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در کالسهای درسی چندپایه دوره ابتدایی در منااق روساتایی و مشاالال نن باوده
است .روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده اسات .جامعاه پاژوهش شاامل
کلیه کارشناسان و معلمان چندپایه دوره ابتدایی مناق روساتایی کلیرار باوده کاه از
بین ننها ،نمونه نماری شامل؛ چهار نفر کارشناس نموزشای و بیسات نفار از معلماان
چندپایه ابتدایی با روش نمونهگیری هدفمند ،انتخاب شده اند .اقالعا باا اساتفاده از
مصاحرهی کیفی نیمه سازمانیافته ،گردنوری شده و با باه کاارگیری روش پیشانهادی

Training & Learning
Researches

اسمیت ،مورد تحلیل قرار گرفته است .یافتهها نشاان داد؛ در ده مضامون اصالی؛ علات
تشالیل کالسهای چندپایه ،مشالال کالسهای چندپایه ،عوامل موثر در افزایش بازدهی
کالسهای چندپایه ،روشهای کنترل نظم در کالسهای چندپایه ،مشاالال مرباوب باه

دو فصلنامه علمی-پژوهشی
دانشگاه شاهد
سال بیست و دوم -دوره
جدید
شماره 7
پاییز و زمستان 9314

دانشنموزان چندپایه ،مشاالال مرباوب باه معلماان چندپایاه ،مشاالال مرباوب باه
خانواده ،مشالال مربوب به عدم مطابقت چندپایگی با سااختار نظاام نماوزش فعلای،
محاسن کالس های چندپایه ،پیشنهادهایی برای کاهش مشالال کالسهای چندپایه ،می
توان ارائه نمود.
کن دداژهه  :ادراک کارشناسان نموزشی ،تجارب معلمان چندپایه ،کالسهای چند پایه.
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مورد توجه قرار گیرناد [ .]1در کشاور ماا نیاز سیااتم

مقدمه
و سازمانی است که الگوی کلیه نهادهاا و مسساااو و

کشور و در روستاهای دوردست مشغول تعلیم کودکاان

سازمانهای رسمی جامعه است [ .]2عملیاو مربوط باه

بوده و هم به لحاظ درصاد بااالی آن کاه در  70ساال

حوزه آموزش و پرورش در زمره مائولیتهاای جامعاه

گذکته حدود  51درصد از کآ داناشآماوزان  3مق ا

در کلیت آن و در قلمرو سیاستهای عمومی و دولتی به

تحصیلی کشور را دانشآموزان ابتدایی تشهیآ دادهاناد

طور خاص قرار میگیرد که میتواند باه عواوان عااملی

از اهمیت خاصی برخوردار است .به ویاژه کاه بعاد از

برای عدالت مورد توجه قرار گیرد .چون هیچ جامعاهای

انقالب اسالمی ایران با اهمیتی که ماائوالن کشاور باه

بدون آموزش و پرورش استوار نمیتواند سودای برابری

آموزش و پرورش دادهاناد وساعت آماوزش ابتادایی

و عدالت را در سر بپروراند [ .]3موضوع اساسی و محور

افازایش پیاادا کاارده اساات .اماا در ایاان میااان وجااود

اصلی این سازمان اناان 7است [ .]4به عقیاده کاهوهی

کال های چود پایه نیاز باه توجاه خااص و برناماهی

[ ]5مهمتارین و دکاوارترین ماااله انااان آماوزش و

ویژهای دارد که نیازمود توجه همه جانبه به این موضاوع

پرورش او است .فرایود آماوزش و پارورش در جامعاه

میباکاد [ .]9کشاور ماا جازش کشاورهایی اسات کاه

بشری به قدمت پیدایش خود بشار اسات کاه تااری

پراکودگی روستاهای آن موجب پاایین آمادن جمعیات

مشخصی برای آن نمیتوان ذکر کرد .آنچه مالم اسات

دانشآموزی است .بوابراین برای ارایه خدماو آماوزش

آموزش و پرورش در هر جامعه و در هر زماان م اابق

به صورو چود پایه

و پرورش به آنها کال های در

چود پایه در تعریف کالسای

با ارزشها و نیازهای رایج در آن به طرق مختلف جریان

برگزار میکود [ .]4کال

داکته است [ .]6اولین و ابتداییتارین محاآ آماوزش و

است که در آن چودپایه تحصیلی در مق ا ابتادایی باه

پرورش به طور عام خانه بوده است و عهدهدار آماوزش

طور همزمان در یک کال

تشهیآ میکوند و توها یاک

و پرورش والدین بودهاند .ولی باه مارور پاا باه پاای

معلم آنها را آموزش میدهد [.]70

تشهیالو و تمرکز خانواده مهان آموزکای باه خاناهی

برخی از محققان به مشهالو کال های چود پایگی

مربی انتقال یافت که میتاوان آن را نخااتین مرحلاهی

پرداختود .صمدیان [ ]9اعاالم مایکواد مااایلی مانواد

تدریس گروهی یا مهتب خانه به حااب آورد [.]1

مهاجرو روستائیان تعصباو قاومی بااال رفاتن سان

در نظام آموزش و پرورش هار جامعاهای مادار

ازدواج کاهش جمعیت پراکودگی روستاها عدم تامین

ابتدایی 2از جایگاه واالیی برخوردار بوده و به ناامهاای

نیروی اناانی مجرب و افزایش نار تهارار پایاه و ...

تعلیماو ابتدایی تعلیماو اجباری آموزش همگاانی و

باعث کده کال های چواد پایاه در موااطق روساتایی

آموزش عمومی خوانده کده است [ .]5زیرا این دوره نه

کشور گاترش یابد .آقازاده و فضلی [ ]3نیز بر گاترش

توها پایه و مبوای مهم برای دورههاای بعادی محااوب

کال های چود پایاه در موااطق روساتایی از دو جوباه

میگردد؛ بلهه بخش عمدهای از تربیت و یاادگیریهاای

فلافی و مالحظااو اداری اکااره مایکوواد .از لحااظ

کودکان در این دوره تحقق مییابد [ .]4اگر انتظار است

فلافی {بهبود رکد کواختی و اجتماعی دانشآماوزان و

آموزش و پرورش انااانهاای فاردا را تربیات کواد

کاهش رفتارهای ضد اجتماعی} و از لحااظ مالحظااو

ابتادایی باه

اداری {عواملی مانود کااهش جمعیات داناشآماوزی

روستایی و دورافتاده تحصیآ مایکوواد

مالی موقعیت جغرافیایی} در توساعه

ضرورو دارد دانشآموزانی که در مدار
ویژه مدار

نیازهای اداری

کال های چود پایه در مواطق روستایی نقش دارند [77
Human
Primary Schools

 .]72ولی در کوار ایان مااایآ علات اصالی تشاهیآ

1.
2.
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آموزش و پرورش پدیده عمومی در جهان است []7

آموزش ابتدایی به لحاظ فراگیر بودن آن در اقصی نقاط

توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کالسهای چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

کال های چود پایاه 7در موااطق روساتایی " باه حاد

فراهم آورد.

است [ .]73همچوین مهوسانا و کاپیاا ]74[ 2نیز عواماآ

سوال ه

نصاب نرسیدن " تعداد دانشآموزان یک پایه تحصایلی

اقتصادی

 .7از دیدگاه کارکواسان و معلمان آموزش چودپایاه

اجتماعی را از دالیآ تشهیآ کال های چود

با چه مشهالتی مواجه است؟

پایه در مواطق روستایی داناته و این عواماآ را بااعاث
دور ماندن کودکان این مواطق از در
داند .به اعتقاد صاالحی [ ]75و ویان

 .2از دیدگاه کارکواسان و معلماان داناشآماوزان

و مدرساه مای-

ساوت]76[ 3

چودپایه با چه مشهالتی مواجه هاتود؟

نیاز

 .3معلمان کال های چودپایاه باا چاه مشاهالتی

پراکودگی روساتاها و دور باودن فاصاله باین خاناه و

مواجه هاتود؟

مدرسه در تشهیآ کال های چود پایه نقش دارد.
در بایاری از مواطق کشاور باه ویاژه موااطق کام

ود

پژدهش

جمعیت و برخی روساتاها کاال هاای چواد پایاه در

در این پژوهش روش تحقیق کیفی از ناوع پدیادار

دورهی ابتدایی برگزار میکود که از نظار پژوهشاگرانی

کواسی بهار برده کده است .ابزار گردآوری اطالعااو

همچون رئوف ضیایی []71؛ فرجی []71؛ صاالحی []75؛

مصاحبه کیفی نیمه سازمان یافته میباکد .جامعه آمااری

عبدی [ ]79و مهوسانا و کاپیاا ]74[ 4این کال هاا باا

این پژوهش  735معلم و  4کارکوا

ابتدایی چودپایاه

مشهالتی مانود کمباود وقات کام تجربگای معلماان

مواطق روستایی کلیبر{کاامآ کارکاوا

نامتواسب بودن ترکیب ساوی و جواای نداکاتن طار
در

گروههای آموزکی کارکاوا

توسط معلمان غیبت مهرر دانشآموزان و معلمان

بودجه کارکوا

تهوولاو ی و

آماار و برناماهریازی و

آموزش ابتدایی و معااون آماوزش و

فضای نامواسب آموزکای کمباود امهانااو و وساایآ

نوآوری} در سال تحصیلی 92

کمک آموزکی بایثبااتی نیاروی انااانی و  ...مواجاه

بین آنها نمونه آماری کامآ 4 :نفر کارکوا

هاتود.

 20نفر از معلمان چودپایه ابتدایی با روش نموناهگیاری

بیتوجهی به کال های چود پایه باه دلیاآ احاطاه
الگوی نظام آموزش فعلی {کاه کاال هاای در

هدفمود {بر اسا

باه

 97میباکد [ ]20که از
آموزکی و

سابقه خدمت و تدریس در کاال -

های چودپایه روستایی و در دساتر

باودن} انتخااب

صورو تک پایه برگزار میکود} میباکد [ .]3با توجاه

گردیدند .برای تعیین حجم نمونه از اکباع نظری دادهها

باه ایان کاه از کاآ  702مدرساه ابتادایی در موااطق

استفاده کده است .بدین معوی که فرایود گزیوش نمونه تا

روسااتایی کهرسااتان کلیباار  92مدرسااه روسااتایی باه

جایی ادامه یافت که دیگر هیچ داده جدیدی پدیدار نشد

صورو چود پایه دایر هاتود و با توجه به جدول کماره

و به عبارتی دادهها به اکاباع رسایدند .بارای تجزیاه و

 7159 7دانشآموز ابتدایی مواطق روساتایی کهرساتان

اسامیت5

کلیبر در  746کال

چود پایه ایان مادار

تحلیآ اطالعااو از روش پدیادار کاواسای

تحصایآ

استفاده کده است که کامآ .7 :تولید دادهها  .2تجزیه و

میکوود [ ]20و با مشهالتی مواجه هاتود که آکوایی باا

تحلیآ دادهها  .3تلفیق موردها [.]27

مشهالو آنها میتواند زمیواهی کواساایی و تجزیاه و

به این ترتیب که مصاحبهها پاس از ضابط بار روی

تحلیآ درست از این مشهالو را برای ماائوالن مو قاه

فایآ صوتی به نوکتار تبدیآ کده و محقق به خوانادن و
بازخوانی مهرر متن هریاک از مصااحبههاا پرداختاه و

1.

سپس مضمونهای جزئی و فرعی تعیین و نامگذاریکد.

Multi-grade Classroom
Mksana & Kapesa
3. Vincent
4. Mksana & Kapesa
2.

Smith
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جغرافیایی عواماآ سیاسای عواماآ فرهوگای عواماآ

پژدهش

پژوهشهای آموزش و یادگیری /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /1334سال بیست و دوم /دوره جدید /شماره 7
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22 th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7

جدول  .7جدول آمار و اطالعاو کال های چود پایه ابتدایی مواطق روستایی کلیبر سال تحصیلی 7397 – 7392
تاداک ک

دو پایه
کال
41

132

کال

چهار پایه

دانشآموز

55

کال

510

پوج پایه

دانشآموز
733

75

کال

کش پایه

دانشآموز
246

23

کال
6

دانشآموز
61

پس از آن محقق با استمرار مقایاه و لحااظ کاردن

قابلیت اطمیوان دادههای پژوهش از روش م العه مهرر

تفاووها و کباهتهای مضمونهای فرعی مضمونهای

مقایاه دادهها خالصهسازی و دساته بوادی اطالعااو

کلیتر{درون مایهها} را اساتخراج کارده اسات .بارای

باادون ایاان کااه در دادههااا تغییراتاای ایجاااد کااود

هریااک از مصاااحبههااا یااک جاادول خالصااهسااازی

استفادهکدهاست.

تدوینکده و در نهایت از طریق تلفیق فهرست کااملی
از مضمونها استخراج کده است .جهات دساتیابی باه

ی فتهه

اعتبار سواالو مصااحبه از نظاراو اسااتید متخصا
کارکواسااان و معلمااانی کااه سااالهااا در ماادار

یافتههای حاصآ کامآ مضمونهای استخراج کده از
و

مصاحبهها بود که در  70مضمون اصلی به کر جادول

کال های چودپایاه موااطق روساتایی کلیبار خادمت

 2جم آوری کد.

نموده اند استفاده کده است و برای حصول اطمیواان از
جدول  . 2مضمونهای به دست آمده از مصاحبهی کارکواسان و معلمان ابتدایی چود پایه مواطق روستایی کهرستان کلیبر
وکی

مض و اصنی

7

علت تشهیآ کال های چودپایه

2

مشهالو کال های چودپایه

3

روشهای کوترل نظم در کال های چودپایه

مض و ه

فرعی

 .7کاهش جمعیت دانشآموزی
 .2کمبود معلم
 .3پراکودگی روستاها
 .4مهاجرو روستاییان به کهرها
 .5پایین آمدن میزان زاد و ولد
 .7کمبود وقت
 .2کمبود سرانه دانشآموزی
 .3نامواسب بودن فضای آموزکی
 .4کمبود وسایآ و تجهیزاو کمک آموزکی
 .5عدم نظارو کارکواسان آموزکی
 .6کمتوجهی آموزش و پرورش به دوره ابتدایی چودپایه
 .1تاکید بر درو

ریاضی و فارسی در مقابآ کمتوجهی باه درو

هور و ورزش
 .1تعدد پایهها
 .9مشهالو مربوط به ارزکیابی در کال های چود پایه
 .7کمک گرفتن از دانشآموزان پایه باالتر
 .2ارایه تهالیف متفاوو

770

Downloaded from tlr.shahed.ac.ir at 1:48 IRST on Sunday February 24th 2019

دانشآموز

سه پایه

د کانشوموآا چندپ یه

توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کالسهای چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

 .7وضعیت دانشآموز {فعال بودن و}...

4

عوامآ موثر در افازایش باازدهی کاال
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جدول  .3جدول سرکماری آمار جمعیت روستای حدادان سالهای  7319و 7397
سل

ج ات

خ نواو

آاک د دلد

مه جرتپذیر

مه جرتکهی

7397

475

701

2

7

17

مض و  :1علات تشاهیآ کاال هاای چواد پایاه:

ماایآ و مشهالو مربوط به کاال هاای چواد پایاه از

همچوانکه در جادول  2آماده اسات مضامون علات

مضمونهای فرعی تشهیآ کده است .اکثر معلمان چواد

تشهیآ کال های چواد پایاه از مضامونهاای فرعای

پایه و کارکواسان آموزکی معتقد هاتود که عمادهتارین

مصاااحبه کارکواسااان

مشهآ کال های چود پایاه ابتادایی موااطق روساتایی

آموزکی اصلیترین علت تشهیآ کال های چود پایاه

کلیبر مواجه کدن با کمبود وقات اسات .بارای نموناه

نرسیدن به حد نصاب تراکم استانی برای تشهیآ کاال

پاسخگوی  24اظهار داکته است« :من خودم  73سال در

تشااهیآ کااده اساات .براسااا

ماتقآ یعوی در هر پایه  4تا  79نفر اسات .بارای

کال های چود پایه باودم .همیشاه در ایان کاال هاا

در

نمونااه پاسااخگوی  27اظهااار داکااته اساات« :جمعیاات

مشهآ وقت داکتیم .در کآ برنامهریزیهای قبلی عملای

دانشآموزی در مواطق روستایی پایین است یعوی به نرم

نمیکود» .با توجه به زمان آموزکی اختصاص یافتاه در

و مدرساه

کال های چودپایه موق تدریس معلام باه پایاههاای

میکود نمیرسد» .وین سوت ]76[ 7و صمدیان

محور دانشآموزان پایههای غیر محور به طاور عملای

[ ]22بیان کردند :مهاجرو روستاییان به کهرها به علات

درگیر ماایآ آموزکی نمیکوند و به تهالیف حاکایهای

نباود درآمااد در روسااتا؛ کاااهش میاازان زاد و ولااد در

مانود انجام تهالیف درسی و نقاکی کشیدن مایپردازناد

روسااتاها از عوامااآ مااوثر در پااایین آماادن جمعیاات

که ارزش یادگیری چودانی ندارد [ .]79یافتاههاای ایان

روستایی و در نتیجه کاهش جمعیت دانشآموزی است

مضمون در مقایاه با برخی از یافتههای به دسات آماده

که از علآ تشهیآ کال های چودپایه است .برای مثاال

در تحقیااق محماادی [ ]25هماااویی دارد .باار اسااا

مقایاه سرکماری سال  7319و سال  7397باه نقاآ از

یافتههای این تحقیق از کایوههاای غالاب در تادریس

مرکز بهداکت و درمان روستایی کهرستان کلیبر [ ]23در

کال های چودپایه کیوه آموزش محوری است .در این

یهی از روستاهای این کهرستان {روساتای حادادان}

کیوه معلم محور تدریس خاود را در یاک جلااه 45

افزایش مهاجرو روستاییان باه کاهرها و کااهش زاد و

دقیقهای برای حداکثر  3پایه قرار میدهاد و پایاههاای

ولد را نشان میدهد.

دیگر به فعالیتهای فرعی میپردازند .مثآ رونویاای و

و تراکم استانی که براسا
مشخ

آن ناوع کاال

یافتاههااای ایاان مضاامون در مقایاااه بااا برخاای از

نقاکی .در کال های چود پایه به علت دو زباناه باودن

والارین2

فارسای بیشاتر تاکیاد

یافتههای به دست آمده در تحقیاق برنازویچ و
هماویی دارد .بر اسا

دانشآموزان معلمان باه درو

یافتههای این تحقیق از عواماآ

میکوود و دروسی مانود ورزش و هور مورد کامتاوجهی

موثر بر گاترش کال های چودپایه عواماآ اقتصاادی

یا بیتوجهی قرار میگیرد که باا برناماه درسای پوهاان

اجتماعی و فرهوگی است [.]24

م ابقت دارد [ .]26برای نمونه پاسخگوی  1اظهار داکته

مض و  :2ماایآ و مشهالو مربوط به کال هاای

اساات« :در مو قااه مااا بااه ورزش و هواار اهمیاات داده

چودپایه :همچوانکه در جدول  2آماده اسات مضامون

نمیکود .از وسایآ ورزکی فقط توپ فوتباال داریام و
بیشتر به درو

Vincent
. Burnswic and Valerin

پایه مانواد ریاضای و فارسای اهمیات

میدهیم» .با توجه به حجم کتب درسی و مادو زماانی

1.
2
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در فرایود کالسی استفاده میکود.

که معلم به امر فرایواد یااددهی و تادریس در مادار
یادآوری م الب آموخته کده از طریق تمرین و تهرار یا

کال های چود پایه :همچوانکه در جدول  2آمده است

ارزکیابیهای ماتمر وجود ندارد .پاسخگوی  70اظهاار

مضمون عوامآ موثر در افزایش بازدهی کال های چود

داکته است« :در کال های چود پایه آن طور ارزکیابی

پایه از مضمونهای فرعی تشهیآ کده است .باه اعتقااد

که در تک پایه به صورو ماتمر وجاود داکاته باکاد

صمدیان [ ]22تالط بر موضاوع در

توساط معلماان

امهااان ناادارد» .معلمااان چوااد پایااه عقیااده دارنااد؛ در

یهی از عوامآ موثر در مدیریت کاال

ارزکیابی نمره هر چود ایراداتی دارد اما در مقایاه باا

معلمان کمسابقه و بیتجربه نگران هااتود کاه چگوناه

ارزکیابی توصیفی {که حسّ رقابت را از بین میبارد و

خواهود توانات وظایف محولاه خاویش را باه نحاوی

دانااشآمااوزان بااه ماارور انگیاازهی خااود را از دساات

م لوب انجام دهود .در این زمیواه پارداختن باه طار
در

میدهود} بهتر است.
مض و  :3روشهای کوترل نظم در کال های چود

اسات .معماوال

ورزیدگی آنها را افازایش خواهاد داد [ .]29باه

اعتقااد ویاان

اوت2
سا

[ ]76ایاان و

ای3
اللا

[ ]30مشااهآ

پایه :همچواانکاه در جادول  2آماده اسات مضامون

ترکیببودی کال های چود پایه از نظار چواد پایاه و

روشهااای کوتاارل نظاام در کااال هااای چودپایااه از

کدام پایهها از جمله محورهایی است کاه بایاد ماورد

مضمونهای فرعی تشهیآ کده است .وقتی داناشآماوز

توجه معلم قرار گیرد .برای نمونه پاسخگوی  79اظهاار

پایه باالتر به دانشآموز پایه قبلی تدریس میکود به او

داکته است« :اگر آموزش و پارورش دورهی آموزکای

یاری میکود تا بهتر بیاموزد و دانشآماوز خردساال باه

ارایه کود که با کیوه تدریس کال های چود پایه آکاوا

دانشآموز پایه باالتر یاری میکود تاا آموختاههاایش را

بشوند از روشهای خااص آموزکای اساتفاده کوواد و

بازنمایی کود .بوابراین گروهبودی بر پایههاای تحصایآ

بدانود که چگونه از عهده این کال ها برآیواد باازدهی

غیر یهاان در کال های چودپایه فرصت مواسبی برای

هم زیاد خواهد بود» .همچوین مشارکت خانوادهها نیاز

فعالیتهاای مشاارکتی و پویاا و ناوعی ماااعدو باه

موجب افزایش بازدهی کال های چود پایه میکود {به

ماادیریت کالساای را فااراهم مااینمایااد [.]21[ ]21

علت مشهالو زیاد کال هاای چواد پایاه مشاارکت

پاسخگوی  20اظهار داکته است« :چون چود پایه است

خانوادهها ضرورو بیشتری دارد} .پاسخگوی  74اظهار

اگر دانشآموزی زرنگ باکد از او کمک میگیرم به او

فرصات تمارین و تهارار

میگویم که به هم کالسیهایت در

داکته است« :چون در کال

بده و هر کجا باه

نداریم .نمیتوانیم بازخوردی هم بدهیم .باید خانوادههاا

مشهآ برخوردی به من بگو .به طریقی تماام پایاههاا را

هم کمک کوود و پرسش و پاسا کوواد تاا ببیوواد کاه

سرگرم میکوایم تاا نظام و انضاباط را کوتارل کوایم».

بچههایشان در چاه حادی اسات» .مشاارکت خاناه و

یافتههای این مضمون در مقایاه با برخی از یافتههای به

مدرسه موجاب آگااهی بایشتار مادیران از وضاعیت

دست آمده در تحقیق وین ساوت ]76[ 7همااویی دارد.

آموزکی تربیتی و  ...داناشآماوزان مایکاود کاه در

یافتاههاای ایان تحقیاق باایاری از معلماان

برنامهریزیهای مختلف مدرسه ایان دادههاا ذیقیمات

دریافتهاند که دانشآموزان از دادن تهالیف و ماائولیت

خواهود بود؛ به عالوه والدین نیز از بایاری جوباههاای

به آنها لذو میبرند .یهی از تدابیری که بارای حااکم

آموزکی پرورکای و انضاباطی فرزنادان خاود م لا

براسا

کردن انضباط و مدیریت کال

خواهود کد [ .]37پورتویس 4م ر میکود که در زمیواه

به کار برده کده است؛

انتخاب معلم یار است .یعوی از دانشآموزان پایه بااالتر
Vincent

2.

Vincent
3. Ian & Lally
4. Pourtois

1.
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چودپایه میپردازد فرصت کاافی جهات بازکواسای و

مضیی و  :4عوامااآ مااوثر در افاازایش بااازدهی
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موفقیت تحصیلی کودکان و نوجوانان راب ه معوایداری

تداخآ پیدا میکوود و گاه آموختههاای پیشاین مازاحم

بین برخی رفتارها و نگرشهای والدین و نتایج تحصیلی

آموختن جدید میکود و گاه موضوع دوم مان آماوختن

دانشآموزان وجود دارد [.]32

یا به یادآوردن موضوع نخات میگاردد .ایان حالات

که در جدول  2آمده است مضمون مشاهالو داناش-

زیادی متفاوو باکود.

آموزان چودپایه از مضمونهای فرعی تشهیآ کده است.

مضی و  :6مشهالو معلمان چودپایه :همچوانکه در

دانشآموزان چودپایه با مشهآ دو زبانگی مواجه هاتود.

جدول  2آمده است مضمون مشهالو معلمان چودپایاه

برای نمونه پاسخگوی  27اظهار داکته است« :در مواطق

از مضمونهای فرعی تشهیآ کده است .معلم حرفاهای

ما که دو زبانه است مشهالو به مراتب بیشتر است .این

در تاادریس چودپایااه یااک کااخ

مشهالو در کال های پایینتر مثاآ اول و دوم خیلای

محاوب میکود و این دیدگاه که معلمان آموزش دیده

زیاد است و به توجه بیشتری نیاز دارند» .امید زاده []33

برای تدریس تک پایه بدون گذراندن دورههای آموزکی

بیان میکود :دانشآموزان دو زبانهای که هوگام ورود باه

ویژه چودپایه میتوانود در کال های چودپایه تادریس

مدرسه باا زباان مدرساه آکاوایی ندارناد در جریاان

کوود غیر قابآ قبول است .به ویژه که از کمتجربهتارین

م لاب و سااختن

افراد برای اداره این کال ها استفاده میکاود [ .]30باه

اول ابتدایی با مشهالتی

اعتقاد پراوال پرو  ]36[ 7معلمان باید از طریق آموزش

مواجه خواهود کد .امهان دارد ایان مشاهآ باه افات

یا دوبارهآموزی یاد بگیرند که چگونه تادریس خاود را

تحصیلی آنها موجر گردد .نوریه و گاآ محمادی []34

موثرتر و موفقتر سازند یا از تجربیاو معلمان با تجربه

نیز به این نتیجه دست یافتود که؛ علاآ افات تحصایلی

بهرهمود کوند .برای نمونه پاساخگوی  1اظهاار داکاته

دانش آموزان دو زبانه آکوا نبودن دانشآموزان به زباان

است« :اداره آموزش و پارورش کاال هاای آموزکای

فارسی و اکهال در تفهیم و تفاهم؛ بیتوجهی به اهمیت

ارایه میدهد .اما نه ویژهی چود پایه که مفید واق کود».

علم و دانش؛ ضعف جایگاه زبان فارسی و عدم توجه به

أپید ]31[ 2به این نتیجه دست یافته است کاه؛ آماوزش

ادبیاو فارسای چاه در کاهر چاه در روساتا؛

م الب و مفاهیم یهاان با کال های عاادی در زماان

نگذراندن کاال هاای الزامای پایش دبااتانی اسات.

کم با حجم زیاد و کمبود امهانااو بارای معلمای کاه

یافتههای این مضمون در مقایاه با برخی از یافتههای به

معموال تجربه زیادی ندارد و آموزشهای خاصی در این

دست آمده در تحقیق مردان اربط [ ]35هماویی دارد .بر

زمیوه ندیده است؛ از دریافت حمایاتهاایی کاه ساایر

یافتههای این تحقیق تمام داناشآماوزان موااطق

معلمان برخوردارند محاروم اسات؛ باه موااب و ماواد

یادگیری خواندن بیان کاردن در
مفاهیم جدید به ویژه در کال

درو

اسا

کلیاادی و مرجا

روستایی و کال هاای چودپایاه باه محاو ورود باه

مرج

مدرسه خود را با زبان فارسی که زبان رسمی آماوزش

معلمان دسترسی ندارد و ممهن است ناچار باکاد هار

و پرورش است مواجه میبیوود .این گونه دانشآماوزان

روز مایری طوالنی بپیماید و  ...ممهان اسات باایار

بدون توجه به این که تا چه حد با زبان فارسی آکاوایی

خاته کووده و دکوار باکد .یافتههاای ایان مضامون در

دارند مجبور میکوند به زبان فارسی بخوانود بوویاود

مقایاه با برخی از یافتههای به دسات آماده در تحقیاق

صحبت کوود و حتی مفهومسازی و فهر کوود .آثار موفی

عبدی [ ]79هماویی دارد .بار اساا

یافتاههاای ایان

ناکی از تداخآ و انتقال دو زبانگی را میتاوان ایوگوناه

تحقیق برای معلمان چودپایه آموزش جداگانهای وجود

بیان کارد :وقتای کاخ

در حاال یاادگیری موضاوع

آموزشهای ضمن خدمت و مشاارکت در جما

1.

PravalPruk
2. Apide; Asia and the pacific Programmed of Education
innovation for Development

جدیدی است عواصر مرباوط باه دو موضاوع باا هام
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مض و  :5مشهالو دانشآموزان چودپایه :همچوان-

زمانی ر میدهد که دو موضاوع یاادگیری باه میازان

توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کالسهای چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

تک پایه وجود ندارد .معلمان کال های چودپایه مواطق

چودپایگی با ساختار نظام آموزش فعلی :همچوانکاه در

روستایی کلیبر انتظار دارند در قبال کار بیشتر از امتیااز

جدول  2آمده است مضمون مشهالو مربوط باه عادم

مادی بیشتری برخوردار گردناد کاه در حاال حاضار

م ابقت چودپایگی با سااختار نظاام آماوزش فعلای از

چوین نیات .برای نمونه پاسخگوی  1اظهار داکته است:

مصاحبه

«معلم کال

مضمونهای فرعی تشهیآ کده است .بر اسا

چود پایه باید از نظر مالی دغدغهای نداکته

معلمان چودپایه و کارکواسان محتوای کتابهای درسی

باکد تا بتواند برای رسیدن به نتیجه بهتر تالش کواد .در

در این کال ها به دلیآ مواجه کدن باا کمباود وقات

واق پلهها را از پایین به باال میرویم بایاد از نیازهاای

آموزکی با زمان اختصاص یافته م ابقت نمیکود .برای

اولیه تامین کود تا بتواند به نیازهای بعدی فهر کود».

نمونه پاسخگوی  23اظهار داکته اسات« :حجام کتاب

مض و  :7مشهالو مربوط به خانواده :همچوانکاه

درسی برای دوره چود پایه بیشتر است .معلماان نیاز از

در جدول  2آمده است مضمون مشاهالو مرباوط باه

این بابت ابراز ناخرسودی مایکوواد .فهار مایکاوم در

خانواده از مضمونهای فرعی تشهیآ کده است .امروزه

مرحلااهی تولیااد محتااوای آموزکاای در مااورد وجااود

آموزشهای ناکافی کال های چودپایه به دلیآ مواجاه

کال های چود پایه کمی غفلت کده است» .باه اعتقااد

کدن با کمباود وقات و ساوگیوی حجام کاار معلماان

فرجی [ ]71تع یلی پوج کوبهها در کال های چود پایاه

چودپایه تراکم پایهها کلوغی و سر و صادای زیااد در

بر مشهالو این کال ها میافزاید .پاسخگوی  76اظهار

دانش آموزان را پرو میکواد؛

داکته است« :تع یلی پوجکوبهها برای دانشآموز خاوب

ایجاااب ماایکوااد خااانوادههااا نقااش مهمااآ را باارای

نیات .چون دو روز که پشت سر هم تع یآ میکود از

دانشآموزان ایفا کوود .پاسخگوی  7اظهار داکته اسات:

در

و مدرسه فاصله میگیرد» .باید توجه داکت؛ تعداد

«ارتباط والدین با مدرسه خیلی کمتر اسات .مان چواد

ساعاو واقعای کاه باه امار آماوزش اختصااص داده

سال است که در مدرسه هاتم هیچ والدیوی نمایآیاد.

میکود ممهن است با آن چه که بر روی کاغذ میآید

گاهی اوقاو نامه هم مینویایم نمیآیود» .الرنت 7م ر

متفاوو باکد .دانشآموزان کاماری از روزهاای ساال

میکود که بیشتر والدین عالقهمودند آموزکای دریافات

تحصیلی را به دلیآ تع یالو عمومی و غیبات معلماان

دارند تا بتوانود باه طاور ماوثری بار تهاالیف درسای

مانود غیبت برای کرکت در کال های ضمن خدمت و

فرزندان خود و بر جریان تحصایآ وی نظاارو داکاته

غیره تع یآ میکوند .بوابراین تعاداد روزهاای واقعای

باکود [ .]32یافتههای این مضمون در مقایاه با برخی از

تحصیآ به مراتب کمتر خواهد بود.

این کال ها که حوا

یافتاههااای بااه دساات آمااده در تحقیااق عباادی [ ]79و

مض و  :9محاسن کال های چودپایه :همچواانکاه

آهوگراناای [ ]31هماااویی دارد .اهمیاات رساایدگی بااه

در جدول  2آمده است مضمون محاسان کاال هاای

دانشآموزان در تثبیت یادگیری بر همه روکان اسات و

چودپایه از مضامونهاای فرعای تشاهیآ کاده اسات.

خانوادهها به عووان مدرسه دوم عمآ مینمایواد اماا در

آمااوزش چودپایااهای فرصااتی را فااراهم ماایکوااد تااا

مواطق روستایی اهمیت زیادی داده نمیکود .باه علات

دانشآموزان پایهی پایینتر از داناشآماوزان پایاههاای

بیسوادی و کم سوادی والدین در خانه تمرین و تهرار

باالتر و بالعهس که هر یاک سا و ساوی متفااوو و

تدریس کده خیلی کم انجام میگیرد .ایان امار

تواناییهای گوناگون دارند بتوانود از هامدیگار کماک

باعث فراموکی و عدم تثبیت یادگیری میگردد یا کیفیت

بگیرند و از اطالعاو هامدیگار اساتفاده کوواد؛ یاا باا

یادگیریها پایین است.

راهومایی معلم از داناشآماوز پایاه بااالتر در فرایواد

درو

Laurnet

تدریس و یادگیری کمک گرفته کاود کاه باا رویهارد
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ندارد .همچوین هیچ گونه تفاوتی بین معلمان چودپایه و

مض ی و  :8مشااهالو مربااوط بااه عاادم م ابقاات

پژوهشهای آموزش و یادگیری /دانشگاه شاهد /پاییز و زمستان  /1334سال بیست و دوم /دوره جدید /شماره 7
Training & Learning Researches/ Shahed University/ 22 th Year/ Autumn & Winter 2015-2016/ No.7

بر فعال بودن دانش آموزان در فرایود یاادگیری و نقاش

«حجم کتب درسی برای تک پایه تعریف کده است کاه

هدایتگاری معلماان تاکیاد دارناد [ .]39بارای نموناه

چود پایهها هم همان را میخوانود .باید کتب ویژه برای

پاسخگوی  6اظهار داکته است« :داناشآماوزان پایاهی

کال های چود پایاه تادوین کاود و مباحاث مهام و

باالتر میتوانود موق تدریس به پایهی پایینتر کمبودهاا

ضروری برای ایان کاال هاا اولویات بوادی کاود».

و اکهاالو خود را رف کوود و همچوین به آنها در رف

براسا

اکهاالو درسی کمک کوود» .توما  ]40[ 7نیز عقیاده

مواب اناانی از طریق حداقآ دانشآموزان برای فعالیات

دارد؛ کمک گرفتن از دانشآموزان به عووان همهار معلم

مدار

و تراکم به علت پاایین

یا مشارکت در یادگیری به آنهاا کماک مایکواد تاا

بودن تراکم دانشآموزی در برخی روستاها و چود پایاه

رفتارهای خودراهبری را رکد و توسعه دهود .یافتههاای

بودن مادار

بعضای از روساتاها موحاآ کاده و باه

این مضمون با برخی از یافتههای ده بودی [ ]4و کیاایی

صورو تجمی درآمدند .پاساخگوی  79اظهاار داکاته

[ ]73هماویی دارد .در کاال هاای چواد پایاه بارای

است« :به نظر من اگر روستاهای هم جاوار را در یاک

دانشآموزان پایههای باالتر فرصتهایی فراهم میکاود

با هم

تا با در

کال

سیاست آموزش و پاروش بارای ساازماندهی
سقف تفهیک کال

به صورو تک پایه جم کوود تا هر کال

دادن به دانشآموزان پایههای پایینتار نقاش

س ح و هم سن و سال خود با هم باکاد بهتار خواهاد

معلم را ایفا کوود .تدریس دانشآموز پایههای بااالتر باه

بود» .یافتههای این مضمون باا برخای از یافتاههاای ده

دانشآموز پایههای پایینتر باعث باال رفتن عازو نفاس

یافتههای این تحقیاق

بودی [ ]4هماویی دارد .براسا
مدار

دانشآموز میکود.
مضیی و  :11پیشااوهاداو باارای کاااهش مشااهالو

تجمی کده از ادغام مدار

روستا که تبدیآ به مدار

چود پایاهی چواد

تک پایاه در یاک روساتای

کال های چودپایه :همچوانکه در جدول  2آمده است

همجوار و مرکزی دارای امهاناو و مواب بیشاتر اسات

مضمون پیشوهاداو برای کاهش مشهالو کاال هاای

تشهیآ میکود.

چودپایه از مضمونهای فرعی تشاهیآ کاده اسات .باه
اعتقاد مهر محمدی [ ]47معلمان در میان دستانادکاران

بحث د نت جهگ ر

نظام آموزکی بیشترین ساهم و ماائولیت را در تحقاق

به موظور آماده سازی افراد جامعه و تجهیز آنها باه

اهداف آموزکی و پرورکی دارند چون به طور مااتقیم

دانش و مهارو راهای جاز آماوزش و تربیات وجاود

درگیرناد.

ندارد .لذا هار کشاوری نااگزیر از داکاتن یاک نظاام

چودپایه در ماواردی

آموزکی پویا و فعال میباکد .نظام آموزکای ماائولیت

کش پایه هم یک معلم در نظر گرفتاه

سوگیوی در قبال آموزش افراد دارد تا باا باه کاارگیری

کاده اساات .پاساخگوی  20اظهااار داکاته اساات« :در

مواب مالی و نیروی اناانی رکد و توسعه توانااییهاای

را کام کوواد.

دانشآموزان را فراهم نماید و موجب پرورش کارآمد و

دو پایه باکد» .به اعتقاد محمادیان

خالق افراد جامعه کود .آموزش چود پایه نیز کاه هماه

[ ]42با توجه باه ایان کاه کتااب درسای معتبرتارین

کشورها از کمتر توسعه یافته تا توسعه یافته آن را تجربه

ماتودترین و محهمترین سود علمای و آموزکای بارای

میکوود درکشور ایران هم آموزش چود پایه باه عواوان

معلمان است .در کال های چود پایه معلمان به علات

بخشی از سیاتم آموزکی آن اسات .برابار آماار اعاالم

کمبود وقت و سوگیوی حجم کار از حجم زیااد کتاب

کدهی اداره آموزش و پرورش روستایی کهرستان کلیبر

در فرایود یاددهی

یادگیری در کال

این در حالی است که در مدار
برای یک کال

صورو امهان تعداد پایهها در یک کال
حداقآ در هر کال

در

Thomas

حدود  3126دانشآماوز در مادار
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روانکواسی سازندهگرایی م ابقت دارد .سازندهگرایاان

درسی گلهمود هاتود .پاسخگوی  27اظهار داکته اسات:

توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کالسهای چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

میکوود .از این تعداد  7159دانشآموز در کاال هاای

تامآ است؛ ابزارگردآوری اطالعاو در این تحقیق فقط

چود پایه ابتادایی روساتایی باه تحصایآ مایپردازناد.

مصاحبههای نیمه سازمان یافتاه باوده اسات؛ برخای از

دانشآماوزان کاال هاای چودپایاه را داناشآماوزان

معلمان چود پایه در مرحله مصاحبه همهاری نمیکردند.

در

ماتقآ نمیرسد تشهیآ میدهود .یافتههای این پژوهش

کال های چود پایاه موااطق روساتایی کلیبار پیشاوهاد

نشان میدهد؛ این کال هاا باا وضاعیت فعلای نظاام

میکود :برای مدار

چواد پایاه تجهیازاو و وساایآ

آموزکی ایران {تاک پایاه} تواساب چوادانی نادارد و

کمک آموزکی را بدون توجه به سقف داناشآماوزی و

برگزاری کال های آموزکی به صورو چود پایه از سر

اختصاص دهود؛ برای معلمان چود پایه دورههای

ناچاری است .بر اسا

کال

یافتههای این پژوهش وضاعیت

ضمن خدمت آموزکی ویژه چواد پایاه برگازار کاود؛

کال های چود پایه را میتوان در دو مولفه بیان کرد.7 :

نظارو مدیران مجتم از ماایآ و مشهالو کال هاای

چالشها  .2فرصتها

چود پایاه افازایش یافتاه و آن را باه ماائوالن ذیاربط
انعها

چالشها همان مشاهالو کاال هاای چواد پایاه

دهود؛ دورههای آمادگی برای دانشآموزان پیش

مشهالو مربوط به معلمان داناشآماوزان و مشاهالو

از دباتان جهت آکوایی با حروف الفباا و گفتاار زباان

مربوط به خانوادهها است .مشهالتی مانود کمباود وقات

فارسی برگزار کود؛ امتیاز مالی بیشاتری بارای معلماان

آموزکی؛ کمبود سرانه؛ کمبود امهاناو و وسایآ کماک

چود پایه اختصاص دهود؛ برای کاال هاای چودپایاه

آموزکی؛ عدم نظارو کارکواسان و  ...که کاال هاای

حااداالمهان از نیروهااای بااومی اسااتفاده کااود؛ باارای

چود پایه با آنها مواجه است .در مورد مشهالو مربوط

فرهوگسازی و آگاه کردن والادین از تااثیر مشاارکت

به دانشآموزان بیشتر معلمان و کارکواسان معتقدند که

آنها با مدرسه و تحصیآ دانشآموزان چود پایه جلااو

کیفیت یادگیری دانشآموزان این کال ها به دالیلای از

آموزکی برای خاانوادههاا برگازار کاود؛ بارای ایوهاه

قبیآ :مختلط بودن؛ دو زبانه بودن پایین است .در ماورد

دانشآموزان چود پایه بتوانود مانود دانشآموزان تک پایه

مشااهالو مربااوط بااه معلمااان چوااد پایااه معلمااان و

به موقا کتااب درسای را تماام کوواد مادار

بایاد

کارکواسان عقیده دارند که معلمان چود پایاه کامتارین

پوجکوبهها هم دایر کود یا مدو زمان آموزش باا توجاه

آموزشها را دیدهاند؛ امتیااز ویاژهای ناابت باه ساایر

به نیازهای هر پایه تحصیلی افزایش یاباد؛ بارای پایاه

معلمان ندارند .کمتوجهی و ارتباط کامتار والادین باا

کشم که س ح و حجم کتاابهایشاان زیااد و ساوگین

مدرسه نیز بر مشهالو این کال ها میافزاید .در کواار

است معلم جداگانه در نظر گرفته کود؛ بارای پایاه اول

این چالشها کال های چود پایه محاسوی دارد که باه

چون پایهی مبوا است معلم جداگاناه اختصااص دهواد

یافتاههاای باه

حتی اگر تعداد دانشآموز یک نفر باکاد؛ کتاب درسای

دست آمده این کال ها برای معلمان محاسوی از قبیآ:

ویژه چودپایه {با حجم کمتر نابت به تک پایه} تدوین

کاااب تجربااه افاازایش توانااایی حرفااهای و باارای

کود؛ در حد وسط روستاهای نزدیاک باه هام مجتما

عووان فرصتها م ر میکود .براسا

دانااشآمااوزان اسااتفاده ک اردن از اطالعاااو یهاادیگر؛

آموزکی تشهیآ داده و هر پایه در یک کاال

یادگیری آداب اجتماعی را به دنبال دارد .این پژوهش با

کود .همچوین تجربههای والدین و داناشآماوزان چواد

محدودیتهایی نیز مواجه بود از قبیآ :مواب و تحقیقاو

پایه بررسی کود؛ جهت ارتقای کیفی آموزش و پرورش

بایار کم بود؛ به دلیآ محدود

کال های چودپایه م العه ت بیقی در این زمیواه انجاام

بودن جامعه آماری به کارکواسان و معلماان چواد پایاه

کود .با توجه به وسعت گاتردگی دوره ابتدایی کلیبار

کهرستان کلیبر قابلیت تعمیم آن به موارد مشاابه قاباآ

به ویژه در مواطق روستایی افزایش کال های چود پایه

انجام گرفته و در دستر
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روستایی که تعدادکاان باه حاد نصااب کاال

با توجه به یافتههای پاژوهش بارای کااهش مشاهالو
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و به دنبال آن این اطمیوان خاطر کاه تعاداد زیاادی از

تحصیلی دانشآموزان تحت تدریس معلمان چودپایه

دانشآموزان بتوانود با آموختن م الاب آموزکای دوره

و تک پایه بابآ پایان نامه دوره کارکواسای ارکاد

ابتدایی را به پایان ببرند در پرتو چوین تحقیقاتی عملای

دانشهده علوم تربیتی؛ دانشگاه آزاد اساالمی واحاد

ماایگااردد؛ آنچااه مهاام اساات طبقااه بواادی مشااهالو

ساری.

کال های چود پایه و تالش در جهت حآ آنهاست که

 .9صمدیان صمد ()7315؛ کایوه اداره و تادریس در

بدین وسیله با وضعیت فعلی بتاوان کمهای باه فرایواد

کال های چود پایه؛ تبریز :مولف.

آموزش و اجرای برنامه درسای {یااددهی و یاادگیری}

 .70عزیزی نعمتاله و حااینپوااهی خلیاآ ()7392؛

این کال ها نمود.

«مقایاه پیشرفت تحصیلی داناشآماوزان پایاه دوم
ابتدایی کال های چودپایه با دانشآماوزان مادار

من بع

عادی در مهاروهای زبان فارسی»؛ دوفصلوامه علمی

 .7عالقه بود علی ()7312؛ جامعه کاواسای آماوزش و

– پژوهشی پژوهشهای آموزش و یادگیری (دانشور

پرورش؛ تهران :بعثت.

رفتار)؛ دانشگاه کااهد ساال بیااتم دوره جدیاد

 .2جواهری مووچهر ()7319؛ مدیریت تحاول؛ تهاران:

کماره  3ص

دفتر همهاریهای علمی بین المللی وزارو آماوزش

– 11. Naylor, CH. (2000). Split – Grade And Multi
age Classes: A Review of the Research. DC: Hyper link
“http://www.bctf.bc.ca/ResearchReports/ooio2”.

و پرورش.
 .3آقازاده محرم و فضلی رخاااره ()7319؛ راهوماای
آموزش در کال های در

.719 – 794

12. Veenman, S. (1995). Cognitive and Non Cognitive Effect of Multi – Age Classes. Best Evidence Synthesis. Review of Educational Research. 65 (4).

چودپایه؛ تهران :آییژ.

 .4ده بودی زیوب ()7319؛ مقایاه پیشارفت تحصایلی
دانشآموزان تجمی کده و کاال هاای چودپایاهی

 .73کیااایی فاطمااه ()7312؛ «درآماادی باار چگااونگی

دوره ابتدایی استان مازنادران و ارایاه راههارهاای

کال های چود پایه»؛ مجله رکد معلم کماره 710
ص

مواسب به مائوالن ذیربط گزارش طار تحقیقای
آموزش و پرورش مازندران.

.26-21

 .74مهوسانا کوعان و کاپیاا مااری جاویس (.)7316
خودآموز تدریس چود پایه ترجمه محارم آقاازاده.

 .5کااهوهی غالمحاااین ()7315؛ تعلاایم و تربیاات و

تهران :آییژ.

مراحآ آن؛ مشهد :به نشر.

 .75صالحی ذاکر ()7310؛ مقایاه کاارایی و باازدهی

 .6صافی احماد ()7319؛ ساازمان قاوانین آماوزش و

معلمااان و موفقیاات تحصاایلی دانااشآمااوزان در

پرورش؛ تهران :بعثت.

کال های چود پایاه و تاک پایاه گازارش طار

 .1اسدی پری ()7310؛ بررسای مشاهالو روشهاای

تحقیقاای سااازمان آمااوزش و پاارورش آذربایجااان

موجااود تاادریس و کااال هااای چودپایااه و ارایااه

کرقی.

روشهای مواسبتر تدریس در کال های چودپایاه

16. Vincent, S. (1999). The Multi-grade Classroom:
A Resource Hand book for Small, Rural Schools.
Review of the Research on Multi-grade Instruction. Northwest Regional Education Laboratory.101. S. W. Main Street, Suite 500. Portland,
Oregon 97204.

در کهرسااتان گلپایگااان گاازارش طاار تحقیقاای
سازمان آموزش و پرورش اصفهان.
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اجتوابناپذیر است .بوابراین بهبود آموزش این کال ها

 .1محمدی کیومرث ( )7316بررسی مقایاه پیشارفت

توصیف تجارب و ادراک معلمان و کارشناسان از آموزش در کالسهای چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

 .26مهر محمدی محمود ()7319؛ برنامه درسای نظار

 .71رئوف ضیایی رضا ()7369؛ برنامه ریزی تادریس

گاهها رویهردها و چشم اندازها؛ تهران :سمت.

و اداره کال های چودپایاه؛ تهاران :مرکاز تربیات
معلم.
 .71فرجاای علاای ()7319؛ بررساای کیفیاات آموزکاای
کال های چود پایه دوره ابتادایی گازارش طار

28. Burns, R. B. and D. A. Mason. (2002). Class
composition and student achievement in elementary Schools. American Educational Research
Journal 39 (1): pp: 33 - 207.

تحقیقاای سااازمان آمااوزش و پاارورش آذربایجااان
کرقی.

 .29قورچیان نادر قلای ()7319؛ جزئیااو روشهاای

 .79عبدی حان ()7313؛ بررسی مشاهالو آموزکای

تدریس؛ تهران :انتشاراو فراکواختی اندیشه.

کال های چود پایه گزارش طر تحقیقی ساازمان

 .30ایان برچ و اللی مایک ( .)7319تدریس چودپایاه

آموزش و پرورش آذربایجان کرقی.

در مدار

 .20اداره کااآ آمااوزش و پاارورش کهرسااتان کلیباار

ابتدایی ترجمه پریوش جعفاری .تهاران:

دفتر همهاریهای بین المللی آموزش و پرورش.

( )7397آمار و اطالعاو کال های چود پایه مواطق

 .37سبحانینژاد مهدی و یوزباکای علیرضاا ()7392؛

روستایی کلیبر معاونت سازماندهی آموزش ابتادایی

«بررساای مواناا خااانوادگی مشااارکت اولیااای

مواطق روستایی کهرستان کلیبر.

دانشآموزان در امور مدار

 .27احدی ارساون کباری ()7397؛ م العاه تجربیااو

متوس ه کهر اصفهان»؛

دوفصلوامه علمی – پژوهشی پژوهشهای آموزش و

دبیران دوره متوس ه کهر تبریز از ارزکیابی مااتمر

یادگیری (دانشور رفتار)؛ ساال بیااتم دوره جدیاد

در سااال تحصاایلی  90 – 97پایااان نامااه دوره

کماره  3ص

کارکواسی ارکاد دانشاهده علاوم تربیتای و روان

.367 – 311

 .32سعادتمود زهاره ()7397؛ «مشاارکت خاانواده در

کواسی؛ دانشگاه تبریز.

برنامههای آموزکی و تربیتی مدار »؛ نشریه پیوناد

 .22صمدیان صمد ()7311؛ مقایاه وضعیت آموزکای

کماره  391ص

کال های چود پایه با کال های تک پایه گازارش

21. – 32

 .33امیدزاده علی ()7315؛ بررسی ماایآ و مشاهالو

طر تحقیقی سازمان آموزش و پرورش آذربایجاان

کال های چود پایه روساتاهای تابعاه ناحیاه یاک

کرقی.

زنجان گزارش طر تحقیقای ساازمان آماوزش و

 .23اداره کآ بهداکت و درمان کهرستان کلیبر ()7392؛

پرورش زنجان.

آمار و اطالعاو جمعیت روساتای حادادان مرکاز

 .34نوریه محمدرضا و گآ محمدی موصاور ()7311؛

بهداکت و درمان روستای حدادان.

ابعاد دو زباانگی در همادان پژوهشاهده آماوزش

24. Burnswic, C. and Valerin, D. (2000). Multigrade classrooms in Asia and pacific. Bankok:
UNESCO.

وپرورش همدان.

 .25محمدی ربابه ()7319؛ بررسی کیوههاای موجاود

 .35مااردان اربااط فاطمااه ()7392؛ م العااه تجربیاااو

تدریس در کال هاای چواد پایاه گازارش طار

والدین از مشارکت در اجارای برناماه درسای دوره

تحقیقاای سااازمان آمااوزش و پاارورش آذربایجااان

ابتدایی در سال تحصیلی 97-92؛ پایاان ناماه دوره

کرقی.

کارکواساای ارکااد؛ دانشااهده علااوم تربیتاای و
روانکواسی؛ دانشگاه تبریز.
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27. Burns, R. B. and D. A. Mason. (1998). Class
formation and composition in elementary
schools. American Educational Research Journal
35 (4): pp: 739-772.
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36. Pravalpruk, Kowit. (1995). partnerships in
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37. Apeid. (1988). Multiple Class Teaching in primary Schools: A Methodological Guide. Bangkok. DC: Unesco Principal Regional Office for
Asia and the Pacific.

)؛ بررساای تاااثیر آمااوزش7316(  آهوگراناای علاای.31
مشارکت اولیا بر رکد اجتماعی و پیشرفت تحصیلی
فرزندان؛ گزارش طر تحقیقی؛ ساازمان آماوزش و
.پرورش تهران
)؛ روان کاواسای پرورکای7311(  سیف علی اکبر.39
. نشر دوران:نوین؛ تهران
40. Thomas, W. John. (1993). Promoting
independent learning in middle grades: the of
instructional support practices. The elementary
school journal. 93, 5. pp: 575 – 591.

)؛ جاااتارهایی در7319(  مهاار محماادی محمااود.47
 پژوهشهده:پژوهش قلمرو آموزش و پرورش؛ تهران
.تعلیم و تربیت
معیاار و

)؛ کااخ7397(  محمدیان محی الدین.42

مبوای تولید محتواهای آموزکی برنامه درسای ملای
است؛ نشریه رکد آموزش ابتادایی؛ دوره کاانزدهم؛
.1 – 9
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