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هدف پژوهش بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفیت ناتارا است اد راه وتا و ورتی ورزی
حصیری دانشجویان دک ری بود .روش پژوهش وصیفی و از نتو هوبتت ی بتود .نوونته حشیتل تا ی  102نفتر از
دانشجویان دک ری دانش اه یراز بودند ،که با اس فاده از یوه نوونه گیری صادفی ان خاب تدند .اباارهتای پتژوهش
ا ی شیاس های کیفی ناارا اس اد راه وا (هر ن و هوکاران ،)1022 ،پرسه زنتی ستایبری (درون )1022 ،و ورتی
ورزی حصیری ( ک کروزی )1022 ،بودند که پس از حاسبه روایی و پایایی بین نوونه وزیع و دادههتا بتا است فاده از
دل وادلاا ساخ اری حریی دند .یاف ه ها نشان داد که کیفی ناارا اس اد راه وا اثیر فی و و اداری بتر رف تار
پرسه زنی سایبری دانشجویان دارد ،رف ار پرسه زنی سایبری اثیر ثب و و اداری بر افاایش وری ورزی دانشجویان در
ا وام رساله دک ری دارد ،و کیفی ناارا اس اد راه وا اثیر فی ،ا ا غیر و ادار بتر ورتی ورزی دانشتجویان در ا وتام
رساله دارد.
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مقدمه:
به اخیر انداخ ن انجام فوالی ها و راش برای ا وام آنها در آخرین فرص های ز انی باقی انده پدیده ای
اس که در اکثر ا ور زندگی افراد جا وه ان د ا ور عروی و حصیری شاهده ی ود .به گونه ای که یکی از
هو رین تائی ناام آ وزش عالی کشور ،اخیر دانشجویان در انجام فوالی های عروی و حشیشا ی اس .
اخیری که ی واند برای دانشجو و دانش اه به ویژه در شاطع حصیراا کویری زیان های خ رفی به هوراه
دا ه با د .ا روزه در ون عروی به شوله" وری ورزی حصیری "2وروف ی با د .وری ورزی به و ای به
اخیر انداخ ن وودی فوالی ها عریرغم هدفو د بودن و اجبار در انجام آن فوالی  ،و آگاهی از عواقب به اخیر
انداخ ن آن ی با د که ولفه اصری آن اخیر در حشل اهداف بر د دا به خاطر انجام فوالی

های

غیرهدفو د کو اه دا اس (اس یی .)1002 ،این گونه رف ار های وری ورزانه در انوا ز ی ه های خ رف
فوالی های عروی از جوره نو ن شاله یا انجام پایان نا ه ا فاق ی اف د (پیچیی و هوکاران.)1000 ،1
ا ا عریرغم ایع بودن پدیده وری ورزی در بین دانشجویان ،اغرب آنها وایی به کاهش اخیر در انجام
کالیف و فوالی های حصیری خود دارند .به هر حال ،به نار ی رسد که با وجه به عواقب فی پدیده وری
ورزی به ویژه در بود حشل اهداف دانشجویان ،بایت ی حشیشاا گت رده ای در ز ی ه عری آن صورا گیرد ا
بر اساس آن ب وان راهکارهای لازم را برای کاهش آن ا خاذ نوود (گاس اوسون و یاکی .)1022 ،0الب ه پدیده
وری ورزی به ویژه در ز ی ه انجام رساله های دک ری نه ها ی واند وجب جریوه الی و یا ح ی رک
حصیی دانشجو با د ،برکه بر روی کیفی پایان نا ه ها نیا اثیر ی گذارد .پژوهش ها نشان ی دهد که
یکی از عوا ی وثر بر وری ورزی به ویژه در ز ی ه انجام رساله های دک ری ،کیفی جارب یادگیری
دانشجویان ی با د (کروسون و بو یریر .)1022 ،2که ح اثیر کیفی ناارا های اس اد راه وا قرار دارد.
درواقع ،ناارا با کیفی اس اد راه وا بر رساله های دانشجویان به و ای راه وایی و هدای وثر
دانشجویان در تیر صحیح انجام فوالی های حشیشا ی اس  ،به گونه ای که ح ی وکن اس دانشجو فرا ر
از اس انداردهای ووول دانش اه عوی نوای د و از این طریل آی ده حرفه ای و حصیری خود را ضوین نواید.
براین اساس ،اس اد راه وای تئول فردی اس که دغدغه پیشرف دانشجو و ارائه به وقع و با کیفی پایان
نا ه آنها را دارد .به عراوه ،با وجه به فاوا دانشجویان از لحاظ دانشی ،ن ر ی و وانشی ،ز ی ه اسبی را نیا
برای پیشرف هوه دانشجویان با ودیی ان ااراا خود فراهم ی آورد (کیوانی .)1022 ،بطور کری ی وان
ویژگی های یک اس اد راه وای خوب را ا ی عراقه دی به وضو  ،وجه به فاوا دانشجویان ،اح رام به
آنها ،دردس رس بودن ،خوش بی ی ،ایجاد ان یاه ،ار باط گرا ،وانو د در عرصه و وضو پژوهش و ان د ای ها
دانت (هالبرگ و هوکاران.)1021 ،
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یکی از عواقب فی ناارا های ناکافی اس اد راه وا بر پایان نا ه های دانشجویان حصیراا کویری
عدم ا وام به وقع پایان نا ه در چارچوب ز انی ویین ده ی با د .بر اساس پژوهش های صورا گرف ه
یکی از دلایی ناارا غیراثربخش اسا ید بر پایان نا ه ها نیا بی عراقه گی به وضو ورد پژوهش و وداد
اندک دفواا برگااری جرتاا ش رک با دانشجو جه بررسی فرآی د کار و پیشرف حصیری دانشجو ی
با د ( برگ .)1021 ،2در این راس ا باید افاود که اگرچه ناارا اس اد راه وا ی واند نشش هوی در کیفی
و ا وام به وقع رساله های دک ری دا ه با د ،ا ا نحوه عوی دانشجو نیا هم اس و دانشجویان تئولی
های خ رفی در این رابطه دارند که باید به درس ی آنها انجام ده د .از جوره تئولی دانشجویان نتب به
اس اد راه وا ،انجام دقیل و با کیفی پژوهش و رعای قوانین پژوهشی ویین ده از سوی دانش اه و اسا ید
ی با د .به عراوه ،دانشجویان در قبال پیشرف خود نیا تئول ی با د ،آنان بایت ی به ر د وانو دی و
هارا پژوهش و هارا های ر بط با ف اوری ،دیری دقیل پژوهش ،دیری ز ان و خود دیری ی نائی
وند (کا ر و هاا.)1022 ،1
یکی دی ر از عوا ی هوی که ی واند روابط بین کیفی ناارا اس اد راه وا و وری ورزی
دانشجویا ن دک ری در ا وام رساله دک ری را ح اثیر قرار دهد ،نحوه عوی دانشجو در عرصه های خ رف
اس  .یکی از این عرصه ها چ ون ی اس فاده از ای رن و ف اوری های نوین اس  .چراکه ا روزه ای رن و
سایر ف اوری های اطراعا ی و ار باطی هو رین اباار کتب اطراعاا و انجام پژوهش دانشجویان اس  .با این
حال ،اس فاده از این اباار نه ها ی واند فید با د ،برکه وکن اس که جوانب ضرری از جوره ایجاد
بطال در فضای سایبری را نیا به هوراه دا ه با د .بطال ی که اح والاً نه ها ی واند وجب کاهش
اس رس های دانشجو با د (ری ر و هوکاران ،)1022 ،برکه ز ان را نیا از وی سرب و رف خواهد کرد و نهای اً
به وری ورزی و عدم ا وام به وقع رساله جر ود .به این پدیده وق گذرانی در فضای جازی ،پرسه زنی
سایبری 0اطراق ی ود.
پرسه زنی سایبری اصطراحی در حوزه عروم سایبری و به ویژه در ار باط با بکه جهان گت رو یا وب
ی با د .این اصطراح اولین بار به وسیره ونی کا ی ا )2001(2طرح د ،ا ا وسط لیم ،)1001(1وارد حافی
و باحث عروی گردید (سروین .)1002 ،6پرسه زنی سایبری به و ی "وب گردی "2بی هدف در فضای
سایبری اس  .در واقع ز انی را که دانشجو باید به کار عروی اخ صاص دهد ،صرف وب گردی در فضای
جازی ی نواید و اهداف و عرایل خصی خود را دنبال ی ک د (واگ ر و هوکاران .)1021 ،2افراد در پدیده
1

. Tengberg
. Kumar & Huat
3
. Cyber Loafing
4
. Tony Cummins
5
. Lim
6
. Selwyn
7
. Web Surfing
8
. Wagner et al
2

......00دو فصلنامه مطالعات برنامهریزی آموزشی ،دوره هشتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 1901

پرسه زنی سایبری وانوود به انجام فوالی های عروی ی ک د ،در حالی که اقدام به وب گردی در سای
های خ رف ی ک د و در فضای سایبری به پرسه زنی برای انجام فوالی های ورد عراقه خصی ان د
خواندن وبراگ ها ،ویکی ها ،اخبار ،دانرود و گوش دادن به فیرم و وسیشی ،خرید ای رن ی ،بازی و ان د ای ها
ی ک د .ب ابراین ،این کار باعث ی ود ا ورکا آنان بر هر چیای غیر از فوالی های عروی با د و در
ن یجه کیفی عورکرد عروی آنان را کاهش دهد (براکی .)1026، 2ب ابراین این عا ی نه ها ی واند باعث
اخیر در ارائه فوالی های عروی دانشجویان از جوره انجام رساله با د ،برکه کیفی آن را نیا ال دهد .چرا
که پرسه زنی سایبری نه ها ز ان را از دانشجو ی گیرد ،برکه ورکا او را بر انجام فوالی های عروی نیا
کاهش ی دهد و ی واند خیّ کیفی کار نیا با د.
به هرحال ،اخ عوا ی وثر بر وری ورزی دانشجویان در انجام و ا وام رساله های دک ری جه
ویین راه های شابره و کاهش آن اهوی اساسی دارد .بر اساس داده های اخوذ از پیشی ه های ناری و
پژوهشی یکی از عوا ی وثر بر وری ورزی دانشجویان کیفی ناارا اس اد راه وا و رف ار پرسه زنی سایبری
دانشجو با د .بررسی ها نشان ی دهد که ا ک ون پژوهشی که به بررسی ار باط هوا ان کیفی ناارا
اس اد راه وا بر رساله های دک ری ،پرسه زنی سایبری و وری ورزی در ا وام رساله دک ری وسط دانشجویان
پرداخ ه با د ،وجود ندارد .با این راحاه ی وان گف که نیاز جدی به انجام چ ین پژوهشی برای ویین
راهکارهای وثر برای شابره با وری ورزی دانشجویان احتاس ی ود .به هوین دلیی نیا هدف از انجام این
پژوهش بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفی ناارا اس اد راه وا و وری ورزی
حصیری دانشجویان دک ری ی با د.
ادبیات پژوهش:
وری ورزی حصیری:
وری ورزی به و ای به اخیر انداخ ن وودی فوالی ها و اجبار در انجام آن فوالی و آگاهی از عواقب به
اخیر انداخ ن آن ی با د (اس یی .)1002 ،وری ورزی در ز ی ه های خ رف انجام فوالی های عروی ان د
نو ن شاله یا پایان نا ه ،آ ادگی برای ا حان و کویی کالیف درسی در پایان رم ا فاق ی اف د .چراکه
دانشجو ز انی را که باید صرف ا ور عروی ک د ،به فوالی هایی ان د شاهده رویایون و یا ار باط با خانواده
و دوس ان ی پردازد (پیچیی و هوکاران.)1000 ،1
الب ه ناراا خ رفی در ز ی ه وری ورزی حصیری وجود دارد .برخی بر این باورند که ،اگر اخیر در
انجام کالیف درسی به دلیی د واری فوالی و نیاز به ز ان بیش ر برای وویل و فکر بیش ر و ارائه کالیف
به ر با د ،این نو وری ورزی را که هدفو د و اخیری ثب اس  ،را نباید به ع وان وی ورزی حصیری آن
هم در و ای فی حتوب کرد .لذا ،اخیری در ز ره وری ورزی قرار ی گیرد که عودی و به دلیی بطال
و کم عراق ی به انجام کالیف ورد نار و یا بی حوصره گری با د (اس یی و کری تیک .)1026 ،0با این
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حال ،وری ورزی حصیری آن هم به و ی اخیر در انجام فوالی های عروی و حصیری پدیده ای ایع در
یان دانشجویان اس  .واهد نشان ی دهد که بیش از نیوی از دانشجویان درگیر این تاله هت د (اسکراو
و هوکاران1002 ،2؛ یوچی .)1026 ،1لذا ،پرداخ ن به آن از اهوی اساسی برخوردار اس  .به هر حال ،وری
ورزی حصیری ی واند ح اثیر عوا ی خ رفی بروز ک د که ا ی رس از عدم وفشی و یا ن رانی از
قضاوا و ارزیابی ناصحیح ی با د .با این حال ،روحیه کوال گرایی نیا به واسطه رس بیش از حد از
کت نیا ی واند ز ی ه را برای اخیر در انجام فوالی ها فراهم ک د (کروسون و بو یریر ،)1022 ،0که الب ه
ن یجه هوه این وارد ی واند کاهش نوره و عورکرد حصیری ،بروز اس رس ،افتردگی ،کت حصیری و
یا ح ی انصراف از حصیی را در پی دا ه با د (دهر ی.)1006 ،2
کیفی ناارا اس اد راه وا:
هوان ونه که بیان گردید" ،ناارا با کیفی " اس اد راه وا بر رساله های دانشجویان به و ای راه وایی و
هدای وثر دانشجویان در تیر صحیح ا ور حشیشا ی اس (کیوانی .)1022 ،ب ابراین ،ناارا های اس اد
راه وا ع صر هوی در انجام کیفی رساله های دانشجویان اس  .چرا که بازخورد های ارائه ده ی واند
کار دانشجو را ارزیابی نواید و "هدای گر" وی با د (سوری تون .)1021 ،1ناارا وثر اس اد راه وا بر
پایان نا ه های حصیراا کویری ی واند در کیفی پایان نا ه ،ا وام به وقع آن ،ان شار ن ایج به دس
آ ده در نشریاا و بر و ایجاد بت ر اسب برای کتب غی درآی ده دانشجو اثیر گذار با د .بر این اساس،
اس اد راه وای اثربخش ،فردی نیت که ها در ز ی ه انجام پژوهش وانو د با د ،برکه فردی باید با د که
عراوه بر دانش و هارا در ز ی ه روش اسی ،در وضو پایان نا ه نیا خصص و ورو اا کافی دا ه و
در آن ز ی ه نیا دریس کرده با د (عبداله و هوکاران1020 ،6؛ هالس و الفوری .)1020 ،2به عراوه ،وداد
دفواا راقاا اسا ید و دانشجویان و گف و پیرا ون وضو پایان نا ه نیا ازجوره ولفه های هم در کیفی
ناارا اس اد راه وا بر رساله های دک ری اس  .این راقاا ها ی واند به دو کی حضوری و چهره به
چهره و یا با به صورا غیرحضوری با اس فاده از ف اوری های اطراعا ی و ار باطا ی نوین که باعث صرفه
جویی در ز ان و های ه ی ود ،صورا پذیرد (ه دل و لاواس .)1002 ،2چ ون ی این ار باط بین دانشجو و
اس اد راه وا از هو رین ولفه هایی اس که ی واند کیفی پایان نا ه ها را ح اثیر قرار دهد (داچر،
 .) 1002از جوره حشوق دانشجویان نتب به اس اد راه وا نیا آن اس که اس اد راه وا باید ناارا دقیشی بر
کار آنان دا ه با د و با راه وایی و حوای های اسب ،به ار شای کیفی پایان نا ه آنها کوک نواید (کا ر
و هاا .) 1022 ،0به عراوه ،اس اد راه وا باید راحاه فاوا های فردی را دا ه با د و بر اساس عرایل و
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5
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7
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وانایی های دانشجویان ان ااراا خود را ودیی نواید و در جه ر د و پیشرف کریه دانشجویان هوه راش
خود را به کارگیرد ا بدین وسیره ان یاه لازم را در دانشجویان برای انجام با کیفی رساله ،آن هم در چارجوب
ز انی شخص ایجاد نوای د.
پرسه زنی سایبری:
ا ا ،باید گف که ای رن اباار نیرو دی اس که هوه ابواد زندگی انتان را در برگرف ه و نحوه کار ،فوالی و
وا راا وی را غییر داده اس  .عریرغم اهوی ای رن در زندگی انتان و خد اا ارزنده ای که ارائه نووده
اس  ،تائی و شکرا ی را نیا ایجاد نووده و سطح بهره وری انتان را در ابواد خ رف کاهش داده اس .
یکی از این شکراا ایجاد پدیده ای به نام پرسه زنی سایبری اس (واگ ر و هوکاران ،1021 ،2ج دقی و
هوکاران .) 1021 ،پرسه زنی سایبری نوعی رف ار بطال آ یا اس که به وسیره آن ز انی را که دانشجو باید
صرف کار و فوالی عروی ک د ،به انجام وب گردی در فضای جازی شغول ی گردد و با دریاف و ارسال
ایویی های خصی و غیردرسی و بازدید از وب سای های خ رف برای فریح و سرگر ی ،وق گذرانی ی
ک د (لیم و ئو .) 1001 ،1یکی از هو رین ویژگی این نو رف ارها پ هان بودن آن اس  .به گونه ای که
دانشجو بدون آنکه حیط خود را غییر دهد و از پش یا خود بر د ود ،بخش عوده ای از ز ان خود را
صرف پرسه زنی در ای رن بر اساس عرایل خود ی نواید ،در حالیکه دی ران وکن اس صور ک د که
وی به انجام کار عروی شغول ی با د (واگ ر و هوکاران .)1021 ،0پرسه زنی سایبری ی واند ا ی
فوالی های اج واعی برای برقراری ار باط و بادل نار در فیس بوک و وی ر ،فوالی های اطراعا ی ان د
جت جوی اطراعاا در سای های خبری ،فوالی های فریحی ان د بازی و دانرود فیرم و وسیشی و فوالی
های هیجانی ان د خرید و یا برقراری ار باط برخط با افراد ورد عراقه با د (دورن .)1022 ،2به عراوه ،خرید
آنراین ،دیری حتاب های خصی و فوالی در بکه های اج واعی نیا از جوره رف ارهای پرسه زنی
سایبری حتوب ی ود (برانچارد و ه ری.)1002 ،1
ا ک ون پژوهش های خ رفی نیا در ار باط با روابط هر یک از غیرهای پژوهش انجام ده اس .
آزلی ا و حود ،)1022( 6آهرن و انا ون ا )1002( 2و انا ون ا )1001( 2نشان دادند که کیفی ناارا اس اد
راه وا اثیر فی بر وری ورزی دانشجویان و اخیر در ا وام پایان نا ه های دانشجویی دارد .در پژوهش
دی ری ائور و کاری )1022( 0و دی ا و هوکاران )1006( 20نشان دادند که کیفی ناارا اس اد راه وا اثیر
فی در پرسه زنی سایبری دا ه ،پژوهش های آزلی ا و حود ( ،)1022یان و یانگ ،)1022( 22وودز2
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( ،)1022لاوی و پیچوی )1002( 1حاکی از آن اس که رف ار پرسه زنی سایبری ی واند اثیراا ثب و
و اداری در وری ورزی دانشجویان در انجام فوالی های عروی دا ه با د .در عین حال ،بررسی پیشی ه
پژوهشی نشان ی دهد که ا ک ون پژوهشی به بررسی ار باط هوا ان کیفی ناارا اس اد راه وا بر رساله
های دک ری ،پرسه زنی سایبری و وری ورزی در ا وام رساله دک ری وسط دانشجویان نپرداخ ه اس  .بر این
اساس و با وجه به پیشی ه پژوهشی و ناری دل فهو ی پژوهش در قالب کی واره ( )2به رح زیر ی
با د.
کیفیت نظارت استاد راهنما
 روابط استاد و دانشجو
 استقلال به دانشجو
 هدایت دانشجو

پرسه زنی سایبری
 فعالیت پرسه زنی
 رفتار پرسه زنی

تعلل ورزی
تحصیلی

کی واره  :2دل فهو ی پژوهش
روش پژوهش:
هدف پژوهش بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفی ناارا اس اد راه وا و وری
ورزی حصیری دانشجویان دک ری بود .پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ روش وصیفی و از نو
هوبت ی بود .جا وه آ اری پژوهش ا ی کریه دانشجویان دک ری دانش اه یراز بود که در سال حصیری
 2006 -2001شغول به حصیی بوده اند .روش نوونه گیری صادفی ساده بود که بر اساس آن و با اس فاده
از جدول ورگان وداد 110نفر ان خاب و پرسش ا ه بین آنها وزیع گردید و در نهای  102پرسش ا ه برگش
داده ده و حریی ها بر اساس آنها صورا گرف .
0
برای بررسی کیفی ناارا اس اد راه وا از ابااری که هر ن و هوکاران ( )1022اس فاده د .این اباار
ا ی سه بود ار باطاا بین اس اد راه وا و دانشجو ،هدای و جه دهی به دانشجو و اس شرال به دانشجو بود
که پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ر یب 0/22 ،0/21و  0/60بوده اس و روایی آن نیا بین
 0/20ا  0/12ی با د .در این پژوهش نیا روایی و پایی این اباار ورد بررسی قرار گرف  .ن ایج نشان داد
که روایی این اباار بین  0/22ا  0/20بوده و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/01به دس آ د که
ن ایج به دس آ ده بیان ر سطح طروب روایی و پایی اباار ورد نار اس  .به اور بررسی رف ار پرسه زنی
سایبری دانشجویان از پرسش ا ه ای که درون ،)1022( 2اس فاده د .این پرسش ا ه در دو بود اصری یو ی
"رف ار" پرسه زنی سایبری و "فوالی های" پرسه زنی سایبری ساخ ه ده اس  .که در بود رف ار پرسه زنی
بیش ر دلایی پرسه زنی ورد سوال قرار ی گیرد ،و در بود فوالی های پرسه زنی سایبری ،انوا فوالی های
1 . Woods
2
.Lavoie& Pychyl
3. Herrmann et al
4
.Doorn
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حوزه سایبری که در ز ره پرسه زنی حتوب ی ود ،ورد سوال قرار ی گیرد .پایایی این اباار بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از زیر شیاس های فوالی های سایبری  0/22و رف ار سایبری  0/22ی
با د .ضریب روایی نیا برای فوالی های سبایبری بین  0/62ا  0/20و برای رف ار سایبری بین  0/22ا
 0/61ی با د .در این پژوهش نیا روایی و پایایی اباار بررسی گردید .ن ایج نشان داد که ضریب روایی کی
اباار بین  0/10با سطح و اداری  0/0002برای کریه گویه ها ی با د و ضریب پایایی آن نیا بر حتب
ضریب آلفای کرونباخ  0/22حاکی از پایایی طروب پرسش ا ه اس  .برای جه س جش وری ورزی
حصیری دانشجویان نیا از فرم کو اه شیاس وری ورزی حصیری ک کروزی )1022( 2اس فاده گردید .الب ه
در پژوهش حاضر از این اباار با اکید بر انجام فوالی رساله دک ری اس فاده د .این اباار ا ی  1گویه با
طیف لیکرا بوده و روایی آن بین  0/60ا  0/21و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  0/22ی با د
(یوکی .)1026 ،1به اور جایه و حریی داده ها از نرم افااهای spssنتخه  12و Lisrel 2.2و روش های
آ اری وصیفی ا ی یان ین و انحراف اس اندارد و آ ار اس باطی ا ی ضریب هوبت ی پیرسون و دل
وادلاا ساخ اری اس فاده گردید.
یافتههای پژوهش:
هوان ونه که گف ه د هدف از پژوهش بررسی سهم واسطه گری پرسه زنی سایبری در روابط بین کیفی
ناارا اس اد راه وا و وری ورزی حصیری دانشجویان دک ری بود ،و برای حریی داده ها از دل وادلاا
ساخ اری اس فاده د .ا ا قبی از ارایهی دل و برازش آن ،یان ین و انحراف و اس اندارد و هوبت ی بین
غیرها حاسبه گردید .ن ایج نشان ی دهد که یان ین رف ار پرسه زنی سایبری و وری ورزی حصیری بیش
از حد یان ین ( ) 0بوده ،و کیفی ناارا اس اد راه وا بر رساله های دک ری ا حدودی کو ر از حد یان ین
( )0اس (جدول واره .)2
جدول  :2یان ین و انحراف اس اندارد هر یک از غیرهای پژوهش
غیر
آ ار وصیفی
یان ین
انحراف اس اندارد

پرسه زنی سایبری
فوالی پرسه زنی
رف ار پرسه زنی
2/00
0/02

0/02
0/01

وری ورزی
حصیری
0/26
0/02

کیفی ناارا اس اد راه وا
هدای
اس شرال
روابط اس اد
دانشجو
دانشجو
دانشجو
1/21
1/12
1/00
0/21
0/22
0/00

ن ایج حاصی از آز ون هوبت ی پیرسون نشان داد که ابواد خ رف کیفی ناارا اس اد راه وا با ابواد
رف ار پرسه زنی سایبری و وری ورزی دانشجویان در ا وام رساله دک ری رابطه فی و و اداری دارد .این در
حالی اس که بین ابواد خ رف رف ار پرسه زنی سایبری و وری ورزی دانشجویان در ا وام رساله دک ری رابطه
ثب و و اداری وجود دارد .هوچ ین ،این رابطه ثب و و ادار بین ابواد پرسه زنی سایبری و کیفی ناارا
اس اد راه وا نیا وجود دارد (جدول واره .)1

1

. McCloskey
. Yockey

2
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جدول :1ا ریس ضرایب هوبت ی هر یک از ابواد پژوهش
2
2
**0/22
**0/11
**-0/02
*-0/12
**-0/01

2
1
0
2
1
6

2

1

0

2
**0/22
**-0/00
**-0/00
**-0/12

2
**-0/16
**-0/10
*-0/26

1

2
**0/16
**0/10

6

2
**0/02

2

نکته =2:ار باط اس اد و دانشجو =1 ،اس شرال دانشجو =0 ،هدای دانشجو =2 ،فوالی سایبری =1 ،رف ار
*P<0/02** ،P<0/01
سایبری =6 ،وری ورزی حصیری
پس از بررسی روابط هوبت ی غیرها ،روابط عری بین آنها با به کارگیری دل وادلاا ساخ اری
بررسی د .ن ایج حاصی از دل ساخ اری غیرهای پژوهش بر اساس شادیر  t- valueدر کی واره ()2
نشان داده ده اس .

فعالیت پرسه زنی
رفتار پرسه زنی
1/19

Q1

روابط استاد-
دانشجو

پرسه زنی
سایبری

Q2

-4/41

Q3

1/91
1/11

Q4
Q5

1/41
1/01

RMSEA=0/077

1/41

-1/49

19/11
نظارت استاد
راهنما

تعلل ورزی
تحصیلی

P-value=0/000

DF=17

0/14
0/91

استقلال به
دانشجو
هدایت دانشجو

Chi-Square=77/77

کی واره  :2دل ساخ اری با ولفه های اصری بر اساس شادیر t- value

بر اساس کی واره ( )2کیفی ناارا اس اد راه وا اثیر فی و و اداری بر رف ار پرسه زنی سایبری
دانشجویان ( )t- value = -1/12دارد .این در حالی اس که رف ار پرسه زنی سایبری اثیر ثب و و اداری
بر افاایش وری ورزی دانشجویان در ا وام رساله دک ری ( )t- value = 1/12دارد .هوچ ین ،کیفی ناارا
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اس اد راه وا اثیر فی ا ا غیر و ادار بر وری ورزی دانشجویان در ا وام رساله دک ری ()t- value = -2/10
دارد .در کی واره ( )1نی ا روابط ساخ اری بر اساس ضرایب و اداری نشان داده ده اس که حاکی از
روابط و ادار بین کیفی ناارا اس اد راه وا و رف ار پرسه زنی سایبری سایبری و رف ار پرسه زنی سایبری و
وری ورزی دانشجویان در ا وام رساله دک ری ی با د.
فعالیت پرسه زنی

رفتار پرسه زنی

9/11
9/99

Q1
Q2

9/19

Q3

9/41
9/11

Q4

9/91

روابط استاد-
دانشجو

پرسه زنی
سایبری
-9/40
9/11

-9/11

9/91
نظارت استاد
راهنما

9/11
9/99

تعلل ورزی
تحصیلی

استقلال به
دانشجو
هدایت دانشجو

9/19

Q5

RMSEA=0/077

P-value=0/000

DF=17

Chi-Square=77/77

کی واره  :1دل ساخ اری با ولفه های اصری بر اساس ضرایب و اداری
ن ایج حاصی از بررسی اخص های برازش دل عری پژوهشی نشان ده ده برازش اسب دل اس
(جدول واره .)0
جدول واره  :0اخصهای برازش دل نهایی
χ2

Df

χ2/df

RMSEA

IFI

CFI

GFI

62/22

02

1/26

0/026

0/01

0/01

0/02

بحث و نتیجهگیری:
ا روزه یکی از وضرا ی که در ناام آ وزش عالی وجود دارد شوله و یا پدیده وری ورزی در ا ور حصیری به
ویژه اخیر در ا وام به وقع رساله های دک ری ی با د .به گونه ای که این اخیر گاهی چ د رم به طول
انجا یده و های ه های س ی ی را به دانشجو و دانش اه وارد ی ک د ( ک کروزی و سای او .)1021 ،ترواً،
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این نو اخیر ح اثیر عوا ی خ رفی ایجاد ی ود که با اخ آنها ی وان اقدا اا لازم را برای
شابره با آنها در ناام آ وز ی انجام داد.
یاف ه های پژوهش نشان داد که کیفی ناارا اس اد راه وا اثیر فی و و اداری بر رف ار پرسه زنی
سایبری دانشجویان دارد .این یاف ه بدان و ی اس که هر چه راه وایی و هدای وثر دانشجویان در تیر
صحیح حشیشا ی وسط اسا ید راه وا با دق و کیفی بیش ری صورا گیرد ،به گونه ای که ح ی دانشجو
فرا ر از اس انداردهای دانش اه عوی نوای د و به این صورا آی ده حرفه ای و حصیری خود را ضوین نوای د
(کیوانی ،)1022 ،دانشجو ز ان بیش ری را صرف انجام ا ور عروی ی ک د و به "وب گردی" در فضای
جازی و پرسه زنی بی هدف در وب سای های خ رف (واگ ر و هوکاران )1021 ،2نوی پردازد و راش ی
ک د ا از ای رن ب رای پیشبرد فوالی های پژوهشی خود اس فاده نواید .در حالی که اگر کیفی ناارا اس اد
راه وا بر رساله های دک ری پایین با د ،پرسه زنی سایبری دانشجو افاایش ی یابد و از ای رن به جای
انجام ا ور عروی ،در جه بطال در فضای جازی اس فاده خواهد کرد .دلیی اح والی این یاف ه آن اس که
هر چه کیفی ناارا اس اد راه وا بیش ر با د و وی به راه وایی و هدای دقیل دانشجو با حفظ اس شرال
نتبی دانشجو در انجام رساله بپردازد ،و روابط خوب و هوراه با حفظ کرا دانشجو دا ه با د (هر ن و
هوکاران ،)1022 ،به ر د وانو دی دانشجو و ایجاد ان یاه در وی کوک ی نواید و دانشجو ش اقانه فوالی
های پژوهشی خود را پی یری ی ک د .در غیر این صورا ،دانشجو با اس رس و ش نا ی از سردرگوی
واجه ده و هوین عا ی ،دلیری برای رف ارهای بطال آ یا از جوره پرسه زنی سایبری با د این یاف ه با
یاف ه های پژوهش ائور و کاری )1022( 1و دی ا و هوکاران )1006( 0هوتو ی با د.
از دی ر یاف ه های پژوهش اثیر ثب و و ادار رف ار پرسه زنی سایبری بر افاایش وری ورزی
دانشجویان در ا وام رساله دک ری اس  .این یاف ه بیان ر آن اس که با افاایش وب گردی در فضای جازی
جه دریاف و ارسال ایویی های خصی و غیردرسی و بازدید از وب سای های خ رف به اور فریح و
سرگر ی ،وق گذرانی و کاهش ز ان کار و فوالی عروی (لیم و ئو ،)1001 ،2اخیر وودی دانشجویان در
ا وام رساله دک ری یا هوان وری ورزی ا ر بیش ر ی ود .دلیی اح والی این یاف ه در نا حتوس و اع یاد
آور بودن پدیده پرسه زنی سایبری اس  .درواقع ،فردی که عادا به "وب گردی" بی هدف یا ح ی با ان یاه
هایی غیر عروی دارد ،ساع ها وق خود را صرف پرسه زنی در دنیای جازی ی ک د ،به گونه ای که اید
دی ران احتاس ک د که در حال انجام فوالی عروی اس  .ا ا این ا ر نه ها ز ان را از دانشجو ی گیرد و
وق ی را که باید صرف ا ور عروی ک د ،به بطال ی گذرد ،برکه در ورکا حواس به ویژه در ا ور عروی و
حصیری شکی ایجاد ی ک د (بارکی ،)1026،1و هوین عا ی ی واند باعث اخیر دانشجویان در ا وام
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رساله های دک ری آنان با د .این یاف ه با پژوهش های آزلی ا و حود ( ،)1022یان و یانگ،)1022( 2
( )1022و لاوی و پیچوی )1002( 0هوتو ی با د.
یاف ه های پژوهش نشان داد که کیفی ناارا اس اد راه وا اثیر فی ،ا ا غیر و ادار بر وری ورزی
دانشجویان در ا وام رساله دک ری دارد و اثیر کیفی ناارا اس اد راه وا بر وری ورزی دانشجویان در ا وام
رساله دک ری به واسطه رف ار پرسه زنی سایبری ا فاق ی اف د .این یاف ه بدان و اس که عریرغم ای که
کیفی ناارا اس اد راه وا ی واند جر به افاایش یا کاهش اخیر در انجام رساله های دک ری ود ،ا ا
این اثیر گذاری به صورا ت شیم اندک اس و بیش ر به واسطه غیرهای دی ر از جوره رف ار پرسه زنی
سایبری ا فاق ی اف د .درواقع ،ناارا وثر اس اد راه وا بر رساله های دک ری ی واند در کیفی انجام
رساله ،ا وام به وقع آن ،ان شار ن ایج به دس آ ده در نشریاا و بر و ایجاد بت ر اسب برای کتب غی
درآی ده دانشجو اثیر گذار با د (عبداله و هوکاران1020 ،2؛ هالس و الفوری .)1020 ،1هوین عا ی نیا ی
واند عا ی ان یا ی وثری در افاایش راش برای فوالی عروی و حشیشا ی دانشجو و اس فاده هدفو د از
ای رن گردد و دانشجو از قابری های فضای سایبری برای ر د و پیشرف فوالی های حشیشا ی خود
اس فاده ک د و ن یجه آن نیا ا وام به وقع و با کیفی رساله دک ری با د .یاف ه با یاف ه های پژوهش آزلی ا و
حود ،)1022( 6آهرن و انا ون ا )1002( 2و انا ون ا )1001( 2نیا هوتو ی با د.
با وجه به طالب طرح ده ،ی وان گف که افاایش کیفی ناارا های اس اد راه وا ی واند
باعث کاهش رف ار پرسه زنی سایبری و افاایش اس فاده عروی و هدفو د از فضای سایبری گردد و در نهای
وجب ا وام به وقع و با کیفی رساله های دک ری و کاهش وری ورزی در این ز ی ه را در پی دا ه با د.
لذا ،برنا ه ریای و آ وزش اسا ید برای افاایش دق عوی در ا ور پایان نا ه و بهبود سطح کیفی ناارا
های آنان بر رساله های دک ری ،و هوچ ین بت رسازی و آ وزش دانشجویان برای اس فاده هدفو د از فضای
سایبری ی واند ا حدودی به کاهش سطح وری ورزی در ا وام با کیفی و به وقع رساله های دک ری
یاری رساند .که از ن ایج این پژوهش ی واند ورد اس فاده تئولان دانش اه ها و اسا ید در جه بهبود
فوالی های عوری و حشیشا ی دانشجویان در ا ور پایان نا ه های حصیری با د .لازم به ذکر اس که عراوه
بر کیفی ناارا و راه وایی اس اد راه وا و پرسه زنی بی هدف در فضای سایبری ،عوا ی دی ری نیا در
وری ورزی دانشجویان دک ری در ا وام به وقع رساله دک ری دخیی با د .ازجوره این عوا ی ی واند
ویژگی های فردی و ایت ی های حصیری ،ا کاناا و ابع آ وز ی ،جو عروی و ساز انی گروه و
دانش اه ،قوانین و آیین نا ه ها و واردی از این قبیی با د که بایت ی در پژوهش های آ ی ورد بررسی قرار
گیرد.
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An Investigation of the Mediator Role of Cyber Loafing in the
Relationship between Supervisor's Supervision Quality and
Academic Procrastination of Ph.D. Students
Elham Heidari1, Rahmatallah Marzooghi2

Abstract
The purpose of this study was to investigate the mediator role of cyber loafing in
the relationship between supervisor's supervision quality and academic
procrastination of Ph.D. students. The research method was descriptive and
correlational method. The sample consisted of 102 Ph.D. students from Shiraz
University who were selected by random sampling method. The research tools
include the supervisor's supervision quality (Herman et al., 1022), cyber loafing
(Inside, 1022), and academic procrastination (McCully, 1022) that after calculating
their validity and reliability, they were distributed among the samples and the
data were analyzed using structural equation model. The findings showed that
the supervisor's supervision quality has a significant and negative effect on the
student's cyber loafing behavior, and the behavior of cyber loafing has a positive
and significant effect on increasing the students' procrastination at the
completion of the doctoral dissertation, and the supervisor's supervision quality
has a negative, but non-significant effect on students procrastination in complete
a thesis.
Key words: Supervisor's Supervision Quality, Cyber Loafing, Academic
Procrastination, Ph.D. Students
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