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اجتماعیحضوربرتاکیدباحضورحسنظریمبانی

  نیلی محمدرضا دکتر / خزائی آذر


 

 چکیده
از  ها آنگذار بر یادگیری دانشجویان در محیط یادگیری الکترونیکی، ادراک  تأثیریکی از عوامل مهم و 

با دیگران حضور  خواهند میموجودی اجتماعی هستند و  ها انسانواقعی بودن محیط است. احساس 

و به شدت نگران نحوه  کنند میپیدا کنند و هنگامی که این حس حضور را ندارند احساس تنهایی 

 . عدم آگاهی از مفهومی به نام حضور وبینند نمیرا  ها آنتعامل با افرادی هستند که به صورت فیزیکی 

درک آن به طور طبیعی باعث به وجود آمدن حس انزوا طلبی در یادگیرندگان و معلمان خواهد شد و 

یادگیری برخط و به طور کلی آموزش از راه  های محیطیکی از دالیل اصلی نارضایتی شاگردان در 

ور گذار است، حض تأثیردور است. در بین تمام عواملی که بر تجارب یادگیری بر خط دانشجویان 

اجتماعی مطالعه بسیار ارزشمندی است که به ماهیت غیرهمزمان یادگیری و ارتباطات برخط بین 

. لذا هد  پژوهش حاضر بررسی مبانی نظری مفهوم حس کند میمدرسان و یادگیرندگان توجه 

از نوع مروری است. جهت  حضور و حضوراجتماعی است. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه،

 ,Magiran های معتبر از جمله موتورهای جستجوگر و پایگاه دادهز ی اطالعات اگردآور

Noormags, Science Direct, Google Scholar   ای و جستجو در کتب  مطالعات کتابخانهو

پژوهش نشان داد وقتی احساس حضور کاربر باال باشد  های یافته .و مقاالت منتشره استفاده شده است

 احساس که یادگیرندگانی .دهد میمحیط واقعی پاسخ  های محرکمجازی همانند  محیط های محرکبه 

 احتمال هم ،اند داشته را پشتیبانی دیگر عوامل و یادگیری محیط مربی، یادگیرندگان، دیگر با ارتباط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نویسنده مسئول() ایران ،تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه ،آموزشی تکنولوژی دکتری دانشجوی 

 ایران ،تهران، طباطبائی عالمه دانشگاه، آموزشی تکنولوژی گروه دانشیار 
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ا را ت دوره بیشتر ،اند نداشتهرا  احساس این که کسانی با مقایسه در هم و است بوده بیشتر آنها موفقیت

 ؛اند داشتهو تمایل بیشتری ]در فرایند یادگیری[ به درگیرشدن در فضایی ارتباطی  اند دادهانتها ادامه 

قرار باشد ایجاد حس حضور اجتماعی در عمل به کار گرفته شود باید معنا و مفهوم بنابراین اگر 

تر از  ی روشنحضور، ابعاد و حاالت حضور و حضور اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد تا به نگرش

 های یادگیری الکترونیکی یاری رساند. ماهیت احساس حضور و حضور اجتماعی در محیط

 : آموزش الکترونیکی، حس حضور، چارچوب اجتماع اکتشافی، حضوراجتماعیواژگان کلیدی
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 مقدمه

ب، گستر و خصوص شبکه جهان های ارتباطی به های اخیر، در سراسر دنیا استفاده از فناوری در سال

های جدید، آموزش و یادگیری را در  ای رو به گسترش است. فناوری طور فزاینده برای آموزش به

های بسیاری را بر آن داشته است که از شیوه نوین  ( و دانشگاه1،2616ها دگرگون ساخته )مالک دانشگاه

به رغم  (.2666و همکاران، 2جای روش آموزش سنتی استفاده کنند )فارل آموزش الکترونیکی به

 های محیط، کنند میثبت نام  ها دورهافزایش چشمگیر آموزش الکترونیکی و فراگیرانی که در این 

فقدان حضور فیزیکی و ارتباط نامناسب بین روبرو هستند.  ای ویژهیادگیری الکترونیکی با چالش 

ایتی، کاهش مربیان و دانش آموزان در یادگیری برخط منجر به یاس و ناامیدی دانشجویان، نارض

 قطع فزاینده احساس اجتماع، حس کاهش (2667بر خط )ریو و کرایم، های دورهکاهش  ،مشارکت

 بر تواند می خود که شود میشخصی  توجه کمبود و پرتی حواس (، انزوا،3،1117کرکا) شدگی

های مبتنی بر راهبرد ها محیطاین همچنین  باشد. تأثیر گذار محیط این در یادگیرندگان ماندگاری

غیرکالمی نیستند. کمبود ارتباطات رو در رو با  های نشانهسنتی همچون  های محیطارتباطی مشابه با 

یادگیرنده  شود میمربیان و دیگر یادگیرندگان باعث احساس انزوا در فضای مجازی شده که سبب 

 .(0،2661؛ ویمبیش4،2661اوزت) نسبت به کیفیت کل محیط این فضای یادگیری احساس نگرانی کند

. نگران این که چگونه خود را بینند نمیرا  ها آننگران نحوه تعامل با افرادی که به صورت فیزیکی 

ای  مانند تجربه متعلق به اجتماعی از یادگیرندگان خواهد دانست و چگونه ممکن است این تجربه را 

گذار  تأثیرانشجویان واقعی احساس کند. لذا در بین تمام عواملی که بر تجارب یادگیری بر خط د

مطالعه بسیار ارزشمندی است که به ماهیت غیرهمزمان یادگیری و ارتباطات  است، حضور اجتماعی

بنابراین باتوجه به آنچه  (؛7،2613کویی و همکاران) کند میتوجه  بین مدرسان و یادگیرندگان برخط

عمده حس  ر، تعاریفمطرح شد هد  پژوهش حاضر بررسی مفهوم حضور و انواع آن، مبانی حضو

 .باشد میحضور و حضور اجتماعی و مطالعات پژوهشی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Malik 

2 -Farrell 

3 -Kerka 

4 -Ouzts 

5 -Wimbish 

6 -Cui 
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 مفهوم حضور و ابعاد آن

تعریف از حضور به حس فراگیر از بودن و تعلق داشتن به یک  ترین سادهدر یک دوره تحت وب 

ره دوره و توانایی برای تعامل با سایر فراگیران و معلم اگر چه ارتباط فیزیکی در دسترس نیست اشا

 یا بودن صحنه در احساس مکان، یک در بودن احساس معنی به حضور، دارد. به عبارتی دیگراحساس

به نقل از لهمان و  1116اسالتر و ویلبر،) باشد می آمده است، در نمایش به که محیطی

که هد  آن ایجاد  داند میروانشناختی  -عصبی ای پدیده( حضور را 2661) 2(. ریوا1،2616کانسیسائو

. نماید می، توصیف دهد میس عاملیت و کنترل در محیطی که فراگیران را مورد پشتیبانی قرار ح

آموزشی مجازی است.  های محیطعاملی مهم بر کارایی  مجازی، های محیطاحساس حضور در 

به نقل از لهمان و  1116اسالتر و ویلبر،) احساس حضور به معنی بودن در یک مکان است

محیط مجازی همانند  های محرکوقتی احساس حضور کاربر باال باشد به  (.3،2616کانسیسائو

این محیط در پرتو فناوری ایجاد  داند می؛ یعنی ضمن اینکه دهد میمحیط واقعی پاسخ  های محرک

که گویی فناوری  کند میچنان درک  بیند میگردیده، نظام ادارکی او چیزهایی را که در این محیط 

(. این گونه احساس حضور، نقش مهمی در یادگیری و 2666المبرد،) داشته استنقشی در این تجربه ن

 های محیطتجربه یادگیری فراگیران دارد، بنابراین تالش جهت باال بردن احساس حضور فراگیران در 

. به عبارتی باشد میاز اهمیت زیادی برخوردار  اند شدهآموزشی که به صورت مجازی تدارک دیده 

و  توان آن را دریافت. حضور نتیجة تعامل و فعل  سادگی نمی یچیده است که بهحضور مفهومی پ

انفعاالت پویای تفکر، احساسات و رفتار در یک محیط برخط بین دنیای شخصی و خصوصی یک فرد 

بنابراین باید از  (؛2666، 4و آرباق ( است )گریسون( و دنیای مشترک )دنیای بیرونی)دنیای درونی

 شناختی و عاطفی واکاوی شود. ها و ابعاد مختلف اجتماعی، روان دیدگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Lehman& Conceição 

2 -Riva 

3 -Lehman& Conceição 

4 -Garrison & Arbaugh 
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 بعد اجتماعی

. این دیدگاه برای اولین بار شورت، ویلیامز و باشد می اولین دیدگاه بررسی حضور از بعد اجتماعی

ها ارتباط  وسیلة رسانه که به به این صورت مطرح کردند که وجود افراد هنگامی 1167در سال  1یستیکر

دریافتند میزان حضور به نوع رسانه  ها آنشود.  در نظر گرفته می« واقعی»کنند، وجودی  برقرار می

ویدئویی که توسط استاد  های فایلاز دانشجویان راه دور،  یا عدهمثال،   عنوان شده بستگی دارد. به استفاده

که دانشجویان صدای استاد را  کردند. هنگامی شده بود را به عنوان یک منبع مطالعه تکمیلی دریافت   ضبط

توانستند لحن صدای استاد و نکات ظریف و دقیق را بشنوند، حضور او را احساس  کردند و می گوش می

در محیط برخط تأثیر  این باور وجود دارد که اگرچه نوع رسانه بر حضور اجتماعی کردند. امروزه می

گیری آن اثرگذارند. حضور اجتماعی بیشتر با چگونگی فعالیت  گذارد، عوامل بیشتری در شکل می

شده  گرفتن حضور رسانة استفاده یدهنهادن و یا ناد و موفقیت آنها درارج فراگیران در آموزش برخط

و  ( و همچنین با احساِس بودن افراد در کنار یکدیگر در ارتباط است )بیوکا1116، 2)لومبارد و دیتون

را در  4و حضور تدریس ( حضور اجتماعی2663) ، اندرسون و آرچرگریسون(. 2661، 3همکاران

این دو نوع حضور را عوامل حضور  ها آنخود تلفیق کردند.  0و یادگیری الگوی اجتماع پرسشگری

ریس با نحوة نظران، حضور اجتماعی و حضور تد گیرند. از دیدگاه این صاحب در نظر می شناختی

مرتبط است؛ تجسمی که با « افراد حقیقی»تجسم فراگیران و مدرسان از یکدیگر در جایگاه 

را عاملی مهم و حیاتی در  ( حضور اجتماعی2666) 7گیرد. پالو  و پرات های برخط شکل می فناوری

دلیل نبود ارتباط و  معتقدند در محیط برخط به ها آنگیرند.  در نظر می برخط 6فرایند ساخت اجتماع

شدن برای فراگیران بیشتر است. حضور اجتماعی احساس  تعامل با دیگران، احساس تنهابودن و منزوی

 کند. ارتباط و تعلق داشتن به جامعه را به فراگیران منتقل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Short, Williams, and Christie 

2 -Lombard & Ditton 

3 -Biocca, et all. 

4 -teaching presence 

5 -Community of Learning and Inquiry Model 

6 -Palloff and Pratt 

7 -community building 
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 شناختی بعد روان

شناختی است که در آن  (، حضور یک وضعیت روان1116) م، به باور لومبارد و دایتوندر دیدگاه دو

شان دیگر آن را تشخیص  که در تجارب یادگیری ای  گونه شود؛ به می 1رنگ فناوری برای کاربران بی

کند و افراد و  رها پنهان میشود که فناوری را از نظ دیگر، توهمی حسی ایجاد می بیان  دهند. به  نمی

رسند.  هایی که درواقع از همدیگر جدا هستند، همگی با هم و در یک مکان به نظر می موقعیت

سازی مستلزم  شود. شبیه رنگ می های برخط هستند که در آنها فناوری بی ها مثالی از محیط سازی شبیه

است که در آن فناوری، توهمی از دنیای واقعی را ایجاد  جازیدر یک دنیای م از جهان واقعی 2تقلیدی

پندارند  چیز را واقعی می کنند و همه کنندگان وجود فناوری را فراموش می کند؛ درنتیجه شرکت می

وری برای فراگیران و رنگ شدن فنا (. البته ممکن است درک احساسِ بی1116، )لومبارد و دایتون

مضطرب شوند و  انگیز باشد. ممکن است این گروه در برخورد با فضای مجازی مدرسان مبتدی بحث

گمان   جای تمرکز بر تجربة یادگیری، بر فناوری ]که به نسبت بدان تمایلی نداشته باشند؛ درنتیجه به

شناختی در محیط  که این گروه ازمنظر روان . هنگامیایشان پدیدة خوشایندی هم نیست[ تمرکز کنند

هم برای تجربه حضور توانایی  ها آنبرخط احساس راحتی کنند، فناوری دیگر عامل مزاحم نیست؛ 

 بیشتری خواهند داشت.

 بعد عاطفی

کلمات، نمادها دادن احساسات با  ، حس حضور به معنی توانایی نشاناز سومین منظر یعنی بعد عاطفی

دهندگان در  که یادگیرندگان و آموزش و تعامل با دیگران در محیط برخط است. در این فرایند، هنگامی

ما  لحاظ عاطفی حضور دارند. شوند، به ای صحیح به یکدیگر متصل می ، به شیوهفرآیند آموزش برخط

م و برای ارائه تصویری از جهان خود ا که امکان ها ازمنظر طبیعت، موجوداتی ادراکی هستی انسان

طور پویایی در یک محیط ادراکی تعامل  دهد ا به را به ما می ها آنگونه  دهی اطالعات و بیان داستان سازمان

( که شامل شناخت 2660، کنیم. محیط ادراکی ما عبارت است از آگاهی ما از تمام اطالعات حسی )نوئه می

کند.  فراهم می شود. این آگاهی، دربارة جهان بیرونی، بدن و جهان درونی اطالعاتی  درون ما می بدن و

صورت خودآگاه و ناخودآگاه آنها را به ما  کند و به فرآیند ادراکی ما، این اطالعات را تلفیق و مدیریت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - transparent 

2 -imitation 
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گذارند.  حضور ما تأثیر میدهد. طیّ این فرآیند، احساسات و عواطف بر رفتار، تفکر و تجربه  نشان می

ای از یک موقعیت به ما کمک  های ویژه کردن بر جنبه احساسات از عوامل مهم ادراک هستند و در تمرکز

کنند؛ و  کنند که بر آن موقعیت تمرکز کنیم؛ درک عاطفی را به درک شناختی مرتبط می کنند؛ ما را قادر می می

 (.2663، 1صمیمات مناسبی بگیریم )آلکانیز، بانوآ، بوتال و ریدهند تا در امور گوناگون ت ما را یاری می

دادن، ارزیابی، ساماندهی و توصیف امور  های عاطفی حضور شامل فرایند پویای دریافت، پاسخ جنبه

بان ادراکات ما  و عواطف همچون دروازه (. احساسات2،1174و ماسیا مهم است )کراتول، بلوم

کنند. الزم است نقش عواطف  شوند که هم با مداخله و هم بدون مداخله تفکر فعالیت می محسوب می

افتد،  در نظر گرفته شود؛ زیرا ما را در شناسایی محیطی که یادگیری در آن اتفاق می در آموزش برخط

 دهد. یاری می کنندگان و نیز فرایند ایجاد اجتماع یادگیری تتعامالت برخط میان شرک

 های حضور حالت

اند که با آنها حضور را تجربه  ( چهار حالت مختلف را شناسایی کرده2666و همکاران ) ایجسلستیجن

. در هر یک از 7و تعلیق ناباوری 0، مشارکت4یور ، غوطه3یگرای ها عبارتند از: واقع کنیم. این حالت می

که دیگر وجود رسانه را در  ای گونه کنیم؛ به را ایجاد می« 6توهم نبود رسانه»این حاالت، ما احساس 

دهیم که  ها را پاسخ می ای پیام گونه دیگر به  رتعبا  کنیم؛ به خود مشاهده و درک نمی  محیط ارتباطیِ

شده  خوبی طراحی که به ای وجود نداشته است. وقتی در دورة آموزشی برخطی گویی رسانه )میانجی(

شود. وقتی درسی  کنیم، اغلب نقش آن فناوری در تجربة یادگیری فراموش می است، شرکت می

شود و خطی که در آغاز ما را از هم جدا  رداشته میخوبی طراحی شود، مرز بین واقعیت و مجاز ب به

 شود. کرده بود، ناپدید می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Alcaniz, Banoa, Botella, & Rey 

2 -Krathwohl, Bloom, & Masia 

3  - realism 

4  - immersion 

5  - involvement 

6  - suspension of disbelief 

7  - illusion of nonmediation 
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 یگرای واقع

هماهنگی زیادی وجود دارد. برای تکرار کامل واقعیت  و جهان واقعی ی بین جهان مجازیگرای در واقع

شود تا جایی که امکان دارد عناصر حواس انسانی )مانند بینایی، شنوایی و  ، سعی میی مجازیدر فضا

(. 1170، 1شود )آرگیل و دین المسه( را با چیزی انطباق دهیم که در تجربه برخط استفاده می

اقعی است که شباهت بسیار نزدیکی با نمونه ای و سازهای رشتة پرستاری، مثال خوبی از تجربه شبیه

ای که انعکاسی از تجربه  شده سازی طور مثال، ممکن است یادگیرنده در محیط شبیه واقعی آن دارد؛ به

 یا در مثال دیگر، در درس ارتباطات، را تمرین کند؛ 2جهان واقعی است، عملیات احیای ریوی

ساز ممکن است  شبیه کنندگان است، نگی به شرکتفره که تمرکز بر آموزش ارتباطات بین هنگامی

های  موقعیت تجاری واقعی را فراهم کند و برای فراگیران این فرصت را فراهم آورد که تقابل ارزش

های  توانند به چند گروه ساختگی، با ویژگی کنندگان می فرهنگی متضاد را تجربه کنند. در اینجا، شرکت

 فرهنگی خاص تقسیم شوند.

 یرو  غوطه

بعدی، نظیر  دهد. محیط مجازی سه وسیلة واقعیت مجازی رخ می ی، خیال و توهم بهور در حالت غوطه

، ی است. در دنیای مجازیور وجود دارد، مثال خوبی برای حالت غوطه آنچه در برنامه زندگی دوم

کنند. این آواتارها، در یک محیط از پیش  کنندگان حضور را با خلق و ایجاد آواتارها تجربه می شرکت

کنندگان در این فضا، خود را در دنیای  شوند و بدین ترتیب شرکت شده به هویت آنها تبدیل می طراحی

برداری دقیق از واقعیت فیزیکی ایجاد  م و خیال با نقشهی، توهور کنند. در غوطه ور می مجازی غوطه

کند.  آید؛ و با دیگران ارتباط برقرار می جای محیط واقعی در محیط مجازی به حرکت درمی شود؛ به می

های  اند تا طیّ انجام تکلیفی، راه ، فراگیران موظف شده«ارتباط سازمانی»تصور کنید در درسی با نام 

دادن این تکلیف، این امکان  و تحلیل کنند. برای انجام  ها را تجزیه رتباطی سازمانهای ا توسعة برنامه

ها را  ساز زندگی دوم، سازمان افزار شبیه برای فراگیران فراهم است که با دسترسی به برنامه و نرم

نها را با های آنها آگاه شوند و آ جستجو و از پروفایل آنها بازدید کنند؛ همچنین از محصوالت و فعالیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Dean & Argyle 

2  - cardiac pulmonary resuscitation (CPR) 
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یکدیگر مقایسه کنند. در این مثال، فراگیران با پیمایش محیط مجازی در نقش آواتارها، تعامل برقرار 

ور  شده در محیط مجازی غوطه سازی های شبیه وسیلة سازمان کردن با دیگران و همچنین یادگیری به

 اند. شده

 مشارکت

های  شود. با طراحی فعالیت تعاملی با یادگیرنده و دیگران میباعث ایجاد ارتباطات شخصی و  مشارکت

های  وسیلة فناوری یادگیرندگان به شود؛ کمرنگ می تعاملی، مرز بین دنیای واقعی و جهان مجازی

شوند. گاهی گفتگوی  هایشان درگیر می سی، در بحث و گفتگوهایی پویا با همکال2مانز و ناهم 1زمان هم

کنند  حس می ها آنشود.  چنان زنده و پرشور است که گویی در آن زمان فناوری ناپدید می او با دیگران آن

صورت رودررو در حال گفتگوهستند، اما واقعیت آن است که او حس حضور با  در یک اتاق با دیگران به

 کند. دیگران را در محیط برخط تجربه می

 یتعلیاق ناباور

کنندگان واقعیت را  از واقعیت است. در این حالت شرکت« 4رهاشدن»حالتی روانی از  3تعلیق ناباوری

عمد تسلیم آن  دهند چه چیزی در حال رخ دادن است، اما به تشخیص می ها آنسازند.  در ذهنشان می

کنیم، در  باید تصور کنند. زمانی که ما در سینما هستیم، فیلمی را تماشا می دانند ه میک شوند چیزی می

 کنیم؛ کنیم و یا در حال خواندن یک کتاب هستیم، این حالت حضور را تجربه می تئاتری شرکت می

نبة مهم این تجربه برای کنیم؛ ج یا ابزاری در دروس برخط خود استفاده می مهم نیست چه نوع فناوری

برای ایشان فراهم شود؛ احساس اینکه آنها در سراسر تجربة « اینجابودن»فراگیران این است که حس 

 .یادگیری حاضر هستند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -synchronous 

2 -asynchronous 

3 -suspension of disbelief 

4 -letting go 
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 انواع تجربه
، تجربة 2ة عینی، تجرب1شود: تجربة ذهنی بحث می  ، از چهار نوع تجربهدر باب ایجاد حس حضور

و همکاران  . این تجارب مبتنی بر مفاهیمی هستند که ایجسلستیجن4و تجربة محیطی 3اجتماعی

 اند. ( مطرح کرده2666)

 تجربة ذهنی

افتد. این تصور، توهمِ  شناختی است که در ذهن ما اتفاق می ای شخصی و روان ، تجربهتجربة ذهنی

هستند،  در محلی دیگر است؛ برای مثال، زمانی که فراگیران در حال تجربة یادگیری برخط« بودن»

کنند، تصور یا توهمِ بودن  رقرار میکه با محتوا، استاد و یا سایر دانشجویان تعامل ب ممکن است درحالی

های ذهنی و پویایی که درنتیجة این تعامل  در یک مکان دیگر در ذهنشان به وجود آید. کنش و واکنش

شوند و به تفکر و رفتار ایشان جهت  آیند، با احساسات و عواطف فراگیران هدایت می به وجود می

فرد  برای هر یادگیرنده، شخصی و منحصربهها  دهند. درخور ذکر است که این کنش و واکنش می

 هستند.

 تجربة عینی

به شما و شاگردانتان این احساس را منتقل  ( تجربة عینی2666و همکاران ) به عقیدة ایجسلستیجن

کنید  این نوع تجربه، شما احساس می لحاظ فیزیکی و روانی در جای دیگری هستید. طیّ کند که به می

  اید که فناوری آن را ایجاد کرده است. تجربة عینی، در تدریس بسیار رخ واقعاً در فضایی قرارگرفته

. یادگیرندگان برخط نیز حتی اگر کیلومترها از هم دور باشند، حس حضور فیزیکی و ذهنی با دهد می

، یادگیرندگان در بازخوردهای ترم پایاناند. در  به کردهیکدیگر و در یک مکان را طیّ کالس برخط تجر

اند گویی با دیگر  ترم، بارها احساس کرده اند که طیّ  نهایی، این موضوع را برای دیگران مطرح کرده

اند به یکدیگر  تصور کرده ها آنصورت فیزیکی در یک اتاق حضور دارند.  همکالسان خود همگی به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -subjective experience 

2 -objective experience 

3 -social experience 

4 -environmental experience 
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قدر ازنظر روانی و فیزیکی در تعامالت درسی  شده است. فراگیران ما آن نزدیک هستند و فناوری محو

 با یکدیگر درگیر شده بودند که حس حضور را درک کردند.

 تجربة اجتماعی

ساس شود که یادگیرندگان در محیط برخط، بودن با یکدیگر را اح زمانی حاصل می تجربة اجتماعی

با برقراری ارتباط و تعامل با دیگران و یا با  1کنند و به همدیگر پاسخ دهند. حضور اجتماعی

ا به دست « زندگی دوم»وسیلة آواتارها در برنامة  های کارتونی ا برای مثال، تعامل داشتن به شخصیت

دهند،  ناسند و به سااالت همدیگر پاسخ میش همدیگر را به رسمیت می که یادگیرندگان  آید. زمانی می

شود. اهمیت تعامالت پیوسته و مداوم بسیار زیاد است  هم هویت افراد و هم هویت گروه تصدیق می

 (.2664، 2کند )هارگریوز کردن را ممکن و میسر می و احساس درک

 تجربة محیطی

داد و درنهایت تعامل با  (، فراهم کردن درون1112، 3یجاد تغییر )شریدانتوانایی دسترسی آسان و ا

و آموزشی  ، هر دو جنبة فیزیکیمحیط برخط، عناصر مهم حضور هستند. توصیف تجربة محیطی

که یادگیرندگان به فناوری و ابزاری که  شود. جنبة فیزیکی مستلزم آن است تجربة یادگیری را شامل می

 کنند، ازمنظر فنی دسترسی داشته باشند و پشتیبانی شوند. استفاده می

 الگوی اجتماع پرسشگر

را بر مبنای وقوع سه عنصر ضروری برای  4(، الگوی اجتماع پرسشگری2663و همکاران ) گریسون

)مدرس(، بسط  و حضور تدریس ، حضور اجتماعی0، یعنی حضور شناختیادگیری برخطتجربة ی

اند. در این چارچوب حضور یعنی حس بودن در یک مکان و تعلق داشتن به یک گروه به سه  داده

 .شود میم شکل حضورآموزشی، اجتماعی و شناختی تقسی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -social presence 

2 -Hargreaves 

3 -Sheridan 

4 -Community of Inquiry Model 

5 -cognitive presence 
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 مرتبط با تفکر است و توانایی یادگیرندگان برای شروع، اعتبارسنجی معانی  حضور شناختی

 شود. نظر در محیط برخط شامل می وسیلة تعامل و بحث و تبادل را به

 ایفا  الگویی را برای گفتمان انتقادی ه است که نقشکنند )معلم( صدای تسهیل حضور تدریس

و همچنین انتقاد و بازخوردی سازنده را فراهم کند. تجربة آموزشی موفق زمانی  کند می

شود که هماهنگی درونی بین این سه عنصر اصلی و اساسی، یعنی حضور  حاصل می

 و اجتماعی، وجود داشته باشد. تدریس، شناختی

 شامل ارتباطات شخصی و عاطفی در داخل یک گروه است. چنانچه در  تماعیحضور اج

شده باشند، افراد قادر خواهند  آمیزی طراحی طور موفقیت ط، دروس بههای یادگیری برخ محیط

کنند. ممکن است حضور صورت واقعی اظهار  لحاظ اجتماعی و عاطفی خودشان را به بود به

را تسهیل کند؛ زیرا یادگیرندگان برای اینکه بتوانند افکار، عقاید و  اجتماعی، حضور شناختی

احساساتشان را بیان کنند، نخست باید در محیط مجازی و در ارتباط با دیگران احساس راحتی 

 داشته باشند.

از بیشترین توجه در طی تحقیقات برخوردار بوده و ارتباط در بین عناصر سه گانه حضور اجتماعی 

 (.2666گریسون و اربا،) زیادی با پیامدهای یادگیری و رضایت فراگیران دارد

همراه با تکامل نظریه حضور اجتماعی، مطالعاتی به منظور بررسی حضور اجتماعی انجام شد و  

 تأثیرارتباط بین فردی و رضایت دانشجویان  محققان دریافتند که میزان حضور اجتماعی بر یادگیری،

(. به عنوان مثال، حضور اجتماعی ارتباط قوی با نتایج یادگیری دانش آموزان 2661تو،) گذار است

عالوه بر  (.2662؛ یو و همکاران، 2667ویلیامز و همکاران، ؛2667؛ هاوانگ و آربا،2660آربا،) داشت

؛ آربا و بین 2663بینبونان و هیلتز،) یرندگان را افزایش دهدرضایت یادگ تواند میاین حضور اجتماعی 

حضور اجتماعی و احساس اجتماع دانش آموزان  تواند مییادگیری همیارانه  های فعالیت( 2667بانانن،

(. تحقیقات نشان داده است که حضور 2،2662؛ روویا1،2663ریچاردسون و اسون) را افزایش دهد

طور  در تجربیات یادگیری دانشجویان تأثیر مثبت داشته است. به اجتماعی بر روی عوامل مختلف

 ؛3،2616ها )جورج تواند بر تعامل و انگیزه یادگیرندگان در مشارکت خاص حضور اجتماعی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Richardson& Swan 

2 -Rovai 

3 - Jorge 



 

 

 

 

 

 

 

 

 11  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتماعی حضور بر تاکید با حضور حس نظری مبانی

( رضایتمندی از دوره و 3،2660ویور و آلبیون ؛2،2662؛ تو و مکیزاک1،2666مازولینی و مادیسون

اسوین و  ؛2667؛ 7،2663؛ ریچاردسون و اسوین0،2661وب؛ ک4،2668آکیول و گریسون) مدرس

؛ 1،2610؛ جکسیموی و همکاران8،2613هوستیتر و بوش) شده ( و یادگیری واقعی و ادراک6،2660شین

( تأثیر مثبت داشته باشد. درنهایت تحقیقات حضور اجتماعی این مفهوم را تائید 16،2613و ایم کانگ

یادگیرندگان را در تفکر انتقادی و  راه حلی که عنوان یک عی را بهکنند که ما باید تعامالت اجتما می

 (. تحقیق در مورد11،2613گریسون و آکیول) کند پرورش دهیم یادگیری سطح باال درگیر و فعال می

به خاطر  های یادگیری برخط، بلکه بخشی از آن نیز تنها به دلیل افزایش محیط حضور اجتماعی نه

ه در آن میزان حضور اجتماعی در کنار حضور تدریس و شناختی اهمیت اجتماع پرسشگر ک

 یافته است. شود افزایش گیری می اندازه

 مفهوم حضور اجتماعی چیست؟

مخابراتی( تکامل یافت و به ) مفهوم حضور اجتماعی در ابتدا بواسطه استفاده از ارتباطات از راه دور

در تعلیم و تربیت توسعه یافت. طبق گفته  و تکنولوژی برخط cmcتدریج با استفاده گسترده از 

. او استدالل کرد که در یک گیرد مییک پیوستار قرار  ( تعاریف حضور اجتماعی روی2616) 12لونتال

و این  شود میسر پیوستار، حضور اجتماعی به عنوان درک افراد از واقعی بودن یا اینجا بودن تعریف 

را  ها آنیا اینکه دیگران  کنند میفراد خود را در محیط درک تعریف در مورد اینکه آیا ا طبقه بندی از

بر این است که آیا در بین افراد  تمرکز دارد. در یک سر دیگر پیوستار تمرکز تعاریف کنند میدرک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Mazzolini & Maddison 

2 -Tu & McIsaac 

3 -Weaver & Albion 

4 -Akyol & Garrison, 

5 -Cobb 

6 - Richardson & Swan 

7 - Swan & Shih 

8 - Hostetter & Busch 

9 - Joksimovi 

10 - Kang & I 

11-Garrison & Akyol 

12 -Lowenthal 
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که اکثریت تعاریف در وسط پیوستار  کند میادعا  ارتباط مثبت درون فردی و عاطفی وجود دارد. لونتال

 (2616لونتال،) باشد میدر آن حداقل تاکید بر ارتباطات عاطفی و ارتباطات بین فردی که  مانند میباقی 

توانایی فرد برای به نمایش »کند:  گونه تعریف می در مطالعه خود، حضور اجتماعی را این 1کروالد

فردی در  نگذاشتن حسِ بودن خویش در محیطی مجازی و درنتیجه، اعالم اینکه برای تعامالت بی

(. برای اینکه توانایی مذکور در فضایی مجازی، اجتماعی هم باشد از عواملی 2668« )دسترس است

در یک موقعیت مبتنی بر ارتباط تأثیر  ، میزان آگاهی و تمایل افراد برای درگیرشدن2مانند فوریت

دهنده و  فردی است. هرچه میزان تعامل آموزش نپذیرد. فوریت، پایه و اساس ارتباطات بی می

(. 2662، 3یادگیرندگان بیشتر باشد، میزان حضور اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد )تو و مک ایساک

کنندگان در فرایند یادگیری به درگیرشدن در  مفهوم حضور اجتماعی همچنین به معنای تمایل شرکت

شود که به سود همه  شده است. این تمایل با تعامالت هدفمندی برانگیخته می ففضایی ارتباطی تعری

 کننده در فرایند است. افراد شرکت

 شاخص( حضور اجتماعی) ینشانگرهاطبقه بندی و 

 شاخص طبقه

 ابراز احساسات و بیان عواطف عاطفی

 بیان نظرات بدون خطر ارتباطات باز

 تشویق مشارکت منسجم های پاسخ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Kehrwald 

2 -immediacy 

3 -Tu & McIsaac 



 

 

 

 

 

 

 

 

 19  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتماعی حضور بر تاکید با حضور حس نظری مبانی

 .اندعاطفی های پاسخشاخص حضور اجتماعی و نیز اجتماع پژوهشی  های ویژگییکی از بقه عاطفی: ط

 مثال تعریف نشانگرها طبقه

 عاطفی

 بیان عواطف

بیان متداول یا غیر متداول 

عواطف شامل نقطه گذاری 

مکرر، استفاده واضح از 

حرو  بزرگ، استفاده از 

نمادهای نشان دهنده 

 احساسات.

 «بفهمم کی...!!! توانم نمی اصالً »

 «هر کی که اونجاست»

 استفاده از مزاح

دست انداختن، زبان بازی، 

 طعنه طنز، دست کم گرفتن،

 زدن

 «طر  کبکش خروس می خونه»

محصول موز امسال کالگری خوب »

 «به نظر میاید

 خود افشاگری

جزئیات زندگی خارج  ارائه

از کالس یا بیان نقطه 

 ضعف

، این کار را کنم میکار جایی که من »

را  ساالمعنی این »...« دهیم میانجام 

 «فهمم نمی

 

شاخص حضور اجتماعی و نیز اجتماع پژوهشی ارتباط باز  های ویژگییکی دیگر از طبقه ارتباط باز: 

 .است

 مثال تعریف نشانگرها طبقه

 ارتباط باز

ادامه دادن بحث 

 پیشین

پاسخ  های ویژگیاز  استفاده

افزار به جای شروع  مگویی نر

 یک بحث جدید

مثال:  یبرا وابسته به نرم افزار،

یا « موضوع: عطف به»

 «.از ای شاخه»

استفاده از قسمت » مثالً

Branch from  در هنگام

 «ارسال ایمیل

 های پیامنقل قول از 

 دیگران

نرم افزار  های تواناییاستفاده از 

برای نقل کامل پیام دیگران یا 

بخشی از پیام  ندنبریدن و چسبا

 وابسته به نرم افزار، برای مثال،

یا استفاده « مارتا معتقد است:»

 نقلی در متن. های نشانهاز 
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 دیگران

اشاره صریح به 

 دیگران های پیام

اشاره مستقیم به محتوای 

 ارسال شده دیگران های پیام

در پیام خود درباره تمایز مور »

 «میان... صحبت کردید

 ساالپرسیدن 

دانشجویان از دیگر دانشجویان 

یا مسئول جلسه سواالتی را 

 .پرسند می

آیا شخص دیگری استفاده از »

webct  را تجربه نموده

 «است؟

تعریف کردن، تقدیر 

 به عمل آوردن

تعریف از دیگران یا محتوای 

 پیام آنان

تفسیر شما را از آن  واقعاًمن »

 «.نوشته دوست دارم

 بیان موافقت
فقت با دیگران یا بیان موا

 محتوای پیام آنان

. کنم میمن هم همینطور فکر »

 «به هد  زدی واقعاً

 

 های پاسخویژگی دیگر شاخص حضور اجتماعی و نیز اجتماع پژوهشی منسجم:  های پاسخطبقه 

 منسجم است

 مثال تعریف نشانگرها طبقه

یا اشاره  مخاطب قرار دادن دیگران خطابی منسجم کننده

 با نام کوچک ها آنبه 

جان به  کنم میفکر »

نکته جالبی اشاره 

 «کرد

 «جان نظرتو چیست؟»

اشاره به گروه با استفاده 

 از ضمیرهای جمعی

اشاره به گروه با ما، ما را، مان، 

 گروه

کتاب ما اشاره دارد »

فکر کنم از »، «به...

موضوع بحث 

 «.منحر  شدیم

 بیان عواطف جمعی،

 فرستادن درود

کارکرد  کامالًکه  ییها ارتباط

اجتماعی دارد. خیر مقدم یا ختم 

 جلسات

این »« سالم به همه»

این جا »« برای امروز

بهترین آب و هوا را 
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 «داریم



 خاستگاه حضور اجتماعی

روانشناختی اجتماعی ارتباطات بین  های نظریهریشه در  اعتقاد بر این است که نظریه حضور اجتماعی

(. امروز مفهوم حضور اجتماعی 2661؛ تو،1،2661بیوکا و همکاران) مادین داردو تعامل گرایانه ن فردی

مورد بحث قرار گرفته است، اگرچه در اصل ریشه در  ای واسطهبه طور گسترده در زمینه ارتباطات 

به  تواند میاین است که حضور اجتماعی  تر کلیدارد. در حال حاضر یک بحث  ای واسطهتعامالت غیر 

 ( اشاره داشته باشد.1170) ( و مفهوم صمیمیت آرگیل و دینز1178) ت واینر و مهرابیانمفهوم فوری

که منجر به نزدیک شدن  کند می( فوریت را به عنوان رفتارهای ارتباطی تعریف 1178) واینر و مهرابیان

تماس غیرکالمی مانند حاالت صورت،  های نشانهکه  کند می. او پیشنهاد شود میتعامالت غیر کالمی 

( اظهار کردند که 1170) منجر به تعامالت فوری شود. آرگیل و دین تواند میچشمی و حرکات بدن 

موضوعات مکالمه ) موضوعات صمیمی نزدیکی فیزیکی، یک تماس چشمی مشترک، صمیمیت

اگر  ها آن. به گفته کنند میتعادل را برای صمیمیت ایجاد  ها مالفهشخصی( و خوشرو بودن است؛ این 

جز صمیمیت تغییر کند، یک یا چند جز دیگر تغییرات جبرانی را برای حفظ وضعیت تعادل ایجاد  هر

 ها آن، تماس چشمی گیرند می. به عنوان مثال زمانی که دو نفر بسیار نزدیک به یکدیگر قرار کند می

 ممکن است کاهش یابد. حضور اجتماعی اگر چه از مفاهیم فوریت و صمیمیت نشات گرفته است،

؛ 2663؛ ریچاردسون و سوان،1110؛ گان اواردنا،2663بیوکا و همکاران،) محققان در این زمینه اخیراً

برای اولین بار معتقدند که مفهوم حضور اجتماعی  (2662؛ تو،1118؛ تامیلین،2661رورک و همکاران،

وسیله  که به کل مطرح کردند که وجود افراد هنگامیبه این ش 1167در سال  2شورت، ویلیامز و کریستی

شود و بااحساس بودن افراد در کنار  در نظر گرفته می« واقعی»کنند، وجودی  ها ارتباط برقرار می رسانه

 (.2661، 3و همکاران یکدیگر مرتبط است )بیوکا
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1 -Biocca 

2 -Short, Williams, and Christie 

3 -Biocca 
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 ماعیاز مطالعات انجام شده در رابطه با احساس حضور اجت ای خالصه

ف
ردی

 

 نتایج موضوع پژوهشگر

1 

تو و 

 1ایزاک

(2662) 

بررسی ادراک دانشجویان از 

حضور اجتماعی و حریم 

 خصوصی

پنج عامل بافت  ماثراز بررسی تحلیل عوامل 

اجتماعی، ارتباطات مجازی، تعاملی بودن، حریم 

 خصوصی و احساس حریم شناسایی گردید.

ضور نتایج نشان داد که سطح باالی ح نیهمچن

 یول مثبتی بر تعامل مجازی دارد، تأثیراجتماعی 

فراوانی مشارکت به معنی حضور اجتماعی باال 

 نیست.

 

 

 

 

 

 

 

2 

)2پیکینو

2662) 

آزمون و سنجش عملکرد در 

مجازی و رابطه آن با  های دوره

تعامل، حضور اجتماعی و ادراک 

 دانشجویان

به طور کلی بین تعامل، حضور اجتماعی و کمیت و 

فیت یادگیری دانشجویان ارتباط مثبت معنی داری کی

وجود دارد، اما بین تعامل و نیز حضور اجتماعی با 

نمره دانشجویان در امتحان رابطه معنی داری وجود 

که عملکرد دانشجویانی که  ای گونهنداشته است؛ به 

تعامل و حضور اجتماعی کمی داشتند، در امتحان 

حضور اجتماعی  امل وبرابر با دانشجویانی بود که تع

زیادی داشتند. با وجود این بین میزان تعامل و نیز 

حضور اجتماعی دانشجویان با عملکرد آنان در 

رابطه مثبت معنی  شان کالسیانجام تکالیف کتبی 

 داری وجود داشته است.

 

 

 

 

ریچارد

سون و 

 3کارن

نقش حضور اجتماعی در محیط 

با یادگیری برخط و ارتباط آن 

درک دانشجویان، یادگیری و 

درصد  16نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که 

درس  های کالسدانشجویان از کیفیت یادگیری در 

مجازی رضایت داشتند و بین رضایت دانشجویان و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Tu& Issac 

2 -Picciano 

3 -Richardson& Karen 
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3 

سطح تعامل با استاد رابطه وجود دارد. عالوه بر این  رضایتمندی آنان از دوره (2663)

استاد و دانشجو با رضایت دانشجویان و تعامل بین 

میزان موفقیت دانشجویان در ارتباط است. بنابراین 

تعامل بین استاد و دانشجو اهمیت زیادی در 

 یادگیری دانشجو دارد.

 

 

 

 

 

4 

آراگون 

(2663) 

بررسی راهبردی برای ایجاد 

 حضور اجتماعی در محیط مجازی

نتایج پژوهش نشان داده که برای ایجاد حضور 

حیط وابسته به فناوری تالش اجتماعی در یک م

از شیوه  تر سختشده است، که بدون شک این امر 

 ی عامدانهو به تالش آگاهانه و  گیرد میسنتی انجام 

طراحان دوره، معلمان و شرکت کنندگان نیاز دارد. 

شده ساده و حاصل تجربه  ارائهراهبردهای 

پژوهشگر در محیط کار بوده است. در انتها طراحان 

و شرکت کنندگان به یکی کردن و  انیبمر دوره،

ترکیب راهبردهایی که برای محیط اطرافشان مناسب 

 .شوند میاست، تشویق 

0 
والکر 

(2666) 

تعامل  چگونه بستن فاصله:

اجتماعی، حضور، حضور 

اجتماعی و احساس اجتماع بر 

روی تجربه یادگیری دانشجو در 

 تأثیرمجازی برخط  های محیط

 ؟گذارد می

چندکاربره شی مدار  های محیطشان داده که نتایج ن

در ساختن اجتماع جلوه بیشتری نسبت به تابلوی 

، گیرد میصورت  تر سریعسفید دارد، زیرا تغییرات 

 همزمان است و قابلیت نمایش اسالیدها را دارد.

 

7 

آکیول و 

 سونیگر

(2668) 

توسعه اجتماع پرسشگر در طی 

درک پیشرفت و  یک دوره برخط:

حضور اجتماعی، شناختی و  تداوم

 تدریس.

هد  این مطالعه بررسی پویای تجارب آموزشی 

 .باشد میبرخط از طریق چارچوب اجتماع پرسشگر 

و  و تحلیل متون ارسال شده مباحث برخط هیتجز

بررسی اجتماع پرسشگر به منظور درک پیشرفت و 

 ادغام هریک از انواع حضور در اجتماع پرسشگر

نشان داد که تغییرات  جینتا ر گرفت.مورد استفاده قرا
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قابل توجهی در طبقات حضور تدریس و اجتماعی 

وجود دارد. عالوه بر این نتایج نشان داد ارتباط 

تدریس و  حضور معناداری بین حضورشناختی،

و یادگیری ادراک شده و  حضور اجتماعی

 .از دوره وجود دارد رضایتمندی

 

6 
بنگرت 

(2668) 

و حضور  تأثیرحضوراجتماعی

تدریس در کیفیت تحقیقات 

 انتقادی آنالین

این مطالعه با استفاده از نسخه گریسون، اندرسون و 

از مدل عملی تحقیقاتی دیوئی  (2666آرچر )

( تأثیر حضور اجتماعی و حضور تدریس در 1133)

کیفیت تحقیقات انتقادی تجربه شده توسط دانش 

ست. دانش آموزان آنالین را مورد بررسی قرار داده ا

آمار آموزشی در  ی دورهنفر( در یک  33آموزان )

سطح تحصیالت تکمیلی به طور تصادفی در گروه 

کنترل، گروه حضور اجتماعی، و گروه حضور 

اجتماعی همراه با حضور تدریس قرار گرفتند. نتایج 

نشان داد که حضور اجتماعی همراه با حضور 

 تدریس واکنشهای ماثرتری در باالترین سطح

حضور شناختی نسبت به گروههای کنترل و گروه 

 اجتماعی دارند.

 

8 
)1کر

2616) 

بررسی حضور اجتماعی در 

 اجتماعات یادگیری برخط

نتایج نشان داده است که مشکالتی مانند ارتباطات 

، با عدم حضور اجتماعی ها تفاهمضعیف و سوء 

 مرتبط بوده است.

 

 

1 

ماوروید

و  2یس

همکاران 

پذیرش فناوری و حضور  بررسی

اجتماعی در آموزش از راه دور 

 مطالعه موردی

حضور اجتماعی، برای توسعه یک محیط مناسب 

آموزشی و برای افزایش رضایت دانشجویان از 

جلسه کنفرانس، بسیار مهم و با اهمیت در نظر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Kear 

2 -Mavroidis 
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 گرفته شده است. (2613)

 

 

 

 

 

16 

)1الولمی

2614) 

حضور تدریس، حضور اجتماعی 

ختی به عنوان پیش و حضور شنا

بینی کننده رضایت دانشجویان در 

یک برنامه برخط در دانشگاه 

 سعودی

این مطالعه نشان داد که هر سه نوع حضور  های یافته

شناختی؛ اجتماعی و تدریس در پیش بینی کننده 

حضور  رضایت تحصیلی دانشجویان بودند ولی

شناختی بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت 

با توجه به اهمیت این سه  لذا داشت. دانشجویان

که بهبود این عوامل در  شود مینوع حضور توصیه 

 برخط مورد توجه قرار گیرد های دوره

 

 

 

 

 

11 

 هورزوم

(2610) 

تعامل، ساختار، حضوراجتماعی و 

 رضایتمندی در یادگیری بر خط

نتایج این مطالعه نشان داد که بین ساختار دوره و 

ف شده توسط مور در نظریه ابعاد تعاملی تعری

حضور  ثانیاًرابطه منفی وجود دارد.  ای فاصله

اجتماعی دانشجویان برخط با تعامل رابطه مثبت و با 

ساختار دوره ارتباط منفی دارد.. عالوه بر این 

رضایت از یادگیری بر خط با حضور اجتماعی 

رابطه مثبت دارد و دانش آموزان زمانی که حضور 

گیری بر خط باالست بیشتر راضی اجتماعی در یاد

 هستند.

 

12 

فرنجی و 

مالک 

(2616) 

متفاوت بودن در یادگیری ) یخبرگ

آنالین( در یادگیری برخط: 

بررسی حضور اجتماعی، هویت و 

 حس اجتماع

 

پرورش حس اجتماع در میان یادگیرندگان در 

آنالین هد  بسیاری از مربیان است، زیرا  های دوره

از تجربیات یادگیری دانش  این امر در حمایت

باالی ترک  آموزان ضروری است. با این حال، میزان

که در  دهد میتحصیل در یادگیری آنالین نشان 

یادگیرندگان احساس جدا شدن از دوره ایجاد شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Alaulamie, L. A 
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است، احساسی که به جدایی فیزیکی از دیگر 

 های مصاحبه. از طریق شود مییادگیرندگان و مربی 

ما بررسی کردیم که چگونه شش نیمه ساختاری، 

مختلف در  ماسساتدانشجوی ارشد که از 

مختلف اینترنتی ثبت نام کرده بودند، در  های دوره

یادگیری آنالین متفاوت بودند. کد گزاری آزاد و 

سه دسته دیگر از  ها مصاحبهمتمرکز اطالعات 

، علمی و قومی( را مشخص ای حرفه) ها موقعیت

ام یادگیری آنالین به کرد که هرکدام در هنگ

 .کنند میاحساس جدا شدن و انزوا کمک 

 

13 

والنس و 

 همکاران

(2616) 

حضور اجتماعی و پاسخ به 

اجتماعی توسط  های محرک

نوجوانان مبتال به اختالل طیف 

اتیسم در محیط واقعیت مجازی 

 .مشارکتی

( برای CVEsمجازی مشارکتی ) های محیط

راد مبتال به اختالل حمایت از تعامالت اجتماعی اف

( وجود دارد، اما در مورد مطلوب ASDاوتیسم )

 ها محیطبودن حس حضور شرکت کنندگان در این 

برای ارزیابی  ها محیطو یا نحوه استفاده از این 

اطالعاتی در دسترس نیست. روش.  ها مهارت

کودک  16و  ASDرفتارهای ده کودک مبتال به 

آنها  های حالتو ساله(  17-12عادی در حال رشد )

. بین دو گروه ها یافتهدر محیط مجازی محاسبه شد. 

از لحاظ حضور تفاوت وجود دارد. گروه مبتال به 

اوتیسم نسبت به گروه دیگر کمتر به نکات منفی 

حساس بودند و در تشخیص عبارات ثابت تواناتر 

 حضور گری گزارش –بودند. نتیجه گیری. خود 

 و است مطلوب وظایف انواع ارزیابی برای

 برای را بیشتری های زمینه است ممکن تکنولوژی

اجتماعی  های صالحیتایت از حم و شناسایی

 شرکت کنندگان مبتال به اوتیسم ایجاد کند.
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14 

و  1جنیفر

 همکاران

(2616) 

حضور اجتماعی در ارتباط با 

رضایت و یادگیری دانشجویان در 

 محیط برخط: فراتحلیل

ایی درک دیگران در محیط حضور اجتماعی، توان

انگیزه و مشارکت یادگیرندگان،  یاثربخش برخط،

یادگیری واقعی و درک شده، رضایت از دوره و 

را نشان داده است. این فراتحیل این امکان را  مربیان

داد تا به متغیرهای مطالعات اولیه نگاهی بیاندازیم و 

مثل رضایت و یادگیری )الگوی نتایج یادگیرندگان 

اک شده( را در ارتباط با حضور اجتماعی از ادر

میان مطالعات مشخص  های تفاوتطریق بررسی 

و  کنیم. نتایج نشان داد که بین حضور اجتماعی

رضایتمندی و حضور اجتماعی و یادگیری ارتباط 

مثبت و معناداری وجود دارد. و دریافتند که قدرت 

ارتباط بین حضور اجتماعی و رضایتمندی به طور 

دیسییلین و مقیاس  یفضا طول دوره، سط توسطمتو

مورد استفاده برای اندازه گیری حضور اجتماعی 

ارتباط بین حضور اجتماعی و  -2است تعدیل شده 

یادگیری توسط طول دوره، فضای دیسییلین و 

 مخاطبان هد  دوره تعدیل شد.

 

 نظری حضور اجتماعی های بخش

 صمیمیت

با دیگران در ارتباط است. این  کند میست که فرد در اثر آن حس صمیمیت، احساس ارتباط نزدیکی ا

 شود میفیزیکی، موضوعات خودمانی و مقداری لبخند ایجاد  مجاورت عمل مشترک از تماس چشمی،

، تغییر در لحن ها انجمن(. مطالعات دیگر نیز گرایش فیزیکی، ارتباط نزدیک، 1170، 2)آرگیل و دین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Jennifer 

2 -Argyle& Dean 
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، 1)تاردی کنند میسطح باالیی از صمیمیت معرفی  های شاخصان و گفت را به عنو صدا و گپ

اشارات غیرکالمی در  ترین مهم(. در بین همه رفتارهای مولد صمیمیت، ارتباط چشمی، 1188

از گفتگو، ماهیت موضوع و روابط بین  ای نکته ی دربارهارتباطات میان فردی است؛ زیرا اطالعاتی را 

چشمی با تقویت روابط ومجاورت فیزیکی صمیمیت را در پی دارد  . تماسدهد میدو نفر را نشان 

که سطح باالی صمیمیت؛ آشنایی، خود  دهند می( نشان 1170) یند(. آرگیل و 1170)آرگیل و دین، 

بنابراین، هیت و ؛ کند میدر حالی که سطح پایین آنها را تضعیف  کند میافشاگری و اعتماد را تقویت 

خود از سوی دیگری و عمق وابستگی بین طرفین ارتباط  تأییدا به عنوان ( صمیمیت ر1112) 2برین

که روابط صمیمی به جای رقابت و خصومت، همکاری دوستانه  دهند میآنها نشان  کنند میتوصیف 

. درجه صمیمیت در روابط بین فردی متفاوت است. مدل تعادل صمیمیت از آرگیل و کند میایجاد 

که چگونه افراد در ارتباط چهره به چهره صمیمیت بیشتری دارند. برای  کند می( توصیف 1170) یند

، ممکن است تمایل به از بین رفتن گیرد میمثال، زمانی که یک موضوع ناراحت کننده مورد بحث قرار 

تماس چشمی ایجاد شود، فاصله فیزیکی افزایش یابد و تغییرات رفتاری دیگر نیز برای تنظیم میزان 

ح مطلوب ایجاد شود. موضوع بحث اگر آشنا و راحت باشد، به احتمال زیاد صمیمیت سط صمیمیت تا

که صمیمیت باعث تعامل برای شروع و ادامه  اند داده( نشان 1170) یند. آرگیل و کند میبیشتری ایجاد 

ت که برای ایجاد ارتباط نیاز به میزان مشخصی از صمیمی کند می( ادعا 1188) 3. تاردیشود میفعالیت 

وجود دارد. یک رابطه مثبت بین احساس صمیمیت و گرایش به خود گشودگی، درک حالت طر  

 تقریباً (. در محیط آموزش از راه دور، 1188مقابل و همچنین پاسخ به آن وجود دارد )شاور و ریز، 

. شورت و شوند میغیر کالمی وجود ندارند و این منجر به از بین رفتن صمیمیت  های نشانهتمام 

که حضور اجتماعی وابسته به سطح صمیمیت رسانه ارتباطی است. به  اند داده( نشان 1167همکاران )

که در ارتباطات تلویزیونی به جای ارتباط صوتی صر  صمیمیت  کنند میادعا  ها آنعنوان مثال، 

 حضور .کند میبصری ایجاد ارتباط  های نشانهمختلف و  های کانالبیشتری وجود دارد زیرا تلویزیون با 

(. شورت و 1167شورت و همکاران،) کند میاجتماعی یکی از عواملی است که به صمیمیت کمک 

که فاقد اشارات غیرکالمی هستند در مقایسه با ارتباطات  ارتباطی های رسانههمکاران دریافتند که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Tardy 

2 -Heath & Bryant 

3 -Tardy 
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 1یسلرچهره به چهره به شدت دارای حضور اجتماعی کمتری هستند. به همین شکل، اسیرول و ک

که تفاوت اصلی ارتباطات کامییوتری و ارتباط چهره به چهره در عدم وجود یا  کنند می( بیان 1187)

که  دهد مینشان  ای رسانهمختلف اجتماعی است. عالوه بر این، نظریه غنای  های نشانهحضور 

؛ 1184، 2گلمختلف آنها متفاوت است )دافت و لین های قابلیتبه دلیل  ها رسانهارتباطات در همه 

( معتقدند شرکت کنندگان در برخی از شرایط 1167و همکاران ) (. شورت1186و همکاران،  3تروینو

با عبارات کالمی  تواند مینیازمند تغییر و بهبود رفتارهای خود هستند. به عنوان مثال، چرخاندن سر 

افزودن عناصر عاطفی و سایر نمادهای نمادین برای  ها شکلکجایگزین شود.  «من موافقم»مانند 

 بسیار مفید باشند. توانند میارتباطات کامییوتری 

 فوریت

( بیان شده است تا فاصله روانی در جریان 1178فوریت یک سازه است که توسط وینر و مهرابیان ) 

بین افراد را اندازه گیری کند. این ارتباط به نزدیک بودن احساس یکی با دیگری مربوط  ارتباط

در حالی که  گیرند میطور کلی رفتارهای فوری، برقرار کردن ارتباط )و نزدیکی( را در نظر  . بهشود می

(. با توجه به نظر 1161رفتارهای غیر فوری ارتباط برقرار کردن )و فاصله( را مد نظر دارند )محرابیان، 

تفسیر کرد:  «جتنابا -رویکرد »به عنوان یک اصل  توان می(، الگوهای رفتاری انسان را 1161مهرابیان )

و از آنچه که دوست ندارند اجتناب  شوند میمردم به افراد و چیزهایی که دوستشان دارند نزدیک 

 .کنند می

( رفتارهای فوری را به طور خاص در زمینه آموزش بررسی کرد او 1161) 4. آندرسنمعلم فوری

آموزان نشان داد. مطالعات زیر  ارتباط معنی داری بین رفتار غیررسمی معلم و یادگیری عاطفی دانش

تا  شود میکه باعث  کند میکه در یک محیط آموزشی انجام شده است، انواع رفتارهای معلم را تشریح 

از رفتارهای  هایی نمونه. شود میاحساس فوری مشخص شود که به نوبه خود منجر به تعامل عاطفی 

و صدا زدن  ، شامل ستایش دانشجویانشود میکالمی که توسط معلمان کالس درس استفاده  ای کرانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Sproull& Kiesler 

2 -Daft & Lengel 

3 -Trevino 

4 -Andersen 
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شخصی / تجربیات، ارائه  های نمونه(، اشاره به 1186، 1دانش آموزان به نام آنها )والکر و هک من

از رفتارهایی که به وسیله  هایی نمونه (.1116، 2گورهام و زاکاهیاست )و استفاده از طنز  بازخورد

، لبخند زدن و حفظ تماس چشم هنگام صحبت با ندگیر میمعلمان کالس درس مورد استفاده قرار 

(، استفاده از بیان صوتی، خندان بودن در کالس، موقعیت بدنی 1116هک من و واکر، )دانش آموزان 

شانه دانش آموزان در کالس و حرکت در کالس است  آرام و جهت گیری مستقیم بدن، دست زدن به

، مانند افزایش صدا در حالت دهند مییحی را کاهش (. بعضی از رفتارها نیز حس تلو1188)گورهام، 

 (.1167خشم یا یأس )شورت و همکاران، 

که فوریت عامل تأثیرگذار در حضور اجتماعی باشد  شود می. پیشنهاد فوریت و حضور اجتماعی 

(. شورت و 1111؛ والکر وهاکمن، 1116؛ هاک من و والکر، 1178؛ گورهام، 1116)کریستوفل، 

 های رسانهکه حضور اجتماعی و فوریت ممکن است در استفاده از  دهد می( نشان 1167همکاران )

در همان رسانه با توجه به کاربردهای آن در زمینه ارتباطات  تواند میمختلف متفاوت باشد. فوریت 

مختلف متفاوت باشد. با این حال، حضور اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، در یک محیط 

( ادعا کرده است، زبان نقش مهمی در انتقال سریع 1181) یانرابهم. همانطور که ماند میخاص باقی 

آموزش از راه دور که اکثر ارتباطات به متن نوشتاری متکی هستند،  های زمینه. در کند می)افراد( بازی 

اما ؛ هدقرار د تأثیرروابط بین فردی و ارتباطات میانجی را تحت  تواند میرفتارهای فوری کالمی 

و برخی محققان معتقدند که شرکت کنندگان باید رفتارهای  فوریت برای انتقال بسیار مشکل است

و اندرسون،  زبانی و متنی خود را برای فرمت جدید روابط اجتماعی تنظیم کنند )گاناواردنا، لوی

 (.1112؛ والتر، 1118

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Walker& Hackman 

2 -Gorham & Zakahi 
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 تعامل

است که در  ای اندازهباطی است. نشان دهنده ( ویژگی متغیر یک موقعیت ارت1188، 1تعامل )رافیلی 

تعامل  (. تعریف،1188قبلی است )رافیلی،  های انتقالاز ارتباطات، انتقال بعدی وابسته به  ای مجموعه

و بنابراین تعامل یک پارامتر از یک موقعیت ارتباطی است، نه یک  دهد میرا به صورت ذهنی نشان 

 ترین پایین(. 1188موقعیت در سه سطح وجود دارد )رافائلی، رسانه. عالوه بر این، تعامل در یک 

 تواند میکه  دهد میسطح، ارتباطات دو طرفه است. این به سادگی جریان اطالعات دو طرفه را ارائه 

غیر تعاملی باشد. باالترین سطح، تعامل کامل )پاسخگویی( است. حالت کامل تعاملی مستلزم نقش 

تبادل واقعی »( تعامل را به عنوان 1116(. وگنر )1188رافیلی، است )یرنده دائمی جابجایی فرستنده و گ

و او تعامل را به عنوان یک  (11)ص  کند میتوصیف  «صوتی، تصویری، متن و اطالعات گرافیکی

و  آموزدر میان دانش آموزان، بین دانش  تواند می. تبادل اطالعات بیند میویژگی از سیستم فناوری 

( اتفاق بیافتد. 1116بین انسان و تکنولوژی مورد استفاده برای ارائه آموزش )واگنر،  و همچنین مدرس

جابجایی است.  شود می، اصطالح که اغلب استفاده داند می( تعامل را از کنش متفاوت 1114واگنر )

یک  های ویژگی، در حالی که کنش نشان دهنده دهد میقرار  تأثیرتعامل رفتارها / وقایع را تحت 

آنجایی که فرایند ارتباط به طور  از ارتباط برقرار کرد. توان مییستم ارتباطی است که از طریق آن س

بر فرد دیگری  تواند میکه از طریق آن یک ارتباط دهنده  شود میشناخته  «ها نشانه»کلی به عنوان مبادله 

 ها نشانهین است که آیا این که یک مسئله مهم ا کنند می( اشاره 1167همکاران )بگذارد. شورت و  تأثیر

که یک  هایی نشانه) «ها نشانهعوامل » ها آنیا خیر.  گیرد میتوسط ارتباط دهنده دیگر مورد استفاده قرار 

که گیرنده باید پاسخ دهند( جدا  هایی نشانه) «ارتباطی های نشانه»( را از دهند میفرستنده را نشان 

که برخی از اطالعات از فرستنده دریافت شده است،  کنند می. نشانگرهای نشانه تنها تضمین کنند می

 های خصیصه( تعامل را به عنوان 1167بنابراین، شورت و همکاران. )؛ ارزش ارتباطی ندارد لزوماًاما 

ارتباطی است. برای تحقق بخشیدن به تعامل در  های نشانهکه قادر به انتقال  کند میتعریف  ای رسانه

( تلقی کند. حضور اجتماعی 1188)رافائلی،  «افراد واقعی»را  ای رسانه های کانالد ارتباطات میانجی، بای

)شورت و همکاران،  کند میوابسته به درجه ارتباطی است که یک فرد واقعی از طریق رسانه درک 

. شود می، اجتماعی بودن و آشنایی جلوه گر ای رسانه(. حضور اجتماعی به عنوان حساسیت 1167

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -Rafaeli 
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بر ارتباطات اثر  ها رسانهواقعی و یا درک کاربران از  های رسانه های ویژگیکه آیا مشخص نیست 

که حضور اجتماعی،  کند می( استدالل 1116، 1188بنابراین، رافیلی )؛ (1112یا خیر )والتر،  گذارد می

 «لتعام»(، در حالی که 1167است )اندازه گیری ذهنی از حضور دیگران در دیدگاه شورت و همکاران 

که شرکت  دهد میحضور اجتماعی تنها زمانی رخ  شود میکیفیت واقعی یک زمینه ارتباطی است. گفته 

)رافیلی  دهد میکنندگان در حالت تعاملی کامل درگیر شوند که در آن یک مبادله متقابل اطالعات رخ 

شکا  یک ( تعامل را از حضور اجتماعی به عنوان 1110واردنا )(. به همین ترتیب، گان 1188

(، 1188. در حالی که تعامل کیفیت یک امتداد یا یک ارتباط است )رافیلی، داند میمتفاوت  ای مرحله

این احتمال وجود دارد که توسط فرد یا برخی از اقدامات تعامل ایجاد شود و از این رو تحقق حضور 

رسانی و آگاهی از تعامل  که حضور اجتماعی نیازمند اطالع کند می. او ادعا شود میاجتماعی پدیدار 

 است.

 نتیجه گیری

در نیم قرن گذشته شاهد رشد چشمگیر اینترنت به دلیل تعاملی بودن، نمایش دیداری و انعطا  

(. اینترنت به سرعت هم از نظر محتوا و هم تعداد کاربران دقیقه به دقیقه 2667 )مادن، ایم بودهپذیری 

یادگیری برخط زیادی رواج  های محیطکه  ای گونه. به (2666 کینگ و همکاران،) در حال رشد است

و  باشند میآموزشی سنتی  های محیطاز  تر راحتو  تر صرفهیافته است. یادگیری برخط مقرون به 

 نیازهایزیادی که متناسب با  های دورهمختلف  های زمینهجهت ادامه تحصیل یادگیرندگان در 

(. با این وجود فقدان حضور فیزیکی و ارتباط 2661 اران،)هوگن و همک دهد می ارائهدانشجویان است 

نامناسب بین مربیان و دانش آموزان در یادگیری برخط منجر به یاس و ناامیدی دانشجویان، نارضایتی، 

برخط  های دوره(. لذا 2667 ریو و کرایم،) شود میبر خط  های دورهکاهش مشارکت و حتی کاهش 

بخشی از  ه حس حضور را در دانشجویان ایجاد نماید. احساس حضورطراحی شوند ک ای گونهباید به 

شود. مفهوم حضور نسبی است و  فرایندی روانی و عاطفی است؛ بنابراین حالتی ذهنی محسوب می

برای فراگیران مبتدی، قبل از شروع دورة برخط باید به آن پرداخته شود. ابعاد حضور برای مدرسان 

شدن برای  های ضمن خدمت باید گنجانده شود و هنگام آماده در آموزش به در فضای مجازیتجر بی

طراحی اولین دورة تدریس برخط الزم است تا به آنها آموزش داده شود. طراحی یک دورة برخط که 

سنتی به محیط برخط است  کند، امری فراتر از انتقال صر  آموزش حضوری حس حضور را ایجاد می
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ای  گونه های درسی نیز به که دروس باید مجدداً بررسی و در آن تأمل شود و مواد و فعالیت ای گونهبه 

بنابراین به عنوان یکی از عناصر ضروری در  بیانجامند؛ اقتباس شوند که به ایجاد حس حضور

 عی باید در ارتباط با اثربخشی آموزش برخط مورد مطالعه قرار گیردبرخط، حضور اجتما های محیط

حضور اجتماعی یک ساختارپیچیده  برخط تعبیه شود. های آموزش( و در بافت و زمینه 2661تو،)

اجتماعی و روانشناختی است. توسعه مطالعات پژوهشی حضور اجتماعی به چارچوب نظری 

معتبر و قابل اعتماد بستگی دارد. درست همانطور  های گیریه پژوهشگران از مفهوم آن و همچنین انداز

که بحث درباره تعریف رشته طراحی آموزشی، تکنولوژی یا تکنولوژی آموزشی هرگز متوقف 

 ها فناوری(؛ مفهوم حضور اجتماعی نیز همراه با توسعه پژوهش و 2616لونتال و ویلسون، ) شود نمی

 های محیطست آوردن سطح مطلوب حضور اجتماعی در در حال توسعه است بنابراین برای بد

یادگیری برخط باید تحقیقات بیشتری انجام شود و در عین حال راهبردهای آموزشی باید برای هدایت 

با نتایج بهتر و رضایت بیشتر دانش آموزان  برخط های دورهطراحان و مربیان برخط جهت تسهیل 

 مورد بررسی قرار گیرد.
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