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Abstract 

Social networks are considered as the most effective mass communication space 

in the world today, which despite the epidemic of Quayd-19 disease and the 

reduction of real communication and the closure of schools, their role has become 

more colorful and despite its limited life has a relatively high penetration rate 

among youth and children. One of these platforms is Shad Network. The structure 

of the Shad educational network is the same as the structure of a real school, and 

students enter the virtual classroom and follow the process of teaching and 

learning that is, in this space, teacher and students interact with each other, but the 

type of interaction with real space is different. The teaching and learning process 

can be considered as the result of the interaction of components such as teacher, 

student and content (and materials). If we accept that interaction plays a 

fundamental and important role in the teaching and learning process, e-learning, 

using emerging technologies, provides extensive interactions for accessing 

extensive information as well as communication. Information and communication 

technologies make modern education more accessible learning. Information and 

communication technologies make modern education more accessible learning. 

Social networks have changed the way people communicate, the way they 

interact, and the ability to create and share information with the rest of the world, 

and have become a daily occurrence. Social networks maintain, develop, and build 

interpersonal relationships based on the creation of personal profile in which 
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accessible information is disseminated and shared by everyone on the social 

network. Social networks have gradually emerged as a new way of 

communicating between teachers and students, mainly in education, and have 

become an important means of communication. One of the undiscovered aspects 

of open learning is the ongoing interaction within the student body using social 

media. The use of social networks provides an opportunity for teachers and 

students to be in constant contact in interacting with regular classrooms and 

creating new teaching and learning spaces. However, this new reality has sparked 

debate over whether teachers and students should interact in this way, and has led 

some officials to restrict or even ban such communication. Proponents of teacher-

student interaction through social media argue for the freedom of expression of 

teachers and students, the inevitability of the phenomenon, and the educational 

potential of social media. As the number of teachers with social media profiles 

increases, the possibility of teacher-student interaction increases; therefore, if 

teachers want to take advantage of social media learning opportunities, every 

teacher and student must interact with them. Therefore, the present study was 

conducted to identify and analyze teacher-student interactions in the social 

network of (Shad) students in Ilam. The research method was ethnographic and 

descriptive. The literal meaning of ethnography is a description of people and 

cultures. Culture is a central concept in ethnographic research. Scientific 

ethnographic research, based on the existing methodologies in the humanities, can 

be done in a wider range, in which there is a quantitative idea on one side and a 

qualitative idea on the other. The initial framework for identifying teacher-student 

interactions was designed. The study population was the elementary students of 

Ilam city in Shad network, which among them 32 students were observed through 

purposeful sampling method based on the saturation rule of participatory type and 

semi-structured in-depth interviews. This research led to the identification and 

explanation of teacher-student interactions in the student social network (Shad). 

Analysis of how to create interaction between teacher and students in Shad 

Network showed that most of the interviewees stated that interaction in Shad 

Network is in the form of lectures. In this method, the researcher has categorized 

the code of participatory interaction method. This method is more useful than the 

previous method in socializing students, but it is not complete. Some of the 

interviewees also stated that in the third method, the interaction in the online 

classroom is friendly. In this way, in addition to interactive engagement, students 

are even allowed to joke and talk with each other, allowing students to engage in 

extracurricular interactions. In this way, the class is held in a friendly way. 
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According to researchers, this method is the best interactive method, but in 

analyzing the necessary skills to create interaction between teacher and students 

in a Shad network; Some of the interviewees stated that the essential interactive 

and communication skills in online classes only include listening correctly, paying 

full and accurate attention to the teacher, typing, asking the right questions, and 

getting the purpose right. Codifies the core skills of lesson interaction (teaching 

and learning). But some have also believed that in addition to the above skills; 

Must have the skills to be able to communicate friendly with the teacher and 

classmates, self-confidence, speaking skills and the ability to communicate 

sincerely with classmates and the teacher and other skills that the student has in 

the classroom and school. Generally; Findings showed that according to the 

observations and expression of media, creating interaction between teacher and 

students in the Shad network is done in three ways: interaction by preacher and 

listener, interaction by participatory method and interaction by friendly method. 

Also essential communication and interaction skills in a Shad network; The main 

skills are interaction (teaching and learning) and communication and friendship 

skills; But in terms of media, the platforms that teachers use to create interaction 

for technology students are incentives and open spaces and give students the 

opportunity to interact. In the end, it is suggested: 1- Teachers and students should 

be encouraged through participatory and friendly interactions to expand and 

strengthen the interactive spirit in the context of online networks with the dual 

function of teaching and learning and strengthening interaction. 2- Providing the 

necessary bases for students to interact and take advantage of the prevalence of 

coronary heart disease to change the traditional teaching method and enter the new 

and participatory teaching. 3- Establishing training workshops for teachers to get 

acquainted with the teaching method in virtual networks and empower them in the 

methods of interaction in social networks is recommended. 

Keywords: interaction, ethnography, social networks, Shad network. 
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 چکیده

 یلیتعط و 19- دیکوو ویروس یریگهمه با که شوندیم محسوبی ارتباط یفضا نیمؤثرتر یاجتماع یهاشبکهامروزه 

 شبکه در آموزاندانش و معلم تعامالت یواکاو و ییشناسا هدف با حاضر پژوهش. استتر شده مدارس نقش آنها پر رنگ

 پژوهش، یآمار جامعه. بود یفیتوص نوع از و ینگارمردم قیتحق روش. شدانجام المی( شهر اشاد) آموزاندانش یاجتماع

 هدفمند یریگنمونه روش با آنها انیم از و کنندیم لیتحص شاد شبکه بستر در که هستند المیا شهر ییابتدا آموزاندانش

 حصول و دردسترس نمونه بودن محدود به)باتوجه  پژوهش نمونه عنوان به آموزدانش 32 نظرات اشباع قاعده اساس بر و

 یاعاجتم شبکه در آموزاندانش و معلم تعامالت نییتب و ییشناسا به قیتحق نیا( انتخاب شدند. انتظار مورد جینتا

 .شد منتج( شاد) آموزاندانش

 و واعظ روش بهتعامل  ق،یدر شبکه شاد به سه طر آموزاندانش و معلم نیب تعامل جادیا داد، نشان قیتحق یهاافتهی

 یتعامل و یارتباط یضرور یهامهارت نیهمچن شود،یمتعامل به روش دوستانه انجام  و یمشارکت روش به تعامل ،مستمع

 ،است دوستانه و یارتباط یهامهارت نیهمچن( و یریادگی و سیتدر) یدرس تعامل یاصل یهاشامل: مهارت شاد شبکه در

 یقیتشو یبسترها ،یآورفنفراهم کند شامل  دیبا آموزاندانش باتعامل  جادیا یکه معلم برا ییبسترها هارساناطالعنظر  از

 .است تعامل یبرا آموزان دانش به اریاخت دادن و جو گذاشتن باز و

 آموزان.شبکه شاد، دانش های اجتماعی،شبکه نگاری،مردم تعامل، :کلیدی های واژه
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 مقدمه

اطات آوری اطالعات و ارتبرسیدند که با توجه به نفوذ فنامروزه دانشمندان علوم اجتماعی به این نتیجه 

 هایتوانند بسیاری از جنبهنمی، از جمله آموزش و یادگیری های زندگی اجتماعیدر بسیاری از حوزه

زندگی اجتماعی و فرهنگی را بدون ترکیب اینترنت و ارتباطات باواسطه کامپیوتر در مطالعات خود 

و  های اجتماعیگروهو تعامل در  ها برای مشارکتفرصت ی مجازی،و فضا و اینترنت درک کنند

گیری ویروس کرونا و تعطیلی همه در میان اما ؛(Langer & Bcchian, 2005) دهدرا افزایش میآموزشی 

جریان آموزش را از طریق  تلویزیونی، هایآموزش کنار درمدارس، از معلمان خواسته شد تا 

ای خویش در فضای های داخلی پیگیری نمایند. معلمان در راستای عمل به تعهد حرفهرسانپیام

وپرورش، آموزان در وزارت آموزشمنظور ساماندهی آموزش مجازی دانشبهو  مجازی حضور پیدا کردند

ر شبکه آموزشی شاد همانند سازی شد. ساختاآموزان )شاد( طراحی و پیادهشبکه آموزشی دانش

شوند و فرآیند یاددهی و یادگیری آموزان وارد کالس مجازی میدانش وساختار مدرسه واقعی است 

اند اما نوع تعامل با فضای آموزان باهم در تعاملمعلم و دانش کند، یعنی در این فضا نیزرا دنبال می

 از هاییمؤلفه تعامل حاصل توانمی را یادگیری و یاددهی فرایند (.Henry, 2020) واقعی متفاوت است

 رد مهم و اساسی نقشی تعامل بپذیریم چنانچه. گرفت نظر در( مواد و) محتوا و شاگرد معلم، جمله

 تعامالت نوظهور، هایفناوری از گیریبهره با مجازی آموزش دارد، یادگیری و تدریس فرایند

العات های اطفناوری. سازدمی فراهم ارتباط برقراری نیز و وسیع اطالعات به دسترسی برای ایگسترده

 های کشفکنند. یکی از جنبهو ارتباطات، آموزش مدرن را به یادگیری در دسترس تری تبدیل می

های اجتماعی است. آموزی با استفاده از رسانهنشده آموزش باز، تعامل مداوم ارتباطی درون گروه دانش

های اطالعاتی و ارتباطی شخص را دائماً همراهی ه و به لطف فناوریآموزش امروزه بیشتر بازشد

 جاآن شود. ازغالباً در ادبیات علمی و بدون تعریف مناسب استفاده می "آموزش آزاد"اصطالح  .کندمی

های متنوع آموزشی است که برخی از آنها که این شکل از آموزش نه تنها متضمن بسیاری از شیوه

 Daria) کننده انتقال آموزش به یک آموزش جدید استاند، بلکه تعیینتأکید شدهتوسط نویسندگان 

and et al, 2020.)  

 را خود خاص یادگیری اجتماعات که دهندمی امکان شاگرد و معلم به مجازی آموزش هایمحیط

 دانههوشمن و فکری وگوهایگفت در شاگردان و آموزشگر که است هاییمحیط چنین در. دهند تشکیل

 .(Mohammadi et al, 2019)پردازند می دانش اشتراک به خود هایاندیشه تبادل با و کنندمی شرکت
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 و هادهای. شوندمی واقع مؤثر یکدیگر آتی هایبرنامه در عاطفی، و روانی پشتیبانی ایجاد با واقع، در

 رشگست که کنندمی ایجاد را تفاهمی یکدیگر، فرهنگ از یادگیری با و آورندمی وجود به را افکاری

 تعامالت محاسن از بسیاری تواندمی تعامالت این واقع، در. شودمی موجب را یکدیگر فکری هایافق

 ایفض در یجادشدها روابط که است این قوتش نقطه ولی باشد، داشته را سنتی هایکالس در موجود

است  امل امری دوسویهاما تع (.Hargreaves & Fullan, 2013) باشد داشته جهانی ابعاد تواندمی مجازی،

افتد که طرفین به صورت متقابل که حداقل به دو طرف و به دو عمل نیاز دارد. تعامل زمانی اتفاق می

یادگیری مجازی نیز شکلی از آموزش و یادگیری است که  -یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند. یاددهی 

 یادگیرنده با مواد و محتوای آموزش و یادگیری، همتایان و آموزشگر به واسطه فناوریدر آن تعامل 

 (Lovat & MacKenzie, 2013)شوداطالعات و ارتباطات، برقرار می

آموزان با معلمان دارند، آنها را به طور ایده ای که دانشدهد که تعامل گستردهتحقیقات نشان می

 (،Namita, 2012) سازندهای رفتاری موفق آماده میماعی و ارائه مدلهای اجتالی برای عمل به نقش

های ها و تجارب آموزشی آنان عاملآموز و کیفیت فعالیتطبیعت تعامالت آموزشی بین معلم و دانش

 ,Patall) گذارندآموز در مدرسه و حتی در بیرون از مدرسه تأثیر میکلیدی هستند که بر موفقیت دانش

Cooper & Wynn, 2012.) هایهای دیگر و شبکهها ازجمله مدرسه و رسانهمعلمان، نسبت به دیگر عامل 

عالوه به(. Wentzel, 2009) آموز دارندپیشرفت دانش تری در ایجاد تغییر درارتباطی نقش برجسته

آموز به دانشآموزان و معلمان و ایجاد روابط قوی مثبت بین معلم و اصالح روابط و تعامالت دانش

اهمیت این تعامالت در  (.Schneider, Coutts & Gruman, 2012) اصالح، اجتماعی منجر خواهد شد

یلی، های موفقیت و پیشرفت تحصمباحث علم روانشناسی و علوم تربیتی در خصوص تأثیر آن بر مؤلفه

وع شیاز زمان شاد سامانه سازی ضرورت فعالاما شده است؛ آموزان اثباتنفس و خالقیت دانشاعتمادبه

وپرورش ت آموزشو با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین شد، اما در ادامه وزار ویروس کرونا

را روندی طوالنی مدت تلقی کرد که حتی بعد از زمان « شاد»آموز اندازی شبکه آموزشی دانشراه

های اجتماعی و استفاده از شبکه .(Zamani et al, 2019)تواند ادامه یابد شیوع ویروس کرونا نیز می

ها پیش از سوی کشورهای دیگر آغاز شده و به عنوان فضای مجازی برای آموزش و یادگیری سال

تواند ارسال همزمان اطالعات را بدون اتالف شود، زیرا میآموزان معرفی میبستری برای خالقیت دانش

وقت انجام دهد و روند یادگیری را بسیار سریعتر کند و به دلیل اینکه قابلیت چندوجهی سازی آموزش 

https://www.mojnews.com/fa/tags/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.mojnews.com/fa/tags/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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رو آموزش های آموزش حضوری را دارد، ازاینفیلم را دارد، عمالً همان مزیتکارگیری صدا، متن و با به

 .تواند به عنوان یک برنامه بلندمدت وارد سیستم آموزش کشور شودبا استفاده از سامانه شاد می

 فضای در تدریس هایچالش داد نشان (Abbasi et al, 2019) نهمکارا و عباسی یهاپژوهش نتایج 

 مناطق در ویژهبه مجازی فضای به آموزاندانش همه دسترسی عدم شامل شاد آموزشی شبکه و مجازی

 نترنت،ای سرعت بودن کند اینترنت، هایهزینه بودن سنگین آموزش، فرصت در نابرابری ایجاد و محروم

 همچنین و معلم وآموز دانش مناسب تعامل عدم و آموزاندانش واقعی یادگیری سنجش بودن دشوار

 دمع اینترنت، به آموزاندانش برخی اعتیاد معلم، از نظارت قدرت شدن سلب یکدیگر،با  آموزاندانش

 حصیلت به نسبت آموزاندانش برخی انگیزه کاهش ارزیابی، و تدریس امر به معلمان برخی گذاری وقت

 ، با(Parhizi et al, 2014)پرهیزی و همکاران  پژوهش هاییافته همچنین بود، تدریس جدید شیوه در

 در را آنها و پرداخته مجازی آموزش در مخل موارد بندیدسته به مجازی آموزش هایچالش عنوان

 ابقتط عدم و مهارتی مشکالت دوم دسته فنی، مشکالت اول دسته. کردند بندیتقسیم دسته سه

 کیفیت ارزیابی دشواری آن، ساختار و مجازی محیط با آشنایی عدم که خط بر آموزش با مدرسان

، مناسب درک نبود نیز و دسته سوم، آموزانعدم تعامل مناسب معلمان و دانش فراگیران، یادگیری

 .شودمی شامل را مدرسان کاری حجم افزایش

 بازخورد در تأخیر آموزشی، مجازی فضای ، از(Najafi, 2020)در پژوهشی دیگر که توسط نجفی  

 و ینآنال الکترونیکی محتوای خواندن برای انگیزه کمبود و غیرهمزمان یادگیری در تعویق آموزشی،

 هایمهارت فقدان و کالس در چهره به چهره ارتباطات و عاطفی انسانی، تعامالت عدم مهمتر همه از

 ضعف نقاط از را کالس در عملی هایفعالیت برخی اجرای امکان عدم همچنین و اجتماعی ارتباطات

است، در نتیجه با توجه به زوایای پنهان موضوع سوال زیر مطرح  دانسته الکترونیکی و مجازی آموزش

 شود:یم

ی ضروری هامهارتو بسترهای تعامل و  آموزان در شبکه شادنحوه تعامالت میان معلم و دانش

 ؟اندکدمتعامالت در کالس های آنالین 

 مبنای نظری:

و توانایی ایجاد و به اشتراک گذاشتن های اجتماعی نحوه ارتباط افراد، تعاملی که دارند شبکه

 ,Gómez& Roses& Farias) اندشدهاطالعات با بقیه جهان را تغییر داده و به یک اتفاق روزمره تبدیل

های اجتماعی باعث حفظ، توسعه و ایجاد روابط بین فردی بر اساس ایجاد مشخصات شبکه (.2012
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کسانی که در شبکه اجتماعی حضور توسط همهدسترسی شوند که در آن اطالعات قابلشخصی می

عنوان راهی جدید برای تدریج بههای اجتماعی بهشبکه .شوددارند منتشر و به اشتراک گذاشته می

آموزان، به طور عمده در آموزش، ظهور کرده و به یک ابزار مهم برقراری ارتباط بین معلمان و دانش

 ,Akcaoglu & Bowman؛Albayrak & Yildirim, 2016 ؛ Chromey and et al, 2016) اندشدهارتباطی تبدیل

های اجتماعی و تأثیر آموز از طریق شبکه، ایجاد سؤاالت متنوع در مورد ارتباطات معلم و دانش(2015

های اجتماعی این استفاده از شبکه (.Hershkovitz & Forkosh-Baruch, 2013) آنها بر روند یادگیری

متداول و ایجاد فضاهای  یهاکند تا در تعامل باکالسآموزان فراهم میمعلمان و دانشفرصت را برای 

 . با(Lee &Ean,2016 ؛Hamid and et al, 2015 )  جدید آموزشی و یادگیری در تماس مداوم باشند

ق آموزان باید از این طریهایی را درمورد اینکه آیا معلمان و دانشحال، این واقعیت جدید بحثاین

تعامل داشته باشند ایجاد کرده است و باعث شده برخی از مقامات چنین ارتباطی را محدود یا حتی 

های آموز از طریق شبکهحامیان تعامل معلم و دانش (.Asterhan & Rosenberg, 2015) آن را ممنوع کنند

ناپذیری پدیده و آموزان، اجتنابهای موافق مانند آزادی بیان معلمان و دانشاجتماعی استدالل

دهند. با افزایش تعداد معلمین دارای پروفایل های اجتماعی را ارائه میپتانسیل آموزشی شبکه

یابد؛ بنابراین، اگر معلمان بخواهند از آموز افزایش میهای اجتماعی، امکان تعامل معلم و دانششبکه

آموز باید روی آنها تعامل انشو د های اجتماعی استفاده کنند، هر معلمهای آموزشی شبکهفرصت

  (.Teclehaimanot & Hickman, 2011) باشند داشته

هایی هستند که شما با آنها بیگانه نیستید، گرچه هیچ یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی واژه

جود و شناسی معتقد نیست که ارزش کالس حضوری را برابر کالس مجازی بداند و بااندیشمند یا روان

های نوین یاددهی و یادگیری هنوز هم کتاب های جدید و روشهای علمی در زمینه فناوریپیشرفت

اما آموزش الکترونیکی هم تابع شرایط و معلول  (؛Maafi, 2019) کاغذی بهترین منبع آموزش است

 های خود است که بر کسی پوشیده نیست، اکنون بیش از هر زمانی دولت الکترونیک، یادگیریعلت

ش در ترین متولی آموزپرورش به عنوان بزرگ و تواند به آموزشالکترونیکی و آموزش الکترونیکی می

الح در اصطبستری است برای تداوم فرآیند یاددهی و یادگیری و به کشور کمک کند. در واقع ابزار یا

 Daria and) یستاین زمان که بیماری کرونا باعث تعطیلی مدارس شده است، بستر آموزش تعطیل ن

et al, 2020.)  
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های آموزشی و سایت  1های مدیریت یادگیریهای اجتماعی داخلی و خارجی، سیستمگستردگی شبکه

بخشد، استفاده نمایند؛ اما به باعث شده معلمان از هر ابزاری که به نظر فرآیند یاددهی را تسهیل می

برای متولیان امر آموزش یک ضرورت  رسد ساماندهی فرآیند یادگیری در فضاهای مجازینظر می

 آموز و معلمسازی ارائه آموزش و گردش محتوا، سنجش تحصیلی و تعامل بین دانشاست و یکپارچه

 .(Zamani et al, 2019)گردد عدالت آموزشی می دموجب ایجا

را باال ببرد تمرکز و قدرت یادگیری در کالس آنالین  دتوانمی که های ضروریمهارت تعدادی از

معلمی که با  زیراهای ارتباطی است ترین جنبهگوش دادن یکی از مهم، گوش دادن :ازاند عبارت

آموزان را در فرایند یادگیری گری، حل مسئله در تدریس، دانشانجام کارگروهی، روش پرسش

های ه صحبتتا بدهد میآموزان در بحث، به آنها انگیزه با واردکردن دانش، دهدمشارکت می

آموزان گوش دهد چراکه از این های دانشهای خود گوش فرا دهند و خود نیز به صحبتهمکالسی

برای  شکه آیا روش تدریس فهمدمعلم میفهم و آنها خواهد شد و و  طریق متوجه سطح یادگیری

و مؤثر تعامل  وارتباط ، تعامل و دوستی (.Yazd Khasti et al, 2013) نهآموزان مناسب است یا دانش

را در تواند آموزش و میزان یادگیری دروس های آنالین میآموزان حتی در کالسدوستی با دانش

در کالس آنالین ممکن است مشکالتی مانند ، نفساعتمادبه .(Maafi, 2019کند )آموزان تقویت دانش

داشته  نفسقطعی یا کندی اینترنت، حضور اعضای خانواده و... وجود داشته باشد اما باید معلم اعتمادبه

 (.Daria and et al, 2020)باشد و اجازه ندهد عوامل خارجی حواس او را پرت کند 

 معرفی برنامه شاد

به همین  شتهای درس در مدرسه وجود نداگذاری کالسبعد از شروع ویروس کرونا امکان بر

 موزان و معلمان ایجاد شودآتا بستری در فضای مجازی برای برقراری ارتباط میان دانش بوددلیل نیاز 

کالس های درس بتوانند مباحث درسی را به  همتا هم از خطر ابتال به این بیماری در امان باشند و 

بتوانند به شرایط عادی بازگردند البته در  موزانآدانشسر حد قابل قبولی برسانند و هر چه سریع تر 

هایی خالقانه برای رفع این مشکل راه کار موزانآدانشاین میان بسیاری از مدارس به کمک معلمان و 

رمی رسمی با امکانات کامل برای استفاده حداکثری از پتانسیل معلمان اما در نهایت پلتف ،اندپیدا کرده

 متخصصان کمک به پرورش و آموزش سازمان راستا همین در .عزیز فراهم شد موزانآدانشخوب و 

                                                      
1. .Learning management systems 
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 میان ارتباط برقراری امکان تا ایجاد کرد را پرورش و آموزش شاد افزار نرم 1ی فناوری اطالعاتحوزه

 مناسب امکاناتی و شخصی حریم حفظ با و مناسب محیطی در تا کند فراهم معلمان و آموزاندانش

 قرار درسی واقعی محیط به نزدیک اما مجازی فضای در اموزشی محیطی در بتوانند موزانآدانش

 مجازی کالس وارد آموزاندانش یعنی است واقعی مدارس ساختار همانند شاد برنامه ساختار. گیرند

 بالدن را یادگیری-یاددهی فرآیند و دارد حضور کالسی برنامه با مطابق زمان همان در معلم و شوندمی

 تشکیل را شاد برنامه در مجازی آموزش اصلی محتوای معلم، توسط درسی مواد تدریس. کندمی

. بگیرد بهره نیز شده اریبارگذ شاد برنامه در قبل از که محتوایی از است مجاز معلم اما ،دهدمی

 Haji) است شده فراهم معلمان برای کالس زنده پخش امکان جاری، تحصیلی سال ابتدای از همچنین

et al, 2019.)  

 امپی سرویس در است؛ افراد از ای شبکه بین ارتباط ایجاد شاد رسان پیام عمومی هایویژگی از

 علمم و مدیر آموز،دانش افزودن با که کند ایجاد اشتراکی ایرسانه تواند می معلم یا مدیر شاد رسان

 دعوت لینک ایجاد و نام انتخاب کنند؛ ارسال محتوا گیگابایت5/1حجم تا گروه در اشتراکی صورت به

 ارسال و متنی و تصویری صوتی، محتوای انواع ارسال و گذاریاشتراک و گروه برای فرد به منحصر

 صورت به کاربران نظر دریافت و گروه در طرفه یک زنده پخش امکان و گیگابایت5/1حجم  تا فایل

 یرتغی امکان و هاکننده دنبال برای هااعالن کردن روشن و خاموش به نظرسنجی برگزاری و بالدرنگ

 تلیس دیدن و اعضا لیست دیدن های ودسترسی با دیگر هایادمین تعریف و واگذاری و گروه مالک

 ضااع تمامی دسترسی عدم و گروه حذف و سیاه لیست تعیین و عضو افزودن و پیام ارسال و مدیران

 محتواها است. به

  اجتماعی هایشبکه در یادگیری از کننده حمایت هاینظریه

های در خصوص یادگیری در فضای مجازی نظریه حمایت کننده از این نوع یادگیری از نظریه

 نندهک حمایت هاینظریه کیفی محتوای تحلیل از مستخرج اصلی طبقات که داد نشان هایاست یافته

 واعان ای،شبکه تعامالت اجتماعی، هایشبکه ابعاد شامل اجتماعی هایشبکه در غیررسمی یادگیری

 . است ایشبکه درسی برنامه عناصر و یادگیری

                                                      
 Information Technology .1  
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 مکانا که هستند قوی مشارکتی هایرسانه اجتماعی هایشبکه که داد نشان اجتماعی هایشبکه ابعاد

 دفوای هاشبکه این. کنندمی فراهم عالیق اساس بر را اطالعات مبادله و فرامرزی ارتباطات برقراری

 مینتأ و پذیری جامعه مسائل، حل یادگیری، فرایند بهبود به توانمی آنها جمله از که دارند متعددی

 راریبرق طریق از اجتماعی هایشبکه دیگر عبارتیبه کرد؛ اشاره روانی و شناختی نیازهای کنندگی

 یرانفراگ برای را یادگیری فرآیند دارند، فراگیران عالیق و نیازها با که تناسبی و مجازی ارتباطات

 هب هکرها دسترسی پیام، اشتراک به کاربران اعتماد عدم شامل آنها مضرات همچنین. کنندمی آسان

 (. Razak et al, 2013است ) کاربران امنیت عدم و اعضا اطالعات

 تحقیق:روش 

 هاهداد .شد اتنوگرافی انجام روش اساس نگاری برقوم روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع مطالعه

 آوری و سپس کدگذاری و تحلیل شد. معنایهای نیمه ساختاریافته جمعبا استفاده از مصاحبه

 تحقیق در محوری مفهومی فرهنگ. هاستفرهنگ و مردم از توصیفی نگاریمردم اللفظیتحت

 اساس بر علمی، لحاظ به نگاریمردم تحقیق(. Pouya&Maleki, 2012) است نگاریمردم

 و کمی ایده آن طرف یک در که تروسیع طیفی در تواندمی انسانی علوم در موجود هایشناسیروش

 حاضر پژوهش کیفی بخش در ،(Vaddahir, 2010پذیرد ) انجام است، حاکم کیفی ایده دیگر طرف در

 آموزانتعامالت معلمان و دانش شناسایی اولیه چارچوب مصاحبه، با مرتبط متون بررسی طریق از ابتدا

. بودند شهر ایالم در شبکه شاد ابتدایی دوره آموزاندانش پژوهش جامعه مرحله این در. شد طراحی

 میزان و نظری معیارهای اساس بر هارسان اطالع و بود هدفمند تحقیق این در گیرینمونه روش

 آگاهانه انتخاب روش، این در. شدند انتخاب پژوهش برای شان احتمالی بخشی روشنایی

 بیشترین که افرادی زیرا شود، ارائه جدید اطالعات تا است پژوهشگر با خاص هایکنندهشرکت

 ینا بر. شوندمی انتخاب سؤاالت به پاسخگویی برای دارند، مطالعه مورد موضوع زمینه در را اطالعات

. رسید آموزدانش 32 به و شد تعیین نظری اشباع اساس بر پژوهش در کنندگانمشارکت تعداد اساس

شود. طراحی ها گفته میمند مردم و فرهنگبه مطالعه نظام نگارینگاری یا مردمقومگردآوری  روش

موضوع مطالعه بررسی  آن به صورتی است که پژوهشگر در آن پدیده فرهنگی را در جامعه از زاویه دید

 ؛دکنصورت مکتوب و مصور بازنمایی مینگاری ابزاری است که فرهنگ یک گروه را بهکند. قوممی

شمارش یا اسم از آن یاد شود این عبارت معنای متفاوتی عنوان یک مورد قابلبنابراین بسته به اینکه به

آموزان را کشف کنیم و همچنین و دانشخواهیم تعامالت بین معلمان ازآنجاکه ما می یافت.خواهد 
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نگاری که به مطالعه این تعامالت خود بخشی از فرهنگ آموزش هست به همین خاطر از روش قوم

 کنیم.پردازد استفاده میفرهنگ می

 ها:یافته

 د؟کنیهای خود تعامل برقرار میمعلم و همکالسی چگونه در تدریس آنالین با -۱پرسش 

}بعضی از معلمان  بیان داشتند که آموزاننفر از دانش 7حدود  ،نشان داد ها مصاحبه نتابج تحلیل

دهند و یا تصویری توضیح می کند و به صورت صوتیمتن درس را منتشر میدر کالس آنالین فقط 

دهد در خالل درس آموزان اجازه نمیدهند و معلم به دانشآموزان نیز فقط به معلم گوش میدانش

صورت سنتی است و ال بپرسند، باهم صحبت کنند{ این روش تدریس مانند تدریس  بهدادن سو

گیرد و معلم تعامل در این روش به صورت سخنرانی است و تعامل به صورت چهره به چهره صورت می

نفر از  4اند یا نه، همچنین آموزان درس را متوجه شده فهمد که دانشاز روی حاالت چهره می

پرسی کرده ولی غالب وقت کالس با های حضوری احوالگفتند که }معلم مانند کالسآموزان دانش

های آنالین معلم آموزان  نیز بیان کردند که }در کالسنفر از دانش 3گذرد{. صحبت کردن معلم می

زان آموخارج از وقت کالس دانش دهد و در پایان درس وصورت تصویری یا صوتی درس را توضیح میبه

آموزان با هم تعاملی ندارند و فقط دهد اما دانشها را ارائه میوابکنند و معلم جت را مطرح میسواال

 .{آموزان تعامل داردمعلم با دانش

وش تصویری یا صوتی ابتدا با اند }معلم به رنفر ادعا کرده 5اما از بین مصاحبه شوندگان تعداد 

دهد در آموزان اجازه میدهد و به دانشتوصیح می کند و سپس درس راآموزان احوال پرسی میدانش

آموزان براین باور بودند که } دهد{، همچنین دانشخالل درس سوال بپرسند و همزمان جواب می

دهد در خالل آموزان اجازه میکند و به دانشمعلم به صورت متنی، صوتی و... درس را تدریس می

داشته باشند{، در این روش تعامل کالس به صورت  درس سوال بپرسند و در کالس مشارکت فعال

آموزان تعامل دارند و ولی آموزان با معلم و دیگر دانششود و امکان تعامل دانشمشارکتی اداره می

 تعامل فقط محدود به درس است.

 حبهمصا بین از تعامل در کالس آنالین به صورت دوستانه است به این ترتیب که در روش سوم

س کند، در کالاند }معلم به روش تصویری یا صوتی متنی تدریس میکرده ادعا نفر 5 تعداد شوندگان

آموزان کند{، برخی از دانشآموزان شوخی میآموزان تعامل دوستانه دارد و با دانشمعلم با دانش

 یا یک ربع وقت استراحت ها در خالل درس معلم هر نیم ساعتاند که }در برخی کالسگزارش داده
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-اشته باشند حتی شوخی کنند و دانشدهد تعامل غیر درسی دآموزان اجازه میدهد و به دانشمی

 آموزانیکنند و معلم یا دانشاند بعد از کالس سواالتشان را مطرح میآموزانی که متوجه درس نشده

در این  .د{دهند و به این روش با هم تعامل دارناند درس را توضیح میکه درس را بهتر متوجه شده

 هااطالع رسان بیانات به نگاهی با همچنین شود.ار میکالس به صورت دوستانه و شاد برگز روش،

اعتقاد دارند که کالس به سه صورت تعامل به روش واعظ و  افراد اکثر که شوداستنتاج می چنین

 ارۀدرب هااطالع رسان نظرات از برخی شود کهمستمع، روش تعامل مشارکتی و تعامل دوستانه اداره می

 :از است آموز عبارتهای ایجاد تعامل بین معلم و دانشروش

 سپس و کندمی تدریس تصویری و متنی صورت من ابتدا درس را به }معلم :۱کد  اطالع رسان

 دهد{.بپرسند و جواب می سواالت خود را درس پایان در دهدمی اجازه آموزاندانش به

 صورت به را کالس که دهخوامی آموزاندانش از تصویری صورت به ما }معلم :3کد  اطالع رسان

 جانبه چند تعامل کالس در و کنند اداره را کالس دارند آمادگی که افرادی و کنند اداره مشارکتی

 است{. درس به محدود فقط تعامل ولی دارد وجود

 کندمی تدریس را درس هر سه صورت تصویری، صوتی و متنی به معلم ما} :7کد  اطالع رسان

 اب و بایکدیگر ها می توانندهمکالسی دهد ومی استراحت وقت شوندمی خسته آموزاندانش وقتی و

 را شانسواالت کالس از بعد اندنشده درس اگر متوجه ارتباط داشته باشند، حتی شوخی کنند یا معلم

 .کنند{ مطرح

 کند و فقط معلم اول کالس احوالتصویری تدریس می روش به معلم} :۱۲کد  اطالع رسان

 دهیم{.می فقط گوش ما و کندمی تدریس بعد و کندمی پرسی

 در و کندمی تدریس صوتی و تصویری متنی، روش سه هر من به }معلم :۲0کد  اطالع رسان

بگیرند و  تلفنی در هر زمانی حتی در خارج وقت کالس تماس دارند اجازه آموزدانش اشکال صورت

 .خود را بپرسند{سواالت 

 لممع کالس در کند،می تدریس صوتی یا تصویری روش من فقط به }معلم :۲3کد  اطالع رسان

آموزان خسته شدند حتی در بین کالس اجازه هنگامی که دانش و دارد دوستانه تعامل آموزاندانش با

 دارند با هم صحبت کنند{.
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 آموزان دانش و معلم بین تعامل ایجاد شناسایی روش های و جمع بندی :۱ جدول

 های بازکد کدهای محوری کد انتخابی

 

 

 

نگی ایجاد چگو

تعامل بین معلم و 

 آموزاندانش

و  کندمعلم به روش تصویری ابتدا احوال پرسی با همه می - تعامل به روش واعظ و مستمع

 .دهیمکند و ما گوش میبعد تدریس می

 به صورت صوتی توضیحکند و معلم متن درس را منتشر می -

آموزان اجازه نمی دهیم و به دانشدهد و ما نیز گوش میمی

 .دهد در خالل درس صحبت کنند

دهیم معلم به صورت صوتی درس می دهد و ما گوش می - 

 ها گفتگوو گاهی ما سواالت را به صورت متنی با همکالسی

 .می کنیم

س ریمعلم به صورت متنی و صوتی یا گاهی تصویری تد -

-دهند و در پایان از دانشآموزان گوش میکند و دانشمی

 .آموزان سوال می پرسد

دهد و در پایان معلم به صورت تصویری درس را توضیح می -

آموزان سواالت را مطرح می در خارج از وقت کالس دانش

 کنیم.کنند و باهم تعامل می

 

صوتی ابتدا احوال پرسی و خوش معلم به روش تصویری یا  - تعامل به روش مشارکتی

دهد در خالل درس آموزان اجازه میکند و به دانشو بش می

 .سوال بپرسند

-کند و به دانشمعلم به صورت متنی درس را تدریس می -

 .دهد در خالل درس سوال بپرسندآموزان اجازه می

خواد که کالس آموزان میمعلم به صورت تصویری از دانش -

ارکتی اداره کنند و افرادی که آمادگی دارند را به صورت مش

کالس را اداره کنند و در کالس تعامل جند جانبه وجود دارد 

 .ولی تعامل فقط محدود به درس است

-معلم به هر سه صورت متنی تصویری یا صوتی با دانش -

آموزان به با توجه به ان تعامل دارد و به درخواست دانشآموز

-کند و دانشس را انتخاب میسرعت اینترنت روش تدری

 .آموزان اجازه دارند در کالس مشارکت کنند اما با اجازه معلم

 



 1400 106 زمستان، چهارمسال نهم، شمارة                                                               فصلنامه تدریس پژوهی    

معلم به روش تصویری یا صوتی متنی تدریس می کند، در  - تعامل دوستانه

کالس معلم با دانش آموزان تعامل دوستانه دارد و با دانش 

می کند،  معلم ابتدا احوال پرسی -آموزان شوخی می کند

سپس درس می دهد، در خالل درس هر نیم ساعت وقت 

استراحت می دهد و به دانش آموزان اجازه می دهد تعامل 

غیر درسی داشته باشند حتی شوخی کنند، حتی دانش 

 آموزان برای رفع خستگی می توانند آواز بخوانند

کند و وقتی معلم به صورت متنی درس را تدریس می -

-و دانش دهدوقت استراحت می شوندآموزان خسته میدانش

آموزانی که آموزان بایکدیگر و با معلم تعامل دارند و دانش

اند بعد از کالس سواالتشان را مطرح می متوجه درس نشده

 کنند.

-معلم به هر سه روش متنی، تصویری و صوتی تدریس می -

آموز اجازه دارد تماس تلفنی کند و در صورت اشکال دانش

وزان با معلم درصورت عدم توانایی تفهیم در بگیرد. دانش آم

آپ، شبه شاد از سایر شبکه های مجازی از جمله واتس

 گیرند.با معلم تماس می ...سیگنال و 

 

آنالین  هایموزان در کالسآهای ضروری ارتباطی و تعاملی برای دانشمهارت -۲پرسش 

 کدامند؟

های ضروری تعاملی مهارتبیان داشتند }که  آموزاننفر از دانش 9 ها،تحلیل مصاحبه به توجه با

دادن صحیح، توجه کامل و دقیق به معلم، تایپ کردن، های آنالین شامل گوشو ارتباطی در کالس

دادن صحیح باعث یادگیری بهتر زیرا گوش ؛درست سوال پرسیدن و منظور را درست رساندن است

در ذهن آموز سواالت و ابهاماتی که شود که دانشمی شود، اعتماد بنفس در سخن گفتن باعث می 

}اعتماد به نفس در تعامل ضروری است که  اندنفر ادعا کرده 4دارند را به زبان آورند{. همچنین 

 .{آموزان دیگر ارتباط برقرار کندبتواند با معلم و دانش آموزدانش

، سوال پرسیدن ندادهایی مانند گوشآموزان اعتقاد دارند که }عالوه بر مهارتنفر نیز از دانش 12

 انهدوست ارتباط برقراری توانایی هایو تایپ کردن در تعامل کالسی الزم و ضروری است سایر مهارت

 هایهمکالس با صمیمانه ارتباط برقراری مهارت و گفتن سخن نفس، به اعتماد ها،همکالسی و معلم با
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ه برای برقراری تعامل دوستان دوستانه صحبت و بش و خوش و پرسی احوال توانایی جک گویی، معلم، و

های حضوری و مدرسه دارد ضروری است{. در نتیجه با آموز در کالسهایی که دانشو سایر مهارت

شود که که دو دسته مهارت اصلی تعامل درسی و آموزان این گونه استنتاج میتوجه به نظرات دانش

 هایمهارت دربارۀ اطالع رسانها نظرات از برخی ضروری است.های آنالین تعامل دوستانه برای کالس

 :از است که بیشترین فراوانی را دارند عبارت موزانآدانش برای تعاملی و ارتباطی ضروری

های اصلی درسی های ضروری ارتباطی فقط شامل مهارتمهارت}به نظر من  :3 کد اطالع رسان

 رساندن درست را منظور و پرسیدن سوال درست کردن، تایپ معلم، به توجه دادن، است شامل گوش

 {.است

 به توجه دادن،های ضروری ارتباطی عالوه بر مهارت گوشبه نظرم مهارت} :8 کد اطالع رسان

 در کالس آنالین نفس به اعتماد دیگران، با ارتباط پرسیدن مهارت سوال درست کردن، تایپ معلم،

 نیز است{.
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 موزانآدانش برای تعاملی و ارتباطی ضروری هایشناسایی مهارت و بندیجمع :۲ جدول

 کد های باز کدهای محوری کد انتخابی

 

 

 

های مهارت

 ضروری ارتباطی

 و تعاملی

های اصلی تعامل درسی مهارت

 )تدریس و یادگیری(

دادن، توجه به معلم، تایپ کردن، درست سوال گوش -

 .پرسیدن و منظور را درست رساندن

 .شوددادن باعث یادگیری می گوش -

مهارت گوش دادن، صحیح سخن گفتن، اعتماد بنفس در  -

 .سخن گفتن

 .توانیم خوب یادبگیریمتا خوب گوش ندهیم نمی – 

ان آموزاعتماد به نفس ضرورت دارد تا بتوان با معلم و دانش -

 .دیگر ارتباط برقرار کرد

برای دادن مهارت ضروری است توجه کردن و خوب گوش -

 .یادگیری

های گوش دادن، توجه آموز باید همه مهارتیک دانش – 

درست، سخن گفتن و اعتماد به نفس را داشته باشد تا بتواند 

 .در کالس مشارکت و تعامل برقرار کند

-های ارتباطی و دوستمهارت

 یابی

آموزان باید توانایی برقراری ارتباط دوستانه با معلم و دانش

 .ا داشته باشندها رهمکالسی

دادن، اعتماد به های گوشآموزان عالوه بر مهارتدانش -

گفتن و مهارت برقراری ارتباط صمیمانه با نفس، سخن

 .ها و معلم را داشته باشندهمکالسی

 .مهارت ارتباط با دیگران، اعتماد به نفس – 

گویی، خنداندن کالس، حتی آواز های جوکداشتن مهارت – 

 .خواندن

احوال پرسی و خوش و بش و صحبت دوستانه قبل از شروع  -

 درس برای کاهش اضطراب و استرس همکالسی ها
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 کنند؟موزان ایجاد میآهای شما چگونه بسترهای تعامل رابا دانشمعلم -3پرسش 

 بسترهای تواندمعلم میتوان این گونه استنتاج کرد که آموزان میهای دانشمشاهده پیام به توجه با

های گروهی برای }دادن امتیاز و نمره به فعالیت :از جمله .آموزان آماده کندتعاملی زیر را برای دانش

یکی دیگر از بسترهای تعاملی  نفر (،6)  آموزان نه فقط تعامل با معلم {ترغیب به تعامل بین دانش

کردی برای ایجاد تعامل بیشتر با آموز بدهد }اجازه برای گفتگو به زبان تواند به دانشکه معلم می

فر از مصاحبه شوندگان نیز نفر(. سه ن 4شود )آموزان و معلم است{ که کمتر به آن پرداخته میدانش

 مسائل مورد در احساسات آموزان برای ابرازاجازه به دانش تواند با دادناند که }معلم میدهبیان کر

 بسترهای الزم برای تعامل را مهیا سازد{. و بحث جوک، آموزشی، تبریک تولد و مناسبات،

اجازه دادن  آموزان از طریقآوری را برای تعامل بهتر دانشتواند بسترهای فنهمچنین معلم می

آپ، تلگرام، های اجتماعی از جمله واتسآموزان برای برقراری تماس تلفنی و دیگر شبکهبه دانش

آموز سپس گرفتن از تدریس خود و پخش برای دانشدرخواست فیلم }نفر(.  11سیگنال را بدهد)

 هایگروه ایجاد نفر(. همچنین }معلم با 4آموزان برای دادن نظر درباره آن{ )درخواست از دانش

کالس و دادن تکالیف گروهی که باعث ایجاد تعامل و  خارج هایفعالیت انجام در کالسی همکاری

های گروهی و بازگذاشتن جو کالس برای گفتگوی عالیتشود{، }دادن امتیاز و نمره به فگفتگو می

های غیر درسی مانند آموزان حتی برای مباحث غیر درسی، دادن اختیار برای انجام فعالیتدانش

ح های چالش{ و مطراتر، تقلید صدا، حتی و استفاده از آن برای ارائه درس و ایجاد بحثئپانتومیم و ت

اعتماد به نفس بسترهای الزم را برای تعامل بیشتر در کالس  کردن سواالت چالشی برای افزایش

زان آموهای الزم برای برقراری تعامل در دانشتواند بسترفراهم سازد در نتیجه معلم به سه طریق می

 ادند و جو گذاشتن تعامل و سوم باز برای تشویقی آوری، دوم بسترهایفن هایبستر فراهم سازد، اول

 شده ایجاد تعامل بسترهای دربارۀ هااطالع رسان نظرات از تعامل. برخی برای آموزاندانش به اختیار

 :از است که بیشترین فراوانی را دارند عبارت موزانآدانش برای معلم توسط

 جمله از اجتماعی هایشبکه دیگر و تلفنی تماس برقراری }معلم من اجازه :3 کد اطالع رسان

 دهد{.هر وسیله ارتباطی که دو طرف داشته باشند میو  سیگنال تلگرام، آپ،واتس

میان ترم اختصاص  نمره گروهی هایفعالیت}معلم برای تشویق ما برای  :۶ کد اطالع رسان

 دهد{.می

 برقرار کنیم{. نیز با او تماس شاد شبکه از دهد خارج}معلم به ما اجازه می :۱0 کد اطالع رسان 
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کردی  حتی با معلم به زبان دهد که در کالس درسمی اجازه }معلم به ما :۱4 کد اطالع رسان

 گفتگو کنیم{.

هم آن را انجام دهیم و تاکید  نفر با 3دهد که هر }معلم به ما تکالیفی می :۲۱ کد اطالع رسان

 کند که آن را با کمک هم انجام دهیم نه یک نفر به تنهایی{.می

هم آن را انجام دهیم و تاکید  نفر با 3دهد که هر }معلم به ما تکالیفی می :۲8 کد اطالع رسان

 کند که آن را با کمک هم انجام دهیم نه یک نفر به تنهایی{.می

 شود{.اداره می پاسخ و پرسش : }بیشتر اوقات کالس درس به صورت30 کد اطالع رسان

 توانیم بحث غیر درسی با هم داشته باشیم{.}ما در کالس می :3۲ کد اطالع رسان

 اموزان دانش ایجاد شده توسط معلم برای تعامل شناسایی بسترهای و جمع بندی :3 جدول

 های بازکد کدهای محوری کد انتخابی

 

 

 

 ایجاد بسترهای

-دانش با تعامل

 آموزان

 

 آوریهای فنبستر

آموزان برای برقراری تماس تلفنی و دیگر اجازه دادن به دانش -

 ...آپ، تلگرام، سیگنال وواتسهای اجتماعی از جمله شبکه

 چیزی فروش مثال عنوان به درس موضوع از خارج انجام مکالمات -

 .شهر، حفظ محیط زیست رویدادهای به دعوت و گروه در

آموز درخواست فیلم گرفتن از تدریس خود و پخش برای دانش -

 .آموزان برای دادن نظر درباره آنسپس درخواست از دانش

آموزان برای نظر دادن و بحث رخواست از دانشپخش فیلم و د -

 .باره آندر

برقراری تماس های خارج از شبکه شاد جهت برقراری تعامل و  -

 .گفتگو

بسترهای تشویقی 

 برای تعامل

 .های گروهی برای ترغیب به تعاملدادن امتیاز و نمره به فعالیت -

ل برای ایجاد تعامآموزان برای گفتگو به زبان کردی اجازه به دانش -

 .آموزان دیگر و معلمبیشتر با دانش

آموزشی،  مسائل مورد در احساسات آموزان ابرازاجازه دانش -

 .و بحث جوک، همدلی تبریک تولد و مناسبات،

 چیزی فروش مثال عنوان به درس موضوع از خارج انجام مکالمات-

 شهر، حفظ محیط زیست رویدادهای به دعوت و گروه در
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گذاشتن جو و  باز

دادن اختیار به 

آموزان برای دانش

 تعامل

 .شودتعامل و گفتگو میدادن تکالیف گروهی که باعث ایجاد  -

 های گروهیدادن امتیاز و نمره به فعالیت -

های حضوری نزدیک کرده که های مجازی را به کالسکالس-

 است. ...آمدگویی، حضور و غیاب، تعامل، گفتگو شامل خوش

های خارج های همکاری کالسی در انجام فعالیتایجاد گروه -

 .کالسی

آموزان حتی برای بازگذاشتن جو کالس برای گفتگوی دانش -

 .مباحث غیر درسی

 .ایجاد فضای پرسش و پاسخ به جای تدریس یک طرفه -

آموز گرفتن از تدریس خود و پخش برای دانشدرخواست فیلم -

 .ن برای دادن نظر درباره آنآموزاسپس درخواست از دانش

های غیر درسی مانند پانتومیم و دادن اختیار برای انجام فعالیت -

 .اتر، تقلید صدا و استفاده از آن برای ارائه درسئت

 و کردن سواالت چالشی حهای بحث و گفتگو و مطرایجاد چالش -

 .تعامل و گفتگو در باره آن

دادن و بحث در برای نظرآموزان پخش فیلم و درخواست از دانش -

 .باره آن

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

داد اکثر مصاحبه  آموزان در شبکه شاد نشاندانش و معلم بین تعامل ایجاد چگونگی تحلیل

د، یا به کننمتن درس را منتشر میبیان داشتند که بیشتر }معلمان در کالس آنالین فقط ها شونده

دهند و معلم آموزان نیز فقط به معلم گوش میدهند و دانشارائه میروش تصویری و صوتی درس را 

-دهد در خالل درس سوال بپرسند و در آخر کالس سواالت را مطرح میآموزان اجازه نمیبه دانش

توانند صحبت کنند{، تعامل در این روش به آموزان در خالل درس نمیهمچنین }دانش ؛کنند{

آموزان با هم تعاملی ندارند این روش از نظر بسیاری از ش دانشصورت سخنرانی است در این رو

 .آموزان باید در کالس درس با هم تعامل سازنده داشته باشندمحققان این زمینه مناسب نیست و دانش

همسو است. اما بعضی  (Ha & Lee, 2019)ها و لی  (،Maafi, 2019) نتایج این بخش با تحقیقات معافی

 آموزان احوالهای آنالین معلم ابتدا با دانشدر برخی از کالسبیان داشتند که }ها از مصاحبه شونده

آموزان اجازه دهد و به دانشصوتی توصیح می یا تصویری روش به کند، سپس درس راپرسی می
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آموزان در کالس اجازه دهد همچنین  دانشدهد در خالل درس سوال بپرسند و همزمان جواب میمی

شود مشارکت فعال داشته باشند{، در این روش تعامل کالس به صورت مشارکتی اداره میدارند 

آموزان تعامل داشته باشند ولی تعامل فقط محدود به آموزان اجازه دارند با معلم و دیگر دانشودانش

این روش از روش  .درس است، محقق در این روش کد روش تعامل مشارکتی دسته بندی کرده است

اما  (،Amigud & Lancaster, 2019) آموزان مفیدتر است اما کامل نیستدر اجتماعی کردن دانشقبلی 

تعامل در کالس آنالین به صورت دوستانه  که در روش سوم داشتند بیان هاشونده مصاحبه از بعضی

جازه ا آموزانشود دانشاست به این ترتیب که عالوه بر انجام تعامل که به صورت مشارکتی انجام می

آموزان دهد و به دانش، در خالل درس معلم وقت استراحت میدارند حتی باهم شوخی و صحبت کنند

ار کالس به صورت دوستانه و شاد برگز دهد تعامل غیر درسی داشته باشند در این روش،اجازه می

های مهارت لیلاما در تح ؛(Maafi, 2019از نظر محقیقن این روش بهترین روش تعاملی است ) .شودمی

د. داشتن بیان هاشونده مصاحبه برخی از شاد شبکه در آموزاندانش و معلم بین تعامل ایجاد ضروری

های آنالین فقط شامل گوش دادن صحیح، توجه کامل های ضروری تعاملی و ارتباطی در کالسمهارت

است که محقق این  و دقیق به معلم، تایپ کردن، درست سوال پرسیدن و منظور را درست رساندن

 این یافته .کندکد بندی می (یادگیری و تدریس) درسی تعامل اصلی هایها را در قالب مهارتمهارت

و نتایج تحقیقات چن و  (Yazd Khasti et al, 2013) همکاران و خواستی های تحقیقات یزدبا یافته

های اند که عالوه بر مهارتاما برخی نیز اعتقاد داشته . همخوانی دارد (Chen et al, 2019) همکاران

 نمهارت سخ نفس، به اعتماد ها،همکالسی و معلم با دوستانه ارتباط برقراری توانایی هایمهارت ،فوق

 و پرسی احوال گویی،توانایی جک معلم، و هاهمکالسی با صمیمانه ارتباط برقراری مهارت و گفتن

باید داشته باشند. در نتیجه با  ،های حضوری و مدرسه داردآموز در کالسدانشهایی که سایر مهارت

شود که که دو دسته مهارت اصلی تعامل درسی و آموزان این گونه استنتاج میتوجه به نظرات دانش

های این تحقیق با نتایج تحقیق همچنین یافته های آنالین ضروری است.تعامل دوستانه برای کالس

( شاد) آموزیدانش آموزشی شبکه عنوان با پژوهشی که در، (Birghi Fard, 2019) همکاران و فرد بیرقی

در  یتوجه قابل هایظرفیت و هاقابلیت( شاد) آموزیدانش آموزشی شبکه که رسیدند نتیجه این به

 دارد. خارجی و داخلی هایرسان پیام سایر به آموزان و معلمان نسبتتعامالت دانش

 دادن} :که معلم باید فراهم کند برخی دانش آموزان بیان داشته اند بسترهای تعاملی تحلیلدر 

 رایب کردی زبان به گفتگو برای اجازه تعامل{،  به ترغیب برای گروهی هایفعالیت به نمره و امتیاز
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 مورد در احساسات ابراز برای آموزاندانش به اجازه ، دادن معلم و آموزاندانش با بیشتر تعامل ایجاد

تر سازد که در بس مهیا را تعامل برای الزم بسترهای بحث مناسبات و و تولد تبریک آموزشی، مسائل

 برای ار دیگری بسترهای تواندمی معلم ، همچنینگیردتشویق و بازگذاشتن جو برای تعامل قرار می

-بکهش دیگر و تلفنی تماس برقراری برای آموزاندانش به دادن اجازه طریق از آموزاندانش بهتر تعامل

  رد.گیآوری ارتباطی قرار میبدهدکه در بستر فن را سیگنال تلگرام، آپ،واتس جمله از اجتماعی های

 مالحظات اخالقی

 ای مرتبط بااصول اخالق حرفه و کلیه قوانین کشوری در جریان اجرای این پژوهش و تهیه مقاله

 پژوهش رعایت شده است.

 یحامی مال

 شده است. تأمین های پژوهش حاضر توسط نویسندگان مقالهکلیه هزینه

 تعارض منافع

اعم از داخلی یا  اییهنشر هیچ در قبالًمقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است. این مقاله 

 .ارسال شده است پژوهی و چاپ به فصلنامه درس جهت بررسی صرفاً خارجی چاپ نشده است و 
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