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مقدمه
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اطالعات، نحوه تعامالت، رفتارهای اجتماعی و حتی زبان افراد جوامع 

مختلف را در معرض تغییر قرار داده است. شدت تاثیرات این نوع 

است که گاهی فرصت تفکر درباره جوانب مختلف  یابه گونه هایفناور

را از انسان سلب نموده  هاینوع فناورو خنثی سازی اثرات مخرب این 

آموزشی نیز به عنوان بخش مهمی از  یهاستمیاست. از سوی دیگر، س

که نقش مهمی در هدایت جوامع دارد، از  یاهر جامعه یهاستمیرسیز

آموزشی  یهاستمیاین تاثیرات بی نصیب نبوده است. به همین دلیل، س

ر نوین، عامل اثرگذار ب یهایپذیری از فناور ریباید بتوانند در عین تأث

استفاده صحیح و بهینه از آنان باشند. در این شرایط یکی از 

آموزشی در سطوح مختلف، رشد و  یهاستمیخطیر س یهاتیمسئول

شهروندی سایبری در مخاطبان خود از طریق  یهاتوسعه مهارت

 که ییهابرنامه .باشدیمختلف م یهاو اجرای برنامه هایسیاست گذار

ها و مفاهیمی هستند که دانشجویان را به اغلب به دنبال ایجاد ارزش

 .[1]توانایی ارزیابی انتقادی اطالعات دریافتی مجهز سازند 

شهروندی سایبری اشاره  یهامهارت Jensen [2]و  Hobbs دهیبه عق

دارد که برای اثربخش عمل کردن  ها و رفتارهاییها و دانشبه مهارت

جمعی مجازی مورد نیاز است. در یک تقسیم  یهادر محیط رسانه

همچون آداب  ییهاشهروندی سایبری به مهارت یهابندی کلی مهارت

و معاشرت دیجیتالی، ارتباطات دیجیتالی، سواد دیجیتالی، دسترسی 

 یهاتیسئولدیجیتالی، تجارت دیجیتالی، قوانین دیجیتالی، حقوق و م

شوند یدیجیتالی، سالمت و رفاه دیجیتال و امنیت دیجیتال تقسیم م

از افراد جامعه  تواندیم ییها. بدیهی است که ایجاد چنین مهارت[3]

اصلی آن درک مسائل  یهاشهروندانی سایبری بسازد که مشخصه

انسانی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فناوری؛ عمل بر طبق 

قانون؛ داشتن رفتار اخالقی؛ حمایت از استفاده مسئوالنه، امن و قانونی 

اطالعات و ارتباطاتی و عمل بر اساس آن؛ داشتن  یهایاز تکنولوژ

کت که یادگیری، مشار ییهاینگرشی مثبت نسبت به استفاده از فناور

 یهاتی؛ و معتقد به مسئولدهدیو بهره وری را مورد حمایت قرار م

 .[4]فردی برای یادگیری مادام العمر است، باشد 

یزی ر بدیهی است که مسئوالن آموزش عالی در سیاست گذاری و برنامه

شهروندی سایبری بایستی این نکته را مدنظر  یهاجهت رشد مهارت

 "نسل دیجیتال"قرار دهند که بسیاری از افراد نسل جوان که به 

تا در دنیای مجازی برای خود حق و حقوقی  کنندیمعروفند، تالش م

قائل شوند و رفتارها و اقداماتی انجام دهند، که برای کسانی که در نسل 

. البته این به معنای رها شدگی [5]اند، جایگاهی ندارد ودهپیشین ب

نسل جوان در دنیای مجازی نیست. درواقع مسئوالن امر آموزش عالی 

در هر سطحی بایستی بستر الزم را برای بهره مندی حداکثری نسل 

 26/08/1396 تاریخ دریافت:

 21/11/1396 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یبریسا یشهروند یهامهارت

 یمجاز یاز فضا نهیاستفاده به

 یلیتحص اقیاشت

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
و دانشگاه داشته باشد. لذا، هدف  انیدانشجو یبرا یمثبت جینتا تواندیم یبریسا یشهروند یهارشد مهارت :مقدمه

 یپزشک نایدانشجو یلیتحص اقیو اشت یمجاز یاز فضا نهیبر استفاده به یبریسا یها شهروندمهارت ریتأث یپژوهش بررس

 بود. رازیش یدانشگاه علوم پزشک

و دانشگاه داشته باشد. لذا، هدف  انیدانشجو یبرا یمثبت جینتا تواندیم یبریسا یشهروند یهارشد مهارت :کار روش

 یپزشک نایدانشجو یلیتحص اقیو اشت یمجاز یاز فضا نهیبر استفاده به یبریسا یها شهروندمهارت ریتأث یپژوهش بررس

 بود. رازیش یدانشگاه علوم پزشک

 اقیاشت شیو افزا یمجاز یاز فضا نهیبر استفاده به یمثبت و معنادار ریتأث یبریسا یشهروند یهامهارت :هایافته

 آنان دارد. یلیتحص اقیبر اشت یمثبت و معنادار ریتأث یمجاز یاز فضا انیدانشجو نهیدارد. به عالوه، استفاده به یلیتحص

 نهیو دانشگاه از جمله استفاده به انیدانشجو یمثبت برا جینتا تواندیم یبریسا یشهروند یهارشد مهارت :گیرینتیجه

 دارد. انیدانشجو یلیتحص اقیاشت شیو افزا یمجاز یاز فضا

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.03.10         مقاله پژوهشی

 یلیحصت اقیو اشت یمجاز یاز فضا نهیبر استفاده به یبریسا یشهروند یهامهارت ریتأث یبررس

 رازیش یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدانشجو

 2 ی، رحمت اله مرزوق،*1 یدریالهام ح
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در  ییهاجوان از فضای مجازی فراهم نمایند که جز با اجرای برنامه

 .شودیاصل نمشهروندی سایبری ح یهاراستای رشد مهارت

که در آن افراد و  گرددیدر این باره فضای مجازی به، محیطی اطالق م

ها حضور الکترونیکی و یا روابط دیجیتالی با دیگران برقرار سازمان

آموزشی، اقتصادی،  یها. این فضا سرشار از فرصت[6] کنندیم

و تهدیدات  فرهنگی، اجتماعی و ارائه خدمات عمومی و سازمانی

به ویژه برای دانشجویان این فضا  یهامتعددی است. ازجمله فرصت

زمانی و مکانی و افزایش  یهاتیشامل مرتفع نمودن بسیاری از محدود

فردی،  یهارشد مهارت [8, 7]سرعت انتقال اطالعات و ارتباطات 

ارتباطی، خواندن و نوشتن و کمک به تبدیل کاربران به یادگیرندگانی 

، کسب و تسهیم دانش جدید و هاتیمشارکت در فعال [9]خودتنظیم 

. در این شرایط [10] باشدیآگاهی از مسائل ملی و بین المللی م

آموزشی باید بتوانند فراگیران را برای موفقیت در  یهاستمیس

آموزشی باید  یهاستمیجهانی آماده سازند. در این راستا س یهاشبکه

گری غربال یهاییها و تواناتضمین کننده تجهیز فراگیران خود به مهارت

در آنها توانایی مشارکت مثبت، مسئوالنه و هوشمندانه اطالعات باشد و 

که  رسدی. بنابراین، به نظر م[7]امن در فضای مجازی را ایجاد نمایند 

ای بستر مناسبی را بر تواندیتوانایی استفاده بهینه از فضای مجازی م

علمی و پژوهشی دانشجویان فراهم نماید و  یهاتیبسیاری از فعال

د و تحصیلی بیشتر کن یهاتیانگیزه و مشارکت آنان را برای انجام فعال

 یت نماید.در آنان اشتیاق به تحصیل را تقو

به معنی تمایل به انجام تمام وظایف و تکالیف تعیین اشتیاق تحصیلی 

مربوط به  یهاتیشده، حضور مؤثر در کالس و مشارکت در فعال

دانشگاه، احساس همانندی بین هویت خود و دانشگاه، و یا هویت 

. اشتیاق تحصیلی [12, 11] باشدیم باشدیدانشگاهی پیدا کردن م

ال عپیروی دانشجو از در خواست استاد در کالس و مشارکت ف تواندیم

 یاهتیباشد که نشان دهنده کیفیت تالش و مشارکت افراد در فعال

. پژوهشگران تا کنون ابعاد مختلفی را برای [13]باشد ییادگیری م

اند. در یک دسته بندی کلی، اشتیاق اشتیاق تحصیلی مطرح کرده

شامل جذب، پایبندی و داشتن توان و انرژی باشد.  تواندیتحصیلی م

 یجذب اشاره به تمرکز و غرق شدن در کار دارد. پایبندی نیز به معن

درگیری شدید روحی فرد با کار خود یا به عبارتی وابستگی و همانند 

سازی فرد با کار است و در نهایت داشتن توان و انرژی نیز اشاره به 

داشتن سطح باالیی از توانایی و خاصیت انعطاف پذیر بودن ذهن در 

 .[14]هنگام انجام کار دارد 

شرایطی مختلفی در رشد اشتیاق تحصیلی دانشجویان مؤثر است که 

مناسب فوق برنامه دانشجویی، ایجاد فرصت برای  یهاتیشامل فعال

ه توسعدانشجویان به منظور افزایش احساس تعلق آنان به دانشگاه، 

ارتباطات حمایتی بین اساتید و دانشجویان، رشد مهارتهای علمی، 

سازمان یافته، ساختارمند و مرتبط، ایجاد انتظارات و  یهاوجود برنامه

. یکی از عوامل مهم [15]باشد یمناسب برای یادگیری م یهافرصت

مؤثر بر افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان نیز استفاده بهینه از 

اجتماعی است که  یهاابزارهای مبتنی بر اینترنت و به ویژه شبکه

به ارتقاء سطح مشارکت و تسهیم دانش کمک کند و منجر به  تواندیم

 یهاتیگیری بیشتر دانشجویان در انجام فعالبه یادگیری بهتر و در

 .[16]تحصیلی گردد 

مختلفی نیز پیرامون متغیرهای پژوهش صورت گرفته  یهاپژوهش

و  Chou et al [17] ،Chenoby [18]است. به عنوان مثال 

Myers et al [19] خود به این نتیجه رسیدند که  یهادر پژوهش

ابعاد مختلف مهارت شهروندی سایبری ارتباط معناداری با اشتیاق 

 Deshpande et al [20] ،Prieto [21]تحصیلی دانشجویان دارد. 

در پژوهش خود دریافتند که رشد  Guzmán-Simón et al [22]و 

شهروندی سایبری ارتباط معناداری با بهرمندی بیشتر از  یهامهارت

 ،Annetta et al [23] یهاامکانات فضای سایبری دارد. نتایج پژوهش

Chen et al [24] ،Junco [25] ،Patera et al [26]  و

Tarantino et al [26] یهاکه استفاده مثبت از رسانه دهدینشان م 

ثبت و معناداری بر افزایش اشتیاق تحصیلی م ریاجتماعی و اینترنت تأث

دانشجویان دارد. با این حال تا کنون پژوهشی به بررسی موضوع این 

ها شهروندی سایبری بر استفاده مهارت ریپژوهش، یعنی بررسی تأث

بهینه از فضای مجازی و اشتیاق تحصیلی دانشجویانو روابط همزمان 

س و با توجه به پیشینه این سه متغیر نپرداخته است. بر این اسا

نشان داده  1تصویر پژوهشی و نظری مدل مفهومی پژوهش در قالب 

شده است.

 

 مدل مفهومی پژوهش :1 تصویر

کار روش

ها شهروندی سایبری بر استفاده مهارت ریهدف پژوهش بررسی تأث

بهینه از فضای مجازی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی شیرازبود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از 

لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش 

که در  یراز بودشامل کلیه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش

اند. روش نمونه مشغول به تحصیل بوده 1396 -1395سال تحصیلی 
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گیری تصادفی ساده بود، که در آن هر یک از افراد جامعه )دانشجویان 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز( شانس برابر برای انتخاب به عنوان 

ی کنمونه پژوهش دارند. بر این اساس با حضور در محل دانشکده پزش

نفر از دانشجویان  204دانشگاه شیراز به صورت تصادفی، که تعداد آنها 

که تعداد آنها بر اساس جدول مورگان انتخاب شده بود، پرسشنامه داده 

پرسشنامه یعنی  192توزیع شده در نهایت  یهاشد. از بین پرسشنامه

 ها دریافت و مورد تحلیل قرار گرفتند.آن 94%

 یاشهروندی سایبری دانشجویان از پرسشنامهبرای بررسی مهارت های

گویه است که در  9( استفاده شد. این پرسشنامه شامل 1یونسکو )

 یهایبرگیرنده مجموعه سواالتی درباره توانایی استفاده از فناور

آنالین، رفتارهای اخالقی، حفاظت  یهااطالعاتی و ارتباطی و مشارکت

. این سؤاالت در باشدیارزش مدر برابر خطرات محیط مجازی و تقویت 

( و حفظ ایمنی و Opportunitiesها )دو بعد استفاده از فرصت

( تقسیم بندی شده است. Safety and Riskحفاظت در برابر خطر )

( روایی این پرسشنامه مطلوب گزارش شده 1بر اساس گزارش یونسکو )

شده  سبهاست و پایایی آن که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محا

است که بیانگر سطح بسیار مطلوب پایایی پرسشنامه  99/0نشانگر عدد 

است. در پژوهش حاضر نیز روایی این ابزار مورد بررسی قرار گرفت و 

برای کلیه  0001/0با سطح معناداری  83/0تا  53/0ضریب روایی بین 

باخ نگویه ها به دست آمد و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرو

بود. از سطح مطلوب روایی و پایایی  90/0محاسبه که نتایج بیانگر عدد 

 13به منظور بررسی استفاده بهینه از فضای مجازی از ابزاری  دارد.

 دیطراحی شده بود، استفاده گرد Isaiasو  Issaگویه ای که توسط 

. این ابزار به منظور بررسی چگونگی استفاده دانشجویان از فضای [27]

مجازی با تاکید بر جوانب مثبت آن طراحی شده بود و شامل چهار بعد 

ها و حل مسائل شخصی، جمع آوری اطالعات و مطالعه بهبود مهارت

شد ارتباطات و همکاری با دیگران فعال، آگاهی از مسائل مختلف و ر

است و روایی آن مطلوب و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

است. نتایج حاصل از اعتباریابی این ابزار در پژوهش حاضر نشان  87/0

تا  04/0با سطح معناداری  65/0تا  14/0داد که ضریب روایی بین 

 79/0آلفای کرونباخ  به دست آمد و ضریب پایایی آن بر اساس 0001/0

 که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه است. باشدیم

گویه ای که  17به منظور بررسی اشتیاق تحصیلی دانشجویان از ابزاری 

یه تحصیلی ته یهاتیبا هدف سنجش میزان تمایل دانشجویان به فعال

ه مشده بود، استفاده گردید. این ابزار با اقتباس از سؤاالت پرسشنا

Schaufeli  وBakker  نتایج حاصل از [28]طراحی شده بود .

 84/0تا  40/0بین  اعتباریابی این ابزار نیز نشان داد که ضریب روایی آن

برای کلیه گویه ها و ضریب پایایی آن بر  0001/0با سطح معناداری 

 .[29]باشد یم 76/0اساس آلفای کرونباخ 

الزم به ذکر است که کلیه اصول اخالقی مانند امانتداری علمی، پرهیز 

از انتشار و ارسال مجدد و همزمان مقاله به سایر مجالت، رازداری و 

محرمانه ماندن اطالعات هویتی افراد نمونه و رضایت آگاهانه آنها از 

ید بیان نمود که شرکت در پژوهش و ... رعایت شده است. در پایان با

و  21نسخه  SPSSها از نرم افزاهای به منظور تجزیه و تحلیل داده

Lisrel 8.8 آماری توصیفی شامل میانگین و  یهاو همچنین، روش

انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و 

 مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.

 هاافتهی

ها شهروندی سایبری بر استفاده مهارت ریثهدف پژوهش بررسی تأ

بهینه از فضای مجازی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه 

رای ب"مدل معادالت ساختاری"علوم پزشکی شیراز بود. در این راستا از 

 ٔ  هیتعیین روابط علی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. اما قبل از ارا

حراف و استاندارد و همبستگی بین مدل و برازش آن، میانگین و ان

متغیرها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در هریک از ابعاد مختلف 

شهروندی سایبری و اشتیاق تحصیلی میانگین نمرات  یهامهارت

( است، و در بعد استفاده بهینه از 3دانشجویان کمتر از حد میانگین )

 (.1جدول ) باشدیم( 3فضای سایبری در حد میانگین و بیشن از آن )

 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش :1جدول 

 اشتیاق تحصیلی استفاده بهینه از فضای مجازی مهارت شهروندی سایبری آمار توصیفی

استفاده از فرصتهای  

 سایبری

توانایی حفظ 

 ایمنی

 رشد مهارت حل

 مساله شخصی

جمع آوری 

 اطالعات

افزایش 

 آگاهی

افزایش 

 ارتباطات

 جذب پایبندی توان

 6/2 35/2 89/2 28/3 12/3 3 03/3 77/2 8/2 میانگین

 98/0 99/1 84/0 11/1 06/1 75/0 19/1 82/0 73/0 انحراف استاندارد

داد که بین ابعاد  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان

مختلف مهارت شهروندی سایبری و استفاده بهینه از فضاهای مجازی 

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، و این رابطه بین ابعاد مختلف 

مهارت شهروندی سایبری و ابعاد اشتیاق تحصیلی نیز وجود دارد. 

همچنین بین ابعاد مختلف استفاده بهینه از فضای مجازی و ابعاد 

مختلف اشتیاق تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد که این رابطه بین 

. مضافًا، بین ابعاد مختلف هر یک از باشدیبرخی از این ابعاد معنادار م

 (.2جدول سه متغیر پژوهش نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

پس از بررسی روابط همبستگی متغیرها، روابط علی بین آنها با به 

کارگیری مدل معادالت ساختاری بررسی شد. نتایج حاصل از مدل 

 2تصویر در  t- valueساختاری متغیرهای پژوهش بر اساس مقادیر 

 نشان داده شده است.

 ریبری دانشجویان تأثشهروندیسای یهارشد مهارت 2تصویر بر اساس 

 -t=  42/3) یمثبت و معناداری بر استفاده بهینه آنان از فضای مجاز

valueشهروندیسایبری دانشجویان  یها( دارد. به عالوه، رشد مهارت

( t- value=  01/6مثبت و معناداری ) ریبر اشتیاق تحصیلی آنها نیز تأث

اری مثبت و معناد ریثدارد. استفاده بهینه دانشجویان از فضای مجازی تأ

نیز  3تصویر ( دارد. در t- value=  03/3بر اشتییاق تحصیلی آنان )

روابط ساختاری بر اساس ضرایب معناداری نشان داده شده است که 

حاکی از روابط معنادار بین مهارت شهروندی سایبری و اشتیاق 
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تحصیلی، مهارت شهروندی سایبری و استفاده بهینه از فضای مجازی و 

 .شدبایهمچنین استفاده بهینه از فضای مجازیو اشتیاق تحصیلی م
 

 ماتریس ضرایب همبستگی ابعاد پژوهش :2دول ج

 1 2 3 4 5 6 7 8 1 

1 1         

2 **82/0 1        

3 **32/0 **28/ 1       

4 *14/0 07/0 **40/0 1      

5 **26/0 *15/0 *49/0 **53/0 1     

6 **19/0 *16/0 *43/0 **58/0 **67/0 1    

7 **26/0 **32/0 **18/0 *15/0 *18/0 **48/0 1   

8 **31/0 **42/0 04/0 05/0 08/0 **29/0 **71/0 1  

1 **36/0 **46/0 **29/0 06/0 **24/0 **38/0 *70/0 **76/0 1 

 - 8توان،  - 7= افزایش ارتباطات،  6= افزایش آگاهی،  5اطالعات،  = جمع آوری 4= مهارت و حل مساله شخصی،  3= توانایی حفظ ایمنی،  2فضای سایبری،  یهااستفاده از فرصت=  1:نکته

 جذب – 9پایبندی، 

 *05/0 > P ** ،01/0 > P 

 
07/0  =RMSEA ،0018/0  =P-value ،19  =DF ،81/14  =Chi-Square 

 t- valueاصلی بر اساس مقادیر  یهامدل ساختاری با مؤلفه :2تصویر 

 
07/0  =RMSEA ،0018/0  =P-value ،19  =DF ،81/14  =Chi-Square 

 اصلی بر اساس ضرایب معناداری یهامدل ساختاری با مؤلفه :3تصویر 



 رزوقیمو  یدریح
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 برازش مدل نهایی یهاشاخص :3جدول 

2X Df /df2X RMSEA IFI CFI NNFI NFI GFI 

81/41 19 67/2 07/0 98/0 98/0 96/0 96/0 95/0 

برازش مدل  یهاذکر است که نتایج حاصل از بررسی شاخصالزم به 

 (.3جدول علی پژوهشی نشان دهنده برازش مناسب مدل است )

 بحث

آموزشی در سطوح  یهاستمیخطیر و امروزی س یهاتییکی از مسئول

شهروندی سایبری در مخاطبین خود  یهامختلف، رشد و توسعه مهارت

مختلف است. این  یهاو اجرای برنامه هایاز طریق سیاست گذار

ها و مفاهیمی هستند که دانشجویان ها اغلب به دنبال ایجاد ارزشبرنامه

، تا از [1]را به توانایی ارزیابی انتقادی اطالعات دریافتی مجهز سازند 

ها و این طریق دانشجویان را مجهز به توانایی استفاده بهینه از فرصت

علمی خود نموده  یهاییفضای مجازی در جهت رشد توانا یهاتیلقاب

و اشتیاق به تحصیل را در آنان که الزمه هر نوع فعالیت علمی و موفقیت 

 ریدر آن است ایجاد نمایند. در این راستا هدف پژوهش بررسی تأث

ها شهروندی سایبری بر استفاده بهینه از فضای مجازی و اشتیاق مهارت

شجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. نتایج تحصیلی دان

 ریشهروندیسایبری دانشجویان تأث یهاحاصل نشان داد که رشد مهارت

مثبت و معناداری بر استفاده بهینه آنان از فضای مجازی دارد. این یافته 

به این معناست که هر چه دانشجویان در زمینه درک مسائل انسانی، 

اخالقی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با فناوری؛ عمل طبق قانون؛ داشتن 

رفتار اخالقی؛ حمایت از استفاده مسئوالنه، امن و قانونی از 

اطالعات و ارتباطاتی و عمل بر اساس آن تواناتر باشند و  یهایتکنولوژ

از امکانات فضای  توانندی، بهتر م[4]مهارت بیشتری کسب نموده باشند 

ز ا توانندیمجازی استفاده کنند یعنی با سرعت و شدت بیشتری م

دنیای مجازی برای پژوهش و انجام تکالیف درسی استفاده نمایند و آن 

، کسب و هاتیتباطات، مشارکت در فعالرا فرصتی برای گسترش ار

. [10]تسهیم دانش جدید و آگاهی از مسائل ملی و بین المللی بدانند 

در تبیین این یافته باید بیان نمود که از آنجا که فضای مجازی سرشار 

ها و دفع د است، شناخت این فرصتها و تهدیدات متعداز فرصت

گر م شودیتهدیدات و استفاده بهینه از امکانات فضای مجازی میسر نم

الزم از جمله  یهابا آگاهی از امکانات این فضای و داشتن مهارت

مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات، حفظ امنیت خود و  یهامهارت

آموزشی باید به  یهاستمیپایبندی به اصول اخالقی. بنابراین، س

را آموزش دهند و در آنها  یافراگیران چگونگی یادگیری در عصر شبکه

توانایی مشارکت مثبت، مسئوالنه و امن در فضای مجازی را ایجاد 

 Deshpande et al یها. یافته این پژوهش با پژوهش[7]نمایند 

[20] ،Prieto [21]  وGuzmán-Simón et al [22]  همسو

 .باشدیم

مثبت و معنادار استفاده بهینه  ریپژوهش تأث یهاافتهیاز دیگر 

دانشجویان از فضای مجازی بر اشتییاق تحصیلی آنان بود. این یافته 

بیانگر آن است که اگر دانشجویان قادر به استفاده بهینه از امکانات 

 یهافضای مجازی باشند یعنی بتواند از این فضا برای رشد مهارت

، یادگیری مستقالنه و سریع مطالب فردی، ارتباطی، خواندن و نوشتن

استفاده نموده و تبدیل به یادگیرندگانی خودتنظیمی شوند، قادر به حل 

آنان اشتیاق تحصیلی . و در اینصورت [9]مسائل خویش خواهند بود 

یعنی تمایل به انجام وظایف و تکالیف تعیین شده، حضور مؤثر در کالس 

. [11] شودیمربوط به دانشگاه بیشتر م یهاتیو مشارکت فعال در فعال

فضای  بهینه از امکاناتدر تبیین این یافته باید بیان نمود که استفاده 

علمی و پژوهشی دانشجویان کمک  یهاییبه رشد توانا تواندیمجازی م

نماید و در چنین حالتی هنگامی که دانشجو احساس توانمندی بیشتری 

علمی و تحصیلی نماید، مسلماً انگیزه، تمرکز،  یهاتیبرای انجام فعال

تحصیلی و مشارکت با  یهاتیانرژی و توان بیشتری برای انجام فعال

 یهادیگران در امور علمی و پژوهشی دارد. این یافته با پژوهش

Annetta et al [23] ،Chen et al [24] ،Junco [25] ،Patera 

et al [26]  وTarantino et al [16] باشدیهمسو م. 

دی شهرون یهامثبت و معنادار رشد مهارت رییافته دیگر این پژوهش تأث

سایبری دانشجویان بر اشتیاق تحصیلی آنها را نشان داد. بر اساس این 

و مهارت الزم برای عمل اثربخش یافته هر چقدر که دانشجویان دانش 

 یهاتی، مشارکت فعال آنان در فعال[2]در محیط سایبری داشته باشند 

کالسی و دانشگاهی و احساس همانندی بین هویت خود و دانشگاه، در 

. در تبیین این [12]معنای پیدا کردن هویت دانشگاهی بیشتر است 

لمی ع یهاتیفت که یکی از مهمترین ابزارهای انجام فعالیافته باید گ

و پژوهشی دانشجویان، اینترنت و فضای مجازی است. در واقع 

علمی بلکه برای تفریح و  یهاتیدانشجویان نه تنها برای انجام فعال

سرگرمی و افزایش دانش عمومی خود روزانه به دفعات به این فضا ورود 

. در چنین شرایطی مجهز بودن به کنندیکرده و از آن استفاده م

امنیت آنان را تا حدودی حفظ کرده و  تواندیسایبری م یهامهارت

نیازهای آنان را به نحو شایسته مرتفع سازد و در نتیجه تجارب مثبتی 

برای آنان ایجاد کند. و آر آنجا که یکی از عوامل مهم مؤثر در اشتیاق 

، رشد مهارت [15]نان است تحصیلی دانشجویان، تجارب تحصیلی آ

منجر به اشتیاق تحصیلی در آنان  تواندیشهروندی سایبری در آنان م

ت گیری را تحیاد یهاتیگردد و کیفیت تالش و مشارکت آنان در فعال

، Chou et al [17] یهاقرار دهد. این یافته با پژوهش ریتأث

Chenoby [18]  وMyers et al [19] باشدیهمسو م. 

پژوهش، باید اذعان نمود که حضور گسترده فضای  یهاافتهیدر راستای 

مجازی در زندگی دانشجویان، واقعیتی انکارناپذیر است. که علیرغم 

با جهت دهی به رفتار  توانیمعایب آن، محاسن زیادی دارد که م

دانشجویان در راستای استفاده بهینه از این فضا، فضای مجازی را به 

فرصتی برای بهبود عملکرد و رشد اشتیاق تحصیلی دانشجویان تبدیل 

کرد. به منظور استفاده بهینه از این فضا در راستای ارتقاء سطح آموزش، 

 آگاهی دانشجویاندانشگاه علوم پزشکی در درجه اول بایستی با رشد 

فوق  یهااز طریق آموزش چه به صورت واحد درسی و چه در برنامه

شهروندی سایبری دانشجویان را  یهابرنامه در قالب کارگاه، مهارت

ها بایستی در زمینه رعایت اخالقیات افزایش دهد. محتوای این آموزش

فضای مجازی، چگونگی ارتباطات، چگونگی حفظ امنیت فردی در 

سایبری، چگونگی تشخیص اطالعات صحیح از غیر صحیح و  فضای

قانونی در برابر تخلفات  یهاشناخت قوانین حوزه سایبری و مجازات

از طرق مختلف مانند فضای  تواندیسایبری باشد. همچنین، دانشگاه م
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اجتماعی و افزایش ارتباطات حمایتی بین  یهامجازی به ویژه شبکه

تعلق دانشجویان به دانشگاه را افزایش  اساتید و دانشجویان احساس

داده و از این طریق بستر رشد مشارکت و اشتیاق دانشجویان به تحصیل 

 را فراهم سازند.

 نتیجه گیری

ها و نتیجه گرفت که رشد مهارت توانیبا توجه به مطالب بیان شده م

منجر به استفاده بهینه دانشجویان  تواندیرفتارهای شهروندی سایبری م

ز امکانات فضای مجازی گردد و در نتیجه اشتیاق تحصیلی و میل آنان ا

یادگیری را در آنان بیشتر کند. به عالوه رشد  یهاتیبه انجام فعال

شهروندی سایبری نیز بدون واسطه استفاده بهینه  یهامهارت

به صورت مستقیم اشتیاق  تواندیدانشجویان از فضای سایبری م

قرار داده و افزایش دهد. این یافته  ریحت تأثتحصیلی دانشجویان را ت

ها و به ویژه مسئوالن حاوی این پیام برای مسئوالن دانشگاه تواندیم

دانشگاه علوم پزشکی باشد که اگر نظام آموزشی خواهان افزایش اشتیاق 

ها و تحصیلی دانشجویان و بهره مندی از منافع آن است بایستی برنامه

ی توانمندسازی حداکثری دانشجویان در استفاده اقدامات خود را به سو

بهینه از فضای مجازی و تبدیل آنان به شهروندان سایبری هدایت نماید. 

چراکه نسل جدید دانشجویی کشور که به عنوان نسل شبکه نامیده 

شده و بیشترین درگیری را نسبت به سایر افراد غیرهم نسل خود با 

با فناوری گره خورده است، به  انشیفناوری دارند، همه ابعاد زندگ

ها و تهدیدها، کلیه تجارب روزانه که محیطی سرشار از فرصت یاگونه

 . بنابراین تجهیز آنان بهکنندیآنان را چه مثبت و چه منفی را تجربه م

عملکرد تحصیلی آنان را افزایش دهد  تواندیالزم م یهامهارت

 یهایفضای سایبری و فناورودانشجویان و نظام آموزشی را از مزایای 

 آموزشی بهرمند سازد.

 سپاسگزاری

از کلیه کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که محققان 

 .دیآیرا در انجام پژوهش یاری رساندند تقدیر و تشکر به عمل م

 اخالقی هیدییتأ

برای رعایت اصول اخالقی به مشارکت کنندگان در پژوهش اطالع داده 

 ها بدون ذکر نام آنان استفاده خواهد شد.که از مطالب پرسشنامهشد 

 تعارض منافع

 .اشدبینتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نم

 منابع مالی

 اند.نموده نیاین پژوهش را نویسندگان آن تأم یهانهیتمام هز
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