
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 است: های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترسفرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

  

 پژوهشگر: مریم عابدی

 معاونت سياسي

 اهي سياسياداره ژپوهش



1 
 

 فـهرسـت مـطالـب

 صفحـــه                                                                                                                                    عنـــوان 

 

 

 2 ................................................................................................................................................. برجسته نکات*

 2 ............................................................................................................................ شاد سامانه موردنياز الزامات*

 ...................................................................................................................................................................... 2 

 3 ........................................................................................... بحران زمان در پرورش و آموزش یآموزش یتهایاولو*

 3 .......................................................................................................................................................... مقدمه* 

 3 ............................................................................................................................. ست؟يچ یکيالکترون آموزش* 

 5 ....................................................................................................................... یمجاز آموزش ندهیآ انداز چشم* 

 6 ..................................................................................................................................................... آخر سخن* 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... ای رسانه راهکارهای و یگر مطالبه* 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 تعاليبسمه

 نکات برجسته*

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الزامات موردنياز سامانه شاد*

             
 

 

 

راه در دسترس نبودن تلفن هم
ز هوشمند برای طیف وسیعی ا

دانش آموزان

نیاز به آموزش مفصل برای 
معلمان و اولیا و )کاربران آن

(دانش آموزان

دانش آموزان موظف هستند 
به دلیل حضوروغیاب مانند 

کالس درس واقعی سرساعت 
در کالس حضور یابند

نداشتن گوشی هوشمند به 
تعداد دانش آموز 

نصب سامانه روی تلفن های 
هوشمند با اندروید به روز و 
تحمیل هزینه به خانواده ها

آموزان درصداز دانش20حذف 
مناطق روستایی و محروم به 

خاطر نداشتن گوشی تلفن
همراه

نداشتن چارچوب صحیح برای
آموزانارزیابی دانش

لزوم دیدن جایگاه اولیاء در 
این سامانه برای مدیریت 

کردن فرزندشان

 * آموزش مجازی مکمل بسیار مفیدی است.

 و ردر حال حاضر هم ادامه دارد. گرفتمیی مختلف، ابتدا از طریق رسانه ملی صورت اهآموزش دروس پایه* 

 ست.هاهای مربوط به آنتخصصی برای دانش آموزان و فعالیتای سامانه ؛دانش آموزی آموزشی شبکه  یاشاد *  

 که آموزش به صورت آنالین  انجام می شود. آموزان استسامانه شاد، بستری برای آموزش مجازی دانش*  

 .های مجازی شرکت کننددانش آموزان موظف هستند در ساعات مقرر، در کالس*  

 سیدرو ت تواند حضور و غیاب میمعلم  آموزان حضور دارند و شود و داخل کالس تمام دانشوارد کالس درس خود می "شاد"معلم با ورود به شبکه اجتماعی * 

 .پاسخ دهد نیز آموزاناالت دانشؤو به س کرده

 دارد. هنوز کامال عملیاتی نشده و مشکالت * البته سامانه شاد

 نیاز به آموزش معلمان و اولیا  در خصوص این سامانه وجود دارد. *

 * محتوای آموزشی درستی در این سامانه ارائه نشده است و متولی معینی ندارد. 

 .و اینترنت است آموزشنوع به این  نداشتن یکی از مشکالت دانش آموزان مناطق محروم دسترسی* 

 است. مناطق محروم  آموزاندانشت ترین مشکالبزرگهم از * نداشتن تبلت و گوشی هوشمند 
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 و پرورش در زمان بحران های آموزشی آموزشاولویت*

 

 

 مقدمه* 

کرده است، هرچند با آموزان برای دانش یمجازآموزش ناگزیر به انتخاب  اوپرورش رشآموز ،مدارس بر اثر کرونا یاجبار یلیتعط   

 نیا پیشرفت چندانی درعرصه  نیدر ا یزیرمحتوا و برنامه دیتول ثیاز ح یمجاز یدر فضا شرفتیمدارس و پ یوجود هوشمندساز

 در پیش داریم. به نقطه مطلوب  دنیرس یبرا ؛خمو  پیچپر  یریو مس میانکردهها نوع آموزش

ه موسوم ب« آموزارتباط معلم با دانش ریشبکه فراگ» یاندازبه راه میتصم ،یمجاز یمتخصصان آموزش و فضابا کمک  وپرورشآموزش  

 .؛ البته این سامانه آموزشی خالی از اشکال نیست و ورای اشکاالت فنی که وزارتخانه در پی مرتفع کردن آن استه استکرد شبکه شاد

عالوه بر روش  ؛افزار شادنرم وضعیتو  آموزش مجازی در فضای کروناییبه همین منظور اداره پژوهش خبری برای روشن شدن 

سامانه  مشکالت این ؛االتیؤبنیادی با طرح س ...اکتر حجتد ؛فرهنگی حوزه با برگزاری نشست تخصصی و دعوت از پژوهشگراسنادی؛ 

 .آموزشی را بررسی کرد

 ست؟يچ یکيآموزش الکترون* 
 کیالح به اصط نیا نی. همچنیآموزش سنت یهاکالس یبه جا یآموزش یکیالکترون یهایاستفاده از فناور یعنی یکیالکترون یریادگی 

 شود.یاطالق م زین نیو هر نوع آموزش آنال یبرنامه آموزش ن،یآنال یدوره آموزش

ود، از شیبرقرار م نیو به صورت آنال نترنتیا قطری از که ...و  ینترنتیا یریادگی ن،یآنال یریادگیهمانند آموزش از راه دور،  ییهاواژه

 شود.یگفته م یکیآموزش الکترون آن هستند که به ییهاجمله واژه

ع آموزش نو کی ؛برگزار شود نیو آنال ینترنتیمدرس و به صورت ا یکیزیکه خارج از کالس درس و حضور ف یهر نوع آموزش یکلبه طور

 1است. یکیالکترون یریادگیو 

 

 

 در آموزش و پرورش(آموزش مجازی)آموزش از راه دور 

از  ماده یک و دو  اساسنامه این مؤسسه، هدفوپرورش تشکیل شد. در مؤسسه آموزش از راه دور در آموزش 1375از سال   

عات موضو حضوری برای آموزش تمام یا بخشی ازهای غیرحضوری و نیمهاجرای آموزش»است:  گونه تعریف شدهتشکیل آن این

درس بر های در کالس طریق دیداری یا شنیداری و کاهش ساعات حضور درسی دوره آموزش متوسطه با تأکید بر فراگیری دروس از

 «.حسب موضوع دروس است

                                                           
                                       22/8/98، فناوران اطالعات وستا سایت؟  ستیچ یکیآموزش الکترون.  1

مواجهه درست با بحران آموزش رفع بحران
حفظ سالمت خانواده ها، 
کودکان و نوجوانان در 

حین بحران

 گردد؟رورش به چه زمانی برمیوپدر آموزشمدارس  یهوشمندسازو طرح  سابقه آموزش مجازی
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پرورش در زمینه سخت افزار، نرم افزار و  توانست اندوخته بسیار غنی برای آموزشسال از فعالیت این مؤسسه که می 24گذشت بیش از با

های متعدد بودجهوپرورش در دوره کرونا نشان داد که این مؤسسه با تشکیالت و و محتوی آموزش غیر حضوری باشد، اما عملکرد آموزش

 ای در این زمینه دارد.است، کارنامه بسیار ضعیف و غیر قابل ارائه کردهآموزان این مدارس دریافت هایی که از دانشدولتی و هزینه

 وپرورش طرح هوشمندسازی مدارس در وزارت آموزش

های اطالعاتی و ارتباطی برای و معلمان از فناوریبا ایجاد بستر آموزش بهتر و امکان استفاده دانش آموزان مدارس  یطرح هوشمندساز

گذرد اما دوران کرونا نشان داد؛ موضوع مدارس هوشمند همچنان تر است. از اجرای این طرح بیش از ده سال مییادگیری بهتر و مناسب

 ای ندارند. توی آموزشی قابل ارائهاست و این گروه از مدارس نیز؛ تجربیات سخت افزار، نرم افزار و مح در حد یک شعار  باقی مانده

 

 

 الکترونیکی های آموزشمزیت    

 مند شد.توان به آن دسترسی داشت و از آموزش بهرهای از دنیا میمحدودیت مکان ندارد و در هر نقطه .1 

خواهد آموزش ببیند ندارد؛ خیلی از محتواهای آموزشی به شکلی هستند که دانشجو یا دانش آموز یا هر فرد دیگر که می محدودیت زمان .2

تواند به محتوای آموزشی دسترسی پیدا کند و تکلیفش را انجام دهد و استاد بدون آنکه در تنگنای زمانی باشد در هر ساعتی که اراده کند می

 هفته بازخورد الزم را به دانشجو یا دانش آموز بدهد. ساعت یا یک 24طی 

 

 

 یورش مبنوپرآموزش بنا به تاکید وزیرمدارس اعالم شد،  یلیمبارزه با کرونا، تعط یستاد مل میکرونا و براساس تصم روسیو وعیاز ش پس

انش د یآموزش تیشد تا فعال هیو ته یطراح« شاد یشبکه اجتماع»اطالعات تحت عنوان  یدر مرکز فناور ایسامانهآموزش،  انیبر تداوم جر

آموزش و  ریا حضور وز( ب1398) این سامانه طی مراسمی در آخرین روزهای اسفند سال گذشته کند. دایمعلمان ادامه پ تیآموزان با هدا

؛ در حرکتی ها قبل معلمان و آموزگاراناما از مدت 1.کار کردهالبته این پیام رسان از سی ام فروردین ماه رسما شروع ب پرورش افتتاح شد.

 بودند. شروع کرده را های متعدد رسانآموزش دروس از طریق پیام خود جوش

 

 

  
 با ارسال لینکآموزش دهند، این سامانه  از قبل بدون آنکه محیط سامانه شاد را به دانش آموزان و اولیاء یا حتی معلمان در حقیقت

 ؛اشدب محتوای آموزشی معین شده؛ آموزان شدند بدون آنکهمعلمان ملزم به آموزش به دانش راه اندازی شد و سریعی به شکلیبه اولیاء 

 د.باید مورد توجه قرار گیرست که اموضوعاتی از دیگر  ؛حضور نداشتن اولیاء برای مدیریت فرزندشان به هنگام آموزش ضمن اینکه

وشمند هاست؛ دانش آموز باید با یک گوشی  تاکید کرده بر آن وپرورشآموزشکه ، طبق برنامه درسی مدرسه مشکل دیگر این سامانه  

 .ها به صورت آنالین حضور پیدا کنداز صبح شنبه تا عصر چهارشنبه در کالس

                                                           
                                         17/2/99ران، ؛ عصرایجمهور رسما افتتاح شد سیبا دستور رئ« شاد»شبکه  .جمهور رسما افتتاح شد سیبا دستور رئ یشبکه آموزشاین در هفته بزرگداشت مقام معلم؛ البته .  1

وپرورش چيست؟های آموزش مجازی در آموزشمزیت  

سامانه شاد از چه تاریخی شروع به کار کرد؟   

 دارد؟مطلوب   عملکرد اپليکيشن شاد چه الزاماتی برای تحقق
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ود دانش آموزان ب بر حضور و غیاب وپرورش مبنیتأکید آموزش شد؛ هاخانواده دانش آموزان وای که باعث استرس متاسفانه اولین نکته 

این مسئله باعث دلهره و  بود کهها دانش آموز ناگزیر به حضور آنالین در کالس هایی که چند دانش آموز داشتند وخصوصا خانواده

 شده است.ویژه دوره ابتدایی آموزان بهاسترس در بعضی از دانش

 لزوم داشتن تلفن هوشمند از سوی همه دانش آموزان 

مردم درصد  80اً اعالم شده است، حدود آموز است؛ طبق آخرین آماری که رسمایراد دیگر داشتن گوشی هوشمند به تعداد فرزند دانش  

 و اینترنتاگر سامانه شاد درست کار کند و محتواها درست باشد دیگر فاقد گوشی هوشمند هستند.  درصد 20هوشمند دارند و  گوشی

از مناطق محروم  یاریدر بس 1دانش آموزان به علت نداشتن گوشی از این امکان )سامانه شاد( محروم هستند. درصد 20قطعی نداشته باشد؛ 

طبق آمار آنها  تیندارند و جمع یمادر به تلفن هوشمند دسترس پدر و یحت ،یریدورافتاده و عشا ییبزرگ، مناطق روستا یشهرها هیکشور، حاش

ز ای که بیش ادیگر هم که ابزار دسترسی دارند، مسائل و مشکالت شان به شکلی دیگر است: خانواده درصد 80 است؛ درصد 20ئه شده ارا

دهد که آموزش و پرورش راهبرد و جهت این مشکالت نشان می  یک دانش آموز دارد ولی با محدودیت تعداد گوشی هوشمند روبروست.

 ندارد.گیری درستی برای آموزش الکترونیک و آموزش مجازی 

 

 

 

 آموزان دانش یآموزش یهاتیبا نظر معلمان از مجموعه فعال و یفیتوص وهیبه ش ییدوره ابتدا یابیارز :گویدمی در این زمینه وپرورشوزیر آموزش

رورش وپدر اصل آموزش شده است.گرفتند لغو و نیز امتحانات پایه ششم مدارس هم که قبالً هماهنگ می ندارند یکتبآزمون و  صورت می گیرد

اقداماتی  چهبرای پایان سال تحصیلی  هنوز مشخص نیست بالتکلیف است و  همچنانهیچ چارچوب معینی ندارد و  دانش آموزان؛ برای ارزشیابی

 . مردم چقدر باید منتظر ادامه این وضعیت باشند قرار است انجام دهد. ضمن اینکه

امتحانات مرکز سنجش و  یبرگزار یدرباره چگونگگوید هم می مهدی شرفی سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطالعات آموزش و پرورش"  

و  یکمک آموزش یهاابزار میتوانیم نیپلتفرم است بنابرا کیشبکه شاد  نکهیو با توجه به ا کندیم یریگمیتصم آموزش و پرورش یعال یشورا

 نیر اد ربطیذ یهامنتظر نظر دستگاه دیفعالً با اام م،یآن لحاظ کن یامتحانات را رو یآموزش دانش آموزان از جمله برگزار یالزم برا یهاتیظرف

 2" .میمورد باش

 انداز آینده آموزش مجازی  چشم* 

ز آموزش تلویزیونی و آموزش در بستر فضای مجازی ندارند اما جی اچارهوپرورش، وزارت آموزشو مسئوالن گیران شرایط فعلی تصمیمدر 

ست و تا  مه "شاد"شبکه  ساختی مواجه ا شکالت مختلفی به لحاظ فنی و زیر  انشمعلمان و د"وپرورش ی که مخاطبان آموزشوقتبا م

 .مواجه خواهند شد مضاعف قطعاً با مشکالتی ؛نسبت به پذیرش آموزش در این بستر توجیه نشوند "آموزان

سیب می "شاد"شبکه  نچه که بهالبته آ سی  ؛زندآ ستر شتنند شور جمعی از دانش دا ست بهآموزان ک سامانه ا که به  ایطبقهیژه وبه این 

د قرار خواهخود الشعاع تحتهمچنان  را؛ "شاد"اهداف شبکه  ده نشود؛یاندیشای برای آن و اگر چاره ندستهپذیرتر لحاظ اقتصادی آسیب

 3.داد

                                                           
 31/1/99؛ ایرنا، آموزان امکان استفاده از شبکه شاد را دارنددرصد دانش 85.  1
 2/2/99؛ باشگاه خبرنگاران، شبکه شاد ندوزینسخه و یراه انداز. 2

 4/2/99؛ مشرق نیوز، ست؟یچ "شاد"آموزان به نقد معلمان و دانش.  3

 ت؟چيس پيدا کنند آموزانی که نتوانستند به اپليکيشن شاد دسترسیدانش علمی ارزیابی تکليف
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  * سخن آخر

آموزان در آموزش دانش یبرا یاجتماع یهااز شددبکه یریگبهره ایو  ونیزیاز تلو یریآموزش تصددو یهاوهیشددرسددد اگر به نظر می

 .رسیدتر به نتیجه مطلوب میوپرورش سریع؛ آموزشگرفتمیقرار  تیو ترب میدستور کار دستگاه تعل

شاما  نکته مهم در این زمینه  ست که   یعدالت آموز شاد ا سامانه  آموزان مناطق محروم دانشباید به باید مورد توجه قرار گیرد. در 

سی که  ستر شیکمتری د شمند دارندبه گو شو های هو شدب آموزانای برای همه دانشایدهاید بشبکه د. بنابراین نیز، توجه ویژه  . ا

آموزان و فعالیت معلمان را پوشش دهد از تواند نیاز همۀ دانشکه نمی ها، ضعف هایی دارددر کنار تمام قوت طور کلی سامانه شادبه

آموزشی در آن  ویدئوهایمگابایت در روز را باید فراهم کند و  100بیشتر از )آپلود(  جمله اینکه این شبکه محدودیت روزآمد شدن

شکاالت ا رفع تدابیر کارشناسی الزم برایوزارت آموزش و پرورش باید این است که اسی اس موضوعاما  .گذاشته شوداشتراک  باید به

های خا  خود را دارد و باید کمترین نیز سدددختی در حالت عادی اینکه آموزش از راه دور  به خصدددو  را حل کند.این سدددامانه 

 بریا یادگیری ایجاد شود. و نگرانی در دانش آموزاضطراب 
 

  
 

 

 


