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بررسی نگرش دانشجويان تحصيالت تکميلی پرديس کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران
نسبت به استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر آموزش عالی کشاورزي
1
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آذر هاشمینژاد  ،سيديوسف حجازي *

 .1کارشناسیارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت – 29/92/22 :تاریخ تصویب)21/90/11 :

چکيده
تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران نسبت به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر آموزش عالی کشاورزی انجام
گرفتهاست .جامعة آماری این تحقیق  1069نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی تهران بودند که از این تعداد  823نفر به عنوان نمونه به روش نمونهگیری تصادفی ساده تعیین
شدند .ابزار اصلی جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود .روایی پرسشنامه از سوی پانل متخصصان حیطة
علوم فناوری اطالعات و ترویج و آموزش کشاورزی بررسی و کسب شد و برای تعیین میزان پایایی
بخشهای مختلف ضریب آلفای کرونباخ به کار گرفته شد که میزان آن برای استفاده از ،9/22 ICT
مهارت  9/31 ICTو برای بخش نگرش  9/20برآورد شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS17استفاده
شد .نتایج نشان داد که  32/6درصد دانشجویان به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزش
عالی کشاورزی نگرش مثبت داشتند .نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیر وابستة
تحقیق و متغیرهای سن ،میزان استفادة دانشجویان از  ،ICTمیزان مهارت  ICTدانشجویان ،متوسط ساعات
استفاده از رایانه و متوسط ساعات استفاده از اینترنت در سطح  9/91و با متغیرهای فعالیتهای پژوهشی و
معدل در سطح  9/96رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیرة
خطی نیز نشان داد که متغیرهای میزان استفادة دانشجویان از  ،ICTمیزان مهارت  ICTدانشجویان ،متوسط
ساعات استفاده از رایانه و سن توانایی تبیین  68/2درصد از واریانس متغیر وابسته را دارند.
واژههاي کليدي :آموزش عالی کشاورزی ،دانشجویان ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،نگرش
مقدمه
دنیای ارتباطات و تولید اطالعات بهسرعت در حال تغییر است و
امروزه شاهد همگرايی بیش از پیش آنان با يکديگر هستیم.
دادهها و اطالعات با سرعتی غیر قابل تصور به اقصی نقاط جهان
منتقل میشوند و در دسترس کاربران قرار میگیرند .اين
* نويسندة مسئول:

تحوالت در عرصة اطالعات و ارتباطات و همگرايی روزافزون
1

آنها پديدهای به نام «فناوری اطالعات و ارتباطات» ( )ICTرا
به وجود آوردهاست ( ،)Hedjazi, 2006به گونهای که ساختار
اجتماعی ،شیوة زندگی ،فرايندهای ارتباطی و حتی نحوة آموزش
را تغییر دادهاست ( .)Rauf, 2000از آنجايی که طبیعت آموزش
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عالی ايجاد اطالعات و مبادلة دانش است ،معقول است که
بپذيريم تحوالت فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی دانشکدهها و
دانشگاهها را متحول خواهدکرد .ورود به عصر ديجیتالی و
گسترش ابزارها و کاربردهای فناوری نوين ارتباطات و اطالعات
سبب شکلگیری رويکردی جديد در امر آموزش شدهاست ،به
طوری که امروزه ديگر روشهای سنتی آموزش در پاسخگويی به
نیازهای در حال رشد و گسترش مداوم مهارتهای آموزشی
مناسب نیستند .فناوریهای جديد فرصتهای بیشتر ،جديدتر و
جذابتری را برای يادگیری هر دانشجو ارائه میکنند ،مانند
فرصت کسب تجربه برای يادگیری متناسب با توانايی و سبک
يادگیری ()Dargahi & et al, 2007؛ از اين رو دانشگاهها و از
جمله دانشگاههای کشاورزی ناچارند برای عقبنماندن از حرکت
شتابان قافلة علم و فناوریهای نوين چارهای بینديشند و درصدد
تجهیز دانشگاه به علوم و فناوریهای روز برآيند .بايد اذعان
داشت که در سالهای اخیر سرعت تحوالت فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی در بخش آموزش بیشتر شده و در اين بین
آموزش کشاورزی نیز بهشدت تحت تأثیر فناوری اطالعات و
ارتباطات قرار گرفته است .مبنای فلسفی آموزش کشاورزی اين
جنبش را تأيید کرده و فرصتی را برای استفاده از فناوری
آموزشی به منظور افزايش پیشرفت دانشجو فراهم آورده است.
فناوری آموزشی از جمله رايانه میتواند دانشجويان را به
آزمايشگاههای تحقیقی ،فراوری محصوالت و میدان عمل ،يعنی
جايی که در آن علوم کشاورزی توسعه میيابند و به کار گرفته
میشوند ،بیاورد ( .)Alston & et al, 2003با استفاده از اين
فناوری دانشجويان در سراسر جهان میتوانند در کالسهای
مشابه و برنامههای درسی مختلف شرکت کنند و با يکديگر به
طور همزمان و غیر همزمان ارتباط برقرار کنند و ويژگیهای
شناختی -اجتماعی خود را ارتقا بخشند (.)Salomon, 1997
 )2000( Jonassenفناوری اطالعات و ارتباطات را يک ابزار
دانش میداند )1999( Mayer .اظهار نمودهاست که محیطهای
يادگیری ،که از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی استفاده
میکنند ،موجب باالبردن توانايی حل مسئلة دانشجويان میشود؛
همچنین اين فناوری توانايی بالقوهای برای افزايش انگیزة
دانشجويان ،ارتباط دانشجويان با منابع اطالعاتی گوناگون و
حمايت از يادگیری گروهی آنها دارد و به معلمان اجازه میدهد
که زمان بیشتری را به تسهیل کالس اختصاص دهند
( .)Moallem, 2003در واقع ،فناوری اطالعات و ارتباطات از
طريق دستیابی به منابع علمی ( ،)Brown, 2002ذخیرة مؤثر
اطالعات ( ،)Rosswall,1999ايجاد انگیزه (،)Betts, 2003

دستیابی به يادگیری برخط ( ،)Sridhar, 2005دستیابی
دانشجويان و اساتید به ابزاری برای پژوهش ( )Kibert, 2005و
افزايش مهارتهای علمی ( )Ainsworth, 1999کیفیت آموزش
را بهبود میبخشد .فناوری اطالعات و ارتباطات بر مشارکت فعال
دانشجويان در يادگیری تأکید و از آنها به عنوان تولیدکنندگان
دانش ياد میکند ()2002( Katz .)McCombs, 2000
ويژگیهايی مانند استقالل در يادگیری ،اعتمادبهنفس در
يادگیری ،رضايت از يادگیری ،کنترل يادگیری ،خالقیت و انگیزه
برای مطالعه را از مزايای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
میداند.
آنچه مسلم است ،وجود مباحث بسیار در مورد فوايد
استفاده از فناوری اطالعات در محیطهای آموزشی اين
موضوع را تأيید کردهاست که فناوری اطالعات و ارتباطات
نقشی عمده در فرايند آموزش و يادگیری دانشجويان دارد.
نکتة حائز اهمیت آن است که تالش برای بهبود نگرش و
فراهمسازی زمینههای بهبود گرايش نسبت به فناوری
اطالعات و ارتباطات مسئلة عمدهای است که از ديدگاه نظری
فراتر رفته و بحث روز و مورد تأکید به شمار میرود ،به
طوری که در اين زمینه تحقیقات بسیاری انجام شدهاست که
در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهدشد.
 )2008( Yangدر پژوهشی به بررسی ديدگاه
دانشجويان به فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی
پرداختهاست .نتايج نشان داد که ديدگاه دانشجويان به
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات مثبت است و شرايط
يادگیری را نسبت به معلمان بیشتر برای آنها فراهم
میسازد )2008( Su .در پژوهشی نگرش دانشجويان در
دورههای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات را بررسی
کردهاست .نتايج نشان داد که تکنولوژی چندرسانهای به
ايجاد ديدگاه بهتر دانشجويان دربارة مفاهیم علمی و نگرش
مثبت آنها به يادگیری کمک میکند و عواملی چون
جنسیت ،کالسهای مجهز به کامپیوتر و استفاده از کامپیوتر
تأثیر معنیداری بر نگرش دانشجويان به فناوری اطالعات و
ارتباطات دارد؛ همچنین اين فناوری درک دانشجويان دربارة
مفاهیم علمی و مهارتهای فکری آنها را باال میبردLiaw .
) )2002در پژوهشی با عنوان استفاده از اينترنت برای درک
کامپیوتر و شبکة جهانگستر ( )wwwبه اين مسئله پرداخته
است .نتايج اين مطالعه نشان داد دانشجويانی که مهارت
بیشتری در زمینة کامپیوتر دارند نگرششان به کامپیوتر و
فناوریهای مبتنی بر وب مثبتتر است)2004( Heysung .
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در تحقیق خود دربارة فناوری اطالعات و ارتباطات نتیجه
گرفت که نوع نگرش به فناوری اطالعات و ارتباطات رابطة
معنیداری با استفاده از اين فناوری دارد .عالوه بر اين ،مهارت
افراد و شرايط محیطی در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
مؤثر است )2004( Yaghoubi .در تحقیق خود بیان کرد که
پاسخگويان نگرش مثبتی به اينترنت دارند و رابطة مثبت و
معنیداری بین استفاده از اينترنت و خصوصیاتی از قبیل سن
و مهارت رايانهای برقرار است )2009( Korani & et al .در
پژوهشی به بررسی نگرش دانشجويان نسبت به فناوری
اطالعات و ارتباطات در شغل کشاورزی پرداختهاست.
يافتههای تحقیق نشان داد که نگرش دانشجويان نسبت به
اين فناوری مثبت است و مهارت دانشجويان ،استفادة آنها از
اينترنت و تسلط به زبان انگلیسی در نگرش آنها مؤثر بوده
است.
 )2007( Tellaدر مطالعهای به بررسی استفادة
دانشجويان از اينترنت و کاربرد آن بر عملکرد تحصیلی آنان
در دانشگاه بوتسوانا پرداخت .نتايج نشان داد که اکثر
پاسخدهندگان ( 00درصد)  5-1ساعت در هفته به اينترنت
دسترسی دارند 33 ،درصد از پاسخدهندگان بین 26-0
ساعت در هفته و  6/7درصد از آنها بین  25-21ساعت در
هفته به اينترنت دسترسی دارند .در هر حال ،بیشتر
پاسخدهندگان از اينترنت برای بهدستآوردن اطالعات
استفاده میکنند .اين نتايج همچنین ثابت میکند که
اينترنت به طور معنیداری به عملکرد تحصیلی مخاطبان
کمک میکند )2004( Luambano & Nawe .به بررسی
وضعیت استفادة دانشجويان از اينترنت در دانشگاه دارالسالم
تانزانیا پرداختند .يافتههای اين پژوهش نشان داد 30/2
درصد پاسخدهندگان از اينترنت استفاده میکردند .بیشترين
استفادة دانشجويان از اينترنت به منظور ارتباط و پست
الکترونیکی ،جستوجو در صفحات وب ،دستیابی به مجالت
برخط و دريافت نرمافزارهای آموزشی بودهاست.
 )2001( Limدر پژوهشی نتیجه گرفتهاست که تفاوت
معنیداری بین نگرش دانشجويان به استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات بر اساس جنسیت و مقطع تحصیلی آنها
وجود ندارد )1991( Dille & Mezack .نیز در پژوهشی
نتیجه گرفتهاست که بین نگرش دانشجويان پسر و دختر
نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات تفاوت معنیداری
مشاهده نمیشود؛ همچنین  )2002( Abpeymaبیان
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کردهاست که بین نگرش دانشجويان تحصیالت تکمیلی پسر
و دختر به اينترنت تفاوت معنیداری وجود ندارد.
اهمیت و گسترة ادبیات بررسیشده در فوق بیانگر آن
است که همزمان با تحوالت نوين در فناوریهای آموزشی،
گرايشی در سطح جهانی در جهت تعمیم و کاربرد اين
تحوالت در زمینههای تدريس و يادگیری به وجود آمدهاست.
نظر به اينکه حوزة آموزش کشاورزی بنا به ويژگیهای خود
در شرايط کنونی کشور نیاز مبرمی به بهرهگیری از
دستاوردهای فناوریهای جديد با روشهای موجود دارد ،بايد
از رويکرد و نگرش فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی در
تدوين استراتژیهای خود استفاده کند تا بتواند با اثربخشی
بیشتر در روشهای آموزشی يادگیری معنیدار و فعالی را
سبب شود و در نتیجه کیفیت آموزشی را توسعه دهد .از آنجا
که يادگیرنده از مهمترين رکنهای آموزش است ،جا دارد تا
نگرش آنها در مورد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
در آموزش کشاورزی بررسی و عوامل مؤثر بر نگرش آنها
شناخته شود .در اين راستا ،تحقیق حاضر با هدف کلی
بررسی نگرش دانشجويان تحصیالت تکمیلی پرديس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر آموزش عالی کشاورزی به
انجام رسیدهاست .شايان توضیح است که منظور از فناوری
اطالعات و ارتباطات در اين مقاله بهکارگیری اينترنت و
کامپیوتر است .برای دستیابی به هدف کلی فوق اهداف
اختصاصی زير در نظر گرفته شدهاست:
 شناخت ويژگیهای فردی و تکنولوژيکی دانشجويان؛ شناخت میزان استفادة دانشجويان از فناوری اطالعات وارتباطات؛
 شناخت میزان مهارت فناوری اطالعات و ارتباطاتدانشجويان؛
 سنجش نگرش دانشجويان به استفاده از فناوریاطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورزی؛
 بررسی میزان تأثیر هريک از عوامل تأثیرگذار بر نگرشدانشجويان کشاورزی در زمینة استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش کشاورزی.
مواد و روشها
تحقیق حاضر به روش پیمايشی از نوع توصیفی -همبستگی
صورت گرفتهاست .جامعة آماری تحقیق حاضر شامل همة
دانشجويان تحصیالت تکمیلی پرديس کشاورزی و منابع
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طبیعی دانشگاه تهران ( 1056نفر) است که برای انجام تحقیق
به روش نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول
مورگان تعداد  323نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار
اصلی جمعآوری اطالعات پرسشنامه بود و دادهها با استفاده از
نرمافزار  SPSS17توصیف و تجزيهوتحلیل شدند .برای
اندازهگیری متغیرهای تحقیق چهار بخش در پرسشنامه آورده
شدهاست که عبارتند از :ويژگیهای فردی و تکنولوژيکی،
میزان استفاده از  ،ICTمیزان مهارت  ICTو نگرش دانشجويان
به استفاده از  ICTدر آموزش کشاورزی .گويههای استفاده
دانشجويان از  ICTبر اساس تحقیقات،)2009( Mahmood
(Luambano & ،)2007

Tella،)2007( Lei & Zho
 )2004( Naweو مهارت  ICTدانشجويان بر اساس تحقیقات
Godoy Rodriguez ،)2000( Hakkarainen & et al

()2009( Korani & et al ،)2009(Mohamadi ،)2006

جمعآوری گرديد و برای تدوين گويههای نگرش دانشجويان
دربارة استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
کشاورزی ،پس از بررسی تحقیقات ،)2010( Kubiatko
،)2008( Fancovicova & Prokop ،)2009( Mahmood
Rouet ،)2004( Whitmire ،)2008( Yang ،)2008( Su
( )2003و  ،)2002(Yun Yu & Ju Jessy Yuدوازده گوية
مثبت و منفی گردآوری و نگرش مخاطبان در خصوص اين
گويهها بر اساس طیف پنج طبقهای لیکرت (=1کامالً مخالفم
تا =5کامالً موافقم) اندازهگیری شد؛ سپس با حاصل جمع
پاسخهای دادهشده به گويهها نمرة نگرش دانشجويان به
استفاده از  ICTدر آموزش کشاورزی به دست آمد که به
عنوان متغیر وابسته در تحلیلهای تحقیق استفاده شدهاست.
روايی محتوايی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان حیطة
علوم فناوری اطالعات و ترويج و آموزش کشاورزی بررسی و
کسب شد و برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامه ،آزمون
راهنما از طريق تکمیل  25پرسشنامه به وسیلة دانشجويان
تحصیالت تکمیلی پرديس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران به عمل آمد و برای هر بخش از پرسشنامه بهطور مجزا
ضريب آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار آن برای استفاده از
 ،)6/72( ICTمهارت  )6/38( ICTو برای بخش نگرش

( )6/70برآورد شد .روشهای آماری مورد استفاده در اين
تحقیق شامل آزمونهای همبستگی پیرسون t ،و تحلیل
رگرسیون چندمتغیرة خطی است.
نتايج و بحث
ويژگیهاي فردي و تکنولوژيکی دانشجويان

بر اساس نتايج بهدستآمده از تحقیق ،از مجموع 323
دانشجوی مورد مطالعه  153نفر (80/0درصد) پسر و 175
نفر ( 53/8درصد) دختر بودند که میانگین سن آنها 20
سال ،حداقل سن  22و حداکثر  86سال بود .از نظر مقطع
تحصیلی 230 ،نفر ( 72درصد) از پاسخگويان در مقطع
کارشناسی ارشد و  22نفر ( 23درصد) در مقطع دکتری قرار
داشتند .از نظر رشتة تحصیلی ،در رشتههای آبیاری و آبادی
 23نفر ( 3/5درصد) ،خاکشناسی 23نفر ( 7درصد) ،اقتصاد
کشاورزی  13نفر ( 5/5درصد) ،ترويج و آموزش کشاورزی 31
نفر ( 2/5درصد) ،باغبانی  20نفر ( 7/2درصد) ،گیاهپزشکی
 13نفر ( 5/5درصد) ،زراعت و اصالح نباتات  30نفر (11
درصد) ،علوم دامی  20نفر ( 7/2درصد) ،احیای مناطق
خشک و کوهستانی  20نفر ( 7/2درصد) ،جنگلداری و اقتصاد
جنگل  10نفر ( 8/2درصد) ،چوبشناسی و صنايع چوب 10
نفر ( 8/2درصد) ،شیالت و محیط زيست  31نفر (2/5
درصد) ،علوم و صنايع غذايی  13نفر ( 5/5درصد) و
ماشینهای کشاورزی  15نفر ( 8/0درصد) قرار دارند .در
زمینة میزان استفادة دانشجويان از کامپیوتر و اينترنت نتايج
بهدستآمده بیانگر آن است که میانگین ساعتهای استفادة
دانشجويان از کامپیوتر در هفته  31/1ساعت و میانگین
ساعتهای استفادة آنها از اينترنت در هفته  26/7ساعت
بودهاست؛ همچنین طبق نتايج بهدستآمده از مکان
دسترسی دانشجويان به کامپیوتر و اينترنت  06نفر (13/3
درصد) در گروه آموزشی 76 ،نفر ( 21/3درصد) در منزل و
 123نفر ( 06/8درصد) در هر دو مکان به کامپیوتر و اينترنت
دسترسی داشتند .برخی از ويژگیهای فردی و تکنولوژيکی
دانشجويان در جدول ( )1آمدهاست.

هاشمی و حجازي :بررسی نگرش دانشجويان تحصيالت تکميلی پرديس کشاورزي و...
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جدول .1توزيع فراوانی ويژگیهاي فردي و تکنولوژيکی دانشجويان

جنسیت

سن

مقطع تحصیلی

رشتة تحصیلی

میزان استفاده از رايانه

میزان استفاده از
اينترنت

متغير

فراوانی

درصد

پسر
دختر
کمتر از  28سال
بین  25-35سال
بیشتر از  30سال
کارشناسی ارشد
دکتری
آبیاری
خاکشناسی
اقتصاد کشاورزی
ترويج و آموزش کشاورزی
باغبانی
گیاهپزشکی
زراعت و اصالح نباتات
علوم دامی
احیای مناطق خشک
جنگل
چوبشناسی
شیالت و محیط زيست
صنايع غذايی
ماشینهای کشاورزی
کمتر از  26ساعت در هفته
بین  21-86ساعت در هفته
بین  81-06ساعت در هفته
بیشتر از  06ساعت در هفته
کمتر از  26ساعت در هفته
بین  21-86ساعت در هفته
بین  81-06ساعت در هفته
بیشتر از  06ساعت در هفته

153
175
160
213
8
230
22
23
23
13
31
20
13
30
20
20
10
10
31
13
15
135
123
82
23
222
70
21
2

80/0
53/8
32/3
00/5
1/2
72
23
3/5
7
5/5
2/5
7/2
5/5
11
7/2
7/2
8/2
8/2
2/5
5/5
8/0
81/2
32
12/3
7
07/7
23/2
0/8
2/7

ميزان استفادة دانشجويان از فناوري اطالعات و ارتباطات

نتايج بهدستآمده از تحقیق در ارتباط با میزان استفادة
دانشجويان از  ICTدر جدول ( )2حاکی از آن است که
گويههای تهیة پاورپوينت برای ارائة مطالب در کالس درس با

نما

دختر

بین  25-35سال

کارشناسی ارشد

زراعت و اصالح نباتات

کمتر از  26ساعت در هفته

کمتر از  26ساعت در هفته

ضريب میانگین  ،8/202استفاده از سايتها و نرمافزارهای
ويژة رشتة تخصصی با میانگین  3/022و استفاده از منابع
کتابخانهای و مجلههای علمی برخط با میانگین  3/857در
رتبههای اول تا سوم قرار دارند.
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جدول .1توزيع فراوانی ميزان استفادة دانشجويان از ICT

ميانگين رتبهاي*

ميزان استفاده

تهیة پاورپوينت برای ارائة مطالب در کالس درس
استفاده از سايتها و نرمافزارهای ويژة رشتة تخصصی
استفاده از منابع کتابخانهای و مجلههای علمی برخط
استفاده از پست الکترونیکی برای رفع مشکالت درسی
استفاده از امکانات پژوهشی -آماری آنالين
شرکت در کنفرانسها يا سمینارهای الکترونیکی مرتبط با رشته
تهیة وبالگ يا وبسايت برای انتشار موضوعهای مورد عالقه
مکالمة مجازی و ارتباط زندة صوتی يا تصويری در اينترنت
بحث با دوستان با استفاده از News group
 دامنة میانگین طیف لیکرت :6( :هیچ

8/202
3/022
3/857
2/200
2/570
2/182
1/305
1/318
1/082

اولويت

1
2
3
8
5
0
7
3
2

 :5خیلی زياد)

ميزان مهارت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشجويان
نتايج بهدستآمده از پژوهش در مورد میزان مهارت ICT

دانشجويان حاکی از آن است که گويههای ذخیره و
کپیکردن فايل با میانگین  ،12/23تايپ متون به وسیلة

نرمافزارهای واژهپرداز مانند  Wordبا میانگین  12/11و
دريافت و ارسال نامه از طريق پست الکترونیک ( )Emailبا
میانگین  13/32در رتبههای اول تا سوم قرار دارند (جدول.)3

جدول .9توزيع فراوانی مهارت  ICTدانشجويان

مهارت

ذخیره و کپیکردن فايل
تايپ متون به وسیلة نرمافزارهای واژهپرداز مانند Word
دريافت و ارسال نامه از طريق پست الکترونیک ()Email
تهیة اساليد رايانهای مانند استفاده از Power Point
جستوجو در سايتهای تخصصی مرتبط با رشتة خود
استفاده از صفحة گسترده ()Excel
رفع اشکاالت نرمافزاری
استفاده از نرمافزارهای گرافیکی ()Photo shop
ايجاد بانک اطالعاتی ()Access
رفع اشکاالت سختافزاری

ميانگين*

اولويت

12/23
12/11
13/32
13/22
10/26
15/23
11/63
16/65
2/38
7/25

1
2
3
8
5
0
7
3
2
16

 دامنة میانگین 6 :تا 26
نگرش دانشجويان نسبت به فناوري اطالعات و ارتباطات در
آموزش کشاورزي

برای سنجش نگرش دانشجويان به  ICTدر آموزش کشاورزی
از  12گويه در غالب طیف پنج طبقهای لیکرت استفاده شد.
در بین گويههای مورد بررسی بر اساس میزان ضريب
تغییرات ،دانشجويان نسبت به گوية «استفاده از  ICTباعث
دستیابی سريع و آسان به اطالعات به روز میشود» با ضريب

تغییرات 6/137بیشترين موافقت را داشتند و پس از آن با
گويههای «استفاده از  ICTباعث افزايش انگیزه و رغبت
دانشجويان به انجام فعالیت های پژوهشی میشود» با ضريب
تغییرات  6/128و «به دلیل امکان انتخاب زمان و مکان
يادگیری توسط فراگیر به روش  ،ICTفراگیری مطالب
امکانپذيرتر است» با ضريب تغییرات  6/216در اولويتهای
بعدی قرار داشتند .همچنین طبق نتايج بهدستآمده گويه

هاشمی و حجازي :بررسی نگرش دانشجويان تحصيالت تکميلی پرديس کشاورزي و...

«بهکارگیری  ،ICTدر آموزش کشاورزی امکانپذير
نمیباشد» در اولويت چهارم قرار داشت به طوری که نیمی از
دانشجويان کامالً مخالف اين عقیده بودند (جدول .)8نتايج
تحقیقات  )2004( Whitmireو  )2003( Rouetنشان داده
است که دانشجويان از فناوری اطالعات و ارتباطات برای
بهدستآوردن اطالعات جديد و بهروز استفاده میکنند؛
بنابراين فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به افزايش انگیزه و
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عالقة فراگیران برای يادگیری مطالب جديد میشود .در
نتیجه ،میتوان گفت يک فرايند ياددهی -يادگیری اثربخش
بايد اشتیاق ذهنی دانشجو را برانگیزد و عالقه و انگیزة آنها
را برای يادگیری با هدف سوقدادن آنها از نقش منفعل
گیرندة اطالعات به نقش فعال تولیدکنندة دانش در پی
داشتهباشد.

جدول .4نگرش دانشجويان به استفاده از  ICTدر آموزش کشاورزي

اولويت

نگرش دانشجويان

ميانگين رتبهاي*

انحراف معيار

ضريب تغييرات

1
2

استفاده از  ICTباعث دستیابی سريع و آسان به اطالعات بهروز میشود
استفاده از  ICTباعث افزايش انگیزه و رغبت دانشجويان به انجام
فعالیتهای پژوهشی میشود

8/108
8/112

6/736
6/360

6/137
6/128

به دلیل امکان انتخاب زمان و مکان يادگیری از سوی فراگیر به روش
3
 ICTفراگیری مطالب امکانپذيرتر است
بهکارگیری  ICTدر آموزش کشاورزی امکانپذير نیست
8
 ICTمانع از دسترسی بهتر دانشجويان به اساتید میشود
5
کار با  ICTباعث افزايش رضايت خاطر دانشجويان کشاورزی میشود
0
آموزش مبتنی بر  ICTنمیتواند جانشین مناسبی برای معلم ،تعامالت
7
انسانی و عاطفی و ارتباط چهرهبهچهره در کالس شود
بايد بهکارگیری فناوریهای نوين اطالعاتی برای دانشجويان
3
کشاورزی اجباری شود
استفاده از  ICTبه افزايش انگیزة دانشجويان برای يادگیری دروس
2
دانشگاهی کمک میکند
ارائة آموزش مبتنی بر  ICTتجارب يادگیری مؤثرتری را نسبت به کالس
16
سنتی در آموزش کشاورزی ايجاد میکند
استفاده از  ICTباعث اتالف وقت و هزينة آموزش میشود
11
استفاده از  ICTباعث افزايش مهارتهای فکری و حل مسائل
12
دانشجويان میشود
 دامنة میانگین :طیف لیکرت ( :1کامالً مخالف  :5کامالً موافق)

8/632

6/358

6/216

8/202
8/123
3/703
3/703

6/218
6/322
6/335
6/380

6/218
6/210
6/221
6/223

3/231

6/251

6/233

3/086

6/228

6/252

3/761

6/222

6/207

3/533
3/022

1/658
1/120

6/227
6/316

برای سطحبندی نگرش دانشجويان دربارة استفاده از
 ICTدر آموزش کشاورزی مجموع گويههای مربوط به
سنجش نگرش دانشجويان جمع زدهشد و با توجه به اينکه
دامنة نمرهها بین  10تا  55بود ،اين مقدار تقسیم بر سه شد
و به سه دسته نگرش نامساعد يا منفی (کمتر از  ،)26خنثی
( )26-33و مساعد يا مثبت (بیشتر از  )33تقسیمبندی شد.

نتايج حاصل نشان داد حدود  26درصد ( )37/5دانشجويان
نگرش مساعد (مثبت) داشتند (جدول .)5تحقیقات Yang
( )2009( Korani & et al ،)2008و)2004( Yaghoubi
در اين زمینه نشان دادهاند که نگرش دانشجويان به فناوری
اطالعات و ارتباطات مثبت بودهاست.
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جدول .1توزيع فراوانی دانشجويان بر اساس نوع نگرش به  ICTدر آموزش کشاورزي

نگرش دانشجويان

فراوانی

درصد

1
86
237
323

6/3
12/2
37/5
166

نامساعد يا منفی (کمتر از )26
خنثی ()26-33
مساعد يا مثبت (بیشتر از )33
جمع کل
رابطة بين نگرش دانشجويان به استفاده از فناوري اطالعات
و ارتباطات و متغيرهاي مستقل

به منظور بررسی رابطة بین متغیرهای مستقل و وابستة
تحقیق (نگرش دانشجويان به فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش کشاورزی) از ضريب همبستگی استفاده شد .نتايج
حاصل از همبستگی نشان داد که بین نگرش دانشجويان به

فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورزی و
متغیرهای سن ،میزان استفادة دانشجويان از  ،ICTمیزان
مهارت  ICTدانشجويان ،متوسط ساعتهای استفاده از رايانه
و متوسط ساعتهای استفاده از اينترنت در سطح  6/61و با
متغیرهای فعالیتهای پژوهشی و معدل در سطح 6/65رابطة
مثبت و معنیداری وجود دارد (جدول.)0

جدول .4رابطة بين نگرش دانشجويان به استفاده از  ICTو متغيرهاي مستقل

متغيرهاي مستقل

مقياس

سن
میزان استفادة دانشجويان از ICT
میزان مهارت  ICTدانشجويان
فعالیتهای پژوهشی
معدل
متوسط ساعتهای استفاده از رايانه
متوسط ساعتهای استفاده از اينترنت

نسبتی
نسبتی
نسبتی
نسبتی
نسبتی
نسبتی
نسبتی

* معنیداری در سطح /65

ضريب همبستگی
**

6/153
**6/275
**6/132
*6/135
*6/130
**6/150
**6/135

**6معنیداری در سطح 6/61

مقايسة نگرش دانشجويان در مورد فناوري اطالعات و
ارتباطات در آموزش کشاورزي بر اساس جنسيت و مقطع
تحصيلی

مقايسة میانگین بین دو گروه دانشجويان دختر و پسر و
همچنین مقايسة میانگین بین دو مقطع تحصیلی کارشناسی
ارشد و دکتری بر اساس نگرش دانشجويان به استفاده از
 ICTدر آموزش کشاورزی با استفاده از آزمون  tانجام گرفت.

نتايج آن در جدول  7نشان داد که بین دانشجويان دختر و
پسر و بین دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری از لحاظ
نگرش به استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
کشاورزی تفاوت معنیداری وجود ندارد .محققان ديگری از
جمله  )1991( Dille & Mezack ،)2001( Limو
 )2002(Abpeymaبه نتیجهای مشابه با اين يافته از تحقیق
دست يافتهاند.

جدول .1نتايج آزمون  tبراي مقايسة ميانگينهاي دو گروه بر اساس نگرش دانشجويان

متغير گروهبندي

جنسیت
مقطع تحصیلی

سطح

ميانگين

انحراف معيار

مرد
زن
کارشناسی ارشد
دکتری

87/132
80/318
80/832
87/807

5/133
5/036
5/532
5/182

مقدار t

سطح معنیداري

1/857

6/323

1/552

6/583
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عوامل تأثيرگذار بر نگرش دانشجويان دربارة استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورزي

برای بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش دانشجويان در مورد
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورزی
متغیرهای مستقل و وابستة تحقیق وارد مدل رگرسیونی گام
بهگام شدند .نتايج بهدستآمده در جدول  3نشان میدهد که
در اولین گام متغیر میزان استفادة دانشجويان از  ICTوارد
معادله شدهاست .مقدار ضريب همبستگی چندگانه ( )Rبرابر
 6/026و ضريب تعیین برابر با  6/335به دست آمد؛ يعنی
 33/5درصد تغییرات متغیر وابستة نگرش استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورزی را اين متغیر به
تنهايی تبیین میکند.
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در گام دوم ،متغیر میزان مهارت  ICTدانشجويان وارد
معادله شد .اين متغیر ضريب همبستگی چندگانه را به
 6/028و ضريب تعیین را به  6/832افزايش داد .در واقع ،اين
متغیر بهتنهايی  2/7درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین
میسازد .در گام سوم ،متغیر متوسط ساعتهای استفاده از
رايانه بررسی شد .اين متغیر ضريب همبستگی چندگانه را به
 6/728و مقدار ضريب تعیین را تا  6/528افزايش داد؛
بنابراين اين متغیر بهتنهايی  8/2درصد تغییرات متغیر وابسته
را تبیین میکند .در گام آخر ،متغیر سن وارد معادله شد .اين
متغیر ضريب همبستگی چندگانه را به  6/738و ضريب
تعیین را به  6/532افزايش داد .در واقع ،اين متغیر بهتنهايی
 1/5درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین میسازد.

جدول .1ضرايب تعيين متغيرهاي تأثيرگذار در نگرش دانشجويان به استفاده از  ICTدر آموزش کشاورزي

گام

متغير

ضريب همبستگیR

ضريب تعيينR2

ضريب تعيين تعديلشدة R2ad

اول
دوم
سوم

میزان استفادة دانشجويان از ICT

6/026
6/028
6/728

6/335
6/832
6/528

6/333
6/872
6/526

6/738

6/532

6/533

چهارم

میزان مهارت  ICTدانشجويان
متوسط ساعتهای استفاده از
رايانه
سن

در واقع ،اين چهار متغیر  58درصد ( )53/2تغییرات
متغیر وابستة نگرش دانشجويان به استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در آموزش کشاورزی را تبیین میکنند.
با توجه به توضیحات ارائهشده در باال و نتايج جدول ،2
معادلة خطی حاصل از رگرسیون به قرار زير است:
Y=25/275+6/313X1+6/630X2+6/658X3+6/252X8

 =X1میزان استفادة دانشجويان از فناوری اطالعات و
ارتباطات
 =X2میزان مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشجويان
 =X3متوسط ساعتهای استفاده از رايانه
 =X8سن

 =Yنگرش دانشجويان به استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش کشاورزی
جدول .3ميزان تأثير متغيرهاي تأثيرگذار در نگرش دانشجويان به استفاده از  ICTدر آموزش کشاورزي
مقدارt

سطح معنیداري

متغير

ضريب غيراستاندارد B

ضريب استانداردشدة Beta

6/666
6/666
6/666
6/666

ضريب ثابت()b0
میزان استفادة دانشجويان از ICT
میزان مهارت  ICTدانشجويان
متوسطساعتهای استفاده
از رايانه
سن

25/275
6/313
6/630
6/658

6/382
6/206
6/215

12/323
7/858
5/850
8/736

6/662

6/252

6/135

3/177
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براساس نتايج حاصل از ضرايب  Betaمشاهده میشود که
متغیر میزان استفادة دانشجويان از  ICTبا مقدار 6/382
بیش از ساير متغیرها بر نگرش دانشجويان به استفاده از ICT
در آموزش کشاورزی تأثیر میگذارد .نتايج تحقیقات Su
( )2002( Liaw ،)2009( Korani & et al ،)2008و
 )2004( Heysungاستفاده از فناوری  ICTو مهارت
دانشجويان را بر نگرش آنها به فناوری اطالعات و ارتباطات
مؤثر دانستهاست.
نتيجهگيري و پيشنهادها
پیشرفتهای اخیر در صنعت رايانه و اطالعرسانی ،ورود و ظهور
شبکههای اطالعرسانی محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی و
بهويژه اينترنت ،چندرسانهایها و فناوریهای ارتباطی ابزارها و
روشهای جديدی را پیش روی طراحان ،برنامهريزان و مديران
و مجريان برنامههای آموزشی قرار دادهاست .به اين ترتیب،
شیوههای يادگیری مبتنی بر فناوریهای نوين اطالعاتی و
ارتباطی با ايجاد تغییرات بنیادين در مفاهیم آموزش سنتی
توانسته است بسیاری از ناکارآمدیهای نظامهای آموزشی را
رفع کند و دگرگونیهای اساسی در آموزش و يادگیری به
وجود آورد ،به گونهای که با ارائة فراوان اطالعات تصور
دانشجويان از جهان را دگرگون میسازد .توزيع وسیع و
دسترسی آسان به اطالعات رابطة بین استادان و دانشجويان را
تغییر داده و انعطافپذيری ابعاد فضا و زمان و حیات آموزشی
بشر را دگرگون ساخته است .تمام اين تغییرات گواه اين امر
هستند که فناوری اطالعات و ارتباطات بهتدريج به عنصری
ضروری برای اصالحات آموزشی و نوآوریهای جامعة کنونی
بدل شده است و نظام آموزشی ما را به عصر آموزش
الکترونیکی نزديک میکند؛ بنابراين بر اساس نتايج حاصل از
تحقیق پیشنهادهايی به شرح زير بیان میشود:
 از آنجا که استفادة دانشجويان از  ICTتأثیرگذارترينعامل بر نگرش دانشجويان به فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش کشاورزی است ،بايد تجهیز هرچه بیشتر و بهتر
سايتهای کامپیوتری در گروههای آموزشی و خوابگاههای
دانشجويی ،تجهیز تمام يا بعضی از کالسهای هر دانشکده به
اينترنت ،ايجاد کالسهای آزمايشگاهی مجهز به کامپیوتر و
اينترنت برای آشنايی با کارهای مرتبط با کشاورزی و
فراهمآوردن شرايط و زيرساختهای الزم برای استفادة
دانشجويان از امکانات  ICTرا در نظر داشت؛

 -از آنجا که رابطة مثبت و معنیداری بین مهارت ICT

دانشجويان و نگرش آنها به استفاده از  ICTدر آموزش
کشاورزی وجود دارد ،پیشنهاد میشود با تشکیل دورهها،
کارگاهها و کالسهای آموزشی زمینه را برای ايجاد
مهارتهايی در زمینة  ICTفراهم کرد؛ زيرا آنها بايد توانايی
الزم برای استفاده از فناوریهای نوين اطالعاتی و ارتباطی در
موقعیتهای شغلی آتی را داشتهباشند؛
 از آنجا که ساعتهای استفادة دانشجويان از اينترنت ورايانه با نگرش آنها به فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش کشاورزی رابطة مثبت و معنیداری دارد ،پیشنهاد
میشود با تأمین تعداد رايانة متناسب با تعداد دانشجو
امکانات را برای دسترسی آسان و راحت دانشجويان به اين
فناوریها فراهم کرد؛
 پیشنهاد میشود در زمینههای فنی از جمله ايجادشبکه با پهنای باند کافی ،قطع و وصل نشدن شبکه ،اينترنت
پرسرعت و غیره برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
توجه الزم را مبذول و با سرمايهگذاری کافی اشکاالت فنی را
برطرف کرد؛
 با توجه به گسترش روزافزون فناوریهای نويناطالعاتی و ارتباطی و نگرش مثبت دانشجويان به اين
فناوری ،پیشنهاد میشود بخشی از آموزش با استفاده از
اينترنت و کامپیوتر انجام شود که برای اين کار ابتدا استفاده
از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش برای برخی از
دروس مطرح میشود تا پس از آشناکردن آموزشدهندگان و
دانشجويان با اين شیوه و رفع نواقص و کسب تجربة کافی در
اين زمینه ،به عنوان يک شیوة آموزشی به کار گرفته شود؛
 با توجه به اينکه اين تحقیق به بررسی نگرش دانشجويانتحصیالت تکمیلی پرداختهاست و نظر بر اينکه میتوان با انجام
تحقیقاتی که به بررسی نگرش افراد در اين زمینه پرداختهاست
شرايط را برای پیشروی آموزش کشاورزی به سمت آموزش
الکترونیکی فراهم کرد ،پیشنهاد میشود مطالعهای در خصوص
نگرش استادان و مديران گروههای پرديس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران به استفاده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش کشاورزی نیز صورت گیرد تا بتوان از
نتايج حاصل در جهت شناخت کاستیهای موجود و
برنامهريزی بهینه در اين زمینه استفاده کرد؛ همچنین پیشنهاد
میشود به بررسی نقش زيرساختهای آموزشی ،از جمله
امکانات سختافزاری در بهکارگیری فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش کشاورزی ،تحقیقاتی نیز صورت گیرد.
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