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چکیده
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مقدمه

بیماری کووید  ،01یک آ ودری توام با عتئم تنفسی میباشد که تصور میشود به عنوان یک
ویروس قابل انتقال بیا انسان و یوان پدیدار شده و جه

یافته ویا در غیر ایا صورت ،به رونهای

سازراری یافته که امالان بیماریزایی در میان انسان را فراهم کند . Ghotbi et al., 2020
با همهریر شدن ایا بیماری ،دو تها و سیستمهای بهداشت عمومی ،وض یت اضهراری اعتم
کردند و اقدامات رستردهای برای پیشگری از ابتت به ایا بیماری انجام دادهاند .ایا بیماری سبک
زندری میلیونها نفر را در سراسر جهان تغییر داده است .سرعت انتقال ایا بیماری و مرگ و میر
ناشی از آن منجر به هراس مردم از ابتت به آن شده است  . Abu Ma'ali al-Husseini, 2020ارر
چه شیوع کووید 01بیشتر سیستمهای بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف را با چا

روبرو کرده

است اما سایر وزهها از جمله وزه ت لیم و تربیت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است .با اوج
ریری کووید  01پروتاللهای بهداشتی بر رعایت فاصلهرذاری اجتماعی تأکید کردند و در ایا
راستا در بسیاری از کشورها آموزش ضوری در مدارس و دانشگاهها ت هیل اعتم شد Ghafouri

 . Fard, 2020وض یت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بیسابقهای بر سیستم آموزشی کشورها
تحمیل کرده ،در ا ی که تا قبل از آن در بیشتر مواقع ،م لمان در کتس خود اضر میشدند و با
استفاده از روشهای کتسیک و به وور خاص روش سخنرانی به امر تدریس میپرداختند Konig

 et al., 2020و ی در ال اضر با وض یتی جدید روبرو شدهاند به ووری که ادامه تحصیل فقط
با استفاده از ابزارهای ارتباوی از راه دور ممالا است و م لمان مجبور هستند به تدریس آنتیا رو
بیاورند و سبکهای تدریس خود را متناسب با ایا فضا تغییر بدهند  Huber & Helm, 2020که با
ایا وجود آموزش در فضای مجازی به وور کلی برای مدارس ،پدیدهای ناشناخته نیست و در چند
سال رذشته کم و بی

از آن استفاده شده بود ذا مدارس سری ا به آموزش مجازی روی آوردند

 . Emrah & Olasile, 2020توجه به آموزش ا الترونیالی در جهت رفع محدودیتهای آموزش
سنتی در سالهای اخیراهمیت فراوانی پیدا کرده است و مراکز آموزشی شروع به ف ا یت در ایا
راستا و رسترش آموزش در ایا راستا نمودهاند .ایا مسأ ه با توجه به تحوالت اخیر جهانی و ورود
به عصر اوتعات که در آن ،دان
تحوالت شگرفی در بخ

باالتریا ارزش افزوده را ایجاد میکند ،میتواند زمینه ساز

آموزش و پرورش باشد  . Rhema & Miliszewska, 2010با توس ه

آموزش ا الترونیالی به عنوان یک تجربه آموزشی جدید ،مجموعه ف ا یتهای آموزشی با استفاده
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از ابزارهای ا الترونیالی صورت ررفت .برخی آموزش ا الترونیالی را یک سیستم مدلسازی شده
برای تدریس و یادریری مؤثر میدانند  . Oztekin et al., 2010در واقع آموزش ا الترونیالی،
کاربرد فاآوری وب ،شباله و سایر ابزارهای ا الترونیالی به من ور تدریس و خلق تجربیات یادریری
مفید و مؤثر است  . Gadam Puor et al., 2014دیالشنری کمبریج یادریری و آموزش
ا الترونیالی را به عنوان یادریری از وریق مها ه در خانه با استفاده از کامپیوتر و دورههای آموزشی
ارائه شده در اینترنت ت ریف میکند  . Rezaei, 2020در کشور ما با اعتم رسمی ت هیلی مدارس
م لمان بر اساس رسا تی که داشته و همواره در تتش بوده اند تا ارتبا شان با دان آموزان
و او یای آنان قهع نشده ،به صورت خودجوش به تو ید محتوا پرداخته و با ارائه در شبالههای
اجتماعی ،آموزش دان آموزان خود را ادامه دادند  Mohammadi, 2020اما ب د از مدتی
وزارت آموزش و پرورش ،شباله آموزش تلویزیون را به عنوان جایگزینی برای مدرسه م رفی
کرده و ب د از ادامه دار شدن ویروس کرونا و ت هیلی ادامه دار مدارس ،متو یان سیستم آموزشی
کشور بر آن شدند تا با ایجاد یک شباله اجتماعی در فضای مجازی ،فرصتی ایجاد کنند که
از وریق آن دان آموزان بتوانند دروس را از وریق برخط آنتیا توسط م لمان دریافت کنند
و به ایا ترتیب ،برنامه آموزش دان آموزی که به اختصار شاد خوانده میشود متو د شد
و آموزش در ایران وارد فضایی جدید رشت  . Sargazi et al., 2020اکنون میتوان رفت تمام
ف ا یتهای آموزشی در مدارس کشور ،خصوصا در مقهع ابتدایی در بستر ایا برنامه اتفاق میافتد
و میلیونها دان آموز و م لم به وور روزانه از ایا برنامه استفاده میکنند .ساختار برنامه شاد
همانند ساختار مدارس واق ی است ی نی دان

آموزان وارد کتس مجازی می شوند و م لم در

همان زمان مهابق با برنامه کتسی ضور دارد و فرآیند یاددهی  -یادریری را دنبال می کند.
تدریس مواد درسی توسط م لم ،محتوای اصلی آموزش مجازی در برنامه شاد را تشالیل می دهد
 Abbasi, 2020اما م لم مجاز است از محتوایی که از قبل در برنامه شاد باررذاری شده هم بهره
بگیرد .همچنیا از ابتدای سال تحصیلی جاری ،امالان پخ

زنده کتس نیز برای م لمان فراهم

شده است .با توجه به اهمیت آموزش مجازی در سا یان اخیر و به ویوه در شرایط کنونی که
ویروس کرونا موجب ت هیلی مراکز آموزشی شده ،مها ات رستردهای در داخل و خارج کشور
در ایا زمینه صورت ررفته است .عباسی و همالاران  ، Abbasi, 2020در مقا های با عنوان
بررسی تجارب زیسته م لمان ابتدایی از فرصتها و چا

های تدریس در برنامه شاد به ایا نتیجه
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رسیدند
که برنامه شاد فرصتهایی مانند :افزای
افزای

سرعت ارائه اوتعات ،ایجاد انگیزه در م لمان برای

سواد رسانهای ،شناخته شدن م لمان ختق و فرصتی برای انتقال تجارب ،مسئو یتپذیری

بیشتر برای م لمان ،جذابیت بیشتر برای دان آموزان ،ان هاکپذیری در ساعت شروع کتس
را به همراه داشته است .همچنیا آنها عواملی مانند عدم دسترسی برابر همه دان آموزان
به ابزارهای ارتباوی ،کند بودن سرعت اینترنت و افزای
سنج

هزینههای خانوادهها ،دشوار بودن

واق ی یادریری ،عدم وقترذاری م لم برای تدریس و کاه

انگیزه دان آموزان را

ها و مشالتت شباله شاد م رفی کردند .محمدی و همالاران Mohammadi,

به عنوان چا
 2020در پووه

خود به بررسی تجارب زیسته وا دیا از چا

های آموزش مجازی در زمان

شیوع پاندمی کرونا پرداختند .محاسا و م ایب آموزش مجازی در شبالههای اجتماعی را در پنج
مقو ه آموزشی محاسا :تداوم تحصیل و ایجاد فرصت ختقیت؛ م ایب :عدم تمایل به انجام
تالا یف کتسی و کاه

پایبندی به مقررات ن م و انضبا کتسی اجتماعی محاسا :آزادی

عمل دان آموزان و ن ارت بیشتر وا دیا؛ م ایب :ذک ف ا یت رروهی و تنبلی و واسپرتی
دان آموزان فرهنگی محاسا :ورود آموزش مجازی به عرصه ن ام ت لیم و تربیت و ایجاد
تجربه جدید؛ م ایب :ذک کاریزمای ضور م لم و خستگی و بی وصلگی برخی از وا دیا
اقتصادی محاسا :کاه

هزینه ایاب و ذهاب و ضرورت تهیه سخت افزار الزم جهت استفاده

از شبالههای اجتماعی؛ م ایب :وقترذاری کم وا دیا به ویوه وا دیا شاغل و فنی ارتقاء سواد
رسانهای وا دیا به عنوان سا؛ م ایب :عدم جذابیت بصری ویدئوها و عدم تسلط به فاآوری
اوتعات وبقهبندی کردند .سررزی و همالاران  Sargazi, 2020در مها های با عنوان کرونا
و چا

های آموزش مجازی در ایران به ایا نتیجه رسیدند که ایا بحران میتواند به عنوان یک

فرصت در ن ر ررفته شود تا نقصها و کمبودهای زیر ساختی برای تدریس مجازی در ایران
شناسایی و درجهت رفع آن تتش شود .قو نجی  Qolanji, 2020در مها ه خود با عنوان
بررسی چا

ها و مشالتت تدریس فضای مجازی در ایام شیوع ویروس کرونا از دیدراه م لمان

پرداخت و نتیجه ریری کرد؛ در صورتی که در

و فهم درستی از یادریری مجازی و فواید آن

داشته باشیم میتواند به آینده آن امیدوار بود .دهقان پور  Dehghanpour, 2015در تحقیق
خود با عنوان ارزیابی پذیرش فاآوری تبلت در مدارس مشمول ورح هوشمندسازی مدارس شهر
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تهران به ایا نتیجه دست یافت که غا ب عوامل مهرح در مدل پذیرش فاآوری  TAM3توسط
دان آموزان مورد تأیید قرار ررفت و برای م لمان رد شده ذا میبایست جهت پذیرش ایا
فاآوری توسط م لمان ،برنامهریزیهای الزم صورت پذیرد .فائوزی و همالاران Fauzi et al.,

 2020در مها های باعنوان م لمان ابتدایی و یادریری مجازی در دوره پاندمی کرونا به ایا نتیجه
رسیدند که م لمان در تدریس مجازی با مشالتتی از قبیل در دسترس نبودن امالانات ،مشالتت
اینترنت و همالاری وا دیا روبرو هستند.کونیگ و همالاران  Konig et al., 2020در مها ه
خود با عنوان سازراری م لمان با تدریس مجازی در دوره پاندمی کرونا در کشور آ مان ،دریافتند
که شایستگی م لمان در آشنایی با ابزارهای دیجیتال نق

اساسی در سازراری آنها با تدریس

آنتیا دارد .راسمیتادیل و همالاران  Rasmitadil et al., 2020در پووهشی با عنوان در
م لمان از تدریس آنتیا در دوره شیوع پاندمی کرونا که در کشور اندونزی و با رویالرد کیفی به
انجام رسانده ،پی بردند در صورتی میتوان چا

تدریس مجازی را به فرصت تبدیل کرد که

همه ذینف ان؛ ی نی دو ت ،مدارس ،م لمان ،وا دیا و جام ه با هم همالاری داشته باشند .در کنار
تمام مزایا و فرصتهایی که برنامه شاد ایجاد کرده ،قه ا ایا برنامه به علت نوپا بودن عاری از
مشالل نمیباشد و مسائلی مانند عدم دسترسی همه دان آموزان به ابزارهای ارتباوی هوشمند
و سرعت پاییا اینترنت و کندی برنامه شاد ،تنها بخشی از مشالتتی است که م لمان با آن
درریرند .ذا ضروری است که پووهشگران عرصه ت لیم و تربیت و مدیران مسئول تمام توان خود
را جهت شناسایی و کاه

مشالتت برنامه شاد به کار ریرند زیرا ب د از ضوری شدن مدارس

نیز ایا برنامه آموزشی می تواند به عنوان مالمل آموزش ضوری ،سهم بسزایی در اعتتی سیستم
آموزشی کشور داشته باشد .ذا پووه

اضر با هدک بازنمایی مشالتت آموزش در فضای

مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا انجام پذیرفته است.
روش

پووه

اضر با توجه به هدک اصلی پووه  ،مها ه کیفی بر اساس رویالرد پدیدارشناسی

است .ایا رویالرد با توجه به اصول هستی شناختی خود تا د امالان بر تجربههای دست اول
یا تجربه زیسته متمرکز شده و از پرداختا به موضوعات ثانویه خودداری میکند چرا که امالان
ورود به الیههای م نایی تجربههای دست دوم را ندارد و در صورت ورود به م رفتی مخدوش
و تحریف شده میانجامد  . Hosseini & Izadi, 2015ضرورت پدیدار شناسی از آنجا ناشی
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میشود که بسیاری از پدیدههای علوم انسانی و اجتماعی بنا به ماهیت آنها اندازه پذیر نیستند
 . Bazargan, 2014با توجه به مشالتت و چا

هایی که تدریس در فضای مجازی برای

م لمان به وجود آورده است و با توجه به برداشتهای متفاوت آنان از ایا پدیده ،ایا مها ه
به روش کیفی و با رویالرد پدیدارشناسی س ی در واکاوی ادرا

م لمان ازمشالتت آموزش

در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد را دارد.
برای رردآوری دادهها در تحقیق اضر ،جهت بررسی تجارب م لمان از برنامه آموزش مجازی
شاد ،از ابزار مصا به نیمهساختاریافته استفاده شده است .ایا نوع مصا به به ایا علت برای
پووه های پدیدارنگارانه مناسب هستندکه نه مانند مصا به ساختار یافته ،دست و پای محقق را
در تو ید اوتعات میبندد و نه مانند مصا به عمیق ،اوتعات وسیع وراه غیرضروری فراهم
میکند .مشارکتکنندران در ایا پووه  ،به روش نمونهریری هدفمند مت

محور انتخاب

شدند که اکی از انتخاب محلها یا افرادی است که پووهشگر میتواند به را تی به آنها دست
یافته و به آسانی دادهها را رردآوری نماید .جم و ت داد افراد مصا بهشونده به اشباع ن ری
سؤالهای پووه

بستگی دارد .اشباع ن ری زمانی اتفاق میافتد که پووهشگر به ایا نتیجه میرسد

که در مر لهای از کار به پاسخها و مفاهیم مشابه دست مییابد .در ایا مها ه ب د از انجام مصا به
با  01نفر از م لمان مقهع ابتدایی شهرستان مهاباد که سابقه تدریس در فضای مجازی برنامه شاد ،
داشتند به اشباع دادهها رسیدیم .انجام مصا بهها با هماهنگ وقت و زمان مصا به با مشارکت
کنندران در دفتر کار م لم و محیهی آرام انجام شد .قبل ازمصا به ،اهداک و سؤاالت پووه

در

اختیار مصا بهشوندران قرار داده شد که هر مصا به دود  11تا  51دقیقه وول کشید .الزم
به ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا تمام دستورا ملهای بهداشتی از ورک مصا بهکننده
و مصا بهشونده در وول مدت مصا به رعایت رردید.
مشخصات کلی مصا بهشوندران در جدول  0آورده شده است.
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جدول  .1مشخصات کلی مصاحبه شوندگان
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پس از پایان مصا بهها با استفاده ازراهبرد هفت مر لهای کتیزی 0دادهها تحلیل شد .ایا روش
شامل هفت مر له است 0 :خواندن دقیق کلیه توصیفها و یافتههای مهم شرکتکنندران0
استخراج عبارات مهم و جمتت مرتبط با پدیده  1مفهوم بخشی به جمتت مهم استخراج شده 0
مرتبسازی توصیفات شرکتکنندران و مفاهیمسازی مشتر

در دستههای خاص  5تبدیل کلیه

عقاید استنتاج شده به توصیفات کامل و جامع  6تبدیل توصیفات کامل پدیده به یک توصیف
ختصه ،واق ی و مختصر  7م تبرسازی نهایی ،قابلیت اعتبارپذیری ،قابلیت انتقال پذیری و قابلیت

1.Colaizzi
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تأیید پذیری دادهها بررسی و تأیید شد .همچنیا از تأیید همالار بهره ررفته شد و با توجه به ضریب
توافق  10درصدی بیا دو کدرذار ،پایایی تأیید شد.
یافته ها

مرور من م مصا بهها و کند وکاو دقیق در دیدراه م لمان دربارهی مشالتت و چا

های

تدریس در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد ،منجر به شناسایی  6مضمون اصلی و 00
زیرمضمون شد؛ مضامیا اصلی شامل  -0مشالتت مربو به دان آموزان و وا دیا -0مشالتت
مربو به م لمان  -1مشالتت مربو به محتوا  -0مشالتت مربو به تجهیزات  -5مشالتت
سازمانی  -6مشالتت ارزشیابی میباشد .هر کدام از ایا مضمونها خود دارای زیرمضمونهایی
هستند که نتایج آن در جدول  0آمده است.
جدول  .2مضمونهای اصلی و مضمونهای فرعی استخراج شده از پژوهش

مضمونهای اصلی

مضمونهای فرعی

مشالتت مربو به دان آموزان و وا دیا

انگیزه کم دان آموزان
وابستگی دان آموزان به فضای مجازی
عدم همالاری مناسب وا دیا

مشالتت مربو به م لمان

روشهای تدریس کلیشهای و نامناسب
عدم ت امل و همفالری بیا م لمان
استرس م لمان

مشالتت محتوا

ناهماهنگی بیا کتابهای قدیمی و فضای آموزشی جدید
سختیهای تو ید محتوا

مشالتت تجهیزات

نبود اینترنت با سرعت مناسب و مشالتت زیرساختی شاد
دسترسی نداشتا همگان به شاد

مشالتت سازمانی

دورههای ضما خدمت ناکارآمد
ن ارت شدید

مشالتت ارزشیابی

نبودن ن ارت دقیق و بروز پدیدهی تقلب
عدم وجود بازخورد مناسب و چهره به چهره

 6مضمون اصلی

 00مضمون فرعی
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الف) مشكالت مربوط به دانشآموزان و والدين

از او یا مشالتتی که از ن ر م لمان شناسایی رردیـد و ریشـه یـابی شـد مربـو بـه دانـ آمـوزان
و او یای آنها بود ایا مشالتت عبارت بودند از:
 -0انگیزه کم دان آموزان
با توجه به رفتار مصا به شوندران ،دان آموزان انگیـزه و عتقـهی چنـدانی بـه آمـوزش مجـازی
ندارند .انگیزه پایه و بنیاد هر آموزشی است و بر کسی پوشـیده نیسـت کـه قـوای محرکـهی آدمـی
برای هر ف ا یتی است.
« در ایــا مــدتی کــه در برنامــه شــاد تــدریس داشــتم یالــی از مشــالتت همیشــگی مــا در کــتس
بیعتقگی دان آموزان کتسم می باشد .اصهت ا دان آموزام بـیانگیـزه هسـتند .همـیا امسـال
که دودا یک ماه از کتسها به صورت ضوری بررزار شد یک عده از دان آمـوزا سـرکتس
خیلی به مبا ث درسی عتقهمند بودن اما همیا دان آموزان وقتی کتسهـا مجـازی شـد بـه کـل
اون شور و شوق قبلی رو از دسـت دادنـد .شـاید ت هیلـی وـوالنی مـدت سـال رذشـته هـم در بـی
انگیزری دان

آموزان اثر داشته باشه .ب ضـی از دانـ آمـوزان فقـط در ـد ضـور و غیـاب تـو

کــتس شــرکت مــیکننــد ی نــی میــان ضــور رو مــیزننــد و میــرن .راهــا کــه موقــع تــدریس از
دان آموزانی میخوام مبحثی رو توضیح بده یا جواب سؤا ی رو بده ،میبیـنم کـه اون دانـ آمـوز
خیلی وقته که اصت آنتیا نیست یا ب ضی وقتا تی روشی بچههـا دسـت مادرشـونه از ایـا مـوارد
زیاد پی

میاد .دان آموزان وصلهی کتس مجازی رو به اون صورت ندارند ».مشارکت کننـده

شماره 0
 -0وابستگی دان آموزان به فضای مجازی
نالتهای که م لمان به اشاره فراوان داشتند میزان زمانی است که دان آمـوزان در فضـای مجـازی
وقت میرذرانند .م لمان برایا باور بودند که ایا مسأ ه در بلند مدت همراه با آسیبهـای فراوانـی
برای دان آموزان خواهد بود.
« دان آموزان وقت بسیار زیادی در اینترنت صرک میکنند ا بته ایا مشالل بـه ن ـرم تنهـا د ـیل
مجازی شدن کتسها نیست و قبل از آن هم ما ایا چنیا مشـالتتی داشـتیم و ـی بـا ت هیـل شـدن
کتسهای ضوری ایا مشالل شدت ررفته .یک مسأ ه دیگهای هم که ایا وسط هست اینـه کـه
دان آموزان مقهع ابتدایی خیلی هاشـون قبـل از مجـازی شـدن کـتسهـا اصـت روشـی نداشـتند
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و خانوادهها براشون روشی تهیه نالرده بودند اما االن به ناچار مجبورا برای بچه هاروشی تهیه کننـد
و خب برای دان آموز ،داشتا روشـی جـذابیت داره و بـه شـدت در آن وقـت صـرک مـیکننـد.
ب ضی از دان آموزان همیشه آنتیا هستند به ووری که پی
شب برای ما پیام فرستاده و ایا م نی

اومده دانـ آمـوزی سـاعت پایـانی

اینه کـه همـیا روشـی و فضـای مجـازی شـده د یلـی کـه

دان آموز تا دیروقت بیدار بمونه ».مشارکت کننده شماره 1
 -1عدم همالاری وا دیا
یالی از مشالتتی که تقریبا همهی م لمان به آن اشاره کردند بیتوجهی وا دیا به بچههـا در ایـا
شرایط بود .ایا یالی از مواردی که م لمان به صورت کلی با آن مشالل داشتند .بـدون تردیـد ارـر
در امر ت لیم و تربیت همراهی و همالاری وا دیا و خانوادهها نباشد ا تمـال موفقیـت در آن بسـیار
کم خواهد بود.
« ا ساس میکنم بچهها به ال خودشون رها شدند و وا دیا کاری به اونها ندارند و فالر میکننـد
همیا که یک روشی دست بچه دادند کفایت میکنه و اونا وظیفشونو انجام دادند در ا ی کـه در
ایا اوضاع مسئو یت وا دیا به مراتب بیشتر به از م لم هست و میتـونا تـأثیرات بیشـتری روی بچـه
هاشون داشته باشتد .ب ضی از وا دیا تی ز مت اینو به خودشون نمیدن که ببیند بچه شون با ایـا
روشی چیالار میالنه اصت تو کتسها اضر میشه یا نه .یک موردی که بـرای خـودم پـی

اومـده

ایا بود که به یالی از وا دیا زنگ زدم تا پیگیر غیبتهای بچه ش بشم اما با کمـال ت جـب رفـت
مگه تو کتسها شرکت نمیکنه؟ اا بته ب ضی از وا ـدیا سـواد و وقـت الزم رو بـرای کـار کـردن
و ن ارت بر بچهها ندارند وب ا ماهم خیلی انت اری ازاونـا نـداریم امـا ایـا مشـالل در اکثـر وا ـدیا
وجود داره .اونا همهی بار رو انداختا رردن م لم و بـاور کنیـد ب ضـی هاشـون انت ـار دارنـد بـریم
در خونه شون و به زور بچه رو وادار کنیم تو کتس شرکت کنه ».مشارکت کننده شماره 7
ب) مشكالت مربوط به معلمان

دومیا دسته از مشالتتی که توسط م لمان شناسایی شد مربو به خود آنها بود .در واقـع م لمـان
اعتقــاد داشــتند کــه بخشــی از مشــالتت تــدریس در فضــای مجــازی بــه خــود آنهــا مــرتبط اســت
ایا مشالتت عبارت بودند از:
 -0روشهای تدریس کلیشهای و نامناسب
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مشارکتکنندران در پووه

به روش های نامناسب تدریس م لمان در تدریس مجازی بـه عنـوان

مشالتت در ایا زمینه اشاره داشتند .در واقع ت دادی از م لمان پذیرفته اند که روشهـای تـدریس
خود آنها نیز چندان مناسب با فضای مجازی نیست.
« ب ضی انتقادت به کار ما و همالارانم وارده .متاسفانه ب ضی همالاران و شاید خـود مـا هنـوز آن
ووری که بایـد و شـاید ،تفـاوتهـای تـدریس در فضـای مجـازی و ضـوری رو در

نالردنـد.

تدریس در فضای مجازی سازکارو و برنامهریزی خـاص خـودش رو میخـواد .مـا م لـم بایـد ایـا
تفاوت رو در

کنم و بدونم که ضور با کیفیت دان آموز در کـتس مجـازی بسـتگی بـه ایـا

دارد که ما بتونم از روشهای مناسب با کتس مجازی استفاده کـنم .سـخنرانی صـرک بـرای ایـا
کتسها مناسب نیست ا بته شاید مشالل اصلی مـا اینـه کـه آمـوزش مناسـبی ندیـدیم ».مشـارکت
کننده شماره 01
 -0عدم ت امل و هم فالری بیا م لمان
عدم ت امل در زمینه تدریس و درس از مشالتتی بود که م لمان به آن اشاره داشتند .ت ـدادی از
م لمان اضر در ایا پووه  ،همفالری و کمک رـرفتا از همالـاران را داشـتند و ـال کـه ایـا
امالان از آنها سلب شده بود و آن را به عنوان یک مـانع در برابـر بهبـود آمـوزش خـود مـیدیدنـد.
وجود همالارانی یاری دهنده یا آنچه مختصصان آموزشی از آن به عنوان مشاوره همتا یاد میکننـد
همواره برای م لمان در جهت رفع نقایص آموزش از اهمیت برخوردار است.
« در سالهای قبل که کتسها ضوری بـود در مدرسـهای کـه مـا تـدریس مـیکـنم در بسـیاری
از مشالتتی که پی

میآمـد مـیتونسـتیم روی همفالـری و کمـک همالـارن سـاب کنـیم کـه

متاسفانه مجازی شدن کتسها ایا جو خوب رو از ما ررفتـه ،م لمـا ازهـم دور شـده ،هـی رونـه
همفالری و کمالی از ورک همالاران و مدرسه صورت نمـیریـره .شـاید میشـه رفـت م لمـا تنهـا
هستند و در یک فضای خت درس میدهند .ادامه ایا وض یت مشالتت زیـادی پـی

میـاره کـاش

همالارا ن به هم کمک کنند تا در کنار هم و به کمک هم از ایا شـرایط عبـور کنـیم ».مشـارکت
کننده شماره 01
 -1استرس م لمان
استرس و اضهرابی کـه م لمـان در تـدریس مجـازی دارنـد از نالـاتی بـود کـه ب ضـی از مصـا به
شوندهها به آن اشاره داشتند
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« ما همیشه دغدغه ایا رو دارم که خدایی نالرده رفی یا فیلمی از ما پخـ

نشـه کـه تبـدیل بـه

آبروریزی و بدنامی ما بشه .نمیدونم فضای مجازی رو دنبال میکنید یا نه اما شبالههـای اجتمـاعی
پر شده از فیلم و ویسهایی با موضوع راک و سوتی م لمان .واق ا تی فالر کردن به ایا که یـک
روزی فیلمی یا ویسی از ما پخ

بشه برام زجر آوره وهمـیا موضـوع هـم روی کیفیـت تـدریس

ما بسیار تأثیر رذاشته چون فقط از فیلمهای بقیه همالاران استفاده میکنم و بـه نـدرت پـی

میـاد

ویسی برای دان آموزان بفرستم اره هم بفرستم نه در رروه بلاله به فضای شخصـی دانـ آمـوزان
ارسال میکنم و هم

نگرانم که رک نامربووی زده باشم .ایا موضع و ایا نگرانـی باعـث شـده

تی دان آموزان از نحوه تدریس ما راضی نباشند ا بته خودمم رضایت نـدارم و ـی خـب آبـروم
مهمتره » .مشارکت کننده شماره 01
ج) مشكالت محتوا

دسته سوم از مشالتت شناسایی شده از ن ر م لمان ،مرتبط با محتوای کتابها بـود .بـا توجـه بـه
فضای جدید آموزشی قه ا کتابهای قدیمی که برای تدریس ضوری تا یف شدهاند کارآمـدی
الزم را نخواهد داشت .دیگر مشالل شناسایی شده در ایا بخ  ،آن بود کـه م لمـان م تقـد بودنـد
محتوای استاندارد زیادی در دسترس ندارنـد و مجبـور هسـتند خودشـان هـر روزه بـه تو یـد محتـوا
بپردازنـد کـه امـری اســت وقـت ریـر و واقــت فرسـا .وجـود منـابع و کتــابهـای کارآمـد درســی
از ملزومات یک آموزش اثربخ

میباشد.

 -0ناهماهنگی بیا کتابهای قدیمی و فضای آموزشی جدید
« با ایناله فضای آموزش عوض شده و کتسها به وریق مجازی بررزار میشه امـا متاسـفانه هـی
تغییری در کتابها داده نشده ،مگه میشه کتابهایی که برای کتس ضوری تـدویا شـده همـون
رو بدون تغییر بیایی توفضای مجازی تدریس کنی؟ مثت شما به کتاب علوم نگاه کا ،بخ
از قسمتهای کتاب باید تو کتس ضوری تدریس بشه ،بخـ

زیادی

زیـادی از کتـاب رو کاوشـگری

و ف ا یت شامل میشه که تدریس و آموزش ایا مبا ث اصت در برنامه شاد آنهـور کـه بایـد وشـاید
ممالا نیست .هرچقدر به دان آموز بگم فتن کاوشگری روتوخونه انجام بده و فیلم ازش بفرست
بازم تأثیر کتسهای ضوری رو نداره یا در کتاب مها ات اجتماعی بخ

زیادی از ف ا یتهای

کتاب مربو به مواردی مانند با هم رفتگو کنید و باهم همفالری کنید هست

که امالـان تـدریس
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بهینه ایا مبا ث در فضای شاد مهیا نیست .بهتـر بـود تغییراتـی در کتـابهـا ایجـاد مـیکردنـد کـه
مناسب ایا فضا بشه » مشارکت کننده شماره 00
 -0سختیهای تو ید محتوا
« هر روز سه یا چهار ساعت برای تو ید محتـوا و تو یـد فـیلمهـای آموزشـی وقـت میـذارم .زمـان
تدریس در برنامه شاد هم که سه چهار ساعت وول میکشه زمان رسیدری به تالـا یف هـم بـه ایـا
اوقات اضافه کا ببیا چه انرژی و وقتی از ما ررفته میشه .وقتی کـه کتسـا ضـوری بـود کـار مـا
خیلی را تتر بود االن عمت به م لم  00ساعته تبـدیل شـدیم .دانـ آمـوزان و او یـا انت ـار دارنـد
در هر زمان و هر مالانی جوابگوی اونها باشیم ».مشارکت کننده شماره 01
د) مشكالت تجهيزات

اصلیتریا مشالل و چا

در تدریس مجازی از ن ر م لمـان ،نبـود امالانـات و تجهیـزات مناسـب

میباشد .تقریبا میشود رفت همهی م لمان شرکت کننده در ایا پووه

در کتسهـای خـود بـا

ایا م ضل روبرو بودند.
-0نبود اینترنت با سرعت مناسب و مشالتت زیرساختی شاد
« خب در واقع با توجه به شرایط پی

آمده ،تقریبا همه ف ا یتهای آموزشی در شـباله شـاد اتفـاق

میافته و برنامه شاد ایا روزا جایگزیا کتس ضوری شده .مشالل اصلی کـه مـا در ایـا برنامـه
دیدم قه یهای مالرر و عدم بهروزرسانی کارآمد ایا برنامه است .تدریس آنتیا به سختی انجـام
میشه وراهی دان آموزان و خود ما هم در ارسال ویس مشالل داریم .خیلی از مواقع پـی
که چند ساعت برای تو ید یه فیلم وقت رذاشتم اما چون جم

اومـده

یک مقدار زیاد بوده باررـذاری

نشده یا باررذاری شده ودان آموز نتونسته دانلود کنه .فـیلمهـای بـا جـم بـاال و کیفیـت مناسـب
امالان باررذاری در شاد رو ندارن .در بسیاری از ساعت روز برنامه یا قه ه یا کند یـا هنـگ میالنـه
ایا مشالتت آزار دهنده شده» مشارکت کننده شماره 7
 -0دسترسی نداشتا همگان به برنامه شاد
« خیلی از بچهها به روشی دسترسی ندارنـد .در کـتس خـودم ـدودا شـ

دانـ آمـوز همچـیا

مشاللی دارند که دوتا از اونها جزو دان آموزان بسیار با است داد کتس هستند .با توجه بـه اینالـه
در پایهی قبلی هم خودم م لمشون بودم شناخت کافی از ایا بچهها دارم و میدونم چقدر بـه درس
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عتقه مندند اما نبود امالانات مناسب داره آیندهی ایا وفل م صومها رو نابود میالنه کاش آمـوزش
و پرورش کاری برای اینا انجام بده» مشارکت کننده شماره 05
و) مشكالت سازماني

بخشی از مشالتت م لمان در تدریس مجازی ،مربو به مسائلی بود که از ورک سـازمان آمـوزش
و پرورش به آنها تحمیل شده بود .م لمان اعتقاد داشتند که نـه تنهـا کمـک مناسـبی بـرای سـازرار
شدن با ایا شرایط جدید بـه آنهـا نمـیشـود بلالـه برنامـههـای نامناسـب سـازمان و قـوانیا عجیـب
و ناکارآمد ،مشالتت عدیدهای برای آنها به ارمغان آورده است.
 -0دورههای ضما خدمت ناکارآمد
« همالار ما با  08سال سابقه تدریس تا به ال روشی هوشمند هم نداشته ،اال به ایـا آدم مـیگا
بیا و به صورت مجازی تدریس انجام بده ،خب م لومـه بنـده خـدا دچـار مشـالل مـیشـه آنهـم در
شرایهی که مهلقا تأکید می کنم مهلقـا هـی رونـه مـایتی از وـرک اداره آمـوزش و پـرورش در
جهت بررذاری دورههایی برای آموزش م لمان صـورت نگرفتـه .ایـا مشـالل فقـط در م لمـان بـا
سابقه نیست م لمان جوانتر هم با چنیا مسائلی روبرو هستند » .مشارکت کننده شماره 01
 -0ن ارت شدید
ازجمله مسائلی که ب ضی از م لمان مهرح کردند زیر ذره بیا بودن و ن ارت شدیدی بود کـه بـر
آنها اعمال میشود ا بته که وجود افرادی با عنوان نـاظر و راهنمـا از ملزومـات موفقیـت هـر سیسـتم
آموزشی میباشد اما آنچه از صحبتهای م لمان برداشت شـد آن بـود کـه آنهـا بـا بـازرس وـرک
هستند نه ناظر و راهنما.
« در رروه کتسی ما در برنامه شاد ،مدیر ،م اونان مدرسه ،سررروه و ناظر آموزشی عضو هسـتا.
ایرادات بسیاری به کار ما میگیرند و هرکدوم از زعم خودشون راهنمـاییهـا و توصـیههـایی بـرای
بهتر شدن کارم ارائه میدن و انت ـار هـم دارنـد مـو بـه مـو اوامـر الیمانـهی اونهـا رو اجـرا کنـیم
و نمیدونم ایا همه مت غتی رو کجای د م بذارم .مدیر یا م اونی که پست و جایگاه

رو صـرفا

مدیون سوابق شغلی و سنواتشه نه توانایی علمـی و اجرایـی و تـا بـه ـال هـم تجربـهی تـدریس در
فضای مجازی رو نداشته بدون آراهی از مشالتت و ظرافتهای کار در ایا فضـا تنهـا کـاری کـه
انجام میدن ایراد ررفتنه بدون ایناله بخوان م لم رو در

کننـد .شـاید د ـیل

اینـه کـه دیوارهـای

مدرسه برداشـته شـده و تـدریس مـا م لمـان در م ـرض دیـد همگـان قـرار داره و بن ـرم آمـوزش
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و پرورش و مدیر و کادر اداری مدرسه نگران اینا که نالنه عملی از ما سر بزنه که باعث شه وجهـه
اونا خراب بشه و ی بن ر ما بهتر بود که به ما م لما اعتماد میشد ».مشارکت کننده شماره 8
ف) مشكالت ارزشيابي

از قسمتهـای مهـم در زمینـه آمـوزش و تـدریس ،ارزشـیابی کـردن فراریـران و دادن بـازخوردن
مناسب و به موقع به آنها است .با استفاده از ارزشیابی است که م لم میتواند پی ببـرد بـه چـه میـزان
در امر آموزش موفق بوده است و دان آموزان هم با بازخوردهایی که از م لـم دریافـت مـیکننـد
به موفقیتها و مشالتت در یادریری خود آراه میشوند .مجازی شدن کتسها م لمان را در ایـا
زمینه با چا

هایی رو به رو کرده است.

 -0نبودن ن ارت دقیق و بروز پدیدهی تقلب
« در ب ضی از مواقع که میخوام دانستههای دان آموزان را ارزیابی کنم با مشالتت فراوانـی روبـرو
میشم .اصلی تریا م ضل اینه که مهمئا نیستم که کسی که داره مورد ارزشیابی قرار میریره خـود
دان آموز هست

یا نه؟ در بسیاری از مواقع هم در کتس خودم و هم در کـتس همالـاران دیـده

شده که پدر یا مادر یا کسی دیگه به جای دان آموز امتحان دادن .ارـه هـم بخـوام دانـ آمـوز را
به صورت برخط و آنتیا ارزشیابی کنم با توجه به کندی برنامه شاد همچنـیا کـاری امالـان پـذیر
نیست.یک بار از دان آموزان خواستم تا ش ری را فظ کنند و ب د از اون خودشون فـیلم بگیرنـد
و برام ارسال کنند .متاسفانه ت داد زیادی از بچهها ش ر را روخوانی میکردند و نالتـهی عجیـب تـر
همالاری وا دیا با اونها بود .در چنیا شرایهی نمیشه یادریری واق ی دان آموزان را ارزیابی کـرد
و در نهایت ارزشیابی دان آموزان هم واق ی نخواهد بود ».مشارکت کننده شماره 08
 -0عدم وجود بازخورد مناسب و چهره به چهره
« یالی از مهمتریا مسائلی که در تدریس مجازی وجود دارد عدم رابههی چهره به چهره و مسـتقیم
با دان

آموازن است که قبت در کتس ضوری وجود داشت .م لم در کتس ضوری از وریـق

کتم ،زبان بدن ،االت چهره و بازخوردهایی که به دان آموزان میداد اونا رو در جهت رسـیدن
به اهداک درسی راهنمایی میکرد اما االن و با مجازی شدن کتسا ،م لمان و دان آمـوزان فضـای
ارتبا مستقیم رو از دست دادن و هنوز نتونستیم ایا خت رو به را تی پر کنیم ».مشـارکت کننـده
شماره 08
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بحث و نتیجه گیری

با توجه به ایناله در ال اضر ،تمامی ف ا یتهای آموزشی کشور خصوصا در مقهع ابتـدایی در
بستر آموزش مجازی برنامه شاد صورت میریرد پـووه

اضـر بـا هـدک بازنمـایی مشـالتت

آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامـه شـاد در دوره پانـدمی کرونـا صـورت ررفتـه اسـت.
از دیدراه م لمان شرکتکننده در مها ه ،آنچه به عنـوان چـا

و مشـالتت ،شناسـایی و مهـرح

شد در  6مضمون اصلی مشالتت دان آموزان و وا دیا -مشالتت م لمان – مشالتت محتـوا –
مشــالتت تجهیــزات -مشــالتت ســازمانی -مشــالتت ارزشــیابی و  00زیرمضــمون انگیــزه کــم
دان آموزان  -وابستگی دانـ آمـوزان بـه فضـای مجـازی -عـدم همالـاری وا ـدیا -روشهـای
تدریس ناکارآمد -عدم اینترنت با سرعت مناسب و مشالتت زیـر سـاختی شـاد  -عـدم دسترسـی
همگان به برنامه شاد -عدم تجانس بیا محتوای کتاب و فضای آموزشی جدید -سختیهـای تو یـد
محتوا -نبود اینترنت با سرعت مناسب و مشالتت زیر ساختی شاد  -عدم دسترسی همگان به برنامه
شاد -نبود برنامههای ضما خدمت کارآمد  -ن ارت شدید  -نبودن ن ارت دقیـق و بـروز پدیـدهی
تقلب  -عدم وجود بازخورد مناسب و چهره به چهره وبقه بندی شد.
او یا چا

و مشالل مهرح شده در ایا مها ه ،مشالتت مربو به دان آموزان و وا دیا

بود .مشالتت دان آموزان و وا دیا با زیرمضمونهای بیانگیزری و بیعتقگی دان آموزان،
وابستگی دان آموزان به فضای مجازی و عدم همالاری وا دیا بود .در توافق با ایا یافته ،عباسی
و همالاران  Abbasi et al., 2020در مها هی خود با عنوان چا
بیان داشتندکه از جمله چا

ها و فرصتهای برنامه شاد،

های م لمان در برنامه شاد بیانگیزری دان آموزان و وابستگی آنها

به اینترنت است .محمدی و همالاران  Mohammadi et al., 2020نیز در مها هی خود عنوان
کرده بودندکه یالی از چا

های آموزش مجازی در دوره کرونا ،عدم همالاری مناسب وا دیا

و بیانگیزری دان آموزان میباشد .همچنیا در مها هی فائوزی و همالاران
 2020نیز به ایا م ضل اشاره شده بود .در تبییا ایا بخ

Fauzi et al.,

از نتایج پووه  ،میتوان رفت

دان آموزانی که دارای انگیزه هستند میتوانند بر موق یت اثر بگذارند و پیشرفت تحصیلی بیشتری
داشته باشند و دان آموزان بدون انگیزه ،زمینه شالست خود را در امر تحصیل فراهم میکنند
 . Rezaei, 2015وابستگی دان آموزان به فضای مجازی نیز در سالهای اخیر یالی
از چا

های اصلی وا دیا و مدارس بوده است  Masoud Nia, 2019که ایا امر در ال
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اضر با توجه به مجازی شدن کتسها و استفادهی بیشتر دان آموزان از اینترنت به مشاللی
فراریرتر تبدیل شده است .عدم همالاری وا دیا ،از موضوعات مورد اشاره در پووه
بود .در ایا راستا ،نتایج پووه ها نشان داده ،در شرایهی میتوان از چا

اضر

آموزش مجازی

به ستمت عبور کرد که همه ذینف ان در آموزش از جمله وا دیا در امرتدریس دان آموزان
همالاری و مساعدت داشته باشند  . Rasmitadila, 2020دومیا دسته از مشالتت و چا

های

شناسایی شده آموزش در فضای مجازی ،مربو به مشالتتی بود که خود م لمان موجب آن
بودند .او یا زیرمضمون ایا بخ  ،روشهای تدریس کلیشهای بود .قه اً یالی از عوامل موفقیت
در امر آموزش ،انتخاب روش تدریس مناسب با موق یت ،از سوی یاددهنده میباشد .دیگر
زیرمضمون ایا بخ  ،عدم همالاری بیا م لمان بود که یافتههای پووهشی ،نشان دادهاند که
م لمان زمانی که با هم همالاری دارند در امر آموزش و تدریس نیز موفقتر هستند

Safari,

 . 2019در ایا مها ه ،م لمان م تقد بودند که مجازی شدن کتسها آنها را ازکمک و مایت
همالارانشان محروم کرده است .استرس م لمان یالی دیگری از زیر مضمونهایی است که بر
عملالرد آنها تأثیر منفی رذاشته و م لمان را در آموزش مجازی با چا

های فراوانی روبرو کرده

است .به وور کلی ،م لمی شغلی پراسترسی میباشد که شرایط تدریس در فضای مجازی ایا
استرس را بیشتر کرده است .محمدی و همالاران  Mohammadi, 2020نیز در پووه

خود

مواردی مانند خستگی و عدم تسلط م لمان به روشهای جدید آموزش و ذک ارتباوات و
ت امتت را از مشالتت آموزش مجازی در دوره پاندمی کرونا عنوان کرده بودند .سومیا مشالل
و چا

شناسایی شده مشالتت ،مربو به محتوا بود که او یا زیرمضمون ایا بخ

بیا محتوای کتاب و نیازهای آموزشی جدید میباشد .فروغی و همالاران
 2008در پووه
در پووه

عدم تجانس

Foroughi Abri,

خود از اهمیت مهابقت دورههای آموزشی با نیازهای فراریران یاد کردهاند که

اضر در محیط پووه

تحقق نیافته و زمینه ساز مشالتت در آینده خواهد شد.

ساکس و پلالورت  Saks. & Belcourt, 2006در پووه

خود بر اهمیت ف ا یتهای قبل از

آموزش تأکید کردهاندکه از جمله ف ا یتهای قبل از آموزش ،نیازسنجی در زمینهی محتوا است.
دیگر زیر مضمون ایا بخ

دشواری تهیه هر روز محتوای آموزشی برای م لمان بود؛ امری که به

شدت م لمان را خسته کرده و به نحوی زمینه ساز فرسودری شغلی در آنها شده است زیرا جم
زیاد کار از دالیل اصلی فرسودری شغلی در م لمان میباشد . Javadi, 2018
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چهارمیا مشالل شناسایی شده از ن رم لمان ،مشالتت مربو به تجهیزات و امالانات میباشـد کـه
دارای دو زیرمضمون نبودن اینترنت با سرعت مناسب و مشالتت زیرساختی شاد و عـدم دسترسـی
همهی دان آموزان به برنامه شاد بود .مشالل امالانات و تجهیزات ،جزو چا
م لمان اضر در ایا پووه

هایی بود که تمـامی

به آن اشاره داشتهاند و به ن ـر مـیرسـد مشـاللی فراریـر و همگـانی

است .در میان پووه های انجـام شـده در مـورد چـا

هـای تـدریس مجـازی در دورهی کرونـا

عباسی و همالاران  Abbasi, 2020سررزی و همالاران  Sargazi, 2020فـائوزی و همالـاران
 Fauzi, 2020محمدی و همالاران  Mohammadi, 2020کمبـود تجهیـزات و امالانـات را از
چا

های جدی در تدریس مجازی عنوان کردهاند .یالی از عوامل مهم در کیفیت آموزش وجود

امالانات آموزشی مناسب با موق یت میباشد .پنجمیا مشالل شناسایی شده از ن ر م لمان مربو به
مشالتت سازمانی بود که دارای دو زیرمضمون نبودن دورههای ضما خـدمت کارآمـد و ن ـارت
شدید میباشد .م لمان م تقد بودند که سازمان آموزش پـرورش درجهـت دانـ
کردن دان

افزایـی و بـه روز

و مهارت م لمان ،تتش چندانی نمیکند و دورههـای بررـزار شـده بـرای م لمـان بـر

روی کار آنها تأثیررذاری چندان مثبتی ندارد .مها ات نیز نشان داده ،سازمانهای آموزشـی بـرای
عقب نماندن از تغییراتی که در جام ه رخ میدهد باید اوتعات و دان

کارکناشان را بـه صـورت

مداوم از وریق دورههای ضما خـدمت کارآمـد بـه روز نماینـد  . Raufi et al., 2005همچنـیا
م لمان با اشاره به ن ارت شدیدی که در برنامه شاد بر کار آنها میشـود از ایـا جـم از ن ـارت و
دخا ت آن هم از جانب افراد زیاد و راها غیر متخصص ابراز نـارا تی کـردهانـد وآن را بـه عنـوان
یک چا

اساسی برای خود تلقی می نماینـد .در قیقـت آنهـا اعتقـاد دارنـد کـه ن ـارتی کـه در

فضای مجازی برکار آنها میشود همان ن ارت با رویالرد بازرسی میباشد که در دهههـای رذشـته
منسوخ شده است و ن ارت با هدک راهنمایی و پیشرفت م لمان انجـام نمـیریـرد .از ویورـیهـای
ایا نوع ن ارت ،ایا است که از وریق افراد غیر رفهای و صرفا جهت تفتی

کـار م لـم و نقـد او

انجـام مـیریـرد  . Niknami, 1998ششـمیا مشـالل شناسـایی شـده توسـط م لمـان ،مشـالتت
ارزشیابی میباشد که دارای دو زیر مضمون نبودن ن ارت دقیق و بروز پدیدهی تقلب و عدم وجود
بازخورد مناسب و چهره به چهره میباشد .ارزشیابی دقیق ،وسیلهی اساسـی انـدازه ریـری موفقیـت
است عتوه برایا ارزشیابی همواره نیروی پی
ورفی دیگر باز خورد که نق

برنده بهبود آموزشی است  . Behrangi, 2002از

مهمی در پیشبرد و ارتقای سهح کیفی و کمـی دانـ آمـوزان دارد
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اصــل ارزشــیابی درســت مــیباشــد .بــاز خــورد ،لقــه اتصــا ی بــیا ســنج

و یــادریری اســت

 . Khoshkhalq, 2007م لمان مشارکت کننده در ایا پووه  ،اعتقاد داشتند که به علـت اینالـه
توانایی ن ارت دقیق بر عملالرد دان آموزان را ندارند ذا نمیتوانند آنهـا را بـه درسـتی ارزشـیابی
کنند و همچنیا آنها م تقد بودند که تقلب نیز به پدیدهی شایع در فضای مجازی تبدیل شده اسـت
و چون نمی توانند ارزشیابی درستی از دان آموزان انجام دهند ذا نمیتوانند بازخورد کاربردی نیـز
به آنها ارائه دهند .دیگر د یل آنها برای مشـالل در دادن بازخوردهـای مناسـب بـه مشـالتت خـود
برنامه شاد باز میرردد .در مها اتی کـه در مـورد چـا

هـای تـدریس در فضـای مجـازی انجـام

ررفته به مشالتت ارزشیابی و بازخورد نیز اشاره شده است .عباسی و همالاران ، Abbasi, 2020
یالی از چا

های های تدریس در شباله شاد را مشالتت ارزشیابی و بازخورد میدانند .محمـدی

و همالــاران  Mohammadi, 2020نیــز عــدم مشــاهده عینــی انجــام ف ا یــتهــا و تالــا یف
دان آموزان توسط م لمان را از مشالتت آموزش در فضای مجازی دانسته بودند.
با توجه به نتایج پووه

اضر و مشالتتی که براساس مصا به با م لمـان در مـورد آمـوزش در

فضای مجازی و به وور ویوه آموزش در برنامه شاد ،شناسایی رردید پیشـنهاداتی در ایـا راسـتا بـه
مدیران و مسئوالن امر و همچنیا م لمان ارائه میرردد .اررچه با توجه به رسـتردری امـر آمـوزش
و همچنیا چند ب دی بودن مشالتت شناسایی شده ،وزارت آموزش و پرورش و م لمان به تنهـایی
نمیتوانند تمامی ایا موارد را ل و فصـل نماینـد امـا بـه نوبـهی خـود مـیتواننـد در کـاه

ایـا

مشالتت مؤثر عمل کنند .ایا توصیهها و پیشنهادات عبارتند از:
* بررزاری دورههای آموزشی و توجیهی برای وا دیا؛
* بررزاری دورههای با کیفیت و کارآمد برای دان
* ن ارت دقیق و اصو ی بر کار م لمان و افزای

افزایی م لمان؛
یههی عمل و اختیارات آنها؛

* تتش برای فراهم کـردن تجهیـزات و امالانـات مناسـب بـرای دانـ آمـوزان کـم برخـوردار بـا
همراهی سایر اررانها؛
* تتش در جهت اصتح و مناسبسازی محتوای کتابها؛
* رفع مشالتت برنامه شاد؛
همچنیا م لمان نیز به سهم خود میتوانند در جهت رفع ایا چا
انجام دهند.

هـا و مشـالتت کارهـای مثبتـی
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* در ن ر ررفتا تمهیداتی برای افزای

انگیزه دان آموزان و عتقهمند کردن آنها به کـتسهـای

مجازی؛
* برقراری ارتبا مثبت و سازنده با وا دیا؛
* تتش برای سازراری با فضای آموزشی جدید؛
در ایا پووه  ،تجارب م لمان ابتدایی از مشالتت آمـوزش مجـازی بـا اسـتفاده از برنامـه شـاد
مورد بررسی قرار ررفت .در پووه های آینده میتوان تجـارب م لمـان مقـاوع بـاالتر را بررسـی
کرد .همچنیا میتوان فرصتهایی را که برنامه شاد ،برای آمـوزش ایجـاد نمـوده اسـت و راههـای
اعتتی آموزش در فضای مجازی از ن ر م لمان را مورد کنالاش قرار داد.
از جمله محدودیت های پووه

اضر ،بـا توجـه بـه ت هیلـی مـدارس در بحـران پانـدمی کرونـا،

هماهنگی با م لمان جهت انجام مصا به ،فرآیندی ووالنی و وقتریـر بـود .فرآینـد جلـب اعتمـاد
م لمان با توجه به ایناله ایا پووه

در مورد چا

هـای آمـوزش مجـازی بـود کمـی دشـوار بـود

و م لمان به سختی مشالتت خـود را مهـرح مـیکردنـد .همچنـیا پـووه هـای کیفـی نسـبت بـه
پووه های کمی از قدرت ت میم پذیری کمتری برخوردارند که خود یک محدودیت به سـاب
میآید.

311/... بازنمایی مشکالت آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد
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