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عامل های تأثیرگذار بر پذیرش فناوری اطالعات توسط دانشجویان كشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند  

بهمن خسروی پور1،  سهیال پورجاوید2

1- دانشیار ترویج و آموزش كشاورزی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
2-دانشجوی دكتری آموزش كشاورزی دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده
اگرچه فناوری های اطالعات دارای قابلیت الزم برای بهبود روش های آموزشی  هستند، اما پذیرش آن در دانشگاه ها بسیار 
توسط  اطالعات  فناوری  پذیرش  بر  تأثیرگذار  های  عامل  بررسی  كلی  هدف  با  ارتباطی  علی-  تحقیق  این  است.  بوده  ناچیز 
دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش را 318 تن از دانشجویان 
گرایش  بر  متناسب)بنا  انتساب  پایه  بر  آنان  از  تن   175 كه  دادند  تشكیل  نهاوند  نور  پیام  دانشگاه  طبیعی  منابع  و  كشاورزی 
دانشجویان(، به عنوان حجم نمونه تعیین و نمونه  ها با روش نمونه-گیری تصادفی  طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده 
پایایی  برآورد  و  شد  تأیید  متخصصان  گروه  توسط  نامه،  پرسش  محتوایی  و  ظاهری  روایی  شدند.  گردآوری  نامه  پرسش  از 
پرسشنامه نیز با محاسبه ی آلفای ترتیبی تأمین شد)α =0/86(. بنا بر یافته ها، دانشجویان كشاورزی نگرش متوسطی نسبت 
به پذیرش فناوری اطالعات داشتند. تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS نشان داد كه متغیر نگرش دانشجویان نسبت 
به استفاده از فناوری اطالعات )β=0/56(، بیش ترین تأثیر را بر پذیرش فناوری اطالعات توسط آنان داشته است. پس از آن 
 ،)β=0/46( شركت در كالس ها و دوره های آموزشی ،)β=0/53( نیز به ترتیب، متغیرهایی چون تجربه ی كار با اینترنت و رایانه
برداشت ذهنی دانشجویان از آسانی استفاده )β=0/39(، برداشت ذهنی از سودمند  بودن )β=0/28( و میزان تسلط دانشجویان 
به زبان انگلیسی )β=0/20(، بیش ترین تأثیر را بر پذیرش فناوری اطالعات توسط آنان داشته است. از این رو، پیشنهاد می 
شود با ارتقای دانش و تجربه ی به كار گیری رایانه  و دیگر فناوری های اطالعاتی در دانشجویان از طریق مشاركت آنان در كالس 

ها و دوره های آموزش رایانه ای، شرایط الزم برای رشد نگرش  مثبت  و استفاده بیشتر از فناوری اطالعات فراهم شود. 
نمایه واژگان: فناوری اطالعات و ارتباطات، دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی، پذیرش فناوری اطالعات و ارتباطات.
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مقدمه
تعلیـم و تربیـت ماننـد بسـیاری از نظـام هـای پیـش رفتـه، 
فنـاوری  ظرفیـت  و  تـوان  ی  همـه  از  كـه  اسـت  تـالش  در 
اطالعـات و ارتباطـات در جهـت پیش برد و ارتقـای نظام های 
آموزشـی بهـره بگیـرد. در این راسـتا نزدیک بـه دو دهه میزان 
بهـره منـدی و رشـد ایـن فنـاوری در نظـام هـای آموزشـی بـا 
شـاخص هـای كّمـی و سـخت افـزاری، ماننـد نسـبت رایانه ها 
بـه فراگیـران، زیرسـاخت هـا، میـزان دسترسـی بـه رایانـه  و 
اینترنـت و ماننـد آن هـا مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار گرفتـه 
اند. اما پژوهش های چند سـال اخیر در كشـورهای پیشـرفته 
و برخـوردار نشـان می-دهنـد كـه رشـد ایـن شـاخص هـا بـه 
تنهایـی بیانگـر بهـره گیری مطلـوب از ایـن فناوری نیسـت، از 
ایـن رو در كنـار آن بایـد بـه محتـوای الكترونیكـی، نـوع بهـره 
بـرداری، نسـبت ایـن فنـاوری بـا برنامه ی درسـی و مهـم تر از 
همـه میـزان پذیـرش ایـن فنـاوری هـا توسـط فراگیـران توجه 

جـدی نشـان داد )كفـاش،1390(.  
سـودمندی هـای پر شـمار اینترنـت در زمینـه ی پژوهش، 
آموزش و ارتباطات، دانشـگاه ها و مؤسسـه های آموزش عالی 
را ترغیـب نمـوده تا زمینه ی دسترسـی به این شـبكه عظیم را 
بـرای فراگیـران خـود فراهم سـازند و نسـبت به اسـتفاده از آن 
اقـدام كننـد. دسترسـی بـه منبع هـای اطالعاتـی و یافته های 
علمـی، اشـتراک دانـش، ارتبـاط هـای علمـی بیـن محققان و 
پژوهشـگران، آمـوزش از راه دور، دسـت رسـی بـه كتابخانـه 
هـای مجـازی و مـواردی دیگـر از طریـق اینترنت سـبب شـده 
اسـت كـه ایـن شـبكه بیـش از آنچـه در آغـاز تصـور مـی رفـت، 
اهمیـت یابـد. ایـن در حالـی اسـت كـه محدودیـت هـای مالی 
بـه  دسترسـی  زمـان  و  مـكان  در  محدودیـت  هـا،  دانشـگاه 
تنگناهـای  و  فیزیكـی  كتابخانـه هـای  مجموعـه هـای چاپـی 
دیگـر بـه اولویـت اسـتفاده از اینترنـت بـه عنـوان آسـان تریـن 
ابـزار دسترسـی بـه منابـع و فهرسـت كتابخانه های سـنتی نیز 

بـا ایـن ابـزار امـكان پذیر اسـت )جعفـری و دیانـی،1390(.
اسـتفاده از رایانـه هـا، نـرم افزارهـا و خـط هـای ارتباطـی 
بسـیار پیـش رفتـه روز بـه روز در حـال توسـعه انـد امـا، كاربرد 
آن در رونـد آمـوزش و بـه عنـوان ابـزار آموزشـی آن گونـه كـه 
بایـد مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت. تـا جایـی كـه هنـوز بـه 
یادگیـری،  و رونـد  كافـی روی نظریـه هـای آموزشـی  میـزان 

)نیكنامـی،1384(. اسـت  نشـده  تـالش 

گسـترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات سـبب تغییـر در 
یادگیـری هـا شـده اسـت. اختـراع رایانـه و اینترنـت، نـه تنهـا 
سـرعت انتقـال دانـش را باال بـرده، بلكه روش انتقـال دانش را 
نیـز از فـردی به فـرد دیگر تغییر داده اسـت. اینترنت و همه ی 
روش هـای ارتباطـی بـی سـیم، باعث از میان برداشـته شـدن 
مانـع هـای زمانـی و مكانـی بـوده و سـبب شـده تـا یادگیرنـده 
بتوانـد بـا اسـتاد خـود در ارتبـاط باشـد. دسترسـی سـریع و 
آسـان در هـر زمـان و بـه هـر نقطـه از جهـان و امـكان طراحـی 
نیازهـای  بـا  همآهنـگ  دانشـجو  هـر  توسـط  درسـی  برنامـه 
شـخصی از جملـه مهـم ترین برتری هـای اسـتفاده از اینترنت 
و فناوری ارتباطات در یادگیری اسـت )غالمحسـینی،1387(.
بـرای  الزم  قابلیـت  دارای  اطالعـات  فناوری هـای  اگرچـه 
بهبـود روش هـای آموزشـی انـد، امـا پذیـرش ایـن فناوری هـا 
در دانشـگاه ها بسـیار ناچیـز بـوده اسـت. ارزش فناوری هـای 
كـه  می شـود  درک  هنگامـی  دانشـگاه ها  بـرای  اطالعـات 
دانشـجویان و اعضـای هیـات علمـی آن هـا را پذیرفتـه و در 
فرآینـد تدریـس و یادگیـری اسـتفاده نماینـد. اعضـای هیـات 
فناوری هـای اطالعـات  از پذیـرش  كـه  ایـن  بـه دلیـل  علمـی 
صـرف  بـه  عالقـه ای  ندارنـد،  اطمینـان  دانشـجویان  توسـط 
زمـان و انـرژی در ایـن حـوزه ندارند )لـی و همـكاران،2005(. 
ایـن در حالی اسـت كه پذیـرش فناوری های اطالعـات تنها به 
كارهـای فنـی مربـوط نمی شـود و توسـط عامل هـای مختلفی 
ماننـد ویژگی هـای نـوآوری و متغیرهـای گوناگـون اقتصـادی، 
جامعه شـناختی، سـازمانی و روان شناسـی تحـت تأثیـر قـرار 

همـكاران،2009(.  و  سـنیدی  )ال  می گیـرد 
ایــن امــر در حالــی مطــرح مــی شــود كــه در جهــان یكــی از 
مهــم تریــن محورهــای توســعه و به ویژه در توســعه كشــورهای 
جهــان ســوم، توســعه فنــاوری اطالعــات مــی باشــد. بخــش 
كشــاورزی نیــز بــه عنــوان یكــی از مهــم تریــن زیربخــش هــای 
اقتصــاد و توســعه كشــورها و بــا توجــه بــه چالــش هــا و فرصــت 
هــای نوینــی ماننــد نــرخ بــاالی رشــد جمعیــت، نیــاز بــه غــذا، 
ــی در  ــت غذای ــاورزی و امنی ــدات كش ــن تولی ــوازن بی ــاد ت ایج
جهــان، حجــم گســترده تــر اطالعــات و داده هــا در بانــک های 
ــی  ــی در رویاروی ــان كاف ــود زم ــی و نب ــع علم ــی و مناب اطالعات
ــا رویدادهــا طبیعــی و بحــران هــای آب و هوایــی و بیمــاری  ب
ــه  ــتفاده و ب ــد اس ــوده و نیازمن ــتثنی نب ــده مس ــن قاع ــا از ای ه
كارگیــری فنــاوری اطالعــات در زیــر مجموعــه هــای خــود 
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اســت )كرانــی و همــكاران، 1388(. از ســوی دیگــر بــا افزایــش 
ــره  ــاورزان و به ــای كش ــدی ه ــش و توانمن ــی، دان ــطح آگاه س
بــرداران بخــش كشــاورزی، ایــن فنــاوری هــا باعــث افزایــش 
كمــی و كیفــی تولیــدات كشــاورزی مــی شــوند. ایــن امــر 
افــزون بــر ارتقــای ســطح زندگــی روســتاییان و كاهــش فاصلــه 
میــان زندگــی شــهری و روســتایی، كشــورمان را از واردات 

محصــوالت كشــاورزی و دامــی بــی نیــاز مــی كنــد. 
نیروهـای  ارتباطـات توسـط  بـه فنـاوری  بنابرایـن، توجـه 
انسـانی در بخـش كشـاورزی بایـد مـورد توجـه جـدی برنامـه 
ریـزان قـرار گیرد. بدون  شـک یكی از راه هـای تحقق این امر، 
پذیـرش و بـه كارگیـری رایانـه و دیگر فنـاوری هـای اطالعاتی 
توسـط دانشـجویان كشـاورزی در دانشـگاه هـا مـی باشـد كـه 
شـكل دهنده ی اصلی نیروهای انسـانی در بخش كشاورزی را 
تشـكیل مـی دهنـد. از ایـن رو، محققان سـعی كرده انـد عامل 
هایـی را كـه در پذیـرش رایانـه و فنـاوری اطالعـات تأثیرگـذار 
هسـتند، شناسـایی كنند تا بتوانند اسـتفاده از ایـن فناوری ها 

را افزایـش دهنـد )ال سـومالی و همـكاران،2008(. 
روزنزویـگ )2000(، در تحقیـق خود نشـان داد كه داشـتن 
پسـت الكترونیكـی دانشـجویان بیـش ترین میزان اسـتفاده از 

اینترنـت و رایانـه را بـه خود اختصـاص می-دهد.
المتریـف )2000(، نیـز متغیرهایـی چـون جنـس و مقطـع 
تحصیلـی دانشـجویان را از مهـم تریـن عوامـل تأثیـر گـذار بـر 

اسـتفاده از اینترنـت در بیـن دانشـجویان دانسـت. 
نگـرش  چـون  هایـی  عامـل   ،)2006( بایـرام  و  گان  آتیـل 
نسـبت بـه فنـاوری اطالعـات و رشـته هـا و مقاطـع تحصیلـی 
دانشـجویان را از مهـم تریـن عامـل هـای مؤثـر در اسـتفاده از 
ایـن فنـاوری ها مـی داند. كرانـی و همـكاران )1388(، نشـان 
دادنـد كـه متغیرهایـی چون سـن، معـدل، درصـد اسـتفاده از 
اینترنـت بـرای امـور تحصیلی، تسـلط بـه زبان انگلیسـی تأثیر 
مثبـت و معنـاداری بر پذیرش فنـاوری های اطالعاتی توسـط 
 ،)1381( سـتوده  و  حیاتـی  دارنـد.  كشـاورزی  دانشـجویان 
جنـس، درجـه ی علمـی و میـزان آشـنایی بـا رایانـه را از مهـم 
تریـن عامـل هـای مؤثـر در اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات مـی 

دانند.
ماسـتری فراهانـی و همـكاران )1391(، در پژوهـش خـود 
نشـان دادنـد، بیـن رشـته ی تحصیلی، سـطح تحصیل و سـن 
دانشـجویان و اسـتفاده از رایانـه و فناوری ارتباطـات رابطه ی 

معنـا داری حاكم اسـت. 
نتیجـه ی بررسـی فانـگ و همـكاران )2009(، نشـان داد، 
اطمینـان و نوگرایـی فـردی، به طـور معنی داری بـر تصمیم به 

اسـتفاده از رایانـه و اینترنـت اثـر می گذارند. 
هسـو و همكاران )2009(، نشـان دادند كه نگـرش به رایانه 
معنـی داری  و  مثبـت  تأثیـر  آن  از  اسـتفاده  در  خودبـاوری  و 
بـر برداشـت ذهنـی از سـودمند بـودن دارنـد. افـزون بـر ایـن، 
برداشـت ذهنـی از سـودمند بودن و برداشـت ذهنی از آسـانی 
اسـتفاده تأثیـر مثبتـی بـر گرایش یادگیرنـدگان برای اسـتفاده 
از آن دارد، در حالـی كـه اضطراب تأثیـر منفی و معنی داری بر 
برداشـت ذهنـی از سـودمند بـودن، برداشـت ذهنی از آسـانی 

اسـتفاده و تصمیـم بـه اسـتفاده از رایانـه خواهد داشـت. 
نتیجـه ی تحقیـق یـو و همـكاران )2008(، گویـای آنسـت 
از  ذهنـی  برداشـت  بـودن،  سـودمند  از  ذهنـی  برداشـت  كـه 
آسـانی اسـتفاده و مهارت هـای رایانـه ای اثر مثبـت و معنی دار 
و تصویـر ذهنـی اثـر منفـی بـر تصمیـم بـه اسـتفاده از رایانـه و 
فنـاوری اطالعـات دارد. هـم چنیـن تصویـر ذهنـی، هنجـار 
اثـر  اسـتفاده،  آسـانی  بـا  رایانـه ای  مهارت هـای  و  ذهنـی 
غیرمسـتقیم دیگـری نیـز بـر تصمیـم بـه اسـتفاده از رایانـه و 

دارنـد. اطالعـات  فنـاوری 
بررسـی هـای مختلـف گویـای آن هسـتند كـه بیـن گرایـش 
دانشـجویان بـه اسـتفاده از رایانـه و اینترنـت بـرای یادگیـری 
)یادگیـری الكترونیكـی( با برداشـت ذهنی از آسـانی اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات )شیخ شـجاعی و علومـی،1386؛ درانـی 
و رشـیدی، 1386(، برداشـت ذهنـی آنـان از سـودمند بـودن 
تجربـه   ،)2008 همـكاران،  و  رضایـی  )هی سـانگ،2009؛ 
پورجاویـد،1393؛  و  بیگـی  )علـی  اینترنـت  از  اسـتفاده  ی 
انگلیسـی  زبـان  بـه  تسـلط   ،)2008 همـكاران،  و  رضایـی 
همـكاران،1387(،  و  فلكـی  كریمـی،1386؛  و  )اسـدی 
تحصیلـی  مـدرک   ،)2008 منسـبو،  و  )منینگـس  جنسـیت 
)منینگـس و منسـبو، 2008(، پیشـینه ی كاری )علـی بیگـی 
و پورجاویـد،1393؛ یعقوبـی و شمسـایی، 2004؛ منینگـس و 
منسـبو،2008(، درآمـد )منینگـس و منسـبو،2008(، آگاهـی 
)منینگس و منسـبو، 2008(، پیشـینه ی شـركت در دوره های 
آموزشـی در زمینـه ی فنـاوری اطالعـات )فلكـی و همـكاران، 
اطالعـات  فناوری هـای  بـه  نسـبت  نگـرش  و  دانـش   ،)1387
و  منسـبو،2008(  و  منینگـس  همـكاران،1387؛  و  )فلكـی 
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مهـارت و خودبـاوری در زمینـه رایانـه و اینترنـت )علـی بیگـی 
و  رضایـی  كریمـی،1386؛  و  اسـدی  پورجاویـد،1393؛  و 
همـكاران، 2008(، رابطـه مثبـت و بیـن اضطـراب رایانـه ای 
و  فلكـی  2008؛  همـكاران،  و  )رضایـی  دانشـجویان  سـن  و 
همـكاران،1387( بـا گرایـش و پذیرش فناوری هـای اطالعات 

توسـط آنـان رابطـه منفـی وجـود دارد.
بــر خــالف اهمیــت رایانــه، اینترنــت و فنــاوری ارتباطــات 
بــود  كــم  چــون  هایــی  بازدارنــده  متأســفانه  آمــوزش،  در 
ــه  ــتفاده از رایان ــارت در اس ــود مه ــم ب ــگاه، ك ــه در دانش رایان
)چــاالرت،2004؛ جــوكار و عفــت نــژاد،1383( و اینترنــت 
ــن  ــبكه )حس ــم ش ــرعت ك ــع و س ــات از مناب ــی اطالع و بازیاب
شــاهی، 1385، جوكار و عفــت نژاد،1383؛ چــاالرت،2004(، 
ــال  ــف كان ــژاد،1383(، ضع ــت ن ــوكار و عف ــت )ج ــود وق ــم ب ك
هــای ارتباطــی و اطــالع رســانی )حســن شــاهی، 1385؛ 
ــم،2004(  ــی )ابراهی ــان انگلیس ــف زب ــم،2004( و ضع ابراهی
ــا  ــگاه ه ــاوری در دانش ــن فن ــته از ای ــتفاده ی شایس ــرای اس ب

ــود.  ــی ش ــده م دی

روش  شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر ماهیـت از نـوع پژوهـش هـای كمـی-
كیفـی، از نظـر هـدف در زمـره تحقیقـات كاربـردی و از جهـت 
ی   جامعـه  اسـت.  آزمایشـی  شـبه  و  ارتباطـی   - علـی  روش 
منابـع  و  دانشـجویان كشـاورزی  ایـن تحقیـق شـامل  آمـاری 
طبیعـی دانشـگاه پیام نـور نهاوند )N=318(، می باشـد. حجم 
نمونـه بـا اسـتفاده از جـدول نمونـه گیـری بارتلـت و همـكاران 
)2001(، 175 نفـر تعییـن شـد و بـرای نمونـه گیـری از روش 
تصادفـی  طبقه ای )بنا بر گرایش دانشـجویان( اسـتفاده شـد. 
در ایـن پژوهـش از پرسشـنامه  اسـتفاده شـد. بـرای بـرآورد 
پایایـی پرسشـنامه بـا توجـه به این كـه در پرسشـنامه  از طیف 
لیكـرت بهـره گرفتـه شـد و مقیـاس سـنجش رتبـه ای بـود از 

ضریـب آلفـای ترتیبـی بهـره گرفتـه شـد. 
ایـن  كـه  شـد  محاسـبه   0/8 از  باالتـر  ضریـب  ایـن  میـزان 
روایـی شـكلی  بـود.  پایایـی مناسـب پرسشـنامه  بیانگـر  امـر 
علمـی  هیـات  اعضـای  توسـط  نیـز  پرسشـنامه  محتوایـی  و 
موضوعـی  كارآزمـوده  كارشناسـان  و  متخصصـان  و  دانشـگاه 
رایانـه و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات تأییـد گردیـد. متغیـر 
دانشـجویان  نگـرش  از  عبارتنـد  تحقیـق  ایـن  مسـتقل  هـای 

بـا  كار  ی  تجربـه  اطالعـات،  فنـاوری  از  اسـتفاده  بـه  نسـبت 
آسـانی  از  دانشـجویان  ذهنـی  برداشـت  رایانـه،  و  اینترنـت 
بـودن  سـودمند  از  دانشـجویان  ذهنـی  برداشـت  اسـتفاده، 
و برخـی از ویژگـی هـای فـردی آنـان از جملـه میـزان تسـلط 
دانشـجویان بـه زبـان انگلیسـی. متغیـر وابسـته نیـز پذیـرش 
منابـع  و  كشـاورزی  دانشـجویان  توسـط  اطالعـات  فنـاوری 

باشـد.  نهاونـد مـی  نـور  پیـام  طبیعـی دانشـگاه 
نمونـه،  هـای  گـروه  در  پرسشـنامه ها  تكمیـل  از  پـس 
عملیـات نمـاد گـذاری، اسـتخراج اطالعـات و انتقـال آن ها به 
رایانـه انجـام  شـد. از آمـار توصیفی بـرای بررسـی ویژگی های 
فـردی و حرفـه ای دانشـجویان و بررسـی نگـرش آنـان نسـبت 
بـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و از آمـار اسـتنباطی)مدل 
یابـی معادلـه هـای سـاختاری( بـرای بررسـی تأثیـر مسـتقیم 
فنـاوری  پذیـرش  بـر  مسـتقل  متغیرهـای  مسـتقیم  غیـر  و 
اطالعات توسـط دانشـجویان اسـتفاده شـد. پـردازش داده ها 

بـا اسـتفاده از برنامـه SPSS و AMOS، انجـام شـد.

یافته ها
را  بررســی  مــورد  كشــاورزی  دانشــجویان  بیشــتر 
ــن  ــد(. س ــد )68/5 درص ــكیل داده ان ــر تش ــجویان دخت دانش
ــور  ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــجویان كش دانش
ــه طــور میانگیــن 20 ســاله  و مجــرد )87/5 درصــد(  ــد ب نهاون
و در شــهر ســاكن بودنــد. رشــته ی تحصیلــی 35 درصــد از 
ــور  ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــجویان كش دانش
نهاونــد، ترویــج و آمــوزش كشــاورزی، 35 درصــد اقتصــاد 
كشــاورزی، 15 درصــد علــوم دامــی و مابقــی در رشــته ی 
ــد.  ــل بودن ــه تحصی ــغول ب ــتایی مش ــی روس ــت و آبادان مدیری
 13/6 پاســخگویان  ی  گذرانــده  دروس  نهایــی  میانگیــن 

بــرآورد شــد )انحــراف معیــار=4/6(.
ــاورزی و  ــجویان كش ــتر دانش ــا، بیش ــه ه ــه یافت ــه ب ــا توج ب
ــد(،  ــد )75/8 درص ــور نهاون ــام ن ــگاه پی ــی دانش ــع طبیع مناب
ــن در روز 2  ــور میانگی ــه ط ــد و ب ــه بودن ــزل دارای رایان در من
ــراف  ــد )انح ــی كردن ــتفاده م ــه اس ــت و رایان ــاعت از اینترن س
در  درصــد(،   53/7( دانشــجویان  تــر  بیــش  معیــار=1/2(. 
كالس هــا و دوره هــای آمــوزش رایانــه ای شــركت كــرده انــد. 
نزدیــک بــه یــک چهــارم پاســخ گویــان )25/7 درصــد(، شــركت 
در كالس هــای آموزشــی رایانــه را محــل یادگیــری خــود مــی 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 44

داننــد)در مقایســه بــا دیگــر روش هــای یادگیــری اســتفاده از 
ــه از جملــه مطالعــه ی كتــاب هــای آموزشــی، یادگیــری  رایان
از راه كار بــا رایانــه و اینترنــت( و گرایــش كافــی جهــت شــركت 
 87/1( بــوده  دارا  نیــز  را  بعــدی  آموزشــی  هــای  دوره  در 
ــز در  ــی نی ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــزان تس ــر می ــد(. از نظ درص

ســطح متوســطی قــرار داشــتند )میانگیــن=2/8 از 5 و انحــراف 
ــار=4/6(. معی

دانشـجویان  نگـرش  بنـدی  رتبـه  ی  نتیجـه  جـدول1، 
كشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه پیـام نور نهاوند نسـبت به 

اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات را نشـان مـی دهـد. 

جدول1-  رتبه بندی دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند نسبت به استفاده از فناوری اطالعات

گویه 

كاربرد فناوری اطالعات در دانشگاه ها ضروری است.
استفاده از فناوری اطالعات سبب افزایش دانش و آگاهی می شود.

رایانه اطالعات را یک جا گرد آوری می كند.
اینترنت اطالعات را سریع و آسان در اختیار همه قرار می دهد.

جستجوی مطالب در اینترنت ساده و آسان است.
استفاده از فناوری اطالعات سبب می شود تا افراد خودآموز شوند.

استفاده از فناوری اطالعات توانایی مرا بیشتر می كند.
با استفاده از فناوری اطالعات كارها سریع تر پیش می رود.

احساس نزدیكی من به استفاده از فناوری اطالعات به علت دسترسی به اطالعات می باشد.
كاربرد فناوری اطالعات نیاز به فرهنگ استفاده دارد.

به كمک استفاده از فناوری اطالعات در كوتاه ترین زمان اطالعات جامع و  گسترده ای فراهم می شود.
اینترنت اطالعات جدید به من می دهد.

رایانه دقت كار را افزایش می دهد.
اینترنت جاذبه های بسیار دارد.

استفاده از فناوری اطالعات دریچه جدید به جهان واقعی را برای من باز می كند.
رایانه منبع ذخیره اطالعات است.

من از نرم افزارهای آموزشی بسیار آموخته ام.
اینترنت دوست خوبی است زیرا من را با دنیای اطالعات آشنا می كند.

علم رایانه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.
برای یادگیری فناوری اطالعات نیاز به استاد و راهنمای خوب است.

اگر استفاده از فناوری اطالعات جهت دار باشد دانش و آگاهی را افزایش می دهد.
من از فناوری اطالعات بسیار لذت می برم.

من استفاده از فناوری اطالعات را دوست دارم.
من از اینكه از راه فناوری اطالعات با دنیا ارتباط دارم لذت می برم.

من به فناوری اطالعات وابسته هستم.
در انجام كارها نیاز شدید به فناوری اطالعات دارم.

احساس خوشایند و خوبی نسبت به استفاده از فناوری اطالعات دارم.
استفاده از فناوری اطالعات سبب كمی تحرک می شود.

ویروس های رایانه ای باعث از بین رفتن اطالعات می شود.
به كارگیری زیاد فناوری اطالعات افراد را منزوی می كند.

استفاده از فناوری اطالعات سبب باز ماندن از كارهای روزانه می شود.
استفاده از فناوری اطالعات توان تفكرانسان را ضعیف كرده و از خالقیت انسان  می كاهد.

از فناوری اطالعات خیلی استفاده نمی شود.
رایانه هوشمند نیست.

میانگین

4/81
4/70
4/66
4/60
4/62
4/55
4/52
4/46
4/45
4/37
4/68
4/61
4/56
4/49
4/42
4/38
4/36
4/34
3/91
3/85
3/66
3/64
3/58
4/14
3/47
3/19
3/17
-1/91
-1/58
-1/12
-1/21
-1/30
-1/23
-1/01

ضریب تغییرات

0/12
0/13
0/13
0/13
0/15
0/15
0/15
0/16
0/16
0/16
0/17
0/17
0/17
0/18
0/18
0/18
0/18
0/18
0/21
0/21
0/22
0/22
0/25
0/26
0/31
0/38
0/38
-0/31
-0/51
-0/54
-0/58
-0/61
-0/65
-0/89

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

انحراف معیار

0/6
0/6
0/6
0/6
0/7
0/7
0/7
0/7
0/7
0/7
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/8
0/9
1/1
1/1
1/2
1/2
0/6
0/8
0/6
0/7
0/8
0/8
0/9

*  موافقت 1 تا 5 و مخالفت 1-  تا 5-
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همان  گونه كه در جدول 1مشـاهده می شـود، دانشـجویان 
كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه پیـام نـور نهاونـد نگـرش 
در حـد متوسـط نسـبت بـه فنـاوری اطالعـات دارنـد چـرا كه، 
میانگیـن پاسـخ هـای آنـان به گویه هـای نگرش سـنج  3/1 )از 
5( و انحـراف معیـار= 0/8 اسـت. آنـان بـر ایـن دیـدگاه اصـرار 
دارنـد كـه كاربـرد فنـاوری اطالعـات در دانشـگاه هـا ضـروری 
اسـت، اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات سـبب افزایـش دانـش و 
آگاهـی مـی شـود، رایانـه اطالعـات را یـک جـا گـرد آوری مـی 
كنـد، اینترنـت اطالعات را سـاده و آسـان در اختیـار همه قرار 
آسـان  و  راحـت  اینترنـت  در  مطالـب  جسـتجوی  دهـد،  مـی 
اسـت، اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات سـبب می شـود تـا افراد 
خودآمـوز شـوند، اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات توانایـی مـرا 
بیشـتر مـی كنـد، با اسـتفاده از فنـاوری اطالعات كارها سـریع 
تـر پیش می رود، احسـاس نزدیكی من به اسـتفاده از فناوری 
اطالعـات بـه علـت دسترسـی به اطالعـات مـی باشـد و كاربرد 
فنـاوری اطالعـات نیـاز بـه فرهنـگ اسـتفاده دارد. مـوارد یـاد 
شـده بـه ترتیـب، اولویت هـای اول تا دهم نگرش دانشـجویان 
كشـاورزی و منابـع طبیعی دانشـگاه پیـام نور نهاوند نسـبت به 

فنـاوری اطالعـات را تشـكیل مـی دهند.
از  اسـتفاده  چـون  موردهایـی  دانشـجویان،  ایـن  نظـر  از 
از  و  كـرده  ضعیـف  را  تفكرانسـان  تـوان  اطالعـات  فنـاوری 
خیلـی  اطالعـات  فنـاوری  از  كاهـد،  مـی  انسـان  خالقیـت 
بـا  چنـدان  نیسـت،  هوشـمند  رایانـه  و  شـود  نمـی  اسـتفاده 

انـد.  نشـده  شـمرده  اهمیـت 

به منظور بررسـی عامـل های تأثیرگذار بـر پذیرش فناوری 
اطالعات توسـط دانشـجویان مزبـور از مدل یابـی معادله های 
سـاختاری بـا اسـتفاده از نرم افـزار AMOS، بهره گرفته شـد. 
بـا اسـتفاده از سـه الی چهار شـاخص آماری چندگانـه، برازش 
مناسـب مدل حاصل می شـود. شـاخص هـای مزبـور عبارتند 
از X² بـا در نظـر گرفتـن درجـه آزادی)df(، شـاخص بـرازش 
توكـر-  شـاخص  هنجارشـده،  بـرازش  شـاخص  ای،  مقایسـه 
برآورد)قاسـمی،  لوییـس و ریشـه میانگیـن مربعـات خطـای 

  .)1388
در این بررسـی شـش متغیر مشاهده شده )آشـكار( در بین 
175 تـن از دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه 
اسـكور  كای  گرفتنـد.  قـرار  تحلیـل  مـورد  نهاونـد،  نـور  پیـام 
 10 آزادی  درجـه  بـا   )²X=10/42( مـدل  در  آمـده  دسـت  بـه 
)df=10( در سـطح 0/05 معنـادار نبـود )P = 0/19(، لـذا شـرط 
معنـادار نبـودن كای اسـكور شـایان پذیـرش بـود. هـم چنیـن 
 ،NFI=0/87 بـا توجـه بـه این كـه شـاخص هـای بـرازش مـدل
TLI=0/88 ،CFI=0/90، شـدند كـه بـرازش مـدل خـوب بود و 
 ،)RMSEA=0/000(ریشـه میانگیـن مربعات خطـای بـرآورد
نیـز بـرازش بسـیار خوبـی را نشـان  داد. در نتیجـه بـا توجـه به 

شـاخص هـای ارایـه شـده، مـدل تأیید شـد. 
هـای  اثرگـذاری  نمایانگـر  ی1(،  مسـیر)نگاره  نمـودار 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیر های مسـتقل بر متغیر وابسـته 
پذیـرش فنـاوری اطالعـات توسـط دانشـجویان مـورد مطالعه 

مـی باشـد. 

شركت در كالس های 
آموزشی

تسلط به زبان 
انگلیسی

تجربه كار با اینترنت 
و رایانه

برداشت ذهنی از 
آسانی استفاده

برداشت ذهنی از 
سودمند بودن

نگرش نسبت به 
اینترنت و رایانه

استفاده

0.21

0.17

0.19

0.16

0.43
0.17 0.29

0.23

0.56

0.34

0.20

نگاره1-  مدل تحلیل مسیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته پذیرش فناوری اطالعات توسط دانشجویان 
كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند  

تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته
تأثیر غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته
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ــه  ــت و رایان ــا اینترن ــه ی كار ب ــگاره ی 1، تجرب ــه ن ــر پای ب
ــاداری  ــت و معن ــاط مثب ــه ارتب ــت ك ــی اس ــه متغیرهای از جمل
ــات دارد  ــاوری اطالع ــه فن ــبت ب ــجویان نس ــرش دانش ــا نگ ب
ــر  ــا تأثیــر  ب )β=0/43 ,P =0/000(. ضمــن آنكــه ایــن متغیــر ب
متغیرهایــی چــون برداشــت ذهنــی دانشــجویان از ســودمند 
ــجویان  ــی دانش ــت ذهن ــودن )β=0/17, P =0/000( و برداش ب
طــور  بــه  نیــز   )β=0/16  ,  P  =0/000( اســتفاده  آســانی  از 
غیرمســتقیم بــر نگــرش آنــان نســبت بــه اســتفاده از فنــاوری 

ــت. ــذار اس ــر گ ــات تأثی اطالع
رایانــه،  آموزشــی  هــای  دوره  و  هــا  كالس  در  شــركت 
از دیگــر  نیــز  ارتباطــات  اینترنــت و دیگــر فنــاوری هــای 
بــا  معنــاداری  و  مثبــت  ارتبــاط  كــه  اســت  متغیرهایــی 
دارد  اطالعــات  فنــاوری  بــه  نســبت  دانشــجویان  نگــرش 
ــر  ــا تأثیــر  ب )β=0/29, P =0/000(. ضمــن آنكــه ایــن متغیــر ب
 P =0/000( متغیرهایــی چــون تجربــه كار بــا اینترنــت و رایانــه
,β=0/19( و برداشــت ذهنــی دانشــجویان از آســانی اســتفاده 
ــرش  ــر نگ ــتقیم ب ــور غیرمس ــه ط ــز ب )β=0/21=P,۰/۰۰۰( نی
ــذار  ــر گ ــات تأثی ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــه اس ــبت ب ــان نس آن

ــت. اس
متغیــر میــزان تســلط دانشــجویان بــه زبــان انگلیســی نیــز 
ــه فنــاوری  ــان نســبت ب ــر نگــرش آن ــود كــه ب متغیــر دیگــری ب
 P =0/000( ــذارد ــی گ ــادار م ــتقیم و معن ــر  مس ــات تأثی اطالع

.)β=0/20  ,
بــر اســاس مــدل ارائــه شــده، متغیرهــای برداشــت ذهنــی 
و   )β=0/34  ,  P  =0/000( اســتفاده  آســانی  از  دانشــجویان 
برداشــت ذهنــی از ســودمند  بــودن )β=0/28 P,=0/000( نیــز 
از دیگــر متغیرهایــی تأثیرگــذار بــر نگــرش دانشــجویان نســبت 

بــه فنــاوری اطالعــات مــی باشــند.
ســرانجام بــا اســتناد بــه مــدل متغیــر نگــرش دانشــجویان 
نســبت بــه فنــاوری اطالعــات بــر پذیــرش فنــاوری اطالعــات 
ــان تأثیــر مســتقیم و معنــادار مــی گــذارد )0/000=  توســط آن

.)β=0/56 , P
جــدول 3، اثــر هــای مســتقیم و غیرمســتقیم متغیرهــا 
در مــدل، بــه منظــور تعییــن میــزان تأثیــر كل هــر یــک از 
متغیرهــای بــاال بــر متغیــر وابســته پذیــرش فنــاوری اطالعــات 
توســط دانشــجویان كشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه 

ــد. ــی ده ــان م ــد را نش ــور نهاون ــام ن پی

از  بـه اسـتفاده  افـراد نسـبت  پایـه متغیـر نگـرش  ایـن  بـر 
فنـاوری اطالعـات )β=0/56(، بیـش تریـن تأثیر را بـر پذیرش 
فنـاوری اطالعـات توسـط دانشـجویان، دارد. پـس از آن نیـز 
 ،)β=0/53( متغیرهایـی چـون تجربـه كار بـا اینترنـت و رایانـه
 ،)β=0/46( آموزشـی  هـای  دوره  و  هـا  كالس  در  شـركت 
 ،)β=0/39( برداشـت ذهنـی دانشـجویان از آسـانی اسـتفاده
میـزان  و   )β=0/28( بـودن  سـودمند   از  ذهنـی  برداشـت 
تسـلط دانشـجویان بـه زبـان انگلیسـی )β=0/20(، بـه ترتیـب 
توسـط  اطالعـات  فنـاوری  پذیـرش  بـر  را  تأثیـر  تریـن  بیـش 

دارنـد. دانشـجویان، 

بحث و نتیجه گیری
نگـرش دانشـجویان كشـاورزی و منابـع طبیعـی دانشـگاه 
پیـام نـور نهاونـد نسـبت به فنـاوری اطالعـات در حد متوسـط 
در  ایـن  معیـار= 0/8(.  انحـراف  و   5 از  )میانگیـن= 3/01  بـود 
حالـی مطـرح اسـت كـه نگـرش مـی توانـد بـرای پیـش بینـی 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  فنـاوری اطالعـات  و  رایانـه  از  اسـتفاده 
گیـرد. چـرا كـه نگـرش  مثبـت ارتبـاط خوبی بـا تمایل داشـته 
و نقـش مهمـی در تصمیـم گیری هـای آنان درباره اسـتفاده از 
ایـن فنـاوری ها دارد. بـه عبارت دیگر، بـه كار گیری و پذیرش 
فنـاوری اطالعـات توسـط دانشـجویان بسـتگی به نـوع نگرش 
آنـان نسـبت بـه ایـن فنـاوری هـا دارد. بنابرایـن، اگـر نگـرش 
دانشـجویان نسـبت بـه فنـاوری هـای مزبور مسـاعد تر شـود، 
از آنـان انتظـار گرایـش بیشـتری نسـبت بـه اسـتفاده از ایـن 

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل  جدول3-  
توسط  اطالعات  فناوری  پذیرش  وابسته  متغیر  بر  مدل  در 
دانشجویان كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه پیام نور نهاوند  

متغیر 

نگرش نسبت به استفاده
تجربه كار با اینترنت و رایانه

شركت در كالس های آموزشی
برداشت ذهنی از آسانی استفاده
برداشت ذهنی از سودمند بودن

تسلط به زبان انگلیسی

كل اثر

0/56
  0/53
  0/46
0/39
0/28
0/20

اثر
 مستقیم

0/56
0/43
0/29
0/34
0/28
0/20

اثر غیر
مستقیم

---
0/102
0/17

0/048
---
---

N=318

عامل های تاثیرگذار بر پذیرش ...
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سـامانه مـی رود. 
متغیـر تجربـه كار بـا اینترنـت و رایانـه، بیـش تریـن تأثیـر 
دارد  دانشـجویان،  توسـط  اطالعـات  فنـاوری  پذیـرش  بـر  را 
كـه بـا دسـت آوردهـای دیگـر محققـان از جملـه علـی بیگـی 
و پورجاویـد )1393( و رضایـی و همـكاران )2008(، هـم سـو 
و  ای  رایانـه  ی  تجربـه  و  دانـش  بـردن  بـاال  لـذا،  باشـد.  مـی 
اینترنتـی دانشـجویان از راه شـركت آنـان در كالس هـا و دوره 
های آموزشـی، اسـتفاده بیشـتر از فنـاوری اطالعات را سـبب  
خواهـد شـد. اهمیـت ایـن امـر زمانی آشـكارتر می-شـود كه با 
توجه به یافته های تحقیق، متغیر میزان شـركت دانشـجویان 
در كالس هـا و دوره هـای آموزشـی رایانـه، اینترنـت و دیگـر 
فنـاوری هـای ارتباطـات نیـز از دیگـر متغیرهایـی اسـت كـه 
ارتبـاط مثبـت و معنـاداری بـا نگـرش آنـان نسـبت بـه فناوری 
اطالعـات دارد كـه خـود بـا تأثیـر بـر متغیـر برداشـت ذهنـی 
دانشـجویان از آسـانی اسـتفاده نیـز بـه طـور غیـر مسـتقیم بـر 
پذیـرش فناوری اطالعات توسـط آنـان، تأثیر گذار می باشـد. 
برداشـت ذهنی دانشـجویان از سودمند  بودن نیز به عنوان 
یكـی از عامـل هـای تأثیـر گـذار بـر پذیـرش فنـاوری اطالعات 
توسـط آنـان، شناسـایی شـد كـه پیـش تر نیـز محققانـی چون 
هی سـانگ)2009(، درانـی و رشـیدی)1386(، شیخ شـجاعی 
و علومـی)1386( و رضایـی و همـكاران)2008( مطـرح كـرده 

اند.
متغیـر میـزان تسـلط دانشـجویان به زبـان انگلیسـی نیز در 
اولویـت هـای بعـدی ایـن تأثیـر قـرار گرفـت كـه بـا یافتـه های 
یعقوبی و شمسـایی )2004(، اسـدی و كریمی )1386(، فلكی 
هـم   ،)1386( همـكاران  و  مشـهدی  و   )1387( همـكاران  و 

خوانـی دارد. در ایـن راسـتا پیشـنهاد مـی شـود:
بـا برگـزاری دوره هـای آموزشـی و ارایـه ی درس هـای   -

آشـنایی  و  مهـارت  سـطح  درسـی،  هـای  برنامـه  در  مناسـب 
و  اینترنـت  شـبكه  و  رایانـه  از  اسـتفاده  بـرای  را  دانشـجویان 
كاربـرد آن در پیشـرفت درسـی ارتقا داده شـود تا دانشـجویان 
بتواننـد بـه طور مسـتقل و انفرادی و بـه نحو مناسـبی از رایانه 
افزایـش  بـا  و  كننـد  اسـتفاده  آن  هـای  قابلیـت  و  اینترنـت  و 
میـزان اسـتفاده از ایـن فنـاوری هـا بـر فعالیـت و توانایی خود 

در تولیـد آثـار علمـی و پژوهشـی بیفزاینـد.
ای  رایانـه  هـای  شـبكه  كشـاورزی  هـای  دانشـكده  در   -
گسـترش داده و تقویـت شـوند و گـروه هـای آموزشـی امـكان 
ی  همـه  بـرای  را  اینترنـت  شـبكه  و  رایانـه  بـه  دسترسـی 
آورنـد.  فراهـم  مختلـف  تحصیلـی  مقاطـع  در  دانشـجویان 
- بـرای بهبـود وضعیـت شـبكه اینترنـت بـا توجه بـه این كه 
بـه طـور معمـول دانشـكده هـای كشـاورزی خـارج از پردیـس 
بـا  اصلـی دانشـگاه هـا قـرار دارنـد، الزم اسـت ارتبـاط آنـان 
شـبكه اینترنـت بـه طـور مسـتقل برقـرار شـود و بـا اختصـاص 
خطـوط ارتباطـی ویـژه، سـرعت و كیفیـت ارتباطی آنـان ارتقا 

 . بد یا
- دانشـكده هـای كشـاورزی بـر سـاعت هـای كار مركزهـای 
رایانـه ای خـود بیفزاینـد و در صـورت امـكان خدمـات رسـانی 
آن را 24 سـاعته كننـد و افـزون بـر خدمـات دهـی در محـل 
و  آموزشـی  هـای  گـروه  دانشـكده،  ای  رایانـه  مركـز  اصلـی 
خوابـگاه هـای دانشـجویی را نیـز بـرای اسـتفاده آسـان تـر و 

سـریع تـر دانشـجویان بـه ایـن امـر مجهـز كننـد. 
- دانشـكده هـای كشـاورزی در كلیـه ی مقاطـع تحصیلـی 
بـه امـر آمـوزش زبـان انگلیسـی اهتمـام ورزنـد و توجـه ویـژه 
مبـذول شـود تـا درس زبـان بـه صـورت كاربـردی تـر برنامـه 

ریـزی و اجـرا شـود.
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Abstract
This case study was comdmcted to investigate factors influencing the adoption of information technol-

ogy by agricultural and natural resources students of Nahavand Payame Noor University. The statistical 
populationof the study was 318 Agricultural and Natural Nahavand Students, from whom 175 students 
were selected applying stratified random sampling technique. Data were collected by questionnaire that 
its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was measured through ordinal alpha 
coefficient (α=0.86).According to findings, agricultural student had modrate attitudes towards the adop-
tion of information technology. The result of path analysis showed that the variable, students’ attitudes 
towards using information technology, had the most significant effect on the adoption of information 
technology (β= 0.56, p=0/000).

Working experience with internet and computer (β=0.53,p=0/000), participation in training 
courses (β=0.46, p=0/000), students’ perception of easy application (β=0.39,p=0/000), usefulness 
(β=0.28,p=0/000) and their proficiency in English language (β= 0.20,p=0/000), had the most effect on 
the adoption of information technology respectively.

It is suggested that requirements be provided to emhance positive attitudes among the students and 
more use of technologys computer and other ICT devices by the students through their participation in 
computer training classes and courses. 

 
Index Terms: Information and communication technology, agricultural and natural sources students, 

adoption of  ICT, communication technology.
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