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Abstract
Introduction: The advent of technology and mass media, including virtual social
networks, has led to changes in traditional education and educational interactions.
Therefore, the present study aimed to investigate the relationship between the use of
virtual social networks in educational interactions and students' academic
performance with the mediating role of the quality of learning experiences of
students at the Sabzevar University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In this descriptive correlational study, 327 students of
Sabzevar University of Medical Sciences in 2020 were surveyed by stratified
relative sampling. In order to collect data, questionnaires were used on the use of
social networks in educational interactions in Klimshastani (2016) and the quality of
learning experiences of Newman (1990), and the criterion for measuring academic
performance was students' Grade point average. Data were analyzed using SPSS 16
software and pearson correlation tests, multiple regression analysis and Sobel test.
Results: The mean score of students in using social networks was in educational
interactions (3.45± 0.88), learning experiences (3.65± 0.71) and academic
performance (17.05± 1.42). Findings showed that there is a significant positive
relationship (Z= 2.41, p <0.05) between the use of virtual social networks in
educational interactions with students' academic performance with the mediating
role of the quality of learning experiences. The use of these networks in educational
interactions has a significant positive relationship with their academic performance
(r= 0.72, p<0.05). There is a significant positive relationship (r = 0.61, p <0.05)
between the use of virtual social networks in educational interactions with the quality
of their learning experiences and the quality of learning experiences has a significant
positive relationship with students' academic performance (r= 0.587, p <0.05).
Conclusion: Due to the significant relationship between research variables, it is
suggested that in addition to face-to-face training, virtual education should be used
to improve education.
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Introduction
With the development of information and
communication technologies, the field of learning
has faced new concepts and today we are
witnessing extensive innovations in this field. The
use of social media has increased significantly over
the past two decades. In a way, social media has
become an integral part in the life of every
individual in the 21st century. Social media is a
network of websites and applications which
enables individuals to converse with each other. It
also allows users to generate, use, share and discuss
content. Social media on a general platform has
been shown to assemble information into learning
and research, use reduced time to provide clear
communication and produce access to required
information. It facilitates generation of ideas,
resource exchange (notes and lectures), provides a
clear insight of concepts and improves student
engagement in classrooms. It is useful in enhancing
collaborations, professional development and
academic research. On the other hand, academic
performance is one of the main variables of
education and it can be mentioned as a major
indicator of measuring the quality of education.
The term academic performance is the extent to
which learners achieve predetermined educational
goals that we expect them to achieve in their
learning efforts and is usually measured by a grade
point average in educational settings. One of the
things that may be related to academic performance
is the quality of learning experiences. The term was
first coined by Newman (1990). The quality of
learning experiences is defined as the learner's
perception of the direct and indirect inputs they
receive from their training centers. Among the
issues that the learner faces are four different areas
of quality of learning experiences, including:
Resources: including the quality of the library and
facilities related to the computer site, Content:
including the quality of academic guidance and the
value of the subjects offered, Learning flexibility:
includes the possibility of independent learning,
the ability to choose different courses and the need
for discussion and negotiation in class and The
quality of formal and informal relationships
between learner and teacher. It is predicted that
with increasing the age of today's Internet users, the
users of these networks will increase significantly
in the coming years; Therefor, it is necessary to do
more comprehensive research on the effects of

using social networks to make the benefits of using
them more obvious.
The results of Movahedi et al.'s research
showed that the use of social networks has a
positive effect on students' academic performance.
Azizzadeh Forouzi et al. In their research
concluded that there is a significant positive
relationship between the quality of learning
experiences and academic achievement of students
of Kerman University of Medical Sciences. Malmir
et al. In their research showed that the use of virtual
social networks has led to the academic
achievement of nursing students in teaching
English. MirAbolghasemi and Lahed as well as
Torabian in their research concluded that there is a
significant relationship between the use of
educational social networks and the quality of
learning experiences.
A study by Bhandarkar et al Showed that 73.5%
used social media to read health-related news,
71.5% used it to complete assignments and more
than 50% used it for seminar preparation, test
preparation and research-related purposes. There
was a weak negative correlation between academic
performance and social media usage and a strong
positive correlation between social media usage
and the social media addiction score. It was found
in the study by Fori that the social networks were
found to have no effect on students’ (users)
academic performance.
In the study of Madaiah et al Most of the
student complains of poor academic performance
as an effect of social networking sites. The
researchers concluded from their study that social
networking sites surely has their advantages but in
the present generation the disadvantages outweighs
them especially in medical college students.

Method
The present study was approved by the Ethics
Committee of Sabzevar University of Medical
Sciences IR. MEDSAB.REC.1398.127.
This study is applied in terms of purpose and
descriptive-correlation in terms of data collection.
The statistical population of the study includes all
students of Sabzevar University of Medical
Sciences (2168 students) who were studying in
different fields; Therefore, according to Cochran's
formula with an error level of 0.05, the sample size
was 327 people. Sampling was performed by
stratified sampling method. The criterion for
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inclusion in the study was student employment in
Sabzevar University of Medical Sciences in 2020
and the criterion for exclusion was unwillingness
In this study, the rate of using virtual networks
in students' educational interactions measured
through the Klimshastani questionnaire (2016),
which includes 25 closed-ended questions with a
range of 5 values, from very low (score 1) to very
high (score 5). In his research, the validity of the
questionnaire was confirmed by experts and the
reliability of the questionnaire was obtained by
Cronbach's alpha coefficient for different sections
of 0.95. The quality of learning experiences was
assessed through a questionnaire developed by
Newman (1990) and Naami (2009) standardized it
for Iranian samples. In order to measure the
variable of academic performance, the GPA of the
sample students was used. In this study, due to the
prevalence of Covid 19 disease, questionnaires
were distributed electronically among the sample.
To analyze the data, descriptive statistics (mean
and standard deviation) and inferential statistics
(correlation coefficient, multiple regression
analysis and Sobel test) were used based on their
assumptions using SPSS software version 16. The
significance level of these tests was considered
0.05.

to participate or continue to participate in research
in the form of not completing questionnaires.
Kolmogorov-Smirnov test was used to ensure
the normal distribution of research variables. The
results of this test were 0.873 (p> 0.05) for virtual
networks and 0.652 (p> 0.05) for learning
experiences, which indicates that the distribution of
variables in this study is normal.
Pearson correlation test was used to investigate
the relationship between the use of virtual networks
in educational interactions with academic
performance. The test results showed that there
was a significant positive relationship between the
above variables (r = 0.724, p <0.05). The results of
Pearson test to investigate the relationship between
the use of virtual networks in educational
interactions with the quality of learning
experiences showed that there is a significant
positive relationship between these two variables
(r= 0.617, p <0.05). The results of Pearson test to
examine the relationship between the quality of
learning experiences and academic Performance
showed that there is a significant positive
relationship between these variables (r= 0.587, p
<0.05). The Sobel test was used to investigate the
mediating role of the quality of learning
experiences in the relationship between the use of
virtual social networks in educational interactions
with students' academic performance.
As Table (1) shows, the value of Z-Value (2.41)
is greater than the value of 1.96 and at the level of
(p<0.05) the role of the mediating variable
(learning experiences) is confirmed.

Findings
Findings showed that 56.3% of the subjects
were males and 43.7% were females. Mean and
standard deviation of the score of using social
networks in educational interactions (M= 3.45±
0.88), learning experiences (M = 3.65± 0.71) and
academic achievement was (M =17.05 ± 1.42).

Table1. Results of examining the mediating role of the quality of learning experiences
Path coefficients and standard error
Path coefficient of independent and
mediating variable
path coefficient of the mediator and
dependent variables
Standard error of independent and mediator
variable path
Standard error of intermediate and
dependent variable path

Z Statistic

Standard error

2.41

0.088

0.724
0.296
0.031
0.122

Discussion
In this study, the role of learning experiences in
the relationship between the uses of virtual social
networks in educational interactions with the

academic performance of medical students in
Sabzevar was investigated. The results of the
correlation between the uses of virtual social
477
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networks in educational interactions with students'
academic Performance showed a positive and
significant relationship between these two
variables. The above finding is consistent with the
results of research by Movahedi et al and Malmir
et al. In the above explanation, it can be said that
when students use virtual social networks as a
suitable place to share their knowledge and transfer
their knowledge and experiences to others, they use
virtual social networks to advise their professors.
To learn, to access information resources with its
help, to form scientific groups in social networks,
and to use these networks to solve their educational
problems, their academic progress will be
improved.
The correlation results of using virtual social
networks in educational interactions with the
quality of students' learning experiences showed a
positive and significant relationship between these
two variables. This finding is consistent with the
results of research by Drtajet al., Mirabolghasemi
and Lahed, and Torabian. In the above explanation,
it can be said that when the interactions of students
and professors take place through social networks
and using these networks to cooperate
scientifically and research with professors,
professors encourage students through virtual
networks. Do research and students use virtual
networks to introduce new educational ideas and
discuss them with their classmates and exchange
ideas about homework; the quality of their learning
experiences can also be expected to increase?
The results of the correlation between the
quality of learning experiences and students'
academic Performance showed a positive and
significant relationship between these two
variables. This relationship shows that the higher
the quality of students' learning experiences, the
better their academic Performance. The results of
this finding are consistent with the research
findings of Azizzadeh Forouzi et al. In the above
explanation, it can be said that when the quality of
library and university resources, computer and site
services, teaching and learning of professors, and
academic counseling and guidance is at a desirable
level, there is an opportunity for students to learn
independently and a chance to ask critical and basic
questions in the classroom. If professors are
available to students and it is possible to

communicate with them even outside the
classroom and the university and they pay attention
to students 'issues and problems, it can be expected
that students' academic progress will also increase.
Conclusion
The results also showed that the quality of
learning experiences has a mediating role in the
relationship between the uses of virtual social
networks in educational interactions with students'
academic performance. Therefore, by improving
the quality of students' learning experiences, their
academic achievement can be increased.
Accordingly, in order to improve the academic
performance of students in medical universities,
adopting some strategies is fruitful, including:
Improving the knowledge and awareness of
professors about the optimal use of the capabilities
of virtual networks in teaching and learning
students through workshops. Educational methods,
more professors use virtual social networks in
educational affairs to increase students' academic
performance, creating internal messengers for
universities such as websites to expand and
facilitate the relationship between professors and
students, removing barriers to educational
communication in social networks Virtual Internet
such as low speed internet, providing free internet
for students and faculty to encourage them to make
useful use of virtual social networks, more
attention of university educators to the quality of
students' learning experiences and improve it to
increase their academic performance.
The results of the present study have been
obtained based on the opinions of students of
Sabzevar University of Medical Sciences. In order
to generalize the results, it is necessary to conduct
more studies in the country's universities.
Acknowledgment
The authors would like to thank the students
participating in the present study and all the
officials of Sabzevar University of Medical
Sciences who made this study possible.
Conflict of Interest: This research is not funded by
any organization. There is no conflict of interest in
this article.

478

مقاله پژوهشی

رابطه به کارگیری شبکه های اجتماعی مجازی در تعامالت آموزشی دوران بحران کویید  19و
عملکرد تحصیلی دانشجویان با توجه به نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری
مسعود صباغی نیا ،1مهدی ربیعی ،*2حمید صادقی

3

 .1دانشآموخته کارشـااسـی ارشـ م یریت آموزشـی دانشـگاه آزاد اسـ می سـبزوار ،کارشـااس مواونت آموزشـی ،دانشـگاه علوم پزشـکی
سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .2استادیار برنامهریزی توسوه آموزش عالی ،مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
 .3کارشااس ارش م یریت آموزشی ،مواونت آموزشی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سبزوار ،ایران
تاریخ دریافت1400/6/21 :

* نویسننن ة مسننلو  :مهن ی
ربیعی
نشنانی :سنزوارر درنشناا لوو
پوشن ی سنزوارر مرزو مااععا ا
توسعه آموزش لوو پوش ی
توفن+98 )51(44018491 :
رریننننننانننننننامننننننه:
rabieim2020@gmail.com
ش اسه :ORCID
0000-0003-3644-0318
شن اسنه  ORCIDنویسن را :
0000-0003-2228-6030

کلیدواژهها:
شبکههای اجتماعی مجازی،
توام ت آموزشی ،عملکرد
تحصیلی ،کیفیت تجارب

تاریخ پذیرش1400/07/15 :

چکیده
زمی ه ا ه ف :ظهور فااوری و وســایل ارتباط جموی از جمله شــبکههای اجتماعی مجازی ،موجب تغییرات آموزش
ساتی و توام ت آموزشی گردی ه است .باابراین ،پژوهش حاضر با ه ف بررسی رابطه بهکارگیری شبکههای اجتماعی
مجازی در توام ت آموزشــی و عملکرد تحصــیلی دانشــجویان با نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری دانشــجویان
دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت.
مورد ا راشها :در این مطالوه توصیفی همبستگی ،تو اد  327نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در
سال  1399با روش نمونهگیری طبقهای نسبی بررسی ش ن  .بهماظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای بهکارگیری
شبکههای اجتماعی در توام ت آموزشی کلیمشستانی ( )1395و کیفیت تجارب یادگیری نیومن ( )1990استفاده
گردی و م ک ان ازهگیری عملکرد تحصیلی ،مو ل دانشجویان بود .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS16و آزمون-
های همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون چا گانه و آزمون سوبل استفاده گردی .
یافتهها :میانگین نمره دانشجویان در بهکارگیری شبکههای اجتماعی در توام ت آموزشی ( ،)3/45±0/88تجارب
یادگیری ( )3/65±0/71و عملکرد تحصیلی ( )17/05±1/42بود .یافتهها نشان داد بین بهکارگیری شبکههای اجتماعی
مجازی در توام ت آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان با نقش متغیر میانجی کیفیت تجارب یادگیری ،رابطه
مثبت مواادار ( )Z=2/41, p<0/05وجود دارد .بکارگیری این شبکهها در توام ت آموزشی با عملکرد تحصیلی آنها
رابطه مثبت موااداری ( )r=0/724, p<0/05دارد .بین بکارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در توام ت آموزشی با
کیفیت تجارب یادگیری آنها رابطه مثبت موااداری ( )r=0/617, p<0/05هست و کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت موااداری ( )r=0/587, p<0/05دارد.
نتیجهگیری :با توجه به وجود رابطه مواادار متغیرهای پزوهش پیشاهاد میشود همراه با آموزش حضوری ،از آموزش
مجازی نیز در راستای بهبود امر آموزش استفاده شود.

 .1مقدمه
گسترش وسایل ارتباط جموی و فااوری اط عرسانی ،گردش
اط عات را با چهرهای متفاوت از گذشته به ماصه ظهور رسان ه
است .بشر امروز با فرصتها و ته ی ات ویژهای روبهرو است که
شای نسلهای گذشته حتی تصور آن را نیز به ذهن خود راه

نمیدادن ] .[1با پیشرفت فااوریهای اط عاتی و ارتباطی ،عرصه
یادگیری با مفاهیم ج ی ی روبهرو ش ه و امروزه شاه
نوآوریهای گستردهای در این زمیاه هستیم ] .[2یکی از این
موارد ،ظهور رسانههای اجتماعی مجازی است که کاربران زیادی
روزانه از انواع مختلف آنها از قبیل شبکههای اجتماعی ،وب گها،
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ویکیها و غیره استفاده میکاا ] .[3در طول دو دهه گذشته
استفاده از شبکههای اجتماعی بهطور موایداری افزایش یافته
است؛ به نحوی که به بخشی ج اییناپذیر از زن گی هر فرد در قرن
 21تب یل ش هان ] .[4شبکههای اجتماعی مجموعهای از
وبسایتها و برنامههای کاربردی است که افراد را قادر میسازد تا
با یک یگر گفتگو کاا ] .[5همچاین به کاربران امکان تولی محتوا،
استفاده ،تبادل و بحث در مورد آن را فراهم میسازد .رسانه
اجتماعی در یک پلتفرم کلی ،اط عات را برای یادگیری و پژوهش
جمعآوری میکا  ،از زمان کمتری برای فراهم کردن ارتباطات
شفاف و دسترسی به اط عات مورد نیاز استفاده میکا ] .[6این
امر ایجاد ای هها ،تبادل ماابع (یادداشتها و سخارانیها) را تسهیل
میکا  ،بیاش روشای از مفاهیم ارائه میکا  ،مشارکت فراگیران
در ک سهای درسی را بهبود میبخش و در تقویت همکاریها،
توسوه حرفهای و پژوهشهای دانشگاهی مفی است ].[7
متخصصان تأیی میکاا که شبکههای اجتماعی قابلیت جذب،
ترغیب و درگیر کردن دانشجویان در تبادل محتوا و کارهای گروهی
و همچاین ارتباط موایدار را دارن ] .[8استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی از موضوعاتی است که در عرصه فااوری آموزشی
توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است .برخی از آنان بر این
باورن که استفاده خ قانه از این رسانه و تلفیق آن با سیستمهای
م یریت یادگیری ،میتوان فرصتهای یادگیری ماحصربهفردی را
برای فراگیران ایجاد کا ] .[9از سوی دیگر ،عملکرد تحصیلی ،یکی
از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است و میتوان از آن بهعاوان
شاخص عم ه ساجش کیفیت آموزش یاد کرد ] .[10اصط ح
عملکرد تحصیلی عبارت است از میزان دستیابی فراگیران به
ه فهای آموزشی از پیش تویینش ه که از آنان انتظار داریم در
کوششهای یادگیری خود به آنها برسا و در محیطهای آموزشی
مومو ًال با مو ل ساجی ه میشود .مو ل تحصیلی مورف
تواناییهای علمی آنها برای ورود به دنیای کار و اشتغال و مقاطع
تحصیلی باالتر است .شای به همین علت باش که نظریهپردازان
تربیتی بسیاری از پژوهشهای خود را به شااخت عوامل مرتبط با
عملکرد تحصیلی متمرکز کردهان ].[11
یکی از مواردی که ممکن است با عملکرد تحصیلی ارتباط
داشته باش  ،کیفیت تجارب یادگیری است .این اصط ح را اولینبار
نیومن )1990( 1مطرح کرد .کیفیت تجارب یادگیری عبارت است
از ادراک یادگیرن ه از دروندادهای مستقیم و غیرمستقیم که از
مراکز آموزشی خود دریافت میکاا  .از جمله مواردی که

یادگیرن ه با آنها مواجه است چهار حیطه مختلف کیفیت تجارب
یادگیری عبارتا از:
 -1ماابع :از جمله کیفیت کتابخانه و امکانات مربوط به
سایت کامپیوتری
 -2محتوا :از جمله کیفیت راهامایی تحصیلی و درسی و
میزان ارزشما ی موضوعات درسی ارائه ش ه
 -3انوطافپذیری یادگیری :شامل وجود فرصت یادگیری
مستقل ،ق رت انتخاب دروس مختلف و وجود بحث و
مذاکره الزم در ک س
 -4کیفیت روابط رسمی و غیررسمی یادگیرن ه و یاددها ه
].[12
نتایج تحقیق موح ی و همکاران نشان داد استفاده از
شبکههای اجتماعی ،تأثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان
دارد ] .[13عزیززاده فروزی و همکاران در تحقیق خود به این نتیجه
رسی ن که بین کیفیت تجارب یادگیری و عملکرد تحصیلی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رابطه مثبت موااداری
وجود دارد ] .[14مالمیر و همکاران در پژوهشی خود نشان دادن
که استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی موجب عملکرد تحصیلی
بهتر دانشجویان پرستاری در آموزش زبان انگلیسی ش ه است
] .[15نتیجه تحقیق درتاج و همکاران ،حاکی از آن بود که بین
میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب
یادگیری دانشآموزان اول متوسطه (دختر) شهرستان کاشان رابطه
موااداری وجود دارد ] .[16میرابوالقاسمی و اله و همچاین
ترابیان در پژوهشهای خود به این نتیجه رسی ن که رابطه موای-
داری بین استفاده از شبکههای اجتماعی آموزشی و کیفیت تجارب
یادگیری وجود دارد ].[18 , 17
2
در تحقیقات خارج از کشور ،مطالوه بان رکار و همکاران حاکی
از آن بود که  73/50درص دانشجویان از رسانه اجتماعی برای
اخبار مراقبتهای س متی استفاده میکاا  71/5 ،درص از آنها
برای تکمیل تکالیف و بیش از  50درص از آنها برای تهیه سمیاار،
آمادهسازی آزمونها و اه اف مرتبط با پژوهش استفاده میکاا .
نتایج نشان داد که بین استفاده از رسانههای اجتماعی و عملکرد
تحصیلی ،رابطه مافی ضویفی وجود دارد و این رسانهها بر عملکرد
تحصیلی دانشجویان پزشکی عمومی تأثیر مافی دارد ] .[3در
مطالوه فوری 3مشخص ش که شبکههای اجتماعی ،تأثیری بر
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشجویان مها سی در دانشگاه
می وگوری 4ن ارد ] .[19در مطالوه م یاح و همکاران بسیاری از
دانشآموزان ( 39/70درص ) از عملکرد تحصیلی ضویف بهعاوان

1 Newman
2 Bhandarkar

3 Fori
4 Maiduguri
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کیفیت تجارب یادگیری از طریق پرسشنامهای که نیومن ()1990
ساخته و نوامی ( )1388آن را برای نمونههای ایرانی هاجاریابی
کرده است ،بررسی ش  .این پرسشنامه چهار حیطه ماابع ،محتوا،
انوطافپذیری یادگیری و کیفیت روابط رسمی و غیررسمی
استادان و دانشجویان را تحت پوشش قرار میده  .نیومن ضرایب
پایایی بهدستآم ه برای این چهار حیطه را بهترتیب ،0/74 ،0/71
 0/86و  0/91بهدست آورده است .نوامی نیز ضرایب همسانی
درونی حیطههای چهارگانه را با روش آلفای کرونباخ بهترتیب
 0/85 ،0/79 ،0/86و  0/82محاسبه کرده است .شیوه نمرهگذاری
پرسشنامه ب ین صورت است که هرک ام از آزمودنیها با استفاده
از یک مقیاس پاجدرجهای (از خیلی ضویف تا بسیار خوب) این
مادهها را درجهبا ی میکاا ( .)23بهماظور ساجش و ان ازهگیری
متغیر عملکرد تحصیلی ،از مو ل دانشجویان نمونه پژوهش استفاده
ش  .در این پژوهش با توجه به شیوع بیماری کوئی ،19
پرسشنامهها بهصورت الکترونیکی و از طریق لیاک در شبکههای
مجازی برای دانشجویان ارسال گردی  .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از آمار توصیفی (میانگین و انحراف مویار) و آمار استاباطی (ضریب
همبستگی ،تحلیل رگرسیون چا گانه و آزمون سوبل) براساس
مفروضههای آن با کمک نرمافزار  SPSSویرایش  16استفاده
گردی  .سطح موااداری این آزمونها  0/05در نظر گرفته ش .

اثر شبکههای اجتماعی مجازی شکایت داشتا  .این محققان از
مطالوه خود نتیجه گرفتا که گرچه شبکههای اجتماعی مجازی
برای نسل حاضر مزایایی دارد اما موایب آن باالخص برای
دانشجویان پزشکی بیشتر از محاسن آن است ].[20
با توجه به اهمیت تأثیر ارتباطات غیررسمی میان دانشجویان
بر ارتقای فرایا یادگیری آنان ،نقش شبکههای اجتماعی مجازی
در ابزارهای آموزشی دانشگاه روزبهروز چشمگیرتر میشود ].[21
پیشبیای میشود با افزایش سن کاربران امروز ایاترنت ،در
سالهای آیا ه استفادهکاا گان از این شبکهها افزایش
چشمگیری پی ا کاا ؛ باابراین الزم است درباره تأثیرات استفاده از
شبکههای اجتماعی تحقیقات جامعتری انجام شود تا مزایای
استفاده از آنها بیشتر آشکار گردد ] .[3با توجه به این موارد در
تحقیق حاضر ،محققان به بررسی این سؤال میپردازن که آیا بین
بهکارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در توام ت آموزشی با
پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (با
نقش متغیر میانجی کیفیت تجارب یادگیری) رابطه موااداری
وجود دارد؟

 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر دارای تأیی یه کمیته اخ ق دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار IR.MEDSAB.REC.1398.127میباش  .این پژوهش از
نظر ه ف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی-
همبستگی است .جاموه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( 2168دانشجو) است که در
رشتههای مختلف مشغول به تحصیل بودن  .حجم نمونه براساس
فرمول کوکران با سطح خطای  327 ،0/05نفر بود که با روش
نمونهگیری طبقهای نسبی ،انتخاب ش ن  .مویار ورود به مطالوه
اشتغال به تحصیل دانشجو در سال  1399در دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار بود و مویار خروج تمایل ن اشتن به شرکت یا ادامه حضور
در تحقیق در قالب تکمیل نکردن پرسشنامهها بود.
در این پژوهش ،میزان بهکارگیری شبکههای مجازی در
توام ت آموزشی دانشجویان از طریق پرسشنامه کلیمشستانی
( )1395که شامل  25سؤال بستهپاسخ با یک طیف  5ارزشی( ،از
خیلی کم که نمره  1کسب میکرد تا خیلی زیاد که نمره 5
میگرفت) بود ،ساجی ه ش  .در تحقیق وی ،صاحبنظران روایی
پرسشنامه را تأیی کردن و پایایی پرسشنامه بهوسیله ضریب
آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف  0/95بهدست آم ].[2

 .3یافتهها
در این پژوهش  56/3درص از دانشجویان موردمطالوه پسر و 43/7
درص آنان دختر بودن  .میانگین و انحراف استان ارد نمره استفاده
از شبکههای اجتماعی در توام ت آموزشی (0/88( ،)M= 3/45
= ،)S.Dتجارب یادگیری ( )S.D =0/71( ،)M= 3/65و عملکرد
تحصیلی ( )S.D= 1/42( ،)M= 17/05بود .برای اطمیاان از نرمال
1
بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کالموگروف -اسمیرنوف
استفاده ش  .نتایج حاصل از این آزمون برای استفاده از شبکههای
مجازی  )p>0/05( ،0/873و برای تجارب یادگیری،0/652 ،
( )p>0/05بهدست آم که نشانگر نرمال بودن توزیع متغیرهای این
پژوهش بود.
بهماظور بررسی رابطه بهکارگیری شبکههای مجازی در
توام ت آموزشی با عملکرد تحصیلی از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده ش  .نتایج حاصل از اجرای آزمون حاکی از این بود که بین
این دو متغیر رابطه مثبت موااداری ( )p<0/05 ،r= 0/724وجود
دارد (ج ول .)1

1 Kolmogorov-Smirnov
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ج ا  .1ررباه رستفاد رز شز ههای مجازی با لمو رد تحصیوی
متغیر
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی

آمار

لمو رد تحصیوی

همبستگی

0/724

سطح موااداری

0/001

حجم نمونه

327

رابطه مثبت موااداری ( )p<0/05 ،r= 0/617وجود دارد (ج ول
.)2

نتیجه حاصل از اجرای آزمون پیرسون برای بررسی رابطه
بهکارگیری شبکههای مجازی در توام ت آموزشی با کیفیت
تجارب یادگیری نشاندها ه این بود که بین متغیرهای مذکور

ج ا  .2ررباه رستفاد رز شز ه مجازی ا زیفیت تجارب یادگیری
متغیر

آمار
همبستگی

زیفیت تجارب یادگیری
0/617

استفاده از شبکه مجازی

سطح موااداری

0/001

حجم نمونه

327

مثبت موااداری ( )p<0/05 ،r= 0/587وجود دارد (ج ول .)3

نتیجه آزمون پیرسون برای بررسی رابطه کیفیت تجارب
یادگیری با عملکرد تحصیلی نشان داد بین متغیرهای مذکور رابطه

ج ا  .3ررباه زیفیت تجارب یادگیری ا لمو رد تحصیوی
متغیر
تجارب یادگیری

لمو رد تحصیوی

آمار
همبستگی

0/587

سطح موااداری

0/001

حجم نمونه

327

همچاانکه در ج ول ( )4نشــان میده  ،مق ار )2/41( Z-Value
بیشـتر از مق ار  1/96اسـت و در سـطح ( )p<0/05موااداری نقش
متغیر میانجی (تجارب یادگیری) تأیی میشود.

برای بررســی نقش میانجی کیفیت تجارب یادگیری در رابطه
بین بکارگیری شـبکههای اجتماعی مجازی در توام ت آموزشـی با
عملکرد تحصــیلی دانشــجویان از آزمون ســویل اســتفاده شــ .

ج ا  .4نتایج بررسی نقش میانجی زیفیت تجارب یادگیری
ضرریب مسیر ا خاای رستان ررد
ضریب مسیر متغیر مستقل و میانجی
ضریب مسیر متغیر میانجی و وابسته
خطای استان ارد مسیر متغیر مستقل و میانجی
خطای استان ارد مسیر متغیر میانجی و وابسته

0/724
0/296
0/031
0/122

آمار Z

خاای رستان ررد

ساح مع ادرری

2/41

0/088

0/015

توام ت آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان گویای رابطه
مثبت و مواادار بین این دو متغیر بود .دراینباره میتوان گفت هر
ان ازه دانشجویان تمایل به استفاده و بهکارگیری شبکههای
اجتماعی مجازی در توام ت آموزشی خود داشته باشا  ،میتوان
انتظار داشت که عملکرد تحصیلی آنان نیز افزایش پی ا کا  .یافته
فوق با نتایج پژوهشهای موح ی و همکاران ( )13و مالمیر و

 .4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی نقش تجارب یادگیری در رابطه بین
بهکارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در توام ت آموزشی با
عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی سبزوار پرداخته ش .
نتایج همبستگی بین بهکارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در
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مشک ت دانشجویان توجه کاا  ،میتوان انتظار داشت که
عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز افزایش پی ا کا .
همچاین نتایج نشان داد که کیفیت تجارب یادگیری در
رابطه بین بهکارگیری شبکههای اجتماعی مجازی در توام ت
آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشآموزان نقش میانجی دارد .بر
این اساس میتوان گفت بهکارگیری شبکههای اجتماعی در
توام ت آموزشی از طریق کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان رابطه غیرمستقیم دارد .به عبارتی کیفیت
تجارب یادگیری بهعاوان متغیر میانجی ،رابطه بین بهکارگیری
شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی دانشجویان را
تقویت میکا ؛ باابراین میتوان از طریق بهبود کیفیت تجارب
یادگیری دانشجویان میزان عملکرد تحصیلی آنها را افزایش داد.
باتوجه به اینکه تاکاون پژوهشی در مورد نقش میانجی کیفیت
تجارب یادگیری دانشجویان در رابطه بین بهکارگیری شبکههای
اجتماعی در توام ت آموزشی با عملکرد تحصیلی آنان انجام
نش ه است ،نمیتوان به همسویی نتایج این پژوهش با
پژوهشهای دیگر پرداخت.
نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی در توام ت آموزشی و با میانجیگری کیفیت تجارب
یادگیری ،عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین میکا ؛ باابراین
توجه همزمان به استفاده از شبکههای اجتماعی در توام ت
آموزشی و کیفیت تجارب یادگیری میتوان زمیاه عملکرد
تحصیلی دانشجویان را فراهم آورد .بر این اساس ،بهماظور بهبود
عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی اتخاذ
برخی از راهکارها ،از جمله :ارتقای دانش و آگاهی استادان در
مورد استفاده بهیاه از قابلیتهای شبکههای مجازی در آموزش و
یادگیری دانشجویان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی،
استفاده بیشتر استادان از شبکههای اجتماعی مجازی در امور
آموزشی برای افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان ،ایجاد پیام-
رسانهای داخلی مختص دانشگاهها همانا وبسایتها بهماظور
گسترده ش ن و آسانتر ش ن روابط استادان و دانشجویان،
برطرف کردن موانع برقراری ارتباطات آموزشی در شبکههای
اجتماعی مجازی مانا سرعت پایین ایاترنت ،اختصاص ایاترنت
رایگان برای دانشجویان و استادان بهماظور تشویق آنها در
راستای استفاده مفی از شبکههای اجتماعی مجازی ،توجه بیشتر
دستان رکاران آموزشی دانشگاه به کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان و بهبود آن با ه ف افزایش عملکرد تحصیلی آنها
مثمرثمر میباش .
نتایج پژوهش حاضــر براســاس نظرات دانشــجویان دانشــگاه
علوم پزشـکی سـبزوار حاصـل شـ ه اسـت ،برایت تومیم نتایج الزم
است که مطالوات بیشتری در دانشگاههای کشور صورت پذیرد.

همکاران ( )15همخوانی دارد .در تبیین یافته فوق میتوان گفت
که وقتی دانشجویان از شبکههای اجتماعی مجازی بهعاوان
مکانی مااسب برای اشتراک دانش و انتقال دانستهها و تجربیات
خود به دیگران استفاده کاا  ،با استفاده از شبکههای اجتماعی
مجازی از استادان خود مشاوره درسی بگیرن  ،با کمک آن به
ماابع اط عاتی دسترسی پی ا کاا و در شبکههای اجتماعی به
تشکیل گروههای علمی اق ام کاا و با استفاده از این شبکهها به
رفع مشک ت آموزشی خود بپردازن  ،عملکرد تحصیلی آنها
بهبود پی ا خواه کرد .نتایج همبستگی بهکارگیری شبکههای
اجتماعی مجازی در توام ت آموزشی با کیفیت تجارب یادگیری
دانشجویان گویای رابطه مثبت و مواادار بین این دو متغیر بود.
رابطه فوق بیانگر این است که بهکارگیری شبکههای اجتماعی
مجازی در توام ت آموزشی به میزان زیادی میتوان کیفیت
تجارب یادگیری دانشجویان را بهبود بخش و هرچه دانشجویان
ساعات بیشتری از شبکههای اجتماعی مجازی در توام ت
آموزشی خود استفاده کاا  ،کیفیت تجارب یادگیری نیز افزایش
پی ا میکا  .این یافته با نتایج پژوهشهای درتاج و همکاران،
میرابوالقاسمی و اله  ،و ترابیان همخوانی دارد .)16-18( .در
تبیین یافته فوق میتوان گفت وقتی توام ت دانشجویان و
استادان از طریق شبکههای اجتماعی صورت گیرد ،با استفاده از
این شبکهها به همکاری علمی و پژوهشی با اساتی بپردازن ،
استادان از طریق شبکههای مجازی دانشجویان را ترغیب و
تشویق به انجام کارهای پژوهشی کاا و دانشجویان با استفاده از
شبکههای مجازی به مطرح کردن ای ههای ج ی آموزشی و بحث
در مورد آنها با همک سیهای خود پرداخته و به تبادلنظر در
مورد تکالیف درسی بپردازن ؛ میتوان انتظار داشت که کیفیت
تجارب یادگیری آنان نیز افزایش پی ا کا .
نتایج همبستگی بین کیفیت تجارب یادگیری با عملکرد
تحصیلی دانشجویان گویای رابطه مثبت و مواادار بین این دو
متغیر بود .این رابطه نشان میده هر ان ازه دانشجویان از کیفیت
تجارب یادگیری باالتری برخوردار باشا  ،عملکرد تحصیلی آنان
نیز بهبود پی ا میکا  .نتایج این یافته با یافتههای تحقیقات
عزیززاده فروزی و همکاران ( ،)14همخوانی دارد .در تبیین یافته
فوق میتوان گفت وقتی کیفیت کتابخانه و ماابع دانشگاه،
خ مات کامپیوتری و سایت ،آموزش و ت ریس استادان و مشاوره
و راهامایی تحصیلی در سطح مطلوبی باش  ،فرصت یادگیری
مستق نه برای دانشجویان و فرصت طرح سؤاالت انتقادی و
اساسی در ک س درس وجود داشته باش  ،استادان در دسترس
دانشجویان باشا و امکان برقراری ارتباط با آنها حتی خارج از
ک س درس و دانشگاه وجود داشته باش و آنها به مسائل و
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مسعود صزاغی نیا ا هم اررن

 این تحقیق. کمال تشـکر و سـپاسـگزاری را داریم، ممکن سـاختا
 در این مقاله.توســط هیچ ســازمانی حمایت مالی نشــ ه اســت
.هیچگونه تضاد ماافوی وجود ن ارد

تشکر و قدردانی
ب ینوســـیله از دانشـــجویان شـــرکتکاا ه در پژوهش و کلیه
مسـوولین دانشـگاه علوم پزشـکی سـبزوار که اجرای این مطالوه را
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