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 چکیده 

 هیچندپا یهاکالس یبرنامة درس یهاو چالش هابیمعلمان از آس ستهیتجارب ز پژوهش حاضر با هدف توصیف هدف:

 . یی انجام شددورة ابتدا

مند و با گیری هدفبا نمونه دارشناسانه،یاز نوع پد ،یفیک کردیبا رو 88-89 یلیمطالعه حاضر در سال تحص روش:

 انجام گرفت. استان آذربایجان شرقی ییدورة ابتدا یهانفر از معلمان کالس 38با  افتهیساختار  مهین قیمصاحبه عم

ر پژوهشگر د مدتیطوالن یریاعضاء و درگ ینیبازب ،یسازهیها با استفاده از چندسوبه داده یاعتباربخش یراهبردها

 براساس هاآنو با کنار هم قراردادن  شده ییشناسا ییباز و جز یکدها اابتد . در این پژوهشمصاحبه انجام شد انیجر

 و شدهییباز شناسا یکدها آًمجدد ،ییروند استقرا نیازااند پسشده جادیتر اکلی و یمحور یها کدهاآن نیروابط ب

عداً که ب یایمحور میمفاه ای جادشدهیا یمحور میمفاه ریدر ز یصورت انتخابشدند به ییشناسا که بعدً  یباز یکدها

  شدند قرار گرفتند. کپارچهیو  جادیا

حقیق ت یهاافتهیانجام شد.  یزیکال یو با استفاده از الگو یصورت دستبهها وتحلیل متن مصاحبهتجزیه ها:یافته

بود ن ه،یچندپا یهاکالس یتخصصمعلمان با سواد  نکردن از استفاده ،های چندپایهی کالسچالش اصل نشان داد که

 یهاکالس بیو محاسن و معا هیچندپا یهاکالس یجانب یهانظام جبران خدمات مناسب معلمان، چالش تیریمد

توان با طراحی الگوی مناسب آموزش در آید که میمی به دستها، این نتیجه باشد. مطابق با یافتهمی هیچندپا

 های چندپایه غالب شد.های کالسجبران خدمات، بر اغلب چالش مناسبکارگیری نظام های چندپایه و بهکالس

 

 

 چندپایه، تجارت معلمان کالس چندپایههای های برنامه درسی، کالسچالش: هادواژهیکل
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 و بیان مسئله مقدمه

 کالس کی در هم با مختلف نیسن در آموزاندانشآن  براساساست که  یسازمان هیچندپا یهاکالس

 و پنج ایسه، چهار  یاما برخ بدهند، درس را هیپا دو است کنمم هیاز معلمان چندپا یبرخ. دارند قرار

ت اس یتیموقع هیکالس چندپا دیگرعبارتبه کنند؛یم سیتدر را هیشش پا دیجد یمل یدرس برنامة در

 SeyedKalanکند )یم سیجلسه تدر کیجداگانه در  ایزمان متعدد هم یهاهیمعلم به پا کیکه در آن 

and Heydari, 2020). کاهش نرخ  نیهمچن شهرها، به انییروستا مهاجرت رشدروبه روند به توجه با

 یهاکالس لیتشک یآموزان براتعداد دانش دنیمناطق و به حد نصاب نرس نیدر ا تیرشد جمع

 Agazadehبود )خواهد  ریناپذاجتناب ندهیآ در هاکالس نیا تعداد شیافزا ادشده،یمستقل در مناطق 

and Fazli, 2010) .ه ب توانیممشکالت  نیا جملة ازدارای مشکالتی هستند که  چندپایه هایکالس

 وةیش از استفاده تجارب، و اطالعات کمبود وقت،)کمبود  معلم به مربوط معضالت: کرد اشاره ریز موارد

 یهاتیو مسئول هیچندپا یهاکالس یدهسازمان معلمان، نبودنیبوم ،یریادگیخطا در  وزمایش آ

آموزان، دانش ازینشیاطالعات پآموز )ضعف دانش و (، مشکالت مربوط به دانشمعلم فراوان

آموزان(، مشکالت مربوط به و دوزبانه بودن دانش آموزاندانش یجنس و یسن بیترک نبودنمناسب

 وطمرب مشکالت ،(یآموزش یکمبود فضا ،یآموزش لیو وسا زاتیمدرسه )کمبود امکانات، تجه یفضا

 ,Shamsi and Eftekhari) یدرس ةبرنام( و مشکالت نیوالد نداشتنی همکارآموزان )دانش یایاول به

 بارةشده درانجام یهاپژوهش کهقرار گرفته است  مدنظرموضوع  نیا ان،یم نیدر ا نیهمچن. (2020

 ظامن مسئوالن که است ییهاچالش و تنگناها مسائل، بر ناظرموارد  شتریب در ه،یچندپا یهاکالس

در نظام  .(Sepahvand, 2017هستند ) مواجه هاآنها با کالس نیا ادارة در کشور یآموزش

 همةآموزش به  یعیدادن حق طب یعنی ،یعدالت آموزش یمنظور برقرارکشور ما، به وپرورشآموزش

 یهای، اما بررسشودیاستفاده م هیچندپا یهادر کالس سیکشور، از تدر میالتعلکودکان واجب

 کهطوریبه(. Ezati, 2020اند )و پراکنده یاجمال ،یو پرورش یمهم آموزش ةمقول نیشده در اانجام

 یهاپژوهش ازجملهانگاشته شده است.  دهی، نادوپرورشآموزشبخش از  نیگفت در کشور ما، ا توانیم

که براساس  کرد اشاره هیچندپا یهاکالس دربارة یامطالعه به توانیم نهیزم نیدر ا صورت گرفته

 لیکتش یمتوال یهاهیاز پا یادغام یهاکالس» کهشده است  نیتدو عنوان نیا با یابخشنامه آن جینتا

ش ورز برنامة نید. همچننبرخوردار شو یشتریب تیاز اولو هاآنو اصالح امور  یریگیو نظارت، پ شده

 (.Khademi, 2017)«شود یصورت مجزا طراحبه هیهر پا یها، براکالس نیا

الس ک کیزمان در هم ،ییدر مقطع ابتدا یلیتحص ةیاست که در آن چند پا یکالس هیکالس چندپا    

 اگرچه دهدینشان م های. بررسدهدیرا آموزش م آموزاندانشمعلم،  کیو تنها  شوندیم لیتشک

 یدر برخ ،برخوردار است یاز قدمت طوالن رانیا ازجملهکشورها  شتریدر ب هیچندپا یهاآموزش کالس

 یهادر کشور کهیدرحال است؛ افتهی کاهش زین یانگاشته شده و در موارد دهیمسئله ناد نیکشورها ا

در  یدیجد دورة بهصورت گرفته که  نهیزم نیدر ا یاقدامات مثبت نیپیلیو ف یاندونز انندم یگرید
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 دهدینشان م یپژوهششواهد  رایز است؛ شده یمنتهکشورها  نیدر ا هیچندپا یهاکالس سیتدر خیتار

 ,Abdiاست ) یآموزش سنت یالگو جیاوقات برتر از نتا یو گاه یمساو هیچندپا وپرورشآموزش جینتا

 یدرس ةبرنام نداشتن مانند ه،یدرس چندپا یهامربوط به کالس یهاتیبا توجه به واقع (.2004

کالت مش ر،یپذانعطاف یجدول زمان نبود ،یمل یدرس یهابرنامه یمحتوا نداشتنتناسب ر،یپذانعطاف

افزون بر  برانیم افتنی ی... تالش براو فراوان یدرس موضوعاتاز  یناش یدرس یهاکالس یتیریمد

 دنبالبه رانیا وپرورشآموزشنظام  گر،ید یسو. از است یالزام هیچندپا یهاعملکرد کالس تیفیک

 مدنظرمتمرکز را ریغ یآموزش یزیربرنامه ،یساختار ثیاز ح نیو همچن یزیراز برنامه ییتمرکززدا

 (.Samadyan, 2017است ) داده قرار

 انیب هیدرس چندپا یهاکالس ةکه دربار ییهاتیو واقع یدرس یزیربرنامه به ینظام آموزش کردیرو    

 یزیر. برنامهکندیآماده م یدرس یزیربرنامه یمناسب برا یسطح نشیگز منظوربهرا  نهیشد، زم

 یدرس یزیرمناسب از نظام برنامه ییالگو از که است یدرس یزیراز برنامه یسطح محور،مدرسه یدرس

. برخورداراست یمناسب یریپذسطح مدرسه از انعطاف در گرید یو از سو شودیم محسوب رمتمرکزیغ

 باشد،ن ازین آن به ندهیست که در آین یموقت و گذرا یامر، هیچندپا یهاکالس قولةدانست که م دیبا

در  ،هاکالس نیدر ا لیبه تحص مشغولآموزان و تعداد دانش هیچندپا یهاکالس آمار به توجه بابلکه 

که در یالدرح است؛ شیافزا حال در هاآن یآموزدانش تیها و هم جمعن کالسیاکشور ما هم تعداد 

است.  نشده نیها تدوکالس نیمؤثر ا ةادار یبرا یو اساس یاصول یاکشور تاکنون برنامه ینظام آموزش

دارند  زین یفراواننقاط قوت  ،مواجهند یها با مشکالت فراوانکالس نیا نکهیتوجه به ا با گرید یسواز 

ه ک کردفراهم  یانهیزم توانیم هیچندپا یهاکالس یدرس ةمطلوب برنام یالگو یکه در صورت طراح

 براساس منشور حقوق بشر .شود لیتبد یتیترببه فرصت ارزشمند  یزیانگچالش تیوضع نیچن

 ود؛شیانسان محسوب م نفکیاز حقوق ال یکی همچنان هیبه آموزش پا یدسترس ،سازمان ملل متحد

 یرورض و یهیبد یامر تیترب و میتعل نظام در کارآمد و نهیآموزش به یسوبه یفیرو حرکت کنیاز ا

 یچگونگ و یانسان یرویمنابع و ن یاهر جامعه ةو توسع شرفتیاز عوامل مهم پ یکی نیهمچن. است

 ریخط یآموزان رسالتدانش تیترب و میتعل. (Momeni and Chaharband, 2012هاست )آن تیترب

 هیپاو چند ی، تخصصهیپاتک یهاکالس یهامدارس در قالب لیکشور با تشک یاست که نظام آموزش

 یبرخ دراست، اما  هیپاتک یها، کالسیدارکالس طیشرا نیترآلدهیاز ا یکی. پردازدیم آنبه انجام 

د سطح چن ایکه دو  یکالس یعنی شود؛یم هیچندپا یهاکالس لیمجاب به تشک ینظام آموزش ط،یشرا

 یلیتحص ةیچند پا ایآموزان دو را که با حضور دانش یمعلم است. کالس کیآن با  ادارة تیو مسئول دارد

 ةسکه البته به مدر نامندیم هیچندپا شود،یو اداره م لیاتاق درس تشک کیمعلم در  کی سیو با تدر

در نقاط  (.Samadyan, 2017است )هم معروف  یو کالس چندسطح پایهچند ةمدرس ،یچندسن

و  یقیکالس مرکب، کالس تلف ،یکالس چندسطح سیتدر ازجمله یمتفاوت یهانام ایمختلف دن

 ،هاکالس یدهبه سازمان هیچندپا یهاآموزش در کالس (.Little, 2008اند )بر آن نهاده مهین سیتدر
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 ,Brownشود )یخاص مربوط م یدرس ةبرنام یهاتیموفق زانیو م آموزاندانش یکالس تیریمد

که  روستهروب ییهاچالش باکه دارد، همواره  ییهابا وجود فرصت هیچندپا یآموزش کردیرو (.2010

 نیو همچن وپرورشآموزش یدر تحقق اهداف واال یپوشش و به حداقل رساندن آن نقش مهم

 یاریها که امروزه ذهن بسچالش نیا نیتراز مهم یکی(. Thaba et al., 2019دارد ) هیچندپا یهاکالس

 (.Wahab, 2018است ) هیچندپا یدرس ةبرنام یسازگار ،از پژوهشگران را به خود مشغول کرده است

 نیزمان مع کیمختلف و در  یهاهیدر پا یآموزش ةچند برنام ایاز دو  دیمعلم با هیچندپا سیدر تدر

در  اما ست،ین یآموزش مسئوالنمطلوب معلمان و  هیچندپا یهاکالس لیدل نیبه هم ؛استفاده کند

با توجه با  Khademi  (2017) دیآیو معقول به نظر م یها ضرورکالس نیخاص، استفاده از ا طیشرا

کمبود تعداد معلمان و  ،آموزاننام دانشکاهش تعداد ثبت ه،یآموزان چندپادانش تیجمعکمبه تراکم 

 Azizi and) ردیبگمدنظر قرار  هیچندپا یهااستفاده از کالس کردیاست رو یضرور یاقتصاد لیدال

HosenPanahi, 2013.) 

است که از  مواجهمتعدد  ییهابه اهداف خود با چالش دنیرسدر  گوناگون لیبه دال ینظام آموزش    

 اشارهدر کشور  هیچندپا یهامدارس و کالس یتوجهتعداد قابل وجود به توانیها مچالش نیا ةجمل

 و یآموزش زاتیتجه و یآموزش مواد نبود کالس، طیمح بودنکوچک ،یلیتحص یهاهی. تنوع پاکرد

(؛ Wahab, 2018) فرماستحکم یآموزش یهاطیمح گونهنیاست که در ا یمشکالت ازجمله یپرورش

 یریادگی ندیمعلم و فرا یعملکرد آموزش ،آموزاندر دانش یلیتحص شرفتیپ رسدیم نظر به نیباوجودا

مربوط به  یهاکالس نیهمچن(. Mc Mahon, 2011) ردیبگ صورتمدارس  ریسا مانندمدارس  نیدر ا

 ةدر نوع ارائ وپرورشآموزش یو ادار یپرورش ،یآموزش یهابرنامه همةاز  ینماد ه،یآموزش چندپا

توجه  دیمانند غنا و سودان مؤ ییکشورها یهاتجربه (.MirShafiei, 2015هاست )حوزه نیخدمات در ا

 نیاز ا نهیبه استفادة یبرا یزیرو برنامه هیچندپا یهاکالس یدرس یهابه برنامه هاآنوافر 

 ،یاندونز هند، ن،یچ خلق یجمهور بنگالدش، ا،یاسترالدر  آمدهدستبه اتی. تجربستهاکالس

آموزش  یزیرکه برنامه دهدیم نشان... و لندیتا ن،یپیلیف پاکستان، نپال، و،یمالد ،یمالز کره، یجمهور

اند نشده هیو ته یطراح هیچندپا یهاکالس یبرا ،یآموزش یهاییو فهرست حداقل توانا ییابتدا

(Wahab, 2018.) 

صورت  یخوببه استهکالس نیاآموزان دانش یضرور ازیمستمر و مداوم که ن یابیارزش    

و کانادا و  کایمانند آمر ییدر کشورها هیچندپا یهاکالس وجود کهیدرحال   Norani (2016)ردیگینم

(. Juyane, 2005) ردیگیصورت م گریاهداف د لیبه عمد، به دل هیچندپا یهاکالس لیتشک

. روستهروب هیچندپا یهاکالس ةبا مسئل افتهیتوسعه ایتوسعه درحال یدر کشورها وپرورشآموزش

 یریگشکل سببامر  نیهم و است یمشکالت اصل ازجملهها کالس نیمختص ا یزیرهبرنام نبود

 ،نظام آموزش در یکافامکانات  نبود(. Jensen and Cornish, 2006است ) شده یادهیمشکالت عد

که  داوریب یرو هیچندپا یهاکالس یسوبه یآموزش نظام که کندیم جابیا ،ییابتدا ةیپا در ژهیوبه
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 از. است همراه آموزاندانش تیو ترب میدر امر تعل یینارسا ازجمله یادهیامر با مشکالت عد نیاالبته 

 نیو معلمان در چن آموزاندانشبر  یطیشرا لیتحم به هیاز کالس چندپا یناش چالش گر،ید یسو

سوق  وپرورشآموزش ةدر حوز یرا به سمت نامطلوب یکه نظام آموزش شودیم منجر ییهاکالس

 (.Okamoto, 2020دهد )یم

 (2021) ازجمله. است همراه یمشکالت با هیچندپا یها، کالسصورت گرفته یهاپژوهش براساس    

Shareefa است به  هیآموزش چندپا ستمیس یکه دارا ویاز مدارس کوچک مالد یکیدر  یدر پژوهش

و در  هیچندپا یهارویکرد تفکیکی در کالس براساسمعلمان از استفاده از آموزش  اتیتجرب یبررس

 قیتحق یهاافتهی ،شده است یبررس هیچندپا یهاش در کالسروازایناستفاده  یهاو چالش ایآن مزا

 اند.داشته یخود آموزش ناکاف، اندکردهشرکت  هیچندپا هایکالسکه در  ینشان داد که معلمان

(Samadyan (2017 شیفزاا ،یتعصبات قوم ان،ییمانند مهاجرت روستا یمسائل که است گرفته جهینت 

نرخ تکرار  شیافزا ،مجرب یانسان یروین نکردننیروستاها، تأم یپراکندگ ت،یسن ازدواج، کاهش جمع

 Agazadeh and Fazli .است دادهکشور گسترش  ییرا در مناطق روستا هیچندپا یهاو... کالس هیپا

د رش بهبود) یفلسف ةاز دو جنب ییدر مناطق روستا هیچندپا یهابر گسترش کالس زین ((2010

 تی)کاهش جمع یمالحظات ادار و( یضداجتماع یآموزان و کاهش رفتارهادانش یو اجتماع یشناخت

 توسعة در جنبه دو نیا. اندکرده توجهو...(  ییایجغراف تیموقع ،یمال یادار یازهاین ،یآموزدانش

 لیشکت یاصل لیدلشده، مطرح مشکالتنقش دارند. افزون بر  ییدر مناطق روستا هیچندپا یهاکالس

 یلیتحص ةیپا کی آموزاندانش تعداد دنینرس نصاببه حد  ییدر مناطق روستا هیچندپا یهاکالس

 ،یفرهنگ ،یاسیس ،ییایجغراف عوامل Kapsa and Makosana ( 2007) نیهمچن Kiyani ( 2003است )

امل ع نیو ا دانندیم ییدر مناطق روستا هیچندپا یهاکالس لیتشک لیرا از دال یو اقتصاد یاجتماع

 ،کشور مناطق از یاریبس در. کنندیم یتلق مدرسه و درس از مناطق نیا کودکان دورماندن لیدلرا 

 .شودیبرگزار م ییابتدا ةدر دور هیچندپا یهاروستاها، کالس یو برخ تیجمعمناطق کم ژهیوبه

 ،RaufZiaye، (2000) Faraji، (2001) Salehi، (2003) Abdi (1990مانند ) ینظر پژوهشگران از    

(2017) Samdyan، (2007) Kapsa and Makosana مانند کمبود وقت،  یها با مشکالتکالس نیا

 معلمان، یسو ازدرس  طرح نشدنمطرح ،یو جنس یسن بیترک بودنمعلمان، نامتناسب کم تجربة

 تند.و... مواجه هس یانسان یروین یثباتیب ،ینامناسب آموزش یو معلمان، فضا آموزاندانشمکرر  بتیغ

(2014) Seban  باید از معلمان با  چندپایه هایکالسدر پژوهش خود به این نتیجه رسید که برای

وسعه در ت توانندینمتجربه استفاده است و معلمانی که دارای تجربه پایینی در امر تدریس هستند 

 داشته باشند. یمؤثرآموزش و افزایش یادگیری دانش آموزان نقش 

 یریگمیدر مراحل گوناگون تصم ریاثرگذار و درگ یروهاین همةمستلزم مشارکت  یدرس یزیربرنامه

 ,AnariNajad and ReyhanPourدارند ) یاژهیو یگاهیجا و تیاهممعلمان  هاآن انیاست که از م

که  یارزشمند یهاتجربه و مدرسه آموزان،دانش یازهاین و مسائل با ییآشنا لیدلبه معلمان (.2015
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تند. هس یدرس ةبرنام تیعنصر در موفق نیترمهم آورند،یبه دست م رندگانیادگیتعامل با  ةیدر سا

 یدرس ةمرتبط با برنام یهایریگمیدر تصم هاآن یهامشارکت یسازنهینقش و زم گاه،یجا در اگر

. افتیخواهد  یریبهبود چشمگ یدرس یهابرنامه یاثربخش رد،یبگو جامع صورت  قیعم یتأمل

 یمتعدد و مختلف یهاتا آنجا که گروه دارد؛ یاگسترده قلمرو یدرس یزیربرنامهدر  یریگمیتصم

 ,Noraniهستند ) یدرس ةمربوط به برنام یهایریگمیتصم در شدنمیو سه یرگذاریتأث دنبالبه

 ببس هیچندپا یهاکالس یساختار مناسب برا نکردننییتعمنسجم و منظم و  یابرنامه نبود (.2016

 .کندیم فیضع را آموزاندانش عملکردو  شودیم معلمان سیتدر یو اثربخش ییکارا کاهش

بهبود آموزش در  یهانهیزم ،مختلف آموزشی یهایتکنولوژو  یهاروشاگرچه توسعه و گسترش 

در مناطق محروم و  ژهیوبه رانیمدارس در ا اما بسیاری از را فراهم کرده است چندپایه هایکالس

ه و مطالع .شوندیمچندپایه اداره  هایکالسمتداول سنتی در  یهاوهیشروستایی با  دورافتادهمناطق 

و  ندهایجهت بهبود فراچندپایه  هایکالس یایمزا نیمسائل و مشکالت و همچن رامونیپژوهش پ

 هایپژوهش ویژهبهانجام شده  قاتیبر تحق یاست. مرور ریناپذاجتناب اتیآن از ضرور یبازطراح

 و نظرات هادگاهیداز آن است که  یحاکپژوهش  نیا یدر داخل کشور و در جامعه آمار شدهانجام

 آنان ضرورت اتیآن و استفاده از تجرب رامونیمعلمان پ یعنیدر مدارس  چندپایه هایکالسمخاطبان 

 کامالً صورتبهمعلمان  ازآنجاکه. شودیممحسوب  یخالء علم کی عنوانبه نهیزم نیداشته و در ا

 معلمان و مدرسان تهتجارب زیس هستند و ریدرگ چندپایه و مسائل مربوط به آن هایکالسبا  یعمل

بر عملکرد آنان در فرایند یاددهی یادگیری در کالس  تأثیرگذارروانشناختی  هایمؤلفه نیترمهماز 

 دتوانمی ییکرونا طیدر شرا چندپایه هایکالسآموزش در تجارب از  نیا روازاین، رودمیدرس به شمار 

ش انجام پژوه طورکلیبه .اشدبچندپایه  یهاکالسه هایچالش کنندهحلو  هایتوانمند کنندهتیتقو

 هیچندپا یهاآموزش در کالس تیاهم بر ،ینظر لحاظ ( از3 است: تیاهم یحاضر از دو جهت دارا

ور را کش ازین تواندیم کهدارد  دیتأک وپرورشآموزشدر نظام  ییاز اشکال آموزش ابتدا یکیعنوان به

 زین یکاربرد نظر ( از2. کندبرآورده  یعموم وپرورشآموزشبه  یابیو دست یسوادیب محودر جهت 

مسئوالن و معلمان کاربرد دارد که ضمن  همةو  یدرسو  یآموزش زانیربرنامه یبراپژوهش  نیا جةینت

ژوهش پ نیبنابرا کند؛یمرا هموار  هابیها و آسرفع چالش نةیزم هیبا مشکالت چندپا شتریب ییآشنا

 یی است.دورة ابتدا ةیچندپا یهاکالس یبرنامة درس یهاو چالش هابیآسحاضر به دنبال بررسی 

 

 پژوهش سؤال

یه چندپا یهاکالس یبرنامة درس یهاو چالش هابیآسمعلمان دوره ابتدایی چه تجاربی در زمینه 

 دارند؟

 

 



 0011 343، بهار اول، شمارة نهمسال        فصلنامه تدریس پژوهی                                                                   

 

 پژوهش شناسیروش

رد رویک اب یشرق جانیآذربااستان معلمان دوره ابتدایی در بین  3189-88 یلیسال تحصعه در لاین مطا

کمتر به تفاسیر پدیدارشناسی . این نوع دش مانجا 3ناسی از نوع علمیپدیدارشتحقیق کیفی و روش 

 . در واقع در این روش، پژوهشگرتأکیدی دارد کنندگانشرکتتر به توصیف تجارب شگر و بیشوهژپ

ه ب کنندمیتوضیح  کنندگانمشارکتو براساس آنچه  گذاردمیتمامی مفروضات ذهنی خود را کنار 

تأکیدی  اسدازیدج یعنی به یکی از مفاهیم هوسرل،عالوه بر این، (. Tonini, 1990پردازد )میتحلیل 

 تا بتوانند نگاهی گذارندمیکنار  تکه ممکن اس دیرا تا ح شانتجارب انکه در آن پژوهشگر شودمی

 یهاکالستدریس در  (.RabaniGolpayegani, 2002آورند )ت به دس موردبررسی پدیدهبه  تنو نسب

 عنوانبه در د وره ابتدایی سابقه تدریس داشته و یا دارد ،هاکالس نیاز ده سال در ا شیبا ب هیچندپا

به حد اشباع ادامه  ان دادهیدو تا رسهدفمند  صورتبه گیرینمونهورود به پژوهش بود.  هایمالک

. برای حصول شداستان آذربایجان شرقی  یینفر از معلمان دوره ابتدا 38و منجر به انتخاب  تیاف

دقیقه به طول  81. زمان هر مصاحبه داستفاده ش افتهیساختاراز مصاحبه نیمه  ازیموردنعات الاط

 یآورجمععه بود، قبل از لحاصل تجربه و مطا همحققین ک یهافرضشیپکردن  ت. با فهرسیدانجام

حفظ  منظوربه. دیری به عمل آمگوهش جلوژبر نتیجه پ هاآنو نیز در جریان کار از تأثیر  هاداده

حذف احتمال ارائه  ایدر جهت کاهش  قیپژوهش، سؤاالت تحق نیدر ا هادادهصحت و استحکام 

 دهیرسپ کنندگانشرکتمختلف از  یهاوهیشبه  تیو ترب میتعل نیمتخصص یاطالعات نادرست از سو

 روش قیتحق نیدر ا هاداده آوریجمعروش  ازآنجاکه. دیمشخص گرد هاپاسخثبات  بیترتنیابهشد. 

 یکاف زانیانجام شود تا به م یریبا دقت و بدون سوگ هامصاحبهشد که  یبود، سع قیمصاحبه عم

وضع مشابه  ایدر همان وضع  یگریکه اگر محقق د یصورتبهشود،  دهیمطالب در مورد سؤاالت پرس

از  نانیاطم یبرا نی. همچنابدیمشابه دست  هایپاسخ ای هاپاسخرا تکرار کند به همان  ندیفرا

 کهناینظر آنان را در مورد  ن،یاز متخصص کیداده پژوهشگر با مراجعه به هر  لیبودن تحل اعتمادقابل

 ایشد. در صورت حذف  ایجو نه ایاست  هاآنتجربه  کنندهمنعکس هایافته ییجامع و نها فیتوص ایآ

 یارتاست. به عب دهیدادها لحاظ گرد یینها متنمسأله در  نیا ن،یتوسط متخصص یاضافه کردن مطلب

 دییو تأ هامصاحبهپژوهش، ثبت  نیدر ا هاداده ییایو پا ییحفظ روا یاصل وهیگفت ش توانیم

بخش  نیدر ا هاداده ریو تفس لیبه تحل یاستدالل کردیرو بود. نیتوسط متخصص یینها یهافیتوص

 کناربا  گشته و ییشناسا یجزئباز و  یکدها بتدامعنا که ا نیبه ا بوده است. یاسقی– ییاستقرا زین

ند روازاینپس  اندشده جادیا تریو کل یمحور کدهای هاآن نیروابط ب براساس هاآن قرار دادنهم 

 یخابانت صورتبهشدند  ییشناسا بعداً که  یباز یو کدها شدهییشناساباز  یکدها مجدداً ، ییاستقرا

 شدند قرار گرفتند. کپارچهیو  جادیا بعداًکه  یایمحور میمفاه ایشده  جادیا یمحور میمفاه ریدر ز
 

                                                           
1. Scientific Phenomenology 
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 کنندگانشرکت کیدموگراف مشخصات :(1)جدول 

 کنندهشرکتشماره  سابقه کار میزان تحصیالت رشته تحصیلی

ربیت و ت}فلسفه تعلیم علوم تربیتی

) 

 3 15 دکترا

 2 24 ارشد درسی ریزیبرنامه

 1 11 کارشناسی آموزش ابتدایی

 4 35 ارشد آموزشی ریزیبرنامه

 5 24 ارشد آموزش ابتدایی

 1 22 دکترا جغرافیا

تاریخ و فلسفه ) یتیتربعلوم 

 (وپرورشآموزش

 1 11 ارشد

 9 31 ارشد (آموزشی ریزیبرنامه) یتیتربعلوم 

 8 11 ارشد درسی ریزیبرنامه

 31 31 دکترا درسی ریزیبرنامه

 33 25 دکترا (مدیریت )منابع انسانی

 32 11 ارشد مدیریت آموزشی

 31 11 دکترا تربیتی شناسیروان

 34 31 ارشد درسی ریزیبرنامه

 35 11 ارشد درسی ریزیبرنامه

 31 31 ارشد آموزشی ریزیبرنامه

 31 23 دکترا مدیریت آموزشی

 39 25 ارشد مدیریت آموزشی

 38 23 ارشد مدیریت آموزشی

 

 ی پژوهشهاافتهی

 31 و یمضمون اصل 4 به شدهکد باز احصا 311کنندگان از شرکت یهاپژوهش متن مصاحبه نیا در

از  ندنکر استفادهاند از: عبارت یاصل یها. مضموناست شده کیتفک ریز صورتبه یمضمون فرع

نظام جبران خدمات مناسب معلمان،  تیریمد نبود ه،یچندپا یهادر کالس یتخصص مان با سوادلمع

 زین یفرع یها. مضمونهیچندپا یهاکالس بیو محاسن و معا هیچندپا یهاکالس یجانب یهاچالش

 سیرتد یهااز روش نکردناستفاده ه،یچندپا یهاکالس یدرس ةمطلوب برنام یالگو نبوداند از: عبارت

 نکردناستفاده ،معلمان یموانع بالندگ ،کالس تیریبا مد آشنانبودن ه،یچندپا یهامناسب در کالس

در  سیتدر یبرا زهیانگ نداشتن ،یشتیمشکالت مع ه،یچندپا یهادر کالس سیمناسب تدر یاز الگو

مشکل دوزبانه ه،یچندپا یهامعلمان در کالس نشدننیتأم سته،یمعلمان شا نبود ه،یچندپا یهاکالس

و  یروان ،یرفتار یهایمشکل زمان آموزش، ناهنجار ه،یچندپا آموزاندانش یتیجمع معضالت بودن،
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 باز یکدگذارزیر  2جدول  در. هیچندپا یهاکالس یامدهایپ ه،یچندپا یآموزش یهاچالش ،یاجتماع

 مطرح شده است. هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیآس مصاحبه،

 
 هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیآس یاصلو  یفرع یهامضمون: (2)جدول 

 یاصل معنایی هایخوشه
معنایی  هایخوشه

 فرعی
 باز هایکد

 یاصل چالش
 ةمطلوب برنام یالگو نبود

 هیچندپا یهاکالس یدرس
 سیدر تدر یزیرمناسب برنامه یالگو نبود

 یپداگوژ از نکردن استفاده

 یهادر کالس یتخصص

 هیچندپا

 یهااز روش نکردناستفاده

مناسب در  سیتدر

 هیچندپا یهاکالس

 هیزمان در چندپاهم سیتدر

 سیروش تدر نیترمناسب انتخاب

 تیریبا مد آشنانبودن

 کالس
 مشکالت کنترل کالس

 معلمان یبالندگ موانع

 غلط یابیارزش

 معلمان یبرا یآموزش یهابسته نکردن دیتول

 یآموزش یمشکالت منطقه در طراح به یتوجهیب

نظام جبران  تیریمد نبود

 خدمات مناسب معلمان

 هیچندپا یهامعلمان کالس یوجود مشکالت مال یشتیمع مشکالت

 سیدر تدر زهیانگ نداشتن

 هیچندپا یهاکالس

 یهادر کالس سیمعلمان به تدر نداشتنرغبت

 هیچندپا

 ستهیمعلمان شا نبود
 تجربهیمعلمان ب وجود

 معلمان یناکاف آموزش

معلمان در  نشدننیتأم

 هیچندپا یهاکالس
 یانسان یرویمشکل ن

 یبجان یهاچالش

 هیچندپا یهاکالس

 بودنمشکل دوزبانه بودندوزبانه مشکل

دانش یتیجمع مشکالت

 هیچندپا آموزان
 هیپا تعددو  شاگردان ادیتعداد ز

 هیچندپا یهاکالسکمبود وقت در  آموزش زمان مشکل

 ،یرفتار یهایناهنجار

 یو اجتماع یروان

 موقت لیتحص ترک

 آموزاندانش یرفتار مشکالت

 لیدلدختران به لیبه تحص نیوالد نکردنموافقت

 هاکالس بودنمختلط

 آموزاندانش ییسطح توانا بودنمتفاوت

 یجنس و یسن بیترک بودننامناسب
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 نیآموزان، معلمان و والدتعامالت دانش به یتوجهیب

 هیچندپا یهاکالس در

 هیچندپا یهابه کالس یمنف نگرش

 مهاجرت مشکالت

 ایاول یسوادیب

 مرتبط مشکالت و بلوغ مسائل

 مناسب یاجتماع یهامهارت نداشتن

 یخانوادگ مشکالت و یگرفتار

 آموزاندانش نیوالد نکردنیهمکار

 آموزاندانش انیمتنش  وجود

 یهاکالس بیو معا محاسن

 هیچندپا

 یآموزش یهاچالش

 هیچندپا

 یآموزش سرانة کمبود

 وپرورشآموزشاطالعات در  یهایفناور نبود

 یآموزشکمک لیوسا کمبود

 یآموزش یهادوره یهاکالس برگزارنکردن

 هیپاچند یهاکتاب در کالس ادیز حجم

 آموزاندانشدانش و اطالعات  ضعف

 کالس در نیتمر فرصت نداشتن

 آموزش یفضا بودنکوچک

 دروس ادیز تعداد

 به دروس هنر یتوجهیب

 یاضیر درس بر شتریب تمرکز

 هیچندپا یهاکالس یفضا نامناسب دمانیچ

 یهاکالس یامدهایپ

 هیچندپا

 آموزاندانش یسازتیبه شخص توجه

 جامعه یهابه ارزش توجه

 آموز و معلمدانش انیممتقابل  احترام

 آموزاندانشمشارکت در  جادیا

 آموزاندانش انیم یروابط عاطف یبرقرار

 یآموزش یمحتوا کاهش

 

ی است. این چالش اصلیکی از مضامین اصلی پژوهش حاضر : یچالش اصل: 1خوشه معنایی اصلی 

 8 ندهکنمشارکتاست.  هیچندپا یهاکالس یمطلوب برنامة درس ینبود الگوخوشه معنایی، بیانگر 

با چه  دانندنمیی مناسبی برای تدریس وجود ندارد و معلم الگو چندپایه هایکالسدر »گفت: 

 4 ندهکنمشارکت«. است چندپایه هایکالسمشکل  تریناساسیرویکردی به تدریس بپردازد و این 

با چه روشی باید تدریس کنند و هر معلمی راهکار  دانندنمیچندپایه  هایکالسمعلمان »گفت: 

 «.برای تدریس دارد ایخودساخته
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یکی از مضامین : هیچندپا یهادر کالس یتخصص ینکردن از پداگوژ استفاده: 2خوشه معنایی اصلی 

ر د یتخصص ینکردن از پداگوژ استفاده هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیآس اصلی مربوط به

سه خوشه معنایی فرعی است که عبارتند  رندهیدربرگاست. این خوشه معنایی،  هیچندپا یهاکالس

 تیریبا مد نبودن آشنا-2، هیچندپا یهامناسب در کالس سیتدر یهانکردن از روش استفاده-3از: 

 هایکالسیکی از مشکالت اصلی در »گفت:  2 کنندهمشارکت. معلمان یبالندگ موانع-1، کالس

تعداد »مطرح کرد:  5 کنندهمشارکت«. ی استدرس یزیربه برنامه معلم نداشتن تسلط چندپایه

در  تجربهکمزیاد است و تفاوت سنی باهم دارند و استفاده از معلمان  چندپایه هایکالسدر شاگردان 

تجهیزات و امکانات »گفت:  8 کنندهمشارکت.« کندیمبا مشکل مواجه ، مدیریت کالس را هاکالساین 

 «.شودمیکافی و برنامه درسی متناسب با منطقه برای معلمان تهیه ن

یکی از مضامین اصلی : نظام جبران خدمات مناسب معلمان تیرینبود مد: 3 یاصل ییخوشه معنا  

نظام جبران خدمات مناسب معلمان  تیرینبود مد هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیآس مربوط به

چهار خوشه معنایی فرعی است که  رندهیدربرگاست. این خوشه معنایی،  هیچندپا یهادر کالس

معلمان  نبود-1 هیچندپا یهاکالس سیدر تدر زهیانگ نداشتن-2ی شتیمشکالت مع-3عبارتند از: 

معلمان »مطرح کرد:  31 کنندهمشارکت .هیچندپا یهامعلمان در کالس نشدننیتأم-4 ستهیشا

حتی کفاف  هاآنو حقوق دریافتی  کنندمیاغلب در مناطق روستایی تدریس  چندپایه هایکالس

در  سیتدر معلمان هیچ رغبتی برای»گفت:  4 کنندهمشارکت«. دهدینمزندگی در روستا را هم 

سخت است اما هیچ امتیازی از بابت سخت بودن کارشان  هاآنزیرا کار ؛ ندارند هیچندپا یهاکالس

 چندپایه هایکالسدر »مطرح کرد:  5 کنندهمشارکت «.و انگیزه کافی برای کار زیاد ندارند رندیگینم

ن و معلما کنندمی. معلمان با تجربه در شهرهای بزرگ تدریس شودمیاستفاده  تجربهکممعلمان  از

ما همیشه در »گفت:  1 کنندهمشارکت «شوندمیچندپایه فرستاده  هایکالسصفر کیلومتر به 

 .«با کمبود معلم مواجه هستیم چندپایه هایکالس

 : یکی از مضامین اصلی مربوط بههیچندپا یهاکالس یجانب یهاچالش: 4خوشه معنایی اصلی 

 رندهیدربرگ. این خوشه معنایی، استجانبی  هایچالش هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیآس

 یهایناهنجارو  زمان آموزش مشکل، هیآموزان چندپادانش یتیمشکالت جمع، بودن زبانه مشکل دو

مختلط هستند و برخی  چندپایه هایکالس»گفت:  1 کنندهمشارکتاست.  یو اجتماع یروان ،یرفتار

«. که در آن پسر وجود دارد شوندمیی هایکالسوالدین به همین دلیل مانع از ورود دختران خود به 

قرار دارند  دورافتادهچندپایه که اغلب در روستاهای  هایکالسدانش آموزان »گفت  5 کنندهمشارکت

ارتباطی دارای مشکالتی هستند و این امر موجب تنش بین دانش آموزان  هایمهارتاز لحاظ 

پایه از نظر سواد در سطح پایینی  هایکالسوالدین دانش آموزان »گفت:  1 کنندهمشارکت«. شودمی

 «.شودمیدر امور تحصیلی فرزندشان  هاآنهستند و این امر وجوب مشارکت کم 
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: یکی از مضامین اصلی پژوهش حاضر هیچندپا یهاکالس بیمحاسن و معا: 5خوشه معنایی اصلی 

دو خوشه معنایی فرعی  دربرگیرندهاست. این خوشه معنایی،  هیچندپا یهاکالس بیمحاسن و معا

 .هیچندپا یهاکالس یامدهایپ-2 هیچندپا یآموزش یهاچالش-3است که عبارتند از: 

اطالعات در  یهایفناور نبودی، کمبود سرانة آموزششامل  چندپایهآموزشی  هایچالش    

 ادیز حجمی، آموزش یهادوره یهاکالس برگزارنکردنی، آموزشکمک لیوسا کمبود، وپرورشآموزش

 ،در کالس نیفرصت تمر نداشتن، آموزاندانش و اطالعات دانش ضعف، هیچندپا یهاکتاب در کالس

ی اضیبر درس ر شتریب تمرکز، به دروس هنر یتوجهیب، دروس ادیز تعداد، آموزش یفضا بودنکوچک

از یک  چندپایهوقتی »گفت:  4 کنندهمشارکتاست.  هیچندپا یهاکالس ینامناسب فضا دمانیچو 

زمان  کهدرحالیو  شودمیچند برابر  هاپایهبه تعداد  هاکتابدوره در کالس درس حضور دارند، حجم 

«. است چندپایه هایکالسدر آموزش در  هاچالش ترینمهمآموزشی ثابت است و این امر از 

 و معلمان شوندمیتلقی  تیاهمکمچندپایه دروسی مانند هنر  هایکالسدر »گفت:  2 کنندهمشارکت

 «.شودمیو اکثر وقت کالس به دروسی مانند ریاضی صرف  کنندمیوقتی بر آن صرف ن

 یهابه ارزش توجه، آموزاندانش یسازتیتوجه به شخصشامل  هیچندپا یهاکالس یامدهایپ    

 یروابط عاطف یبرقرار، آموزانمشارکت در دانش جادیا، آموز و معلمدانش انیمتقابل م احترام، جامعه

روابط عاطفی در »گفت:  8 کنندهمشارکتی است. آموزش یمحتوا کاهشو  آموزاندانش انیم

. «باالست و دانش آموزان حس مشارکت قوی پیدا کرده و مشارکت باالیی دارند چندپایه هایکالس

الس آموزان کالس باالتر موجب یادگیری آن توسط آموزش یک مطلب به ک»گفت:  33 کنندهمشارکت

 «.شودمیهم  ترپاییندانش آموزان پایه 
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 هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیآس یاصلو  یفرع یهامضمون: (1)نمودار 

 

 گیرینتیجهو  بحث

 یابیدست بستر کردنفراهم با تا اندنظر گرفتهمد یآموزش نظامدر  یحلعنوان راهبه 3یاهیآموزش چندپا

 یریادگی یبرا ی، فرصتهیچندپا سیشود. در تدر سریمهمه  یبه آموزش برا دنیرس ه،یبه آموزش پا

 :Brown, 2010) شودیم فراهمکالس  کیمتفاوت در  یهاییمختلف با توانا نیسن انیمو تعامل 

کودکان الزم همة یبرا ،یریادگیبرابر  یهافرصت جادیعنوان راهکار ابه هیچندپا یهاکالس(. 193

 (.Fazli, 2010: 37است )برخوردار  یاریبس تیاز اهم یریو عشا ییدر مناطق روستا ژهیوبه م،یالتعل

 یهاکالس ازجملهمتفاوت شناخته شده است.  یدر کشورها یمختلف یهابا نام هیچندپا یهاکالس

 ,Madadi Emamzadeh) 9یو چندسطح 1یا، چندبرنامه1، مختلط5، مجزا4هی، دوپا1یبی، ترک2مرکب

2004: 105.) 

                                                           
1. Multigrade Teaching 

2. Composite 

3. Combination Classes 

4. Double Classes 

5. Spilt Classes 

6. Mixed Classes 

7. Muli-Programme Classes 

8. Multi-Level 
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و وجود  تجربهیوجود معلمان ب ه،یچندپا یهاکمبود وقت در کالس شده،کد باز احصا 332 انیم از

 یالگو نبوداول قرار دارند.  رتبة در یفراوان دهبا  بیترتبه ه،یچندپا یهامعلمان کالس یمشکالت مال

 رتبةدر  یفراوان 8با  یآموزش زاتیو کمبود امکانات و تجه هیچندپا یهاکالس یدرس ةمناسب برنام

 یراوانف شش با هیچندپا یهامعلمان کالس یستگیشا به یتوجهیب و سیتدر یو تحول در الگوها دوم

 ادیتعداد ز ،مشکالت کنترل کالس س،یتدر در یبیترک یالگو از استفادهدارند.  قرار سومرتبة  در

 بودننامناسب آموزان،دانش ییتوانا سطح بودنمتفاوت ه،یزمان در چندپاهم سیتدر ،شاگردان کالس

 یفراوان پنجبا  آموزاندانش انیم یروابط عاطف یو برقرار یآموزش ةکمبود سران ،یجنس و یسن بیترک

 نداشتنرغبت س،یتدر یاز راهبردها نداشتنیآگاه معلمان، یناکاف آموزش. دارند قرارچهارم  رتبة در

 ادیحجم ز ،وپرورشآموزشاطالعات در  یهایفناور نبود ه،یچندپا یهادر کالس سیمعلمان به تدر

 ،یاضیر درس بر شتریتمرکز ب آموزان،دانش اطالعات و دانش ضعف ه،یچندپا یهاکتاب در کالس

 بةمرت در چهار یمعلمان با فراوان یبرا یآموزش ییهابسته نکردندیتول آموزان،مشارکت در دانش جادیا

دانش یمشکالت رفتار ،موقت لیترک تحص س،یروش تدر نیتر. انتخاب مناسبدارند قرارپنجم 

 یسوادیب ،مشکالت مهاجرت بودن، مختلط لیدلدختران به لیتحص اب نیوالد نکردنموافقت آموزان،

ود کمب ،مناسب یاجتماع یهامهارت نداشتن آن، به مربوطبلوغ و مشکالت  به مربوط معضالت ا،یاول

و  هنر سبه در یتوجهیب ،دروس ادیتعداد ز ،در کالس نینداشتن فرصت تمر ،یآموزشکمک لیوسا

انهمشکل دوزب نکهیا تیدرنها. رندیگیم یجا ششممرتبة  در یفراوان سهبا  ،یآموزش یکاهش محتوا

 ،یو مشکالت خانوادگ یگرفتار ،موقت لیترک تحص ،یدرس یزیربه برنامه نداشتنتسلط بودن،

 ،یآموزش یفضا بودنکوچک آموزان،دانش انیموجود تنش  آموزان،دانش نیوالد نداشتنیهمکار

مشکالت منطقه در  و تیمحدود به یتوجهیب غلط، یابیارزش آموزان،دانش یسازتیتوجه به شخص

 .دارند قرارهفتم  رتبة در یفراوان دوبا  یآموزش یطراح
 تجربه،یوجود معلمان ب به یفراوان نیشتریپژوهش ب یهاافتهیاز مجموع  گفت توانیم یطورکلبه    

 یالگو نبودو  هیچندپا یهامعلمان کالس یوجود مشکالت مال ه،یچندپا یهاکمبود وقت در کالس

 یاصل)مضمون  یاصل چالشعنوان به که است مربوط هیچندپا یهادر کالس یدرس ةمناسب برنام

 مناسب یالگو دیبا هیچندپا یهاکالس یهاو چالش هابیرفع آس یبرا نیبنابرا اند؛شده( مطرح اول

 نیشود و ا نیتدو انیو متصد وپرورشآموزشنظام  گذاراناستیس یسوها از کالس نیا یدرس برنامة

از  یمشکالت ناش توانیامر م نیصورت تحقق ا در. ردیبگ قرار مدنظر هیچندپا یهاکالس درمقوله 

 رورشوپآموزش رمجموعةیز ییابتدا ةدور هیچندپا یهاکالس نکهیبه ا توجه. با کرد رفعرا  یچالش اصل

 یهابیاز آس تواندیها مکالس نیا( در دوم یاصل)مضمون  یتخصص یپداگوژ از نکردناستفاده ،است

 سیتدر یاز راهبردها نکردناستفادهکالس و  تیریبا مد نداشتنییآشنا ،معلمان یموانع بالندگ

که یکی  اندکردهدر کتاب خود بیان  Mileng and Lipu ( 2002) (.Samadyan, 2017کند ) یریجلوگ

 ایهکالسبرای آموزش است. معلمان  ریزیبرنامه، چندپایه هایکالسمعلمان  یهاینگران ترینمهماز 
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ه تنظیم نمایند و ب مختلف کالس یهاگروه یمختلف برا جیبرنامه با اهداف و نتا کی باید چندپایه

 مختلف بیاندیشند. هایکالسعناصر مشترک در برنامه درسی در 

 یهاکالس آموزاندانش هب وپرورشآموزش انیمسئوالن و متصد یتوجهیب دهندةنشان شواهد

 یها)کالس ییآموزش ابتدا یفعل یالگو احاطة لیدلبه یتوجهیب نیا رسدینظر م بهکه  است هیچندپا

زمام  ،آزاد شود ینظام فعل یدوبندهایقاز  هیآموزش چندپا باشد قرار اگر کهیدرصورت. است( هیپاتک

 یهاموجود کالس یهاو مشکالت و چالش ردیمعتبر در دست بگ یروش آموزش کیعنوان امور را به

 ةدر دور هیچندپا یهاکالس یدرس برنامة مطلوب یالگو یطراح ازمندین کند،را برطرف  هیچندپا

نظام جبران خدمات مناسب معلمان )مضمون سوم( در  تیریمد نبود ان،یم نیا دراست.  ییابتدا

 تواندیم -است یمنابع انسان تیریمد ستمیرسیکه ز -جبران خدمات تیریمد ستمیس یصورت طراح

مان معل نبود ه،یچندپا یهاکالس سیدر تدر زهیانگ نداشتن ،معلمان یشتیمع یهارفع چالش یبرا

 ،یبایکارمند ندیفرا امر، نیا نیهمچنباشد.  مؤثر هیچندپا یهامعلمان در کالس نشدننیو تأم ستهیشا

 .کندیمفراهم  را هاداوطلب انید از ماافر نیترستهیشا حیصح انتصاب و انتخاب نش،یگز

 تیفیمتناسب با ک یایاست که حقوق و مزا سریم یمربوط به کارکنان زمان اهدافبه  دنیرس    

 هامتیشاخص ق به توجه با هاآن دیخر قدرتشود تا  پرداخت هاآن بهمشاغل  یهاتیمسئول و فیوظا

 دستمزدمانند عرضه و تقاضا،  یاعمده ینظر یمبان ،به نظام مناسب دنیرس منظوربه. شودحفظ 

، دستمزد یینها یوراساس وجه مزد، دستمزد براساس بهرهردستمزد ب شت،یبراساس حداقل مع

است.  رحمط یزندگ نةیو هز ییقدرت پرداخت، کارا ،یگذارهیمذاکره، سرما ،یبراساس درآمد مل

 ایروش پرداخت حقوق و مزا یفوق به طراح یهاهیطراحان جبران خدمات با مبنا قرار دادن نظر

 یجانب چالش (.Momeni, 2012) رندیگیم قرار مدنظر یقیتشوریغ ای یقیتشو یهابراساس طرح

شده مطرح یهابیدر صورت توجه به رفع آس دهدی)مضمون چهارم( نشان م هیچندپا یهاکالس

 یهایمشکل زمان آموزش و ناهنجار ه،یچندپا یتیمشکالت جمع ،مشکل دوزبانه بودن توانیم

و  یآموزش یامر محتوا نیا یبرا توانیم لیدل نیهم به کرد؛را برطرف  یو اجتماع یروان ،یرفتار

 برطرفزمان آموزش را  کمبودمشکالت مرتبط با  اد،یکرد تا ضمن کاهش حجم ز تألیف ژهیکتب و

منظور رفع مشکالت به وپرورشآموزش یدر ساختار سازمان یمعاونت آموزش جادیا نی. همچنکرد

 است. رگذاریو... تأث یاجتماع ،یروان ،یرفتار ،یآموزش یهانهیزم همةدر  هیچندپا یهاکالس

چندپایه با توجه به ادبیات موجود در زمینه  هایکالسدر تحلیل اظهارات و تجارت معلمان     

کلی بوده و  هایچالشچندپایه،  هایکالس هایچالشگفت که برخی از  توانمیچندپایه  هایکالس

در  هایالشچوابستگی کمتری به شرایط مکانی و زمانی داشته و قابلیت تعمیم بیشتری دارند و این 

مربوط به شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی  هاچالشاما برخی از ؛ اندشدهنیز احصا  هاپژوهشسایر 

چندپایه ناشی  هایکالس هایچالشمنطقه دارد. در واقع برخی از  وپرورشآموزشروستا و مدیریت 

مدیریتی  هایحمایتو  از ضعف مدیریت و یا شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه است و با تدابیر
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کالن و ساختار متمرکز نظام آموزشی  هایبرنامهنیز ناشی از  هاچالش. برخی دیگر از باشدمی رفعقابل

از حیطه اختیارات و توان مدیریتی در سطح منطقه و استان خارج است و  هاآناست که ورود به 

کرد. نغییر ساختار آموزش عمومی موجب به تغییر ساختار نظام آموزشی اشاره  توانمی هاآن ازجمله

 یهاتیمحدودچندپایه به شش پایه ارتقا یابد که این افزایش پایه  هایکالسشده تا بسیاری از 

ی این پژوهش و مطالعه پیشینه در هایافتهمضاعفی را به نظام مدارس چندپایه تحمیل کرده است. 

 تواندیمچندپایه نه یک محدودیت بلکه یک فرصت است که  هایکالسکه  دهدیمسایر کشورها نشان 

 قرار گیرد. با توجه به اینکه مورداستفادهو  شدهیزیربرنامههدفمند  صورتبه تیجمعکمبرای مناطق 

به اینکه شرایط اجتماعی و  رو نظ شودمیجندپایه در مناطق روستایی و عشایری برقرار  هایکالس

آموزشی مبتنی بر سوادآموزی تابعی و متناسب با  هایبرنامهه محتواها و اقتصادی این مناطق چنانچ

 هایکالسچندپایه اثربخشی بیشتری نسبت به  هایکالسشرایط این مناطق تدوین و اجرا گردد، 

 اجتماعی و ارتباطی خواهد داشت. هایمهارتدر توسعه  خصوصاً هیپاتک

 (Manjula, 2006)  کندمیچندپایه بیان  هایکالس هایآسیبخود چهار راهکار برای رفع  تألیفدر 

)آموزش معلمان و تهیه  معلمان سازیظرفیتفراگیران ب(  یمطالب خودآموز برا هی( تهکه شامل: الف

و مشارکت  ایدوره برگزاری جلساتمداخالت ) یداریپای( ج( و آموزش گروه آموزشیکمک لیوسا

 (.شودمیبرگزار  یبرنامه درس دهندگانتوسعهمعلمان و  ،انیکه توسط مرب یقاتیدر تحق

به انجام پژوهش در مناطق  توانمیآن  ازجملهبود که  هامحدودیتپژوهش حاضر دارای برخی     

 .ازدسیمترک زبان اشاره کرده که قابلیت تعمیم نتایج به سایر مناطق کشور با محدودیت مواجه 
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