از ثيرگذار أتثير متغيرهاي أميزان ت .3جدول

 يداریمعن سطح t مقدار Beta استانداردشدة بيضر B راستاندارديغ بيضر ريمتغ

 275/25  323/12 666/6 (b0)ضريب ثابت
 ICT 313/6 382/6 858/7 666/6از  دانشجويانة استفادمیزان 

 666/6 850/5 206/6 630/6 دانشجويان ICTمیزان مهارت 
 استفاده های تساع متوسط

 رايانهاز  
658/6 215/6 736/8 666/6 

 662/6 177/3 135/6 252/6 سن
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 که شود یم مشاهده Beta بيضرا از حاصل جينتا اساسبر
 382/6 مقدار با ICTاز  انيدانشجو استفادة زانیم ریمتغ

 ICTاستفاده از  به انيدانشجو نگرش بر رهایمتغ ريسا از شیب

 Su قاتیتحق جينتا.  گذارد یم ریتأث یکشاورز آموزش در

(2008)،  Korani & et al(2009)،  Liaw(2002) و 

Heysung (2004) یاستفاده از فناور  ICT  و مهارت
اطالعات و ارتباطات  یفناوربه  ها آنرا بر نگرش  انيدانشجو

 .است دانسته مؤثر
 

 شنهادهايپ و يريگ جهينت

ورود و ظهور  ، رسانی و اطالع  رايانه  اخیر در صنعت  های پیشرفت
و   المللی و بین  ای ، منطقه ، ملی محلی  رسانی اطالع  های شبکه

ابزارها و   ارتباطی  های وریاها و فن ای چندرسانه ،اينترنت  ويژه به
  و مديران  ريزان ، برنامه طراحان  روی  را پیش یجديد  های روش

 ب،یترت نيا به.  است قرار داده  آموزشی  های برنامه  و مجريان
و  یاطالعات نينو یها یبر فناور یمبتن یریادگي یها وهیش

 یآموزش سنت میدر مفاه نيادیبن راتییتغ جاديبا ا یارتباط
را  یآموزش یها نظام یها یاز ناکارآمد یاریتوانسته است بس

به  یریادگيدر آموزش و  یاساس یها یرفع کند و دگرگون
فراوان اطالعات تصور  ئةکه با ارا یا به گونه آورد، وجود 

و  عیوس عيتوز. سازد یاز جهان را دگرگون م انيدانشجو
را  انياستادان و دانشجو نیب ةآسان به اطالعات رابط یدسترس

 یآموزش اتیابعاد فضا و زمان و ح یريپذ و انعطاف داده رییتغ
 امر نيا گواه راتییتغ نيا تمام. است ساختهبشر را دگرگون 

 عنصری به جيتدربه ارتباطات و اطالعات یفناور که هستند
 یکنون ةجامع یها یو نوآور یاصالحات آموزش یبرا یضرور

ما را به عصر آموزش  یبدل شده است و نظام آموزش
 از حاصل جينتا اساس بربنابراين  کند؛ یم کينزد یکیالکترون

 :شود یم انیب ريز شرح به يیشنهادهایپ قیتحق
 نيرگذارتریتأث ICTاز  انيدانشجو استفادة که آنجا از -

اطالعات و ارتباطات در  یبه فناور انيعامل بر نگرش دانشجو
 بهتر و بیشتر هرچه تجهیز ديبا ،است یآموزش کشاورز

 های خوابگاه و یآموزش یها گروه در کامپیوتری های سايت
 به دانشکده هر های کالس از بعضی يا تمام تجهیز دانشجويی،

 و وتریکامپ به مجهز آزمايشگاهی های کالس ايجاد نترنت،يا
و  یکشاورز با مرتبط یکارها با يیآشنا یبرا نترنتيا

 استفادة برایالزم  یها رساختيو ز طيشراآوردن  فراهم
 داشت؛ نظر در را ICTاز امکانات  انيدانشجو

 ICTمهارت  نیب یداریمثبت و معن رابطة که آنجا از -
در آموزش  ICTبه استفاده از  هاو نگرش آن انيدانشجو
ها،  دوره لیبا تشک شود یم شنهادیپ ،وجود دارد یکشاورز
 جاديا یرا برا نهیزم یآموزش یها ها و کالس کارگاه
 يیتوانا ديها با آن رايز ؛کردفراهم  ICT نةیدر زم يیها مهارت
در  یو ارتباط یاطالعات نينو یها یاستفاده از فناور یالزم برا

 باشند؛را داشته یآت یشغل یها تیموقع

و  نترنتياز ا انيدانشجو ةاستفاد های ساعت که آنجا از -
 در ارتباطات و اطالعات یفناور به ها آنبا نگرش  انهيرا

 شنهادیپ دارد، یداریمثبت و معن رابطة یکشاورز آموزش
 دانشجو تعداد با متناسب ةانيراتعداد  نیتأم با شود یم

 نيبه ا انيآسان و راحت دانشجو یدسترس یبرا را امکانات
  ؛کردفراهم  ها یفناور

 جاديا جمله از یفن یها زمینه در شودیم شنهادیپ -
 نترنتينشدن شبکه، ا وصل و قطع ،یکاف باند یپهنا با شبکه

اطالعات و ارتباطات  یاستفاده از فناور یبرا رهیپرسرعت و غ
را  یاشکاالت فن یکاف یگذار هيتوجه الزم را مبذول و با سرما

 ؛برطرف کرد

 نينو یها یتوجه به گسترش روزافزون فناور با -
 نيبه ا انيو نگرش مثبت دانشجو یو ارتباط یاطالعات

از آموزش با استفاده از  یبخش شود یم شنهادیپ ،یفناور
کار ابتدا استفاده  نيا یانجام شود که برا وتریو کامپ نترنتيا

از  یبرخ یاطالعات و ارتباطات در آموزش برا یاز فناور
 و دهندگان آموزشاز آشناکردن  پس تا شود میدروس مطرح 

در  یکاف تجربة کسب و نواقص رفع و وهیش نيا با انيدانشجو
   ؛شود گرفته کار به یآموزش وةیش کيبه عنوان  نه،یزم نيا

 انيدانشجو نگرش یبررس به قیتحق نيا نکهيا به توجه با -
 انجام با توانیم نکهيا بر نظر و استپرداخته یلیتکم التیتحص
 است پرداخته نهیزم نيا در افراد نگرش یبررس به که یقاتیتحق
به سمت آموزش  یآموزش کشاورز شروییپ یرا برا طيشرا

در خصوص  یا مطالعه شودیم شنهادیپ ،کردفراهم  یکیالکترون
 منابع و یکشاورز سيپرد یها گروه رانيمد و استاداننگرش 

 و اطالعات یفناور از استفاده به تهران دانشگاه یعیطب
 از بتوان تا ردیگ صورت زین یکشاورز آموزش در ارتباطات

 و موجود یها یکاست شناخت جهت در حاصل جينتا
 شنهادیپ نیهمچن کرد؛استفاده  نهیزم نيدر ا نهیبه یزير برنامه

از جمله  ،یآموزش یها رساختيز نقش یبررس به شود یم
 و اطالعات یفناور یریکارگ به در یافزارامکانات سخت

 .ردیگ صورت زین یقاتیتحق ،یکشاورز آموزش در ارتباطات
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