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Background and Objective: Increasing academic engagement is one of the 
most important priorities in higher education. It seems that with the increasing 
use of the Internet, how to use the Internet plays an important role in the level 
of student academic engagement. Therefore, the purpose of this study was to in-
vestigate the effect of “cyberloafing” on the “sense of happiness” and academic 
engagement of medical students.

Methods: This is a descriptive correlational study. The research sample con-
sisted of 195 medical students of Shiraz University of Medical Sciences who 
were selected by random sampling method. The research tools included the triple 
scales of cyberloafing, academic engagement and happiness, which after calcu-
lating their validity and reliability, were distributed between samples and data 
were analyzed using structural equation model.

Results: Cyberloafing has a significant and negative effect on students’ aca-
demic engagement (β= -0.14 & t= -2.08) and happiness (β= -0.15 & t= -2.85), 
while the feeling of happiness has a positive and significant effect on their aca-
demic engagement (β= 0.99 & t=12.05).

Conclusion: To increase students’s happiness and academic engagement, uni-
versity authorities should direct the Internets use, and  decrease their cyberloaf-
ing behavior.
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بررسی تأثیر پرسه زنی سایبری بر احساس نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان پزشکی

الهام حیدری

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

در دهه های اخیر تعامالت اینترنتی بخش مهمی از زندگی 
روزانۀ ما را تشکیل می دهد و بسیاری از نیازهای آدمی را در 
ابعاد مختلف تحت پوشش قرار می دهد. با این حال، استفادۀ 
مفرط از اینترنت می تواند آثاری منفی بر زندگی افراد داشته 
مهارت های  و  عادات  سالمتی،  اجتماعی،  رفتارهای  و  باشد 
شرایطی  چنین  نتیجۀ   .)1( دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  آنان 
بروز بسیاری از پدیده های اجتماعی ـ روان شناختی ازجمله 
اینترنتی  اعتیاد   ،)technology anxiety( فناوری  اضطراب 
)Internet addiction(، و تعدی سایبری )cyberbullying( است. 
از  دانشجویان  عمدی  استفادۀ  مذکور،  پدیده های  میان  در 
کالس  طول  در  غیرتحصیلی  و  شخصی  امور  برای  اینترنت 
درس، که به پدیدۀ پرسه زنی سایبری )cyber loafing( معروف 
است، به یک نگرانی جدی در نظام های آموزشی تبدیل شده 
است، نگرانی ای که هر روزه با افزایش سرعت رشد فناوری های 
موبایلی و دسترسی بیشتر به اینترنت رو به افزایش است )2(. 

به گونه ای که اگر به مراکز کامپیوتر دانشگاه ها و سیستم هایی 
که به دانشجویان خدمات ارائه می کنند توجه کنیم، خواهیم 
دید که با وجود تذکر بسیار در استفاده از اینترنت دانشگاه 
برای مقاصد علمی و پژوهشی، اغلب دانشجویان از این گونه 
سرگرمی،  سایت های  از  بازدید  برای  سیستم ها  و  خدمات 
می کنند.  استفاده  این ها  مانند  و  بازی  توییتر،  فیس بوک، 
در طول  دانشجویان  که  می شود  بغرنج تر  زمانی  شرایط  این 
کالس درس و هنگام تدریس استاد با استفاده از فناوری های 
بی سیم مانند تلفن های هوشمند، تبلت، فبلت و امثال این ها 
غیرکالس  فعالیت های  به  دانشگاهی  یا  شخصی  اینترنت  با 
در  فعال  باید حضور  که  زمانی  دیگر،  عبارت  به  می پردازند. 
کالس داشته باشند و به مطالب درسی استاد توجه کنند و در 
پرسه زنی  باشند، صرف  داشته  فعالیت های کالسی مشارکت 

در دنیای اینترنت برای امور شخصی می شود.
دانشگاه  اینترنت  از  استفاده  معنی  به  سایبری  پرسه زنی 
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زمینه و هدف : افزایش مشغولیت تحصیلی یکی از مهم ترین اولویت های آموزش عالی است. به نظر می رسد 
تحصیلی  مشغولیت  میزان  در  مهمی  نقش  آن  از  بهره گیری  چگونگی  اینترنت،  از  استفاده  افزایش  به  توجه  با 
دانشجویان داشته باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پرسه زنی سایبری بر نشاط و مشغولیت تحصیلی 

است. پزشکی  دانشجویان 

مواد و روش ها:  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونۀ تحقیق شامل 195 نفر از دانشجویان 
ابزارهای  انتخاب شدند.  از روش نمونه گیری تصادفی  با استفاده  پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است، که 
از  پس  که  است  تحصیلی  مشغولیت  و  نشاط،  احساس  سایبری،  پرسه زنی  سه گانۀ  مقیاس های  شامل  پژوهش 

محاسبۀ روایی و پایایی بین نمونۀ توزیع و داده ها با استفاده از مدل معادالت ساختاری تحلیل شدند.

یافته ها: پرسه زنی سایبری تأثیر منفی و معناداری بر احساس نشاط )t= -2/85 و β= -0/15( و مشغولیت 
بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  نشاط  احساس  که  حالی  در  دارد،   )β=  -0/14 و   t=  -2/08( دانشجویان  تحصیلی 

دارد.  )β=0/99 و   t=12/05( آنان  تحصیلی  مشغولیت 

نتیجه گیری: مسئوالن دانشگاه ها باید برای افزایش مشغولیت تحصیلی دانشجویان، به چگونگی استفادۀ آنان 
از اینترنت جهت دهند و با کاهش رفتار پرسه زنی سایبری باعث افزایش نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان 

شوند.

واژگان کلیدی: پرسه زنی سایبری، احساس نشاط، مشغولیت تحصیلی
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تحصیلی  و  غیرعلمی  فعالیت های  و  شخصی  مقاصد  برای 
استفاده  اینترنتی،  بازی های  مانند  رفتارهایی  شامل  و  است 
از شبکه های اجتماعی و خرید آنالین می شود )3(. همچنین 
دانشجویان  شخصی  استفادۀ  معنای  به  می تواند  مفهوم  این 
درس  کالس  طول  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  از 
رفتارها  پدیده شامل  این  باشد )2(.  استاد  تدریس  و هنگام 
امور  انجام  مانند  است  گوناگون  پرسه زنی  فعالیت های  و 
خرید،  مسافرت،  امور  بانکی،  )امور  فردی  فعالیت های  و 
شغل یابی، و فعالیت شغلی(، فعالیت های اجتماعی )چک کردن 
شبکه های اجتماعی، چت، ارسال پیام، و ایمیل(، جستجوی 
و  فیلم(،  و  تصاویر  نیاز،  مورد  اطالعات  اطالعات )جستجوی 
اخبار )بررسی سایت های خبری، ورزشی و هواشناسی( )4(. 
بهسازی،  رفتار  نوع  چهار  شامل  سایبری  پرسه زنی  رفتار 
رفتار بازیابی، رفتار انحرافی و رفتار اعتیادآمیز است. رفتارهای 
بهسازی اشاره به پرسه زنی در دنیای مجازی برای یادگیری 
نیز  بازیابی  رفتارهای  است.  مختلف  زمینه های  در  بیشتر 
می گیرد.  صورت  فراموش شده  اطالعات  یادآوری  منظور  به 
برای  از فضای سایبری  استفاده  به معنی  انحرافی  رفتارهای 
مقاصد غیریادگیری هنگام آموزش است. رفتارهای اعتیادآمیز 
نیز اشاره به پرسه زنی سایبری از سر عادت مبتنی بر نوعی 

اجبار درونی است )4(.
تأثیر عوامل مختلف مانند  پرسه زنی سایبری اغلب تحت 
اهداف، عادات و شرایط و امکانات فردی به وقوع می پیوندد. 
تداوم  و  اجتماعی  شبکه های  حفظ  برای  افراد  مواقع  برخی 
ارتباط خود با دیگران هنگام فعالیت  کالسی از اینترنت استفاده 
می کنند. به عالوه، ممکن است افراد برای حفظ تعادل بین 
زندگی شخصی و تحصیلی خود، و بنا به دالیل عاطفی نیز 
درگیر پدیدۀ پرسه زنی سایبری شوند )Regehr .)5 و همکاران 
معتقدند که پدیدۀ پرسه زنی سایبری می تواند دو جنبۀ مثبت 
و منفی داشته باشد )6(. بعد منفی آن هدر رفتن منابع برای 
نظام  فعالیت های غیرتحصیلی و کاهش عملکرد دانشجو در 
بعد مثبت آن کاهش استرس های فردی  اما  آموزشی است، 
پرسه زنی  به  افراد  آوردن  روی  دالیل  از  یکی  چراکه  است، 
سایبری دور کردن ذهن از منبع استرس درونی است. البته 
باید گفت به دلیل نو بودن موضوع، نتایج این نوع پدیده برای 
نظام آموزشی چندان مشخص نیست و به تازگی نظر محققان 
 Stoddart .)2( و مسئوالن آموزشی را به خود جلب کرده است
معتقد است که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد )7(، 
اما نکتۀ قابل ذکر آن است که مثبت و یا منفی بودن پدیدۀ 
پرسه زنی سایبری به دستاوردهای آن برای افراد و سازمان ها 
بستگی دارد. با این حال، از نگاه سازمانی این پدیده مطلوب 
نیست و بسیاری از سازمان ها در دنیا از جمله دانشگاه ها برای 
کرده اند  اتخاذ  مختلفی  راهکارهای  پدیده  این  از  جلوگیری 
مانند تنبیه خاطیان، اجرای سیاست های مختلف و نظارت بر 

استفاده افراد از اینترنت )8(.
می کنند  تالش  آموزشی  مؤسسات  امروزه  حال،  هر  به 
فعالیت های  در  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های  مزایای  از 
مؤسسات  در  اغلب  درنتیجه  کنند.  استفاده  خود  آموزشی 

آموزشی مراکز خدمات کامپیوتری وجود دارد که دسترسی 
دانشجویان به کامپیوتر و اینترنت بی سیم را تسهیل می سازد. 
اغلب هدف این مراکز استفاده از کامپیوتر و اینترنت به عنوان 
منبعی اطالعاتی برای تسهیل یادگیری و رشد علم و پژوهش 
در بین دانشجویان است. اما با وجود محاسنی که این امکانات 
می تواند برای سیستم آموزشی داشته باشد، به دلیل استفادۀ 
مفرط، غیرمسئوالنه و غیرقابل کنترل شخصی دانشجویان از 
امکانات و پرسه زنی  بسیار در فضای سایبری، مشکالت  این 
بتوان گفت که  ایجاد کرده است )9(. شاید  نیز  را  متعددی 
یکی از مشکالت عمدۀ این نوع پدیده کاهش احساس نشاط 
برابر  در  امنیت  نبود  احساس  پی  در  دانشجویان  میان  در 
در  چراکه  است.  اینترنتی  اعتیاد  و  سایبری  بی اخالقی های 
پی بحران های مختلف جهانی که تحت تأثیر عوامل مختلف 
ازجمله رشد فناوری به وقوع پیوسته است، شادی و نشاط به  
آمال و آرزوی بشر در سراسر جهان تبدیل شده است )10(.

احساس  معنای  به  و  روانی  حالت  نوعی  نشاط  احساس 
رضایت و لذت از زندگی است )11(. سه مؤلفۀ مهم در تعریف 
احساس نشاط وجود دارد شامل نبود احساس منفی، وجود 
احساس مثبت، و متغیرهای شناختی مانند رضایت از زندگی 
است )12(. تاکنون نظریات مختلفی در زمینۀ احساس شادی 
لذت گرایی  نظریۀ  آن ها  از  یکی  است.  شده  مطرح  نشاط  و 
تنها یک  نشاط  و  آن شادی  اساس  بر  است که   )hedonism(
احساس تلقی می شود. لذا افرادی که احساس شادی زیادی 
تالش  و  می بینند  را خوب  همه چیز  می خندند،  بسیار  دارند 
می کنند از هر چیزی تا حد ممکن لذت ببرند. دیدگاه دوم 
نظریۀ میل )desire( است. بر اساس این نظریه، فردی احساس 
نشاط دارد که در زندگی به اولویت ها و امیالش رسیده باشد. 
به آن  افراد  اموری است که  به  از دستیابی  تابعی  نشاط  لذا 
ارزش هاست  به  دستیابی  نظریۀ  سوم  دیدگاه  دارند.  تمایل 
)achieving values(. بر اساس این نظریه نشاط احساسی فردی 
بر  از احساسات فردی است و  بلکه واقعیتی مستقل  نیست، 
اساس دستیابی به اموری که واقعا ارزشمند هستند، تعریف 
GomisChorro و همکاران معتقدند که شادی   .)13( می شود 
ممکن  وجه  بهترین  به  رویداد  هر  بر شناخت  مبتنی  واقعی 
است که می تواند برای فرد اتفاق بیفتد )14(. درواقع، وقتی 
از دیدگاه فرد بهترین رویداد بر اساس شرایط وی برای او به 
ایجاد  می شود.  ایجاد  او  در  نشاط  احساس  می پیوندد،  وقوع 
چنین احساسی نه تنها می تواند باعث بهبود زندگی فرد شود، 
دنیای  می تواند  که  می کند  ایجاد  او  در  نیرویی  چنان  بلکه 

اطراف خود را نیز تحت تأثیر قرار دهد )14(. 
آموزشی،  سیستم های  در  که  می دهد  نشان  بررسی ها 
و چالش های جهانی،  فناوری  تأثیر رشد  یادگیرندگان تحت 
تبدیل به افرادی مضطرب و رقابتگر شده اند که این امر میزان 
شادی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. به دلیل تأثیراتی که 
این موضوع بر سالمت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد، 
در سال های اخیر به احساس نشاط در دانشجویان بسیار توجه 
شاد  دانشجویان  می دهند  نشان  تحقیقات   .)10( است  شده 
کمتر احساس فرسودگی می کنند و غیبت آنان کمتر است. 
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از مهارت های  به دانشگاه بیشتر است و  افراد تعهدشان  این 
منجر  می تواند  مهارت ها  این  برخوردارند.  خوبی  ارتباطی 
حمایت های  ایجاد  دلیل  به  و  شود  فردی  تعامالت  رشد  به 
اجتماعی بر افزایش احساس نشاط آنان نیز مؤثر باشد )15(. 
امری که در نتیجۀ رشد فناوری و اعتیاد انسان به آن کمتر 
توجه می شود، زیرا وابستگی به فناوری باعث ایجاد احساس 
انزوا و کاهش تعامالت رودرروی افراد می شود. به همین دلیل 
است که احساس شادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد 
و بهسازی فرهنگی، اجتماعی، فردی و حرفه ای که می تواند 
توجه  مورد  بسیار  دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  افراد  عملکرد 
نشاط  احساس  گفت  می توان  بنابراین   .)16( است  محققان 
در افراد می تواند انرژی و انگیزۀ الزم برای فعالیت و رشد و 
بهسازی فردی و حرفه ای را ایجاد کند. شاید بتوان گفت یکی 
از نتایج ایجاد نشاط در دانشجویان رشد مشغولیت تحصیلی 

از نگرانی های نظام آموزشی است. در آنان به عنوان یکی 
به  را  فرد  که  است  نیرویی  و  انرژی  تحصیلی  مشغولیت 
تحصیل وا می دارد و بین فرد و فعالیت او ارتباط برقرار می کند 
)17(. هستۀ مرکزی مشغولیت تحصیلی دانشجویان مشارکت 
از  یکی  و  فرآیند  بلکه  محصول،  نه  مشارکت  درواقع  است. 
عناصر مهم مشغولیت تحصیلی آنان محسوب می شود )18(. 
و  تعهد  دلبستگی،  بعد  سه  دربرگیرنده  تحصیلی  مشغولیت 
توان و بنیه است. دلبستگی اشاره به تمرکز و غرق شدن در 
کار دارد. تعهد نیز به معنی درگیری شدید روحی فرد با کار 
خود یا به عبارتی وابستگی و همانندسازی فرد با کار است و 
درنهایت توان و بنیه نیز اشاره دارد به داشتن سطح باالیی از 
انرژی و خاصیت ارتجاعی بودن ذهن هنگام انجام کار )19(.

به طور کلی، مشغولیت تحصیلی عنصری است که باعث 
افزایش درگیری دانشجویان با فعالیت های تحصیلی می شود. 
نظر  از  که  می شوند  شرایطی  در  غرق  دانشجویان  درواقع، 
و  انجام کارها  به مشارکت در  تمام  تمرکز  و  انرژی  با  روانی 
فعالیت ها می پردازند و کارها را با موفقیت به اتمام می رسانند. 
مشغولیت  افزایش  موجب  می تواند  که  مواردی  ازجمله 
کرد:  اشاره  می توان  موارد  این  به  دانشجویان شود  تحصیلی 
یادگیری فعال و مشارکتی، تعامل بیشتر دانشجویان با اعضای 
تقویت  علمی،  فعالیت های  بودن  چالش برانگیز  هیئت علمی، 
تجارب آموزشی، وجود محیط های یادگیری حمایتی، تغییر 
و  فرصت ها  از  مطلوب  استفادۀ  به سمت  دانشگاهی  فرهنگ 
و   Severiens احترام، حمایت و مشارکت )20(.  ارتقای سطح 
Schmidt معتقدند که تجارب دانشجویان در سیستم اجتماعی 

تأثیر  آنان  تحصیلی  مشغولیت  میزان  بر  دانشگاه  علمی  و 
می گذارد و می تواند به توانایی مشارکت و تسهیل آن در انجام 

احساس  افزایش  دانشگاه،  در  اجتماعی  و  علمی  فعالیت های 
ترک  و  افت  نرخ  بیرونی، کاهش  و  درونی  ارتباطات  و  تعلق 
کمک  آنان  موفقیت  سطح  افزایش  و  دانشجویان،  تحصیلی 
کند )21(. بنابراین با توجه به پیامدهای مثبتی که مشغولیت 
مهم ترین  از  یکی  به  موضوع  این  دارد،  همراه  به  تحصیلی 
دغدغه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تبدیل شده 

.)22( است 
پژوهش های مختلفی در زمینۀ این متغیرها صورت گرفته 
 Cheung ،)23( Ono و Lee است؛ برای مثال نتایج پژوهش های
و 24( Chang(، Çelik )25(، و Askew )26( نشان می دهد که 
احساس  و  پرسه زنی سایبری  بین  معناداری  و  منفی  ارتباط 
پژوهش های نتایج  همچنین  دارد.  وجود  شادی  و  نشاط 

نشان   )28( همکاران  و   Vitak  ،)27( همکاران  و    Taneja

و  سایبری  پرسه زنی  رفتار  بین  معناداری  رابطۀ  که  می دهد 
مشغولیت تحصیلی دانشجویان وجود دارد. نتایج پژوهش های

 Çaliskan ،)30( Belmont و Skinner ،)29( و همکاران  Lewis

و   Field  ،)32( و همکاران   Rabe-Hemp  ،)31(  Mercangöz و 
Buitendach )33( نیز نشان می دهد که بین ابعاد مشغولیت 

تحصیلی و احساس نشاط در افراد رابطۀ مثبت و معناداری 
وجود دارد. با این حال تاکنون پژوهشی که به بررسی تأثیر 
پرسه زنی سایبری بر نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان 
مشاهده  بپردازد  متغیر  سه  این  همزمان  روابط  بررسی  و 
نامیمون  پیامدهای  از  یکی  سایبری  پرسه زنی  است.  نشده 
مشغولیت  در  آن  نقش  تعیین  که  است  فناوری  از  استفاده 
نگرانی های سیستم های  از مهم ترین  یکی  به عنوان  تحصیلی 
نظام  مسئوالن  می تواند  و  دارد  بسیار  اهمیت  عالی  آموزش 
و  اشتیاق  افزایش  برای  بهتر  برنامه ریزی  در  را  آموزشی 
مشارکت دانشجویان در امور علمی یاری رساند. با این حال 
نظری،  و  پژوهشی  پیشینه های  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
مشغولیت  بر  سایبری  پرسه زنی  تأثیر  بر  نیز  دیگری  عوامل 
تحصیلی نقش داشته باشند که یکی از این عوامل می تواند 
میزان احساس نشاط دانشجویان درنتیجۀ پرسه زنی سایبری 
باشد. تعیین میزان این نقش به برنامه ریزی و انجام اقدامات 
ارتقای سطح مشغولیت تحصیلی  در  و هدفمندتر  مناسب تر 
پیشینۀ  به  توجه  با  و  اساس  این  بر  بود.  خواهد  یاری رسان 
پژوهشی و نظری، مدل مفهومی انجام این پژوهش در شکل 
نه تنها می تواند  پژوهش  این  نتایج  است.  داده شده  نشان   1
قرار  شیراز  دانشگاه  پزشکی  علوم  مسئوالن  استفادۀ  مورد 
عالی  آموزش  مؤسسات  دیگر  راهنمای  می تواند  بلکه  گیرد، 
باشد و رهیافت هایی نیز برای سایر مؤسسات آموزشی داشته 

باشد.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
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مواد و روش ها
بر  سایبری  پرسه زنی  تأثیر  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 
نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان است. به لحاظ هدف، 
کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. 
پزشکی  دانشجویان  کلیۀ  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعۀ 
تحصیلی  سال  در  که  می شود  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه 
1396-1395 مشغول به تحصیل بوده اند. روش نمونه گیری 
از جدول  استفاده  با  و  بر اساس آن  تصادفی ساده است که 
مورگان تعداد 204 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از بین 
پرسش نامه های توزیع شده، درنهایت 195 پرسش نامه برگشت 
و  نفر(   106( زن  درصد   54/35 تعداد  این  از  که  شد  داده 
45/65 درصد مرد )89 نفر( بودند. همچنین 43/59 درصد 
در  نفر(   63( درصد   32/3 استیودنتی،  مقطع  در  نفر(   85(
مقطع اینترنی، و 24/11 درصد )47 نفر( در مقطع اکسترنی 

بودند. به تحصیل  مشغول 
از  دانشجویان  سایبری  پرسه زنی  رفتار  بررسی  برای 
پرسش نامه ای که Doorn Van تنظیم کرده )34( استفاده شد. 
این پرسش نامه که 24 گویه دارد، در دو بعد اصلی یعنی رفتار 
فعالیت های  و  سایبری(  پرسه زنی  )علت  سایبری  پرسه زنی 
شده  طراحی  سایبری(  پرسه زنی  )انواع  سایبری  پرسه زنی 
است. الزم به ذکر است که هریک از این دو بعد 12 گویه با 
طیف لیکرت پنج گزینه ای )از بسیار کم تا بسیار زیاد( دارد. 
پایایی این ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای هریک 
از زیرمقیاس های فعالیت های سایبری 0/77 و رفتار سایبری 
0/84 است. ضریب روایی نیز برای فعالیت های سایبری بین 
0/68 تا 0/89 و برای رفتار سایبری بین 0/87 تا 0/65 است. 
نتایج  شد.  بررسی  ابزار  پایایی  و  روایی  نیز  پژوهش  این  در 
نشان داد که ضریب روایی این ابزار در بعد فعالیت پرسه زنی 
سایبری بین 0/24 تا 0/74 و در بعد رفتار پرسه زنی سایبری 
کلیۀ  برای   0/0001 معناداری  با سطح   0/75 تا   0/30 بین 
آلفای  بر حسب ضریب  نیز  آن  پایایی  و ضریب  گویه هاست 
بعد  در  و   0/84 سایبری  پرسه زنی  فعالیت  بعد  در  کرونباخ 
از  حاکی  که  آمد  دست  به   0/76 سایبری  پرسه زنی  رفتار 

است. پرسش نامه  مطلوب  پایایی 
برای سنجش احساس شادکامی دانشجویان نیز از فرم کوتاه 
 Dehshiri پرسش نامۀ شادکامی آکسفورد استفاده شد که آن را
و همکاران روان سنجی کرده اند )35(. این پرسش نامه دارای 
8 گویه با طیف لیکرت شش گزینه ای است )از کامال مخالفم تا 
کامال موافقم(. نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی 
ابزار نشان داد که قابلیت سنجش شادکامی را به عنوان  این 
سازه ای تک بعدی دارد. نتایج حاصل از بررسی پایایی این ابزار 
قابل قبول  بیانگر   0/71 کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده  با 
نیز  این پژوهش  نتایج   .)35( پایایی پرسش نامه است  بودن 
با   0/72 تا   0/53 بین  ابزار  این  روایی  که ضریب  داد  نشان 
ضریب  و  گویه هاست  کلیۀ  برای   0/0001 معناداری  سطح 
پایایی آن نیز بر حسب ضریب آلفای کرونباخ 0/82 به دست 

آمد که حاکی از پایایی مطلوب پرسش نامه است.

ابزاری  از  دانشجویان  تحصیلی  مشغولیت  بررسی  برای 
17گویه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای )از بسیار کم تا بسیار 
زیاد( استفاده شد. این ابزار با اقتباس از سؤاالت پرسش نامۀ 
شافلی و باکر طراحی شده و دارای سه بعد توان )6 گویه(، 
ابزار  این  تعهد )5 گویه( و دلبستگی )6 گویه( است. روایی 
آلفای  ضریب  حسب  بر  آن  پایایی  و  گزارش  شده  مطلوب 
از  حاصل  نتایج   .)37( است  آمده  دست  به   0/89 کرونباخ 
اعتباریابی این ابزار در پژوهش حاضر نیز نشان داد که ضریب 
 0/0001 معناداری  سطح  با   0/84 تا   0/40 بین  آن  روایی 
برای کلیۀ گویه ها و ضریب پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 

است.  0/76
مانند  شد  رعایت  اخالقی  اصول  اطالعات،  گردآوری  در 
افراد  هویتی  اطالعات  ماندن  محرمانه  علمی،  امانتداری 
پس  پژوهش.  در  شرکت  از  آن ها  آگاهانه  رضایت  و  نمونه، 
توزیع  دانشجویان  بین  پرسش نامه  از کسب مجوزهای الزم، 
اطمینان  آن ها  به  اطالعات  ماندن  محرمانه  دربارۀ  و  شد 
آن ها  سؤاالت  به  پرسش نامه  به  پاسخ  طول  در  شد.  داده 
داده ها  و  جمع آوری  پرسش نامه ها  درنهایت  شد.  داده  پاسخ 
نسخۀ   Lisrel و   21 نسخۀ   SPSS نرم افزارهای  از  استفاده  با 
توصیفی  آماری  روش های  به کارگیری  با  همچنین،  و   8/8
استنباطی شامل  آمار  و  استاندارد  انحراف  و  میانگین  شامل 
ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری تحلیل 
شدند. قابل ذکر است که معادالت ساختاری به بررسی رابطۀ 
استفاده  با  متغیرها  غیرمستقیم  و  مستقیم  علی  ساختاری 
نیرومند  فن  مدل  این  می پردازند.  همبستگی  طرح  یک  از 
تحلیل چندمتغیره با متغیرهای نهفته است که در تحلیل های 
همبستگی آزمایشی و غیرآزمایشی کاربرد دارد. برای بررسی 
مختلفی  شاخص های  از  ساختاری  معادالت  مدل  برازش 
باید  آزاد که  به درجۀ  استفاده می شود، مانند نسبت خی دو 
باید 0/09 و  از 3 باشد، به عالوۀ RMSEA که عدد آن  کمتر 
کمتر از آن باشد و همچنین IFI، NFI، GFI، CFI و NNFI که 
هرچه به 0/9 نزدیک تر یا بیش از آن باشند مدل از تناسب 

.)37( است  برخوردار  مطلوب 
یافته ها

تأثیر  این پژوهش بررسی  بیان شد، هدف  همان گونه که 
پرسه زنی سایبری بر نشاط و مشغولیت تحصیلی دانشجویان 
ساختاری  معادالت  مدل  از  منظور  این  برای  است.  پزشکی 
برای تعیین روابط علی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. 
بودن  نرمال  است  الزم  آن،  برازش  و  مدل  ارائۀ  از  قبل  اما 
توزیع متغیرها بررسی شود، بنابراین از آزمون کولموگروف- 
سطح  که  داد  نشان  حاصل  نتایج  شد.  استفاده  اسمیرنوف 
معناداری در هریک از متغیرهای توان )0/08(، تعهد )0/17(، 
دلبستگی )0/15(، فعالیت پرسه زنی )0/07(، رفتار پرسه زنی 
)0/06( و احساس نشاط )0/12( بیش از 0/05 است. درنتیجه 
سپس  است.  نرمال  متغیرها  توزیع  که  کرد  بیان  می توان 
متغیرها  بین  همبستگی  و  استاندارد  و  انحراف  و  میانگین 
نتایج نشان می دهد که کلیۀ میانگین ها کمتر  محاسبه شد. 
از حد متوسط )3( است و این در حالی است که بیشترین 
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است  تحصیلی  مشغولیت  توان  بعد  به  متعلق   میانگین 
)جدول 1(.

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که  از  نتایج حاصل 
بین رفتار و فعالیت پرسه زنی سایبری با توان و تعهد رابطۀ 
پرسه زنی  رفتار  بین  همچنین  دارد.  وجود  معنادار  و  منفی 

سایبری و احساس نشاط نیز چنین رابطۀ منفی و معناداری 
مشغولیت  مختلف  ابعاد  بین  عالوه،  به  می شود.  مشاهده 
تحصیلی با یکدیگر، ابعاد پرسه زنی سایبری با هم و همچنین 
بین احساس نشاط با ابعاد مختلف مشغولیت تحصیلی رابطۀ 

مثبت و معناداری وجود دارد )جدول 2(.

جدول 1. میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

متغیر

آمار توصیفی

پرسه زنی سایبری
احساس نشاط

مشغولیت تحصیلی

دلبستگیتعهدتوانرفتار پرسه زنیفعالیت پرسه زنی

2/562/612/642/922/492/79میانگین

0/560/670/70/851/611/55انحراف استاندارد

جدول 2. ماتریس ضرایب همبستگی هریک از ابعاد پژوهش

دلبستگیتعهدتوانرفتار پرسه زنی سایبریفعالیت پرسه زنی سایبریاحساس نشاطمتغیرها

احساس نشاط

0/07-فعالیت پرسه زنی سایبری

**0/67**0/25-رفتار پرسه زنی سایبری

**0/22-**0/21-**0/56توان

**0/56**0/22-**0/28-**0/66تعهد

**0/46**0/070/54-0/12-**0/44دلبستگی

P >0/01** ،P >0/05 *

نتایج حاصل از مدل ساختاری متغیرهای پژوهش بر اساس 
یافته ها  است.  شده  داده  نشان   2 شکل  در   t-value مقادیر 
بیانگر این است که پرسه زنی سایبری دانشجویان تأثیر منفی 
 .)t-value = -2/85( و معناداری بر احساس نشاط در آنان دارد
بر  معناداری  و  منفی  تأثیر  سایبری  پرسه زنی  عالوه،  به 
 .)t-value = -2/08( مشغولیت تحصیلی دانشجویان می گذارد
تأثیر  دانشجویان  در  نشاط  احساس  که  است  حالی  در  این 
مثبت و معناداری بر مشغولیت تحصیلی آنان دارد )12/05= 

 .)t-value

در شکل 3 نیز روابط بین متغیرها بر اساس ضرایب مسیر 
نشان داده شده است. یافته های به دست آمده حاکی از تأثیر 
تحصیلی  مشغولیت  بر  سایبری  پرسه زنی  معنادار  و  منفی 
است  نشاط  احساس  بر  سایبری  پرسه زنی  و   )β=  -0/14(
)β= -0/15(. همچنین احساس نشاط بر مشغولیت تحصیلی 

تأثیر مثبت و معناداری دارد )β=0/99(. الزم به ذکر است که در 
متغیر پرسه زنی سایبری، بعد فعالیت پرسه زنی سایبری دارای 
بیشترین بار عاملی است. در مشغولیت تحصیلی نیز بعد تعهد 
دارای بیشترین بار عاملی است. همچنین در متغیر احساس 
نشاط، سؤال سوم بیشترین بار عاملی را دارد و سه سؤال آن 
به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 0/3 حذف شدند. قابل ذکر 
است که بیشترین ضریب تأثیر مربوط به تأثیر احساس نشاط 
بر مشغولیت تحصیلی است و کمترین آن مربوط به پرسه زنی 
سایبری بر مشغولیت تحصیلی است. با این حال، شدت تأثیر 
پرسه زنی سایبری بر مشغولیت تحصیلی به واسطۀ احساس 
نشاط بیشتر از تأثیر مستقیم پرسه زنی سایبری بر مشغولیت 

تحصیلی است.
علی  مدل  برازش  شاخص های  بررسی  از  حاصل  نتایج 
پژوهشی نشان دهندۀ برازش مناسب مدل است )جدول 3(.

t-value شکل 2. مدل ساختاری با مؤلفه های اصلی بر اساس مقادیر
Chi-Square =54/73, DF=29, P-value =0/002, RMSEA =0/067
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بحث
امروزه در فرآیند تدریس و یادگیری، تحت تأثیر بهره گیری 
از فناوری های اینترنتی در محیط های یادگیری، شرایط منفی 
ایجاد شده است، به طوری که استفادۀ دانشجویان از اینترنت 
برای مقاصد شخصی بیش از مقاصد تحصیلی و انجام وظایف 
یادگیری است )4(. پرسه زنی سایبری می تواند عواقب منفی 
متعددی داشته باشد. به نظر می رسد یکی از عواقب منفی آن 
کاهش سطح مشغولیت تحصیلی دانشجویان به دلیل کاهش 
پژوهش  اساس  این  بر  باشد.  آنان  در  نشاط  احساس  سطح 
و  نشاط  بر  سایبری  پرسه زنی  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر 
مشغولیت تحصیلی دانشجویان انجام شد. نتایج نشان داد که 
پرسه زنی سایبری می تواند تأثیر منفی و معناداری بر احساس 
نشاط در دانشجویان داشته باشد. این یافته بیانگر این است 
فعالیت های  و  شخصی  مقاصد  برای  دانشجویان  هرچه  که 
غیرعلمی و غیرتحصیلی استفادۀ بیشتری از اینترنت دانشگاه 
داشته باشند )3( و در طول کالس و هنگام تدریس استاد از 
آن استفاده کنند )2(، احساس رضایت و لذت از زندگی در 
آنان کمتر است )11(. دلیل احتمالی این یافته کاهش سطح 
ارتباطات رودرروی دانشجویان است، چراکه درنتیجۀ استفادۀ 
نامناسب از اینترنت، از تعامل حضوری افراد با یکدیگر کاسته 
می شود و حمایت های اجتماعی کمتری برای اقدامات مختلف 
خود کسب می کنند. به این ترتیب هنگام انجام امور مختلف 
و مقابله با مشکالتی، که برخی از آن ها ناشی از استفادۀ بسیار 
از اینترنت است، افرادی را برای مشورت و همکاری در اطراف 
مانند  احساساتی  درگیر  است  ممکن  بنابراین  ندارند.  خود 
استرس، افسردگی، کاهش سطح عملکرد و مانند این ها شوند 

و سطح نشاط در آنان کاهش یابد. 
از  نابه جا  استفادۀ  استاد،  تدریس  هنگام  دیگر،  سوی  از 
اینترنت و سایر فناوری های سیار می تواند باعث کاهش سطح 
توجه و یادگیری شود و عملکرد تحصیلی دانشجو را کاهش 
دهد )6( که در نتیجه باعث کاهش سطح نشاط فرد می شود. 
 Chang و Cheung ،)23( Ono و Lee این یافته با پژوهش های

)24(، Çelik )25(، و Askew )26( همسو است؛ چراکه در این 
پژوهش ها به نوعی به ارتباط منفی و معنادار بین پرسه زنی 
این  بر  است.  اشاره شده  افراد  در  نشاط  احساس  و  سایبری 
از  غیردرسی  استفادۀ  افزایش  با  که  دریافت  می توان  اساس 
فناوری و به ویژه پرسه زنی بی هدف در اینترنت احساس نشاط 

و شادمانی در دانشجویان کاهش خواهد یافت.
احساس  معنادار  و  مثبت  تأثیر  پژوهش  این  دیگر  یافتۀ 
نشاط دانشجویان بر مشغولیت تحصیلی آنان است. این یافته 
به این معناست که با افزایش احساس مثبت، نبود احساس 
از زندگی،  منفی، و وجود متغیرهای شناختی مانند رضایت 
آن  نتیجۀ  که   )12( می کند  بیشتری  شادی  احساس  فرد 
یک  در  و  کار  انجام  برای  الزم  انرژی  و  نیرو  ایجاد  می تواند 
تبیین  در   .)17( باشد  دانشجویان  کلمه مشغولیت تحصیلی 
باعث  می تواند  نشاط  احساس  که  کرد  بیان  باید  یافته  این 
بهبود  را  او  زندگی  نه تنها  که  شود  فرد  در  احساسی  ایجاد 
او برمی انگیزد که می تواند  می بخشد، بلکه چنان نیرویی در 
انرژی  بنابراین نشاط   .)14( نیز بسازد  را  دنیای اطراف خود 
الزم برای انجام فعالیت های تحصیلی را به دانشجو می دهد و 
مشغولیت تحصیلی او را باال می برد. از طرف دیگر، افراد شاد 
کمتر احساس فرسودگی می کنند و غیبت آنان کمتر است. 
این افراد تعهداتشان به دانشگاه بیشتر است و از مهارت های 
ارتباطی خوبی برخوردارند )15(. همین عوامل می تواند باعث 
افزایش انرژی، احساس مسئولیت و مشارکت با دیگران شود 
که هستۀ مرکزی مشغولیت تحصیلی است )18(. همچنین 
فرهنگی،  بهسازی  و  رشد  بر  مؤثر  عوامل  از  شادی  احساس 
اجتماعی، فردی و حرفه ای است )16( که این رشد و بهسازی 
بیفتد.  اتفاق  تحصیلی  مشغولیت  به واسطۀ  می تواند  نیز 
از  یکی  نشاط  احساس  که  می رسد  نظر  به  منطقی  بنابراین 
باشد.  دانشجویان  تحصیلی  مشغولیت  رشد  بر  مؤثر  عوامل 
Vitak و  Taneja  و همکاران )27(،  با پژوهش های  یافته  این 
همکاران )28(همسو است، چراکه محققان در این پژوهش ها 
به ارتباط مثبت و معنادار بین مشغولیت تحصیلی و احساس 

Chi-Square =54/73, DF=29, P-value =0/002, RMSEA =0/067

شکل 3. مدل ساختاری با مؤلفه های اصلی بر اساس ضرایب مسیر

جدول 3. شاخص های برازش مدل نهایی

χ2DfX2/df2 P-valueRMSEAIFICFINNFIGFINFI

54/73291/880/0020/0670/980/980/970/950/97
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الهام حیدری | تأثیر پرسه زنی سایبری بر احساس نشاط و مشغولیت تحصیلی

نشاط در افراد دست یافته اند. بنابراین با توجه به این یافته و 
نتایج پژوهش های پیشین، می توان دریافت که احساس نشاط 
و رضایت از زندگی می تواند باعث ایجاد انرژی الزم در افراد 
شود، تعهد و دلبستگی آنان را به دانشگاه افزایش  دهد و بستر 

رشد مشارکت آنان در امور تحصیلی را فراهم سازد.
رفتار  معنادار  و  منفی  تأثیر  پژوهش،  یافته های  دیگر  از 
است.  دانشجویان  تحصیلی  مشغولیت  بر  سایبری  پرسه زنی 
این یافته بیانگر این است که هرچه دانشجویان بیشتر درگیر 
شخصی  مقاصد  برای  فناوری  فراوان  و  نامناسب  استفادۀ 
انرژی و توان کمتری   ،)3( به ویژه در طول کالس می شوند 
برای انجام فعالیت های تحصیلی دارند و قدرت جذب دانش 
می شود  کمتر  تحصیلی  امور  به  آنان  پایبندی  و  اطالعات  و 
دانشجو  وقتی  که  است  این  یافته  این  احتمالی  دلیل   .)19(
عمدۀ زمان خود را صرف بطالت در دنیای سایبری می کند 
و  نمی شود  کالسی  فعالیت  درگیر  کالس  طول  در  حتی  و 
توجهی به درس استاد ندارد، کمتر درگیر فعالیت تحصیلی 
امور  انجام  برای  کافی  زمان  طرف  یک  از  چراکه  می شود. 
تحصیلی را ندارد و از طرف دیگر طبیعی است که با کاهش 
توضیحات  به  بی توجهی  و  کالس  در  فعال  مشارکت  سطح 
استاد هنگام تدریس، نیازمند زمان بیشتر برای فهم مطالب 
و انجام امور تحصیلی نسبت به سایر افراد است، لذا انرژی و 
توان الزم برای انجام فعالیت های کالسی را ندارد. همچنین 
باعث خستگی ذهن شود  از فناوری می تواند  استفادۀ بسیار 
و ذهن انرژی و خاصیت ارتجاعی خود را که الزمۀ مشغولیت 
تحصیلی است از دست بدهد )19(. این یافته با پژوهش های

 Çaliskan ،)30( Belmont و Skinner ،)29( و همکاران  Lewis

و Mercangöz )31( و Rabe-Hemp  و همکاران )32( همسو 
ارتباط  به  به نوعی  پژوهش ها  این  از  هریک  چراکه  است، 
درگیری  و  مشغولیت  با  سایبری  پرسه زنی  معنادار  و  منفی 
بیشتر افراد در امور تحصیلی پرداخته اند. بر اساس این یافته 
افزایش  با  نتیجۀ پژوهش های پیشین می توان دریافت که  و 
برای  انرژی  میزان  مجازی،  فضای  در  دانشجویان  پرسه زنی 
انجام امور تحصیلی، تعهد و تمایل آنان به انجام امور تحصیلی 
کاهش می یابد و درنتیجه سطح مشارکت و درگیری آن ها در 

می شود.  کم  علمی  فعالیت های 
تأثیر  که  دریافت  می توان  پژوهش  این  یافتۀ  اساس  بر 
پرسه زنی سایبری بر مشغولیت تحصیلی به واسطۀ احساس 
نشاط بیشتر از تأثیر مستقیم پرسه زنی سایبری بر مشغولیت 
فضای  در  بی هدف  پرسه زنی های  بنابراین،  است.  تحصیلی 
افراد،  در  نشاط  احساس  سطح  کاهش  دلیل  به  مجازی، 
می تواند منجر به کاهش سطح مشغولیت تحصیلی آنان  شود. 
این کاهش نشاط که درنتیجۀ پرسه زنی سایبری اتفاق می افتد 
می تواند به دلیل ایجاد شرایط مختلفی باشد که بررسی آن 

است. دیگر  مستقل  پژوهش های  انجام  نیازمند 

نتیجه گیری
گرفت  نتیجه  می توان  پژوهش،  یافته های  به  توجه  با 
نظام های  اساسی  نگرانی  دانشجویان  سایبری  پرسه زنی  که 
آموزشی است که می تواند منجر به کاهش احساس نشاط و 
مشغولیت تحصیلی دانشجویان شود. این در حالی است که 
افزایش یا کاهش سطح نشاط نیز می تواند میزان مشغولیت 
تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد. این یافته حاوی 
تحصیلی  مشغولیت  افزایش  برای  که  است  مهم  پیام  این 
آموزشی،  نظام  دغدغه های  از  یکی  به عنوان  دانشجویان، 
تحصیلی  عملکرد  بهبود  ازجمله  آن  مزایای  از  بهره مندی  و 
دانشجویان و دانشگاه، باید اوال به اقداماتی در زمینۀ کاهش 
رشد  بستر  ثانیا  و  پرداخت  دانشجویان  سایبری  پرسه زنی 
احساس نشاط دانشجویان را فراهم ساخت. به نظر می رسد 
مهم ترین اقدام سیاست گذاری و عرضۀ آموزش های الزم در 
چراکه  است.  دانشجویان  به  سایبری  شهروندی  رفتار  حوزۀ 
بهره گیری از اقدامات تنبیهی و کاهش دسترسی به فناوری 
تنها می تواند به صورت مقطعی مشکل پرسه زنی سایبری را 
حل کند. به عالوه، چنین اقداماتی می تواند منجر به استفاده 
از فناوری در خفا شود و عواقب منفی تری را به دنبال داشته 
باشد. بنابراین پیشنهاد می شود به شیوه های گوناگون ازجمله 
کمک  به  دانشگاه  اعضای  دیگر  و  دانشجویان  انسجام  رشد 
رشد  بسترسازی  اجتماعی،  به ویژه شبکه های  مجازی  فضای 
احساس  و  دانشجویان،  و  اساتید  بین  حمایتی  ارتباطات 
داده شود  افزایش  دانشگاه  به  دانشجویان  تعهد  و  دلبستگی 
فراهم  دانشجویان  بیشتر  هرچه  مشارکت  افزایش  زمینۀ  و 
شود. چنین اقداماتی در کنار آموزش های مناسب شهروندی 
یا  درس  کارگاه، طرح  برگزاری  از طریق  سایبری  فضای  در 
حتی آگاه سازی دانشجویان از رفتار صحیح در برابر فناوری 
در ضمن کالس و تدریس اساتید نیز می تواند راهگشا باشد 
و به رفتار دانشجویان در فضای مجازی جهت دهد. همچنین 
رفتار  بر  مؤثر  عوامل  آتی  پژوهش های  در  می شود  پیشنهاد 
پرسه زنی سایبری دانشجویان بررسی شود و پیامدهای کاهش 

شود.  تحلیل  تحصیلی  مشغولیت  افزایش  یا 
در پایان گفتنی است پژوهش حاضر با محدودیت خاصی 
بود،  تعمیم پذیری  مسئلۀ  آن  محدودیت  تنها  و  نبود  مواجه 
علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشجویان  تنها  پژوهش  این  چراکه 

بررسی کرد. را  پزشکی شیراز 
تقدیر و تشکر

از حمایت های بنیاد ملی نخبگان و همکاری کلیۀ کارکنان 
و دانشجویان دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 
که محققان را در انجام پژوهش یاری رساندند، تقدیر و تشکر 

به عمل می آید.
تضاد منافع

و  است  یکسان  مطالعه  این  در  نویسندگان  تمامی  سهم 
ندارد. وجود  منافعی  تضاد  هیچ گونه 
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