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Abstract 
One of the functionalities in the student education network (Shad) is the existence of a section 
called formal content, in which all educational content for teachers and students is available 
in all subjects and at all levels of education. In this regard, the present study has evaluated 
the formal content section of the elementary school in Shad Network, from the perspective 
of elementary school teachers. The research method was qualitative phenomenology (lived 
experience). The study population was all primary school teachers in Mirjaveh city in the 
academic year 1399-1400 including 120 teachers and the sample size included 40 teachers 
who were purposefully selected for interview. After observing the principle of diversity and 
reaching theoretical saturation, finally, the interview of 34 teachers participating in the 
interview was recorded. The data collection tool was the use of semi-structured in-depth 
interviews. The qualitative data analysis tool from the interview was the use of coding 
process. By performing all three coding steps on the interview receipts, the most important 
advantages and limitations of the official content of Shad Network were identified from the 
perspective of elementary school teachers. As a result of data analysis, seven categories for 
the benefits of Shad network content include: content appropriate to the age and needs of 
learners, availability and persistence, attractive and effective, provided by experienced and 
top teachers in the country, quality content, providing the same content training at the national 
level, motivating and increasing the confidence of learners was achieved. There are also 
seven categories for the limitations of Shad network content, including: the high level of 
some content and its ambiguity, lack of attention to detail in the content, lack of two-way 
interaction, reduction or lack of focus of learners, lack of attention to individual differences, 
slow download speed and lack of content The existence of useful content in the lives of 
learners was obtained. 
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 ارزیابی محتواهای رسمی موجود در شبکة شاد 

 از دیدگاه معلمان دورة ابتدایی

 2اهلل اللهی، ذبیح1مجید کهرازهی

 ایران    زاهدان، نگیان،فره دانشگاه تربیتی، علوم کارشناسی دانشجوی .1
 فرهنگیان، زاهدان، ایران   گروه علوم تربیتی، دانشگاه . مدرس،2

 (01/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 16/12/1399)تاریخ دریافت: 

  دهیچک

 و معلمان ی آموزشی ویژةمحتواهارسمی است که ی محتواهاآموزان )شاد(، های کاربردی در شبکة  آموزشی دانشیتقابلیکی از 
شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی بخش محتواهای رسمی تحصیلی را شامل میآموزان برای تمامی دروس و مقاطع دانش

زیسته( بود. دورة ابتدایی موجود در شبکة شاد، از دیدگاه معلمان ابتدایی پرداخته است. روش پژوهش، کیفی و از نوع پدیدارشناسی )تجربة 
معلم  40معلم، و نمونه شامل  120شامل  1399-1400تحصیلی تمامی معلمان دورة ابتدایی شهرستان میرجاوه در سال  آماری،جامعة 

 کننده،شرکت معلم 34نظری، در نهایت، از مصاحبة  اشباع به رسیدن و تنوعصورت هدفمند انتخاب شدند. بعد از رعایت اصل بودند که به
 استفاده از مصاحبه حاصل کیفیهایداده تحلیل ابزار. بود ساختاریافتهنیمه عمیق مصاحبة هاداده آوریجمع گرفت. ابزار صورت برداریفیش

های محدودیت و محاسن مهمترین از مصاحبه، حاصل هایبرداریفیش روی بر کدگذاری مرحله سه انجام با که بود کدگذاری فرایند از
ها، هفت مقوله برای محاسن محتواهای دادهدر نتیجة تحلیل  .مشخص شد دورة ابتدایی معلمان دیدگاه از شبکة شاد رسمی محتواهای

 مجرب معلمان توسط مؤثربودن، ارائه و ماندگاری، جذاب و بودندسترس فراگیران، در نیاز و سن با محتوا بودنشبکة شاد، شامل متناسب
فراگیران  در نفس اعتماد به افزایش و انگیزه کشور، ایجاد سطح در یکسانی محتواها آموزش محتوا، ارائة بودن کشوری، باکیفیتنمونة  و

 در جزییات به توجهیمحتواها، بی برخی باالی شاد، شامل سطحهای محتواهای شبکة یتمحدوددست آمد. همچنین هفت مقوله برای به
 کاربردی محتواهای محتواها و نبود دانلود سرعت فردی، کندی یهاتفاوت به توجهیفراگیران، بی تمرکز دوطرفه، عدم تعامل محتواها، نبود

 فراگیران به دست آمدند. زندگی در

 ی رسمی. محتواهاارزیابی محتوا، برنامة درسی، شبکة شاد، : واژگان کلیدی
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 مقدمه

بشر در  ةهای روزمریتفعالمنجر به تغییر و تحوالت بسیاری در  19-گیری ویروس کووید همه

های اجتماعی، از جمله ینهزم ةیباً در همتقریافته د. بحران ناشی از این ویروس جهششجهان سراسر 

های درس در سراسر جهان جا گذاشت. این بیماری باعث تعطیلی کالس ی براگسترده آثارآموزش 

های خود را هر جا که ممکن است، یهروبه طور ناگهانی باعث شد تحصیل چهره به چهره شد و 

تاکنون کشورها بنابراین، از آنجا که بسیاری از  .(2020و همکاران،  1براکوسو-کند )والورد اصالح

، دانش محدودی دربارة اندنکردهچنین بحران اجتماعی را که منجر به تعطیلی مدارس شود، تجربه 

ود ی ناشی از یادگیری الکترونیکی در این زمینه وجهاچالشچگونگی کنارآمدن با وضعیت موجود و 

 رویة تغییر رویداد در آموزش و پرورش، مهمترین (. شاید به نوعی2020، 2داشت )هوبر و هلم

بود و  روش غیرحضوری با عنوان آموزش الکترونیکی به حضوری در مدارس حالت از آموزش

ی مجازی به بهترین روش برای تبادالت هاشبکهالکترونیکی از طریق  توان ادعا کرد که آموزشمی

های ینابرابر 19 کووید بیان کرد( 2020) 3بیتسآموزان تبدیل شد. بین معلمان و دانشآموزش 

هزینه به اینترنت برای آموزش را نشان داده است. موجود در سیستم و نیاز به دسترسی جهانی و کم

آن یند یادگیری الکترونیکی دانست، بلکه علت اصلی اتوان این نابرابری را ناشی از خود فرینماما 

در  ،گردد. با این حالیمهای این روش آموزشی بر یتقابلشدن به بی اعتنایی و دست کم گرفته

 ناپذیر است.شرایط کنونی استفاده از یادگیری الکترونیکی اجتناب

شدن مدارس، وزارت آموزش و پرورش به در ایران نیز بالفاصله بعد از تعطیل ،در همین راستا

د و مهمترین کربستر یادگیری الکترونیکی  کردنو تربیت اقدام به فراهمعنوان متصدی امر تعلیم 

آموزان )شاد( برای آموزش در آموزشی دانش ةشبک به نام 4بستررهاورد آن، تولید و طراحی یک 

مدرسه و  توانندیمان و مدیران با احراز هویت آموزدانش شرایط غیر حضوری بود. معلمان،

حضور در آن، دسترسی همگان به  ةالزمر این شبکه تشکیل دهند. البته ی مجازی خود را دهاکالس

 تا در این فضا به تبادل اطالعات و آموزش بپردازند. استگوشی هوشمند و اینترنت 
                                                           
1. Valverde-Berrocoso 

2. Huber & Helm 

3. Bates 

4. Platform 
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 کالس وارد انآموزدانش یعنی است، واقعی مدرسه ساختار مانند شاد آموزشی ةشبک ساختار

 حضور دهد،یم مدرسه ارائه مدیر که کالسی ةبرنام با قمطاب زمان همان در معلم و شوندیم مجازی

حضور  و مجازی معلمان درس کالس بر نظارت. کندیم دنبال را یادگیری و یاددهی یندافر و دارد

زاده، است )عباسی، حجازی و حکیم مدرسه اداری کادر و مدیر ةعهد بر انآموزدانش و غیاب

1399.) 

ان فراهم آموزدانش مثبت و کاربردی بسیاری برای معلمان وهای یتقابلامکانات و  شبکة شاد

ی رسمی است. محتواها، وجود بخشی به نام شبکة شادهای کاربردی یتقابلکند که یکی از این یم

ها قرار یسسرواول این شبکه در بخش  ةدر صفح شبکة شادی رسمی موجود در محتواهابخش 

آموزشی برای تمامی دروس توسط معلمان مجرب  یمحتواهاگرفته است که در این بخش تمامی 

دوم و حتی  ةدبستانی تا متوسطة مقاطع تحصیلی از پیشدر سراسر کشور با کیفیت خوب در هم

ین ترمهم. اندشدهان دارای نیازهای ویژه و معلمانشان تهیه و بارگذاری آموزدانش یی برایمحتواها

برای هر پایه در هر درس است. بدین صورت  تواهامحاهمیت، سازماندهی و نظم مرتب این ة بانکت

مثال . برای بصورت مجزا، یک کانال مخصوصی دارد هادرس ةای همیهپاکه برای هر کتاب در هر 

ی رسمی هر درس یک محتواهادرس است. در بخش  14کتاب علوم تجربی اول ابتدایی که دارای 

فقط  هاکانالکانال دارد که در این  14ب فقط همین کتا ،کانال خاص به خود دارد که در مجموع

 ی آموزشی مرتبط با همان کتاب و همان فصل موجود است.محتواها

 به و روندیممحتواهای الکترونیکی به شمار  ءجز شبکة شادی رسمی موجود در محتواها

 خشب چند یا یک آموزش آن هدف که شودیم اطالقصداها  و هایلمف متون، تصاویر، از یامجموعه

 تسریع تسهیل، در الکترونیکی یمحتواها (.1397 آزادی، و عباسی، بصیری) است درسی محتوای از

 بهمحتواها  نوع این از استفاده که طوری به. دارند بسزایی یکاربردها انآموزدانش یادگیری تثبیت و

 تدریس اثربخشی سبب موضوع این و شودیم تدریس منجر در مشارکت برای آنان انگیزة افزایش

 ،همچنین و یادگیری-یاددهی یندافر در انآموزدانش درگیرشدن با نیز، طرفی از. شد خواهد

 قابل درسی مفاهیم وتر ساده یادگیری ی،اچندرسانه محتوای کمک به حسی یهاکانال درگیرشدن
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 شودیم بیشترها آن برای کالس جذابیت و شوندینم خسته درس از انآموزدانش و شوندیم ترفهم

 زمان مدت در تواندیم معلم و شد خواهد یادگیری به بخشیدنسرعت سبب موضوع همین که

 (.1397 آزادی، و عباسی، بصیری) بخشد تثبیت و تسریع را خود انآموزدانش یادگیری مناسبی

برانگیز بوده است. ی الکترونیکی همواره برای معلمان چالشمحتواها ةبا این حال، تولید و ارائ

بعدی عدم تسلط و دانش  ةتوان به نداشتن امکانات الزم و در درجیمه نوعی مهمترین علل آن را ب

ی موجود باید هاچالشهای آموزشی اشاره کرد. با توجه به یتکنولوژفناوری و  ةکافی در زمین

ی محتواهاشدن پیش رفته تولید به سمت الکترونیکی هاآموزشپذیرفت که در شرایط کنونی که 

 شود.یمی مجازی الزامی و ضروری تلقی هاآموزشان در آموزدانش لکترونیکی توسط معلمان برایا

ی آموزشی این است که طراحی محتواهای اصلی در طراحی و تدوین هاچالشیکی دیگر از 

یندهای یادگیری انسان سازگار باشد. بسیاری از افرای باشد که با یوهشبه  هادرسمحتوای 

 هادرسی الکترونیکی این است که محتوا و هاآموزشآمیز عتقدند شرط اجرای موفقیتبنظران مصاح

علوم تربیتی و مالحظات  ةالمللی در زمینشناسی، تجارب بینی تربیتی و روانهاپژوهش ةبر پای

تربیتی انجام پذیرد. زیرا، کارایی و اثربخشی یادگیری الکترونیکی، در گرو طراحی آموزشی 

یارهای معو  استانداردهار و یکپارچه سازی محتوای دروس الکترونیکی و مد نظر قراردادن پذیانعطاف

(. از طرفی نیز محتوای 1394ی آموزشی است )زنگنه و همکاران، محتواهاالزم تربیتی در طراحی 

 یراهبردهاخوبی اهداف و های کیفی مناسبی برخوردار باشد تا بتواند بهیژگیوالکترونیکی باید از 

ی تولید و ارزیابی محتوای الکترونیکی، مستلزم توجه راهبردها ،ین کند. بر این اساستأمآموزشی را 

الکترونیکی با درنظرگرفتن پذیر و یکپارچه محتوای طراحی آموزشی انعطاف ةبه مالحظاتی دربار

زبان و ارزیابی آرایی، منابع، ی آموزشی از قبیل: دسترسی، سازماندهی، صفحهاستانداردهاو  هامؤلفه

 (.1393خندقی، چه و امینباشد )کاظمی قرهیم

 مناسب محتوای انتخاب الکترونیکی، محتوای تولید برای الزم یهاساختزیر کردنمهیا از بعد

یند انتخاب محتوا برای آموزش همواره از حساسیت و اهمیت اآید. فریم حساب به بعدی گام

است  هاییاسیت و اهمیت نیز بیشتر به علت ماهیت تصمیمای برخوردار بوده است و این حسیژهو

های یدگاهدنظرات و  کنندةانتخاب محتوای مناسب بیان ،گردد. در حقیقتیممحتوا اتخاذ  ةکه دربار
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آموزان کل کشور مخاطب این دروس تمامی دانش (. از آنجا که1396افراد است )فتحی واجارگاه، 

ت و تنوع فرهنگی هستنند، گروه تولیدکنندگان محتوا به خصوص با تنوعی از استعدادها، امکانا

با دقت تمام در  دبای شبکة شادی رسمی موجود در محتواهاطراحان آموزشی برای تدوین 

سهولت تا فراگیران به کنندتمامی استانداردها، اصول و قواعد الزم، اقدام به تولید محتوا  کردنرعایت

شده برسند. تحقق در کمترین زمان و تالش به اهداف آموزشی تعیین تواهامحبتواند با استفاده از این 

الکترونیکی است )زنگنه ها و اصول یادگیری در تولید محتوای یهنظراین امر منوط به رعایت تمامی 

 (.1394و همکاران، 

 به عنوان بستر مناسب و در عین حال سالم و مفید برای مخاطبان اصلی خود شامل شبکة شاد

این که  شمار و متعددی دارد. اما علیرغمی بیمحتواها، هاخانوادهان، معلمان حتی آموزانشد

است، وجود  ای تدوین شدهیژهوهای یتحساسبا دقت و  شبکة شادی رسمی موجود در محتواها

طلبد تا در صورت وجود اشکاالت، یماین تنوع در مخاطبان، اهمیت ارزیابی پیوسته این محتواها را 

 .شوندریزان درسی و طراحان آموزشی بازطراحی و اصالح سیستمی ر زمان مناسب توسط برنامهد

ی محتواهاخصوص ی الکترونیکی و بههاآموزش ةنظری و تجربی در زمین ةدر مرور پیشین

ها از الکترونیکی تحقیقات متعددی در داخل و حتی خارج کشور صورت گرفته است که اکثر آن

ی تولیدشده در چنین محتواهاخصوص و به هاآموزشت و سازنده این نوع اهمیت و نقش مثب

یر محتوای الکترونیکی و تدریس به روش تأث( در بررسی 1396حکایت دارند. بادله )شرایطی 

کارگاهی در یادگیری و یادداری درس ریاضی، بیان کرد استفاده از محتوای الکترونیکی و این نوع 

( 1397شود. ضرابیان )یمآموزان سطح یادگیری و یادداری دانشروش تدریس، موجب افزایش 

ی ارسانهیر محتوای الکترونیکی طراحی شده مبتنی بر اصول طراحی چندتأثپژوهشی با هدف بررسی 

آموزان پایة ششم ابتدایی در شهر تهران انجام داد. نتایج بر یادگیری دروس ریاضی و علوم دانش

اده از محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی همراه با آموزش تحقیق وی نشان داد که استف

یر مثبت داشته است. تأثآموزان در دو درس علوم و ریاضی سنتی )ترکیبی( در کل بر یادگیری دانش

( در پژوهشی به بررسی رابطة نگرش معلمان در خصوص استفاده از 1398همچنین، هاشمی )

شی با رضایت شغلی معلمان در مدارس متوسطة اول پرداخت محتوای الکترونیکی و فناوری آموز
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که نتایج پژوهش وی نشان داد بین نگرش استفاده از محتوای الکترونیکی و فناوری آموزشی با 

کند یم( در پژوهشی اشاره 1399رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مرادی )

 ی متعدد و متفاوتیتنگناهاآموزان هنوز دارای و یادگیری دانشکارگیری پلتفرم شاد در تدریس که به

و بهبود کیفیت آن مستلزم نگاه متولیان و  زیادی دارد ةاست و تا رسیدن به وضعیت مطلوب، فاصل

است. خادمی و  هاآموزشدوم به این قبیل ة وقت و درجدوری از طرز دید آموزش موقت، پاره

بندی انواع مختلف تعامل و مشارکت در هدف ارزیابی و اولویت( در پژوهش خود با 1400ستاری )

مراتبی با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله هاآنیارهای مرتبط با معمحیط یادگیری الکترونیکی و 

درصد  23محتوا  -آموزدانش درصد، 32با  آموزدانش -معلم یرهایمتغنشان دادند که به ترتیب، سهم 

یر را در سطح یادگیری و رضایت هنر تأثدرصد به ترتیب باالترین ضریب  16با محتوا  -و معلم

 یند یادگیری را دارد.اآموزان و هنرجویان از تعامل و مشارکت در فر

های آموزش یوهش( در تحقیقی با هدف مروری بر ادبیات 2020) 1کاریلو و فلورزهای یافته

ی آموزش در یادگیری الکترونیکی بیشتر معطوف به هایوهشالکترونیکی در دوران کرونا نشان داد 

ی اجتماعی، شناختی و آموزشی است که نیاز به یک دیدگاه جامع دربارة تلفیق فناوری برای هاحوزه

( پژوهشی 2020و همکاران ) 2شود. کونیگپشتیبانی از آموزش و یادگیری در این شرایط احساس می

آموزش آنالین در کشور آلمان در دوران اپیدمی کرونا  با عنوان سازگاری و شایستگی معلمان با

ی فناوری اطالعات و ابزارهاهای آنان نشان داد شایستگی معلمان در آشنایی با انجام دادند. یافته

ی دیجیتال در سازگاری معلمان با آموزش آنالین در این دوران نقش اساسی ابزارهاارتباطات و 

ای موردی به بررسی درک معلمان ابتدایی از همطالع( 2020کاران )و هم 3دارد. همچنین، راسمیتادیل

آموزش آنالین در دوران شیوع ویروس کرونا در کشور اندونزی پرداختند. نتایج تجزیه و تحلیل 

آموزش آنالین در این کشور در گرو آمادگی و  کنندة این موضوع بود که موفقیتمطالعة آنان بیان

درسی ملی، پشتیبانی و همکاری عوامل مهم از جمله  ةوز مطابق با برنامهای ریفناوراستفاده از 

 .استدولت، مدارس، معلمان، والدین و جامعه 

                                                           
1. Carrillo & Flores 

2. Konig 

3. Rasmitadin 
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صورت مستقیم و غیر مستقیم و مد نظر داشتن ه های تجربی و نظری موضوع بیشینهپبا مرور 

شمار بوده انگشت ،اندپرداختهآموزشی شاد تحقیقاتی که به این موضوع  ةچندان زیاد شبکنه ةسابق

یافت نشد. با عنایت به شرایط  ،و پژوهشی که فقط به محتواهای رسمی موجود در این شبکه بپردازد

ان و معلمان آموزدانش جریان دارد و شبکة شادصورت غیر حضوری در ه کنونی که آموزش رسمی ب

ای آموزشی از اهمیت باالیی کنند و از طرفی، کیفیت محتواهیمزمان بسیاری را در این شبکه سپری 

ارزیابی ی گوناگون هاجنبهبرخوردار است، ضروری است تا محتواهای قابل ارائه در این شبکه، از 

 شبکة شادی رسمی موجود در محتواها. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کیفی شوند

ابتدایی بود. با توجه  ةعلمان دوراز دیدگاه م محتواهاهای این نوع یتمحدوددر قالب بیان محاسن و 

 زیر است: سؤالبه هدف تحقیق، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو 

 از دیدگاه معلمان ابتدایی کدامند؟ شبکة شادی رسمی موجود در محتواهاین محاسن ترمهم. 1

از دیدگاه معلمان ابتدایی  شبکة شادی رسمی موجود در محتواهاهای یتمحدودین ترمهم. 2

 دامند؟ک

 پژوهش شناسیروش

. زیسته( و براساس هدف، کاربردی است ةروش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی )تجرب

در  1399 -1400ابتدایی شاغل در سال تحصیلی  ةمعلمان دور ةیکلآماری این پژوهش شامل  ةجامع

 ةمدرسه دور 10در معلم  120بخش مرکزی شهر میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان شامل 

ابتدایی بودند که نیمی از این مدارس دخترانه و نیمی دیگر پسرانه بودند. انتخاب حجم نمونه، مبتنی 

شرکت در مصاحبه  برایمعلم  4گیری هدفمند بود. بدین صورت که از هر مدرسه نمونه ةبر شیو

ین مالک ترمهمدند. مصاحبه ش ةمعلم به عنوان نمونه وارد مرحل 40 ،انتخاب شدند که در مجموع

 ةیید صالحیت شایستگی آنان توسط مدیر هر آموزشگاه به عنوان نمایندتأبرای انتخاب حجم نمونه، 

 در نظر گرفته شد. ابزار شبکة شادآنان در استفاده از  ةخدمت باال، تخصص و تجرب ةمعلمان و سابق

 و ارزیابی در قالب بررسی حبهمصا اصلی هدف. بود یافته ساختارنیمه ةمصاحب ،هاداده گردآوری

 ابتدایی ةدور معلمان دیدگاه از شبکة شاد رسمی یمحتواها هاییتمحدود و محاسن مهمترین یافتن
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تدوین شد. روایی محتوایی  پژوهش موضوع و اهداف کلی چارچوب در نیز مصاحبهسؤاالت  که بود

اساتید دانشگاه فرهنگیان نفر از معلمان مجرب و  10مصاحبه پس از اصالحات، توسط  سؤاالت

 یید نهایی شد.تأ

صورت ه با توجه به شرایط کنونی که دسترسی حضوری به معلمان به منظور شرکت در مصاحبه ب

غیر حضوری از طریق فضای مجازی برگزار شد. مدیران  ةحضوری فراهم نبود، مصاحبه به شیو

ران بودند. پژوهشگران تمام شرایط کنندگان در مصاحبه و پژوهشگمدارس به عنوان رابط بین شرکت

 در چند مرحله تکرار شد. هامصاحبهانجام مصاحبه را تحت کنترل داشتند و در برخی موارد 

ی مصاحبه، اصل تنوع و رسیدن به اشباع نظری در چارچوب نظری هادادهبرای تجزیه و تحلیل 

 انجام که برسد این نتیجه به محقق که زمانی اصل، این طبق د. برشموضوع و اهداف تحقیق رعایت 

 است، قبلی اطالعات تکرار صرفاً و نداده قرار وی اختیار در بیشتری اطالعات بیشتر، یهامصاحبه

(. بر این اساس، در پایان از بین 1998، 1کند )استراوس و کوربینیم متوقف را اطالعات گردآوری

برداری صورت ندگان در مصاحبه، فیشکنشرکت نفر از 34ی هامصاحبهنفر نمونه مذکور، از  40

 گرفته شد.

یند کدگذاری ای کیفی حاصل از مصاحبه استفاده از فرهادادهین ابزار برای تجزیه و تحلیل ترمهم

کدگذاری باز )استخراج  ةیند انجام کدگذاری شامل سه مرحلابود. فر ی استراوس و کوربینامرحلهسه

ی محوری )تعریف مفهوم مناسب برای شواهد گفتاری( و جمالت معنادار از درون متن(، کدگذار

کدگذاری  ةهر سه مرحل دادنبندی مناسب( بود. با انجامدر پایان کدگذاری گزینشی )انتخاب مقوله

شدن مهمترین مشخص برایی کلیدی هامقوله، سرانجام حاصل از مصاحبه هاییبرداربر روی فیش

صورت جداگانه و ه از دیدگان آنان ب بکة شادشی رسمی محتواهاهای یتمحدودمحاسن و 

 د.شبرای تجزیه و تحلیل استخراج  شدهمرتب

 ی پژوهشهایافته

برداری تمامی ی کیفی موجود در فیشهادادهکدگذاری  ةگانهای حاصل از مراحل سهبا توجه به یافته

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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های یتمحدودو توان مهمترین محاسن یمابتدایی،  ةاز دیدگاه معلمان دور هامصاحبهمتون 

 بیان کرد. 1را به شرح جدول  شبکة شادی رسمی موجود در محتواها
  

 ابتدایی ةاز دیدگاه معلمان دور شبکة شادی رسمی محتواهاهای یتمحدودین محاسن و ترمهم. 1جدول 

 ی کلیدیهامقوله عناوین اصلی اصلی ةمؤلف

ی رسمی محتواها

موجود در شبکة 

 شاد

 ی رسمیمحتواهامحاسن 

 شبکة شادموجود در 

 بودن محتوا با سن و نیاز فراگیرانمتناسب

 در دسترس بودن و ماندگاری همیشگی

 بودنمؤثرجذاب و 

 کشوری ةتوسط معلمان مجرب و نمون ةارائ

 باکیفیت بودن محتوا

 ی یکسان در سطح کشورمحتواهاآموزش  ةارائ

 فراگیران در نفش به اعتماد افزایش و انگیزه ایجاد

ی محتواهاهای یتمحدود

 شبکة شادرسمی موجود در 

 بودن آنانو گنگ محتواهاسطح باالی برخی 

 محتواهایات در ئبه جز توجهیبی

 نبود تعامل دوطرفه

 کاهش یا عدم تمرکز فراگیران

 ی فردیهاتفاوتبه  توجهیبی

 محتواهاکندی سرعت دانلود 

 کاربردی در زندگی فراگیرانی محتواها نبود

 اصلی پژوهش پاسخ داد. هایپرسشتوان به یم 1های جدول با توجه به یافته

 کدامند؟ ابتدایی معلمان دیدگاه از شبکة شاد در موجود رسمی یمحتواها محاسن ینترمهم .1

شبکة در  محتواهاکننده در مصاحبه به محاسن بسیاری برای این نوع هر یک از معلمان شرکت

برداری از تمامی موارد در پایان با درنظرداشتن فراوانی هر یک از کردند. بعد از فیشیماشاره  شاد

صورت مختصر ه مشخص شدند که ب شبکة شادی رسمی محتواهاشده مهمترین محاسن هموارد گفت

 به هر یک از این محاسن با بررسی کلیات آنها خواهیم پرداخت.

هر محتوایی قبل از ارائه باید نیازسنجی شود و متناسب با  :از فراگیرانبودن با سن و نیمتناسب
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 شبکة شادی رسمی موجود در محتواهانیاز فراگیران تهیه و تدوین شود. به نظر برخی از معلمان، 

توانند آنان را به اهداف مورد نظر برسانند. دیدگاه یمکه  شدهفراگیران طراحیمتناسب با سن و نیاز 

به  محتواهادر اینگونه » :کننده در مصاحبه نسبت به این مقوله اینگونه بود کهعلمان شرکتیکی از م

العمر و حتی متناسب با نیاز جامعه تدوین شده های فراگیران با هدف پرورش یادگیرنده مادامییتوانا

 .«است

ه و ب شاد شبکةیکی از موارد بسیار تحسین برانگیز در  :همیشگی ماندگاری و بودن دسترس در

صورت منظم و ه ب محتواهای مجازی، در دسترس بودن و ماندگاری همیشگی هاآموزشطور کلی 

دسترسی داشته  هاآموزشسهولت به این توانند بهیم. هر زمان و در هر مکان استشده سازماندهی

کی از دانستند. ییم شبکة شادشوندگان این مورد را جزء محاسن باشند که بسیاری از مصاحبه

برای هر موضوع  انآموزدانش برای محتواهایکی از محاسن این نوع »ها بدین شرح است که: یدگاهد

ان به منظور تکرار و تمرین زیاد آموزدانش و هر درسی امکان دسترسی به دفعات مکرر برای

 «.باشدیم

ن است تا بودن آمؤثرهای هر محتوایی جذاب و یژگیویکی از مهمترین  :بودنمؤثر و جذاب

 شبکة شادی محتواهاد. به زعم اکثر معلمان کنبتواند فراگیران را به سوی خود و آموزش ترغیب 

ضمن مطابقت  شبکة شادی محتواها»گوید: یمیکی از معلمان  ،هستند. در این راستا مؤثرجذاب و 

کنند که سبب یمصورت آهنگین بیان ه خوبی در قالب قصه، شعر و یا بمطالب را به هابچه ةبا سلیق

 «.به آموزش مطالب خواهد شد هابچهجذب 

توسط  شبکة شادی رسمی موجود در محتواها :کشوری نمونة و مجرب معلمان توسط ارائة

یک آموزش و محتوای مفید و با نظارت  ةی تهیاستانداردهابهترین معلمان در سراسر کشور با رعایت 

. اکثر معلمان از این بابت احساس رضایت اندشدهصاحبنظران مرتبط با هر حوزه تهیه و تدوین 

ی محتواهایکی از محاسن »کند که: یمکنندگان مصاحبه در این مورد اشاره دارند. یکی از شرکت

مطالب درسی توسط معلمان برجسته و مستعد کشوری است که همه  ةارائ شبکة شادموجود در 

 «.کننددرستی استفاده به محتواهاتوانند از این نوع یم

جای کمیت است که به تحقق کید بر کیفیت بهأی بارز محتوا تهامؤلفهاز  :محتوا بودن باکیفیت
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رضایت داشتند.  شبکة شادی محتواهادر  مؤلفهخواهد شد. اکثر معلمان از وجود این منجر اهداف 

کیفیت  از شبکة شادی رسمی موجود در محتواها»دیدگاه یکی از این معلمان بدین شرح بود که: 

 «.صورت صوت، تصویر، متن و انیمیشن برخوردارنده ی بارسانهدروس در محیط چندة باالیی در ارائ

سراسری  ةیک شبک شبکة شادبا توجه به اینکه  :کشور سطح در یکسان یمحتواها آموزش ارائة

د که گیرنیمی رسمی موجود در این شبکه نیز در اختیار همگان قرار محتواهادر سطح کشور است 

ی یکسان در سطح کشور ارائه خواهد شد. در حالی که در شرایط حضوری چنین محتواهانوعی به

شبکة یکی از امکانات مفید »کننده در مصاحبه: امکانی وجود نداشت. به باور یکی از معلمان شرکت

 نیاز یباً جامع برای استفاده همگان است کهتقربندی شده و صورت دستهه ب محتواهاارائه  شاد

 «.ان مناطق محروم در رسیدن به عدالت آموزشی را مد نظر داردآموزدانش

ی رسمی از دید محتواهاهای یکی از قابلیت :فراگیران در نفس به اعتماد افزایش و انگیزه ایجاد

معلمان ایجاد انگیزه و افزایش اعتماد به نفس در فراگیران است. دیدگاه یکی از این معلمان در این 

صورت مجازی در قالب فیلم و تصویر سبب ه ب محتواهاو آموزش  هارائ»اینگونه بود که:  خصوص

نیز منجر به افزایش اعتماد  ،ترشدن مفاهیم و انگیزه بیشتر در یادگیری آنان خواهد شد از طرفیینیع

 «.شودیمبه نفس آنان 

 ابتدایی معلمان اهدیدگ از شبکة شاد در موجود رسمی یمحتواها هاییتمحدود ینتر. مهم2

 کدامند؟

خصوص آنکه ه هایی نیز دارد. بیتمحدودیعتاً طبرغم داشتن محاسن، هر محتوایی علی

گذرد. در این راستا، ینمآموزشی زمان زیادی  ةکه از ساخت این شبک شبکة شادی رسمی محتواها

با مد نظر قراردادن  ،نکننده، در پایای معلمان شرکتهامصاحبهبرداری از تمامی متون بعد از فیش

 شبکة شادی رسمی موجود در محتواهاهای یتمحدودشده مهمترین فراوانی هر یک از موارد گفته

 باشند:یماز دیدگاه معلمان ابتدایی مشخص شدند که به شرح زیر 

ی رسمی موجود در محتواهابا عنایت به اینکه  :آنان بودنگنگ ومحتواها  برخی باالی سطح

اما در برخی موارد سطح این نوع  ،شوندیموسط بهترین معلمان سطح کشور تهیه ت شبکة شاد
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شود. دیدگاه یکی یممنجر بسیار باال و گنگ است که به سردرگمی فراگیران و حتی معلمان  محتواها

در برخی موارد محتواهای آموزشی را بیش از حد نیاز، توضیح » از معلمان در این مورد این است که:

 «.مراتب باال و گنگ استبه محتواها. حتی سطح برخی نداداده

صورت کلی، ارائه نیز به محتواهابه نظر اکثر معلمان برخی  :محتواها در جزییات به توجهیبی

کید بر این موضوع بیان أ. یکی از معلمان با تاندنکردهی ااشارهیات آموزش هیچ ئو به جز اندشده

 اندشدهخی مباحث خیلی خالصه و بدون مثال برای فهم بیشتر ارائه آموزش و توضیح بر»کند که: یم

و بایستی به عمق مفاهیم درسی بیشتر پرداخته شود تا بدون حضور فیزیکی معلم خود مفاهیم را 

 «.بیاموزند

به  .اندشدهطرفه ارائه صورت یکبه معموالً شبکة شادی موجود در محتواها :نبود تعامل دوطرفه

خود را  سؤاالتتا فراگیران بتوانند  ،گیردینمتعامل و ارتباطی حین آموزش صورت  این معنا که

شبکة های یتمحدودین ترمهم»بپرسند. نظر یکی از معلمان در این خصوص بدین شرح است که: 

به طوری که امکان  هاستآموزشطرفه بودن ی مجازی نبود تعامل و یکهاآموزشو حتی  شاد

 «.وجود ندارد آموزدانش بین معلم و مؤثرل پرسش و پاسخ و تعام

یکی از عناصر مهم در یادگیری فراگیران، دقت و تمرکز است.  :فراگیران تمرکز عدم یا کاهش

به کاهش یا  کهها و شاگردان در سطح پایینی قرار دارد کنند که تعامل بین آنیماغلب معلمان اشاره 

با توجه به این که امکان »کند که: یمز معلمان اشاره خواهد شد. یکی امنجر عدم تمرکز فراگیران 

وجود ندارد آنان در آموزش تمرکز دقیق بر مطالب  آموزدانش تعامل و پرسش و پاسخ بین معلم و

 «.درسی ندارند و معلمان نیز کنترل کمتری بر آنان دارند

ایی ضروری است. بین توجه به نیاز فراگیران در تولید هر محتو :فردی یهاتفاوت به توجهیبی

بر اساس نیاز و سطح  محتواهاطلبد یمسطوح یادگیری فراگیران نیز با یکدیگر تفاوت وجود دارد که 

ی رسمی موجود محتواهای فردی فراگیران در هاتفاوتآنان تهیه شوند. به زعم اکثر معلمان به اصل 

ی رسمی محتواها»کند که: یمهیچ توجهی نشده است. یکی از این معلمان اشاره  شبکة شاددر 

ان با شرایط خاص در سطح آموزدانش ی فردیهاتفاوتاعم از  هاتفاوتبه  شبکة شادموجود در 

 «.مناطق مختلف کشور هیچ توجهی نکرده است
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 هاکالسی الزم برای تشکیل ابزارهادسترسی به اینترنت یکی از  :محتواها دانلود سرعت کندی

 نیاز باید دانلود شوند که به اینترنت پرسرعت شبکة شادموجود در  یمحتواهااست.  شبکة شاددر 

کننده در مصاحبه معلمان شرکت ةاما هم ،دارد. با این که اینترنت مصرفی در این شبکه رایگان است

گالیه دارند. دیدگاه یکی از معلمان در این خصوص بدین  شبکة شاداز کندی سرعت اینترنت در 

شود. یمیس شاد بسیار ضعیف است که دائم قطع و وصل تأستازه ةشبک اینترنت»شرح است که: 

 «.سازدیمشود و روند آموزش را کند یمبه سختی انجام  هاعکسها و یلمفارسال 

 بودند کننده در مصاحبه معتقدبرخی معلمان شرکت :فراگیران زندگی در کاربردی یمحتواها نبود

شود. یکی ینمزیاد دیده  شبکة شادی رسمی محتواهاران در ی کاربردی در زندگی فراگیمحتواهاکه 

ان در آموزدانش ی کاربردی اجتماعی کهمحتواهاجای »از معلمان در این خصوص معتقد است که: 

، مؤثرمانند؛ کسب اخالق پسندیده، آموزش ارتباط  ،یابندیمارتباط با معلم و مدرسه به آن دست 

 .«ی زندگی و ... خالی استهامهارت

 گیریبحث و نتیجه

 ی آموزشیمحتواهارسمی است که  یمحتواها)شاد(،  انآموزدانش آموزشی ةشبک قوت نقاط از یکی

 گیریبهره با معلمان بهترین توسط این محتواها دروس فراهم کرده است. ةهم و هایهپا تمامی برای

 قابلیت همگانی داشته ی،محتواهای رسم .است شده طراحی و آماده تجهیزات و بهترین امکانات از

 معلمان ةهم زیرا، .توان یاد کردیم نیز آموزشی عدالت از مصادیق یکی به عنوان اقدام این از که

درسی استفاده  یهاگروه خود در آموزش برایمحتواها  این برحسب نیاز فراگیران خود از توانندیم

ی مختلف بسیار ضروری است. بدین هاجنبهی رسمی موجود در شبکة شاد از محتواهاکنند. ارزیابی 

 هاییتمحدود و محاسن در قالب بررسی رسمی یمحتواها دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی

گیری ابتدایی انجام شد. طی روند انجام این پژوهش، با بهره ةدور معلمان دیدگاه از محتواها نوع این

 ،کردندیماستفاده  شبکة شادی موجود در محتواهاابتدایی که از  ةاز روش مصاحبه با معلمان دور

ذکر است  شایاند. شمشخص  شبکة شادی رسمی در محتواهاهای یتمحدودمهمترین محاسن و 

هایی یتمحدودهر محتوایی چه در شرایط حضوری و چه در شرایط غیر حضوری از محاسن و 
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مدارس  ی آموزشی در شرایط حضوری درمحتواهاتوان گفت که ینمبرخوردار است و 

 هایی ندارند.یتمحدودهای و یتمحدود

محاسن بسیاری دارند  شبکة شادی رسمی موجود در محتواهاابتدایی،  ةاز دیدگاه معلمان دور

 شبکة شادی رسمی در محتواهامهمترین محاسن  ،هامقولهکه بر اساس تعداد فراوانی هر یک از 

 همیشگی، جذاب ماندگاری و بودن دسترس ، درفراگیران نیاز و سن با محتوا بودنمشتمل بر متناسب

 آموزش ةمحتوا، ارائ بودن کشوری، باکیفیت ةنمون و مجرب معلمان توسط ةبودن، ارائمؤثر و

. هر یک استفراگیران  در نفس به اعتماد افزایش و انگیزه کشور، ایجاد سطح در یکسان یمحتواها

صورت کارشناسی شده و ه ب محتواهااین نوع  ،حال از این محاسن دالیل خاص خود را دارد. به هر

گیری از بهترین امکانات و تجهیزات در با بررسی موشکافانه و نظارت دقیق صاحبنظران امر با بهره

زمانی پاسخگوی نیاز  ةتا بتوانند در این بره ،اندشدهراستای پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی تدوین 

 لمان باشد.ی معهاآموزشفراگیران و مکملی برای 

 و با کشوری نمونه معلمان بهترین توسط شبکة شادرسمی موجود در  یمحتواها که چند هر

 برخی نیاز پاسخگوی محتواهااین  مواقع بعضی در پذیرفت باید ،اندشده طراحی و تهیه باال کیفیت

 خود گردانوضعیت تحصیلی شا از نیازسنجی با بنابراین، شایسته است معلمان. ان نباشندآموزدانش

 آموزش بیشتر بخشی اثر و دهیپوشش برای مواقع بعضی آنان در قوت و ضعف نقاط شناخت و

عالوه بر محاسن  شبکة شادی رسمی موجود در محتواها .کنند اقدام آموزشی یمحتواها ةیته به خود

های مهمترین محدودیت ،ابتدایی ةرو است. از دیدگاه معلمان دورههایی نیز روبیتمحدودبا 

 به توجهیبیآنان،  بودنگنگ ومحتواها  برخی باالی شامل: سطح شبکة شادی رسمی محتواها

 یهاتفاوت به توجهیبیفراگیران،  تمرکز عدم یا دوطرفه، کاهش تعامل ، نبودمحتواها در یاتئجز

 شایانفراگیران است.  زندگی در کاربردی یمحتواها نبودو محتواها  دانلود سرعت فردی، کندی

های دیگری را نیز شامل شود. اما این موارد جزو یتمحدود، محتواهاذکر است که شاید این نوع 

 ابتدایی به آنها اشاره داشتند. ةمهمترین مواردی بودند که معلمان دور

ضروری است که معلمان در  شبکة شادی رسمی محتواهاهای یتمحدودبا عنایت به محاسن و 

بیشتر بهره گیرند. اما در  محتواهااین نوع  مؤثرهای مثبت و از جنبهیند آموزش و تدریس خود افر
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طراح، با طراحی آموزشی این -به عنوان معلم دمعلمان بای محتواهاهای این یتمحدودخصوص 

شوند. شاید یکی از  محتواهاها را به فرصت تبدیل کنند تا شاهد اثر بخشی و پایداری یتمحدود

ی علوم تربیتی، جبران همین هارشتهکارشناسی  ةی آموزشی در دوردالیل اصلی وجود درس طراح

یکی از بهترین راهکارها، تولید  زمینه،نقاط ضعف موجود در محتواهای آموزشی است. در این 

ی خود به هامصاحبهمحتوای الکترونیکی توسط خود معلم برای شاگردانش است. برخی معلمان در 

شد که معلمان کمتر محتوا تولید یممشاهده  شبکة شاداما کماکان در  کردند.یماین نکته بارها اشاره 

 کردند.یمی رسمی( استفاده محتواها) شبکة شاد ةشدی از قبل آمادهمحتواهاکردند و بیشتر از یم

 خود شاگردان تحصیلی وضعیت وها مهارت روحیات، توانایی، از که شناختی به توجه با معلم یک

 مهمترین از یکی شناخت زیرا،. داشت خواهد خود شاگردان آموزش بر بهتری و دارد اثربخشی بیشتر

 محتوای خود اقدام به تهیه و تولید بتواند معلمی بدیهی است که هر. است تدریس عوامل در یک

نوعی  ،د. عالوه بر اثربخشی و پایداری آموزش، به ایجاد تمرکز در فراگیران و همچنینکنآموزشی 

خواهد شد. به عبارتی، تهیه و تدوین محتوا توسط خود منجر ین معلم و شاگردان تعامل دوطرفه ب

را به فرصت  شبکة شادی رسمی محتواهاهای موجود در یتمحدودتواند بسیاری از یممعلمان 

یات مفاهیم ئدر سطح باالیی تهیه شده باشند یا برعکس به جز محتواهاد. ممکن است برخی کنتبدیل 

ی فردی هر هاتفاوتباشد. در چنین شرایطی معلمان با شناخت و درنظرداشتن توجه کافی نشده 

را با  محتواهااین نوع  شبکة شادی رسمی محتواهایک از شاگردان خود با ایجاد تغییراتی در برخی 

در برخی موارد معلمان نیاز است تا یک  ،دهد. همچنینیمآموزان آموزش نشبیان خود برای دا

تواند بسیار یمتولید کنند که این نیز  شبکة شادی رسمی محتواهان توجه به محتوای جدید بدو

خصوص نیاز ه به شرط آن که به تمام اصول و مفاهیم درسی و آموزشی ب ،یدارتر باشدپاو  مؤثرتر

 ی فردی شاگردان در نظر گرفته شود.هاتفاوتو 

هر موضوعی محتوای  نظر داشت که ضرورتی ندارد معلم برای هر درس و البته باید مد

هیچ  واقعاًشاید  ،یند زمانبر است و از طرف دیگراالکترونیکی تولید کند؛ زیرا تولید محتوا یک فر

گیری بر عهده شخص معلم است که با نیاز و دلیلی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی تصمیم
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مهمتر از این موارد تشخیص صحیح و درنظرگرفتن تمام شرایط و امکانات و تجهیزات موجود و 

توانند یممعلمان  ،در برخی موارد ،د. در مقابلمحتوا تولید کن ،شرایط و وضعیت تمام شاگردان خود

توان پیشنهاد کرد در برخی یمنمونه  برایاستفاده کنند.  شبکة شادی رسمی موجود در محتواهااز 

ی آماده محتواهاتوانند از یملمان های آسمان، فارسی، مطالعات اجتماعی معیههددروس مانند قرآن، 

استفاده کنند اما در دروسی نظیر ریاضی، علوم تجربی و هر درس و موضوعی دیگر  شبکة شاددر 

 .کند تواند اقدام به تولید محتوایمبنا به تشخیص معلم بر حسب احساس نیاز در شاگردان خود 

ها بود. از جمله این محدودیت هاییدارای محدودیت هاپژوهشاین پژوهش نیز مانند تمامی 

 ةآماری این پژوهش محدود به یک گستر ةپذیری نتایج اشاره کرد چون که جامعبه تعمیم توانیم

با توجه به شرایط کنونی و تعطیلی  ،مکانی خاص بودند و در تعمیم نتایج باید احتیاط کرد. همچنی

 کرد.اشاره  هادادهآوری توان به محدودیت در جمعمدارس، می

ریزان و طراحان آموزشی در اصالح و طراحی شود برنامهیمبا توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد 

د این شویمشاد تجدید نظر فرمایند. به پژوهشگران آتی پیشنهاد  ةمجدد محتواهای موجود در برنام

 ةاز هم د.کنن در کل کشور اجرا و نتایج را برای تصمیم بهتر معتبر ترگستردهپژوهش را در سطح 

با پژوهشگران همکاری داشتند تقدیر و تشکر  هادادهآوری معلمان و متخصصان آموزشی که در جمع

ریزان آموزشی و درسی، طراحان آموزشی و معلمان گرانقدر هبرنام ةشود و نتایج این کار به همیم

 د.شویمتقدیم 
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