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Abstract 

Education is one of the main and decisive pillars and determining factor of social 

development In particular, primary education as basic education has a practical 

and extremely important role.It is necessary for the government to provide suitable 

educational opportunities for the development of themselves and students. Multi-

grade classes are very important as a solution to create equal learning 

opportunities for all children who need to be educated. If education in multi-grade 

classes is provided in a scientific and principled way, the strategies of education 

in these classes can be used to improve the quality of education in other schools, 

A multi-grade classroom is a special educational situation in which students from 

at least two grades up to a maximum of six grades are present, led by one teacher 

(Mahdipour, 2018). Multigrade classes in rural areas of developing countries are 

mainly open for children to access primary education, but in developed countries 

they are not a necessity but an educational choice. Since our country is one of the 

countries where the dispersion of its villages has caused the population of students 

to decrease, therefore, in order to provide education services to them, classrooms 

are held in multi-levels. The planning and application of teaching, the process of 

assessment and class management in multi-grade classes are more complicated 

and difficult (Aksoy, 2017). The workload of a multi-grade teacher and teaching 

time is much more than that of a single-grade class, and the space and facilities 

available to the students of these schools are much more limited than normal 

classes. Therefore, in the classification of the problems of multi-grade classes, the 

problem of lack of time is at the top of the problems. Considering the most 

fundamental goal of any educational system, which is academic progress; 

Achieving these goals of academic progress and self-management in multi-grade 

classes can actually be the biggest concern of policy makers and education 

executives. It believes that multi-grade teaching requires additional learning 
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materials because learners often need to work independently.(Sepahvand, 2018) 

In his research, he came to the conclusion that in multi-grade classes, teachers use 

more learning strategies that are appropriate to the individual differences and age 

of the students and diversity in learning styles. All the teachers were of the same 

opinion that using a teacher's assistant in teaching both speeds up teaching and 

increases the self-confidence of the assistant's students.considering the number of 

challenges that have arisen and the necessity of the lack of deep and detailed 

findings in this field, as well as the existence of many classroom management 

problems in multi-grade classes, the results of this research can be used by 

teachers and other education officials,  and help education in order to organize 

multi-grade classes better and more scientifically, especially in terms of time and 

efficient classroom management; In line with the professional development of 

multi-grade teachers and increasing the effectiveness of teaching in these classes, 

using the lived experiences of teachers will be one of the most important sources 

of providing practical information for use in managing multi-grade classes. 

Therefore the aim of this study is to describe the life experience of teachers of 

teaching multi-grade primary classes in rural areas. The need to conduct this 

research and other researches in this field seems absolutely necessary considering 

the growing speed of multi-grade classes, and the short-term benefits of the results 

of this research are the use of inexperienced and new teachers of multi-grade 

classes. The basis for raising the quality of teaching and learning and one of the 

long-term benefits is that the results of this research can be used by the planners 

of the education organization. In this study, the research method is qualitative and 

phenomenological. The goal of phenomenological research is to clearly describe 

and identify phenomena. The participants of this research included formal primary 

school teachers of Mako city who had teaching experience in multi-grade classes. 

among them the participants of the research are 15 people with a criterion-based 

purposeful sampling method. The research tool is a semi-structured interview so 

that the participant can describe his or her perspective on the subject, as he or she 

has experienced it, using his or her own language and words. At the beginning of 

each interview or before, the participants were introduced to the purpose of the 

research. The interviews were between 20 and 40 minutes and only one interview 

session was conducted from each participant.  In the current research, using semi-

structured interviews, the collected data was accurately and objectively recorded 

and was approved by the steering committee (expert professors, experts and multi-

grade teachers) and parallel interviews were conducted and all the recorded 

interviews were carefully examined and compared. and all the steps of validating 

the research data, including designing the basic interview questions, conducting 

preliminary interviews and parallel interviews, and determining the level of 

theoretical saturation of the interviews, were strictly under the control of the 

steering committee, and finally the validity of the data was approved by the 

steering committee. In order to obtain the credibility of the interview questions, 

the opinions of expert professors, experts and teachers who have served for years 
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in schools and multi-level classes in the rural areas of Mako city were used. And 

to ensure the reliability of the research data, the method of repeated study, data 

comparison, summarization and classification of information was used without 

making any changes in the data. became The data was collected using semi-

structured qualitative interview and analyzed by Claizey's seven-step method. In 

order to validate the data, the opinions of expert professors, experts and teachers 

who have served for years in schools and multi-grade classes in rural areas of 

Mako city were used. In-depth analysis of teachers’ experiences resulted in 

identification and categorization of 6 main topics: Teacher qualifications, 

Functions of lack of planning and supply of human resources, Educational 

program issues, Comfort and facilities, Support and value multi-grade classes, and 

advantages of multi-grade classes; and 11 sub-themes: teaching methods, class 

control, problems of students in multi-grade classes, problems of teachers in 

multi-grade classes, problems of students’ families in multi-grade classes, 

Curriculum content and implementation, Teachers' salaries and school fees, 

reducing problems of multi-grade classes, improving and increasing productivity 

of multi-grade classes, Positive aspects related to teachers and positive aspects 

related to students resulted.  

Keywords: Lived Experience of Teachers, Multi-Grade Classes, Primary 

Education 
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 چکیده

های چند پایه دوره ابتدایی در مناطق هدف پژوهش حاضر، توصیف تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالس

ز نوع پدیدارشناسی بوده و میدان پژوهش شامل کلیه معلمان روش پژوهش کیفی و ا در این مطالعهروستایی است. 

عداد پژوهش به ت کنندگانمشارکت هاآنچند پایه دوره ابتدایی مناطق روستایی شهرستان ماکو بوده که از بین 

ها با استفاده از مصاحبه کیفی نیمه ، انتخاب شدند. دادهگیری هدفمند مالک محورنفر با روش نمونه 31

قرار گرفت. جهت اعتباریابی  وتحلیلتجزیهای کالیزی، مورد یافته گردآوری شد و به روش هفت مرحلهساختار

های چندپایه مناطق در مدارس و کالس هامهروموماز نظرات اساتید متخصص، کارشناسان و معلمانی که ها، داده

بندی ارب معلمان، به شناسایی و دستهتحلیل عمیق تج استفاده گردید. ،اندروستایی شهرستان ماکو خدمت نموده

زشی، آمو برنامه منابع انسانی، مسائل تأمینو  ریزیبرنامهمعلمی، کارکردهای عدم  هایصالحیتمضمون اصلی:  6

زیر مضمون:  33پایه و  چند هایکالس چند پایه  و مزایای هایکالسرفاه و امکانات، پشتیبانی و ارزش نهادن به 

 پایه، چند هایکالس معلمان پایه، مشکالت چند هایکالس آموزاندانش ، مشکالتداریسکالتدریس،  هایروش

 معلمان و هزینه درسی، دستمزد برنامه پایه، محتوا و اجرای چند هایکالس آموزان دانش هایخانواده مشکالت

ت مثب هایجنبهپایه،  دچن هایکالس وریبهره افزایش و پایه، بهبود چند هایکالس مشکالت از مدارس، کاستن

 .آموزان منتج شدمثبت مربوط به دانش هایجنبهمربوط به معلمان و 

 

 های چند پایه، آموزش ابتداییتجارب زیسته معلمان، کالس کلیدی: گانواژ
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 مقدمه و بیان مسئله

سبت به نقش آموزش و تر نقیعم یملأنظران را به تصاحب ،یراخ یهااطالعات و ارتباطات در دهه شیسرعت افزا

 یکننده توسعه اجتماعنییل تعامو ع سازی و سرنوشتپرورش واداشته است؛ چرا که آموزش و پرورش از ارکان اصل

 ,Mahdipour) دارد یادهالعافوق تیاهمنقشی کاربردی و  ه،یعنوان آموزش پابه ییآموزش ابتدا ،ویژهبه کهاست 

د منویژه کودکان، باید از آموزش با کیفیت بهرهست که آحاد جامعه بهآموزش و پرورش یک حق عمومی ا .(2018

مدرسه  شش سال اول ،ترین دوره رشد فردمهم باتوجه به اهمیت دوره ابتدایی و. (Poor Mousavi, 2015)شوند 

ر و د بوده افراد مستعد نفوذ تیدوره است که شخص نیشوند. در ایسازنده در نظر گرفته م یهاعنوان سالبه

 رفتشیپ یارا بر یمناسب یآموزش یهافرصت دولترو الزم است که نی. از ار خواهد بودتآسان یریگشکل جهینت

در  تیفیک با آموزش یدارد از حق همه شهروندان برا فهیوظ لت، دونیفراهم کند. عالوه بر ا آموزانو دانش خود

 همه در دسترس باشد یبرا یآموزش یهافرصت نیا چنو اقدامات الزم را انجام دهد ت داشته تیهمه سطوح حما
(Cabalo, 2019).  با این حال در این دوره حساس آموزشی در بسیاری از مناطق کشور به دلیل تراکم زیاد دانش

شود؛ اما در بعضی مناطق، اغلب روستاها به آموزان در کالس درس، معلم مربوطه تنها برای یک پایه حاضر می

شود که این امر باعث تشکیل آموزان از چندپایه تحصیلی در یک کالس درس استفاده مییین دانشدلیل تراکم پا

های برابر یادگیری، برای کلیه عنوان راهکار ایجاد فرصتهای چندپایه بهشود؛ کالسهای چندپایه میکالس

ند پایه، به صورت علمی و اصولی های چالتعلیم، از اهمیت بسزایی برخوردارند. اگر آموزش در کالسکودکان الزم

ها برای بهبود کیفیت آموزش در سایر مدارس نیز استفاده توان از راهبردهای آموزش در این کالسارائه شود، می

  (.Mahdipour, 2018)کرد 
با این حال کالس چندپایه یک موقعیت خاص آموزشی است که در آن حداقل دوپایه تا حداکثر شش پایه      

معلم نیز با بیش از یک  (.Poor Mousavi, 2015)شوند موزان حضور دارند که توسط یک معلم اداره میآدانش

در سراسر  دهیپد کی پایهمدارس چند (. Duarte, 2015) کندبرنامه درسی در یک زمان و در چندپایه کار می

چند "از کشورها به آن  یشده است. در بعض فیبه طرق مختلف توص "پایهچند  سیتدر"جهان است. مفهوم 

طبق . (Ramrathan and Mzimela, 2016)شود یگفته م "یبیآموزش گروه ترک" ای "چند کالس" ای "گروه

 کیاز  شیب پایهچند  یهاکالس (,Msimanga 2019) و (,2005 Juvane)، (Mulryan, 2007)ی هاگفته

 یهارا دارد که در رده یزبان آموزان سیدرت فهیمعلم وظ کیدهند که در آن یم لیکالس تشک کیکالس را در 

 ودشیارائه م ورشک تیکم جمع یواقع در مناطق دور و نواح ییمدارس ابتدا در شتریموارد ب نیمختلف هستند. ا
(Philippine, 2012). و  یبیترک پایهچند  یهاتوان به دو گونه مشاهده کرد: کالسیرا م پایهچند  یهاکالس

 هانآدر معلم است که  کیبا  هیپا دچن ایآموزان دو شامل دانش یبیترک یها. کالسیآموزش پایهچند  یهاکالس

شامل  یآموزشپایه  چند یهاکه کالسکند، درحالییم سیتدرموضوعی را مختلف  یهانهیزمدر  معلم

ف را مختل یهانهیزم وشوند یم سیاز معلمان تدر یمیتوسط ت کههستند  گریچند سطح د ایاز دو  یآموزاندانش

 افرادب متناس یریادگی یتوانند در ارائه محتوایم یبیترک یهااز کالس شتریها بنوع کالس نیا دارند. اریدر اخت

منظور درحال توسعه عمدتاً به یکشورها ییدر مناطق روستا هیچندپا یهاکالس (.Mulryan, 2005) باشند

لکه ضرورت ب کیعنوان نه به افتهیتوسعه  یدر کشورها یهستند ول ریدا ییکودکان به آموزش ابتدا یدسترس
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 حدود ایران پرورش و آموزش نظام هایآمار پایه بر .(Aksoy, 2017) مطرح هستند یانتخاب آموزش کیعنوان به

 ار پایه چند هایکالس آموزاندانش. پردازندمی تحصیل به پایه چند درس هایکالس در آموزدانش میلیون یک

 چنین تشکیل اصلی دلیل. دهندمی تشکیل افتاده دور و کوچک شهرهای یحومه یا روستا وزانآمدانش

 Movahedian, Roshan) است تحصیلی پایه یک آموزاندانش تعداد نرسیدن نصاب حد به هم، هاییکالس

Ghiyas, Andrew and Khalili, 2016). 
ندگی روستاهای آن موجب پایین آمدن جمعیت کشورهایی است که پراک که کشور ما جزءازآنجایی     

صورت چند پایه  های درس بهها کالسآموزان شده است، بنابراین برای ارائه خدمات آموزش و پرورش به آندانش

 یهاکالس در کالس مدیریت و سنجش فرایند تدریس، کاربرد و ریزیبرنامه. (Dehbandi, 2010) شودبرگزار می

ای بین مدیریت کالس چند پایه و مدیریت کالس اگر مقایسه. (Aksoy, 2017) است دشوار و ترپیچیده چندپایه

ت های چند پایه متفاوشویم که مدیریت در کالستک پایه از بعد زمان و فضای آموزشی داشته باشیم، متوجه می

س تک پایه و فضا و های معمولی است. حجم کار معلم چند پایه و زمان تدریس بسیار بیشتر از کالبا کالس

باشد. لذا در های معمولی میتر از کالسآموزان این مدارس در اختیار دارند بسیار محدودامکاناتی که دانش

 ,Movahedian et al) های چند پایه، مسئله کمبود وقت در صدر مسائل قرار داردبندی مشکالت کالسرده

رفت پیش نیل به این اهدافشی که پیشرفت تحصیلی است؛ ترین هدف هر نظام آموزبا توجه به اساسی. (2016

اران و مجریان آموزش و ذگتر سیاستتواند عمالً دغدغه بیشمی ،های چندپایهتحصیلی و خودراهبری در کالس

آموزان و ایجاد زمینه برای تبدیل دانش تواند در پیشرفت تحصیلیهای تدریس میپرورش باشد. چرا که روش

خاطر، پرورش شخصیت و رشد خالقیت آنان  نیز ایجاد انگیزه و رضایت یادگیرندگان خودراهبر وشدن آنان به 

ه های علمی بفرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت مؤثر واقع گردد. برای نیل به این مهم، وظیفه معلمان نیز در

 د، و چگونه اندیشیدن و چگونهیادگیری را فراهم نماین آموزان نیست، بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوبدانش

 .(Naqshbandi, Mostafaei, Amini and Salimi, 2017) آموختن را به شاگردان بیاموزند
های چند پایه وجود دارد، برخی های مختلفی به کالسهای چندپایه، نگاهباتوجه به فراوانی و اهمیت کالس     

ها را به مثابه فرصتی برای یک عمل دیگر وجود این کالس دانند، برخیها را جزء معضالت آموزشی میاین کالس

ناپذیر به نظر های چند پایه در مدارس امری اجتنابآورند. ضرورت تشکیل کالسآموزش و پرورش به شمار می

رسد و این در حالی است که انتظار والدین و جامعه از مدارس برای تربیت و آموزش مناسب فراگیران با توجه می

های ای را در مورد کالسطلبد که مسئولین مربوطه بررسی نقادانهتضیات زمان، باال بوده و این امر مهم را میبه مق

در نظام آموزشی . (Samadian, 2019)ها، نحوه تشکیل و اجرای آن انجام دهند چند پایه، نقاط ضعف و قوت آن

دهد که روند تشکیل ور توجه است. آمارها نشان میناپذیر و درخهای چند پایه واقعیتی اجتنابکشور، وجود کالس

های چند پایه به بعد سیر صعودی داشته و هر ساله بر تعداد کالس 3111های چند پایه در ایران از سال کالس

درصد از  31/13کالس درس چند پایه در کشور وجود دارد که مقدار  44011که حدود طوریگردد. بهافزوده می

 .  (Ministry of Education, 2018) دهدور را تشکیل میهای کشکل کالس
     (Mathot, 2001) غالباً  رانیفراگ رایدارد، ز ازین یاضاف یریادگیبه مطالب  پایهچند  سیکه تدر معتقد است

آموزان در چند پایه دانش یهاکند که در کالسیادعا م (,Fyfe 2001)، حالنیبه کار مستقل دارند. با ا ازین



 ۱۰۴۱ 331 تابستان، دوم، شمارة دهمسال                             فصلنامه تدریس پژوهی                                        

کند که منابع یم شنهادیپ (,Joubert 2010). کنندیم یهمکار گریکدیبا  فیاستفاده از منابع موجود و انجام وظا

ادعاها، به نظر  نیشوند. بر اساس ا یو سامانده بیآموزان ترتدانش یریادگیدر  لیتسه یبرایط و مح یآموزش

. بگذارند اشتراکبه آموزان با دانشاشته باشند تا منابع متنوع مرتب و منظم د دیباچند پایه  یهارسد کالسیم

(Beukes, 2008) ،(2019 ,Msimanga) و (Taole & Mncube, 2012) مدرسه را  یدرس یهامسئله کتاب

 درویانتظار م یگاهپایه چند  یهااگر در کالس یشده است، حت نیمعلمان تدو سیتدر یکنند که برایمطرح م

 .رندیبگ ادیآموزان مستقل دانش

های درس به صورت های چند پایه به دلیل احاطه الگوی نظام آموزش فعلی )که کالسبی توجهی به کالس     

راساس گزارش مرکز آمار آموزش در کشور ما ب. (Fazli & Aghazadeh, 2010)باشد شود( میتک پایه برگزار می

. (Karimi & Ghafouri, 2018)  هزار کالس چند پایه در کشور وجود دارد 44حدود  3131و پرورش در سال 
-3131طبق آمار موجود در مدیریت آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان ماکو در سال تحصیلی 

 های چندبنابراین وجود کالساند. ه، مشغول به تحصیل بودههای چند پایآموز در کالسدانش 3314حدود  3133

آموزی را در خود جای داده است، واقعیتی پیش روی مسئولین آموزش پایه که تعداد قابل توجهی از جمعیت دانش

دهد که در نظام آموزشی فعلی ایران، آموزش چند پایه در و پرورش کشور است. شواهد تجربی نیز نشان می

مهری به دلیل احاطه الگوی فعلی آموزش ابتدایی رسد این بیوجه مسئوالن نیست؛ به نظر میمرکزیت ت

که اگر قرار باشد، آموزش چند پایه از قید و درصورتی. (Poor Mousavi, 2015)های تک پایه( است )کالس

گیرد، نیازمند سنجش و عنوان یک روش آموزشی معتبر در دست ببندهای نظام فعلی آزاد شود و زمام امور را به

ترین عناصر تأثیرگذار بر موفقیت عنوان مهمهای تک پایه است. معلمان بهعملکرد واقعی خود در مقابل روش کالس

های یادگیری، پیشگامان مواجهه با تأثیرات نظام موسوم به ارزشیابی توصیفی و آموزش در کالس-فرایند یاددهی

 ,Mohammad poor) روندبرای کسب اطالع در این خصوص به شمار می ترین منبعاند و مهمچندپایه بوده

های عمیق و دقیق در های ناشی از نبود یافتههای پیش آمده و ضرورتبنابراین با توجه به تعداد چالش. (2015

های چند پایه، نتایج این پژوهش این حوزه و همچنین وجود مشکالت بسیار زیاد مدیریت کالسی در کالس

های چند پایه تر کالستواند معلمین و سایر مسئولین آموزش و پرورش را در جهت ساماندهی بهتر و علمیمی

ها ویژه از حیث زمانی و مدیریت کارآمد کالس درس کمک نماید؛ همچنین تالش برای ادراک تصویر ذهنی آنبه

رکاران نظام آموزش ابتدایی کمک کند. اندتواند به دستهای چند پایه، میاز موانع و مشکالت موجود در کالس

ه ها استفاده از تجارب زیستای معلمان چند پایه و افزایش اثربخشی تدریس در این کالسدر راستای توسعه حرفه

های چند پایه خواهد اطالعات کاربردی برای استفاده در اداره کالس سازیفراهممنابع  ترینمهممعلمان، یکی از 

های چند پایه ف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالسبود. از این رو هد

 سازمان موضوع از اهمیت خاص در های مطرح شده و به دلیل برخوردار بودنبنابراین با توجه به ضرورتاست. 

های چند سکه تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالسؤال کلی و محوری تحقیق این است  و پرورش آموزش

 پایه چگونه است؟

های چندپایه امری هایی در این زمینه با توجه به سرعت رو به رشد کالسنیاز به انجام این پژوهش و پژوهش     

های السکار کمدت نتایج این تحقیق استفاده معلمین کم تجربه و تازهرسد و از فواید کوتاهکامالً ضروری به نظر می

تواند مورد بردن کیفیت آموزش و یادگیری و از فواید بلندمدت آن اینکه نتایج این تحقیق میچند پایه برای باال 

https://scholar.google.com/citations?user=dNAzZmcAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=dNAzZmcAAAAJ&hl=en&oi=sra
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ها در نظر ای برای این کالسای متفاوت و ویژهریزان سازمان آموزش و پرورش قرار گیرد تا برنامهاستفاده برنامه

چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. بر  ها نشود در درازمدت به تهدید وبگیرند. چنانچه توجه جدی به این کالس

های چند پایه با ی کالسمشی درست در ادارهاساس مسائل مطرح شده در باال دستیابی به یک سیاست و خط

ی ابتدایی های مهم در نظام آموزشی در دورهتوجه به نیازهای جامعه آموزش و پرورش امروز یکی از ضرورت

 باشد.می

 ی پژوهشپیشینه

دار و دستیابی به واقعیات و حقایق در باب موضوعات مختلف، جز در سایه شناسایی وهش نظامانجام هر پژ

با عنایت  .گیردتاریخچه و ادبیات آن میسر نیست، چرا که از این راه افق روشنی پیش روی پژوهشگر قرار می

های چند پایه سبه این مهم در این بخش از پژوهش، به تشریح متغیر مطرح شده در موضوع که شامل کال

باشد پرداخته شده و در قسمت پیشینه تجربی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور آورده شده می

های اندکی در رابطه با این متغیر در فضای آموزشی است. در این بخش نشان داده شده که تاکنون پژوهش

 صورت گرفته است.

 (Sepahvand, 2018) های چند پایه معلمان بیشتر  ن نتیجه دست یافت که در کالسدر پژوهش خود به ای

آموزان و تنوع های فردی و سن و سال دانشکنند که متناسب با تفاوتاز آن راهبردهای یادگیری استفاده می

اند. همه معلمان هم عقیده بودند که استفاده از همیار معلم در تدریس، های یادگیری را در بر داشتهدر سبک

، برد. در مورد دیگرآموز همیار را باال مینفس دانششود و هم اعتمادبهموجب تسریع در تدریس میهم 
(Kohandel, 2017)  کنند؟های چند پایه چگونه تدریس میمعلمان در کالس"در پژوهشی تحت عنوان" 

پایه را به دلیل معلم محور های چندای پرداخته و استفاده از این مدل در کالسابتدا به بیان مدل شبه تک پایه

یادگیری درگیر شده و به –آموزان خود در فرایند یاددهیها دانشهایی که در آنبودن آن رد کرده و به روش

توان روش آموزش گروهی، استفاده از ها میپردازند اشاره نموده است. از جمله این روشمشارکت فعال می

ها های تلفیقی را بیان کرد که همگی این روشو استفاده از روش تکالیف عملکردی، ترویج یادگیری خودآموز

های چندپایه را افزایش آموز محوری سوق داده و کیفیت آموزشی در کالسامر یادگیری را به سوی دانش

بررسی و مقایسه یادگیری ضمنی "در تحقیقی که تحت عنوان  (Khakzad et al, 2016)دهد. همچنین می

انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که بین  "های چند پایه دوره ابتداییدر کالس و پیشرفت تحصیلی

ان های دیگر تحقیق نشهای چند پایه تفاوت معناداری وجود ندارد. یافتهآموزان کالسپیشرفت تحصیلی دانش

 آموزانه نفع دانشداد که بین میزان یادگیری ضمنی در سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت ب

گروه چهارم با پنجم است. همچنین بین پیشرفت تحصیلی ناشی از یادگیری ضمنی در دختران و پسران تفاوت 

در پژوهشی از نوع کمی به این نتیجه دست  (,Mazaheri 2019)معناداری مشاهده نشده است. همچنین 

تفاوت معناداری وجود دارد اما  چندپایه و آموزان عادیهای خودراهبری یادگیری دانشکه بین مهارتیافت 

  .تفاوت معناداری مشاهده نشد چندپایه آموزان عادی وبین خودکارآمدی تحصیلی و خودکارآمدی خالق دانش
(2016 Nouraie,)  نیز در پژوهش خود نشان داد که با کاربست نکات عملیاتی در جهت بهبود مدارس

آموزان برای برقراری ساز زندگی آتیه دانشرود بلکه زمینهآموزشی باال میتنها کیفیت چندپایه مناطق محروم نه

ای جتعامل اجتماعی در دوران استقالل شخصی و سبک زندگی مثبت و استفاده از حل مسئله در زندگی به
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در پژوهشی با بررسی سیستم آموزشی مدارس  (,Shin et al 2018). شودپذیری میتمایز نایافتگی و هیجان

عنوان یک روش تعلیم و تربیت امیدوارکننده برای آموزش و پرورش دو کشور اتریش و فنالند، ندپایه بهچ

های درس چندپایه تشویق کرده و به این نکته دانشجویان تربیت معلم را به یادگیری نحوه تدریس در کالس

دهی آموزش ناهمگن ای برای سازمانهای ویژهها نیاز به مهارتگونه کالساشاره کردند که برای تدریس در این

 گونهشد. و با استفاده از نتایج مصاحبه با معلمان اتریش و فنالند به این نتیجه دست یافتند که معلمان اینبامی

در تحقیق خود نشان ( ,Fazli 2016)های چندپایه را یاد بگیرند. های جدید آموزش کالسمدارس باید تکنیک

های چندپایه استفاده کردند انحراف استاندارد نمرات آزمون ای که از کالسمدرسه داد که در میان مدارس،

ها استفاده کردند. از آنجا که تحقیقی تحت عنوان یادگیری مبتنی زبان باالتر از مدارسی است که از سایر مدل

ورت گرفت نتایج ص (et al, 2013 Kucita) های چندپایه در مدرسه روستای بتمن که توسطبر پروژه درکالس

 در (Farahani, 2015) های چندپایه رضایت دارند.آموزان و والدین از یادگیری کالسنشان داد که دانش

 فیقیتل دروس در ابتدایی دوره پایه چند هایکالس آموزاندانش تحصیلی عملکرد مقایسه" عنوان با پژوهشی

 تلفیقی آموزش که یافت دست نتیجه این به "تفرش شهرستان در علوم و ریاضی درس دو در هم از مجزا و

 از پایه چند مدارس آموزان دانش که معنی بدین. است داشته چندپایه مدارس آموزان دانش بر مؤثری نقش

 .اندداشته پایه تک مدارس آموزان دانش به نسبت بهتری پیشرفت تحصیلی نظر

 (2010 et al, Nkoro) تایی کشور کانادا انجام داده است به در تحقیقات آموزشی که در مناطق روس

هایی در خصوص مدارس چند پایه در این کشور پی برده است. مدارس چند پایه از نظر فضای آموزشی واقعیت

آموزان این مدارس نیز نسبت به مدارس تک تر از مدارس تک پایه بوده و همچنین تعداد دانشبسیار کوچک

از محیط اصلی روستا )خارج از مرکز روستا( واقع شده است. دوره تدریس پایه کمتر است. این مدارس در خارج 

معلمان بسیار کوتاه است و این شاید به جهت پراکندگی سطوح درسی چند پایه باشد و به همین جهت تعداد 

پذیر بودن، ای در این نحوه تدریس بسیار کم است. این سیستم آموزشی به جهت انعطافمعلمان حرفه

سازد، مراحل آموزش را زانی که از هوش و استعداد برتری نسبت به سایرین برخوردارند را قادر میآمودانش

 در آموزش معلمان متداول ادراکات عنوان تحت خویش دکتری رساله در (Jones, 2017) .تر طی نمایندسریع

 و معلمان: اندیافته دست یجبدین نتا آموزاندانش اجتماعی توسعه در هاآن هایدیدگاه و چندپایه هایکالس

 هاآن کهطوریبه دانستندمی مفید آموزانشانبرای دانش را چندپایه هایکالس بود باالتر هاآن سن که مربیانی

 بوده اثربخش آموزاندانش تحصیلی عملکرد و پذیریاجتماع هایتوسعه مهارت در هاکالس این اندداشته اذعان

 هایمعلمان کالس سازیآماده چگونگی بررسی به ایمقاله در  (Mulryan – Kyne, 2007) همچنین .است

 در جهان سراسر در از معلمان بزرگی بخش که است نموده اذعان مقاله این در و است پرداخته چندپایه

  .است الزام یک امر این و دید آموزش خواهند سطح یک از بیش با هاییکالس یا چندپایه هایکالس

     (Aj, Salehi, Kazemi & Mohammadzadeh, 2016) عوامل بین عنوان رابطه تحت پژوهشی در 

 دیدگاه از چندپایه هایکالس آموزاندانش تحصیلی پیشرفت با آموزشی امکانات و تدریس هایشیوه همیاری،

 فیزیکی، وسایل و فضا متغیر چهار بین رابطه رغمعلی :اندیافته نتایج دست بدین ایالم استان ابتدایی معلمان

 آموزاندانش همیاری روش و چند پایه هایکالس در معلم مدیریت و های تدریسشیوه آموزشی، کمک وسایل
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 حصیلیت و پیشرفت آموزشی کمک وسایل بین رابطه متغیرها این بین از تحصیلی پیشرفت با هااین کالس در

  .است عوامل سایر از بیشتر چندپایه هایکالس در

 اما خأل موجود در اهداف تحقیق را پوشش دهد وجود ندارد. که پژوهشی باال مطالعات و مطالب به هبا توج

 و هااین کالس اثربخشی و هاآن در تدریس چندپایه، هایکالس خصوص در کشور از خارج و داخل آنچه در

از جمله این موارد  .است بوده پژوهش در پیشینه تحقیق چندین کردمی نمایان بیشتر را هاآن هایوکاست کم

 تدریس و چندپایه هایهستند که کالس (,Fazli 2016)و  (Jones, 2017)، (,Nouraie 2016)  هایپژوهش

 معلمانی به هاکالس این که بودند درصدد همین ویژه؛ برای یهاآموزش نیازمند و انددانسته ضروری را هاآن در

ببینند و از تجارب معلمان باتجربه استفاده کنند. بر  باید را الزم زشکه آمو دارد نیاز خاص هایمهارت دارای

آوری کرده و همین مبنا این پژوهش درصدد است تا تجارب زیسته معلمان با سنوات تدریس مختلف را جمع

 همسئل اینکه است عیان های چند پایه تصویب و اجرا شد. آنچهبخشی به مدیریت کالسکیفیتبا هدف 

 آمار طور کههمان بلکه نیازی نباشد آن، به آینده در که نیست موقتی و گذرا پایه، امری چند هایکالس

 هم ما، کشور در دهند،می ها نشانکالس این در تحصیل به شاغل آموزانتعداد دانش و چندپایه هایکالس

 در که است حالی در نای ازدیادند و به رو هاکالس این آموزیدانش جمعیت هم هایی وکالس چنین تعداد

از  است؛ نشده تدوین هااین کالس مؤثرتر اداره برای اساسی و اصولی ایتاکنون برنامه کشور، آموزشی نظام

 در صورت که دارند نیز بسیار زیادی قوت نقاط اند،مواجه فراوان مشکالت با هااین کالس کهدرحالی دیگر طرف

 چنین که ساخت فراهم ایتوان زمینهمی امتیازها و هاتوانایی این از حصحی استفاده مناسب و ریزیبرنامه انجام

 هرحال، هب .شود مضاعف آن، و اثربخشی کارایی و تبدیل تربیتی ارزشمند فرصت یک انگیزی بهچالش وضعیت

و  یاز طرف نگارندگان عملی تجارب و به وضعیت موجود و فعلی سیستم آموزشی کشور توجه با حاضر پژوهش

با هدف ، (Karimi & ghafouri, 2018)های چند پایهدر خصوص کالس کشور در مطالعات پژوهشی ضعف

 های چند پایه طراحی و اجرا شد.بررسی تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالس

 روش پژوهش

توان این پژوهش از نوع مطالعات کیفی و به روش پدیدارشناسی صورت گرفته است. پدیدارشناسی را می

یا  (Van mann ،1990 & Paul king horn ،1989؛ Moustacas ،1994)عنوان یک استراتژی تحقیق هب

عنوان یک نوع نگرش )مجموعه نگاهی خاص که یک موضوع را در چارچوب آن بتوان تحقیق کرد( مطرح به

از  یتی خاصگونه که در موقعها است. آنهدف پژوهش پدیدارشناسی، توصیف صریح و شناسایی پدیدهکرد. 

ای از مردم و برحسب تجارب شوند، در واقع به توصیف معنای یک مفهوم از دیدگاه عدهسوی افراد ادراک می

 Yanua & Chwartz)ای از مردم است پردازد و در پی فهم تجارب مشترک عدهزیسته آنان در آن مورد می

Shi ،2006،Quoted from Dosti   ،2018.) زیسته، فرد یک وسیلهبه چنان کهآن ،جهان به پدیدارشناسی 

 که سازدمی مطرح را پرسش این لذا .دارد توجه باشد، انسان از جدای چیزی که واقعیتی یا جهان نه شودمی

 روزمره زندگی در که چنانآن را معانی کوشدپدیدارشناسی می زیرا «است؟ ایتجربه نوع چه زیسته تجربه»

 توجه (Abbasi, Hejazi & Hakimzadeh, 2020( .)Polkinghorne, 1983)نماید  آشکار شوند،می زیسته

 شودمی هزیست کهچنانآن انسان، معانی تجربه درک یا فهم درک یا فهم برای تالش به منزله را زیسته تجربه به
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در آن شود که )جداسازی( تاکید می 1، یعنی اپوخه3عالوه بر  این، به یکی از مفاهیم هوسرل .کندمی تلقی

گذارند تا بتوانند نگاهی نو نسبت به پدیده مورد پژوهشگران تجاربشان را تا حدی که ممکن است کنار می

 است ایتجربه همان «زندگی جهان» .(Azimi Aghbolagh & Mahmoodi, 2020)بررسی به دست آورند 

شامل  معموالً و شودمی حاصل سازی،مفهوم یا کردن بندیطبقه به شدن متوسل بدون و ارادی بدون تفکر که

  .هستند متداول یا شوندمی دانسته مسلم که است چیزهایی آن

 که طورآن موضوع، به نسبت را خود دیدگاه کنندهشرکت تا بوده 1ساختاریافته نیمه مصاحبه پژوهش ابزار

 هاییؤالس شامل مصاحبه پروتکل یک منظور، این به. تشریح کند خود لغات و زبان از استفاده با کرده، تجربه

 سعی گرمصاحبه موجود پروتکل بر عالوه. شد آماده شود، پرسیده شوندهمصاحبه از تا بود پژوهشگر مدنظر که

 منظورتان آیا دهید، توضیح بیشتر توانیدمی بزنید، مثال»مصاحبه از سؤاالت کاوشی از قبیل  جریان در کردمی

 .شدند آشنا پژوهش هدف با کنندگانشرکت آن، از قبل یا مصاحبه هر عشرو در. کند استفاده  ...«و  است این

ها فقط یک جلسه مصاحبه به عمل آمد. کنندهدقیقه بود و از هرکدام از شرکت 40الی  10ها بین مصاحبه

شوندگان با بکارگیری از ها تا دستیابی به اطالعات عمیق ادامه یافت و با اطالع و رضایت مصاحبهمصاحبه

های و کاست روی برگهتگاه ضبط صدا ضبط شد و در گام بعدی همه گفتگوهای صورت گرفته بدون کم دس

 وتحلیل مضمونی قرار گرفت.مخصوص نوشته شد تا موردی از قلم نیفتد و مورد تجزیه

 کنندگان به شرح زیر بود:های استفاده شده در مصاحبه مشارکتسؤال

 ایجاد و کنترل جهت هاییروش چه است و از مناسب چندپایه ایهکالس برای تدریس هایروش کدام -

 کنید؟می استفاده پایه چند هایکالس در نظم

 هستند؟ روبرو مشکالتی چه با پایه چند هایکالس هایآموزان و خانوادهمعلمان، دانش -

 ستند؟ه هاکدام چندپایه هایکالس در آن اجرای و درسی برنامه محتوای به مربوط مشکالت -

 است؟ روبرو مشکالتی چه با چندپایه هایکالس معلمان دستمزد و هزینه پرداخت نظام -

 دارد؟ محاسنی چه معلمان و آموزاندانش برای چندپایه هایکالس -

 دارید؟ پایه چند هایوری کالسبهره افزایش و بهبود راهکارهای و مشکالت کاهش برای پیشنهاداتی چه -

 پایه؟ چند هایکالس پیشنهادات -

کنندگان این پژوهش شامل معلمان رسمی دوره ابتدایی شهرستان مشارکتکنندگان پژوهش: مشارکت

 تحقیق این در کنندگانمشارکتداد. های چند پایه بودند تشکیل میماکو که دارای تجربه تدریس در کالس

ها استفاده شد. م نمونه از اشباع دادهو برای تعیین حج انتخاب شدند محور مالک هدفمند گیرینمونه روش به

بدین معنی که فرآیند گزینش نمونه تا جایی ادامه یافت که دیگر هیچ داده جدیدی پدیدار نشد و به عبارتی 

ها به حد اشباع نفر از معلمان، داده 31ها به اشباع رسیدند. در این تحقیق پس از مصاحبه و بررسی نظرات داده

سال تدریس  1هایی همچون حداقل کنندگان مالکگر ادامه نیافت. در انتخاب مشارکترسید و عمل گزینش دی

ها جهت شرکت در فرایند تحقیق، انگیزه باال جهت حضور در تحقیق، های چند پایه، رضایت آندر کالس

 گویی مؤثر به سؤاالت و دارای تجارب باال در نظر گرفته شد.وضعیت مساعد روحی و روانی جهت پاسخ
                                                      
1. Husserl 

2. Epoche 
3. Semi-Structured Interview 
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 کنندگان در پژوهش. مشخصات مشارکت3جدول 

 رشته تحصیلی پست اجرایی تحصیالت سابقه تدریس جنسیت کد افراد

 علوم تربیتی مدیر آموزگار کارشناسی 11 آقا 3کد 

 روانشناسی تربیتی آموزگار کارشناسی ارشد 36 آقا 1کد 

 علوم تربیتی مدیر آموزگار کارشناسی 14 آقا 1کد 

 علوم تربیتی آموزگار ارشناسیک 1 آقا 4کد 

 مدیریت آموزشی آموزگار کارشناسی ارشد 3 آقا 1کد 

 مدیریت آموزشی مدیر آموزگار کارشناسی ارشد 11 آقا 6کد 

 علوم تربیتی مدیر آموزگار کارشناسی 31 آقا 1کد 

 تحقیقات آموزشی آموزگار کارشناسی ارشد 1 خانم 1کد 

 علوم تربیتی وزگارمدیر آم کارشناسی 13 آقا 3کد 

 علوم تربیتی مدیر آموزگار کارشناسی 11 خانم 30کد 

 علوم تربیتی آموزگار کارشناسی 31 آقا 33کد 

 علوم تربیتی آموزگار کارشناسی 33 خانم 31کد 

 ریزی درسیبرنامه آموزگار کارشناسی ارشد 3 آقا 31کد 

 علوم تربیتی آموزگار کارشناسی 31 آقا 34کد 

 روانشناسی تربیتی مدیر آموزگار کارشناسی ارشد 31 آقا 31کد 

 هاداده وتحلیلتجزیهروش 

ای کالیزی برای جدا کردن جمالت مضمونی با رویکرد انتخابی استفاده در این پژوهش از روش هفت مرحله

ای برطالعه کننده در مهای ارائه شده توسط شرکتاز: خواندن تمام توصیف اندعبارتشد که مراحل این روش 

معانی، ایجاد تم با  فرموله کردن، استخراج جمالت مهم، هاآننوس شدن با به دست آوردن یک احساس و مأ

موضوعات اصلی، تلفیق نتایج در قالب یک توصیف جامع از موضوع مورد پژوهش، فرموله کردن توصیف جامع 

. (Upadyaya, Vartiainen and Salmela-Aro, 2016)ها پدیده تحت مطالعه و اعتبارسنجی نهایی یافته

 ایهتجرب حاوی که جمالت معنی و گرفت قرار مورد توجه کل یک عنوانبه مصاحبه هر متن ابتدا ترتیب بدین

 به مصاحبه هر برای مضمونی جمالت کردن جدا. گرفت قرار توجه مورد های چند پایه بوداز تدریس در کالس

 یجابجای و تغییر با و گرفتند قرار آن در هامضمون و طراحی اولیه طبقات. شد انجام( اولیه مضمون) مجزا طور

 .شدند پدیدار مشترک اساسی هایمضمون ناثواب، هایمضمون حذف و مشترک هایمضمون تلفیق هامضمون

 و دیگرهای مصاحبه از مجزا طوربه هامصاحبه از کدام هر به متعلق بندهای و هاجمله ها،عبارت ،دیگرعبارتبه

که بنابر  شد استخراج مضمون زیر 33 تعداد. شدند ساماندهی هامضمون قالب در مشترک، وجوه به توجه با

 . داده شدند تلخیص کلی مؤلفه یا مضمون  6نقاط اشتراک به تعداد  

 رب مبتنی کیفی هایپژوهش ( اعتبار,Beriman 2001) نظر طبق بر پژوهش: ابزار اعتبار و اعتماد قابلیت

 و 3موازی هایمصاحبه انجام ها،داده تفسیر و ثبت ساختاریافته، هایمصاحبه استفاده از: است راهکار چهار

                                                      
1. Parallel interviews 
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 هایداده نیمه ساختاریافته، هایمصاحبه از استفاده با حاضر پژوهش در. راهنما کمیته وجود و هامقایسه یافته

راهنما )اساتید متخصص، کارشناسان و معلمان  یتهکم تائید به و گردید ثبت عیناً و دقت به شده آوریجمع

 همقایس و بررسی دقیق مورد شده ثبت هایمصاحبه تمامی و آمد عمل به موازی هایمصاحبه و چندپایه( رسیده

 انجام مصاحبه، اساسی طراحی سؤاالت از اعم پژوهش هایداده به اعتباربخشی مراحل کلیه و گرفت قرار

 میتهک کنترل تحت دقیقاً ها،مصاحبه نظری اشباع تشخیص سطح و موازی هایصاحبهم و ابتدایی هایمصاحبه

صاحبه م سؤاالتگرفت. جهت دستیابی به اعتبار  قرار راهنما کمیته تأیید ها موردداده اعتبار نهایتاً و بوده راهنما

ی چندپایه مناطق هادر مدارس و کالس هامهروموماز نظرات اساتید متخصص، کارشناسان و معلمانی که 

های اند استفاده شده است و برای حصول اطمینان از قابلیت اطمینان دادهروستایی شهرستان ماکو خدمت نموده

ها بندی اطالعات بدون اینکه در دادهسازی و دستهها، خالصهپژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه داده

یاده های پدر این تحقیقات پس از هر مصاحبه، یادداشت تغییراتی ایجاد شود استفاده شده است. به نحوی که

های وی داشت، مشخص مغایرتی با گفته احیاناًتا اگر  شدمیداده  شوندهمصاحبهبه  مجدداًشده بر روی کاغذ 

و  لآمده تحلی تدس ای بههزمان با مصاحبه، دادههمدرواقع، در روش پدیدارشناسی تفسیری و اصالح گردد. 

تری آوری و اطالعات عمیقهای تکمیلی جمعیک چهارچوب معنادار از متن مصاحبه افراد، داده گیریلشک اب

ها همزمان با تشکیل به دنبال آن به دست آمد که برای ایجاد مضمون اصلی مورد نیاز بود. متن مصاحبه

موارد مشابه ادغام و در مفاهیم متنوع از آن، عی، در جدولی قرار داده شد و با استخراج های اصلی و فرمضمون

 اصلی به دست آمد.  هایمؤلفهآخر 

 های پژوهشیافته

کننده و استخراج مفاهیم شرکت 31از  سؤاالتساعت مصاحبه و پرسش  6:11سازی مجموع پس از پیاده

زمینه تجارب زیسته معلمان از تدریس در  در معلمان مدارس چند پایه تجربیات تحلیل با مجموعاًاولیه 

 و فرعی اصلی، مضامین مضامین. گردید استخراج فرعی مضمون 33و  اصلی مضمون 6های چند پایه کالس

  .شده است ارائه 1 جدول در کنندگانشرکت تجربیات از های مکتسبهمقوله
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 پایه چند هایکالس در تدریس از معلمان زیسته تجارب فرعی و اصلی مضامین .1 جدول

 مفاهیم اولیه مین فرعیمضا مضامین اصلی
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های روش -3 
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  داریکالس-1

 روش -گروهی کار روش -تلفیقی  روش -معلم  همیار روش -محوری روش

 کمک -والدین  همیاری - (الکترونیکی محتوای) رایانه از استفاده - نامهنمایش

 باالتر  پایه آموزاندانش از گرفتن

  

 القاب و احترام با آموزاندانش کردن صدا -آموزان شلوغدانش به مسئولیت دادن

 یصمیم رابطه ایجاد -آموزان دانش به بیشتر توجه -تنبیه  از پرهیز -خانم و آقا

 مشخص -سال  اولیه هایماه در معلم نظم و شخصیت -آموز دانش و معلم بین

 -ها )مشغول کردن(پایه نبودن بیکار -هابچه خود وسیله به کالسی قوانین کردن

 داشتن طرح درس
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مشکالت  -3

آموزان دانش

های کالس

 چند پایه

مشکالت  -1

معلمان 

های کالس

 چند پایه

مشکالت  -1

های خانواده

دانش آموزان 

 هایکالس

 چند پایه

 فضعی -پایه  چند آموزاندانش بودن مختلط -پایه چند آموزاندانش بودن زبانه دو

 وزانآمدانش سوءتغذیه -سنی  اختالفات -پایه  چند آموزاندانش علمی بنیه بودن

 بتغی -آموزاندانش پرتیحواس -  خانه در کار دلیل به تحصیلی افت -پایه  چند

 حد از بیش

 

 -هچند پای ویژه آموزشی هایدوره نشدن برگزار -ایجاد فرسودگی کار  -کمبود وقت

 ودکمب -آموزشی  ناکافی و نامناسب فضای -پایه چند معلمان کم اطالعات و دانش

 -بیتوته دلیل به خانه از دوری -معلم  ذهاب و ایاب مشکالت -استراحت وقت

 فقدان -ویژه امتیازات نداشتن -معلمی  از غیر به دیگر هایمسئولیت داشتن

 ی آموزش کمک وسایل و امکانات

    

 -آموزاندانش تحصیل ادامه به خانواده توجهیکم -مدرسه با خانواده ترکم ارتباط  

 هزینه تأمین برای پول )فقر مالی( نداشتن -باعث ترک تحصیل فرزندانشان

 ایهپ چند دلیل به فرزندانشان از اولیا دغدغه -اولیا  سوادیبی یا کم -فرزندانشان

عدم وجود شادی در  -پایه  چند هایکالس شرایط از والدین آگاهی عدم -بودن 

 خانواده
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محتوا و  -3

اجرای برنامه 

 درسی

      

 ودوج عدم -تدریس  مناسب هایکتاب نبود -کافی  وقت کمبود -کتب  زیاد حجم

 تجهیزات آموزشی  و امکانات
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دستمزد  -3

معلمان و 

 مدارس هزینه

 -پایه تک با پایه چند معلم حقوق تفاوت عدم - پایه چند معلم پایین بسیار حقوق

 سرانه بودن کم - کاریاضافه پرداخت در تأخیر -ذهاب و ایاب هزینه پرداخت عدم

 معلم خود جیب از مدارس هزینه - پایه چند مدارس ساالنه
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 فضای تجهیز و امکانات افزایش -خانواده مشارکت افزایش -پایه چند معلم
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 هایجنبه -3

مثبت مربوط 

 به معلمان

 

 هایجنبه -1

مثبت مربوط 

 به

 آموزاندانش

 خیلی جو وجود -معلمان توانمندی و مهارت تقویت -معلمان تجربه افزایش     

 -معلمان برای بیشتر آرامش و روحیه داشتن -آموزدانش و معلم بین صمیمی

 کسب امتیاز بیشتر    -داشتن آزادی عمل بیشتر -برخورداری از حق مدیر آموزگاری

    

 دابآ یادگیری -یکدیگر از آموزاندانش یادگیری -یادگیری همکاری با یکدیگر  

 برای مروری -پایین پایه آموزاندانش برای زمینه پیش ایجاد -اجتماعی

 معلمی همیار نقش با آموزاندانش تقویت -باالتر پایه آموزاندانش

 

 معلمی هایصالحیت :الف 

 های مختلفهای چند پایه بایستی به روشتدریس در کالسپایه:  چند هایکالس در تدریس هایروش -3

و تا حدودی کمبود وقت را جبران و مخصوص انجام گیرد تا بتوان از کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را برد 

 لمی،ع گردش گروهی، تلفیقی، کار معلم، های محوری، همیارکرد و کیفیت آموزشی را باال برد. معلمان با روش

های توانند نتایج بهتری را از کالسوالدین می همیاری و (الکترونیکی محتوای) رایانه از استفاده ،نامهنمایش

 چند پایه به دست بیاورند.

 هاپایه زا یکی که است مرسوم بیشتر که کنیم استفاده محوری روش از توانیممی پایه چند هایکالس در "

 هایپایه و پردازممی پایه این آموزش به و است پایه یک روی توجهم بیشتر و میدم قرار محور خودم برای را

 دیگری هایروش"(. 1p)"هستند مشغول کالسی، نقاشی و... تمارین حل یا خودآموز صورت به معموالً دیگر

 یوقت مثالًکنم. روش همیار معلم هست که بنده در کالس خودم استفاده می هست پایه چند مختص فقط که

روش  در "(. 1p) "بگوید امال هاآن به معلم به کمک برای تواندمی باالتر پایه آموزدانش دارد امال هاپایه از یکی

 هر چون کسرها بحث در ششم و پنجم چهارم، پایه در مثالً کنم،می انتخاب را مشترکی موضوع یک تلفیقی

 گروهی کار روش"(. 31p) "بگیرند یاد پایه سه هر و کنیم تدریس را بحث این که اینه اول حالت داره، پایه سه

 یک درگیر را هاپایه همه این روش بدهند. در انتقال همدیگر به را هایشانمهارت آموزاندانش تا کندمی کمک
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 والدین، همکاری "(. 4p) "است عملی هاکالس همه برای تدریس این که قرآن در درس مثالً کنم،می موضوع

کنند، همچنین برخی می پیشرفت خوب خیلی روش این با و بکنند کمک آموزدانش به خانه در اگر اولیا

ها توانیم با دعوت اولیا به کالس، بچهباشد میدرس مطالعات اجتماعی که مربوط به عشایر می مثالًموضوعات 

  (.31p) "را بهتر با این موضوع آشنا بکنند
 هایدغدغه تریناصلی از درس، کالس در انضباط و نظم ایجادپایه:  چند هایکالس در داریکالس -1

 توق بیشتر باشد، حاکم نظم کالس، در کهدرصورتی. های چند پایه استبه خصوص معلمان کالس معلمان

 راضی کالسی وقت مفید گذراندن از آموزاندانش و معلم و شودمی یادگیری ـیاددهی فرایند صرف کالس

همچنین داشتن طرح درس  برند.شوند و از اندک وقت موجود در کالس چند پایه حداکثر استفاده را میمی

 د بخشد. فرایند مورد نظر را بهبو تواندمیروزانه و ساالنه منظم و دقیق 

 نظم کهاین تا بکنیم مشغول هاآن به مسئولیت و نقش دادن با دارند مشکالتی دانیممی که آموزانیدانش"

 کردن صدا پایه چند هایکالس در نظم ایجاد و کنترل هایروش ترینمهم از "(. 3p) "نخورد هم به کالس

 دارندمیآموزان نیز احترام بنده رو نگه ورت دانشاست که در اینص (خانم و آقا) القاب و احترام با آموزاندانش

در کالس چند  تنبیه از پرهیز"(. 1p) "ادبی انجام ندهندکنند نظم را در کالس رعایت کرده و بیو سعی می

 "باشدمی ترحساس پایه تک هایکالس به نسبت( 31 تا 6) متفاوت سنی ترکیب و بودن مختلط به توجه پایه با

(1p .)"آموزای وقتی به دانش مثالًداریم،  نگه پابرجا را کالس نظم توانیممی آموزاندانش همه به بیشتر هتوج با

م کنند با برهم زدن نظم کالس توجه معلآموزای دختر سعی میپسر بیشتر توجه کنیم یا صمیمی باشیم دانش

 پایینی آمار چون هاکالس نای که گفت باید هاکالس این در نظم خصوص در"(. 1p) "را به خود جلب کنند

ست که ا آموز برقرارو دانش معلم بین صمیمی رابطه یه گفت میشه نوعی به و اندکنترل قابل راحتیبه دارند

 یک من نظم مورد در"(. 6p) "آموزان به حرفم گوش داده و کمتر نظم کالسی را برهم بزنندباعث میشه دانش

 بخ. داریدمی نگه را کالس در نظم چطور که گندمی معلمین ضیبع هستش، معلم نظم اونم دارم کلی روش

 ندپایب میزنه که حرفی به باشد، منظم خودش معلم وقتی هست ساده چیز یک کالس در نظم که میگم من

 باید سال ابتدای در ما و ندارد پایه چند هایکالس با فرقی هیچ"(. 31p) ".شودمی نظم ایجاد باعث باشد

 کنیم، رعایت پایه تک از بیشتر موارد سه دو، فقط و کنیم تنظیم آموزاندانش خود نظرات با را کالسی قوانین

 بیشتر کنممی سعی خودم من"(. 31p) "کنیم کمک همدیگر به باید و هستیم کالس یک در پایه چند اینکه

 به مترک آموزدانش که یدروس یعنی...  و بندیجمله نوشتن بدنی، تربیت هنر، دروس به بکنم مشغول را هابچه

 همیشه"(. 34p) "شودمی ایجاد صدا سرو باشند بیکار اگر طبیعیه چون نکنند صدا سرو تا دارد نیاز معلم کمک

 هانآکالس مشغول  در بچه یعنی باشد داشته سودمندی فعالیت که بکنم طراحی درسی طرح کنممی سعی

 (.4p) "باشد شده و فرصت کافی برای برهم زدن نظم کالس نداشته

 منابع انسانی  تأمینو  ریزیبرنامهکارکردهای عدم : ب

درس بایستی در  محور اصلی در کالس عنوانبهآموز دانشپایه:  چند هایکالس آموزاندانش مشکالت -3

 ،لحاظ گردد هاآنها و امکانات در جهت رفع مسائل و افزایش یادگیری کانون توجه قرار گرفته و تمام فعالیت

آموزان نیز درگیر این مسائل شده و در شود دانشهای چند پایه باعث میاما وجود مشکالت زیاد در کالس

 اختالل ایجاد شود. هاآنکیفیت یادگیری 
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 آموزان دو زبانه وارد مدارسمناطق ما دو زبانه است که باعث شده مشکالت به مراتب بیشتر باشد. وقتی دانش"

رسی آشنا نیستند در خواندن، یادگیری، درک مطلب، بیان کردن و ساختن مفاهیم شوند چون با زبان فامی

آموزان کالسم مشکلی که من در دانش"(. 3p) "های پایین با مشکالتی مواجه هستنددر پایه ویژهبهجدید 

 نبی بحث و جر و دعوا باعث که دارد وجود پسرا و دخترا بین تعارضی است مختلط چون اینه که بینممی

 چی؟ یعنی هستند علمی بنیه ضعف دارای چندپایه هایکالس آموزاندانش"(. 1p) "گرددمی آموزاندانش

 عنوانبه کنار و گذارندمی را همه و مشق و دفتر و کتاب میشه، تعطیل تابستان در مدرسه وقتی هااین یعنی

 الس دروس بر مروری باید کنیممی تدریس به شروع ما وقتی نتیجه در میشه استفاده هااین از کار نیروی

 ادایج باعث که بود کودکان بین سنی اختالف داشتم من که مشکلی ترینمهم "(. 6p) "باشیم داشته گذشته

 که شودمی است باعث دامداری و کشاورزی طریق که از اولیا اقتصادی درآمد"(. 31p) "شدمیو دعوا  تنش

موجب خستگی و عدم انجام تکالیف شده  عمل این که بپردازند هاوادهخان یاری به مدرسه از بعد آموزاندانش

 چند کالس در مسلماً"(. 1p) "گرددآموزان میو در نهایت منجر به افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل دانش

 نندکمی مطالعه را ایدیگه درس که دیگر پایه آموزدانش کنممی تدریس ریاضی پایه یک برای وقتی پایه

 (. 34p) "تواند با دقت کتاب خودش را مطالعه کندشده و نمی پرت حواسش

های چند پایه، شخصی ای در تدریس کالسمعلم کار بلد و حرفهپایه:  چند هایکالس معلمان مشکالت -1

های توانند در کالسهای تک پایه میآید و اینکه معلمان آموزش دیده برای کالسکلیدی و مرجع به حساب می

قبول است،  غیرقابلهای ضمن خدمت ویژه چند پایه، تدریس کنند یک امر یه بدون گذراندن دورهچند پا

شود. در اینجا برخی اظهارات معلمان ها استفاده میکالس در اینکه از معلمان کم تجربه برای تدریس  ویژهبه

 کنیم.ها را بیان میچند پایه در رابطه با مشکالت معلمان در این کالس

 هب نمیشه هستند کالس یک در که پایه پنج یا شش که چرا هست مواجه وقت کمبود با اول مرحله در"

 حجم این با کرد تدریس همزمان صورت به پایه 6 به ساعت یک در شودمی آیا رسید؛ ساعت یک در هاآن همه

 از چون معلمان اغلب". (1p) "شودنمی که باشد پایه تک کالس همانند نتایج که دارند هم انتظار و هاکتاب

 هابچه این به حدی تا و کنند دخیل مسائل این در را خودشان که مجبورا هستند آگاه آموزاندانش مشکالت

(. 1p) "است کار فرسودگی خود این که بشند پایه تک آموزاندانش همانند بتوانند تا حدودی تا کنند کمک

باشد های تک پایه میه و وقتی هم برگزار میشه برای کالسهای حضوری برای معلمان کمتر برگزار میشدوره"

ساله از  1دهند، بنده خودم که های چند پایه نمیکالس های ضمن خدمتدر واقع هیچ اهمیتی به دوره

ای برای مخصوص چند پایه ام تا حاال هیچ دورهدانشگاه فرهنگیان تموم شدم و همش چند پایه تدریس کرده

 طورهمان است، معلمان اطالعات کمبود میشه، معلمان به مربوط که دیگه مشکل"(. 33p) "برگزار نشده است

 ندپایهچ کالس شرایط کهدرحالی شوندمی تربیت پایه تک هایکالس برای معلمان اکثر کردم اشاره قبالً که

 کالس با رابطه در دآزا مطالعه خودش بکند، طی را الزم هایدوره باید معلم و است پایه تک از متفاوت خیلی

 اکثراً  چند پایه هایکالس "(. 4p) "وردآ دست به را الزم علم و تخصص بتواند تا باشد داشته را پایه چند

 "داد انجام نمیشه گروهی کار هیچ عمالً و بدهد انجام را گروهی کارهای تواندنمی معلم و هستن کوچک

(31p .)"السک در نیز تنفس زنگ است مجبور که هاکتاب زیاد محج دلیل به معلم برای استراحت وقت کمبود 

بنده  "(. 1p) "کند بلکه بتواند تا حدودی کمبود وقت را جبران کرده باشد کار بیشتر پایه دو یا یک با و مانده
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 شدمیهای خطرناک و برفی مجبور به بیتوته بودم که باعث ها به دلیل دوری خیلی زیاد و جادهدر این کالس

 "(. 6p) "یک هفته تا یک ماه از خانه دور باشم و مسائل خانواده خودم رو نمیتونستم برسم و حل کنمحداقل 

ذاری، گکشی، خدمتلوله کشی،سیم نمیدونی. بدهند انجام نیز را اداری امور باید تدریس کار بر عالوه معلمان

تفاوتی بین معلمان چند پایه و  گونههیچ"(. 31p) "است معلم خود عهده بر یعنی هست اینا همه مشاوری و...

های چند پایه انتظار داریم در مقابل کار بیشتر، از امتیازات معلمان کالس عنوانبهتک پایه وجود ندارد و ما 

 هایکالس در"(. 33p) "ای چون مادی و تسهیالتی برخوردار باشیم که تا امروز این اتفاق نیفتاده استویژه

 حتی و هستیم مواجه آموزشی وسایل کمبود با همیشه است تجهیزات و امکانات کمبود همیشه پایه چند

 (. 4p) "آوردمی پایین را آموزش کیفیت و کنندمی لنگ را آموزش بحث ماژیک و کاغذ کمبود
های چند با توجه به آموزش ناکافی در کالسهای چند پایه: آموزان کالسهای دانشمشکالت خانواده -1

ی و ها، شلوغها و محتوای کتابل سنگینی حجم کار معلمان، کمبود وقت ناشی از تعداد زیاد پایهپایه به دلی

ها نقش مکملی را برای کند که خانوادهکند؛ ایجاب میآموزان را پرت میسر و صدای زیاد که حواس دانش

 آموزان ایفا کنند.آموزش دانش

توانم بگویم کمتری یا به جرات می ارتباط هستند مشغول دامداری و کشاورزی با اکثراً چون هاخانواده"

 رفتن از اولیا "(. 33p) "آیندباز نمی زنیممیندارند و حتی وقتی نامه یا تلفن نیز  مدرسه با هیچ ارتباطی

بشوند  خودشان حال کمک و مانده خانه در هابچه که دهندمی ترجیح و هستند ناراضی مدرسه به فرزندانشان

مشکلی که من خیلی شاهدش "(. 1p) "دهنددلیل اهمیت چندانی به ادامه تحصیل فرزندانشان نمیبه همین 

 آموزاندانش تحصیل ترک به مدرسه بروند و باعث زارندنمیاز پایه ششم به بعد  برای دخترا که مخصوصاًبودم 

 آموزش کیفیت شودمی عثبا که کنندمی استفاده دامداری و خانه کارهای در فرزندانشان از چون شوندمی

فقر مالی ناشی از درآمد پایین از "(. 33p) "شودشده و در نهایت منجر به ترک تحصیل می کمتر فرزندانشان

بینم آموزانم با کفش و لباس مناسب نتوانند به مدرسه بیایند، حتی میکشاورزی و دامداری باعث شده که دانش

 چون "(. 31p) "آیددختری با دمپایی پاره که حتی مناسب پوشیدن در خانه نیز نیستش باهاش مدرسه می

 به ات خانه به کنیممی موکول را تکالیف بعضی دلیل همین به داد انجام را هافعالیت همه نمیشه کالس در

توانند مشارکتی در انجام نمی سوادیبیبه دلیل کم یا  هاآن یهاخانواده ولی بدهند انجام یشانهاخانواده کمک

 مواجه مشکالتی و کمبودها با مدرسه در فرزندانشان که دانندمی بعضی از اولیا"(. 1p) "تکالیف داشته باشند

کند به همین دلیل نگران آینده فرزندانشان هستند و دغدغه می تدریس پایه چند برای معلم یک مثالً هستند

های چند والدین از کالس آگاهی عدم"(. 30p) "بیند در کالس یا نه؟دارند که فرزندم آیا آموزش کافی را می

 وقت کمبود دلیل به باشد حد این در انتظار این نباید ولی باشند از بنده داشته زیادی انتظار پایه باعث شده که

گوید بایستی همه آموز میگویند که چرا امال را دانشمی مثالًپایه،  تک هایکالس با مقایسه در امکانات و

 (. 31p) "خودت بگی یا همه تکالیف کتاب را در کالس انجام بدین ما در خانه هیچی بلد نیستیم ها رودرس

 آموزشی برنامه مسائل: ج

از آنجا که یکی از اهداف طراحی برنامه درسی بایستی بر اساس نیازهای درسی:  برنامه محتوا و اجرای -3

های چند فراگیران باشد و محتوای برنامه درسی نیز قابل دسترسی باشد اما بر اساس مصاحبه با معلمان کالس

هه با کمبود وقت آموزشی که چندین پایه در یک کالس هستند های درسی به دلیل مواجپایه، محتوای کتاب
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 و جراا در اصلی مجریان معلمان که نیست کند. تردیدیبا زمان اختصاص یافته برای این محتوا مطابقت نمی

 ندچ هایکالس معلمان نظرات و هادیدگاه به استناد با هستند، درس کالس در درسی برنامه ساختن عملیاتی

 رایب الزم بستر و کرده شناسایی پایه چند هایکالس درسی برنامه اجرایی هایچالش و مسائل از برخی پایه

 . ایمساخته فراهم را هاآن حل

 باشد پایه تک با متفاوت کامالً باید شودمی گرفته نظر در چندپایه برای که درسی برنامه مسلماً خب "

 موضوع یک اینکه برای پایه تک کالس در من مثالًشویم، می مواجه زمان کمبود با پایه چند کالس در چون

 پایه چند بر دقیقه 41 این پایه چند در ولی دارم فرصت دقیقه 41 بفهمانم بچه برای مانند کسر در ریاضی را

 متفاوت هاپایه متفاوته، هاموضوع چون و. بشود گرفته هم نتیجه همان که رودمی انتظار و شودمی تقسیم

 کالس مناسب اصالً اندشده گرفته نظر در که هاییکتاب. رفت جلو پایه تک درسی برنامه طبق شهنمی هستند

 کتاب پایه چند کالس برای باید من نظر به و هاکتاب زیاد حجم لحاظ از نه زمانی لحاظ از نه نیست پایه چند

 (. 4p) "بشود تألیف خودشان خاص
 ریاضیات توانیممی هفته در ساعت 1 ابتدایی اول در مثالً یشهر پایه تک مدرسه یک در ما که است واضح"

 طبیعتاً که هست هم با...  و سوم دوم، اول، پایه برای ریاضی ساعت 1 همان چندپایه کالس در ولی کنیم حل

 ندهست پایه تک که شهری آموزاندانش با مسلماً شد، خواهیم مواجه مشکالتی با زمان و درسی برنامه لحاظ از

 و امکانات کمبود همیشه پایه چند هایکالس در"(. 3p) "خواهیم شد مواجه زیادی مشکالت با وقت حاظل از

 ار آموزش بحث ماژیک و کاغذ کمبود حتی و هستیم مواجه آموزشی وسایل کمبود با همیشه است تجهیزات

 به هداد ارائه کتاب که ییهافعالیت و هاآزمایش از آورد، بسیاریمی پایین را آموزش کیفیت و کنندمی لنگ

 فضای چندپایه هایکالس"(. 1p) "ندارد وجود هاآن اجرای امکان کالس تجهیزات در و امکانات کمبود دلیل

های آزمایشگاهی نیز همچنین اجرای فعالیت و بدهد انجام را گروهی کارهای تواندنمی معلم و کوچکی دارند

 بعضاً شود و هم اینکه ها مزاحمت ایجاد میه هم برای سایر پایهباشد چرا کنمی پذیرامکاندر فضای کوچک 

 (.31p) "فشانآزمایش مربوط به فعال شدن کوه آتش مثالًباشد خطرناک می

 رفاه و امکانات : د

پرداختن به حقوق و مسائل مادی فرهنگیان به خصوص معلمان معلمان و هزینه مدارس:  دستمزد -3

ای که موجب ترین زمینهطلبد و به جرات میشه گفت اصلیای را میداگانههای چند پایه تحقیق جکالس

شود مربوط به دستمزد معلمان که ها میرسانی به این کالسانگیزگی معلمان در حوزه خدمتدلسردی و بی

 ینههز پرداخت عدم پایه، تک با پایه چند معلم حقوق تفاوت پایه، عدم چند معلم پایین بسیار شامل حقوق

 باشد.می کاریاضافهدر پرداخت  تأخیرذهاب و  و ایاب

 پایان به را تحصیلی دوره این امکانات کمترین با پایه چند هایکالس در ابتدایی دوره آموزاندانش

 روزیشبانه مدارس سرانه بودجه. نیست تا دو یکی، که مشکالت. شوندمی دبیرستان دوره وارد و رسانندمی

 .ریزندمی باریک ماه چند هم را سرانه همین لبتها. است پایین بسیار

 ساعت از بعد که وقتی مسلماً است، مالی نیازهای رفع پیش فکرم و دارم مالی مشکل من وقتی خب"

 وقتم نای بشوم تقویت مالی لحاظ به و باشه درست من مالی وضعیت اگر کنممی صرف هاآن رفع برای تدریس

 هب وقتی ولی میذارد مثبت اثر هابچه برای تدریس در که کنممی صرف خودم تقویت و ریزیبرنامه برای را
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 و کارایی هم کندمی کمتر را معلم انگیزه هم بشود بیشتر روز به روز مشکالت و نشوم تقویت مالی لحاظ

 دتمزدس چنانچه ندارد، تفاوتی پایه تک با هاکالس این معلمان دستمزد"(. 4p) "کندمی پیدا کاهش اثربخشی

 مدارس این در توانندمی فراوان انگیزه و عالقه با معلمان باشد بیشتر پایه تک معلمان به نسبت معلمان این

 همشان معلمان"(. 1p) "است شده معلمان دلسردی موجب تفاوت نداشتن که بشوند تدریس به مشغول

من معلم  هب بنابراین گیرندمی قوقح میزان یک به پایه تک و پایه چند معلمان یعنی گیرندمی حقوق یکنواخت

 تفاوت پایه چند معلمان دستمزد باید شود،می کنم با این همه سختی و مشکالت ظلمتدریس می پایه چند که

 پایه چند معلمان به اضافه حقوق و مزایا گونههیچ"(. 1p) "باشد تا انگیزه الزم برای تدریس ایجاد شود داشته

 اب آموزانیدانش با دارند را پایه چندین که معلمانی برای است آشکار ظلم یک واقعاً این و گیردنمی تعلق

 مدارس این چون"(. 1p) "نمیشه اضافه بهشون حقوق هیچ و کنندمی تدریس پایه تک از بیشتر بسیار مشکالت

 را هاآن یدبا دولت که دارد مازادی هایهزینه باالخره هستند افتاده دور مناطق در دانیدکه می طورهمان

 قوقح اگر ولی نمیشه پرداخت که ذهاب و ایاب مثل هاییهزینه ندارد، وجود فرقی هیچ متأسفانه ولی بپردازد

 االن"(. 30p) "بروند روستاها و مدارس این به هامعلم که شوندمی حاضر مشتاق با شود گرفته نظر در اضافه

و  بود پایه چند هایکالس در بازمانده آموزاندانش روی که تدریسی هنوز اداره و میگذره که ساله یک نزدیک

 ها ولی هنوز هیچ پولی پرداختاز استراحتم زدم پاشدم رفتم مدرسه با این وضعیت جاده هاشنبهپنجچندین روز 

 (. 31p) "نشده و خبری هم نیست که کی پرداخت میشه

بوده و هیچ  ناچیز و پایین بسیار سرانه ههزین در مدارس چند پایه، آموزاندانش کم تعداد به توجه با"

کند، بنده چندین ساله که در مدارس چند پایه هستم اگر بخواهم همین پارسال را مثال بزنم دردی را دوا نمی

دیگه  تقریباًهزار تومان سرانه ریختن اونم بعد از عید یعنی  330 سال تحصیلیآموز در کل دانش 10برای 

هزار تومان فقط برای نفت  110های مدرسه در این یک سال ند و یکی از هزینهشدمدارس داشتند تعطیل می

 و است کمتر نیز مدارس سرانه نتیجه در کمتره مدارس این آموزاندانش تعداد که چون"(. 1p) "پول ریختم 

که  لیاکند به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسب اومی پرداخت خودش جیب از کندمی هزینه معلم که آنچه هر

 (.6p) "باز کسی نیست که پول بیاره زنیممینمیشه ازشون پول گرفت، حتی نامه هم 

 چندپایه  هایکالسپشتیبانی و ارزش نهادن به : ر

های چند پایه در اینجا پس از آشکار ساختن مشکالت کالسپایه:  چند هایکالس مشکالت کاستن از -3

چند  هایاساس مصاحبه، پیشنهاداتی را برای کاهش مشکالت کالسبا استناد بر نظرات معلمان چند پایه بر 

 انسانی نیروی گرفتن نظر در پایه، چند ویژه درسی کتب تدوین توان بهکنیم که از آن جمله میپایه مطرح می

 بیشتر و... اشاره کرد.

ه پایه تعریف شدخوانیم در واقع برای تک کتب درسی با این حجم و محتوا که در کالس چند پایه ما می"

ها، های چند پایه طراحی گردد و در آن مباحث مهم و ضروری برای این کالساست. باید کتب ویژه برای کالس

 چند السک مشکالت از خیلی بشه تدوین کمتر حجم با پایه چند متناسب درسی کتب بندی شود. اگراولویت

شود برای یک کالس حتی دیده می متأسفانهی های چند پایه در موارددر کالس"(. 4p) "شودمی حل پایه

ها را در کالس کم کرده و آن را شود که در صورت امکان تعداد پایهشش پایه هم یک معلم در نظر گرفته می

پیشنهاد عمده که بنده تجربه کردم اینه که میشه برای اولیا "(. 34p) "به دو پایه در یک کالس کاهش دهند
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را باال ببریم تا هم در انجام تکالیف کمک  هاآنتوانیم آگاهی ر کرد که با این روش میها کالس نهضت برگزابچه

 برای بیشتر حقوق و خاص امتیازات گرفتن نظر در با "(. 1p) "بکنند و هم معلمان را بهتر و بیشتر درک کنند

 این هب باتجربه لمانمع شودمی باعث همچنین تدریس کرده و بیشتر انگیزه با معلمان پایه چند هایکالس

 محل در معلم اینکه به توجه با"(. 33p) "برود باال به پایه چند هایکالس در آموزش کیفیت و رفته هاکالس

 ود در را کالس اداره از مجوز اخذ با باشد داشته مطلوب تدریس اینکه برای تواندمی کندمی بیتوته خدمت

 با بیشتر شدن زمان آموزش اینصورت در عصر، پایه سه و صبح پایه سه یعنی بدهد، انجام عصر و صبح نوبت

 مشکالت کردن کم برای""(. 6p) "دارد خوبی بازده و شد خواهد بهتر تا حدودی آموزش در این مدارس امر

 قشن درسی کتب تألیف در باید کنندمی فعالیت حوزه این در که معلمانی که کرد عنوان گونهاین توانمی

 کافی تفادهاس تا برسد مؤلفان دست به و بشه گرداوری همکاران همه تجربیات اشند یعنی بایدب داشته مستقیم

 (. 3p) "باشند داشته تجارب این از

های وری در کالسدر بهبود و افزایش بهره مؤثرعوامل پایه: چند هایکالس وریبهره افزایش و بهبود -1

 افزایش خانواده، مشارکت افزایش پایه، چند معلم مطالعه و عالقه چند پایه بر اساس نظرات معلمان، داشتن

 ادهپایه، استف چند هایکالس کارورزی ، گذراندنبندیگروه و هاپایه ترکیب آموزشی، فضای تجهیز و امکانات

 یآزاد و اختیار داشتن ،صداوسیما طریق از آموزش از قسمتی گرفتن برعهده پایه، چند مخصوص درس طرح از

 باشد.معلم می همیار از استفاده ومعلم  عمل

توانیم بدهیم چون در کالس به دلیل کمبود وقت فرصت تکرار و تمرین وجود ندارد، بازخوردی هم نمی"

د، باشها به معلم کمک بکنند و با پرسش و پاسخ بفهمند که فرزندانشان در چه حدی میبایستی خانواده

 هستند اولیا به مربوط که مشکالتی تا کنیم در کالس بیشتر نیز را اولیا همکاری و مشارکت توانیممی همچنین

حداقل "(. 33p) "دهند قرار هابچه اختیار در را تجاربشان توانندمی بهتر اولیا هست، عشایری که مباحثی یا

 ابزار و وسایل آموزشی بدون دغدغه در اختیار معلم قرار بگیرد، کالس چند پایه با این همه مشکالت وقتی

هم کار معلم خیلی سخت میشه و هم نتیجه تدریس آن  واقعاًتجهیزات ساده آموزشی را هم نداشته باشد 

 ضرورت "(. 4p) "خیلی کم خواهد بود طبیعتاًها وری کالسچیزی که انتظار داریم به دست نخواهد آمد و بهره

 کارورزی گذراندن و پایه چند یهاکالس عنوان با واحدی گنجاندن و معلم تربیت مراکز تقویت برای الزم

و  ها آشنا کردهتواند معلمان را بیشتر با شرایط این کالسپایه قبل از شروع به تدریس می چند هایکالس

 موضوعات بر کافی تسلط که وقتی"(. 1p) "موقع تدریس سردرگم نشده و بهترین نتیجه را از زمان ممکن بگیرد

 و پنجم چهارم، هایپایه بر همزمان را ریاضی ساعت یک در توانیممی باشیم داشته ریاضی درس مانند درسی

 دانیممی آنوقت ششم تا اول هایپایه هایکتب و درس طرح به هستیم مسلط که وقتی. بکنیم تدریس ششم

 اهکسر چهارم و سوم آموزاندانش و بدهیم یاد دوم و اول هایپایه به سال اوایل در بایستی را تفریق و جمع که

 (.3p) "بدهیم نشان شکل و محور روی را

 پایه چند هایکالس مزایای: ز

های چند پایه معلمان در کنار این همه مشکالت و دغدغه در کالسمعلمان:  به مثبت مربوط هایجنبه -3

 توانند با توجه به مسئولیت زیادی که بر عهده دارند مهارت و توانمندی خودشان را تقویت کرده و تجربهمی

ها به های مختلف به دلیل آزادی اختیار بیشتر باال ببرند، همچنین تدریس در این کالسخودشان را در زمینه
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گردد، برای معلمان آموز باعث ایجاد آرامش روانی در بین معلمان میدلیل جو صمیمی زیاد بین معلم و دانش

مدیر شوند نیز این امکان فراهم است که از حق در مدارس عادی مدیر ب هامهرومومتوانند تا تازه وارد که نمی

 مند بشوند.بهره آموزگاری

 کارهای این بر عالوه کردم،می تدریس پایه چندین برای ساعت یک در هاکالس این در اینکه بخاطر"

 یتوانمند رفتن باال باعث میدادم انجام تنهایی به را مدرسه به مربوط کارهای همه و معاون مشاوره، مدیریت،

تدریس در این  "(. 3p) "بود راحت برایم پایه چند هایکالس در مدیریت یا تدریس این از بعد و شدمی من

 اب پایه چندین برای سال یک در که چون شودمی نیز معلمان نفساعتمادبه و تجربه افزایش ها باعثکالس

رسانم این احساس که تمام میکنند و وقتی یک سال رو با چندین پایه به امی تدریس مختلف هایروش

 این وارد و باشید معلم شما وقتی "(. 4p) "شودتوانم در مدارس تک پایه به راحتی تدریس کنم ایجاد میمی

 حس آموزاندانش این با صمیمی بسیار جو یک گذاریدمی مدرسه به را خود پای که زمانی از بشید، مدارس

 و خوبه خیلی واقعاً جهت این از. مادرشان و پدر مثل دارند دوست را ما ساده خیلی که آموزانیدانش کنید،می

 چندسالی من مثالً میشه، مدیر آموزگاری بیشتر مدارس این "(. 1p) "کنندمی منتقل ما برای را خوبی روحیه

 تمگرفمی نیز را مدیریت حق و بودم هم مدیر آموزگار داشت که امتیازی بر عالوه هستم هاکالس این در که

 چند کالس در اگر کردممی احساس " (.3p) "پایه چند هایکالس انتخاب برای باشه مشوقی میتونه این که

 زا کنم، استفاده کالس در خودم ابتکاری هایروش از توانممی و دارم بیشتری عمل آزادی کنم تدریس پایه

  (.1p) "داشت خواهد نیز بیشتری بازدهی من نظر به که خودمه میل باب که هاییروش

آموزان این مدارس گیر دانشدر کنار مشکالت فراوانی که دامنآموزان: دانش به مثبت مربوط هایجنبه -1

های چند پایه وجود دارند که آموزان در کالسباشد، محاسنی را با استناد به نظرات معلمان برای دانشمی

 ایهپ آموزاندانش برای زمینه پیش ایجاد اجتماعی، ابآد یادگیری یکدیگر، با همکاری از  یادگیری اندعبارت

 معلمی. همیار نقش با آموزاندانش تقویت باالتر و پایه آموزاندانش برای مروری پایین،

 اول ایهپ به میاد ششم پایه بینندمی وقتی مثالً گیرندمی یاد را یکدیگر با کردن آموزان همکاریدانش "

 نحوه واقعاً کالس در هابچه"(. 30p) "دارد وجود اینجا همدلی و همکاری حس که فهمندمی کندمی کمک

آموزانی از سنین مختلف و دختر و گیرند، چرا که در ارتباط به دانشمی یاد را اجتماعی تعامل و کردن زندگی

 ششم و پنجم کالس وقتی"(. 30p) "گرددپسر در یک کالس باعث یادگیری هرچه بیشتر آداب اجتماعی می

 اگر. آیدمی حساب به یادآوری یک ششم پایه برای میشه تدریس پنجم پایه برای موضوعی و هستند با

 را مشکلش و داده قرار پایین پایه در راحت توانیممی داشت مشکل بحثی یک باالتر در پایه در آموزیدانش

(. 4p) "بگیرند یاد را خودشان مطالب رتراحت توانندمی مطالب مرور با باال پایه آموزانکنیم، در واقع دانش حل

 محاسنی آموزاندانش و کالس رهبری در کالس مدیریت در بکنند کمک ما به مجبورا که آموزاندانش رشد "

 چگونه که میگیره یاد ما از است ششم کالس در که آموزیدانش مثالً. کرد یاد هاآن از میشه که هستند

 آن رشد باعث بدهد آموزش چطور و بکند رفتار هاآن با چگونه بکند، ییراهنما را پایین پایه آموزاندانش

 قشن ترپایین هایپایه به دادن درس با تا شودمی فراهم فرصتی باال پایه آموزاندانش شود، همچنین برایمی

  (.3p) "بشوند تقویت و کنند بازی را معلمی
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 های تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالس چند پایهر مضمونکنندگان برای زی. میزان توافق نظر مشارکت3نمودار 

 در کنندهشرکت نظر افراد توافق میزان گیردمی قرار مدنظر توصیفی کیفی تحقیقات در که مواردی از یکی     

 توافق مصاحبه از موضوعی درباره که کنندگاناز مشارکت افراد تعداد دیگرعبارتبه .است مطروحه موضوعات

 زیر در کنندگانشرکت نظر توافق تجمعی درصد .دهدمی نشان توصیفی را آمار این میزان دارند رنظ

 طورهمان .است شده ارائه 3نمودار  در های چند پایه تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالس هایمضمون

شکالت مربوط به های چند پایه به همراه مهای تدریس در کالسنیز مشخص است روش 3که در نمودار 

یه های چند پامعلمان، دستمزد معلمان و سرانه مدارس و همچنین پیشنهاداتی برای کاستن از مشکالت کالس

های چند پایه عنوان تجارب خودشان از تدریس در کالس عنوانبهرا  هاآنکنندگان مواردی هستند که مشارکت
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 های چند پایه. مضامین اصلی و فرعی حاصل از تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالس1نمودار 

 گیریبحث و نتیجه
های چند پایه بود که با استفاده از هدف از این مطالعه بررسی تجارب زیسته معلمان از تدریس در کالس

انجام گرفت و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق منجر به  شناسیپدیدارروش تحقیق کیفی از نوع 

منابع انسانی، مسائل برنامه آموزشی،  تأمینو  ریزیبرنامهمعلمی، کارکردهای عدم  هایصالحیتتم  6استخراج 

به تصویر های چند پایه گردید، که تجارب معلمان را رفاه و امکانات، پشتیبانی و ارزش نهادن و مزایای کالس

 کشد.می

با توجه به اینکه آموزش و پرورش وظیفه خطیر دانش، مهارت و منابع مالی و نیروی انسانی الزم جهت 

های این ؛ یافته(Gwang, 2013) دارد به عهدهفراگیران و هدایت اصلی آنان را  هایتواناییرشد و توسعه 

وزشی ایران )تک پایه( تناسب چندانی ندارد و ها با وضعیت رایج نظام آمدهد، این کالسپژوهش نشان می

های های آموزشی به صورت چند پایه بر حسب ضرورت و از سر ناچاری است. بر اساس یافتهبرگزاری کالس

 ها بیان کرد.  فرصت -1ها چالش -3 مؤلفهتوان در دو های چند پایه را میاین پژوهش، وضعیت کالس
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ها، همان آموزان و مشکالت مربوط به خانوادهت مربوط به معلمان، دانشهای چند پایه، مشکالمشکالت کالس

شود. ها مطرح میفرصت عنوانبههای چند پایه محاسنی دارد که ها، کالسها هستند. در کنار این چالشچالش

انایی وها برای معلمان محاسنی از قبیل: کسب تجربه، افزایش تهای به دست آمده، این کالسبر اساس یافته

یادگیری آداب اجتماعی را به دنبال دارد.  یکدیگر وآموزان استفاده کردن از اطالعات ای و برای دانشحرفه

 معلمی بود. هایصالحیتاولین مضمون اصلی 

های معلمی و مضامین فرعی آن مانند انواع حیتبر اساس تجربیات معلمان صالهای معلمی: صالحیت

 بر اساس ها به صورت مکرر اشاره شدند.روش تدریس و اداره کالس درس مفاهیمی بودند که اغلب در مصاحبه

های چند پایه دارای تأثیر زیاد است.               های این تحقیق، انواع تدریس و اداره کالس درس در کالسیافته

(2018 Sepahvand,)  از  رشتیمعلمان ب هیچند پا یهاکه در کالسه افتیدست  جهینت نیبه اطی تحقیقی

آموزان و تنوع در سن و سال دانش و یفرد یهاکنند که متناسب با تفاوتیاستفاده م یایریادگی یراهبردها

 & Nadernejad, Abdollahi)های این بخش با نتایج پژوهش یافته اند.را در برداشته یریادگی یهاسبک

Batmani, 2020) ای معلمی و کنترل کالس درس و شیوه تدریس مؤثر و اثربخش های حرفهدر مورد صالحیت

تواند با داشتن نقشی فراتر از تدریس، تعامل مؤثر و محترمانه با دانش آموزان همخوانی دارد. معلم می

م معل اریبودند که استفاده از هم دهیهمه معلمان هم عق داری مطلوبی داشته باشد. در این پژوهش نیزکالس

 و های باالتر شده شده، باعث تعمیق یادگیری در دانش آموزان پایه سیدر تدر عیهم موجب تسر س،یدر تدر

همسویی  (Vincent, 1999) هایچنین این یافته با یافتههم .بردیرا باال م اریآموز همنفس دانشهم اعتمادبه

برند و یکی از تدابیری که برای حاکم کردن ها لذت میآموزان از دادن تکالیف به آندارد؛ او دریافت که دانش

روش آموزش نیز  (,Kohandel 2017)یار است. انضباط و مدیریت کالس به کار برده شده است، انتخاب معلم

بر  .ردک انیرا ب یقیتلف یهاخودآموز و استفاده از روش یریادگی جیترو ،یعملکرد فیاستفاده از تکال ،یگروه

ها آموزان از دادن تکلیف و مسئولیت به آناند که دانشهای این تحقیق، بسیاری از معلمان، دریافتهاساس یافته

برند. یکی از تدابیری که برای حاکم کردن انضباط و مدیریت کالس، به کار برده شده است، انتخاب لذت می

 شود. های باالتر در فرایند کالسی استفاده میآموزان پایهم یار است. یعنی از دانشمعل

های در پژوهش حاضر مشکالت متعددی از کالسریزی و تأمین منابع انسانی: کارکردهای عدم برنامه

کلیبر ( که در شهرستان ,Bashiri Haddadan et al 2015) نتایج تحقیق این یافته با چندپایه بدست آمد.

ها مشکالت اصلی کنند همسویی دارد. آنها اشاره میآموزان و خانوادهانجام شده و به مشکالت معلمان و دانش

آموزی، نامناسب بودن فضای آموزشی، دوزبانه بودن و ایجاد تنش بین دانش را کمبود وقت، کمبود سرانه دانش

 های ایننتایج مشترک در این قسمت و همچنین یافتهآموزان و ... چندپایه مطرح کردند. در واقع باتوجه به 

تحقیق مبنی بر فرسودگی کاری و دوری از خانه و خانواده برای معلمان و مشکالت تفاوت سنی دانش آموزان 

های توان چنین استدالل نمود که با توجه به نبود امکانات کالسداخل کالس درس، در تبیین این یافته می

میت شدید این قشر در داخل کشور بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی خاص و درس روستایی و محرو

های مادی و معنوی از معلمان، دانش آموزان و حمایت وجود قوانین یکسان با عملکردی ضعیف و عدم

های محترم، این یافته دور از انتظار نبوده است؛ اگر عزم جدی در جهت رفع این موانع و پیشرفت خانواده

 2000)و   (Vincent, 1999)توان بهبود بخشید. به اعتقاد تحصیلی دانش آموزان بوجود آید، سازوکارها می
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Lan & Lally, )های چند پایه از جمله محورهایی است که باید مورد توجه قرار بندی کالسمشکل ترکیب

آموزان دو زبانه، آشنا هم به این نتیجه رسید که علل افت تحصیلی دانش (,Nouraie 2016)بگیرد. از طرفی 

آموزان های تحقیق، تمام دانشآموزان به زبان فارسی و اشکال در تفهیم و تفاهم است. طبق یافتهنبودن دانش

 ی آموزشهای چند پایه، به محض ورود به مدرسه، خود را با زبان فارسی که زبان رسممناطق روستایی و کالس

آموزان، بدون توجه به اینکه تا چه حد با زبان فارسی گونه دانشبینند. اینو پرورش کشور است، مواجه می

کر کنند. سازی و فشوند به زبان فارسی بخوانند، بنویسند، صحبت کنند و حتی مفهومآشنایی دارند، مجبور می

ارسالی  ندارند و اگر به زبان محلی و مادری تدریس های ای جز تبعیت از قوانین و بخشنامهمعلمان هم چاره

گیرند. لذا آثار منفی ناشی از تداخل و انتقال دوزبانگی کنند، در مواقعی مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار می

گونه بیان کرد: وقتی شخص در حال یادگیری موضوع جدیدی است، عناصر مربوط به دو موضوع توان اینرا می

ای های این تحقیق، برای معلمان چند پایه، آموزش جداگانهکنند. همچنین بر اساس یافتهداخل پیدا میباهم ت

ایه های چندپگونه تفاوتی بین معلمان چندپایه و تک پایه وجود ندارد. معلمان کالسوجود ندارد. همچنین هیچ

امتیاز مادی بیشتری برخوردار گردند، که مناطق روستایی شهرستان ماکو انتظار دارند در قبال کار بیشتر، از 

ها آموزان در تثبیت یادگیری بر همه روشن است و خانوادهدر حال حاضر چنین نیست. اهمیت رسیدگی به دانش

سوادی و شود. به علت بینمایند، اما در مناطق روستایی اهمیت زیادی داده نمیعنوان مدرسه دوم عمل میبه

گیرد. این امر باعث فراموشی ه، تمرین و تکرار دروس تدریس شده خیلی کم انجام میسوادی والدین در خانکم

 ها پایین است. گردد یا کیفیت یادگیریو عدم تثبیت یادگیری می

به این نتیجه  (,Apide 1988)،  ها در کالس درس: با توجه به محتوا و اجرای آنمسائل برنامه آموزشی 

های عادی، در زمان کم با حجم زیاد و کمبود امکانات، و مفاهیم یکسان با کالسدست یافته که آموزش مطالب 

های خاصی در این زمینه ندیده و به منابع و مواد مرجع و برای معلمی که تجربه کافی ندارد و آموزش

 Mathot)های ضمن خدمت و مشارکت در جمع معلمان دسترسی ندارد ممکن است بسیار دشوار باشد. آموزش

به  ازیغالباً ن رانیفراگ رایدارد، ز ازین یاضاف یریادگیبه مطالب  پایهچند  سیمعتقد است که تدر (2001:53,

 یریادگیدر  لیتسه یبرامناسب  یکند که منابع آموزشیم شنهادیپ (:Joubert, 2010 60)کار مستقل دارند. 

 منابع دیبا هیچند پا یهارسد کالسیادعاها، به نظر م نیشوند. بر اساس ا یو سامانده بیآموزان ترتدانش

 ,Msimanga)، (,Beukes 2008)بگذارند.  اکآموزان به اشترمرتب و منظم داشته باشند تا با دانش یمتنوع

 سیتدر یکنند که برایمدرسه را مطرح م یدرس یهامسئله کتاب (Taole & Mncube, 2012)و  (2019

 رندیبگ ادیرود زبان آموزان مستقل یانتظار م یگاه هیچند پا یهااگر در کالس یشده است، حت نیمعلمان تدو

 ایاجرچنین استدالل نمود که  توانمیهای این بخش از تحقیق و تبیین آن، همسویی دارد. بر اساس یافته

 امکانات و تجهیزات فضا، زمان، یعنی درسی برنامه مهم عنصر دو نظر از عمالً پایه چند کالس درسی برنامه

 زمان انمیز نظر از پایه چند کالس درسی برنامه دیگر، بیان به. هستند مواجه زیادی مشکالت با آموزشی کمک

و  دروس اصلی مفاهیم تدریس برای کافی و مناسب فرصت که است ایگونه به دروس به شده داده اختصاص

محتوای زیاد   (,Bashiri Haddadan et al 2015)به عقیده  .ندارد وجود رسیدن به سطح مطلوب مهارتی،

 ها در ارتباط با چندکار و غیرمتخصص، همچنین تعطیلی پنجشنبهکاری معلمان تازهدروس و گاهی اوقات کم

پایگی از مشکالت مربوط به عدم تطابق چند پایگی در ارتباط با نظام آموزشی فعلی از مشکالت اصلی برنامه 
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توان گفت باتوجه به نبود کارگروه تخصصی  بررسی و دار است. در تبیین این مهم میتوای مشکلدرسی و مح

های چندپایه و عدم ارزش و احترام به معلمان دارای سابقه این حوزه و رسیدگی به مشکالت و موانع کالس

کسان شتن دیدگاه یکنواخت و یاستفاده نکردن از تجربیات ارزنده شان، انتظار بیشتر از این نباید داشت. لذا دا

تا گونه در این راسگذاران محتوا و برنامه درسی آموزش و پرورش، متأسفانه سبب مشکالت ایناز سوی سیاست

 شده است. 

  Burnswicهای به دست آمده در تحقیق های این مضمون در مقایسه با برخی از یافتهیافتهرفاه و امکانات: 

& Valerin, 2000)) های چند پایه دارد، براساس این پژوهش یکی از عوامل مؤثر بر گسترش کالس همسویی

های این تحقیق، در تر طبق یافتهعوامل اقتصادی جامعه است که سیاست انقباضی دارد. اما در حالت وسیع

یت ع، وضعیت مالی نامطلوب و حقوق بسیار پایین و نامتجانس با وضدلیل دلسردی معلمان ترینحالت کلی مهم

بحث دستمزد و و های چندپایه نیز با توجه به سرانه کم مدارس تورم داخل کشور است. حال در بحث کالس

های گونه مشوق خاص در این راستا و عدم تفاوت حقوق با معلمان کالسحقوق دریافتی معلمان و نبود هیچ

ها برای تدریس در این کالس تک پایه و نبود سرویس رفت و آمد، باعث شده است تا معلمان هیچ تمایلی

که  ها را انتخاب کنندنداشته باشند و معلمان تازه وارد یا سرباز معلم از روی ناچار و نبود امتیاز باال، این کالس

توان گفت تا وضعیت اقتصادی جامعه بهبود نیابد ها می. در تبیین این یافتهبازدهی خوبی نخواهد داشت مسلماً

ای امر آموزش و پرورش محکوم به به آموزش و پرورش وجود داشته باشد، در هر جامعه گراییو دیدگاه مصرف

 شکست سنگین خواهد بود. 

 یاتیدهد که با کاربست نکات عملینشان مدر پژوهش خود  (Nouraie, 2016 )پشتیبانی و ارزش نهادن: 

 هیآت یساز زندگنهیرود بلکه زمیباال م یآموزش تیفیتنها کمناطق محروم نه هیدر جهت بهبود مدارس چندپا

مثبت و استفاده از حل  یو سبک زندگ یتعامل اجتماعی در دوران استقالل شخص یبرقرار یآموزان برادانش

کردند  ارهنکته اش نیبه ا (shin et el, 2018) شود.یم یریپذجانیو ه یافتگینا زیجای تمابه یمسئله در زندگ

و  باشدیدهی آموزش ناهمگن مسازمان یبرا یاژهیهای وبه مهارت ازیها نگونه کالسدر این سیتدر یکه برا

های براساس یافته .رندیبگ ادیرا  هیچندپا یهاآموزش کالس دیجد یهاکیتکن دیگونه مدارس بامعلمان این

 چند ویژه یدرس کتب تدوینتوان چنین تبیین نمود که با در نظر گرفتن نیروی انسانی بیشتر و تحقیق، می

های ها، مشکالت کالسهای مختلف از معلمان این کالسهای مالی و معنوی از قبیل تشویقیپایه، حمایت

 ها شد. همچنین با افزایشچندپایه را کاهش داد و باعث ایجاد انگیزه در معلمان جهت تدریس در این کالس

 ورزیکار گذراندن بندی،گروه و هاپایه ترکیب آموزشی، فضای تجهیز و امکانات افزایش خانواده، دادن مشارکت

 موزشآ از قسمتی گرفتن برعهده پایه، چند مخصوص درس طرح از استفاده پایه توسط معلمان، چند هایکالس

ی ورمعلم موجب بهبود و افزایش بهره همیار از استفاده و معلم عمل آزادی و اختیار داشتن صداوسیما، طریق از

 پایه گردید.های چند کالس

عقیده دارد کمک گرفتن از  (Thomas, 1993) در رابطه با این موضوعهای چند پایه: مزایای کالس

کند تا رفتارهای خود راهبری را ها کمک میعنوان همکار معلم یا مشارکت در یادگیری، به آنآموزان بهدانش

 ، (Kiani, 2003)، (Dehbandi, 2010)های ز یافتههای این مضمون با برخی ارشد و توسعه بدهند. یافته

(Bashiri Haddadan et al, 2015)  و(Vincent,1999) .حال، نیبا ا همسویی دارد (9 :2001 Fyfe, ) ادعا
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 یهمکار گریکدیبا  فیآموزان در استفاده از منابع موجود و انجام وظادانش هیچند پا یهاکند که در کالسیم

 توان چنین استدالل نمود که دانشها میگیرند؛ با این اوصاف در تبیین این یافتهو از همدیگر یاد می کنندیم

های سن پایین خود، مطالب خود را مرور کرده و موجب تعمق آموزان باالتر نیز به علت یاددهی به همکالسی

های آموزان پایهند پایه، برای دانشهای چتحقیق، در کالس اینهای شود. لذا طبق یافتهیادگیری بیشتر می

تر، نقش معلم را ایفا کنند. های پایینآموزان پایهشود تا با درس دادن به دانشهایی فراهم میباالتر، فرصت

گردد. می آموزتر باعث باال رفتن عزت نفس دانشهای پایینآموزان پایههای باالتر به دانشآموز پایهتدریس دانش

 شانخود توانمندی و مهارت دارند عهده بر که زیادی مسئولیت به توجه های چند پایه باان کالسهمچنین معلم

 برند. می باال بیشتر اختیار آزادی دلیل به مختلف هایزمینه در را خودشان تجربه و کرده تقویت را

مالی معلمان  های این پژوهش در قسمت مسائل مربوط به معلمان و دانش آموزان همچنین مباحثیافته

های چند پایه نه یک محدودیت، دهنده این است که کالسو مدارس  و مطالعه پیشینه در سایر کشورها نشان

اده ریزی شده مورد استفتواند برای مناطق کم جمعیت به صورت هدفمند و برنامهبلکه یک فرصت است که می

رایط شود و نظر به شق روستایی و عشایری برگزار میهای چند پایه در مناطقرار گیرد. با توجه به اینکه کالس

های آموزشی مبتنی های این تحقیق چنانچه محتواها و برنامهاجتماعی و اقتصادی این مناطق، طبق یافته

های چند پایه به مراتب برسواد آموزی تابعی و متناسب با شرایط این مناطق، تدوین و اجرا گردد، کالس

های اجتماعی و ارتباطی خواهد های تک پایه، خصوصاً در توسعه مهارتبه کالساثربخشی بیشتری نسبت 

داشت. در مجموع باید گفت اگر آموزش و پرورش بخواهد بر تن شعارهای زیبایی مثل آموزش برای همه، 

بخشی به فضاهای فیزیکی و ... جامه عمل بپوشاند ناگزیر است که وضعیت نامطلوب عدالت آموزشی، کیفیت

های چند پایه را مرتفع سازد. از این رو با استناد به نتایج کسب شده از این مطالعه پیشنهادهای زیر ارائه سکال

  گردد:می

 های مشارکتی و دستیار معلم متناسب با شرایط و محتوا.استفاده از روش -

 بیشتر هپای دو از کالس کی در هاپایه تعداد و گرفته نظر در هاکالس این برای را بیشتری انسانی نیروی -

  گردد.های مربوط به مسائل و مشکالت منابع انسانی  و تعداد معلمان حصول میاین مورد از یافته .نباشد

کل گردد به شبه والدینی که فرزندانشان در مدارس چند پایه مشغول به تحصیل هستند، پیشنهاد می -

سازی در این زمینه خود معلمان و نمایند. برای فرهنگتری امر تحصیل فرزندان خودشان را پیگیری قوی

ردد. گهای تحقیق حاصل میای دارند. این مورد نیز از مسائل برنامه درسی از یافتههای گروهی نقش ویژهرسانه

 تجربیات و نظرات آوریجمع با پایه چند هایکالس در تدریس برای مخصوص و ویژه هایهمچنین کتاب

 .گردد توزیع و تهیه نظرانصاحب و کارشناسان توسط پایه چند معلمان

 رایب کاریاضافه دادن با بایستی هاپایه زیاد تعداد و هاکتاب زیاد حجم از ناشی وقت کمبود جبران برای -

 .کرد اجرا را شنبهپنج روز در مدارس بودن دایر یا ظهر از بعد ساعت دو را هاکالس معلمان

 این به یبیشتر انگیزه با هاآن تا یابد بیشتری اختصاص مالی امتیازات پایه چند هایکالس معلمان برای -

 شود. های مربوط به مسائل مالی معلمان و مدارس استنباط میاین مورد از یافته .بروند هاکالس

 برگزار تدریس چگونگی آموختن منظوربه معلمان آموزش برای ویژه خدمت ضمن هایدوره امکان، صورت در -

 تحقیقات نتایج کهدرحالی دارد، نیاز تخصصی هایمهارت به پایه چند هایکالس در تدریس که چرا کنند،
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قویت توان از تاین پیشنهاد را می.هستند معلم سرباز یا و بوده تجربه کم و جوان معلمان بیشتر دهد،می نشان

 ها استنباط کرد. های چند پایه در بخش یافتهکالس

 از مصاحبه وقت گرفتن. شودمی اشاره هاآن از برخی به که بود همراه نیز هاییمحدودیت با وهشپژ ینا

 وقت از خارج بایستی مصاحبه انجام برای کهطوریبه آید،می شمار به تحقیق این هایمحدودیت از معلمان

 عدم دیگر محدودیت. گردید تحقیق شدن طوالنی باعث امر این که شدمی انجام عصر نوبت در و آموزشی

 از برخی به پاسخگویی عدم. بود مصاحبه انجام جهت در پایه چند هایکالس در تجربه با معلمان همکاری

 به پژوهش جامعه بودن محدود دلیل پایه و به چند معلمان از تعدادی جانب از رغبت و میل روی از سؤاالت

 گونه حامی مالیاین مقاله هیچ .است تأمل قابل آن تعمیم قابلیت ماکو، شهرستان پایه چند کالس معلمان

 ها توسط نویسندگان مقاله تأمین شده است.نداشته است و کلیه هزینه

 
References 

        Abbasi, F., Hejazi, E., & Hakimzadeh, R. (2020). Lived Teachers' Living 

Experience of Teaching Opportunities and Challenges in the Student Education 

Network (Shad): A Phenomenological Study. Journal of Research in Teaching, 8 

)3  ( , 87-105. [Persian] 

    Aksoy, N. (2017). Multigrade schooling in Turkey: an overview. 

International Journal of Educational Development, 28(2), 218-228.                                                                                                                                 

     APide, D. (1988). “Multiple class teaching in primary schools, 

Amethodogical guide bangkok dc unesco principle regional office for asia and the 

pacific”. 

     Azimi Aghbolagh, A., & Mahmoodi, F. (2020). Lived Experiences in 

Teccher Soldier about to Work in Rural Primary Schools. Journal of Theory & 

Practice in Curriculum, 14 (7), 231-260. [Persian] 

     Aj, S., al-Din. Salehi, M. N., Kazemi, N., & Mohammadzadeh, M. (2017). 

The Relationship between Co operation Factors, Teaching Methods and 

Educational Facilities with Academic Achievement of Students in Multi- Level 

Classrooms from the Viewpoints of Elementary Teachers in Ilam Province. 

Quarterly Journal of Psychometrics in Children and Adolescents, 1 (3), 86-108. 

[Persian] 

     Bashiri Haddadan, Golsum. Mahmoudi, Firooz Rezapour, Yousef And Adib, 

Yusuf. (2015). “Describe the experiences and perceptions of teachers and experts 

from teaching in multi-grade primary schools in rural areas of Kalibar. Education 

and Learning Research”, 22 (7), 107-120. [Persian]  

     Beukes, F.C. (2008). Managing the effects of multi-grade teaching on learner 

performance in Namibia (Doctoral dissertation, University of Johannesburg). 

     Burnswic, C., & Valerin, D. (2000). Multi-grade classrooms in Asia and 

Pacific. 

     Cabalo, J. P., & Cabalo, M.M. (2019). “Factors Affecting Pupils’ Reading 

Proficiency in Multi-grade Classes Among Rural Elementary Schools. Int. J. Sci. 

Manag. Stud”, 2(2), 108-124. 



343   های چندپایهجارب زیسته معلمان از تدریس در کالست 

     Dehbandi, Z. (2010). “Comparison of academic achievement of aggregated 

students and some basic classes of Mazandaran province and providing 

appropriate cooperation to relevant officials, report of research project, education 

of Mazandaran”. [Persian] 

     Dosti, M. (2018). “Analysis of teachers' perceptions about in-service training. 

Master Thesis, Department of Educational Sciences”. [Persian] 

     Duarte, A. (2015). “Self-regulated collaborative learning in the multigrade 

classroom: introduction and testing of a game for developing self-regulation of 

approaches to learning. Lifelong e-Learning for Multigrade School Teachers”.  

     Fazli, R. (2016). Classroom atmosphere and educational quality (reflection 

on quality improvement), Growth of primary education, 13 (8), 20-23. [Persian] 

     Farahani, A. (2015). “Comparison of academic performance of elementary 

school students in combined and separate courses in two mathematics and science 

courses in Tafresh city, Master Thesis, Faculty of Humanities, Tarbiat Dabir 

Shahid Rajaei University”. [Persian] 

     Fazly, A., & Aghazadeh, M. (2010). Teaching guide in multi-grade 

classrooms. Publisher: Aiij. [Persian] 

     Fyfe, D. (2001). Managing multi-graded classes. Lessons developed in Free 

State South Africa. 

     Gwang, J.K. (2013). Practical Tips for Teaching Multigrade Class. UNESCO 

Bangko.    

     Lan, Barch, and Lally, Mike. (2000). “Multi-grade teaching in primary 

schools, translated by Parivash Jafari. Tehran: International Education 

Cooperation office”. [Persian] 

     Joubert, J. (2010). Multi-grade Teaching in South Africa. Commonwealth 

Education Partnerships. 

     Jones, G. (2017). “Alternative Educators' Perceptions of Teaching 

Multigrade Classes and Their Views on Students Social Development” (Doctoral 

dissertation, California State University, Fullerton.) 

     Juvane, V. (2005). “Redefining the role of multi-grade teaching. In Working 

document prepared for the Ministerial Seminar on Education for Rural People in 

Africa: Policy Lessons, Options and Priorities. Addis Ababa, Ethiopia”. 

     Kiani, F. (2003). “An Introduction to Multilevel Classes, Teacher 

Development Magazine”, 180, 28-26. [Persian] 

     Khakzad, F., Dehghani, M., & Varzi, J. (2016). “Study and comparison of 

implicit learning and academic achievement in elementary classes, Apply 

psychological studies”, 7(1), 41-56. [Persian] 

     Kohandel, M. (2017). How do teachers teach in multi-grade classes? Primary 

Education Growth, 20 (7), 10-12. [Persian] 

     Kucita, P., Kivunja, C., Maxwell, T. W., & Kuyini, B. (2013). Bhutanese 

stakeholders' Perceptions about multi-grade teaching as a strategy for achieving 

quality universal primary education. International Journal of Educational 

Development, 33, 206-212.   



 ۱۰۴۱ 341 تابستان، دوم، شمارة دهمسال                             فصلنامه تدریس پژوهی                                        

      Mahdipour, A. (2018). “The effect of integrated teaching method on 

academic motivation, academic engagement and academic achievement of 

students in multi-grade classes, Master Thesis, Department of Educational 

Sciences, Faculty of Educational Sciences, Arak University”. [Persian] 

     Mathot, G.B. (2001). A handbook for teachers of multi-grade classes. 

UNESCO. http://unesdoc. unesco. org/images/0012/001259/125919eo. pdf  

adresinden, 18, 2016. 

     Mazaheri, M. (2019). “Comparison of learning self-direction, academic self-

efficacy and   creative self-efficacy of normal and multi-grade elementary school 

students in Kermanshah in the 97-98 academic year. Master Thesis, Payame Noor 

University of Kermanshah”. [Persian] 

     Movahedian, M., Roshan Qiyas, E., Androvazh, S. T., & Khalili, S. (2016). 

Explaining the classroom management strategies of multi-grade schools in East 

Mazandaran, International Conference of Management Elites. [Persian] 

     Mohammad Poor, S. (2015). “A comparative study of multilevel elementary 

education in the Islamic Republic of Iran and India, Master Thesis, Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University”. [Persian] 

     Msimanga, M.R. (2019). Managing the use of resources in multi-grade 

classrooms. South African Journal of Education, 39(3), 1-9. 

     Mulryan-Kyne, C. (2007). “The grouping practices of teachers in small two-

teacher primary schools in the Republic of Ireland. Journal of research in rural 

education”, 20(17), 17-20.   

     Mulryan-Kyne, C. (2005). The preparation of teachers for multigrade 

teaching. Teaching and Teacher Education, 23(4), 501-514.                                                                                                               

     Naqshbandi, F., Mustafa, M., Amini, M., & Salimi, F. (2017). A look at the 

new methods and patterns of teacher teaching in multi-grade classes, National 

Conference on Humanities. [Persian]  

     Naderanjad, B., Abdullahi, F., & Batmani, F. (2020). “Factors of student 

misbehavior in secondary schools: strategies for classroom management. School 

Management”, 8(2), 79-99. [Persian] 

     Nkoro, A. E., Emoruwa, Oladapo, F., & Erinsakin Ojo, M. (2014). The 

Prospects and Challenges of Multigrade Teaching Approach in Secondary 

Schools in Nigeria. International Conference on Arts, Economics and 

Management.  

     Nouraie, K. (2016). Obstacles and specific problems of multi-level classes 

and ways to improve it using the knowledge of counseling and psychology, 

Quarterly Journal of Future Studies and Policy, 2(4), 98-118. [Persian]        

     Polkinghorne, D. (1983). Methodology for the human sciences: Systems of 

inquiry Albany. NY: State University, 1.                                               

     Poor Mousavi, S. Y. (2015). A Study of the Problems and Issues of Multi-

Grade Classrooms from the Perspective of Multi-Grade Classroom Teachers in 

Indica, the Second National Conference and the First International Conference 

on New Research in the Humanities. [Persian] 



341   های چندپایهجارب زیسته معلمان از تدریس در کالست 

     Ramrathan, L., & Mzimela, J. (2016). Teaching reading in a multi-grade    

class: Teachers' adaptive skills and teacher agency in teaching across grade R and 

grade 1. South African Journal of Childhood Education, 6(2), 1-8. 

     Samadian, S. (2019). “Curriculum planning of multi-grade classes, Tehran: 

The smell of Molian atmosphere”. [Persian] 

     Sepahvand, A. (2018). Teaching Guides in Multi-Grade Classrooms: Space 

Arrangement, Teacher Assistant, The Importance of Sports and Art Courses, 

International Conference on Social Sciences, Education, Humanities and 

Psychology. [Persian] 

     Shin, K.R., Kim, M.Y., & Kim, Y.H. (2018). Study on lived experience of 

aging. Journal Nursing & Health, 5(4), 245-252.   

     Taole, M., & Mncube, V. S. (2012). “Multi-grade teaching and quality of 

education in South African rural schools: Educators’ experiences. Studies of 

Tribes and Tribals”, 10(2), 151-162. 

      Upadyaya, K., Vartiainen, M., & Salmela-Aro, K. (2016). From job demands 

and resources to work engagement, burnout, life satisfaction, depressive 

symptoms, and occupational health. Burnout research, 3(4), 101-108.  

     Thomas, w. john. (1993). Promotingin dependent learning in middle grades: 

the of instructional support practices. Theelementary school journal. 93(5), 575 – 

591.    

     Vincent, S. (1999).The Multi-grade Classroom: A Resource Hand book for 

Small, Rural Schools. 

Reviewof the Researchon Multi-grade Instruc-tion. Northwest Regional 

Education Laborato-ry. 101.S.W. Main Street, Suite500. Portland, Oregon 97204. 
 


