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آمــوزش برخط )الکترونیکی( و امکان برگــزاری کالِس درس در فضای مجازی فرصتی بی بدیل 
برای مقابله با محدودیت های آموزش حضوری، تحقق آرمان آموزش برای همه و زمینه ســازی برای 
توســعۀ پایدار و متوازن در کشور است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و درک تجربۀ زیستۀ معلمان، 
دانش آموزان و والدیِن نواحی سه گانۀ شهرستان کرمانشاه، از تنگناها و راهبردهای به کارگیری شبکۀ  
اجتماعی دانش آموزی )شاد( در تدریس و یادگیری دانش آموزان، در دوران شیوع ویروس کرونا، انجام 
شده است. بدین منظور از روش کیفی بهره گرفته شده است و با رویکرد پدیدارشناسی به شناسایی 
و بازنمایی پدیدۀ مورد بررسی پرداخته شد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبۀ عمیِق 
نیمه ساختاریافته با بیســت ودو نفر از معلمان، مدیران، دانش آموزان و والدین فعال در سامانۀ شاد 
گردآوری و بر اساس الگوی کالیزی تحلیل شده است. در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها 
حاصل شد اما به منظور اعتباربخشــی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست ودومین نفر ادامه یافت. تحلیل 
داده های حاصل از مصاحبه ها به شناســایی دو مقوله )تنگناها و راهبردها( و بیســت مضمون اصلی 
منجر شد. تنگناهای سامانۀ شاد در دو دســتۀ »ادراِک معلمان و مدیران« و »ادراِک دانش آموزان و 
والدین« شناسایی شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که به کارگیری سامانۀ شاد در تدریس و 
یادگیری دانش آموزان تنگناهای متعدد و متفاوتی دارد. بنابراین تا رسیدن به وضعیِت مطلوب بسیار 
فاصله است و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان و دوری از طرز تلقی آموزش موقت، پاره وقت و 

درجه دو به این قبیل آموزش هاست.
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مقدمه
در	اواخر	ســدۀ	بیستم	و	اوایل	سدۀ	بیســت	ویكم،	ظهور	فناوری	و	یكی	از	دستاوردهای	آن	به	نام	
فاوا1	بر	تمامی	شئون	زندگی	فردی	و	اجتماعی	انسان	ها	سایه	افكند	و	کرۀ	زمین	را	به	دهكده	ای	جهانی	
تبدیــل	کرد	)ضرغامی،	1388(.	یكــی	از	حوزه	هایی	که	فناورِی	اطالعات	و	ارتباطات	در		آن	بســیار	
تأثیر	گذاشــته	و	آن	را	متحول	کرده	است	حوزۀ	آموزش	وپرورش	است.	تأثیر	فناوری	های	نوین	در	همۀ	
جنبه	های	زندگِی	بشر	و	اهمیت	فزایندۀ	سرمایۀ	انسانی	در	عصر	دانش	و	دگرگونی	ها	حاکی		از	آن	است	
که	الزامات	تعلیم	وتربیت	امروزه	دیگر	به	شیوۀ	گذشته	نیست	)جانسون	و	همكاران2،	2009(	و	استفاده	

از	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	آموزش	اجتناب	ناپذیر	شده	است.
با	گسترده	تر	شدن	فاوا	و	نفوذ	وسایل	ارتباط	از	راه	دور	به	عمق	نظام	آموزشی	در	مدارْس	ابزارها	و	
روش	های	آموزش	نیز	دچار	تحول	شــده	اند.	لذا	آموزش	بر	اساس	فاوا	در	نظاِم	آموزشی،	همچون	سایر	
فناوری	ها	در	عرصه	های	دیگر،	در	چند	دهۀ	گذشــته	همراه	با	رشــد	و	توسعه	دچار	تغییر	و	تحول	نیز	
شــده	اســت.	به	همین	دلیل	نمودهای	گوناگونی	ماننِد	آموزش	برپایۀ	رایانه3،	آموزش	از	دور4،	آموزش	
برپایــۀ	اینترنت5،	آموزش	برپایۀ	منابــع6،	آموزِش	وب	محور7،	آموزش	برپایۀ	فنــاوری8	و	آموزش	های	
آنالین	)برخط(9	دارد	)آنوهینا10،	2005(.	در	اینجا	نیاز	به	یادآوری	است	که	برتری	آموزش	های	برخط	
)الكترونیكی(	و	برپایۀ	اینترنت،	بر	ســایر	آموزش	ها،	در	اســتفادۀ		کامل	تر	و	بیشتر	از	فناوری	های	نوین	
آموزشی	با	توجه	به	شرایط	ویژۀ		فراگیران	است	که	برای	کمک	به	هریک	از	آن	ها	در	محیط	های	مختلف	

راهبردهایی	را	عرضه	می	کند.	مثاًل،	فراگیر	می	تواند	بر	زمان	و	مكاِن	آموزش	تسلط	پیدا	کند.
ظهور	و	گســترش	اینترنت	امروزه	نقش	بزرگ	و	فزاینده	ای	در	زندگی	علمی	و	اجتماعی	افراد	ایفا	
می	کند	و	گفت	وگوی	عمومی	در	طیف	وســیعی	از	مسائل	مشــترک	را	تقویت	میكند	است	)اوبرین11،	
2003(.	شبكۀ	اینترنت	در	مقایسه	با	رسانه	های	سنتی	امكانات	ذاتی	خاص	و	منحصربه	فردی	همچون	
تعاملی	بــودن،	فراگیری	و	متمرکزنبــودن	در	یک	جا	را	دارد	و	برخوردار	از	فضای	گفتمانی	اســت	که	
درکل	ازطریق	آن	مردم	امكان	گفت	وگو	و	مباحثه	پیدا	می	کنند	)اســتنلی	و	ویر12،	2004(.	شبكه	های	
اجتماعی13	نیز	نسل	جدیدی	از	خدمات	اینترنتی	وب	2	هستند	که	طیف	وسیعی	از	تعامالت	اجتماعی	
را	با	دوستان	و	اعضای	خانواده	میسر	می	سازند	)وودارز14،	2011(.	شبكه	های	اجتماعی	یكی	از	بسترهای	
زندگی	در	عصر	اطالعات	اند	که	روابط	رسمی	و	دیوان	ساالری	)بوروکراتیک(	از	آن	رخت	بربسته	و	تعامل	
در	آن	آســان	تر	شــده	اســت	و	فارغ	از	دغدغه	هاِی	جاری	در	فضاِی	فیزیكی	صورت	می	گیرد	)بی	یر15،	
2008(.	در	نگاه	نخست	شاید	شــبكه	های	اجتماعی	جزیره	هایی	جدا	از	هم	به	نظر	برسند،	اما	واقعیت	
این	است	که	این	شبكه	ها	ازطریق	»سرپل«	های	متعدد	به	یكدیگر	مرتبط	اند	و	نیرویی	عظیم	به	وجود	
آورده	اند	)فاچس16،	2009(.	هدف	از	شكل	گیری	شبكه	های	اجتماعی	کمک	به	بهبود	و	تسهیل	روابط،	
همكاری	و	تعامل	بین	افراد،	ســازمان	ها	و	مؤسسات	در	موضوع	های	گوناگون،	مانند	بازرگانی	و	تجارت،	
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پزشكی،	و	آموزش،	است	و	تأکید	آن	بر	همكاری	و	مشارکِت	برخط	)آنالین(	میان	کاربران	است	)وارا17،	
.)2007

امروزه	با	همه	گیری	شــیوع	کرونا	در	سراســر	جهان،	آموزش	وپرورش	ماننــد	نهاد	اقتصاد	و	دیگر	
نهادهای	اجتماعی	دچار	ســكته	ای	ناگهانی	و	باورنكردنی	شده	است.	به	ناگاه	بیش	از	یک	ونیم	میلیارد	
دانش	آمــوز	)معادل	90	درصِد	کل	دانش	آموزان	در	دنیا(	از	تحصیــل	بازمانده	اند	و	دولت	ها،	مدارس	و	
معلمــان	بدون	تقریباً	هیچ	نوع	آمادگی	در	پی	برپاکردن	آمــوزش	از	دور	)مجازی(	برای	جبران	اند.	به	
نظر	می	رســد	با	توجه	به	ویژگی	های	منحصربه	فرد	شبكه	های	اجتماعی	مانند	انعطاف	پذیری	)در	زمان	
و	مكان(،	فراگیرمحوربودن،	صرفه	جویی	در	هزینه	ها،	امكان	ثبت	ناِم	تعداد	بســیار	زیادی	فراگیر	در	هر	
پایه	و	کالس،	دسترسی	به	منابع	اطالعاتی	ازطریق	اینترنت	و	قابلیت	استفاده	در	شرایط	بحرانی	)سیل،	
زلزله،	طوفان،	گردوغبار	و	بیماری(	می	تواند	گزینۀ	مناســبی	برای	جایگزین	کردن	یا	مكمل	کالس	های	
حضوری	در	آموزش	وپرورش	باشد.	چراکه	شبكه		هاِی	اجتماعی	امكان	اجرای	آموزش	در	فضای	مجازی	
را،	در	دوران	قرنطینــه،	فراهم	کرده	اند	و	یادگیرندگان	می	توانند	برای	ادامۀ	تحصیل	به	صورت	مجازی،	
تكالیفشان	را	انجام	دهند	و	آن	ها	را	منتشر	کنند	و	به	اشتراک	بگذارند	و	همچنین	این	شبكه	ها	تعامل	

و	همكاری	یادگیرنده	را	تسهیل	می	کنند	)ِسلوین18،	2007(.
بررســی	پیشینۀ	پژوهش	ها	نشــان	می	دهد	اکثر	پژوهش	های	انجام	شــده	در	حوزۀ	آموزش	برخط	
در	ســطح	مؤسسات	آموزش	عالی	بوده	و	کمتر	در	ســطح	آموزش	وپرورش	به	آن	پرداخته	شده	است.	
همچنیــن	بین	متخصصــان	و	محققان	درزمینۀ	کارآمــدی	یا	ناکارآمدی	آموزش	مجــازی	اتفاق	نظر	
کمــی	وجود	دارد.	مثاًل،	خالوندی	و	کرکینی	)1398(	در	پژوهش	خــود	نتیجه	گرفتند	که	پنج	عامِل	
زیرساخت	های	سخت	افزاری	و	نرم	افزاری،	فرهنگ	و	محیط،	دوره	های	آموزشی،	منابع	مالی	و	تجهیزات	
و	نیروی	انســانی	مهم	ترین	عوامل	ایجاد	امكان	برگزاری	کالس	در	فضای	مجازی	اند.	اعظمی	و	عطاران	
)1390(	در	پژوهــش	خود	دریافتند	که	تعامل	ضعیف	و	در	برخی	موارد	نبود	تعامل	میان	دانشــجو	با	

استاد	و	همكالسی	هایش	نیز	از	چالش	های	مهم	نظام	آموزش	در	دانشگاه	های	مجازی	است.
محمد	السید	و	شینوبو19	)2019(	در	پژوهش	خود	با	عنواِن	»بررسی	تأثیر	پلتفرم	آموزش	مجازی	
نوین	بر	بهبود	مهارت	های	دانش	آموزان	در	طراحی	و	تولید	آزمایشــگاه	های	مجازی«	نتیجه	گرفتند	که	
پلتفرم	هــای	کاربردی	آموزش	مجازی	در	افزایش	دانش	و	مهارت	های	عملی	دانش	آموزان	برای	طراحی	
و	تولید	آزمایشــگاه	های	مجازِی	برخط	مؤثر	اســت.	همچنین	دانش	آموزان	به	این	نتیجه	رسیدند	که	
پلتفرم	های	آموزش	مجازی	مســیری	کوتاه	تر	و	راحت	تر	برای	یادگیری	دانش	و	مهارت	های	مربوط	به	
آن	اســت.	بدفورد20	)2019(	در	پژوهش	خود	با	موضوِع	»استفاده	از	رسانۀ	اجتماعی	همانند	پلتفرمی	
برای	ایجاد	انجمن	یادگیری	حرفه	ای	مجــازی«	دریافت	که	انجمن	یادگیری	حرفه	ای	مجازی	همانند	
پلتفرمی	آموزشــی	در	آموزش	وپرورش	بستری	برای	کســب	مهارت	های	حرفه	ای	و	گفت	وگو	درزمینۀ	
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تنگناها و راهبردهای به کارگیری شبکۀ  اجتماعی دانش آموزی )شاد( در تدریس و یادگیری دانش آموزان در دوران شیوع کرونا: مطالعه ای پدیدارشناسانه

چالش	ها	برای	اعضایش	فراهم	می	آورد.	همچنین	دریافت	که	پلتفرم	رســانه	های	اجتماعی	محیطی	را	
فراهم	می	کنند	که	یادگیری	حرفه	ای	می	تواند	در	آن	رخ	دهد،	درنتیجه	می	تواند	بستری	فراتر	از	ادراک	
و	ســاختار	دروس	ســنتی	باشــد.	ابوچ	دید	و	ِعید21	)2013(	در	مطالعات	خود	دریافتند	که	مهم	ترین	
چالش	های	آموزش	برخط	کشورهاِی	درحال	توسعه	شامل	چالش	های	درهم	شكستن	نظام	های	آموزش	
ســنتی	برای	آموزش	عالی،	شكاف	اطالعاتی	بین	کشــورهای	جهان	سوم	و	جهان	توسعه	یافته،	تفاوت	
معنادار	نگرش	بین	زنان	و	مردان،	و	نگرش	های	مطلوب	کاربران	دائمی	رایانه	از	کاربران	تصادفی	است.	
آجان	و	هارتشــورن22	)2008(	در	مطالعات	خود	دریافتند	که	رضایت	نســبی	دانشجویان	از	انتخاب	و	
فعالیت	در	شــبكه	هاِی	اجتماعی	تمایل	دانشــگاه	ها	را	برای	انتخاب	این	شبكه	ها	به	منزلۀ	ابزار	ارتباطی	
و	اســتفاده	از	قابلیت	ها	و	امكانات	آن	ها	برای	پیشــبرد	توان	آموزشی	و	پژوهشــی	دانشجویان	بیشتر	
کرده	اســت.	سو	و	همكاران23	)2005(	در	پژوهش	خود	نتیجه	گرفتند	که	ترجیحات	یادگیرندگان	در	
فعالیت	های	آموزش	تعاملی	در	آموزش	برخط	شــامل	ترجیح	بر	تعامل	به	صورت	برخط،	شرکت	در	هر	
سه	شكل	تعامالت	)استاد-شاگرد،	شاگرد-شاگرد	و	شاگرد-محتوا(	و	بحث	های	گروهی	است.	تحلیل	و	
تفسیر	پیشینۀ	پژوهش	نشان	می	دهد	در	حوزۀ	آموزش	عالی	و	زیرساخت	های	فنی	و	عملیاتی	آموزش	
مجازی	پژوهش	های	بســیاری	صورت	گرفته	اســت،	اما	در	حوزۀ	آموزش	وپرورش	و	شــبكۀ		اجتماعی	

دانش	آموزی	و	راهبردهای	استفادۀ	بهینه	از	آن	تاکنون	پژوهشی	صورت	نگرفته	است.
اهمیت	و	ضرورت	پژوهش	حاضر	از	اینجا	ناشی	می	شود	که	در	هزارۀ	سوم	و	عصر	انقالب	های	علمی	
و	فناوری	در	جهان	انتظار	می	رود	که	انســاِن	خردمند	آثار	هر	پدیده	ای	را	به	شایستگی	شناسایی	کند	
و	تهدیداتش	را	به	فرصت	تبدیل	کند.	اگرچه	شــیوع	کرونا	موجب	تعطیلی	آموزش	به	صورت	حضوری	
در	آموزشــگاه	ها،	مدارس،	دانشگاه	ها	و	سایر	مراکز	آموزشی	کشورها	شده	است،	نباید	آثار	مثبِت	آن	را	
نادیده	گرفت.	می	توان	به	اثرهای	مثبتی	ازجمله	ســخاوِت	علمی	)دسترسی	به	منابع	و	کتب	به	صورت	
رایگان(،	توســعۀ	فرهنگ	کتبی	و	مستند	همراه	با	شفاهی	)تدریس	برخط	و	برون	خط	)آفالین((،	توجه	
بیشــتر	به	ســرفصل	دروس،	تدریس	منطبق	با	طرح	درس	و	نظارت	بیشــتر	بر	فرایند	آموزش	اشاره	
کرد.	در	ایران	نیز،	با	توجه	به	همه	گیری	و	شــیوع	سریع	بیماری	کرونا	و	اتخاذ	تصمیم	آموزِش	مجازی	
دانش	آموزان	ازطریق	افراد	ذی	صالح،	معلمان	برای	آموزش	در	این	دوران	نیازمند	بستری	امن	و	آسان	و	
تعمیم	پذیر	برای	استفادۀ	همگانِی	همۀ	دانش	آموزان	بوده	اند.	در	این	میان	پلتفرم	های24	مختلف	ایرانی	
و	خارجی	متعددی	برای	آموزش	مجازی	وجود	داشــتند	اما	نهایتاً	از	ســامانۀ	شاد	استفاده	شد.	سامانۀ	
شــاد،	که	واژۀ	اختصارِی	عبارِت	»شــبكه	های	اجتماعی	دانش	آموزی«	است،	این	امكان	را	به	مدیران	و	
معلمان	می	دهد	تــا	بتوانند	آموزِش	دانش	آموزان	را	ازطریق	شــبكه	های	اجتماعی	از	راه	دور	مدیریت	
کنند.	آموزش	ازطریق	سامانۀ	شاد25	برای	کل	دانش	آموزان	در	هر	سه	مقطع	استمرار	یافته	و	بسترهای	
نرم	افزاری	و	ســخت	افزاری	الزم	برای	فراگیری	تدریس	مجازی	در	سرتاســر	کشور	به	صورت	برخط	یا	
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برون	خط	تا	حد	چشمگیری	توسعه	یافته	است.	دانش	آموزان	برای	استفاده	از	مطالب	درسی	و	آموزشی	
کالس	و	مدرسۀ	خود	ابتدا	باید	در	سامانۀ	شاد		به	احراز	هویتشان	بپردازند.	این	وبگاه	به	منظور	معرفی	

کانال	ها	و	گروه	های	هر	مدرسه	در	شبكه	های	اجتماعی	ایجاد	شده	است.
به	رغم	تالش	ها	و	اقدامات	مؤثر	متولیان	و	مســئوالن	آموزش	وپرورش	در	امر	راه	اندازِی	سامانۀ	شاد	
شواهد	اولیه	)تجارب	زیستۀ	کاربران	و	مخاطبان	سامانۀ	شاد(	نشان	از	آن	دارد	که	این	دوران	به	شكاف	
و	بی	عدالتی	آموزشــی	در	کشور	دامن	زده	اســت.	در	تأیید	این	شواهد،	سیاری	و	همكارانش	)1391(	
در	پژوهش	خــود	دریافتند	که	باالبودن	هزینۀ	آموزش	مجازی	و	نیازمنــدی	آن	به	تجهیزات	فناورانه	
)گوشــی	هوشــمند،	اینترنت	و	رایانه(	مهم	ترین	مانع	و	محدودیت	در	برابری	فرصت	ها	و	عدالت	در	امر	
آموزش	اســت.	هرچند	مســئوالن	آموزشی	کشــور	ارقامی	باالی	80	درصد	دربارۀ	دسترسی	اشخاص	
به	ســامانۀ	شــاد	ارائه	می	دهند،	در	عمْل	آموزش	ازطریق	سامانۀ	شــاد	نیازمند	امكانات،	پیش	نیازها	و	
تخصص	های	خاصی	اســت	که	این	شــرایط	در	بیشتر	نقاِط	کشور	فراهم	نیســت.	بر	بنیاد	آنچه	بیان	
شــد،	این	پژوهش	در	تالش	اســت	که	ازطریق	پدیدارشناسی	تجربۀ	زیستۀ	کاربران	و	مخاطبان	شبكۀ		
اجتماعــی	دانش	آموزی	)معلمان،	مدیران،	دانش	آموزان	و	والدیــن(،	تنگناها	و	راهبردهای	به	کارگیری	
آن	را	در	تدریس	و	یادگیری	دانش	آموزان	در	دوران	شــیوع	کرونا	ادراک	و	تحلیل	کند.	بنابراین،	هدف	
پژوهش	حاضر	بررســی	تنگناها	و	راهبردهای	به	کارگیری	شــبكۀ		اجتماعی	دانش	آموزی	در	تدریس	و	

یادگیری	دانش	آموزان	در	دوران	شیوع	کروناست.	سؤال	های	پژوهش	عبارت	است	از:
1. تنگنا	هــای	به	کارگیــری	شــبكۀ	اجتماعی	دانش	آموزی	)شــاد(	در	تدریــس	و	یادگیری	

دانش	آموزان	چیست؟
 2. مهم	ترین	راهبردهای	اســتفادۀ	بهینه	از	سامانۀ	شــاد	در	تدریس	و	یادگیری	دانش	آموزان	

کدام	اند؟

روششناسیپژوهش
در	پـــژوهش	حاضـــر	از	روش	کیفــی	و	رویكرد	پدیدارشناســانه	برای	بررســی	ادراک	معلمان،	
دانش	آموزان	و	والدین	آن	ها	استفاده	شد.	هدف	از	پژوهش	پدیدارشناسانه	توصیف	تجربه	های	زندگی	به	
همان	صورتی	است	که	در	زندگی	واقع	شده	اند.	به	باور	هوسرل	)ساکولوفسكی26،	2000(	پدیدارشناسی	
روشــی	است	که	»دیدن«	ذات،	حقیقت	یا	معنای	هر	چیزی	را	ممكن	می	کند.	بنابراین،	پدیدارشناسی	
فلســفۀ	پیچیده	و	جامعی	است	که	آگاهی	و	کارکردش	را	مضمون	بندی	می	کند.	استرابرت	و	کارپنتر27	
)به	نقل	از	ادیب	حاج	باقری	و	همكاران،	2003(	پدیدارشناسی	را	عملی	می	دانند	که	هدف	آن	توصیف	
پدیده	های	خاص	یا	ظاهر	چیزها	و	تجارب	زندگی	است.	کانون	توجه	پدیدارشناسی	تجربه	های	زندگی	
اســت	زیرا	تجارب	زندگی	اند	که	معنای	هر	پدیده	را	برای	هر	فرد	می	سازند	و	به	فرد	می	گویند	که	چه	
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چیز	در	زندگی	او	و	نزد	وی	حقیقی	و	واقعی	اســت.	بنابراین	ازآنجایی	که	روش	نمودشناسی	می-کوشد	
تا	تجارب	انسان	را	در	بستری	که	روی	می	دهد	توصیف	کند	و	غنی	ترین	و	توصیف	کننده	ترین	اطالعات	
را	فراهم	کند،	لذا	روش	پدیدارشناسی	برای	کشف	تجربه	هـــای	زیستۀ	شرکت	کنندگان	دربارۀ	تنگنا	ها	
و	راهبردهای	به	کارگیری	ســامانۀ	شاد	در	تدریس	و	یادگیری	دانش	آموزان،	در	دوران	قرنطینه	به	علت	

کرونا،	مناسب	است.
در	پژوهش	حاضر	از	الگوی	هفت	مرحله	ای	کالیزی28	)1978(	استفاده	شده	است	تا	توصیف	روشنی	
از	تجارب	زیســته	و	ادراکات	مشــارکت	کنندگان	از	پدیدۀ	موردنظر	به	دست	آید.	مراحل	این	الگو	شامل	

موارد	زیر	است:
1. یادداشت	برداری	و	تبدیل	مكالمات	به	متون؛

2. خوانــدن	چندبــارۀ	متن	مكالمات	و	کشــف	و	عالمت	گذاری	عبارت	های	مهــم	مرتبط	با	پدیدۀ	
موردبررسی؛	

3. مفهوم	بخشی	به	جمله	های	مهم	استخراج		شده؛
4.	مرتب	سازی	توصیف	های	مشارکت	کنندگان	و	مفاهیم	مشترک	در	دسته	های	خاص؛

5. تبدیل	همۀ	آرای	استنتاج	شده	به	توصیف	های	جامع	و	کامل؛
6. تبدیل	توصیف	های	کامل	پدیده	به	توصیفی	خالصه	و	مختصر؛

7.	معتبرسازی	نهایی.

 مشارکتکنندگان
با	نظر	به	هدف	پژوهش	حاضر،	جامعۀ	آماری	پژوهش	شامل	کلیۀ	مدیران،	معلمان،	دانش	آموزان	
و	والدین	آن	ها	در	سطح	نواحی	سه	گانۀ	شهرستان	کرمانشاه	است.	نمونۀ	آماری	پژوهش	شامل	22	
نفر	)11	نفر	خانم	و	11	نفر	آقا(	است	که	در	این	میان	14	نفر	از	معلمان،	2	نفر	از	مدیران،	4	نفر	از	
دانش	آموزان	و	2	نفر	از	والدین	آن	ها	را	شامل	می	شود.	این	افراد	در	سامانۀ	شاد	فعال	اند	و	از	هر	سه	
دورۀ	ابتدایی،	متوســطۀ	اول	و	متوسطۀ	دوم	به	صورت	هدفمند	انتخاب	شده	اند	)با	توجه	به	رعایت	
اصل	اخالق	نگری	در	پژوهش	های	کیفی	از	ذکِر	اســامِی	شرکت	کنندگان	خودداری	می	شود(.	معیار	
انتخاب	هدفمند	شــرکت	کنندگان	در	پژوهش	نیز	بر	این	اســاس	بود	که	اوالً،	با	سامانۀ	شاد	آشنا	
باشــند	و	در	بســتر	آن	به	امر	تدریس	)معلمان(،	نظارت	و	مدیریت	)مدیران(،	تحصیل	و	یادگیری	
)دانش	آموزان(	یا	نظارت	بر	فرایند	یاددهی-یادگیــری	فرزندان	)والدین(	بپردازند.	ثانیاً،	رضایت	و	
تمایل	به	شرکت	در	مصاحبه	داشته	باشند.	در	جدوِل	1	مشخصات	شرکت	کنندگان	در	این	پژوهش	

آمده	است.
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 جدول 1. مشخصاتشرکتکنندگاندرپژوهش

پست سازمانی - دورۀ تحصیلیسابقۀ خدمتمدرک و رشتۀ تحصیلیجنسیتشرکت کننده

آموزگار	دورۀ	دوم	ابتدایی11	ساللیسانس	-	آموزش	ابتداییمرد1

آموزگار	دورۀ	دوم	ابتدایی15	ساللیسانس	-	آموزش	ابتداییمرد2

آموزگار	دورۀ	دوم	ابتدایی13	ساللیسانس	-	آموزش	ابتداییمرد3

دبیر	عربی	-	متوسطۀ	اول10	سالفوق	لیسانس	-	عربیمرد4

دبیر	ریاضی	-	متوسطۀ	اول8	ساللیسانس	-	ریاضیمرد5

دبیر	علوم	تجربی	-	متوسطه	اول13	سالفوق	لیسانس	-	علوم	تجربیمرد6

دبیر	روان	شناسی	-	متوسطۀ	دوم18	ساللیسانس	-	روان	شناسیمرد7

مدیر-	متوسطۀ	دوم18	سالفوق	لیسانس	-	الهیاتمرد8

دانش	آموز-پایۀ	دوازدهم	)متوسطۀ	دوم(مرد9

دانش	آموز-پایۀ	هشتم	)متوسطۀ	اول(مرد10

والدیِن	دانش	آموز	)کارگر	شرکتی(-دیپلم	علوم	انسانیمرد11

آموزگار	دورۀ	دوم	ابتدایی14	ساللیسانس	-	آموزش	ابتداییزن12

آموزگار	دورۀ	دوم	ابتدایی12	ساللیسانس	-	آموزش	ابتداییزن13

مدیر	-	دبستان	)دورۀ	دوم(17	ساللیسانس	-	آموزش	ابتداییزن14

دبیر	انگلیسی	-	متوسطۀ	اول9	ساللیسانس	-	زبان	خارجهزن15

دبیر	تربیت	بدنی	-	متوسطۀ	اول15	ساللیسانس	-	تربیت	بدنیزن16

دبیر	ادبیات	فارسی	-	متوسطۀ	اول18	سالفوق	لیسانس	-	ادبیات	فارسیزن17

دبیر	زمین	شناسی	-	متوسطۀ	دوم16	ساللیسانس	-	زیست	شناسیزن18

دبیر	شیمی	-	متوسطۀ	دوم14	ساللیسانس	-	شیمیزن19

دانش	آموز-پایۀ	نهم	)متوسطۀ	اول(زن20

دانش	آموز-پایۀ	یازدهم	)متوسطۀ	دوم(زن21

والدیِن	دانش	آموز	)خانه	دار(-دیپلم	علوم	تجربیزن22
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 جمعآوریدادهها
داده	ها	ازطریق	مصاحبۀ	غیرحضورِی	نیمه	ساختاریافته	و	ژرف	جمع	آوری	شـد.	در	فرایند	مصاحبه	
از	ســؤال	های	باز	و	نیمه	سازمان	یافته	استفاده	شــد.	بنابراین	مصاحبه	شوندگان	در	پاسخ	به	سؤال	ها	
آزادی	عمل	داشتند	و	تنها	وظیفۀ	محقق	نظارت	بر	روند	پاسخ	ها	بود	تا	از	مسیر	اصلی	پژوهش	خارج	
نشوند.	محققان	مـــصاحبه	را	بـــا	طرح	موضوع	و	سؤال	های	پژوهش	)تنگناهای	به	کارگیری	شبكۀ		
اجتماعی	دانش	آموزی	در	تدریس	و	یادگیری	و	راهبردهای	پیشنهادی	برای	استفادۀ	بهینه	از	آن(	آغاز	
می	کردند.	مشــارکت	کنندگان	ازطریق	طرح	تجربۀ	زیسته	پاسخ	می	دادند	و	ازطریق	طرح	سؤال	های	
پیگیرانه	تشــویق	می	شدند	تا	جزئیات	بیشتری	دربارۀ	پدیده	بیان	کنند.	اگر	نیاز	به	توضیح	بیشتر	و	
روشن	ســازی	دیگری	نبود،	مصاحبه	پایان	یافته	تلقی	می	شد.	برای	ورود	به	بررسی	تنگناهای	سامانۀ	
شاد	در	فرایند	تدریس	و	آموزش،	محققان	ابتدا	بخشی	از	یک	خبر	در	خبرگزاری	ها	یا	نشریات	درزمینۀ	
ســامانۀ	شاد	و	مشكالت	آن	را	برای	مشــارکت	کنندگان	بیان	می	کردند	و	سپس	سؤال	های	پژوهش	
مطرح	می	شد.	محققان	پاسخ	های	مشارکت	کنندگان	را	در	فرایند	مصاحبه	ها	ضبط	می	کردند.	سپس،	
کلمات	آن	ها	عیناً	به	صورت	مكتوب	پیاده	سازی	می	شد	و	در	قالب	یک	مجموعه	گردآوردی	می	شد.	با	
رونوشت	کردِن	مصاحبه	ها	نسخه	های	نخستیِن	تحلیل	به	دست	آمد.	برای	اطمینان	از	صحت	تفسیر	
و	برداشــت	محققان	از	اظهارات	هر	مشارکت	کننده،	در	صورت	نیاز،	با	ایشان	تماس	گرفته	می	شد	و	
صحت	تحلیل	ها	و	تفسیرها	با	نظر	مصاحبه	شونده	بررسی	و	در	صورت	نیاز	تغییرات	الزم	انجام	می	شد.
بــرای	حفِظ	مالحظات	اخالقــی،	موارد	زیر،	با	ارائۀ	توضیحــات	الزم	دربارۀ	اهمیت	و	هدف	های	

پژوهش،	رعایت	شد:
اختیاری	بودِن	پاسخ	به	پرسش	ها؛	دریافت	نكردن	مشخصات	فردِی	معلمان،	والدین	و	دانش	آموزان؛	
محرمانه	ماندن	و	افشــانكردن	نظرها	به	ســایر	والدین؛	اطمینان	از	حــذف	فایل	های	صوتی	پس	از	
یادداشت	برداری؛	استفاده	از	نتایج	آرا	صرفاً	برای	ارتقا	و	بهبود	کیفیت	آموزش	مجازی	در	سامانۀ	شاد	

و	اطالع	دهی	از	نتایج	پژوهش	به	والدین.

 روشتجزیهوتحلیلدادهها
تجزیه	وتحلیل	داده	ها	با	اســتفاده	از	روش	اســترابرت	و	کارپنتر	)2003،	به	نقل	از	ادیب	حاج-
باقــری	و	همكاران،1390(	صورت	پذیرفت.	روش	مزبور	دربرگیرندۀ	توصیف	پدیدۀ	موردنظر	ازجانب	
محقق،	کنارگــذاری	پیش	فرض	های	محقق،	مصاحبــه	با	مشــارکت	کنندگان،	قرائت	توصیف	های	
مشــارکت	کنندگان،	استخراج	مضمون	های	اصلی	و	فرعی،	پیداکردن	روابط	اساسی،	نوشتن	توصیف	
از	پدیده،	برگرداندن	توصیف	به	شــرکت	کنندگان	و	کســب	تأیید	آنان،	مــروری	بر	متون	مرتبط	و	

انتشاریافته	ها	است.
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رواییوپایاییدادهها)قابلیتاعتمادتحقیق(
برای	ســنجش	روایی	و	پایایی	داده	ها	از	معیاِر	اعتمادپذیرِی	گوبا	و	لینكلن29	)1994(	اســتفاده	
شد	که	شامل	چهار	معیار	جداگانه	اما	مرتبط	با	هم	است.	معیارهای	چهارگانه	شامل	موارد	زیر	است:
é باورپذیری30:  بــرای	باورپذیرکردِن	نتایــج،	در	این	پژوهش	از	راهبردهای	سه	سوســازی	
)جمع	آوری	داده	ها	از	منابع	و	روش	های	گوناگون(،	تحلیِل	داده	های	متضاد	و	بررسی	تفسیرهای	

داده	های	خام	استفاده	شده	است.
é انتقال پذیری31:		انتقال	پذیری	همانند	تعمیم	پذیرِی	نتایج	در	رویكرد	کّمی	به	پژوهش	است.	
در	این	خصوص	ســعی	شد	در	تفسیر،	تحلیل	و	توصیف	داده	ها	دقت	و	حساسیت	الزم	صورت	

گیرد	و	به	بررسی	داده	ها	جامعیت	الزم	داده	شود.
é وابســتگی )پایایی(32:		این	مفهوم	به	ثبات	نتایج	در	طول	زمان	اشــاره	می	کند.	در	پژوهش	
حاضر	ســعی	شد	از	ابتدا	تا	انتهای	تفسیِر	تجارب	زیستۀ	شرکت	کنندگان،	ثبت	دقیق	مراحل	و	
شیوۀ	ترکیب،	تلفیق	و	تلخیص	داده	ها	از	روشی	واحد	پیروی	شود	تا	کمكی	باشد	برای	اینكه	سایر	
محققان	بتوانند	این	پژوهش	را	تكرار	کنند	و	از	این	طریق	به	دستاورد	جدیدی	دست	یابند	و	به	

نتایج	همانند	نرسند.
é اطمینان پذیری33: 	منعكس	کنندۀ	ویژگی	های	پنهان	یا	آشكار	تلخیص	شده	در	داده	هاست	و	
نه	در	ترجیحات	و	سوگیری	های	احتمالی	محقق.	در	این	پژوهش	برای	تأییدپذیرکردن	داده	ها	
سعی	شده	است	نتایج	و	فرایندهای	پژوهش	بازبینی	شود	)بررسی	انسجام	فرایندهای	پژوهش(.
اعتبار	داده	ها	با	استفاده	از	شیوه	های	باورپذیری	ازطریق	خودبازبینی	محققان	و	اطمینان	پذیری	با	
هدایت	دقیق	جریان	جمع	آوری	اطالعات	و	همسوسازی	پژوهشگران	تعیین	شد.	عالوه	بر	پژوهشگران،	
متن	پرسشنامۀ	مصاحبه	ها	در	اختیار	متخصص	دیگری	قرار	داده	شد.	پس	از	استخراج	دوبارۀ	مضامین	
فرعی	از	پاســخ	های	ارائه	شده	و	مقایسه	با	مضامیِن	استخراج	شدۀ	محققان،	همسویی	نگرش	محققان	
و	متخصِص	موضوعی	به	وجود	آمد.	همچنین	ژرف	اندیشی	محققان	و	متخصصان	دربارۀ	موضوع	های	
آشكارشده،	حفظ	مستندات	موجود	در	همۀ	مراحل	پژوهش	و	سرانجام	عالقه	مندی،	درگیری	نظری	و	
عملی	درازمدت	محققان	با	موضوع	و	داده	ها	و	نیز	تالش	برای	بهره	گیری	از	نظر	متخصصاْن	اطمینان	

و	باورپذیری	یافته	ها	را	تضمین	کرده	است.
متخصصان	پس	از	تأیید	روایی	فهرســِت	بازبینی	)چک	لیســت(،	برای	تعییــن	میزان	پایایی	از	
آلفای	کریپندورف34،	بر	اســاس	فرمول	Alpha =Do/Dc،	بهره	گرفتند	که	Do	به	معنای	عدم	توافق	
	Dc	محاسبۀ	فرایند	که	است	ذکر	شایان	است.	انتظار	مورد	توافق	عدم	معنای	به	Dc	و	شــده	مشاهده
و	Do	به	ســطح	سنجش	متغیِر	مورد	مطالعه	بســتگی	دارد.	در	این	پژوهش	آلفای	کریپندورف	برای	
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22	یادداشِت	حاصل	از	مصاحبه	ها،	درزمینۀ	مقوله	هاِی	مطلوب،	عددی	حدود	0/83	را	نشان	داد	که	
نشان	دهندۀ	پایایِی	قابل	قبول	تحلیِل	انجام	شده	است.

یافتهها
پس	از	تحلیل	اولیۀ	داده	ها،	حاصل	شده	از	دو	پرسش	اصلِی	پژوهش	در	مصاحبه	برای	دریافت	دقیق	تر	
ذهنیت	مشارکت	کنندگان،	سامانۀ	شاد	در	امر	تدریس	و	آموزش	به	دو	بخش	اصلِی	»تنگناهای	به	کارگیری	
ســامانۀ	شاد	در	امر	تدریس	و	یادگیری«	و	»راهبردهای	پیشــنهادی	برای	بهبود	تدریس	و	یادگیری	در	
سامانۀ	شاد«	تقسیم	شد.	این	دو	بخش	نیز	در	دو	محوِر	»ادراِک	معلمان	و	مدیران«	و	»ادراِک	دانش	آموزان	

و	والدین«	تقسیم	شد	که	در	نمودار	1	مشاهده	پذیر	است.

 شبکة اجتماعی دانش آموزی )شاد( 
در  تدریس و یادگیری

	راهبردهای	پیشنهادی	برای	بهبود	تدریس	
و	یادگیری	در	سامانۀ	شاد

	تنگناهای	به	کارگیری	سامانۀ	شاد	
در	امر	تدریس	و	یادگیری

ادراک	معلمان	و	مدیران ادراک	معلمان	و	مدیران

ادراک	دانش	آموزان	و	والدین ادراک	دانش	آموزان	و	والدین

 نمودار 1. مقولههایسامانۀشاددرتدریسویادگیری

درمجموع،	در	هر	دو	مقولۀ	تنگنا	های	سامانۀ	شاد	و	راهبردهای	پیشنهادی،	بیست	مضمون	شناسایی	
شد	که	در	ادامه	به	تشریح	هر	مقوله	و	مضمون	های	آن	ها،	به	ترتیب،	خواهیم	پرداخت.

 الف(  تنگنا های به کارگیری سامانۀ شاد در امر تدریس و یادگیری
با	بررســی	و	تحلیل	پاسخ	های	گردآوری	شده	از	مشارکت	کنندگان،	تنگنا	های	به	کارگیری	سامانۀ	
شــاد	در	امــر	تدریس	و	آموزش	در	دو	محوِر	ادراک	مربوط	به	معلمــان	و	مدیران	و	ادراک	مربوط	به	
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دانش	آموزان	و	والدین	آن	ها	شناســایی	شــدند	که	در	نمودار	2	تنگنا	های	مرتبط	با	ادراِک	معلمان	و	
مدیران	مشاهده	می	شــود.	در	ادامه	به	تشریح	مضامین	حاصل	از	ادراک	آن	ها	درخصوص	تنگناهای	

سامانۀ	شاد	خواهیم	پرداخت.

	
	مشكالت
		فنی
	و	

ساختاری

	ناکارآمد	
در	شیوه	های	

	تدریس	
سنتی

	نبود	
دوره	های	
	توجیهی	
و	مهارتی

ناکارآمد	
برای	تدریس	
برخی	دروس	

و	رشته	ها

از	بین	
رفتن	
حریم	
شخصی

پیچیده	و	
زمانبر	بودن	
تولید	محتوای	

آموزشی

رشد	
بی	عدالتی	
و	نابرابری	
آموزشی

 تنگناهای به کارگیری سامانه شاد 
در امر تدریس و یادگیری

ادراک	دانش	آموزان	
و	والدین

	ادراک	معلمان
	و	مدیران

 نمودار 2. تنگناهایسامانۀشاددرادراکمعلمانومدیران

 1.  	تنگناهای سامانۀ شاد بر اساس ادراک معلمان و مدیران:	مهم	ترین	تنگناهای	سامانۀ	
شاد	در	فرایند	آموزش	و	یادگیرِی	حاصل	از	ادراِک	معلمان	و	مدیران	شامل	موارد	زیر	است:

1-1. رشد بی عدالتی و نابرابری آموزشی: یكی	از	مهم	ترین	تنگناهای	سامانۀ	شاد	این	
اســت	که	عدالت	آموزشی	مدنظر	طراحاِن	آن	نبوده	و	این	مشكل	باعث	گسترش	نابرابری	
آموزشی	شده	است.	هرچند	گسترش	شبكۀ	تلفن	همراه	و	دسترسی	به	تلفن	های	هوشمند	
و	اینترنِت	همراه	شرایط	نسبی	خوبی	را	برای	ارائۀ	خدمات	آموزش	مجازی	ازطریق	سامانۀ	
شــاد	فراهم	کرده	است،	هنوز	امكان	دسترسی	واقعی	به	این	آموزش	ها	برای	درصد	باالیی	

از	دانش	آموزان	فراهم	نیست.
شرکت کنندۀ شمارۀ 2:	»در	بســیاری	از	مناطق	روستایی	و	مرزی	امكان	دسترسی	
به	اینترنت	و	بهره	گیری	از	ســامانۀ	شاد	عماًل	وجود	ندارد،	درحالی	که	دانش	آموزان	مناطق	
شهری	به	راحتی	در	حال	کسب	آموزش	و	دریافت	محتوا	هستند.	می	شود	گفت	که	همین	

مسئله	به	نوعی	بازتولید	نابرابری	آموزشی	است.«
شــرکت کنندۀ شمارۀ 17:	»در	مدرســه	و	منطقۀ	محل	خدمتم	اکثر	پدر	و	مادرها	
بی	ســواد	یا	کم	سوادند	و	از	قشر	کارگرند	و	عماًل	امكان	تهیۀ	گوشی	های	هوشمند	و	خریِد	
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حجم	اینترنت	را	ندارند.	به	همین	دلیل	در	این	ســامانه	حضور	ندارند	و	از	طرف	دیگر،	به	
دلیل	تعطیلی	مدارس	هم	هیچ	گونه	آموزشــی	را	دریافت	نمی	کنند	و	این	عین	بی	عدالتی	

آموزشی	است.«

1-2. پیچیده و زمان بربودن تولید محتوای آموزشــی:	با	توجه	به	ماهیت	متفاوت	
آمــوزش	مجازی	و	حضور	نداشــتن	مدرس	و	فراگیرنده	در	مكانی	مشــخص	برای	ارائۀ	
محتوای	آموزشی،	شــرکت	کنندگان	به	زمان	بربودن	تولید	محتوای	آموزشی	اشاره	هایی	

داشتند.
شرکت کنندۀ شــمارۀ	3:	»برای	تدریس	در	سامانۀ	شاد	مجبورم	فیلم،	فایل	صوتی،	
پاورپوینت	و	حتی	دست	نوشته	برای	تمام	درس	ها	تهیه	کنم	و	در	گروه	قرار	بدهم.	این	کار	

راحت	و	ساده	ای	نیست	و	ساعت	ها	وقت	من	را	می	گیرد.«
شرکت کنندۀ شمارۀ 5:	»تدریس	ریاضی	در	محیط	مجازی	با	تدریس	دروس	حفظی	
خیلی	فرق	دارد،	چون	تدریس	ریاضی	نیاز	به	تهیۀ	فیلم	از	شــیوۀ	حل	مسائل	در	مباحث	
مختلــف	دارد.	این	کار	هم	پیچیدگی	ها	و	دردســرهای	خاص	خــودش	را	دارد	و	هم	نیاز	
بــه	اختصاص	زمان	زیادی	برای	ملزومات	فیلم	بــرداری،	ویرایش	و	کم	کردن	حجم	فیلم	و	

بارگذاری	در	سامانۀ	شاد	دارد	و	این	کار	آسانی	نیست.«
شرکت کنندۀ شــمارۀ	15:	»تدریس	زبان	انگلیسی	در	سامانۀ	شــاد	نیازمند	تهیۀ	
فایل	های	محتوایی	زیادی	در	قالب	تصویری،	صوتی	و	تایپی	اســت.	من	هم	چند	تا	کالس	
در	پایه	های	هفتم،	هشــتم	و	نهم	دارم.	واقعاً	زمانی	را	که	صرف	آموزش	در	شــبكۀ	شــاد	

می	کنم	سه	تا	چهار	برابر	آموزش	حضوری	در	مدرسه	است.«

1-3. ازبین رفتن حریم شــخصی:	مفهوم	حریم	خصوصی	متشكل	از	سه	رکِن	گمنامی،	
محرمانگی	و	تنهایی	است	)بنیسر35،	2000(.	در	حوزۀ	آموزش	های	مجازی،	مسئله	ای	که	
	دانش	آموز	 حریم	شخصی	مدرس	و	دانش	آموز	را	به	خطر	می	اندازد	افزایش	ارتباط	مدرسـ	

و	در	دسترس	بودن	دائمی	آن	هاست.
شرکت کنندۀ شمارۀ 1:	»به	نظر	من	مهم	ترین	مشكل	در	سامانۀ	شاد	افزایش	ارتباط	
مدرس	و	دانش	آموز	و	در	دســترس	بودن	دائمی	آن	هاست.	این	مسئله	باعث	شده	خوِد	من	

آرامش	ذهنی	و	روحی	را	در	زمان	غیرکاری	ام	نداشته	باشم.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	13:	»در	دسترس	بودن	همیشگی	مدرس	و	دانش	آموز	در	سامانۀ	
شــاد	باعث	ارتباطات	و	مزاحمت	های	بیش	از	حدی	می	شــود	که	عماًل	نسبت	به	حقوق	
	دانش	آموز	نوعی	بی	احترامی	به	شمار	می	آید.	مثاًل،	بعضی	از	دانش	آموزان	 شخصی	مدرسـ	
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و	والدیــن	آن	ها	انتظار	دارند	کــه	من	در	همۀ	زمان	ها	ازجملــه	تعطیالت	آخر	هفته	هم	
پاسخ	گوی	سؤاالت	و	انتظاراتشان	باشم.«

شرکت کنندۀ شمارۀ	18:	»متأسفانه،	در	سامانۀ	شاد	اکثــر	دانش	آموزان	زمان	رسمی	
آموزش	و	بحث	و	گفت	وگو	را	رعایت	نمی	کنند	و	در	هر	ساعت	از	شبانه	روز	که	باشد	سؤال	
و	پیام	می	فرستند	و	انتظار	پاسخ	گویی	سریع	و	دقیق	من	را	هم	دارند	و	من	این	را	مصداق	

کامل	تجاوز	به	حریم	خصوصی	می	دانم.«

1-4. ناکارآمد برای تدریس برخی دروس و رشته ها:	تدریس	برخی	دروس	تخصصی	
رشته	های	هنرستان	ها	و	مباحث	کتاب	هایی	مانند	علوم	تجربی،	شیمی،	فیزیک،	و	ریاضی	
نیازمند	بهره	گیری	از	جعبه	های	)کیت	های(	مخصوص،	مواد،	ابزارها	و	وسایل	کمک	آموزشی	
و	فیلم	برداری	از	فرایند	اجرای	عملی	و	آزمایشــگاهی	برای	بارگذاری	در	سامانۀ	شاد	است،	
درحالی	که	معلمان	و	دبیران	این	وســایل	و	تجهیزات	را	در	منزل،	در	دوران	قرنطینه،	در	

اختیار	ندارند.
شرکت کنندۀ شــمارۀ	8: »اکثر	دروس	تخصصی	هنرستان	ها	توسط	چند	هنرآموز	
)گاهی	اوقات	تا	چهار	هنرآموز(	تدریس	می	شــود.	با	وجود	تشكیل	کالس	عملی،	عالوه	بر	

کالس	نظری	در	شاد،	آشفتگی	عجیبی	به	وجود	می	آید.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	6:	»تدریس	برخی	فصل	های	درس	علوم	تجربی	مانند	گیاهان،	
آتش	فشان	و	زلزله	نیاز	به	تدریس	علمی	و	آزمایشگاهی	آن	ها	دارد،	اما	در	این	دوران	شیوع	
کرونا	من	نه	دسترسی	به	آزمایشگاه	و	مواد	موردنیاز	دارم	و	نه	امكان	اجرای	آن	در	منزل	و	

فیلم	برداری	از	روند	اجرای	آن	را	دارم.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	13:	»درس	زیست	یكی	از	مهم	ترین	درس	های	رشتۀ	علوم	تجربی	
اســت	که	تدریس	مؤثر	آن	نیاز	به	استفادۀ	واقعی	از	وســایل	کمک	آموزشی	نظیر	موالژ،	
آناتومی	بدن،	اســكلت	انسان،	قسمت	های	مختلف	بدن	در	حین	تدریس	دارد،	اما	در	این	

دوران	امكان	استفاده	از	آن	ها	نیست.«

1-5. نبود دوره های توجیهی و مهارتی: متأسفانه،	اغلب	مدرسان	آشنایی	کمی	با	رایانه	
و	گوشی	های	هوشمند	دارند	و	تسلط	فنی	و	نظام	مند	کافی	با	امكانات	و	قابلیت	های	آن	ها	
ندارند.	وزارت	آموزش	وپرورش	نیز	دوره	ای	برای	دانش	افزایی	و	آشــنایی	مدرسان	با	سامانۀ	

شاد	و	شیوۀ	کارکردن	با	آن	را	برای	آن	ها	برگزار	نكرده	است.
شرکت کنندۀ شمارۀ	8:	»اگر	بخواهم	حقیقت	را	بگویم،	به	عنوان	مدیر	آشنایی	زیادی	
با	رایانه	و	گوشی	های	هوشمند	ندارم	و	بدبختانه	دوره	ای	هم	از	طرف	آموزش	وپرورش	برای	
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مدیران	و	معلمان	برگزار	نشــده.	اآلن	هم	به	کمک	معاون	اجرایی	دبیرستان	سعی	می	کنم	
با	شبكۀ	شاد	آشنایی	پیدا	کنم.«

شرکت کنندۀ شمارۀ	14: »امسال	سومین	سال	مدیریت	من	است.	به	دالیل	مختلفی	
مانند	مشــغله	های	زندگی	و	شغلی	فرصت	چندانی	برای	آشنایی	و	یادگیری	کار	با	شبكۀ	
شاد	ازطریق	رایانه	و	گوشی	های	جدید	را	ندارم.	از	طرف	دیگر،	اداره	هم	برای	ما	دورۀ	ضمن	
خدمت	با	موضوع	شبكۀ	شاد	را	هم	تاکنون	برگزار	نكرده.	به	همین	دلیل	از	همكاران	برای	

آشنایی	با	شبكۀ	شاد	و	رفع	اشكاالت	آن	کمک	می	گیرم.«

1-6. ناکارآمد در شیوه های تدریس سنتی: روش	های	تدریس	در	کالس	های	مجازی	با	
کالس	های	حضوری	کاماًل	متفاوت	است	و	روش	های	رایج	در	آموزش	سنتی	در	کالس	های	
مجازی	تقریباً	ناکارآمد	است.	درواقع	تدریس	مجازی	عالوه	بر	استفاده	از	ابزارهای	آموزشی	
و	فناورِی	آموزشــی	مســتلزم	بهره	گیری	از	عناصر	دیگر	مانند	ارتباط	متقابل	)یادگیری	

تعاملی(	و	ارائۀ	بازخورد	سریع	است	تا	فرایند	یادگیری	را	جذاب	تر	کند.
شرکت کنندۀ شمارۀ	4:	»مــن	در	دوران	خدمتم	اکثراً	از	سخنرانی	و	پرسش	و	پاسخ	
جهت	تدریس	استفاده	می	کردم،	اما	این	روش	ها	اآلن	کاربرد	زیادی	در	سامانۀ	شاد	ندارد،	
چون	تعاملی	بین	من	و	دانش	آموزان	و	دانش	آموزان	با	یكدیگر	ایجاد	نمی	کند	و	انگیزۀ	آن	ها	

را	کاهش	می	دهد.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	12:	»من	در	ســامانۀ	شاد	احساس	می	کنم	در	دنیایی	متفاوت	
از	دنیای	حضوری	در	حال	تدریس	و	آموزش	دادن	هســتم؛	لذا	اصول،	قوانین	و	روش	های	

تدریس	من	در	این	محیط	اصاًل	کارآمد	نیستند.«

1-7. مشکالت فنی و ساختاری: عموماً	مدیران	و	دبیران	در	نصب	و	راه	اندازی	سامانۀ	شاد	
مشكل	دارند.	مشكالتی	ماننِد	تأیید	نشدن	کِد	ملِی	معلم	در	سامانۀ	شاد،	نبود	کالس	های	
تعریف	شــده	در	این	ســامانه،	بروز	خطاهای	401	و	402	در	زمان	اســتفاده	از	ســامانه،	

صحت	سنجی	نشدِن	کد	ملی	دانش	آموز،	و	به	روزرسانی	های	متعدد	سامانۀ	شاد.
شرکت کنندۀ شمارۀ	7: »در	روز	های	ابتدایی	راه	اندازِی	شاد	مشكالت	زیادی	از	قبیل	
ُکندی	ســامانه،	تعریف	کالس	ها،	اضافه	کردن	دانش	آموزان	به	ســامانه	و	کالس	ها،	احراز	

هویت	دانش	آموزان	و	غیره	وجود	داشت	و	هنوز	هم	برخی	از	این	اشكال	ها	وجود	دارد.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	19:	»مهم	تریــن	مشكالت	فنی	و	سیستمی	شاد	که	من	با	آن	ها	
مواجه	شــده	ام	شامل	عدم	صحت	سنجی	کد	ملی	دبیر	و	دانش	آموزان،	خطاهای	متعددی	

مانند	عدم	تعریف	مدرسه	و	کالس	بوده	است.«
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 2.  	تنگناهای سامانۀ شاد بر اســاس ادراک دانش آموزان و والدین: مهم	ترین	
تنگناهای	ســامانۀ	شاد	در	فرایند	آموزش	و	یادگیرِی	حاصِل	از	ادراک	دانش	آموزان	و	والدین	در	

نمودار	3	مشاهده	می	شود.

نبود	
نظام	

آزمون	گیری	
استاندارد

شبانه	روزی	
شدن	فرایند	
تدریس	و	
یادگیری

	هزینه	بر	
بودن	

خرید	حجم	
اینترنت

جدی	نگرفتن	
کالس	درس	
مجازی	و	

غیبت	های	مكرر

رشد	
مشكالت	
روان	شناختی

نداشتن	اینترنت	
پرسرعت	و	
گوشی	های	
هوشمند

تنگناهای سامانه شاد

ادراک	معلمان ادراک	دانش	آموزان	
و	والدین

 نمودار 3. تنگناهایسامانۀشاددرادراکدانشآموزانووالدین

2-1. نداشتن اینترنت پُرسرعت و گوشی های هوشمند: مهم	ترین	الزمه	و	ابزار	حضور	
در	کالس	های	شــبكۀ	اجتماعی	شاد	داشــتن	اینترنت	و	گوشی	های	هوشمندی	است	که	
حداقل	امكانات	و	قابلیت	های	نصب	شــبكۀ	اجتماعی	شــاد	و	اتصال	به	اینترنت	را	داشته	
باشند.	متأسفانه،	این	امكان	برای	دانش	آموزان	و	والدین	و	حتی	معلمان	آن	ها	در	روستاها،	

مناطق	محروم	و	حاشیه	نشین	های	شهرها	وجود	ندارد.
شرکت کنندۀ شمارۀ	10:	»پــدرم	یک	کارگر	شرکتی	با	درآمد	خیلی	کم	است.	دو	تا	
خواهر	بزرگ	تر	از	خودم	هم	دارم	و	موبایل	و	گوشی	های	پدر	و	مادرم	هم	در	حدی	نیست	

که	بتوانیم	به	سامانۀ	شاد	وارد	شویم.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	11:	»من	یک	کارگر	ساده		هســتم	بــا	سه	تا	بچۀ	مدرسه	رو.	از	
زمانی	که	مدارس	تعطیل	شده	اند	و	این	شبكۀ	شاد	شروع	شده،	موبایل	خودم	را	به	بچه	هایم	
داده	ام		که	نوبتی	از	آن	استفاده	کنند،	اما	به	دلیل	هم	زمانی	کالس	هایشان	با	یكدیگر	امكان	
استفادۀ	جداگانه	از	شبكۀ	شاد	را	ندارند	و	من	هم	این	قدر	پس	انداز	ندارم	که	برای	هرکدام	

یک	موبایل	بخرم.«
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شرکت کنندۀ شمارۀ	20: »آقا	من	از	گوشِی	مامانم	برای	شبكۀ	شاد	استفاده	می	کنم،	
اما	خیلی	قدیمی	اســت	و	امكانات	اینترنتش	تری	جی	)3G(	اســت.	هرچه	هم	به	آن	ها	
می	گویم	نمی	توانم	کلیپ	ها	و	فیلم	های	آموزشــی	و	درســی	را	دانلــود	کنم	و	نگاه	کنم،	

می	گویند	پول	نداریم	برایت	گوشی	تازه	بخریم.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	22:	»شوهرم	بنا	است	و	دو	تا	بچه	داریم	که	هر	دو	دبیرستانی	اند.	
از	زمانی	که	کالس	ها	مجازی	شده	اند،	هر	دو	تایشان	از	ما	گوشی	های	جدید	و	گران	قیمت	با	
اینترنت	می	خواهند	که	بتوانند	از	شبكۀ	شاد	استفاده	کنند.	مگر	شوهرم	چقدر	درآمد	دارد	

که	چند	میلیون	بخواهیم	بدهیم	برای	گوشی	موبایل؟«.

 2-2. رشد مشکالت روان شناختی: ســالمت	رواِن	دانش	آمــوزان	از	دسته	موضوع	ها	و	
عناوین	مهمی	اســت.	آن	ها	برای	ادراک،	تفكر	و	رفتار	مناســب	و	خوب	از	ســالمت	خود	
بهره	می	گیرند	تا	بتوانند	فعال	و	تولیدکننده	باشــند	و	شــادی	را	تجربه	کنند.	اما	به	علت	
اینكــه	دانش	آموزان	تجربه	و	درک	صحیحی	از	آموزش	مجازی	در	ســامانۀ	شــاد	ندارند	
اغلب	دچار	مشــكالت	روان	شناختی	نظیر	استرس،	اضطراب،	ترس،	و	افسردگی	می	شوند.	
اغلب	مشارکت	کنندگان	اعتقاد	داشتند	که	از	زمان	حضور	در	سامانۀ	شاد	دچار	اختالالت	

روان	شناختی،	مانند	استرس	و	اضطراب،	شده	اند.
شرکت کنندۀ شــمارۀ	9:	»من	در	منزل	از	اینترنت	ثابــت	خانگی	استفاده	می	کنم.	
متأسفانه،	سامانۀ	شاد	هنگام	کارکردن	با	اینترنت	خانگی،	با	قطع	و	وصلی	زیادی	روبه	روست	
و	همین	مسئله	باعث	می	شود	از	کالس	جا	بمانم	و	مباحث	و	مطالب	درس	را	دریافت	نكنم.	

همین	موضوع	باعث	می	شود	که	اضطرابم	زیاد	شود.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	11:	»خودم	متوجه	شده	ام	هر	زمان	که	بچه	ام	را	مجبور	می	کنم	
که	در	خانه	بماند	و	دائماً	در	سامانۀ	شاد	آنالین	باشد	و	یا	تكالیف	درسی	اش	را	انجام	بدهد	

دچار	حواس	پرتی،	تندی	نفس،	عرق	کردن	و	گاهی	دل	درد	می	شود.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	22: »روز	برگزاری	آزمون	در	سامانۀ	شاد،	روز	نگرانی	و	اضطراب	
بــرای	دخترم	و	خودم	در	خانۀ	ماســت،	چون	از	یک	طرف	خود	ســؤاالِت	امتحان	باعث	
می	شود	دخترم	دچار	نگرانی،	تپش	قلب	و	استرس	بشود	و	از	طرف	دیگر،	این	نگرانی	هم	
برای	ما	وجود	دارد	که	آیا	پاســخ	های	امتحانش	را	می	تواند	به	موقع	برای	معلم	ارسال	کند	

یا	نه؟	چون	شبكۀ	شاد	اکثر	اوقات	یا	هنگ	می	کند	و	یا	قطع	و	وصل	های	زیادی	دارد.«

2-3. جدی نگرفتن کالس درِس مجازی و غیبت های مکرر:	با	شــروع	همه	گیری	
کرونا	و	تعطیل	شدن	اجباری	مدارس،	آموزش	وپرورش	تالش	کرد	با	روی	آوردن	به	آموزش	
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تلویزیونی	و	آموزش	در	فضای	مجازی	و	راه	اندازی	شبكۀ	اجتماعِی	شاد	عقب	ماندگِی	درسی	
دانش	آموزان	را	در	سطوح	سه	گانه	جبران	کند.	اما	برعكس	آموزش	وپرورش،	دانش	آموزان	

این	سبِک	نوین	تدریس	و	آموزش	را	جدی	نگرفتند.
شرکت کنندۀ شــمارۀ	10:	»کالس	ما	27	نفر	است.	در	هنگامی	که	کالس	ها	برگزار	
می	شــود،	حدود	10	نفر	از	همكالسی	هایم	آنالین	هستند	و	حضور	دارند.	بقیه	شان	چون	
کالس	ها	حضوری	و	اجباری	نیســت	و	والدینشــان	هم	نظارتی	ندارند،	سر	کالس	حاضر	
نمی	شــوند.	فكر	می	کنم	بچه	ها	کالس	های	شبكۀ	شاد	را	جدی	نگرفته	اند	و	تمایلی	هم	به	

مشارکت	و	انجاِم	تكلیف	ندارند.«
شــرکت کنندۀ شمارۀ	21:	»اکثر	دوستان	من	خودشان	را	به	بی	خیالی	زده	اند	و	به	
بهانۀ	قطع	و	وصل	شدن	مكرر	اینترنت	و	یا	نداشتن	حجم،	توی	کالس	ها	حاضر	نمی	شوند	
و	یا	یک	در	میان	ســِر	کالس	حاضر	می	شــوند	و	حضور	را	هم	که	زدند	از	کالس	خارج	

می	شوند.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	22:	»من	دیگر	از	دست	بچه	هایم	کالفه	شده	ام.	هروقت	گوشی	
دستشــان	است	یا	داخل	بازی	های	کامپیوتری	اند	و	یا	توی	اینترنت	و	شبكه	های	اجتماعی	
می	گردند.	بهشــان	هم	که	می	گویم	مگر	درس	و	مشق	ندارید	می	گویند	شبكۀ	شاد	قطع	

است	و	یا	کالسمان	تشكیل	نشده	و	هزار	بهانۀ	دیگر.«

2-4. هزینه بــر بودن خرید حجم اینترنت: قیمت	اینترنت	برای	بســیاری	از	مناطق	
دورافتاده	و	محروم	کشور	باالست	و	نیاز	به	حجم	باال	و	پرسرعت	اینترنت	برای	استفاده	از	
محتوای	ویدئویی	عماًل	دانش	آموزان	را	از	دسترسی	رایگان	و	بی	دردسر	به	آموزش	محروم	

کرده	است.
شــرکت کنندۀ شمارۀ	11:	»استفاده	از	شبكۀ	شاد	و	حضور	فعال	در	فرایند	یاددهی-
یادگیری	و	ارسال	محتوای	تصویری	و	صوتی	در	آن	نیازمند	خرید	بسته	های	اینترنت	است	
که	متأســفانه	گران	هم	هست	و	خیلی	هم	زود	تمام	می	شــود.	من	هم	واقعاً	دیگر	قدرت	

خرید	این	بسته	ها	را	ندارم.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	20: »سطح	درآمدِی	خانوادۀ	من	پایین	است	و	حتی	قادر	به	تهیۀ	
بسته	های	حجمی	اینترنت	برای	من	نیستند.	اگر	هم	در	کالس	مجبور	به	ارسال	فایل	تصویری	
و	یا	صوتی	باشم،	بهم	اعتراض	می	کنند	که	ما	چقدر	باید	پول	بستۀ	اینترنت	شما	را	بدهیم.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	22: »من	و	همسرم	واقعاً	در	هزینه	های	اولیۀ	زندگی	مانده	ایم.	از	

کجا	پول	اینترنت	این	بچه	ها	را	تأمین	کنیم؟«.
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2-5. شبانه روزی شدن فرایند تدریس و یادگیری: سامانۀ	شاد	ابزاری	برای	آموزش	
از	راه	دور	دانش	آموزان	در	دوران	قرنطینه	است	و	امری	اجباری	است.	تعطیلی	مدارس	به	
علت	همه	گیری	بیماری	کرونا	باعث	شده	است	که	آموزش	دانش	آموزان	در	محیطی	ایمن	و	
سالم	و	با	نظارت	وزارت	آموزش	وپرورش	انجام	شود.	اما	به	دالیل	مختلف،	نظیِر	پایین	بودن	
ســرعِت	اینترنت	و	ُکندبودن	آن	در	ســاعات	8	تا	14،	فراینــد	تدریس	و	آموزش	در	این	
سامانه	با	مشكالت	و	مصائب	بسیاری	همراه	است.	به	همین	دلیل	برخی	مدارس	و	معلمان	
و	دبیران	کالس	های	مجازی	خودشــان	را	به	ساعت	عصر	و	حتی	شب	منتقل	می	کنند	که	
این	موضوع	مسائل	و	مشكالتی	را	برای	دانش	آموزان	و	خانوادۀ	آن	ها	به	وجود	آورده	است.
شــرکت کنندۀ شمارۀ	9: »من	امسال	کنكور	دارم	و	بر	اســاس	برنامه	ریزی	ام	درس	
می	خوانم،	اما	اکثر	دبیرانم	برنامۀ	کالس	های	مجازی	شــان	متغیر	است	و	بر	اساس	روزانه	
تعیین	می	کنند	و	برنامۀ	مشــخصی	ندارند.	گاهی	اوقات	ساعت	شش	غروب	شیمی	دارم	و	

ساعت	هشت	شب	زیست	شناسی.	همین	موضوع	حسابی	سردرگمم	کرده.«
شرکت کنندۀ شــمارۀ	21: »بارها	برای	من	پیش	آمده	که	به	دلیل	کندبودن	سامانۀ	
شــاد،	دبیران	ســاعت	برگزاری	کالسشان	را	به	عصرها	و	شــب	ها	منتقل	کرده	اند.	همین	
موضــوع	باعث	اتالف	وقت	من	و	به	هم	خوردن	برنامه	های	خانواده	ام	برای	بیرون	رفتن	و	یا	

انجام	کار	خاصی	شده	است.«

2-6. نبود نظام آزمون گیری استاندارد: موضوع	دیگری	که	اشاره	به	آن	الزم	و	ضروری	
است	موضوع	ارزشیابی	از	آموخته	های	درسی	و	امتحان	از	دانش	آموزان	است.	واقعیت	این	
اســت	که	اکثر	آزمون	های	برگزارشده	در	سامانۀ	شاد	در	قالب	گروهی	)خانوادگی،	رفاقتی	
و	غیره(	پاســخ	داده	می	شوند	و	به	آزمون	های	کتاب	باز	)اوپِن	بوک(	معروف	شده	اند.	همین	
مسئله	زمینۀ	رشد	کاذب	نمرات	و	میانگین	معدل	دانش	آموزان	را	فراهم	کرده	است.	هنوز	
هیچ	فرد	و	نهادی	نتوانسته	است	گزینه	ای	ایمن،	مناسب	و	درست	برای	برگزاری	امتحان	ها	

عرضه	کند	که	دانش	آموزان	در	این	فضا	به	راحتی	شرکت	کنند	و	تقلب	نیز	نكنند.
شــرکت کنندۀ شمارۀ	10: »در	شبكۀ		شــاد	امكان	برگزاری	آزمونی	استاندارد،	سالم	و	
درســت	وجود	ندارد.	همۀ	دانش	آموزان	به	والدین،	کتاب		و	جزوات	درسی	دسترسی	دارند	و	
حتی	ممكن	است	پدر	و	مادرهایشان	هم	به	آن	ها	کمک	کنند	و	یا	به	جایشان	پاسخ	بدهند.«
شرکت کنندۀ شمارۀ	20:	»روش	امتحانی	واقعی	که	نمرۀ	درستی	از	میزان	یادگیری	
دانش	آموزان	ارائه	کند	در	شــبكۀ	شــاد	وجود	ندارد.	فكر	می	کنم	در	شــبكۀ	شاد	امكان	

برگزاری	آزمون	و	امتحان	وجود	ندارد.«
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پس	از	بررسی	تنگناهای	شبكۀ	اجتماعی	دانش	آموزان،	به	خوبی	می	توان	دریافت	که	برخالف	داوری	های	
ارزشــی	مبنی	بر	یكسره	مفید	دانستن	شاد	و	موفقیت	کامل	آن	در	تدریس	و	آموزش	دانش	آموزان	یا	به	
کل	ناتوانی	کامل	آن	در	این	موضوع،	اینک	رویكرِد	غالْب	رویكردی	منصفانه	و	از	ســر	واقع	بینی	است	که	
داوری	های	خشــک	و	جزمی	را	فرومی	گذارد	و	با	احتیاط	و	دوراندیشــی	هم	تأثیرات	کوتاه	مدت،	موقت	و	
سطحی	تر	را	مدنظر	قرار	می	دهد	و	هم	تأثیرات	دائمی	و	عمقی	تر	را	از	نظر	دور	نمی	دارد.	درمجموع،	سامانۀ	
شاد	به	رغم	داشــتن	افق	های	روشن،	مانند	انعطاف	پذیری	)فرازمانی	و	فرامكانی	بودن(	و	کاهش	هزینه	ها،	
تنگناها	و	چالش	هایی	نیز	دارد.	ازاین	رو،	با	توجه	به	تمام	نكات	مذکور	و	در	راستای	استفادۀ	بهینه	از	سامانۀ	

شاد	می	توان	راهبردهای	متعددی	را	مطرح	کرد	که	در	ادامه	به	آن	ها	پرداخته	شده	است.

 ب(  راهبردهای پیشنهادی برای بهبود تدریس و یادگیری در سامانۀ شاد
مطابــق	با	دیــدگاه	فین	بــرگ36	)2002(،	می	توان	گفت	فنــاوری	)در	اینجا	شــبكۀ	اجتماعی	
دانش	آموزی(	امری	ارزشــمند	است	که	با	مشكالتی	روبه	روســت	و	قابلیِت	دگرگونی	و	اصالح	دارد.	
بنابراین	با	ارائۀ	راه	کارها	و	راهبردهایی	منطقی	و	عقالیی	می	توانیم	تنگناهای	آن	را	به	حداقل	برسانیم.	
مهم	ترین	راهبردهای	پیشنهادشدۀ	معلمان،	مدیران،	دانش	آموزان	و	والدین	در	نمودار	4	مشاهده	پذیر	

است.	در	ادامه	نیز	به	تشریح	راهبردهای	مذکور	خواهیم	پرداخت.

راهبردهای پیشنهادی برای تدریس و 
یادگیری در سامانه شاد

گسترش
	پوشش	دسترسی	

به	سامانه	شاد
	و	تحقق	شعار	
»شاد	برای	همه«

	پیاده	سازی
		رویكرد	تعاملی	
	و		گروه	مدار	
در	سامانه	

شاد

ارتقای
	شایستگی	های	
فنی،	تخصصی	
و	عملیاتی	
کاربران

توانمندسازی
	کاربران
	سامانه	
شاد

ثابت	بودن	
زمان	برگزاری	

کالس	ها	
در	سامانه	

شاد

تشویق	و	ترغیب		
معلمان	و	دانش	آموزان	

	برای	تولید	
	محتواهای	متنوع	
و	متعدد	کیفی

توجه	به	
حوزه	های

پرورشی	و	تربیتی	
در	سامانه	

شاد

 نمودار 4. راهبردهایپیشنهادیبرایبهبودتدریسویادگیریدرسامانۀشاد
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 1.  	توانمندســازی کاربران سامانۀ شاد: اکثر	مشــارکت	کنندگان	اذعان	داشتند	که	با	سامانۀ	
شاد،	امكانات، قابلیت	ها	و	شیوه	های	صحیح	تدریس	و	آموزش	ازطریق	آن	آشنایی	کافی	ندارند	
و	تنها	در	حد	رفع	تكلیف	از	آن	بهره	می	گیرند.	راهبرد	پیشــنهادی	مشارکت	کنندگان	این	بود	
که	با	برگزاری	دوره	های	آموزشــی	تخصصی	)دانش	آموزان	و	والدین(	و	ضمن	خدمت	)معلمان	
و	مدیران(	به	صورت	مجازی	و	برخط	در	خوِد	بســتر	ســامانۀ	شاد	و	با	بیشتر	آشناکردِن	آن	ها	با	
محیط،	امكانات	و	قابلیت	های	این	شبكه	خواهند	توانست	از	آن	بیشترین	بهره	و	استفاده	را	ببرند.
شواهد	نشان	می	دهند	قابلیت	ها	و	امكانات	منحصربه	فردی	در	آموزش	برپایۀ	وب	وجود	دارد	
که	نه	از	خود	وب،	بلكه	از	شیوه	های	نوین	و	خالق	آموزشی	مربوط	به	آن	نشئت	می	گیرد.	معلمان	
و	دانش	آموزان	باید	وب	را	نه	تنها	به	منزلۀ	رسانه	ای	جدید	برای	ارائۀ	آموزش	ازطریق	سامانۀ	شاد،	
بلكه	به	مثابۀ	نوعی	همكاری	و	مشــارکت	میان	سبک	نوین	آموزش	و	فناوری	در	نظر	گیرند	که	

بستر	بالقوه	ای	برای	تغییرات	بنیادی	در	روش	های	تدریس	و	یادگیری	ایجاد	می	کند.

 2.  	ارتقای شایســتگی های فنی، تخصصــی و عملیاتی کاربران: یكــی	از	تنگناهایی	که	
مشــارکت	کنندگان به هنگام	بهره	گیری	از	ســامانۀ	شــاد	و	تدریس	و	یادگیری	با	آن	مواجهه	
بودند	موضوِع	مهارت	و	شایســتگی	های	الزم	فنی،	تخصصی	و	عملیاتی	اســت	که	معتقد	بودند	
این	ویژگِی	الزم	را	ندارند.	از	یک	ســو،	معلمان	معتقد	بودند	باید	ســواد	دیجیتالی	و	فناورانه	یاد	
بگیرند.	باید	شایســتگی	های	فنی	و	عملیاتی	خودشــان	را	به	گونه	ای	توسعه	دهند	که	با	تولید	
مجموعه	ای	از	محتواهای	آموزشــی	)فیلم،	کلیپ،	پاورپوینــت،	پویانمایی	و	فایل	های	صوتی	و	
غیره(	پاسخ	گوی	نیازهای	گوناگون	درسی	دانش	آموزان	باشند	و	آن	ها	را	ازطریق	سامانۀ	شاد	در	
گروه	های	کالسی	شــان	ارسال	کنند.	از	سوی	دیگر،	دانش	آموزان	و	والدینشان	نیز	بر	این	راهبرد	
تأکید	داشــتند	که	بایســتی	با	برگزاری	کالس	های	آموزشــی،	مهارت	و	شایستگی	های	فنی	و	
تخصصی	آن	ها	نیز	برای	حضور	فعال	تر	در	محیط	یادگیری	شــاد	و	بهره	گیری	صحیح	از	مطالب	

موجود	در	سامانه	ارتقا	یابد.

 3.  	پیاده ســازی رویکرد تعاملی و گروه مدار در سامانۀ شاد:	اکثر	مشارکت	کنندگان	اعتقاد	
داشــتند	که	سامانۀ	شاد	یک	مكاِن	آموزشــی	یک	طرفه	و	بدون	تعامل	و	ارتباط	است،	موضوعی	
که	با	ماهیت تعلیم	وتربیت	سازگار	نیست.	لذا	معلمان	فقط	مطالب	درسی	شان	را	در	قالب	متن،	
تصویر،	فیلم	و	صوت	بارگذاری	می	کنند.	دانش	آموزان	نیز	آن	ها	را	دریافت	و	ازشــان	اســتفاده	
می	کنند	و	تكالیف	و	پاســخ	های	خودشــان	را	در	قالب	های	مختلف	در	آن	بارگذاری	می	کنند.	
درنتیجه،	اکثِر	مشــارکت	کنندگان	راهبرد	پیشنهادی	شان	این	بود	که	زمینۀ	تعامالت	هم	زمان	
معلمان-دانش	آمــوزان	و	دانش	آموزان	با	یكدیگر	در	کالس	های	شــاد	فراهم	شــود	تا	در	هنگام	
برگزاری	کالس	مجازی	بتوانند	با	یكدیگر	گفت	وگو	و	تعامل	داشته	باشند.	چراکه	رویكرد	تعاملی	
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بر	همكاری	و	مشــارکت	در	محیط	یادگیری	شــاد	و	تغییر	نقش	مربیــان	)از	معلم	محوری	به	
تسهیل	گری(	و	مربیان	)از	منفعل	به	فعال(	تأکید	دارد.	همچنین	رویكرد	تعاملی	می	تواند	باعث	
افزایش	کیفیت	یادگیری،	رشــد	مهارت	های	تفكر	انتقادی	و	مهارت	حل	مســئله	و	شكل	گیری	

همكاری	در	گروه	های	کالسی	شود.

 4.  	گســترش پوشش دسترسی به سامانۀ شــاد و تحقق شعار »شاد برای همه«: مطابق	
اطالعات	و آمارهای	موجود،	حدود	10	درصد	از	دانش	آموزان	سراسر	کشور	و	حتی	معلمان،	که	
عمدتاً	در	مناطق	محروم،	روســتایی	و	عشایری	ساکن	اند،	از	دسترسی	به	سامانۀ	شاد	محروم	اند.	
طبق	شواهد	موجود،	علت	این	امر	نیز	دسترسی	نداشتن	به	گوشی	های	هوشمند	یا	پوشش	دهی	
نامناســب	اینترنت	با	ســرعت	کافی	در	برخی	مناطق	کشور	اســت.	بنابراین	یكی	از	تنگناهای	
مطرح	شدۀ	مشــارکت	کنندگان	گسترش	بی	عدالتی	آموزشــی	به		علِت	محرومیت	از	اینترنت	و	
تجهیزات	و	امكانات	در	مناطق	روستایی	و	نبود	شبكۀ	اینترنت	بود.	این	موضوع	از	یک	سو	بسیاری	
از	دانش	آموزان	را	وادار	می	کند	که	برای	دسترســی	به	شــبكۀ	اینترنت		و	شرکت	در	کالس	های	
مجازی	و	ورود	به	ســامانۀ	شاد	پیاده	روی	های	طوالنی	کنند	و	روی	کوه	ها	بروند.	از	سوی	دیگر،	
برخی	دانش	آموزان	را	نیز	به	دلیل	ناتوانی	مالی	برای	خرید	گوشــی	هاِی	هوشمند	از	عضویت	در	

سامانۀ	شاد	و	شرکت	در	کالس	های	مجازی	محروم	می	کند.
درمجموع،	کلیۀ	مشــارکت	کنندگان	پیشنهاد	کردند	که	با	خرید	گوشی	های	هوشمند	برای	
دانش	آموزان	محروم	ازجانب	وزارت	آموزش	وپرورش،	وزارت	ارتباطات	و	فناوری،	خیرین	و	غیره	
و	همچنین	گسترش	پوشش	دهی	مناسب	اینترنت	در	مناطقی	که	شبكۀ	اینترنت	ندارند	از	طرف	
سازمان	های	ذی	ربط،	زمینۀ	گسترش	پوشش	دسترسی	به	سامانۀ	شاد	فراهم	شود.	البته	شایان	
ذکر	است	که	در	دوراِن	قرنطینْه	مدیران	و	آموزگاران	مناطق	محروم	ازطریق	ارتباط	تلفنی،	ارسال	
بســته	های	آموزشی	یا	حتی	در	مواقع	ضروری	حضور	یافتن	معلم	نزد	دانش	آموز	تالش	کرده	اند	
که	ضمن	جبران	عقب	ماندگی	تحصیلِی	این	دانش	آموزان	شعار	»آموزش	تعطیل		شدنی	نیست«	

را	محقق	کنند.

 5.  	توجه به حوزه های پرورشی و تربیتی در سامانۀ شاد: مشارکت	کنندگان	در	این	پژوهش	
بر	این	باور	بودند	که	سامانۀ	شاد	یک	محیط	مجازی	صرفاً	آموزشی	است	که	فقط	دغدغۀ	تعلیم	
درس	و	آمــوزش	دارد	و	فعالیت	های	پرورشــی	و	تربیتی	در	آن	مغفول	مانده	و	فراموش	شــده	
اســت.	در	سامانۀ	شاد	برای	مشــاوران،	مربیان	پرورشی	و	بهداشت،	که	متولیان	حوزۀ	تربیتی	و	
پرورشی	اند،	شرح	وظایف	خاصی	تعریف	نشده	است.	لذا	طبق	پیشنهاد	اکثر	مشارکت	کنندگان	
در	پژوهش	باید	تالش	شــود	که	به	هر	دو	حوزۀ	تعلیم	وتربیت	در	ســامانۀ	شاد	توجه	شود.	مثاًل،	
می	توان	با	به	روزکردن	سامانۀ	شاد	و	اضافه	کردن	قابلیت	ها	و	امكانات	جدید	به	آن،	در	کنار	تعریف	
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کالس	های	درسی	در	این	سامانه،	کالس	های	مشاوره	ای	و	بهداشت	روان،	پرورشی،	و	بهداشت	نیز	
تعریف	شــود.	همچنین	مسئوالن	می	توانند	کانال	های	خاصی	نیز	در	سامانۀ	شاد	به	وجود	آورند	
تا	محتواهای	حوزۀ	پرورشــی	)به	تفكیک	محتوا(	در	آن	بارگذاری	شود	و	دانش	آموزان	به	حسب	

نیازشان	از	آن	ها	استفاده	کنند.

 6.  	تشویق و ترغیب معلمان و دانش آموزان برای تولید محتواهای متنوع و متعدد کیفی:	
به	باور	مشارکت	کنندگان،	یكی	دیگر	از	تنگناهای	سامانۀ	شاد	ناتوانی	بعضی	از	معلمان	در	تولید	
محتوای	الكترونیكی	در	دروس	مختلف	و	ارســال	محتواهای	بی	کیفیِت	سایرین	به	دانش	آموزان	
خودشــان	اســت.	این	موضوع	عالوه	بر	اینكه	زمینۀ	اســتفادۀ	بدون	اجازۀ	معلمان	از	مطالب	و	

محتوای	دیگران	را	فراهم	می	کند،	باعث	کاهش	ایده	پردازی	و	خالقیت	معلمان	نیز	می	شود.
لذا	مشارکت	کنندگان	پیشنهاد	کردند	که	کاربران	سامانۀ	شاد	)معلمان	و	دانش	آموزان(	برای	تولید	
محتواهای	متنوع	و	متعدد	کیفی	)در	قالب	فیلم،	پویانمایی،	صدا،	کلیپ	آموزشــی	و	تربیتی،	جزوه	و	
غیره(	که	با	سطح	علمی،	فرهنگی	و	اجتماعی	منطقه	و	کالس	آن	ها	برابر	است	تشویق	و	ترغیب	شوند.	
همچنین	بتوانند	محتواهای	باکیفیت	و	منتخب	را	در	سامانۀ	شاد	بارگذاری	کنند.	مشارکت	کنندگان	
نیز	بر	این	باورند	که	وجود	چندین	محتوا	)در	قالب	های	مختلف	فیلم،	کلیپ،	جزوه	و	غیره(	از	معلمان	
مختلف	در	یک	کتاب	و	مبحث	خاص	از	سراســر	کشــور	)مانند	مبحث	توابــع	در	درس	ریاضِی	پایۀ	

دوازدهم(	به	دانش	آموزان	در	انتخاب	مناسب	ترین	محتوا	برای	یادگیری	کمک	خواهد	کرد.

 7.  	ثابت بودن زمان برگزاری کالس ها در ســامانۀ شاد:	یكی	از	مهم	ترین	چالش	های	سامانۀ	
شاد	متغیربودن	زمان	برگزاری	کالس	های	مجازی	در	دروس	مختلف،	در	طول	شبانه	روز،	است.	
اغلب	مشــارکت	کنندگان	در	پژوهش	بر	این	باورند	که	بنا	بــه	دالیل	مختلف	)مانند	کندبودن	
سامانۀ	شاد	و	قطع	و	وصل	های	بسیار	اینترنت	در	زمان	صبح(	اغلب	معلمان	و	دبیران	کالس	های	
مجازی	شان	را	در	زمان	عصر	و	حتی	شب	ها	برگزار	می	کنند	و	همین	موضوع	باعث	به	هم	خوردن	

برنامه	ریزی	های	مطالعاتی	دانش	آموزان	و	حتی	برنامه	های	خود	خانواده	ها	شده	است.

راهبرد	پیشنهادی	مشارکت	کنندگان	برای	بهبود	کیفیِت	تدریس	و	آموزش	این	است	که	همانند	
زمان	برگزاری	کالس	هاِی	حضورْی	برای	برگزاری	کالس	های	مجازی	نیز	زمان	های	ثابت	و	مشــخصی	
در	نظر	گرفته	شــود	و	در	طول	سال	تحصیلی	ثابت	بماند	تا	دانش	آموزان،	والدین	و	حتی	معلمان	نیز	
برای	سایر	امورات	زندگی	شان	برنامه	ریزی	دقیقی	داشته	باشند.	البته	به	انجام	رساندن	این	مهم	مستلزِم	

رفع	موانع	برگزاری	کالس	ها	در	سامانۀ	شاد	در	ساعات	صبحگاهی	است.
در	پایان	دو	مقولۀ	اصلی	تنگناها	و	راهبردهای	به	کارگیری	شــبكۀ	اجتماعی	دانش	آموزی	و	بیســت	

مضمون	اصلی	آن	ها	در	جدول	2	نشان	داده	شده	است.
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	 جدول 2. تجربۀزیستۀمشارکتکنندگاندربارۀتنگناهاوراهبردهایبهکارگیریسامانۀشاددرآموزشوتدریس
کدهامضمون های اصلیمقوله ها

شاد
نۀ

اما
س
ی
اها

گن
رانتن

مدی
	و	

ان
علم

ک	م
درا

2،	15،	17گسترش	بی	عدالتی	و	نابرابری	آموزشیا
3،	5،	15،	18پیچیده	و	زمان	بربودن	تولید	محتوای	آموزشی

1،	13،	14،	18ازبین	رفتن	حریم	شخصی
5،	6،	13ناکارآمد	برای	تدریس	برخی	دروس	و	رشته	ها

1،	8،	14فقدان	دوره	های	توجیهی	و	مهارتی
4،	7،	12ناکارآمد	در	شیوه	های	تدریس	سنتی

ین
الد

و	و
ن	

وزا
ش	آم

	دان
ک

درا
ا

3،	7،	16،	19مشكالت	فنی	و	ساختاری
10،	11،	20،	22نداشتن	اینترنت	پرسرعت	و	گوشی	های	هوشمند

9،	11،	22رشد	مشكالت	روان	شناختی
10،	20،	22جدی	نگرفتن	کالس	های	مجازی	و	غیبت	های	مكرر

7،	12،	18،	21هزینه	بربودن	خرید	حجم	اینترنت
9،	10،	21،	22شبانه	روزی	شدن	فرایند	تدریس	و	یادگیری

10،	11،	20نبود	نظام	آزمون	گیری	استاندارد

شاد
ی
یر
رگ
هکا

یب
دها

بر
راه

2،	5،	8،	11،	16،	18توانمندسازی	کاربران	سامانۀ	شاد
3،	4،	8،	13،	17ارتقای	شایستگی	های	فنی،	تخصصی	و	عملیاتی	کاربران

6،1،	12،	15پیاده	سازی	رویكرد	تعاملی	و	گروه	مدار
1،	10،11،	18گسترش	پوشش	دسترسی	به	سامانۀ	شاد

2،	4،	7،	16توجه	به	حوزه	های	پرورشی	و	تربیتی	در	سامانۀ	شاد
2،	8،	13،	17تشویق	و	ترغیب	معلمان	و	دانش	آموزان	برای	تولید	محتواهای	کیفی

ثابت	بودن	زمان	برگزاری	کالس	ها

بحثونتیجهگیری
امروزه	بر	کسی	پوشیده	نیست	که	ویروس	کرونا	به	رغم	اندازۀ	میكروسكوپی	)کوچک	مقیاس(	
تأثیرات	ماکروسكوپِی	)بزرگ	مقیاس(	عمیقی	بر	جهان	مادی	و	معنوی	گذاشته	است.	هدف	
پژوهش	حاضر،	بررسی	تجربۀ	زیستۀ	معلمان	و	تحلیل	و	ادراک	آن	ها	از	تنگناها	و	راهبردهای	
به	کارگیری	شبكۀ		اجتماعی	دانش	آموزی	در	تدریس	و	یادگیری	دانش	آموزان	در	دوران	شیوع	
کرونا	بوده	است.	بدین	منظور	با	بهره	گیری	از	روش	کیفی	و	با	رویكرد	پدیدارشناسی	به	شناسایی	
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و	بازنمایی	سامانۀ	شبكۀ	اجتماعی	دانش	آموزی	)شاد(	پرداخته	شد.	سؤال	های	مصاحبه	حول	دو	
مقولۀ	اصلِی	تجربۀ	زیسته	دربارۀ	تنگنا	های	سامانۀ	شاد	در	آموزش	و	یادگیری	دانش	آموزان،	و	
راهبردهای	پیشنهادی	برای	کاهش	تنگناها	و	استفادۀ	بهینه	از	آن	در	آموزش	و	یادگیری	بود.

بر	اســاس	یافته	ها	و	آرای	مشــارکت		کنندگان	در	مصاحبه،	مهم	ترین	تنگناهای	سامانۀ	
شاد	از	دیدگاه	معلمان	و	مدیران	شــامِل	گسترش	بی	عدالتی	و	نابرابری	آموزشی،	پیچیده	و	
زمان	بربودن	تولید	محتوای	آموزشی،	ازبین	رفتن	حریم	شخصی،	ناکارآمد	برای	تدریس	برخی	
دروس	و	رشــته	ها،	نبود	دوره	های	توجیهی	و	مهارتی،	ناکارآمد	در	شیوه	های	تدریس	سنتی،	
و	مشكالت	فنی	و	ساختاری	بود.	از	سوی	دیگر،	مهم	ترین	تنگناهای	مطرح	شدۀ	دانش	آموزان	
و	والدین	نیز	شــامل	نداشــتن	اینترنت	پرسرعت	و	گوشی	های	هوشــمند،	رشد	مشكالت	
روان	شــناختی،	جدی	نگرفتن	کالس	مجازی	و	غیبت	های	مكرر،	هزینه	بربودن	خرید	حجم	
اینترنت،	شبانه	روزی	شدن	فرایند	تدریس	و	یادگیری،	و	نبود	نظام	آزمون	گیری	استاندارد	بود.	
درخصوص	علت	وجود	چنین	تنگناها	و	چالش	هایی	در	سامانۀ	شاد	شاید	بتوان	گفت	که	سامانۀ	
شاد	سامانه	ای	نوپاست	و	از	تمام	ظرفیت	ها	و	قابلیت	های	آن	در	حوزۀ	آموزش	و	تدریس	فعاًل	
استفاده	نشده	است.	همچنین	ساختارهای	فنی	و	اینترنتی	در	کشور	برای	فراهم	کردن	آموزش	
و	تدریس	حدود	ســیزده	میلیون	دانش	آموز	و	حدود	یک	میلیون	معلم	در	سامانۀ	شاد	فراهم	
نیست؛	هرچند	با	گذشِت	زمان	برخی	از	تنگناها	رفع	شده	یا	در	حال	رفع	شدن	اند.	یافته	های	این	
پژوهش	با	نتایج	پژوهش	اعظمی	و	عطاران	)1390(	و	وارا	)2007(	همسویی	و	مطابقت	دارد.

یافتــۀ	دیگر	پژوهِش	حاضر،	در	حــوزۀ	راهبردها	بود.	بر	اســاس	تنگناهای	مذکور	و	
در	راســتای	استفادۀ	بهینه	و	مؤثر	از	سامانۀ	شــاد	در	آموزش	وپرورش،	مشارکت	کنندگان	
راهبردهای	متعددی	را	مطرح	کردند.	مهم	ترین	راهبردهای	به	کارگیری	مؤثر	ســامانۀ	شاد	
شامل	توانمندســازی	کاربران،	ارتقای	شایستگی	های	تخصصی،	عملیاتی	و	فنی	کاربران،	
پیاده	ســازی	رویكرد	تعاملی	و	گروه	مدار،	گسترش	پوشش	دسترسی	به	سامانه،	توجه	به	
حوزه	های	پرورشــی	و	تربیتی،	تشویق	کاربران	به	تولید	محتوای	کیفی،	و	ثابت	بودن	زمان	

برگزاری	کالس	ها	در	این	سامانه	بود.
در	پایان	می	توان	چنین	نتیجه	گیری	کرد	که	اگر	سامانۀ	شاد	تنگناهای	موجود	را	رفع	نكند	
و	همسو	با	ارزش	های	اخالقی،	فرهنگی	و	اجتماعی	مردم	حرکت	نكند،	در	آینده	شایستگی	و	
پذیرش	آن	با	تردید	و	مشكل	مواجه	خواهد	شد.	فین	برگ	)2002(	معتقد	است	همان	طور	که	
می	توان	قانون	را	تغییر	داد،	اصالح	و	تغییر	فناوری	شبكۀ		اجتماعی	نیز	ممكن	و	شدنی	است.	لذا	
می	توان	امیدوار	بود	با	توجه	به	نقش	و	اهمیت	گروه	های	اجتماعی	مرتبط	)معلمان،	دانش	آموزان	
والدین(	و	تفسیرها	و	تحلیل	های	آن	ها	و	اتخاذ	تصمیمات	صحیح	و	منطقی،	ازطریق	بازاندیشی،	

اصالح	و	بازطراحی	محیط	های	یادگیری	سامانۀ	شاد،	در	رفع	تنگناها	تالش	شود.
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