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راحل این پژوهش مکه در تمام  جناب آقای دکتر محمد امیریناظر محترم  دریغبیبا تقدیر و تشکر از زحمات 

 .و با راهنمایی ارزشمند خود بر غنای این پژوهش افزودند صدرسعهبا کمال دقت و 

 

ه، آقای وجدی توسعه نیروی انسانی آقای دکتر خوش آیینمعاونت پژوهش و و با سپاس فراوان از اعضای محترم 

ی از م آقای عبدی عشایرو همکار محترخانم وحدانی، آقای ناصری  آقای دکتر امیری، و اداره پژوهش

ی مانه و سملقان راهبر آموزش وحوزه معاونت ابتدایی و آقای واعظی راهبر آموزشی و تربیتی شیروان  کارشناسان

ژوهش در جهت به ثمر رسیدن این پهمکاران مدارس چندپایه که   محمد تیمورمنشآقای محسن روحانی و 

 .بسیار ارزشمندی داشتند یهایهمکار

 

ی هاکمکبا ذکر نگردید اما  هاآندر نهایت از کلیه عزیزانی که در اجرای این پژوهش مرا یاری کردند که نامی از 

 .، نهایت سپاسگزاری را دارماندنمودهی اریمرا خود  دریغبیصمیمانه و 

 



 ج

 

 چکیده

یفیت هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود آموزش در کالس های چندپایه و ارائه راهکارهایی برای ک

لتحصیالن برخی فارغ اور با استفاده از روش پژوهش کیفی و مصاحبه با معلمان و بخشی به آن است. بدین منظ

ژوهشی کالس های چندپایه تالش شد وضعیت موجود آموزش در کالس های چند پایه را با نگاهی به ادبیات پ

مناطق ه مشخص شود. در این راستا با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند تعدادی معلم از مدارس چندپای

نگی مثل به نسبت فاصله گرفتن از شهرها در نمونه حضور داشتند و همچنین معلمان مناطق مختلف فره مختلف

نهایت وضعیت  ترکمن و کرد و عشایر نیز در نمونه حضور داشتند. مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. در

ستگاه و د یو ورزش یکمک آموزش لیو وسا اتزیفقدان فضا، تجهشامل:  موجود آموزش در سه حوزه زیرساختی،

ها بر اساس کالس لیتشک، هیچندپا یهادر کالس سیتدر یاز معلمان بر روشها یتخصص و تسلط برخ عدمی، کپ

هرچه تعداد ،  موزشکمبود زمان آ:  آموزش ؛و ... خود یذات فهیاز وظ یتیو ترب یگرفتن راهبران آموزش فاصله، آمار

از  یعالوه بر آن برخ شود،یدشوارتر م اریبس سیکار تدر رودیکالس فراتر م کیدر  هیسه پا ایها از دو کالس

موارد  یو در برخ دیمعلمان مف یها از نظر برخبودن کالس مختلط، آموز داشته باشددانش کیممکن فقط  هاهیپا

آموختن : و یادگیری ... و دارند گریدکیبر  یمختلف راتیتأث گریکدیدخترها و پسرها در کنار  حضور، ساز استمسئله

آموزش و  تیفیک کاهش، ضور دارندکه در کالس ح یگرید یهاهیاز پا ترنییپا ایباالتر و  یهاهیآموزان پادانش

خودآموز  یها براآن شتریآموزان و تالش بدانش شتریب تیفعال، آموزاندانش یاجتماع یهامهارت تیتقوی، ریادگی

ادبیات پژوهشی و  واحصاء شد و با توجه به دیدگاه و نظر معلمان  و ... هاآن یمیخودتنظ شیشدن و در واقع افزا

 گردید.  تجربه محقق راهکارهایی برای رفع مشکالت و ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در این مناطق ارائه

 

 : مدارس چندپایه، وضعیت موجود و راهکار بهبود کیفیت دواژهیکل
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 مقدمه

 گذاربینانو متفکران  گذارانسیاستوجود داشت، اما  هاکالسمدارس و  دهیسازمانمختلفی برای  یهاروش

ر این اساس دروس بان را بر اساس سن در یک گروه قرار دهند و آموزدانشمدارس نوین به این نتیجه رسیدند که 

 مینیبیممقایسه کنیم  اگر مدرسه را نمونه کوچکی از جامعه بدانیم و با آن .قرار دهند هاآنیکسانی را در اختیار 

 .ندیآیم گرد همکه در محیط واقعی و عملی جامعه افراد نه بر اساس سن که بر اساس عالیق و عوامل دیگری 

ه تقریبی منطقیه اساس نظراگر بر  .شودینمفردی افراد توجه کافی  هایتفاوتمنتقدان معتقدند در این روش به 

 دهدیمان آموزدانشاین فرصت را به  چندپایه هایکالسکه  مینیبیمرشد ویگوتسکی به این موضوع نگاه کنیم 

به آن دست  توانندیمان سطوح باالتر به سطح رشد باالتری از آنچه خود به تنهایی آموزدانشکه بتوانند به کمک 

ان آموزدانشی چندپایه منطقه تقریبی رشد را برا هایکالسیه بر اساس این نظر .(1398یابند، برسند )سیف، 

ختی پیاژه کودک اما بر اساس نظریه رشد شنا؛ تا از یکدیگر بیاموزند و به سطح باالتر حرکت کنند کندیمفراهم 

د )سیف، باید به حد مشخصی از رشد دست یابد تا بتواند توانایی مشخصی برای درک موضوعات مختلف دست یاب

نظریه رشد  در نتیجه بر اساس .به عنوان مثال کودک دوره ابتدایی در مرحله عملیات عینی قرار دارد .(1398

دیگری  شناختیرواننظریه  .خواهد بود یترمناسبشناختی پیاژه روش تفکیک بر اساس سن به احتمال زیاد روش 

شد شناختی برونر و بررسی استفاده کرد نظریه ربه آن استناد کرد و از آن برای پژوهش  توانیمکه در این زمینه 

 توانیمنی سبه هر فردی در هر  پیاژه است معتقد است هر مطلبی رابرونر که تکمیل کننده نظریه نظریه است، 

که معتقد بود  بر خالف پیاژه .(1398سطح آن را برای فرد تنظیم کنیم )سیف،  ،آموزش داد به شرط آنکه بتوانیم

د برونر لحاظ رشد شناختی و سن به سطح مشخصی دست یابد تا بتواند مطالب مشخصی را بیاموزکودک باید به 

با  تواندیم چندپایه هایکالسدر نتیجه  .هر موضوعی را در هر سنی به کودک آموزش داد توانیممعتقد است 

س مربوط به دوره چندپایه کودک عالوه بر این که در معرض درو هایکالسدر  .نظریه برونر همخوانی داشته باشد

به جزء پایه اول  .ردیگیماز خود برای یادگیری نیز قرار  ترنییپا یهایهمکالسدر جریان تالش  ردیگیمخود قرار 

 ؛ واشندداشته ب ، مگر اینکه کودکان پیش دبستانی نیز در کالس آنها حضوراز خود ندارند ترنییپاابتدایی که 

با این  .زء کالس ششمجبه دست آورد به  ترشرفتهیپدرباره آینده خود و مطالب  یاندازچشم تواندیمهمین طور 

فاده حال این محیط یادگیری جدید همانند محیط یادگیری معمول مقتضیات خاص خود را دارد که برای است

  .بهینه از آن باید به نکات خاصی توجه داشت

های چندپایه ی تدریس در کالسهاتیفعال( در پژوهشی تالش کرد 2015بیهامر و هاسچر )-هیری به عنوان مثال

های طبقه اول، تشکیل گروهبندی شد. ها در سه طبقه دستهی مطالعه آنهادادهدر استرالیا و فنالند را بررسی کند. 
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اولین  و سوم. تفکیک و تمیز بود. خصوصیدهی موضوعات، طبقه دوم، همتا به عنوان معلم آموزی و سازماندانش

به  هاتیفعالی درون کالس تأکید دارد. این هاتیفعالدهی موضوع، بر طبقه اصلی یعنی تشکیل گروه و سازمان

 :اندشدهشکل زیر توصیف 

دنبال اما هر گروه سرفصلهای خود را ؛ رندیگیمآموزان مضمون یا موضوع واحدی را یاد درسی موازی: دانشبرنامه

 .ندیبیم. در این فعالیت، هر پایه به نوبت آموزش کندیم

ی هاهیپادرسی برنامه هاآن. کنندیمدرسی یک پایه را برای یک سال مطالعه هدرسی: کل کالس برنامچرخش برنامه

 .نندیبیمها با یکدیگر آموزش . در این فعالیت، کل گروهکنندیمی بعد دنبال هاسالدیگر را در 

ی مختلف با سطوح متفاوت آموزش داده هاهیپا: موضوع واحدی در 1درسی مارپیچیتراز و برنامهدرسی همبرنامه

. مفاهیم یا اندیشه پایه و گذارندیمآموزان در کالس مضمون یا موضوع واحدی را به اشتراک و تمام دانش شودیم

 .شودیمالتر بر عمق یا گستره آن افزوده های باتدریس شده و در کالس ترنییپاهای اولیه در کالس

: به معنای تدریس موضوعات متفاوت در هر پایه است. در این فعالیت، زمان تدریس برای هر پایه 2موضوع متناوب

 .دهدیممتفاوت است. معلم به صورت چرخشی به تمام کالس درس 

 .کنندیمطالعه ماده از مواد آموزشی واحد موضوع واحدی را در زمان واحد با استف هاهیپاتدریس به کل کالس: 

قتضیات م آنبه دنبال تالش دارد شرایط موجود آموزش در کالس های چندپایه را بررسی کرده و حاضر  پژوهش

 یهامهارتان، آموزدانشیادگیری، روابط میان  یهاتیفعالچندپایه در حوزه آموزش، مدیریت،  هایکالس

 .مشخص کندبهبود فرایند یاددهی یادگیری را جهت چیست و چگونه این مقتضیات  ...اجتماعی و 

 

 بیان مسئله

مختلف آموزش و  هایکالسو  هامهارتاز سنین،  آموزانیدانشآن موقعیتی است که در  چندپایه هایکالس

معلم، کمبود کالس و  و به دالیل مختلفی از جمله کمبود دهندیمخود را با یکدیگر در یک کالس ادامه پرورش 

فقط مختص  چندپایه هایکالس .(2010، 3)برون کندیمتدریس  هاآن، یک معلم به آموزدانشو تعداد کم  مدرسه

                                                
1. Curriculum alignment and spiral curriculum 
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، 1؛ توماس و شاو2010هستند )برون،  چندپایه هایکالسایران نیست، بلکه بسیار از کشورها دارای مدارس و 

 .(2015، 3بیهامر و هاسچر-؛ هیری2004، 2؛ برگرسن1992

و  با مطالعاتی که بر فواید )پروهل، داگالس، الیاس، جانسون چندپایه هایکالسبا نگاه به ادبیات مربوط به 

( تأکید دارند مواجه 1995، 6؛ ونمن و راماکرز2007، 5)مولریانکینه هاکالس( و بر مضرات این 2013، 4وستاسمیت

: سنگینی بیش از حد وظایف شمارندیماین معایب را بر  چندپایه هایکالسبرای  هاپژوهشدر این  .میشویم

و طراحی تدریس،  ریزیبرنامهان، دشواری آموزدانشفردی  هایتفاوتمعلم، کمبود وقت، دشواری در توجه به 

ضمن خدمت و مشاوره، عدم امکان  یهادورهوالدین غیر مراقب، مشکل زبان، کمبود مواد آموزشی، عدم وجود 

ازی تدریس، وجود وظایفی به غیر از تدریس از جمله کارهای اداری مدرسه، شرایط محیطی نامناسب، فردی س

نیز به این موارد اشاره  چندپایه هایکالسفواید  در باب .الزم در دوره تربیت معلم یهایستگیشاعدم آموزش 

، قبول 7هارتهای یادگیری خود تنظیمیان و یادگیری از یکدیگر، بهبود مآموزدانش: افزایش مشارکت میان کنندیم

یادگیری پنهان  و 8و تقسیم رهبری، افزایش احترام در کالس درس، همکالسی به عنوان معلم خصوصی مسئولیت

 .ترنییپاباالتر و  هایکالس از

اجرا شده است، به  9توسط اداره پژوهش آموزشی و بهبود آمریکای که در ویرجینیا در ایاالت متحده امطالعهدر 

. این راهبردها کندیمهای چندپایه برای موفقیت در این کالسها باید بدانند، تأکید راهبردی که معلمان کالس 102

با مدیریت کالس،  مرتبطراهبردهای . این طبقات شامل اندشدهی دهسازمانی متداول معلمان هاپاسخبر اساس 

است. به منظور تدریس مؤثرتر در  10یریپذجامعهی، ارتباطات با اولیاء، آغازگری و بندگروهمدیریت زمان، 

که باید تکالیف معنادار به یک گروه داده شود، در حالی که بر  کنندیمهای چندپایه، معلمان پیشنهاد کالس

فتاری به دقت، شفافیت ، انتظارات آموزشی و رشودیمها نظارت آن داشتننگهفعالیت سایر گروها به منظور فعال 

 هایگروهآموزان ها واقعیتی با اهمیت در میان تمام دانشآموزان تفهیم شود که آنو پایدار بیان شده، به دانش

ی طراحی اگونهبهرا  هایصندلی علمی فراهم کنید، شیوه چیدمان هاگردشیی مانند هاپاداشمختلف هستند، 

آموزان کرده و برای یادگیری مناسب باشد، تکالیف را قبل از اینکه دانشکنید که کالسها را با یکدیگر ترکیب 

آموزان مناسب و توانمند را برای همتا به عنوان معلم خصوصی آماده کنید، با الگو بودن برسند آماده کنید، دانش

                                                
1. Thomas & Shaw 
2. Bergersen 
3. Hyry-Beihammer & Hascher 
4. Proehl, Douglas, Elias, Johnson & Westsmith 
5. Mulryan-Kyne 
6. Veenman & Raemaekers 
7. self-regulated learning skills 
8. peer tutoring 
9. OERI (Office of Educational Research and Improvement). 
1 0. getting started and socialization 



4 

 

ع مدارس ها نگرش مثبت نسبت به مدرسه، کالس و محیط ایجاد کنید، قبل از شروآموزان در آنبرای دانش

آموزان ی با والدین ترتیب داده و درباره فرایندها به والدین اطالع رسانی کنید، با ارسال پرونده رشد دانشاجلسه

آموزشان قرار دهید. آیا در ها برای مالقات حضوری آن را در جریان وضعیت دانشبرای والدین یا دعوت از آن

 می شود؟مدارس چندپایه استان به اینگونه مسائل توجه 

. این متغیرها کندیمهای چندپایه تأثیر دارند اشاره ( شش متغیر اصلی که بر موفقیت در کالس1990) 1میلر

دهی آموزشی، ارائه آموزش و ی و سازماندرسبرنامهدهی کالس، نظم و مدیریت کالس، سازمانعبارتند از 

دهی کالس درس به . سازماندر درس خواندنی، یادگیری خود رهبر و همتا به عنوان معلم خصوصی بندگروه

ی هاتیفعالی منابع آموزشی بر اساس نیازهای فردی و سازآمادهمعنای آمادگی محیط فیزیکی کالس درس و 

ی سازشفافشامل  2آموزان به منظور کسب تجارب یادگیری مؤثر است. مدیریت کالس و نظمتعاملی برای دانش

 و یآموزشدهی آموزان برای قبول مسئولیت است. سازمانه منظور کمک به دانشروزمره ب هایروالو  هابرنامه

ی فردی هاتیفعالی ریکارگبهبر آن دسته از راهبردهای آموزشی تأکید دارد که در طراحی، بهبود و  3درسیبرنامه

اده از روشهای تدریس استف بر 4یبندگروهو گروهی به منظور استفاده کارآمد از زمان توجه دارد. ارائه آموزش و 

ی تحصیلی مختلف شده که نیاز به تعهد متقابل و مشارکت هاهیپامؤثری تأکید دارد که سبب افزایش تعامل میان 

آموز به منظور کسب مهارتهای مطالعه مستقل، به معنی خود انطباقی دانش 5آموزان دارد. یادگیری خود رهبردانش

به این  6مزایای فرایند یادگیری گروهی. همتا به عنوان معلم خصوصی ساختاردهی یادگیری خود و استفاده از

به  خواهدیم. بر این اساس هر معلمی که کنندیمآموزان همانند معلم به یکدیگر کمک معنی است که دانش

الش چندپایه نظارت داشته باشد، باید ت هایکالسها در آموزان توجه کرده و بر رشد آننیازهای هر یک از دانش

دهی تدریس خود صرف کند. یکی از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت ریزی و سازمانو وقت بسیار زیادی برای برنامه

آموزان است. تعیین درست های روزمره از طریق صحبت کردن با دانشی قوانین و روالسازشفافدر این زمینه 

. برای کندیمجویی در زمان را فراهم  و صرفهموضوعات مناسب برای آموزش کل کالس امکان یادگیری سطح باال

مثال استفاده از روش بارش مغزی برای نوشتن یا بحث درباره موضوعات در قالب کل گروه هیچ ضررتی ندارد. بر 

متن خود را خلق کند. آیا درکالس های چندپایه استان به این موضوعات توجه  تواندیماساس مباحث هر کسی 

 می شود.

                                                
1. Miller 
2. Classroom management and discipline 
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مزایای خاص  وکالس های چندپایه نیز همانند اغلب شرایط انسانی و طبیعی که با آن مواجه هستیم دارای معایب 

ارد آنقدر سخت دخود است، اما جوامع مختلف تالش دارند تا وزن کفه مزایا را افزایش داده و اگر عیبی هم وجود 

بی باشد. کالس دارای معایکل معقول، منطقی و طبیعی از بین ببرد بلکه به شو سنگین نباشد که کل اثر مزایا را 

تغییر ساختار  ارد. بادهای چند پایه نیز همانطور که در باال گفته شده دارای معایب و مزایایی است که نیاز به توجه 

ابط بین هدف این پژوهش آن است که از بعد رو .کندیمکالس درس مقتضیات و مسائل جاری در آن نیز تغییر 

 هایکالسه در کمسائلی یادگیری، مدیریت کالس  یهاتیفعالان، آموزدانشان، ارتباط بین معلم و آموزدانش

در این کالس  در استان وجود دارد را احصاء کرده و تالش کند، در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری چندپایه

 .راهکارهایی را ارائه نماید

  

 اهمیت و ضرورت مسئله

در استان خراسان شمالی در حال  1394-95کالس چندپایه در سال تحصیلی  1284در  آموزدانشهفده هزار 

 چندپایه هایکالسدر سال تحصیلی اخیر  .(1398، 1وپرورشآموزشتحصیل هستند )پایگاه اطالع رسانی وزارت 

تحصیلی در مناطق مختلف  یهادورهان در این آموزدانشو به دلیل تعداد کم  است رسیدهبه دوره متوسطه اول نیز 

باالی این گونه کالسها ضرورت دارد که به فرایندهای یاددهی با توجه به آمار  .میاشدهاستان با این پدیده مواجه 

 .توجه جدی شود هاتیفعالبه این  بخشیکیفیتو یادگیری و 

اما ؛ توجه است چندپایه در بسیاری از کشورها در سراسر دنیا مورد هایکالستدریس در  یهاتیفعالموفقیت 

چر، بیهامر و هاس-وجود دارد )هیری چندپایه هایکالسمتأسفانه مطالعات اندکی درباره مسائل، مزایا و معایب 

ینه این زم ین مسئله شکافی است که در دانش موجود در. در واقع یکی از دالیل ضرورت یافتن توجه به ا(2015

ندپایه بپردازد، وجود دارد. اگر نظام آموزش و پرورش استان بخواهد با نگاهی علمی و جامع به مسئله کالس های چ

ی برخوردار که چنین شکافی را مد نظر داشته باشد، از اهمیت و ضرورت معقولتوجه به انجام مطالعه ای علمی 

 است. 

. این متغیرها کندیمهای چندپایه تأثیر دارند اشاره ( شش متغیر اصلی که بر موفقیت در کالس1990) 2میلر

دهی آموزشی، ارائه آموزش و ی و سازماندرسبرنامهدهی کالس، نظم و مدیریت کالس، سازمانعبارتند از 

دهی کالس درس به سازمان .ی، یادگیری خود رهبر و همتا به عنوان معلم خصوصی در درس خواندنبندگروه

ی هاتیفعالی منابع آموزشی بر اساس نیازهای فردی و سازآمادهمعنای آمادگی محیط فیزیکی کالس درس و 

                                                
1. www.medu.ir 
2. Miller 
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ی سازشفافشامل  1آموزان به منظور کسب تجارب یادگیری مؤثر است. مدیریت کالس و نظمتعاملی برای دانش

 و یآموزشدهی آموزان برای قبول مسئولیت است. سازماندانش روزمره به منظور کمک به هایروالو  هابرنامه

ی فردی هاتیفعالی ریکارگبهبر آن دسته از راهبردهای آموزشی تأکید دارد که در طراحی، بهبود و  2درسیبرنامه

تدریس استفاده از روشهای  بر 3یبندگروهو گروهی به منظور استفاده کارآمد از زمان توجه دارد. ارائه آموزش و 

ی تحصیلی مختلف شده که نیاز به تعهد متقابل و مشارکت هاهیپامؤثری تأکید دارد که سبب افزایش تعامل میان 

آموز به منظور کسب مهارتهای مطالعه مستقل، به معنی خود انطباقی دانش 4آموزان دارد. یادگیری خود رهبردانش

به این  5یادگیری گروهی. همتا به عنوان معلم خصوصی ساختاردهی یادگیری خود و استفاده از مزایای فرایند

به  خواهدیم. بر این اساس هر معلمی که کنندیمآموزان همانند معلم به یکدیگر کمک معنی است که دانش

چندپایه نظارت داشته باشد، باید تالش  هایکالسها در آموزان توجه کرده و بر رشد آننیازهای هر یک از دانش

دهی تدریس خود صرف کند. یکی از عوامل بسیار مؤثر در موفقیت ریزی و سازمانو وقت بسیار زیادی برای برنامه

آموزان است. تعیین درست های روزمره از طریق صحبت کردن با دانشی قوانین و روالسازشفافدر این زمینه 

. برای کندیمجویی در زمان را فراهم وزش کل کالس امکان یادگیری سطح باال و صرفهموضوعات مناسب برای آم

مثال استفاده از روش بارش مغزی برای نوشتن یا بحث درباره موضوعات در قالب کل گروه هیچ ضررتی ندارد. بر 

ین موضوعات توجه متن خود را خلق کند. آیا درکالس های چندپایه استان به ا تواندیماساس مباحث هر کسی 

 می شود.

باید بر  چندپایه هایکالستربیت معلم برای تدریس در  یهابرنامهتأکید دارند که  (1992) 6توماس و شاو

بر این اساس همسال به عنوان معلم خصوصی، یادگیری خودتنظیمی،  .باشد 7تدریس اثربخش متمرکز یهاتیفعال

ارزشیابی و ارائه بازخود  یهامهارت(، حفظ نظم محیط، 8و روشهای توزیع دهیسازمان، ریزیبرنامهآمادگی معلم )

بر اهمیت طرح درس دقیقی که از  هاآن .صورت گیرد چندپایه هایکالسباید به منظور تدریس اثربخش در 

رد و ارائه بازخو محیط یادگیری مولد یسازآمادهو یادگیری خود تنظیمی، ضرورت  همسال به عنوان معلم خصوصی

و کالس باید برای موفقیت  همحیط مدرس .اما اینها کافی نیستند؛ مؤثر و بازنگری در فرایند یادگیری حمایت کند

این مدارس باید کتابخانه داشته باشند و معلمان باید به راحتی به مواد مورد نیاز دسترسی داشته  .آماده باشد

چندپایه را می توان اینگونه مطرح کرد که آیا اساسًا  ضرورت دیگر توجه به وضعیت آموزش در کالس های .باشند

                                                
1. Classroom management and discipline 
2. Instructional organization and curriculum 
3. Instructional delivery and grouping 
4. Self-directed learning 
5. Peer tutoring 
6. Thomas & Shaw 
7. effective teaching practices 
8. planning, organization and distribution methods 
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نظام تربیت معلم و نظام آموزش ضمن خدمت معلمان را برای چنین فعالیتی آماده می سازند یا خیر. جواب دادن 

 به این سوال از ضرورت های انکار ناپذیر این پژوهش است.

در فرایند یادگیری  توانیمروشها و رویکردهایی که ، بر چندپایه هایکالس هایویژگی( بر اساس 2004برگرسن )

باید کودک  چندپایه هایکالسبر اساس دیدگاه او  .استفاده کرد تأکید دارد هاکالسو تدریس و ارزشیابی در این 

یادگیری به وسیله  باید بر فرایند تأکید کنند و در آن از هاکالساین  .و یادگیری در آن فعال باشد همحور بود

ونه کالسها اینگ از آنجایی که در .استفاده شود ،دهدیمکه به کودکان امکان تجربه  ییهاتیفعالو  تجربه

 هاآنین کالسها نیز در تنوع مختلف وجود دارد، ارزش ا یهایآمادگو  هامهارت، هاهیپااز سنین،  آموزانیدانش

فردی را فراهم  و مطالعه ریزیبرنامهان امکان پرورش مهارتهای خود تنظیمی و آموزدانش این موقعیت برای .است

نوشتن، ه کرد شامل چندپایه در فرایند آموزشی استفاد هایکالسدر  توانیمو رویکردهایی که  هاروش .کندیم

امکان  آموزدانشمبتنی بر ادبیات، تدریس مضمونی، یادگیری محوری، ریاضی با دست ورزی که به  نخواند

مک رایانه، ک، یادگیری مشارکتی، همتا به عنوان معلم خصوصی، آموزش به دهدیمریاضی را  ترسادهیادگیری 

ستفاده از روش خط ایادگیری بیرونی، آموزش مبتنی بر مسئله،  یهاتیفعال، یاپروژه یهامقالهتدریس گروهی، 

تأکید  ارزشیابی و تالش در جهت همکاری و تهیه کارپوشه در زشاو بر پیگیری آمو .داستانی و عملی و کارآفرینانه

ین قتضیات امضرورت دیگر انجام این پژوهش از اینجا ناشی می شود که آیا فرایند آموزش با ویژگیها و  .دارد

 کالس ها هماهنگ هست یا خیر.

که در استفاده مؤثر از  کندیمچندپایه انجام شده است اشاره  هایکالسکه در هلند درباره معلمان  یامطالعه

که باید به شکل انفرادی انجام شود،  ییهاتیفعال دهیسازمانزمان تدریس، طراحی تدریس مؤثر، مدیریت کالس، 

آموزش توجه به  رسدیمبه نظر  .(1995، 1رامیکر مشکل وجود دارد )ونمن و چندپایه هایکالستعیین اهداف 

ان قادر خواهند بود زمانی یادگیری خود آموزدانشزیرا ؛ زمان تدریس به معلمان از اهمیت زیادی برخوردار است

ان آموزدانش، سطوح موفقیت را مدیریت کرده، دوره زمانی مورد نیاز برای یادگیری تعیین کنند، زمان را توزیع کنند

 هایکالسرا تعیین کنند، تجهیزات مورد نیاز برای تکالیف را که مربوط به زمان تدریس است را آماده کنند که در 

هرگز نباید فراموش شود که  .ان سنین مختلف اهمیت بسیار زیادی داردآموزدانشدارای  هایکالسچندپایه و 

این منظور معلم باید درباره اهداف اطالعاتی  برای .بستگی دارد هامهارتن دقیق اثربخشی تدریس به محتوا و تعیی

دانش جدید را در قالب گامهای کوچک و به شکل  .را یادآوری کند ازهاینشیپ هاآنان ارائه کرده و به آموزدانشبه 

ان فراهم آموزدانشارائه کنید، بازخورد و تجدید نظر را با فراهم کردن تجارب یادگیری برای تمام  افتهیسازمان

در حال کار انفرادی هستند از وظایفی است که باید به منظور افزایش  کهیوقتان حتی آموزدانشکنید، نظارت بر 

                                                
1. Veenman & Raemaekers 



8 

 

افزایش مشارکت درون کالسی، همکاری و  .(1995رامیکرز، ونمن و اثربخشی تدریس به وسیله معلم انجام شود )

برای مطالعه به شکلی مؤثر و مولد شاخص مدیریت  هاآنان و فراهم کردن شرایط ضروری برای آموزدانشتوجه 

 .یکی از ملزومات موفقیت آن است چندپایه هایکالسو مدیریت بسیار خوب در  دهیسازمان .خوب کالس است

انفرادی  یهاتیفعالان اغلب زمان خود را به آموزدانشاین است که  ایهچندپ هایکالسنکته مهم دیگر در 

ضروری است که بدانند در حالی که به صورت انفرادی در حال مطالعه هستند باید چه کاری انجام  گذرانندیم

ان برای تکالیف آماده هستند، وظایف را برای آموزدانشبنابراین، مهم است اطمینان حاصل کنید که ؛ دهند

جو کالس موضوع مهم  .را راهنمایی کنید هاآنو هنگامی که مشکلی دارند  ان با جزئیات توضیح دهیدآموزدانش

چندپایه، بسیار مهم است که مسائل متقابل را با  هایکالسدر  هاتیفعالبه منظور افزایش موفقیت  .بعدی است

ن در میان بگذاریم، به یکدیگر برای طراحی و کار مشترک برای دستیابی به اهداف برنامه تالش معلمان و کارکنا

بررسی میزان توجه به این موارد در کالس های چندپایه از ضرورتهای انجام این  .(1995کنیم )ونمن و رامیکرز، 

 پژوهش است. 

اص این کالسها مطالعه شرایط موجود این کالسها چندپایه و مسائل و مشکالت خ هایکالسبا توجه به تعداد زیاد 

ضرورت انجام این پژوهش جهت ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در این کالسها  ارائه راهکارهاییدر استان و 

 .هستند

 

 اهداف تحقیق

به  بخشیکیفیتچندپایه و ارائه راهکارهایی برای  هایکالسهدف کلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت آموزش در 

 :کندیماین پژوهش اهداف جزئی زیر را دنبال  .آن است

 چندپایه استان خراسان شمالی هایکالسبررسی وضعیت موجود آموزش در  .1

 چندپایه استان خراسان شمالی هایکالسارائه راهکارهای برای ارتقاء کیفیت آموزش در  .2

 

 تحقیقهای سئوال

 به سؤاالت زیر است: ییگوپاسخپژوهش حاضر به دنبال 

 چگونه است؟ استان خراسان شمالی چندپایه هایکالسوضعیت آموزش در  .1
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چندپایه  هایکالسبا توجه به وضعیت موجود چه راهکارهای عملیاتی برای ارتقاء کیفیت آموزش در  .2

 .ارائه داد توانیم استان خراسان شمالی

 

 هاآن یاتیو عمل ینظر فیو تعررها یمتغ یمعرف

اکنون تعریف واحد یا ت .دارای مفهوم و کاربردی گسترده، پیچیده و مبهم است وپرورشآموزش: وپرورشآموزش

خود، تعریفی جربیات تو اهل نظر، هر یک بر پایه تفکرات و  است به دست نیامده وپرورشآموزشجامع و مانعی از 

 .داناز آن ارائه داده

فعل و  وپرورششآموزمجموعه منظمی از اعمال و رفتار است؛ به بیان دیگر  وپرورشآموزشمحمدباقر هوشیار: 

 .تای اسرنامهبتوجه هدفی و مستلزم انفعالی است میان دو قطب روان )آموزگار و فراگیر( که مسبوق به اصلی و م

برای هدایت و و  ، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کندتجربه استتکرار  وپرورشآموزش جان دیویی

 .دبیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازکنترل تجر

عی و استعدادهای هنر یا فنی است که به صورت راهنمایی یا حمایت نیروهای طبی وپرورشآموزش ژان ژاک رسو:

 .دپذیرخود او برای زیستن تحقق می فراگیر )متربی( و با رعایت قوانین رشد طبیعی و با همکاری

آیند، برای شان به دنیا میجامعه فرهنگ از مطلع ریغسواد، نادان و که کودکان، بی ییآنجااز  یکا:دانشنامه بریتان

شان در اجتماع و رسیدن به ها، یافتن نقش، یادگیری مهارتبالغ رفتاری افراد هنجارهای یادگیری فرهنگشان،

 .(1398، 1)وب سایت ویکی پدیا ن، به آموزش نیاز دارندشااهداف

 .(1395)فردانش،  شکوفاسازی استعدادهای یادگیرندگان است وپرورشآموزشگفت  توانیمبه شکل کلی 

 از چندپایه ای دو مسئولیت واحددرآن معلم یک که شودیم اطالق وضعیتی به چندپایه هایکالسچندپایه: 

 .(2008 ،تلیل) باشد داشته را آموزاندانش

در فلسفه و در نظریه شناخت  .است چونی به معنای چگونگی است که معادل فارسی آن کیفیت واژه کیفیت:

ی هادر زمینه .چونی یایا خواص کیفی  کمی مثال: خواص .منظور از کیفیت، چگونگی یک چیز است

کننده آن )نه تنها از لحاظ کیفی بلکه از و عرضه کاال یک هایویژگیمجموعه  :مطلوبیت و مرغوبیت اقتصادی

های اجتماعی و در زمینه .شوند آن کاال مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رودو غیره( که باعث می بها دیدگاه کمی،

                                                
1.https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%

D9%88%D8%B1%D8%B4.  1/6/1398بازیابی شده در  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
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در  یشرفتهایش برای ورود و دوام و پشایستگی و لیاقت یک شرکت و فراورده شایستگی، صالحیت، لیاقت فردی

، کندیمکارکرد و هدفی که هر نظامی دنبال میزان دستیابی به اهداف دانست، با توجه به  توانیمکیفیت را  .ربازا

 .(1395سیف، با کیفیت دانست که با صورت کارآمد و اثربخش به اهداف خود دست یابد ) توانیمنظامی را 

 تعریف عملیاتی

، آموزدانشچندپایه میان معلم و  هایکالسکه در حال حاضر در محیط مدارس و  ییهاتیفعال :وپرورشآموزش

 .والدین، نظام اداری، در جریان است

 .دست یابند درسیبرنامهان به اهداف مورد نظر در آموزدانشایجاد فرصتی برای اینکه  کیفیت:

 .که در آن بیش از یک گروه سنی و پایه تحصیلی با یک معلم حضور دارند ییهاکالس چندپایه:
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مرور مبانی 
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 چندپایه هایکالستعریف و تاریخچه 

 عناوین با ولی ندارد گوناگونی معانی مربیان و برنامۀدرسی متخصصان نزد چندپایه درس هایکالس اصطالح

 با و درهرصورت هاکالس این .و چندالیه آمیخته ،1ترکیبی درسی هایکالس ازجمله ؛شودیم کاربردهبه مختلفی

 هایکالس از مندیبهره جایبه مختلف تحصیلی یهاهیپا که اندنکته این دهندهنشان شوند مطرح که عنوانی هر

آموزش  معلم سه با حالت ترینمطلوب در گاه و معلم دو یا یک با زمانهم طوربه تک اتاقی، مدارس در مجزا، درس

 .(2008، 2لیتل) نندیبیم

 در را خود ساعات درسی همه تحصیلی چندپایه یا دو آموزاندانش آن در که است کالسی چندپایه درس کالس

 از چندپایه هایکالس .(1998، 3و همکاران راسلگذرانند )یم کالس یک در و معلم یک با درسی روز یک

 تحصیلی سال طول تمام در آن آموزاندانش همه به و شودیم تشکیل شتریب یا پایهسه یا دو تحصیلی هیچندپا

 هایمهارت و هاتوانایی با و متفاوت سنین در آموزانچندپایه، دانش هایکالس در .دهدیم آموزش معلم یک

 یا دو مسئولیت واحددرآن معلم یک که شودیم اطالق وضعیتی به چندپایه هایکالس .کنندیم شرکت متفاوت

 .(2008 ،تلیل) باشد داشته را آموزاندانش از چندپایه

 مقدار چند، یعنی اولی .است تشکیل شدهچند پایه  کلمه دو از آن اول بخش دارد، بخش دو 4هچندپای تدریس

 به چندپایه هایکالس بنابراین است؛ طبقه و درجه رتبه، پایه، معنی به دومی یک و از بیش یا و بسیار زیادی،

برخی  در .اندآموزش تحت همه و دارند قرار آن در پایه شش تا دو بین آموزاندانش که شودیمگفته  کالسی

 .(2015، 5بیهامر و هاشر) دهدیم آموزش شش پایه آموزانبه دانش اتاق یک در زمانهم طوربه معلم یک کشورها

 از برخی به 1-2شماره  که جدول کنندیم معرفی دیگری یهاواژه با را هاکالس این کشورها دیگر ادبیات در

 .کندیم شاره ا هاآن

های های چندپایه برای گروههای چندپایه موقعیتی خاص در تاریخ آموزش پرورش دارد. معموالً کالسکالس

یک معلم برای هر پایه غیرعملی و غیر که در آن  شودیمآموزان در مدارس ابتدایی به کار گرفته کوچکی از دانش

(. اگرچه 2001، 6مؤثر است. یک معلم باید دو یا چند کالس را با هم مدیریت کرده و آموزش بدهد )هارگراویس

ی جهانی است، اما بافت اجتماعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. معموالً چنین ادهیپدچندپایه  هایکالس

که کشورهای توسعه اختصاص دارد، درحالیش چندپایه به کشورهای درحالکه آموز شودیمپنداشته 

                                                
1. Multiple classes 
2. Little 
3. Russell, J.v, Rowe, k.j & Peter,w 
4 . Multi grade teaching 
5. Beihammer,K.H & Hascher.T 
6. Hargreaves 
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ای مثل کانادا، هلند و غیره نیز از این روش به دلیل مزایای بسیار زیادی که بر آن مترتب است استفاده یافتهتوسعه

 (.2015، 1)فت کنندیم

 

 چندپایه در دیگر کشورها هایکالسحات رایج در مورد برخی اصطال 1-2جدول 

 معادل انگلیسی واژه دل فارسی واژهامع

 Multi- grade classroom چندپایه هایکالس

 Multiple classes ترکیبی هایکالس

 Multi-age classroom سنی چند هایکالس

 Multi level classroom سطحی چند هایکالس

 Composite classes مرکب هایکالس

 Multi age grouping classroom گروهی سنی چند هایکالس

 One teacher' s school معلمی تک مدارس

 Multi ability classroom توانایی چند هایکالس

 Multiple intelligence classroom استعداد چند هایکالس

 

وصاً در چندپایه در مدارس کوچک، در مناطق با جمعیت کم، مخص هایکالسکه  داردیم( اظهار 2015فت )

کشور ثال مبه عنوان  .ی جغرافیایی/اقتصادی دایر هستندهاتیمحدودی سخت و هایدسترسمناطق روستایی، با 

نش و مهارت عالوه بر دا .استچندپایه مواجه  هایکالسرومانی با کمبودهای زیادی در آموزش معلمان برای 

چندپایه اثر  هایکالسچندپایه چالش دیگری که بر نگرش معلمان درباره ارزش  هایکالساندک معلمان درباره 

 .آنها فراهم می سازد نیز زمینه را برای کاهش کیفیت هاکالس گونهنیای رسمی ناکافی از هاتیحما گذاردیم

از تدریس در  تردهیچیپچندپایه بسیار  هایکالسکه تدریس در  کنندیممطالعات آموزش پرورشی عموماً تأیید 

 ردیگینمتوجه جدی به این موضوع صورت  درسیبرنامهی طراحی هااستیسحال در بااین. پایه استتک هایکالس

 .ردیگینماز معلمان چندپایه صورت  چندانی نیز ی مدیریتی رسمیهاتیحماو 

                                                
1. Fat Silvia 
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اجتماعی و همچنین سیاستی آموزشی برای افزایش فرصت برابر آموزشی برای کودکان مدارس چندپایه واقعیتی 

 هایکالسبرای  1چندپایه جایگزینی مؤثر هایکالسبر اساس مطالعات متعدد،  .توسعه استدر کشورهای درحال

سازی معلمان آماده معلم در آموزش وطورکلی، مراکز تربیتبه .آموزان داردکه فواید بسیاری برای دانش سنتی است

مناسب برای  درسیبرنامهبرای تهیه به عنوان مثال  .چندپایه دچار کاستی است هایکالسبرای آموزش در 

گرایی به چندپایه از رویکرد واقع هایکالسسازی ایشان برای معلم در بخارست رومانی در راستای آمادهتربیت

  می شود.استفاده  درسیبرنامهعنوان جزئی اساسی از به درسیبرنامه

 درکشورهای و جهان سراسر در شایع و طوالنی یاسابقهدارای  چندپایه آموزش که دهدیم نشان متون بررسی

 زامبیا و کلمبیا، توگو اندونزی، چین، هند، استرالیا، هلند، ایاالت متحده، کانادا، مانند توسعهو درحال افتهیتوسعه

 باًیتقر هند در که، درحالیاست کرده تحصیل چندپایه درس کالس در هفت نفر هر از نفر یک کانادا، در .باشدیم

 .(1991، 2)گاجادهارسینگ اندکرده چندپایه تحصیل درس کالسهای در نفر ده هر از هشت نفر

 - بیش کانادا در چندپایه آموزش قدمت کهدرحالی گرددیم باز باستان دوران به هند در چندپایه آموزش قدمت

 با نامثبت کاهش مالی، ش هزینه هایکاه مانند اداری یهاضرورت اگرچه .(2006)لیتل،  دارد سابقه قرن کیاز 

 چندپایه مدارس افزایش به منجر شهرها مناطق حومه به شهری از جمعیتی تغییرات و تولد نرخ به تغییر توجه

 ،3)چاپمن اندپرداخته چندپایه درس هایکالسمثبت  یهاجنبه بررسی به مربیان موارد، از بسیاری در .است شده

 در باید چندپایه آموزش که برآن است تصمیم استرالیا کشورهای دنیا یعنی نیترتیپرجمع از در یکی .(1995

 ینبهتر ی چندپایههادوره س دقیق و علمیتدری که دلیل این به فقط شود انجام ی ابتداییدوره اول پایهسه تمام

 در مدرسه دو معلم یا یک دارای مدارس از سوم یک نیوزیلند در کودکان است برای وپرورشآموزش از شکل

 ز% ا 23 کهدرحالی اندکرده تجربه را ی ابتداییچندپایه هایکالس مدرسه معلمان درصد از 53 در هلند .هستند

 .(5919، 4ونمنهستند ) چندپایه سوئیس در هاکالس همه

غلب تک معلم بوده و اتحصیالت سنتی در اروپا مدارس  در مثالعنوانکه به دهندیممتون تاریخی نشان 

بعالوه هیچ گونه  .(2006)لیتل،  گرفتندیمتون تهیه شد به وسیله معلم یاد آموزان با سنین متفاوت از مدانش

 شدیمررسی پیشرفت به شکل غیررسمی توسط معلم در طی آموزش ب .شدینمآزمون ورودی یا خروجی گرفته 

اشکال  نیتربرجستهعنوان یکی از قرآنی، به یهاخانهمکتباین شیوه بسیار شبیه آنچه در  .(2001)مورگان، 

 .مدارس چندپایه در کشورهای اسالمی است

                                                
1. efficient alternative 
2. Gajadharsingh 
3. Chapman 
4. Veenman 
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مدارس  در .بود آمریکاآموزش چندپایه تا پیش از انقالب صنعتی و شهرنشینی گسترده روش غالب آموزشی در 

 ساندندرآموزان یاری می به دیگر دانش ترشرفتهیپو  تربزرگآموزان بریتانیا نظام نظارت و همیاری که در آن دانش

چندپایه در  هایکالسهنوز هم آموزش  .آمدیم، سنتی دیرینه به حساب کردندیمنظارت  هاآنو بر پیشرفت 

همیت ازرگ از بی پیرامون شهرهای هاشهرکدر روستاها و  ویژهبهی شمالی و اروپا و آمریکابسیاری از مناطق 

و کشورهای  آمریکامتحده چندپایه در اسکاتلند، کانادا، فرانسه، ایاالت هایکالسآموزش در  .بسیاری برخوردار است

 .(1995)لیتل،  دهدیمی ارائه اارزندهاسکاندیناوی خدمات آموزش 

در نظریه رشد  .چندپایه وجود دارد هایکالسی نظری زیادی از هاتیحما( بر آن است که 1999) 1وینسنت

ها امکان تبادل افکار و تعامل بین کودکان در سطوح مختلف رشد را موجب شده و به شناختی پیاژه این کالس

در نظریه رشد شناختی ویگوتسکی،  .گرددیمآموز منجر ایجاد تعارض شناختی و در نتیجه رشد شناختی دانش

و همساالن تواناتر، در نظریه شناختی اجتماعی بندورا  ساالنبزرگدلیل افزایش منطقه تقریبی رشد با راهنمایی به 

، در دیدگاه شاگرد محوری دیویی، به تربزرگآموزان آموزان کم سن از دانشبه دلیل مشاهده و الگو گیری دانش

و در نظریه اسناد واینر، به دلیل تغییر اسناد بیرونی  دیآیمبه وجود  هاکالسدلیل زندگی واقعی که در این 

 دیتأکها مورد آموزان به اسناد درونی و در نتیجه ایجاد احساس مسئولیت نسبت به یادگیری خود، این کالسدانش

 .رندیگیمقرار 

ین متفاوت، وجود سن و بااستعدادهاو کار زیاد، مواجهه  ریزیبرنامهاما اغلب معلمان به دلیل نیاز به آمادگی، 

در  دهندیم حیترجی و رضایت شغلی کم، احرفهم آموزش، عدم تربیت کآموزان با نیازهای متفاوت، زمان دانش

 .(1998پایه تدریس کنند )راسل و همکاران، تک هایکالس

 چندپایه هایکالس انواع

 هاکالس از بسیاری .است متغیر آموزاندانش سنی هایویژگی به توجه با چندپایه هایکالس در هاهیپا تعداد

 .اند پایه شش پنج تا از آموزانیدانش دارای برخی اماهستند  دوپایه با آموزانیدانش دارای

 .کرد تقسیم دسته چند به توانیم هاهیپا تشکیل لحاظ به را چندپایه هایکالس

 شوندیم ادارهآموزگار(  آموزگار )معاون مدیر یک با که شش پایه مدارس. 

 دارند مستقل و مدیر دارند آموزگار جداگانه هاهیپا مابقی و اندشده ادغام دوپایه فقط آن در که مدارسی. 

 دارند رمابقی آموزگا و شودیم اداره( آموزگار معاون ) آموزگار مدیر توسط آن پایه یک که مدارسی. 

 شودیم دارها آموزگاری دیگر و مدیر توسط آن دیگر هیپا و آموزگار یک توسط آن پایهسه که مدارسی. 

                                                
1. Vincent 
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 اداره( آموزگار معاون آموزگار ) مدیر توسط دیگر هیپا و آموزگار یک توسط آن هیپا چهار که مدارسی 

 دالیلی به بنا هم هاهیپا توالی است پایه ممکنسه و دوپایه در خصوصاً هابیترک نوع این در ؛ کهشودیم

 .(1396 ،و محمودیان آذر د )بهمن نیاباشن کالس یک در متناوب یاهیپا و نشوند لحاظ

نسبت به هم  هاهیپای کیآموزان هرچند نفر هم باشد، تنها نزداست که تعداد دانش نیا هاهیپا بینکته مهم در ترک

 هاآموزشکه  شودیباعث م نشیچ وهیش نیا .دوم و ششم است یهاهیدوم و سوم بهتر از پا یهاهیمهم است مثالً پا

در  زیعلم نم .ردیتر انجام گآموزان بهتر و راحتدانش نیب یدرس باشند و تعامل کیدر اهداف و محتوا به هم نزد

 فیو در ارائه تکال ردیگیم جهیبه شکل مطلوب از کار خود نت رمشترک،یغ یو حت مشترک میو ارائه مفاه سیتدر

 .(1396 ،قنبری)کارآمدتر باشد  تواندیم زین

 التین یآمریکاافریقا،  آسیا، مناطق از بسیاری در که است واقعیتی چندپایه، هایکالس یا ابتدایی مدارس وجود

 از بعضی .به کار گرفته می شوددرحال توسعه  و یافته توسعه درکشورهای و دارد وجود جهان دیگر نواحی و

 برگزاری به اقدام خودشان روستایی جوامع در هلندآلمان،  انگلستان، کانادا، ،آمریکا مثل توسعه یافته کشورهای

 کلمبیا، بنگالدش، اندونزی، مانند جهان توسعهدرحال کشورهای بیشتر روستاهای و اندنموده چندپایه هایکالس

 هایکالس اجرای کیفیت ،توجهقابل نکته .کنندیم حرکت چندپایه آموزشی نظام در راستای زئیر مکزیک،

 آموزش در نحوه توسعه یافته کشورهای کهیطوربه است؛ توسعه در حال و توسعه یافته کشورهای در چندپایه

 هزار، 420 از بیش چین در .کنندیماستفاده  آموزشی برابر یهافرصت و تدریس نوین یهاوهیش از هاکالس این

 یهاآموزشگاه درصد 8 .دارد وجود تک اتاقی مدرسه 1540 حدود مالزی در و هزار 20 به نزدیک اندونزی در

 دارای مکزیک یهادبستان از رصدد 22 .دارند آموزگار دو یا یک هندوستان تنها یهادبستان درصد 61 و فیلیپین

 آموزاندانش آن در ( کهیاریهم و نظارت) ییایتانیبر نظام یهاآموزشگاه در .است یک آموزگار تنها و شش پایه

به   دیرینه سنتی ،کردندیم نظارت هاآن پیشرفت بر و رسانندیم یاری آموزاندانش دیگر به ترشرفتهیپ و تربزرگ

 میانه در .دارد وجود اروپا و شمالی یآمریکا روستاهای در آموزش چندپایه هم حاضر حال در .حساب می آید

 گردید مطرح راسمانوه توسط بار اولین ی( براپایهکه )تشد بندی پایه هایکالس استفاده از ذهنیت ،18 قرن

 جمعیت، رشد و با بزرگ شهرهای در بخصوص .شدند تدوین سنی مختلف سطوح با متناسب درسی وکتابهای

 چندپایه صورتبه همچنان هاکم کالس جمعیت با روستاها در کهیدرصورت یافتند، گسترش پایهتک هایکالس

 .(1385 ،رضازاده حاجی) شد رایج یاپایهتک آموزش که بود نوزدهم قرن در .ماندند باقی

 .است بیان شده چندپایه تدریس روش کارگیریبه در کشورها برخی تجربه ادامه، در

 آموزش و است چندپایه نموده هایکالس گسترش صرف را قابل توجهی منابع که است کشورهای ازجمله :ویتنام

 کافی انسانی نیروی دادن اختصاص این کشور در .است شناخته رسمیت به آموزشی روش یک عنوانبه را چندپایه

 خاص مناطق به نسبت معلمان، تعداد و نیست ریپذامکان برخی نواحی، اقلیمی دشوار شرایط با پایهتک مدارس به

 و افتهیشیافزا ویتنام در چندپایه مدارس تعداد دیگر، اجتماعیِ -اقتصادی دالیل دلیل و این به .است کم تقریباً

 .است شده واقع خاصتوجه  مورد
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 تصویب با دولت است و برتر انتخاب یک متخصصین، برای چندپایه هایکالس کشور، این ایاالت از برخی در :ژاپن

 حقوق افزایش جهت در مثالً اقداماتی ببرد؛ باال چندپایه هایکالس در را استانداردها است کرده تالش قوانین،

 مدارس در پرستاری و پزشکی بهداشتی، ، امکاناتونقلحمل وسایل و هاآن مسکن تأمین ها،کالس این معلمان

 هایکالس که مناطقی در هاورزشگاه و هاساختمان توسعه برای ملی یدارخزانه سهم افزایش و آموزاندانش برای

 .است انجام داده دارند چندپایه

 به ور دهد افزایش آموزش را پوششزیر  جمعیت نرخ بتواند اینکه برای 1990 سال از نیز چین کشور :چین

 .است آورده چندپایه هایکالستشکیل 

 

 ه خصوص)ب نندیبیمتدریس  جهت ویژهای و زیاد هایآموزش چندپایه، مدارس معلمان کانادا کشور در :کانادا

 رسید سطوح پراکندگی جهت به این شاید و است کوتاه بسیار معلمان این تدریس دورهدور(  راه از آموزش

 مدارس کشور نای در .است کم بسیار تدریس نحوه این ی دراحرفه معلمان تعداد دلیل، همین به و باشد چندپایه

 نیز مدارس این آموزاندانش تعداد و هستند پایهتک مدارس از ترکوچک آموزشی، بسیار فضای ازنظر چندپایه،

شده  واقع وستا(ر مرکز از ارج)خ روستا اصلی محیط از خارج در مدارس این .است کمتر پایهمدارس تک به نسبت

 .دهندیم تشکیل مهاجرین را محالت این ساکنین اکثر که است جهت بدان این و است

 از درصد 41این تعداد  از .است بوده چندپایه آن هایکالس از درصد 78 حدود 1998 سال در کشور این :پرو

 که اندبوده اییروست مدارس همهدرصد از  2/89 .اندداشته معلم یک از بیشتر درصد 59 و معلم یک فقط هاآن

 .(2005 ،تلیل) اندداشته معلم یک از بیش دیگر درصد 58 و معلم یک فقط هاآن درصد 42 تعداد این از
 

 مدارس از اطالعاتی را 1984 سال در یونسکو عضو کشورهای اجالس از پس آموزش وپرورش، یالمللنیب دفتر

 دارند، پراکنده جمعیت کشورهایی که ،دادیم نشان که است تهیه کرده شده یبنددرجه غیر و درجه بندی شده

 :است گزارش آمده این در .کنندیم استفاده( معلم یک و کالس یک با یمدارس شده ) درجه بندی غیر مدارس از

 یک فقط مدارس، درصد 16 فنالند در .هستند چندپایه از مدارس درصد 40 استرالیا شمالی مرز در مثال طوربه

 در اطالعات، این برابر .است بوده معلم یک با معموالً ابتدایی مدرسه 40000 شوروی سابق در دارند؛ کالس

 در ؛اندهیچندپامدارس  درصد 30 انگلستان ولز ایالت در .(رصدد 22) دارند کالس یک مدرسه 12000فرانسه، 

 همه مسئول که باشد داشته یک معلم توانندیم باشد، نفر 44ز ا کمتر یامدرسه در آموزاندانش تعداد اگر قبرس

 قطر در .دارند معلم یک فقط که هستند هنوز مدارسی عربی کشورهای در .کالسهاست و تحصیلی هایمهروموم

دارند؛  معلم یک فقط بیشتر، یا کالس دو برای مدارس از درصد یک سریالنکا، رد .شوندیم اداره باهم کالس دو

 در ؛شوندیم شکل اداره این به مدارس از تعدادی ایران، و ویتنام پاکستان، نپال، هند، چین، مانند کشورهایی در

 .(1395، مرادی و بیگدلی از نقل به ،2005 1سارجنت) کندیم اداره معلم یک فقط را مدارس درصد 35 هندوستان

                                                
1. Sargent 
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 و نزوئال، نیکاراگوئهو پرو، پاناما، مکزیک، شیلی، کوبا، کلمبیا، برزیل، آرژانتین، مانند التین یآمریکادر کشورهای 

 معلم اداره یک با هامدرسه زیادی از تعداد هنوز آفریقا در .دارد وجود ییهایژگیو چنین با مدارسی هم پاراگوئه

 .وجود دارد متفاوتی ترکیب با چندپایه مدارس کشورها این در .شوندیم

 مدارس از نوع نای آموزشی برای اصالحات کنندیم تالش کشورها این همه تقریباً که است این توجهقابل  نکته اما

 :مثالً .باشند داشته

 مدارسی چنین اداره و آموزش برای خاص معلمانی کردن تربیت 

 توایمح جبران کمبودهای برای خاص( آموزشی یهابستهتصویری ) و صوتی یهارسانه از ستفادها 

 ... و آموزشی

 (1395لنگری،  شفیعی میر)مدارس  این برای خاص و مناسب روزانه یهابرنامه از استفاده. 

 

 هایکالس لیدر تشک یو فلسف ینید ،یاقتصاد ،یاسیس ،یخیتار ،ییایجغراف ،یشناخت تیعوامل جمع زینایران  در

 1356) قیصد .شودیاده ماستف یآموزش همگان ازیبرآوردن ن یروش برا نیاند و از اداشته یریاثر چشمگ هیچندپا

 250را  انریدر ا هیقدمت آموزش چندپا ران،یفرهنگ ا خی( در کتاب تار1392 ،عزیزی و حسین پناهیبه نقل از 

 سدینویو م کندیم یمعرف میقد یتیاز مؤسسات ترب یکیرا  خانهمکتب یو .داندیم یشمس یهجر 256تا 

 چندو  هیصورت چندپاها عموماً بهقرآن و آموختن سواد به وجود آمد و کالس یبود که برا یامؤسسه خانهمکتب

ندارد، اصول حاکم  هیپا تک هایکالسبا  یتفاوت رانیدر ا هیچندپا هایکالسدر حال حاضر  .شدیبرگزار م ینس

به  هیچندپا هایالسک بینحوه ترک .است هیپا تک هایکالسهمانند  ه،یچندپا هایکالس درسیبرنامهو 

 .مختلط ممکن است هایصورت

 

 چندپایه هایکالسمبانی نظری 

نیاز  چندپایه هایکالستک پایه،  وپرورشآموزشپژوهشی و الگوی بلند مدت  یهاافتهیبا توجه به تعارض میان 

، برای مدارس دوره ابتدایی به دلیل شکل پذیری بیشتر یادگیرندگان ویژهبهچنین تحقیقاتی  .به توجه مداوم دارد

و  دهدیم(، زیرا دوره بحرانی رشد کودک را شکل 2014، 1و سوالسکی ضروری است )بورنستین، هاهن، پوتنیک

ر بنابراین با توجه به افزایش حضو؛ (2015، 2و کراولی بر موفقیت سراسر زندگی کودک اثر دارد )جونز، گرینبرگ

 به همراه تأکید فزاینده بر یادگیری اوان کودکی )باسوک، التام چندپایه هایکالسکودکان در مدارس ابتدایی و 

                                                
1. Bornstein, Hahn, Putnick, & Suwalsky 
2. Jones, Greenberg, & Crowley 
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(، ما باید بدانیم که آیا الگوی چندپایه نسبت به الگوی تک پایه از اثربخشی بیشتر یا کمتری 2016، 1و رورم

 .برخوردار است

 اندافتهیانتقالاول تا هشتم  هایمدارس ابتدایی که از الگوی تک پایه به چندپایه برای کودکان کالس لیوتحلهیتجز

و  که هیچ تغییر معناداری در نمرات آزمون کودکان رخ نداده است )پورل، داگالس، الیاس، جانسون دهدیمنشان 

 .(2013، 2وستاسمیت

هنوز به شکل کامل شناخته نشده است،  گذاردیمان اثر آموزدانشبر از راه آن چندپایه  هایکالس  که سازوکاری

در  کهاست  بر آننظریه یادگیری اجتماعی  .در این زمینه یادگیری از همتایان است هاهیفرض نیتریاساسیکی از 

 توانندیم ترکوچک، در حالی که کودکان دهدیمطول سالهای اولیه زندگی، یادگیری اغلب از راه الگوبرداری رخ 

عالوه بر آن  .کنندتقلید  هاآنبیشتر از رفتار و اعمال  یهایستگیشاو کودکان دارای  تربزرگبا مشاهده کودکان 

یادگیری اجتماعی  یهاهینظراین اصول شناختی و  .دانش و مهارت خود را استوارتر کنند توانندیم تربزرگکودکان 

کالس چندپایه بوده و مبنایی برای ادبیات پژوهشی مرتبط با اثر همتایان  وپرورشآموزشپایه و اساسی برای فلسفه 

 .(2014، 3و کادراوک است )جاستیک، لوگانفراهم ساخته 

 وزش، ب.آم ارائه و بندیگروه الف. :کندیم مشخص اصلی نهیزم شش چندپایه، آموزش ( برای1990میلر )

گروهی و.  مانساز نظم، ه. و همساالن، د. مدیریت توسط آموزش کاربرد و ریزیخودگردان، ج. برنامه یادگیری
پایه فراهم می این زمینه ها بستری نظری برای توجه علمی به کالس های چند .آموزشی سازمان و درسیبرنامه

 سازد.

ای تحقیقاتی شتهرپویایی گروه عبارت است از  .از منظر پویایی گروه بررسی کرد توانیمچندپایه را  هایکالس

با افراد، دیگر  هاگروه و روابط متقابل هاآن، قوانین تکوین و تحول هاگروهکه هدفش پیشبرد دانش انسان در مورد 

ان، خانواده و مختلف از جمله گروه دوست هایگروهاز دیدگاه امیل دورکهیم  .و مؤسسات بزرگ است هاگروه

و  شودیمهویتی نباشد دچار بی هاگروهو هر که عضو این  کندیمم گیری هویت را فراهکیشان زمینه شکلهم

الت رودررو، وابستگی کوچکی که در آن تعام هایگروهاولیه یعنی  هایگروه .بیشتر احتمال دارد که خودکشی کند

فکار گیری ماهیت اجتماعی، امتقابل و همانندسازی شدید میان اعضای گروه وجود دارد، اهمیت بسزایی در شکل

لیه دانست که بر ابعاد چندپایه را گروهی او هایکالس توانیمبر این اساس  .(1397و عقاید افراد دارد )فورسایت، 

 .گذاردیمپایه اثر تک هایسکالآموزان به شکل متفاوتی نسبت به مختلف فردی و اجتماعی دانش

                                                
1. Bassok, Latham, & Rorem 
2. Proehl, Douglas, Elias, Johnson, & Westsmith 
3. Justice, L. M., Logan, J. A., Lin, T. J., & Kaderavek, J. N 
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 هایکالسبه موضوع  توانیمبه رشد انسان نیز شناختی، برونفنبرنر که رویکردی است بوماز دریچه نظریه زیست

صورت نظام به برونفنبرنر فرد را .کندیماین نظریه تأثیرات بافتی را بر رشد انسان بررسی  .چندپایه پرداخت

ی زیستی هایآمادگ .گذارندیمکه چندین سطح از محیط اطراف بر او تأثیر  ردیگیمی از روابط در نظر ادهیچیپ

 .سازندیمو زمینه رشد فرد را فراهم  خورندیمکودک و نیروهای محیطی با هم پیوند 

های و محیط ی که خانه، مدرسه، محلهاانهیآشساختارهای  رشتهکصورت یبرونفنبرنر با در نظر گرفتن محیط به

صورت ساختارهای محیط را به وا .را در بر می گیرد، نظریه خود را گسترش داده است کار زندگی هرروزه افراد

در  .گذارندیمثیر ای قدرتمند بر رشد فرد تأگونهبه هاهیالکه هرکدام از این ساختارها و  ردیگیممختلفی در نظر 

 .میپردازیمادامه به بررسی این سطوح 

محیط فرد را شامل  نیترکینزدو الگوهای تعامل در  هاتیفعالسطح محیط است که  نیترقیعم .1ریز نظام .الف

 .و بالعکس گذارندیممثال والدین بر رفتار کودکان اثر عنوانبه .رابطه در این سطح دو جهتی هستند .شودیم

 2میان نظام .ب

ی کالسی مربوط هاتیفعالکه به مثالً پیشرفت تحصیلی فرد عالوه بر این .شودیمها را شامل ارتباط میان ریز نظام

 .والدین در خانه و میزان تالش او برای یادگیری مواد درسی نیز مربوط است، به روابط شودیم

 3برون نظام .ج

هرحال بر ، اما بهشودینمی اجتماعی که به شکل مستقیم فرد در حال رشد را شامل هاتیموقععبارت است از 

مدیره در محیط کار فرد یا های رسمی مثل هیئتسازمان توانندیم هاتیموقعاین  .گذارندیمی او تأثیر هاتجربه

ه اجتماعی غیررسمی نیز باشد و مثل شبک تواندیمی برون نظام هاتیحما .خدمات بهزیستی در جامعه باشند

 .کندیمدوستان و اعضای خانواده اصلی که توصیه، رفاقت و حتی کمک مالی تأمین 

 4کالن نظام .د

مثل  .شودیمص را شامل و امکانات یک فرهنگ خا هاسنتها، قوانین، ت که ارزشسطح محیط اس نیتریرونیب

ی که دولت انهشرافتمندایا مستمری  و شودیمو امتیازاتی که کشورها برای مراقبت از کودکان قائل  هاتیحما

 .کندیمبرای بازنشستگان تأمین 

                                                
1. micro system 
2. mesosystem 
3. exosystem 
4. Macro system 
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که همیشه پویا و افراد به شکل یکسان تأثیر بگذارد، بلبر اساس نظریه برونفنبرنر محیط نیروی راکد نیست که بر 

 هاآنی هانظام، وسعت ریز کنندیمیی را به زندگی خود اضافه هاتیموقعو  هانقشزمانی که افراد  .متغیر است

 و ردیگیمشناختی نام دارند که در سراسر زندگی صورت ی بومهاانتقال هاتیموقعاین تغییرات در  .کندیمتغییر 

طالق  آغاز مدرسه، کسب شغل جدید، ازدواج کردن، پدر و مادر شدن، .اغلب نقطه عطف مهمی در رشد هستند

 .شناختی هستندی بومهاانتقالیی از هانمونه ...مکان کردن و گرفتن، نقل

د بسیاری از بیرون تحمیل شود یا اینکه از درون فرد ناشی گردد، چراکه افرا تواندیمرویدادهای زندگی  تغییر

انجام این کارها به سن،  .دهندیمو تغییر  کنندیم، انتخاب نندیآفریمشان را خود ی زندگیهاتیموقعهستند که 

بستگی  کندیمفراهم  هاآنیی که محیط برای هافرصتجسمانی، عقالنی و شخصت فرد و همچنین  هایویژگی

با توجه به این  .گذارندیمهم تأثیر درواقع افراد هم تولیدکننده محیط و محصول آن هستند و متقابالً روی .دارد

ی پویا در نظر گرفت که بر رشد دانش آموزان اثر گذاشته و دانش نظامنظریه کالس های چندپایه یا را می توان 

 س ها اثر می گذارندبر پیشرفت این نوع کالآموزان نیز نظام اداری و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی نیز 

 .(2005 ،1)مالرینکین

در  غالباً که شودیممحسوب  همه برای وپرورشآموزش اهداف به دستیابی برای مناسبی روش چندپایه تدریس

 آموزانیدانش ستدری به اقیانوسیه و در آسیا معلمان از بسیاری .میافتد اتفاق محروم و کوچک ،دورافتاده جوامع

 و یتنامو فیلیپین، اندونزی، هند، چین، کامبوج، در و بسیاری هستند مشغول کالس یک در چندپایه یا یک از

 .(2013)یونسکو،  اندوهیش این حال اجرای در اکنونهم دیگر جاهای

 

 جهان و ایران در چندپایه هایکالس وجودی علل

 و است یک پایه تحصیلی در آموزاندانش تعداد نرسیدن حدنصاب به چندپایه هایکالس تشکیل اصلی دلیل

 و تعیین آموزشی نظام پایه هر را در درس هایکالس یافتن رسمیت برای آموزاندانش تعداد نصاب حد معموالً

 به ناچار را آموزشی یهانظام شرایط برخی است، اما پایهتک کالس، آموزشی نظام ایده آل برای  .کندیم ابالغ

 کردن فراهم منظوربه است غیرممکن پایهتک هایکالس ایجاد کهیهنگام بنابراین، ؛کندیم آل ایده این ترک

 هایکالس معموالً( 2011، 2همکاران و بلبل متین، ،کاسکانشود ) ایجاد چندپایه هایکالس است الزم ،آموزش

 چندپایه هایکالس .شوندیم ایجاد تیموقع هایفشار اثر بر بلکه ؛شوندینم تشکیل انتخاب و اختیار با چندپایه

 تشکیل .باشد یاهیحاشجوامع  در کوچک جمعیتی وجود یا اجتماعی -اقتصادی الزامات از ناشی است ممکن

 محله یا جامعه فرهنگی یا اجتماعی جغرافیایی، اقتصادی، یهاتیموقع جهینت است ممکن چندپایه، هایکالس

                                                
1. Mulryane- Kyne 
2. Coskun, A; Metin, M; Bulbul, B & Kaleli, G. 
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 کارهای یا اهلی حیوانات پرورش در باید کودکان ،شانیفرهنگرسوم  به توجه با کشورها، از بسیاری در .باشد

 در چندپایه هایکالس مثال، برای کنند، همکاری ترکوچک برادران و از خواهران مراقبت یا و کشاورزی جزئی

 زردوزی و یدوزسوزن کارهای انجام با را خود اجتماعی سنتی کارهای که دهدیم را اجازه دختران این به هند،

 .(1384 زرافشان، ترجمه مثوت، و واالس دهند ) دامها

 :چندپایه هایکالس تشکیل مختلف دالیل

 خاص جغرافیایی عوامل و روستاها پراکندگی و کشور در توجه قابل روستایی مناطق وجود. 

 به تاییانروس دلیل مهاجرت به احتماالً که کشور در آموزیدانش جمعیت کمبود و جمعیت رشد کاهش 

 یتجمع که است گذشته به روستاها نسبت در ازدواج سن رفتن باال و ومیر مرگ باالی نرخ شهرها،

 .است آمده پایین روستاها در آموزیدانش

 کودکی هر .العبورصعبو  روستایی مناطق و شهرها حاشیه در التعلیم واجب افراد آموزشی نیازهای رفع 

 .کندیم زندگی کجا آنکه در از مستقل دارد؛ را آموزش وپرورش به برابر دسترسی حق

 معاش امرار منظورغیره به و قالیبافی دامداری، کشاورزی، امور در التعلیم الزم کودکان وجود از استفاده 

 .خانواده

 و جدید دارسگشایش م برای قبول قابل آموزاندانش تعداد کاهش برای کافی معلم و اعتبارات کمبود 

 مدرسه یک در هاهیپا تعداد کاهش یا

 ،که هستند مسائلی از یانمونهشهرها  و روستاها بین ارتباطی راههای بودن نامناسب یا و کمبود فقدان 

 .(1393 )نوراللهی، بخشدیم ضرورت کودکان سکونت محل در را مدارسی چنین تشکیل

 

 

 معلممطالعات درباره تربیت

( برنامه توسعه مبتنی بر پژوهشی را که بر روی معلمان هلندی اجراشده بود را 1989) 1و روئلوفس ولمن، لم

کالس، راهبردهای  دهیسازمانی مؤثر آموزش، مدیریت و هاروشزمان آموزش، که در آن  کندیمتوصیف 

که ابعاد مختلف  ی دیگرهاپژوهشی هاافتهی .را مدنظر داشت 2و جو مدرسه و رهبری آن یادگیری خودگردان

راهبردی  102(، به 1990، 3)او ای آر ای اندکردهرا بررسی  آمریکامتحده دوپایه در ایاالت هایکالستدریس در 

: شودیماین راهبردها به طبقات زیر تقسیم  .کندیممؤثرتر  را چندپایه هایکالسدر تدریس معلم که  کندیماشاره 

 .پذیریو جامعه بندی، تعامل با والدینگروهمدیریت کالس، مدیریت زمان، 

                                                
1. Veenman, Lem, & Roelofs 
2. instructional time, effective methods of instruction, classroom management and organization, autonomous 

learning strategies, and school climate and leadership 

3. OERI (Office of Educational Research and Improvement) 
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 هایکالسنیاز معلمان را پس از هزاران مصاحبه و مشاهده در  125( 1995) 1ی دیگر فیلیپ و همکارانامطالعهدر 

ی معلمان چندپایه تفاوت چندانی هادرخواستنیازها و  کهبندی نهایی نشان داد جمع .چندپایه را مشخص کردند

 .پایه نداردتک هایکالسبا تدریس با 

چندپایه  هایکالسهای مورد نیاز معلم به شیوه سنتی به مهارتکه در تربیت دهدیم( نشان 2015مطالعات فت )

که باید  دارندیممعلمان اظهار  .از محتوای دوره به این موضوع توجه دارد %1و حدود  شودیمتوجه بسیار اندکی 

در نتیجه  .الش بسیار زیادی انجام دهندچندپایه ت هایکالسدر بافت آموزش در کارگیری اصول یادگیری برای به

 .معلم باید به شکل معناداری توجه بیشتری به این موضوع داشته باشدمحتوای آموزشی دوره تربیت

 انجام داده است نشان می دهد با موضوع مراکز تربیت معلم و آموزش چند پایه  که در مطالعه ای( 2015فت )

 2با نیمرخ معلم هماهنگدروس آموزشی عملی و و  هادورهدهندگان با این سخن موافق هستند که بیشتر پاسخ که

در راستای نیمرخ مهارت آموزان ارائه  هامهارت شبهتر آن است که آموز .از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

انگیزه برای تدریس نوآورانه و راهبردهای مدیریتی همراه و با تجارب عملی و  خوبی آماده شده باشدشود: یعنی به

معلمان اظهار  .تدوین شود هاآننیازهای آموزشی  با توجه بهاهداف عملی  ،معلمان تقاضا داشتن %58 .باشد

بیشتری نیازی که  .که آمادگی برای تدریس در کالس چندپایه از اهمیت بسیاری برخوردار است داشتندیم

توسعه  وهای تدوین در امتداد این نیاز بر مهارت .کالس بود دهیسازمانرح شد موضوعات مرتبط با باره مطدراین

از معلمان  %25حدود  .سازی آموزش و منابع و مواد آموزشی تأکید شد)طراحی واحد درسی(، شخصی درسیبرنامه

های طراحی ، ارتقاء مهارتهایستگیشاو  هاتیصالحدهنده بر لزوم آموزش توسعه اجتماعی و مدیریت پاسخ

و  های انتقال و کاربرد دانش در عرصه عملآموزشی، تحریک ظرفیت خالقیت و حل مسئله، گسترش مهارت

زمینه نیازهای آموزشی به ترتیب زیر  دهندگان نیازهای خود را درپاسخ .ی تدریس تعاملیهاروشکارگیری به

چندپایه،  هایکالسها(، ایجاد نگرشی باز به آموزش در )طرح درس های طراحی تدریسارتقاء مهارتاعالم کردند: 

رسمی بر اساس رویکردی  درسیبرنامهگیری، تفسیر های ارزشیابی و ابزارهای اندازهسازی تواناییبهینه

 .شدهسازیشخصی

 

 چندپایه هایکالس یهافرصت

 این در .دارد مثبتی نیز تأثیرات و فواید است، مواجه آن با که ییهاضعف و مشکالت از جدا چندپایه هایکالس

 به گوناگون یهاجنبه و مختلف زوایای از و هر یک اندپرداخته تحقیق به زیادی محققان و پژوهشگران زمینه

                                                
1.Phillips, R. D., Watson, A. J., & Wille, C. Y. 
2. practicality of pedagogical content, and the adaptability to teacher’s profile 
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 دارد مورد اشاره سه به چندپایه هایکالس مثبت تأثیرات زمینه ( در2005لیتل ) .اندپرداخته موضوع این اثبات

 :از اندعبارت که

 وپرورشآموزشبه  دسترسی کیفیت افزایش و بهبود برای یراهبرد چندپایه آموزش دسترسی، افزایش .1

 به نیاز آموزشی این کیفیت و است؛ درس کالس در یادگیری و آموزش کیفیت بهبود بعالوه و ابتدایی

 بر تأثیر .2 دارد؛ آموزاندانش یادگیری فعالیتجهت افزایش  هاییراهبرد و هامهارت با معلمانی اکردنیمه

 کارا یالهیوس چندپایه هایکالس که گفت توانیم .اجتماعی و شخصیاثرات  .3 کودکان تشخیص و ادراک

 .است پراکنده جمعیت دارای نواحی در پایه تأمین آموزش برای مؤثر و

 وپرورشآموزش آغاز به چندپایه هایکالس سابقه که دریافت توانیم وپرورشآموزش تاریخ مطالعه در اندکی با

 بیشتر حتی و خواهد داشت وجود نیز آینده در روستاها جمعیتی بافت گرفتن نظر در با و گرددیمباز  گروهی

 یهاهیپا تکمیل به کندیم حل را کم جمعیت هایکالس بودن غیراقتصادی مسئله آنکه بر عالوه زیرا شد؛ خواهد

 با قرار زیر است:  چندپایه هایکالس فواید و محاسن از برخی به خالصه صورتبه .دینمایم کمک نیز تحصیلی

 ها فراگیرانکالس این در .است زندگی هایمهارت آموزش برای فرصت بهترین چندپایه هایکالس 

 .بپردازند نیز روابط اجتماعی یادگیری به درسی مفاهیم یادگیری ضمن معلم، ژهیو تدابیر با توانندیم

 حضور از پتانسیل استفاده ضمن) تواندیم چندپایه هایکالس در آموزاندانش تعداد کمی دلیل به معلم 

 یکه برا یاوهیشبه مختلف را درسی  مفاهیم( ترکوچک آموزاندانش به آموزش برای تربزرگ آموزاندانش

 .باشد آموزش دهد فهم آموز قابلدانش

  دارد ارتباط  انآموزدانش یروح هایویژگیکه از  یبا توجه به شناخت تواندیمعلم م هیچندپا هایکالسدر

 .(1393 ،ینورالله) برقرار کند آنهابا  یتریمیصم

  رشد مختلف یهاساله وجود دارند که دوره 15تا  6 نیب نیآموزان سندانش هیکالس چندپا کیدر 

اثرات  یریادگی در هاآن نیکه تعامل ب گذرانندیمتفاوت م یازهایرا با ن یروان - یعاطف ،یشناخت ،یجسم

 .دارد یادیز

 انیدر جر هاآن دادن باالتر را با قرار یهاهیآموزان پادانش یهایماندگعقب یبعض توانیها مکالس نیدر ا 

 صیرا کامالً تشخ صداها تواندینم یآموزدوم دانش هیمثال در پا یبرا .کرد جبران ترنییپا یهاهیآموزش پا

آن آموزش  انیدر جر زیرا ن آموزدانش نیاول ا هیبه پا دیجد یصدا سیدر هنگام تدر میتوانیدهد ما م

 .میقرار ده میرمستقیصورت غبه

 جوییصرفه نهیهز در وقت و کهیطوربه هاهیپا ریسا یآماده شده برا یآموزشکمک لیوسا یاستفاده از برخ 

 .(1383اسحاق،  یحاج) می افزاید سیتدر ییشده و بر کارآ

 یهابیترک ایو  (سوم –دوم )، (دوم -اول) یلیتحص یهاهیپا یدر صورت همخوان هیچندپا هایکالس 

 .است دیمف اریسنوات قبل بس یو مطالب آموزش میو تکرار مفاه یادآوریبه جهت  ک،ینزد



25 

 

 شود،یم انجام باالتر یهاهیاکه در پ یعمل یو کارها شاتیبا دقت به آزما ترنییپا یهاهیآموزان پادانش 

 یبرا یا نهیمز شیپ خود نیو ا شوندیباالتر آشنا م کالس هایهای با درس یو تا حدود کنندیتوجه م

 .آن خواهد بود ترعیوس یریادگی

 یهاآموزه بری و مرور ردیگیهای قبل خود قرار مکالستکرار دروس  انیباالتر در جر یهاهیآموزان پادانش 

 .مؤثر است یریادگی تیخود خواهند داشت که در تثب نیشیپ

 و  نفساعتمادبه باالتر، به یهاهیآموزان پادانش ییتعامل و راهنما ۀجیدرنت تر،نییپا یهاهیآموزان پادانش

 .رسندیم یشتریب تیرضا

 کالس  در و حل مسائل محوله هاتیفعالآموز به خود هنگام انجام دانش یمعلم و اتکا یتگرینقش هدا

 .ابدییم شیافزا

 امر است که نیا یدهندهنشان (1386) 1جویس ماری، سایتوسط مکوسانا و کپ شدهیآورجمع یهاپژوهش جینتا

 :هیچندپا هایکالسدر  سیتدر

 پایه اثربخش استتک سیمثل تدر یلیلحاظ تحص از. 

 دهد ارتقاء پایهتک هایسکالبهتر از  یریطور چشمگرا به رانیفراگ یهای اجتماعمهارت تواندیم. 

 دیآیبه وجود م رانیمعلمان و فراگ انیم یشتریدرک ب. 

 کندیم جادیآموزان ادانش یبرا یتریغن یریادگی طیمح. 

 شودیآموزان مدانش شتریب یموجب مشارکت اجتماع. 

 شودیآموزان مدانش یریادگی شیموجب افزا. 

 دهدیم شیآموزان را افزانفس دانش عزت. 

 تاس یهای خانوادگمشابه محیط ینوع ها بهکالس نیگفت آموزش در ا توانیم. 

 آموزانِدانش .است دیگران به آن اددادنی و دادن درس درس، یک یادگیری یهاراه بهترین از یکی 

 بدهند؛ درس کم تجربه تر کندتر و ،ترکوچک آموزاندانش به توانندیم تجربه تر با یا ترعیسر ،تربزرگ

 .رندیگیم یاد بهتر خودشان درنتیجه،

 کنند همکاری باهم توانندیم سنی مختلف هایگروه انآموزدانش. 

 

 چندسنی آموزش وپرورش به نسبت آگاهی افزایش ، با2000 سال حدود ،(2003) 2هافمن گزارش اساس بر

 توجه مورد دیگر کشورهایاز  بسیاری در همچنین و متحدهایاالت سراسر در محور کودک راهبرد یک عنوانبه

آموزش  محور، آموزدانش یادگیری :ازجمله است برخوردر ویژهای مزایای از چندپایه آموزش .گرفت قرار

 سرعت یادگیری از پشتیبانی نوآورانه، تغییر سهولت اجرای امن، فضای و بودن خانواده یک همانند ،پذیرانعطاف

 .قابل انعطاف و فردی

                                                
1. Mksvna and Kapisa 
2. Hoffman 
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از مطالعات نشان  گرید یکودکان دارد برخ یتنها برا ییایمزا هیاند که آموزش چندپااز مطالعات نشان داده یتعداد

 .وجود داشته باشد تواندیکودکان و معلمان م یبرا ییایدادند که که مزا

 می شود:  در ادامه به شکل فهرست وار به منظور تأکید و دقت بیشتر برخی مزایای کالس های چند پایه را مطرح

 یاجتماع تعامل

 دانش آموزان با حضور در کالس های چندپایه، چنین احساس می کنند که در فضای خانوادگی زندگی می کنند.

 تنوع

 ژه،یو یازهایفرهنگ، ن ،ییکالس درس متنوع، شامل انواع توانا کیدرواقع  هیس درس چندپاپرورش درکال طیمح

 .رهیو غجنس، زبان 

 ییتوانا انواع

 یزمان کهیطوربه رند،یگیقرار مهستند، آنچه در معرض آن  انیتمام کودکان در جر هیکالس درس چندپا کیدر 

 ،لیتل)، به شکل ضمنی آنها را می آموزند کنندیمشاهده م دهندیانجام م تربزرگ یهاکه بچه ییکارها هاآنکه 

را در  زیکه همه چ دهدیرا م نیفرصت ا هاآنبه  رایکودکان خوب است ز یبرا هیدرس چندپا کالس .(2006

 هیدر سطح پا توانندیدارند م ،یبه کمک اضاف ازیکه ن یامتحان کنند سپس آن دسته از کودکان یسطح باالتر

 میتا کار را با سرعت خود تنظ دهدیاجازه م هاآنو به  ها استبچه یراه حل برا نیبهتر نیکار کنند بنابرا ترنییپا

 .(1995کنند )ونمن، 

 یفرهنگ تنوع

تر موجب و کودکان مسن است دیمتنوع مف یفرهنگ هایگروه یبرا یهیاست که کالس درس چندپا نیبر ا اعتقاد

 یاهیچندپااست به خصوص در آموزش  هیبه نفع آموزش چندپا نیا .شوندیتر مو آرامش کودکان جوان تیحما

 .(2014جاستیس و همکاران، و محروم از مدرسه وجود دارند ) تیاقل هایگروهکودکان  هاآنکه در 

 نقش یسازالگو

 یبرا یخوب یهاتر نقش الگوکه کودکان بزرگ است نیا چندپایه هایکالسبرای ذکرشده  یاصل یهاتیاز مز یکی

در را همساالن جوان خود  ،یصورت مربتا به دهدیفرصت را م نیتر او به کودکان بزرگ کودکان جوان ترهستند

ذکرشده که  نی. همچنکندیم جادیها حس غرور او در آن دهدیم زهیها انگکار به آن نیکنند، ایاری نقش  یفایا

آموزش  یبرا یریادگیابزار  نی. بهتررندیگیم ادیسال بهتر فرد بزرگ کیکودکان از همساالن خود نسبت به 
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 یها از بودن در کالسنه تنها بچهبر آن است که ( 1995) چاپمن (.1995است )چاپمن،  گریکدیکودکان کمک به 

 کهیطورتر آموزش داده شوند، بهکه توسط کودکان مسن دهندیم حیبلکه ترج برندیمختلط لذت م یسن بیبا ترک

از  یتعداد یاست، حتو به کودکان جوانتر کمک کنند. جالب توجه  یرا باز ینقش رهبر توانندیکودکان م نیا

تر کودکان بزرگ هیآموزش چندپا در دارند. اریبس یایکودکان مزا یبرا هیهای چندپاکه کالس تندمعتقد هس نیوالد

بهتر در برخورد با کودکان جوانتر و  یاجتماع یهامثل توسعه مهارت یاز نقش رهبر شتریوادار به ارائه کمک ب

 .شوندیها ممشاوره و کمک به آن

 یآموزش ژهیو یازهاین

کودکان با  یمعلم، برا یریادگی یهاسودمند است کمک ویژه یازهایکودکان با ن یبرابه ویژه  هیچندپا آموزش

 لیتل،سودمند است ) انآموزدانشاین  یبرا که کندیمرا ضروری  هیدر کالس درس چندپا یاصالحات ژهیو یازهاین

2008). 

 برنامه تنوع

 تنوع به پاسخ در چندپایه درس هایکالس است کالس درس در یادگیری روند و آموزش نفع به چندپایه آموزش

 درس چندپایه کالس در که آموزش نوع تنهایی به درسیبرنامه ،زنندیم هابرنامه در بیشتری تنوع به دست فراگیر

 ریزیبرنامه یادگیرنده متفاوت انتظارات و نیازها با توجه به تنوع را معلم بلکه ،کندینمرا تعیین  افتدیم اتفاق

 شدید تکیه جایبه است مجبور معلم چندپایه درس کالس یک در که است بوده این بر فرض همچنین کندیم

 تعاونی یادگیری موضوعی، هایآموزش راهبردهایی مانند نوآورانه هایآموزش از استفاده به تشویق درسی کتاب بر

 .(2014همکاران، جاستیس و )بپردازد  فعال، مشارکت و

 ریزیبرنامه برای اجباری

را اجباری  آموزش برای ریزیبرنامه برای مدیران و نیروهای معلمان کردن یکپارچه به باًیتقر چندپایه آموزش

 .کندیم

 تداوم

 و معلمان آموزاندانش برای چندپایه آموزش یهاتیمزاز  بسیاری رسدیم نظر به که داردیماظهار  (2015) فت

 می توان مزایای شناختی، میان در .دارد کودک تأثیر رشد شناختی غیر و حوزه شناختی که بر دو دارد وجود

 غیر گسترده مزایای .اشاره کرد رفته پیش کمتر و تربزرگهمساالن  با تعامل برای فرصت و نقش یسازالگو

 ،هابرنامه تنوع شامل این .است دیگران توجه به و یگذاراشتراک به مراقبت، خانوادگی، فضای شناختی شامل
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 آموزش یکپارچه و درسیبرنامهاحی طر به را مجبور معلمان کودکان، نیازهای با مناسب درسی یهابرنامهتکامل 

 ی را کاهش می دهد.انضباط مشکالت شیوع و تداوم، و می کند

 توسعه

 کودک آینده یهاتیظرف موجب افزایش که اجتماعی هایمهارت از یادگیری نوع دیگری چندپایه برای هایکالس

 یک نیز این مزیت .کندیمشخصی فرصت بسیار خوبی فراهم  و یاحرفه مثبت در جوامع مشارکتهای ایجاد جهت

 مثال، برای است آموزانبه تنوع دانش پاسخی ویژهبه چندپایه آموزش .است شناختی برای توسعه مهم کلید

 هایتواناییابند که استعدادها و این امکان را می ی فرهنگی تنوع یا و مختلف هایتوانایییا  ویژه نیازهای با کودکان

 با از کودکان برخی است ممکن پایه،تک درس هایکالس .(2003هافمن، خود را نشان داده و پرورش دهند )

 ترنییپا یهیپا در که کودکی چندپایه درس کالس یک در دیگر، سوی از .را دچار افت انگیزش کند متوسط سطح

 .است السک در کودکان یگریمرب مسئولیت پذیرش قابلیتدارای  است متوسط سطح در که کسی چه و

 در کسب هاآناست، به  ممکن خود، ینوبهبه و افتهیشیافزا این تعامل طریق از کودکان زهیو انگ نفساعتمادبه

  .کند کمک شناختی منافع

 دارای تربزرگ آموزاندانش و دهندیم ترجیح را مختلط سنی هایگروه کودکان، که داد نشان( 2008) تلیل

 جدید مفاهیم ترنییپا السک آموزاندانش ؛ ودهستن پایهتک هایکالس به نسبت بیشتری یریپذتیمسئول حس

از ترکیب سنی متفاوت در یک کالس حمایت  شناختی توسعه فعلی یهاهینظر .آورندیم دست به یآسانبه را

 نسبت مثبت نگرش خودپنداره،، نفساعتمادبه و امنیت تعلق بیشتر، پشتیبانی، احساس ؛ زیرا سبب ایجادکنندیم

توسط  تدریس خصوصی ،کمتر انضباطی مشکالت نتیجه در و اجتماعی و رفتار همکاری افزایش ،مدرسه به

 طوالنی مدت به توجه با آموزانو دانش معلم ترامنرابطه   افراد، متناسب با نیازهای درسیبرنامه تکوین ،همتایان

ی هاتیفعال و هاراهبرد انواع از استفاده در یریپذقیتطب ،متنوع گروه یک به پاسخ در فردی آموزش ،با هم بودن

نوآوری بیشتر  به دستیابی رایب معلمان برای بیشتری و فرصت مادر، و پدر و معلمان بین مثبت روابط ،آموزشی

 .می گردد

 

 چندپایه هایکالس تهدیدهای

ی هابرنامه یسازکپارچهی در اینکه دلیل به .ضعف است نقطه یک ،4-3-2پایه  است که ترکیب بر آن (1995) ونمن

معلم  برای اضافی کار ترکیب، نوع این که است نگرانی کرده ابراز و دیآیم پیش مشکل هاهیپا این برای درسی

 .کندیم ایجاد
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 معلمان برای کار حجم افزایش

 آموزاندانش درسی یهابرنامه ترکیب به نیاز به علت کاری فشار با افزایش معلمان سدینویم (1999) وینسنت

 با طورکلیبه معلمان که شده است ( تأیید1995ونمن ) جمله از دیگر محققان توسط دیدگاه این .شوندیمروبرو 

 های السک در مختلف هایتواناییو  سنین با آموزاندانش از وسیعی فیو ط و مشکالت بیشتر اضافی کار حجم

 برای ترچیدهیپ یهاچالش معلمان، برای کار حجم فزایشز: اا معایب عبارتند .شوندیم چندپایه روبرو درس

 آموزش و ریزیبرنامه برای کمبود زمان تواندیم درسیبرنامه علت ادغام .نگرانی والدین و ترس آموزان،دانش

 این نگرانی .داشته باشند چندپایه هایکالس ترکیب به یاژهیو توجه باید مدارس .مناطق باشد برخی در معلمان

 .نداشته باشند ترشرفتهیپ آموزاندانش برای مناسب یبرنامه یک است ممکن معلمان از که برخی است

 به صورت کلی معایب کالس های چندپایه را می توان شامل موارد زیر دانست: 

 .نیز هست ...معموالً معلم عالوه بر تدریس، مدیر، دفتردار، خدمتگزار، معاون، نامه رسانه و  هاکالسدر این  .1

 .شودیماز معلمان کم تجربه و حتی سرباز معلم استفاده  هاکالسمتأسفانه در برخی از  .2

تی دیگری مثل کمبود وقت، کمبود امکانات و تجهیزات مخصوصاً برق در مناطق عشایری، نامناسب مشکال .3

چندپایه اثر  هایکالسوالدین نیز بر کیفیت آموزش در  یسوادیببودن فضای آموزشی و کم سوادی یا 

 .گذاردیم

 هایکالسکه بر تمام نظام آموزشی از جمله  درسیبرنامههای درسی، متمرکز بودن حجم زیاد کتاب .4

چندپایه  هایکالسمتفاوتی برای  درسیبرنامهشایسته است که  در نتیجه ،اثرات منفی داردچندپایه 

 .رو هستندها با مسائل متفاوتی روبهآموزان در این کالستدوین شود زیرا معلم و دانش

یه با معلمانی که در سطح شهر یا روستاهای نزدیک اختالف ناچیز حقوق و مزایای مالی معلمان چندپا .5

 .کنندیممناطق شهری تدریس 

 آموزانسرانه اندک این مدارس به دلیل تعداد کم دانش .6

 

 چندپایه هایکالس در زمان کمبود

 یک در چندپایه کالس معلم .(1384 فضلی، و آقازاده)است  چندپایه هایکالس مشکالت صدر در مشکل این

 .کندیم رسیدگی هاآن پرورشی و آموزشی و کارهای اداری به زمانهم و دهدیم آموزش را پایه شش تا دو جلسه،

 همین نیز پایه( شش تا دو از متشکل) هیچندپا کالس یک و دارد تدریس هفتگی ساعت (25) پایهتک کالس یک

 یهاتیفعال نوع و هاآموزش نوع در تنوع موجب هاهیپا و دروس تراکم .دارد پایه هر برای هفتگی را ساعات تعداد

 تعداد تراکم .تفاوتی ندارد پایهتک با چندپایه هایکتاب محتوای حجم کهیدرصورت .شودیم یادگیری و یاددهی
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 و تدریس کار دقت و نظم و مدت زمان تدریس از هاکتاب محتوای زیاد حجم همچنین و هاهیپا و آموزاندانش

 .کندیم کم یادگیری

 

 آموزشی تجهیزات کمبود

 فعالیتهای اتمام پس از که است شده مشاهده بارها حتی .هستند آموزشی وسایل فاقد چندپایه هایکالس اغلب

 و روستایی محروم مناطق اختیار معلمین در مدارس این دوم دست و کهنه وسایل شهری مدارس آموزشی

 در شدیداً آموزشی اهداف تحقق جهت در درس هایکالس و مدارس این .دهندیم قرار چندپایه هایکالس

 یک نیازهای اولین از که مناسب تخته سیاه و صندلی و میز از حتی روستایی از مدارس بعضی .هستند مضیقه

 کتابخانه،، دارند کسری ورزشی وسایل بوده، نامناسب و خاکی مدرسه حیاط .نیستند برخوردار مدرسه است

 .(1393)نوراللهی،  ندارندوجود  آزمایشگاه نمازخانه،
 

 چندپایه تدریس به آموزشی کارکنان و والدین معلمان، منفی نگرش

 هایکالس نسبت به معلمان برخی و وپرورش آموزش یاداره کارکنان آموزان،دانش اولیای افراد، از بسیاری

 و مدارس این آنان اعتقاد به .دانندیم وقت دادن هدر را مدارس این در تدریس و دارند منفی نگرش چندپایه،

 تدریس برای یازهیانگ معلمان نگرشی، با چنین .کنند برآورده را کتاب آموزشی اهداف تا نیستند قادر هاکالس

 از شیوه این همچنین .را نمی کنند الزم همکاری مدرسه معلم آموزان، بادانش اولیای .ندارند هاکالس این در

 .(1395 بیگدلی، و یراد)م شودینم پشتیبانی و حمایت اداری نظام طرف

 

 مطالب باالی حجم

 و تدریس مطالب جهت مناسب مجال معلم یک چندپایه هایکالس در درسی، کتب زیاد حجم به توجه با

 از درصد 20 هفته طول یک در چندپایه معلم یک اگر .ندارند را نوین یهاروش شیوهی به درسی موضوعات

 حل مستمر، نظارت آن دنبال به و این تدریس آیا هفته یک طی دیآیم پیش سؤال این .کند تدریس را جلسات

 چند گرفت؟ خواهد انجام برنامهفوق و مکمل یهاتیفعالاجرای  و ارزشیابی تکلیف، بررسی آزمایش، تمرین،

 (.1393 داشت )نوراللهی، خواهیم آموزگار این کار در موفقیت درصد
 

 هاکالس این بارهدر معلمان اطالعات کمبود

 سازیآماده یا و هاآنآموزش  عدم .دارند یادگیری یاددهی فرآیند کل کردن آسان در یاکنندهنییتع نقش معلمان

 معلمان با مصاحبه ( در1995) نمنو .است چندپایه هایکالس یهاچالش از یکی چندپایه، موقعیتهای برای

 آموزشی بعد یک در تنها معلمان اطالعات کمبود .دهدیم خبر معلمان این استرس از هلند در چندپایه هایکالس

 آنان است عملی یهاتجربهکمبود  ،هاآن از مهمتر و روانشناسی تربیتی، مسائل در بلکه ،شودینمخالصه  علمی و

 .شوندیم گرفته کار به چندپایه هایکالس در تدریس برای که آموزگارانی .کندیم پیچیده بیشتر را موضوع که
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 معلمتربیت مراکز النیالتحصفارغ و سیالتدرحقخدمتی،  خرید سوادآموزی، نهضت آموزشیاران معلم، سرباز اغلب

 راهنما معلمان و مناطق مدیران پشتیبانی و حمایت نبود .کنندیمتجربه  را خود خدمت سال اولین که هستند

 از هستند، عاجز کالس کنترل و اداره از شوند؛ سردرگم و زدهشتاب معلمان این وضعیت، در که شودیم سبب

 را انگیزه خود و نفساعتمادبه ندارند درنتیجه آگاهی تدریس روشهای همچنین و چندپایه کالس ی ادارههاوهیش

 .(1394 ،میرشفیعی) دهد ارائه را کمترین کیفیت با آموزشی ممکن، وضعیت بدترین در و دهدیم دست از
 

 هاکالس یبندبیترک

 که است و اساسی مهم محورهای ازجمله (هاهیپا کدام و هیچندپا) ازنظر چندپایه هاکالس یبندبیترک مشکل

 موقعیت و نوین روشهای تدریس ارائه و زمان ترکیب، شکل به توجه با معلم باید.گیرد قرار معلم توجه مورد باید

 در حتی امروزه آموزشی امکانات وجود به عدم توجه با .دهد سامان را آموزیدانش هایگروه مناسب، مکان و فضا

که  مشارکتی یادگیریر مانند مؤثتدریس  در استفاده از روشهای فضا محدودیت علت به آموزشی مناطق بیشتر

 نیمکت، و میز شکل خاص دچار مشکل هستند.  مختلف مشکل زیادی ندارد، یهاهیپا در فراگیرانزیاد تعداد  با 

 .دینمایم فراهم هاهیپا شکل و ترکیب زمینه در را ای ویژه مشکالت نیز
 

 مدارس عملکرد و قبولی درصد

 درصد فرمهای با ارسال مدارس، پرورشی و آموزشی فعالیتهای کیفیت بر بیشتر توجه جایبه آموزشی نظام در

 معلمان .اندنهاده ارج بیشتر فعالیتهاکمیت  به مدارس، سایر با هاآن عملکرد دادن قرار مبنا و مقایسه و قبولی

 که نارساییهای است حالی در این .دهندیم نشان مطلوب خویش را عملکرد کذایی قبولی درصدهای ارائه با ناچاربه

 سازدیم آشکار بعد هایکالس در را خود نمود و ماندهیباق پنهان بصورت سال در همان مدارس پرورشی و آموزشی

 .(1393 ،)حسینی کاهدیم نیزه های باالتر یپا در تدریس کار تعادل و توازن و پیشرفت از زیادی حد تاو 

 

 آموزاندانش جنسی و سنی ترکیب بودن نامتناسب

 این به العادهفوقتوجه  تربیتی و روانی مسائل ازلحاظ کالس یک در پسر و دختر آموزاندانش جنسی ترکیب

 باال( مستلزم سنین در خصوص به ) هیچندپا هایکالس آموزاندانش اختالط از ناشی مشکالت .طلبدیم را مسئله

 آموزاندانش درگیری سبب معلم غفلت نیترکوچک .معلم دارد همه جانبه رهبری و نظارت توانایی و خاص کنترل

 12 تا 6 سنی ترکیب و متفاوت جنسی ترکیب با کالس یک در ،شودیمخانوادگی  یهایریدرگ به منجر گاه و

 توانینم ساله 7 آموزاندانش با هاکالس این در متفاوتی نیاز دارد، کامالً تشویق، و تنبیه تدریس، بهساله، 13 الی

 (.1393داریم )غیاث آبادی،  ساله 13 الی 12 آموزاندانش با که داشت را برخوردی همان
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 چندپایه هایکالس در ارائه برای درسیبرنامه عدم سازگاری

 نیازهای درسی،که برنامه زانیمی .آید وجود به جامعه هر آموزاندانش با مرتبط نیازهای اساس بر باید درسیبرنامه

 و واالسد )کنیم مشخص را محلی سطح در مورد نیاز سازگاری سطح ،کندیم منعکس را ملی و محلی جامعه

 (.1384 زرافشان، ترجمه مثوت،

کند یم ریزیبرنامه و طراحی فراگیران تربیت و رشد برای  1طراحان آموزشیی و درسبرنامه  طراحان آنچه

 درسیاست )برنامه شده دهیسازمان محتوای آموزش همان که درسیبرنامه اجرای با (یرسم درسیبرنامه)

 و هاکالس این در موجود دلیل مشکالت به چندپایه هایکالس در تفاوت این و است متفاوت بسیار اجراشده(

 .است ساعت 925 ابتدایی دوره در تحصیلی پایه هر آموزش زمان .است بارزتر بسیار زمانی، محدودیت ازجمله

 و دقیقه 45 سوم تا اول یهاهیپا در جلسه هر زمان و هاهیپا کلیه در ساعت 24 دوره ابتدایی هفتگی کار ساعت

 تهیه در عمالً درسیبرنامه ملی سند در شدهگفتهمطالب  به توجه با است دقیقه 50 ششم تا چهارم یهاهیپادر 

 به زمان این و است نشده گرفته نظر در مناسب زمان باشد های چندپایهکالس مخصوص که ییهاکتاب تدوین و

 دست و ابدییم تقلیل ساعت 154 حدود به شش پایه هایکالس در و دوپایه هایدر کالس ساعت 462 حدود

 .است مواجه مشکل با شدیداً موردنظر آموزشی و تربیتی اهداف یافتن به

 در معلم شش هکرا  درسی متون حال .است شدهیطراح پایه تک هایکالس برای ما کشور در ملی درسیبرنامه

 برای خاص هایآموزش نگذراندن معلم با یک داریم انتظار ما .کنندیم تدریس زیادی مشکالت با عادی مدارس

 فرایند از شیبخ رسمی، درسی یبرنامه یک .دهد کالس انجام یک در را معلم شش کار چندپایه هایکالس اداره

 شرایط با یدبا باشد، مؤثر نیز چندپایه کالس یک در آنکه برای رسمی ی درسیبرنامه .است عادی معلمان آموزش

 به اهداف ستیابید برای را درسیبرنامه که است معلم لیتمسئو این .باشد داشته را نیاز هماهنگی مورد محلی،

 رفتارهای و آموزانی دانشدرباره معلم اطالعات به تعدیل، این .کند تعدیل آن اجتماعی شرایط و خاص یامدرسه

 .بستگی دارد جامعه ی نیازهای ویژه به هک گونههمان دارد؛ بستگی جامعه درون در آنان

 کالس در مختلف موجود هایگروه نیازهای با را ملی درسیبرنامه معلم که است ضروری چندپایه، تدریس در

 معلم که را آنچه درسی،برنامه .تأکید ندارد به نیاز درسی،برنامه مؤثر کردن سازگار اهمیت .کند هماهنگ درس،

 مشخص را آموزاندانش یادگیری نیازهای به چگونگی پاسخگویی و دهدیم شکل ،کندیم تدریس آموزدانش به

 (.1384 زرافشان، ترجمه مثوت، و واالسکند )یم

 بدهند را طرح درسهایی تدارک امکان معلمان به باید شودیم تدوین درسی برنامه ریزان سوی از که ییهابرنامه

 متغیرهای .کرد پیشگیری معلمان زمان ارائۀ و آموزاندانش یادگیری زمان رفتن هدر از بتوان هاآن طریق از که

 توانیم جمله آن از که دارد وجود چندپایه هایکالس سازگارسازی برنامۀدرسی کار شدن پیچیده برای عمدهای

                                                
1 . Instructional Designer   
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 و متعصبانه نگرش و عملکرد نحوۀ و چندپایه هایکالس معلمان سوی از های درسکالس مدیریت شیوۀ به

 (.1384آقازاده، کرد ) اشاره آموزشی یهانظام از بسیاری درون در درسی ریزیبرنامه ۀ نهادهایرانیگسخت

 مدارس، به تألیف و کشورها آموزش وپرورش توسط که است درسی هایکتاب مدارس، در آموزش اصلی محور

 هاآن تدریس و اندشده پایه، طراحیتک هایکالس در استفاده برای کتابها این .شودیم فرستاده تدریس جهت

 )مرادی کندینم محقق را آموزشی اهداف به رسیدن که است همراه مشکالت و هاچالش با چندپایه مدارس در

 .(1395، بیگدلی و
 

 هاهیپا دیگر توسط مزاحمت ایجاد

 بر آموزاندانش از بعضی نداشتن تمرکز و هاکالس این شلوغی درنتیجه و هاهیپا دیگر توسط مزاحمت ایجاد

 .(1395 ،اسماعیلی) ای بسیار جدی استمسئله دیگر یهاهیپا در معلم تدریس دلیل به درسی موضوع
 

 معلمان توسط مناسب درس طرح نداشتن

 در طرح درس نوشتن که هستند معتقد به اتفاق کنندیم تدریس چندپایه هایکالس در که معلم هایی همه

 نوشتن از ترمشکل درس بسیار طرح ننوشتن که است کرده اثبات نیز تجربه اما است مشکل چندپایه هایکالس

 هر و دارد طرحی خود برای درس هر .کارگردان برای است فیلمنامه مثل معلم یک برای درس طرح .است آن

 را بازیگران بهترین اگر حتی کند تهیه فیلمی فیلمنامه بخواهد بدون کارگردانی اگر .یانامهلمیف خود برای فیلم

 اگر .داشت نخواهد پی در سودی به حق، یهاسرزنش و انتقادها جز آمد که درخواهد آب از فیلمی گیرد، بکار نیز

 گویم؟ب چهد: بو خواهد موفقی معلم کند حل خود برای را سؤاالت این خود روزانه کار در شروع آموزگار مدیر یک

داشت  نخواهند جوابی درس طرح نوشتن جز سؤاالت این بگویم؟ پایه کدام به گویم؟ب چگونه گویم؟ب از کجا

 .(1394 همکاران،بشیری حدادان و )

 

 روستا در معلم بیتوته عدم 

 این به معلم امکان رجعت عدم و هاجاده شدن مسدود و زمستانی برفی و سرد روزهای در بخصوص موضوع این

 شعاع تحت را تدریس یدورافتادگعلت  به روستاها این در معلمان تردد چراکه ،دیآیم چشم به بیشتر مدارس

 و اسوندیال) شد خواهد آموزاندانش و کالس ضعف و در تدریس معلم نیروی افت باعث درنتیجه و داده قرار

 آموزاندانش بر یترمثبت و بیشتر تأثیر روستاها این در معلم بیتوته که است نشان داده تجربه (.1374جمشیدی، 

 پیوند محکم آموزاندانش اولیای و روستا مردم و دارند آموزاندانش برای بیشتری وقت معلمان چراکه .است داشته

 آموزش وپرورش به اهداف دستیابی برای را معلمان که پیوندی ،کنندیم ایجاد روستا معلم با یترمانهیصم و

 او با نیز مدرسه مشکالت در و دانندیمخود  از جزئی را او و کرده اعتماد معلم به اولیا کندیم کمک بیشتر

(. البته در این راه 1383 ،مددی امام زاده )رفت  خواهد باال نیز آموزش کیفیت و کنندیم مشارکت و همکاری

حل یک مسئله وجود دارد، اگر معلم دارای فرزندی باشد که به مدرسه می رود و همسر شاغل داشته باشد بیتوته 
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کردن برای او دشوار می شود، یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه کرد، ولع برخی از خانواده ها به شهرنشینی 

 و گریز از زندگی روستایی است که این امر نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای رفاهی بیشتر در روستاها دارد. 
 

 چندپایه مدارس نبودن استاندارد

 کالس در کارهای گروهی انجام از نتواند معلم شودیم سبب کالس فضای کمبود و کوچکی ،چندپایه مدارس در

 تدریس روشهای موانع و ایجاد مشکالت اساسی محورهای ازجمله آموزشی فضای بودن نامناسب .کند استفاده

 یپرتحواس سبب زیرا کرد استفاده خوبیبه توانینم اتاق کوچک یک در آموزشی وسایل از .باشدیم نوین صورتبه

 (1393 ،)حسینی شودیم پایه بقیه
 

 دائمی یا موقت تحصیل ترک

 و یپروردام و کشاورزی امور در خانواده به کمک مسائل اقتصادی، سبب به چندپایه هایکالس آموزاندانش 

موقت و دائمی دیگر بیشتر در معرض ترک تحصیل  مناطق به خانواده به همراه کردن کوچ خانواده، امرارمعاش

 .هستند
 

 متوسطه دوره در تحصیل ادامه امکانات فقدان

 یهاهیپا کودکان در همه تحصیل ادامه امکان عدم و متوسطه مدارس کم جمعیت علت به روستاها بیشتر در

 .(1395 ،الماسیان) بردیم بین از تحصیل ادامه برای را آموزاندانش انگیزه متوسطه

 

 فردی هایتفاوت به توجه عدم

 و ازلحاظ استعدادها چه آموزاندانش فردی هایتفاوت عادی هایکالس با مقایسه در چندپایه هایکالس در

 هایژگیو با فراگیرانی هااین کالس در چراکه .است مشهودتر جنسیت ازلحاظ چه و فردی هاتوانایی و یهایژگیو

 معلم عهده بر اساسی نقش شناختی، میدان نظریهاساس  بر .دارد وجود خاص فرهنگی و آموزشی هایتفاوت و

 داشته کافی آگاهی شاگردانش زندگی فضاهای پویایی و ساخت شاگردان از پرورش و رشد به نیل برای که است

 .باشد
  

 معلمان کار حجم سنگینی

 ضمن مسلماً کهدارد  عهده بر را ... و دفترداری مدیریت، کار تدریس، ضمن آموزگار مدیر چندپایه هایکالس در

د دهیم قرار الشعاعتحت را او تفکر و آشفته را وی ذهن کار، حجم گاهی معلم، وقت و انرژی از قسمتی اتالف

 .(1392 ،عزیزی)
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 ورزش و هنر مانند دروسی به کم توجهی

 از کمتر هااهمیت آن عمومی و همگانی آموزش وپرورش در که هنر و انشاء مانند دروسی به هاکالس این در

 الزم .ابدییم اختصاص دروس دیگری به دروس این تدریس ساعات گاه و شودیم کم توجهی نیست دیگر دروس

 با دسته دو به را دروس ناآگاه و ناخواسته طول کار در چندپایه هایکالس معلمان گاهی که است یادآوری به

 تا گاهی ولی شودیم ایجاد وقت کمبود علت به صرفاً این شکاف اگرچه ،کنندیم تقسیم کم اهمیت و اهمیت

 وجود نیز پرورشی یا کاردستی و هنر آموزش نام به درسهایی دانندینم آموزانکه دانش کندیم پیدا دامنه آنجا

 دقت و وقت متناسب با هم دروس سایر و شوندیم برخوردار یاژهیو اهمیت از فارسی و علوم ریاضی، دروس .دارد

 اساسی نظر تجدید به را تربیت تعلیم و مسئوالن باید قبیل این از مسائلی مشاهده .شوندیم تدریس معلم توجه و

 در تحقیقی انجام آن، الزمه که نماید جلب معلمان ماهرتربیت  و هاآن اداره وهیش و مدارس این یهابرنامه در

 (.1392 عزیزی،)تمام مسائل مربوط به اینگونه کالس ها است 

 

 مستمر ارزشیابی و تمرین فرصت نداشتن 

 فرصت، پردازدیم چندپایه در مدارس یاددهی فرآیند به معلم که زمانی مدت و درسی هایکتاب حجم به توجه با

 ر وجودمستم یهایابیارزش یا و تکرار و تمرین از طریق ،شدهآموخته مطالب یادآوری و بازشناسی جهت کافی

 شوندیم مواجه مشکل با سؤال طراحی استانداردهای با مطابق سؤاالت امتحانی تنظیم و طراحی در اغلب و ندارد

 کیفی اجرای و هادرس و نامحدود شرایط و هاتوانایی با متناسب سؤاالت واقعی و طراحی صحیح در که زیرا

 .(1393 ،یوراللهنمانند )یم ناموفق هاارزشیابی
 

 چندپایه هایکالس آموزاندانش خانوادگی مشکالت و هایگرفتار

 یبافیقال ، دامداری،یکشاورز امورات زمینه در اقتصادی درآمد به کمک جهت انسانی نیروی تأمین روستاها در

 به ناچارند آموزشی فعالیتهای اتمام پس از فراگیران از بسیاری .باشدیم خانواده کوچک فرزندان یعهده بر اغلب

 شود واقع مفید خانواده اقتصادی چرخهای گردش در ممکن است امر این که هرچند .بشتابند خود اولیای یاری

 همچون معایبی و است آموزاندانش یحوصله و توان و حد از سنگین، خارج امورات این موارد بیشتر ا درام

 ابتدایی مقطع پایان از پس گاهاً و مکرر یهابتیغ و درسی یهایماندگعقب و درمجموع جسمی شدید خستگی

 .(1393حسینی، کند )یم فراهم را تحصیل ترک و تحصیلی افتموجب 

 

 درسی برنامۀ یسازگار ساز یامرحله پنج فرایند

 که است قدری متنوع به درسی برنامۀ طراحان برای ،شودیم دیده چندپایه هایکالس در که هاییهیپا ترکیب

 الزم راهنمایی ز،مرک در درسی برنامۀ مندنظام تدوین این، باوجود .دهند قرار پوش تحت را هاآن همۀ توانندینم

 توانیم اساس، این بر .شوند ترکیب باهم مؤثر صورتبه توانندیم هاهیپا چگونه که کندیم فراهم زمینه این در را
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 دریافت توالی و وسعت جدول درس هر برای باید چندپایه مدارس .کرد و ارائه آماده پیش از را هابرنامه از نمونهای

یا  الگو نیترمناسب که کرد اعتماد مدارس به باید سپس .پدیدآورند را هاهیپا ترکیب یهابرنامهبتوانند  تا کنند

 و مهارتها تواندیم که دهند ارائه یریپذانعطاف درسی برنامۀ و کنندیم انتخاب کالس هر برای را الگوها ترکیب

 برای تکپایه یا ملی درسی برنامۀ یسازگار ساز یامرحله پنج فرایند ادامه در .کند ایجاد را الزم هایتوانایی

 :شودیم ارائه چندپایه هایکالس

 توالی و وسعت جدول ساخت :اول مرحلۀ

 موضوعات تا شود پرداخته و ساخته درس هر برای باید ،شودیم خوانده برنامۀدرسی چهارچوب اغلب که جدول این

 .دهد نشان هاهیپا ابتدایی چرخۀ جریان را در یادگیری انتظار مورد نتایج و واحدها موضوعات، زیرمجموعۀ مهم،

 .کرد تدریس پایه در شودیم که واحدهایی شناسایی :دوم مرحلۀ

 هیپاکی از بیش پایه یا میان در که کار واحد هر کردن فهرست و شناسایی برای توانیم توالی و وسعت جدول از

 .گرفت کمک ،اندارائه قابل

 .کرد استفاده سال چند طول در آن از توانیم که کاری واحد شناسایی :سوم مرحلۀ

 درواقع، .برد چندساله بهره و دوساله هایدوره برای درسی برنامۀ تهیۀ برای توانیم توالی و وسعت جدول از

 از فهرستی توانیم این بر عالوه .بگیرد شکل یاچندساله درسی برنامۀ تا کندیم کمک توالی و وسعت جدول

 .آورد فراهم شوند، تدریس جداگانه باید که کاری واحدهای

 

 عمل برنامۀ برای کار واحدهای بخشی توالی :چهارم مرحلۀ

 مطالعه برنامۀ صورت یکبه درس هر برای توانیم را فرایند این سوم و دوم مرحلۀ در شدهمشخص واحدهای

 قرار پوشش تحت خاص کالس چندپایۀ برای را ضروری یادگیری اهداف و واحدها اصلی، موضوع تا کرد مرتب

 را تحصیلی سال یک مطالعه، برنامۀ هر ،اندشدهسازی  سازگار دوم مرحله از استفاده با که دروسی برای .دهد

 با و سال دو در مطالعه برنامۀ ،اندشده سازی سازگار سوم از مرحله استفاده با که دروسی برای .دهدیم پوشش

 .ردیگیم انجام ترتیب همین به و پایهسه شامل کالسی با سال و سه دوپایه، شامل کالسی

 چندپایه هایدرس طرح نوشتن :پنجم مرحله

 ،شوندیم پایه تدریس تک شبه الگوی استفاده با و ها پایه تک به تنها که یامطالعه واحدهای برای هادرس طرح

 شوندیم نوشته هم کنار در و یک صفحه در پایه، هر طرح اما دارند شباهت پایه تک هایکالس هایدرس طرح به

 برای هادرس طرح .کند برقرار تعادل دیگران خودآموزی برای و هیپاکی به مستقیم تدریس میان بتواند معلم تا

 شباهت پایه تک هایکالس هایدرس طرح به و شوندیم تدریس گروه ترکیبی چند یا دو به یامطالعه واحدهای

 بیشتری انگیزش و باشند برخوردار بیشتری حمایت از باید پایین سنین آموزاندانش برای هاآناینکه  جزبه .دارند

 .(1384 ،آقازاده)کنند  ایجاد توانمندتر و باال سنین آموزاندانش در
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 چندپایه معلمان نقش و عملکرد

 و هانقش موضوع، به این به مربوط بحث بیشتر که شودیم روشن چندپایه معلم یهانقش و وظایف تعیین در

 خود با معلم هر که یتریکل هایویژگی با بلکه ،شودینم مربوط اجتماع و مدرسه درس، کالس در معلم وظایف

 برداشتن عالوه و بوده متخصص و مجرب یک معلم باید چندپایه معلم .است مرتبط ،آوردیم کارش محیط به

 شکیبایی، و صبر مهربانی، و دلسوزی فداکاری، گذشت، ایثار، هایویژگی و صفات از عادی معلم یک هایویژگی

 در پیشرفته بسیار هایمهارت داشتن اجتماع، آن رایج زبان در مهارت صالحیت، تعهد، فراوان، کوشش و تالش

 .باشد برخوردار اثربخش و کارآمد ارتباط، مدیریت برقراری

 (1384 زرافشان، ترجمه مثوت، و واالس) است ذیل شرح به چندپایه معلمان یهانقش و وظایف از دیگر برخی

 یو القا هامهارتایجاد  دانش، انتقال طریق از آموزاندانش آموزش چندپایه، معلم اصلی یفهیوظ .معلم عنوانبه

 راهبردهای از استفاده با تا بتواند باشد حریف فن همه باید معلم .است هاآن به مطلوب یهانگرش و هاارزش

 .سازد و مؤثر معنادار کالس آموزاندانش تمام برای را یادگیری مختلف،

 باید نیازهای جامعه، و آموزاندانش نیازهای فهمیدن برای معلم .پژوه اقدام یا میدانی پژوهشگر عنوانبه

 مورد در باید چندپایه، معلم کالس .بشناسد را اجتماعی پژوهش هایمهارت از برخی باید او یعنی بداند؛ را جامعه

 .کند مطالعه ،دهدیمافزایش  را یادگیری و مشارکت که فنونی و روشها

 .است آموزانرشد دانش چندپایه، معلم فعالیت اصلی هدف .یادگیری یکنندهلیتسه یا آموزگار عنوانبه

 تا گیرد کار به را راهکارهایی بطوریکه بتواند بداند؛ را آنان تجربیات و بشناسد را خود آموزاندانش باید معلم

 به را هاآن دهد، تشخیص را آموزاندانش فردی هایتفاوتبتواند  باید او همچنین .کند مؤثر و جذاب را یادگیری

 تمام در را کارها این بتواند باید معلم .کند هدایت را هاآن آموزشی از مواد استفاده با و کند تشویق یادگیری

 یادگیری یکنندهلیتسه هم و دانش کنندهارائه هم باید معلم .دهد انجام هاهیپا تمام آموزانبرای دانش و دروس

 .افزایش دهد هاآن فرد فرد در هم و آموزاندانش گروه کل در هم را یادگیری میزان و باشد

 هم جوامع محلی در شغلشان، و تحصیالت دلیل به چندپایه معلمان .مرجع شخص یا اجتماع رابط عنوانبه

 رابط چندپایه معلم هستند؛ بنابراین برخوردار مهمی موقعیت از والدین دیدگاه از وهم آموزاندانش دیدگاه از

 که است ای گونه به دارند قرار آن در مدارس چندپایه که ییهاتیموقع از بسیاری .است اجتماع و مدرسه اصلی

 .است موردنیاز محلی اجتماع تعاون و همکاری مدارس چندپایه، آموزشی خدمات کیفیت بهبود برای

 ،است محلی یجامعه در فرد ترین تحصیلکرده اغلب چندپایه، معلم  ی.اجتماع مددکار و مشاوره عنوانبه

 احتماالً و اجتماعی از مسائل وسیعی ینهیزم در آموزاندانش برای مشاور یک عنوانبه را یمهم نقش او ازاین رو،

 .کندیم ایفا روانشناسی
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 آموزانیادگیری دانش فرآیند از مراقبت بپذیرد، باید چندپایه معلم که ییهانقش از یکی .یاب ارزش عنوان به

 وپرورشآموزش سطح معلم است که ضروری کار، این برای .یابد اطمینان خوب وپرورشآموزش یک از تا است

 .کند مشخص سال و پایان سال بین کالس، به ورودشان اولین زمان در را آموزاندانش

 

 یهیپا یا اساس سن بر هابچه زیرا است؛ خانه جوّ شبیه بیشتر چندپایه، کالس جوّ .جایگزین ولی عنوانبه

 جایگزین آموزاندانش مادر و پدر عنوانبه اغلب چندپایه معلم شرایط، این در .شوندینم جدا یکدیگر از تحصیلی،

 .شوندیم

 فرهنگ، ینهیزم در را مهمی نقش چندپایه معلم .سیاسی یهاارزش و اخالق فرهنگ، یندهینما عنوانبه

 در اجتماعی مشارکت را برای جامعه مثبت ارزشهای تواندیم او .دارد عهده بر جامعه سیاسی یهاارزش و اخالق

 .کارگیرد به آموزاندانش تحصیلی موفقیت و مدرسه حیات

 

 بگیرد، مدرسه تعلق به یابودجه که مواقعی در چندپایه، معلم .کیفیت یکنترل کننده و مالی مدیر عنوانبه

 کند کنترل را آموزانعملکرد دانش نزدیک از باید معلم چندپایه، کالس در .شودیم محسوب مدرسه مالی مدیر

 .بردارد کردن، حساب و خواندن، نوشتن در الزم مهارت به دستیابی از اطمینان برای را ییهاقدم و

 

 یامنطقهمسئوالن  یا مرکز توسط معموالً مختلف درسی مواد اینکه وجود .آموزشی مواد طراح عنوانبه

 آموزاندانش محیط با که مرتبط خود پشتیبانی مواد تولید به چندپایه معلمان ،شودیم آماده وپرورشآموزش

 .دارند نیاز است،

 هرچه معلم و حضور دارند درس کالس در مختلف جنسی و سنی هایگروه با آموزاندانش چندپایه هایکالس در

 بیشتری عمل آزادی هاآن به اینکه کند یا فراهم را بیشتری متنوع فعالیتهای باالتر یهاهیپا آموزاندانش برای

 توانندیم هم ترنییپا یهاهیپا آموزاندانش دیگر از سوی .دهدیم پرورش هاآن در را خالقیت بروز زمینه بدهد،

 کالس در .یابند دست مفیدی یهاتجربه به طریق این از و باشند مشارکت داشته فعالیتها این انجام در هاآن با

 به مربوط اداری امورهفته(  در تدریس ساعت 25) درسی کتاب آموزشی محتوای بر تدریس عالوه معلم چندپایه

 او دیگر از سوی و دارد؛ عهده بر نیز را ورزش معلم بهداشت، مربی وظایف و دفتری امور متصدی و معاونمدیر، 

 .کند ایفای نقش نیز اجتماعی مشاور یک و کیفی آموزش در پژوهشگر یک عنوانبه باید
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 چندپایه معلم یک برای مهم ویژگی

 حال در نیازهای به توجه با برنامه انطباق و تغییر برنامه،طراحی  و کودکان با مشورت در معلمان یپذیرانعطاف 

 و کنید معلم قضاوت یک یپذیرانعطاف روی از باید که کرد هیتوص (1999وینسنت و لی ) .آموزاندانش رییتغ

 خیلی معلم یک و آرامش یپذیرانعطاف عالوه به شود تالش منافع و آموز، نیازهاتغییرمسیردانش برای کنید سعی

 و آرام چندپایه طبیعت درس کالالس مدیریت در موفقیت کلید که دارندیماظهار  والدین کهدرحالی است مهم

 آموزش آشکار که رسدیم نظر به .است تدریس روش از اساسی معلمان بخش تعهد و یازخودگذشتگ است صبور

 از هدایت اصول و وپرورشآموزش و کودک رشد فعلی در یهاهینظر با مطابق چندپایه درس هایکالس در

در  را هاآن و کودکان با تعامل باعث که ضمنی دارند اعتقاد کودک برای احترام در معلمان است درسیبرنامه

 کودکان آموزش کردیرو .کنندیم کمک درس قوانین کالس ایجاد و برنامه محتوای در یریگمیتصم فرایندهای

 .است شدهرفتهیپذ شترتریب رندیگیم یاد بهتر هاآن کهیطوربه

 

 آموزشی راهبردهای

موضوع  شامل هاراهبرد این .کنندیم استفاده آموزشی راهبردهای انواع از چندپایه درس هایکالس در معلمان

 مراکز از استفاده فردی، یادگیری یادگیری خودراهبر، ،همتایان خصوصی تدریس مختلف، یهاکیتکن آموزش،

 .است تیمی وآموزش چندپایه درس درکالس یادگیری

 بندیگروه

 هایگروه به کالس کل تقسیم و یادگیری، آموزش فنون از مختلف انواع بندیدسته به معلماندر روش گروه بندی 

 هایکالس در بندی گروه از انواع حمایت که است موافق رویکرد این ( با1995چاپمن ) .می پردازد کوچک

 است.  کار ینبهتر چندپایه

 

 تعاونی یادگیری

 چاپمن،) باشدیم چندپایه درس کالس در مؤثر تدریس یک برای موفق فرایند یک تعاونی یادگیری راهبردهای

اجتماعی  رفتار و رشددرحال  یادگیری ترویج دستاوردهای برای دراهبر یک عنوانبه تعاونی یادگیری .(1995

 دهدیم نشان تحقیقات است، ناهمگن هایگروه از طرفدار استفاده درواقع مشارکتی یادگیری هایالگو اکثر .است

 فعال آموزشی روش یک عنوانبه مشارکتی یادگیری و است سودمند ناهمگن هایگروه در مشارکتی که یادگیری

، لیتل) شودیمو ساختار گروه  هامهارت توسعه سبب تعاونی یادگیری .کندیم چندپایه کمک کالس مدیریت به
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توماس دارند ) چندپایه هایکالس برای یادگیری مشارکتی از استفاده مزایای به اشاره پژوهشگران برخی از .(2007

 اجتماعی مفهوم یادگیری از  چندپایه درس کالس در سنین مختلف با افراد یادگیری مزیتهای از (1992 ،و شاو

 .کنندیم حمایت

 کنندینم کمک کمترتر سن با به کودکان بیشترتر سن با کودکان تنها که کرد ادعا (1998) راسل و همکاران

 اشاره ساله 5 کودک یک ( به1999) وینسنت .کنندیم کمک همدیگر تواناتربه کودکان سن، از نظر صرف بلکه

 در رسدیم نظر خصوصی به تدریس .کرد کمک کامپیوتر روی بر خود نوبه ساله به 9 کودک یک به که کندیم

 مفید درس در کالس جوانتر و بیشترتر سن با کودکان بین ویژهبه بین کودکان، خوب اجتماعی روابط ترویج

 تحصیلی، عزت عملکرد افزایش برای است شده داده نشان و همکاران دوستان جانب از خصوصی تدریس .باشد

 .شودیم ترمثبت نگرش و بهتر روابط اجتماعی به منجر و نفس به اعتماد افزایش نفس،

 :معلم همکار یا همساالن توسط تدریس مزایای

 موثرتر ارتباط 

 همکار کردن تشویق طریق از بیشترتری ایجادانگیزه 

 عمیق دوستی پیوند ازطریق کندتر فراگیران به بخشیدن توسعه 

 بزرگ در کالس آموزش که هنگامی ویژهبه معلم، مورد در کمترتر فشار 

 

 خودراهبر یادگیری

بودن  فعال آموزاندانش خودراهبر، یادگیری با .است یادگیری خود مدیریت فرایند به اشارهخودراهبر  یادگیری

 انگیزشی، شناختی، کنترل رایب تالش معنی به این .کنندیم احساس را خود یادگیری یندهایفرا مهاردر

 امکان می دهد آموزاندانشبه  خودراهبر یریادگی .است یادگیری در درگیر محیطی زیست و رفتاری هایجنبه

 گسترشجهت  دارند، آنها یادگیری به نیاز آنچهو دانندحاضرمی حال که در آنچه از بینانه واقع هایتشخیص به

 از کمی عداد(. ت2001 ،رگانو)م استفاده، به کار گیرند مورد یهاروش و ارزیابی نظارت و یادگیری یهابرنامه

 آموزاندانش خودراهبر در یادگیری اما؛ اند رادرنظرگرفته خودراهبری روش و بین یادگیری رابطه نویسندگان

 بهینه یاستفاده منظور به خود انطباق رویکردهای و ارزیابی نظارت، ،ریزیبرنامه برای توسعه توانایی به توانندیم

 عمیق یادگیری باعث خودراهبر یادگیری؛ یادگیری بپردازند کیفیت و بهبود بهتر نمرات به برای دستیابی ازآنها،

 شودیم خود از ارزیابی و ینظارت خود مسئولیت، خودتصمیم گیری، پذیرش باالمانند کیفیت با و ارزش با و بسیار

 .(2007، ملریان کین)
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ارتباط  به یادگیری عمیق یرویکرد اجزای برای مدیریت و وتالش ریزیبرنامه عنوانبه خودراهبر یادگیری میان

 .(2013، پروهل و همکاران) هستند مشترکی هایویژکی دارای متغیرها این .وجودداردمثبت 

 آموزاندانش برای خودراهبری فواید

و  فایده آموزاندانش و معلم برای گوناگون جهات خودراهبر، از یادگیری برای السیک مساعد فضای حفظ و خلق

فضای  ایجاد منظوربه ترفیضع و جوانتر آموزاندانش برای مناسبی الگوهای تواندیم کالسی چنین .دارد مزیت

به  را بیشتری زمان مقدار دارند تمایل چندپایه که معلمان است دلیل همین به .کند فراهم هاآن میان رقابت

افزایش  صورت در بنابراین؛ دهند اختصاص نیافته است، توسعه هاآن یخودراهبر هایمهارت که آموزانیدانش

 آموزانیدانش از دسته آن به را زیادتری مقدار زمان توانندیم چندپایه هایکالس معلمان آموزان،خودراهبری دانش

 با که دهدیم اجازه خودراهبر آموزدانش به دیگر معلمعبارتبه .دهند اختصاص دارند، کمک به نیاز بیشتری که

 .(1996 کند )میلر، کار دارند، نیاز اضافی حمایت به که افرادی یا کوچک هایگروه

 

 اثرات شناختی و غیر شناختی آموزش چندپایه

 علمی و شناختی بلوغ مفاهیم، دستیابی به مانند و عملکرد دانش آموزان چند پایه شناختی نشانه هایی از رشد

 غیرشناختی هایشاخص مثال،عنوانبه وجود دارد، تحصیلی عملکرد در آن از پس و چندپایه کالس درس در

 همساالن با روابط همکاری، خوب، نفس اعتماد به اجتماعی مسئولیت و استقالل حس مانند روانی اجتماعی عوامل

 سن با کودکان برای بیشتری رشد شناختی که دارند اعتقاد محققان از تعدادی .اجتماعی هایمهارت و خوب

 کودکان برای یترشیب یهافرصت دلیل اینکه به دارد وجود چندپایه کالس یک در بیشتر سن کودکان با و کمتر

 .(1995 ،چاپمن) دارد وجود جدید، مفاهیم درک جهت

 شناختی توسعه در بیشتری مزیت ترنییپا هایکالسدر  کودکان زیاد احتمال به کرد ادعا (1999) وینسنت

 در گرفتن قرار چندپایه محیط یک در در کالس های تک پایه برخوردارند، زیرا  خودهای   پایههم  نسبت به

 از ترشرفتهیپ چندپایه درس هایکالس آموزاندانش رسدیمنظر  به .بیشتر فراهم است ترشرفتهیپ معرض مفاهیم

  .هستند پایهتک درس کالس در خود همتایان

 طریق از جدید مفاهیم به درک جوانتر کودکان ویگوتسکی رشد( تقریبی رشد شناختی )منطقه یهینظربر اساس 

 چندپایه هایکالس مزیت، رسدیم نظر به حال،بااین .(1398سیف، ) دست می بند تربزرگ کودکان با همکاری

 یتوسعه پایهتک درس کالس یک در کودکان که کرد استدالل وینسنت .تعلق ندارد کمتر سن با کودکان به تنها



42 

 

 منفی، چندپایه تاثیری آموزش اما دارند چندپایه درس کالس محروم در کودکان با مقایسه در بیشترتری علمی

 .(1999 ،وینسنتندارد ) کودکان شناختی رشد بر پایهتک آموزش با مقایسه در

دارد  وجود چندپایه درس کالس در شناختی پیشرفت کودک برای برای بیشتری فرصت شده انجام مطالعات طبق

برای  دستاوردهایی چندپایه هایکالس در که داشتندباور  دهندگانپاسخ همه که شد مشخص مطالعه این در

 بهتر حتی موارد برخی در و شانس چندپایه درس هایکالس در کودکان دیدگاه این از دارد، وجود جوان کودکان

طول  در کودکان مشاهده و تجارب اساس بر که این دیدگاه .هستند پایهتک درس هایکالس در خود از همتایان

 فراهم چندپایه بندی گروه طریق از ترجوان و ترکودکان مسن بین همکاری برای هافرصت افزایش به نسبت زمان،

 .(1995 )ونمن، است شده

 شاگرد محوری

ی است که از پیشرفت افلسفه ایه بیش از یک روش آموزشی است وکه کالس چندپ داردیم( اظهار 2015) فت

ی سنی مختلف با یکدیگر با یک معلم برای هاردهآموزان با گروهی از دانش .کندیمآموزان حمایت مداوم دانش

که کودک از لحاظ اجتماعی، رفتاری، شناختی و عاطفی  شودیماین وضعیت باعث  .کنندیمچندین سال کار 

 .ها حاکم استآموز محور در این کالسطورکلی، برنامه دانشرشد کند و به

 تدریس توسط همساالن

به این  .پایه دارند تا به دیگران کمک کنندآموزان تکآموزان فرصت بیشتری نسبت به دانشها دانشکالسدر این 

همچنین، شواهدی وجود دارد که این  .کنندیمو کند آموزتر کمک بیشتری دریافت  ترکوچکآموزان ترتیب دانش

، وینسنت) گرددیمنیز منجر  هاآننیز هست، زیرا به یادگیری بیشتر خود  تربزرگآموزان کمک کردن به نفع دانش

1999). 

این فرصت  تربزرگرا ایفا کنند به کودکان  ترجواننقش الگوهای خوبی برای کودکان  توانندیم تربزرگکودکان 

حس غرور  هاآنو  دهدیمانگیزه  هاآنصورت مربی همساالن جوان خود درآیند در نتیجه به تا به شودیمداده 

 .(2015، ت)ف کنندیم

بهترین ابزار یادگیری برای آموزش کودکان  رندیگیمکودکان از همساالن خود نسبت به یک فرد بزرگسال بهتر یاد 

 برندیماز بودن در یک کالس مختلط و با سنین مختلف لذت  هابچهکمک به یکدیگر است، هم چنین نه تنها 

نقش رهبری  توانندیم هاآنطوری که آموزش داده شوند، به تربزرگکه توسط کودکان  دهندیمترجیح  هاآنبلکه 

چندپایه  هایکالسجالب توجه است، حتی تعدادی از والدین معتقدند که  .کودکان جوانتر کمک کنند به را بازی و

 .(1995مزایایی بسیاری دارد )چاپمن،  تربزرگبرای کودکان جوان و 
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واحد با  ی کالس درس حاضر باشد و درآنهاتیموقعدر همه  تواندینمواحد وظایف بسیاری دارد و  معلم درآن

فراگیران این  .گذاردیمی آموزشی را با فراگیران به اشتراک هاتیمسئولمعلم  .هر یک از فراگیران همراه شود

چه  دانندیم .رودیم هاآنانتظار چه کاری از  دانندیم هاآن .اندپایهبهتر از فراگیران کالس تک ظاهراً هاکالس

چگونه به یکدیگر کمک کنند  رندیگیمیاد  .تکالیفی دارند، چگونه کمک بگیرند و به کجا برای کمک مراجعه کنند

سنی مختلف بهتر یکدیگر را  هایگروهفراگیران  .شوندیمبه فراگیران مستقل تبدیل  هاآنحتی در سنین پایین 

 توانندیم رندیگیمکه به سرعت یاد  ترنییپای هاهیپای هابچه .روابط حمایتی ایجاد کنند توانندیمو  شناسندیم

به  توانندیمو با تجربه تر  ترعیسر، تربزرگآموزان دانش .فراگیران باالتر برسانند هایگروهخود را به سرعت به 

یکی از بهترین  .رندیگیمدر نتیجه خودشان بهتر یاد  .، کندتر و کم تجربه تر درس بدهندترکوچکآموزان  دانش

با هم همکاری  توانندیمسنی مختلف  هایگروهآموزان دانش .ی یادگیری یک درس، درس دادن آن استهاراه

ی هاشهیاندآموزان بزرگ و کوچک شود و هر یک را با الهام بخش دانش تواندیمبحث در سطوح مختلف رشد  .کنند

 .(1386)مکوسانا و کاپیسا، ترجمه آقازاده،  کندیمرگیر و آشنا گروه دیگر د

، استعدادها، عالقه، نوع شخصیت و میزان هامهارت، بر اساس دهدیمآموزان فرصت چندپایه به دانش هایکالس

 گرددیمآموزان و روابط اجتماعی دانش هاتجربهشدن حوزه  ترگستردهسن خود با یکدیگر همکاری کنند و باعث 

 .(2015، )هیری بیهامر

 

 های حل مسئلهپیشرفت تحصیلی رشد شناختی و مهارت

رشد شناختی  .تر از متوسط دارندآموزان در این مدارس در بسیاری از موضوعات، پیشرفت تحصیلی باالبیشتر دانش

اختی کودکانی با رشد شن .و کوچکتر از خود است تربزرگکان کودک نتیجه تعامل او با والدین، معلمان و کود

 .(1995، ونمناست ) تریقوحل مسئله  در زمینهافراد با تجربه تر از خود تعامل بیشتری دارند 

 

 چندپایه آموزش شناختی غیر اثرات 

 با مقایسه در چندپایه درس هایکالس در شناختی، کودکان غیر یهاتوسعه لحاظ از که است کرده ادعا ونمن

 احساس مسئولیت، ی،همکار استقالل، عاطفی، و روانی هستند مزایای خود ازهمتایان بهتر پایهتک کالس درس

 بیشتر چندپایه درس هایکالس در اجتماعی هایمهارت به نفس، اعتماد دوستی، طبیعت، از مراقبت و درک

 .(1995 )ونمن، است
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 یپذیرانعطاف

ی یکی از پذیرانعطافدریافت که  توانیمی آن است و پذیرانعطافچندپایه،  هایکالسیکی از خصوصیات 

 .(1999، وینسنتخصوصیات بارز این نوع آموزش است )

 فردی شدن آموزش

فرصت بیشتری را در اختیار هر یک از  توانندیمان کمتری دارند و آموزدانشبا توجه به اینکه معلم این کالسها 

ان در نظر گرفته شوند آموزدانشکه نیازهای هر یک از  دهدیممعلم اجازه  -آموزدانشنسبت کم  .قرار دهند هاآن

 .(1396، پورمند و همکاران)

 ایجاد جوی شبیه خانواده

که از نکات مثبت و مزایای این مدارس است  شودیمدر مدارس کوچک محیطی شبیه محیط خانواده خلق 

 .(1999، وینسنت)

 حیطه معنوی

ان انجام دهند و آئین مذهبی آموزدانشغیر درسی را با  یهاتیفعالتا معلمان  دهدیمکوچک اجازه  هایگروهاین 

 .(1383را با هم اجرا کنند )مددی امامزاده، 

 تأثیر مثبت بر خودپنداره

چندپایه، تأثیر مثبتی بر خود پنداره و سطح رضایت و خشنودی  هایکالسکه  انددادهتحقیقات متعدد نشان 

باالتر و ایجاد فرصت برای یادگیری زود  یهاهیپاین، تقویت یادگیری برای هم چن .ان از مدرسه داردآموزدانش

 .(1999، وینسنتاست ) هاکالساز فواید این  ترنییپا یهاهیپاان آموزدانشهنگام 

قرارداده  مطالعه مورد را مدارس این و است بوده پایهتک و چندپایه یمدرسه هردو در ( که1999) وینسنت

پذیرش  خوب، همساالن با روابط دوستی، مثل در مواردی بیشتری مزایای به چندپایه درس کالس در سدینویم

 برخی عنوانبه ویژه، نیازهای با کودکان مورد در ویژهبه برای دیگران، مراقبت و توجه سازی، الگو رفتار مسئولیت،

 .است برده پی است اجتماعی و روانی مزایای از

 که کودکانی که دیدگاه این از پشتیبانی است و یادگیری رشد برای کلیدی نقش نفس به اعتماد سدینویم ونمن

 دلیل به چندپایه درس کالس در است خفیف، ممکن عاطفی و اجتماعی مشکالت یا انگیزه فقدان علت به

  .(1995 )ونمن، می شود بهرهمند  بیشتر و بهتر کودک از رشد هاکالس گونه این اجتماعی عاطفی و یهاجنبه

 دهندگانپاسخ از ٪ 80 از بیش چندپایه، آموزاندانش اجتماعی از روانی، توسعه ارزیابی در دیگر ایمطالعه در

 پایهتک هایکالس در خود همتایان با مقایسه قابل آموزان چندپایهدانش که داشتند اظهار مدیران( و )معلمان
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با  همکاری مسئولیت، نفس، به اعتماد اعتماد، قابلیتشامل،  مقایسه ینا .(1991 هستند )گاجادهارسینگ،

 اوقات گاهی که است مدرسه به نسبت نگرش و عادات مطالعه اجتماعی، هایمهارت تعامل، هایمهارت دیگران،

 دادن نشان ،ترامن احساس دارای همچنین ؛ کههستند پایهتک درکالس خود همساالن از بهتر و حتی برتر

 .هستند پایهتک کالس به نسبت روح همکاری و اجتماعی حس رشد ،شتریب قدردانی احساسو  ربیشت اطمینان

 سازگاری مدرسه، به نسبت نگرش نوع مانند احساسات عاطفی که دهدیم نشان خود پژوهشهای از یکی در ونمن

است  بهتر پایه یک درس کالس نسبت چندپایه درس درکالسهای اوقات گاهی آموزاندانش اجتماعی، و فردی

 .(1995 ونمن،)

 

 چندپایه هایکالس در تدریس روشهای و آموزش مرسوم یهاوهیش 

 و محاسن هرکدام دارای و شودیم استفاده چندپایه هایکالس تدریس و اداره برای متعددی راههای از اگرچه

 که است معلم این هستند، فقط وسیله هاروش همۀ آموزش و پرورش صاحبنظران یگفته به اما است معایبی

 .ندهد خاصی قرار قالب در را خود بهتر، شیوههای مالحظه صورت در باید
 

 محوری آموزش شیوه

 یاقهیدق 45 یک جلسه در را خود تدریس محور معلم که شودیم نامیده محوری دلیل آموزش این به روش این

 فرعی فعالیتهای به دیگر یهاهیپا و رندیگیم قرار کار محور در معینی یهاهیپا .دهدیم قرار پایه 3 حداکثر برای

 انجام نقاشی، خط، تمرین رونویسی، مانند داشته باشد، کمتری نیاز معلم مستقیم نظارت به که پردازندیم

 .(1395 ،خاکزاد و همکاران) ... و تازه ترکیبات و کلمات کردن حفظ ریاضی، تمرینات

 سایر و تمرینات به حل خود که ییهاهیپا و محور پایه شودیم اداره معلم توسط مستقیماً که ایپایه شیوه این در

 باید محور هایکالس تدریس از پیش آموزگار .شودیم نامیده آموز خود یا فرعی گروه اندمشغول آموزشی مسائل

 باالتر یهاهیپا مستعد آموزدانش از روش این در است الزم .مشخص نماید را آموز خود هایکالس تکالیف و کار

 نیز معلم شاگرد و خلیفه معلم یار، آموزدانش این به معموالً که شود استفاده خود آموز گروه بر نظارت جهت در

 آموزشی انجام فعالیتهای شروع برای را کمتری تحمل که ترنییپا یهاهیپا عموماً محوری یشیوه در .شودیمگفته 

 محورهای عنوانبه کالس، یهاهیپا دیگر ترتیب به و شوندیم تعیین پایه چندین میان از دارند جلسه یک در

 است متفاوت پایه هر برای شده صرف زمان مدت آموزانشرایط دانش به توجه با ،شوندیم انتخاب تدریس بعدی

 کالس شلوغی و آموزاندانش بالتکلیفی از جلوگیری ضمن که کند تنظیم به گونهای را کالس وقت باید معلم و

 .کند تدریس هاهیپا تمام برای را همه مطالب بتواند

م معل محور، شاگرد پایه به آموزش هنگام محور غیر یهاهیپا مزاحمت ز: ا اندعبارت روش این معایب از برخی 

 .تدریس مشغله اثر بر شاگرد معلم تحصیلی افت / نیست برخوردار تدریس در زمینه کافی آموزش ازه( فیخل)
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 گروهی آموزش شیوه

 گروهی، روش منظور از .است شیوه آموزش گروهی است قابل استفاده چندپایه کالس در که دیگری روش 

 یک در واحد درسی مواد از مقصود استفاده بلکه .نیست آموزش زمان در آموزاندانش یادگیری گروه تشکیل

 .است کالس یک یهاهیپا همه در آموزشی یجلسه

 آموزشی برای یجلسه یک در که موضوعی و درسی ی آموزش محوری مادهشیوه برخالف تدریس، شیوه این در

 ارائه آموزشی، برای جلسه یک معلم در یعنی است؛ مشترک یا واحد ،شودیم تدریس کالس یک یهاهیپا یهمه

 بهعنوان مثال مشترک نام با)درسی  ماده یک مختلف، از یهاهیپا در کالس آموزاندانش همه به درسی مفاهیم

 ،شودیم گفته هم همسان دروس یا موضوعی یک روش آن که به گروهی روش کندیم استفاده( ریاضی درس

 :شودیم عمل زیر شرح به شکل دو به این شیوه از استفاده با که است روشی

 زمانهم طوربه هاهیپا تمام به درسی ماده یک تدریس .الف

 .نوبت ترتیب به جلسه یک در تفکیک به هاهیپا تمام به واحد درسی مادۀ یک تدریس .ب

 ارائه درس یک کالس در هاهیپا یهیکل برای یکباره را مشخصی و معین درس ابتدا معلم شیوه این در :اول شیوه

 آموزاندانش قبلی یهااندوخته معلومات و اطالعات، به تناسب را آن مشترکات و مشابهات و کلیات آنگاه دهدیم

 این روش در .دینمایم تدریس ،هاگروه در را جداگانه پایه هر اختصاصی و فرعی مسائل سپس ،کندیم بیان

 اجتماعی علوم و تجربی علوم کار، واحدهای ریاضیات، ورزش، و قرآن دینی و خوشنویسی، مانند دروسی توانیم

 نمود، حدودی تدریس تا سوم – دوم – اول یا پنجم – چهارم – سوم مانند هم به پایه نزدیکسه در حداکثر را

 استفاده بنابراین کاربرد به دقیقاً توانینم انداموختهین نوشتن و خواندن هنوز که اول کالس آموزاندانش اما برای

 .(1395د )پیری و شاهی، دار بهتری کاربرد (شیوه )ب از
 

 زمانهم طوربه هاهیپا تمام به درسی ماده یک تدریس شیوه مزایای

 کنند باالتر استفاده هایکالس درسیبرنامه از توانندیم ترنییپا هایکالس مستعد آموزاندانش. 

 کنند استفاده ترنییپا هایکالس درسیبرنامه از توانندیم باالتر هایکالس ضعیف آموزاندانش. 

 وقت از بهینه استفاده. 

 مشترک کارگاهی و آموزشی های رسانه و آزمایشگاهی وسایل از استفاده. 

 

 زمانهم طوربه ها پایه تمام به درسی ماده یک تدریس شیوه معایب

 درسی محتوای بین در آموزاندانش سرگردانی 

 معلم توسط فردی هایتفاوت به رسیدگی عدم 

 درس شروع برای تشخیصی ارزشیابی بودن مشکل 
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 انتخاب پایه 3 را برای خاص درسی یماده یک بتوان همیشه که نیست طوری درسی کتب بودجه بندی 

 .باشد داشته مشابهات و مشترکات کرد که
 

 معلم شیوه این نوبت در ترتیب به و جلسه یک در تفکیک به ها پایه تمام به درسی ماده یک تدریس :دوم شیوه

 برای ،دهدیم درس زمان مشخص شده در و نوبت ترتیب به را معینی درسی ماده جلسه یک در کالس همه به

 تدریس باالتر یهاهیپا به ترنییپا یهاهیپا از( قهیدق 15 پایه هر ) پایه 3 برای حداکثر را ریاضی درس معلم، :مثال

 یک رقمی، اعداد جمع اول کالس برای باشد ریاضی درس در آموزش جمع هاهیپا تمام برای اگر مثالً .کندیم

 اعداد جمع پنجم و چهارم کالس و رقمی سه اعداد جمع سوم کالس برای رقمی، اعداد دو جمع دوم کالس برای

 تا تدریس کرد ترنییپا هایکالس به ابتدا است بهتر حالت این در مرکب، اعداد جمع ششم کالس کسری برای

 .باشد باالتر هایکالس برای یادآوری
 

 هنگامیکه .(ترتیب نوبت به و جلسه یک در تفکیک به ها پایه تمام به درسی ماده یک سیدرتدوم ) شیوه مزایای

 .کنندیم استفاده ترنییپا دروس پایه از باالتر یهاهیپا آموزاندانش کندیم تدریس تر پایین یهاهیپا برای معلم

 و کرده استفاده نیز پنجم و چهارم پایه شودیمتدریس  جدول ضرب ابتدایی سوم پایه برای وقتی ل:مثا برای

 پنجم پایه آموزاندانش ،شودیم تدریس اعداد تقسیم پایه چهارم برای اگر یا ،کنندیم پیدا بیشتری مهارت

 .کنندیمتقویت  را خود قبلی یهااندوخته

 است برنامه در تدریس علوم اگر مثالً .شودیم استفاده پایهسه برای حداقل شده مهیا آموزشی امکانات از 

 .شودیم استفاده مشترک آزمایشگاهی امکانات از

 یکپایه، تقسیم برای ابتدا مثالً .شود مسلط آن بر و رعایت را دروس در محتوا تسلسل تواندیم معلم 

 . ... و بعدی پایه برای اعشاری تقسیم

 وقت داشتن در صورت عالقه و سیاستفاده از برنامه تدر یبرا گریآموزان ددانش یفرصت برا جادیا. 

 (1395، الماسیان) ردیگیتوسط معلم به سهولت انجام م یآموزش یطراح. 

 

 ی(بیترک) یو گروه یآموزش محور وهیش

آموزش، معلم در  یوهیشدر این  .شیوه ترکیبی است قابل اجرا هستند هیچندپا هایکالسکه در  یسوم یوهیش

ممکن است معلم  یعن؛ یکندیمی محوری و گروهی استفاده وهیاز هر دو ش یبیجلسه از آموزش، ترک کی ۀبرنام

 تیبا عنا .از شیوه محوری استفاده کند هاهیپاو در برخی از  یگروه یوهیدر کالس درس از ش هاهیاز پا یدر برخ

 کرد و با سیتدر یصورت گروهبه توانینم شهیندارند لذا هم یو افق یباهم ارتباط عمود کامالً دروس  نکهیبه ا

 اریدر اخت یکاف وقت زیکردن ن سیتدر یمحور یبرا شهیهم هیچندپا هایسکالبه فرصت کم معلم در  توجه

 یهای درسکتاب یبه محتوا توجه با هیتا معلم کالس چندپا کندیم جادیا یفرصت مناسب وهیش نیلذا ا .ستین
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 یآموزش یجلسه کیدر  ی(و گروه یمحور) آموزشی  وهیازآنجا که هر دو ش ؛ ودیمناسب را انتخاب نما وهیش

 .شودیم دهینامترکیبی  روش اداره کالس شود،یبکار گرفته م

 ی جلسه آغاز از همان هاهیپا یدر همه میرمستقیو چه غ میآموزان کالس چه مستقدانش ،یبیترک یوهیش در

 هایکالسر د دینبا آنچه .ماندیگر نم معطل و نظاره یکس .شوندیواداشته م تیبه انجام دادن فعال ،یآموزش

معلم  نکهیچه ا .است یآموزش یجلسه هر در هاهیپا یآموزان همهگرفته شود، فعال کردن دانش دهیناد هیچندپا

را به انجام دادن  هانآ میرمستقیعنوان آموزش غبه نکهیا داشته باشد و چه میمستقل و مستق سیبخواهد تدر

 .(1395ی لنگری، عیشف ریم)وا دارد  یدرس فیتکال

 

 رویکرد تلفیقی با تدریس نوین روش

 باشند، همؤثری داشت کاربرد چندپایه کالس در توانندیم همچنان که سابقه با ی شده یاد روشهای بر عالوه

 تدریس در هاآن از گاهی توانیم .است مطلوب نیز هاآن اثربخشی که برد نام هم نوین شیوههای از توانیم

 کمتر هم روش ینا متأسفانه که دارد نوین تلفیقی نام روشهای این از یکی .کرد استفاده خوبیبه مختلف دروس

 گروهی یشیوه اگر .دارد زیادی شبهات گروهی روش به تلفیقی که درصورتیکه .قرارگرفت توجه مورد آموزش در

 اینجا در تلفیق از منظور .کنیم از شیوه تلفیقی استفاده میتوانستیم، در حال حاضر به راحتی شدیمگرفته  بکار

 مثالً)است  چندپایه یا در یک مختلف درسی مواد محتوایی های حوزه همان یا درسی موضوعات آمیختن هم در

 که اج ازآن .آموزشی( یجلسه یک در و غیره آسمانی یهاهیهد درس با تجربی علوم درس محتوای آمیختن

 هستند وبرور واحد معلم یک با و اندیبیترک یمجموعهو  آمیخته کالس یک در پایه چندین آموزاندانش

 .(1395ن، خاکزاد و همکارا) دارد هاکالس از نوع این با بسیار خوبی همخوانی تلفیقی درسیبرنامه

ی محتوایی یا موضوعات درسی است که در هاحوزهدرسی به معنای در هم آمیختن به طور کلی، تلفیق برنامه

درسی مدارس گنجانده شده است )مهر مجزا از یکدیگر، در برنامهی آموزشی سنتی به طور جداگانه و هانظام

درسی را ارتباط دادن و در هم آمیختن محتوا و فرایندهای ( تلفیق برنامه1390احمدی ) (.1379محمدی، 

ست که در تلفیق تالش بر آن ا .داندیمآموزان ی به انسجام تجربیات یادگیری دانشدرسی به منظور دستیاببرنامه

مجزا نمودن  وی مختلف دانش را با توجه به زندگی واقعی در کنار هم قرار گیرند. در واقع جداسازی هاخهشا

 مطالب درسی در خارج از کتاب درسی و دنیای واقعی وجود ندارد.

هم به عنوان یک حالت و هم به عنوان نوعی فرایند در نظر گرفت. تلفیق به عنوان حالت، بر  توانیمتلفیق را 

داللت دارد. تلفیق در معنای هدف چیزی است که هر فرد یا گروهی از جامعه به  2و کلیت 1دستیابی به تکمیل

اطالق  رودیممال به کار . تلفیق به عنوان فرایند به ابزاری که برای تحقق این حالت ککندیمسمت آن حرکت 

                                                
1. completion 
2. wholeness 
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، نگرکلکه نه تنها با نگاه  شدهیزیربرنامهی یادگیری هاتجربهدرسی تلفیقی عبارت است از مجموعه . برنامهشودیم

، بلکه دهدیمی از اطالعات و دانش مشترک را به صورت الگو، نظام و ساختار در اختیار یادگیرنده قرار امجموعه

ی خلق الگوها، سوبهو از این طریق او را  دهدیمی نو افزایش هاارتباطتوانایی یادگیرنده را برای درک و کشف 

 .دهدیمو ساختارهای جدید سوق  هانظام

یا یک رابطه  شوندیمتر مرتبط و منسجم ی وابسته به هم در یک کل بزرگهابخشی است که در آن اوهیشتلفیق 

ی آن با استفاده از خطوط بندسازماندرسی تلفیقی، آموزشی است که . برنامهکنندیمکدیگر برقرار موازی با ی

 ترعیوسی هانهیزمی درسی گوناگون در هاموضوعو از طریق تلفیق  ردیگیمموضوعی متنوع و متفاوت صورت 

 تندیمدرسی و آموزشی را در هم درسی، زمینه را برای تدریس موضوعاتی که مواد . تلفیق برنامهشودیممطالعه 

مانند زمانی که محتوای برگرفته از موضوع درسی خاص برای غنای موضوع ؛ ، ضروری استبخشدیمو تعالی 

در یک موضوع درسی برای پردازش  شدهآموخته. یا زمانی که مهارتهای ردیگیمآموزشی دیگری مورد استفاده قرار 

یک  خودیخودبه . بدین ترتیب، تلفیقشودیمدر موضوع درسی دیگر استفاده  شدهآموختهیا کاربرد اطالعات 

دهی محتوای درسی، سازمانی برای رسیدن به اهداف اساسی تربیتی است. تلفیق برنامهالهیوسهدف نیست، بلکه 

ش یا درسی زیر چتر یک مفهوم یا مضمون مشترک و انتزاعی است. مضمون مشترک مثل وابستگی، کشمکبرنامه

مفهوم مورد بررسی در ارتباط با یک مضمون،  ترروشندرسی تلفیقی، تشریح هر چه . هدف از برنامهباشدیمتعارض 

آموز از سطح دانش دانش کهیوقتفرایند تفکر است. مثل  تریعالمسئله یا موضوع مهم از طریق کاربرد سطوح 

درسی تلفیقی به مفهوم، برنامه نیترساده. در دهدیم و اطالعات را تحلیل و ترکیب کرده و تعمیم کندیمعبور 

ی مهارت مدار و هاارتباطی علمی، ارتباط با زندگی واقعی و هارشتهمنظور ایجاد ارتباط است. ارتباط در میان 

 (.2004دانش مدار )دریک، 

 

 همیاری بر مبتنی تدریس روش

 جان افکار و آثار یادگیری، در همیاری اندیشه سرآغاز .یادگیری است در همیاری همیاری، بر مبتنی روش اساس

برای  تشکیل گروههایی به را معلمان دیویی جان قرن این آغازین سالهای در .است بیستم قرن ابتدای در دیویی

 .کردیم بررسی و حل مسئله ترغیب

 و اجتماعی است؛ فرآیند یک یادگیری که باورند این بر همیاری بر مبتنی تدریس روش حوزه پژوهشگران

 فرصت همیاری، روش تدریس .است حیاتی اطالعات و اندیشه تولید مرحله به رسیدن برای یادگیری فعالیتهای

 نیترعمده اینهمه با .آوردیم فراهم آموزشگاهی را گوناگون اهداف به رسیدن منظور به اساسی تالش برای الزم

 ماهیت و پژوهشی یهاافتهی به توجه با .است ذهنی عالیفعالیتهای  به دستیابی برای کوشش روش این هدف

 روش هاکالس این در استفاده قابل یهاروش نیترموفق و مؤثرترین از یکی رسدیم نظر به چندپایه هایکالس
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 ها،کالس این در آموزاندانش جانبه همه رشد به تواندیم روش این از صحیح استفاده .همیاری است بر مبتنی

 تحصیلی افت میزان از مدرسه به نسبت مثبت نگرش و اعتمادبه نفس افزایش با و شود منجر پسر و دختر اعم از

 .(1384 فضلی، و آقازاده د )بکاه هاآن هنگام زود تحصیل ترک و

 شده باشد، تالش آموزاندانش همه دسترس در تواندینم پیوسته چندپایه درس کالس یک در معلم ازآنجاکه

 همیارانه یادگیری، در که چگونه آموخت آموزاندانش به بتوان هاآن اساس بر که شود اندیشیده راهبردهایی است

 آموزانه هم و همیارانه یادگیری از اجتماعی ویگوتسکی ساختگرایی یهاهینظر .بیاموزند یکدیگر از یا کنند عمل

 تجارب از مشترک مسائل حل با توانندیم آموزاندانش یادگیری ویگوتسکی، یهاهینظر اساس بر .کندیم حمایت

 منطقه را آن ویگوتسکی که مسیری از تا کندیم کمک آموزاندانش به این راهبردها .شوند بهرهمند یکدیگر

 مستقل با طوربه هدفی تحقق توانایی بین فاصله را رشد تقریبی منطقه ویگوتسکی .بگذرند نامدیمرشد  تقریبی

 ساختن عملی یبرا بستری چندپایه درس هایکالس .داندیم توانمند فردی یاری با ای مسئله حل توانایی

 (1384 ،آقازاده است ) ویگوتسکی یادگیری یهاهینظر نوع از یهاهینظر

 

 مسئله حل روش

 و مسائل با شدن مواجه یعنی زندگی رایز زندگی؛ برای است فراگیر کردن آماده نوعی حقیقت در روش این 

 ایمسئله فراگیر ذهن در که شودیم تنظیم ایبه گونه ی آموزشیهاتیفعال روش، این در .هاآن حل برای کوشش

 است ممکن مسئله حل روش .کند پیدا مسئله آن برای حلی راه خود تالش با شود که مندعالقه او و شود ایجاد

 واقعی شاگردان زندگی با مدرسه فعالیتهای ارتباط موجب مسئله حل روش .شود اجرا گروهی یا صورت فردیبه

 باعث و است شاگردان علمی در تفکر ایجاد برای تربیتی روشهای بهترین از یکی روانشناسی نظر از و شودیم

 عنوان به تنها معلم آموزان،دانش ذهن مسئله در ایجاد با .شودیم درس به شاگردان طبیعی ی عالقه برانگیختن

 رسیدگی جهت را بیشتری وقت معلم درنتیجه، .روندیم راه حل موردنظر دنبال به خود آموزاندانش و بوده راهنما

 .(1395)اسماعیلی،  دارد هاهیپا سایر به تدریس و

 

 آزمایشی روش

 خاصی مواد و تجهیزات و وسایل بکار بردن با عمالً شاگردان آن جریان در که است فعالیتی آزمایشی روش

 همدیگر با اکثراً ابتدایی یهاهیپا هایدرس اینکه توجه به با و ؛کنندیم کسب تجربه خاص مفهومی یدرباره

 همان دیگر یهاهیپا است ممکن یک پایه، برای موجود امکانات از با استفاده آزمایشها انجام درنتیجه دارند، ارتباط

و  باال یهاهیپا برای یادآوری موجب است ممکن کار این و باشند داشته خود درسی در کتاب را درسی موضوع

 .(1393)غیاث آبادی،  گردد ترنییپا یهاهیپا مختصر آشنایی موجب
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 موفق یچندپایه آموزش یارائه برای الزم کلیدی عوامل

 چندپایهتربیت معلم و 

شیوه آموزش  تربیت معلم، همه معلمان بدون توجه خاصی به آموزش چندپایه، به یک یهابرنامهدر بسیاری از 

ال توسعه دارای عالوه بر این، بسیاری از مدارس چندپایه به خصوص در کشورهای در ح .(1384آقازاده، ) نندیبیم

 چندپایهموزش آان نسبت به آموزدانشمنابع و امکانات ضعیفی هستند و نگرش خود معلمان، مدیران، والدین و 

و پیگیری در دسترس  هاتیحما .آموزش ضمن خدمت هم اغلب از کیفیت پایینی برخوردار است .اغلب منفی است

تای ارائه به عنوان یک گزینه مداوم در راس چندپایهدر صورتی که قرار است آموزش  .معلمان نیز کافی نیست

ر زمینه بسیار جدی د یهاتیحماشته باشد، معلمان نیاز به آموزش با کیفیت در مدارس چندپایه وجود دا

 .خود هستند یهاتیفعال

 بهبود خواهد یافت تربیت معلم بهبود یابند، کیفیت تدریس احتماالً یهابرنامهمعموالً باور بر این است که اگر 

ان ارائه آموزنشدازشی که به با توجه به اینکه معلم در تعیین ماهیت و کیفیت آمو .(2004)گور، گریفیث، لدویک، 

 .، نقش حیاتی دارد، در نتیجه اطمینان از کیفیت تربیت معلم اهمیت زیادی داردشودیم

طی پنجاه سال گذشته هدایت کرده  آمریکا( چهار سؤال اصلی که تربیت معلم را در 2001) 1اسمیت -کوچران

 نکارآمدی )مهمتری .2ویژگی )ویژگیها و صفات معلمان خوب کدام اند؟(؛  .1: کندیماست را این چنین مطرح 

سؤال دانش و آگاهی )معلمان چه اطالعات و دانشی برای تدریس  .3راهبردها و رویکردهای تدریس کدامند؟(؛ 

ری و یادگی یاحرفهنتایج )نتایج تربیت معلم در جهت یادگیری معلمان، کار  .4مؤثر باید داشته باشند؟(؛ 

اسمیت معتقد است که در حال حاضر سؤال چهارم آموزش را هدایت -کوچران .ان چه باید باشد؟(آموزدانش

گوناگون تفسیر  یهاوهیشماعی در مورد این سؤال وجود ندارد و در بسترهای متفاوت به با این وجود، اج .کندیم

 .شودیم

که دو الگوی اول مربوط به سوال  کنندیم( سه الگوی تربیت معلم را معرفی 2002) 2آریزا، دل پوزو و توسکانور

الگوی اول بر اساس اولویت دانش آکادمیک است که در آن دانش مربوطه برای  .اسمیت است-سوم کوچران

 الگوی دوم، الگویی است که بر اساس اولویت دانش تکنولوژیک .تدریس، دانش و آگاهی خود رشته درسی است

 .و معلمان ملزم به رشد دانش کاربردی هستند این الگو بر آن است که آموزش و تدریس نوعی فناوری است .است

که به طور مؤثر و کارآمد عمل  دهدیماین دانش عمدتاً شامل مهارتهای خاصی است که به معلم این امکان را 

                                                
1. Cochran- Smith 
2. Ariza, del Pozo and Toscano 
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 هاآناز نظر  .داردلگو بر واقعیت و تجربه تأکید این ا .الگوی سوم بر اساس اولویت دانش پدیدارشناسانه است .کند

 .است و این سه نوع دانش می توند در حوزه معرفت شناختی عمل، یکپارچه شوند ییهایکاستهر سه الگو دارای 

، هنگام بحث در باره ارائه تربیت داندیمالگوی تربیت معلمی که تربیت معلم را با رشد مهارتها و دانش فنی برابر 

زش کیفی معلم، در حالیکه از حمایت زیادی از سوی مربیان تربیت معلم برخوردار نبوده، مورد استقبال و آمو

 .قرار گرفته است گذارانسیاست

با کیفیت ارائه شود مقام و منزلت شغلی معلمان باید ارتقاء یابد، تربیت معلم باید  وپرورشآموزشاگر قرار است 

( بر آن است که الگوی تربیت معلم عقالنی فنی زمینه 2001)و همکاران  1کورتاژن .نوآورانه، دقیق و جامع باشد

که نظریه و عمل را با هم ادغام کرده و بر آماده سازی  داندیمو الگویی را مطلوب  است عملساز جدائی نظریه از 

نظر  .س اطالعات زیادی دارندمعلمان برای اینکه خود را به عنوان معلم بشناسند نه تربیت معلمانی که درباره تدری

 هاآنبه  توانیممعلمان را برای مواجهه با تمام رویدادهای کالس درس آماده کرد، اما  توانینموی این است که 

 .شروع خوب و توانایی رشد مادام العمر را آموخت یهاییتوانافنی تدریس،  یهاییتواناعالوه بر 

بدین  .ان استآموزدانشیکی از وظایف تربیت معلم توانمندسازی معلمان جهت قضاوت درست درباره یادگیری 

آموزش  هاآنباید درک و فهم خوبی از رشد و پیشرفت کودک، درک موضوعات و دروسی که به  هاآنمنظور 

تقادی دارند و باید نیاز به تفکر ان هاآن .و درک روشهایی برای ارتقاء یادگیری و رشد مؤثر داشته باشند دهندیم

الزم جهت رویارویی با  یهاییتواناباید مهارتها و  هاآن .ان هم کمک کنند که منتقدانه فکر کنندآموزدانشبه 

شگاهی به همراه دانش معلمان باید شامل دانش علمی و دان .ان را فرا گیرندآموزدانشمشکالت و عدم موفقیت 

 .عملی در کالس درس باشد دانش حاصل از تجربه

را در مناطق  چندپایهدر طول دوره ضمن خدمت برای مدرسان  شدهمطرح یهاینگران( 1383مددی امام زاده، )

چندپایه، طرح  سیتدرآسیایی و حاشیه اقیانوس آرام را به شرح زیر توصیف کرده است: آموزش نظری و عملی 

چندپایه،  هایکالسچندپایه، مدیریت  هایکالسدرسی برای  ریزیبرنامهدرس برای مدارس چندپایه، منابع 

و اخالقیات برای معلم  هاارزشچندپایه راهکارهای اداری در مدارس چندپایه،  هایکالسدر  یسازآزمونارزیابی و 

اد چندپایه پیشنه هایکالسچارچوب زیر را برای تربیت معلم  هاآن .و روابط جامعه و مدرسه در مدارس چندپایه

چارچوب پیشنهادی  .پیش فرض این چارچوب این است که معلمان در محتوای موضوع درسی توانمند باشند .کردند

، درسیبرنامهآن بر اساس مبانی روانشناسی و فلسفی برای آموزش چندپایه، باید به محیط مدرسه، طراحی 

برخورد با مشکالت و ادامه تحصیل  یهاراهبردتدریس، مدیریت کالس، تولید و توسته منابع، ارزیابی،  یهاراهبرد

                                                
1. Korthagen, F., J. Kessels, B. Koster, B. Lagerwerf, & T. Wubbels 
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 .اندکردهرا شناسایی  چندپایه( شش متغیر کلیدی مؤثر در آموزش 1999) 1وینسنت و لی .توجه شود چندپایه

آموزشی، ارائه  دهیسازماندرسی و  ریزیبرنامهکالس، مدیریت و نظم کالس،  دهیسازماناین متغیرها شامل: 

 .و تدریس هم پایه به هم است ودآموزی، خیبندگروهآموزش و 

 معلم

 .است چندپایه کالس یک در عامل موفقیت ترینبزرگ معلم که است گمان این بر (1995ونمن )

 معلمان موفقیت عوامل

 هاروال و انتظارات دبای معلم .(1999 ،وینسنت) دارد زیادی اهمیت معلم رایب خوب، ریزیبرنامه و دهیسازمان

نیازهای  به ییگوپاسخبرای  مناسب آموزشی یراهبردها و درسیبرنامه .(1995، ونمن)کند  تعریف وضوح به را

 مشارکتی یادگیری و تدریس راهبردهای از استفاده آموزشی و برنامه کودک، رشدی نیازهای از آگاهی کودکان،

 ،وینسنت) شودیمشناخته  یبندرتبه چندپایه هایکالس موفق در تدریس برای مهم عوامل عنوانبه نیز و یکپارچه

 کالس سطح از اتانتظار و درسیبرنامه باید معلم .است کودک نیازهای شناخت موفقیت عامل نیترمهم .(1999

در  زرگب تغییر یک باید که است معنی بدان این .دباش کودک نیازهای درک به قادر باید معلم کند را مشخص

 نکند، دیگویم که آنچه نجاما به آموزان مجبورو دانش شدهخارجرئیس  نقش ازمعلم باید  و معلم رخ دهد قدرت

 خصوصی آموزش رسدیمبه نظر . میکنیم کار درس کالس قوانین توسعه هم برای با ما که باشد اینگونه باید بلکه

چندپایه  هایکالسخوب  هایویژگیاز  .باشد چندپایه درس مدیریت کالس برای مؤثر راهبردهای یک عنوانبه

آموزان که دانش رصبو، نزدیکی میان اعضای کالس، رفتار آرام و یازخودگذشتگی، تعهد، پذیرانعطافبه  توانیم

 .(1995)ونمن،  کندیمزمینه را برای تعهد اخالقی و مراقبت فراهم 

 حمایتی مدیر و معلم

 کلید آموزش که باورند این بر معلمان از برخی و والدین .است آموزش در مهمی بسیار عامل نیز حمایت اصل

 برای موفق چندپایه درس کالس یک در .(1999 ،وینسنتاست ) مدرسه در مادر و پدر مشارکت موفق چندپایه

 در چندپایه معلمان مطالعه .است دهیسازمانو  ریزیبرنامه توانایی شامل مهم هایشک مهارت بدون معلم،

و  ریزیبرنامه در معلم توانایی موفق آموزش چندپایه برای عامل نیترمهم که است داده نشان و کانادا کلمبیا

 آموزش مدیریت و دهیسازمان در توانایی معلم به بستگی موفقیت که داد نشان (1995ونمن ) .است دهیسازمان

 هایویژگی .شود تبدیل محیطی هنجارهای زیست به یادگیری به انگیزه و استقالل است که همکاری، ایگونهبه

و  فداکاری تعهد، ی،پذیرانعطاف از قبیل کودکان رشدی نیازهای و درسیبرنامه از دانش معلمان، داشتن از دیگر

 کالس در والدین مشارکت و از حمایت اطمینان معلم برای موفق چندپایه آموزش جهت .است یختگیخودانگ

                                                
1. Vincent And Lee 
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 است نوآوری معلم موفقیت کلید که رندیگیم نتیجه( 1384آقازاده و فضلی ) .ضروری است خود نوبه به درس

 در .دارند والدین مشارکت و یپذیرانعطاف نگرش مثبت، ،ریزیبرنامه به نیاز موفقیت جهت معلمان بر این، عالوه

برخی  2-2در جدول  .شودیمو پشتیبانی از او توجه جدی  معلم وپرورشآموزشبه  موفق آموزش چندپایه

 مطرح شده است. محدودیت ها و راهبردهای تقویت فعالیت مدارس چندپایه از دیدگاه واالث و مثوت 

 و راهبردهای تقویت فعالیت مدارس چندپایه  هاتیمحدود 2-2جدول 

 راهبردها هاتیمحدود

ی هابرنامهفقر و نبود در هم تنیدگی 

 وپرورش و بهداشتآموزش

وپرورش، توسعه بهداشت همکاری در سطوح مختلف، به خصوص بین آموزشبنا کردن 

 و اقتصاد.

در ارتقای  شدهتیتقوی چند مهارتی با توانایی هاانسانتربیت معلمان به عنوان 

بهداشت، کشاورزی و تجارب خود. اطمینان از اینکه مدرسه امکانات الزم را برای دفع 

 ن و آب برای شست و شوی دستها دارد.بهداشتی فاضالب، آب پاک برای آشامید

کمبودهای آموزشی مرتبط با موقعیت 

و تدریس به صورت تئوری  واقعی آموزشی

 بدون هیچ عمل

 یادگیری در محیط واقعی

 فراهم آوردن آموزش برای همه

 ی عملی بیشتر در محیط واقعیهاآموزشایجاد 

 پرورش دهند.تشویق معلمان به اینکه یادگیرندگان فعال، مسئله گشا 

ی در احرفهمعلمان از نظر فردی و 

 .کنندیممحیطی جدا مانده کار 

ی رشد مداوم معلم برای هابرنامهمعلمان. ایجاد  نیتردورافتادهرسیدگی و حمایت از 

 به کارگیری آن در کار خود و ایجاد تغییرات در آن.

ی و برا ارتقاء کیفیت افهحری هانهیزمامکان ایجاد مواد آموزشی از راه دور برای رشد 

 ضمن خدمت.

نبود محیطی تحصیل کرده برای کمک به 

 یادگیری

ی منبع برای ساخت ابزارهای آموزشی و بازهای هاجعبهایجاد مدارس دورافتاده با 

 .هابچه

 .هاروزنامهی تصویری و کمدی و هاکتابایجاد یک کتابخانه کوچک سیار با 

تجهیز معلمان به قیچی، کاغذ، مداد شمعی و رنگ معلمان را آموزش بدهید و آنان را  درسیبرنامهنبود ارتباط محلی در 

 ی منابع محلی تشویق کنید.ریکارگبهبرای ساخت و 

از موادی مثل چوب، بطری، سنگ و قوطی  توانندیمیادآور شوید که ابزارهای آموزشی 

 ساخته شوند.

شرایط فقیرانه کالس درس و اندازه 

 هاوچک برخی از آنک

درس از یک حداقل شرایط اساسی مانند دیوارها و پشت  هایکالسمطمئن شوید که 

 بام ضد آب برخوردارند

ی کودکانی که در رانهیفقشرایط بسیار 

 .کنندیمی زندگی روزشبانهمدارس 

تقویت همکاری با اولیاء و ایجاد پشتیبانی اضافی، به شکلی که کودکان در سرما و 

سنگی نبوده و بدون نظارت و مراقبت نباشند. ایجاد منابع مالی برای کمیته گر

 وپرورش روستایی.آموزش
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 پیشینه پژوهشی

 داخلی پیشینه

 هایکالس مشکالت و عنوان مسائل با که پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1374) یدیو جمش الیاسوند

 دیگر کالسی یهاتیفعال اخالل تدریس، زمان محدودیت ،اندداده دیواندره انجام شهرستان روستاهای چندپایه

 و اندشده اعالم یادشده هایکالس اصلی ازجمله مسائل معلمان تردد مشکل و کالس آموزشی فرایند در پایهها

 یآموزشکمک وسایل به مدارس تجهیز مختلف، دروس به معلمان توجه برابر آموزشی، کیفیت بر بیشتر توجه بر

 توسط معلمان وآمدرفت برای عمومی وسایل تدارک و مناسب( ورزشی وسایل علوم و ریاضی، تیک )

 .اندکردهتأکید  هاکالس این در آموزشی فعالیتهای کیفیت سطح ارتقای یهاراه عنوانبه وپرورشآموزش

 هایکالس مشکالت و مسائل بررسی عنوان با پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1374) عباسی و کوچکی

 ها،کالس این آموزان دردانش فردی هایتفاوت به توجه عدم مانند مشکالتی به بیجار، شهرستان چندپایه روستایی

 در چندپایه هایکالس که جغرافیایی مناطقی شرایط بودن سخت و کشاورزی کارهای در کودکان از استفاده

 هاکالس این در موجود نارساییهای اصالح در راهنمایان تعلیماتی نقش بودن اثر کم و شوندیم تشکیل هاآن

 استفاده هاکالس این در مجرب معلمان از آموزشی فعالیتهای کیفیت افزایش که برای اندکرده پیشنهاد و اشاره

 .شود گرفته بهره محلی و بومی معلمان از است بهتر ابتدای، اول آموزاندانش و برای شود

 هایکالس معلمان مشکالت و مسائل شناخت عنوان با خود پژوهش در (1395به نقل از الماسیان،  1380) قیصر

 کندیم نتایج اشاره این به 1380 تحصیلی سال در معلمان و مدیران دیدگاه از کرانی منطقه در چندپایه روستایی

 از درگرو استفاده هاکالس ایندر  آموزاندانش یادگیری کیفیت بهبود و چندپایه هایکالس مشکالت حل که

 ها،کالس این معلمان برای خدمت ضمن هایکالس تشکیل است، هاکالس این در تدریس برای باتجربه آموزگاران

 امکانات و تجهیزات کردن فراهم ،(کالس یک در دوپایه ،دستکم) هر کالس یهاهیپا تعداد رساندن حداقل به

 هایکالس شیوه آموزشی با متناسب تدریس ساعات و هاکتاب حجم در تغییر مدارس، به یآموزشکمکو  آموزشی

 حقوق و پاداش دادن آموزمحوری،دانش از روش بیشتر استفاده ،(فهیخل آموزگار ) کمک نقش از استفاده چندپایه،

 خاص جغرافیایی و فرهنگی شرایط به توجه و معلمان معیشتی مسائل و رفاه به توجه درکل، و ویژه امتیازهای و

 انددانسته منطقه هر

 در تدریس موجود روشهای مشکالت بررسی عنوان با پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1380) اسدکی

 نتایج رسید این به گلپایگان شهرستان در هاکالس این در تدریس ترمناسب یهاروش ارائه و چندپایه هایکالس

 بر اثرگذار عوامل اساس نتایج بر نیستند، برخوردار مناسب آموزشی تجهیزات و امکانات از چندپایه مدارس که

 میزان بودن پایین پایه، هر در آموزانزیاد دانش تعداد وقت، کمبود چندپایه معلمین دیدگاه از تدریس روش

 سنی ترکیب بودن نامناسب آموزشی، وسایل کمبود کالس چندپایه، در تدریس یهاوهیش از آگاهی عدم حقوق،
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 شلوغ وقت، کمبود چندپایه، معلمین دیدگاه از آموزشی مشکالت .است حواس بوده تمرکز عدم و آموزاندانش

حیاط  نداشتن آموزشی، وسایل کمبود سنی، ترکیب بودن نامناسب آموزان،دانش بودن ها، دوزبانهکالس بودن

 در تدریس معلم برای اجبار و چندپایه هایکالس در درس طرح تدوین ینحوه با آشنایی عدم کتابخانه، و بازی

 .است آموزشی فضای کمبود و اولیا یسوادیب ها،کالس این

 چندپایه هایکالس جاری وضعیت بررسی به خود پژوهش ( در1395به نقل از الماسیان،  1381) یگلسرخ

 وی .پرداخت 80-81 سال در مربوطه معلمان دیدگاه از آن سازیبهینه روشهای و اراک 1 ناحیه وپرورشآموزش

 تجهیزات کمبود وقت، کمبود برحسب اولویت معلمان نظر از چندپایه هایکالس در معمول مشکالت کندیم بیان

 .تحصیلی است افت طورکلیبه و مناسب فضای نبود آموزشی،

 درسی پیشرفت نفس وعزت  اجتماعی، هایمهارت مقایسه و بررسی به خود پژوهش در (1383) امامزاده مددی

 به دست نتایج و است پرداخته تکپایه هایکالس آموزاندانش با چندپایه هایکالس پسر و دختر آموزاندانش

 چندپایه و پایهتک هایکالس آموزاندانش های اجتماعیمهارت و درسی پیشرفت بین که دهدیم نشان آمده

 آموزاندانش به نسبت باالتری میانگین دارای چندپایه هایکالسآموزان دانش و دارد وجود معناداری تفاوت

 نشد، مشاهده معناداری تفاوت نفس عزت متغیر مورد در اما ،باشندیم متغیر دو ازلحاظ این پایهتک هایکالس

 به بیشتری نسبت میانگین داری تحصیلی نفس عزت آزمون خرده در چندپایه هایکالس آموزاناگرچه دانش

 .باشندیم پایهتک هایکالس آموزاندانش

 بهبود راهکارهای بررسی عنوان تحت پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1384بخشایش ) بخت آزمای

 و یادگیری تربیت که دهدیم نشان شرقی آذربایجان هریس منطقه در چندپایه هایکالس در کیفیت آموزشی

 از پایه هر برای یافته زمان اختصاص مدت نبودن مناسب آموزشی، وسایل کمبود دلیل به چندپایه هایکالس در

 .نیست برخوردار مطلوب وضعیت

 یاددهی یهاتیفعال رابطه بررسی عنوان با که پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1387) یپناه حسین

 دوم ابتدایی پایه فارسی زبان مهارت تقویت در چندپایه هایکالس در ابتدایی اول آموزاندانش یژهیویادگیری 

 اینکه ازجمله نتایجی گرفت به انجام کردستان، استان توابع از موچش در چندپایه هایکالس در هاکالس همان

 نفع به اختالف این ثانیاً و دارد وجود( انشاء از ریغ) اجراشده یهاآزمون میانگین بین معناداری اختالف اوالً

 زبان خواندن مهارت در بیشتری پیشرفت چندپایه هایکالس آموزاندانش یعنی است؛ چندپایه آموزاندانش

 .دهندیم نشان خود از مستقل هایکالس آموزاندانش به نسبت فارسی

 کامپیوتر بر مبتنی آموزش تأثیر مقایسه و بررسی عنوان با پژوهشی ( در1395به نقل از الماسیان،  1388) قشمی

 انگوران زنجان یمنطقه ریاضی درس در چندپایه هایکالس در آموزاندانش یادگیری میزان در آموزش سنتی و

 آموزاندانش میزان یادگیری در سنتی آموزش به نسبت کامپیوتر بر مبتنی آموزش که رسید نتایج این به
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 بر سنتی آموزش به نسبت کامپیوتر مبتنی بر آموزش همچنین و دارد تأثیر ریاضی درس در چندپایه هایکالس

 .است مؤثر ریاضی در درس چندپایه هایکالس آموزاندانش تحصیلی پیشرفت

 آموزش در از کارشناسان و معلمان ادراک و تجارب توصیف به پژوهشی در (1392) و همکاران حدادان بشیری

 نتایج این به و پرداخته 91-92 تحصیلی سال در کلیبر روستایی مناطق ابتدایی یدورهدر  چندپایه کالسهای

 ،هاچالش .هافرصت .2، هاچالش .1 :بیان کرد مؤلفه دو در توانیم را چندپایه هایکالس وضعیت ؛افتهیدست

 هاخانواده به مربوط مشکالت و آموزاندانش معلمان، مربوط به مشکالت چندپایه، هایکالس مشکالت همان

 اهمیت کم ،یآموزشکمک وسایل و امکانات کمبود سرانه، کمبود وقت آموزشی، کمبود مانند مشکالتی .است

مشکالت  مورد در .است مواجه هاآن با چندپایه هایکالس که ...و کارشناسان نظارت دروس، عدم برخی شدن

 به هاکالس آموزان ایندانش یادگیری کیفیت معتقدند که کارشناسان و معلمان بیشتر آموزان،دانش به مربوط

 مربوط مشکالت مورد در .است علمی پایین بنیه ضعف و آموزاندانش بودن دوزبانه بودن، مختلط لیقب از دالیلی

 امتیاز ؛انددهید را آموزش کمترین چندپایه معلمان دارند که عقیده کارشناسان و معلمان چندپایه، معلمان به

 هاکالس این مشکالت بر نیز مدرسه با والدین کمتر ارتباط و توجهی کم .ندارند معلمان سایر به نسبت ویژهای

بر اساس  .شودیم مطرح هافرصت عنوانبه که دارد محاسنی چندپایه هایکالس این چالشها کنار در .دیافزایم

 برای و یاحرفهتوانایی  افزایش تجربه، کسب :لیاز قب محاسنی معلمان برای کالس این آمده، دست به یهاافتهی

 آموزاندانش برای زمینه ایجاد پیش اجتماعی، آداب یادگیری یکدیگر، اطالعات از کردن استفاده آموزاندانش

 .دارد به دنبال را باالتر یهاهیپا آموزاندانش برای مروری و ترنییپا یهاهیپا

 اجتماعی مهارت با هیجانی هوش رابطه تبیین هدف با پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1393) یعباس

 که بین افتیدست نتایج این به اردستان شهرستان در چندپایه مدارس ابتدایی ششم و پنجم آموزان پایهدانش

 اردستان شهرستان ششم ابتدایی و پنجم کالس چندپایه مدارس آموزاندانش اجتماعی مهارت و هیجانی هوش

 .دارد وجود معنادار رابطه

 هایکالس درونی کارایی مقایسه به خود پژوهش ( در1395به نقل از الماسیان،  1393) آبادیث غیا و زاده طاهری

 نرخ که نشان داد پژوهش نتایج .پرداختند 1391 تا 1386 هایسال طی ابتدایی مدارس تکپایه و درس چندپایه

 هم با تفاوتی چندپایه تکپایه و مدارس( یلیالتحصفارغ / تکمیل نرخ ) لیتحص ترک نرخ مردودی، نرخ ارتقاء،

 برونداد به درونداد نسبت .ندارد برتری کالس چندپایه بر شاخصها این در تکپایه کالس آموزشی نظام و ندارند

 کالس در ماندگاری نرخ شاخص .است بهتری وضعیت دارای چندپایه هایکالس در داخلی کارایی ضریب و واقعی

 .است کالس چندپایه از بیشتر هیآتکپ 

 بررسی به پژوهشی در (1395به نقل از الماسیان،  1394) آبادی پورشمس کرمی و نژاد شعبان چشناسر، پیروی

 ناحیه چندپایه ابتدایی آموزگاران منظر از تدریس فرآیند در ابتدایی چندپایه هایکالس مدیریت و مشکالت موانع



58 

 

 تدریس، برای وقت کمبودکالسی )برون  و کالسی درون عوامل که داد نشان پژوهش نتایج .پرداختند قزوین 1

 دراولیاء ...(  یسوادیب مدرسه، فضای زیباسازی ،ریزیبرنامهچیدمان،  نوع امکانات، و تجهیزات از برخورداری عدم

 تأثیر کار، یسختبه توجه با مزایا و حقوق از معلمان برخورداری وعدم تأثیر دارد کالس داری و تدریس فرآیند

 .ندارد

 هایکالس آموزانو دانش چندپایه درس هایکالسآموزان دانش میان که دهدیم نشان شده، انجام تحقیقات

 درس هایکالس آموزاندانش این، بر افزون .وجود ندارد معناداری تفاوت شناختی توانایی حیث از پایهتک درس

 روحیه عواطف، بیان محیطی، سازگاری شناختی، نظر رشد از پایهتک هایکالس آموزاندانش به نسبت چندپایه

 دهندیم نشان برتری پایهتک درس هایکالس آموزاندانش رفتاری نسبت به پختگی روانی، همکاری، بهداشت

 .(1386 ،یو فضل )آقازاده

 چندپایه روستاهای شهرستان دیواندره انجام هایکالسعنوان مسائل و مشکالت  با (1374) دییجمش و الیاسوند

 مشکل و کالس آموزشی فرایند در هاهیپا دیگر کالسی یهاتیفعال، محدودیت زمان تدریس، اخالل در اندداده

 توجه آموزشی، تیفیبر ک بیشتر توجه بر و اندشده اعالم ادشدهی هایکالسمسائل اصلی  ازجمله معلمان تردد

 ورزشی( وسایل و علوم ریاضی، )کیت یآموزشکمک وسایل به مدارس تجهیز دروس مختلف، به معلمان برابر

 ارتقای سطح یهاراه عنوانبه وپرورش آموزش توسط معلمان وآمدرفت برای عمومی وسایل و تدارک مناسب

 .اند تأکیدکرده هاکالس این در آموزشی فعالیتهای کیفیت

 پیشرفت و نفس عزتاجتماعی،  هایمهارت مقایسه به در پژوهشی (1383نژاد ) نوابی و کدیور امامزاده، مددی،

 که ردیگیم نتیجه و پرداخته دوره ابتدایی در عادی و چندپایه هایکالس پسر و دختر آموزاندانش میان درسی

 نسبت بهتر عملکردی و باالتر تحصیلی میانگین نظر از مورد متغیرهای حیث از چندپایه هایکالس آموزاندانش

 .اندبوده مندبهره یاپایهتک هایکالس آموزاندانش به

 

 یهاتیفعال پیچیدگی که اندداده ( نشان1395به نقل از اسماعیلی  1380) رتالیک حسین و مطالعات نتایج

 همچنین آنان است؛ نیازمند معلمان، بیشتر آموزش و منابع توسعه مستمر برای حمایت به چندپایه، هایکالس

 است ریپذامکان زمانی و دارد نیاز جانبه همه تعهدی به چندپایه هایکالس اثربخش که برگزاری اندگرفته نتیجه

 گام اولین آموزشی نیازهای تعیین .شود اجرا و طراحی ذینفع افراد تمامی مشارکت طریق از مناسب یابرنامه که

 اگر که است بهسازی و آموزشی کارکرد تضمین اثربخشی ایجاد عامل نخستین و کارکنان آموزشی ریزیبرنامه

 فراهم هاتیفعال سایر برای اثربخشی ینقشه عنوانبه برنامه ریزان برای یترینیع مبنای شود انجام یدرستبه

 افزایش اثربخشی آن نهایت و در کارکنان و شغلی یهاحوزه نیازهای سازمان، با آن تطابق احتمال و شد خواهد

برای  مناسبی بستر طبعاً و اهداف تعیین برای مبنایی مهم، نیازهای شناسایی با نیازسنجی .یافت خواهد

 در ی تصمیماتهیکل بنابراین؛ سازدیم فراهم یافته اولویت نیازهای محور حول مهم، عناصر سایر دهیسازمان
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 مالی، امکانات محدود انسانی، و منابع سایر از مؤثر استفاده و مناسب آموزش محتوای خاص، اهداف تدارک مورد

 .است نیازسنجی مطالعات از تابعی مادی

 

 :داندیمروستاها را شامل موارد زیر  در چندپایه هایکالس وجود شرایط و علل( 1392عزیزی )

 .جغرافیایی خاص عوامل و روستاها پراکندگی .1

 .اخص طوربه اهاروست بعضی در التعلیم واجب آموزاندانش تعداد کمبود و اعم طوربه جمعیت کمبود .2

 روستاها در کشاورزی و اقتصادی و مالی متعدد اشکاالت و مسائل وجود .3

 معاش منظور امراربه غیره و یبافیقال دامداری، کشاورزی، امور در التعلیم الزم اطفال وجود از استفاده .4

 .خانواده

 شهرها و روستاها بین ارتباطی راههای بودن نامناسب یا و کمبود فقدان، .5

 عدم و بتداییاتحصیالت  بیهودگی از تلخ تجربه علت به روستایی یهاخانواده ز ا برخی یتفاوتیب اظهار .6

 .راهنمایی دوره در تحصیل ادامه امکانات نبودن و آنان روزمره زندگی در آن کارایی

 به اختالط اجبار که مدارسی در ژهیوبه دختران؛ تحصیل به روستایی یهاخانواده بیشتر موافقت عدم .7

 .باشد پسر و دختر آموزاندانش

 اولیه کاناتفاقد ام و جمعیت کم روستاهای در معلمان از برخی خدمت قبول یهازهیانگ کمبود یا فقدان .8

 .زندگی

 و دارس جدیدم گشایش برای قبول قابل آموزاندانش تعداد کاهش برای کافی معلم و اعتبارات کمبود .9

 .مدرسه یک های هیتعداد پا کاهش یا

 یهایاهآگبودن  پایین و بینش فقر علت به کالسیک تربیت و تعلیم از روستا مردم عموم استقبال عدم .10

 اجتماعی و فرهنگی

 

 خارجی پیشینه

رشد هیجانی اجتماعی و و  یی، عملکرد اجرایلیتحص شرفتیپ( در پژوهشی با عنوان بررسی 2017) 1انصاری

 از کودکان اوایل کودکی در سال تحصیلی 2مطالعه طولی یهادادهچندپایه به استفاده از  مهدکودککودکان 

)کالسی  چندپایه هایکالسساله در  5( به بررسی بروندادهای رشدی کودکان 11.000)تعداد=  2011-2010

که  یاساله 5 ساله( را با کودکان 5و  3-4یعنی  مهدکودکان آموزدانشو  3مرکب از کودکان پیش از مهدکودک

                                                
1. Ansari 
2. Longitudinal 
3. prekindergarten 
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 5کودکان  2نمرات گرایش لیوتحلهیتجزو  1نتایج حاصل از رگرسیون .کرد حضور داشتند مقایسه مهدکودکدر 

با کودکان پیش از مهدکودک نسب به کودکانی که فقط با گروه سنی خود در  چندپایه هایکالسکه در  یاساله

 نسبت به کودکان گروه دیگر چندپایه هایکالسساله حاضر در  5کالس حضور داشتند، نشان داد که کودکان 

نمرات کمتری در ریاضیات و مهارتهای زبانی کسب کردند و کارکردهای اجرایی کمتری را در پایان سال از خود 

ترکیب کالس عاملی مهم در تبیین این تفاوت در پیشرفت تحصیلی کودکان است اما به شکل  .نشان دادند

اجتماعی میان -به لحاظ رشد رفتاری .را به شکل با ثباتی توضیح دهد هاآنتفاوت کارکردهای اجرایی  تواندینم

 .این دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت

 چندپایه و با سنین مختلف هایکالساثرات شناختی و غیر شناختی ی با عنوان امقاله( در 1995) 3ونمن

دارای شواهد مبتنی بر دادهای تجربی را متحده و اروپا مطالعه مرتبط با این موضوع از کانادا، ایاالت 56

تفاوتی میان عملکرد کودکان  .1: کندیمهای مختلفی را آشکار دیدگاه هاافتهخالصه ی .وتحلیل کرده استتجزیه

چندپایه را اگر از منظر ترکیب سنی مختلف در نظر  هایکالسپایه وجود ندارد؛ چندپایه و تک هایکالسدر 

چندپایه بر  هایکالسهستند؛ عالوه بر آن  ترموفقپذیری درون/برون کالسی ها در جامعهبگیریم این کالس

گذاری اندکی در آموزش پرورش آموز )سرمایهآموزان تأثیر منفی دارد، برخی از این تأثیرات از منظر دانشدانش

های ناکافی و مبتدی( ی فقیر( و برخی از منظر معلم )معلمان فاقد صالحیت، با آموزشهاخانواده صورت گیرد،

مطالعات دیگر نیز درباره قدرت ترکیب سنی نامتجانس را در تغییر تجارب و انگیزش  .بررسی هستندقابل

 چندپایه است. هایالسکیادگیری همتایان نیز رویکرد آموزشی ارزشمندی در  .کنندیمیادگیرندگان تقویت 

 33 که چندپایه هایکالس زمینه در تحقیق 65 بررسی کرد، ضمن منتشر (1995) سال در که تحقیقی در ویمن

مقایسه  چندپایه یا پایهتک هایکالس در را ی استانداردهاتست نتایج است، شده انجام متحدهایاالت در آن مورد

 یبررس .اندکرده گزارش را ییهاتفاوت دیگر، تحقیقات کهدرحالی هستند، برابر نتایج عموماً که گرفت نتیجه و کرد

 کار برای انجام خوبی فرصت کهاین ضمن هاکالس این ،دهدیم کالیفرنیا نشان در چندپایه هایکالس تأثیرات

 باال نیز را آنان بلمتقا درک و اجتماعی رشد ،کنندیم فراهم با یکدیگر آموزاندانش ارتباط برقراری و گروهی

 به آموزاندانش ،شودیم ببس امر این خود که هستند دیگر یهاهیپا آموزاندانش با دوستی سازنهیزم و برندیم

 طرف از چندپایه هایکالس که صورتی در ،دهندیم نشان مجموع در هایبررس .بدهند اهمیت همدیگر نظرات

 بود. خواهندموفق  بسیار شوند، حمایت والدین و مسئوالن

                                                
1 .regression 
2. propensity score 
3. Veenman 
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 ی. برخدهدیمعلمان خبر م نیدر هلند از استرس ا هیچندپا هایکالس( در مصاحبه با معلمان 1996) مننو

کمتر از شغل خود  پایهتک هایکالسدر  ودخها نسبت به همکاران کالس نیمعلمان ا دهدیها نشان مگزارش

 گریکه در کشورهای د. درحالیاست هاکالس نیا تیریو مشکالت مد سیتدر نیآن کار سنگ و علتهستند  یراض

 سیتدر خیدر تار دییجد یبه دوره یمنته که صورت گرفته نهیزم نیدر ا یاقدامات مثبت نیپیلیمانند اندونزی و ف

 یاوی و گاهآموزش چندپایه مس جیکه نتا دهدیم نشان قاتیشواهد تحق رایز؛ کشورها شده است نیدر ا هیچندپا

 .است یالگوی آموزش سنت جیاوقات برتر از نتا

 

های ی زمانی مهارتهاتیمحدودآموزان به دلیل ( نشان دادند که دانش2001) 2( و هارگراویس1990) 1میلر

فرد چندپایه فرصتی برای ایجاد جو منحصربه هایکالس .دهندیمرا در خود پرورش  3فراشناختی و خودارزیابی

 .سازدیمی متقابل فراهم هاتیحماخانوادگی را بر اساس 

مشتاق باشند، آموزش تمام کالس  هیچندپا هایکالسآموزان در که اگر دانش کندیم تی( از آن حکا6199) 4لریم

گسترش موضوع و با  قیانشا را از طر فیتکل تواندیم گسترده و باز بچرخد؛ برای مثال معلم یتیحول فعال دیبا

شرکت  یکالس یهادر بحث توانندیم هاهیآموزان همه پادانش نه،یزم نیاستفاده از بارش فکری آموزش دهد؛ در ا

توجه به موضوع و احترام  توانندیم هاآنقرار دهند،  یمختلف مورد بحث و بررس ابعاد را از ینموده موضوعات درس

 .رندیبگ ادیرا خوب  گرانید دیبه عقا

 

 هارزیابی اولیه این برنامه نشان دهند ،اندشدهدر کلمبیا برگزار  5مطالعات بسیار گسترده در قالب برنامه اسکوال نوا

 .(8199، 7مک ایوانو رفتار مدنی کودکان است ) 6چندپایه از قبیل حرمت نفس هایکالساثرات مثبت آموزش در 

 گسترش چندپایه مانند، هایکالس یهادهیفا به چندپایه هایکالس مورد در پژوهشی در (1996) 8هینسی

 هاکالس این اجرایی موانع و برعکس، کرد اشاره ... و خانوادگی محیط پیوستگی آموزان،دانش ارتباط درازمدت

 تفکر طرز مدارس، این معلمان و هاکالس این برای های تمرینالگو فقدان دستگاهی، موانع چون عواملی شامل را

                                                
1. Miller 
2. Hargreaves 
3. metacognitive and self-assessment skills 
4. Myler 
5. Escuela Nueva 
6. self-esteem 
7. McEwan 

8. Heensy 
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 که ردیگیم نتیجه سپس ،داندیم هاکالس این برای برنامه تدارک زمان برای کمبود و هاکالس این به منفی

 .ندارد وجود هاکالس این میان تفاوتی و است مستقل هایکالس به شبیه چندپایه هایکالسدر  دستاوردها

 در ضعیف آموزاندانش که یافت؛ دست نتایج این به چندپایه، هایکالس مورد در پژوهشی در (2001) 1بری

 تکپایه هایکالس در ضعیف آموزانبه دانش نسبت را بیشتری موفقیت معنادارتری ایگونهبه چندپایه هایکالس

 بیشتری پیشرفت ،کنندیم رشد که همانطور تکپایه هایکالسدر  ترموفق آموزاندانش اگرچه .آورندیم دست به

 ترفیضع پسر یادگیرندگان :که سازدیم مشخص گونهنیا به را جنسیت تأثیر تحقیق همچنین این .دهندیم نشان

 دخترانِ در مورد تکپایه هایکالس در امر این ولی دهندیم نشان را بیشتری پیشرفت چندپایه هایکالسدر 

 در آموزاندانش چندپایه کالسهای در بخصوص که کندیم مشخص همچنین مطالعه این .کندیم صدق تریقو

 از بیشتر آموزاندانش این زیرا دارند تکپایه هایکالس به نسبت را بیشتری پیشرفت ریاضی و زبان دروس

 .هستند هاآن با کار و گروه معرض در تکپایه هایکالس

آمیزی چندپایه تجارب موفقیت هایکالسکه آموزش در  دهدیم( نشان 2001، 2مطالعات مرتبط با جنسیت )بری

 .کندیممخصوصاً برای پسران دارای عملکرد ضعیف فراهم 

 معلمانی از داییابت آموزش در که دارد اشاره نکته این به چندپایه، هایکالس مورد در پژوهشی در (2002) بری

 که لیعام دو .است شده مدارس غفلت این زیاد وسعت علیرغم ،کنندیم تدریس چندپایه هایکالس در که

 :از عبارتند سازدیم مشکل داشته باشند مؤثری تدریس خواهندیم که معلمانی برای را هاکالس این در آموزش

 ... و کارشناسان با ارتباط و آموزشی مواد فقدان مثالً ی،امنطقهی( هاتیموقعشرایط ) .1

 .نیست مناسب چندپایه هایکالس برای که ابتدایی مدارس تحصیالت یدوره ساختار .2

 تولید تحصیالت، اصالح دورۀ چندپایه، هایکالس آموزشی مواد گسترش چون عواملی که کندیم پیشنهاد سپس

 تحلیل علمی .شوند واقع مفید هاکالس کارایی این برای توانندیم دیگر عوامل و هاکالس این یژهیو آموزشی مواد

 هایکالس در تدریس .دارند ریناپذاجتناب ضرورتی زمینه ایندر  مناسب یهابرنامه و هاطرح ارائه و موجود وضع

 آموزشی این روش از قرن چندین اسالمی، کشورهای در ویژهبه از کشورها، برخی در .نیست یاتازه پدیده چندپایه،

 آموزش ابتدایی شدن اجباری از پیش نپال، و چین مثل در کشورهایی .است شده استفاده مذهبی یهامدرسه در

 ساله صدکی قدمت از چندپایه هایکالس در تدریس قرار داشتند، استعمار سلطه تحت که کشورهایی در نیز و

 فلسفی و دینی اقتصادی، سیاسی، تاریخی، شناختی، جغرافیایی، جمعیت عوامل نیز ایرانکشور  در .است برخوردار

همگانی  آموزش نیاز برآوردن برای تدریس روش از این اندداشته چشمگیری اثر چندپایه هایکالس در تشکیل

دادن  یعنی آموزشی، عدالت برقراری منظوربه ما، کشور وپرورشآموزش نظام در اگرچه .شودیم و شده استفاده

                                                
1. Berry 
2. Berry 
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 ،شودیم استفاده چندپایه هایکالس در تدریس کشور، از التعلیم واجب کودکان تمامی به آموزش طبیعی حق

و  جدی اقدام هیچ و اندپراکنده و اجمالی و پرورشی، آموزشی مهم یمقوله این در شده انجام یهایبررساما 

 نیبنابرا؛ است نشده یااستفاده نیز شده انجام یهایبررسنتایج  از یحت .است نگرفته صورت زمینه این در مثبتی

 شده تحقیقات انجام جمله از .است شده انگاشته نادیده ،وپرورشآموزش از بخش این ما، کشور در گفت توانیم

 :شده است توصیه بخشنامه آن، نتایج اساس بر که چندپایه هایکالس پیرامون است تحقیقی زمینه، نیدر ا

 اولویت بیشتری از هاآن امور اصالح و پیگیری نظارت، و تشکیل شوند متوالی یهاهیپا از ادغامی هایکالس

 شود. طراحی مجزا صورتبه پایه، هر برای ،هاکالس این ورزش برنامه همچنین .شود برخوردار

زمان با رشد پایه همتک هایکالستر در آموزان موفقدانش شرفتیپ نکهیباوجودا ( بر آن است که2003) 1بری

را  شتریب یتی، موفقدارتریمعنای گونهبه هیچندپا هایکالسدر  فیآموزان ضعدانش شودیم شتریآنان، ب یلیتحص

 کندیم مشخص نیمطالعه، همچن نیا جیاند؛ نتاتجربه کرده پایهتک هایکالسدر  فیآموزان ضعنسبت به دانش

پایه در معرض گروه و کار با افراد تک هایکالساز  شتریب ه،یچندپا هایکالس در آموزاندانش نکهیا لیبه دل

 ریاند؛ از نظر تأثپایه کسب کردهتک هایکالسرا نسبت به  شتریب یشرفتیپ ،یاضیو ر زبان در رند،یگ یقرارم

 شرفتیپ ه،یچندپا هایکالسدر  ترفیپسر ضع رندگانیادگینشان داد که  نیهمچن ق،یتحق نیا زین تیجنس

مانند  یعوامل توجه به کندیم شنهادیاند. بری پها از خود نشان دادهرا به نسبت دختران همان کالس شترییب

 توانندیها مکالس نیا ژهیو یآموزش مواد دیو تول التیاصالح دوره تحص ه،یچندپا هایکالس یاد آموزشگسترش مو

 .باشند دیها مفکالس نیا ییدر کارا

 

 آموزش ویتنام مشکالت و سریالنکا پرو، در چندپایه آموزش عنوان تحت خود پژوهش در (2001) 2هارگریوز

 امکانات نبود چندپایه، پراکندگی مدارس آن، کارکنان و مدارس بودن منزوی :شامل طورکلیبه را چندپایه

بر ارتقای  شتریب ه،یچندپا هایکالسدر  .شماردیبرمشرایط  بودن نامناسب و معلمان سابقه بودن پایین فیزیکی،

 شودیم آموزان، تمرکزفردی دانش تیمسئول یسازآسانو  یهای گروهگروه و توانایی قیاز طر رییادگی تیفیک

موجود  یهاچالشبا  ییارویرو برای هیچندپا هایکالسبعدی از نظر او، معلمان  یهاهیآموزان به پاتا ارتقای دانش

 .ارندد ازینها مزبور موفق از کالس ییهاو نمونه هامثالبا  ییها به کارورزی و آشناکالس نیدر اداره ا

 

 هایکالس اهمیت به چندپایه، هایکالس ساختار در آموزش و یادگیری عنوان با پژوهشی در (2005) تلیل

 هایکالس که است افتهیدست این نتایج به و پرداخته کشورها دیگر در هاکالس این پراکندگی سپس و چندپایه

 مورد در پژوهشگران آرای و نظریات به او .است بسیار مهم (همه برای آموزش) یبرنامه با ارتباط در چندپایه

                                                
1. berry 
2. Hargreaves 
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 بیان هاکالس این یهادهیفا مورد در را معلمان نظریات نیز مورد این و در پرداخته چندپایه هایکالس یهادهیفا

 .کندیم اشاره داشت، یادگیرندگان منافع برای هاکالس این به باید که توجهاتی به حداقل سپس دینمایم

 گلستان،ان کشورهای در چندپایه آموزش ۀبامطالع (همه برای آموزش) عنوان تحت خود پژوهش در (2008) تلیل

 به چندپایه آموزش که رسید این نتیجه به ویتنام و سودان سریالنکا، ترکیه، پرو، نپال، مالی، غنا، کلمبیا،

 چندپایه هایکالس وزشیآم مشکالت .است ویژه نیازمند معلمانتربیت و هاکالس نوع این مناسب درسیبرنامه

 عنوانبه درسیبرنامه از استفاده عدم چندپایه، هایکالس در زمان نامناسب تیریمد :استاین عوامل  از ناشی

وسایل  و امکانات کمبود چندپایه، هایکالس نادرست کنترل چندپایه، هایکالس در راهنمای تدریس یک

 .درس طرح و نداشتن دیرآموز آموزاندانش با برخورد ینحوه از معلمان آگاهی عدم یادگیری، در کنندهلیتسه

 

 استانهای همه در که سدینویم ترکیه در چندپایه مدارس بررسی عنوان با خود تحقیق ( در2008) 1آکسوی

 چندپایه هایکالس به توجه بدون ترکیه وپرورشآموزش نظام که طوری است، موجود چندپایه هایکالس ترکیه

 و علم از آن دنبال به و معلمان وجود از کشور این شود روستاهای بسته چندپایه مدارس اگر و بود خواهد ناقص

 :کندیم معرفی چنین را کشور این در چندپایه هایکالس محقق مشکالت .شوندیم محروم فرهنگ

 گذاردیم رمعلمان تأثی آموزش کیفیت بر که است روبرو مداوم تغییرات مشکل با ترکیه در معلمان آموزش. 

 کمتر )سابقه تدریس کم تجربه و جوان شوندیم فرستاده چندپایه کالس دارای مدارس به که معلمانی 

 .هستند( سال 7 از

 گرم و تمیز کردن به هاآن وقت هستند مشغول( اتاقی تک پنج پایه )مدارس هایکالس در که معلمانی 

 از کار همه ینا دادنانجام  که شودیم صرف جانبی اقدامات سایر و لوازم تهیه و تعمیر ها،کالس کردن

 40 از شتربی چندپایه هایکالسنباید  ترکیه قانون طبق نکهیباوجودا .کاهدیم یاددهی و کالس وقت

 .رسدیم رقم این از بیش به تعداد فراگیران مناطق برخی در ولی باشند داشته آموزدانش نفر

 ی ترکی،زبانها ترکیه کشور در .است چندزبانگی یا دوزبانگی ترکیه چندپایه هایکالس دیگر مشکل 

 رد و یادگیری یاددهی مشکل شدن بیشتر باعث موضوع همین و است رایج قبرسی و یونانی آلبانی،

 رسای و معلم ارتباط با عدم مشکل، این چراکه است، شده روستایی مدارس چندپایه هایکالس

 .شودیم مدرسه ترک سبب مواقع بیشتر در کالس آموزاندانش

 فصل در شیامکانات گرمای نداشتن ناکافی، بودجه اختصاص ترکیه چندپایه هایکالس مشکالت دیگر از 

 و زمی حتی و آشامیدنی سالم آب نبود مانند مدرسه در رفاهی و بهداشتی امکانات سایر و زمستان

 .است مناسب یهایصندل

                                                
1. Aksoy 
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 در ییهاتیواقعبه  است داده انجام کانادا کشور روستایی مناطق در که آموزشی قاتیدر تحق (2010) 1رودگر

 از ترکوچک بسیار آموزشی نظر فضای از چندپایه مدارس .است برده پی کشور این در چندپایه مدارس خصوص

 مدارس این .است کمتر پایهتک مدارس به مدارس نسبت این آموزاندانش تعداد همچنین و بوده پایهتک مدارس

 ساکنین اکثر که است جهت بدان این و است شده واقع (روستامرکز  از خارج) روستا اصلی محیط از خارج در

 و یافته توسعه کشورهای در آموزش از نحوه این که دریافت او .دهندیمتشکیل  مهاجرین را محالت این

 تأثیر آموزش و اجرا نحوۀ در دیگر کشور با کشور هر امکانات که تفاوت این با دارد کاربردی مناسب توسعهدرحال

 طی تدریس جهت یاژهیو و زیاد هایآموزش مدارس، این معلمان کانادا، کشور در مثالعنوانبه .بسزایی دارد

 سطوح پراکندگی به دلیل شاید این و کوتاه بسیار معلمان این تدریس دورهدور(  راه از آموزش بخصوصد )کننیم

 نظام این .است کم بسیار نمونه تدریس این در حرفهای معلمان تعداد دلیل همین به باشد، چندپایه درسی

 را برخوردارند سایرین به نسبت برتری استعداد و از هوش که آموزانیدانش بودن، پذیرانعطاف جهت به آموزشی

 .کنند سریعتر طی را آموزشی مراحل تا سازدیم قادر

 آفریقای در چندپایه هایکالس در خواندن آموزش احتمالی یهاچالش عنوان تحت پژوهشی ( در2014) 2ماسلو

 هایکالس مؤثر مدیریت برای الزم و مهارت دانش فاقد معلمان از بسیاری که کندیم اشاره نتایج این به جنوبی

 و شوند مندبهره آن از توانندیم آموزاندانش شود، درستی اجرا به که زمانی چندپایه آموزش .هستند چندپایه

 که است این آن از ترمهم .باشدیم آموزاندانش در اجتماعی الگوی و افزایش موفقیت سازنهیزم آموزشی چنین

 .است آموزاندانش یادگیری خود پرورش چندپایه موجب آموزش

 آفریقای در منطقه روستایی یک در چندپایه معلمان یهاچالش بررسی عنوان با پژوهشی در (2014) 3دوپلسیس

 کنندیم حمایت مدرسه همان در خود را کارکنان شهری بزرگ مدارس :کندیم اشاره هاافتهی این به جنوبی

 در حمایت و پشتیبانی عدم و دارد وجود معلم دو یا تنها یک موارد از بسیاری در چندپایه مدارس در کهدرحالی

 برنامهدرسی باید معلمان که است این هاچالش از دیگر یکی .باشدیم اصلی معلمان یهاچالش از یکی مدارس این

 .است شده طراحی تکپایه هایکالس برای که کنند درس پیاده کالس در را

 تدریس هاچالشهمه:  برای عمومی وپرورشآموزش کیفیت عنوان با خود مطالعه ( در2014) 4متشیدسو

 توسعه،درحال کشورهای مانند سایر جنوبی آفریقای در است کردهاشاره ،روستایی چندپایه هایکالس در

 آموزش ،اندمانده باقی محروم کیفیت با آموزش دسترسی به نظر از شهری مناطق با مقایسه در روستایی جوامع

 کسانی ویژهبه محروم کودکان برای پایه آموزش به دسترسی برای ترویج قبولی قابل ینهیگز عنوانبه چندپایه

                                                
1. Rodger 
2. Masello 
3. Du plessis 
4. Matshidiso 
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 در آموزش دهدیم نشان پژوهش این از حاصل یهاافتهی .است شدهشناخته روستایی هستند مناطق در که

 به آموزش نسبت منفی نگرش معلمان ،کندیم اشاره همچنین و است روروبه ییهاچالش با چندپایه هایکالس

 .است نشده ارائه چندپایه هایکالس معلمان برای خاصی آموزش هیچ این بر عالوه و دارند چندپایه هایکالس در

 مدارس چندپایه هایکالس در آموزش یهاوهیش بررسی عنوان تحت خود پژوهش در (2015) 1هاسچر و بیهمر

 کوچک یمدرسه 5 در چندپایه هایکالس در شده گرفته کار به هایراهبرد شرح به فنالند و اتریش ابتدایی

 این یهاافتهی .اندپرداخته معلمان یهامصاحبهمحتوای  وتحلیلتجزیه اساس بر فنالند و اتریش در روستایی

 یادگیری تقویت به منجر و ابدییم تحقق مختلف طرق به چندپایه هایکالس در آموزش دهدیم نشان پژوهش

برای  نیاز مورد یاحرفه هایمهارت از آگاهی هدف با معلمان و آموزش .گرددیم آموزاندر دانش( یانفراد ) فردی

 .انجامدیم هاکالس این در مطلوب آموزش به چندپایه هایکالس در آموزش

 در اینکه به کندیم اشاره یاهیچندپا آموزش از جامع بررسی عنوان تحت خود پژوهش در (2015) 2سکلن

 لحاظ از صرفهبهمقرون یوهیش شیوه یک این .کنندیم استفاده چندپایه آموزش از بسیاری کشورهای جهان

 این در آموزش جهت معلم استخدام و حفظ هاآن مشکالت اصلی از یکی که است روستایی مناطق در اقتصادی

 پیشرفت نظر از پایهتک به نسبت چندپایه آموزش که دهدیم نشان مطالعات مختلف یهاافتهی .باشدیم مناطق

 این در که تدریسی روشهای به زیادی حدود تا چندپایه آموزش موفقیت .است بهتر یادگیری اجتماعی و تحصیلی

 ؛کنندیم آماده پایهتک مدارس در آموزش برای را معلمان اغلب هادانشگاه .دارد بستگی شودیم استفاده هاکالس

 فرهنگی و آموزشی انزوای معلمان، آموزش ناکافی جمله از بسیاری یهاچالش با چندپایه نظام در معلمان بنابراین

 از توانیم مسائل این از برخی به .هستند روروبه روستا در طبیعت جامعه درک عدم و وقت کمبود اجتماعی، و

 .کرد غلبه خدمت ضمن و از خدمت قبل مناسب آموزش طریق

 

چندپایه  درس هایکالس یو منف ابعاد مثبت پژوهشی با موضوع در (1394به نقل از بشیری،  1970) استنی

 از که زمانی و باشند داشته و پیرو رهبر توانندیم آموزاندانش چندپایه درس هایکالس در که اظهارمی دارد

افزایش  آموزاندانش رهبری این و نفساعتمادبه خصوصی شوند معلم شودیم خواسته باالتر یهاهیپا آموزاندانش

 .ابدییم

 عاطفی، هایتوانایی روی اثرات سودمندی چندپایه درس هایکالس که اندداده ( گزارش1997) 3بورنس و مسون

 تدریس از زتریآمتیموفق چندپایه درس هایکالس در تدریس و دارد آموزاندانش اجتماعی هایتوانایی و شناختی

 .است پایهتک درس هایکالس در

                                                
1. Beihammer & Hascher 
2. Saqlain 
3. Mason, D.A & Burns, R.B 
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انجام  چندپایه درس هایکالس آموزاندانش در تحقیقی که بر روی (1393حسینی، به نقل از  1976) نیفرانکل

 آموزاندانش نمونه عنوانبه هستند احساسات برخی از ریتأث تحت آموزاناین دانش دادند به این نتیجه رسیدند که

 یهاهیپا آموزانودانش کنند پیدا توسعه توانندیم باالتر یهاهیپاآموزان دانش قیو تشو تحسین با ترنییپا یهاهیپا

 .کنندیم پیدا گرایش ترکوچکی هابچه سمت به حمایتی با دیدگاه باالتر

 در بسیاری وزشآم سطح ارتقای باعث چندپایه هایکالس یهابرنامه که دادند نشان تحقیقی در (1992پاوان )

 داد انجام و کانادا آمریکا در مطالعه مورد 64 پاوان، .است سنتی داشته آموزش از یبهتر نتایج و شده هامدرسه از

 مورد در و اندداشتهی ترشیب موفقیت تستها، به پاسخ در (درصد 58) چندپایه هایکالس اکثر که شد متوجه و

 وضعیت مقایسه مینهز در تحقیق مورد هفت .اندبوده برخوردار بهتری وضعی از هاآن درصد 52 نیز روانی بهداشت

 هایکالس در که آموزانیو دانش اندگذرانده پایهتک یهامدرسه در را خود دوره ابتدایی تمام که آموزانیدانش

 .اندداشته بیشتری حصیلیموفقیت ت چندپایه هایکالس آموزاندانش که دهدیم ، نشاناندکرده تحصیل چندپایه

چندپایه  السک معلمین از نفر 23 تعداد از که یایبررسدر  (1393غیاث آبادی، به نقل از  2003) 1ار جی او بی

 هاکالس گونه این تشکیل به نسبت منفیدرکی  %47 و مثبت درک %53است  آمده به عمل مصاحبه صورتبه

 .اندداده نشان چندپایه درس هایکالسبه  نسبت یترمثبت دید آقایان به نسبت هاخانم همچنین ؛ واندداشته

بودن  العبورصعب بودن، کوهستانی روستاها، مانند پراکندگی دالیلی به که بوتان کشور در گرفته صورت بررسی

 در مدارس شاغل معلمان از %21است که  شدهدادهاست؛ نشان  گردیده انتخاب خاص، جغرافیایی شرایط و منطقه

 در به آقایان نسبت هاخانم ترمثبت درک رغم علی و باشندیم مرد %5/78و  زن چندپایه هایکالس با ابتدایی

 .استکمتر  مرد معلمان به نسبت چشمگیری طوربه هاخانم تعداد ،هاکالس گونهنیا

 این است؛ هعمل آمد به انگلستان کشور در (1395به نقل از اسماعیلی،  ،2011) دال.آر.آر توسط که تحقیقی در

 که انددهیعق این بر ؛کنندیم تدریس مختلط مدارس در که ییهاآنخصوص  به معلمین که آمده دست به نتیجه

 روی دختران بر و پسران که متقابلی تأثر و تأثیر و شوندیم ترآماده اجتماعی زندگی برای نوجوانان و کودکان

تا و  کندیمسرها کم از پرخاشگری پ مثالً  .کنندیم تعدیل را هاآنرفتارهایی  ،گذارندیم یکدیگر رفتار و عقاید

 .دهدیمدختران برای مسائل جزئی را کاهش  ییجوبهانه یحدود

 اظهار نگرانی چندپایه تدریس در معلمان چهارمکی حدود که دادند نشان (2007) سال در همکاران و نینیس

 جمع زیادی یهااختالف و هاتفاوت با هابچه از زیادی تعداد هاکالس این در که اندداشته بیان هاآن .اندکرده

 فضای .ساخته است روروبه دشواری با را کالس دهیسازمان و کرده ترسخت را تدریس شرایط، این که اندشده

 تربزرگ هاکالس باید این که کنندیم پیشنهاد معلمان از نیمی بنابراین؛ است کوچک چندپایه نیز هایکالس

 آموزدانش نسبت بر اظهاراتی مبنی در معلمان از تعدادی دیگر جای در .بیشتری دارند حمایت به نیاز لذا و شوند

                                                
1. RGOB 
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 نسبت این شدهیبررس نمونه در یک مثال عنوانبه باشد بزرگ بسیار تواندیم نسبت که این اندکرده بیان معلم به

 هاکالس این در توضیح درس جهت معلم کم وقت دارد وجود که دیگری مشکل .آموز استدانش 85 به معلم یک

یادگیری،  – یاددهی فرآیند بر هاآن بودن ریتأثیب چندپایه یا هایکالس منفی و مثبت تأثیرات با رابطه در .باشدیم

 از استفاده هاآن از برخی .انددهیرس یکسانی و غیر متفاوت نتایج به که است شده انجام متعددی تحقیقات

 برخی و دانندینم سودمند فهمیدنی موضوعات و دیگر ریاضی خواندن، چون ییهادرس در را چندپایه هایکالس

 دشوار کالس در آموزاندانش تفکیک :مثالعنوانبه .اندبرشمرده هاکالس گونه این برای ییهاتیمحدود دیگر هم

 برای کالس فیزیکی فضای ،شودیم توجه ترکم آموزاندانش فردی نیازهای به است، زیاد معلم بر کار است، فشار

 .انجام دهند معلم راهنمایی تحت را خود یهاتیفعال توانندینمو  ندارد کافی وسعت آموزیدانش هایگروه یهمه

در گسترش ارتباط  هیچندپا هایکالسکه در بلندمدت،  کندیم انیب( 4139به نقل از بشیری،  1999) 1هینی

 زین یآموزش دستاوردهای مثبت را به دنبال دارند و از نظر ییامدهایپ ،یخانوادگ طیمح یوستگیو پ انآموزدانش

 یهاالگوفقدان  ،ینظامموانع  مانندی از نظر او موانع .مستقل دارند هایکالسها، عملکردی مشابه با کالس نیا

 ویژهبه هیچندپا هایکالسآموزان در دانش یلیتحص شرفتیپی ها، طرز تفکر منفکالس نیبرای معلمان ا ینیتمر

 .پایه بهتر استتک هایکالسآموزان معناداری از دانش طوربه اتیاضیدر دروس زبان فرانسه و ر

 یباالی آموزش تیفیبه ک یدسترس یهاچالش یضمن بررس( 1395به نقل از اسماعیلی،  1997) 2و آل هاج کمنیآ

 هیچندپا مدارسگذاری برای بر ضرورت سرمایه هیدافور سودان در مدارس چندپا ریو عشا نیکودکان چادرنش برای

 .کنندیم دیتأک هاآن یاثربخش شیها و افزاکالس نیاز ا یبانیبرای پشت یتدارک منابع کاف نیهمچن و اریس

در مناطق  دورافتاده هیمشکالت مدارس چندپا ی( با بررس1395به نقل از اسماعیلی،  1996) دموریو پرا کمنیآ

 تمان وساخ یفرسودگ ،یو قوم یمدارس، تنوع زبان ییایغرافج یگرفتند که پراکندگ جهینت تنامیوی کوهستان

 هایکالسی آموزان از جمله مشکالت اصلدانش یو مشکالت اجتماع یمدرسه، کمبود مواد آموزش زاتیتجه

 نیه در اداره ااند ک شنهادکردهیپ هاکالس نیو در جهت بهبود عملکرد ا روندیچندپایه در آن کشور به شمار م

 .وداستفاده ش یربومیغ با معلمان هاآنبا حفظ ارتباط مستمر  یاز معلمان بوم شتریها بکالس

در  هیمدارس چندپا درسوم  یهاهیآموزان پانشان داد که عملکرد دانش ایدر کلمب( در پژوهشی 1996) 3مکایوان

بهتر از عملکرد  ،ییایها در زبان اسپانکالس پنجم در همان یهاهیآموزان پاو دانش ییایو زبان اسپان یاضیدروس ر

درخصوص  یهنوز از جهات ه،یچندپا هایکالسآموزان دانش نیوالد نکهیا رغمبه .بوده است هاپایهآموزان تکدانش

 نیفرزندان خود در ا یو اجتماع یعلم عملکرد از بهبود هاآنها نگران هستند، کالس نیحضور فرزندانشان در ا

 یت دارند.ها رضاکالس

                                                
1. hiny 
2 Aykman & Alhaj 
3. Makayvan 
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ان در آموزدانش یلیکه عملکرد تحص دارند تیو کانادا از آن حکا آمریکادر  (2002) 1برنز و ماسونمطالعات  جینتا

پایه تک هایکالسدر  هاآن انیو خواندن، بهتر از عملکرد همتا یهای زباندر مهارت ویژهبه هیچندپا هایکالس

کارکرد مؤثرتر چهار عامل،  درگروآن  یآموزشو دستاوردهای  هیچندپا هایکالس یآموزش تیفیبهبود ک .بوده است

 است. اجتماع آموزان وکالس، معلمان، دانش طی: شرایعنی

 

 دوم فصل بندیجمع

 که ابتدایی یدورهش آموز از شکلی عنوانبه چندپایه درس هایکالس با ارتباط در نظری مبانی به فصل این در

 در گرفتهانجام تحقیقات سپس .شده است پرداخته است مرسوم روستایی و دورافتاده محروم، مناطق در بیشتر

 هایکالس .کرد استفاده شیپژوه و نظری مبانی عنوانبه هاآن نتایج از بتوان تا گرفت قرار بررسی مورد زمینه این

 نتایج که تاس گرفته صورت زمینه این در ییهاپژوهش و است بوده پژوهشگران از بسیاری توجه مورد چندپایه

 .باشدیم آن به توجه و هاکالس این اهمیت ۀدکنندییتأ هاآن

 و کوچکی (،1374جمشیدی ) و الیاسوند :است گرفته انجام چندپایه هایکالس در زمینه که ییهاپژوهش در

(، 1394آبادی ) پورشمس کرمی و شعبان نژاد چشناسر، پیروی (،1380) (، اسدکی1380) قیصر (،1374) عباسی

 دسویشمت (،2014ماسلو ) (،2014دوپلسیس ) (،2008لیتل ) (،2008) آکسوی (،2002) یبر (،2001) هارگریوز

 هاچالش برخی وجود و اندپرداخته چندپایه هایکالس در موجود یهاچالش ( به بررسی2015) سکلن و (2014)

افت  چندپایه، هایکالس به منفی نگرش والدین، یسوادیب تجهیزات، از برخورداری عدم کمبود زمان، جمله از

 چندپایه پراکندگی مدارس ز،دیرآمو آموزاندانش با برخورد ینحوه از معلمان آگاهی عدم آموزان،دانش تحصیلی

 آموزش فواید یبرخ ( به2014ماسلو ) (،2001(، بری )1996هینسی ) .اندنموده دییتأ را دیگری بسیار موارد و

 آموزاندانش ارتباط مدت دارز گسترش اجتماعی، الگوهای و آموزاندانش در خودیاری :جمله از هاکالس این در

 نموده اشاره چندپایه هایکالس آموزاندانش اجتماعی هایمهارت( به 1383) زاده امام مددی .کردهاند اشاره

 را هاالسک این در تدریس یهاوهیش و آموزش کیفیت و ( یادگیری2015هاسچر ) بیهمر و (،2008) لیتل .است

 آموزش اسان ازکارشن و معلمان ادراک و تجارب توصیف ( به1392حدادان )بشیری  و اندداده قرار مورد مطالعه

 هایکالس با رابطه رد ارائه پیشنهاداتی به شده انجام یهاپژوهش از یک هر .است پرداخته چندپایه هایکالس در

 4-2و در جدول  خالصه ای از مشکالت و چالش های کالس های چندپایه 3-2در جدول  .اندپرداخته چندپایه

 ارائه شده است.  فرصت ها و محاسن آن

 

 

                                                
1. Burns, R. B. and D. A. Mason 
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 مشکالت و چالش های اصلی و جانبی کالس های چندپایه  3-2جدول 

 چالش های اصلی های چندپایهمشکالت کالس

 آموزش زمان کمبود .1 چندپایه هایکالس در زمان کمبود .1

 یآموزشکمک وسایل و تجهیزات فقدان .2 آموزشی تجهیزات کمبود .2

 درسی کتب محتوای زیاد حجم .3 چندپایه به کارکنان و والدین معلمان، منفی نگرش .3

 مناسب درسیبرنامه نبود .4 هاکالس این از معلمان اطالعات کمبود .4

 چندپایه هایکالس در آموزاندانش بودن مختلط .5 مطالب باالی حجم .5

 دروس برخی شدن اهمیت کم .6 کالس یبندبیترک .6

 آموزاندانش علمی بنیه ضعف .7 مدارس عملکرد در قبولی درصد .7

 آموزاندانش بودن دوزبانه .8 درسیبرنامه .8

 آموزاندانش سنی تفاوت .9 جنسی و سنی ترکیب بودن نامتناسب .9

 چالش های جانبی دیگر یهاهیپا مزاحمت ایجاد .10

 معلم مندی رضایت عدم .1 مناسب درس طرح نداشتن .11

 خدمت ضمن هایآموزش کمبود .2 چندپایه مدارس نبودن استاندارد .12

 معلمان کاری مشغله .3 ورزش و هنر مانند دروسی به کم توجهی .13

 دهیدآموزش کادر نبود .4 دائمی یا موقت تحصیل ترک .14

 چندپایه هایکالس به مسئوالن توجه عدم .5 متوسطه یهادوره در تحصیل امکانات فقدان .15

 آموزشی فضای بودن نامناسب .6 فردی هایتفاوت به توجه عدم .16

 (معلم ) یانسان نیروی یثباتیب .7 معلم کار حجم سنگینی .17

 مدرسه و معلم با والدین مشارکت و همکاری عدم .8 روستا در معلمان بیتوته عدم .18

 آموزاندانش بودن انگیزه کم .9 مستمر ارزشیابی و تمرین فرصت نداشتن .19

 محاسن و فرصت های کالسهای چندپایه  4-2جدول 

 فرصت های آموزش چندپایه محاسن آموزش چندپایه

 آموزاندانش برای آموزشی مطالب یادآوری و تکرار .1

 ی باالترهاهیپا

 زندگی هایمهارت آموزش برای فرصت بهترین .1

 و یادگیری امر در آموزاندانش همیاری و بودن فعال .2

 آموزش

 تربزرگ آموزاندانش حضور پتانسیل از استفاده .2

 آموزدانش و معلم تریمیصم ارتباط .3 پذیری مسؤولیت روحیه تقویت .3

 کالسهای دروس مطالب با آموزاندانش شدن آشنا .4

 قبل و بعد

 مختلف سنین آموزاندانش تعامل .4

 باالتر یهاهیپا یماندگعقب جبران .5 آموزاندانش باالی اجتماعی تعامل .5

 مشترک یآموزشکمک وسایل از استفاده .6 معلم شدن مهارتی چند و شدن زبده .6

 آموزاندانش نفس عزت افزایش .7 آموزاندانش نفساعتمادبه افزایش .7
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 :سومفصـل 

روش شناسی 

 پژوهش
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 یابزار گردآور، یریگنمونهدر ادامه به بیان روش پژوهش شامل، نوع پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش 

 .شودیمپرداخته  هاداده لیوتحلهیتجز، روایی و پایایی و روش هاداده

 

 روش پژوهش

روش کیفی با امکان حضور در موقعیت، انجام  .به سؤاالت پژوهش از روش کیفی استفاده شد ییگوپاسخبرای 

وضعیت آموزش در  یررسب هدف از پژوهش حاضر .را فراهم نماید یترقیدقاطالعات  تواندیمو مصاحبه  مشاهده

از آنجایی که هدف از پژوهش کمک به ارتقاء کیفیت  .استبه آن  بخشیکیفیتکالس چندپایه و راهکارهای 

 .چندپایه است، در نتیجه پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است هایکالسآموزش در 

 

 جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش حاضر  .شودیمجامعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده 

معلم  1190است که شامل  1397-98استان خراسان شمالی در سال تحصیلی  چندپایه هایکالسکلیه معلمان 

 .است

 

 پژوهش نمونه

هدف از  .شودیمکه اطالعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل  نمونه گروهی از اعضای یک جامعه است

حجم نمونه را  توانینمدر پژوهش کیفی از ابتدا  .در پژوهش کیفی فهم پدیده مورد مطالعه است یریگنمونه

پژوهش  یهاسؤالاست که پاسخی مناسب برای  یانمونهحجم نمونه مناسب برای پژوهش کیفی،  .تخمین زد

نی که فرایند گزینش نمونه بدین مع .استفاده شده است هادادهبرای تعیین حجم نمونه از اشباع نظری  .فراهم کند

 .تا جایی ادامه یافت که دیگر هیچ داده جدیدی مرتبط با موضوع مورد مطالعه به دست نیامد
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 یریگنمونهروش 

 چندپایه هایکالسمعلمان  .چندپایه است هایکالسهدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت آموزش در  ازآنجاکه

در نمونه هدفمند قصد محقق انتخاب مواردی است که با توجه  .به عنوان نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند

تحقیق کیفی  یهاهدفهدفمند مواردی که از لحاظ  یریگنمونهدر  .به هدف تحقیق، اطالعات زیادی داشته باشند

به دست  چندپایه هایکالسبرای اینکه تصویر کاملی از  .شوندیماطالعات غنی در اختیار داشته باشند، انتخاب 

بیاید، بسته به میزان نزدیکی به شهر ابتدا به مصاحبه با معلمان مدارس چندپایه که نزدیک شهرها بودند پرداخته 

 .شد و به مرور به مدارس دورتر از شهر ادامه پیدا کرد تا به معلمان عشایر رسیدیم

 

 ابزار پژوهش

عبارتند از: مشاهده، مصاحبه  هاروشاین  .شودیماستفاده  هادادهفی از روشهای متعارف گردآوری در پژوهش کی

و  از طیف وسیعی از مصاحبه از ساختاریافته، نیمه ساختاریافته توانیمدر روش کیفی  .و بررسی مدارک و اسناد

 هایکالسدر پژوهش حاضر ابتدا با مرور مطالعات و مبانی نظری مشکالت و مسائل  .استفاده کرد افتهیساختارغیر 

سپس به صورت تلفنی با چند نفر از معلمان  .و سؤاالت اولیه طرح گردید شدهمشخص هاپژوهشدر آیینه  چندپایه

مصاحبه صورت  شدهیگردآوربرجسته چندپایه به منظور تهیه فهرست کاملی از سؤاالت و نواقص احتمالی سؤاالت 

پس از تأیید نهایی  .سپس سؤاالت به دست آمده در اختیار ناظر محترم آقای دکتر امیری قرار گرفت .گرفت

 .سؤاالت از معلمان نمونه پرسیده شد

 

 روایی پژوهش

 مصاحبه به هر مصاحبه اولیۀ کدگذاری از شدهاستخراج کدهای کار، فرایند از اطمینان جهت پژوهش، این در

 به منظور .گردید اصالح تأیید، صورت عدم در یا شدهشناخته معتبر تأیید، صورت در و شد برگردانده شونده

 طبقات .گرفت قرار بازبینی مورد پژوهشگر طبقات توسط لیست و هامصاحبه تمام متن کدها، اعتبار افزایش

 گرفت قرار تأیید مورد آنان تفاسیر و نظرات به توجه با و شد داده ناظر محترم طرح قرار اختیار در شدهاستخراج

 میان گذاشته در پژوهش در شده مصاحبه افراد از برخی با نهایی مقوالت درنهایت .گرفتند شکل مقوالت نهایی و

 یهادگاهید از صحیح انعکاسی نسبتاً شدهاستخراج نتایج و گرفتهشکل مقوالت دادیم نشان افراد این نظرات که شد

 .باشندیم هاآن
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 پایایی پژوهش

 هادادهدر بحث پایایی پژوهش، باید نشان داد که چگونه  .پژوهش اشاره دارد یهاافتهی یریتکرارپذپایایی بر 

دستیابی به پایایی انجام  یهاراهیکی از  .اندگرفتهو مفاهیم و طبقات صورت  شده یکدگذار، شدهیگردآور

به صورت تصادفی توسط فردی است که سابقه ذهنی در  کنندگانمشارکت یهامصاحبهکدگذاری مستقل نتایج 

محقق در زمان گردآوری داده ها، مصاحبه های انجام شده را چندین بار گوش داده و سپس  .خصوص موضوع ندارد

در نهایت محتوای مصاحبه ها به دقت کدگذاری شد. در راستای کفایت پذیری،  به دقت پیاده سازی انجام شد، و

اصل اشباع نظری مد نظر قرار گرفت، بدین معنا که مصاحبه ها تا زمانی که کد جدید و قابل مالحظه ای حاصل 

تالش نمود  تأیید پذیری پژوهشگر در طول فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده هانشد ادامه یافت. در باب 

 که تأثیر ارزشها و باورهای خود را در کار پژوهش در حداقل ممکن نگاه دارد. 

 

 هاداده لیوتحلهیتجز

 پژوهش این در .شوند تحلیل مندروش به صورت هاداده است الزم کیفی، یهاپژوهش در مفید نتایج کسب برای

 شده استفاده هامصاحبه متن تحلیل محتوای فرایند از هامصاحبه در شدهیآورجمع یهاداده لیوتحلهیتجز برای

 پیاده کاغذ روی بر کلمه به کلمه پژوهشگر توسط بالفاصله، شدهضبط یهامصاحبه نخست که ترتیب بدین .است

 شدند شنیده دوباره هامصاحبه از برخی و شدند مطالعه دقت با پژوهشگر توسط بار چندین هامصاحبهمتن  شدند،

 به صورت کلیدی، یهاکلمهیا  جمالت ازآنپس .شود بیشتر و بیشتر هاداده با پژوهشگر تعامل که بود آن هدف و

 در .گردید تعیین آنان از یک هر در معانی نهفته سپس شدند، مشخص متن در و شده یگذارشماره باز کدهای

 کدگذاری از استفاده با ،ترکوچک یهادسته در ادغام و تکراری یهادسته حذف باز، کدهای کاهش با بعد، مرحله

 .گرفت انجام یبندمقوله طریق از هاپاسخ لیوتحلهیتجز .شدند مقوالت به تبدیل گزینشی
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 :چهارمفصـل 

تجزیه و تحلیل 

ی هاافتهی

 پژوهش
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 به از اطالعات حاصل یهاافتهی ابتدا در .شودیم پرداخته پژوهش از به دست آمده یهاافتهی به فصل این در

 چندپایه هایکالس با معلمان هدفمند یریگنمونه با )نیمه ساختاریافته( که عمیق مصاحبه به وسیله آمده دست

وضعیت آموزش در  به مربوط یهامقولهسپس  گرفت انجام دسترس در یهانمونه به عنوان ابتدایی مقطع

 .شودیمبررسی  هاآنبه  بخشیکیفیتچندپایه و راهکارهای  هایکالس

 اطالعات جمعیت شناختی معلمان مورد مصاحبه 1-4جدول 

 سمت جنسیت محل خدمت کد مصاحبه شونده ردیف

 مدیر آموزگار مرد عشایر 1معلم کد  1

 مدیر آموزگار مرد عشایر 2معلم کد  2

 مدیر آموزگار مرد عشایر 3معلم کد  3

 مدیر آموزگار مرد عشایر 4معلم کد  4

 راهبر آموزشی و تربیتی مرد عشایر 5معلم کد  5

 مدیر آموزگار مرد عشایر 6معلم کد  6

 مدیر آموزگار مرد عشایر 7کد معلم  7

 مدیر آموزگار مرد عشایر 8معلم کد  8

 مدیر آموزگار مرد عشایر 9معلم کد  9

 مدیر آموزگار مرد عشایر 10معلم کد  10

 مدیر آموزگار زن حیدرآباد 11معلم کد  11

 آموزگار زن حیدرآباد 12معلم کد  12

 مدیر آموزگار مرد انصار 13معلم کد  13

 آموزگار مرد انصار 14معلم کد  14

 آموزگار مرد انصار 15معلم کد  15

 راهبر آموزشی و تربیتی مرد مناطق ترکمن نشین اینچه سفلی 16معلم کد  16

 مدیر آموزگار مرد ترکمن نشین اینچه سفلیمناطق  17معلم کد  17

 مدیر آموزگار مرد مناطق ترکمن نشین اینچه 18معلم کد  18

 دانشجوی علوم تربیتی مرد عشایر فارغ التحصیل 19

 دانشجوی علوم تربیتی زن تفتازان فارغ التحصیل 20

 دانشجوی علوم تربیتی زن کدکن تربت حیدریه فارغ التحصیل 21

 

 حاصل از مصاحبه و مشاهده یهاافتهی

به  شودیمفوق و مشاهدات انجام گرفته تالش  یهامصاحبهبه کمک بررسی توصیفی و تحلیلی حاصل از 

 .سؤاالت اصلی پژوهش پاسخ داده شود
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 استان خراسان شمالی با چه مشکالتی مواجه هستند؟ چندپایه هایکالسمعلمان 

 هاکالسان فارغ التحصیل این آموزدانشکه توسط معلمان، راهبران آموزشی و تربیتی و  چندپایهمسائل و مشکالت 

 زیر است: قراربه اندشدهمطرح 

کمبود زمان آموزش در روز و در سال که برای عشایر حدود هشت ماه است، عدم تخصص و تسلط برخی از معلمان 

از دو یا سه پایه در یک کالس فراتر  هاکالسداد چندپایه، هرچه تع هایکالسبه روشهای درست فعالیت در 

، فقدان تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ورزشی، دستگاه کپی برای شودیم دشوارترکار تدریس بسیار  رودیم

، کم اهمیت شدن برخی ابدییماین محرومیت افزایش  میشویمسؤاالت و تمرینها به میزانی که از شهرها دورتر 

ان توجه به دوره آموزدانشان، حجم زیاد کتب درسی، دو زبانه بودن آموزدانشعلمی  دروس، ضعف بنیه

، نامناسب بودن فضای آموزشی و سرویس چندپایه هایکالسبا موقعیت  درسیبرنامه، عدم تناسب یدبستانشیپ

ان )مجتمع کردن آموزدانشبهداشتی و کانکس مخزن آب، بخاری نفتی مناسب و نفت برای گرمایش، پراکندگی 

(، عدم رضایت مندی معلمان از حقوق با توجه به مشکالت پیش روی ایشان مخصوصاً برای همکاران هاآن

ضمن خدمت مناسب، عدم تخصیص زمان کافی به دوره به هنگام و در  آموزشی یهادوره، کمبود سیالتدرحق

وسایل مدرسه،  ییجاجابهخودروی شخصی برای موقعیت مورد نیاز، عدم وجود سرویس ایاب و ذهاب و استفاده از 

سرانه مدرسه به قدری کمک است که ارزش دسته چک کشیدن را ندارد، مسئله تکلیف شب در بین هفته مناطق 

)به دلیل عدم وجود برق( آخر هفته  دهندیمعشایری البته برخی از معلمان علی رغم این مسئله تکلیف شب 

ان برای انجام کار صبح خیلی آموزدانشان به عنوان نیروی کار توسط والدین، آموزدانشمشکلی نیست، استفاده از 

بر  هاکالسان دارای اختالالت یادگیری، ترکیب آموزدانش، وجود زنندیمو سر کالس چرت  شوندیمزود بیدار 

عدم تناسب تجربه و تخصص راهبران آموزشی و تربیتی با  همنزدیکی به  ییجابه ردیگیماساس آمار صورت 

نسبت به پسرها بهتر  دخترهاان خود دارند، آموزدانش، اهل سنت توجه کمی به وضعیت تحصیلی هاآنوظایف 

، عشایر تلویزیون در خانه ندارند و با موضوعات هانامهبخشهستند، عدم دسترسی به  ترقهیسلو با  خوانندیمدرس 

 .ندارند یانهیزمشیپلوغی شهرها و درباره برخی موارد مطرح در کتاب درسی هیچ مثل ش

 

تمام معلمان اولین  .چندپایه کمبود زمان است هایکالسمشکل آموزش در  نیترعمده کمبود زمان آموزش:

 .دانندیممسئله خود را کمبود وقت 

همانطور که قبالً هم تلفنی خدمتتان عرض کردم مشکالت چندپایه مخصوصاً عشایر مشکالت زیادی :”1معلم کد 

تک پایه دوم چهار کتاب  هایکالسو همکاران با کمبود وقت مواجه هستند در  باشدیمدارند یکی کمبود وقت 

 “.کتاب تدریس کنیم 20ل باید در یک ساعت الاق زمانهم چندپایه هایکالسولی ما در  شودیمتدریس 
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اگر وقت  یک اینکه خودم این مشکل را دارم مجبورم از وقت خودم بیشتر استفاده کنم این که مثال”  1معلم کد 

که  8مثالً آقای واعظ شاهد بودند در چالیدره  گذارمیمساعت وقت  7ساعت است من  5الی  4آموزشی من 

اگر اداره بتواند مقداری  .بدون هیچ چشم داشتی کردمیمخودم استفاده گشتم و از وقت بر می 2ساعت  رفتمیم

ای به نام مخدوم قلی هزینه کند و طرح تجمیع را اجرا کند مثل عشایر قوچان همکاران را جمع کند در محدوده

پایه تدریس کنند و من مثالً به کنند و همه آنجا تک یدهسیسروکانکس قرار دهند منطقه را پوشش دهند و  6

پایه تدریس کنم این راهکار خوبی است وقتی ما پیگیر این مورد شدیم گفتند هزینه دارد  کیآموزگار عنوان مدیر 

 “.دهندیمخیلی راحت دارند انجام  هایقوچانشود ولی هزینه سرویس دارد و برای همین این کار انجام نمی

کالس  آموزدانشکه  شودینماین دلیل  باشدیمچندپایه کمبود وقت  هایکالسبیشترین مشکل در ” 12 معلم کد

باید کالس اول را طی کنند و اینکه  هان باالخرآموزدانشاول چند مبحث را یاد بگیرد و چند مبحث را یاد نگیرد 

دچار مشکل  روندیمان حذف کرد زیرا که وقتی به کالس باالتر آموزدانشچندین مبحث از درس  توانینم

ساعت آموزش در روز بیشتر باشد خیلی بهتر است  2یک یا  چندپایه هایکالسمشکل اینکه اگر برای  .شوندیم

عالوه بر دل گرم شدن معلم  کاراضافهو مفید است و این  خیلی خوب کنندیمرا عمل  کاراضافهو اینکه اگر این 

آن  توانندیمان عقب بودند آموزدانشکه  ییهادرسان خیلی موثر است و برای آموزدانشبرای پیشرفت  شودیم

 “.را جبران کنند

 

هر چه فاصله مدارس چندپایه از  فقدان فضا، تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ورزشی و دستگاه کپی:

 .ابدییمبه همان میزان وسایل و تجهیزات کمک آموزشی و ورزشی نیز کاهش  شودیممراکز شهری دورتر 

گفت همه اینها مشکل است و همه از نزدیک  توانیممشکالت بسیار زیادی وجود دارد و به نحوی : ” 9معلم کد 

 دینیبیم که االن اینجا ییهایصندلمشکل اساسی که فضای آموزشی وجود ندارد و اینکه  نندیبیماین مشکل را 

من از یک جای دیگر به اینجا آوردم و باز باید با ماشین برگردانم به سر جایش اینها همه مشکل است و اینکه این 

چون ماشین در دسترس ما پراید است یعنی با وسیله شخصی  یالهیوسرا چطور جابجا کنیم با چه  هایصندل

تخته  برندیماینجا رها کرد چون  شودینمهستیم چون  مجبور هستید وسایل مدرسه را جابجا کنید؟ بله مجبور

ماند مجبور شدیم در چادر  یوالگلزیر سیل و  هاموکتکه سیل آمد و  نیبعدازاوایت برد که داخل چادر است 

درس بدهیم االن چادر راه جمع کردیم چون  هابچههالل احمر که هم تخته وایت برد و هم موکت آنجاست به 

بنا  هاآنو چادر را نزدیک محل زندگی  کردندینمبه اینجا بیاوریم شاید اعتماد  شدینمچادر مال خود عشایر بود 

ی است فضای آموزشی آموزدانش 6اینجا چون سیل آمده بال استفاده شده است و اینجا کالس  یهاموکتکردیم و 

 “رددرستی وجود ندا
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و اکثراً خودشان در  میبریمرا به دفتر  هابچهاینجا رایانه برای درسهای کالس ششم نداریم و فقط : ” 11معلم کد 

 “.کنندیمخود در خانه تمرین  هاآن دهمیماینجا که من آموزش  .دارند نظامخانه 

هیچ امکانات ورزشی وجود ندارد یعنی در این حد تجهیزات پایین است که خودم با هزینه  خیر” 9معلم کد 

یک مخزن آب جداگانه باید اینجا باشد و همچنین یک  .امآوردهو  امکردهشخصی یک تخته وایت برد خریداری 

 “ .بتوانند در آنجا درس بخوانند امکانات اینجا صفر است صفر هابچهمحیطی که 

اینجا وجود  ینفتگرمایشی است یکسری بخاری  نظاممشکل دیگری که در اینجا وجود دارد به خاطر ”  8 معلم کد

آموز کردند برای تهیه نفت هر دانشدارد و معموالً نفت اکثر اوقات نیست و در این زمستان اکثراً اولیا کمک می

 “.دشویمچون کانکسها حلبی است و زود گرم  آوردیملیتری نفت  4هفته 

 “ .نبود برق، لپ تاپ هست ولی قابل استفاده نیست، چون برق نداریم” 15معلم کد 

ما از نظر ارزشیابی مشکل داریم برگه نداریم دستگاه کپی نداریم یعنی بحث ارزشیابی کیفی و ”  5معلم کد 

 “.تکوینی شرایط مناسبی ندارد ما باید دستی سواالت را بنویسیم

الت دیگری که اینجا وجود دارد و خیلی ضروری است مشکل نبوده سرویس بهداشتی یکی از مشک”  1معلم کد 

باال این یک مشکل است مخصوصا برای دخترها که سرویس بهداشتی  یهاهیپاکه اینجا وجود ندارد و برای  باشدیم

 “.آموزان که اینجا وجود نداردنیست همچنین مسئله طهارت دانش

 

، شودیم دشوارترکار تدریس بسیار  رودیماز دو یا سه پایه در یک کالس فراتر  هاکالسهرچه تعداد 

 .داشته باشد آموزدانشممکن فقط یک  هاهیپاعالوه بر آن برخی از 

 شوندیماز دو یا سه پایه که بیشتر  چندپایهمسائل که خیلی زیاد هستند اول اینکه واقعاً کالس : ” 8معلم کد 

پایه درست  5اصالً وجود ندارد دوم این که کالس  هادرسفرصت رسیدن به بعضی از  شودیمتدریس خیلی سخت 

پایه در  5به یکدیگر کمک کنند ولی مثالً من االن  توانندیمنزدیک مثل دوم و سوم  یهاهیپااست که بعضی از 

نفر مثل کالس چهارم ان یک نفر هستند و تنها آن یک آموزدانشآموز هست بعضی از دانش 8یک کالس دارم و 

در کالس فعال باشد و اگر یک همکالسی در کالس داشته باشد بیشتر  تواندینماست آن یک نفر به تنهایی 

 “.با یکدیگر بحث کنند این خیلی خوب است توانندیم
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به و وقت واقعاً نیست ضر شودیم ترسختولی تعداد پایه به عقیده من از سه پایه که بیشتر شود کار خیلی ”

است و حتی فرصت رسیدن به فارسی ریاضی  ترسختچون بعضی از دروس مثل هدیه رسیدن به آن  خورندیم

 “کم است هاآنشود امال و انشاء و غیره فرصت رسیدن به هم محدود می

 

 چندپایه: هایکالسعدم تخصص و تسلط برخی از معلمان بر روشهای تدریس در 

چندپایه را  هایکالسکه اصالً تخصص  کنندیماز نیروهایی استفاده  چندپایهیکی دیگر از مشکالت  ” 3معلم کد 

ضمن خدمت  هایکالسبینند و آموزش نمی یخوببهضمن خدمت  هایکالسندارند یکی دیگر اینکه همکاران در 

مجرب استفاده کنند به طور کلی  های با تجربه ومفید نیست و کیفیت ندارند راهکاری هم که وجود دارد از معلم

 “ روند خیلی محدود هستندچند درصد از همکاران عشایر با وجدان هستند و با وجدان کاری پیش می

 “.استفاده از سرباز معلم” 15معلم کد 

گروهی و محوری نیست  یهاروشو فرصت  میکنیمکند استفاده معلم سخنرانی می ما اینجا بیشتر ” 4معلم کد 

و معلم  کندیمگروهی وجود ندارد و بیشتر معلم سخنرانی  یهاروشچون تعداد کم است و فرصت کم امکان 

 “.باشدیممحور 

بر اساس  هاکالسدر برخی مدارس چندپایه که چند معلم وجود دارد ترکیب بر اساس آمار:  هاکالستشکیل 

، بلکه بر اساس آمار این شودینمباید در یک کالس قرار گیرند تشکیل  نزدیک به هم هایکالسروال منطقی که 

فضای کافی برای آن تعداد  هاکالساین است که برخی  شودیمیکی از دالیل هم که مطرح  .ردیگیمکار صورت 

 .ندارند آموزدانش

ما  .باشدیمبر اساس آمار  یبندمیتقساول و سوم دوم و ششم چهارم و پنجم بیشتر این مبنا برای ”  12معلم کد 

کنیم که کالسها تقریبا در یک حد باشند حد نرمال باشد و تعداد یک کالس بیشتر از دیگر نباشد و این تالش می

از نظر اصولی از نظر بهبود آموزش اول با دوم سوم چهارم پنجم و ششم ولی  .حل شود ترراحت کار که دشواری

ل با کالس دوم در یک کالس باشند تعداد شاید به شش نفر هم نرسد و اگر مثال من او میرسیموقتی به آمار 

مجبوریم  و ما شودینماین اساس آمار کالس جور  نفر برسد و بر 30پنجم با ششم در یک کالس باشند شاید تعداد 

 “جابجا کنیم آموزدانشرا بر اساس تعداد به آمار  هاکالس

تعداد  هاکالساز  یو بعض رفتیمباال  هابچهآمار  هاکالساز  یآموزان چون بعضآمار دانش لیبه دل ” 10معلم کد 

 ریدرصد تاث 100 چرا .باشد کیان به هم نزدآموزدانشکه تعداد  میکن ریزیبرنامه یجور میبودن مجبور شد نییپا
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چون آمار  یبهتر است ول یلیبا هم خاول و دوم با هم باشند سوم و چهارم پنجم و ششم هم  هیدارد به نظر من پا

 کیدوم  هیاول و دوم با هم باشند پا هیبهتر است مثال اگر پا یلیخ ینظر آموزش از .میمجبور دیآینمکالسها جور 

 هاکالس یکالسها کوچک است فضا نجایا .شودیمبهتر  یریادگیو  شودیم یادآوری شیسال قبل برا هیپا ییجورا

 “ .جا کانکس است نیرا ندارند ا آموزدانشاز پانزده  شیب یتیکوچک است و ظرف اریبس

 

دیگری که در کالس حضور دارند:  یهاهیپااز  ترنییپاباالتر و یا  یهاهیپاان آموزدانشآموختن 

و برای  رندیگیمدیگری قرار  هایکالس یهادرسان مختلفی که در کالس حضور دارند در جریان آموزدانش

به  ترنییپا هایکالسان آموزدانشو برای  کندیمان باالتر این مطالب در حکم مرور و یادآوری عمل آموزدانش

همین امر  .کندیمعمل  هاآنجهت آشنایی با مباحث سالهای باالتر و آمادگی ذهنی نسبت به  یانهیزمعنوان 

 .شودیمبه نام کمبود وقت را نیز سبب  یامسئله

که مثالً من کالس اول را با دوم در یک کالس تدریس  باشدیمخوب  آموزدانشجهت برای از این  ” 13معلم کد 

دهند و این کالس اول که درس کالس دوم هم گوش می به طور اتوماتیک و ناخودآگاه به هایاولکالس  کنندیم

 “سال دوم دارد یک ذهنیت نسبت به دروس رسدیمسال دیگر به سال دوم 

کالس  کیدر  یمثال کالس سوم و چهارم وقت ای میداشت هیچندپا هایکالسسال  نچندی ما بله”  14معلم کد 

ناخودآگاه کالس سوم  میکنیم سیتدر یمثالً در بحث جمع اعداد کسر میکنیم سیچهارم را تدر یهستن وقت

 سیتدر یکسر دمعلم جمع اعدا یوقت رسندیمکه به کالس چهارم  ندهیو سال آ دهدیمبحث را گوش م هم

معلم  یخوب و برا آموزدانش یبرا نیهم ینسبت به آن مبحث دارند برا تیذهن کیان آموزدانش نیا کندیم

 سیتدر قهیدق 5 0 هست مثالً درس علوم را در هیپاکه تک یچون هم کار دیآیمچون وقت کم  باشدیسخت م

کنم هم درس  سیتدر دیکنم چون هم با سیتدر قهیدق 10در  دیهستم درس علوم را با چندپایهمن که  کنندیم

 یکالس بعد کنندیم سیتدر ای شودیم دهیکالس درس پرس کیکه نزد یمیدر آن تا گریشود از طرف د دهیپرس

 یگریکه درس بخوانند چون کل حواسشان سمت معلم درس د میتذکر بده میدرس بخواند به مجبور تواندینم

 یبرا باشدیممعلم سخت  یبرا کنم تیریباشد کالس را مد یحواسم به دو پا دیکه با نیو ا شودیمپرت  دهدیم

 خواهدیم کند مثالً کالس اول وقت سیتدر قهیدق 15در  شودیمکند مجبور  سیتدر قهیدق 45در  دیکه با یدرس

 یدرس زمان گذاشت ول نیا یبرا قهیدق 50 دیحداقل با هیتک پا هایکالسکند در  سیموج را تدر یدرس صدا

درس را چطور و  نیکه ا شودیمعلم سخت م یبرا نیوقت گذاشت و ا قهیدق 15حدود  دیبا چندپایهدر کالس 

 “ کند میتفه آموزدانش یبرا
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در طول برنامه روزانه و هفتگی چند کالس به منظور  هادرسمسئله توزیع کاهش کیفیت آموزش و یادگیری: 

 .دستیابی به حداکثر کارآیی و اثربخشی

دارند در  ریزیبرنامهمسئله  نیا یرو چندپایهمعلم  دیآیم نییناخواه پاخواه یآموزش تیفکی بله”  12معلم کد 

 یشود ول سیدرس هنر با هنر و علوم با علوم تدر دیگویمبه ما  یسرگروه آموزش یآموزش ریزیبرنامهطبق  اصل

مثالً هنر سوم با علوم  میشویممجبور  میکنیان و با مشکالت برخورد مآموزدانشبا  مییآیمما سر کالس  یوقت

بهتر به آموزش  میتا بتوان میکنیمرا جابجا  هادرسکالس باشد  کیپنجم با ورزش سوم در  یاضیسال اول ر

 “.میپردازآموزان بدانش

سخت با هم تداخل نداشته باشند  یهادرسکردم که  ریزیبرنامهمثالً من جوری برنامه هفتگی را ”  10معلم کد 

مشغول تکالیف باشند و من  هاآنمثالً اگر یک پایه درس ریاضی دارد پایه دیگر درس فارسی داشته باشد که 

 “ .ریزی کردیم همه همکاران که مشکلی پیش نیایدمشغول درس دادن به ریاضی باشم جوری برنامه

 

 .شودیمبا فاصله گرفتن از مراکز شهری این مسئله بارزتر فقدان فضای آموزشی مناسب: 

حرف اول را  یآموزش یفضا پایهچندکالس  یبرا یمثل آب برق امکانات هست ول امکانات بله”  12معلم کد 

کوچک است  یلیوجود ندارد و خ هیکالس سه پا یبرا یمناسب یهست فضا نجایکه االن ا یمثالً کالس زندیم

کالس  دیبا ستیجور ن هیپاسه  یبرا کیتنگ و تار هایکالسداشته باشد  یتربزرگ یفضا دیبا چندپایهکالس 

 “ باشد تربزرگ

 

همانطور که از عنوان این پست سازمانی بر فاصله گرفتن راهبران آموزشی و تربیتی از وظیفه ذاتی خود: 

باید این افراد مسلط به روشهای تدریس و مهارتهای پرورش حوزه عاطفی باشند تا بتوانند معلمان را در  دیآیم

و عمده فعالیت  شوندیمموارد انتخاب  نیرازایغاما متأسفانه اکثر این افراد به دالیلی به ؛ این راستا هدایت کنند

 .اداری است یهاتیفعال دهندیمکه انجام 

پشتشان گرم به بابا  هابچهو  هابچهآن مادر  شودیموارد خانه  یوقت ماندیمپدر خانواده  کیمثل  ” 13معلم کد 

 دیمعلم نبا کندیممشکل خانواده را حل  ییهرجا ایاز بازار  دیآیمبعد بابا  ندیگویمکه دارم به بابا  یو مشکالت

 دیبگو ریمشکالت را ابتدا به مد دیدارد معلم با یبسلسله مرات کی یزیهر چ مشکالت را به اداره بازگو کند میمستق

 میمشکل را مستق دیضعف دارد من با ریپس مد دیگویراهنما م نیا میبه راهنما بگو میمعلم مشکل را مستق یوقت
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 دیسه هفته بازد ایاگر نتوانست راهنما که هر دو هفته  کندیمرا رفع  یمشکل آموزش ریابتدا مد میبگو ریبه مد

اگر  گذاردیم انیم مشکالت ما را با اداره در نیراهنما ا میگذاریم انیمشکالتمان را با راهنما در م دیآیممدارس 

 یآموزش معاون ندارد ییمدرسه کارا نیا ریمد ندیگو یاداره م سیاداره رئ سیرئ شیبروم پ میمعلم مستق منه

 میو مستق دانندیرا نم یوابط آموزشض داندینمرا  یهم قانون ادار معلم نیا ندیگو یم گریندارد از طرف د ییکارا

در مدرسه  راهبران آموزشی و تربیتی باشدیماداره  یاصل ندهینما راهبران آموزشی و تربیتی .مده استآ رینزد مد

انصار در  مانیا یآموزش فهیکه وظ داندیم راهبران آموزشی و تربیتیاداره ما با واسطه  یاداره معاون آموزش یعنی

 مکاناتانصار چه ا مانیکه مدرسه ا داندیاداره ما م سپ راهبران آموزشی و تربیتیبه واسطه  باشدیم یچه حد

در  یما چه مشکالت یکه همکاران آموزش دانندیماداره ما  راهبران آموزشی و تربیتیه واسطه دارد ب یآموزش

 “.دارند یبدهند چه کم و کسر ندخواهیم ییندارند چه راهبردها یانصار دارند چه مشکالت مانیمدرسه ا

مشکلی باشد با ایشان مطرح  کنندیمتدریس نه به اون صورت در مورد مشکالت دیگر چرا کمک ”  11معلم کد 

یعنی به لحاظ اینکه مسلط باشند به روش آموزشی مسائل و مشکالتی که در مدارس  کنندیمکنیم همکاری 

به نظر من چون ایشان از مقطع  .ندارند وجود دارد اطالع ییهاحلوجود دارد آگاه باشند که چه راه  چندپایه

 “.چندپایه آشنایت زیادی ندارند هایکالسدند مقطع ابتدایی به راهنمایی به اینجا آمدن و راهبر آموزشی ش

 

والدین قوم ترکمن نسبت به سایر اقوام ارتباط کمتری با مدرسه دارند و هر چه از شهرها دورتر شده و 

 :شودیمارتباط با مدرسه کمتر  شودیمسطح سواد والدین کمتر 

نسبت به اوضاع دروس فرزندانشان دارند اهل تسنن مگر معلم از  یشتریب یریخبرگ عهیش نیوالد” 6معلم کد 

خواسته  هاآنبا مدارس نداشتند مگر از  یادیارتباط ز نیبخواهد که در مدرسه حضور داشته باشند والد هاآن

 ایاول ینه نوشت و نوشت ول ای خواندیمکار ندارن که درس  گرید گرفتندیمقرار  یآموزش طیدر مح شانیا شدیم

 ندیآیممشکل داشته باشند به مدرسه  خواهندیم هاآندرس فرزندانشان هستند و از  ریگیمدارس اطراف شهر پ

 “.شوندیم ایاز معلم جو رندیگیمو خبر درس فرزندانشان را 

 فرزندانشانآیند و خبره بیشتر می باشن فرهنگشان باالتر باسوادتر باشند ترکینزدوالدین به شهر ”  14معلم کد 

بیکاران یا  بعدازظهرو بستگی به کار والدین هم دارد مثالً یک والدینی که کارمند است آیا شیفت  رندیگیمرا 

توانند خبر درس والدین کشاورز هستند نمی در روستا کندیمرسیدگی  هابچهاست بیشتر به  دارخانهوالدین مادر 

 دارخانهکه اکثرا  مادرها هاخانممدام به کار کشاورزی مشغول است بیشتر که اصال چون  هابچهها را بگیرند پدر بچه
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است وقت  سرکاراون  کنمیمهستند والدینی که هر دو کارمند هستند ما در همان شیفتی که من تدریس 

 “.رسیدگی به اینکه به مدرسه بیاید را ندارد

 شانیهابچههستند یعنی والدین دنبال کار  شانیهابچهخیلی خوب هستند و خیلی پیگیر درس ”  10معلم کد 

نداریم و  یپرورشکنند مثالً ما اینجا معاون ؟ بله حتی در مورد کارهای پرورشی هم با ما همکاری میندیآیم

 “.کنندیممراجعه  مادرهابیشتر  .کنندمادرها با ما همکاری می

ولی درکش خیلی  دادندینماهمیت  هاهبچگزباشی چون ترکمن هستن خیلی به وضعیت آموزش ”  11معلم کد 

 “.کردندخوب بود همکاری می

 هاآنشرایط کاری  هرحالبه ها را بگیرند را ندارندوالدین فرصت رسیدن به اینکه بیایند و خبر بچه”  9معلم کد 

و خیلی وقت ندارند که به  روندیمبه سراغ گوسفندان  شوندیمصبح که بیدار  5صبح یا  4طوری است که از 

کالس چندم هستند مردم می گویند  شانیهابچه دانندینموالدین  دیآیممدرسه بیایند و اینکه گاهی هم پیش 

 “.داندینممثال کالس دوم ولی خودش 

 

 است: سازمسئلهاز نظر برخی معلمان مفید و در برخی موارد  هاکالسمختلط بودن 

کالس هستند دچار  کیلحاظ که دختر و پسر در  نیاز ا ایآ باشدیممختلط  هایکالس نجایبله ا” 7معلم کد 

نظر  کیاز  دیآن است شا یاز بد شتریب یلیمسئله خ نیا یاتفاقات خوب دیآینم شیپ یمشکل ؟دیشوینممشکل 

که خواهر و برادر در  دندیفهم نیمحقق نکهیو ا گریاز لحاظ د یدختر با پسر متفاوت است ول اتیبد باشد که روح

درمورد  یبا هم باشند فکر کجایخواهر برادر را در  نیا یو نوجوان یبزرگ شوند اگر در جوان گریکدی خانهکی

االن  میدار یکمتر یکالس باشند مشکالت اجتماع کیباهم در  یآموزان از بچگاگر دانش .کنندینم گریکدی

خواهر برادر در کنار  کیمثل  قیدق کالس بودن کیبا هم در  سوم کالسخودم از کالس اول تا  یآموزهادانش

 “ .هستند گریکدی

که دختر و پسر مختلط  ییدرجاهابه نظر من  کندیمقبل فرق  یهاتیموقعچرا موقعیت االن با ”  11معلم کد 

آید ولی این مشکالت آنقدر شدید نیست و جزئی هستند که خودمان هستند باالخره گاهی مشکالتی به وجود می

 “.شودینمکنیم و به والدین این اصال وارد حل می آموزدانشدر مدرسه با مدیر و 
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 و پسرها در کنار یکدیگر تأثیرات مختلفی بر یکدیگر دارند: دخترهاحضور 

و  دهندیمگوش  هادرسهستند و دخترها بهتر به  ترفعالو  ترقهیسلبا  یذاتبه صورت  دخترها ” 12معلم کد 

دهند و  لیهستند دوست دارند زود کار را تحو کارسمبلاکثراً  پسرها یول دهندیرا بهتر انجام م فشانیتکل

مثال من  یوقت گذارندیم ریتاث گریکدیبر  ناخواهخواه بله .زود تمام کند خواندیم شدهگفته هاآنرا که به  یفیتکل

 ریتاث زین هیبق یاست رو زیکه چقدر مرتب و تم دهندیمان نشان آموزدانش هیرا بق آموزدانش کی فیتکل

 “.باشند گریکدیمثل  کندیم یکم ندارند سع گریکه د یدوست دارند کس خودخودبهو  گذاردیم

که یک دختر هست و بقیه پسر هستند خب آن دختر بیشتر خوی پسرانه  ییهاخانوادهمثال در ”  9معلم کد 

و بستگی به این دارد که چه تعداد پسر و چه تعداد دختر باشند پسری که اینجا همبازی پسر نداشته  ردیگیم

توانند با د مطمئناً چیزی که یاد خواهد گرفت کالس به کالس است اینکه دخترها نمیبازی کن دخترهاباشد و با 

 “این پسر فوتبال بازی کنند و مجبوراست تن به بازی دهد که مورد عالقه دختران است

با این مسئله موافق هستند و باعث  هامعلمبله اینجا دختر و پسر در یک کالس هستند بعضی از  ” 5معلم کد 

دختر و پسر مختلط  نکهیباا هامعلمگیرند و بعضی از شود و از یکدیگر تأثیر میآموزان میرشد اجتماعی دانش

 “.و این که در پایه ششم شاید منجر به بلوغ زودرس شود دارندمشکلباشند 

د ولی ششم یک کم مشکل دارند مثالً یک سال که خیر اکثراً فامیل هستند تا پنجم مشکلی ندارن”  4معلم کد 

دهند دخترشان به بیاید والدین کالس پنجم و ششم گفتند اجازه نمی خواستیمیک سرباز معلم برای تدریس 

ان پسری که در کالس حضور دارند آموزدانشمدرسه بیایند و این مسئله گاهی برای وجود معلم و گاهی برای 

مشکل وجود دارد وقتی خودم گفتم ششم  شوندیم تربزرگه پنجم و ششم که دختران پس برای پای دیآیمپیش 

و اگر از  گرددیممشکل والدین حل شد و این مسئله بستگی به شناختی که از معلم دارند بر  کنمیمرا تدریس 

 “.فرستندینماگر شناخت نداشته باشند  فرستندیممعلم شناخت کافی داشته باشند فرزندشان را به مدرسه 

 

 ضمن خدمت مطلوب نیست: یهادورهکیفیت 

 یهامعلمبرای  .ضمن خدمت حضوری باشد خیلی بهتر از این است که غیر حضوری باشد یهادوره ” 7معلم کد 

 دارندسابقهکه  یهامعلمبرای  گذارندیمضمن خدمت  هایکالسبله  دارندیمرا بر  چندپایه هایکالسکه جدید 

 “.شودینماین دوره برگزار 
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از  هاکالسکم است  شودیمضمن خدمت در نظر گرفته  هایکالسبرای  کهیوقتدقیق نیست و  ” 10معلم کد 

 .مطالب را ندارد خواهد بیاید توضیح دهد فرصت کافی برای آموزش همهمسئولی که می 12تا  9هشت و نیم 

کیفیت دارند مثالً خودم برای کالس اول گرفتن بسیار مفید بود مطالب زیادی یاد گرفتم  هاکالسبعضی اوقات این 

ولی چون فرصت کم بود فقط یک درس بررسی شد در صورتی که همه مایل بودیم درس دیگر هم آموزش داده 

 “.شود

در محیط برگزار شود خواهد کالسی برای ضمن خدمت برگزار شود حتما باید از نظر من اگر هم می ” 8معلم کد 

 هاکالسو ما به  شودیمتمام  هاکالسچون ما این جا مسافت طوالنی دارد تا به شهر برسیم و ساعت اداری 

و اگر قرار است کالسی برگزار شود باید در این محیط برگزار شود چون اینجا معلم عشایری زیادی  میرسینم

 “.هست

 

 بودجه و سرانه آموزشی:

دارس اینجا بودجه آنچنانی ندارند و یا اصال بودجه ندارند و اگر خرج و مخارج ای هست در مدارس م ” 11معلم کد 

 “ .ان گرفته شود و به مدرسه کمک کنندآموزدانشباید از 

است که ارزش دسته چک کشیدن  یااندازهامکانات و تجهیزات که هیچ بودجه صفر سرانه مدرسه  ” 9معلم کد 

 “.شودینمتومن چک  10را ندارد حدود 

 

 معلمان: وآمدرفتمسئله 

دارم خیلی سخت است باید دو سرویس عوض کنم چون از بجنورد به اینجا  وآمدرفتچرا مشکل  ” 10معلم کد 

 “.ندارند وآمدرفتهستند و مشکل  آیم ولی خانم پاسبان نیروی آشخانهمی

 چون اینجا واقعا اگر موتور نباشد روزهایی که بارونی است گرفتمیمبنده امسال باید یک موتور  ” 8معلم کد 

ولی روزهایی که بارانی است بعضی از  کردمیم وآمدرفتکرد تا چند روز پیش با ماشین  آمدرفت و  شودینم

بیشتر مواقع  میشویمو در روزهای بارانی با مشکل مواجه  کندیمو ماشین گیر  کندیمهای جاده نشست قسمت

رساندم ولی در بعضی از شرایط که امکانش نبود که به کالس برسم خودم را به هر سختی که باشد به کالس می

اینجا نسبت به یک روستای دیگر که اطراف  .دادمیمدر روزهای دیگر یک الی دو ساعت بیشتر کالس را ادامه 
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به  توانینماوضاع بهتری دارد طوری که اگر باران بیاید به آن منطقه نه با موتور و نه با پای پیاده هم اینجاست 

 “.کرد وآمدرفتبه آنجا  توانینمآنجا رفت چون کل مسیر آنجا آبی است و 

 “.رفت آمد در روزهای بارانی بسیار مشکل است” 15معلم کد 

یک  85 84قبال امکاناتی بود ولی االن نیست مثالً سال  میکنیم مدوآرفتبا وسیله شخصی خود ”  4معلم کد 

 “.کردینمبوس صبر دقیقه تاخیر داشت آن مینی 5کیفیت نداشت و مثالً اگر معلم  همآنبوس وجود داشت و مینی

 

 چندپایه و تک پایه وجود ندارد: هایکالستفاوتی میان حقوق معلمان 

 “.وجود ندارد تفاوتی نیست با این که سختی کار هست ولی هیچ تفاوتی در حقوقهیچ فرقی ندارد ” 6معلم کد 

 950یا  916که حدود  هاآنکه بستگی به ساعت تدریس دارد حقوق  یسیالتدرحق یهامعلمبرای  ” 11معلم کد 

 “.شودیم

و  میرسیمتا به اینجا  مییآیمکیلومتر راه  300خیر نسبت به هزینه اصال باال نیست مثالً ما حدود  ” 5معلم کد 

کادر سپاه که باهم کوهنوردی  یهابچهبه طرف کوه و کمر هفته پیش  میرویمکیلومتر با موتور  20حدود  نجایازا

میلیون  3او گفت حدود  ردیگیمسال سابقه چقدر حقوق  8که لیسانس بود پرسیدم با  هاآنرفتیم از یکی از می

حال اگر  .هزار تومن است 980و  ونیلیمکیسال سابقه  7ما با  آموزگار ریمدهزار تومن ولی االن حکم  600و 

 “ شودیمهزار تومن از حقوقش کسر  600داخل شهر باشد از این مبلغ تقریبا حدود 

 

در برخی مناطق علی رغم مشکالت مالی و طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین خانواده به دلیل فرهنگ 

 .بسیار جدی است، اما در برخی موارد خیر آموزدانشمنطقه رابطه والدین با مدرسه و پیگیری امور 

ستند ولی از نظر اینجا سطح اقتصادی والدین خیلی پایین است یعنی مادرها هم مشغول کار ه ” 12معلم کد 

 هاآندهند و پیگیر اهمیت می هابچهمشغول به کار هستند باز هم به  مادرهافرهنگی خیلی باال هستند با این که 

 “.سواد هستندبی شیوبکمهستند والدین اینجا 

ها درس بدهند یا کمک اینجا بی سواد و کم سواد هستند یعنی قدرت اینکه بتوانند به بچه هاخانواده ” 9معلم کد 

به کالس  میگویمکمک کنند مثال من به والدین  هاآنکه بتوانند به  کنند ندارند چون نه وقت دارند و نتوان این

 “.تمرین کنند ولی درس ندهند هاآنبا  میگویممتفاوت است و فقط  هاآندرس ندهند چون نحوه آموزش  هایاول
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خوب رفتار کند و  که خود معلم هم با عشایر شودیمرابطه ما بسیار عالی است و رابطه زمانی خوب ”  2معلم کد 

نگاه  هاآنتر است اگر با این دیدگاه به پایین سطحشانبا این دید وارد عشایر نشویم که چون اینها عشایر هستند 

تواند زندگی کند و با اداره مشکل در میان عشایر می رابطه خوبی برقرار کنیم و معلمی ا عشایرب میتوانینمکنیم 

 “.پیدا نکند که رابطه خوبی با والدین داشته باشد

 

ان آموزدانشبه  تواندینمشب برق ندارند در نتیجه معلم  هاخانوادهدر مناطق عشایری برخی از 

 .تکلیف مناسب منزل بدهد

کنیم بیشتر داخل کالس حل خیر چون مشکل برق و روشنایی وجود ندارد تکلیف شب را سعی می ” 9معلم کد 

شود به چون مشکل روشنایی هست نمی میدهیم آموزدانشکنیم و گاه اگر نیاز باشد گاهی تکلیف شب هم به 

وز پنجشنبه و جمعه که روز هست و برای ر شودیمتکلیف گفت ولی بعد از روز چهارشنبه که کالسها تمام  هاآن

 هاهفتهیعنی آخر  هاآنتکلیف گفت به  شودینمدیگر  یروزهاولی  میدهیمتکلیف انجام دهند تکلیف  شودیم

 “ .ان مشکل دارندآموزدانش؟ بله چون دیدهیمفقط تکلیف 

 “.تکلیف شب نیستندان قادر به انجام آموزدانشموتور برق ندارند و  هاخانوادهبرخی ” 15معلم کد 

چون اگر تکلیف ندهیم هر یعنی هر چه کاشتیم الکی بوده است و  میدهیمخیر ما تکلیف شب هم  ” 3معلم کد 

های ما درس را در کالس دادیم و فعالیت نکهیبعدازاشوند که و متوجه می رندیگیمها در صورتی درس را یاد بچه

 “.دهدیمرا در منزل حل کنند و یاد بگیرند و بازخورد کالس را نشان  ییهانیتمرکالس را حل کردیم 

 

و همین امر در برخی از  کنندیماز نیروی کار کودکان در امور مختلف استفاده  هاخانوادهبرخی از 

 :شودیمموارد سبب کاهش کیفیت آموزش 

مثال  روندیمبعد از تعطیل شدن از مدرسه حتی بچه کوچک مستقیم به داخل گوسفندان  هابچه”  9معلم کد 

نزند و همه  صبح بیدار است و چه انتظاری داریم که سر کالس چرت 5الی  4از ساعت  دیگویمبچه کالس سوم 

الت آموزشی و یکی شرایط روشنایی همه از مشک آموزدانشاین شرایط کنار هم یکی شرایط کالس یکی شرایط 

دقیقه در  50تا  40را حدود  هابچهاگر بخواهیم  دیآیمهستند و کیفیت تدریس و آموزش هم به نسبت پایین 

و اینکه امکانات آموزشی و ورزشی هم چیزی نیست و اینکه از کالس بیرون بروند  شوندیمخسته  میدارنگهکالس 
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انجام  یکارچهچه کاری انجام دهند خودشان به طور عادی هر روز بیرون هستند بیرون بروند طناب بزنند یا 

 “.دهند

 

 :هاآنان به دلیل تعداد کم آموزدانشفردی  هایتفاوتامکان توجه بیشتر به 

 “.توجه کرد هابچهفردی  هایتفاوتبه  شودیمان کم هست وقت آموزدانشبله چون اینجا تعداد ”  9معلم کد 

 

 :کندیمتوجه به برخی از دروس کاهش پیدا 

است و  ترسختچون بعضی از دروس مثل هدیه رسیدن به آن  خورندیموقت واقعاً نیست ضربه  ” 8معلم کد 

 “.کم است هاآنشود امال و انشا و غیره فرصت رسیدن به حتی فرصت رسیدن به فارسی ریاضی هم محدود می

 

 :هاآنان دارای اختالالت یادگیری و عدم توانایی معلمان در شناخت و ارجاع آموزدانشمسئله وجود 

و  کندینمیاد بگیرد چیزی را فراموش  کهیوقتدارم که دیر یاد گیر است ولی  آموزدانشاینجا یک  ” 8معلم کد 

و شناسایی این موضوع سخت است و  دانمینممن واقعا  .بازدهی آن خوب است و فقط مشکل دیر یادگیری دارد

 “.درمان آن بحث دیگری است ولی شناسایی آدم مطمئن نیست دقیقا چه مشکلی دارد

 

 هایویژگیاز شرایط و  هاآنعشایر و مطلع ساختن  یهاخانوادهآموزش خانواده برای  یهادورهبرگزاری 

 چندپایه در جهت ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری: هایکالس

در اینجا یک آموزش خانواده هم باید اجرا شود چیزی که واقعاً به گمانم در این مدرسه برای ”  8معلم کد 

نکته خیلی مهمی است ما طرح آموزش خانواده داریم که  .است هاخانوادهچندپایه کم است آموزش  هایکالس

این که باید راهکاری پیدا کنیم  باشدیمهای ما و جزو طرح کنندینمکنند و بعضی اجرا بعضی از همکاران اجرا می

اجرایی برگزار شود مثال یک پذیرایی خوب از والدین در یک زمان مناسب انجام شود  یهاخانوادهکه این آموزش 

د صبح که وقت آمدن به کالس را ندارد پس باید شب که گوسفندان را به داخل آغل بر آموزدانشمثالً پدر و مادر 
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دعوت شود و در یک فضای خوب و مناسب و همراه با پذیرایی مثل یک حالت جشن برای والدین جالب باشد این 

 “.شود و اینجا شرایط مهیا نیستاینجا باز بحث مالی مطرح می را برگزار کرد در هاکالس

 

 :هانامهبخشعدم دسترسی به 

 هاآنو از طریق سامانه هم به دالیل مختلف دسترسی به  رسدینمبه صورت حضوری  هانامهبخش” 15معلم کد 

 “.بسیار دشوار است

 

 ان:آموزدانشعدم تناسب محتوای کتاب با تجارب قبلی برخی 

شهری هیچ پیشینه ذهنی ندارند، مثالً برای درس  یهاتیموقعان از شهر و آموزدانشبرخی از ” 15معلم کد 

 “ .انددهیندزیارت چنین فضایی را اصالً 

 

 مسئله چندزبانگی:

بتوانی صحبت کنی مخصوصاً برای  هاآنوجود دارد و باید با زبان  یچندزبانگدر میان عشایر مسائل ”  1معلم کد 

 “.و اول یدبستانشیپ یهاهیپا

 

این است که به سراغ افرادی  گذردیمچندپایه  هایکالساز آنچه در  ترجامعدستیابی به تصویری  یهاراهیکی از 

در این راستا با سه نفر از دانشجویانی که سابقه تحصیل در این  .اندکردهبرویم که در مدارس چندپایه تحصیل 

پژوهشگر تالش کرد  .میآوریمرا در ادامه  هاآنگونه مدارس را داشتند مصاحبه صورت گرفت که عین نظرات 

علمی اما به شکلی مختصر وضعیت استان را با استان  چنداننهفردی که خارج از استان هم بیابد تا به شکلی 

همجوار مقایسه کند که متأسفانه بر اساس همین یک مصاحبه چندان تفاوتی با هم نداریم و وضعیت در هر دو 

 .استان چندان قابل قبول نیست
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 1دانشجوی کد 

من معلمی داشتم که اسمش محمدی  .بگویم این است که معلم باید رفتارش درست باشد توانمیمولین چیزی که ا

برای اولین بار که رفتم سر کالس به من که جلوی کالس نشسته بودم گفت کتاب و خودکارت را به من بده  .بود

کالس  کهیوقتش اون هم آدم خوبی نبود و من هم خیلی خوشحال شدم، خودکار و کتابم را به ایشان دادم، راست

در حال تمام شدن بود من به ایشان گفتم که اجازه هست که خودکار و کتابم را بردارم، ایشان هم کتاب و خودکارم 

را به صورتم پرت کرد گفت بگیر گدا، باور کنید آنجا دیگر داغان شدم وقتی رفتم خونه تا صبح با خودم کلنجار 

که ناراحت شده بودم باور کنید این تصویر اصالً از ذهنم پاک نمیشه یعنی جوری شد که حتی از ، اینقدر رفتمیم

 .دیآیمکسانی که اسمشان محمدی است هم بدم 

 .کردمیمتا مقطع دانشگاه آنچنان برداشتی از درس خواندن نداشتم و بدون هدف تحصیل 

 .گرفتمیماغلب سنی بودند و من که شیعه بودم به شدت در محدودیت بودم و مورد تمسخر قرار  تپهمراوهدر 

تا به منزل برود از  کردیمتعطیل  10معلم روز چهارشنبه معموالً ساعت  .شدینمبه شکل منظم تشکیل  هاکالس

 .ندیآینمفی ببارد کل هفته را و امکان درس دادن هم نیست اگر هم باران یا بر رسندیماون طرف شنبه هم دیر 

 .کندینمو چندان هم به شکل جدی امور را بررسی  دیآیمیکبار  یسالهممعلم راهنما 

در حضور معلم  .و جسارت اعتراض به وضعیت را نداشت جرئتکسی  زدیممعلم راهنما هم که به مدرسه سر 

و حضور ندارد به این  دیآینمخودش کالس  آموزدانشکه این  ندیگویمو  گذارندیم هابچه دردهانراهنما حرف 

که اگر معلم راهنما آمد همین چیزها را  شدیمان تلقین آموزدانشبه  .نیست ییگوپاسخدلیل است که قادر به 

 .شودینمبه شکل مرتبط و به موقع تشکیل  هاکالسکه مثالً  شدینمبگویید و اجازه اظهار نظر واقعی داده 

 .کردندینماز والدین پرس و جو  هاکالسمعلم راهنما درباره وضعیت تشکیل 

 .احساسی که داشتم احساس محرومیت بود نیترقیعم

 .شودیمیک روز یا کمتر کالس تشکیل  هرماه ندیگویمدر خانواده هستند که  آموزانیدانش اکنونهم

و دروس دیگر مثل ریاضی یا علوم کامالً مغفول  ددهیمفارسی را مد نظر قرار  همآنمعلم فقط یک کتاب و 

، موقع تحویل یا تصحیح آن تکالیف دادیمان آموزدانشنکته مهم دیگر درباره تکالیف بود که معلم به  .ماندیم

 .انجام داده است یا کسی دیگر آیا درست است یا غلط آموزدانشکه آیا خود  کردینمدقت 

چند وقت پیش وقتی رفتم خونه بهش گفتم که امروز چه  رودیمدارم که اون هم مدرسه عشایری  برادرزادهیک 

 20گرفته است وقتی نگاه کردم دیدم بیش از  20گفتم دفترت را بیاور ببینم، دیدم که  .درسی داشتی گفت امال
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هشگر( در روزهای بعد نام این معلم پس از اصرار فراوان من )پژو .غلط امالیی دارد امام معلم به او بیست داده است

 .را باالخره گفت، آقای شهیدیان(

است که بعد از  گونهنیامعموالً  .شودیمکالس خراب  باردیمتا بارانی  اندنکردهمدرسه را در جای مناسبی درست 

تمیز  درست است که .ان باید سر کالس به جای در خواندن مشغول تمیز کردن مدرسه شوندآموزدانشباران 

ان است اما آن را باید در وقت اضافه انجام دهند نه زمانی که باید به آموزدانشکردن مدرسه کار خوبی برای 

 .آموختن بپردازند

زمانی که باید  .رسیدن به مدرسه هستند درراهان از مدرسه دور است اغلب ساعات متمادی آموزدانشچون راه 

 .صرف یادگیری و تحصیل شود

ی کار خوبی انجام بدهد جایزه و آموزدانشو اگر  دهدیمانجام  ابیحضوروغدر مدارس روستایی معلم کمتر 

 .تا برای بقیه هم الگو شوند کندینمتشویقی دریافت 

دیگر حواسش به این نیست که  دهدیمرا انجام  ...مدرسه از مدیریت تا تهیه تجهیزات و  ایکارههمهمعلمی که 

 .ان را درست بررسی کندآموزدانشو تکالیف  خوب درس بدهد

و خود به  فرستندیمان را به بیرون از کالس آموزدانشدر کالس ورزش اصالً آموزشی وجود ندارد و معموالً فقط 

 .کنندینمان هم اصالً ورزش آموزدانشو  رسندیمکارهایشان 

 هامعلم، این اندشدهیا سرباز معلم بودند یا تازه از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل  آمدندیمکه  ییهامعلماکثر 

 .چندپایه معلم با تجربه نیاز است هایکالسبرای  .کالس را کنترل کنند توانستندینم

 به این شکل همآنو  11صبح تا  9کم بود یعنی از ساعت  شدیمساعت حضور در روزهایی هم که کالس تشکیل 

 .فرستندیمبرای بازی به بیرون  هابچهکه درسی وجود نداشت و 

یک کیلو  گفتیممعلم  .دادیمارزشیابی و امتحان درستی هم وجود نداشت و معلم به شکلی که مایل بود نمره 

 کنندیمکه فکر  دهندیمپدر و مادر هم به این دید روغن زرد را به معلم  .دهمیمروغن زرد بیاور و نمره با به تو 

غیبت هم بکند برای معلم  آموزدانشدر حالی که اینطور نیست اگر  .کندیمکه بیشتر و بهتر به فرزندشان توجه 

 .مهم نیست

و بخوانید و در مرحله بعد گاهی به سراغ یکی  بازکردهرا  هاکتاب گفتیمروش تدریس معلم به این شکل بود که 

از رو بخواند و متأسفانه بقیه به بازی گوشی مشغول  آموزدانشکه یک  فتگیمو گاهی هم  رفتیمان آموزدانشاز 

 .بودند
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برای  هامعلم .ان دوره ابتدایی به زبان فارسی تسلط ندارندآموزدانشدر مدارس روستایی و عشایری بسیاری از 

 .کنندیماینکه کارشان راحت باشد خودشان به زبان ترکی یا کردی صحبت 

 .بسیار شدید و وحشتناک بود شدیمکه از سوی معلم انجام  ییهاهیتنب

 .امکانات بسیار ضعیف بود حتی تخته سیاه خوبی هم وجود نداشت

 .و تکلیف شب هم وجود نداشت شدیمدر مدرسه گذاشته  هاکتاببه دلیل کار در منزل 

 .ودان آموزش داده شآموزدانشباید به والدین شیوه صحیح پیگیری وضعیت تحصیلی 

 .شودیمبیشتر  هاآنزیرا فرصت کمک کردن به  شوندیمخوشحال هم  هابچهوالدین از تعطیل شدن 

و به این طریق زمینه را برای افزایش معدل فرزندشان فراهم  کنندیمبرخی از والدین نزدیک عید معلم را دعوت 

 .کنندیم

تا در دام داری  فرستندینمرا مدرسه  هاآن اندنبردهان عشایر هنوز به اهمیت آموزش پی آموزدانشاغلب والدین 

 .تا کارگری کنند فرستندیمرا به حومه شهرهای بزرگ  هاآنکمک کنند یا  هاآنو کشاورزی به 

پسرها نیز معموالً خیلی زود  .ردیگیم هاآنسال فرصت تحصیل را از  15ازدواج زودهنگام دختران در سن زیر 

دچار مشکالت  کنندیمگاهی پسرانی که زود ازدواج  .کنندیمو حتی زودتر ازدواج  یسالگهجدهیعنی در سن 

خیانت و  .نندیبیمو تمایل به کارهای خالف مثل دزدی و حتی قتل را در خود  شوندیممختلف از جمله اعتیاد 

 .روابط خارج از ازدواج نیز وجود داد

بسته به اینکه والدین پیگیر  .دلیلی دارد که درس بخوانداین تصور وجود دارد که دختر مال مردم است چه 

 .ان دختر باشند یا خیر معلم توجه کمتر یا بیشتری به او خواهد داشتآموزدانش

 آموزدانششدن معلم در خانه والدین  ریگنمککه به دلیل حضور و  شوندیمان اغلب متوجه تبعیضی آموزدانش

 .دهدیممورد توجه رخ 
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 2کد  دانشجوی

معلم کتاب و درس را تمام نکرد و دو هفته بعد از عید مدرسه را ترک  .پایه اول خواندن و نوشتن را یاد نگرفتم

 .کرد

 .شدیمان زنگ توجه بیشتری آموزدانشان مشهود بود به آموزدانشتبعیض بین 

با برفی  .شودیمتشکیل  هاسکالفقط  10تا ساعت  8از ساعت  روندیمهمین االن هم که خواهر و برادرم مدرسه 

 .کنندیمکوچک از آمدن به مدرسه خودداری 

 .زدندیمو حرف  خوردندیمو از رو بخوانید و خودشان به دفتر رفته و صبحانه  دیبازکنکتاب را 

 .شدینمکالس ورزش خیلی زیاد بود اما به هنر اصالً توجهی 

 .گرفتمینمیاد  هاآنباالتر نداشتم و چیزی هم از  هایکالستوجهی به 

 .خانم معلم به دلیل اینکه مجرد بود با اعتراض و حرفهای ناشایست مردم مواجه شد و روستا را ترک کرد

 .چیز زیادی یاد نداشت گشتیبرمو وقتی  رفتیم تپهمراوهو به  کردیمیک هم کالسی داشتیم که با ایل کوچک 

 

 3دانشجوی کد 

ان نقش آموزدانشدر تنبیه  هاخانواده .ان ترک زبان با مشکل زیادی مواجه بودندآموزدانش .معلم بسیار خشن بود

یادم هست که یک  .ماندیمتا سال بعد هم  هابچهدر کف دست  هاهیتنبحتی رد  کردندیمداشتند و تأیید 

از درس تنفر داشتم رفتار معلم ما  .کالس اول ابتدایی به دلیل تنبیه معلم لباس خودش را خیس کرد آموزدانش

ان از سطح بسیار پایینی برخوردار بودند اما آموزدانش .، معلم خیلی تأثیر داردکردیمرا از درس خواندن زده 

معلم راهنما هم خیلی پیگیر  .چون کسی به درس عالقه نداشت شدندیمکه همه همسطح  دیرسیم ییجابه

 .شدینممسائل آموزش 
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خالصه ای از یافته های حاصل از مصاحبه و دسته بندی آنها در سه مقوله اصلی زیرساختی،  1-4در جدول 

 آموزش و یادگیری ارائه شده است. 

 چندپایه بر اساس زیرساخت، آموزش و یادگیری هایکالسوضعیت موجود  1-4جدول

 یادگیری آموزش زیرساختی ردیف

 فقدان فضا، تجهیزات و وسایل کمک 1

 آموزشی و ورزشی و دستگاه کپی

 

 کمبود زمان آموزش

 

باالتر و  یهاهیپاان آموزدانشآموختن 

دیگری که در  یهاهیپااز  ترنییپایا 

 کالس حضور دارند

عدم تخصص و تسلط برخی از  2

معلمان بر روشهای تدریس در 

 چندپایه هایکالس

از دو یا سه پایه  هاکالسهرچه تعداد 

کار تدریس  رودیمدر یک کالس فراتر 

، عالوه بر آن شودیم دشوارتربسیار 

ممکن فقط یک  هاهیپابرخی از 

 داشته باشد آموزدانش

 کاهش کیفیت آموزش و یادگیری

 

از نظر برخی  هاکالسمختلط بودن  بر اساس آمار هاکالستشکیل  3

معلمان مفید و در برخی موارد 

 است سازمسئله

اجتماعی  یهامهارتتقویت 

 انآموزدانش

فاصله گرفتن راهبران آموزشی و  4

 تربیتی از وظیفه ذاتی خود

و پسرها در کنار  دخترهاحضور 

یکدیگر تأثیرات مختلفی بر یکدیگر 

 دارند

ان و تالش آموزدانشفعالیت بیشتر 

شدن و در  خودآموزبرای  هاآنبیشتر 

 هاآنواقع افزایش خودتنظیمی 

والدین قوم ترکمن نسبت به سایر اقوام  5

ارتباط کمتری با مدرسه دارند و هر 

چه از شهرها دورتر شده و سطح سواد 

ارتباط با مدرسه  شودیموالدین کمتر 

 شودیمکمتر 

فردی  هایتفاوتامکان توجه بیشتر به 

 هاآنان به دلیل تعداد کم آموزدانش

 مسئله چندزبانگی

ضمن خدمت  یهادورهکیفیت  6

 مطلوب نیست

عدم تناسب محتوای کتاب با تجارب 

 انآموزدانشقبلی برخی 

از نیروی کار  هاخانوادهبرخی از 

کودکان در امور مختلف استفاده 

و همین امر در برخی از  کنندیم

موارد سبب کاهش کیفیت آموزش 

 شودیم

ان دارای آموزدانشمسئله وجود  موزشیبودجه و سرانه آ 7

اختالالت یادگیری و عدم توانایی 

 :هاآنمعلمان در شناخت و ارجاع 

در برخی مناطق علی رغم مشکالت 

مالی و طبقه اجتماعی و اقتصادی 

پایین خانواده به دلیل فرهنگ منطقه 

رابطه والدین با مدرسه و پیگیری 

بسیار جدی است، اما  آموزدانشامور 

 در برخی موارد خیر
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کم اهمیت شدن برخی دروس در  معلمان وآمدرفتمسئله  8

 چندپایه هایکالس

 انآموزدانشضعف بنیه علمی 

تفاوتی چندانی میان حقوق معلمان  9

چندپایه و تک پایه وجود  هایکالس

 ندارد

وظایف شغلی سنگین معلمان مدارس 

 چندپایه

 

 هاخانوادهعشایری برخی از در مناطق  10

شب برق ندارند در نتیجه معلم 

ان تکلیف آموزدانشبه  تواندینم

 مناسب منزل بدهد

  

   هانامهبخشعدم دسترسی به  11

 هایکالسعدم توجه مسئوالن به  12

 چندپایه عشایری
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 :پنجمفصـل 

بحث و نتیجه 

 گیری
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 ژوهشپاز  کوتاهی شرح به ابتدا .است شده پرداخته حاصل نتایج تفسیر و بررسی بحث، به فصل این در

 مورد رمچها در فصل موجود یهاافتهی پژوهش، سؤاالت به پاسخگویی راستای در سپس .شودیم پرداخته

 تبیین و تشریح شده، انجام یهاپژوهشبا  هاافتهی ییسوناهم و همسویی موارد و ردیگیم قرار تفسیر و تحلیل

 .شودیم عنوان پژوهش یهاتیمحدود و پژوهشی و پیشنهادهای کاربردی ،یریگجهینت و پایان بحث در .شودیم

 

 خالصه پژوهش

وضعیت نامطلوب آن را حاشا  1نظام آموزشی گرفتار معضالت و تنگناهایی بسیاری است که شواهد درونی و بیرونی

 اندگرفتهبرای مقابله با آن در طول سالیان دیده نشده است، کارهایی که صورت  یااراده، اما متأسفانه کندیم

 .مرتبط با امر آموزش بوده است چنداننهبیشتر سطحی و حد تغییر ساختارهای 

شرایط موجود دانست، نبود فلسفه برای نظام آموزشی است البته سایر  سازسبب توانیمعاملی که  نیتریادیبن

ه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مذهب، خانواده، سرگرمی و ورزش و بهداشت و درمان نیز از این مسئله نهادها از جمل

نیازموده و مبتنی بر ظن و گمان را تا سر حد امکان پیراسته  یهاشهیاند کندیمفلسفه تالش  .در رنج هستند

این موضوع زمینه را برای همگرایی در  .پیراسته از وهم و توهم را به بشریت معرفی کند ییهاشهیاندداشته و 

آن نظام خرد که  تبعبهاما متأسفانه نظام کالن و ؛ دینمایمارزشیابی فراهم  یهاوهیش، محتوا و هاروشاهداف، 

 2.است بهرهیبباشد از این مهم  وپرورشآموزش

است  شدهنیتدوکه  یافلسفه .است 3به علم یتوجهیب بردیممسئله بنیادی دیگر که نظام آموزشی از آن رنج 

علمی که در سطح جهان  یهاافتهیجدید نیست، از سوی دیگر به  یهاشهیاندکامالً سترون است و قادر به تولید 

را با عناوین  هاآنهمه  و شودینماست نیز توجهی  دشدهیتولمختلف علمی مرتبط با آموزش پرورش  یهاحوزهدر 

 .میکنیمو مبتنی بر نظر اشخاص هدایت  یاقهیسلو کل فرایند را به صورت  میرانیمموهن به حاشیه 

                                                
به ناهماهنگی مطالب آموخته شده با نیازهای زندگی واقعی و شغلی فرد اشاره کرد. از سوی دیگر روشهایی که در نظام آموزشی  توانیم. در باب شواهد درونی 1

که کمتر مهارتهای کار گروهی و مدارا و آداب اجتماعی به دانش آموزان آموزش  یاگونهبر رقابت و معلم محوری متمرکز است، به  عمده اندشدهبه کار گرفته 

و معنوی که اجزای اصلی حوزه عاطفی است به شکل صحیحی برخوردار نیست. از منظر  ، از ابعاد مختلف اخالقی، اجتماعی، زیباشناختی، انگیزشیشودیمداده 

 یرونی نتایج آزمونهایی مانند تیمز و پرلز نیز خود گواه وضعیت بسیار نامطلوب نظام آموزشی است.ب
نیز که زیربنای آن بود تدوین شده است  یافلسفه. البته باید خاطر نشان شود که در طول این مدت سندی با عنوان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 2

 اما جای تأسف دارد که این متون به شدت ایدئولوژی زده هستند و توان عملیاتی هدایت نظام آموزشی را ندارند.
3. science 
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نظام آموزشی خود را  .راه نجات نظام آموزشی بازگشت به این دو موضوع است اساسی یعنی فلسفه و علم است

در مسیر عقالنیت نیازموده که خود نیز به آن باور ندارند پیراسته ساخته و تالش کند خود را  یهایدئولوژیاباید از 

 .حرکت کند شیپبهو علم قرار داده و 

 .میپردازیمپس از بررسی مسائل کالن پیش روی نظام آموزشی به مسائل خرد که مورد نظر پژوهش حاضر است 

 .به آن است بخشیکیفیتمسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت آموزش در کالس چندپایه و راهکارهای 

که فقط در کالس درس و محیط رسمی و بر اساس محتوا و مطالب رسمی صورت آموزش بر خالف تدریس 

یکی از مسائل  .دهدیمامری است که در هر زمان در هر مکان و توسط منابع رسمی و غیر رسمی رخ  ردیگیم

پنهانی است که درون نظام آموزش  درسیبرنامهبسیار مهم در بحث آموزش، آموزش غیر رسمی یا به تعبیر دیگر 

علمی داشته  یهاافتهیمنظم و مبتنی بر  یریگجهتهنگامی که نظام آموزشی رویکرد و  .پرورش در جریان است

 یهانظامانسان و  کنندهتیهداکه عقالنیت عنصر مهم  دهدیمباشد این پیام را به شکل ضمنی به مخاطبان خود 

که در نظام آموزشی ایران در جریان است پیامی که به صورت  گونهآنورت ساخته دست اوست، در غیر این ص

 .نوعی ناهماهنگی و عدم وجود عقالنیتی آزموده است گرددیمضمنی از سوی نظام آموزشی به کودکان منتقل 

راکز در این مدارس هر چه از م .کندیماین شرایط در مدارس چندپایه و روستایی به شکل بارزتری خود را عیان 

که بتوان  که تقریباً چیزی وجود ندارد یاگونهبه .شودیم تریبحرانو  ترکنندهنگراناوضاع  میشویمشهری دورتر 

 .حال چه برسد به اینکه بخواهیم درباره ارتقاء کیفیت آن صحبت کنیم .نام مدرسه، آموزش و یادگیری بر آن نهاد

به شکل کلی باید گفت  .از آنجایی که در تعریف کیفیت آمده است که دستیابی کارآمد و اثربخش به اهداف نظام

ان، آموزدانشبرای نظام آموزشی که مورد تأیید تمام ارکان آن از والدین،  یابیدستقابلکه اهداف روشن، هماهنگ، 

هدافی هم وجود داشته باشد امکانات متناسب با آن معلمان و متخصصان باشد وجود ندارد، از سوی دیگر اگر ا

اوضاع در مدارس  .میانکردهدر واقع ما در توزیع امکانات و عادالنه رفتار  .اندنشدهجهت دستیابی در نظر گرفته 

از مسائل و  یانمونهبه شکل کلی  .چندپایه عشایری به قدری اسفبار است که زبان از شرح و بیان آن عاجز است

که ماحصل مصاحبه با معلمان عزیز و شریفی بودند که در این مناطق مشغول  ت در فصل چهارم مرور گردیدمشکال

 .است که ضمیمه این گزارش خواهد شد شدههیتههم از این مناطق  ییهالمیفدر این راستا  .کار بودند

طبق آمارها به  .بیسوادی استیکی از مسائل و مشکالت اساسی که جامعه با آن مواجه است حجم بسیار باالی 

جمعیت ایران توان  هشتمکیدر واقع  .روایات مختلف بیش از نه تا یازده میلیون نفر در این بی سواد هستند

و آموزش  وپرورشآموزشمدرک داری که از نظام  سوادانیبحال بیفزایید به این رقم  .خواندن و نوشتن را ندارند

مختلفی را  یهاگاهیجاکسانی که  .حداقل دانش را در حوزه مطالعاتی خود ندارند، افرادی که شوندیمعالی خارج 

 .اما قادر به انجام وظایف خود به شکل شایسته نیستند انددادهمختلف اداره کشور به خود اختصاص  یهابخشدر 

و معلمان و مدرسان آن خواهند شد و نظام آموزشی  هایورود یاندهیآهمین نظام آموزشی در  یهایخروجدر واقع 
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، به کنندیم ترنیسنگو  ترقیعم یهابحرانرا دچار  ...اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی و  یهانظامو سایر 

وقتی  شوندیمکه در سطوح عالی اگر به شکل منطقی و علمی طراحی  ییهااستیسهمین دلیل است که اکثر 

 .بسیار اندک هستند هابرنامه گونهنیابماند که  رسدینمو به نتیجه  ماندیمسترون  شودیمایی وارد بدنه اجر

وارد  یتریجدبرای جلوگیری از گسترش بیسوادی و محرومیت در میان روستاییان و عشایر باید به شکل بسیار 

 .دینمایمکه با اندکی توجه امکان رشد و پیشرفت را برای بسیاری از کودکان مستعد فراهم  یاحوزه .این حوزه شد

که با معلمان عزیز و شریف این  ییهامصاحبهمسائل و مشکالت که در این حوزه پیش رو قرار دارند با توجه به 

 .است وفصلحلبسیار اندک، قابل  یهانهیهزمناطق صورت گرفت اکثراً با 

 روال است که در فصل پنج طرح ها و پایان نامه های دانشجویی میزان همسویی و مغایرت احتمالی میان معموالً

یافته پژوهش با پژوهش های دیگری مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع کاربردی است 

ه در خارج از کشور آورده شده و به شکل مفصل پژوهش های صورت گرفته در جاهای مختلف چه در داخل و چ

وضعیت موجود آموزش چندپایه و ارائه راهکارهایی برای آن می است از این کار می گذریم و بیشتر بر روی 

کالس های چندپایه وجود دارد، می توان گفت که در درون مسئله راه پردازیم. در باب برخی از مسائلی که در 

سیاست گذاران باید با توجه به اولویت این مناطق بودجه و امکانات را با حل هم وجود دارد، و دست اندرکاران و 

توجه به محرومیت زیادی که این مناطق آن را در طول سالیان تجربه کرده اند، به نسبت بیشتری اختصاص دهند 

ر نظر تا زمینه بیشتری برای عدالت آموزشی فراهم شود، اگر همچون سالهای گذشته فقط بودجه اختصاصی را د

امکانات و منابع رسانده شوند بگیریم، به نظر می رسد که از عدالت دور باشد باید این مناطق به سطح مشخصی از 

در واقع از منابعی که در سطح مناطق برخوردار توزیع می شود باید کاسته شده و به این مناطق تخصیص داده 

  شود. 

در ادامه بر اساس دسته بندی که در انتهای فصل چهارم از وضعیت موجود کالس های چندپایه صورت گرفت، 

 پیش خواهیم رفت. ابتدا به موضوعات زیرساختی می پردازیم. 

 

 وضعیت موجود به لحاظ زیرساختی 

فقدان فضا، ئله یکی از اصلی ترین مسائل زیرساختی در کالس های چندپایه به خصوص چندپایه عشایری مس

است. همانطور که قبالً گفته شد راه حل در دل همین تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ورزشی و دستگاه کپی 

مسئله است، و آن هم اختصاص امکانات و تجهیزات آموزشی به این مدارس است، در باب دستگاه کپی معلمان 

ز بخش هم وجود داشته باشد مسئله حل می شود. محترم عشایر اظهار می داشتند که اگر یک دستگاه در مرک
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عالوه بر آن در مناطق عشایری به لحاظ فضای فیزیکی مدارس تقریباً می توان گفت که هیچ چیزی وجود ندارد. 

 بهتر است برای موضوع سرویس های بهداشتی و آب برای این مناطق چاره ای جدی اندیشیده شود. 

است. در چندپایه هایکالساز معلمان بر روشهای تدریس در  عدم تخصص و تسلط برخیمسئله بعدی 

انتخاب و گزینش معلمان مناطق چندپایه باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد و مشوق های مناسبی برای جذب 

همکاران با تجربه فراهم گردد. عالوه بر آنها ایجاد گروه آموزشی مدارس چندپایه در استان که پیگیر مسائل و 

کیفیت آموزش در این مدارس باشد از راهکارهای مطلوب خواهد بود. ارائه دوره های ضمن خدمت با  مشکالت و

 کیفیت در خصوص نحوه مدیریت و تدریس در کالس های چندپایه این مشکل را تقلیل خواهد داد. 

ساخته توجه مسئله بعدی است که در این پژوهش به آن به عنوان مشکلی زیر بر اساس آمار  هاکالستشکیل 

شده است. بر اساس مطالعات بهتر است که دانش آموزان کالسهای نزدیک به هم در یک کالس حضور داشته 

باشند، اما در اغلب مدارس چندپایه کالس ها بر اساس آمار تشکیل می شود یعنی ممکن است دانش آموزان 

وزگاران چندپایه باید به مدیر آم کالس اول و ششم در یک کالس قرار گیرند، در خصوص چیدمان کالس های

 مدارس چندپایه این موضوع اطالع رسانی شده و از اجرای این گونه چیدمان کالسی پیشگیری گردد. 

مسئله بعدی است. راهبران آموزشی بیشتر  فاصله گرفتن راهبران آموزشی و تربیتی از وظیفه ذاتی خود

تر به مسائل آموزشی و تربیتی می پردازند، در واقع به نظر می تبدیل به واسط بین مدرسه و اداره شده اند، و کم

رسد که بیشتر راهبران به دانش روز در حوزه آموزش و پرورش مسلط نیستند، در این خصوص برگزاری دوره های 

ضمن خدمت و آشناسازی آنها با روش های نوین تدریس و شناسایی اختالالت یادگیری می تواند راهگشا باشد. 

ی دیگر فرایند اعطای تجهیزات و امکانات به این مدارس به گونه ای سازماندی شود که حداقل فرایند اداری از سو

 را نیاز داشته باشد، تا این افراد بتوانند با فراغ بال بیشتر به وظیفه ذاتی خود بپردازند. 

از شهرها دورتر شده و  والدین قوم ترکمن نسبت به سایر اقوام ارتباط کمتری با مدرسه دارند و هر چه

. فرهنگ سازی و تولید برنامه های رادیویی شودیمارتباط با مدرسه کمتر  شودیمسطح سواد والدین کمتر 

و تلویزیونی و نصب پوستر ها و مطالب دیداری در سطح این گونه مناطق زمینه را برای توجه بیشتر این خانواده 

اد. در این خصوص راهکار آموزش به نظر مطلوب می آید، هر چند که به آموزش فرزندانشان را افزایش خواهد، د

در این خصوص نیاز به مطالعه ای مجزا وجود دارد، تا علل عدم توجه این قشر از جامعه به دقت شناسایی شده و 

 راهکار مطلوب معرفی گردد. 

الت بار و بی محتوا . متأسفانه اغلب دوره های ضمن خدمت کسی ضمن خدمت مطلوب نیستهادورهکیفیت 

هستند و از آنجایی که مبتنی بر نیاز واقعی معلمان نبوده و افراد متخصص و صاحب نظر مسئولیت این کالس ها 
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را به عهده نمی گیرند این مشکل پیوسته پا برجا می ماند. نظریه های جدید در حوزه آموزش های ضمن خدمت 

ها باید در زمان و مکان مورد نیاز به معلم ارائه شود. در واقع می موزش بر این مسئله تأکید دارد که این گونه آ

 برای ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری طراحی کرد.  1توان نظام های الکترونیک حامی عملکرد

رای ده، مدارس به قدری پایین است که معلم عشایری اظهار می داشت که نمی توان ب بودجه و سرانه آموزشی

ت بسیار کمی پانزده هزار تومان که چک کشید. در واقع بودجه و سرانه دانش آموزی در اینگونه مدارس که جمعی

اینکه به ده  به صرفدارد را باید بر اساس حداقل مبلغ مورد نیاز برای اداره یک سال مدرسه در نظر گرفت، نه 

ز مراکز شهری ادانش آموز دارد به همان تعداد بودجه در اختیار مدرسه قرار گیرد. از آنجا که این مناطق دور 

 هستند، فرایند هزینه کرد، بودجه نیز باید با سازوکاری متفاوت و آسان تر در نظر گرفته شود. 

برای رفت و  اً معلمان عشایری است، در گذشته گویا، از مسائل جدی معلمان مخصوصمعلمان وآمدرفتمسئله 

زینه می توان فرایند هآمد معلمان عشایر وسیله نقلیه ای تخصیص داده بودند اما اکنون آن را برداشته اند. با اندکی 

 یگیری کرد. پرفت آمد را تسهیل کرده و به همان شکل فرایند نظارت بر حضور معلمان در کالس های درس را نیز 

درون  . احساس تبعیض درچندپایه و تک پایه وجود ندارد هایکالسفاوتی چندانی میان حقوق معلمان ت

اقدام  هر سازمانی زمینه را برای کاهش افت کیفیت فعالیت ها فراهم می سازد. شایسته است در این خصوص

 مقتضی صورت گیرد. 

آموزان تکلیف به دانش تواندینمشب برق ندارند در نتیجه معلم  هاخانوادهدر مناطق عشایری برخی از 

ا برای تأمین ر. آموزش و پرورش می تواند با همکاری افراد خالق و مخترع و اداره برق زمینه مناسب منزل بدهد

 روشنایی ارزان قیمت برای این دانش آموزان و خانواده های آنها فراهم نماید. 

همراه یا  . از آنجایی که مناطق روستایی و عشایری دسترسی چندانی به تلفنهانامهبخشعدم دسترسی به 

ین مناطق در ثابت، و به تبع آن اینترنت ندارند، بهتر است ترتیبی اندیشیده شود که به شکل دیگری معلمان ا

 جریان بخشنامه های مهم قرار گیرند. 

همین  اصلی و اساسی کالس های عشایری شاید . مسئلهچندپایه عشایری هایکالسعدم توجه مسئوالن به 

 موضوع باشد. کم توجهی و بی توجهی مسئوالن باری است مضاعف. 

 در ادامه به بررسی وضعیت آموزش در کالس های چندپایه می پردازیم. 

                                                
1 . EPSS electronic performance support system  



103 

 

 وضعیت موجود به لحاظ آموزش

وهش های مختلف به آن از مسائل و مشکالت جدی کالس های چندپایه است، که در پژکمبود زمان آموزش، 

اشاره شده است. افزایش زمان آموزش و همزمان با آن پرداخت حق الزحمه معلمان می تواند این مسئله را به 

 شکل اساسی و برای همیشه حل کند. 

، شودیم دشوارترکار تدریس بسیار  رودیماز دو یا سه پایه در یک کالس فراتر  هاکالسهرچه تعداد 

. طرح تجمیع مدارس عشایری که توسط آموز داشته باشدممکن فقط یک دانش هاهیپای از عالوه بر آن برخ

استان خراسان رضوی برای عشایر مناطق مراوه تپه صورت گرفته است، شاید بتواند این مسئله را حل کند. اگر 

یافته و حق الزحمه معلم  هم تعداد پایه ها در یک کالس افزایش می یابد، زمان آموزش نیز باید به تبع آن افزایش

 هم متناسب با آن پرداخت شود. 

. آموزش مهارتهای است سازمسئلهاز نظر برخی معلمان مفید و در برخی موارد  هاکالسمختلط بودن 

 مناسب به معلمان کالس های چندپایه در این خصوص می تواند از مسائل و مشکالت احتمالی بکاهد. 

. اگر معلم بتواند فضای مدرسه و پسرها در کنار یکدیگر تأثیرات مختلفی بر یکدیگر دارند دخترهاحضور 

و کالس درس را اخالقی و انسانی نگه داشته و به آن سمت هدایت کند مسلماً حضور دو جنس در کنار هم می 

 . تواند سبب افزایش مهارتهای ارتباطی میان آنها شود، که این امر نیاز به آموزش دارد

. تعداد کم دانش آموزان در هاآموزان به دلیل تعداد کم آنفردی دانش هایتفاوتامکان توجه بیشتر به 

کالس های چندپایه این فرصت را به معلم می دهد که متناسب با رشد و پیشرفت هر دانش آموز برنامه ای ویژه 

 ر می شود. برای او ترتیب داده شود، چیزی که در کالس های شلوغ کمی دشوار ت

. کتاب های درسی برای کالس های تک پایه آموزانعدم تناسب محتوای کتاب با تجارب قبلی برخی دانش

تدوین شده اند و مقتضیات کالس های چندپایه چندان در آنها مد نظر نبوده است. هر چند که کتاب های درسی 

با توجه به الگوهای مختلف طراحی آموزشی از حداقل استانداردهای آموزشی برخوردار نیستند، در این خصوص 

مطالعات مختلفی صورت گرفته است که نشان می دهد اغلب کتابهای درسی اساساً طراحی آموزشی نشده اند و 

به شکل سلیقه ای تهیه و تدوین شده اند و همین خود مسئله و مشکل بزرگی پیش روی امر یاددهی و یادگیری 

در نتیجه پیشنهاد اصلی و اساسی و بنیادین این است که با وزارت و دفتر تألیف این کتاب ها فراهم می نماید، 

هماهنگی هایی صورت گیرید تا این مسئله در کتب درسی مد نظر قرار گیرد. راه حل بعدی این است که معلمان 

مان خبره کالس های چندپایه گرده هم جمع شده و طرح درس مناسبی با توجه به کتاب های موجود و چید
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کالس ها تدوین کنند، که در آن جدول هدف محتوا به شکل معقول و متناسب با کالس های چندپایه تدوین 

 شده باشد. 

ها. آموزان دارای اختالالت یادگیری و عدم توانایی معلمان در شناخت و ارجاع آنمسئله وجود دانش

بعد از آشنایی معلمان با دانش آموزان  برای حل این مسئله مطلوب است که در ماه های اولیه سال تحصیلی

متخصصان کودکان استثنایی به مدارس مراجعه کرده و در شناسایی و ارجاع و درمان کودکان دارای اختالالت 

 یادگیری به معلمان کمک نمایند. 

ه . به دلیل کمبود زمان برخی دروس مانند هنر در اینگونچندپایه هایکالسکم اهمیت شدن برخی دروس در 

مدارس اهمیت خود را از دست می دهند. افزایش زمان آموزش و یادگیری در مدارس می تواند از این مسئله 

پیشگیری نماید. البته باید توجه داشت که برای دانش آموزان کم سن و سال ساعت حضور در مدارس نباید خیلی 

 ود. زیاد باشد اگر هم هست باید نهار مختصری برای آنها در نظر گرفته ش

. راهبران آموزشی می توانند در خصوص کاهش وظایف غیر وظایف شغلی سنگین معلمان مدارس چندپایه

آموزشی معلمان راهگشا باشند. بهتر است در خصوص تدارک امکانات و به حداقل رساندن مشغله های غیر آموزشی 

 معلمان کالس های چند پایه برنامه ای جدی ریخته شود. 

 یری در کالس های چندپایه است. موضوع بعدی یادگ

 

 وضعیت موجود به لحاظ یادگیری

به  .ی دیگری که در کالس حضور دارندهاهیپااز  ترنییپای باالتر و یا هاهیپاآموزان آموختن دانش

کارگیری روشهایی که دانش آموزان به شکل آگاهانه در جریان فعالیت های سایر کالس ها قرار می گیرند می 

تواند این فرصت را به ابزاری قدرتمند تبدیل کند. در غیر این صورت فقط دانش آموزانی که در این زمینه توانمندی 

می برند. استفاده از روشهای تدریس موضوع مشترک،  دارند یا به شکل تصادفی توجه می کنند از این فرصت بهره

 یا تلفیقی می تواند راهگشا باشد. 

در صورتی که تجهیزات و امکانات و زمان اندک بوده و معلم از مهارتهای کاهش کیفیت آموزش و یادگیری. 

شود. همانطور کافی برخوردار نباشد، کالس های چندپایه می تواند سبب ساز کاهش کیفیت آموزش و یادگیری 

که در باال اشاره شد باید در خصوص امکانات و تجهیزات و تربیت معلم و دوره های ضمن خدمت زمینه را برای 

 افزایش کیفیت آموزش و یادگیری در این کالس ها فراهم نمود. 
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فرادی . به شکل نظری می توان انتظار داشت وقتی که مخاطبان و اآموزانی اجتماعی دانشهامهارتتقویت 

که هر دانش آموز با آنها سروکار دارند متنوع است، احتماالً زمینه را برای افزایش مهارت های اجتماعی دانش 

آموزان را فراهم می سازد. مطالعات مختلف نیز این موضوع را نشان می دهد. اما یک مسئله اصلی که شاید مانع 

کودکان در آنها زندگی می کنند که سبب ساز خجالتی این موضوع باشد، فضای فرهنگی و اجتماعی است که این 

بودن و عدم توانایی در برقرار روابط اجتماعی درست در آنها می شود. با این حال این کالس ها می تواند کمی از 

 اثرات این گونه نامالیمات بکاهد. 

زایش خودتنظیمی شدن و در واقع اف خودآموزها برای آموزان و تالش بیشتر آنفعالیت بیشتر دانش

. خود تنظیمی از اهداف بسیار عالی هر نظامی است که طی آن دانش آموزان به این توانمندی دست می هاآن

یابند که با حداقل نظارت و کنترل دیگران خود کارهایش را با توجه به معیار واقعیت و حقیقت و علم و دانش به 

کالس های چندپایه این فرصت را به دانش آموزان می می دهد. شکلی که زمینه ساز رشد و تعالی او گردد انجام 

خود آموز بوده و به شکل مستقل مسائل و مشکالت خود را حل کنند و به این طریق از یکی از مشکالت دهد که 

 بسیار بنیادین جامعه ایرانی یعنی وابستگی خود را برهانند. 

. معلمان پیشنهاد می دهند که کالس های پیش دبستانی هم در کنار کالس های عادی مسئله چندزبانگی

تشکیل شود، به این شیوه دانش آموزان با زبان رسمی آشنا شده و در شروع سال اول تحصیلی خود با مشکل 

معلمان کمتری مواجه می شوند. در این خصوص تهیه کتاب برای این دانش آموزان و اختصاص حق الزحمه برای 

می تواند سبب کاهش این مسئله در مناطق مختلف شود. مسئله بعدی این است که معلمانی که به این مناطق 

 فرستاده می شوند باید بتوانند با زمان بومی آن محل صحبت کنند. 

و همین امر در برخی از موارد  کنندیماز نیروی کار کودکان در امور مختلف استفاده  هاخانوادهبرخی از 

فرهنگی جامعه  . این موضوع تا حدودی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی وشودیمسبب کاهش کیفیت آموزش 

ایران باز می گردد، تا زمانی که وضعیت اقتصادی مردم روستا به سطح مطلوبی نرسیده و فعالیت ها مکانیزه نشده 

ر کودکان در امور مختلف خواهیم بود. در واقع این خود نوعی برده داری اند متأسفانه شاهد استفاده از نیروی کا

نوین است، که باید با فرهنگ سازی و زمینه سازی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مانع از گسترش آن شد. 

  در این راستا آموزش و پرورش نفوذ چندانی ندارد اما می تواند با آموزش والدین از تبعات آنها بکاهد.

در برخی مناطق علی رغم مشکالت مالی و طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین خانواده به دلیل فرهنگ 

. آموز بسیار جدی است، اما در برخی موارد خیرمنطقه رابطه والدین با مدرسه و پیگیری امور دانش
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یل کودکان بررسی شایسته است در این خصوص مطالعه ای صورت گیرد و علت توجه بیشتر برخی مناطق به تحص

 گردیده و از آن به عنوان روشی برای دعوت به مشارکت دیگر مناطق استفاده شود. 

متأسفانه فقر و بیسوادی دو همزاد نامیمون هستند. توجه جدی به آموزش می  آموزانضعف بنیه علمی دانش

 تواند سبب کاهش این مسئله شود. 

 

 محدودیت های پژوهش 

جمع آوری اطالعات یکی از بخش های بسیار مهم پژوهش است که نیاز به همکاری و مشارکت جامعه و ذی نفعان 

از کمترین همکاری پژوهش دارد. متأسفانه معاون محترم آموزش ابتدایی که ذی نفع اصلی این پژوهش بودند، 

عشایری و راهبر آموزشی شیروان آقای  نیز دریغ فرمودند. اما از کارشناس محترم این معاونت جناب آقای عبدی

. عالوه بر این پوشش دادنداین نقیصه را  از آشخانه و محمد تیمورمنش محسن روحانی و همچنین آقای واعظی

همکاران شهر بجنورد نیز در راستای جمع آوری اطالعات حداقل همکاری را با پژوهشگر نمودند. به هر حال از 

استان تقاضا دارم که در این خصوص تدابیری اندیشیده شود که فرایند دشوار  مدیر کل محترم آموزش و پرورش

 پژوهش با این گونه موانع دشوارتر نگردد. 
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