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 مقدمه
 [7ه عمومی در جهان است ]پرورش پدید آموزش و

ی کلیه نهادهاا و مسساااو و   و سازمانی است که الگو
باه  عملیاو مربوط . [2ست ]های رسمی جامعه اسازمان
هاای جامعاه   آموزش و پرورش در زمره مائولیت حوزه
های عمومی و دولتی به کلیت آن و در قلمرو سیاست در

تواند باه عواوان عااملی    گیرد که میطور خاص قرار می
ای هیچ جامعاه عدالت مورد توجه قرار گیرد. چون برای 

تواند سودای برابری بدون آموزش و پرورش استوار نمی
سی و محور موضوع اسا. [3بپروراند ] و عدالت را در سر
[. به عقیاده کاهوهی   4است ] 7اناانان اصلی این سازم

اله انااان  آماوزش و   تارین و دکاوارترین ماا   مهم [5]
. فرایود آماوزش و پارورش در جامعاه    پرورش او است

سات  کاه تااری     بشری  به قدمت پیدایش خود بشار ا 
توان ذکر کرد. آنچه مالم اسات  مشخصی برای آن نمی

ابق آموزش و پرورش در هر جامعه و در هر زماان  م ا  
تلف جریان رق مخها و نیازهای رایج در آن به طبا ارزش

تارین محاآ آماوزش و    اولین و ابتدایی. [6داکته است ]
دار آماوزش  ست و عهدهپرورش به طور عام خانه بوده ا

اند. ولی باه مارور  پاا باه پاای      و پرورش والدین بوده
ی تشهیالو و تمرکز خانواده  مهان آموزکای باه خاناه   

ی تاوان آن را نخااتین مرحلاه   ال یافت که میمربی انتق
 .[1]حااب آورد  تدریس گروهی یا مهتب خانه به

ای  مادار   در نظام آموزش و پرورش هار جامعاه  
هاای  از جایگاه واالیی برخوردار بوده و به ناام  2ابتدایی

تعلیماو ابتدایی  تعلیماو اجباری  آموزش همگاانی و  
زیرا این دوره نه  .[5خوانده کده است ] زش عمومیآمو

هاای بعادی محااوب    توها پایه و مبوای مهم برای دوره
هاای  ای از تربیت و یاادگیری گردد؛ بلهه بخش عمدهمی

 ست. اگر انتظار ا[4یابد ]وره تحقق میاین د کودکان در
هاای فاردا را تربیات کواد      آموزش و پرورش  انااان 

ه آموزانی که در مدار  ابتادایی با  ضرورو دارد دانش
کوواد   مای   ویژه  مدار  روستایی و دورافتاده تحصیآ

                                                           
1. Human 
2. Primary Schools 

ر کشاور ماا نیاز سیااتم     . د[1توجه قرار گیرناد ]  مورد
آموزش ابتدایی به لحاظ فراگیر بودن آن  در اقصی نقاط 
کشور و در روستاهای دوردست مشغول تعلیم کودکاان  

ساال   70بوده و هم به لحاظ درصاد بااالی آن کاه در    
مق ا    3آماوزان  از کآ داناش  درصد 51گذکته حدود 

اناد   آموزان ابتدایی تشهیآ دادهتحصیلی کشور را دانش
کاه بعاد از    ت. به ویاژه از اهمیت خاصی برخوردار اس
که ماائوالن کشاور باه    انقالب اسالمی ایران با اهمیتی 

اناد  وساعت آماوزش ابتادایی     داده آموزش و پرورش
د ا در ایاان میااان وجااوما افازایش پیاادا کاارده اساات. ا 

ی برناماه پایه نیاز باه توجاه خااص و    های چود کال 
این موضاوع  به به ای دارد که نیازمود توجه همه جانویژه
سات کاه   کشاور ماا جازش کشاورهایی ا     .[9باکاد ] می

موجب پاایین آمادن جمعیات    ی آن پراکودگی روستاها
. بوابراین  برای ارایه خدماو آماوزش  آموزی استدانش

چود پایه  های در  به صوروکال  ها و پرورش به آن
کال  چود پایه در تعریف  کالسای   .[4کود ]برگزار می

است که در آن چودپایه تحصیلی در مق ا  ابتادایی باه    
کوند و توها یاک  زمان در یک کال  تشهیآ میطور هم
 [. 70] دهدها را آموزش میمعلم  آن
پایگی  های چودز محققان به مشهالو کال برخی ا
کواد مااایلی مانواد    اعاالم مای   [9صمدیان ]. پرداختود

مهاجرو روستائیان  تعصباو قاومی  بااال رفاتن سان     
ازدواج  کاهش جمعیت  پراکودگی روستاها  عدم تامین 

...  افزایش نار  تهارار پایاه و    نی مجرب ونیروی اناا
پایاه در موااطق روساتایی     های چواد باعث کده کال 

نیز بر گاترش  [3ده و فضلی ]کشور گاترش یابد. آقازا
پایاه در موااطق روساتایی از دو جوباه      های چودکال 

کوواد. از لحااظ   ی اکااره مای  فلافی و مالحظااو ادار 
وزان و آما بهبود رکد کواختی و اجتماعی دانشفلافی }

{ و از لحااظ مالحظااو   کاهش رفتارهای ضد اجتماعی
آماوزی   عواملی مانود کااهش جمعیات داناش   اداری }

در توساعه   غرافیایی{مالی  موقعیت ج  نیازهای اداری 
  77] نقش دارندروستایی  یه در مواطقپا های چودکال 
یآ  علات اصالی تشاهیآ    . ولی در کوار ایان مااا  [72
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باه حاد    "در موااطق روساتایی    7پایاه های چود کال 
ک پایه تحصایلی  آموزان یتعداد دانش "نصاب نرسیدن 

نیز عواماآ   [47] 2کاپیاا چوین مهوسانا و. هم[37است ]
جغرافیایی  عواماآ سیاسای  عواماآ فرهوگای  عواماآ      

 های چوداجتماعی را از دالیآ تشهیآ کال  اقتصادی 
عاث  پایه در مواطق روستایی داناته و این عواماآ را باا  

-دور ماندن کودکان این مواطق از در  و مدرساه مای  

نیاز    [67] 3و ویان ساوت   [57]د صاالحی  به اعتقا داند.
دگی روساتاها و دور باودن فاصاله باین خاناه و      پراکو
 .های چود پایه نقش دارددر تشهیآ کال   مدرسه

ویاژه موااطق کام    ه در بایاری از مواطق کشاور  با  
هاای چواد پایاه در    جمعیت و برخی روساتاها  کاال   

کود که از نظار پژوهشاگرانی   ی ابتدایی برگزار میدوره
[؛ 75لحی ][؛ صاا 71[؛ فرجی ]71رئوف ضیایی ] چونهم

هاا باا   این کال  [74] 4کاپیاا وو مهوسانا  [97عبدی ]
مشهالتی مانود کمباود وقات  کام تجربگای معلماان       
نامتواسب بودن ترکیب ساوی و جواای  نداکاتن طار      

آموزان و معلمان  در  توسط معلمان  غیبت مهرر دانش
کمباود امهانااو و وساایآ     فضای نامواسب آموزکای   

و ... مواجاه   اتی نیاروی انااانی  ثبا کمک آموزکی  بای 
 هاتود.
دلیاآ احاطاه   های چود پایه باه  توجهی به کال بی
هاای در  باه   کاال  کاه  }فعلی آموزش نظام ی الگو

[. با توجاه  3د ]باکمی {کودصورو تک پایه برگزار می
مدرساه ابتادایی در موااطق     702از کاآ    باه ایان کاه   

ه مدرسااه روسااتایی باا 92روسااتایی کهرسااتان کلیباار  
با توجه به جدول کماره  و صورو چود پایه دایر هاتود

آموز ابتدایی مواطق روساتایی کهرساتان   دانش 7159  7
تحصایآ   ایان مادار    کال  چود پایه 746کلیبر  در 

و با مشهالتی مواجه هاتود که آکوایی باا    [20کوود ]می
کواساایی و تجزیاه و    یزمیواه  تواند  میهامشهالو آن
ماائوالن مو قاه   را برای  ز این مشهالواتحلیآ درست 

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

 .فراهم آورد
 

 سوال ه   پژدهش
از دیدگاه کارکواسان و معلمان  آموزش چودپایاه  . 7

 با چه مشهالتی مواجه است؟
آماوزان  کارکواسان و معلماان  داناش  از دیدگاه . 2

 چودپایه با چه مشهالتی مواجه هاتود؟
 های چودپایاه  باا چاه مشاهالتی    معلمان کال . 3

 مواجه هاتود؟
 

 ود  پژدهش
در این پژوهش  روش تحقیق کیفی از ناوع پدیادار   
کواسی بهار برده کده است. ابزار گردآوری اطالعااو   

باکد. جامعه آمااری  مصاحبه کیفی نیمه سازمان یافته می
کارکوا  ابتدایی چودپایاه   4معلم و  735این پژوهش  

و  مواطق روستایی کلیبر}کاامآ کارکاوا  تهوولاو ی   
ریازی و  های آموزکی  کارکاوا  آماار و برناماه   گروه

بودجه  کارکوا  آموزش ابتدایی و معااون آماوزش و   
[ که از 20]باکد می 97  92نوآوری{ در سال تحصیلی 

نفر کارکوا  آموزکی و  4ها نمونه آماری کامآ: بین آن
گیاری  نفر از معلمان چودپایه ابتدایی با روش نموناه  20

-اسا  سابقه خدمت و تدریس در کاال  }بر  هدفمود

انتخااب  های چودپایه روستایی و در دساتر  باودن{   
ها برای تعیین حجم نمونه  از اکباع نظری دادهگردیدند. 
کده است. بدین معوی که فرایود گزیوش نمونه تا استفاده 

جایی ادامه یافت که دیگر هیچ داده جدیدی پدیدار نشد 
کاباع رسایدند. بارای تجزیاه و     ها به او به عبارتی داده

 5سای اسامیت  تحلیآ اطالعااو از روش پدیادار کاوا   
. تجزیه و 2ها . تولید داده7 استفاده کده است که کامآ:

 [.27. تلفیق موردها ]3ها تحلیآ داده
ها پاس از ضابط بار روی    به این ترتیب که مصاحبه

فایآ صوتی به نوکتار تبدیآ کده و محقق به خوانادن و  
هاا پرداختاه و   ی مهرر متن هریاک از مصااحبه  بازخوان

 کد.گذاریهای جزئی و فرعی تعیین و نامسپس مضمون
                                                           
5. Smith 
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 7397 – 7392سال تحصیلی   های چود پایه ابتدایی مواطق روستایی کلیبرجدول آمار و اطالعاو کال . 7 جدول
 چندپ یه ا وموآتاداک ک   د کانش

 کش پایه پوج پایه چهار پایه سه پایه دو پایه

 آموزدانش کال  آموزدانش کال  آموزدانش کال  آموزدانش کال  آموزدانش کال 

41 132 55 510 75 733 23 246 6 61 

 
با استمرار مقایاه و لحااظ کاردن    پس از آن  محقق

های های فرعی  مضمونهای مضمونا و کباهتهتفاوو
رای ه اسات. با  را اساتخراج کارد   {هادرون مایه}ترکلی

 سااازیهااا  یااک جاادول خالصااههریااک از مصاااحبه
از طریق تلفیق  فهرست کااملی   کده و در نهایتتدوین
جهات دساتیابی باه     ها  استخراج کده است.ضمونماز 

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

بار خادمت   های چودپایاه موااطق روساتایی کلی   کال 
ند  استفاده کده است و برای حصول اطمیواان از  انموده

های پژوهش از روش م العه مهرر  قابلیت اطمیوان داده
سازی و دساته بوادی اطالعااو    ها  خالصهمقایاه داده

هااا تغییراتاای ایجاااد کااود  باادون ایاان کااه در داده 
 است.کدهاستفاده
 

 ه ی فته
تخراج کده از های اسهای حاصآ کامآ مضمونیافته
به کر  جادول   مضمون اصلی 70ها بود که در بهمصاح
 آوری کد.جم   2

 
 ی کارکواسان و معلمان ابتدایی چود پایه مواطق روستایی کهرستان کلیبرهای به دست آمده از مصاحبه. مضمون 2جدول 

 ه   فرعیمض و  مض و  اصنی وکی 

 آموزییت دانشکاهش جمع .7 های چودپایهعلت تشهیآ کال  7
 . کمبود معلم2
 . پراکودگی روستاها3
 مهاجرو روستاییان به کهرها .4
 . پایین آمدن میزان زاد و ولد5

 . کمبود وقت7 های چودپایهمشهالو کال  2
 آموزی. کمبود سرانه دانش2
 . نامواسب بودن فضای آموزکی3
 کی. کمبود وسایآ و تجهیزاو کمک آموز4
 . عدم نظارو کارکواسان آموزکی5
 توجهی آموزش و پرورش به دوره ابتدایی چودپایه. کم6
توجهی باه درو   تاکید بر درو  ریاضی و فارسی در مقابآ کم .1

 هور و ورزش
 ها. تعدد پایه1
 های چود پایهمشهالو مربوط به ارزکیابی در کال  .9

 آموزان پایه باالترکمک گرفتن از دانش .7 های چودپایهکال  های کوترل نظم درروش 3
 . ارایه تهالیف متفاوو2
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عوامآ موثر در افازایش باازدهی کاال      4
 های چودپایه

 {فعال بودن و...آموز }. وضعیت دانش7
 {داکتن عالقه  م العه و.... وضعیت معلم }2
 . افزایش مشارکت خانواده3
 مشهالو معلمان چود پایه . رسیدگی به4
 . امهاناو و فضا5
 بودیها و گروه. ترکیب پایه6
 ریزی و تشهیآ کال  جبرانی. برنامه1

 آموزان چود پایه. دو زبانه بودن دانش7 آموزان چودپایهمشهالو مربوط به دانش 5
 آموزان چود پایه. مختلط بودن دانش2
 آموزان چود پایهنشدا . افت تحصیلی }بیشتر{3
 آموزان چود پایه ضعیف بودن بویه علمی دانش .4
 آموزان چود پایه. وجود توش بین دانش5

 . نداکتن امتیازاو ویژه چود پایه7 مشهالو مربوط به معلمان چودپایه 6
 های آموزکی ویژه چودپایهبرگزار نشدن دوره .2
 یس ویژه چودپایه. عدم آگاهی معلمان از روش تدر3
 هاکار بودن آن. دانش و اطالعاو کم معلمان و تازه4
 کاری تازهکاری معلمان چودپایه. کم5
 . پایین بودن کیفیت آموزش معلمان چود پایه6
 . مشهالو ناکی از ادامه تحصیآ معلمان چود پایه1
تاوجهی باه   مقابآ کام های اول و کشم در . تاکید معلمان چود پایه بر پایه1

 هاسایر پایه
-هاای داناش  مشهالو مربوط به خانواده 1

 آموزان چود پایه
 تر خانواده با مدرسه. ارتباط کم7
 تر خانواده در انجام تهالیف. مشارکت کم2
 آموزانتوجهی خانواده به ادامه تحصیآ دانش. کم3
 وادهآموزان در امور خانه و خان. به کارگیری دانش4

مشهالو مربوط به عادم م ابقات چواد     1
 پایگی در ارتباط با نظام آموزش فعلی

 . عدم م ابقت محتوا در مقایاه با زمان اختصاص یافته7
 ها در ارتباط با چود پایگیکوبه. تع یلی پوج2

 آموزان از همدیگر. یادگیری دانش7 های چود پایهمحاسن کال  9
 ان. افزایش تجربه معلم2
 . یادگیری آداب اجتماعی3
 ترهای پایینآموزان پایهزمیوه برای دانش. ایجاد پیش4
 های باالترآموزان پایه. مروری برای دانش5

پیشااوهاداو باارای کاااهش مشااهالو    70
 های چود پایهکال 

 . تدوین کتب درسی ویژه چود پایه7
 چود پایه  . در نظر گرفتن نیروری اناانی بیشتر برای2
 . تشهیآ مجتم  آموزکی3
 های ضمن خدمت آموزکی ویژه چود پایه. برگزاری دوره4
 . برگزاری کال  آموزش خانواده5
 اختصاص امتیاز مالی به معلمان چود پایه .6
 ها. جدا کردن پایه1
 . استفاده از معلمان تخصصی برای پایه کشم1
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 7397و  7319های آمار جمعیت روستای حدادان سال. جدول سرکماری 3جدول 
 کهیمه جرت پذیر مه جرت آاک د دلد خ نواو ج ا ت س ل

7319 545 726 3 2 43 
7397 475 701 2 7 17 

 
هاای چواد پایاه:    علات تشاهیآ کاال     :1مض و  

آماده اسات  مضامون علات      2که در جادول  چوانهم
 یفرعا  هاای های چواد پایاه از مضامون   تشهیآ کال 

تشااهیآ کااده اساات. براسااا  مصاااحبه کارکواسااان  
های چود پایاه   ترین علت تشهیآ کال آموزکی  اصلی

نرسیدن به حد نصاب تراکم استانی برای تشهیآ کاال   
نفر اسات. بارای    79تا  4در  ماتقآ یعوی  در هر پایه 

جمعیاات » اظهااار داکااته اساات: 27نمونااه پاسااخگوی 
پایین است یعوی  به نرم  آموزی در مواطق روستاییدانش

و تراکم استانی که براسا  آن  ناوع کاال  و مدرساه    
[ و صمدیان 67] 7وین سوت«. رسدکود  نمیمشخ  می

[ بیان کردند: مهاجرو روستاییان به کهرها به علات  22]
نباود درآمااد در روسااتا؛ کاااهش میاازان زاد و ولااد در  
روسااتاها  از عوامااآ مااوثر در پااایین آماادن جمعیاات 

آموزی است ستایی و در نتیجه  کاهش جمعیت دانشرو
های چودپایه است. برای مثاال   که از علآ تشهیآ کال 
  باه نقاآ از   7397و سال  7319مقایاه سرکماری سال 

[ در 23مرکز بهداکت و درمان روستایی کهرستان کلیبر ]
یهی از روستاهای این کهرستان }روساتای حادادان{    

ن باه کاهرها و کااهش زاد و    افزایش مهاجرو روستاییا
 دهد.  ولد را نشان می

هااای ایاان مضاامون در مقایاااه بااا برخاای از یافتاه 
 2های به دست آمده در تحقیاق برنازویچ و والارین   یافته

های این تحقیق  از عواماآ  هماویی دارد. بر اسا  یافته
های چودپایه عواماآ اقتصاادی    موثر بر گاترش کال 

 [.24اجتماعی و فرهوگی است ]
هاای  ماایآ و مشهالو مربوط به کال  :2مض و  
آماده اسات  مضامون     2که در جدول چوانچودپایه: هم

                                                           
1. Vincent 
2 . Burnswic and Valerin 

هاای چواد پایاه از    ماایآ و مشهالو مربوط به کاال  
اکثر معلمان چواد   های فرعی تشهیآ کده است.مضمون

تارین  پایه و کارکواسان آموزکی معتقد هاتود که عماده 
تادایی موااطق روساتایی    های چود پایاه اب مشهآ کال 

کلیبر  مواجه کدن با کمبود وقات اسات. بارای نموناه     
سال در  73من خودم »اظهار داکته است:  24پاسخگوی 
هاا  های چود پایه باودم. همیشاه در ایان کاال     کال 

های قبلی عملای  ریزیمشهآ وقت داکتیم. در کآ برنامه
زمان آموزکی اختصاص یافتاه در  با توجه به «. کودنمی
هاای  های چودپایه  موق  تدریس معلام باه پایاه   کال 

های غیر محور  به طاور عملای   آموزان پایهمحور  دانش
ای کوند و به تهالیف حاکایه درگیر ماایآ آموزکی نمی

پردازناد  مانود انجام تهالیف درسی و نقاکی کشیدن مای 
هاای ایان   [. یافتاه 79که ارزش یادگیری چودانی ندارد ]

های به دسات آماده   ه با برخی از یافتهمضمون در مقایا
هماااویی دارد. باار اسااا  [ 25] در تحقیااق محماادی

هاای غالاب در تادریس    های این تحقیق  از کایوه یافته
های چودپایه  کیوه آموزش محوری است. در این کال 

 45کیوه  معلم محور تدریس خاود را در یاک جلااه    
هاای  ایاه دهاد و پ پایه قرار می 3ای برای حداکثر دقیقه

پردازند. مثآ رونویاای و  های فرعی میدیگر به فعالیت
های چود پایه به علت دو زباناه باودن   نقاکی. در کال 

آموزان  معلمان باه درو  فارسای بیشاتر تاکیاد     دانش
تاوجهی  کوود و دروسی مانود ورزش و هور مورد کام می
گیرد که باا برناماه درسای پوهاان     توجهی قرار مییا بی

اظهار داکته  1پاسخگوی [. برای نمونه 26دارد ]م ابقت 
در مو قااه مااا بااه ورزش و هواار اهمیاات داده »اساات: 
کود. از وسایآ ورزکی فقط توپ فوتباال داریام و   نمی

بیشتر به درو  پایه مانواد ریاضای و فارسای اهمیات     
با توجه به حجم کتب درسی و مادو زماانی   «. دهیممی
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تادریس در مادار    که معلم به امر فرایواد یااددهی و   
فرصت کاافی جهات بازکواسای و     پردازد چودپایه می

یادآوری م الب آموخته کده از طریق تمرین و تهرار یا 
اظهاار   70پاسخگوی های ماتمر وجود ندارد. ارزکیابی

های چود پایه  آن طور ارزکیابی در کال »داکته است: 
که در تک پایه به صورو ماتمر وجاود داکاته باکاد     

معلمااان چوااد پایااه عقیااده دارنااد؛ در «. ن نااداردامهااا
ارزکیابی  نمره هر چود ایراداتی دارد  اما در مقایاه باا  

رد و با از بین می را حسّ رقابتارزکیابی توصیفی }که 
ی خااود را از دساات آمااوزان بااه ماارور انگیاازهدانااش
 {  بهتر است.دهودمی

 های چودهای کوترل نظم در کال روش :3مض و  
آماده اسات  مضامون     2کاه در جادول   چواان هم پایه:
هااای چودپایااه از هااای کوتاارل نظاام در کااال  روش
 آماوز وقتی داناش های فرعی تشهیآ کده است. مضمون

به او   کودتدریس می قبلی پایهموز آبه دانش پایه باالتر 
باه  خردساال آماوز  کود تا بهتر بیاموزد و دانشیاری می
هاایش را  کود تاا آموختاه  ی مییار پایه باالترموز آدانش

هاای تحصایآ   بودی بر پایهگروه  کود. بوابراین بازنمایی
فرصت مواسبی برای   های چودپایهغیر یهاان در کال 

و ناوعی ماااعدو باه    هاای مشاارکتی و پویاا    فعالیت
[. 21[   ]21] دنمایاافااراهم ماای ماادیریت کالساای را  

است  چون چود پایه »اظهار داکته است:  20پاسخگوی 
گیرم  به او آموزی زرنگ باکد  از او کمک میاگر دانش

هایت در  بده و هر کجا باه  گویم که به هم کالسیمی
هاا را  مشهآ برخوردی به من بگو. به طریقی تماام پایاه  

«. کوایم تاا نظام و انضاباط را کوتارل کوایم      سرگرم می
های به های این مضمون در مقایاه با برخی از یافتهیافته
[ همااویی دارد.  76] 7آمده در تحقیق وین ساوت  دست

هاای ایان تحقیاق  باایاری از معلماان       براسا  یافتاه 
آموزان از دادن تهالیف و ماائولیت  اند که دانشدریافته
برند. یهی از تدابیری که بارای حااکم   ها لذو میبه آن

کردن انضباط و مدیریت کال   به کار برده کده است؛ 
آموزان پایه بااالتر  ت. یعوی از دانشانتخاب معلم یار اس

                                                           
1. Vincent 

 کود.در فرایود کالسی استفاده می
عوامااآ مااوثر در افاازایش بااازدهی    :4مضیی و  

آمده است   2که در جدول چوانهای چود پایه: همکال 
های چود مضمون عوامآ موثر در افزایش بازدهی کال 

باه اعتقااد    های فرعی تشهیآ کده است.پایه از مضمون
[ تالط بر موضاوع در  توساط معلماان     22]صمدیان 

یهی از عوامآ موثر در مدیریت کاال  اسات. معماوال     
تجربه نگران هااتود کاه چگوناه    سابقه و بیمعلمان کم

خواهود توانات وظایف محولاه خاویش را باه نحاوی     
م لوب انجام دهود. در این زمیواه  پارداختن باه طار      

[. باه  29د ]ها را افازایش خواهاد دا  در   ورزیدگی آن
[ مشااهآ 30] 3[  ایاان و اللاای 67] 2اعتقااد ویاان سااوت 

پایاه و    دچوا  های چود پایه  از نظار بودی کال ترکیب
بایاد ماورد    است کاه  یاز جمله محورهای ها کدام پایه

اظهاار   79پاسخگوی برای نمونه  توجه معلم قرار گیرد.
ی آموزکای  اگر آموزش و پارورش  دوره »داکته است: 
های چود پایه آکاوا  که با کیوه تدریس کال  ارایه کود

های خااص آموزکای اساتفاده کوواد و     بشوند  از روش
ها برآیواد  باازدهی   بدانود که چگونه از عهده این کال 

ها نیاز   مشارکت خانوادهچوین  هم«. هم زیاد خواهد بود
کود }به های چود پایه میموجب افزایش بازدهی کال 
هاای چواد پایاه  مشاارکت     علت مشهالو زیاد کال 

اظهار  74پاسخگوی  ها ضرورو بیشتری دارد{.خانواده
چون در کال  فرصات تمارین و تهارار    »داکته است: 
هاا  توانیم بازخوردی هم بدهیم. باید خانوادهنداریم. نمی

هم کمک کوود و پرسش و پاسا  کوواد تاا ببیوواد کاه      
مشاارکت خاناه و    «.هایشان در چاه حادی اسات   بچه
تار مادیران از وضاعیت    ه  موجاب آگااهی بایش   مدرس

کاود کاه در   آماوزان مای  آموزکی  تربیتی و ... داناش 
قیمات  هاا ذی های مختلف مدرسه ایان داده ریزیبرنامه

هاای  خواهود بود؛ به عالوه  والدین نیز از بایاری جوباه 
آموزکی  پرورکای و انضاباطی فرزنادان خاود م لا       

کود که در زمیواه  یم ر  م 4پورتویس[. 37] کدخواهود 
                                                           
2. Vincent 
3. Ian & Lally 
4. Pourtois 
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داری موفقیت تحصیلی کودکان و نوجوانان  راب ه معوای 
های والدین و نتایج تحصیلی بین برخی رفتارها و نگرش

 [.32آموزان وجود دارد ]دانش
-چوانآموزان چودپایه: هممشهالو دانش :5مض و  

-آمده است  مضمون مشاهالو داناش   2که در جدول 

ای فرعی تشهیآ کده است. هآموزان چودپایه از مضمون
آموزان چودپایه با مشهآ دو زبانگی مواجه هاتود. دانش

در مواطق »اظهار داکته است:  27برای نمونه پاسخگوی 
ما که دو زبانه است  مشهالو به مراتب بیشتر است. این 

تر مثاآ اول و دوم خیلای   های پایینمشهالو در کال 
[ 33امید زاده ]«. دزیاد است و به توجه بیشتری نیاز دارن

ای که هوگام ورود باه  آموزان دو زبانهکود: دانشبیان می
ه باا زباان مدرساه آکاوایی ندارناد  در جریاان       مدرس

یادگیری  خواندن  بیان کاردن  در  م لاب و سااختن    
مفاهیم جدید به ویژه در کال  اول ابتدایی با مشهالتی 

ت ایان مشاهآ باه افا      مواجه خواهود کد. امهان دارد
[ 34] گاآ محمادی  نوریه و  موجر گردد.ها  آن تحصیلی

علاآ افات تحصایلی    نیز به این نتیجه دست یافتود که؛ 
آموزان به زباان  آکوا نبودن دانش  دانش آموزان دو زبانه

توجهی به اهمیت ؛ بیفارسی و اکهال در تفهیم و تفاهم
ضعف جایگاه زبان فارسی و عدم توجه به علم و دانش؛ 
؛ او فارسای چاه در کاهر  چاه در روساتا     درو  ادبی

اسات.   هاای الزامای پایش دبااتانی    نگذراندن کاال  
های به های این مضمون در مقایاه با برخی از یافتهیافته

[ هماویی دارد. بر 35دست آمده در تحقیق مردان اربط ]
آماوزان موااطق   های این تحقیق  تمام داناش اسا  یافته

باه محاو ورود باه    هاای چودپایاه    روستایی و کال 
 مدرسه  خود را با زبان فارسی که زبان رسمی آماوزش 

آماوزان   این گونه دانش. بیووداست  مواجه می و پرورش
بدون توجه به این که تا چه حد با زبان فارسی آکاوایی  

کوند به زبان فارسی بخوانود  بوویاود  دارند  مجبور می
ثار موفی آ. سازی و فهر کوودصحبت کوود و حتی مفهوم

ایوگوناه  تاوان  میتقال دو زبانگی را ناکی از تداخآ و ان
وقتای کاخ  در حاال یاادگیری موضاوع      بیان کارد:  

جدیدی است  عواصر مرباوط باه دو موضاوع باا هام      

مازاحم    ینهاای پیشا  کوود و گاه آموختهتداخآ پیدا می
کود و گاه موضوع دوم مان  آماوختن  آموختن جدید می

  لات ایان حا . گاردد یا به یادآوردن موضوع نخات می
دهد که دو موضاوع یاادگیری باه میازان     زمانی ر  می

 . زیادی متفاوو باکود
که در چوانمشهالو معلمان چودپایه: هم :6مضی و   

آمده است  مضمون مشهالو معلمان چودپایاه   2جدول 
ای آ کده است. معلم حرفاه های فرعی تشهیاز مضمون

در تاادریس چودپایااه  یااک کااخ  کلیاادی و مرجاا  
کود و این دیدگاه  که معلمان آموزش دیده محاوب می

های آموزکی برای تدریس تک پایه  بدون گذراندن دوره
های چودپایه تادریس  توانود در کال ویژه چودپایه  می

تارین  تجربهکوود  غیر قابآ قبول است. به ویژه که از کم
[. باه  30کاود ] ها استفاده میافراد برای اداره این کال 

[ معلمان باید از طریق آموزش 63] 7اعتقاد پراوال پرو 
آموزی یاد بگیرند که چگونه تادریس خاود را   یا دوباره

تر سازند یا از تجربیاو معلمان با تجربه  موثرتر و موفق
اکاته  اظهاار د  1برای نمونه پاساخگوی  مود کوند. بهره
هاای آموزکای   اداره آموزش و پارورش کاال   »است: 
  «.ی چود پایه که مفید واق  کوددهد. اما نه ویژهارایه می
به این نتیجه دست یافته است کاه؛ آماوزش   [ 31] 2أپید

های عاادی  در زماان   م الب و مفاهیم یهاان با کال 
کم با حجم زیاد و کمبود امهانااو  بارای معلمای کاه     

های خاصی در این به زیادی ندارد و آموزشمعموال  تجر
هاایی کاه ساایر    زمیوه ندیده است؛ از دریافت حمایات 

معلمان برخوردارند  محاروم اسات؛ باه موااب  و ماواد      
های ضمن خدمت و مشاارکت در جما    مرج   آموزش

معلمان  دسترسی ندارد و ممهن است  ناچار باکاد هار   
سات  باایار   روز مایری طوالنی بپیماید و ... ممهان ا 

هاای ایان مضامون در    خاته کووده و دکوار باکد. یافته
های به دسات آماده در تحقیاق    مقایاه با برخی از یافته

هاای ایان   [ هماویی دارد. بار اساا  یافتاه   79عبدی ]
ای وجود تحقیق  برای معلمان چودپایه  آموزش جداگانه

                                                           
1. PravalPruk 
2. Apide; Asia and the pacific Programmed of Education 

innovation for Development 
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چوین  هیچ گونه تفاوتی بین معلمان چودپایه و ندارد. هم
های چودپایه مواطق ک پایه وجود ندارد. معلمان کال ت

روستایی کلیبر انتظار دارند در قبال کار بیشتر  از امتیااز  
تری برخوردار گردناد  کاه در حاال حاضار     مادی بیش

اظهار داکته است:  1پاسخگوی چوین نیات. برای نمونه 
ای نداکته معلم کال  چود پایه باید از نظر مالی دغدغه»

تا بتواند برای رسیدن به نتیجه بهتر تالش کواد. در  باکد 
رویم  بایاد از نیازهاای   ها را از پایین به باال میواق  پله

 «.اولیه تامین کود تا بتواند به نیازهای بعدی فهر کود
کاه  چوان: هممشهالو مربوط به خانواده :7مض و  
آمده است  مضمون مشاهالو مرباوط باه     2در جدول 
های فرعی تشهیآ کده است. امروزه  مضمون از خانواده
های چودپایه  به دلیآ مواجاه  های ناکافی کال آموزش

کدن با کمباود وقات و ساوگیوی حجام کاار معلماان       
ها  کلوغی و سر و صادای زیااد در   چودپایه  تراکم پایه

کواد؛  ها که  حوا  دانش آموزان را پرو میاین کال 
مهمااآ را باارای هااا  نقااش کوااد خااانوادهایجاااب ماای

اظهار داکته اسات:   7پاسخگوی آموزان ایفا کوود. دانش
تر اسات. مان چواد    ارتباط والدین با مدرسه خیلی کم»

آیاد.  سال است که در مدرسه هاتم  هیچ والدیوی نمای 
م ر   7الرنت «.آیودنویایم نمیگاهی اوقاو نامه هم می

ت مودند آموزکای دریافا  کود که بیشتر والدین عالقهمی
دارند  تا بتوانود باه طاور ماوثری بار تهاالیف درسای       
فرزندان خود و بر جریان تحصایآ وی نظاارو داکاته    

های این مضمون در مقایاه با برخی از [. یافته32باکود ]
[ و 79هااای بااه دساات آمااده در تحقیااق عباادی ]یافتاه 

[ هماااویی دارد. اهمیاات رساایدگی بااه 31آهوگراناای ]
یری بر همه روکان اسات و   آموزان در تثبیت یادگدانش
نمایواد  اماا در   ها به عووان مدرسه دوم عمآ میخانواده

کود. باه علات   مواطق روستایی  اهمیت زیادی داده نمی
سوادی و کم سوادی والدین در خانه  تمرین و تهرار بی

گیرد. ایان امار   درو  تدریس کده خیلی کم انجام می
دد یا کیفیت گرباعث فراموکی و عدم تثبیت یادگیری می

 ها پایین است.  یادگیری

                                                           
1. Laurnet 

مشااهالو مربااوط بااه عاادم م ابقاات  :8مضیی و  
کاه در  چوانچودپایگی با ساختار نظام آموزش فعلی: هم

آمده است  مضمون مشهالو مربوط باه عادم    2جدول 
م ابقت چودپایگی با سااختار نظاام آماوزش فعلای از     

های فرعی تشهیآ کده است. بر اسا  مصاحبه مضمون
های درسی علمان چودپایه و کارکواسان  محتوای کتابم
به دلیآ مواجه کدن باا کمباود وقات      هااین کال در 

برای کود. آموزکی  با زمان اختصاص یافته م ابقت نمی
حجام کتاب   »اظهار داکته اسات:   23نمونه پاسخگوی 

درسی برای دوره چود پایه بیشتر است. معلماان نیاز از   
کاوم در  کوواد. فهار مای   سودی مای این بابت ابراز ناخر

ی تولیااد محتااوای آموزکاای  در مااورد وجااود مرحلااه
باه اعتقااد   «. های چود پایه کمی غفلت کده استکال 
های چود پایاه  ها در کال [ تع یلی پوج کوبه71فرجی ]

اظهار  76پاسخگوی افزاید. ها میبر مشهالو این کال 
آموز خاوب  شها برای دانکوبهتع یلی پوج»داکته است: 

کود  از نیات. چون دو روز که پشت سر هم تع یآ می
باید توجه داکت؛ تعداد «. گیرددر  و مدرسه فاصله می

ساعاو واقعای کاه باه امار آماوزش اختصااص داده       
آید  کود  ممهن است با آن چه که بر روی کاغذ میمی

آموزان  کاماری از روزهاای ساال    متفاوو باکد. دانش
دلیآ تع یالو عمومی و غیبات معلماان    تحصیلی را  به

های ضمن خدمت و مانود  غیبت برای کرکت در کال 
کوند. بوابراین  تعاداد روزهاای واقعای    غیره تع یآ می

 تر خواهد بود.تحصیآ  به مراتب کم
کاه  چواان های چودپایه: هممحاسن کال  :9مض و  
هاای  آمده است  مضمون محاسان کاال    2در جدول 
هاای فرعای تشاهیآ کاده اسات.      مضامون  چودپایه از

کوااد تااا ای  فرصااتی را فااراهم ماایآمااوزش چودپایااه
هاای  آماوزان پایاه  تر از داناش ی پایینآموزان پایهدانش

باالتر و بالعهس  که هر یاک سا و  ساوی متفااوو و     
دیگار کماک   های گوناگون دارند  بتوانود از هام توانایی

کوواد؛ یاا باا    دیگار اساتفاده   بگیرند و از اطالعاو هام 
آماوز پایاه بااالتر در فرایواد     راهومایی معلم  از داناش 

تدریس و یادگیری کمک گرفته کاود کاه باا رویهارد     
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گرایاان   گرایی م ابقت دارد. سازندهکواسی سازندهروان
بر فعال بودن دانش آموزان در فرایود یاادگیری و نقاش   

[. بارای نموناه   39گاری معلماان تاکیاد دارناد ]    هدایت
ی آماوزان پایاه  داناش »اظهار داکته است:  6گوی پاسخ

تر کمبودهاا  ی پایینتوانود موق  تدریس به پایهباالتر می
ها در رف  چوین به آنو اکهاالو خود را رف  کوود و هم

عقیاده    نیز  [40] 7توما «. اکهاالو درسی کمک کوود
آموزان به عووان همهار معلم دارد؛ کمک گرفتن از دانش

کواد تاا   هاا کماک مای   کت در یادگیری  به آنیا مشار
هاای  رفتارهای خودراهبری را رکد و توسعه دهود. یافته

[ و کیاایی  4های ده بودی ]این مضمون با برخی از یافته
هاای چواد پایاه  بارای     [ هماویی دارد. در کاال  73]

کاود  هایی فراهم میهای باالتر  فرصتآموزان پایهدانش
تار  نقاش   های پایینآموزان پایهنشتا با در  دادن به دا

های بااالتر باه   آموز پایهمعلم را ایفا کوود. تدریس دانش
تر باعث باال رفتن عازو نفاس   های پایینآموز پایهدانش
 کود.آموز میدانش

پیشااوهاداو باارای کاااهش مشااهالو   :11مضیی و  
آمده است   2که در جدول چوانهای چودپایه: همکال 

هاای  و برای کاهش مشهالو کاال  مضمون پیشوهادا
باه   های فرعی تشاهیآ کاده اسات.   چودپایه از مضمون

انادکاران  [ معلمان در میان دست47مهر محمدی ]اعتقاد 
نظام آموزکی  بیشترین ساهم و ماائولیت را در تحقاق    
اهداف آموزکی و پرورکی دارند  چون به طور مااتقیم  

گیرناد.  یادگیری در کال  در  در در فرایود یاددهی 
این در حالی است که در مدار  چودپایه  در ماواردی  
برای یک کال  کش پایه هم  یک معلم در نظر گرفتاه  

در »اظهااار داکاته اساات:   20پاساخگوی  کاده اساات.  
ها در یک کال  را کام کوواد.   صورو امهان تعداد پایه

به اعتقاد محمادیان  «. حداقآ در هر کال   دو پایه باکد
ایان کاه کتااب درسای معتبرتارین       [ با توجه باه  42]

ترین سود علمای و آموزکای بارای    ماتودترین و محهم
های چود پایه  معلمان به علات  معلمان است. در کال 

کمبود وقت و سوگیوی حجم کار  از حجم زیااد کتاب   

                                                           
1. Thomas 

اظهار داکته اسات:   27پاسخگوی مود هاتود. درسی گله
 حجم کتب درسی برای تک پایه تعریف کده است کاه »

خوانود. باید کتب ویژه برای ها هم  همان را میچود پایه
های چود پایاه تادوین کاود و مباحاث مهام و      کال 

«. هاا  اولویات بوادی کاود    ضروری برای ایان کاال   
براسا  سیاست آموزش و پاروش  بارای ساازماندهی    

آموزان برای فعالیات  مواب  اناانی از طریق حداقآ دانش
و تراکم  به علت پاایین  مدار   سقف  تفهیک  کال  

آموزی در برخی روستاها و چود پایاه  بودن تراکم دانش
بودن  مادار  بعضای از روساتاها موحاآ کاده و باه       

اظهاار داکاته    79پاساخگوی  صورو تجمی  درآمدند. 
به نظر من  اگر روستاهای هم جاوار را در یاک   »است: 

کال  به صورو تک پایه جم  کوود تا هر کال  با هم 
هم سن و سال خود با هم باکاد  بهتار خواهاد    س ح و 

هاای ده  های این مضمون باا برخای از یافتاه   یافته «.بود
های این تحقیاق   [ هماویی دارد.  براسا  یافته4بودی ]

ی چواد  مدار  تجمی  کده  از ادغام مدار  چود پایاه 
روستا که تبدیآ به مدار  تک پایاه در یاک روساتای    

هاناو و مواب  بیشاتر اسات    جوار و مرکزی دارای امهم
 .کودتشهیآ می

 
 گ ر نت جهبحث د 

ها باه  به موظور آماده سازی افراد جامعه و تجهیز آن
دانش و مهارو  راهای جاز آماوزش و تربیات وجاود      
ندارد. لذا هار کشاوری نااگزیر از داکاتن یاک نظاام       

باکد. نظام آموزکای ماائولیت   آموزکی پویا و فعال می
وزش افراد دارد تا باا باه کاارگیری    سوگیوی در قبال آم

هاای  مواب  مالی و نیروی اناانی  رکد و توسعه تواناایی 
آموزان را فراهم نماید و موجب پرورش کارآمد و دانش

خالق افراد جامعه کود. آموزش چود پایه نیز کاه هماه   
تر توسعه یافته تا توسعه یافته آن را تجربه کشورها از کم

هم آموزش چود پایه باه عواوان    کوود  درکشور ایرانمی
آماار اعاالم   برابار  بخشی از سیاتم آموزکی آن اسات.  

ی اداره آموزش و پرورش روستایی کهرستان کلیبر  کده
آماوز در مادار  ابتادایی تحصایآ     دانش 3126حدود 
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 هاای کاال  آموز در دانش 7159کوود. از این تعداد  می
ازناد.  پردپایه ابتادایی روساتایی باه تحصایآ مای      چود
آماوزان  پایاه را  داناش  هاای چود آماوزان کاال   دانش

روستایی که تعدادکاان باه حاد نصااب کاال  در       
های این پژوهش  یافتهدهود. رسد  تشهیآ میماتقآ نمی
باا وضاعیت فعلای نظاام      هاا دهد؛ این کال نشان می

تواساب چوادانی نادارد و     }تاک پایاه{  آموزکی ایران 
صورو چود پایه از سر  های آموزکی بهبرگزاری کال 

های این پژوهش  وضاعیت  ناچاری است. بر اسا  یافته
. 7توان در دو مولفه بیان کرد: های چود پایه را میکال 
 ها . فرصت2ها چالش

واد پایاه    هاای چ ها  همان مشاهالو کاال   چالش
آماوزان و مشاهالو   داناش مشهالو مربوط به معلمان  

تی مانود کمباود وقات   ها است. مشهالمربوط به خانواده
آموزکی؛ کمبود سرانه؛ کمبود امهاناو و وسایآ کماک  

هاای  آموزکی؛ عدم نظارو کارکواسان و ... که کاال  
ها مواجه است. در مورد مشهالو مربوط چود پایه با آن

تر معلمان و کارکواسان معتقدند که آموزان  بیشبه دانش
دالیلای از   ها بهآموزان این کال کیفیت یادگیری دانش

ن است. در ماورد  قبیآ: مختلط بودن؛ دو زبانه بودن پایی
معلمااان چوااد پایااه  معلمااان و مشااهالو مربااوط بااه 

تارین  کارکواسان عقیده دارند که معلمان چود پایاه کام  
ای ناابت باه ساایر    اند؛ امتیااز ویاژه  ها را دیدهآموزش

تار والادین باا    توجهی و ارتباط کام معلمان ندارند. کم
افزاید. در کواار  ها میه نیز  بر مشهالو این کال مدرس

های چود پایه محاسوی دارد که باه  ها  کال این چالش
هاای باه   کود. براسا  یافتاه ها م ر  میعووان فرصت

ها برای معلمان محاسوی از قبیآ: دست آمده  این کال 
ای و باارای کاااب تجربااه  افاازایش توانااایی حرفااه  

ردن از اطالعاااو یهاادیگر؛ آمااوزان اسااتفاده کاادانااش
این پژوهش با یادگیری آداب اجتماعی را به دنبال دارد. 

هایی نیز مواجه بود از قبیآ: مواب  و تحقیقاو محدودیت
انجام گرفته و در دستر  بایار کم بود؛ به دلیآ محدود 
بودن جامعه آماری به کارکواسان و معلماان چواد پایاه    

به موارد مشاابه  قاباآ    کهرستان کلیبر  قابلیت تعمیم آن

ابزارگردآوری اطالعاو در این تحقیق  فقط  تامآ است؛
برخای از   های نیمه سازمان یافتاه باوده اسات؛   مصاحبه

کردند. معلمان چود پایه در مرحله مصاحبه همهاری نمی
های پاژوهش  بارای کااهش مشاهالو     با توجه به یافته

اد های چود پایاه موااطق روساتایی کلیبار پیشاوه     کال 
کود: برای مدار  چواد پایاه  تجهیازاو و وساایآ     می

آماوزی و  کمک آموزکی را بدون توجه به سقف داناش 
های کال  اختصاص دهود؛ برای معلمان چود پایه  دوره

ضمن خدمت آموزکی ویژه چواد پایاه برگازار کاود؛     
هاای  نظارو مدیران مجتم  از ماایآ و مشهالو کال 

را باه ماائوالن ذیاربط    چود پایاه افازایش یافتاه و آن    
آموزان پیش های آمادگی برای دانشدورهانعها  دهود؛ 

از دباتان جهت آکوایی با حروف الفباا و گفتاار زباان    
امتیاز مالی بیشاتری بارای معلماان     فارسی برگزار کود؛

هاای چودپایاه    چود پایه اختصاص دهود؛ برای کاال  
باارای  حااداالمهان از نیروهااای بااومی اسااتفاده کااود؛

سازی و آگاه کردن والادین از تااثیر مشاارکت    فرهوگ
آموزان چود پایه جلااو ها با مدرسه و تحصیآ دانشآن

بارای ایوهاه   هاا برگازار کاود؛    آموزکی برای خاانواده 
آموزان تک پایه آموزان چود پایه بتوانود مانود دانشدانش

به موقا  کتااب درسای را تماام کوواد  مادار  بایاد        
دایر کود یا مدو زمان آموزش باا توجاه   ها هم کوبهپوج

به نیازهای هر پایه تحصیلی افزایش یاباد؛  بارای پایاه    
هایشاان زیااد و ساوگین    کشم که س ح و حجم کتااب 

است  معلم جداگانه در نظر گرفته کود؛ بارای پایاه اول   
ی مبوا است  معلم جداگاناه اختصااص دهواد    چون پایه

کاد؛ کتاب درسای    آموز یک نفر باحتی اگر تعداد دانش
تدوین  تر نابت به تک پایه{ه }با حجم کمویژه چودپای

کود؛ در حد وسط روستاهای نزدیاک باه هام مجتما      
آموزکی تشهیآ داده و هر پایه در یک کاال  تشاهیآ   

آماوزان چواد   های والدین و داناش چوین تجربهکود. هم
جهت ارتقای کیفی آموزش و پرورش پایه بررسی کود؛ 

پایه  م العه ت بیقی در این زمیواه انجاام   های چودکال 
با توجه به وسعت گاتردگی دوره ابتدایی کلیبار   کود. 

پایه  های چودبه ویژه در مواطق روستایی  افزایش کال 
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ها ناپذیر است. بوابراین  بهبود آموزش این کال اجتواب
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وانود با آموختن م الاب آموزکای  دوره   آموزان بتدانش
ابتدایی را به پایان ببرند  در پرتو چوین تحقیقاتی عملای  

ساات طبقااه بواادی مشااهالو گااردد؛ آنچااه مهاام اماای
هاست که های چود پایه و تالش در جهت حآ آنکال 

د بدین وسیله با وضعیت فعلی بتاوان کمهای باه فرایوا    
 یاادگیری{  آموزش و اجرای برنامه درسای }یااددهی و  

 ها نمود.این کال 
 

 من بع
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