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Objective: Today, the world has become a field of many challenges due to the spread of coronavirus, 

and in the meantime, the educational space has shifted from face-to-face to virtual. Due to the novelty 

of this space, it is important to examine the effects of education in a new way. In this regard, The aim 

of this study was to investigate the relationship between the use of tools and facilities of Shad network 

with academic engagement and academic performance of high school statistical sample of this study 

was 123 people based on Krejcie and Morgan table who were selected using random sampling method. 

The research tools included the(Rio Academic engagement Questionnaire ,2.81),(Pham and Taylor 

Academic Performance,2.2.) and the researcher-made facilities and tools of shad Network. In 

addition to descriptive indicators, structural equation analysis was used to analyze the data. 

Results: The results showed that students' use of facilities and tools of the shad network has a 

significant effect on academic engagement and their academic performance. Based on these findings, 

it can be concluded that educating students to use e-learning software properly can have a positive 

effect on students' more active presence in e-learning. Also, all four dimensions of using the facilities 

and tools of the SHAD network (assessment and evaluation, multimedia tools, interactive facilities and 

educational sector) had a significant relationship with academic engagement and academic 

performance. 

Discussion and Conclusion: Based on these findings, it can be concluded that educating and 

encouraging students to make proper use of the facilities of virtual learning space and related 

educational software can have a positive effect on more active presence of students in virtual education 

and consequently, academic performance and achievement is more desirable. 

students in Poldakhtar city. 

Materials and Methods: This research was applied in terms of purpose and descriptive-correlational 

in terms of method. The statistical population of this study included male and female high school 

students in Poldakhtar city in 2.28-2.22, which was equal to 10.. people.  

 

ABSTRACT 

 

Research Paper 

*Corresponding Author: Milad soleymani 

Address: Payam Noor Ravansar University, Iran 

Tell: 22118781100 

E-mail: milad1182..@gmail.com 

 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en


 

 
 

 

2 
  

Winter 2023. Vol 2. Issue 4 

Soleymani, M, Soheili, F.(0202). [Investigating the relationship between the use of SHAD network tools and facilities with academic 

engagement and academic performance of high school students]. (Persian). Journal of School Counseling, 0(4).1-10 

8. Introduction 
he Covid-12 pandemic created a sudden crisis in the world (Jiang, 

Denga, Zhu, Jia, Taoc, Liua,  Yanga &  Jia, 0202), and in the meantime, 

important challenges emerged in the field of education and training 

(Krishnamurthy, 0202), as students moved from face-to-face classes to 

virtual space (Viner, Russell, Croker, Packer, Ward & Stansfield, 0202). 

In Iran, the Shad Network was launched as the main educational and 

training base (Abasi, Hejazi and Hakimzadeh,1227). In this regard, it is 

very important to examine the learning status of students in the Shad 

network, and as a result, the present study examined academic 

engagement and academic performance. educational engagement is one 

of the most important variables related to the learning process, which leads to valuable 

experiences and reducing the dropout rate (Nepal & Rogerson, 0202). Types of educational 

engagement include behavioral, emotional, cognitive, and operational engagement as suggested 

by (Reeve and Tseng,0211). (Samimi Mehr,1422) showed that active presence in virtual 

education is one of the factors affecting academic engagement. educational performance means 

the amount of school learning.(Hollister,Nair,Lindsay & Chukoskie,0200) found that more than 

707 of people in virtual classes do not have the level of engagement and educational 

performance. In the meantime, education in Lorestan province also deserves attention, because 

considering the combined urban and nomadic context, it is important to pay attention to the 

amount of use of happy facilities and its effect on academic outcomes. In addition, high school 

students should be given special attention due to being in their adolescence years and preparing 

to pass the university entrance exam. In this regard, the main goal of this research is to answer 

the question of whether the use of Shad network tools and facilities in virtual education has an 

effect on the level of educational engagement and educational performance of second-

secondary students? 

2. Materials and Methods 
The current research was applied based on the purpose and descriptive-correlation in nature. 

The statistical population consisted of 2022 students of second secondary school in Poldakhtar 

city in 0202-0201. The statistical sample was determined as 241 people based on Morgan's 

table, and statistical analysis was done using SPSS and AMOS software using the multi-stage 

random sampling method. features and tools of Shad network: It was created by the researcher, 

consisting of 21 items. The five-point response scale was from completely agree to completely 

disagree. The validity of this tool was confirmed based on exploratory and confirmatory factor 

analysis, and its reliability was found to be 2/22 based on Cronbach's alpha.(Rio' s Academic 

Engagement,0212): This questionnaire has 17 questions and 4 components of behavioral, 

agentic, cognitive and emotional engagement. Its scoring scale is seven-part. In (Bostani’s 

research,1222),the validity of this tool was reported by content and criterion method and its 

reliability was reported as 2/24 based on Cronbach's alpha coefficient. Its reliability in the 

present study was equal to 2/21 based on Cronbach's alpha coefficient.(Pham and Taylor's 

Academic Performance,0202):This tool has 48 items including five dimensions of self-

efficacy, planning, emotional effects, lack of outcome control, and motivation based on a five-

point Likert scale from none to very much. In (Dortaj's study,1221),the content validity was 

calculated using the content and structure method and its reliability was calculated as 2/74 

based on Cronbach's alpha. The reliability of this tool in the present study was 2/84 based on 

Cronbach's alpha coefficient.  

 

T 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa


 

 
 

 

3 
  

Winter 2023. Vol 2. Issue 4 

Soleymani, M, Soheili, F.(0202). [Investigating the relationship between the use of SHAD network tools and facilities with academic 

engagement and academic performance of high school students]. (Persian). Journal of School Counseling, 0(4).1-10 

1. Results 

In the descriptive part, the mean of Saad network tools and facilities and its four dimensions, 

educational engagement and educational performance are 112302, 22314, 22311, 01372, 10310, 

and 121317, 411188 was calculated. According to analysis, the coefficient of the direct standard 

path of using the facilities of the assessment component of SHAD network on educational 

engagement and educational performance was equal to 2/10 and 2/01, respectively, and 

according to the t value, it was higher than 1/21 for these relationships. It was found that more 

activity in the assessment and measurement section of the SHAD network is associated with 

academic engagement and more successful performance. Also, the coefficient of the direct 

standard path of using the multimedia learning and teaching facilities of the SHAD network on 

academic engagement and academic performance was equal to 2/02 and 2/00, respectively, 

and according to the t value higher than 1/21, these relationships were confirmed. In the 

following, the direct coefficient of the standard path of using the interactive facilities of SHAD 

Network on academic engagement and academic performance was equal to 2/40 and 2/40, 

respectively, and according to the t value higher than 1/21, these relationships were confirmed 

as significant. Finally,the coefficient of the direct standard path of using the interactive facilities 

of the happy network on academic engagement and academic performance was equal to 2/18 

and 2/12, respectively, and the t value of the relationship between the use of educational 

facilities and educational engagement was higher than 1/21. and this relationship was 

confirmed, but the t value of the relationship between the use of educational facilities and 

educational performance was less than 1/21. The fit indices of RMSEA less than 2/1, chi-

square/DF less than 0 (equal to 0/81) and other indices confirmed the fit of the model. 
 

2. Discussion and Conclusion 

In the examination of the first hypothesis based on the relationship between the use of the tools 

and facilities of the SHAD network with the academic engagement of students of the second 

secondary level of Poldokhtar city, it was found that there is a significant relationship between 

the use of the tools and facilities of the happy network and the academic engagement of the 

students. This means that the more active the students are in the SHAD virtual education 

environment, the more searching they are involved in academic affairs. The results of the test 

of this hypothesis are consistent with the research of (Kuckuck and Richardson ,0212), (Zahedi, 

Khodabandelou and Mehran,1227),(Richardson,0211),(York and Richardson,0210)and 

Dehghanzadeh et al,1227). The examination of the second hypothesis regarding the relationship 

between the use of the tools and facilities of the SHAD network with the academic performance 

of students showed that there is a significant relationship between the use of the tools and 

facilities of the SHAD network with the academic performance of secondary school students. 

This means that students show a more positive academic performance by using the facilities of 

happy virtual learning environment such as virtual evaluation and assessment, multimedia 

learning, interactive facilities and the educational componesnts. These results are consistent 

with the research of (Gopal, Sin and Agrawal,0201), (Samimi Mehr,1422),(Galikyan and 

Admiraal,0212) and with the research of (Lobos et al,0200 ) is not Consonant. 
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 آموزاندانش حصیلیت عملکرد و لیتحصی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه بررسی

 دوم متوسطه مقطع

 پژوهشی-مقالة علمی

 ملکردع و تحصیلی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه بررسی[(.1401فرامرز. )سلیمانی، میلاد، سهیلی، :استناد به مقاله

 1-15 .2(4.)فصلنامة مشاورة مدرسه. ]دوم متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی

2.210822.108.12/jsc.8.022.01 :  
 

 50/11/1051 تاریخ دریافت:
 10/11/1051 تاریخ پذیرش:
 22/11/1051تاریخ انتشار:

 

 حالت از آموزش فضای میان، این در و است شده بسیاری هایچالش عرصه کروناویروس گسترش اثر در امروز جهان اهداف:

 راستا، این در .دارد اهمیت جدید شکل به آموزش اثرات بررسی لزوم فضا این بودن نو هب توجه با. یافت گرایش مجازی به حضوری

 حصیلیت عملکرد و تحصیلی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 .رسید انجام به پلدختر شهرستان در دوم متوسطه مقطع آموزاندانش

 آموزاندانش شامل آماری یجامعه. بود همبستگی نوع از روش، نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این ها:مواد و روش

 و کرجسی جدول اساس بر آماری نمونه. بود نفر 3500 با برابر که بود 1400-1401 سال در پلدختر شهرستان دوم متوسطه دوره

 درگیری پرسشنامه شامل پژوهش ابزار. شدند انتخاب تصادفی گیرینمونه وشر از استفاده با که بود نفر 343 با برابر مورگان

 جزیهت برای. شد استفاده پژوهشگرساخته شاد شبکه ابزار و امکانات و( 2020، تیلور و فام) تحصیلی عملکرد ،(2013، ریو) تحصیلی

 .شد فتهگر بهره ساختاری معادلات تحلیل از توصیفی هایشاخص بر افزون هاداده تحلیل و

 تحصیلی درگیری سطح با دارمعنی و مثبت ایرابطه دارای شاد شبکه ابزار و امکانات از استفاده که داد نشان پژوهش نتایج ها:یافته

 هر همچنین،. دارد تحصیلی عملکرد با داریمعنی و مثبت رابطه شاد شبکه ابزار و امکانات از استفاده همچنین،. دارد آموزاندانش

( تربیتی و پرورشی بخش و تعاملی امکانات ای،چندرسانه ابزار ارزیابی، و سنجش) شاد شبکه ابزار و امکانات از استفاده دبع چهار

دکامی و انگیزش پیشرفت و شادکامی رابطه منفی و از سویی بین شا.داشتند معنادار رابطه تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری با

گری شادکامی در رابطه درگیری در فضای مجازی و دار وجود داشت. همچنین نقش میانجیانگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنا

 سازی با انگیزش پیشرفت معنادار نبود. انگیزش پیشرفت تأیید گردید. اما رابطه مستقیم و غیرمستقیم خودناتوان

ایند برای توان با ایجاد فضایی شاد و خوشبنابراین، با توجه به نقش معنادار متغیر میانجی شادکامی، می گیری:بحث و نتیجه

 آموزان در فضای مدرسه و خانواده از بروز پیامدهای منفی فضای مجازی جلوگیری کرد.دانش

 

 چکیده

 امکانات و ابزارهاها:کلیدواژه

 ی،تحصیل درگیری شاد، شبکه

 .تحصیلی عملکرد

 میلاد سلیمانی مسئول: نویسندة* 

 ایران روانسر، نور پیام دانشگاه :نشانی

 02138781125 تلفن:

 gmail.com1182..milad@ :پست الکترونیک
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 متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه بررسی [(.1401سلیمانی، میلاد، سهیلی، فرامرز. )

 1-15 .2(4.)]دوم. فصلنامة مشاورة مدرسه

 . مقدمه1

 بحران نوعی 112 کووید گیریهمه راستا، این در. است کرده تهدید را انسان زندگی همواره واگیردار هایبیماری تاریخ، طول در

 کروناویروس یناشناخته پاندمی گسترش مقهور ناگاه به امروز انسان و( 2020 ، 2همکاران و ژیانگ) کرد ایجاد جهان در ناگهانی

 سیاسی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، مختلف هایحوزه در اساسی تحولات از ایمجموعه و( 2020 ، 3ریموزی و ریموزی) شد

 شدید تلاطم بروز کنار در میان، این در(. 4،1400همکاران و سلحشوری) نمود تجربه را جوامع و افراد زندگی در اقتصادی و شغلی

 و( 2020 ، 3کریشنامورثی و 2020 ، 5خان و میان) شتگ پدیدار تربیت و تعلیم حوزه در مهمی هایچالش درمانی، هاینظام در

 7لداستنفی و وارد و پاکر و کروکر ،راسل وینر،) کردند کوچ مجازی فضای به حضوری آموزش هایکلاس از آموزاندانش و معلمان

 یافتند،می حضور مدارس در معمول طور به که نوجوان و کودک میلیون 377 تقریباً یادگیری فرایند بر هامحدودیت این(. 2020 ،

 پاندمی شرایط با تطابق برای آموزش نظام در اساسی تغییرات انجام به مجبور کشور 124 و گذاشت جای بر نامطلوب تأثیر

 (. 1328، 8همکاران و الصوفی) شدند کروناویروس

 2شاد شبکه و گردید فراهم مجازی وزشآم هایکلاس برگزاری جهت لازم بسترهای بسیار، مشکلات وجود با ایران، در میان، این در

 برای فضایی بتواند تا شد اندازیراه ایران مدارس در پرورشی و آموزشی پایگاه تریناصلی عنوان به( آموزیدانش آموزشی شبکه)

 زاده،کیمح و حجازی عباسی،) نماید فراهم را پرورش و آموزش اهداف تحقق و آورد وجود به یادگیری و یاددهی فرایندهای انجام

. کند ایجاد آموزاندانش و معلمان میان تعاملی فضایی تا است کرده تلاش کاربر میلیون چهارده حدود داشتن با شبکه این(. 1322

 برگزاری شادینو، تجارب اشتراک آموزی،دانش کارپوشه ساز،آزمون مجازی سامانه طرفه، یک زنده پخش امکان رسان،پیام بخش

 هایکانال به دسترسی معلم، توسط گوناگون هایبخش در عضو افزودن مختلف، مراحل در اطلاعات ویراش و تغییر نظرسنجی،

 اتامکان جمله از ویژه نیازهای با کودکان آموزش بخش و دوطرفه صوتی تماس مستمر، غیاب حضورو پرورش، و آموزش رسمی

 و سالاری کارگر، فرد،بیرقی) آورند فراهم آموزاندانش ایبر تربیتی و آموزشی فضایی که اندکرده تلاش که هستند شاد شبکه

 ملکردع سطح آیا که است این ساخته مشغول خود به را پژوهشگران ذهن شدت به که مسائلی از یکی میان، این در(. 1322 کارگر،

 در آموزاندانش حضور و تحصیلی درگیری میزان آیا و است بوده مطلوب حد در شاد شبکه در مجازی آموزش در آموزاندانش

 سطح یبررس راستا، این در. نماید تضمین واقعی جهان در دانش عرصه در آنان موفقیت بتواند که است بوده ایگونه به تحصیلی امور

 گرفته قرار مطالعه مورد پژوهش این در و است برخوردار زیادی اهمیت از آموزاندانش تحصیلی عملکرد و 10تحصیلی درگیری

 . است

 ارزشمند تجربیات به که( 2012 ، 11ریچاردسون و کیوکاک) است یادگیری فرایند با مرتبط متغیرهای مهمترین از تحصیلی یریدرگ

 عاطفی، رفتاری، درگیری شامل آموزاندانش درگیری انواع(. 2020 ، 12رگرسون و نپال) شودمی منجر تحصیل ترک نرخ کاهش و

 پشتکار و تلاش توجه، شامل 14رفتاری درگیری. است شده پیشنهاد( 13،2011سنگ و ریو) توسط که است عاملانه و شناختی

 1شناختی درگیری. است کلاسی هایفعالیت به زیاد علاقه و مثبت احساسات شامل 15عاطفی درگیری و است یادگیری در آموزاندانش

                                                           
1. COVID-12  
0 . Jiang, Denga, Zhu, Jia,  Taoc, Liua,  Yanga &  

Jia  
2. Remuzzi & Remuzzi 
4. Salahshouri et al. 
0. Mian & Khan 
1. Krishnamurthy 
7. Viner, Russell, Croker, Packer, Ward & 

Stansfield 

8. Alsoufi, Alsuyihili, Msherghi, Elhadi, Atiyah & 

Ashini 
2. Shad network 
12. Educational engagement   
11. Kucuk & Richardson 
10. Nepal & Rogerson 
12. Reeve and Tseng 
14. behavioral  engagement 
15. emotional  engagement 
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 1-15 .2(4.)]دوم. فصلنامة مشاورة مدرسه

 و باشدمی سدر کلاس در یادگیری فرآیند طی در یادگیری پیشرفته راهبردهای از استفاده و راهبردی تفکر بر مشتمل 1شناختی

 اجتماعی یادگیری نظریه در(. 2013 ریو،) دارد اشاره آموزش جریان در آموزاندانش سازنده مشارکت به 2عاملانه درگیری سرانجام،

 چارچوب در( 3،2020برانتون و فارل).است شده تاکید آموزاندانش فعالانه درگیری و مشارکت نقش بر (1823،بندورا و ویگوتسکی)

 رشد پشتیبانی، انتقال، برای راهبردی رویکرد پذیری،دسترسی ابعاد بر مشتمل را مجازی آموزش در تحصیلی درگیری خود نظری

 عوامل تأثیر تحت آموزاندانش مشارکت ،(4،2013کاهو) نظری چارچوب در. انددانسته ارزشیابی و یادگیری طراحی مهارت،

 و شناختی رشد یادگیری، نتایج سطح آموزاندانش فعال درگیری. است شده بیان اجتماعی - انیرو و ساختاری فرهنگی، -اجتماعی

 حضور که اندداده نشان( 2012،رچیاردسون و کیوکاک)(. 2015 ، 5چنگ و یانگ هان، ما،) گذاردمی تأثیر تحت را تحصیلی کیفیت

 ،(1400،مهرصمیمی). است مجازی آموزش هایدوره در یلیتحص درگیری کنندهبینیپیش عوامل از یکی مجازی آموزش در فعال

 تحصیلی درگیری بر مجازی آموزش که اندداده نشان( 1322،طلایی و حاتمی فردانش،(،)1327زاده،دهقان،)(1322،تبارمنظمی)

 .دارد مثبت اثر آموزاندانش

 توجه مورد آموزاندانش توسط شاد شبکه ابزار و اناتامک از استفاده با آن ارتباط بررسی که است دیگری متغیر 3تحصیلی عملکرد

 مقوله در را نهاآ بتوان که طوری به است، فرد آموزشگاهی یادگیری مقدار معنای به اصطلاح این کلی، طور به که است گرفته قرار

 یکی آن ارتقای و داد قرار مطالعه مورد پرورش و آموزش نظام و مدرسه به مربوط عوامل و فردی هایتفاوت به مربوط عوامل کلی

 ترینمهم از یکی یادگیرندگان تحصیلی عملکرد. (2022، 7تادس، یشانه و مولو)است پرورش و آموزش هاینظام اساسی اهداف از

 و درتاج) است بالاتر سطوح به ورود برای آنان علمی هایتوانایی معرف نیز آموزاندانش برای و معلمان کارکرد ارزیابی هایملاک

 آموزاندانش تحصیلی عملکرد تواندمی عوامل این از ایمجموعه شاد، شبکه در آموزش سبب به کنونی شرایط در(. 1321همکاران،

( 2022، 8چاکوسکی و لیندسی نیر، هالیستر،). است پیگیری قابل منفی صورت به هم و مثبت صورت به هم تاثیر این و سازد متأثر را

 و لوبوس).نیستند برخوردار مناسب تحصیلی عملکرد و درگیری سطح از مجازی هایکلاس در افراد ددرص 72 از بیش که دریافتند

 حضوری آموزش با مقایسه در مجازی آموزش در همسالان با روابط درباره دانشجویان انتظارات که اندداده نشان( 2022، 2همکاران

 و نسی گوپال،)باور به. است شده گزارش آموزشی روش این خلال در خودکارآمدی باورهای افزایش هرچند است، نشده برآورده

 معلمان ارتباطی شبکه زیرا است، گذاشته اثر آموزاندانش تحصیلی عملکرد وضعیت بر حدی تا مدارس تعطیلی( 10،2021آگراوال

 در آموزش به نسبت حضوری آموزش که اندداده نشان( 1322،حمیدی و لوحمزه). است شده کشیده چالش به آموزاندانش و

( 11،2021اولوم)مطالعه وجود، این با. است بیشتر نیز تحصیلی درگیری میزان و دارد تریمثبت اثرات تحصیلی عملکرد بر شاد رسانپیام

 تحصیلی رفتپیش و عملکرد بر مجازی آموزش تأثیر که داد نشان تحصیلی عملکرد و موفقیت بر مجازی آموزش اثرات با ارتباط در

 زابانویا، زولوچوسکایا،).دارد اهمیت مجازی آموزش درباره معلمان رویکردهای و کلاس اندازه مانند عواملی و متوسط حسط در

 تاثیر باطاتارت و اطلاعات فناوری و الکترونیکی آموزش بین که داد نشان مطالعات فراترکیب اساس بر( 12،2021سیواکووا و فدورووا

 مجازی آموزش در آموزاندانش فعال حضور سطح که اندداده نشان( 13،2012آدمیرال و الیکیانگ). دارد تحصیلی عملکرد بر مطلوبی

 مورد 1 شکل رد شاد شبکه امکانات و ابزار از استفاده میان رابطه شد گفته چه آن اساس بر. دارد ارتباط آنان تحصیلی عملکرد با

 .است شده طراحی 1 شکل اساس بر حاضر وهشپژ مفهومی مدل شد، گفته چه آن اساس بر. گرفت قرار پژوهش

                                                           
1. cognitive engagement 
0. agentic engagement 
2. Farrell & Brunton 
4. Kahu 
0. Ma, Han, Yang & Cheng 
1. Educational performance 
7. Tadese, Yeshaneh & Mulu 

8. Hollister, Nair, Lindsay & Chukoskie 
9. Lobos & et al 
12. Gopal, Singh & Aggarwal 
11. Ulum 
12. Zolochevskaya, Zubanova, Fedorova & 

Sivakova 
12 Galikyana & Admiraal. 
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 پژوهش مفهومی مدل: 1 شکل

 آمده،پیش یدجد شرایط به پاسخ در و بود صادق نیز لرستان استان در و ایران آموزش در آموزشی دگرگونی وضعیت این میان، این در

 اثرات بررسی منظور به علمی مطالعات مانجا ضرورت. کرد پیدا تغییر مجازی آموزش به حضوری هایکلاس از بسیاری برگزاری

 توجه رتضرو لرستان استان در عشایری و شهری ترکیبی بافت به توجه با زیرا است، منطقی آموزاندانش تحصیلی پیامدهای بر آن

. کند پیدا ظهور مثبت تحصیلی بروندادهای خلق در تواندمی تحصیلی بروندادهای بر آن اثرگذاری و شاد امکانات از استفاده میزان به

 راندنگذ برای آمادگی و نوجوانی دوره در قرارگیری مانند خاص شرایط برخی سبب به دبیرستان دوره آموزاندانش این، بر افزون

 همسالان با آنان ارتباط عدم مجازی، هایکلاس در آنان مداوم حضور زیرا گیرند، قرار ویژه توجه مورد باید دانشگاه به ورود آزمون

 احمدیان، و اسدزاده یاراحمدی، بخت،ابراهیمی) باشد اثرگذار آنان عملکرد بر است ممکن اینترنت به اعتیاد تهدید و تاندوس و

 از ات کنندمی حرکت آموزاندانش یادگیری بهبود برای آموزشی هایفناوری سمت به مدارس آموزشی فضای نهایت، در(. 1327

 استفاده آیا هک است سوال این به پاسخ پژوهش این اساسی هدف راستا، این در. کنند ریجلوگی گیریهمه طول در تحصیلی مشکلات

 تاثیر دوم متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری میزان بر مجازی آموزش در شاد شبکه امکانات و ابزار از

 است؟ داشته

 ها. مواد و روش2

 آموزاندانش شامل آماری یجامعه .بود همبستگی - توصیفی نوع از ماهیت نظر از و ربردیکا نوع از هدف، اساس بر حاضر پژوهش

 343 با برابر مورگان جدول اساس بر آماری نمونه .بود نفر 3500 بر مشتمل 1400-1401 سال در پلدختر شهرستان دوم متوسطه دوره

اخذ  متوسطه دوره مدارس فهرست ابتدا اساس، این بر .شد انتخاب ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با و تعیین نفر

 و شد انتخاب شهری مدرسه 4 و روستایی مدرسه 4 تصادفی، یشیوه به سپس (.شهر در دبیرستان 8 و روستایی دبیرستان 13) شد

 زیر هایپرسشنامه از متغیرها یریگاندازه منظور به پژوهش این در .گرفت قرار کنندگانشرکت اختیار در چاپی صورت به پرسشنامه

 :شد استفاده

 .شد ساخته گویه 31 بر مشتمل مطالعه این در پژوهشگر توسط پرسشنامه این :پژوهشگرساخته شاد شبکه ابزار و امکانات پرسشنامه

 روی رب اکتشافی عاملی لتحلی .گردید طراحی مخالفم کاملاً تا موافقم کاملاً از بخشیپنج لیکرت مقیاس طبق بر آن دهیپاسخ مقیاس

 و 82/0 با برابر  ،1الکین -میر -کایسرگیرینمونه کفایت مقدار که داد نشان اصلی هایمؤلفه تحلیل نتایج اساس بر پرسشنامه این

 مبستگیه ماتریس هاشاخص این مقدار بالابودن به توجه با .بود معنادار 001/0 سطح در که 723/3033 با برابر 2بارتلت کرویت آزمون

 4/0 از بالاتر 22 و 12 گویه بجز هاگویه همه برای عاملی بار همچنین، .داشت اعتبار اکتشافی عاملی تحلیل انجام برای نمونه حجم و

                                                           
1. Kaiser - Meyer - Olkin 0. Bartlett's test of sphericity 
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 متغیر کل نمره واریانس از درصد 57 توانستند شدهاستخراج عوامل .شدند حذف پرسشنامه از گویه دو این سبب بدین و شد محاسبه

 یشناسای جهت لازم روایی از یادشده پرسشنامه اساس، این بر .نمایند تبیین را موزانآدانش در شاد شبکه ابزار و مکاناتا از استفاده

 ترتیب به چهارگانه ابعاد برای و 23/0 با برابر کلی مقیاس برای کرونباخ آلفای اساس بر پرسشنامه این پایایی .بود برخوردار متغیر این

 .بود 73/0 و 72/0 ،82/0 ،84/0 با برابر

 شده تدوین و طراحی تحصیلی درگیری سنجش برای ریو توسط 2013 سال در این ابزار (:2013،ریو) تحصیلی درگیری پرسشنامه

 و باشدمی عاطفی گیری در و شناختی درگیری و عاملی درگیری و رفتاری درگیری مولفه 4 و سوال 17 دارای پرسشنامه این .است

 نآ پایایی و ملاکی و محتوایی روش به ابزار این روایی .است شده طراحی بخشیهفت لیکرت طیف اساس بر آن گذارینمره مقیاس

 بر حاضر پژوهش در ابزار این پایایی .شد گزارش(1400، پور بوستانی)پژوهش در 24/0 با برابر کرونباخ آلفای ضریب اساس بر

 .بود 23/0 با برابر کرونباخ آلفای ضریب اساس

 خودکارآمدی، شامل تحصیلی عملکرد حوزه پنج گویه 48 با پرسشنامه این (:2020،تیلور و فام)تحصیلی عملکرد پرسشنامه

 .بسنجد زیاد خیلی تا هیچ از ایدرجهپنج لیکرت مقیاس یک بر مبنیرا  انگیزش و پیامد کنترل فقدان هیجانی، تأثیرات ریزی،برنامه

 از سازه یروای ارزیابی برای .گرفت قرار تأیید مورد محتوایی روش از استفاده با ابزار این محتوایی روایی (1321، درتاج) مطالعه در

 محاسبه جهت کرونباخ آلفای .نمودند تبیین را عملکرد درصد 55 مجموع در مذکور مؤلفه پنج .شد استفاده عاملی تحلیل روش

 با رابرب کرونباخ آلفای ضریب اساس بر حاضر پژوهش در ابزار این پایایی .شد محاسبه 74/0 با برابر کل نمره برای پرسشنامه پایایی

 .بود 84/0

 توصیفی تحلیل ضمن بعد، مرحله در و شد  SPSS04 افزارنرم وارد هاداده ها،پرسشنامه تکمیل از پس ها،داده تحلیل منظور به

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه ردمو AMOS افزارنرم در پژوهشی هایفرضیه پژوهشی، و شناختیجمعیت متغیرهای

 هایافته .3

 میانگین .بود پسر (درصد 2/51) نفر 177 و دختر (درصد 8/48) نمونه افراد از نفر 132 جنسیت، با ارتباط در توصیفی، بخش در

 ،34/33 ،22/113 اب برابر ترتیب به تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری آن، بعد چهار و شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده

 بررسی در که داد نشان ساختاری معادلات تحلیل هایفرضپیش بررسی .آمد دست به 41/188 و 17/101 ،35/15 ،72/21 ،11/33

 بررسی در .شد وردهآبر فرضپیش این نبود، بیشتر 10 و 3 از ترتیب به متغیرها  2وکشیدگی 1چولگی مطلق قدر چون بودن، نرمال

 هایشاخص بررسی از پس .شد تایید فرضپیش این 3لورژ و کوک هایفاصله استانداردشده، هایمانده اساس بر پرت هایداده

  .شد پرداخته پژوهش فرعی هایفرضیه و اصلی فرضیه بررسی به پراکندگی، و مرکزی

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Skewenss 
0. Kurtosis 

2. Leverage 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa


 

 
 

 

2 

  

Winter 2023. Vol 2. Issue 4 

 متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه بررسی [(.1401سلیمانی، میلاد، سهیلی، فرامرز. )

 1-15 .2(4.)]دوم. فصلنامة مشاورة مدرسه

 شاد هشبک امکانات و ابزارها از استفاده اساس بر تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری کلی مدل :2شکل

 
 

 پژوهش هایرضیهف آن اساس بر تا شد بررسی تحصیلی عملکرد و درگیری و شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده رابطه ،2 شکل در

 با برابر حصیلیت درگیری بر شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده مستقیم استاندارد مسیر ضریب که داد نشان هایافته .شود بررسی

 بکهش امکانات و ابزارها از استفاده مسیر ضریب همچنین، .بود رابطه معناداری تایید گرنشان که بود 01/3 با برابر این t مقدار و 34/0

 .بود رابطه معناداری تایید گرنشان که بود (t 05/3 مقدار) 35/0 با برابر تحصیلی عملکرد بر شاد
 شاد شبکه امکانات و ابزارها هایمؤلفه اساس بر تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری مدل :3شکل

 
 

 با شاد شبکه امکانات و ابزارها متغیر هایمولفه تک تک رابطه بررسی به مدل این در است مشخص که طور همان ،3 شکل اساس بر

 هاستفاد مستقیم استاندارد مسیر ضریب یافتهبرازش مدل در اساس، این بر .است شده پرداخته تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری

 توجه با و بود 23/0 و 15/0 با برابر ترتیب به تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری بر شاد شبکه سنجش و ارزیابی بخش امکانات از

 و تحصیلی یدرگیر با شاد شبکه سنجش و ارزیابی بخش در بیشتر فعالیت که شد مشخص روابط این برای 23/1 از بالاتر t مقدار به
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 شاد شبکه ایچندرسانه یاددهی و یادگیری امکانات از استفاده مستقیم استاندارد مسیر ضریب همچنین، .است همراه ترقموف عملکرد

 .شد تایید روابط این 23/1 از بالاتر t مقدار به توجه با و بود 22/0 و 23/0 با برابر ترتیب به تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری بر

 برابر ترتیب به حصیلیت عملکرد و تحصیلی درگیری بر شاد شبکه تعاملی امکانات از استفاده مستقیم دارداستان مسیر ضریب ادامه، در

 استاندارد مسیر ضریب نهایت، در .گردید تایید معنادار صورت به روابط این 23/1 از بالاتر t مقدار به توجه با و بود 42/0 و 45/0 با

 t مقدار و بود 13/0 و 18/0 اب برابر ترتیب به تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری بر شاد شبکه تعاملی امکانات از استفاده مستقیم

 رابطه t مقدار ولی گردید، تایید رابطه این و بود 23/1 از بالاتر تحصیلی درگیری با تربیتی و پرورشی بخش امکانات از استفاده رابطه

  .آمد دست به 23/1 از کمتر حصیلیت عملکرد با تربیتی و پرورشی بخش امکانات از استفاده

 مترک تخمین خطاهای مربعات میانگین ریشه شاخص نخست، .شد توجه برازش هایشاخص به موردمطالعه مدل برازش تایید منظور به

 کمتر آزادی درجه بر دوخی تقسیم نتیجه دیگر شاخص همچنین، (.084/0 با برابر) بود مدل برازندگی گرنشان که شد محاسبه 1/0 از

 شاخص نرمال، برازش شاخص تطبیقی، برازش شاخص که هنگامی نهایت، در (.81/2 با برابر) گردید تایید مدل برازش و بود 5 از

 2/0 اویمس یا بالاتر برازش نیکویی شاخص و لوییس - توکر برازش شاخص منتال، کری این برازش شاخص نشده،نرمال برازش

 و شد محاسبه 20/0 و 21/0 ،21/0 ،21/0 ،22/0 ،22/0 با برابر ترتیب به نیز پژوهش این در که د؛شومی تأیید مدل برازندگی باشد،

  .نمود تایید را مدل مناسب برازش نیز هاشاخص این ترتیب بدین

 گیرینتیجه و بحث .4

 بیشتر ترغیب منظور به مناسب ایهزمینه شناسایی برای تلاش رو این از .است یاددهی - یادگیری فرایندهای اساسی محور آموزدانش

 که شرایط این در میان، این در .دارد ویژه ضرورتی آنان تحصیلی عملکرد بهبود تبع، به و تحصیلی امور در گسترده درگیری جهت

 اثرات شناسایی هدف با پژوهش این است، شده بدل آموزدانش – معلم ارتباط هایروش تریناساسی از یکی به مجازی آموزش

  .رسید انجام به متوسطه دوره آموزاندانش تحصیلی عملکرد و تحصیلی درگیری بر شاد آموزشی شبکه امکانات و ابزار از تفادهاس

 دوم متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه بر مبنی اول فرضیه بررسی در

 وجود آموزانانشد تحصیلی درگیری با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین معناداری رابطه که شد مشخص پلدختر شهرستان

 انجام مانند) باشند ترفعال سنجش و ارزیابی در شاد مجازی آموزش فضای در آموزاندانش چه هر که است معنا بدان این .دارد

 نوشتاری محتوای و مطالب از استفاده مانند) ببرند بهره ایچندرسانه یادگیری از ،(کارپوشه داشتن امتحانات، دادن کلاسی، تکالیف

 کنند ستفادها تعاملی امکانات از ،(تصویر طریق از آموزشی مختلف ابزارهای بکارگیری و محتوا انتقال و کلاسی گروه در دیداری و

 ورزش کانال رد حضور مانند) ببرند بهره تربیتی و رورشیپ بخش از و (معلم و هاهمکلاسی با تعامل و کلاس در کردن شرکت مانند)

 هایفعالیت در بیشتر مشارکت مانند هاییویژگی با یعنی شوند؛می درگیر تحصیلی امور در ترفعالانه شکلی به ،(بدنی هایفعالیت و

 ترجیحات، بیان آموزان،دانش و علمم با مثبت تعامل کلاسی، وظایف انجام در اهتمام معلم، سخنان به دادن گوش در دقت آموزشی،

 در و واقعی تجربیات به کلاسی یادگیری ساختن مرتبط بهتر، یادگیری برای سؤال پرسیدن معلم، به خود هایمندیعلاقه و نظرات

 پژوهش با فرضیه این آزمون از حاصل نتایج .شوندمی مشخص درس کلاس در مجازی کلاس در خوب حس داشتن نهایت،

 و (2012،ریچاردسون و یورک)،(2013،ریچاردسون)،(1327،مهران و لوخدابنده زاهدی،) ،(2012،رچیاردسون و کیوکاک)

 محیط گروهی، کار مانند راهبردهایی از استفاده که گفت توانمی یافته این تبیین در .است همخوان (1327،همکاران و زادهدهقان)

 توسط مشارکت افزایش و آموزاندانش میان واسطهبی رفتارهای بازخورد، انجام ای،باحثهم نوع از ارزیابی سوالات از استفاده مناسب،

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
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 فراهم را مجازی هایدوره در آموزاندانش بیشتر تحصیلی درگیری و فردیبین تعامل بهبود موجبات مجازی درس کلاس در معلمان

-فناوری نوین ابزارهای از یکی عنوان به مجازی اجتماعی هایشبکه از استفاده که اندداده نشان (1322،همکاران و رجبیان) .آوردمی

 و زادهدهقان) .دارد مثبت رابطه (انگیزشی و رفتاری شناختی، درگیری) تحصیلی درگیری هایمؤلفه با ارتباطات و اطلاعات های

 درگیری افزایش برای مناسب ایینهزم تواندمی مناسب هایروش بر مبتنی الکترونیکی محیط که اندداده نشان (1327،همکاران

 عتاب مجازی آموزش در یادگیرندگان موفقیت که باورند این بر (1،2018فارل و کاستلو، براون، برانتون،) .باشد یادگیرندگان تحصیلی

 هب مجازی زشآمو در آموزان دانش نیازهای که است این زمینه این در مهم بسیار نکته و است مختلف عوامل از ایپیچیده مجموعه

 و زاهدی) (.7201 ، 2نلسون و کاهو) شود برآورده آموزش در آنها مشارکت و موفقیت تسهیل امکان که شود داده پوشش ایگونه

 عالانهف درگیری بر معنادار تأثیری دارای مجازی آموزش در افراد اجتماعی و شناختی فعال حضور که اندداده نشان (1327،همکاران

  .است ییادگیر فضای در

 که بود این یدهندهنشان آموزاندانش تحصیلی عملکرد با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین رابطه مبنی دوم فرضیه بررسی

 معنا بدان این .دارد وجود متوسطه مقطع آموزاندانش تحصیلی عملکرد با شاد شبکه امکانات و ابزارها از استفاده بین معناداری رابطه

 ای،چندرسانه یادگیری مجازی، سنجش و ارزیابی مانند شاد مجازی آموزش فضای امکانات از گیریبهره با آموزاندانش که است

 نشان بالاتری تحصیلی خودکارآمدی یعنی دهند؛می نشان تریمثبت تحصیلی عملکرد تربیتی، و پرورشی بخش و تعاملی امکانات

 وضعیت بر بیشتری کنترل دارند، تریمطلوب وضعیت تحصیلی ریزیبرنامه در هستند، ترعادلمت هیجانی تاثیرات برابر در دهند،می

 ،(1400،مهرصمیمی) ،(2021،آگراوال و سین گوپال،)پژوهش با نتایج این .دهندمی نشان بالاتری انگیزش و دارند خود تحصیلی

 (1322،حمیدی و لوحمزه)،(1322،تبارمنظمی) ،(2022، همکاران و لوبوس )پژوهش با و همخوان (2012، آدمیرال و الیکیانگ)

 سودمند، محتوای و مطالب گذاریاشتراک زمینه چندبعدی امکانات از آموزاندانش گیریبهره یافته، این تبیین در .نیست همسو

 و آموزش یفیتک که دریافتند (2021،همکاران و گوپال).شودمی موفق تجارب کسب یادگیری، و رشد برای انگیزش افزایش

 (2021، اولوم).دارد مجازی آموزش در عملکرد بر مثبتی تأثیر (فراگیران انتظارات و سریع بازخورد دوره، معلم،) مجازی امکانات

 مجازی موزشآ رویکردهای مانند عواملی و است متوسط سطح در تحصیلی پیشرفت بر مجازی آموزش تأثیر که که است داده نشان

 هجامع تحصیلی عملکرد بر مطلوبی تاثیر اطلاعات آوریفن که دریافتند (2021، همکاران و زولوچوسکایا).دارد اهمیت معلمان توسط

 و لوبوس).گرددمی هویدا آموزاندانش پایین تحصیلی عملکرد،مناسب ابزارهای از استفاده عدم صورت در وجود، این با .دارد

 با مقایسه در همسالان با روابط درباره دانشجویان انتظارات کرونا، دوران در مجازی آموزش در که دادند نشان (2022، همکاران

 رسانپیام در آموزش به نسبت حضوری آموزش که اندداده نشان (1322، حمیدی و لوحمزه) و است نشده برآورده حضوری آموزش

 .دارد تریمثبت اثرات تحصیلی عملکرد بر شاد

 و کلاسی فرایندهای در پررنگ حضور به آموزاندانش یعلاقه افزایش منظور به مدارس مدیران که شودمی پیشنهاد نتایج، اساس بر

 نظرات، "آموزاندانش - معلمان – مدرسه تعامل مجازی سامانه" ایجاد با تحصیلی، درگیری افزایش آن دنبال به و ایمدرسه

 دریافت معلمان تدریس روش و درسی مختلف موضوعات وزشآم هایراه با ارتباط در را آموزاندانش پیشنهادات و هاخلاقیت

 مصاحبه همچون هداد گردآوری دیگر هایروش از استفاده امکان نبود و تحصیلی دیگر مقاطع به نتایج قطعی تعمیم امکان عدم .کنند

  .بود مطالعه این هایمحدودیت جمله از

 

 

                                                           
1. Brunton, Brown, Costello, & Farrell 2. Kahu & Nelson. 
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 اخلاقی .ملاحظات5

 پژوهش: اخلاقی اصول از پیروی

 تمامی د.شون خارج پژوهش از باشند مایل که زمان هر توانستندمی کنندگانشرکت است. شده رعایت پژوهش این در خلاقیا اصول

 گردید. رعایت کاملا نیز اطلاعات بودن محرمانه و داریامانت بودند. پژوهش روند جریان در کنندگانشرکت

 مالی: حامی

 .ستا نکرده دریافت غیرانتفاعی یا تجاری عمومی، هایبخش در مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونههیچ تحقیق این

 نویسندگان: مشارکت

 نامه نویسنده اول با راهنمایی نویسنده دوم است.این پژوهش مستخرج از پایان

 منافع: تعارض

 ندارد. وجود منافعی تعارض گونههیچ نویسندگان بین پژوهش این در
 

  منابع

 براساس تحصیلی سرزندگی مدل تدوین(. 1327).حمزه ،احمدیان حسن و، یحیی؛ اسدزاده اله؛ یاراحمدی،حبیب بخت،ابراهیمی-1

. ادگیریی در شناختی راهبردهای مجلهخودراهبر.  یادگیری انگیزشی، گیری جهت شناختی،روان بنیادین نیازهای از خشنودی

(3)11 ،153 – 135 ..html?lang=en0001asu.ac.ir/article_-https://asj.b 

 اثر با تحصیلی رضایت و تحصیلی درگیری فردی،بین ارتباط شناختی، حضور علّی (. روابط1400).معصومهپور،بوستانی-2

شناسی تربیتی. ارشد روشان کارشناسی نامهآباد. پایانخرم شهر متوسطه دوم دوره آموزاندانش در تحوّلی یادگیری گریمیانجی

 انسانی. علوم تحقیقات، دانشکده و علوم واحد آزاد دانشگاه

 یتخصص یعلمفصلنامه  آموزی.آموزشی دانش (. شبکه1322).کارگر، مجتبی  و فاطمه؛ سالاری، صدیقه کارگر، فرد، علی؛بیرقی-3

 =http://asscs.ir -171/post.aspx?id.53 – 73(، ص 3) 3ی. شناسجامعه و یاجتماع علوم در یکاربرد مطالعات

-مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش بررسی تأثیر(. 1321) .بهلولی، علی و پور، الهامدرتاج، فریبرز؛ لک-4

  _html?lang=en111https://jte.sru.ac.ir/article..133 -141(. 2) 8شماره  آموزان مقطع متوسطه، مجله فناوری آموزش،

 رب بازیوارسازی بر مبتنی الکترونیکی آموزش (. تأثیر1327).ابراهیم جواد و طلایی،حاتمی،  فردانش، هاشم؛ حجت؛ زاده،دهقان -5

 .1-25(، 1) 12یادگیری،  و آموزش انگلیسی. مطالعات زبان یادگیرندگان تحصیلی درگیری

.html0807https://jsli.shirazu.ac.ir/article_ 
 از استفاده میزان بین رابطه (. بررسی1322).لیلا  لیلوس، صلاح و خدری گوجار، اسمعیلی ؛خدیجه آبادی،علی مریم؛ رجبیان، -3

 11(. پزشکی علوم در آموزش راهبردهای) آموزش تحصیلی. مجله راهبردهای درگیری و اشتیاق با مجازی اجتماعی های شبکه

(3 ،)27-18. 

https://edcbmj.ir/browse.php?a_id=1270-&sid=1&slc_lang=en 

 یریادگی طیمح کیدرک شده: مطالعه  یریادگیو  قیجامعه تحق .(1327)مهران.،غلامی؛رحیم،خدابنده لو؛محمدحسین،زاهدی-7

 .51-55، 4(1) ران،یو حافظه ا یریادگی. مجله یبیترک

.html81201a.ir/article_-https://journal.iep 

 

 در نوین هایپژوهش دهدشت. نشریه شهرستان آموزاندانش تحصیلی پیشرفت در شاد شبکه (. نقش1400) .مهر، حمیدصمیمی-8

 .874 – 880، 2(1)کار.  و کسب توسعه و کارآفرینی مدیریت

11141https://www.tpbin.com/jarticle/ 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=fa
https://asj.b-asu.ac.ir/article_2526.html?lang=en
http://asscs.ir-/post.aspx?id=676
http://asscs.ir-/post.aspx?id=676
https://jte.sru.ac.ir/article_111.html?lang=en
https://jsli.shirazu.ac.ir/article_5827.html
https://edcbmj.ir/browse.php?a_id=1375-&sid=1&slc_lang=en
https://journal.iep-a.ir/article_86026.html
https://www.tpbin.com/jarticle/16461
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 دوره آموزان دانش نظر از شاد مجازی فضای در یادگیری و آموزش کیفیت بررسی (.1322).و رحیمی، سعدا زهره لو،حمزه -2

 .2-20(، 22) 3پرورش.  و آموزش و تربیتی علوم روانشناسی، در نوین هایابتدایی. پیشرفت

https://www.jonapte.ir/fa/showart-a2b221418-c88ddab220100c0104e7171 

 تدریس چالشهای و هافرصت از ابتدایی دوره معلمان زیسته (. تجربه1322).زاده، رضوان الهه و حکیم حجازی، فهیمه؛ عباسی،-10

 . 1 – 24، 8(3)پژوهی،  تدریس علمی پدیدارشناسی. فصلنامه مطالعه آموزان )شاد(. یک آموزشی دانش شبکه در

https://trj.uok.ac.ir/article_11121.ht-ml?lang=en 

 

 علوم دانشگاه دانشجویان تحصیلی عملکرد و رضایت میزان بر آمیخته آموزش اثربخشی بررسی(. 1322).جواد تبار،منظمی-11

 .43-54 ،(3) 7 دریایی، علوم آموزش نشریه. امین انتظامی

.html?lang=en47014http://rmt.iranjournals.ir/article_ 
 
 

10- Abbasi, F., Hejazi, E., & Hakimzade, R. (0202). Lived Experience of Elementary School Teachers about The 

Opportunities and Challenges of Teaching in the Educational Network of Students (SHAD): A 

Phenomenological Study. Research in Teaching, 8(2), 04-1. [Persian]. https://trj.uok.ac.ir/article_11121.ht-

ml?lang=en 

12- Alsoufi, A, Alsuyihili, A, Msherghi, A, Elhadi, A, Atiyah, H, Ashini, A. (0202). Impact of the COVID-12 

pandemic on medical education: Medical students knowledge, attitudes, and practices regarding electronic 

learning. PLoS ONE.10 (11), 1-02.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7188104/ 

14- Birghi Fard, A., Kargar, F., Salari, S., & Kargar, M. (0212). Student educational network. Specialized 

scientific Quarterly of Applied Studies in Social Siences and Sociology. 2 (2), 02-72. [Persian] 

http://asscs.ir-/post.aspx?id=171  

10- Brunton, J., Brown, M., Costello, E., & Farrell, O. (0218). Head start online: flexibility, transitions and student 

success. Educational Media International, 00 (4), 1-02 .https://www.researchgate.net/publication/2021702-

70_Head_start_online_flexibility_transitions_and_student_success 

 

11- Bustanipur, M.(0200).Causal relationships of cognitive presence, interpersonal communication, academic 

engagement and academic satisfaction with the mediating effect of transformative learning in the second 

year high school students of Khorram Abad city. Master's thesis in educational philosophy. Azad University 

Science and Research Unit, Faculty of Humanities. 

17- Dortaj, F., Lakpour, E., & Bohlouli, A. (0212). Evaluation of Impact of Smart Schools on Academic 

Achievement of High School's Student in Lorestan Province. Technology of Education Journal (TEJ), 8(1), 

12-71. [Persian]. https://jte.sru.ac.ir/article_111.html?lang=en 

18- Dehghanzadeh, H., Fardanesh, H., Hatami, J., & Talai, E. (0212). The effect of gamification-based e-learning 
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