استفاده از سامانۀ شاد
و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع كرونا:
«كاستیها» و «چونوچراها»
*
		
فرشته زینیوندنژاد

احد نویدی

**

چكيده:
با شــیوع بیماری کویــد ،19-وزارت آموزشوپرورش برای تداوم آموزشهای رســمی ،معلمان و
دانشآموزان را به استفاده از تدریس تلویزیونی و سامانۀ شاد ملزم ساخت .این مطالعه بهمنظور ارزیابی
برنامههای سامانۀ شــاد و تدریس تلویزیونی طراحی و اجرا شده است .برای جمعآوری دادههای ناظر
بر تجارب دانشآموزان و آموزگاران پرســشنامههایی تدوین و در سامانۀ شاد به اشتراک گذاشته شد.
تعداد  85372دانشآموز و  12778معلم دورۀ ابتدایی در این مطالعه شرکت کردهاند .یافتهها نشان داد
که گوشی هوشمند دردسترسترین وسیله در میان هر دو گروه بوده است .اکثر دانشآموزان و اکثریت
قریببهاتفاق معلمان ،ســرعت پایین سامانۀ شــاد را برای بارگذاری (آپلود) محتوای درسی گزارش
کردهاند .اکثر دانشآموزان دورۀ ابتدایی زمان برنامههای تلویزیونی را کم دانســتهاند .اکثریت قریب
معلم خودشان بهتر از معلم تلویزیونی تدریس میکند .اکثریت
به اتفاق دانشآموزان اظهار کردهاند که
ِ
قریب به اتفاق دانش آموزان با معلم تلویزیونی ارتباط صمیمی و نزدیکی برقرار نمیکردند .درحدود دو
پنجم دانشآموزان اظهار كردهاند كــه از برنامههای تدریس تلویزیون و معلم تلویزیون رضایت دارند.
مشکالت معلمان با سامانۀ شاد و آموزشهای مجازی را میتوان به چهار دسته طبقهبندی کرد .1 :نظارت
بر یادگیری دانشآموزان؛  .2مشــکالت فنی مربوط به سامانۀ شاد؛  .3کمبود مهارت معلمان؛  .4کمبود
دسترسی به اینترنت .کمی بیش از یک سوم معلمان ،برنامههای مدرسۀ تلویزیونی را برای جبران کمبود
حضور در کالس درس مناسب دانستهاند .یافتههای پژوهش حاضر میتواند برای بهبود این برنامهها و
نیز کاربردهای فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری در پساکرونا در مدارس کاربرد داشته باشد.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله99/6/23 :

سامانۀ شاد ،تدریس تلویزیونی ،دورۀ ابتدایی ،ویروس کرونا
 ïتاريخ شروع بررسي99/7/5 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/11/4 :

*دکتری آموزش ریاضی ،پژوهشکدۀ مطالعات برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش (نویسندۀ مسئول)..................................

f_zeynivand@yahoo.com
** دانشیار پژوهشکدۀ مطالعات برنامهریزی درسی و نوآوریهای آموزشی ،پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورشanaveedy@gmail.com .............................................
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مقدمه

در آغاز سال  ،2020به علت پیشگیری از شیوع بیماری کوید ،19-مدارس در سراسر جهان تعطیل
کونیم میلیارد دانشآموز از پیشدبستانی تا پایان دورۀ متوسطه بهشدت
شدند و آموزش حضوری برای ی 
محدود شــد (بانک جهانی)2020 ،1؛ بنابراین دولتها خطمشیهای خود را به آموزش از راه دور تغییر
دادند .آموزشــگران به سمت آموزشهای از راه دور سوق داده شدند و در آن از ابزارهای دیجیتالی مثل
رادیو و تلویزیون و بستههای خانهبر استفاده کردند؛ اینگونه آموزش و یادگیری میتوانست ادامه داشته
باشد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد [یونیسف].)2020 ،2
اگرچه کشــورهای درحال توسعه ،با وجود محدودیتهای دسترسی به اینترنت ،به معرفی آموزش در
فضای مجازی در آموزش رسمی ادامه دادهاند ،ولی مشكل دسترسی به اینترنت همچنان پا بر مانده است.
آموزش از طریق تلویزیون ،غلبه بر چنین محدودیتی را در کشــورهای درحال توســعه فراهم کرده است.
تلویزیون در مواردی كه ارتباط یکطرفه اســت میتواند به طو ِر اثربخش برای تدریس هر موضوعی بهکار
رود (بانک جهانی2020 ،؛ زی هنگ2020 ،3؛ اسپنســر )1999 ،4تدریس تلویزیونی عبارت است از دیدن
برنامههای تلویزیونی در کالس (یا خانه) از طریق نوار ویدئویی ،تلویزیون کابلی یا تلویزیون ماهوارهای که
اغلب در کشورهایی بهکار میرود که معلم بهندرت حضور دارد (کیم2015 ،5؛ هوبز و همکاران.)1993 ،6
تلویزیون آموزشــی و برنامههای تلویزیون تعاملی را در کشــورهای
تعدادی از محققان اثربخشــی
ِ
8
7
توســعهیافته از سال  1950تا  1990ارزیابی کردهاند (مالیک و همکاران 2011 ،؛ پتری و بال 1980 ،؛
شــورکی و اوبل)2014 ،9؛ اما در کشورهای درحال توسعه در زمینۀ ارزیابی این برنامهها در سطح ملی
کمبودهایی وجود دارد .با ورود رســانههای جدید مثل رایانهها و ابزارهای موبایلی ،عالقه به اســتفاده از
تلویزیون آموزشــی در کشورهای پیشرفته از بین رفته است .به همین علت ،ادبیات پژوهشی مربوط به
اســتفاده از تلویزیون تقریباً قدیمی و مربوط به دهۀ  1990و حتی قبل از آن اســت؛ اما در کشورهای
درحال توســعه ،به علت کمبود زیرســاختهایی مثل شــبكۀ برق و اینترنت ،تلویزیون و ماهواره هنوز
بهمنزلۀ رسانهای آموزشی تأثیر مهمی دارند (کیم2015 ،؛ یونیسف2020 ،؛ زی هنگ .)2020 ،در دوران
شــیوع بیماری کوید ،19-در بسیاری از کشــورهای جهان از تلویزیون استفاده شد (یونیسف)2020 ،؛
برای مثال بنابر پژوهش زیهنگ ( )2020شبکۀ چهار کشور چین به تدریس تلویزیونی اختصاص یافته
بود ،اما بنابر گزارش یونیسف ( ،)2020برخی از کشورها از شبکۀ زندۀ تلویزیونی در یوتیوب برای تداوم
آموزشهای دورۀ ابتدایی و متوسطه استفاده میکردند.
در ایران نیز مانند ســایر کشــورها ،سابقۀ اســتفاده از تلویزیون وجود دارد ،اما هنوز مطالعۀ علمی
درخصوص اثربخشی یا بررسی کموکاستیهای این آموزشها صورت نگرفته است .در زمان شیوع ویروس
کرونا و تعطیلی مدارس در اسفند  ،98عالوه بر آموزشهای تلویزیونی ،وزارت آموزشوپرورش اپلیکیشن
(پیامرسان) شبکۀ آموزشی دانشآموزان (شاد) را معرفی کرد تا امکان برگزاری کالسهای برخط (آنالین)
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از طریق آن فراهم شود .تیم فنی این نرمافزار بیان میکنند که مسائل امنیتی درخصوص این اپلیکیشن
مدنظر قرار گرفته است و برای افراد غیرمجاز دسترسپذیر نیست .این اپلیکیشن در هنگام تألیف پژوهش
حاضر ،دارای نسخۀ اندروید و وب بوده است و نسخۀ آیاواس ( )IOSفع ً
ال در دسترس نیست .با توجه به
اینکه زیرســاختهای کشور از نظر دسترسی به اینترنت ،پاسخگوی همۀ جمعیت دانشآموزان نیست،
برنامههای تلویزیون و ســامانۀ شاد در دوران تعطیلی مدارس بهمنزلۀ جایگزین آموزشوپرورش رسمی
انتخاب شدند که مشخص نشده است این برنامهها در چه وسعتی و با چه کیفیتی اجرا شدهاند؛ بنابراین
ارزیابی و شناسایی کموکاستیهای این برنامهها ضرورت دارد .این مطالعه برای بررسی کموکاستیهای
این دو محیط طراحی و اجرا شده است.

 مرور ادبیات تحقیق
 .1واکنش کشورهای گوناگون در استفاده از تدریس دیجیتالی و آنالوگ
در نتایج پیمایش یونســکو ـ یونیســف و بانک جهانی درخصوص واکنش آموزشوپرورش
کشــورها به کویــد 19-در زمان تعطیلی مدارس 110 ،کشــور بهصورت مشــترک بر تدریس
دیجیتالی تأکید داشتند (یونیسف .)2020 ،بیش از  94درصد از وزارت آموزشوپرورش کشورها،
خطمشیهای مبنیبر تأمین حداقل یک نوع از یادگیری از راه دور را ،که شامل تدریس دیجیتالی
یا تلویزیونی بود ،در نظر گرفته بودند .گفتنی اســت بیشــتر کشورهای با درآمد پایین بهنسبت
کشــورهای با درآمد متوسط و کشورهای با درآمد باال از تدریس رادیومحور استفاده کرده بودند.
برخالف آن ،تدریس مبتنیبر تلویزیون و اینترنت در میان کشورهای با درآمد پایین کمتر شایع
بود ،درحالیکه درصد زیادی از کشــورهای با درآمد کمتر از متوســط و باالتر از متوسط از این
روشها استفاده کرده بودند (بانک جهانی.)2020 ،
دســتکم  463میلیون ( 31درصد) دانشآموز در سراســر جهان نمیتوانند به برنامههای
یادگیری از راه دور دیجیتالی یا آنالوگ در زمان تعطیلی مدارس دسترسی داشته باشند (همان).
این کمبود دسترســی به علت کمبود دسترسی خانوادهها به وسایل دریافت تدریس دیجیتال یا
آنالوگ است .خطمشیهای یادگیری از راه دور مبتنیبر تلویزیون تعداد بیشتری از دانشآموزان
را ( 62درصد) در جهان پوشــش داده است که تقریباً  930میلیون دانشآموز در سراسر جهان
را شــامل میشود .این آمار نشان میدهد که تلویزیون در ارائۀ آموزش در طول تعطیلی مدارس
عمدهترین تأثیر را دارد؛ اگرچه این رسانه بهمنزلۀ روشی آسان برای انتقال مواد آموزشی درسی
پیشنهاد نمیشود.
در ادامه میزان دسترسی به رسانههای متعدد آموزش از راه دور براساس گزارش یونیسف ()2020
ارائه میشــود :افریقای شرقی و جنوبی کمترین میزان دسترســی دانشآموزان را به این آموزشها
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داشتهاند ( 49درصد) .در امریکای التین و کاراییب دانشآموزان کمتری به این آموزشها دسترسی
نداشتهاند ( 9درصد) ،اما این آمار به این معنی نیست که  91درصد آنها به این آموزشها دسترسی
داشــتهاند .یونیسف در چندین کشور ،مثل آرژانتین ،بولیوی ،پاناما ،پاراگوئه و اکوادور برای تماس با
خانوادهها و بزرگساالن از تماس تلفنی یا پرسشنامههای برخط (آنالین) استفاده کرده است .گفتنی
اســت خطمشــیهای یادگیری از راه دور دیجیتال و آنالوگ (تلویزیون) در دورۀ ابتدایی بیشــتر از
دورههای متوسطه بوده است؛ زیرا خانوادههایی که دانشآموزان بزرگتر داشتند بهنسبت خانوا دههای با
دانشآموزان کوچکتر دسترسی بهتری به فناوریهای دیجیتال داشتهاند و هدف خطمشیها در اکثر
کشورها ،دستیابی دانشآموزان بزرگتر به این فناوریها بوده است .بهطورکلی در جهان 49 ،درصد
دانشآموزان را دانشآموزان ابتدایی تشــکیل دادهاند .کمی بیش از  215میلیون دانشآموز ابتدایی،
که قبل از شیوع بیماری کوید 19-در دورههای ابتدایی حضور داشتند ،نتوانستند به این آموزشها
دست یابند .مناطقی که تعداد بیشتری از دانشآموزانش به این آموزشها دسترسی نداشتند بهترتیب
عبارتاند از :افریقای جنوبی ( 147میلیون) ،آسیای شرقی و اقیانوسیه ( 80میلیون) ،افریقای شرقی و
مرکزی ( 67میلیون) و افریقای مرکزی و غربی ( 57میلیون) .شایان ذکر است که این ارقام حداقلها
هستند و تعداد واقعی دانشآموزانی که به این آموزشها دسترسی ندارند بسیار بیشتر از این مقادیر
است .دانشآموزانی که نمیتوانند به هیچیک از سه ابزار آموزش از راه دور یعنی اینترنت ،تلویزیون و
رادیو دسترسی داشته باشند پیشینههای گوناگونی دارند .برای مثال ،بسیاری از دانشآموزان مناطق
روستایی ،صرفنظر از سطح توسعۀ اقتصادی کشور ،به این آموزشها دسترسی ندارند .بهطورکلی ،سه
دانشآموز از چهار دانشآموزی که در مناطق روستایی زندگی میکنند نمیتوانند به این آموزشها
دسترسی داشته باشند؛ در کشورهای با درآمد متوسط ،این درصد حتی بیشتر است.
 .2تجارب و انتظارات معلمان کشورهای متعدد در دورۀ تعطیلی مدارس به علت شیوع
ویروس کرونا
محققان در برخی از مطالعات ،تجارب زیســتۀ معلمان را در طول تعطیلی مدارس به علت
شــیوع بیماری کوید 19-گزارش کردهاند (کونیگ و همکاران2020 ،10؛ زی هنگ .)2020 ،به
اصلی
نظر برخی محققان (برای مثال ،پارچفســکا )2020 ،11ارزش افزودۀ تجارب زیسته 12عامل
ِ
پذیرش فناوری در آموزش است .همچنین این تجارب به علت تغییرات تحمیلشده در تدریس،
چشــماندازی را ایجاد میکند که ممکن است به کاربستهایی برای توسعۀ حرفهای در آموزش
معلمان درخصوص دیجیتالیسازی منجر شود.
همهگیری کوید 19-باعث شــد بسیاری از آموزگاران بهصورت برخط تدریس کنند که این
موضوع مســتلزم فرصتهایی بود برای آموزش دوبارۀ معلمان و مؤسســات آموزشــی (فلورز،13
2020؛ زی هنگ .)2020 ،این دورۀ انتقال از تدریس معمول به تدریس از راه دور ،توسعۀ حرفهای
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اورژانسی معلمان در حوزۀ دیجیتالیســازی را در پی داشت؛ هرچند تلفیق تکنولوژی در فرایند
یاددهی و یادگیری همواره هدف مؤسسات آموزشی در سطح بینالمللی بوده است (شورای معلمان
ریاضی امریکا [انسیتیام] .)2000 ،14به علت وضعیت بیسابقۀ همهگیری کوید ،19-برنامههای
توســعۀ حرفهای 15معمول کارکرد ندارند؛ بنابراین ادعای آموزش گسترده با هدف تلفیق فناوری
در تدریس در شرایط فعلی بیمورد است (امهگ و همکاران .)2019 ،16در این دوره ،بهرغم اینکه
محیطهای یادگیری دیجیتالی اکثر مؤسسات آموزشی کام ً
ال آماده نبود آموزشگران وادار شدند که
تدریس از راه دور را در مدتی کوتاه انجام دهند .معلمانی که گاهی اوقات برای پرداختن به چنین
محیطهایی کمبود شایستگیهای اجتماعی ـ عاطفی داشتند فشار زیادی متحمل شدند (فن در
اســپول و همکاران .)2020 ،17با وجود تجارب منفی معلمان از آموزشهای برخط مانند کمبود
دشواربودن نظارت
تعامل ،فشار زمانی ،نداشتن مهارت کافی ،زیادشدن حجم کاری ،منابع محدود،
ِ
بر دانشآموزان ،کاهش کیفیت ،امکانات محدود ،آشنانبودن با روشها ،امکان تقلب دانشآموزان
در آزمــون ،نفوذ به حریم خصوصی و انعطافپذیری کمتر ،برخــی از تجارب مثبت معلمان نیز
افزایش یافت که در این میان میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :توسعۀ حرفهای ،واکنش به موقعیت
اورژانســی ،نوآوری در سازمانها ،ارزیابی دوبارۀ روشها ،خالقیت افزایشیافته ،آگاهی از امکانات،
مشــارکت با همکاران ،مالکیت افزایشیافتۀ دانشآموز ،کارایی بیشــتر ،متفاوتسازی ،18تمرکز
بیشــتر ،تعامل ،اثربخشی بیشتر ،و آمادگی برای آینده (فن در اسپول و همکاران2020 ،؛ کونیگ
و همکاران .)2020 ،بســیاری از معلمان گزارش کردهاند که بعد از پایان همهگیری کوید 19-و
زمانی که به مدرسه بازگشــتند برای ارائۀ درس ،آزمون (تکوینی) و ارائۀ بازخورد بهمنزلۀ اهداف
استفاده از فناوری در تدریس ،از فناوری استفاده خواهند کرد (فن در اسپول و همکاران.)2020 ،
یافتههای مطالعه ندرســپول و همکاران ( )2020در هلند نشان دادند که میان انتظارات معلمان
و تجارب تدریس برخط آنها اختالف معناداری وجود دارد .این اختالف برحســب جنس ،تجارب
استفاده از ابزارهای ارتباطات و اطالعات 19قبل از تدریس از راه دور معنادار بود .همچنین بخشی
از پاسخدهندگان ابراز کرده بودند که مجبور شده بودند تدریس از راه دور انجام دهند که همین
موضوع به توسعۀ حرفهای آنها منجر شده بود .نتایج کونیگ و همکاران ( )2020درمورد معلمان
آلمانی نیز نشــان داد که معلمان اندکی را انجام داده بودند (کمتر از  20درصد آنها دســتکم
یکبار در هفته به طور منظم ســنجش برخط انجام داده بودند) .همچنین در این مطالعه ،ســه
عامل شایستگی معلم ،فناوریهای رایانهای مدرسه و آموزش معلمان پیشبینهای معناداری برای
میــزان تماس اجتماعی با دانشآموزان بودند .در مطالعۀ زیهنگ ( )2020دربارۀ چین نیز نتایج
مشابهی بهدست آمد و معلمان بدون آمادگی قبلی ،برای این دوره مجبور به ارائۀ آموزشهای از راه
دور شدند .زیهنگ از اصطالح «یاددهی و یادگیری از راه دور اورژانسی »20برای آموزشهای دورۀ
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تعطیلی مدارس به علت شــیوع ویروس کرونا استفاده کرده بود .در دوران تعطیلی به علت کرونا،
«کالس ابریِ برخط ملی »21را تشکیل داد که کالسهای رایگان
دولت چین در  17فوریۀ 2020
ِ
زنده و کتابهای درسی دیجیتالی را برای برآوردن نیازهای یادگیری تقریباً  50میلیون دانشآموز
دورۀ ابتدایی و متوسطه تأمین میکرد .همچنین این آموزشها با همراهی کانال تلویزیونی شبکۀ
 4آموزش چین انجام میشــد .نمونۀ آماری مطالعۀ زیهنگ ( )2020به نقطهنظراتی درخصوص
تفاوت تدریس حضــوری و از راه دور از منظر زبان و روش ارائۀ درس ،خودانضباطی دانشآموز و
توســعۀ حرفهای ضروری معلمان اشاره کرده بودند .در کشور ما نیز ،مانند سایر کشورها ،معلمان
بهرغم کمبود مهارتهای استفاده از آموزشهای مجازی و نیز کمبود دسترسی به زیرساختهای
ارائۀ این آموزشها ،تالش کردند که آموزشها ادامه داشته باشد .با وجود استفاده از سایر ابزارها،
از دردسترسترین ابزار یعنی گوشی هوشمند و از میان پیامرسانها ،از واتساپ و تلگرام استفاده
کرده بودند؛ هرچند از راههای ارتباطی دیگر مثل تلفن ثابت ،پیامک و رایانامه نیز اســتفاده شده
بود .همچنین معلمان ارزشیابیهای نامطمئنی انجام داده بودند.
با توجه به ضرورت ارزیابی و شناسایی کاستیهای برنامههای انجامشده در دوران کرونا ،مثل
برنامههای تدریس تلویزیونی و ســامانۀ شاد و همچنین برای کمک به برنامهریزان و مجریان در
رفع کاستیهای برنامههای آموزش مجازی ،پژوهش حاضر با اهداف ذیل طراحی و اجرا شد:
 )1تعیین اینکه چه نسبتی از دانشآموزان و معلمان به ابزارهای دیجیتال مثل رایانۀ رومیزی،
لپتاپ ،تبلت ،و گوشی هوشمند دسترسی دارند؛
 )2مشــخصکردن میزان دسترسی و استفادۀ دانشآموزان و معلمان دورۀ ابتدایی به سامانۀ
شاد؛
 )3تعیین نسبت دانشآموزانی که از تدریس تلویزیونی استفاده میکنند؛
 )4شناسایی مشــکالتی که دانشآموزان و معلمان برای استفاده از سامانۀ شاد و برنامههای
تلویزیونی ایران با آن مواجهاند؛
 )5ارائۀ پیشنهادهایی در زمینۀ بهبود سامانۀ شاد و نیز برنامههای مدرسۀ تلویزیونی ایران.

روششناسی

پژوهش حاضر بر اســاس هدف تحقیق کاربردی ،از منظر روش اجرا (غیرآزمایشی) توصیفی است.
کمی (کرســول )2012 ،22انجام شــده است و جامعۀ آماری این
از در این مطالعه دو پیمایش با رویکرد ّ
مطالعه را دانشآموزان و معلمان دورۀ ابتدایی مدارس ایران تشــكیل دادهاند .با توجه به محدودیتهای
ناشــی از شیوع كرونا ،رعایت ضوابط نمونهگیری نهفقط بسیار دشــوار بود ،كه مقرونبهصرفه نیز نبود؛
بنابراین از افراد داوطلب بهمنزلۀ نمونۀ آماری استفاده شد .بعد از بارگذاری پیوند پرسشنامهها در سامانۀ
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شاد برای دانشآموزان و معلمان ،در تیرماه بیش از  85372دانشآموز دورۀ ابتدایی و  12778معلم دورۀ
ابتدایی در این مطالعه شرکت کردند.
 .1ابزارهای پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر و برآورد نسبت دسترسی و استفادۀ دانشآموزان از این فناوریها ،از
پرسشنامۀ محققساخته (پرسشنامۀ دانشآموزان و پرسشنامۀ آموزگاران) استفاده شد .بخش اول
پرسشنامهها ،شامل اطالعات جمعیتشناختی و نیز اطالعات مربوط به امكانات ،بخش دوم شامل
تجارب ناظر بر استفاده از سامانۀ شاد و بخش سوم ،به مدرسۀ تلویزیونی و مشکالت آن مربوط بود.
میزان دسترسی ،شامل دسترســی به رایانه ،لپتاپ ،تبلت ،گوشی هوشمند ،سامانۀ شاد ،مدرسۀ
تلویزیونی ایران در ایام قرنطینه بر اثر شــیوع ویروس کرونا بود .روایی محتوایی پرســشنامههای
دانشآموزان و آموزگاران با اســتفاده از نظریات متخصصان موضوعی و پایایی ابزار با اســتفاده از
محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررســی شد .مقدار ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامۀ دانشآموزان
 0/766و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامۀ معلمان  0/860بود که از آستانۀ قابل قبول بیشتر بود.
 .2اطالعات جمعیتشناختی
بیشــترین فراوانی سن دانشآموزان شرکتکننده در این مطالعه  11سال بود که  19درصد
از پاســخدهندگان دورۀ ابتدایی را تشــکیل میداد .میانگین ســنی دانشآموزان دورۀ ابتدایی
شــرکتکننده در این مطالعه 10 ،ســال (انحــراف معیار  )1/81بود .دانشآموزان پایۀ ششــم
دارای بیشــترین فراوانی در میان ســایر پایهها بودند ( 24/76درصد از کل دانشآموزان ابتدایی
شرکتکننده) .تعداد پاسخدهندگان دختر بیش از پاسخدهندگان پسر بود ( 62/53درصد دختران
و  37/46درصد پسران) .بیش از  88/80درصد از دانشآموزان دورۀ ابتدایی شرکتکننده در این
مطالعه ساکن شهرها و  11/50درصد ساکن روستا بودند.
تعــداد  12778آموزگار دورۀ ابتدایی از همه اســتانها از مناطق شــهری ( 86/9درصد) و
روستایی ( 13/1درصد) در این پژوهش شرکت کردند .تقریباً  25/6درصد از معلمان شرکتکننده
پایۀ اول ابتدایی 23/3 ،درصد پایۀ دوم 23/7 ،درصد پایۀ ســوم 23/3 ،درصد پایۀ چهارم23/7 ،
درصد پایۀ پنجم و  24/2درصد پایۀ ششــم را تدریس میکردند .برخی از معلمان این مطالعه در
چندپایه یا همۀ پایهها تدریس میکردند .تعداد  436نفر معادل  3/4درصد از معلمان دورۀ ابتدایی
دارای مدرک دیپلم 1634 ،نفر معادل  12/8درصد از پاسخدهندگان دارای مدرک کاردانی8505 ،
نفر معادل  66/9درصد دارای مدرک کارشناســی 2067 ،نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد78 ،
نفر معادل  0/6درصد از پاسخدهندگان دارای مدرک دکتری بودند .میانگین سن معلمان ابتدایی
شرکتکننده در این پیمایش  39 /63سال با انحراف استاندارد  8/43بود .تعداد شرکتکنندگان
شمارة ë 78
سال بیستم ë
تابستان ë 1400

13

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع كرونا :كاستیها و چونوچراها

با ســن بیشتر از  40سال برابر تعداد شرکتکنندگان با سن کمتر از این مقدار بود .سن معلمان
پاسخدهنده از  18تا  63سال متغیر بود .بیشترین فراوانی مربوط به  40سال بود که تعداد 701
نفر از شــرکتکنندگان ،یعنی معادل  5/7درصد از پاسخدهندگان را تشکیل میداد .درخصوص
سابقۀ تدریس ،میانگین سابقۀ تدریس معلمان ابتدایی شرکتکننده در این مطالعه 14/12 ،سال
با انحراف اســتاندارد  9/31بود .در این مطالعه ،کمترین میزان ســابقۀ کاری  1سال و بیشترین
میزان  35سال درحکم سابقۀ قابل قبول در نظام رسمی در نظر گرفته شده است؛ هرچند ممکن
است برخی از شرکتکنندگان از مدارس غیرانتفاعی نیز پرسشنامه را تکمیل کرده باشند .میانۀ
ســابقۀ تدریس معلمان شرکتکننده در این مطالعه 13 ،سال بود؛ اما بیشترین فراوانی مربوط به
معلمان شرکتکننده با سابقۀ کاری یک سال بود که  856نفر معادل  7/2درصد از معلمان ابتدایی
شرکتکننده در این مطالعه را شامل میشد .همچنین نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که میانگین
دانشآموزان هر کالس 25 ،نفر ( )24/65با انحراف استاندارد  9/31بود .گفتنی است دامنۀ متوسط
تعداد دانشآموزان در هر کالس بین  1تا  50نفر در نظر گرفته شده بود .بیشترین فراوانی مربوط
به کالسهایی بود که به طور متوسط دارای  30دانشآموز در یک کالس بودند 1496 .معلم ،یعنی
 12/4درصد از شرکتکنندگان گزارش کرده بودند که در کالس آنها  30دانشآموز حضور دارد.

یافتهها

یافتههای تحقیق در دو بخش ارائه شــده اســت :در بخش اول ،یافتههای حاصل از تجزی هوتحلیل
دادههای مربوط به دانشآموزان و در بخش دوم ،یافتههای حاصل از تحلیل دادههای مربوط به معلمان.
 .1تجارب دانشآموزان دورۀ ابتدایی درخصوص تدریس تلویزیونی و سامانۀ شاد
جدول  1توزیع فراوانی دانشآموزان دورۀ ابتدایی از پایۀ اول تا ششــم درخصوص دسترسی
به فناوریهای دیجیتال گوناگون ،ازجمله رایانۀ رومیزی ،لپتاپ ،تبلت ،و گوشی هوشمند را به
تفکیک پایۀ تحصیلی ،جنس و محل ســکونت نشــان میدهد .در هر پایه ،فراوانی دانشآموزان
برحسب دسترســی آنها به فناوریهای دیجیتال ،در دو طبقۀ «وسیلۀ خانواده» و «استفاده از
خدمات عمومی مثل مسجد ،کافینت یا سایر مکانهای ارائهدهندۀ خدمات عمومی» ارائه شده
اســت .در همۀ پایهها ،بیشــترین فراوانی مربوط به دسترسی به رایانۀ شخصی از طریق «وسیلۀ
خانواده» اســت .درصد باالی دسترسی خانواده به گوشی هوشــمند در میان دانشآموزان دورۀ
ابتدایی حائز اهمیت است؛ هرچند در روستاها این میزان تا حدی کمتر است .بهطورکلی ،بیش
ابتدایی شــرکتکننده بــه فناوریهای دیجیتال مثل رایانۀ رومیزی،
از  75درصد دختران دورۀ
ِ
لپتاپ ،تبلت ،و گوشی هوشمند دسترســی داشتند .کمتر از  5درص ِد پاسخدهندگان از طریق
خدمات عمومی مثل کافینت ،مسجد و غیره به این فناوریها دسترسی داشتند.
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کل

6

5

4

3

2

1

دختر

پسر

شهری

روستایی

دختر

پسر

شهری

روستایی

درصد 90/5 12/4 87/6 12/4 87/6

3/1

52

3/1

52

4/2

57

4/1

9/5

9/5

97/1 16/3 83/7 12/8 87/2 17/5 82/5 14/8 85/2 29/6 70/4 21/4 78/6 28/5 71/5 26/5 73/5 15/2 84/8

97/4 16/3 83/7 12/8 87/2 14/6 85/4 12/5 87/5 29/6 70/4 21/4 78/6 23/3 76/7 21/9 78/1 15/2 84/8

16/3 83/7 13/3 86/7 14/2 85/8 13/2 86/8

96/8

2/9

2/6

3/2

2/7

96/6

96/9

97/2

96/5

3/4

3/1

2/8

3/5

97/2

97/2

97/1

97/1

2/8

2/8

2/9

2/9

درصد 97/2 17/30 82/70 13/22 86/78 15/1 84/9 13/7 86/3 29/62 70/38 22/7 77/93 24/6 75/4 23/7 76/3 15/24 84/76 9/73 90/27 10/8 89/2 10/9 89/1

2/8

96/9

3/94 96/60 2/76 97/24 3/1

فراوانی 333 8110 1953 6875 997 30985 1515 51875 1460 6980 9345 6136 4844 27138 7305 46085 2492 5922 15603 55102 7853 24129 12647 40743 1286 7154 6879 63826 3460 28522 5820 47570

درصد 90/2 10/2 89/8 10/3 89/7
9/8

26/9 73/1 22/3 77/7 23/1 76/9 22/5 77/5 13/8 86/2

فراوانی 958 2584 9028 1175 3920 1771 6093 186 1161 1142 10470 518 4577 810 7054

درصد 90/3 10/4 89/6 10/3 89/7
9/7

97/3 17/7 82/3 13/7 86/3 15/3 84/7 13/3 86/7 29/3 70/7 23/0 77/0 24/5 75/5 23/2 76/8 15/1 84/9

فراوانی 974 2598 8691 1271 3919 1731 5746 208 1170 1100 10189 540 4650 768 6709

96/9

فراوانی 1605 365 12896 230 6441 413 14058 270 1384 1700 11561 1169 5502 2145 12326 489 1165 2841 10420 1904 4767 3832 10639 252 1402 1258 12003 829 5842 1796 12675

درصد 90/5 10/0 90/0 10/2 89/8

96/9

فراوانی 1602 365 12896 153 4721 264 9777 270 1384 1700 11561 711 4163 1259 8782 489 1165 2841 10420 1134 3740 2196 7845 252 1402 1258 12003 487 4387 1023 9018

95/8

1290 332 11280 141 4954 248 7676 219 1128 1544 10068 722 4373 1041 6823 362

95/9

1322 327 10962 180 5010 203 7274 244 1134 1544 9745 795 4395 993 6484 404

56

درصد 16/6 83/4 10/0 99/0 10/2 89/8 10/9 89/1

97/1 18/9 81/1 13/4 86/6 13/8 86/2 14/0 86/0 31/2 68/8 22/4 77/6 23/1 76/9 23/4 76/6

2/9

97/3

2/7

97/4

2/6

95/1

4/9

فراوانی 987 1097 9901 538 4739 755 6149

814 2468 8530 1221 4056 1616 5288 196

960 1475 9523 729 4548 969 5935 369

1125 287 10711 145 5132 200 6704 223

58

2/8

97/0

3/0

97/3

2/7

95/3

4/7

درصد 97/2 19/1 80/9 13/4 86/6 14/7 85/3 13/5 86/5 30/9 69/1 22/1 77/9 23/5 76/5 22/6 77/4 15/7 84/3 10/0 90/0 11/2 88/8 10/1 89/9

990 1382 8902 718 4157 898 5735 379

1166 277 10007 148 4۷27 187 6446 234

58

وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات وسیلۀ خدمات
خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی خانواده عمومی

دختر

پسر

شهری

روستایی

دختر

پسر

شهری

روستایی

فراوانی 846 2271 8013 1148 3727 1501 5132 192 1032 1024 9260 548 4327 668 5965

پایه

جنس /سکونت

دسترسی
به فناوری

دسترسی به رایانۀ شخصی

دسترسی به لپتاپ

دسترسی به تبلت

دسترسی به گوشی هوشمند

15
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نشریة علمی

استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع كرونا :كاستیها و چونوچراها

جدول  .1توزیع فراوانی دانشآموزان دورۀ ابتدایی درخصوص دسترسی به فناوریهای دیجیتال به تفکیک پایههای تحصیلی،
جنس و محل سکونت

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع كرونا :كاستیها و چونوچراها

 .2روشهای برقراری ارتباط دانشآموزان دورۀ ابتدایی با معلمان
توزیع فراوانی دانشآموزان دورۀ ابتدایی با توجه به روش برقراری ارتباط با معلمان به تفکیک
پایۀ تحصیلی ،جنس و محل ســکونت در جدول  2مشاهده میشود .مطابق جدول  ،2اتصال به
اینترنت از طریق خدمات عمومی در بخش شهری  2/77درصد و در بخش روستایی  4/21درصد
بود .همچنین  62/5درصد از دانشآموزان دختر و  58/2درصد از دانشآموزان پسر از تلفن برای
برقراری ارتباط با معلم خود استفاده میکردند .سهم استفاده از رایانامه بسیار کم است؛ بهطورکلی
 12/3درصد از دانشآموزان دختر و  9/8از دانشآموزان پســر از رایانامه برای برقراری ارتباط با
معلم خود استفاده میکردند.
جدول  .2توزیع فراوانی دانشآموزان دورۀ ابتـــدایی بـرحسب روش بـرقـراری ارتباط با معلمان به تفکیک پایۀ تحصیلی،
جنس و محل سکونت
دسترسی به اینترنت

فناوری
دختر

جنس

شهری

پسر

برقراری ارتباط با تلفن
روستایی

فراوانی

6699

205

5102

319 10679 175

1122

61

3083 4345

6688

740

592

373

815

150

درصد

97/0

3/0

96/7

3/3

2/9

94/8

5/2

62/9

58/4

60/8

62/6

8/6

7/1

7/4

12/7

فراوانی

7253

224

5036

322 10967 154

1322

56

7041 3121 4794

504

718

465

1025

158

درصد

97/0

3/0

97/0

3/0

2/9

65/9

4/1

64/1

62/4

36/6

9/6

9/0

9/1

11/5

فراوانی

7620

244

4928

339 11273 167

1275

72

7275 3024 5105

854

916

477

1189

204

درصد

96/9

3/1

96/7

3/3

2/9

94/7

5/3

64/9

62/7

63/4

11/6

9/4

10/2

15/1

فراوانی

9799

242

4710

348 12913 164

1596

58

1007 7990 2762 6235

1430

518

1649

299

درصد

97/6

2/4

96/6

3/4

2/6

96/5

3/5

62/1

60/9

14/2

10/6

12/4

18/1

فراوانی

380 14091

6416

348 12913 255

1596

58

1884 10749 3824 8809

2361

918

2679

600

درصد

97/4

2/6

96/2

3/8

97/4

2/6

96/5

3/5

60/9

62/2

16/3

13/8

14/8

19/8

فراوانی

1473 51917

30909

1073

68743

1962

8085

355

5779 45814 18612 33351

6550

3143

8136

1557

درصد

2/8

96/6

3/4

4/21 95/79 2/77 97/23

11/20 88/80 58/2

12/3

9/8

16/06 83/94
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97/2

97/1

97/1

97/1

97/4

دختر

16

درصد

97/3

2/7

96/8

3/2

97/2

2/8

95/9

4/1

61/3

57/4

59/0

64/5

8/0

8/0

7/6

11/9

62/5

پسر

کل

فراوانی

6455

178

4717

158

9998

286

1174

50

6071 2798 4063

790

533

392

779

146

60/1

59/4

56/7

57/3

شهری

6

روستایی

5

دختر

4

پسر

3

شهری

2

روستایی

وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
وسیلۀ
روش وسیلۀ
خدمات
خدمات
خدمات
خدمات
خانواده
خانواده
خانواده
دسترسی خانواده
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی
1

برقراری ارتباط با رایانامه

60/3

59/4
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استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع كرونا :كاستیها و چونوچراها

جدول  3توزیع فراوانی دانشآموزان دورۀ ابتدایی در استفاده از پیامرسانها را برای برقراری ارتباط
با معلمان به تفکیک پایۀ تحصیلی ،جنس ،محل سکونت نشان میدهد .اکثر دانشآموزان از پیامرسانها
برای ارتباط با معلم خود استفاده میکردند .از میان همۀ پیامرسانها ،واتساپ بیشترین فراوانی استفاده
در میان دانشآموزان دورۀ ابتدایی را داشت .بعد از آن سامانۀ شاد ،سپس بهترتیب تلگرام ،ایتا و سروش
دارای بیشــترین فراوانی استفاده از پیامرسانها در میان دانشآموزان دورۀ ابتدایی بود .فراوانی دختران
در استفاده از پیامرسان واتساپ اندکی بیش از پسران بود ،اما درصد استفادۀ پسران از سامانۀ شاد بیش
از دختران بود .این نســبت برای پیامرسان تلگرام نیز برقرار بود؛ به این معنی که تعداد کاربران پسر در
پیامرســان تلگرام بیش از دختران بود .میزان استفاده از پیامرسانهای ایتا و سروش حدود  1درصد از
پاسخدهندگان را تشکیل میداد.
جدول  .3توزیع فراوانی دانشآموزان دورۀ ابتدایی برحسب استفاده از پیامرسانها برای برقراری ارتباط با معلمان به تفکیک
پایۀ تحصیلی ،جنس و محل سکونت
مسائل
مربوط به
سامانۀ شاد

پیامرسان
واتساپ
دختر

1

2

3

4

5

6

کل

پسر شهری روستایی دختر

تلگرام

شاد
پسر شهری روستایی دختر

ایتا

پسر شهری روستایی دختر

سروش

پسر شهری روستایی دختر

پسر

شهری روستایی

فراوانی 635 4506 2252 2889 484 4895 2199 3180

422

337

677

82

79

49

117

11

63

38

89

12

درصد 51/9 43/8 46/2 43/6 39/5 47/6 45/1 47/9

6/4

6/9

6/6

6/7

1/2

1/0

1/1

0/9

0/9

0/8

0/9

1/0

فراوانی 657 4852 2424 3085 423 5289 2437 3275

395

325

638

82

86

43

119

10

63

48

100

11

درصد 55/5 44/1 45/9 44/7 35/8 48/1 46/2 47/4

5/7

6/2

5/8

6/9

1/2

0/8

1/1

0/8

0/9

0/9

0/9

0/9

فراوانی 754 5038 2472 3320 519 5362 2315 3575

421

319

653

87

87

45

124

8

83

39

112

10

درصد 54/7 44/6 47/6 44/4 37/7 47/5 44/6 47/7

5/6

6/1

5/8

6/3

1/2

0/9

1/1

0/6

1/1

0/8

1/0

0/7

فراوانی 726 5210 2436 3500 524 5504 2263 3765

399

312

636

75

118

38

148

8

82

46

114

14

درصد 53/9 44/9 47/8 44/5 38/9 47/4 44/4 47/9

5/1

6/1

5/5

5/6

1/5

0/7

1/3

0/6

1/0

0/9

1/0

1/0

فراوانی 892 5821 2318 4395 627 6260 2119 4768

591

318

802

107

139

61

189

11

149

58

189

17

درصد 53/9 43/9 47/6 43/8 37/9 47/2 43/5 47/5

5/9

6/5

6/0

6/5

1/4

1/3

1/4

0/7

1/5

1/2

0/4

1/0

فراوانی 300 1638 719 1219 1441 7130 3092 5479 1222 8790 2672 7340

209

104

280

33

224

84

273

35

9/9

1/4

1/6

1/5

1/1

1/5

1/3

1/5

1/2

فراوانی 733 5044 2330 3447 5105 32557 14994 22668 3799 36100 14005 25894

718

340

977

81

663

313

877

99

12/69 87/31

1/3

7/66 92/34 1/1

1/2

1/0

10/14 89/86

درصد 47/5 39/4 46/3 37/9 40/3 48/5 40/1 50/7

درصد 13/55 86/45 46/9 42/5 9/52 90/48 43/8 48/5

8/4

6/5

10/8

7/3

9/0
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استفاده از سامانۀ شاد و تدریس تلویزیونی در دورۀ شیوع كرونا :كاستیها و چونوچراها

 .3مسائل مربوط به استفاده از سامانۀ شاد
اظهارات دانشآموزان دورۀ ابتدایی درمورد مســائل مربوط به ســامانۀ شاد نشان داد که
پاسخها در هر پایه و نیز کل پایهها تقریباً مشابه است؛ برای مثال 64/8 ،درصد از پاسخدهندگان
کالس اول ابتدایی اظهار کردهاند که برای استفاده از سامانۀ شاد مشکلی ندارند .به طور مشابه
 64/6درصد کل دانشآموزان ابتدایی نیز بیان کردهاند که برای استفاده از سامانۀ شاد مشکلی
ندارند .همچنین  66/3درصد از کل دانشآموزان ابتدایی گزارش کردهاند که از طریق سامانۀ
شــاد درسها را بهخوبی یاد میگیرند .تعدا ِد  26/3درصــد از دانشآموزان اظهار کردهاند که
به اینترنت دسترســی ندارند .حدود  72/4درصد از کل دانشآمــوزان ابتدایی بیان کردهاند
که ســرعت سامانۀ شــاد برای بارگذاری و بارگیری (دانلود) مطالب پایین است .درصد بسیار
کمی یعنی  10/8درصد از کل پاسخدهندگان دورۀ ابتدایی بیان کردهاند که روش استفاده از
سامانۀ شاد را بلد نیستند .تقریباً با میزان مشابه (حدود  30/7درصد) بیان کردهاند که نصب
سامانۀ شاد دشوار اســت و کد ملی آنها را نمیشناسد ( 29/0درصد از پاسخدهندگان دورۀ
ابتدایی) .بهطورکلی  55/3درصد از پاســخدهندگان برای اســتفاده از سامانۀ شاد به والدین
خود نیاز داشــتند .این میزان در کالس اول  82/6درصد و با شــیب نزولی در کالس ششــم
 23/3درصد بود .حدود نیمی از پاسخدهندگان گزارش کردهاند که سامانۀ شاد حافظۀ گوشی
موبایــل والدین آنها را پر میکند ( 52/2درصد از پاســخدهندگان) .حدود  33درصد از کل
پاسخدهندگان دورۀ ابتدایی بیان کردهاند که معلم آنها فرصت پاسخدادن به پرسش آنها را
در سامانۀ شاد ندارد .کمی بیش از این مقدار ( 37/8درصد پاسخدهندگان کل دورۀ ابتدایی)
نیز بیان کردهاند که ســامانۀ شاد نظم و ترتیب ندارد .میزان  69/7درصد از کل دانشآموزان
ابتدایی پاســخدهنده به این پرســشنامه اظهار کردهاند که برای استفاده از سامانۀ شاد باید
چند ساعت متوالی برخط باشــند .حدود  25/6درصد نیز گزارش کردهاند که تبلیغات منفی
دربارۀ سامانۀ شاد زیاد است.
 .4مشکالت دانشآموزان دورۀ ابتدایی درمورد برنامههای تدریس تلویزیونی
اظهارات دانشآموزان دورۀ ابتدایی درمورد مشــکالت مدرسۀ تلویزیونی با سؤاالتی دربارۀ
میزان تماشای برنامههای مدرسۀ تلویزیون ،فرصت ارائۀ برنامهها ،میزان زمان اختصاصی برای
بحث و تمرین ،متناســببودن سطح برنامههای تلویزیون با سطح یادگیری دانشآموزان ،ارائۀ
اطالعات کامل دربارۀ مطالب درســی در مدرســۀ تلویزیونی ،جبــران آموزشهای حضوری با
اســتفاده از تدریس تلویزیونی ،کمک معلم تلویزیونــی در فهم و یادگیری مطالب ،ارائۀ دانش
کافــی به دانشآموزان ،تعامل با معلم تلویزیونی ،احســاس نزدیکی با معلم تلویزیونی ،رضایت
از برنامههــای تدریس تلویزیونی ،رضایت از معلم برنامههــای تدریس تلویزیونی جمعآوری و
18
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تجزیهوتحلیل شــد .نتایج نشــان داد نزدیک به  70درصد از دانشآموزان در پایههای اول تا
چهارم برنامههای تدریس تلویزیونی را تماشا نمیکنند .میزان  33/4درصد از کل دانشآموزان
دورۀ ابتدایی برنامههای تلویزیونی را تماشــا میکردند .اکثــر دانشآموزان ( 78درصد از کل
دانشآمــوزان دورۀ ابتدایــی) معتقد بودند که فرصت ارائۀ برنامههــای تدریس تلویزیونی کم
اســت .بیش از نیمی از پاســخدهندگان دورۀ ابتدایی ( 58درصد) بیان کردهاند كه برنامههای
تدریس تلویزیونی متناســب با سطح یادگیری آنها نیســت .گروه مخالف آنها  42درصد از
کل پاســخدهندگان دورۀ ابتدایی بودند که ســطح برنامههای تدریس تلویزیونی را متناسب با
ســطح یادگیری خود میدانستند .همچنین  29/6درصد از پاسخدهندگان ،تدریس تلویزیونی
را برای جبران کمبود آموزشهای حضوری میدانستند .تقریباً نیمی از پاسخدهندگان (50/3
درصــد) معتقد بودند که معلــم تلویزیونی در فهم و یادگیری مطالب درســی کمک میکند.
همچنین  88/6درصد از دانشآموزان اظهار کرده بودند که معلم خودشــان از معلم تلویزیونی
بهتر تدریس میکند و  82/9درصد از دانشآموزان با معلم مدرسۀ تلویزیونی احساس نزدیکی
و صمیمیت نمیکردند ،اما  40درصد از پاسخدهندگان از برنامههای مدرسۀ تلویزیونی و 44/5
درصد از معلم آن رضایت داشتند.
 .5نگرش دانشآموزان دورۀ ابتدایی به تدریس تلویزیونی
تعداد  64852از دانشآموزان دورۀ ابتدایی در پایههای اول تا ششم ،پرسشنامۀ مربوط به
مدرسۀ تلویزیونی را تکمیل کردند .تعداد  14سؤال مربوط به اندازهگیری واکنش و نگرش کلی
دربارۀ برنامههای تدریس تلویزیونی طرح شده بود که در قسمت قبلی به مضامین آنها اشاره
میزان  11/7و  5/7درصد ،بهترتیب زیاد و خیلی زیاد ،از برنامههای مدرســۀ تلویزیونی
شــد.
ِ
راضی بودنــد .بهترتیب حدود  30/5درصد و  14/9درصد زیاد و خیلی زیاد از معلم مدرســۀ
تلویزیونی راضی بودند .حدود  4/7درصد به میزان زیادی موافق بودند که معلم تلویزیون بهتر
از معلم خودشــان تدریس میکند .صرفنظر از دقت و هماهنگی درونی خودسنجی و گزارش
افــراد موردمطالعه ،یافتهها (جدول  )4نشــان میدهد که نگرش مثبــت دانشآموزان دربارۀ
برنامههای مدرســۀ تلویزیونی کمتر از  50درصد اســت .میانگین نمرۀ نگرش دانشآموزان به
میزان 50
مدرســۀ تلویزیونی ( 32/42حداقل نمره  14و حداکثر نمــره  56و میانه  )32بود.
ِ
درصد به این برنامهها نگرش مثبتی نداشــتند .شــاخص عددی مربوط به نگرش بیش از 50
درصد از دانشآموزان مطالعهشــده  32بود و با توجه به اینکه نگرش بیش از  75درصد افراد
از نقطۀ میانگین منهای یک انحراف اســتاندارد (در چارچوب منحنی به هنجار) کمتر اســت
میتوان نتیجه گرفت که واکنــش و نگرش کلی دانشآموزان دورۀ ابتدایی درمورد برنامههای
تلویزیونی کمتر از  50درصد است.
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 .6تجارب و دیدگاههای آموزگاران دربارۀ دسترسی به فناوریهای دیجیتال ،سامانۀ شاد و
تدریس تلویزیونی
از معلمان خواسته شده بود که دسترسی خود را به فناوریهای دیجیتال مثل رایانۀ شخصی،
لپتاپ و تبلت ،با ســه گزینۀ « .1وجود ندارد» .2« ،وجود دارد ،اما نمیتوانم از آن استفاده کنم»
و « .3وجود دارد و بهســادگی میتوانم از آن استفاده کنم» بیان کنند .توزیع فراوانی معلمان دورۀ
ابتدایی به تفکیک نوع سکونت و جنس در جدول  4آمده است .براساس جدول  ،4دسترسی معلمان
شهری زن ( 44/3درصد) کمتر از دسترسی معلمان شهری مرد ( )47/2به رایانۀ شخصی بود ،اما این
اختالف چندان زیاد نیست .دسترسی معلمان روستایی زن ( )40/4اندکی بیش از دسترسی معلمان
روستایی مرد ( 37/9درصد) به رایانۀ رومیزی است .در کل  44درصد از معلمان زن و  44/4درصد
از معلمان مرد به رایانۀ رومیزی دسترسی داشتند و بهسادگی از آن استفاده میکردند .گفتنی است
 14/6درصد از معلمان شهری زن به رایانۀ شخصی دسترسی داشتند ،اما نمیتوانستد از آن استفاده
کنند .در زمینۀ دسترسی معلمان دورۀ ابتدایی به لپتاپ ،در حدود  37درصد از معلمان شهری زن
و مرد به لپتاپ دسترسی داشتند و بهسادگی از آن استفاده میکردند.
معلمان زن روســتایی به میزان  32/6درصد به لپتاپ دسترسی داشتند و بهسادگی از آن
اســتفاده میکردند .معلمان روســتایی مرد به میزان کمتری یعنی  26/8درصد به این وســیله
دسترسی داشتند و از آن بهسادگی استفاده میکردند .همچنین  6/2درصد از معلمان روستایی
زن به لپتاپ دسترســی داشتند ،اما نمیتوانستند از آن استفاده کنند .این مقدار برای معلمان
روســتایی مرد  5/4درصد بود .در کل  37/1درصد از معلمان ابتدایی زن به لپتاپ دسترســی
داشتند و بهسادگی از آن استفاده میکردند و  33/8درصد از معلمان مرد به این وسیله دسترسی
داشــتند و بهسادگی از آن استفاده میکردند .اگرچه دسترسی معلمان ابتدایی زن به این وسیله
بیشتر از دسترسی معلمان مرد است ،اما اختالف دسترسی چندان زیاد نیست.
درمورد دسترسی به تبلت 18/7 ،درصد از معلمان شهری زن به این وسیله دسترسی داشتند
و بهسادگی از آن استفاده میکردند .معلمان مرد شهری اندکی بیشتر به تبلت دسترسی داشتند
که تقریباً  19/3درصد از پاســخدهندگان را شامل میشــدند 19/7 .درصد از معلمان روستایی
زن به تبلت دسترســی داشتند که اندکی بیش از معلمان روســتایی مرد ( 14/5درصد) بودند.
بهطورکلی 18/8 ،درصد از معلمان دورۀ ابتدایی زن به تبلت دسترسی داشتند و بهسادگی از آن
استفاده میکردند ،اما این میزان برای معلمان مرد  17/8درصد بود.
برخالف سایر فناوریهای دیجیتال ،درصد بیشتری از معلمان دورۀ ابتدایی به گوشی هوشمند
دسترســی داشتند و بهسادگی از آن استفاده میکردند؛ برای مثال 89/9 ،درصد از معلمان دورۀ
ابتدایی شهری زن و  83/7درصد معلمان دورۀ ابتدایی شهری مرد به گوشی هوشمند دسترسی
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داشــتند و بهسادگی از آن استفاده میکردند .دسترسی معلمان روستایی زن به گوشی هوشمند
اندکی کمتر از معلمان شــهری زن بود که این تعداد  82/1درصد از شــرکتکنندگان روستایی
پاسخدهنده در این مطالعه را تشکیل میداد .این مقدار تقریباً با تعداد معلمان روستایی مرد برابر
بود که  81/8درصد از پاسخدهندگان را تشکیل میدادند .بهطورکلی 86/5 ،درصد از معلمان دورۀ
ابتدایی زن و  83/2درصد از معلمان دورۀ ابتدایی مرد به گوشی هوشمند دسترسی داشتند و از
آن بهسادگی استفاده میکردند .شایان ذکر است تقریباً  7/1درصد از معلمان زن و  8/1از معلمان
مرد گوشی هوشمند در اختیار داشتند ،اما نمیتوانستند از آن استفاده کنند.
درمورد دسترســی به اینترنت 70/9 ،درصد از معلمان شــهری زن اظهــار کرده بودند که به
اینترنت دسترسی دارند و بهسادگی از آن استفاده میکنند .اما اندکی کمتر ،یعنی  68/3درصد ،از
معلمان شهریِ مرد بیان کرده بودند که به اینترنت دسترسی دارند و از آن استفاده میکنند .تقریباً
 68/9درصد از معلمان روستایی زن گزارش کرده بودند که به اینترنت دسترسی دارند و بهسادگی
از آن اســتفاده میکنند .این مقدار برای معلمان روستایی مرد اندکی کمتر بود که  60/5درصد از
شــرکتکنندگان را شامل میشد .بهطورکلی 70/7 ،درصد از کل معلمان زن دورۀ ابتدایی و 65/9
درصد از معلمان مرد دورۀ ابتدایی به گوشی هوشمند دسترسی داشتند و بهسادگی از آن استفاده
میکردند .میزان  8/3درصد از معلمان زن دورۀ ابتدایی بهرغم اینکه به گوشــی دسترسی داشتند
گزارش کرده بودند که نمیتوانند از آن استفاده کنند .این میزان برای مردان  7/7درصد بود.
جدول  .4توزیع فراوانی معلمان دورۀ ابتدایی درخصوص دسترسی به فناوریهای دیجیتال به تفکیک جنس و محل سکونت

سگونت

فراوانی /رصد

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

کل

موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

روستایی

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد
موجود و بهسادگی
قابلدسترسی

شهری

دسترسی به
رایانۀ شخصی

دسترسی به
لپتاپ

دسترسی به
تبلت

دسترسی به
گوشی هوشمند

دسترسی به
اینترنت

فراوانی

3978

984

3365

767

1676

403

7794

1744

6361

1423

درصد

44/3

47/2

37/5

36/8

18/7

19/3

86/9

83/7

70/9

68/3

فراوانی

301

349

243

247

147

133

612

753

513

557

درصد

40/4

37/9

32/6

26/8

19/7

14/5

82/1

81/8

68/9

60/5

فراوانی

4279

1333

3608

1014

1823

536

8406

2497

6874

1980

درصد

44/0

44/4

37/1

33/8

18/8

17/8

86/5

83/2

70/7

65/9
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 .1دسترسی و استفادۀ معلمان دورۀ ابتدایی از سامانۀ شاد
زن این مطالعه به سامانۀ
نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که  98درصد از معلمان شهری ِ
شاد دسترسی داشتند و  94/8درصد از آنها از این سامانه استفاده میکردند (جدول  .)5درصد
دسترسی معلمان شهری مرد اندکی کمتر یعنی  96/1درصد بود که  92/1درصد از آنها از این
سامانه استفاده میکردند .میزان  94/8درصد از معلمان روستایی زن دورۀ ابتدایی به سامانۀ شاد
دسترســی داشــتند که  91/7درصد از آنها از این سامانه استفاده میکردند .دسترسی معلمان
ابتدایی روســتایی مرد به سامانۀ شاد  84/3درصد پاسخدهندگان بود که  80/7درصد از آنها از
این سامانه استفاده میکردند .بهطورکلی 97/8 ،درصد از معلمان زن پاسخدهنده به سامانۀ شاد
دسترســی داشتند و  94/6درصد از آن استفاده میکردند و  92/5درصد از معلمان دورۀ ابتدایی
مرد به سامانه دسترسی داشتند و  88/6درصد از آنها از این سامانه استفاده میکردند.
جدول  .5توزیع فراوانی معلمان دورۀ ابتدایی برحسب دسترسی و استفاده از سامانۀ شاد

سکونت
شهری

روستایی

کل

دسترسی به سامانۀ شاد

استفاده از سامانۀ شاد

زن

مرد

زن

مرد

فراوانی /درصد

بلی

بلی

بلی

بلی

فراوانی

8796

2001

8505

1919

درصد

98/0

96/1

94/8

92/1

فراوانی

706

776

683

742

درصد

94/8

84/3

91/7

80/7

فراوانی

9502

2777

9188

2661

درصد

97/8

92/5

94/6

88/6

 .2مشکالت مربوط به سامانۀ شاد و آموزشهای مجازی و برنامههای تدریس تلویزیونی در
میان معلمان دورۀ ابتدایی
یافتهها نشان داد تعداد کسانی که از سامانۀ شاد برای اهداف آموزشی زیاد استفاده میکردند
( 58/2درصد) بیش از تعداد افرادی بود که کمتر از این سامانه استفاده میکردند ( 41/6درصد).
میــزان  63/5درصــد از معلمان دورۀ ابتدایی بیان کرده بودند که درســتکردن یک فایل برای
تدریس در برنامۀ شاد برای آنها دشوار و زمانبر است .این مقدار کمی بیش از نیمی از معلمان
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دورۀ ابتدایی را شامل میشد ،اما تقریباً  37درصد از معلمان ابتدایی اظهار کرده بودند که تجربۀ
کافی در اســتفاده از محیطهای آموزش مجازی را دارند .اکثر معلمان دورۀ ابتدایی یعنی 85/8
درصد بیان کرده بودند که تدریس ریاضی و علوم بهصورت مجازی نیازمند وسایل و نرمافزارهای
دیگری اســت .به طور مشــابه  76/9درصد از معلمان امکانات سامانۀ شاد را برای تدریس کافی
نمیدانســتند .بیش از نیمی از معلمان دورۀ ابتدایی یعنی  59/6درصد تبدیل محتوای درس به
قالب الکترونیکی برایشــان دشوار بود .حدود  89/4درصد از معلمان ابتدایی گزارش کرده بودند
که سامانۀ شاد دارای مشکالت فنی بسیاری است ،ازجمله سرعت پایین در بارگذاری و بارگیری
فایلهــا .درصد باالیی ،یعنی  75/2درصد ،از معلمان نیز برای پرداخت هزینۀ اینترنت مشــکل
داشــتند .شصتوچهار درصد از معلمان پاسخدهنده به پرسشنامه اظهار کرده بودند که به علت
دسترسینداشــتن دانشآموزان به گوشی همراه ،به میزان زیادی امکان استفاده از سامانۀ شاد را
ندارند.
حدود نیمی از معلمان ( 53/5درصد) در منزل خود محلی آرام و بیســروصدا برای ساخت
فیلم یا ضبط صدا را نداشتند .تعداد زیادی از معلمان ابتدایی ( 72/2درصد) بیان کرده بودند که
از طریق ســامانۀ شاد نمیتوانند بر یادگیری دانشآموزان نظارت کنند .اندکی بیش از این تعداد
( 79/5درصــد از معلمان دورۀ ابتدایی) گــزارش کرده بودند که امکان تدریس مجازی تصویری
و ارتبــاط همزمان دانشآموزان با معلم وجود ندارد .بیش از  77/4درصد از معلمان ابتدایی بیان
کــرده بودند که هنگام برگزاری امتحان برخط دانشآموزان تقلب میکنند .کمی بیش از نیمی،
یعنــی  57/3درصد نیز اظهار کرده بودند که در برنامۀ شــاد به دانشآموز بازخورد بهموقع داده
نمیشــود .بهترتیب با درصدهای مشــابه معلمان دورۀ ابتدایی ( 80درصد) بیان کرده بودند که
به علت تعداد زیاد دانشآموزان ،انجام پرســش و پاســخ در سامانۀ شــاد دشوار است و والدین
دانشآموزان دورۀ ابتدایی ( 79/5درصد) اظهار کرده بودند نمیتوانند در استفاده از سامانۀ شاد به
فرزندان خود کمک کنند .اکثر معلمان نیز ( 86درصد) معتقد بودند که پاسخدادن به سؤالهای
دانشآمــوزان وقت زیادی از آنها میگیرد .به طور مشــابه  81/1درصد از معلمان دورۀ ابتدایی
باور داشــتند که در سامانۀ شاد ،حواس دانشآموزان بهراحتی پرت میشود و اندکی بیش از این
مقدار ( 83/8درصد) نیز بیان کرده بودند که هم برای معلمان و هم دانشآموزان آموزش از طریق
شاد با استفاده از گوشی همراه خستهکننده است .حدود  69/9درصد معلمان اظهار کرده بودند
که هنگام استفاده از سامانۀ شاد ،تعداد دانشآموزان غایب زیادند .اگر عوامل مربوط به مشکالت
معلمان دورۀ ابتدایی مرتبط با آموزشهای مجازی و ســامانۀ شــاد دستهبندی شوند ،مشکالت
معلمان عبارتاند از .1 :نظارت بر یادگیری دانشآموزان؛  .2مشکالت فنی مربوط به سامانۀ شاد؛
 .3کمبود مهارت معلمان؛  .4کمبود دسترسی.
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 .3نگرش معلمان دورۀ ابتدایی به تدریس تلویزیونی
تعداد  12778معلم دورۀ ابتدایی در این پیمایش شرکت کرده بودند .تعداد سؤاالت مربوط
به تدریس تلویزیونی  17ســؤال بود .توزیع فراوانی معلمان دورۀ ابتدایی موردمطالعه برحســب
نگرش و واکنش آنها درقبال برنامههای تدریس تلویزیونی نشان داد که  44/4درصد از معلمان
به میزان زیادی برنامههای مدرسۀ تلویزیونی را نگاه میکنند .اکثر معلمان یعنی در حدود 73/8
درصد از پاســخدهندگان ،فرصت ارائۀ برنامههای تدریس تلویزیونی را کوتاه میدانستند .تقریباً
نیمی از معلمان معتقد بودند که سطح برنامههای تدریس تلویزیونی متناسب با سطح یادگیری
دانشآموزان اســت .حدود  35/2درصد از معلمان معتقد بودند که برنامههای مدرسۀ تلویزیون
میزان  58/7درصــد از معلمان موارد
ایــران کمبود حضــور در کالس درس را جبران میکند.
ِ
آموزشی در برنامههای تدریس تلویزیونی را مرتبط میدانستند .درصد کمی ،در حدود  10درصد،
بیان کرده بودند که برنامههای مدرسۀ تلویزیونی ایران در طول ارائۀ درس قطع میشوند .بیش از
نیمــی از معلمان هم گزارش کرده بودند که فرصت تعامل مؤثر در برنامههای تدریس تلویزیونی
فراهم نیست .همچنین  65/3درصد اظهار کرده بودند که معلم در برنامههای تدریس تلویزیونی
از روش تدریس مناســب اســتفاده میکند .درصد زیادی ،در حدود  75درصد ،بیان کرده بودند
که معلم در برنامههای مدرسۀ تلویزیون از دانش تخصصی کافی برخوردار است .تقریباً در همین
حدود ،یعنی  76/2درصد ،اظهار کرده بودند که معلم در برنامههای مدرسۀ تلویزیونی از مهارت
تدریس کافی بهرهمند اســت .در حدود  68/4درصــد از معلمان نیز معتقد بودند که برنامههای
مدرسۀ تلویزیونی از طیف وسیعی از روشها برای ایجاد انگیزه در دانشآموزان استفاده میکنند.
تقریباً نیمی از معلمان ( 53/1درصد) روشهای ارزشیابی مدرسۀ تلویزیونی را با اهداف و محتوای
یادگیری ســازگار میدانستند .به طور کلی ،در حدود  58/8درصد از معلمان برنامههای مدرسۀ
میزان  63/6درصد اظهار کرده بودند که از معلم در مدرسۀ
تلویزیونی را رضایتبخش میدانستند.
ِ
تلویزیــون راضیاند .خدمات فنی (مثل صدا و تصویــر و جلوههای ویژه) نیز مورد رضایت 69/4
درصد از معلمان دورۀ ابتدایی بود .در حدود  65/3درصد از معلمان معتقد بودند که اســتفاده از
تدریس تلویزیون برای جبران عقبماندگی دانشآموزان مناطق محروم مفید است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق نشــان داده که  75درصد دانشآموزان دورۀ ابتدایی به فناوریهای
دیجیتال مثل رایانۀ رومیزی ،لپتاپ ،تبلت ،و گوشــی هوشمند دسترسی دارند که این
دسترسی از طریق وسیلۀ خانوادهها بوده است .گوشی هوشمند و وصلشدن به اینترنت از
طریق آن دردسترسترین وسیله بوده است .این با یافتههای تحقیق زینیوندنژاد ()1398
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و تحقیقات مشابه (برای مثال ،اتحادیۀ اروپا )2019 ،23تطابق دارد ،اما از نظر دسترسی به
ســایر فناوریهایِ دیجیتالی دسترسی دانشآموزان در ایران بسیار کمتر از سایر کشورها
ازجمله کشــورهای نوردیک ،استرالیا و کشورهای اروپایی است .در سایر مطالعات هم به
مشکالت دسترسی به فناوریهای دیجیتال در حالت معمول قبل از شیوع بیماری کوید-
 ۱۹اشاره شده است .در لهستان مطابق با یافتههای مطالعۀ پارچفسکا ( ،)۲۰۲۰در دوران
شیوع ویروس کرونا ،حدود  ۱۵درصد از دانشآموزان به این فناوریها دسترسی نداشتند.
این میزان تقریباً در مطالعۀ گارب و همکاران )۲۰۲۰( 24در امریکا نیز صدق میکرد .نتایج
این مطالعه نشــان داد که نرمافزار واتساپ پیامرسان مورد استفادۀ دانشآموزان و معلمان
بوده اســت .مطالعاتی هم انجام شده اســت که کاربرد این پیامرسانها و نیز نرمافزارها را
در دوران شــیوع ویروس کرونا بررســی کردهاند (برای مثال ،اقبال و همکاران.)2020 ،25
پیامرسانهایی 26نظیر تلگرام و واتساپ قبل از بیماری کرونا هم در آموزش کاربرد داشتهاند
(سو2016 ،27؛ بوهنیک و دشن2014 ،28؛ سوانا و همکاران .)2019 ،29حتی مطالعاتی دربارۀ
استفاده از واتساپ در یادگیری ریاضی نیز انجام شده است (برای مثال ،نایدو و کوپونگ،30
2016؛ جری و همکاران .)2019 ،31شرکتکنندگان در مطالعۀ اقبال و همکاران ()2020
کاربردهای چندگانــهای از نرمافزار تلگرام در دوران بحران کوید 19-گزارش کرده بودند.
آنها بیان کرده بودند که هم به منابع آموزش بهراحتی دسترســی داشتند و هم توانایی
افزودن تعداد نامحدود اعضا را به گروهها داشتند .همچنین میتوانستند به همۀ فایلها در
اندازهها و فرمتهای متعدد دسترسی داشته باشند .این نرمافزار به آنها کمک کرده بود
که به یادگیری مشارکتی دسترسی داشته و از امنیت آن اطمینان یابند؛ هرچند به معایبی
نظیر واسط نرمافزاری پیچیده و اطالعات بیشازاندازه و اتالف زمان نیز اشاره کرده بودند.
همچنین در حوزۀ ترکیب این پیامرسانها در فرایند یاددهی و یادگیری تحقیقاتی انجام
شــود تا به تهیۀ مبانی نظری و عملی استفاده از این نرمافزارها کمک کند .یافتههای این
تحقیق نشان داده است که اکثر دانشآموزان دورۀ ابتدایی شرکتکننده در این تحقیق ،به
سامانۀ شاد دسترسی داشته ،از آن استفاده میکردند .از یافتههای شایان توجه درخصوص
مشکالت مربوط به ســامانۀ شاد ،کمبود دسترسی به گوشی هوشمند برای دسترسی به
سامانۀ شاد در هر زمان و مکان بوده است .تالش برای رفع این کمبود و یافتن روشهای
جایگزین برای دسترسی دانشآموزان به رسانههای جایگزین پیشنهاد میشود .زینیوندنژاد
( )1398در گزارش پژوهشی خود به وجود اتوبوس فناوری در شهرستان یزد بهمنزلۀ راهکار
جایگزین برای رفع کمبود دسترســی به فناوریهای دیجیتال اشاره کرده است .افزایش
دسترسی دانشآموزان به فناوریهای دیجیتال نیازمند همکاری سازمانی و اجتماعی است.
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در بسیاری از مناطق ،مدارس ناگزیر به استفاده از بستههای خانهبر برای تداوم آموزش از
راه دورند .استانها با آگاهی از شرایط خود میتوانند در این زمینه تصمیمگیری کنند.
شوپرورش از ســامانۀ شــاد اســتفاده
دانشآموزان و معلمان بنا به الزام وزارت آموز 
میکنند ،اما در اســتفاده از آن با مشکالتی روبهرویند که مهمترین آنها ،مشکالت فنی
مربوط به ســرعت پایین در بارگذاری و بارگیری فایلها بوده است .سامانۀ شاد همچنین
دارای کمبود امکانــات تدریس ازجمله امکان ارتباط تصویری برای نظارت بر یادگیری و
نیز امکاناتی برای ساخت آزمون بوده است .پایینبودن سرعت بارگذاری بارگیری مطالب
لزوماً به علت مشــکالت فنی نرمافزار شــاد نیســت ،بلکه ممکن است به علت ضعف در
زیرساختهای اینترنتی کشور و مصرف اینترنت در ساعات پرترافیک روز ـ مث ً
ال ،از ساعت
 10صبح تا  13بعدازظهر باشد ـ که نیازمند مدیریت ساعت فعالیت مدارس از طریق شاد
و مدرسۀ تلویزیونی است.
معلمــان دورۀ ابتدایی ابراز کرده بودند که دانشآمــوزان در آزمونهای برخط تقلب
میکننــد؛ هرچند این دغدغه در آزمونهای برخط جدید نیســت (باتلر-هندرســون و
کروفورد2020 ،32؛ آرنولد2016 ،33؛ سوئل و همکاران2010 ،34؛ بویتشوارلو و همکاران،35
2017؛ سیمسک و همکاران .)2019 ،36یافتههای مطالعۀ مروری نظاممند باتلر-هندرسون
و کروفورد ( )2020نشــان داد که هنوز کمبود تنوع نمــره در میان روشهای گوناگون
آزمــون وجــود دارد .آزمونهای برخط روشهای متعددی برای کاهش تقلب پیشــنهاد
میدهند؛ آموزشگران آزمونهای برخط را به علت سادگی اجرا ترجیح میدهند ،اما واسط
یک سیســتم 37درحکم مانعی برای آزمونهای برخط عمل میکند (باتلر-هندرســون و
کروفورد .)2020 ،بنابراین ،بهرغم رشــد ادبیات پژوهشی دربارۀ آزمونهای برخط ،هنوز
کمبود مباحث در این مورد در سطوح حکمرانی و پداگوژی وجود دارد .سوئل و همکاران
( )2010فرصتهایی برای کاهش تقلب ارائه کردهاند .آنها همچنین بیان کردهاند با وجود
اینکه ممکن اســت به نظر برسد دانشآموزانی که از مدرســه در دورههای برخط فاصله 
دارند بیش از دانشآموزانی که در کالسهای حضوری هســتند تقلب میکنند ،اما نتایج
تحقیقات خالف این را نشان میدهد؛ تقلب برخط شایعتر از تقلب در کالسهای حضوری
نیســت (بوروس و همکاران .)2007 ،38شناســایی چرایی و چگونگی تقلب در اولین قدم
در تعیین خطمشــیهای دورههای برخط برای کاهش تقلب اتفاق میافتد؛ بنابراین ارائۀ
مدلی برای آموزشهای برخط در این محیط ضروری به نظر میرســد .سوئل و همکاران
( )2010ارتقای صداقت و همچنین ارتقای صداقت در امتحانات سراسری را بهمنزلۀ برخی
از راهکارهای کاهش تقلب پیشنهاد میکنند؛ زیرا تعریف تقلب و بیان پیامدهای آن باید
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برای دانشآموزان بیان شود .این حوزه نیازمند مطالعه است؛ برای مثال برخی از دورهها از
حفاظت برخط و اســتفاده از وبکمها در طول امتحانات اصلی استفاده میکنند (دندیر و
مکاسول .)2020 ،39راهحلهای زیادی برای این مقوله پیشنهاد شده است که در این مجال
نمیگنجد؛ هرچند معلمان میتوانند روشهای سنجش تکوینی را در دورههای برخط قرار
دهند و اطالعات جامعی ،متناسب با موقعیت تدریس ،برای ارزشیابی فراگیران فراهم کنند.
همچنین یافتههای این تحقیق نشــان داد که دانشآموزان و معلمان برای استفاده از
آموزشهای مجازی تجربۀ کافی ندارند .دربارۀ تلفیق فناوریهای دیجیتال در فرایندهای
یاددهی و یادگیری ،حتی قبل از شــیوع ویروس کرونا ،مهارت معلمان یکی از عاملهای
اصلی بوده اســت (زینیوندنژاد1399 ،؛ بالندل و همکاران2020 ،40؛ حســینی.)1394 ،
آموزشهای معلمان در موقعیت فعلی باید نگاه جدیتری به آموزشهای مجازی و چگونگی
تلفیق آنها در فعالیت معلمان داشته باشد .این آموزشها نهفقط باید شامل آموزشهای
چگونگی استفاده از فناوری باشند؛ بلکه باید شامل چگونگی تلفیق آنها در فرایند یاددهی
و یادگیری دروس گوناگون باشــند (زینیوندنژاد1398 ،؛  .)1399محیط یادگیری جدید
نیازمند تغییراتی هم در منابع درسی و هم در پداگوژی مربوط به آن است .بنابراین ،برای
ســال تحصیلی جدید پیشنهاد میشود محتوای آموزشی ،که بهصورت الکترونیکی تهیه
شدهاند و شامل ارائۀ درس یا مثالهای حلشده یا آزمونهای آمادهاند به طریقی در اختیار
دانشآموزان و معلمان قرار گیرند که بهراحتی قابلاستفاده باشند و استفادهکننده نیاز به
آموزش چندانی برای بهکارگیری آنها نداشته باشد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که  63/9درصد از دانشآموزان دورۀ ابتدایی از برنامههای
تدریس تلویزیونی استفاده میکنند .دربارۀ یافتههای مربوط به برنامههای تدریس تلویزیونی،
دانشآموزان کالس اول تا چهارم این برنامهها را کمتر تماشــا کردهاند .یکی از دالیل این
موضوع ،زمان پخش این برنامهها در اوایل صبح بوده است؛ بنابراین در سال تحصیلی جدید
این نکته باید مدنظر قرار گیرد .عالوهبر زمان پخش نامناسب ،سرعت زیاد تدریس یا ارائه
در وقت کم ،غیرتعاملیبودن ،کمبود توجه به زیباییهای بصری و زاویۀ مناســب دوربین
برای وضوح بیشــتر مطالب ارائهشــده و نیز کمبود ارائۀ تدریس خوب چند مشکل عمدۀ
برنامههای تدریس تلویزیونی بوده اســت که دانشآموزان و معلمان بهطور مشترک بیان
کرده بودند .شایان ذکر است آموزگاران به کمبود انگیزۀ دانشآموزان ،کمبود دسترسی به
دستگاه تلویزیون و نیز اینترنت برای دسترسی به محتوای برنامۀ تدریس تلویزیونی شامل
اسالیدها و نیز فیلم آموزش ،تأکیدنکردن والدین و معلمان بر تماشای برنامههای تدریس
تلویزیونی نیز اشاره کرده بودند.
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ســؤالی که در حوزۀ آموزشهای تلویزیونی از گذشــتهها ،زمانی که از این آموزشها
بیشتر از حال حاضر استفاده میشــد (بیتس ،)1982 ،41مطرح میشود این است که آیا
فرایند یادگیری از تلویزیون با یادگیری از ســایر رسانهها تفاوت دارد .مسلماً پاسخ باید به
علت ســه ویژگی اصلی تلویزیون شامل اجتماعی ،نظارتی و نمادی (دیداری و شنیداری)
مثبت باشد .در ادبیات این حوزه ،ویژگیهای دیداری-شنیداری تلویزیون شامل استفاده از
حرکت آهسته ،پویانمایی و استفاده از حرکت دوربین؛ تنوع در اندازهها ،بازنمایی فضایی با
حرکت دوربین برای نمایش سهبعدی؛ داستانسازی با استفاده از بازسازی وقایع و نمایش
روابط انسانی؛ استفاده از موسیقی و صدا و جنبههای احساسی؛ قابلیت زندهبودن برنامه از
موارد غامضاند؛ اما شرکتکنندگان این مطالعه ،عالوهبر بعضی از این ویژگیهای دیداری-
شــنیداری ،ویژگیهای نظارتی مثل برنامۀ زمانی پخش تدریسها ،کمبود زمان ،در نظر
گرفتن مخاطب «متوسط» ،سطح ،قالب یا ساختار را ـ که از طریق تلویزیون در نظر گرفته
میشود ـ نیز بهمنزلۀ مشکالت تدریس تلویزیونی بیان کردهاند .ویژگیهای نظارتی کاربر
زمان و جایی که دانشآموز برنامه را تماشــا میکند یا چگونگی استفاده از آن را منعکس
میکند .در بافت این مطالعه ،برنامههای تلویزیون آنالوگ ضبطشــده از طریق شبکههای
اجتماعی بهاشتراک گذاشته میشوند؛ هرچند شبکههای اجتماعی برای اکثر دانشآموزان
قابلدسترسی نیست .درخصوص اینکه افراد چقدر از تلویزیون میآموزند ،باید توجه داشت
که میزان یادگیری از تلویزیون تا حد زیادی با نظارت فراگیر و حتی معلم در طول استفاده
از این رسانه مرتبط است .محدوده یا پتانسیل یادگیری از تلویزیون به شکل درخور توجهی
توسعه مییابد؛ اگر تسهیالت استفادۀ دوباره از آن وجود داشته باشد .چون فراگیر در حین
ارائۀ تدریس تلویزیونی نمیتواند ســؤالی از معلم بپرسد که درس را بیشتر توضیح دهد.
فراگیر بیشتر روی فایلهای ضبطشده نظارت دارد و این امر میتواند امکان مستقلشدن
در نقش یادگیرنده را فراهم کند که این مورد مستلزم دسترسی به پوشۀ فیلم و تجهیزات
نمایش آن اســت که با عقب و جلوکردن فایل بتواند به محتوای یادگیری دست یابد .دو
جنبۀ آموزشی مجزا از یک رسانه وجود دارد؛ اول کارکرد تدریسی یعنی روشهایی که در
آن تلویزیون دانش را ارائه میدهد ،و دوم کارکرد یادگیری یعنی آنچه فراگیر با دانش انجام
میدهد .این تمایز بین محتوا (حقایق ،ایدهها ،اصول ،نظریات و روابط) و مهارت (فرایندهای
ذهنی شــامل تحلیل ،سنتز ،کاربرد ،حل مسئله ،دوبارهساختن و بیانکردن) است .امکان
شناســایی عملکردهای تدریس مختص تلویزیون در بافت خاصی وجود دارد .یادگیری از
تلویزیون به این بســتگی دارد که فراگیر مهارتهای «رمزگشایی» یا «رمزگردانی» را به
روشهایی که او را به توســعۀ مهارتهای ذهنی میرساند داراست .تلویزیون فرصتهای
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منحصربهفرد برای توســعه و تمرین مهارتهای یادگیری سطح باال را فراهم میکند ،اما
توسعۀ این مهارتها دشــوار است و فراگیر نیازمند آموزش خاص در استفادۀ آموزشی از
تلویزیــون .اطالعات اندکی در اینباره وجــود دارد که کدام مهارتهای ذهنی به بهترین
صورت از طریق تلویزیون توسعه داده میشود و این امر نیازمند مطالعات بیشتر است.
ســاگلیک و ازترک )2001( 42بیان کردهاند که یکــی از مهمترین معایب تلویزیون
فراهمنکردن امکان بازخورد آنی اســت؛ به این معنی که تلویزیون آنالوگ تعاملی نیست.
شرکتکنندگان این موضوع را بهمنزلۀ یکی از مشکالت مهم برنامههای تدریس تلویزیونی
مطرح کرده بودند .دانشآموزان و معلمان این مطالعه پیشــنهادهایی نیز برای تلویزیون
آنالوگ بهمنظور افزایش تعامل بین آنها ارائه دادهاند؛ چند نمونه از این پیشنهادهاســت:
ایجاد سامانهای که سؤاالت را دریافت کند ،ایجاد صفحهای در شبکههای اجتماعی ،استفاده
از اینســتاگرام برای ارائۀ تدریسهای زنده و تعاملی ،وجود چند دانشآموز که ســؤاالت
احتمالی دانشآموزان و مخاطبان آن درس را بپرسند.
اکثر دانشآموزان دورۀ ابتدایی ( 82/9درصد) بیان کردهاند که ارتباط نزدیک و صمیمی
با معلم تلویزیون برقرار نمیکنند .تقریبــاً  88/6درصد از دانشآموزان اظهار کردهاند که
معلمان خودشان از معلم تلویزیون بهتر تدریس میکند .با توجه به اینکه به نظر میرسد
ِ
معلمان تلویزیون از معلمان تراز اول پایتخت انتخاب شــدهاند ،این نکته جای تأمل دارد.
پیشنهاد تهیۀ برنامههای تدریس تلویزیونی بهصورت استانی یا منطقهای میتواند راهحلی
برای این مشکل باشد.
فقدان دسترسی به نمونههایی که از امکانات شاد و اینترنت محروم بودهاند بزرگترین
محدودیت این تحقیق بوده است .به همین علت در تعمیم نتایج باید محتاط بود .اگرچه در
این مطالعه افرادی وجود داشتند که گزارش کرده بودند به فناوریهای دیجیتال و رسانهها
دسترسی ندارند و از طریق فناوریهای موجود در مراکز عمومی یا افراد خانواده به اینترنت
و آموزشها دسترســی دارند ،ولی برای مطالعات آینده اجرای پیمایشهایی برای اطالع
از آمار دقیق آنها از طریق معلمانشــان -با توجه به دسترسی وزارت آموزشوپرورش به
آنها -پیشنهاد میشود .تعداد درخور توجهی از دانشآموزان از هیچگونه فناوری دیجیتالی
استفاده نمیکنند .بررسی چگونگی ارائۀ آموزشهای عمومی به این دسته از دانشآموزان
برای پژوهشهای آینده پیشــنهاد میشــود .چگونگی تلفیــق فناوریهای دیجیتال در
فرایندهــای یاددهی و یادگیری ضروری به نظر میرســد .با توجه به اینکه تاریخ دقیقی
برای اتمام وضعیت کنونی و برگشت کامل دانشآموزان به کالسهای حضوری نمیتوان
تعیین کرد و با توجه به پتانســیل استفاده از مدرسۀ تلویزیونی ،تهیۀ چارچوبی براساس
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یافتههای پژوهشی برای تلفیق در فرایند یاددهی و یادگیری در وضعیت کنونی و همچنین
پساکرونا با استفاده از آموزشهای تلویزیونی پیشنهاد میشود .نقش والدین در دوران کرونا
و تجارب زیستۀ آنها در این دوران ،حاوی نکات ارزشمندی است .برای پژوهشهای آتی،
مطالعۀ تجارب زیســتۀ والدین پیشنهاد میشود .نتایج این پژوهشها میتواند به طراحی
سیستمهای آموزشی در پساکرونا کمک کند؛ چنانچه بانک جهانی بر نیاز به استراتژیهای
«بازگشت بهتر  »43تأکید کرده اســت که شامل توسعۀ سیستمهای آموزشی مجهزتر و
انعطافپذیرتر برای دوران پساکروناست و دانشآموزان میتوانند به یادگیری هم در مدرسه
و هم در خانه ادامه دهند.

پیشنهادها و توصیههای مدیریتی 

 .1درصد زیادی از دانشآموزان شهری به سامانۀ شاد دسترسی دارند؛ هرچند این سامانه
با مشــکالتی مواجه است که مهمترین آنها مشــکالت فنی در زمینۀ سرعت پایین
بارگذاری فایلهاســت .کمبود امکانات این شــبکه برای تدریس ،نظیر امکان ارتباط
تصویری برای نظارت بر یادگیری یا سایر امکانات برای تدریس ،نظیر ساخت آزمون نیز
از مواردی بودند که شرکتکنندگان به آن اشاره کردند.
 .2با توجه به محدودیتهای دسترسی برخی مناطق روستایی و حتی شهری به اینترنت،
میتوان درحکم راهکار جایگزین برای رفع کمبود دسترســی ،از مکانهای سیار نظیر
اتوبوس فناوری برای ســال تحصیلی جدید در مناطق کمبرخوردار و خلوت با رعایت
پروتکلهای بهداشتی استفاده کرد.
 .3نتایج این پژوهش نشــان داد دانشآموزان برای استفاده از آموزشهای مجازی تجربۀ
کافی ندارند .بنابراین ،باید محتوای آموزشــی به طریقــی در اختیار دانشآموزان قرار
گیرد که بهراحتی قابل اســتفاده باشند و استفادهکننده نیاز به آموزش چندانی برای
بهکارگیری آنها نداشته باشد .پیشنهاد تهیه محتوای الکترونیکی نیز میتواند مطرح
شود.
 .4دانشآمــوزان پایههای اول تا چهــارم ابتدایی ،برنامههای تلویزیونی را کمتر تماشــا
میکردنــد .یکــی از دالیل این امر ،زمان پخش این برنامهها بــوده که در اوایل صبح
ارائه میشدند .بنابراین ،زمانبندی باید اصالح شود .دانشآموزان همپوشانی برنامههای
تدریس تلویزیونی در دو شبکه را نیز مطرح کرده بودند؛ در نتیجه ضرورت دارد برنامۀ
زمانی دو برنامۀ تدریس تلویزیونی در شبکههای مختلف همپوشانی نداشته باشند.
 .5دانشآموزان بیان کرده بودند که معلم تلویزیونی با سرعت مطالب را ارائه میدهد .اکثر
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دانشآموزان نیز زمان ارائۀ برنامههای تلویزیونی را ناکافی دانســته بودند .این نکته نیز
باید مدنظر دستاندرکاران تهیه و تولید برنامههای تلویزیونی قرار گیرد .شرکتکنندگان
پخش غیرمستقیم برنامهها را پیشنهاد کرده بودند.
 .6اکثر دانشآموزان ( 82/9درصد) بیان کرده بودند که ارتباط نزدیک و صمیمی با معلم
تلویزیون برقرار نمیکنند .به معلمان برنامههای آموزش تلویزیون پیشنهاد میشود در
فرایند تدریس خود بازنگری داشته باشند.
 .7تقریبــاً  88/6درصد از دانشآموزان اظهار کرده بودند که معلمان خودشــان از معلم
تلویزیون بهتر تدریس میکند .پیشنهاد میشود معلم تلویزیون از روشهای مناسبتری
برای برقراری ارتباط با دانشآموزان اســتفاده کنند .با توجه به اینکه به نظر میرســد
معلمان تلویزیون از معلمان تراز اول پایتخت انتخاب شده باشند این نکته جای تأمل
دارد .پیشنهاد تهیۀ برنامههای تدریس تلویزیونی بهصورت استانی یا منطقهای میتواند
راهحلی برای این مشکل باشد.
 .8دانشآموزان نباید از تدریس معلم خودشــان محروم شوند .پیشنهاد میشود معلمان
تدریسهایی بهصورت برخط یا برونخطی (آفالین) تولید کنند و در اختیار دانشآموزان
قرار دهند .وجود کالسهای رفع اشــکال یا حضور دانشآمــوزان بهصورت گروههای
کوچکتر در فواصل زمانی مختلف در مدرسه میتواند از راهکارهای جایگزین باشد.
 .9دانشآموزان معلم و وسایل کمکآموزشی را بهمنزلۀ عوامل کمکدهنده به برنامههای
تلویزیــون مطرح کــرده بودند .کماهمیتتریــن مؤلفه در تدریــس تلویزیون از نظر
دانشآموزان «مجری» برنامههای تدریس تلویزیون بود که دانشآموزان خواسته بودند
به طور مداوم گفتههای معلم تلویزیونی را قطع نکند.
 .10برخی از دانشآموزان ســطح برنامههای تدریس تلویزیونی را فراتر و بعضی دیگر نیز
پایینتر از سطح یادگیری خود میدانستند .پیشنهاد میشود در محتوای این تدریسها
بازنگری صورت گیرد .برخــی از محتواهای برنامههای تدریس تلویزیونی میتواند بر
ارتقای مهارتهای ذهنی در ریاضی تأکید داشته باشد که هر دو گروه را جذب کند.
 .11فرصت تمرین و تکرار در این برنامهها از مشکالت دیگری بود که دانشآموزان مطرح 
کرده بودند که با توجه به فرصت کوتاه ارائه مطالب منطقی به نظر میرسد.
 .12درصد کمی گزارش کرده بودند که برنامههای تلویزیونی قطع میشود .مسئلۀ تعامل و
ایجاد سایتهایی برای دسترسی دانشآموزان به محتوای تولیدشده یا بانک برنامههای
مدرسۀ تلویزیونی اهمیت فراوانی دارد که استفاده از تلویزیون اینترنتی برای رفع این
مشکل پیشنهاد میشود.
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