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 )برنامه شاد و شبکه آموزش( ر آموزش های غیرحضوریبررسی میزان احساس حضور دانش آموزان د

 99-99نیمسال دوم سال تحصیلی 

 0، محمد محمودی بورنگ3، عصمت محمدزاده9، محمدعلی رستمی نژاد1محمد اکبری بورنگ

 7/9/1044پذیرش:                                      91/1/22دریافت:

 چکیده

ر به پژوهش حاضاحساس حضور مولفه ای تاثیر گذار و تعیین کننده در مشارکت یادگیرنده در آموزش غیرحضوری است. 

 .داجرا ش 29-22آموزان در آموزش های غیرحضوری نیمسال دوم سال تحصیلی منظور بررسی میزان احساس حضور دانش 

ابتدایی شهر بیرجند در سال  دورهجامعه آماری، کلیه دانش آموزان . بودای مقایسه -روش پژوهش، توصیفی و از نوع علی

 394تعداد  ،. از این بینآموزش غیرحضوری را تجربه کردند ماه که از اسفند ندنفر بود 1914به تعداد  1329-1322تحصیلی 

برای سنجش احساس حضور دانش . در پژوهش مشارکت داشتنددانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه 

استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانش آموزان در آموزش غیرحضوری،  1 ایگروبآموزان از پرسشنامه احساس حضور 

دارای احساس حضور باالتر از متوسط می باشند. عالوه بر این، میانگین احساس حضور در هر سه مولفه حضور در مکان، واقعی 

و این تفاوت  کننده از شبکه آموزش بوده است شاد باالتر از میانگین گروه استفاده برنامهبودن و مشارکت گروه استفاده کننده از 

  .(p<4041) در مولفه مشارکت، به لحاظ آماری معنا دار بود

 .شاد، شبکه آموزش برنامهاحساس حضور، آموزش غیرحضوری، : ه هاواژ کلید
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه

 مؤسسات ٪94 از بیش که دهدیم نشان اخیر آمارهای. دارد وجود دور راه از آموزش سمت به چشمگیری ، حرکتامروزه

  (.9414، 1)منصور، ال سعید و بنیتدهندیم ارائه ترکیبی یا آنالین یهادوره کشورهای پیشرفته، دولتی

 .تاسلل اجتماعی حضللور کند، حفظ مجازی هاییطمح در را یادگیری موفقیت تواندیم که عواملی ترینیاصللل از یکی

 ،اریافزسخت متغیرهای از بسیاری به مجازی هایمحیط در اعمال صورت در که اسلت  پیچیده چندبعدی سلاختار  یک حضلور 

 که کندمی توصیف را ذهنی وضعیت اجتماعی حضور. (1229، 9دارد)لجسلستجن و همکاران بستگی کار و موضوع ،افزارینرم

بیوکا و هارمس و  مطابق نظر( 3،9412کیم و سللونگ) شللودمی نزدیک دیگری شللخ  به مجازی محیط یک در کاربر آن در

 اجتماعی حضلور  .اسللت هاآن با تعامل احسلاس  با همراه که اسللت دیگران وجود از آگاهی اجتماعی حضلور  (،9441) 0گریگ

 یادگیری یهاصتفر بر خود نوبهبه و گذاردیم تأثیر آنالین فراگیران بین در اجتماعی تعامل کیفیت بر که است مهم عامل یک

 .(9414منصور، ال سعید و بنیت، گذارد )یم تأثیر مشارکتی

 اب اجتماعی متقابل روابط ارزیابی نتیجه در خاص رسللانه یک در وجود درک احسللاس به حضللور اجتماعی اشللاره  نظریه

 با تعامل در روانشناختی شدن درگیر احساس اجتماعی . حضور(9412، 1کرسابرون و گریفیس) دارد خاص بستر آن در دیگران

 زممستل امر این زیرا اسلت  آنالین محیط در مهمی سلاختار  ،اجتماعی حضلور  .کند می احسلاس  واسلطه  با محیطی در را دیگران

 آنالین حیطم یک در افراد احسلاسات  و رفتار تبیین برای اجتماعی حضلور  مفهوم از .اسلت  انسلان  غیرمسلتقیم  یا مسلتقیم  تماس

 علیرغم افراد که افتد می اتفاق هنگامی اجتماعی حضور .(9412؛ کیم و سلونگ،  9412، 2هان و مین و لی) اسلت  شلده  اسلتفاده 

 .(9449، 7اسوانشوند ) درک واقعی موجودات عنوان به چهره به چهره ارتباط عدم

درک و احسلاس بودن در فضای مجازی یا به عبارتی دیگر، احساس حضور اجتماعی در فضای مجازی، نقشی مهم و موثر  

 «دیگری با بودن همراه» احساس به اجتماعی حضور (.1227، 9اسالتر و ویلبار) کندبه خصلوص در فضاهای آموزشی را ایفا می  

 عنوان به حضللور از احسللاس( 9410) 14همکاران و لینگ جدیدتر، تعریف در(. 9443، 2و بورگون هارمس )بیوکا، دارد اشللاره

 . «باشند ای جداگانه های مکان در مردم اگر حتی، زمان هم طور به ای رایانه دنیای در دیگران با بودن همراه احساس»

 این و دلبستگی پیدا می کننداحساس  آن به بیشتر کنند احسلاس  مجازی محیط یک در را دیگران وجود خود و افراد هرچه

 باالی سطح جودو به عبارتی دیگر، با .شود منجر محیط در بیشلتر  تعلق احسلاس  به انسلان  تماس و صلمیمیت  افزایش با تواند می

 (.9417، 11)گائو، لیو و لیکنند  می تجربه را بیشللتری لذت و دارند بیشللتری رضللایت زیاد احتمال به کاربران اجتماعی، حضللور

 درگیر از ناشی ذاتی لذت به امر این که شلود  میآموزش  جریان افزایش باعث اجتماعی حضلور  از ناشلی  روانشلناختی  نزدیکی

 زا توانند می کنند، می تجربه را اجتماعی حضلور  از باالیی سلطح  کاربران که (. هنگامی19،9412)چویی و لیم دارد اشلاره  شلدن 

 بخش لذت و برانگیخته روحی وضعیت یک وارد و کرده فرار واقعی دنیای از کاربران، سایر با خود شخصی و گرم تعامل طریق

 .(1227 ،13دیتون و لومبارد) است اجتماعی حضور روانی های حالت ترین برجسته از، لذتو احساس شوند

 یدئوییو های بازی مجازی، واقعیت مانند فناوری واسطه با ارتباطات درک برای ای گسترده طور به اجتماعی حضور نظریه

 ورحض از باالتر احساس با باال وضوح با تلویزیون تماشای که داد نشان( 9441) 10براکن .است شده استفاده آموزشی تنظیمات و

                                                           
1 Mansour, El-Said & Bennett 
 

2 IJsselsteijn  at all 
 

3 Kim, & Song 
4 Biocca, Harms & Gregg 
5 Kırcaburun & Griffiths 
6 Han, Min & Lee 
7 Swan 
 

8 Slater & Wilbur 
9 Biocca, Harms & Burgoon 
10 Ling at all 
11 Gao, Liu & Li 
 

12 Choi & Lim 
13 Lombard & Ditton 
14Bracken 
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هان، مین و  .دارد بتمث تاثیر مصرفی های رسانه با باالتر عاطفی تاثیر از فضایی حضور باالتر احساس اینکه و است همراه ضاییف

 .شود می اطالعات سودمندی درک و شرکت به کاربران اعتماد افزایش باعث اجتماعی حضور که دریافت( 9412) 1لی

 املتع ماهیت است، متفاوت مختلف های رسانه بین در» اجتماعی حضور اظهار داشتند اجتماعی، حضلور در حوزه  محققان

 مرور رد که کنندمی استدالل اجتماعی، حضور حوزه در محققان. «گذارد می تأثیر تعامل هدف بر و دهد می قرار تأثیر تحت را

 ادراکات اینکه ای هستند ارتباطی هایتفاوت سببی عوامل رسانه واقعی هایویژگی آیا اینکه بررسی اجتماعی، حضلور  تحقیقات

 یبرا عاملی هم اجتماعی حضللور که داد نشللان هاآن تحقیقات اسللت. مهم نه یا دهدمی تغییر را هاآن رفتار هارسللانه از کاربران

 .(9443، 9ریچاردسون و اسوان) است تعامالت از زنجیره یک در هاآن حضور و ارتباط برقراری برای هم و محیط

بنا به آنچه گذشلت احسللاس حضللور فراگیران دوره های مجازی مسللئله ای با اهمیت اسللت و ضللرویسللت در آموزش های  

پس از شللیوع ویروس کرونا، سللتاد ملی مبارزه با کرونا سللیاسللت تعطیلی تمام مقاط      در ایران، مجازی به آن توجه ویژه نمود.

موزش و مسئولین آهای مبارزه با شیوع بیماری قرار داد. پیرو آن، ها و مؤسسات آموزشی را در اولویت برنامهتحصلیلی دانشلگاه  

 .الغ کردابرا وابسته  یو موسسات آموزش مدارسطرح جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری را به پرورش، 

هایی لشابا چ مدارسفضللای وب،  های غیرحضللوری برپایهبا توجه به ناگهانی بودن این تغییررویه و این حد از توجه به آموزش

فاوت تمبه عنوان مثال یکی از این مشکالت،  .به دنبال داشته است در خصوص یادگیریرا  و مشکالتی مواجه شدند که ابهامات

مکان ا چراکه سطح اقتصادی و فرهنگی خانواده ها با یکدیگر متفاوت است و، وضلعیت آموزش مجازی در مدارس است بودن 

ین نوع اه اینک توجه به این چندگانگی ها و با توجه به با. در خانواده ها اشللاره کردموبایل، تبلت و سلیسللتم هوشلمند   عدم وجود 

، پژوهش حاضر به منظور مشخ  نمودن موجود بوده و یک ضرورت است تا یک انتخابآموزش در شلرایط فعلی تنها گزینه  

 شده است. انجامتفاوت های انواع آموزش های غیرحضوری مدارس از منظر میزان احساس حضور دانش آموزان 
 

 سواالت پژوهش

 وضعیت احساس حضور دانش آموزان از طریق آموزش غیر حضوری چگونه است؟ .1

دانش  آموزش)شبکه  حضور دانش آموزان در آموزش غیرحضوری از طریق برنامه شاداحساس  .9

 چه تفاوتی با شبکه آموزش دارد؟ (آموزان

 

 شناسی روش

 غیرحضوریهای که آموزش دانش آموزاناحساس حضور در این پژوهش،  ؛یود پیمایشی، توصیفی و از نوع روش پژوهش

 شدند.، با یکدیگر مقایسه دیده اندشاد  برنامهآموزش و  شبکه را به دو روش برنامه تلویزیونی

آموزش    29-22در سلال تحصیلی  نفر بود که  1914به تعداد ابتدایی شلهر بیرجند  مقط  ، کلیه دانش آموزان جامعه آماری

عنوان نمونه انتخاب روش نمونه گیری در دسلللترس، به دانش آموز به  394تعداد  از این بین ؛ کهغیرحضلللوری را تجربه کردند

دارای مولفه های  ؛ کهاستفاده شد 3برای سلنجش احسلاس حضلور دانش آموزان از پرسلشلنامه احساس حضور ایگروب      شلدند. 

( مشللخ  1320بورنگ )روایی و پایایی پرسللشللنامه در پژوهش اکبری  می باشللد. و مشللارکت واقعی بودنحضللور در مکان، 

(، 9441) 0به دست آمده است. بر اساس پژوهش اسچابرت و همکاران 72/4ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، گردید. 

گزارش شده است. اکبری  72/4و مقیاس مشارکت،  29/4، مقیاس واقعی بودن، 94/4همسلانی درونی مقیاس حضور در مکان،  

ان داد . نتایج نشبودپرداخته  عواملبه روش مولفه های اصلی با چرخش  ( به بررسی روایی سازه، از تحلیل عوامل1320بورنگ )

(، به بررسللی و اعتبار این ابزار پرداختند. تحلیل 1399) همکارانکه عامل ها مشللابه نسللخه اصلللی بود. همچنین پناهی شللهری و  

                                                           
1 Han, Min & Lee 
2 Richardson & Swan 
3 Igroup 
4 Schubert  at all 
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واریانس مشترک را تبیین می کرد: واقعی بودن، حضور در مکان و مشارکت. در  20/4عاملی به اسلتخرا  سه عامل انجامید که  

 .بود 70/4و  91/4، 97/4 ضرایب اعتبار همسانی درونی، تنصیفی و دوباره سنجی این پرسش نامه به ترتیباین پژوهش همچنین 

 .شدخته پردا با استفاده از شاخ  های آمار توصیفی و استنباطی به تحلیل نتایج 99نسخه  spssدر پایان با استفاده از نرم افزار 
 

 یافته ها
 سوال اول: وضعیت احساس حضور دانش آموزان از طریق آموزش غیر حضوری چگونه است؟

دنبللال دسللتیابی بلله وضللعیت احسللاس حضللور دانللش آمللوزان ابتللدایی در یللادگیری       در پاسللب بلله سللوال اول کلله بلله    

غیرحضللوری اعللم از شللبکه آمللوزش و شللاد بللود از آزمللون تللی تسللت تللک نمونلله ای اسللتفاده گردیللد. نتللایج بیللانگر آن بللود  

در مکللان نیللز  واقعللی بللودن و حضللور ، بللاالترین میللانگین را دارد. هللم چنللین مولفلله هللای09/3کلله مولفلله مشللارکت بللا نمللره 

 از میانگین نظری بود.التر ابه طور کلی میانگین احساس حضور ب و ؛میانگین باالتر از میانگین نظری داشتند

  وضعیت احساس حضور دانش آموزان از طریق آموزش غیر حضوریبه منظور بررسی  نتایج آزمون تی تک نمونه ای .1جدول 

 3=میانگین نظری

 سطح معناداری آماره تی انحراف استاندارد میانگین مشاهده شده 

93/3 حضور در مکان  12/4  14/4  23/4  

13/3 واقعی بودن  19/4  32/1  19/4  

09/3 مشارکت  27/4  19/9  40/4  

03/3 احساس حضور  11/4  12/4  17/4  

 
ششاد چشه توشاوتی بشا ششبکه آمشوزش       سوال دوم: احساس حضور دانشش آمشوزان در آمشوزش غیرحضشوری از طریشق برنامشه       

 دارد؟

دسللت آمللده بودنللد و مشللارکت بللا توجلله بلله ایللن کلله داده هللا از یللک گللروه بلله   دومبللرای دسللتیابی بلله پاسللب پرسللش  

کننللدگان بلله هللر دو نللوع سللوال مربللوط بلله احسللاس حضللور در شللبکه شللاد و هللم چنللین شللبکه آمللوزش پرداختلله بودنللد از    

آزمللون تللی مسللتقل اسللتفاده شللد. نتللایج نشللان دهنللده ایللن بللود میللانگین احسللاس حضللور در مولفلله حضللور در مکللان گللروه   

اسللتفاده کننللده از شللبکه آمللوزش بللوده اسللت. در مولفلله واقعللی بللودن  انگین گللروهبللاالتر از میلل اسللتفاده کننللده از شللبکه شللاد

و مشللارکت، میللانگین گللروه اسللتفاده کننللده از شللبکه شللاد بللاالتر از میللانگین اسللتفاده کننللدگان از شللبکه آمللوزش بللوده        

 .(P<40441)است و این تفاوت در مولفه مشارکت، به لحاظ آماری معنا دار بود 
 احساس حضور دانش آموزان در آموزش غیرحضوری از طریق برنامه شاد با شبکه آموزشبه منظور مقایسه  نتایج آزمون تی مستقل .9جدول 

 

 نوع متغیر

 

 شاد شبکه آموزش

t Df p 
انحراف استاندارد±میانگین انحراف استاندارد±میانگین   

12/3±43/1 حضور در مکان  29/4±91/3  14/4  372 23/4  

03/3±73/4 واقعی بودن  21/4±12/3  32/1  372 19/4  

30/3±79/4 مشارکت  29/4±19/3  19/9  372 40/4  

 

 بحث و نتیجه گیری

ل تحصیلی در ساآموزش غیرحضوری زرگترین چالش سراسری وزارت آموزش و پرورش که تاکنون سابقه نداشته، یکی از ب

ر د بحران کرونا، تمام برنامه های آموزشی را است. نظام آموزشی کشور به وجود آورده مشکالت زیادی برایاست که  22-29

نیمه دوم سال تحصیلی تغییر داد. یکی از اقدامات وزارت آموزش و پرورش در مواجه با این بحران استفاده از برنامه های تلویزیونی 

گردید  ه این اقدامات بدون برنامه ریزی های از پیش تعیین شده اجرااپلیکیشن شاد بود. با توجه به اینک شبکه آموزش و استفاده از

رورت ضموجود برای سال تحصیلی آینده احتمالی رف  مشکالت  جهت ،لزوم پژوهش هایی جهت بررسی اثربخشی این تصمیمات

نش یرگذار بر یادگیری داکه یکی از معیارهای تاث حاضر به بررسی میزان احساس حضور دانش آموزان رو پژوهشمی یابد از این



 ...ر آموزش هایبررسی میزان احساس حضور دانش آموزان د ___________________________________________________________

 

 

احساس حضور یکی از از عوامل با اهمیت در موفقیت دوره های مجازی به حساب  زیرا است می پردازدآموزان در محیط مجازی 

 .(1227 ،؛ سالتر و ویبار1320می آید )اکبری بورنگ، 

ری وکه به دنبال دستیابی به وضعیت احساس حضور دانش آموزان ابتدایی در یادگیری غیرحض پژوهش در پاسب به سوال اول

 ،. به عبارتیسته ابود نظری میانگین از باالتر حضور احساس میانگین، نتایج پژوهش نشان داد که اعم از شبکه آموزش و شاد بود

 ژوهشیافته های پوسط می باشند. نتایج به دست آمده با دانش آموزان در آموزش غیرحضوری دارای احساس حضور باالتر از مت

، احساس حضور باالتر از متوسط داشته دانشجویان ایرانی در دوره های آموزش الکترونیکیه نشان داد ک (1320بورنگ )اکبری 

( از حیث توجه به مولفه های آموزش های الکترونیکی 9440) 9کریفتو  (9447) 1و با پژوهش بانگرت بوده است.اند، همسو 

 اثربخش پرداختند ناهمسو بود.

احساس حضور دانش آموزان در آموزش غیرحضوری از طریق برنامه پژوهش که به دنبال مقایسه  در پاسب به پرسش دوم

قعی بودن وا، مولفه حضور در مکانهر سه میانگین احساس حضور در  که نشان دهنده این بوداین بخش پژوهش نتایج بود،  شاد

 فقط این تفاوت و شاد باالتر از میانگین گروه استفاده کننده از شبکه آموزش بوده است برنامهگروه استفاده کننده از  و مشارکت

 ه است.در مولفه مشارکت، به لحاظ آماری معنا دار بود

ننده از گروه استفاده ک و واقعی بودن مولفه حضور در مکانمیانگین احساس حضور در در تبیین این یافته پژوهش که  

حضوری  می توان به ویژگی های آموزش غیر شاد باالتر از میانگین گروه استفاده کننده از شبکه آموزش بوده است اپلیکیشن

کالس  حضور درمشخصی برای  شاد دانش آموزان همانند کالس درس، برنامه درسی برنامهدر چراکه شاد اشاره کرد؛  اپلیکیشن

و در هر روز درس های مختلفی کار می کنند. در حالی که در شبکه آموزش در هر روز فقط به یکی از دروس هر پایه  دارند

و پاسب  و پرسشو گفت و گو  زمان استراحت و وقت بحث اپلیکیشن پرداخته می شد. عالوه بر این در آموزش غیرحضوری در

در حالی که از طریق  و شباهت بیشتری به کالس درس واقعی دارد کدام در زمان خودش اجرا می شودمشخ  می شود و هر 

 .قط نظاره گر برنامه آموزشی استشبکه آموزش دانش آموز ف

شاد به کالس  هبرنامشاد و شبکه آموزش با توجه به شباهت بیشتر  برنامهاختالف میانگین این در خصوص معنادار نشدن  اما

های فنی این به زیرساخت برنامه شادمهمترین نقد به دلیل نوپا بودن اشاره کرد. از جمله اینکه آن قعی، می توان به نقای  درس وا

در اوایل راه اندازی برنامه ویژه سرعت پایین آن است که عمالً جریان آموزش مجازی را با مشکل مواجه کرده است؛ به برنامه

ارگذاری ب پایین سرعت ،امکان پرسش و پاسب همزمان شاد، عدمفرم ند بودن پلتک .بردارسال هر فایل زمانی طوالنی می شاد

 از مهم ترین مشکالت شبکه شاد در اوایل راه اندازی بوده است.آموز امکان ارسال پیام به فضای شخصی دانشعدم مطالب و 

ش بسیار باالتر از فیلم های گرفته شده توسط تلفن همراه آموزگاران برای آموزش ح فیلم های شبکه آموزوهمچنین کیفیت و وض

 احساس تلویزیون ندگانبین شود می باعث تصویر کیفیت بهبوددر شبکه شاد است. در این زمینه تحقیقات قبلی نشان داده است که 

 خواهد تر رایج و تر قوی دو هر حضور احساس ،HDTV آمدن با که است آن از حاکی نتایج این، بر عالوه. باشند داشته حضور

 (.9441)براکن،  بود

ی توان به ماختالف میانگین میزان مشارکت دانش آموزان در شبکه شاد نسبت به شبکه آموزش در تبیین یافته معنادار بودن 

م در طریق صدا، متن و فیل با معلم خود از شاد اپلیکیشناین نکات اشاره کرد که دانش آموز در محیط آموزش غیرحضوری در 

ارتباط است و با وی تعامل دارد. این تعامل و ارتباط به داخل کالس مجازی محدود نمی شود و دانش آموزان می توانند در 

دانش آموزان و  ( روابط1271خار  از زمان کالس در ارتباط باشند و این روابط خار  کالسی به گفته ویلسون و همکاران )

همچنین ارائه  مثبت فراوانی برای دانش آموزان دارد. آثارر  از کالس درس می تواند بخشی از تدریس باشد که معلمان در خا

شاد نسبت  برنامهبودن مشارکت دانش آموزان در  تریکی دیگر از علل باال بازخوردهای فوری معلم به دانش آموزان در شبکه شاد

رونیکی آموزش الکت استفاده از بازخوردهای فوری در دوره های تحصیلی، فبه شبکه آموزش است و بر اساس پژوهش های مختل

                                                           
1 Bangert  
2 Grift  
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با  در پایان .(1221، 1چیکرینگ و گامسوندارد )ارتباط مستقیمی با پیشرفت و رضایت و مشارکت دانش آموزان در امر یادگیر 

ود که زیر ساخت شپیشنهاد می بوده است توجه به این که میانگین مولفه های احساس حضور در برنامه شاد باالتر از شبکه آموزش

های آموزش غیرحضوری به خصوص شبکه اجتماعی دانش آموزان )شاد( با استفاده از مکانیزم هایی که احساس حضور را 

کند همچون افزایش سرعت نرم افزار، امکان ارتباط تصویری، امکان ارسال پیام شخصی، برگزاری کالس آنالین تقویت می

 .ارتقا یابند

 

  

                                                           
1 Chickering & Gamson 
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