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Abstract 

At the end of 2019, with the emergence of a new type of coronavirus called 

Covid 19, the world underwent extensive and profound changes in various areas 

of human life. One of the aspects that has been strongly affected by this 

phenomenon is the field of education and learning; with the spread of the Covid 

Pandemic, followed by the abolition of traditional and face-to-face education, e-

learning became one of the most important methods of education in the world. 

The learning of this method was such that for the first time in the history of the 

world, almost all teachers and educators taught virtually, and all learners also 

taught virtually. Meanwhile, the beginning and continuation of e-learning due to 

the conflict of countries with this sudden and widespread phenomenon that 

involved all sectors of a country from industry to education faced many 

challenges. Lack of necessary infrastructure, economic, cultural, technical 

problems, etc. are among them. In the field of education and in particular, one of 

the challenges of e-learning is the student not being seen while teaching in the 

virtual classroom and the lack of two-way interactions between teacher and 

student and, consequently, their distraction. This phenomenon is called digital 

distraction. E-learning has given rise to digital distraction as a pervasive 

phenomenon as learning environments evolve. The implementation of all 

traditional classrooms virtually, which has naturally been accompanied by a 

reduction in the supervision of professors and teachers, has exacerbated this 

problem. Unintentional use of electronic devices can be a source of digital 

distraction. On the other hand, studies have shown that people who use 
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electronic devices and are not satisfied with their education are more likely to 

have multifunctional and divided attention in the classroom. This group of 

learners is more distracted. Sometimes digital distraction leads to personal 

injury; the entire above can be mentioned in the discussion of personal injuries. 

But sometimes this phenomenon damages the learning of other students. For 

example, open and closed laptops, doing extracurricular activities, changing 

background photos, etc. are some of the things that distract other students more 

and this is done by subconsciously changing their attention to electronic devices 

and damaging their learning. Therefore, electronic devices such as laptops, etc. 

cause disorders in students 'senses and are considered a factor in reducing their 

accuracy, and as a result, reduce their comprehension and, consequently, their 

learning rate, and significantly affect students' academic performance. . In fact, it 

can be added that students use laptops and mobile phones to check emails, 

browse and browse social networks, update personal pages, read news, watch 

movies, shop online, and play games while teaching professors. It has a negative 

effect on students' learning, and impairs their understanding of the curriculum 

and their classroom performance in general. Therefore, identifying students' 

digital distractions and the factors affecting it is important. The aim of this study 

was to design and validate tools for measuring the factors affecting students' 

digital distraction in e-learning. The main research method of the combined 

research was a sequential exploratory design of the tool development model; the 

focus of this article is on the report of the quantitative research section. These 

types of projects start with qualitative data with the aim of recognizing the 

phenomenon and then continue with the implementation of the secondary or 

quantitative stage. In other words, the purpose of this type of design is that the 

results of the first (qualitative) method cause the formation and clarification of 

the second (quantitative) method. Because no tools or measurements were 

available in this type of design, the variables were also unknown and there was 

no guiding framework or theory; therefore, first the researcher used a qualitative 

format to process the data collection. At this stage, after compiling the interview 

questions, a semi-structured interview was conducted with 30 students of 

Birjand Faculty of Educational Sciences and Psychology, and after theoretical 

saturation of the data, qualitative data were analyzed. Then, in the quantitative 

part, using the extracted categories, the items of the digital distraction 

questionnaire of the students in the electronic classroom were compiled. After 

making the questionnaire, the online questionnaire link was provided to the 

students. In the quantitative part, the research method was descriptive correlation 

and applied. 160 students of the Faculty of Educational Sciences and Psychology 

of Birjand University were selected by convenience sampling method and 

sampling was continued until the sample adequacy was estimated by KMO test. 
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The data collection method was a researcher-made digital distraction 

questionnaire with 46 items. To measure psychometric properties, validity 

methods (face, content and structure) and reliability (Cronbach's alpha 

coefficient) were used. In order to assess the face and content validity, this 

questionnaire was thoroughly and critically reviewed by several faculty 

members of the Faculty of Educational Sciences and Psychology of Birjand 

University. After final approval, it was implemented and finally shared to collect 

data. Exploratory factor analysis with varimax rotation was used to assess the 

validity of the structure. The results of exploratory factor analysis led to the 

identification of seven components for the digital distraction variable of students 

in e-learning during the Quaid pandemic, which explained 62% of the structural 

variance of "digital distraction". 1) digital distraction; 2) Lesson and teacher; 3) 

Attitudes towards e-learning in the Quaid days; 4) teaching method; 5) Common 

distractions; 6) distraction management techniques; 7) interactive teaching; 

Factors were identified. The reliability of the instrument was 88% using the 

Cronbach's alpha coefficient for the whole instrument and between 0.69 and 0.81 

for its subscales. The results of calculating the correlation coefficients between 

the subscales of the questionnaire and the total score showed a coefficient 

between 0.27 up 0.73. All subscales except "Attitude to e-learning" have a 

positive and high correlation with the overall score of the scale. According to the 

research results, the present scale can be used to assess the factors affecting 

students' digital distraction in e-learning. This tool can help researchers in 

planning and conducting various researches on Iranian university students and 

has a desirable capability in Iranian culture. Therefore, researchers are expected 

to conduct new research on the role of social networks in the digital distraction 

of students at other universities and higher education institutions. 

 

Keywords: Validation, Digital Distraction, E-Learning. Exploratory Factor 

Analysis, Covid 19 
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 :چکیده

این نوع یادگیری  هایچالش از یکی. شد آموزش روش ترینمهم الکترونیکی یادگیری کووید، پاندمی شیوع با

 آن بر مؤثر عوامل و دانشجویان دیجیتال پرتیحواس شناسایی لذا است. دیجیتال دانشجویان پرتیحواس

 پرتیحواس بر مؤثر عوامل سنجش ابزار یابی اعتبار و طراحی باهدف حاضر پژوهش. است اهمیت حائز

 از نفر 169. بود کاربردی نوع از و همبستگی توصیفی پژوهش روش. شد دانشجویان انجام دیجیتال

 آوریجمع. شدند انتخاب دسترس در شیوه به بیرجند دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده دانشجویان

 با اکتشافی عاملی تحلیل از سازه، روایی سنجش برای. بود ساخته محقق پرسشنامه استفاده از با اطالعات

 سازه واریانس درصد 64 مؤلفه با شناسایی هفت اکتشافی عاملی تحلیل. شد استفاده واریماکس چرخش

 آموزش به نگرش( 3 استاد؛ و درس( 4 دیجیتال؛ پرتیحواس(  1. کرد تبیین را "دیجیتال پرتیحواس"

( 1 پرتی؛حواس مدیریت فنون( 6 متداول؛ پرتیحواس( 5 تدریس؛ روش( 2 کووید؛ ایام در الکترونیکی

 بین ها،مقیاس خرده و %88 ابزار کل برای کرونباخ آلفای ضریب با ابزار پایایی. بودند هامؤلفه تعاملی؛ تدریس

 تا 41/9 بین ضریب کل، نمره و هامقیاس خرده بین همبستگی ضرایب محاسبه.  آمد دست به 81/9 تا 60/9

 همبستگی مقیاس کل با «الکترونیکی آموزش به نگرش» جزبه هامقیاس خرده تمامی. داد نشان را 13/9

 .دارند باالیی و مثبت

 

 10پرتی دیجیتال، آموزش الکترونیکی. تحلیل عاملی اکتشافی، کوویدیابی، حواس: اعتبارواژگان کلیدی

                                                      
 ایران. بیرجند، دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه دانشیار. 1

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. .4

                                                                                                  Email:info.ac.1369@gmail.com                                                                        نویسنده مسئول:             *  

 .یراننور، تهران، ا یامدانشگاه پ یتی،علوم ترب. دانشیار گروه 3

 ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، ایران.. دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه2



 9419 5 بهار، اول شماره، دهمسال                                                 فصلنامه تدریس پژوهی                           

 

 مقدمه

عنوان نوعی اعتیاد هم یاد در دهه اخیر وابستگی شدید به فنّاوری و اینترنت که از آن گاهی به

و با پیدایش  4910در پایان سال  .(Zhang, 2021)ای برخوردار گردیده است کنند، از توجه ویژهمی

 ,Daniel)رو شد جهان با تغییر و تحوالت وسیعی روبه 101نوع جدیدی از کرونا ویروس به نام کووید 

2020; Tang et al., 2020) .پدیده قرارگرفته، حوزه شدت تحت تأثیر این هایی که بهیکی از جنبه

آموزش و یادگیری  4که در طی پاندمیطوری؛ به(Huber & Helm, 2020)آموزش و یادگیری است 

ها های فراوانی پیرامون آنها و بحثشده و پژوهشگرفته عنوان دو پدیده بسیار مهم در نظربه

  .(Al-Mohair & Alwahaishi, 2020) صورت گرفته است

ها بسته شد و پس از تعطیلی موقت بعد از اعالم سازمان جهانی بهداشت مدارس و دانشگاه

کمک  10های اجتماعی به کاهش ابتال به کوویدهای آموزشی این راهبرد که کاهش تماسمکان

جهت . بدین(Mahmood, 2021) دکند، اتخاذ گردیکرده و سالمت فرد و اجتماع را تضمین می

آموزش و یادگیری هم دچار تغییر گردید و از شیوه حضوری و سنتی خود به شیوه آموزش 

دیگر، در ارتعببه .(Dong et al., 2020; Petrie et al., 2020)الکترونیکی و مجازی تغییر رویه داد 

 ,Daniel) بود 10حوزه تعلیم و تربیت آموزش الکترونیکی پاسخی به صدمات ناشی از پاندمی کووید 

صورت مجازی آموزش . موقعیتی که در آن برای اولین بار در تاریخ جهان تمامی معلمان به(2020

  .(Misirli & Ergulec, 2021) دیدندیصورت مجازی آموزش مدادند و تمامی فراگیران نیز بهمی

ی موفق و تأثیرگذار باید از طرح آنچه کاماًل واضح و مشخص است این است که آموزش الکترونیک

 John)مندی برای طراحی و تکامل بهره ببرد بردن مدل نظام و نقشه آموزشی دقیق و به کار

Lemay et al., 2021) در این صورت فرآیند طراحی و مالحظات دقیق ناشی از تصمیمات آن تأثیر .

های مجازی و قوی بر کیفیت آموزش و رضایت خاطر دانشجویان خواهد داشت. اما آنچه در آموزش

خورد، نبود فرآیند طراحی دقیق است. از آموزش سنتی به الکترونیکی به چشم می انتقال سریع

ریزی مناسبی برای استفاده از آموزش باره اتفاق افتاد، متأسفانه طرحصورت یکین تغییر بهازآنجاکه ا

دانشجویان  های زیادی را برای اساتید وها و چالشالکترونیکی صورت نگرفته و از این حیث نگرانی

 .(König et al., 2020; Mahmood, 2021)به وجود آورده است 

دانشجویان در این  3پرتی دیجیتالهای موجود بر سر راه آموزش الکترونیکی، به حواسیکی از چالش

پرتی دیجیتال ای برای حواس، وسایل الکترونیکی منابع متقاعدکنندهسویکگردد. از شیوه بازمی

                                                      
1. Covid19 

2. Pandemic 
3. Digital Distraction 
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. و از (Chen et al., 2020; Cheong et al., 2016; Gazzaley & Rosen, 2016)شوند محسوب می

شده، استفاده  هادانشگاهسوی دیگر، در شرایط کنونی که پاندمی کرونا سبب بسته شدن مدارس و 

ها و مؤسسات آموزشی بسیار رایج از وسایل الکترونیکی در بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه

استفاده بیشتر و  واسطهبهدیجیتال دانشجویان را  یپرتحواسشده است که این امر احتمال 

که آموزش الکترونیکی سبب شده هم چنان .(Dontre, 2021)دهدیمافزایش  مدتیطوالن

عنوان یک پدیده فراگیر بیشتر پرتی دیجیتال بهیابد، حواستدریج تکامل میهای یادگیری بهمحیط

دهای چندگانه است. هایی با کارکرمطرح شود. علت این امر نیز، استفاده زیاد دانشجویان از رسانه

صورت الکترونیکی که خود طبیعتًا با های درس سنتی بهسازی تمامی کالسپاندمی کووید و پیاده

معلمان همراه بوده است، این مشکل را بیش از گذشته تشدید کرده است  کاهش نظارت اساتید و

(Dontre, 2021). پرتی دیجیتالحواس برای منبعی تواند،هدف از وسایل الکترونیک میاستفاده بی 

 باشد. 

پرتی عبارت است از هرگونه محرک بیرونی و درونی که پتانسیل ایجاد اختالل طورکلی، حواسبه

. (Gazzaley & Rosen, 2016)ند در عملکرد شخص را داشته و قادرند تمرکز او را مختل ساز

های درس ر کالسشده و متداول دعنوان موارد مشاهدهتوان بهپرتی دیجیتال را میهمچنین حواس

های های گوشی تلفن همراه، پیامشامل؛ بازی کردن با وسایل الکترونیکی، نمایش هشدارها و پیغام

های اجتماعی برای امور غیر های فوری، وب گردی، تماشای فیلم و استفاده از رسانه، تماسیگاهوبگاه

 آن دیجیتال هایپرتیحواس .(Cheong et al., 2016)الزم و بیشتر تفریحی و سرگرمی تعریف کرد 

 پردازش و تمرکز تفکر، دیجیتال، هایفناوری از استفاده با که هستند شخصی رفتارهای از دسته

دهند و فرد را از انجام وظایف می قرار تداخل و کردن مختل چالش، آزمایش، مورد را فرد اطالعات

 .(Awofala et al., 2020) دارندیبازمخود به نحو احسن 

سو با اتخاذ رویکردهای سودمند و غیر سودمند باشد. از یک تواندیماستفاده از وسایل الکترونیکی 

فعال به آموزش، ارتقاء و موفقیت تحصیلی و آموزشگاهی را به دنبال دارند؛ زمانی که برای اهداف 

کار با آن،  افزارهای مرتبط با رشته تحصیلی وبرداری، استفاده از نرمآموزشی چون یادداشت

های مبتنی بر وب، بررسی و مطالعه اسالیدهای ده یادگیری و فعالیتکننبه منابع تکمیل یابیدست

رضایتمندی آنان  گیرند، باعث بهبود انگیزش دانشجویان وبرداری قرار میپاورپوینت و ... مورد بهره

 .(Ibrahim & Nat, 2019; Sana et al., 2013)شوند از آموزش می

، و (Cheong et al., 2016)اینترنتی باعث افزایش اثربخشی آموزشی شده  های، فناوریعالوهبه 

ون و به های گوناگهای درسی در قالبسازد تا به مطالبی ورای کتاباساتید و دانشجویان را قادر می
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. از سوی (Petrie et al., 2020) توانند میان زمان و مکان پل بزنند، دست یابندهایی که میشیوه

نند و از آموزش خود کاند افرادی که از وسایل الکترونیکی استفاده میدیگر، مطالعات نشان داده

شده هستند. این دسته از های درس دارای توجه چندکاره و تقسیمرضایت ندارند، احتماالً در کالس

های منتقدان کاربرد رسانه .(Sana et al., 2013) شوندیم یپرتحواستر دچار فراگیران بیش

در آموزش معتقدند که ارسال پیام کوتاه و دیگر رفتارهای ارتباطی اجتماعی، یادگیرنده را دیجیتالی 

عالوه، به .(McCoy, 2016)دارند های کلیدی اجتماعی چون گوش دادن فعال بازمیاز درک مهارت

، عملکرد بردارییادداشتهای گذشته مواردی چون کاهش عملکرد دانشجویان در هنگام پژوهش

زمان جهت تکمیل یادآوری مطالب و کاهش عملکرد آزمونی، افزایش مدتپایین به هنگام 

 توجه آنان، کاهش میزان هایهمکالسی و مطلب دانشجویان درک های کالسی، کاهشفعالیت

دانند که پرتی دیجیتال میرا از دیگر پیامدهای ناگوار حواس ،(Cheong et al., 2016) دانشجویان

 توجهی کاهش دهد.تواند موفقیت تحصیلی آنان را به میزان قابلمی

که اند هنگامیهای کالسی نشان دادهآموزش های فراگیران و مشاهدات اساتید ازخود اظهاری 

تاپ، رایانه، موبایل و ...( را برای اهدافی چون بازی، ارسال فراگیران وسایل الکترونیکی )اعم از لپ

های آنالین به کار وجوی سرگرمیپیام، چک کردن ایمیل، تماشای فیلم، وب گردی و جست

کنند، چراکه الزم است تا آنان تر از قبل میتگیرند، تدریس را برای اساتید و مدرسان سخمی

تر خواهد شد که های دانشجویان ارائه دهند، این امر زمانی سختتری از سرگرمیتدریس جذاب

. از (Cheong et al., 2016)دانشجویان انگیزش درونی الزم برای آموزش و یادگیری را نداشته باشند 

شده، زمانی معادل با دهند که دانشجویان دارای توجه تقسیمسوی دیگر همین مطالعات نشان می

  .(Sana et al., 2013)دهنددرسی اختصاص میزمان کالسی را به کارهای غیر 24%

شده که دانشجویان با توجه تقسیمطوریپرتی دیجیتال با کاهش یادگیری رابطه دارد؛ بهحواس 

حصیلی ضعیف تری داشته و عملکرد تدر هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی درک و دریافت ضعیف

پرتی دیجیتال منجر گاهی اوقات حواس .(Gazzaley & Rosen, 2016)آنان را در پی خواهد داشت 

های فردی ذکر توان در بحث از آسیبشود؛ تمام مواردی که ذکر شد را میهای فردی میبه آسیب

شود. کرد. اما گاهی اوقات بروز این پدیده باعث آسیب زدن به یادگیری دیگر دانشجویان می

زمینه و ... از های پسغیردرسی، تعویض عکستاپ، انجام کارهایی مثال باز و بسته کردن لپعنوانبه

تر پرت کرده و این امر از طریق تغییر ناخودآگاه مواردی هستند که حواس سایر دانشجویان را بیش

 ,.Sana et al)زند گیرد و به یادگیری آنان آسیب میتوجه آنان به سمت ابزار الکترونیکی صورت می

2013). 
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کنند. در پژوهشی که توسطی پرتی دیجیتال را تائید میها و مطالعات صورت گرفته حواسپژوهش

تاپ و ... موجب انجام شد، نشان داد که وسایل الکترونیکی چون لپ (4916) چنگو و همکاران

گردند و درنتیجه اختالل در حواس دانشجویان شده و عاملی در جهت کاهش دقت آنان تلقی می

اده و عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبع آن میزان یادگیری آنان را کاهش دمیزان درک مطلب و به

و عدم توجه (4915) 1مطابق پژوهش تانیجا، فیور و فیشردهد. طور محسوسی تحت تأثیر قرار میبه

رسی در به مطالب د یعالقگیو ب ی، تعامل کالسیرونیو ب یدرون پرتی دیجیتال باانگیزهحواس

نشان داد ادراک دانشجو از سهولت استفاده  (4949) 4است. پژوهش میلونوپوالس و همکارانارتباط 

پرتی دیجیتال ک در دوران پاندمی کووید با حواساز وسایل الکترونیک حین کالس درس الکترونی

الی  49یمیل، زمانی معادل دریافتد که حتی دریافت ا (4916) گزلی و روسن رابطه مستقیم دارد.

زمان الزم است تا شخص دوباره به کارش کند و همین مدتدقیقه حواس شخص را پرت می 39

 اینترنت از استفاده که است داده نشان (4918)کولینز وکروجر  تحقیقات هرنان، موریسون، برگردد.

 یادگیری، نسبت به استفاده محیط در تلفن همراه هایدستگاه طریق از دوستان با ارتباط برقراری و

 و تکالیف مهم دانشجویان، صرف زمان کمتر برای انجام ذهنی مشغله به منجر مکتوب، منابع از

توان افزود که دانشجویان با درواقع می .شودمی کالس و کل دانشجویان تحصیلی درگیری کاهش

اجتماعی، بروز کردن  هایشبکه وگذار و مرورگشت, هاایمیل تلفن همراه به بررسی تاپ ولپ

 در حین تدریس اساتید بازی و آنالین فیلم، خرید تماشای اخبار، شخصی، خواندن صفحات

دانشجویان داشته،  یادگیری بر منفی برداری از وسایل الکترونیکی تأثیرقسم بهره که این پردازندمی

این کند. بنابرکالسی آنان را با اختالل مواجه می عملکرد طورکلیدرسی و به مطالب درک و فهم

وسایل  نامناسب از استفاده منفی تأثیر تا است نیاز کالس درس در رفتاری مدیریت هایاستراتژی

در پژوهشی که توسط دونتره  .(Hernan et al., 2018)دهند  کاهش را درگیری بر الکترونیکی

 مخرب درس الکترونیک، اثرات هایکالس سازیپیادهانجام شد، نشان داد که با  (4941)

 بودن چندوظیفه دلیل به اجتماعی هایشبکهدیجیتال لپ تاب، تلفن همراه و  پرتیحواس

 بعدی هایدستورالعمل کووید و بیماری ظهور با امر این .تاس شده سازمشکل هایرسانه

 .است شده تشدید اجتماعی گذاریفاصله

و استمرار این نوع آموزش 10با توجه به فراگیری گسترده آموزش الکترونیکی در دوران کووید 

، و اهمیت و تازگی خود این نوع آموزش از سوی دیگر، و با در نظر گرفتن این سویکدر آینده از 

                                                      
1. Taneja, Fiore & Fischer 

2. Mylonopoulos, Theoharakis 
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دیجیتالی ) اعم از دسترسی به اینترنت پرسرعت،  یهارسانه هاییتقابلموضوع که افزایش روزافزون 

دیجیتال  یپرتحواساجتماعی و ....( که منجر به افزایش میزان  یهاشبکهکاربردی،  یهابرنامه

ن خواهد شد و به اثرات نامطلوب بر عملکرد تحصیلی دانشجویان منجر خواهد شد، لذا دانشجویا

 پرتی دیجیتال در آموزش الکترونیکی بود.پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر حواس

پرسشنامه مناسب و مطلوب برای سنجش  موردپژوهشازآنجاکه به دلیل تازگی موضوع  

ساخته نشده بود، بنابراین برای شناسایی 10 یدکوهان ایرانی در ایام دیجیتال دانشجوی یپرتحواس

بر حواس چرتی دیجیتال دانشجویان پس از انجام مصاحبه با دانشجویان و تحلیل  مؤثرعوامل 

 به ساخت پرسشنامه اقدام گردید. بنابراین، این پژوهش باهدف معرفی، ارائه و اعتبار هاآنمحتوای 

انجام 10یدوکوپرتی دیجیتال در آموزش الکترونیکی در ایام ل مؤثر بر حواسنامه عوامیابی پرسش

 پاسخ داده خواهد شد. و مطرح قرار زیرشد. بنابراین سؤاالت اصلی پژوهش به

 پرتی دیجیتال و عوامل مؤثر بر آن چگونه است؟روایی سازه ابزار حواس .1

 پایایی این ابزار چگونه است؟ .4

 چگونه است؟ هااسیمقهمبستگی بین نمره کل و خرده  .3

 روش پژوهش

ترکیبی، طرح اکتشافی متوالی بود؛ که تمرکز مقاله  هایپژوهشروش اصلی پژوهش از نوع 

کیفی  هایدادهشناخت پدیده، با  باهدف هاطرححاضر بر گزارش بخش کمی پژوهش است. این نوع 

آن  هاطرح، هدف از این نوع دیگربیانبه. یابندمیکمی ادامه و سپس با مرحله ثانویه و یا  شدهشروع

. چون در شودمیو روشن شدن روش دوم )کمی(  گیریشکلاست که نتایج روش اول )کیفی( باعث 

در دسترس نبودند، همچنین متغیرها ناشناخته بودند و  هاگیریاندازهاین نوع طرح، ابزارها و یا 

وجود نداشت؛ بنابراین بر اساس رویکرد ترکیبی پژوهش،  اینظریهو یا  کنندههدایتچهارچوب 

پژوهشگر ابتدا به شناسایی متغیرهای مهم مرحله کیفی پژوهش پرداخت و در گام بعد با استفاده از 

 پرداخت. تربزرگکیفی در نمونه  هاییافته پذیریتعمیمروش کمی به بررسی میزان 

 ابزار پژوهش بخش کیفی

ترکیبی بود. در بخش کیفی مطالعه، پژوهشگر  هایپژوهشپژوهش حاضر، از نوع  ازآنجاکه

مصاحبه نیم ساختاریافته با رویکرد باز  سؤاالتاساتید راهنما و مشاور اقدام به طراحی  باراهنمایی

برای تشریح موضوع پژوهش بیان  ایمقدمهپاسخ نمود. پیکربندی مصاحبه بدین ترتیب بود که ابتدا 

 انجام شد. سؤال 4، سپس مصاحبه در قالب یدگردمی

 پرتی دانشجو در کالس درس الکترونیک چیست؟ شما، علت حواس ازنظر .1
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 و فنون مدیریت آن چیست؟ بر آن تأثیرگذار هایمؤلفهپرتی دیجیتال، ابعاد مختلف حواس .4

-و عدم امکان ارتباط حضوری با دانشجویان و همچنین رعایت فاصله هادانشگاهبه علت تعطیلی 

نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و  39، با تعداد سؤاالتگذاری اجتماعی، پس از تدوین 

مجازی )غیرحضوری( و  صورتبه« اپ سوات» رسانپیامبا تشکیل یک گروه در  روانشناسی بیرجند

گیری تا اشباع نظری محقق ادامه داشت. معیار در قالب مصاحبه نیم ساختاریافته اجرا شد. نمونه

پژوهشگر  کهطوریبهها است، گیری نظری، کفایت نظری مقولهقضاوت در مورد زمان توقف نمونه

که  کندمیربی اطمینان حاصل تج ازلحاظو بدین ترتیب  کندمیرا تکراری و مشابه مشاهده  هاداده

. دهدنمیها، اطالعات جدیدی را به دست است. در این حالت ادامه مصاحبه شدهحاصلاشباع نظری 

  های کیفی اقدام گردید. ها، نسبت به تحلیل دادهاشباع نظری داده ازپس 

 ابزار پژوهش در بخش کمی

، در بخش کمی با استفاده از های کیفی پژوهشها و تحلیل دادهپس از انجام مصاحبه 

دیجیتال دانشجویان در  پرتیحواسهای پرسشنامه  نسبت به تدوین گویه شدهاستخراج هایمقوله

گوگل در اختیار  نگار فرمپس از ساخت پرسشنامه، لینک  کالس درس الکترونیک اقدام شد.

دانشجویان قرار گرفت. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی همبستگی و از نوع کاربردی است. 

و روانشناسی دانشگاه بیرجند  تربیتی آماری پژوهش در بخش کمی دانشجویان دانشکده علوم جامعه

هش به دلیل اجرایی پژو هایمحدودیتبودند که با توجه به تعداد زیاد اعضای جامعه آماری و 

گیری در دسترس انتخاب شدند. کرونا، به شیوه نمونه گیریهمهاجتماعی در شرایط  گذاریفاصله

ها به دلیل مورد آن 4مورد بود که پس از بررسی اولیه تعداد  164های برگشتی تعداد پرسشنامه

یل عاملی تحل طورکلیبهمورد تقلیل یافت. اگرچه،  169ناقص بودن حذف گردید و نمونه به 

و بر اساس یک قاعده  ،شودمیبا حجم بزرگ در نظر گرفته  هایینمونهاکتشافی یک روش برای 

، حجم نمونه باید چهار یا پنج برابر تعداد کلیه متغیرهای اکتشافی تحلیل عاملی درروشعمومی 

حداقل حجم  عنوانبهنفر  59با حجم  هایینمونهکه  انددادهنشان  هاپژوهش، اما باشد موردبررسی

 هاآنوجود دارند که در  هاییپژوهش. همچنین، شوندمینمونه معقول برای این روش در نظر گرفته 

 de) اندیافتهدست اعتمادیقابلنفر نیز به نتایج  59زیر  هاینمونهتحلیل عامل اکتشافی با حجم 

Winter et al., 2009; Jung & Lee, 2011). 

های روایی )صوری، محتوایی و سازه( و پایایی سنجی، از روشهای روانگیری ویژگیبرای اندازه 

)ضریب آلفای کرونباخ( استفاده شد. جهت برآورد روایی صوری و محتوایی، این پرسشنامه توسط 

موردبررسی و  بیرجند دانشگاه شناسیروان و علوم تربیتی دانشکده علمیهیئت اعضای از نفر چند
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 و شد رفع و ها بررسی گویه به مربوط مشکالت گرفت. پس از ویرایش و اصالحات الزم قرار تائید

شدند. برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل  سازیمعادل واژه تریننزدیک با بودند مبهم که واژگانی

عنوان کمترین بار عاملی موردنیاز به 1عاملی اکتشافی استفاده شد. به این منظور نقطه عطف حداقل

و عبارات در  شده در نظر گرفته شد. پس از استخراج عواملبرای حفظ عبارت در عوامل استخراج

نظر گرفته در هر عامل، میزان همخوانی این عوامل با مفهوم اصلی و ابعاد آن موردبررسی واقع شد. 

پرسشنامه و نمره کل از محاسبه ضریب  هایمقیاسبعالوه، برای تعیین میزان همبستگی بین خرده 

از روش همسانی  همبستگی پیرسون استفاده شد. همچنین، پایایی پرسشنامه مذکور با استفاده

 طیف در گویه46 ابزار شامل گیری از ضریب آلفای کرونباخ موردبررسی قرار گرفت. ایندرونی با بهره

 بود صورت این به پرسشنامه از گویه های هریک به کنندگانمشارکت پاسخگویی شیوه بود. لیکرت

( 4( کامالً مخالفم، )1)سپس دریک طیف از  کرده، مطالعه را ها گویه از یک هر هاآزمودنی که

مورد عوامل مؤثر بر  در را خود نظرات موافقم ( کامال5ً( موافقم و )2( تا حدودی موافقم، )3مخالفم، )

وتحلیل در این پژوهش جهت تجزیه نمودند. مشخص پرتی دیجیتال در آموزش الکترونیکیحواس

 استفاده شد.  SPSS 24 افزاراز نرم داده

 های پژوهشیافته

و عوامل مؤثر بر آن در دیجیتال دانشجویان  پرتیشناسایی حواس ابزار ینامهطرح اولیه پرسش

رفت که گویه صورت گرفت. پس از تدوین پرسشنامه، این انتظار می 26در قالب کترونیکی آموزش ال

این  ازآن،پرتی دیجیتال دانشجویان را بسنجد. پسهای آن، یک بعد از ابعاد حواس هر یک از گویه

نگار گوگل طراحی و بازنشر شد و در اختیار دانشجویان قرار گرفت.  ابزار در قالب فرم

را ارائه دادند و  نامهپرسش الکترونیکیفرم  درنهایتکنندگان نیز، با درج پاسخ خود، مشارکت

در نظر  33/9. در این پژوهش، حداقل بار عاملی اطالعات صورت گرفت آوریجمع ترتیباینبه

ماده و عامل  قبول بین هرفته شد. این میزان بار عاملی به معنای حداقل میزان همبستگی قابلگر

های ها با استفاده از روش مؤلفه. تحلیل عامل داده(Ayati et al., 2019) شده تعیین گردیداستخراج

است که  عامل گردید. الزم به ذکر 1اصلی با چرخش واریماکس منجر به شناسایی و استخراج 

یک از عوامل و یا به دلیل نداشتن حداقل بار بر روی هیچ رگزاریاببرخی از سؤاالت به دلیل عدم 

ها اندک بود نیز از همان ها که تعداد آن ( از تحلیل حذف شدند. برخی دیگر از گویه33/9عاملی )

 گویه مورد تحلیل قرار گرفت. 34ابتدا حذف و به تحلیل وارد نشدند. درمجموع 

ها به همراه فراوانی و شناسی مربوط به آزمودنیقبل از انجام تحلیل عاملی اطالعات جمعیت 

طور که در این شده است. همانگزارش 1ها به تفکیک جنسیت و محل سکونت در جدول درصد آن



14    91ید ودیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کو پرتیحواسعوامل مؤثر بر 

 %82کنندگان در پژوهش حاضر را دانشجویان دختر با حدود شود، غالب شرکتجدول مشاهده می

 اند.آنان در مناطق شهری ساکن بوده %65دهند که از این تعداد حدود میتشکیل 
 

 ها به تفکیک جنس و محل سکونت آنانشناسی مربوط به آزمودنی: اطالعات جمعیت1جدول 

 فراوانی و درصد کل سکونت کنندگانمشارکت

 درصد کل درصد به تفکیک فروانی  

ت
سی

جن
 

دانشجویان 

 دختر

 %65 192 شهری
% 15/83 

 15/18 % 39 روستایی

دانشجویان 

 پسر

 315/0 % 15 شهری
% 45/16 

 815/6 % 11 روستایی

 %199 %199 169  کل

 بررسی سؤاالت پژوهش
 

 پرتی دیجیتال و عوامل مؤثر بر آن چگونه است؟سؤال اول: روایی سازه ابزار حواس

عاملی، دو آزمون مقدماتی کفایت جهت پاسخ دادن به این سؤال قبل از انجام تحلیل 

گیری ( و آزمون کرویت بارتلت انجام شد. نتایج آزمون کفایت نمونهKMOگیری کیسر و مایر)نمونه

KMO  دهنده کفایت تر باشد، نشاننزدیک 1را نشان داد که هر چه این مقدار به عدد 108/9میزان

 گیری بهتر برای تحلیل عاملی است.نمونه
 بارتلت و کرویت مایر-کیسر یریگنمونه کفایت آزمون : نتایج4جدول

 

شود، آزمون کرویت بارتلت نیز ازنظر آماری معنادار است. مشاهده می 4که در جدول  طورهمان

شود؛ یعنی بین متغیرها همبستگی معناداری وجود دارد به این مفهوم که فرض مخالف تأیید می

(=2369.3462P<0.000 , DF=496 ,X).  

دهنده تناسب برای تحلیل عاملی و وجود مایر و بارتلت نشان-های کیسربنابراین، نتایج آزمون

های کفایت و کرویت، کشف بین متغیرهای پژوهش است. پس از مشاهده نتایج آزمونروابط قابل

مشاهده  1طور که در شکلشده مدنظر قرار گرفت. همانریزه و فاصله عوامل استخراجنمودار سنگ

 108/9 (KMO) گیریآزمون کفایت نمونه

 2X 326/4360 (Bartlett)آزمون کرویت بارتلت 

DF 206 

Sig 999/9 
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توان جهت تشخیص است و میفاصله بیشتری نسبت به سایر عوامل قابلعامل با 1گردد تعداد می

 انجام تحلیل مورداستفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسیله تحلیل عاملی اکتشافیکل واریانس تبیین شده به: 3جدول

 

ترین ساختار تحلیل عاملی چرخش به بهترین و مناسب 5ها پس از تحلیل عوامل ماده

ماده بر  5ماده بر روی عامل دوم،  6ماده روی عامل اول،  2گرفتن  قراربه. این امر منجر یافتدست

 2ماده روی عامل ششم و  2ماده روی عامل پنجم،  5ماده بر روی عامل چهارم،  2روی عامل سوم، 

 و شده تبیین تراکمی واریانس و شده تبیین واریانس 3ه روی عامل هفتم گردید. در جدول ماد

شدهمقادیر استخراج مقادیر ویژه اولیه عامل تهاستخراجی چرخش یافمقادیر عناصر    

 % واریانس% کل

 تراکمی
 % واریانس% کل

 تراکمی
 تراکمی % واریانس% کل

1 42/8  16/45  16/45  42/8  16/45  16/45  35/3  28/19  28/19  

4 30/3  61/19  31/36  30/3  61/19  31/36  35/3  26/19  02/49  

3 44/4  02/6  34/23  44/4  02/6  34/23  15/3  86/0  89/39  

2 93/4  35/6  68/20  93/4  35/6  68/20  00/4  16/0  01/30  

5 24/1  25/2  13/52  24/1  25/2  13/52  66/4  33/8  31/28  

6 35/1  43/2  31/58  35/1  43/2  31/58  41/4  19/1  21/55  

1 12/1  56/3  03/61  12/1  56/3  03/61  98/4  54/6  03/61  

 های استخراجی از تحلیل عاملی اکتشافیریزه مؤلفه. نمودار سنگ1 شکل
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شده عامل استخراج 1شود طور که دیده میشده است. همانعامل نشان داده هر در هاماده تعداد

 تر عوامل مؤثرکند. در این پژوهش نیز برای شناسایی سادهواریانس کل پرسشنامه را تبیین می %64

های اصلی و چرخش واریماکس پرتی دیجیتال از روش تحلیل عاملی به روش مؤلفهبر حواس

 شده است.ماتریس عاملی پس از چرخش واریماکس نشان داده 2استفاده گردید. در جدول 
 

 ها بعد از چرخشها و بارهای عاملی آن: ماده2جدول 

 شدهاستخراجعامل  پرسشنامه سؤاالتها/ گویه

1 4 3 2 5 6 1 

های مجازی هنگام شرکت در کالس

ی دیگر هاتیو سا هابرنامهاستفاده از 

پرتی شود بیشتر دچار حواسباعث می

 بشوم.

842/9       

های مجازی هنگام شرکت در کالس

ی در اینترنت باعث رارادیغجستجوی 

 پرتی بشوم.شود بیشتر دچار حواسمی

115/9       

های مجازی، هنگام شرکت در کالس

ی اجتماعی هاشبکهحواسم  به 

اپ( پرت )اینستاگرام، تلگرام و واتس

 شود.می

553/9       

های مجازی چت هنگام شرکت در کالس

سایر دانشجویان داخل کالس باعث 

 پرتی بشوم.شود بیشتر دچار حواسمی

521/9       

شود بیشتر عدم جذابیت درس باعث می

 پرتی بشوم.دچار حواس

 159/9      

ی استاد در مدیریت کالس باعث توانکم

 پرتی بشوم.شود بیشتر دچار حواسمی

 132/9      

های من، هنگام شرکت در کالس ازنظر

مجازی نامطلوب بودن استاد خاص، باعث 

 پرتی بشوم.شود بیشتر دچار حواسمی

 683/9      

های من، هنگام شرکت در کالس ازنظر

بودن درس خاص، باعث  تیاهمیبمجازی 

 پرتی بشوم.شود بیشتر دچار حواسمی

 565/9      
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شود نارضایتی از کالس مجازی باعث می

 پرتی بشوم.بیشتر دچار حواس

 521/9      

های اینکه هنگام شرکت در  کالس

شوم، مجازی، توسط استاد دیده نمی

 .کندیمپرتی بیشتر من را دچار حواس

 243/9      

 یهاباکالسی، در مقایسه  طورکلبه

کنم بعد از حضوری احساس می

، انگیزه و هاآموزشالکترونیکی شدن 

 عالقه من به یادگیری بیشتر شده است.

  820/9     

ی، بعد از الکترونیکی شدن طورکلبه

 یهاباکالس، در مقایسه  هاآموزش

کنم بهتر یاد حضوری احساس می

 گیرم.می

  811/9     

مجازی بهتر برای من، یادگرفتن در کالس 

 از کالس حضوری است. تربخشلذتو 

  186/9     

دهم بعد از ایام کرونا هم ترجیح می

را به  حداقل یک درس از دروس خود

 روش الکترونیکی بگذرانم.

  194/9     

و  شود تمامخیلی دوست دارم کرونا 

 ها  حضوری برگزار شود.کالس

  698/9     

هایی که استاد فقط از صدا در کالس

کند، حواسم بیشتر پرت استفاده می

 شود.می

   811/9    

های مجازی که استاد  دوربین در کالس

، حواسم بیشتر کندینمخود را روشن 

 شود.پرت می

   180/9    

هایی که استاد از دانشجویان در کالس

ی خود را فعال کنند، هانیدورب خواهدیم

 شود.حواسم کمتر پرت می

   625/9    

عدم برقراری تعامل دوجانبه با استاد باعث 

 پرتی بشوم.شود بیشتر دچار حواسمی

   358/9    

های مجازی، کالسهنگام شرکت در 

 شود.حواسم به کارهای خانه پرت می

    115/9   
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های مجازی، هنگام  شرکت در کالس

 .شودیمحواسم پرت 

    619/9   

های مجازی، هنگام شرکت در کالس

ی ضروری حواسم را هاتماسی به دهپاسخ

 .کندیمپرت 

    635/9   

های مجازی، انجام هنگام شرکت در کالس

 کند.حواسم را پرت می یشخصکارهای 

    586/9   

های مجازی، هنگام شرکت در کالس

 شود.و حواسم پرت می زنمیمچرت 

    268/9   

باعث  در کالستشویق دانشجویان فعال 

 شود کمتر حواسم پرت بشود.می

     191/9  

دانشجویان در  و فعاالنهمشارکت گروهی 

شود کمتر حواسم پرت تدریس باعث می

 بشود.

     661/9  

و تعیین نمره منفی برای دانشجویان کسل 

شود کمتر دچار باعث می رفعالیغ

 پرتی بشوم.حواس

     641/9  

هایی که استاد از دانشجویان در کالس

پرسد، حواسم کمتر پرت می سؤال

 شود.می

     388/9  

تدریِس سخنرانی محضِ استاد، روش 

 پرتی من شود.باعث حواس

      161/9 

عدم استفاده از روش تدریس فعال توسط 

 شود.پرتی من میاستاد باعث حواس

      666/9 

بیشتر حواسم را  با درسعدم درگیری 

 کند.پرت می

      555/9 

ی وعدم اطالع از روند تدریس فیبالتکل

درس و مباحث کالس مجازی حواسم را 

 .کندیمپرت 

      331/9 

 

گذاری هر های هر عامل، نامشده با توجه به محتوای مؤلفههای استخراجپس از تعیین عامل

مرتبط است. بارهای عاملی « پرتی دیجیتالحواس»های عامل اول بیشتر با عامل انجام گرفت. مؤلفه

وجه تر متها در عامل دوم بیش( متغیر است. مؤلفه1)سؤال842/9( تا 2)سؤال521/9در این بخش از 
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( در 5)سؤال  159/9( تا 19)سؤال  243/9است. در این عامل، بارهای عاملی از « درس و استاد»

نگرش به آموزش الکترونیکی در دوران »کننده عنوانها تداعینوسان است. در عامل سوم، مؤلفه

( به ترتیب کمترین و 11)سؤال  820/9( و 15)سؤال  698/9هستند که بارهای عاملی « کووید

« روش تدریس»های عامل چهارم با عنوان اند. مؤلفهترین میزان را به خود اختصاص دادهیشب

( در تغییر 16)سؤال 811/9( تا 10)سؤال 358/9اند. بارهای عاملی این عامل نیز از گذاری شدهنام

از اند، بارهای عاملی عنوان گذاری شده« پرتی متداولحواس»است. در عامل پنجم که با برچسب 

فنون مدیریت »( متغیر است. عامل ششم با عنوان 49در)سؤال 115/9( تا 42در )سؤال268/9

در  388/9شده است. دامنه بارهای عاملی در متغیرهای این عامل از مشخص« پرتیحواس

« تدریس تعاملی»( در نوسان است. باالخره عامل آخر با عنوان 45در )سؤال 191/9( تا 48)سؤال

( 40در )سؤال 161/9( تا 34در )سؤال  331/9دامنه بارهای عاملی در این عامل از گذاری و نام

 متغیر است.

 . پایایی این ابزار چگونه است؟4

دانند؛ بدین معنی که اگر آزمونی در رابطه پایایی را عبارت از قابلیت تکرارپذیری نتایج آزمون می

 منتج گردد.  ها تکرار شود، نتایج مشابهی با تعدادی از آزمودنی

 های آن به تفکیک: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه و خرده مقیاس5جدول

 ضرایب آلفای کرونباخ هاخرده مقیاس شماره

 18/9 پرتی دیجیتالحواس 1
 89/9 درس و استاد 4
 81/9 نگرش به آموزش الکترونیکی در دوران کووید 3
 13/9 روش تدریس 2
 11/9 پرتی متداولحواس 5
 60/9 پرتیفنون مدیریت حواس 6
 16/9 تدریس تعاملی 1
 88/9 کل 8

پرتی دیجیتال دانشجویان ها حاکی از آن است که پرسشنامه عوامل مؤثر بر حواسبررسی یافته

در آموزش الکترونیکی از پایایی مطلوبی در جامعه موردپژوهش برخوردار است. جهت برآورد پایایی 

ه مقیاس موردنظر، از روش همسانی درونی )آلفای کرونباخ( استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ ب

(، 132/9(، عامل چهارم )818/9(، عامل سوم )891/9(، عامل دوم )183/9ترتیب در عامل اول )



18    91ید ودیجیتال دانشجویان در یادگیری الکترونیکی ایام کو پرتیحواسعوامل مؤثر بر 

( به دست آمد. همچنین ضریب 161/9( و عامل هفتم )606/9(، عامل ششم )118/9عامل پنجم )

محاسبه شد که همگی نشان از پایایی مطلوب ابزار موردنظر  882/9آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

 ( آمده است.5ها در جدول )رایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و خرده مقیاساست. ض

 چگونه است؟ هااسیمقهمبستگی بین نمره کل و خرده  .3

آن از ضریب همبستگی پیرسون  هاییاسمقبرای محاسبه بین نمره کل پرسشنامه و خرده 

 41/9در دامنه بین  را آن کل نمره و پرسشنامه هاییاسمق خرده بین استفاده شد. نتایج، همبستگی

دیجیتال، درس و استاد، تدریس،  یپرتحواسشش خرده مقیاس  ترتیبینابه .داد نشان 13/9تا 

 کل نمره با باالیی و تدریس تعاملی همبستگی یپرتحواس متداول، فنون مدیریت یپرتحواس

 یباًتقروران کووید همبستگی دارد و تنها خرده مقیاس نگرش به آموزش الکترونیکی  در د مقیاس

 91/9مثبت و در سطح  هایهمبستگمتوسطی با نمره کل دارد. همچنین باید توجه داشت که این 

 .است شدهداده نشان  (6) همبستگی در جدول ضرایب معنادار است.
 پرسشنامه هاییاسمق:ضرایب همبستگی بین نمره کل و خرده 6 جدول

خرده 

و  هااسیمق

 کل

 یپرتحواس

 دیجیتال

درس و 

 استاد

نگرش به 

آموزش 

 الکترونیکی

 تدریس
 یپرتحواس

 معمول

مدیریت 

 یپرتحواس

تدریس 

 تعاملی
 کل

 یپرتحواس

 دیجیتال
1 - - - - - - - 

درس و 

 استاد
51/9** 1 - - - - - - 

نگرش به 

آموزش 

 الکترونیکی

96/9 15/9- 1 - - - - - 

 - - - - 1 95/9 **21/9 **36/9 تدریس

 یپرتحواس

 متداول
56/9** 59/9** 96/9- 29/9** 1 - - - 

مدیریت 

 یپرتحواس
35/9** 36/9** 11/9 28/9** 40/9** 1 - - 

تدریس 

 تعاملی
28/9** 555/9** 93/9 25/9** 36/9** 51/9** 1 - 

 1 **14/9 **66/9 **/60 **60/9 **41/9 **14/9 **13/9 کل
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 گیریبحث و نتیجه

و عوامل مؤثر بر آن دیجیتال دانشجویان  پرتیشناسایی حواس ابزاردر پژوهش حاضر به اعتبار یابی 

پرداخته و عوامل سازنده مقیاس بررسی شد. روایی و پایایی و همچنین  در آموزش الکترونیکی

ای هپرتی دیجیتال دانشجویان موردبررسی واقع گردید. یافتهبین حواسترین متغیرهای پیشمهم

پژوهش نشان داد که ابزار مذکور از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. در پژوهش حاضر، تحلیل 

های کارگیری چرخش واریماکس بر دادههای اصلی و با بهعاملی اکتشافی با روش تحلیل مؤلفه

ی تعیین عامل شد. برا 1حاصل از اجرای پرسشنامه در نمونه دانشجویان اجرا و منجر به استخراج 

عنوان متغیرهای های زیر دنبال گردید. نخست؛ مواد پرسشنامه مذکور بهها مراحل و گامعامل

 موردپژوهش انتخاب شدند.

یابی  در مرحله بعد؛ ماتریس همبستگی بین این متغیرها محاسبه شد. در ادامه فرآیند اعتبار

 (KMO)مایر -نمونه کیسر جهت اطمینان از کفایت حجم نمونه پژوهش، از آزمون کفایت حجم

کننده کفایت نمونه در حد برآورد گردید که بیان 10/9در پژوهش حاضر  KMOاستفاده شد. مقدار 

مطلوب بوده است. در گام دوم، جهت اطمینان از عدم صفر بودن ماتریس همبستگی بین مواد 

طور که قبالً در آزمون که زیربنای تحلیل عاملی است، از آزمون کرویت بارتلت استفاده گردید. همان

ده شد، حاصل آزمون کرویت بارتلت درباره ماتریس همبستگی برای نمونه کل ها نشان دابخش یافته

معنادار است که نشان از مطلوب بودن آن است. سپس به  P<0/000 است که در سطح  326/4360

ترین و بهترین ساختار عاملی کشف تحلیل عاملی پرداخته شد و پس از چند بار چرخش، مناسب

و دیجیتال دانشجویان  پرتیشناسایی حواس ابزارای با عنوان  گویه 34شد. درنهایت یک پرسشنامه 

 وران کووید تدوین گردید.عوامل مؤثر بر آن در آموزش الکترونیکی در د

شده، با توجه به محتوای متغیرهای هر عامل نامی در مرحله بعد و پس از تعیین عوامل استخراج

پرتی دیجیتالی های عامل نخست بیشتر با حواسدهشده تعیین شد. مابرای هریک از عوامل استخراج

کند. این عامل سؤاالت زیر ها را تبیین میدانشجویان در ارتباط است و واریانس باالتری از کل داده

ی دیگر باعث هاتیو سا هابرنامههای مجازی استفاده از هنگام شرکت در کالسرا دربرمی گیرد؛ 

عامل دوم بیشتر به مقوله درس و استاد  های گویه م و ... .پرتی بشوشود بیشتر دچار حواسمی

پرتی شود بیشتر دچار حواسعدم جذابیت درس باعث میپردازند و موارد زیر را دربرمی گیرد؛ می

هایی ازجمله؛  و .... . در عامل سوم متغیرها یادآور نگرش به آموزش الکترونیکی هستند و گویهبشوم 

، هاآموزشکنم بعد از الکترونیکی شدن ی حضوری احساس میهاباکالسی در مقایسه  طورکلبه

شده عامل چهارم به روش تدریس پرداخته درانگیزه و عالقه من به یادگیری بیشتر شده است و ... . 
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کند، حواسم هایی که استاد فقط از صدا استفاده میدر کالسهایی چون؛  است. این عامل گویه

شود و پرتی متداول بررسی میشود. در عامل پنجم، حواس.. را شامل میو . شودبیشتر پرت می

و ...  شودهای مجازی، حواسم پرت انجام کارهای خانه میهنگام شرکت در کالسهایی چون؛  گویه

شده است و گویه پرتی پرداختهرا دربرمی گیرد. در عامل ششم، به موضوع فنون مدیریت حواس

و ... را  پرتی بشومشود کمتر دچار حواسباعث می در کالسیان فعال تشویق دانشجو هایی چون؛

 شده است و شامل گویه هایی چون؛دربرمی گیرد. باالخره در عامل هفتم به تدریس تعاملی پرداخته

 شود.و ... می شودپرتی من میعدم استفاده از روش تدریس فعال توسط استاد باعث حواس

های زیادی ایجاد کرده بود، این در طی دوران پاندمی کووید نگرانی طور که بیان شد، آنچههمان

های درس و شرکت آنان در رغم حضور فیزیکی دانشجویان در کالسمسئله بود که علی

 دانش پنهان شوند. بنابراین، تعاملپرتی میهای کالسی، بازهم آنان دچار حواسحضوروغیاب و بحث

عنوان آنان به دیجیتالی هایپرتیحواس مدیریت و شناسایی ها،آن دیجیتالی ابزارهای با آموزان

  .چالشی مهم برای اساتید مطرح شد

پرتی دیجیتال های آموزش الکترونیکی و عوامل مؤثر بر حواسدر رابطه با برخی ویژگی

 شوند، به توانایی استاد دردانشجویان که با پرسشنامه تحلیل عاملی پژوهش حاضر سنجش می

رفت از این مشکل، بهبود سطح انگیزش پرتی و ارائه راهکارهایی مؤثر جهت برونمدیریت حواس

آموزش الکترونیکی، وجود  در ارتباط باروز بودن اساتید و دانشجویان دانش آموزان، توانایی و به

ها، تعامل گیری از آنهای الزم برای آموزش الکترونیکی، تولید محتوای غنی و مزایای بهرهزیرساخت

کارگیری آن در ایام باندمی اساتید و دانشجو، درک متقابل از پدیده آموزش الکترونیکی و ضرورت به

کووید، لزوم آمادگی اساتید در مدیریت کالس و آموزش الکترونیکی، بهبود نگرش دانشجویان به 

سر راه آموزش  توسعه برآموزش الکترونیکی و موانع و مشکالت اقتصادی که در کشورهای درحال

های ابراهیم و های پژوهشهای این ابزار با یافتهتوان اشاره کرد. عاملالکترونیکی وجود دارد، می

،کوزنکوف و تیتس (4949) 3، میلونوپوالس و همکاران(4915) 4جا، فیور و فیشرتانی، (4910) 1نات

شده، به ریزیهمسو است. زمانی که طی فرآیندی از قبل برنامه (4941) 5، دونتره(4913) 2وورث

ای برای این کار و از طرح و چهارچوب مناسب و آزمون شده شودیمآموزش الکترونیکی روی آورده 

                                                      
1. Ibrahim & Nat 

2. Taneja, Fiore & Fischer 
3. Mylonopoulos, Theoharakis 

4. Kuznekoff, Titsworth 

5. Dontre 
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 & Kuznekoff)رد تحصیلی دانشجویان را شاهد خواهیم ، بهبود انگیزش و عملکشودیمبهره گرفته 

Titsworth, 2013).  

ها بهبود انگیزش اساتید برای ارتقاء سطح سواد فناورانه آنان نیز ازجمله در برخی پژوهش 

شده برای آموزش الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی سبب شده تا دانشجویان به مزایای بیان

کسب دانش اصیل و ی ینهدرزمآنان را های درسی دست یابند. همچنین دانشی ورای مطالب کتاب

 Abasi) شده در جهات مختلف توانمندتر از گذشته کرده استروز انجامهای بهگیری از پژوهشبهره

et al., 2020)پذیری وآمد دانشجویان و همچنین انعطافهای رفت. از طرف دیگر کاهش هزینه

تمرکز ی ینهدرزمهای آنالین از دیگر مزایای آموزش الکترونیکی بوده که های برگزاری کالسساعت

آنان تا حدودی مؤثر بوده است. عواملی چون روش تدریس اساتید،  پرتیدانشجویان و رفع حواس

ای بودن، عدم همکاری مناسب اساتید با یکدیگر و بیان و انتقال تجربیات آنان از آموزش کلیشه

انه مسئولین الکترونیکی با همتایان خود نیز از مواردی بود که نیازمند تالش جدی و پیگیری مجدّ

  .(Haji et al., 2021)حوزه آموزش است

بهبود  شماریبی طرق به را ما زندگی الکترونیکی هاینوآوری از توان گفت بسیاریبنابراین می 

گردد و از عنوان تهدیدی جهت تداخل در عملکرد مغز ما مطرح میبه همچنین اما بخشیده است،

های پرتی دیجیتال دانشجویان در عصر آموزشتواند منبع مهمی برای حواساین حیث می

ها و همچنین شناخت برخی محدودیت .(Gazzaley & Rosen, 2016)حساب آید لکترونیکی بها

تواند ما را در شناخت و توجیه و رفع س اساتید وجود دارد، میهایی که در کالس درتنش

های موجود بر سر راه آموزش الکترونیکی بیش از گذشته یاری رساند. ناتوانی اساتید در چالش

دیجیتال و همچنین زمان محدود کالس برای مداخالت انضباطی از  پرتیشناخت منابع حواس

پرتی بیشتر دانشجویان دامن زده و از طرفی اساتید را از استواند به حوموردی دیگری است که می

  .(Cheong et al., 2016)دارد ورود به موضوع و بهبود شرایط کالسی بازمی

-حواس در بابهای پژوهش حاضر، محدودیت پیشینه مطالعاتی داخلی محدودیت ینترمهماز 

پرتی دیجیتال دانشجویان در آموزش الکترونیک بود. شیوع بیماری کووید و عدم امکان  برقراری 

برخط  صورتبههای متعدد دیگر برگزاری کالسارتباط حضوری با جامعه آماری پژوهش، و از سوی 

 عمالًاین مطالعه است که  هاییتمحدوددانشجویان ناشی از این شیوه آموزش از دیگر  یو خستگ

  .ساختیمکیفی با مشکل جدی مواجه  یهامصاحبههمکاری دانشجویان رو در بخش انجام 

های ریزی و انجام پژوهشتواند محققان را در طرحتوان گفت که این ابزار میطور خالصه میبه

متعددی بر روی فراگیران دانشگاهی ایرانی یاری رسانده و در فرهنگ ایرانی قابلیت اجرایی مطلوبی 
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ر اجتماعی د یهاشبکهنقش  ٔ  ینهدرزمکه پژوهشگران  رودیمداشته باشد. بنابراین انتظار 

 یهاپژوهشآموزش عالی به انجام  مؤسساتو  هادانشگاهدیجیتال دانشجویان در سایر  یپرتحواس

و اساتید، سطح سواد دیجیتالی   هاخانوادهنقش  ٔ  ینهدرزم ییهاپژوهشجدید اهتمام بورزند. انجام 

رود که ار میرو انتظدیجیتال دانشجویان مورد انتظار است. ازاین یپرتحواسو .... در رفع  هاآن

های متعدد در این زمینه اقدام کرده و اثربخشی نتایج پژوهش پژوهشگران در آینده به انجام پژوهش

 حاضر را موردبررسی قرار دهند.

 اخالقی مالحظات

 شده رعایت پژوهش با مرتبط یاحرفه اخالق پژوهش حاضر، اصول اجرای فرآیند انجام و در

 .است

 مالی حامی

 .است شدهینتأم مقاله نویسندگان توسط حاضر پژوهش هایینههز کلیه

 منافع تعارض

 هیچ در قبالً مقاله این .است بوده منافع تعارض هرگونه فاقد حاضر مقاله نویسندگان، اظهار بنا بر

 فصلنامه تدریس پژوهی به چاپ و بررسی جهت صرفاً  و نشدهچاپ خارجی یا داخلی از اعم اییهنشر

 است.  شدهارسال

 سپاسگزاری

تر این پژوهش یاری از تمامی اساتید و دانشجویان گرامی که ما را در انجام هر چه دقیق

 کنم.، صمیمانه تشکر میاندرسانده
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