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چکیده

هدف از این پژوهش بررسی أییر ر فینآوری اطالعیت و ارأاتطیت بیر کارآترآ یدی و سیتزاتری ای یتع
رانشجایتن رک ر رانشکده علام انستن رانشگته آزار اسال واحد ستری رر ستل  7931بار .پیژوهش حتریر از
نظر هدف آتربرری و از نظر ش اه اررآوری اطالعت أاصی ی از نیاه ه اسی گ بیار .یت میر آ یتری شیت
رانشییجایتن رک ییر رانشییکده علییام انسییتن رانشییگته آزار اسییال واحیید سییتری بییر أمییدار  044نیییر بییار .رو
ن انرا ری أصترف ستره و بت اس یتره از یدول آریس و اراتن أمدار  542نیر بر عناان ن انیر ان ایتش شید.
رو هتی اررآوری اطالعت آ تباتنرای و دان بار .ابزار اررآوری اطالعت بیرای فینآوری اطالعیت از
پرسشنت ر اس تندار ق و ه کتران ( )7937بت پتییتی  4/13و بیرای کارآترآ یدی از پرسیشنت یر ی نی و
اراتن ( )7333بت پتیتی  4/17و برای ستزاتری ای تع از پرسشنت ر پ ک و ویس ن ( )7333بت پتیتی 4/11
اس یتره شد .روای پرسشنت رهت أاسط آترشنتستن و اصصتن ارر أیی د قرار ارفت .أجزیر و أحل ی رارههیت
بت اس یتره از آ تر أاص ی (یداول أازیع فراوان  ،ن ارارهتی س ان و تنگ ن و انحراف اس تندارر) و اس ناتط
نرمافزار  SPSSانجتم شد .یتف یرهیتی پیژوهش نشیتن رار
(آز ان آل ااروف اس رناف و آز ان  ) tبتآ
آر فنآوری اطالعت و ارأاتطت بر ستزاتری رانشجایتن أیر ر ثات و منترار راش ر است .فنآوری اطالعیت
و ارأاتطییت بییر کارآترآ ییدی رانشییجایتن أییر ر ثاییت و منییترار راشی ر اسییت .کارآترآ ییدی بییر سییتزاتری
رانشجایتن أیر ر ثات و منترار راش ر است.
واژگان كلیدي

فنآوری اطالعت و ارأاتطت  ،کارآترآ دی و ستزاتری ای تع
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مقدمه

رر عصر حترر ،اطالعت و رانش بر سرعت رر حتل أغ ر هس ند .فراینید أیدری

و ییترا ری ن یز

ه تنند دیریت رانشگتههیت ،رر حیتل أحیال و رارایان اسیت .اسی یتره از فینآوری اطالعیت و
ارأاتطت
بارن آ از

أااند نجر بر أاسمر آ ی ت آ یاز  ،اسی ر

شیتن هیتی ییترا ری و رر رسی ر

شار .أیآ د آتربرر فنآوری اطالعت و ارأاتطت

1

رر آ یاز

ی أاانید نجیر بیر

رستیتب رانش و هتر هتی ارر ن تز بیرای ع لکیرر یثرر رر یهیتن ا یروزی شیار (Barsad,

) .2018رر رن تی ا روز بر ساب پ چ دا

ستئ و شکال  ،ن تز بر اطالعیت و آ یتر و ارقیتم رر

أص ما ریهتی دیریت ،ب ش از هر ز تن ریگیر احسیت

ی شیار .اطالعیت صیح

چنتنچر بر اقع رر اک تر دیران قرار ا رر ،کطر اأاتذ أص

ت نتررست را بیر حیداق کااهید

رستند ) .(Sayari et al, 2012فنآوری اطالعت و ارأاتطت  ،چترچاب را بر ویار
از طریق آن ،آ ی ت آ از

و ییت ع،
آورر آیر

عتل ارأقتء یتف ر و رانشجایتن و اسیتأ د ی أااننید بیت اسی یتره از ایین

فنآوری ،بر نتبع یترا ری وس م رست یتبند؛ انگ زه و ییترا ری کیار را افیزایش راره و اشیکتل
ا لف یترا ری را ارر اس یتره قرار رهند ) .)Tamanaeefar, 2015پایتی و بتلندا و أاسیمر
ه چ آشاری ،بدون أایر بر پایتی و بتلندا نایاانتن و یاانیتن آن آشیار ا کیتنپیيیر ن سیت؛
زیرا ریر یت زور ه ن اروه از افرار یت مر ،بر سین بیزر سیتل
ا رند .بت أایر بر اینکر أرآ ب ی م
یت مر ت را نایاانتن و یاانتن أشک

ی رسیند و رر بطین یت میر قیرار

آشار ت یاان است و بتلغ بر ب ست ل ان نییر از افیرار
رهند ،نقش نایاانتن و یاانتن رر سیتک ن آینیده آشیار

از اه ییت فییاع المییترهای برکییاررار اسییت .اییین بییدان منتسییت آییر بتییید بییرای پ شییگ ری از
نتستزاتریهتی ای تع افرار یت مر ،بر ستزاتری ای تع رر روره نایاان أایر وییژه راشیت.
برای یلاا ری از این پ ت دهت ،الزم است عالوه بر شنتستی عل نتستزاتریهت ،ررصیدر پ شیگ ری
و از یتن بیررن عاا ی ایجیترآننیده آن بیار ) .)Khosrojerdi, 2003انجیتم چنی ن أحق قیتأ رر
ستیری رشد روزافیزون فینآوری اطالعیت و ارأاتطیت رر آشیار و یهیتن ی أاانید اوالا :انیااه
نتستزاتریهتی را آر هناز رر دار

نهترینر نشده است را ارر طتلمر قرار رهد .رتن تا :شیکال

و ستئ رانشجایتن را قا از اینآر حتر و بحران شاند ،شنتستی آند و رتلثتا :بر برنت رریزی ع نی
یهت ح

شکال و ستئ رانشجایتن ب نجت د و رر نهتیت ،بت ارائر راهکترهیتی بیرای قتبلیر بیت
)1. Information and communication technology (ICT
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انااه نتستزاتریهتی رانشجایتن ،بر سئاالن و برنت رریزان آ از

عتل آ

آند أیت رر یهیت

آتهش این نتستزاتریهت از ابزار فنآوریهتی ناین اس یتره به نر ن اره و اقدا ت الزم را بر ع ی
آورند ).(Ghanbari et al, 2015
واژه فن آوری اطالعت و ارأاتطت از سر باش «فنآوری ،اطالعت و ارأاتطت » أشک شده
است .صیتحب نظیران رر یارر هیر یی
یته

از آل یت فینآوری ،اطالعیت و ارأاتطیت أمیتریف و

را ب تن آرره اند .فن آوری :یت أکنالاژی بر منی آیتربرر ینظم ملا یت عل ی و ریگیر

آاته هتی نظتم یتف ر برای انجتم وظتیف عل

است .فن آوری را

أاان آل ر رانشهت ،فراینیدهت،

ابزارهت ،رو هت و س س مهتی بر آتر رف یر رر سیتکت حصیاال و ارائیر کید ت أمرییف آیرر.
اطالعت  :عاتر است از أ تم ایده هت ،واقم تهت و آترهتی کالقتنر ی ذهن ،آر بر صار رسی
یت غ ر رس

و بر هر حتل

رات ،ن شر و یت أازیع ارریده است آر

أااند بیرصیار

سی ند ییت

غ ر س ند بتشد .ارأاتطت  :فرایندی است آر بر واسطری آن ،ارأاتطایر ییت فرسی نده از طرییق یی
رستنر یت جرا ،پ ت

م ن ،بر ا رنده

را بت أیر راأ

رستند ).(Taghvaee yazdi, 2015

کارآترآ دی 1أاانتی فرر رر انجتم ع ل کتص رر آنتر آ دن بت ی

اقم ت ویژه است .بیر

عاترأ ریگر ،کارآترآ دی بر قضتو هتی افرار رر رابطر بت أاانتی هتیشتن برای بیر ر یر رسیتندن
سطاح طراح شده ع لکرر ،اطالع

شار .کارآترآ دی ،یک از همأیرین ثلییرهیتی آسیب

افق ت و ستز یتف گ  ،رر ح طر روانشنتس

ثایت ،ییتی ی ا یرر (Ebrahim Khani et al,

) .2014بندورا) (Bandura, 1995بر این بتور اسیت آیر افیراری آیر رارای کارآیترای ریم ی
بارهاند ،ستزاتری ای تع پتی ن راش ر و بر یتی برکیارر بیت اانیع ،از اایهیر بیت آنهیت ای نیتش
ن اره و رست از أال

بر رارند و قتو ت و پتیداری از کار نشیتن ن ی رهنید و رر برکیارر بیت

شکال بر طار واقعب نتنر ع

ن

آنند .بنتبراین افراری آر کارآترآ دی بتالی رارنید ،به یر از

ریگران قتررند أت کار را بت شرایط ح ط ستزاتر آنند و رر ارأاتط بت ریگران افقأرنید .شیتنو و
پتچیتر ( )Shang and Pachares, 2002و شیتن

و آیاآ ( )Shank and Cox, 2003بیت

طتلمر طال و آن رل شدهای آر انجتم رارهاند ،ه گ بر این ن جر رس دند آر نر أنهت رانشیجایتن،
بلکر أ ت

افرار رر ه ر قتطع زندا کایش ،ز تن آر بیت حی ط کیایش سیتزاترأر بارنید ،از

کارآترآ دی ستزش ب ش ری هم برکاررار بارهاند.
1. Efficacy
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کارآترآ دی از نظریر شنتکت ای تع آلار بتنیدورا )7331( 1روانشینت

شیهار ،شی ق

شده است آر بر بتورهت یت قضتو هتی فرر بر أاانیتی هیتی کیار رر انجیتم وظیتیف و سیئال تهیت
ا ن بر الگای علّ سریتنار «رف تر ،ح ط و فیرر» اسیت .ایین

اشتره رارر .نظریر شنتکت ای تع

الگیا بییر ارأایتط قتبی بی ن رف ییتر ،اریرا
ب الاژی
بر ا ست

ح طی و عاا ی فییرری (عاا ی شیینتک  ،عییتطی و

) آر بر ارراك فرر برای أاص ف آترآررهتی روانشنتک
این نظریر ،افرار رر ی

نظتم ع ّل ت سر یتنایر بیر انگ یز

اشتره رارر ،أیآ د ی آنید.
و رف یتر کیار اریر ی ايارنید

).(Rahimi, 2015

ستزاتری ای تع  2رر نایاانتن بر عنیاان هیمأیرین نشیتنری سیال ت روان آنیتن ،از ایتحث

است آر رر رهرهتی اک ر أایر بس تری از یت مرشنتستن ،روانشنتسیتن و رب یتن را بیر کیار یلیب
ن اره است ،زیرا رورهی نایاان  ،رورهی حستس اسیت و سیتزاتری ای یتع ناییاان رر ایین
روره ،رستکا
آت

أحاال عتطی  ،یس تن و ذهن فیاعالمیتره شیدیدی اسیت و هنیاز بیر طیار

رشد ن تف ر است .بر ه ن علت کن است أیک ر رر بلاغ عتطی  ،بیر رنایتل کیار شیکال

یدی رر روابط ب ن فرری رر نایاانتن و چتلشهتی ای تع برای آنتن پدید آورر .عالوه بر ایین،
رشد ای تع  ،همأرین یناری رشد ویار هر شاص است و م تر اندازها یری رشید ای یتع
هرآ  ،ستزاتری او بت ریگران است .ستزاترشدن بت کار و ح ط پ را ان کار برای هیر اییار
زنده ی

ررور ح تأ است .ستزاترشدن ،ع ل آاتهتنیر اسیت و انسیتن ن روهیتی کیار را رر

یهت ستزاترشدن ساع

رهد ) .(Bahmani et al, 2016رر واقع ستزاتری بت حی ط ،هیترأ

است آر بتید آ اک ر شار و آ ی ت آن تنند ستیر آ اک رهت ،بس گ بر زان عالقر و آاشش فرر
برای یترا ری آن رارر .ح ط کتنااره ،رانشگته و وستی ارأاتط ی م رر فراهم ستک ن ا کتنیت
یترا ری ستزاتری بت ح ط نقش و سئال ت ه

بر عهده رارند .فرر ،أحت أیر ر نظتم و فرهنو

یت مر کار قرار رارر .رر چن ن شرایط است آیر بتیید ن تزهیتی کیار را بیرآورره سیتزر و فرآینید
ای تع شدن رف یر رف یر او را بیر رعتییت م ترهیت و ارز هیتی یت میر راغیب ی سیتزر .یهیام
ستزاتری برارف ر شده از حازه زیستشنتس اسیت .رر یدل زیسیتشنتسی  ،واژه سیتزاتری بیر
أال هتی فرر برای ستز

بت أغ را

ح ط اشتره رارر ).(Yarmohammadian, 2013

1. Albert Bandura
2. Social adjustment
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ستزاتری ای یتع  1آیر یکی از ابمیتر شینتکت ای یتع رر روانشنتسی اسیت .سیتزاتری
فرآیندی آم و ب ش آاتهتنر است آر بر پتیر آن ،ایار بت ح ط ای یتع  ،طا می و ییت فرهنگی
انطاتع

یتبد .این انطاتع ،س لزم آن است آر أغ راأ رر رف تر شاص پدید آید ،أیت بیر أاافیق و

ایجتر روابط ه تهنو بت آن ح ط نتئ شار ).(Mosavand & Faraziani, 2015
ستزاتری ای تع
آ تل

تنند رشد یس

 ،عتطی و عقل  ،ی

آ ت پ اس ر است و بر أدریج بر
شیار .بیت سی ری

رسد و رر طال زندا بر طار طا م و رر برکارر بت أجربرهت حتص

شدن روران آارآ و ورور بر روران نایاان  ،رشد روان  -ای یتع  ،از أحیال سیتره بیر أحیال
ع ق و آ ی أادی

شار و نایاان بت بر آترا ری هتر هتی ای تع ،

أااند یتیگته کیار

را رر تن راورا ای تع و ارأاتط بت همستالن کار و بزر ستالن پ یدا آنید و یارر پیيیر
ای تع قرار ا رر ).(Atkinson and Hilgard, 2012
بت أایر بر کالءهتی ایار رر این ز نر رر ثسست آ ازش و رانشگتههت و أییر ر فینآوری
اطالعت و ارأاتطت بر کارآترآ یدی و سیتزاتری ای یتع  ،بررسی و انجیتم پژوهشی رر ایین
ز نر رروری

بتشد .بت أایر بر رشد فزاینیدهی فینآوری اطالعیت و ارأاتطیت رر بایشهیتی

ا لف زندا  ،کصاصتا رر بحث آ از

عتل  ،پژوهش حترر بر این اریاه پرراک یر آیر آییت

فنآوری اطالعت و ارأاتطت بر کارآترآ دی و ستزاتری ای تع رانشجایتن رک یر رانشیکده
علام انستن رانشگته آزار اسال

واحد ستری أیر ر رارر؟

پیشینه پژوهش

قصاری و اس تع ل شتر ) (Maghsudi and Ismaili Shad, 2017رر قتلرای أحت عنیاان
طتلمری أیر ر فنآوری هیتی آ ازشی بیر رابطیر بی ن سیاار اطالعیتأ و کارآترآ یدی أحصی ل
رانشآ ازان ،بر ن تیج زیر رست یتف ند آر وییار یی
أنهتی ن

عت ی  ،نظ یر فینآوریهیتی آ ازشی  ،بیر

أااند نجر بیر کارآترآ یدی أحصی ل شیار .به نی و ه کیتران ( Bahmani et al,

 )2016رر قتلرای أحت عناان بررسی اررباشی آ یاز

کارآترآ یدی ه جیتن بیر سیتزاتری

ای تع و ارطراش ای تع نایاانتن ،بر ن تیج زیر رست یتف ند :برنت رهتی آ از
کارآترآ دی ه جتن  ،بر رل

رشد قیدر شینتک

هیتر هیتی

رر آن یرل عااطیف و میاعاياشی ن آنهیت
1. Social adjustment
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أاانند ستزاتری ای تع نایاانتن را افزایش رهند و از سای بر رل ی أیآ ید ایین آ یاز
هتر هتی کارآترآ دی و کارأنظ
بتشند .رح

،

بیر

أاانند رر آتهش ارطراش اح یتع نایاانیتن یثرر

و ه کتران ( )Rahimi, 2015رر قتلرای أحت عناان أیر ر هیتر هیتی فینآوری

اطالعت و ارأاتطیت بیر یزان آیترآفرین  ،کارآترآ یدی و ع لکیرر أحصی ل رانشیجایتن ،بیر
یتف رهتی زیر رست یتف ند :ب ن هتر هتی فتوا رر بمد آ ازش بیت ع لکیرر أحصی ل رانشیجایتن،
رابطر ثات و منترار شتهده شد .ا ت ،ایین ارأایتط بی ن هیتر فیتوا رر بمید پژوهشی بیت ع لکیرر
أحص ل رانشجایتن ،نی و منترار بار .أ نیتی فیر ( )Tamanaee far, 2015رر أحق قی أحیت
عناان رابطری هیا

ه جیتن  ،کارآترآ یدی و ح تییت اییی تع بیت سیتزاتری رانیشآ یازان

رب رس تنهتی شهرس تن اراك ،بر این ن جر رست یتفت آیر بی ن هیا

ه جیتن  ،کارآترآ یدی و

ح تیت ای تع بت ستزاتری ،رابطیر منیتراری وییار راشی ر و هیا

ه جیتن  ،کارآترآ یدی و

ح تیت ای یتع قتررنید أغ یرا سیتزاتری رانیشآ یازان را پی شب نی آننید .ابیراه مکیتن و
ه کتران ( )Ebrahimkhani et al, 2014رر پژوهش أحیت عنیاان نقیش شیاکرهیتی ای یتع
جتزی بر ستزاتری أحص ل و کارآترآ دی أحص ل رانش آ ازان ،بر ن تیج زییر رسیت یتف نید:
أ ییر ر أمت ی ب ی ن ینس ی ت و آتربسییت شییاکرهییتی ای ییتع

جییتزی بییر سییتزاتری أحص ی ل و

کارآترآ دی أحص ل رانشآ ازان ،من رار ن سیت .سیل تن فیر ( )Solyemanifar, 2014رر
أحق ق أحت عناان :رابطر ب ن کارآترآ دی و انگ زه پ شرفت بت ستزاتری أحصی ل رانشیجایتن
بر این ن تیج رست یتفت آر کارآترآ دی و انگ زه پ شرفت بیت سیتزاتری أحصی ل  ،رابطیر ثایت
رارند .آتألر ( )katler, 2018رر أحق ق أحت عناان :بررس رابطر أتشآوری و ها

ه جتن بیت

ستزاتری ای تع رر رانشآ ازان پسر شهر لندن بر این ن تیج رست یتفت آر أتشآوری و هیا
ه جتن  ،رابطیر مکیا

و منیترار بیت ن یرا سیتزاتری رارر .پ رییدز ( ) Petrides, 2018نقیش

کارآترا دی را رر ع لکرر أحص ل و ستزاتری ای تع رانش آ ازان ارر بررسی قیرار رار.
ن تیج حتآ از آن بار آیر کارآترآ یدی ه اسی گ

ثایت اسیط بیت أاانیتی هیتی شینتک

ع لکرر أحص ل راشت .این ه اس گ بمد از آن رل عاا
بتق

ا لف شاص ت بیر صیار

و

منیترار

تند .عالوه بر این ،رانش آ ازان آر ن را کارآترآ دی بتالی آسب آررنید ،بیر اح یتل

آ ری رأکب رف ترهتی نتستزاترانر رر درسر
آ ر از درسر اکیرا

شدند (آ ر رأکب غ ایت غ ر اییر شیده و

ی شیدند) .زاك زآرییت و ه کیتران ( )Zacharia G.Z. et al, 2017رر

تأثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و … 41/

پژوهش آر بت عناان "همسای فنآوری اطالعت بت اس راأژیهتی آسیب و آیتر رر سیتز تنهیتی
بهداش  -رر تن  :یی

پیژوهش أجربی " ،أییر ر هیمسیای اسی راأژی

فینآوری اطالعیت بیر

ع لکرر ستز تن را رر آشار آ ریکت ارر سنجش قیرار راره اسیت .ن جیر نشیتن ی رهید آیر رر
ستز تنهتی بت ستک تر ستز تن

شتبر آر رارای یهتا ری اس راأژی

فنآوری اطالعت بر عناان أادی آننده نجر بر افزایش ع لکرر ستز تن
 ،)2017رر یتف رهتی پژوهش نشتن
اع ییتر بییر نی ی

هسی ند اسی یتره از

أهتی

شار.

یر ( Miyir,

رهید آیر رانیشآ یازان أ زهیا  ،رارای رایت ه جیتن و

هس ی ند ،رر برابییر اک ی الال عصییا و روان ی  ،آ ییر از رانییشآ ییازان عییتری

آس بپيیرند ،از عالیق و سل قر هتی ناع برکاررارند و کارپنداره ی ثاتأری رارنید .چتنیو
( )Chang, 2016رر أحق ق اعالم آرر آر زان بر آترا ری فنآوری اطالعت
بت أمت

تن آترآرر أ

پتی ن است ،أمت

بر طار سی ق م

رأاط است و ز تن آر ستک تر ستز تن بسی تر غ ر رآیز ،و رسی ت

تن آترآرر أ

بس تر طلاش است .ه چن ن فنآوری اطالعت بت ستزاتری

ای تع رابطر ثات و منتراری رارر .آلارینی  )Albirini, 2016( 7طتلمیرای بیت عنیاان «نگیر
استأ د نسات بر فنآوریهتی ارأاتطت و اطالعت و ستزاتری ای یتع  :طتلمیر یارری اسیتأ د
آ از

زبتن انگل س ( )EFLرر ساریر» انجتم راره است .ن تیج پژوهش وی ب تنار آن است آر

استأ د ،نگر

ثا

نسات بر برآترا ری  ICTرر آ از

راش راند .ه چن ن ریداته استأ د نسات

بر فنآوری ،أجترش اس یتره از فینآوریهیت و شیرایط فرهنگی حیتآم بیر حی ط پ را انشیتن ،رر
شک ا ری نگر

آنهت نسات بر  ICTرر دار

أیر ر راش ر است.

Albirini

1
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رر این راس ت ،اهداف زیر رر پژوهش حترر ارر بررس قرار ارفت:
هیدف اصییل  :بررسی أیییر ر فیینآوری اطالعیت و ارأاتطییت بیر کارآترآ ییدی و سییتزاتری
ای تع رانشجایتن رک ر رانشکده علام انستن رانشگته آزار اسال

واحد ستری.

اهداف فرع
بررس أیر ر فنآوری اطالعت و ارأاتطت بر کارآترآ دی رانشجایتن رک ر رانشیکده علیام
انستن رانشگته آزار اسال

واحد ستری.

بررس أیر ر فنآوری اطالعت و ارأاتطت بت ستزاتری ای یتع رانشیجایتن رک یر رانشیکده
علام انستن رانشگته آزار اسال

واحد ستری

بررس أیر ر کارآترآ دی بیت سیتزاتری ای یتع رانشیجایتن رک یر رانشیکده علیام انسیتن
رانشگته آزار اسال

واحد ستری
دل یها

کارآترآ دی
ین

و اراتن()7937

فنآوری اطالعت
و ارأاتطت

ستزاتری ای تع
پ ک و ویس ن ()7333
ق

و ه کتران()7937

تأثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و … 49/

روش

رو

پژوهش حترر از نظر هدف آتربرری و از نظر ش اه اررآوری اطالعیت أحق یق ،أاصی ی

از ناه همبس گ است .یت مر آ تری این أحق ق ،شت
انستن رانشگته آزار اسال

آل یری رانشیجایتن رک یر رانشیکده علیام

واحد ستری بیر أمیدار  044نییر اسیت .یهیت أم ی ن حجیم ن انیر ،از

یدول آریس و ارایتن اسی یتره ارریید و  542نییر بیر عنیاان ن انیر ان ایتش شید .رو هیتی
ی عآوری اطالعت رر این پژوهش ،طتلمیت آ تباتنیرای و أحق قیت

یدان اسیت .بیر نظیار

ی عآوری اطالعت از سر پرسشنت ر اس تندارر اسی یتره شیده اسیت .بیرای فینآوری اطالعیت و
ارأاتطت  ،از پرسشنت ر اس تندارر ق
از پرسشنت ر ی ن

و ه کتران ( )7937بت پتیتی  4/13و برای کارآترآ یدی

و اراتن ( )7333بت پتیتی  4/17و برای سیتزاتری ای یتع از پرسیشنت یر

پ ک و ویس ن ( )7333بت پتیتی  4/11اس یتره شد .روای

ح اای این پرسیشنت یر هیت ن یز أاسیط

آترشنتستن و برک از اصصتن رش ر دیریت ارر أیی د قرار ارف ر است و برای سنجش پتیتی
از آز ان آلیتی آروناتخ اس یتره شده است .رر بایش آ یتر أاصی ی از ییداول أازییع فراوانی ،
ن ارارهتی س ان و تنگ ن و انحراف اس تندارر و رر باش آ تر اس ناتط از آز ان آل یااروف
اس رناف و آز ان  tیهت أحل رارههت اس یتره شده است .أجزیر و أحل ی بیر آ ی
 SPSSانجتم پيیرفت.

نیرمافیزار
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یافتهها

بت أایر بر ن تیج آز انهت رریتف م آر رر آز ان آلا ااروف-اس رناف سیط
غ رهت ب ش ر از  4/42باره است .بنتبراین نر تل بارن آنهت أتی د

أ ت

منی راری بیرای

شار.

جدول  .1نتایج آزمونهای کلوموگروف-اسمیرنوف
خودکارآمدی

فنآوری اطالعات و ارتباطات

سازگاری اجتماعي

7۳79۱

7۳443

7۳435

آماره کلموگروف اسمیرنوف

فرر ر اول :فینآوری اطالعیت بیر کارآترآ یدی رانشیجایتن رک یر رانشیکده علیام انسیتن
رانشگته آزار اسال
بت أایر بر ق ت
أاص ی

واحد ستری أیر ر رارر .بت أایر بر اینکر تنگ ن حتسار شده 9/11

بتشد و

ب تنشده ،ارایش بر س ت زییتر و بسی تر زییتر رارر ،بنیتبراین رر چیترچاش آ یتر
بتشد.

أاان ایت آر فنآوری اطالعت بر کارآترآ دی رانشجایتن أیر رايار
جدول  .0جدول آمار توصیفي ،فرضیه اول پژوهش

حجم نمونه

میانگین

542

9/11

فنآوری اطالعات و ارتباطات

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

استاندارد

4/12

4/403

جدول  .9جدول آزمون  tمربوط به فرضیه اول پژوهش
مقدار آزمون=9
آماره t
فنآوری اطالعات
و ارتباطات

72/11

درجه

معنيداری

آزادی

599

بت أایر بر ن تیج یدولهت شتهده

4/444

اختالف

فاصله اطمینان  34درصد

میانگینها

حد پایین

حد باال

4/11۱

4/۱13

4/119

شار آر آز یان انجیتم شیده رر سیط  2ررصید منی رار

بتشد ( ،)Sig <0.05بنتبراین فرر ر صیر پیژوهش انی بیر یثرر نایارن فینآوری اطالعیت و
ارأاتطت بر کارآترآ دی رانشجایتن رر

اررر .یمن بت اط نیتن  %32ی أیاان ارعیت ن یار آیر

فنآوری اطالعت بر کارآترآ دی رانشجایتن أیر رايار است.

تأثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و … 44/

فرر ر روم :فنآوری اطالعت و ارأاتطت بر ستزاتری ای یتع رانشیجایتن رک یر رانشیکده
علام انستن رانشگته آزار اسال

واحد ستری أیر ر رارر .بت أایر بر اینآیر یتنگ ن حتسیار شیده

بتشد و بت أایر بر ق ت

ب تنشده ارایش بیر سی ت زییتر و بسی تر زییتر رارر ،بنیتبراین رر

0/44

چترچاش آ تر أاص ی ،
رانشجایتن ،أیر رايار

أاان ایت آر فنآوری اطالعت و ارأاتطت بیر سیتزاتری ای یتع
بتشد.
جدول  .5جدول آمار توصیفي ،فرضیه دوم پژوهش

حجم نمونه

میانگین

542

0/44

فنآوری اطالعات و ارتباطات

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

استاندارد

4/۱9

4/407

جدول ( :)4جدول آزمون  tمربوط به فرضیه دوم پژوهش

مقدار آزمون=9
آماره t
فنآوری اطالعات
و ارتباطات

50/70

درجه
آزادی
599

بت أایر بر ن تیج یدولهت شتهده

معنيداری
4/444

اختالف

فاصله اطمینان  34درصد

میانگینها

حد پایین

حد باال

7/44

4/359

7/411

شار آر آز یان انجیتم شیده رر سیط  2ررصید منی رار

بتشد ( ،)Sig <0.05بنیتبراین بیت اط نیتن  %32ی أیاان ارعیت ن یار آیر فینآوری اطالعیت و
ارأاتطت رر ستزاتری ای تع رانشجایتن ،أیر رايار است.
فرر ر سام :کارآترآ دی بر سیتزاتری ای یتع رانشیجایتن رک یر رانشیکده علیام انسیتن
رانشگته آزار اسال

واحد ستری أیر ر رارر .بت أایر بر اینآر تنگ ن حتسارشده  0/44ی بتشید

و بت أایر بر ق ت

ب تنشده ،ارایش بر س ت زیتر و بس تر زیتر رارر ،بنیتبراین رر چیترچاش آ یتر

أاص ی

أاان ایت آر کارآترآ دی بر ستزاتری ای تع رانشجایتن رک یر رانشیکده علیام

انستن رانشگته آزار اسال

واحد ستری أیر ر رارر.
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جدول  .4جدول آمار توصیفي ،فرضیه سوم پژوهش

حجم
نمونه
خودکارآمدی

542

میانگین
0/44

انحراف

میانگین خطای

استاندارد

استاندارد

4/25

4/490

جدول  .1جدول آزمون  tمربوط به فرضیه سوم پژوهش

مقدار آزمون=9
آماره t
خودکارآمدی

53/77

درجه
آزادی
599

بت أایر بر ن تیج یدولهت شتهده

معنيداری
4/444

اختالف

فاصله اطمینان  34درصد

میانگینها

حد پایین

حد باال

7/44

4/392

7/414

شار آر آز یان انجیتم شیده رر سیط  2ررصید منی رار

ی بتشید ( ،)Sig <0.05بنیتبراین فرری ر صییر پیژوهش انی بیر یثرر نایارن کارآترآ یدی بیر
سییتزاتری ای ییتع رانشییجایتن رر ی اییررر .یمن ی بییت اط نییتن  %32ی أییاان ارعییت ن ییار آییر
کارآترآ دی ،بر ستزاتری ای تع رانشجایتن ،أیر رايار است.

تأثیر فنآوری اطالعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و … 41/

بحث و نتیجهگیري

بت أایر بر ن تیج بررست آ ده رر این پژوهش،

أاان بر صار زییر بیرای هیر یی

از فرری ت

پژوهش بحث و ن جرا ری آرر:
فنآوری اطالعت و ارأاتطیت  ،بیر کارآترآ یدی رانشیجایتن رک یر رانشیکده علیام انسیتن
رانشگته آزار اسال

واحد ستری أیر ر رارر .بت أایر بر اینآر تنگ ن حتسارشده  9/11ی بتشید

و بت أایر بر ق ت

ب تنشده ،ارایش بر س ت زیتر و بس تر زیتر رارر ،بنیتبراین رر چیترچاش آ یتر

أاص ی

أاان ایت آر فنآوری اطالعت و ارأاتطت بر کارآترآ دی رانشجایتن ،أیر رایيار

بتشد .از آنیتی آر طاق پرسشنت ر ،ارایش بر زیتر رر راس تی ثرر بارن فینآوری اطالعیت
و ارأاتطت

بتشد؛ لیيا ی أیاان اییت آیر فینآوری اطالعیت و ارأاتطیت بیر کارآترآ یدی

رانشجایتن أیر رايار است .ليا پ شنهتر ی شیار بیت آ یاز
افزایش کارآترآ دی رانشجایتن آ

رارن و نحیاه قتبلیر بیت شیکال بیر

شار .پژوهش حترر بت یتف یرهیتی قصیاری و اسی تع ل

شیتر ) ،)Maghsudi & Ismaili Shad, 2017به نی و ه کیتران (،)Bahmani et al, 2016
رح یی ( ،)Rahimi, 2015أ نییتی فییر ( ،)Tamanaeefar, 2015ابییراه مکییتن و ه کییتران
( ،)Ebrahimkhani et al, 2014سیل تن فیر ) (Solyemanifar, 2014و پ رییدز (Petrides,

) 2018همکاان رارر.
فنآوری اطالعت و ارأاتطت  ،بر ستزاتری ای تع رانشجایتن رک ر رانشکده علیام انسیتن
رانشگته آزار اسال
و بت أایر بر ق ت
أاص ی

واحد ستری أیر ر رارر .بت أایر بر اینآر تنگ ن حتسار شده 0/44

بتشید

ب تن شده ارایش بر س ت زیتر و بس تر زیتر رارر؛ بنیتبراین رر چیترچاش آ یتر

أیاان اییت آیر فینآوری اطالعیت بیر سیتزاتری ای یتع رانشیجایتن ،أیر رایيار

بتشد .از آنیتی آر طاق پرسشنت ر ارایش بر زیتر رر راس تی ثرر بارن فنآوری اطالعت و
ارأاتطت

بتشد ،ليا

أاان ایت آر فینآوری اطالعیت و ارأاتطیت بیر سیتزاتری ای یتع

رانشجایتن أیر رايار است .پژوهش حترر بت یتف رهتی ابراه مکتن و ه کتران ( Ebrahimkhani

 ،)et al, 2014چتنو ( ،)Change et al, 2016آلارین ( )Albirini, 2016همسا باره است .ليا
پ شنهتر

شار بت برازاری آال هتی آ ازش بیرای رانشیجایتن ،بیر بیتال بیررن سیط و هیتر

اس یتره از فنآوری اطالعت و ارأاتطت و ن ز ستزاتری ب ش ر آنهت رر یت مر آ

آرر.
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کارآترآ دی بر ستزاتری ای تع رانشیجایتن رک یر رانشیکده علیام انسیتن رانشیگته آزار
اسال

واحد ستری رارر .بت أایر بر اینکر تنگ ن حتسار شده 0/44

بتشد و بت أایر بیر ق یت

ب تن شده ارایش بر س ت زیتر و بس تر زییتر رارر .بنیتبراین رر چیترچاش آ یتر أاصی ی
ایت آر کارآترآ دی بر ستزاتری ای تع رانشجایتن أیر رايار

ی أیاان

بتشد .از آنیتی آر طایق

پرسشنت ر ارایش بر زیتر رر راس تی ثرر بارن کارآترآ دی ی بتشید لیيا ی أیاان اییت آیر
کارآترآ دی بر ستزاتری ای تع رانشجایتن أیر رايار است .ليا پ شنهتر

شار بت ایجتر ح

کارآترآ دی و کاربتوری و ایجتر شرایط ستعد برای رانشجایتن ،سیتزاتری ای یتع آنهیت را
افییزایش رار .ه چنی ن بییت اأاییتذ و قییراررارن رروسی رر ز نییر اطالعییت ع ییا
آ ازش رر رانشگتههت

أاان حی

و ن ییز شییتوران

سیتزاتری ای یتع را أقاییت آیرره آیر رر نهتییت بتعیث

پ شرفت أحص ل رانشجایتن و افق ت رر زنیدا آینیده آنهیت کااهید شید .پیژوهش حتریر بیت
یتف یرهیتی به نی و ه کیتران ( ،)Bahmani et al, 2016أ نیتی فیر(،)Tamanaeefar, 2015
ابراه مکتن و ه کیتران ( ،)Ebrahimkhani et al, 2014سیل تن فیر(،)Solyemanifar, 2014
چتنو ( ،)Chang, 2016ر ( )Miyir, 2017همکاان رارر .بت أاییر بیر یتف یرهیتی حتصی از
پژوهش رر فرر ر اصل فنآوری اطالعت و ارأاتطیت و کارآترآ یدی بیت سیتزاتری ای یتع
رانشجایتن رک ر رانشکده علام انستن رانشگته آزار اسال
بت أایر بر ارات فرر ر اصل پژوهش ،پ شنهتر

واحید سیتری رابطیر منی راری رارر.

شار از آنیتی آیر بی ن فینآوری اطالعیت و

کارآترآ دی بت ستزاتری ای تع رانشجایتن ،رابطر و أیر رایياری وییار رارر و بتیید هیر سیر
قالیر را بیت هییم ارأقیت رار .ه چنی ن پ شیینهتر ی شییار آیر بیت اسی یتره از شیتوران رر ثسسییت و
رانشگتههت ،ح

کارآترآ دی و اع تر بر نی

را رر رانشجایتن افزایش رهند و ایب أشایق و

أرغ ب آنهت شاند .پژوهش حترر بت یتف رهتی قصاری و اس تع ل شتر (Maghsudi and , 2017

 ،)Ismaili Shadبه نی و ه کیتران ( ،)Bahmani et al, 2016رح ی (،)Rahimi, 2015
أ نتی فر ( ،)Tamanaee far, 2015ابیراه مکیتن و ه کیتران (،)Ebrahimkhani et al, 2014
سیل تن فیر( ،)Solyemanifar, 2014پ رییدز ( ،)Petrides, 2018آلارینی (،)Albirini, 2016
چتنو ( )Chang, 2016و ر ( )Miyir, 2017همکاان رارر.
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