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  مقدمه
امروزه آموزش برخط يکی از فراگیرترين شیوه های تدريس است. 
مجموعة  شامل  غیرحضوری،  يا  حضوری  خواه  يادگیری  محیط 
پیچیده ای از عوامل است که بر رضايت يادگیرنده، يادگیری و پیشرفت 
يادگیری  آن  در  که  روانی  جو  و  فیزيکی  فضای  تأثیر می گذارند. 
اتفاق می افتد، همچنین، جنبه های اجتماعی فعالیت های آموزشی، 
)راب و همكاران،  بازی می کنند  نقش مهمی  يادگیری موفق  در 
2015(. يادگیری برخط اثرات فاصلة جغرافیايی، زمانی و روانی را 
بین يادگیرندگان و مدرسان بیش  از پیش مشخص ساخته است. 
حضور اجتماعی اين اثرات را در رابطه  با کیفیت يادگیری و ارتباطات 
برخط بررسی مي كند. حضور اجتماعی به عنوان کلید اصلی سطح 
مشارکت و موفقیت يادگیرنده در دوره های برخط شناخته شده است 

)كوب، 2009(.

اشاره
برخط،  آموزش  دوره های  از  استفاده  روزافزون  گسترش  با 
چالش ها و مشکالت آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر یادگیری در محیط 
یادگیری برخط، ادراک یادگیرنده از احساس واقعی بودن محیط 
بهبود  و  افزایش  برخط  دوره های  نگرانی های  از  یکی  است. 
حس حضور اجتماعی است. صمیمیت، بی واسطگی و تعامل از 
مهم ترین شاخصه های حضور اجتماعی هستند. در این مطالعه، 
در  آن  ارتقاي  راهکارهای  و  اجتماعی  حضور  حس  چیستی 

دوره های آموزشی مرور و بررسي خواهد شد.

کلیدواژه ها: حس حضور اجتماعی، دورة آموزشی، تعامل

سارا بنی عامریان
کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی 

شهرستان  سنقر کلیائی
صالح اسمعیلی

دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی

فايل ارايه نويسنده 
را ببینید
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  حضور اجتماعی
نظريه های  در  اجتماعی  حضور  نظرية  که  است  اين  بر  اعتقاد 
روان شناختی اجتماعی ارتباطات بین فردی و تعامل گرايانة نمادين 
ريشه دارد )هلمز و ديگران، 2020(. ُشرت و همکاران )1976( اولین 
افرادی بودند که مفهوم حضور اجتماعی را معرفی کردند. آنان حضور 
اجتماعی را به عنوان »درجة اهمیت شخص ديگر در تعامل و اهمیت 
منتج از روابط بین فردی« تعريف کردند. با اين تعريف، ابتدا فرض 
می شد حضور اجتماعی خود نگرشي از رسانه باشد و بنابراين حضور 
فناوری نامیده می شد )الدحالي، 2020(. محققان ديگر )جان واردن و 
زيتل، 1997( با ُشرت و همکاران موافق اند که کیفیت رسانه ممکن 
است بر درجة حضور اجتماعی تأثیری داشته باشد، اما اين را به معنای 
درجه ای دانسته اند که افراد يکديگر را به صورت »واقعی« در زمینة 

ارتباط با واسطه شان درک می کنند.

  مؤلفه های حضور اجتماعی
مفاهیم تعامل، صمیمیت و بی واسطگی، رابطه ای 
را  نظريه ای  و  دارند  اجتماعی  حضور  با  دوطرفه 
تشکیل می دهند که شامل حضور اجتماعی است. 

درصورتی که درجة بااليی از حضور اجتماعی وجود 
داشته باشد، درجات بااليی از صمیمیت، بی واسطگی 

و تعامل نیز وجود دارند. حضور اجتماعی به درجة صمیمیت 
تعامل  کیفیت  به  مفهوم  دو  اين  و  است  وابسته  واسطگی  بی  و 
مشروط هستند. به همین ترتیب، سطح صمیمیت وابسته است به 
سطح بی واسطگی و درجة حضور اجتماعی وابسته است به  تمامی 
اين متغیرها )بايلنسون و ولچ، 2018(. نظرية تعادل بیان می کند، 
مردم برای رسیدن به آنچه آن ها احساس می کنند از محیط آموزشی 
غايب است، از ابزارهای ديگری استفاده خواهند کرد. برای مثال، 
در محیط های مبتنی بر متن، توانايی به کار  بردن شکلک ها و زبان 
غیرلفظی، مانند ترکیبی از نشانه گذاری برای انتقال يک لبخند، در 
نشان  دادن احساسات هنگام برقراری ارتباط در محیط يادگیری 

برخط بسیار مهم می شود )كريم، 2016(.

  راهکارهای افزایش حس حضور
1. يادگیرنده را تشويق کنید احساسات، تجربه ها، مثال ها و ايده های 
خود را بیان کند. يادگیرنده وقتی در مورد موقعیت های خود و چگونگی 
کنارآمدن با آن ها صحبت می کند، احساس راحتی بیشتری می کند و 

احساسات خود را بیشتر بروز مي  دهد.
2. ارائة بازخوردهای ديداری. بازخورد ديداری مربیان را قادر می سازد 
در ايجاد حضور اجتماعی در يادگیری برخط به صورت اثربخش عمل 
کنند. زيرا در بازخورد ديداری، احساسات راحت تر منتقل مي شوند 
و احساس نزديکی با يادگیرنده ايجاد می شود. در مکالمه، برخالف 
نوشتن متن، لحن مشخص است. همچنین، يادگیرنده می تواند در 
زمان واقعی سؤاالتی را بپرسد و در فرايند يادگیری درگیر باشد. 
درصورتی که ارتباط هم زمان برای شما ممكن نیست، به يادگیرندگان 

اجازه دهید در حالت ناهم زمان، با استفاده از فیلم پاسخ دهند.
3. يادگیرندگان دوست دارند در مورد يکديگر اطالعاتی کسب 
کنند تا احساس ارتباط بیشتری داشته باشند. خصوصًا در 
ابتداي دوره توصیه مي شود از اشتراك گذاري تصاوير 
براي ايجاد شناخت از يكديگر با حفظ مالحظات 

حريم خصوصي به عنوان »يخ شكن« استفاده شود.
4. ارائة پیام های محترمانه، مثبت، تشويق کننده، 
به  اجتماعی  حضور  ايجاد  در  مکرر،  و  به موقع 
يادگیرنده کمک می کند. همچنین، تعامالت محبت آمیز، 
احترام متقابل و يافتن معنا را در روابط با يادگیرنده، هم ساالن 

و مربیان ارتقا می دهد.
برای  يادگیرندگان  باشید.  يادگیرنده  نیازهای  پاسخگوی   .5
به هنگام بودن اطالعات و بازخورد ارزش قائل هستند. بازخورد به موقع 

برای يادگیرنده به اين معناست که کار او در اولويت قرار دارد.
6. از کیفیت رسانه اطمینان حاصل کنید. از رسانه های با کیفیت 
باال که ديد بهتری از خصوصیات شخصی مانند فاصلة جسمی، تماس 
چشمی، لبخند  زدن و ساير نشانه های اجتماعی که حضور اجتماعی 
را در تعامالت برخط تقويت می کنند، استفاده کنید. مدرسان بايد به 
شیوه نامه هايی دربارة چگونگی ساخت فیلم های خوب، به ويژه در 
وضوح باال1 اهمیت دهند و عکس و فیلم هايی با کیفیت باال تهیه 

کنند که فضای حضور اجتماعی غنی تری را ايجاد می کنند.
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7. يادگیرنده را تشويق کنید احساسات مثبت و منفی خود را ارزيابی 
ارائة نظرات خوش بینانه در مورد دوره، احساس  کند. براي  مثال، 
صمیمیت در بین يادگیرنده را شکل می دهد. به  اشتراک  گذاشتن 

تجربه در مورد تکالیف و فعالیت های آموزشی اين احساس تعلق 
به گروه را ايجاد و حضور اجتماعی را تسهیل و تقويت 

می کند.

  جمع بندی
حضور اجتماعی بخش مهمی از ارتباط است؛ چه 
در متن جامعه و چه در کالس هاي درس حضوری و 

مجازی. مدرسان حضور را به چند روش آشکار می کنند: 
به صورت حضوری، تلفنی يا از طريق اينترنت. اگرچه در 

طرح ريزی حضور اجتماعی از طريق آموزش برخط محدوديت ها و 
اجبارهايی وجود دارند، اما اين كار می تواند با موفقیت انجام شود. از 
چالش های مهم اين حوزه، کشف روش های افزايش تجربه هاي يادگیری 

بدون حضور فیزيکی يادگیرنده است. با درک آنچه حضور اجتماعی 
در بر دارد و منافعی که به همراه دارد، تسهیل کنندگان و يادگیرندگان 
را  اجتماعی  دهند. حضور  افزايش  را  اثربخش  يادگیری  می توانند 
می توان با توجه  به شاخصه های صمیمیت و بی واسطگی افزايش 
داد. برای افزايش صمیمیت می توان مدت زمان آشنايی 
همچنین،  داد.  افزايش  را  يکديگر  با  يادگیرندگان 
می توان از راهکارهايی برای افزايش همدلی، عالقه 
و اعتماد استفاده کرد. برای افزايش بی واسطگی، 
معلم می تواند از سازوکارهايی استفاده کند. براي 
 مثال استفاده از زبان جمع ما و بازخوردهای فوری. 
با توجه  به اينکه فناوری امكان ارتباط و تعامل در 
محیط های با واسطه را تسهیل می کند، افزايش سطح درجة 
صمیمیت، بی واسطگی و تعامل موجود در اين محیط برای افزايش 

حضور اجتماعی و پروراندن حس جامعة يادگیری مهم است.
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