
 

 

 
 

Scientific Journal 
 

Journal of 
Research in 
Educational 

Systems 
 

Volume 15, Isuue 55, 
Pp. 120-132 
Winter 2022 

 
Print Issn: 2383-1324 

Online Issn: 2783-2341 

Indexed by ISC 

www.jiera.ir 

 Journal by 
Research in Educational 

Science is licensed under a 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial 4.0 

International License. 

 

 

 

 
Document Type:  

Original Article 

 Corresponding Author:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K_hamidizadeh@cfu.ac.ir 

Receive Date: 2 July 2021 

Revise Date: 15 November 2021  

Accept Date: 06 December 2021 

Publish Date: 05 January 2022 

 

How to Site: Hamidizadeh, K. 

(2022). Analysis of Education in 

Multi-Grade Classes of COVID-

19 Pandemic Conditions: A Case 

Study in Markazi Province. 

Journal of Research in Educational 

Science, 15(55), 120-132. 
dor: 20.1001.1.23831324.1400.15.55.10.8 

 

 

 

 

 

 

 

Analysis of Education in Multi-Grade Classes of 

COVID-19 Pandemic Conditions: A Case Study 

in Markazi Province 
 

 

Katayoon Hamidizadeh 
Assistant Professor, Educational Sciences Dept, Farhangian University, Tehran, Iran 

 

Abstract 

The aim of this study was to analyze the education in multi-grade 

classes in the days of coronary heart disease and virtual education. 

For this purpose, a qualitative approach and a descriptive 

phenomenological method were used. The statistical population 

includes 187 teachers of multi-grade primary schools in the years 

2020-2021 in Markazi province. 5 teachers were purposefully 

selected, then 10 other teachers were identified and studied by 

introducing the previous ones by snowball sampling. Were located. 

The data of this study were saturated from interviews with 15 people. 

Semi-organized interviews were used to collect data. Analyzing the 

data with a clause pattern and during 7 steps including: careful study 

of interviews, extraction of main themes, formulation of known 

meanings, classification of codes, integration of codes, clarification 

of the structure of the phenomenon, final validation; Done. Findings 

of the research were divided into 5 main themes including 

restructuring of multigrade classrooms, students, parents, teachers 

and educational facilities and 17 sub-themes. The results show that 

in the days of the outbreak of coronary heart disease, education in 

multi-grade classes has been removed from being multi-grade and as 

a result, the benefits of this type of training have been reduced. Also, 

the limitations of e-learning in multi-grade classes due to lack of 

access to smartphones and the Internet have become more apparent. 
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 بیماری گیریهمه در چندپایه هایکالس در آموزش بررسی
مرکزی  استان در موردی مطالعه: کرونا

 
 

 

 زاده حمیدی ونکتای

 ایران، تهران، فرهنگیان دانشگاه، تربیتی علوم گروه، استادیار

 

 چکیده

 آموزش و کرونا بیماری شیوع ایام در چندپایه هایکالس در آموزش تحلیل باهدف حاضر پژوهش

 ستفادها توصیفی پدیدارشناسی روش و کیفی رویکرد از منظور بدین. است صورت گرفته مجازی

 در 1400-1399 هایسال در چندپایه ابتدایی مدارس معلمان از نفر 187 شامل آماری یجامعه. شد

 طریق از دیگر معلم 10 سپس، شدند انتخاب هدفمند صورتبه معلم 5 که است مرکزی استان

 اطالعات. ندگرفت قرار موردمطالعه و شناسایی برفی گلوله گیرینمونه صورتبه قبلی نفرات معرفی

 نیمه مصاحبه از هاداده آوریجمع جهت. رسید اشباع حد به نفر 15 با مصاحبه از پژوهش این

 یمطالعه: شامل مرحله 7 طی در و کالیزی الگوی با هاداده وتحلیلتجزیه. شد استفاده یافتهسازمان

 تلفیق، دهاک بندیدسته، شده شناخته معانی کردن فرموله، اصلی مضامین استخراج، هامصاحبه دقیق

 5 رد پژوهش از حاصل هاییافته. شد انجام نهایی؛ اعتبارسنجی، پدیده ساختار شدن روشن، هاکد

 امکانات و معلمان، والدین، آموزاندانش، چندپایه هایکالس ساختار تغییر شامل اصلی مضمون

 آموزش کرونا بیماری شیوع ایام در دهدمی نشان نتایج. گرفت قرار فرعی مضمون 17 و آموزشی

 نوع این مزایای از درنتیجه و است شده خارج بودن چندپایه حالت از، چندپایه هایکالس در

 از ناشی چندپایه هایکالس در مجازی آموزش هایمحدودیت همچنین. است شده کاسته آموزش

 .است کرده پیدا بروز بیشتر اینترنت و هوشمند گوشی به دسترسی عدم

 

 

 

 

 :های کلیدیواژه
 کرونا گیریهمه، چندپایه هایکالس، ابتدایی یورهد، مجازی آموزش
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 مقدمه

های آموزشی دهی که امروزه در دستگاهیکی از انواع سازمان
آموزان وجود دارد؛ درجه و سطح دانش، ازنظر سن

 پایه و چندپایه است.به دو صورت تک هاکالسدهی سازمان
به حدنصاب نرسیدن ، هایی مانند جوامع روستاییموقعیت

منجر به ایجاد ، پایه تحصیلیآموزان در یکتعداد دانش
هایی که یک معلم مجبور شود. کالسهای چندپایه میکالس

در یک کالس تدریس کند.  زمانهم طوربهپایه را ، است چند
ر دهای چندپایه ( دالیل اصلی تشکیل کالس1391صمدیان )

مبود ک، آموزان در مناطق روستاییکشور ما را تعداد پایین دانش
داند. وپرورش میمعلم و شرایط ساختاری و مالی آموزش

های چندپایه تقریباً در تمامی ضرورت تشکیل کالس
کشورهای دنیا وجود دارد. ویتنام ازجمله کشورهایی است که 

ده است. های چندپایه نموتوجهی را صرف کالسمنابع قابل
 وپرورش در مناطقاصالح آموزش»ژاپن نیز با تصویب قانون 

های چندپایه در پی ارتقای استانداردهای کالس« دورافتاده
 (.1389، سلیمانی و همکاراناست )
آموزشی بر این باورند  نظرانصاحبی از محققان و اعده

 انتخاب، های چندپایه در کشورهای مختلفانتخاب کالس که
ترسی داشتن به آموزش و یا محرومیت از آن است. به میان دس

اساس  های چندپایه برهمین دلیل در اکثر جوامع کالس
بنابراین تفاوت  ؛(Öztürk, 2015)ضرورت ایجادشده است 

اده توسعه در استفیافته و درحالچندانی میان کشورهای توسعه
های چندپایه نیست. این در حالی است که تحقیقات از کالس

های چندپایه در نشان داده است تشکیل و ارتقای کالس
نظور ماجبار بلکه به یاز روکشورهایی مثل آمریکا و کانادا نه 

 & Wallaceگیرد )تحقق اهداف بلندمدت صورت می

Masvet, 2005.)  افزایش پوشش آموزش در این کشورها
های چندپایه است. در نظام آموزشی ما مدیون همین کالس

ناپذیر است های چندپایه واقعیتی اجتنابد کالسنیز وجو
شرایط اقلیمی کشور ما و وضع  به با توجه(. 1396، رحمانی)

ندپایه های چتشکیل کالس، اقتصادی حاکم بر مناطق روستایی
 ،در دوره ابتدایی با امکانات آموزشی و رفاهی بسیار پایین

 هشچراکه کا، واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود

اهش ک، جمعیت روستاها به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها
باعث کاهش جمعیت ، سن ازدواج باالرفتنجمعیت کشور و 

های چندپایه شده است آموزی و درنتیجه افزایش کالسدانش
ها های روستاهای پرجمعیت و مراکز بخشو تنها دبستان

 .(1397، کریمی و غفوریپایه هستند )های تکدارای کالس
ی هاکالسدر  آموزدانش ونیلیمکیدر ایران بیش از 

لمان استفاده از سرباز مع متأسفانهکنند و یمچندپایه تحصیل 
و یا معلمانی با مدرک نامرتبط به تدریس و آموزش ندیده 

 ی چندپایه را کاهش داده استهاکالسکیفیت تدریس در 
ی هاسکال(. بیشتر معلمان شاغل در 1388، مرتضوی زاده)

عدم آمادگی ، زمان تدریس کمبودچندپایه مشکالت خود را 
عدم تناسب محتوا با ماهیت ، هاکالسگونه ینابرای مدیریت 

دانند یمو روشن نبودن چگونگی ارزشیابی یادگیری  هاکالس
 (.1389، )آقازاده

دو دیدگاه اصلی مخالف و ، در تحلیل کالس چندپایه
را جز معضالت  هاالسکموافق وجود دارد. برخی این 

دانند که باید از میان برداشته شود و برخی دیگر آموزشی می
مانند فرصتی برای یک عمل را به هاکالسوجود این 

بهمن نیا و ) اندوپرورش بهینه به شمار آوردهآموزش
های چندپایه (. ازجمله مزایای کالس1396، محمودیان آذر

ها اشاره کرد از ی پایهتوان به تک آموزگاری برای تماممی
ه ریزی و مشاورعلت که معلم بیشتر به برنامهاینطرفی به

ناچار کند و کودکان بهنقش مربیگری کمتری ایفا می، پردازدمی
در  (.Proehl, 2013)شوند بیشتر به امکانات خود متکی می

، ی داخلی نیز به این موضوع پرداخته شده استهاپژوهش
معلمان  ستهیتجارب ز یبررس در (1397) یمیو کر یغفور

 هیچندپا یهاکالس یهاتیو محدود هاتیبا مز دررابطه
استفاده از  رینظ یبه اعتقاد معلمان امکانات دریافتند که

 اریمه قیاز طر یریادگی تیتثب، باالتر یهاهیآموزان پادانش
 هیچندپا یهادر کالس یاجتماع هایمهارتتوسعه ، معلم

مانند کمبود  ییهاتیمحدود، ایمزا نیدر کنار اوجود دارد و 
 مطرح است. هاکالس نیدر ا زیزمان و مشکل کنترل کالس ن

آموزان بار ی چندپایه هم معلمان و هم دانشهاکالسدر 
 یهااکثر پژوهشکشند. یمسنگینی از آموزش را بر دوش 



 

 

    123 ص    ...یهاکالس در آموزش یسبرر | حمیدی زاده

  1400زمستان   | 55 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

در داخل کشور بر  هیچندپا یهاشده در ارتباط باکالسانجام
 اند.تمرکز داشته هاآن یمسائل و ارائه راهکار برا ییاشناس

ی هاکالسآموزان نظام آموزشی از معلمان و دانش معموالً
یقاً همانند آنچه دقی درسی را هابرنامهچندپایه انتظار دارند 

اجرا کنند. ، ی شده استدهسازمانیه پاتکی هاکالسبرای 
دختران را به  ویژههای چندپایه دسترسی کودکان بهکالس

آموزش بیشتر کرده و نقش پررنگی در کاهش فقر و دستیابی 
اکثر این مدارس در مناطقی به اهداف آموزشی داشته است. 

آموزان و و محروم جهان هستند که هم دانش دورافتاده
کنند یمی و زندگوالدینشان و هم معلمان در شرایط سختی کار 

(Aksoy, 2008.) به  یدر پژوهش یزاده و شعبان یطاهر
 هیاچندپ یهاو ضرورت کالس شدهیبوم یبرنامه درس یبررس

از آن است  یحاک شانیهایاند و بررس( پرداخته1398)
مغفول برنامه  یهاجنبهاز  یکی هیچندپا یهاضرورت کالس

در نظام  هاکالس نیبه وجود ا با توجهاست و  یمل یدرس
زم ال یهایبانیپشت کشور ما ارائه ساختارها و یرسم یآموزش

 .رسدیبه نظر م یضرور طیشرا نیدر ا یفیجهت آموزش ک
 ستهیبا عنوان تجارب ز یدر پژوهش (1400) همکارانو  یبدر

های کالس یبرنامه درس یهاو چالش هابیمعلمان از آس
 یهاکالس یکه چالش اصل افتندیدر ییدوره ابتدا هیچندپا
 یهاسکال یباسواد تخصصنکردن از معلمان استفاده، هیچندپا
 ،نظام جبران خدمات مناسب معلمان تیرینبود مد، هیچندپا
 بیو محاسن و معا هیچندپا یهاکالس یجانب یهاچالش
 یبا طراح توانیپژوهش م نی؛ بنابرااست هیچندپا یهاکالس

 یریکارگو به هیهای چندپامناسب آموزش در کالس یالگو
 یهاکالس یهالب چالشبر اغ، نظام مناسب جبران خدمات

 هسیو مقا یبا عنوان بررس یغالب شد. در پژوهش هیچندپا
 هیپاهای چنددر کالس یلیتحص شرفتیو پ یضمن یریادگی

ن یکه ب افتندی( در1395) همکارانباز و خاک، ییدوره ابتدا
وت تفا هیچندپا یهاآموزان کالسدانش یلیشرفت تحصیپ

گر تحقیق نشان داده است که ید یهاافتهیمعنادار وجود ندارد. 
بین میزان یادگیری ضمنی در سه گروه تفاوت معناداری وجود 

آموزان گروه چهارم با پنجم دارد و این تفاوت به نفع دانش
 است.

های هایی که برای کالسو ویژگی هاچالش نیدر کنار ا
و نکته اشاره کرد که در د نیبه ا ستیبای؛ مچندپایه مطرح شد

آموزش  2020کرونا در دسامبر  روسیو وعیه با شسال گذشت
 هیچندپا یهاو هم در کالس هیپاتک یهاهم در کالس
 ینظام آموزش یهااستیشد. س یاساس راتییدستخوش تغ
. به «تسین لیتعط یریادگی»داشت که  نیبر ا دیکشور ما تأک

تحت شبکه ، آموزاندانش یمجاز یهاآموزش، منظور نیهم
و اجرا شد. ساختار شبکه  یوزان )شاد( طراحآمدانش یآموزش
 یعنیاست؛  یشاد همانند ساختار مدرسه واقع یآموزش
و معلم در همان  شوندیم یآموزان وارد کالس مجازدانش

، دهدیمدرسه ارائه م ریکه مد یزمان مطابق با برنامه کالس
 کندیرا دنبال م یریادگی - یاددهی ندیحضور دارد و فرا

باهدف ، ی(. ازآنجاکه آموزش مجاز1399، کارانو هم ی)عباس
ا به ر یریادگی - یاددهی، یساخت دانش مرتبط باتجربه فرد

 وعیش از شیپ کند؛یم یبانیاجرا و پشت یکیالکترون وهیش
 و مدارس هادانشگاه، در سرتاسر جهان، کرونا روسیو

استفاده  یخود از آموزش مجاز یهادر ارائه دوره یمتعدد
 یرا از گذشته برا یمناسب بستراهداف و ، و ساختار کردندیم

 یاما در نظام آموزش؛ کرده بودند ایمه یآموزش ندیفرا نیچن
صورت به 1380از سال  یاینکه آموزش مجاز رغمیعل، رانیا

و  یخاص اجتماع طیشروع شده بود لیکن بنا بر شرا یرسم
ز اگسترده و مناسب  طوربه گاهچیه، حاکم بر کشور یفرهنگ

، یریام و زاده یدیآموزش استفاده نشده است )حم نیا
 - یشکل و نوع مناسبات فرد، ی(. در آموزش مجاز1400

وابط از ر یدیو مناسبات جد شودیم رییدستخوش تغ یاجتماع
 گرددیم جادیکالس درس ا ندیآموز و فرامعلم و دانش انیم

 ییکمک بسزا یبه بهبود آموزش مجاز، هاآن یکه بررس
، یمجاز یهاو رواج آموزش وناکر یماریب وعی. شدینمایم

نوع آموزش متفاوت شود.  نیباعث شد که درک کاربران از ا
 یو چگونگ تیفیک رامونیپ یدو سال مطالعات متعدد نیدر ا

و دروس مختلف  هادانشگاه، در مدارس یهای مجازآموزش
که  یبا مختصات هیهای چندپااما کالس؛ است صورت گرفته

 موردبررسی یآموزش مجاز ندیفرادر ، مطرح شد نیازاشیپ
 پژوهش تالش شده است نیدر ا، به همین دلیل اند.قرار نگرفته
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کرونا و  امیدر ا هیچندپا یهاآموزش در کالس یچگونگ
 شود. یبررس یآموزش مجاز

 روش

هدف کاربردی و از نوع  ازنظری کیفی و امطالعهاین پژوهش 
 ها ازداده یآورمنظور جمع. بهاستپدیدارشناسی توصیفی 

که  ورتصبدیناستفاده شده است؛  افتهیسازمان مهیمصاحبه ن
راهم محقق ف یامکان برا نیشدند اما ا هیاز سؤاالت ته یفهرست

ینیبشیپدر خالل مصاحبه سؤاالت ، ازیبود که در صورت ن
که  هشپژو یمطرح کند. با تمرکز بر پرسش اساس زیرا ن نشده

های چندپایه در ایام کرونا چگونه بوده زش در کالسآمو»
 میتنظ یدو محور اصل رامونیمصاحبه پ یهاسؤال« است؟
 شدند:

های چندپایه در ایام شیوع فرایند آموزش در کالس .1
 ؟شدیمبیماری کرونا و آموزش مجازی چگونه انجام 

های چندپایه در ایام شیوع بیماری برای آموزش در کالس .2
و  هافرصتوزش مجازی با چه کرونا و آم

 ؟اندشدهیی مواجه هاتیمحدود

نفر از معلمان  187پژوهش شامل  موردنظری آماری جامعه
در استان  1400-1399 هایسالمدارس ابتدایی چندپایه در 

معلم  5، انتخاب نمونه پژوهش منظوربه. استمرکزی 
ی هدفمند ریگنمونهصورت هدفمند انتخاب شدند؛ در به

ی اینکه چه نوع اطالعات بر مبنا کندیمتالش  هشگرپژو
 بنابراین در کندیمرا انتخاب  هانمونه، است ازیموردنخاصی 

هدف پژوهش دارای این  به با توجهاین پژوهش معلمان 
ها بودند که؛ دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و بیش ویژگی

. شتندهای چندپایه را دای تدریس در کالسسابقهسال  7از 
با ، معلم دیگر از طریق معرفی نفرات قبلی 10سپس 
ی گلوله برفی ریگنمونهصورت به، موردنظرهای ویژگی

 یا زمانها تمصاحبه ندیفراقرار گرفتند.  موردمطالعهشناسایی و 
ها حاصل نشد و از مصاحبه یشتریکه اطالعات ب افتیادامه 

پس ، هش حاضر. در پژوشدیمشاهده م یاداده یتکرار الگوها
ها داده یاشباع نظر، کنندگاناز مشارکت نفر 15با از مصاحبه 

 بدین قرار است: کنندگانشرکت. مشخصات صورت گرفت

 .1جدول 

 در مصاحبه کنندگانشرکتمشخصات 
 تحصیالت سابقه تدریس جنسیت

 دکتری رشدکارشناسی ا کارشناسی سال 21تا  14 سال 14تا  7 سال 7تا  1 نفر مرد 7 نفر زن 8
 نفر 3 نفر 10 نفر 2 نفر 7 نفر 2 نفر 6

از الگوی کالیزی برای بررسی تجارب ، در این پژوهش
معلمان چندپایه در ایام کرونا استفاده شد. الگوی کالیزی یکی 

مرحله  7های پدیدارشناسی توصیفی است که طی از روش
 قتدبه کنندگانمشارکتی هافیتوصشود: در ابتدا انجام می

 ،گرددیمی اصلی استخراج هاعبارتسپس ، شودمطالعه می
ی بعدی این مرحلهو در  شوندیمسپس معانی اصلی تدوین 

شوند. سپس برای صورت مضمون اصلی تدوین میمعانی به
شود و ساختار هر یک از مضامین توصیف دقیق نوشته می

ونا شیوع بیماری کر با توجه به. گرددیماساسی پدیده نمایان 
ها به دو صورت تلفنی مصاحبه، های ناشی از آنو محدودیت

انجام شد. در ابتدا ، و استفاده از بستر گوگل میت

گرفت و کنندگان صورت میهای الزم با مشارکتهماهنگی
تر ها جهت تحلیل عمیقمتن مصاحبه، هاآنسپس با اجازه 

ل دقیقه به طو 40الی  20، شد. انجام هر مصاحبهضبط می
متن مکتوب شده به ، انجامید. پس از اتمام هر مصاحبهمی

عیین ها تشد تا پایایی دادهکنندگان و همکاران ارائه میمشارکت
از الگوی کالیزی برای بررسی ، هامصاحبه انجام از پسگردد. 

 استفاده شد که عبارت بود از: کنندگانمشارکتتجارب 
 ی فایل صوت، صاحبه: پس از هر مهامصاحبهی دقیق مطالعه

چندین ، برای کسب معانی هامصاحبهآن مکتوب شد و 
 آمدند. به دستبار خوانده شد و کدهای اولیه 
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 ی استخراج مضامین اصلی: در این مرحله مرحله
به هدف پژوهش مربوط بودند از  ماًیمستقیی که هاعبارت

 استخراج شد. هامصاحبه
 مرحله معنی هر  فرموله کردن معانی شناخته شده: در این

در  آمدهدستبهکد  عنوانبهعبارت استخراج شده و 
 کدگذاری شدند. هامصاحبهحاشیه 

 دند.ی شبنددسته: کدهای استخراج شده هادادهی بنددسته 
  اولیه و کدهای  نیمضامتلفیق کدها: در این مرحله

 قرار گرفتند. تریکلی هادستهاستخراج شده در 
 یک  درنهایت: موردمطالعه روشن شدن ساختار پدیده

 توصیف جامع و تصویر کلی از موضوع حاصل شد.
 ی حاصلهادادهی نهایی: برای اطمینان از اعتبارسنج ،

مورد  کنندگانمشارکتاز منظر  آمدهدستبهکدهای 
 ی قرار گرفت.اعتبارسنج

 هایافته

ز های حاصل ایافته، کنندگانشرکتمصاحبه با  انجام از پس
مضمون فرعی قرار گرفت  17مضمون اصلی و  5پژوهش در 

 است. نشان داده شده 2که در جدول 

 .2جدول 

 های پژوهشیافته
 مضامین فرعی مضامین اصلی

ی هاتغییر ساختار کالس
 چندپایه

های چندپایه در فضای تفکیک کالس
 مجازی

 های حضوری تدریس جبرانیکالس

 ی زمانیهاتیمحدودرفع 

های ی کالسعدم استفاده از مزایا
 چندپایه

 آموزان ضعیفافت تحصیلی دانش آموزاندانش
 آموزانعدم مشارکت دانش

ی و خود راهبری ریپذتیمسئولکاهش 
 آموزاندانش

کاهش روابط اجتماعی و عاطفی 
 آموزاندانش

 معلم یار نقشکاهش 
 عدم مشارکت والدین والدین

 عدم آشنایی با آموزش مجازی

 مضامین فرعی مضامین اصلی
 مهارت تدریس عدم انگیزه و معلمان

 ی به برخی دروستوجهکم
کاهش استفاده رویکرد یادگیری از 

 همساالن
 عدم آموزش معلمان

 کمبود امکانات آموزش مجازی امکانات آموزشی
 هاخانوادهفقر اقتصادی 

های های چندپایه: ماهیت کالستغییر ساختار کالس .1
ی تحصیلی در یک هیپا، بر تنوع و وجود چند، چندپایه
است. این در حالی است که با شیوع بیماری کرونا  کالس

این ماهیت دستخوش تغییر شده است ، و آموزش مجازی
های چندپایه در فضای مجازی را عنوان کالس اساساًو 
اطالق کرد. این مضمون بر  هاکالسبه این نوع  توانینم

ها و ساختار آموزش یی اشاره دارد که ویژگیهامضمونزیر 
 .دهندیمنشان  افتهیرییتغی چندپایه را هادر کالس

های چندپایه در فضای مجازی: تمامی تفکیک کالس  1.1
در پژوهش بر این امر اشاره کردند که  کنندهشرکتمعلمان 

ی موجود در کالس خود هاهیپابرای سهولت امر تدریس 
یی که جهت آموزش هارسانامیپی جداگانه در هاگروهرا در 

: دیگویم 4. کد اندکرده؛ تقسیم انددادهیمقرار  مورداستفاده
پنجم و ششم رو داشتم و توی فضای ، ی چهارمهیپاسهمن »

: 2 کد« مجازی براشون سه گروه مستقل تشکیل دادم.
ی همهی کالسی من به این صورت بود که هاگروه»

یی که داشتم همگی توی یک هاهیپای همهآموزان از دانش
یی که وجود هاتیمحدودا به علت ام، گروه کالسی بودند

ی اجداگانهی هاگروهداشت مجبور شدم که برای هر پایه 
یل تشک میکردیمسروش که ما از اون استفاده  رسانامیپدر 
 آموزانی بهتر دانشمندبهرهدر ایام کرونا برای »: 1 کد« بدم.

 یاجداگانههای گروه، رندیفرابگاز مطالبی که قرار است 
های مجازی مثل شاد ایجاد کردم و ایه در برنامهبرای هر پ

 .«کردمیممطالب آموزشی مربوط به هر پایه را ارسال 

های حضوری جهت تدریس جبرانی: سیاست کالس  1.2
در ایام شیوع بیماری کرونا برای آموزش  وپرورشآموزش

های چندپایه بر ترکیبی از آموزش مجازی و در کالس
ی آموزش مجازی در هاتیمحدودحضوری تاکید داشت. 
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اشاره  هاآنهای چندپایه که در سایر مضامین به کالس
خواهد شد؛ دلیلی بر ترکیب آموزش مجازی و حضوری 

صورت مجازی و حضوری های من بهکالس» :10 بود. کد
الی  2ی اهفتهبود. حضوری به این صورت که از اول مهر 

و مجازی هم از شاد و  میرفتیمروز سر کالس  3
روز  2من »: 5کد .« میکردیمی داخلی استفاده هارسانامیپ

 ،در هفته رو به موضوعاتی که نیاز به کالس حضوری داشت
هایی مثل ریاضی و درس مخصوصاًاختصاص داده بود. 

های مجازی بیشتر انجام کردم در کالسفارسی. سعی می
اینترنت ، ... از طرفی گوشی هم باشه»: 6کد « تکالیف باشه.

همین ما در این ایام  به خاطردر این مناطق خیلی ضعیفه. 
. میرفتیمروز رو حضوری  3یا  2ی اهفتهحداقل ، کرونایی

ی هاپروتکلبا رعایت  میکردیمهر جور شده سعی 
آموزش حضوری رو داشته باشیم و از ، بهداشتی

 «آموزان جلوگیری کنیم.ی تحصیلی دانشماندگعقب

ی گذشته هاپژوهشنی: ی زماهاتیمحدودرفع   1.3
های چندپایه بر این امر اشاره پیرامون آموزش در کالس

همواره با کمبود زمان  هاکالسکه آموزش در این  اندداشته
پایه در یک کالس و حجم زیاد ، مواجه است. وجود چند

 روروبهمحتوا معلمان چندپایه را با مشکل کمبود وقت 
 طورنیاپژوهش حاضر در  کنندگانمشارکتاما  ؛ساختهیم

 بودن آموزش در فضای ریپذانعطافبیان کردند که به دلیل 
وجود داشت تا حد  سابقاًهای زمانی که محدودیت، مجازی
حضوری  هاکالسکه  قبالً»: 15است. کد  رفتهانیازمزیادی 

مدرسه باز سر کالس با کمبود وقت  میرفتیمبود هر روز 
زیاد بود و برای اینکه  هاهیپامواجه بودیم. چون تعداد 

با هم درس بدیم با  زمانهمصورت بخواهیم چندپایه رو به
 هزار تاآموزش مجازی ، میشدیم روروبهکمبود وقت 

مشکل داشت اما این یه حسن داشت که کمبود وقت 
های کالسی جداگانه که تشکیل گروه»: 13کد « نداشتیم.

های سدیگه اون مشکل زمان کمی که تو کال، دادم
 «حضوری داشتم رو اینجا نداشتم.

های های چندپایه: کالسعدم استفاده از مزایای کالس  1.4
از مزایای این  هاآنهایی دارند که برخی از چندپایه ویژگی

، هامانند یادگیری از سایر پایه شوند؛محسوب می هاکالس

های اما این مزایا در آموزش تعامل و همکاری با یکدیگر؛
: 2 رفته است. کدرنگ شده یا به نحوی ازمیانا کممجازی ی

های چندپایه در مقایسه با کالس هاحسنیه سری »
، های تک پایه داره مثل آزادی عمل بیشتر معلمکالس

این مزایا تو آموزش  متأسفانهآموزا با هم که همکاری دانش
 «.از بین رفته باًیتقرمجازی 

ین مطرح شده ی دیگری از مضامدستهآموزان: دانش .2
آموزان قرار داشت. پیرامون دانش، شوندگانمصاحبهتوسط 

ی این بخش به مفاهیمی اشاره دارند که هامضمونزیر 
 .دادندیمآموزان را نشان بیشترین ارتباط با دانش

آموزانی که آموزان ضعیف: دانشافت تحصیلی دانش  2.1
ی ضادر ف، ی دارندترفیضعدر مقایسه با سایرین یادگیری 

 گونهنیامجازی دچار افت تحصیلی بیشتری شدند. معلمان 
که به علت کاهش یادگیری از همساالن افت  کنندیمبیان 

ی هیچندپاهای آموزان ضعیف در کالستحصیلی دانش
های آموزان پایهدانش»: 10 است. کد دادهرخمجازی بیشتر 

های همیشه دوست دارن مشکالت درسیشون از پایه ترنییپا
االن تو فضای مجازی هم گروه هاشون ، باالتر بپرسن

 ،جداست و هم اینکه خجالت می کشن تو جمع مطرح کنن
: 6کد «. ی درسیشون شدهافتادگعقبهمین باعث 

 هایبعضیی که فضای مجازی ایجاد کرده هابیآس»
 اکثراًمخصوص مدارس روستایی و چندپایه است ولی 

 هابیآساین  ترینمهممشترک با مدارس تک پایه است. از 
ن آموزاسواد دانش، عدم پوشش کامل اینترنت با توجه به

 زنظرافراگیر پایه سوم  مثالًیک سطح به عقب برگشته 
اطالعات اندازه فراگیر پایه دوم در شرایط آموزش حضوری 

 «.اطالعات داره

آموزان در آموزان: مشارکت دانشعدم مشارکت دانش  2.2
های ی در مقایسه با آموزشفضای مجازی جهت یادگیر

تو آموزش »: 11حضوری کاهش پیدا کرده است. کد 
ی ندبگروهرو  هابچه، حضوری بیشتر برای مدیریت کالس

صورت گروهی و مشارکتی تکالیف کردم تا هم بتونن بهمی
 مراتببهخواسته شده رو انجام بدن و هم مدیریت زمانی 

 ی متفاوتیهاساعت هابچهاما تو آموزش مجازی  بهتر بشه؛
دیگه نمیشه کار گروهی و ، به گوشی و نت دسترسی دارن
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تو آموزش مجازی برخی »: 7کد «. مشارکتی ازشون بخوام
های چندپایه نمیشه انجام داد. من کالس مخصوصاً هاروش

از  مثالًکردم های تلفیقی خیلی استفاده میاز روش قبالً
ه موضوعی که شدن و یهای مختلف باهم گروه میپایه

کردم و اونا هم با ها باشن رو شروع میمرتبط با همه پایه
 «.گرفتنمشارکت هم یاد می

آموزان: ی و خود راهبری دانشریپذتیمسئولکاهش   2.3
های گذشته و البته توضیحات معلمان حاضر در پژوهش

های ویژگی ازجملهکه  اندکردهپژوهش بر این امر تاکید 
ی باالی ریپذتیمسئولی چندپایه هاآموزان کالسدانش

هاست. این در حالی است که آموزش در فضای مجازی آن
آموزان را کاهش داده است. ی این دانشریپذتیمسئولمیزان 
ی چندپایه خیلی مسئولیت پذیرن. هابچه»: 6کد 

احساس  ترهاکوچکنسبت به  ترهابزرگ معروفقولبه
ییشون کنن و هم مسئولیت دارن. هم سعی می کنن راهنما

 اقعاًوتالش می کنن اونا چیزی کم و کسر نداشته باشند. من 
که توی فضای مجازی این حس  کنمیماین رو حس 

حس »: 10 کد«. مسئول بودن نسبت به هم کم شده
 ،های چندپایه برجسته استمسئولیت و صمیمیت در کالس

 «.حضوری بودن آموزش شرطبه

آموزان: دانش کاهش روابط اجتماعی و عاطفی  2.4
های سنی و جنسی های چندپایه از گروهآموزان کالسدانش

متفاوتی هستند. همین امر روابط اجتماعی و عاطفی قوی 
کالس  هاآن. کالس درس برای کندیمایجاد  هاآنمیان 

در آموزش  دهدیمهای پژوهش نشان زندگی است. یافته
این تو » :11این روابط کمتر شده است. کد ، مجازی
چه دختر چه پسر همگی  ترکوچکآموزان دانش هاکالس

جعفر کالس ششم من نقش برادر  مثالً تو یک کالس هستن؛
 تربزرگو سیما که کالس چهارم بود نقش خواهر  تربزرگ

اما آموزش  ؛اندخانوادههای چندپایه مثل رو داشت. کالس
یلی خباید بگم ، مجازی این خانواده رو آگه نگم از بین برد

های چندپایه از نکات مثبت کالس»: 9کد «. رنگش کردکم
ی که دارند از همین در هاتفاوتآموزان با همینه که دانش

برای رشد اجتماعی و عاطفیشون استفاده  هابودنکنار هم 

ی به رشد عاطفی رحضوریغمی کنن. به نظر من آموزش 
 «.اونها هم لطمه زده

های های کالسیژگیو ازجملهکاهش نقش معلم یار:   2.5
 وجود فردی، شودآموزان آن مرتبط میچندپایه که به دانش

معلم آن را  که معموالً معلم یار یا همیار معلم است عنوانبه
های تحصیلی باالتر آموزان قوی و از پایهاز میان دانش

همیار  دهدیمی گذشته نشان هایبررس. کندیمانتخاب 
 نقش مؤثرتربرای یادگیری  آموزانمعلم در کمک به دانش

ر د کنندهشرکتپررنگی دارد. این در حالی است که معلمان 
مصاحبه به این موضوع اشاره کردند که نقش معلم یار در 

االن دیگه »: 4آموزش مجازی بسیار کاهش داشته است. کد 
 معلم یار قبالًاز معلم یار هم نمیشه درست استفاده کرد. 

ی ورزش و امثال این هازنگ ،توی مدیریت و نظم کالس
، برای کمبود وقت حلراهبهترین » :2 کد«. کردیمکمکم 

 «.معلم یار بود البته االن که دیگه مشکل وقت ندارم

ی هامصاحبهوالدین: از مضامین اصلی که از تحلیل  .3
 نقش والدین، در مصاحبه به دست آمد کنندهشرکتمعلمان 

تلف نقش مثبتی به دالیل مخکه  در آموزش مجازی است
ی این مضمون هامضمون. زیر اندنداشتهدر این آموزش 

 شامل:

های آموزان کالسعدم مشارکت والدین: والدین دانش 3.1
چندپایه به علت عدم شناخت و آگاهی از آموزش 

آموزان با معلمان و دانش، آموزش مجازی خصوصبه
. غالب والدین آموزش مجازی را اندنداشتهمشارکت 

پدر و »: 8. کد اندکردهتعطیلی آموزش قلمداد  ینوعبه
رو ندارن. مادرها درگیر  هارسانهمادرها سواد استفاده از 

، و پدرها مشغول دامپروری کردندرستماست و پنیر 
. «نظارت کنن هابچهنمیشه ازشون انتظار داشت روی درس 

ی در مورد مسائل سختبهوالدین آگاهی ندارن و »: 13کد 
آموزان با معلم اجتماعی و تحصیلی دانشاخالقی و 

 «.همکاری می کنن

آموزان به عدم آشنایی با آموزش مجازی: والدین دانش  3.2
ی با آموزش مجازی بیگانه بوده سوادیبی یا سوادکمعلت 

تو »: 2 و شناختی نسبت به این نوع آموزش ندارند. کد
ی شهری هم والدین خیلی در استفاده از هیپاتکمدارس 



 

 

    128 ص    ...یهاکالس در آموزش یسبرر | حمیدی زاده

  1400زمستان   | 55 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

وزش مجازی وارد نیستن چه برسه به مدارس چندپایه آم
و انواع رسانه  ونیزیتلوتا قبل از کرونا »: 7کد «. روستایی

ن از مزایایی او دفعهکگفتن حاال یاز بدی فضای مجازی می
 نیازاشیپبا این فضا رو  کارکردنوالدین روستایی ، میگن

اهاش ب، بد می دونستن و حاال که میخوان ازش استفاده کنن
 «.آشنا نیستن

مضمون دیگری که از تحلیل مصاحبه با معلمان  .4
ی هاییتواناها و به ویژگی، به دست آمد کنندهشرکت

 معلمان اشاره دارد.

های عدم انگیزه و مهارت تدریس: تدریس در کالس  4.1
های تک پایه نیازمند توانایی چندپایه به نسبت کالس

ت کالس درس با مدیری ستیبایمبیشتری است. معلم 
آشنایی کامل داشته باشد و بتواند به نحو مطلوبی چندپایه 
در یک کالس را آموزش دهد. مهارت تدریس در 

های چندپایه با مجازی شدن آموزش اهمیت بیشتر کالس
بایست عالوه بر مهارت تدریس در . معلم میکندیمپیدا 

مهارت استفاده از فضای مجازی و ، یک کالس چندپایه
به نظر من »: 12 ات آن را در تدریس دارا باشد. کدامکان

، هاکالسشرط مهم برگزاری هرچه بهتر و مفیدتر این نوع 
های و روش هاکتابتسلط معلم به همه دروس و همه 

هاست. حاال که آموزش مجازی شده ی پایههمهتدریس در 
تسلط معلم به فضا و امکانات آموزش مجازی هم باید باال 

 «.یر این صورت تدریس موفقی نخواهد داشتباشه در غ
های تدریس در زمان کرونا نسبت به کالس»: 6کد 

شده و ربطی به تک پایه و چندپایه بودن  ترسختحضوری 
تدریس مجازی ، کالس هم نداره اما چیزی که مسلمه

های از کالس ترسختخیلی  مراتببهآموزان چندپایه دانش
علم استفاده از امکانات و آگه م مخصوصاًتک پایه است. 

 «.رو بلد نباشه هایفناور

در  غالباًی به برخی دروس: اتفاقی که توجهکم  4.2
عدم توجه به برخی دروس ، دهدیمهای چندپایه رخ کالس
ی آسمانی و مطالعات اجتماعی است. این هاهیهدنظیر 

شده است. برخی  ترپررنگاتفاق با مجازی شدن آموزش 
مانند تفکر و  اندشدهایند آموزش خارج دروس به کل از فر

ی هادرس»: 14ی ششم. کد هیپاپژوهش و کار و فناوری 

خوندی مثل هدیه و مطالعات رو برای مجازی می ذاشتم 
کردم و تو روزهای وبراشون فیلم و عکس ارسال می

 روکارمثل ریاضی و فارسی  ترمهمی هادرسحضوری 
فارسی و علوم را  ی ریاضی وهادرس» :1 کد«. کردممی

ی شفاهی توضیح میدم. برای کالس هادرساز بقیه  ترمفصل
درس کار و فناوری به دلیل نبود امکانات کافی  هایششم

 «.ی هستش و امکان تدریسش نیستمعنیب

کاهش استفاده از رویکرد یادگیری از همساالن: در   4.3
های چندپایه معلم این امکان را دارد که از رویکرد کالس

ادگیری از همساالن استفاده کند. به این طریق که ی
آموزان ضعیف های باال به دانشآموزان قوی در پایهدانش

ی گذشته نشان هایبررسهای پایین آموزش دهند. در پایه
 آموزان بسیاراین رویکرد در تقویت یادگیری دانش دهدیم

با  خصوصبهاما در آموزش مجازی  بوده است؛ مؤثر
هایی جداگانه معلمان آموزان در پایهدانش کردنیبندگروه

های توی کالس»: 7. کد اندکردهاین امکان را از خود دریغ 
وقتی دارم برای ، آموز ششم دارموقتی دانش مثالًحضوری 

آموزان ششمی که از مشکالت دانش، پایه پنجم درس میدم
اما توی کالس مجازی ، سال قبل داشتن رفع می شه

 «.نیست یطورنیا

 گاهچیه معلمتیتربی هادورهعدم آموزش معلمان: در   4.4
احساس نیاز جهت آموزش معلمان برای آموزش در فضای 

در  آنچهبنابراین معلم مجازی وجود نداشته است؛
های چندپایه های تک پایه و چه در کالسکالس
ی متنوع آموزشی را افزارهانرماستفاده از  هایمهارت

 وقتچیهی دانشگاه هادورهما در »: 9. کد داننکردهدریافت 
درسی یا واحدی نداشتیم که روی آموزش مجازی کار کنه. 

برای رفع نیاز این ایام خودم  ناچاربهمن هرچی که االن بلدم 
رو مثل  هابرنامهاستفاده از برخی از »: 15کد «. یاد گرفتم

های ادیت فیلم و عکس که بتونم این شات و برنامه
که دیدم کرونا جدی شده و  کمکم، ن کم کنمحجمشو

 .«ره یاد گرفتم وگرنه آموزشی تو این زمینه در کار نبودهنمی

به امکانات ، امکانات آموزشی: مضمون اصلی نهایی .5
آموزشی اشاره دارد. از کمبود امکانات آموزشی در 

یک معضل یاد شده  عنوانبههای چندپایه همواره کالس
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آموزش کمبود امکانات آموزشی به است. با مجازی شدن 
 تبدیل شده است. هاکالسمعضل آموزش در این  ترینمهم

کمبود امکانات آموزش مجازی: آموزش مجازی در   5.1
آموزان کمترین حالت خود نیازمند اینترنت و دسترسی دانش

به گوشی هوشمند است. این در حالی است که سرعت نت 
ه است و طبق نظر ی شهری نیز با کندی مواجهامکاندر 

ی است. معنیبمعلمان؛ آموزش مجازی در مناطق محروم 
به اینترنت و کتابخونه و  اصالًآموزان اینجا دانش»: 1کد 

گوشی  اصالً»... : 9کد « مجله و امثال این دسترسی ندارن.
نلود ی ضعیفه. دالیخیلیخاینترنت تو این مناطق ، هم باشه

ما » :14د ک«. شون غیر ممکنهبرا باًیتقرمحتوای الکترونیکی 
رای ب خصوصبهبودیم  روروبههم با کمبود امکانات  قبالً

 اصالًهایی مثل ریاضی و علوم. یک سری ابزارها درس
کردم یا از هر چیزی که وجود نداره. من یا خودم خرید می

د ک«. . االن که دیگه هیچیمیکردیماطرافمون بود استفاده 
تاشون به کالس مجازی دسترسی  4 ،تا شاگرد من 6از » :3

داشتن که اون هم کندی اینترنت نمی ذاشت کاری از پیش 
 «.بره

: این موضوع نیز با مجازی شدن هاخانوادهفقر اقتصادی   5.2
آموزش به معضل بزرگ آموزش تبدیل شده است. در 

 هاخانوادهبه علت نیاز مالی  غالباً، های حضوری نیزکالس
 هاخانوادهطوالنی داشته و به کمک  یهابتیغآموزان دانش

. در آموزش مجازی فقر پرداختندیممعاش  نیتأمجهت 
 یهانهیهز نیتأمامکان تهیه گوشی هوشمند و یا  هاخانواده

کرونا خیلی به »: 5سلب کرده است. کد  هاآناز  نترنتیا
چندپایه شده. والدین خیلی ازشون کار می  هابچهضرر 

ی هم ندارن. اچارهکارهای خونه. ، کشن. کارهای کشاورزی
والدین اینجا »: 8کد « وضعیت اقتصادیشون خوب نیست.

ط فق هابچهبه  کردنکمکی محبت کردن و جابهبیشتر 
ازشون کار می کشن. حتی با اینکه خیلی هاشون توانایی 

 دک« انجام کارهای سنگین ندارن اما مجبورن که کمک کنن.
سائل اقتصادی قادر به تهیه گوشی م خاطربهها خانواده»: 10

گوشی هاشون ساده است و فقط برای ، هوشمند نیستن
رو  هانیاتماس گرفتن هست و امکان نصب شاد و امثال 

 «.ندارن

 یریگجهینتبحث و 

ی مضامین، هامصاحبهدر تحلیل اظهارات ثبت شده در فرایند 
ن لدیآموزان و وادانش، های معلماناستخراج شده که به ویژگی

 نیتریاصلاما یکی از  در ایام شیوع بیماری کرونا اشاره داشت؛
ه های چندپایمضامین استخراج شده تغییر در ساختار کالس

های کالسی است. جهت سهولت در امر تدریس معلمان گروه
. انددادهتشکیل ، اندداشتهی تحصیلی که هیپای هر ازابه

وجود در یک کالس را های تحصیلی میی که پایههایبندگروه
سبب شده است هم معلمان و هم  کندیماز یکدیگر جدا 

های چندپایه محروم آموزان از مزایا و امکانات کالسدانش
تجارب  یبه بررس( زمانی که 1397) یمیو کر یغفورشوند. 

 یهاتیو محدود هاتیبا مز در رابطهمعلمان  ستهیز
 رینظ یامکانات کهدریافتند ، ندپرداخت هیچندپا یهاکالس

 قیاز طر یریادگی تیتثب، باالتر یهاهیآموزان پااستفاده از دانش
 یهادر کالس یاجتماع هایمهارتتوسعه ، معلم اریهم

ی است که نتایج این بررسی در حال؛ این وجود دارد هیچندپا
های چندپایه را از های مجازی کالسآموزش، دهدیمنشان 

اجتماعی محروم  هایمهارتسعه امکانات همیار معلم و تو
ها از یکدیگر در کالس مجازی ساخته است و با تفکیک پایه

ی هایپاآموزان ی از یادگیری توسط دانشمندبهرهدیگر امکان 
های پیشین های پژوهشیافته بنا بررفته است. باالتر؛ نیز ازمیان

، (1389، ؛ فضلی1398، ؛ رستمی1396، )بشیری و همکاران
ای چندپایه بیشتر از آنکه محدودیت باشد یک فرصت هکالس

 ،تحصیلی، اجتماعی، عاطفی جانبههمهاست که امکان رشد 
های تک پایه فراهم آموزان را بیشتر از کالساخالقی دانش

. این در حالی است که نتایج پژوهش حاضر حکایت کندیم
ر د های چندپایه به تک پایهمعلمان با تبدیل کالس، از آن دارد

 ازجمله. اندبردهرا از میان  هافرصتفضای آموزش مجازی این 
های چندپایه های گذشته برای کالسمزایایی که پژوهش

(؛ افزایش حس Kilik & Abay, 2010) اندکردهمطرح 
بهبود روابط اجتماعی ، آموزانی در میان دانشریپذتیمسئول

در آموزش  این محسنات دهدیمنتایج نشان . هاستدر میان آن
های آموزان با گروهمجازی کمتر شده است. عدم تعامل دانش

 آموزاندانشو سطح علمی متفاوت؛  هاییتوانابا ، سنی متفاوت
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را از فرصت یادگیری از یکدیگر محروم کرده است. از سوی 
و نواقصی که در این ایام بر آموزش  هاتیمحدوددیگر 
 بیشتر ناشی از ضعفهای چندپایه سایه انداخته است کالس

امکانات آموزشی بوده که در عمل آموزش مجازی در مناطق 
در  غالباًهای چندپایه کرده است. کالس رممکنیغمحروم را 

شود و در این مناطق مناطق روستایی و محروم ایجاد می
های شدیدی مواجه است. امکانات آموزشی با محدودیت

 در صورت وجودنیست و  ریپذامکاندسترسی به اینترنت 
امکان دانلود محتوای ، اینترنت به علت کندی سرعت

ی اکثریت والدین در این دغدغهالکترونیکی محدود است. 
بوده و مشکالت اقتصادی  امرارمعاشمناطق تالش برای 

ها امکان تهیه ملزومات آموزش مجازی نظیر گوشی خانواده
دلیل  . به همیندهدینمی اینترنتی را هابستههوشمند و 

معاش خانواده بوده و  نیتأمآموزان ملزم به مشارکت در دانش
ی از آموزش مجازی دارند. همچنین مندبهرهزمان کمی برای 

ها بر تعطیلی یا کاهش با مجازی شدن آموزش تصور خانواده
 آموزانآموزش است به همین دلیل از انگیزه و مشارکت دانش

عدم مشارکت  در یادگیری کاسته شده است. عالوه بر
های مجازی نیز عدم همکاری والدین در آموزش، آموزاندانش

والدین در صورت ، حالت نیترنانهیبخوشدر ، مطرح است
سواد استفاده از آن را دارا ، تمایل به مشارکت در امر آموزش

 فضای مسمومی بود که نیازاشیپتا  نیستند. فضای مجازی
و  کردیمدان را فراهم استفاده از آن موجبات انحراف فرزن

عنوان ابزاری جهت آموزش استفاده بایست از آن بهحال می
های معلمان اشاره کرد. بخش دیگری از مضامین به ویژگی

ها عدم مهارت تدریس و انگیزه این ویژگی رأسداشت که در 
نداشتن معلم جهت تدریس در فضای مجازی است. طبق 

توانمندسازی معلمین در ی هادوره شوندگانمصاحبهاظهارات 
صورت محدود انجام شده است این ایام یا صورت نگرفته یا به

نیز برای استفاده از آموزش مجازی ارتقا  هاآنتوانایی  درنتیجه
است.  هگرفتنشئت شانیشخصی هاتالشنداشته و بیشتر از 

و همکاران  یبدر همسو با پژوهش هاافتهاین بخش از ی
 هابیمعلمان از آس ستهیتجارب زررسی است که به ب( 1400)

یی دوره ابتدا هیهای چندپاکالس یبرنامه درس یهاو چالش
عنوان یکی نیز عدم توانمندی معلمان را به هاآن، پرداختند

های یافته بنا بر .اندکردههای چندپایه مطرح ی کالسهاچالش
های چندپایه برخی دروس در کالس، های گذشتهپژوهش

و معلمان بیشتر زمان خود را بر  رندیگیمقرار  ردتوجهموکمتر 
. در این کنندیمعلوم و فارسی صرف ، روی دروس ریاضی

به این موضوع اشاره داشتند. به  کنندگانمشارکت، پژوهش نیز
های طراحی دروسی با شرایط خاص کالس رسدیمنظر 

آموزان چندپایه جهت رفع برخی از معضالت معلمین و دانش
( در 1398) یزاده و شعبان یطاهرنیز  نیازاشیپساز باشد. کار

 هیاچندپ یهاو ضرورت کالس شدهیبوم یبرنامه درس یبررس
 هیندپاچ یهاضرورت کالسبودند که  افتهیدستبه این نتیجه 

 هبا توجه باست و  یمل یمغفول برنامه درس یهااز جنبه یکی
ر ما ارائه کشو یرسم یدر نظام آموزش هاکالس نیوجود ا

 نیدر ا یفیالزم جهت آموزش ک یهایبانیساختارها و پشت
ی انجام شده در این هایبررس؛ رسدیبه نظر م یضرور طیشرا

 پژوهش با نتایج این بررسی همسو بوده است.
 ی چندپایههاکالسنتایج این بررسی؛ آموزش در  بنا بر

های چندپایه و خطر افت بیشتر کالس، مجازی صورتبه
طیلی آموزش در مناطق محروم را در پی دارد و این امر تع

تلنگری است برای اصالح برنامه درسی ملی و رفع مشکالت 
 پیشنهاد نی؛ بنابراهای چندپایهساختاری آموزش در کالس

ی چندپایه هاکالسبرنامه درسی خاص و ویژه برای  شودیم
 ی این مناطقهاتیمحدودتنظیم شود که با شرایط زمانی و 

ای نیازه، سازگار باشد که عالوه بر تحقق اهداف نظام آموزشی
نماید.  نیتأمرا نیز  هیچندپا یهاکالس آموزاندانشی ژهیو

 نیمتأهای حاصل از این بررسی لزوم یافته بر اساسهمچنین 
ی هاتیظرف دست نرفتن ازامکانات آموزشی به جهت 

؛ دینمایمآموزان مناطق محروم؛ بیش از گذشته ضروری دانش
امکانات آموزشی نظیر گوشی هوشمند و  گرددیمپیشنهاد  لذا

دسترسی مناسب به اینترنت در این مناطق فراهم گردد تا در 
خیر ا هایسالصورت ایجاد شرایطی نظیر شیوع بیماری که در 

مناطق محروم از  آموزاندانشاتفاق افتاد؛ بخش مهمی از 
پژوهشگران حوزه . همچنین به سایر بازنمانندآموزش 

 آموزاندانشی تجربهاز نگاه و  شودیمپیشنهاد  تیوتربمیتعل
ی مجازی را تحلیل نمایند. هاآموزش، ی چندپایههاکالس

در کنار این پژوهش برای ، ی آتیهاپژوهشباشد که از نتایج 
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ی چندپایه استفاده شود. الزم به ذکر هاکالسبهبود آموزش در 
 روروبهیی نیز هاتیمحدودژوهش با است پژوهشگر در این پ

که  هااستانعدم دسترسی به معلمین سایر  ازجمله، بوده است
اما محقق برای رفع این  دادیمی نتایج را افزایش ریپذمیتعم

 رغمیعلی موردی استفاده نمود و مطالعهمحدودیت از یک 
فهم عمیق موضوع در یک بررسی موردی؛ نتایج حاصل از آن 

شود محققین دیگر این پیشنهاد می ؛ لذانیست میتعمقابل
 قرار دهند. موردمطالعهموضوع را در سایر مناطق 

 تعارض منافع

 .تعارض منافع ندارم

 منابع

های راهنمای آموزش در کالس(. 1389ر. )، و فضلی، .م، آقازاده
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