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 دهیچک
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 مقدمه 
آحاد ی همهو پرورش يك حق عمومي است  و آموزش

مند باكیفیت بهرهبايد از آموزش ، كودكانويژه بهجامعه 
ترقي جوامع [. بررسي عوامل مؤثر بر پیشرفت و 1شوند ]

دهد كه همه اين كشورها از پیشرفته نشان مي
اند؛ وپرورش توانمند و كارآمد برخوردار بودهآموزش

ترين عامل بنابراين توجه بیشتر به تعلیم و تربیت، مهم
پیشرفت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی جامعه است كه 

[. عملیات 2تأثیر آن متوجه جامعه و خانواده است ]
های جامعه ی مسئولیتن حوزه مهم در زمرهمربوط به اي

های عمومي و دولتي در كلیت آن، در قلمرو سیاست
عنوان عاملي تواند بهگیرد كه ميطور خاص قرار ميبه

ای بدون برای عدالت موردتوجه باشد. چون هیچ جامعه
تواند سودای برابری و عدالت را وپرورش استوار نميآموزش

 [.3در سر بپروراند ]
وپرورش شرايط متنوعي در حوزه تعلیم و در آموزش

تربیت وجود دارد كه متفاوت از يکديگر بوده و برنامه 
بايست كار مقتضای شرايط ميويژه معلمان بهريزان به

ياددهي و يادگیری را پیش ببرند. يکي از اين شرايط ويژه 
های چندپايه است كه يك وجود مدارس كوچك يا كالس

زمان و در يك طور همست چندپايه را بهمعلم مجبورا
های چندپايه، [. تدريس در كالس4كالس تدريس كند ]

ای نیست. با اندكي مطالعه در تاريخ تعلیم و پديده تازه
های چندپايه به توان دريافت كه سابقه كالستربیت مي

[. آموزش 5شود ]آغاز تعلیم و تربیت گروهي منتهي مي
شي فراگیر است كه در سراسر چندپايه يك نظام آموز

تواند يافت جهان در كشوهای صنعتي و غیر صنعتي مي
ويژه در كشورهای [. در برخي از كشورها، به7و  6شود ]

های اسالمي، چندين قرن از اين روش آموزشي در مدرسه
شده است. در كشورهايي مثل چین و مذهبي استفاده

و نیز در نپال، پیش از اجباری شدن آموزش ابتدايي 
كشورهايي كه تحت سلطه استعمار قرار داشتند، تدريس 

های چندپايه از قدمت چند صدساله برخوردار در كالس
توسعه تفاوت [. بديهي است كه كشورهای درحال8است ]

يافته، ازنظر ای نسبت به كشورهای توسعهمالحظهقابل
 كه كشورهایجنبه اقشار اجتماعي دارند؛ بنابراين، درحالي

توسعه ممکن است با كشورهای صنعتي در استفاده درحال
های مشتركي داشته باشند، های چندپايه شباهتاز كالس

توجهي در خصوص عدم دسترسي به يك تفاوت قابل
 [.9اهداف آموزشي، دارند ]

در آن ست كه اي ـكالس، تعريفس چندپايه در كال
يك ر زمان دطور همبهيي ادـبتدر دوره اچندپايه تحصیلي 

زش موها را آ، آنك معلمـتنها يشوند و ميتشکیل س كال
های چندپايه معموالً كوچك هستند [. كالس10دهد ]مي
شود؛ كه عنوان يك كالس كه توسط يك معلم اداره ميبه

های مختلف در آموزاني از سنین مختلف و پايهدانش
های [. در كالس11كنند ]نام ميكالس درس ثبت

وت، سنین متفاها و پايهبا آموز دى دانشاتعدچندپايه 
ه ندزتعامل سانشینند، باهم ميهم ر كناها هرروز ساعت

های تر از پايههای پايینخصوص پايه، بهيکديگرو از ند دار
[. به عقیده هارگريوز  12گیرند ]د ميمطلب يا، باالتر

تدريس چندپايه به تدريس كودكان در يك كالس اشاره 
ن معلم، مسئولیت آموزش دو يا چندپايه را دارد كه در آ

[. معلم كالس چندپايه 10زمان به عهده دارد ]طور همبه
زمان دهد و همپايه را آموزش ميدر يك جلسه، دو تا شش

ها رسیدگي به كارهای اداری، آموزشي و پرورشي آن
 [.13كند ]مي

ای از تجربیات های چندپايه بخش عمدهكالس
آموزان مناطق دورافتاده شماری از دانشيآموزشي تعداد ب

رود تداوم و روستايي در سراسر جهان است و انتظار مي
های حال، داليل معرفي كالس[. بااين14داشته باشد ]

چندپايه معموالً به خاطر ايدئولوژی نودوستانه به حداكثر 
آموزان نیست. در عوض، رساندن يادگیری فردی دانش

پايه بیشتر به داليل غیر آموزشي و های چنداجرای كالس
سترسي به ديش افز[ ا6] 1لیتلعموماً مالي است. ازنظر 

سترسي ديش افزوم، امناطق محردر ي ـشزموهای آفرصت
، ناكافين معلمااد سي با تعدارمدی در گیرداـيای رـب

ده ستفاو اكالسي ی فضاو معلم ده از ستفاانهايت 
د وـجولي ـصااليل د جملهد ازوـابع موجـمنتر از اثربخش

اند؛ شدهبیانها رشوـكاز ضي ـبعدر ه ـچندپايهای كالس
ت اداری را در مالحظاو فلسفي ت مالحظاد وـجر  ووـنیل

ت اـمالحظداند. ميها مؤثر سين كالد ايجاگیری و اشکل
و ناختي ـد شـشد روـه بهبـناظر بازنظر او سفي ـفل
و  هاسين كالدر انامتجانس های در گروهاعي ـجتما

ست. زان اموآنش داجتماعي اضدی هارفتاركاهش 
، اـهسالـکل كـشاندازه و ت اداری بهمالحظاكه درصورتي

س الـشکیل كـتای رـبزان موآنش دات ـجمعید وـكمب
ه ـدمت بـخورت ضردی، قتصاال ـالي، دهـكپايـت

[، 10ره دارد ]شااشي زموت آصالحاوم و ارـمحهای انسان
، فیاييال جغرـمانیز عو، [4] كاپیساو همچنین مکوسانا 

 -دی قتصاال ـماعو، يـل فرهنگـماعو، يـمل سیاساعو

                                                            
1 Little 
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های چندپايه در كالسکیل ـاليل تشرا از دجتماعي ا
دور باعث را ل ـمان عوـيو اته ـنسداتايي ـسرومناطق 

 دانند.ميه ـسرمداز درس و ين مناطق ن اكادكون ماند
ي كندگاه پرـت كـساهايي روـكشء زـا جـمر وـكش

آموزی دانشت ـجمعین دـمآايین ـموجب پی آن ستاهارو
های اخیر به دلیل [. عالوه بر اين در دهه15ست ]ا

آموزان ابتدايي مناطق مهاجرت روستائیان، از تعداد دانش
پايه نیز های تكروستايي كاسته شده و به طبع آن، كالس

پايه، های تكيافته است، اين كاهش در كالسكاهش
های چندپايه بخصوص در مناطق ايش كالسموجب افز

های ص، پژوهشهمین خصو[. در 16روستايي شده است ]
اد يش تعدازـفار و استمرر، اكشوصورت گرفته در 

، خت محیطيـيط سارـل شـلیده ـبرا چندپايه های كالس
و نساني وی ارـنید وـكمبآموزان، دانشجمعیت د كمبو
كندگي اپرری، باجاطبیعي يا ت مهاجر، شيزموی آفضاها

[. 10دانند ]مياطي ـتبهای ارو نامناسب بودن راهستاها رو
کیل ـلي تشـصات ـعلمسائل، ن ـير اكنادر لي و

حدنصاب ه ـب "تايي ـسرواطق ـمنهای چندپايه در كالس
ست ایلي ـتحصپايه آموزان يكاد دانشتعد "ن نرسید

[17.] 
ايای های درس چندپايه به دلیل معقول بودن مزكالس

نام های درس در مواجهه با كاهش ثبتمالي و حفظ كالس
[ 18] 1[. به عقیده الينهن6آموزان، مفید هستند ]دانش

در جهت تالش برای حفظ مدارس با كاهش جمعیت در 
مناطق كوچك و روستايي، آموزش چندپايه با تمركز بر 

های برای های ارائه فرصتآموزش متفاوت و پتانسیل
اری با همساالن تواناتر، جايگزين مناسبي تعامل و همک

پايه است. در بسیاری از جوامع سراسر برای كالس تك
تنها، تنها جايگزين های چندپايه نهجهان كالس

پايه است بلکه در حقیقت تنها ساختار های تككالس
دسترس برای همه است. تحقیقاتي از سراسر آموزشي قابل

توسعه( صنعتي و درحال جهان وجود دارد )در هر دوجهان
پايه های آموزشي چندپايه و تككه به بررسي فرصت

طور واضح هیچ يافته قطعي كه يقیناً بهاند. درحاليپرداخته
پايه های چندپايه و تكدر خصوص تفاوت بین كالس

های تحقیقات در توجهي از يافتهوجود ندارد. پیکره قابل
های در كالس آموزانخصوص تفاوت بین موفقیت دانش

پايه است. درواقع، برخي از تحقیقات )آينا، چندپايه و تك
؛ مك ايوان، 2002؛ لويد، 1992؛ گوترز و اسلوين، 2001
؛ استون، 2000؛ اُونگ و همکاران،1995؛ نای،2008

                                                            
1 Linehan 

آموزان در كالس های ( نشان داده است كه دانش1998
ات چندپايه دستاورد بهتری دارند. برخي ديگر از تحقیق

؛ 1959؛ گودلد و آندرسون، 2005؛ جرارد،2009)كورنیش،
( 1999؛ وينسنت،1995و  1987؛ وينمن،1986پرات، 

آموز در كالس چندپايه نشان دادند كه بین يادگیری دانش
پايه وجود ندارد. برخي تحقیقات )مسون و برنز، و تك
( نیز تأثیرات منفي آموزش چندپايه را بر موفقیت 1996
حال، تحقیقات در [. بااين18دهد ]نشان مي آموزدانش

مورد اين مسئله كه آيا آموزش چندپايه يك جايگزين 
برانگیز نتیجه و بحثپايه است، بيمناسب برای آموزش تك

 [.7مانده است ]باقي

عنوان های چندپايه بهدرنهايت بايد گفت كه كالس
ی كلیهبرای ، برابر يادگیریهای فرصتراهکار ايجاد 

 تايي وــدر مناطق روسويژه بهكودكان الزمالتعلیم 

زايي برخوردارند. اگر آموزش در ــاز اهمیت بس، عشايری
، علمي و اصولي ارائه شودصورت های چندپايه، بهكالس

وزش در اين كالسها برای ــاز راهبردهای آمتوان مي
بهبود كیفیت آموزش در ساير مدارس هم استفاده كرد. 

مربوط به های برنامهبي شیااجرا و ارزريزی، برنامه
و تبادل جانبه همهمشاركت ، درگرو چندپايههای كالس

مدير ويژه اندركاران بهدستاطالعات و تجربیات 
 [.1اين حوزه است ]نظران صاحبمعلمان و ، آموزگاران

در خصوص آموزش چندپايه در داخل و خارج از 
ور بیشتر شده است و محكشور تحقیقات بسیاری انجام

های های داخلي بررسي مسائل و مشکالت كالسپژوهش
های خارجي هم محققین چندپايه بوده و در پژوهش

بیشتر به بررسي تأثیرات و پیامدهای آموزش چندپايه و 
آموزان چندپايه با های دانشهمچنین مقايسه موفقیت

راستای اند. پژوهش حاضر نیز همپايه، پرداختهتك
خلي است با اين تفاوت كه پژوهشگران در های داپژوهش

اند گويي پرهیزكرده و سعي نمودهپژوهش حاضر از كلي
كه با تمركز بر عملکرد معلمان چندپايه به شناسايي 
عوامل مؤثر بر كیفیت عملکرد معلمان چندپايه پرداخته و 
راهکارهای را در جهت ارتقای كیفیت عملکرد معلمان 

های ر ادامه به برخي از پژوهشچندپايه ارائه نمايند. د
داخلي و خارجي كه به مطالعه آموزش چندپايه 

 شود.اند، اشاره ميپرداخته
[ در پژوهش خود نشان داد كه نیازهای 19بهرامي ]

آموزشي معلمان چندپايه بر اساس میزان اولويت به ترتیب 
باشد. در های دانش، مهارت و نگرش ميشامل شاخص

[، به تبیین 20حدادان و همکاران ] پژوهشي ديگر بشیری
های چندپايه، مشکالت و تفسیر علل تشکیل كالس



 

 

 

132 

 .129-146، صص.: 1398، پاییز و زمبتان 30، پیاپی 2، شماره 16، دوره های آموزش و یادگیریپژوهشنشریه علمی 

Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 129-146. 

 

 

 

های چندپايه، عوامل مؤثر در افزايش بازدهي كالس
های های كنترل نظم در كالسهای چندپايه، روشكالس

آموزان و معلمان چندپايه، مشکالت مربوط به دانش
مربوط به  چندپايه، مشکالت مربوط به خانواده، مشکالت

عدم مطابقت چندپايگي با ساختار نظام آموزش فعلي، 
هايي برای كاهش های چندپايه و پیشنهادمحاسن كالس

های چندپايه بر اساس توصیف تجارب و مشکالت كالس
های ادراک معلمان و كارشناسان از آموزش در كالس

چندپايه دوره ابتدايي مناطق روستايي كلیبر، پرداخته 
[ و 21ین بهنام هشتچین و ساعدی زرج آباد ]است. همچن

يافتند های خود به اين نتايج دست[ در پژوهش22قیصر ]
های چندپايه و بهبود كیفیت كه حل مشکالت كالس

استفاده از »ها درگرو آموزان در اين كالسيادگیری دانش
ها، تشکیل آموزگاران باتجربه برای تدريس در اين كالس

ها، به برای معلمان اين كالس های ضمن خدمتكالس
كم دوپايه های هر كالس )دستحداقل رساندن تعداد پايه

در يك كالس(، فراهم كردن تجهیزات و امکانات آموزشي 
ها و آموزشي به مدارس، تغییر در حجم كتابو كمك

های ساعات تدريس متناسب با شیوه آموزشي كالس
ستفاده بیشتر از چندپايه، استفاده از نقش كمك آموزگار، ا

آموز محوری، دادن پاداش و حقوق و روش دانش
امتیازهای ويژه و در كل توجه به رفاه و مسائل معیشتي 
معلمان و توجه به شرايط فرهنگي و جغرافیايي خاص هر 

 باشد.مي« منطقه
[ در پژوهش خود نشان 23شاهیوندی و سهرابي ] 

ديدگاه دادند كه عوامل تأثیرگذار بر روش تدريس از 
معلمان چندپايه شامل كمبود وقت، تعداد زياد 

های تدريس آموزان در هر پايه، عدم آگاهي از شیوهدانش
های تدريس ترين روشباشد و بر اساس نتايج، مناسبمي

ها، های چندپايه جهت مديريت بهتر اين كالسدر كالس
روش سخنراني، پرسش و پاسخ، همیاری، حل مسئله و 

[، به 10در پژوهشي ديگر عزيزی و پناهي ] آزمايش است.
آموزان پايه دوم ابتدايي مقايسه پیشرفت تحصیلي دانش

آموزان مدارس عادی در های چندپايه با دانشكالس
های زبان فارسي پرداختند. نتايج پژوهش مؤيد مهارت

های های آموزشي در پايه اول كالستأثیر مثبت فعالیت
آموزان پايه دوم همان ي دانشچندپايه بر پیشرفت تحصیل

های خواندن، گوش دادن و ها درزمینه مهارتكالس
صحبت كردن و مهارت امالست؛ اين در حالي است كه 

های پژوهش، تفاوت معناداری را در میانگین نمرات يافته
آموزان دو گروه در مهارت انشای آنان نشان نداد. دانش

يافت كه دست [ در پژوهش خود به اين نتايج24اسدی ]

باوجود مشکالتي مانند كمبود وقت، عدم آگاهي معلمان از 
توان با ها، ميهای تدريس و شلوغ بودن اين كالسروش

ها ايجاد تحول در شیوه تدريس معلمان اين كالس
آموزان توان به بهبود عملکرد آموزشي و تحصیلي دانشمي

 های چندپايه كمك كرد.در كالس
حقیقات آموزشي كه در مناطق [ در ت25] 1آدامز

روستايي كشور كانادا انجام داده است به اين نتايج 
يافت كه مدارس چندپايه ازنظر فضای آموزشي دست

پايه بوده و همچنین تعداد تر از مدارس تكبسیار كوچك
پايه آموزان اين مدارس نیز نسبت به مدارس تكدانش

ش در كمتر است. او دريافت كه اين نحوه از آموز
توسعه، كاربردی مناسب يافته و درحالكشورهای توسعه

دارند با اين تفاوت كه امکانات هر كشور با كشور ديگر در 
مثال در عنواننحوه اجرا و آموزش، تأثیر بسزايي دارد. به

ای های زياد و ويژهكشور كانادا معلمان چندپايه آموزش
دور(. كنند )بخصوص آموزش از راه جهت تدريس طي مي

دوره تدريس اين معلمان بسیار كوتاه است و اين شايد به 
جهت پراكندگي سطوح درسي چندپايه باشد و به همین 

ای چندپايه بسیار كم است. اين جهت تعداد معلمان حرفه
آموزاني پذير بودن، دانشسیستم آموزشي به جهت انعطاف

د كه از هوش و استعداد برتری نسبت به سايرين برخوردارن
تر طي نمايند. در سازد مراحل آموزش را سريعرا قادر مي

های چندپايه را [ كالس11] 2مطالعه ديگری، مك ايوان
در آمريکای التین موردبررسي قرارداد و تأثیرات مثبت بر 

طور مشابه در آموزان را گزارش كرد. بهموفقیت دانش
 توسعه مانند تركیه و هند تأثیرات مثبتكشورهای درحال

آموزان تائید شده های چندپايه بر موفقیت دانشكالس
[ نیز در پژوهش 28] 3[. آيکمـن و هـاج27و  26است ]

های دسترسي بـه كیفیـت خود ضـمن بررسـي چالش
بـاالی آموزشـي بـرای كودكـان چادرنشین و عشاير دافور 

گذاری برای سودان در مدارس چندپايه بر ضرورت سرمايه
ه سـیار و همچنین تـدارک منـابع كـافي مدارس چندپايـ

ها بـرای پـشتیباني از ايـن كالسها و افزايش اثربخشي آن
 اند.تأكید كرده

های كالسمسئله ، اين است كه ستن انچه عیاآ
ه ـبه دـيندر آموقتي نیست كه را و گذی مر، اهـچندپاي
های ر كالسماطور كه آهمانبلکه ، نباشدزی اـنیآن، 

در صیل ـه تحـاغل بـشزان وـمآنش اد داتعد وچندپايه 
اد هم تعد، مار كشودهند، در ن مينشاها كالسن ـيا
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 و همکاران چشمهده یدالمیآرش                                                                                                            هیچندپا یهاعملکرد معلمان کالس تیفیعوامل مؤثر بر ک ییشناسا

ها كالسين آموزی ادانشهم جمعیت هايي و كالسچنین 
 1395[. طبق آمار و ارقام در سال 10د ]ـندياازدبه رو 

كالس  061/52صد )در 16.5ود چندپايه حدهای كالس
های ابتدايي كشور( د كل كالستعدا 195/316چندپايه از 

[. كه با 29گیرند ]ر را در برمييي كشوادـبتارس امداز 
و به شهرها ن ستايیات روشد مهاجرره ـبرو د ـنروتوجه به 

تشکیل ای برآموزان اد دانشتعدن نرسیدب به حدنصا
ن ـياد ايش تعدافزه، اشددمناطق يادر ستقل ـمهای كالس

ین ـه همـباپذير خواهد بود؛ نه اجتنابدـيندر آا ـهسالـك
ر، در شي كشوزموم آنظان ت متولیاـسزم اال، لـلید
در شي زموهای آفعالیتطح كیفیت ـسی اـتقی ارتاـسرا
ضعیت وين از امناسب ی بیرابا تدم و هتماها اكالسين ا

يش افزاجهت در شي زموآفرصتي عنوان انگیز، بهچالش
هايي مانند ركشورب گیرند. تجاه بهرها كالسين ايي راكا

و ا ـهسالـين كابه ها آنفر واد توجه ـمؤيدان، سوو غنا 
هاست سين كالاز ابهینه ی ای استفادهرـبريزی برنامه

[. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسايي 28]
عوامل مؤثر بر كیفیت عملکرد معلمان چندپايه از ديدگاه 

دانشگاه  معلمان چندپايه، كارشناسان چندپايه و اساتید
فرهنگیان و ارائه راهکارهای در راستايي بهبود عملکرد 

 معلمان چندپايه با رويکرد كیفي انجام شد.

 های پژوهش سوال
های عوامل موثر بر كیفیت عملکرد معلمان كالس -

 اند؟چندپايه كدام
ترين عوامل موثر بر كیفیت عملکرد معلمان مهم -

 اند؟كدامهای چندپايه به ترتیب اولويت كالس
 

 پژوهش روش 
نوع پژوهش: پژوهش حاضر كیفي از نوع 
پديدارشناسي است و روش تحلیل يافته ها از نوع تحلیل 

 محتوا مي باشد.
جامعه پژوهش: در پژوهش كیفي تعداد 

كنندگان به موضوع بستگي دارد، اما افراد شركت
. [30]شده معموالً نقش و تجارب مشتركي دارند انتخاب
نفر معلم  6كنندگان پژوهش حاضر شامل: شركت

نفر مدرس  3نفر كارشناس آموزش چندپايه و  7چندپايه، 
های چندپايه، دانشگاه فرهنگیان باسابقه تدريس در كالس

گیری هدفمند )بر اساس تخصص، سابقه با روش نمونه
های چندپايه و در دسترس خدمت و تدريس در كالس

. برای تعیین حجم نمونه، از اشباع بودن(، انتخاب گرديدند

ها شده است. بدين معني كه مصاحبهها استفادهنظری داده
كننده ازنظر اطالعات تا جايي ادامه پیدا كردند كه مصاحبه

شوندگان تکراری های مصاحبهبه اشباع رسید و صحبت
 شد.

ابزار گردآوری اطالعات: در اين پژوهش به منظور 
مصاحبه باز )بدون ساختار( بهره گردآوری اطالعات از 

ها، به گرفته شده است. در مرحله انجام مصاحبه
كنندگان در خصوص محرمانه بودن اطالعات شركت

اطمینان داده شد و پس از كسب اجازه از 
شده با استفاده از ها انجامشوندگان، مصاحبهمصاحبه

وتحلیل منظور تجزيهدستگاه ضبط صدا، ضبط و سپس به
 ی كاغذ پیاده شدند.بر رو

روش تجزيه و تحلیل اطالعات: تجزيه و تحلیل داده 
ها هم زمان با جمع آوری داده ها صورت گرفته است به 
اين شکل كه پس از اتمام تجزيه و تحلیل متن هر 

وتحلیل مصاحبه، مصاحبه بعدی انجام مي شد. تجزيه
مصاحبه با استفاده از تحلیل محتوا و برمبنای روش 

( طي سه مرحله 1995)1رشناسي تفسیری اسمیتپديدا
انجام شد: الف: تولید داده ها؛ ب: تجزيه و تحلیل داده 

 ها)اين مرحله شامل مراحل فرعي است:
 . مواجهه اولیه؛ خواندن و بازخواني يك مورد،1 
 . تشخیص و برچسب زدن به مقوله ها،2 
 . لیست كردن و خوشه بندی مقوله ها،3 
ول خالصه سازی(؛ ج: تلفیق . ايجاد يك جد4 

 .[31]موردها
بدين ترتیب كه در مرحله اول)تولید داده ها( پس از  

انجام هر مصاحبه بالفاصله محتوای آن مکتوب مي شد. 
در مرحله دوم يعني تجزيه و تحلیل داده ها،  بعد از پیاده 

ها بر روی كاغذ، هر مصاحبه كردن محتوای مصاحبه
دقت بازخواني و فعاالنه مورد  توسط محقق چندين بار با

قضاوت قرار گرفت و مضامین و يا برداشت های اولیه ای 
كه  شامل برخي تداعي ها، پرسش ها، مفاهیم و غیره بود 
و به ذهن پژوهشگر خطور مي كرد و مي توانست در 
مراحل بعدی استفاده شود، مشخص گرديدند. سپس 

ن باشد، مضامیني كه مي توانست معرف بخش هايي از مت
تعیین و ثبت شدند. در مرحله بعدی عمل لیست كردن و 
خوشه بندی مقوله )مضامین اصلي و فرعي( صورت گرفت. 
برای اين كار، پس از استخراج و مشخص نمودن مضامین 

بودند و  های فرعي كه دارای شباهتفرعي، محقق مضمون
عنوان پوشاني داشتند با همديگر تركیب و بهبا يکديگر هم
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گذاری كرد؛ به طوری كه برای يك مضمون اصلي نام
محتوای هر يك از مصاحبه ها يك جدول خالصه از 
مضامین اصلي و فرعي تشکیل شد. در آخرين مرحله برای 
تلفیق موردها و يا مضامین، همه جداول كنار هم قرار 
گرفتند و از طريق غوطه وری در داده ها، مقايسه مداوم و 

و تفاوت ها، مضامین اصلي و فرعي  شناسايي مشابهت ها
در يك جدول دسته بندی شدند كه داده های اين جدول 

منظور حصول مبنای گزارش يافته های پزوهش شد. به

های پژوهش از روش اطمینان از قابلیت اطمینان داده
سازی و های و خالصهمطالعه مکرر، مقايسه داده

ها، داده بندی اطالعات بدون اعمال تغییرات دردسته
 استفاده گرديد.

 یافته ها
های جمعیت شناختي ، ويژگي1در جدول 

 شده است.شوندگان ارائهمصاحبه

 های جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهشویژگی .1جدول 

 

 سابقه تدريس چندپايه پست سازماني مدرک تحصیلي جنسیت
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های عوامل موثر بر کیفیت عملکرد معلمان کالس
 اند؟چندپایه کدام

در پژوهش حاضر پس از بررسي و تحلیل و ارزيابي 
های مربوط به عوامل مؤثر شده، مضمونهای انجاممصاحبه

های چندپايه استخراج بر كیفیت عملکرد معلمان كالس
های فرعي كه دارای شد. الزم به ذكر است كه مضمون

پوشاني داشتند با همديگر بودند و با يکديگر هم شباهت
وان يك مضمون اصلي آورده شدند. عنتركیب و به

ها كدهای مربوط به همچنین در كنار مضمون
شوندگان ثبت گرديد تا در صورت لزوم در مرحله مصاحبه

 شوندگان استفاده كرد. تشريح بتوان ازنظر مصاحبه
های آموزگاران، ، ديدگاه2با توجه به جدول 

 كارشناسان آموزش چندپايه و مدرسان دانشگاه فرهنگیان
پیرامون عوامل مؤثر بر كیفیت عملکرد معلمان در 

توان در چهار حیطه شامل نهاد های چندپايه را ميكالس
های چندپايه )دانشگاه تربیت نیروی انساني كالس

های فرهنگیان(، مواد آموزشي و محتوای درسي، روش
ی تدريس و نظام ارزشیابي و توانمندسازی و توسعه

های چندپايه مورد بررسي قرار ای آموزگاران كالسحرفه
 داد.

 
 آموزگاران، کارشناسان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان یمصاحبه از آمدهدستهای فرعی و اصلی بهمضمون .2جدول  
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1 
های كارورزی ناكارآمدی دوره

 دانشجويان

 و 
ت

می
اه

در
ن 

گیا
هن

فر
اه 

شگ
دان

ش 
نق

 
 

س
كال

ص 
ص

تخ
ی م

ها
رو

 نی
ت

ربی
ت

يه
دپا

چن
ی 

ها
 

پايه( در يك روستای دورافتاده بعد از فراغت تحصیل از دانشگاه فرهنگیان در يك آموزشگاه چندپايه )سه
ها، گونه كالسهای چندپايه و نحو مديريت اينمشغول به خدمت شدم. به دلیل عدم آشنايي با جو كالس

 (5شونده كد ها را نداشتم )مصاحبهديدی به من دست داد و توان تدريس و حتي مديريت اين كالساسترس ش
های درسي دوره ابتدايي آشنا نیستند و محتوای بعضي از اساتید دانشگاه فرهنگیان با ساختار محتوای كتاب

گردد اين امر باعث ميشود كه درستي بررسي نميكتب دوره ابتدايي با حضور اساتید و دانشجويان به
های الزم جهت برقراری ارتباط بین كنند مهارتدانشجويان زماني كه در كالس واقعي چندپايه حضور پیدا مي

 (11شونده كد گردند. )مصاحبههای چندپايه با مشکل مواجه ميها را ندارند و در تدريس كالسدروس و پايه

2 
ها و رويکردهای اختصاص درس روش

 های چندپايهر كالستدريس د

3 
های استفاده از مدرسان آشنا به كالس

 چندپايه در دانشگاه فرهنگیان

4 
افزايش تعداد واحدهای درسي مربوط 

 های چندپايهبه كالس

5 
ناتواني مدرسان و دانشجويان در 

بررسي محتوای كتب درسي دوره 
 ابتدايي

6 
ها درسي متناسب نبودن محتوای كتاب

 های چندپايهماهیت كالسبا 

د 
موا

ي، 
زش
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پذير نیست و پايه در يك كالس( تدريس كل محتوا امکانها )بعضاً ششها به خاطر تعداد پايهدر اين كالس
شود ه ميها توجشود يا خیلي كمرنگ به آننظر ميگاهي اوقات از تدريس بعضي از اين محتواها صرف

 (1شونده كد )مصاحبه
های آسمان نیز شود حتي درس هديهها توجه نميبه بعضي از دروس مثل درس هنر و ورزش در اين كالس 7 

نبود امکانات آزمايشگاهي با عملکرد 
 چندگانه
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8 
های آموزشي تلفیقي و نبود كیت

 امکانات هوشمندكاربردی و 
 (2شونده كد گردد. )مصاحبهمهری ميدچار بي

9 
مناسب نبودن فضای آموزشي با 

های های كالسها و قابلیتويژگي
 چندپايه

10 
آگاه نبودن معلمان از رويکردهای 

 های چندپايهتدريس كارآمد در كالس

ش
رو

ژه
 وي

ي
یاب

زش
 ار

ام
نظ

 و 
س

دري
ی ت

ها
 

 
س
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يه

دپا
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ی 
ها

 

ها فعال هستند بخصوص آموزان در اين روشكنند و دانشميهای مشاركتي استفاده بعضي از معلمان از شیوه
ها ها باالتر( جهت تدريس موضوعات خاص و يا بررسي تکالیف، از آنآموزان پايهزماني كه از معلم يار )دانش

خوبي های نوين تدريس مثل روش تنگ بلور، اعضای تیم، كارايي تیم و ...بهشود. همچنین روشاستفاده مي
 (1شونده كد ها استفاده كرد. )مصاحبهر اين كالسشود دمي

آموزان به اين سبك را ندارند و معموالً گیر است و معلمان فرصت ارزشیابي دانشارزشیابي توصیفي بسیار وقت
 (6شونده كد كنند. )مصاحبههای مداد كاغذی استفاده مياز سؤاالت شفاهي و يا آزمون

11 
رويکرد  استفاده بیشتر آموزگاران از

 محوری

12 
های سنتي مثل استفاده از روش

 سخنراني

13 
ی مشاركتي و همیار استفاده از شیوه

 معلم

14 
های سنتي برای استفاده از روش
 آموزانارزشیابي دانش

15 
ی توصیفي در عدم كاربرد شیوه

 های چندپايهكالس

16 
های ارزشیابي كیفي و استفاده از روش

 سنجي و همسال سنجيخود 

17 
ای ی حرفهعدم توجه به توسعه

 آموزگاران چندپايه در سطح وزارت
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صورت تئوری بوده و كمتر به مباحث ها تکراری و بهها و جلسات و دورهشده در اين كارگاهاكثر مطالب ارائه

شود صورت عملي پرداخته ميهای تدريس و ارزشیابي و ...( بهچندپايه )مديريت كالس، روشهای اصلي كالس

 (4شونده كد )مصاحبه

داده است وپرورش جهت توانمندسازی نیروی انساني رخهای اخیر اقدامات خوبي از سوی وزارت آموزشدر سال

ها در اند كه بتوان از آنچندپايه استاني نمودههای بخصوص در چند سال گذشته اقدام به تربیت مدرسان كالس

 (8شونده كد های تخصصي مناطق استفاده كرد )مصاحبههای ضمن خدمت و كارگاهدوره

های خوبي از سوی اين دبیرخانه جهت توانمندسازی های چندپايه، برنامهبا تشکیل دبیرخانه كشوری كالس

شونده باشد. )مصاحبهگاه اثر و انديشه ميها برگزاری جشنواره جلوهشود كه نمونه اين برنامهآموزگاران اجرا مي

 (11كد 

18 
های تشکیل دبیرخانه كشوری كالس

 چندپايه

19 
گاه ی كشوری جلوهبرگزاری جشنواره

های اثر و انديشه ويژه آموزگاران كالس
 چندپايه

20 
بیني پست راهبران آموزشي و پیش

 چندپايههای تربیتي ويژه كالس

21 
های ها و دورهكاربردی نبودن كارگاه

 ضمن خدمت

22 
عدم توجه ويژه به آموزگاران 

 های چندپايهكالس

23 
های بیني اضافه تدريس كالسپیش

 چندپايه

ترین عوامل موثر بر کیفیت عملکرد معلمان مهم
 اند؟کدامهای چندپایه به ترتیب اولویت کالس

 

 هاآمده از تحلیل مصاحبهدستها و فراوانی بهخالصه یافته .3جدول 

 كد فراواني مضمون فرعي رديف
مضمون 

 اصلي
 فراواني

 13 های كارورزی دانشجويانناكارآمدی دوره 1
1-3-2-5-6-7-8-9-10-12-13-

14-16 
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41 

 15-14-11-9-5-4-2 7 های چندپايهها و رويکردهای تدريس در كالسدرس روش اختصاص 2

 16-15-11-10-8-7 6 های چندپايه در دانشگاه فرهنگیاناستفاده از مدرسان آشنا به كالس 3

 12 های چندپايهافزايش تعداد واحدهای درسي مربوط به كالس 4
1-2-3-4-6-7-8-10-11-13-15-

16 

 15-14-11 3 مدرسان و دانشجويان در بررسي محتوای كتب درسي دوره ابتدايي ناتواني 5

6 
های چندپايه و عدم تناسب ها درسي با ماهیت كالسمتناسب نبودن محتوای كتاب

 ساعات تدريس با محتوا
14 

1-2-3-4-6-7-8-10-11-12-13-
14-15-16 

ی 
توا

مح
 و 

ي
زش

مو
د آ

موا
ي
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28 
 6-4-2 4 آزمايشگاهي متناسب با عملکرد چندگانهنبود امکانات  7

 7-6-5-3-2 5 های آموزشي تلفیقي و كاربردی و امکانات هوشمندنبود كیت 8

 9-7-6-4-2 5 های چندپايههای كالسها و قابلیتمناسب نبودن فضای آموزشي با ويژگي 9
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 16-15-13-12-11-9-8-6-5-2-1 11 های چندپايهكالسآگاه نبودن معلمان از رويکردهای تدريس كارآمد در  10
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 35 

 8-6-5-3 4 استفاده بیشتر آموزگاران از رويکرد محوری 11

 6-5-3 3 های سنتي مثل سخنرانياستفاده از روش 12

 9-7-2-1 4 ی مشاركتي و همیار معلماستفاده از شیوه 13

 14-10-8-7-6-5-3 7 آموزانهای سنتي برای ارزشیابي دانشاستفاده از روش 14

 7-6-3 3 های چندپايهی توصیفي در كالسعدم كاربرد شیوه 15

 3 های ارزشیابي كیفي و خود سنجي و همسال سنجياستفاده از روش 16

 
 

1-2-4 
 

 13-12-10-8-7-6-5-4-1 9 آموزگاران چندپايه در سطح وزارتای ی حرفهعدم توجه به توسعه 17
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39 

 11-9-8 3 های چندپايهتشکیل دبیرخانه كشوری كالس 18

 15-11-9-6-2 5 های چندپايهگاه اثر و انديشه ويژه آموزگاران كالسی كشوری جلوهبرگزاری جشنواره 19

 11-9-8 3 های چندپايهبیني پست راهبران آموزشي و تربیتي ويژه كالسپیش 20

 16-14-12-8-7-6-4-3-1 9 های ضمن خدمتها و دورهكاربردی نبودن كارگاه 21

 13-7-6-5-4-3-2-1 8 های چندپايهعدم توجه ويژه به آموزگاران كالس 22

 9-7 2 های چندپايهكالسبیني اضافه تدريس پیش 23
0 

 23كنید، مشاهده مي 3گونه كه در جدول همان
مقوله مربوط به عوامل مؤثر بر كیفیت عملکرد معلمان 

های چندپايه استخراج شد؛ كه پس از تركیب كالس
عنوان مضمون اصلي به 4های فرعي مشابه تعداد مضمون

تأثیرگذار بر كیفیت عملکرد حوزه مطالعاتي عوامل 
های چندپايه به دست آمد. با توجه به نتايج معلمان كالس

شده، های فرعي شناساييمضمون جدول فوق، در میان
ها درسي با ماهیت متناسب نبودن محتوای كتاب»

های چندپايه و عدم تناسب ساعات تدريس با كالس
، «انارائه تغییرات درروش كارورزی دانشجوي»، «محتوا

های افزايش تعداد واحدهای درسي مربوط به كالس»
آگاه نبودن معلمان از رويکردهای تدريس »، «چندپايه

كاربردی نبودن »، «های چندپايهكارآمد در كالس
عدم توجه به »و « های ضمن خدمتها و دورهكارگاه
و « ای آموزگاران چندپايه در سطح وزارتی حرفهتوسعه

اهمیت و نقش »اصلي، مضمون های در میان مضمون
ای ی حرفهتوانمندسازی و توسعه»و « دانشگاه فرهنگیان
، بیشتر مورد تأكید «های چندپايهآموزگاران كالس

ترين عنوان مهمشوندگان قرار گرفت و بهمصاحبه
مضمون  4ها شناخته شد. در ادامه ها ازنظر آنمضمون

 ت.شده، موردبررسي قرارگرفته اساصلي شناسايي
اهمیت و نقش نهاد تربیت نیروی متخصص  -1

 )دانشگاه فرهنگیان(

ای در تدريس چندپايه، يك شخص كلیدی معلم حرفه
شود و اين ديدگاه كه معلمان و مرجع محسوب مي

پايه، بدون گذراندن ديده برای تدريس تكآموزش
های توانند در كالسهای آموزشي ويژه چندپايه، ميدوره

ويژه كه از قبول است. بهكنند، غیرقابل چندپايه تدريس
ها استفاده ترين افراد برای اداره اين كالستجربهكم
[. در 20به نقل از  1379شود ]ايان برچ و اللي مايك، مي

شده اكثر افراد در مورد اهمیت و نقش های انجاممصاحبه
های دانشگاه فرهنگیان در راستای تربیت آموزگاران كالس

ظر مثبت و مساعد داشتند. ازنظر آنان دانشگاه چندپايه ن
خوبي نتوانسته به وظیفه خود در اين زمینه فرهنگیان به

التحصیل عمل كند. با توجه به اينکه اكثر دانشجويان فارغ
شوند و در مناطق محروم و دورافتاده بکار گرفته مي

ها در اين مناطق چندپايه تر كالستوان گفت بیشمي
وپرورش در سال وجه به آمار وزارت آموزشهستند. با ت
های چندپايه در ، بیشترين كالس94-95تحصیلي 

التحصیل های محروم وجود دارد كه دانشجويان فارغاستان
ها مشغول به تدريس دانشگاه فرهنگیان در اين كالس

 50/42های كهگیلويه و بويراحمد )شوند. استانمي
 92/32رستان )درصد(، ل 99/34درصد(، كرمانشاه )
درصد( و خراسان جنوبي  06/32درصد(، كردستان )

های استاني هستند كه بیشترين تعداد كالس 5( 69/28)
های اول دچار . اين معلمان در ماه[29]چندپايه را دارند 

طوريکه اصالً توان شوند بهاسترس و شك شديد مي
بقه ساها را ندارند. معموالً معلمان كمتدريس در اين كالس

تجربه نگران هستند كه چگونه خواهند توانست و بي
وظايف محوله خويش را به نحو مطلوب انجام دهند. برای 

وقتي »( اظهار داشت 5شونده كد )نمونه مصاحبه
التحصیل دانشگاه فرهنگیان شدم در يك آموزشگاه فارغ

پايه( در يك روستای دورافتاده مشغول چندپايه )سه
يدی به من دست داد و توان خدمت شدم استرس شد
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«. ها را نداشتمتدريس و حتي مديريت اين كالس
های چندپايه برای هارگريوز معتقد است كه معلمان كالس

ها به های موجود در اداره اين كالسرويارويي با چالش
هايي موفق از ها و نمونهكارورزی و آشنايي با مثال

ر . اكث[10]ها مزبور نیازمند هستند كالس
های نفر( به ناكارآمدی دوره 13شوندگان )مصاحبه

های عملي كارورزی اشاره كردند. به اعتقاد آنان دوره
های معلمي كارورزی فرصت مناسب برای كسب مهارت

های چندپايه است اما به خاطر بخصوص تدريس در كالس
شرايط و محل استقرار دانشگاه فرهنگیان، دانشجويان تنها 

كنند و دوره پايه حضور پیدا ميكهای تدر كالس
گونه آموزشي نمايند و هیچكارورزی خود را سپری مي

های چندپايه به ی تدريس و مديريت كالسدرزمینه نحوه
های الزم را به دست شود و مهارتها داده نميآن

 آورند.نمي
شوندگان ضمن اعالم رضايت از دوازده نفر از مصاحبه

عنوان كالس چندپايه در دروس بهاينکه يك واحد درسي 
شده است، اما آن را كافي بینيدانشگاه فرهنگیان پیش

های الزم را در تواند مهارتدانند و معتقدند نمينمي
ها اذعان داشتند كه دانشجويان به وجود آورد. حتي آن

گونه متأسفانه گاهي مدرسان اين واحد درسي خود هیچ
توانند ها ندارند و نميساطالع و آگاهي از اين نوع كال

درستي اين واحد درسي را تدريس نمايند. همچنین به
ها آموزش های تدريس كه به آنروش تدريس و مهارت

پايه هست و دانشجويان های تكشود ويژه كالسداده مي
های تدريس و روش گونه آموزشي در مورد مهارتهیچ

شجويي های چندپايه در دوران دانتدريس مناسب كالس
ها هنگام تدريس دچار مشکل بیند كه نهايتاً آننمي
(، برخي از 11شونده كد )شوند. به عقیده مصاحبهمي

های اساتید دانشگاه فرهنگیان با ساختار محتوای كتاب
درسي دوره ابتدايي آشنا نیستند و محتوای كتب دوره 

درستي بررسي ابتدايي با حضور اساتید و دانشجويان به
گردد دانشجويان زماني كه د كه اين امر باعث ميشونمي

های كنند مهارتدر كالس واقعي چندپايه حضور پیدا مي
ها را نداشته و الزم جهت برقراری ارتباط بین دروس و پايه

 های چندپايه با مشکل مواجه شوند.در تدريس كالس
گذاران شوندگان، سیاستدرمجموع به نظر مصاحبه

های انشگاه فرهنگیان بايد در سرفصلوپرورش و دآموزش
مواد درسي دانشگاه فرهنگیان تجديدنظر نمايند. تعداد 

های چندپايه افزايش پیدا واحد درسي مربوط به كالس
های تدريس و ها )مهارتهای عملي آنكند، فعالیت

های چندپايه حركت كند و كارورزی( به سمت كالس

های چندپايه ه كالسدرنهايت از مدرسین باتجربه و آشنا ب
مند گردند، بطوريکه خروجي آن دانشگاه كه بیشتر بهره

باشد های چندپايه ميورودی آموزش ابتدايي و كالس
ها نهاده خوبي مسئولیت مهمي كه بر دوش آنبتوانند به

های مربوط به مؤلفه شده است به سرانجام برسانند. يافته
دانشگاه اهمیت و نقش نهاد تربیت نیروی متخصص )

آمده در تحقیق دستهای بهفرهنگیان( با برخي از يافته
در پژوهش خود  [32باشد. عبدی ]همسو مي [32عبدی ]

ای نشان داد كه برای معلمان چندپايه، آموزش جداگانه
گونه تفاوتي بین معلمان وجود ندارد. همچنین، هیچ

 پايه وجود ندارد.چندپايه و تك
 ی درسيمواد آموزشي و محتوا -2

كند كه توجه به عواملي ( پیشنهاد مي2001بری )
های چندپايه، اصالح مانند گسترش مواد آموزشي كالس

ها اين كالسدوره تحصیالت و تولید مواد آموزشي ويژه 
. ازنظر [10]ها مفید باشند توانند در كارايي اين كالسمي

های شوندگان محتوا و كتابدرصد مصاحبه 70بیش از 
های پايه خیلي مناسب كالسآموزان تكدانش درسي

صورت چندپايه نیست با توجه به اينکه اين محتوا به
شود، شرايط اجتماعي، فرهنگي و حتي متمركز تولید مي

های چندپايه در تولید اين محتوا شرايط حاكم بر كالس
لحاظ نشده است. با توجه به تغییرات كتب درسي، 

های چندپايه ها برای كالسسنگیني برخي از اين محتوا
( اظهار 1شونده كد )طور مثال مصاحبهشود. بهاحساس مي
ها )بعضاً ها به خاطر تعداد پايهدر اين كالس»داشت كه 

پذير پايه در يك كالس( تدريس كل محتوا امکانشش
نیست و گاهي اوقات از تدريس برخي از اين محتواها 

ها توجه نشود يا خیلي كمرنگ به آنظر ميصرف
( اشاره كرده 2شونده كد )طور مشابه مصاحبهبه«. شودمي

به برخي از دروس مثل درس هنر و ورزش در »است كه 
های آسمان شود حتي درس هديهها توجه نمياين كالس

( 7شونده كد )؛ اما مصاحبه«گرددمهری مينیز دچار بي
 وپرورش اقداماتاز سوی وزارت آموزش»اظهار داشت كه 

خوبي در اين زمینه صورت گرفته است به خاطر اينکه 
های چندپايه با كمبود زمان گاهي اوقات آموزگار كالس

شود با توجه به دستورالعمل ارسالي از سوی آن مواجه مي
های آموز و تعداد پايهوزارت خانه بر حسب تعداد دانش

موجود در يك كالس از يك تا هشت ساعت اضافه تدريس 
شده كه تا حدودی بینيها پیشبرای اين كالسدر هفته 

 «.شودمشکل حل مي
نفر( بیان كردند 14شوندگان )درمجموع اكثر مصاحبه

های درسي همسو كه حجم مطالب و محتوای كتاب
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های چندپايه نیست و پیشنهاد داشتند كه در باكالس
های چندپايه ارتباط افقي و عمودی تولید محتوای كالس

لفیق دروس با همديگر افزايش پیدا كند و بین دروس و ت
های درسي كمتر گردد. در ادامه در حد امکان حجم كتاب

های چندپايه تشريح اهمیت امکانات و تجهیزات در كالس
طلبد كه ها، ميشد كه با توجه به ماهیت اين نوع كالس

های نو و امکانات الزم از قبیل رايانه، انواع فناوری
ها وسايل آموزشگاهي برای اين كالسهای آموزشي، كیت

ها حتي امکانات اولیه تهیه گردد كه خیلي از اين كالس
( 6شونده كد )مثال مصاحبهعنوانموردنیاز را هم ندارند. به

فضا و مواد و وسايل آموزشي بايد از »اظهار داشت كه 
پذيری كافي برخوردار باشند. تا معلم و انعطاف
ها استفاده كنند كه راحتي از آنآموزان بتوانند بهدانش

های آموزشي متأسفانه در تولید و تهیه وسايل و كیت
شود حتي از های چندپايه نميتوجهي به نیاز كالس

پايه نیز های تكتجهیزات اولیه موردنیاز در كالس
های چندپايه اصالً برخوردار نیستند. فضای آموزشي كالس

ها اغلب در ن نوع كالسمناسب نیست. با توجه به اينکه اي
شوند حتي يك العبور تشکیل ميمناطق محروم و صعب

ها وجود اتاق مناسب با فضای كوچك هم برای اين كالس
ها، شده به اين كالسندارد. فضاهای اختصاص داده

عالوه بر اين به عقیده «. استانداردهای اولیه را ندارند
ه بايد های چندپاي( فضای كالس2شونده كد )مصاحبه

هوشمند باشد. عالوه بر آن در اين فضا بايد كتابخانه 
كالسي، آزمايشگاه و فضای انجام كارهای عملي و 

ها و بیني گردد و حتي بايد صندليخواني پیشكتاب
دار و محرک صورت چرخها بههای اين كالسنیمکت

های چندپايه بايد طراحي شوند. در كل فضای كالس
یت چند عملکردی داشته باشد تا پذير و قابلانعطاف

 راحتي فعالیت نمايند.آموزان بتواند بهآموزگار و دانش
های های اين مضمون در مقايسه با برخي از يافتهيافته

؛ [20]آمده در تحقیق بشیری حدادان و همکاران دستبه
 [28]و آيکمن و هاج  [33]الیاسوند و جمشیدی 

در  [20]اران همسويي دارد. بشیری حدادان و همک
پژوهش خود نشان دادند كه حجم كتب درسي كه برای 

های چندپايه هم شده است برای كالسپايه تعريفتك
های درسي در گیرند و محتوای كتابهمان را در نظر مي

شدن با كمبود وقت آموزشي، ها، به دلیل مواجهاين كالس
ج كند. آيکمن و آل هايافته مطابقت نميبازمان اختصاص

های دسترسي در پژوهش خود ضمن بررسي چالش [28]
به كیفیت باالی آموزشي برای كودكان چادرنشین و 
عشاير دافور سودان در مدارس چندپايه بر ضرورت 

گذاری برای مدارس چندپايه سیار و همچنین سرمايه
ها و تدارک منابع كافي برای پشتیباني از اين كالس

كنند. الیاسوند و يها تأكید مافزايش اثربخش آن
در پژوهش خود بر تجهیز مدارس به  [33]جمشیدی 

های ارتقای سطح عنوان يکي راهآموزشي بهوسايل كمك
ها تأكید های آموزشي در اين كالسكیفیت فعالیت

 اند.كرده
های های تدريس و نظام ارزشیابي ويژه كالسروش -3

 چندپايه
های چندپايه كه های كالسترين مؤلفهيکي از مهم

های های تدريس در كالسبايد به آن توجه شود روش
باشد. محمدی در پژوهش خود نشان داد كه چندپايه مي

های چندپايه، شیوه های غالب در تدريس كالساز شیوه
با توجه  [32]. به عقیده عبدی [20]آموزش محوری است 
های چندپايه، يافته در كالسصاصبه زمان آموزشي اخت

آموزان های محور، دانشهنگام تدريس معلم به پايه
طور عملي درگیر مسائل آموزشي های غیر محور، بهپايه
ای مانند انجام تکالیف شوند و به تکالیف حاشیهنمي

پردازند كه ارزش يادگیری درسي و نقاشي كشیدن مي
 11شوندگان )مصاحبه چنداني ندارند. در همین راستا اكثر

نفر( نقش روش تدريس معلم را در بهبود فرايند ياددهي 
ها در دوراني كه اند، از ديد اكثر آنيادگیری مهم دانسته–

معلم )فرهنگیان( بودند، روش دانشجوی دانشگاه تربیت
ها آموزش داده های چندپايه به آنتدريس خاص كالس

اند، مختص به ختهها از روش تدريس آمونشده و آنچه آن
ها بهترين روش پايه بوده است. به نظر آنهای تككالس

های چندپايه وجود ندارد. برای تدريس در كالس
اظهار داشت كه رويکردهای تدريس  6شونده كد مصاحبه

اند از: ها عبارتهای چندپايه متفاوت است كه آندر كالس
به  رويکردهای محوری، گروهي، تلفیقي و مشاركتي كه
های نظر ايشان رويکرد تلفیقي كاربرد بیشتری در كالس

چندپايه دارد؛ اما معموالً معلمان از رويکرد محوری و 
كنند. ها بیشتر استفاده ميروش سخنراني در اين كالس
شوندگان اظهار داشتند كه همچنین تعدادی از مصاحبه

بسیاری از مشکالت معلمان در خصوص تدريس در 
پايه به خاطر عدم آگاهي معلمان نسبت به های چندكالس
باشد. اين های تدريس ويژه آموزش چندپايه ميروش
[ 23شاهیوندی و سهرابي ]های پژوهش ها با يافتهيافته

[ در پژوهش 23باشد. شاهیوندی و سهرابي ]همسو مي
خود نشان دادند كه عوامل تأثیرگذار بر روش تدريس از 

ل كمبود وقت، تعداد زياد ديدگاه معلمان چندپايه شام
های تدريس آموزان در هر پايه، عدم آگاهي از شیوهدانش
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( نظر مخالف 2و  1شوندگان كدهای )اما مصاحبهباشد؛ مي
های با بقیه داشتند و ايشان معتقد بود كه معلمان از شیوه

ها آموزان در اين روشكنند و دانشمشاركتي استفاده مي
آموزان ي كه از معلم يار )دانشفعال هستند بخصوص زمان

ها باالتر( جهت تدريس موضوعات خاص و يا بررسي پايه
 شود.ها استفاده ميتکالیف، از آن

های های اين مضمون در مقايسه با برخي از يافتهيافته
؛ [20]آمده در تحقیق بشیری حدادان و همکاران دستبه

باشد. همسو مي [24]و اسدی  [33]الیاسوند و جمشیدی 
در پژوهش خود نشان  [20بشیری حدادان و همکاران ]

های چندپايه ابتدايي ترين مشکل كالسدادند كه عمده
مناطق روستايي كلیبر، مواجه با كمبود وقت برای تدريس 

در پژوهش خود نشان [ 33]است. الیاسوند و جمشیدی 
های دادند كه محدوديت زمان تدريس و اخالل فعالیت

ها در فرايند آموزشي كالس ازجمله پايهكالسي ديگر 
باشند و بر توجه های چندپايه ميمسائل اصلي كالس

بیشتر بر كیفیت آموزشي و توجه برابر معلمان به دروس 
های های ارتقای سطح كیفیت فعالیتعنوان راهمختلف به

در  [24]اند. اسدی ها تأكید كردهآموزشي در اين كالس
ه باوجود مشکالتي مانند كمبود پژوهش خود نشان داد ك

های تدريس و شلوغ وقت، عدم آگاهي معلمان از روش
توان با ايجاد تحول در شیوه ها، ميبودن اين كالس

توان به بهبود عملکرد ها ميتدريس معلمان اين كالس
های چندپايه آموزان در كالسآموزشي و تحصیلي دانش

 كمك كرد.
یوه ارزشیابي نیز در عالوه بر روش تدريس مناسب، ش

يادگیری نقش مهمي دارد. با -بهبود فرايند ياددهي
ی ابتدايي و تغییرات صورت گرفته در نظام ارزشیابي دوره

تغییر از ارزشیابي كمي به ارزشیابي توصیفي )كیفي(، 
( اذعان 7-6-3شوندگان )كدهای تعدادی از مصاحبه

ان گیر است و معلمداشتند كه اين شیوه بسیار وقت
آموزان به اين سبك را ندارند و فرصت ارزشیابي دانش

كاغذی -های مداد معموالً از سؤاالت شفاهي و يا آزمون
های چندپايه كنند و شیوه توصیفي در كالساستفاده مي

( 4-2-1شوندگان كدهای )مناسب نیست؛ اما مصاحبه
ها روش ارزشیابي نظری مخالف ساير داشتند از ديد آن

های چندپايه همسو خوبي با اهداف كالستوصیفي به
های عملکردی در باشد بخصوص استفاده از آزمونمي

های ديگر، پايه فرصت را برای تدريس به پايهارزشیابي يك
توان با اين روش يادگیری كند. در ضمن ميفراهم مي

صورت عمقي بررسي كرد. همچنین از آموزان را بهدانش
های ال سنجي كه جزء روشهای خود سنجي و همسروش

های توان در كالسخوبي ميباشد بهارزشیابي توصیفي مي
 چندپايه استفاده كرد.

های های اين مضمون با برخي از يافتهيافته
[ 20]آمده در تحقیق بشیری حدادان و همکاران دستبه

در  [20]باشد. بشیری حدادان و همکاران همسو مي
های چندپايه، كالسپژوهش خود نشان داد كه در 

پايه وجود های تكارزشیابي مستمر به شکلي كه در كالس
پذير نیست. با توجه به حجم كتب درسي و دارد، امکان

زماني كه معلم به امر فرايند ياددهي و تدريس در مدت
پردازد، فرصت كافي جهت بازنشاني و مدارس چندپايه مي

و تکرار يا  شده از طريق تمرينيادآوری مطالب آموخته
 های مستمر وجود ندارد.ارزشیابي

ای آموزگاران ی حرفهتوانمندسازی و توسعه -4
 های چندپايهكالس

پردازان حوزه تعلیم و تربیت توجه به به عقیده نظريه
وپرورش و در رأس آن معلم منابع انساني در آموزش

سازی، كانون بحث عنوان عامل تبلور نقش انسانبه
گردد. در ش كارآمد محسوب ميوپرورآموزش
وپرورش به هیچ تحول علمي يا نوآوری مطلوب آموزش

های كه پیشاپیش در شیوهيافت مگر اينتوان دستنمي
عنوان كارگزاران واقعي، تغییرات مناسب كاری معلمان، به

های تعلیم و به وجود آيد. رمز سالمت و بالندگي نظام
الندگي معلم جستجو تربیت را بايد در سالمت، رشد و ب

های مهم كرد. گرچه توانمندسازی معلمان يکي از مؤلفه
 [34] 1باشد، حسین و رتالیكوپرورش ميوزارت آموزش

های در پژوهش خود نشان دادند كه پیچیدگي فعالیت
های چندپايه به حمايت مستمر برای توسعه منابع و كالس

ن نتیجه آموزش بیشتر معلمان، نیازمند است؛ آنان همچنی
های چندپايه مستلزم اند كه برگزاری اثربخش كالسگرفته

پذير است كه جانبه است و زماني امکانتعهدی همه
نفع ای مناسب از طريق مشاركت تمامي افراد ذیبرنامه

شوندگان طراحي و اجرا شود؛ اما بیش از نیمي از مصاحبه
ه اعتقاددارند كه در سطح كالن اقدام اساسي برای توسع

ای و توانمند ساز معلمان چندپايه رخ نداده است. به حرفه
ها بیشترين برنامه توانمندسازی كه در سطح نظر آن

گردد در قالب ها برگزار ميادارات مناطق و شهرستان
باشد كه های ضمن خدمت ميهای آموزشي و دورهكارگاه

مثال عنوانتوان گفت خروجي مناسب ندارند. بهمي
اكثر مطالب »( اظهار داشت كه 4نده كد )شومصاحبه

ها تکراری، ها و جلسات و دورهشده در اين كارگاهارائه

                                                            
1 Hussain & Retallik  
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های صورت تئوری بوده و كمتر به مباحث اصلي كالسبه
های تدريس و ارزشیابي و چندپايه )مديريت كالس، روش

شود. از سوی ديگر به صورت عملي پرداخته مي...( به
كننده كیفیت ا با تعداد زياد شركتهخاطر برگزاری كالس

در حالي كه به اعتقاد «. باشدها نیز پايین ميبرنامه
پروالپروک معلمان بايد از طريق آموزش يا دوباره آموزی 

تر ياد بگیرند كه چگونه تدريس خود را مؤثرتر و موفق
. [20]مند شوند سازند يا از تجربیات معلمان باتجربه، بهره

های مضمون در مقايسه با برخي از يافتههای اين يافته
 [20]آمده در تحقیق بشیری حدادان و همکاران دستبه

در  [20]باشد. بشیری حدادان و همکاران همسو مي
وپرورش پژوهش خود نشان داد كه اداره آموزش

های ی كالسدهد، اما نه ويژههای آموزشي ارائه ميكالس
-8شونده كدهای )هچندپايه كه مفید واقع شود. مصاحب

شوندگان، اظهار ( ضمن تائید نظرات ساير مصاحبه9-11
های اخیر اقدامات خوبي از سوی داشتند كه در سال

وپرورش جهت توانمندسازی نیروی انساني وزارت آموزش
داده است بخصوص در چند سال گذشته اقدام به رخ

اند كه های چندپايه استاني نمودهتربیت مدرسان كالس
های های ضمن خدمت و كارگاهها در دورهوان از آنبت

تخصصي مناطق استفاده كرد. همچنین در سال گذشته 
با اضافه شدن راهبران آموزشي و تربیتي تحول عظیمي در 

های بهبود فرايند توسعه و توانمندسازی آموزگاران كالس
داده است. راهبران آموزشي و تربیتي با ارائه چندپايه رخ

ت حمايتي و بالیني نقش مهمي در توانمندسازی يك نظار
آموزگاران چندپايه داشته و با شناسايي نیازهای آموزگاران 

های ضمن های آموزشي و دورهاقدام به برگزاری كارگاه
شونده كد نمايد. عالوه براين مصاحبهمدت ميخدمت كوتاه

( اذعان داشت كه با تشکیل دبیرخانه كشوری 11)
های خوبي از سوی اين ايه، برنامههای چندپكالس

شود كه دبیرخانه جهت توانمندسازی آموزگاران اجرا مي
گاه اثر و انديشه ها برگزاری جشنواره جلوهنمونه اين برنامه

در پژوهش [ 20باشد. بشیری حدادان و همکاران ]مي
ی آموزشي وپرورش، دورهخود نشان داد كه اگر آموزش

های چندپايه شیوه تدريس كالس ارائه كند كه معلمان با
های خاص آموزشي استفاده كنند و آشنا شوند، از روش

ها برآيند، بازدهي هم بدانند كه چگونه از عهده اين كالس
 زياد خواهد شد.

های مربوط به برنامه اما شركت در كلیه فعالیت
توانمندسازی نیاز به انگیزه و عالقه دارد. بشیری حدادان و 

دارند كه معلم كالس چندپايه اظهار مي [20]همکاران 
ای نداشته باشد تا بتواند برای بايد ازنظر مالي دغدغه

ها را از پايین رسیدن به نتیجه بهتر تالش كند. درواقع پله
رويم، بايد نیازهای اولیه معلم تأمین شود تا به باال مي

بتواند به نیازهای بعدی فکر كند. نیمي از 
اظهار داشتند كه بین آموزگاران شوندگان مصاحبه

گونه تفاوتي در حقوق و پايه هیچهای چندپايه و تككالس
كه معلمان چندپايه ها وجود ندارد، درصورتيمزايای آن

العبور خدمت معموالً در روستاهای مناطق محروم و صعب
های ها چند برابر معلمان كالسكند و زحمت آنمي
ها يکسان و مزايای آنباشد، اما حقوق پايه ميتك
العبور بودن ها به خاطر صعبباشد. حتي تعدادی از آنمي

ی كامل نمايند و از منطقه خدمتي مجبور هستند بیتوته
ای به های خود دور باشند. اين افراد انگیزه و عالقهخانواده
های جانبي ندارند. الزم است در سطح كالن اين فعالیت

بیني گردد. ر اين زمینه پیشای دمشکل بررسي و برنامه
های پژوهش همسو الیاسوند و ها با يافتهاين يافته

در  [33]باشد. الیاسوند و جمشیدی مي [33]جمشیدی 
پژوهش خود نشان دادند كه مشکل تردد معلمان ازجمله 

باشند و بر تدارک های چندپايه ميمسائل اصلي كالس
وآمد معلمان توسط وسايل عمومي برای رفت

های ارتقای سطح كیفیت عنوان راهوپرورش بهآموزش
اند. ها تأكید كردههای آموزشي در اين كالسفعالیت

ضمن تکرار مطالب فوق اشاره  7شونده كد مصاحبه
آموزان و كند كه چند سالي است با توجه به نرم دانشمي

های تركیبي در يك كالس اضافه تدريسي تا تعداد پايه
هفته به آموزگاران چندپايه تعلق  سقف هشت ساعت در

ها، گیرد كه ضمن جبران كمبود وقت در اين كالسمي
آورد؛ اما ای برای آموزگاران چندپايه به وجود ميانگیزه

موقع نیست و با تأخیر زياد الزحمه بهپرداخت اين حق
گردد. در ضمن اين مبلغ در مقابل زحمت و پرداخت مي

 باشد.ميها بسیار ناچیز فعالیت آن
های های اين مضمون در مقايسه با برخي از يافتهيافته

باشد. اپید  [ همسو مي20آمده در تحقیق اپید ]دستبه
يافت كه آموزش در پژوهش خود به اين نتايج دست

های عادی، در زمان كم با مطالب و مفاهیم يکسان باكالس
حجم زياد و كمبود امکانات، برای معلمي كه معمواًل 

های خاصي در اين زمینه جربه زيادی ندارد و آموزشت
هايي كه ساير معلمان نديده است؛ از دريافت حمايت

برخوردارند، محروم است؛ به منابع و مواد مرجع، 
های ضمن خدمت و مشاركت در جمع معلمان، آموزش

دسترسي ندارد و ممکن است، ناچار باشد هرروز مسیری 
كننده و است، بسیار خستهطوالني بپیمايد و ... ممکن 

 [.20دشوار باشد ]
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 و همکاران چشمهده یدالمیآرش                                                                                                            هیچندپا یهاعملکرد معلمان کالس تیفیعوامل مؤثر بر ک ییشناسا

 گیریبحث و نتیجه
كه دوره ابتدايي پايه و مبنای مهمي برای ازآنجايي

ای از گردد و بخش عمدههای بعدی محسوب ميدوره
آموزان در اين دوره تحقق های دانشتربیت و يادگیری

يابد، ضرورت دارد اين دوره موردتوجه قرار گیرد. در مي
ای از عنوان بخش عمدهمیان آموزش چندپايه بهاين 

آموزان ابتدايي مناطق روستايي و تجربیات آموزشي دانش
باشد. بامطالعه تاريخ دورافتاده، مستلزم توجه ويژه مي

توان دريافت كه آموزش چندپايه پديده تعلیم تربیت مي
ای نیست و يك نظام آموزش فراگیر است كه در تازه

يافته( توسعه و توسعهكشورهای درحال سراسر جهان )در
تواند يافت شود. ژاپن ازجمله كشورهای بود كه در مي

اوايل قرن بیستم به آموزش همگاني در مناطق دورافتاده 
طورجدی برای به 1950ای داشت و در سال توجه ويژه

مقابله با مشکالت آموزش ابتدايي در اين مناطق تالش 
 [.35نمود ]

ين مسائلي كه در آموزش چندپايه ترازجمله مهم
صورت جدی مدنظر قرار بگیرد، باشد و بايد بهمطرح مي

آموزان مسئله يادگیری و موفقیت تحصیلي دانش
باشد و ازجمله عوامل و افراد مؤثر های چندپايه ميكالس

آموزان در زمینه يادگیری، معلمان بر موفقیت دانش
در تحقق اهداف ها هستند؛ بنابراين نحوه عملکرد آن

های طور كه يافتهنمايد. همانآموزش نقش اساسي ايفا مي
های پژوهش نشان داد كیفیت عملکرد معلمان در كالس

معلم؛ باشد: نهاد تربیتچندپايه تحت تأثیر چهار عامل مي
های های تدريس و شیوهمواد و محتوای آموزشي؛ روش

ای فههای ضمن خدمت و توسعه حرارزشیابي؛ و آموزش
معلمان؛ بنابراين اگر قرار است اقدامي در راستای بهبود 
عملکرد معلمان صورت بگیرد بايد اين چهار عامل را در 

 ها مدنظر قرارداد.ها و اعمال سیاستگیریتصمیم
عنوان يکي از عوامل معلم بهعلیرغم اينکه نهاد تربیت
بخشي عملکرد معلمان نقش مهم و تأثیرگذار در كیفیت

شوندگان بر اين باور بودند كه زايي دارد. اكثر مصاحبهبس
معلم )دانشگاه فرهنگیان( در امر تربیت نیروی نظام تربیت

متخصص برای آموزش چندپايه ناموفق بوده است. 
معلم شوندگان اظهار داشتند كه نظام تربیتمصاحبه

عنوان نهاد مسئول درزمینه تربیت نیروی متخصص بايد به
معلمان های خود در خصوص تربیتا و سیاستدر راهبرده

چندپايه تجديدنظر نمايد. ازجمله راهکارهای كه 
شوندگان برای بهبود عملکرد دانشگاه فرهنگیان مصاحبه

معلمان آموزش چندپايه ارائه نمودند: در زمینه تربیت
های كارورزی دانشجوياني كه قرار است تجديدنظر در دوره

ايه شوند؛ افزايش تعداد واحدهای های چندپآموزگار كالس
های چندپايه ازجمله واحد درسي درسي مربوط به كالس

های چندپايه؛ ها و رويکردهای تدريس در كالسروش
های چندپايه برای استفاده از مدرسان آشنا به كالس

های االتحصیلي در كالسآموزش معلماني كه بعد از فارغ
 شوند.چندپايه به كار گرفته مي

ارتباط با مشکل نداشتن برنامه تربیت نیروی  در
معلم در متخصص در حوزه چندپايه از سوی نهاد تربیت

كشورمان بايد اين نکته را يادآور شده كه اين مشکل فقط 
معلم بسیاری از در كشور ما مطرح نیست. نهادهای تربیت

معلمان چندپايه برنامه خاصي كشورها در راستای تربیت
مثال در كشورهايي نظیر تركیه، آفريقا وانعنندارند، به

)زامبییا و اوگاندا(، اتريش، فنالند، كلمبیا، شیلي و گواتماال 
معلم برای های نهاد تربیتنیز همانند كشورها ما، آموزش

باشد و نهاد معلمان مدارس عادی و چندپايه يکسان مي
برانگیز ی چالشمعلم معلمان را برای وظیفهتربیت
و  37، 27، 36ی چندپايه آماده نکرده است ]هاكالس

معلمان . هرچند برخي از كشورها در راستای تربیت[11
اند كه معلم اقداماتي انجام دادهچندپايه توسط نهاد تربیت

باشد. كشور ژاپن از سال ازجمله اين كشورها، ژاپن مي
معلم موقت برای مدارس نهادهای تربیت 1971تا  1959

 [.35نمود ] روستايي تأسیس
شوندگان ضمناً مهم دانستن نقش اكثر مصاحبه

معلمان چندپايه بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان در تربیت
ای معلمان نیز تأكید داشتند. توانمندسازی و توسعه حرفه

شوندگان ضمن بیان برخي از اقدامات مهمي كه مصاحبه
گرفته وپرورش در اين راستا انجاماز سوی سازمان آموزش

های چندپايه؛ نظیر تشکیل دبیرخانه كشوری كالس
گاه اثر و انديشه ويژه ی كشوری جلوهبرگزاری جشنواره
بیني پست راهبران آموزشي و تربیتي و آموزگاران؛ پیش

بیني اضافه تدريس برای معلمان چندپايه، به اين پیش
نکات نیز اشاره نمودند كه در سطح وزارت خانه 

ای معلمان چندپايه توجه ی حرفهطورجدی به توسعهبه
های ضمن خدمتي كه ارائه ها و دورهشود و كارگاهنمي
شود، عمدتاً كاربردی نیستند. هشتچین و ساعدی زرج مي

های خود نشان دادند در پژوهش[ 22]و قیصر [ 21]آباد 
های چندپايه و بهبود كیفیت كه حل مشکالت كالس

استفاده از »ها درگرو آموزان در اين كالسيادگیری دانش
ها، تشکیل آموزگاران باتجربه برای تدريس در اين كالس

ها، دادن های ضمن خدمت برای معلمان اين كالسكالس
در كل توجه به رفاه و پاداش و حقوق و امتیازهای ويژه و 

مسائل معیشتي معلمان و توجه به شرايط فرهنگي و 
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 باشد.مي« جغرافیايي خاص هر منطقه
معلم بسیاری از كشورها اگرچه نهادهای تربیت

مثال تركیه، آفريقا )زامبییا و اوگاندا(، اتريش، عنوانبه
معلمان چندپايه فنالند، كلمبیا و شیلي در راستای تربیت

خاصي ندارند، اما اين كشورها در راستای توسعه  برنامه
های ضمن خدمت معلماني كه در ای و آموزشحرفه

چندپايه مشغول به فعالیت هستند، اقدامات  هایكالس
 1998تا سال  1997اند. تركیه از سال مفیدی انجام داده

های چندپايه آغاز سازی معلمان كالسای برای آمادهبرنامه
های ن دوره شامل تدريس در كالسكرد. محتوای اي

های تدريس، ها و روشچندپايه، محاسن و معايب، تکنیك
بندی و ريزی گروهگیری و ارزشیابي، برنامهاندازه

وزارت  [.27های مطالعه انفرادی بود ]استراتژی
وپرورش ژاپن نیز در راستای توسعه معلمان آموزش

در برای آموزش  1966تا  1954چندپايه از سال 
های چندپايه، راهنمايي معلمان را طراحي نمود. از كالس

در ژاپن سیستم چرخشي نیرو  1956سوی ديگر از سال 
معلمان به تصويب رسید. نتیجه اين اقدام، معلمان مدارس 

توانند برای مدت طوالني در يك مدرسه باشند، دولتي نمي
سال بايد از يك شهر يا منطقه به  10تا  5معلمان هر 

 1959 -1971ر يا منطقه ديگر منتقل شوند. از سال شه
های چندپايه منتشر )سه نسخه در يك مجله ويژه كالس

يك سال( و در بین مناطق و مدارس توزيع كرد. در اين 
های زمینه مقاالت مختلفي در زمینه تدريس در كالس

صورت يارانه چندپايه ارائه گرديد كه توزيع اين مقاالت به
های ضمن خدمت برای د. همچنین دورهو رايگان بو

وپرورش براين آموزششد. عالوهمعلمان چندپايه برگزار مي
های به معلمان چندپايه هزينهاستاني در ژاپن كمك

كرد و به بهداشت و درمان كاركنان مدارس پرداخت مي
ازجمله اقدامات  [.35ای داشت ]ابتدايي توجه ويژه

ا، گواتماال و شیلي در كشورهای آمريکايي نظیر كلمبی
توان ای معلمان چندپايه ميجهت آموزش و توسعه حرفه

های آموزشي ضمن خدمت متعدد؛ ايجاد مدارس به كارگاه
و مراكزی برای حمايت از معلمان روستايي؛ جلسات 

ای و راهنمايي های معلمان برای توسعه حرفهحلقه
اره های چندپايه، اشتجديدنظر شده معلمان برای محیط

 [.11نمود ]
معلم و شوندگان بعد از نهاد تربیتبه عقیده مصاحبه

های های تدريس و شیوههای ضمن خدمت، روشآموزش
ارزشیابي تأثیر مهمي بر عملکرد معلمان چندپايه دارد. 

شوندگان اظهار داشتند كه بسیاری از اكثر مصاحبه
های چندپايه به مشکالت معلمان در تدريس به كالس

های عدم آگاهي آنها از رويکردهای تدريس و شیوه خاطر
ها باشد. آنهای چندپايه، ميارزشیابي كارآمد ويژه كالس

های سنتي معتقد بودند كه بسیاری از معلمان از روش
كنند. هرچند برخي برای تدريس و ارزشیابي استفاده مي

شوندگان اظهار داشتند كه معلمان چندپايه از از مصاحبه
های توصیفي ی مشاركتي برای تدريس و شیوههاروش

كنند. در همین راستا برای ارزشیابي نیز استفاده مي
در  [22]و قیصر [ 21]هشتچین و ساعدی زرج آباد 

های بهبود های خود نشان دادند كه ازجمله راهپژوهش
های چندپايه آموزان در كالسكیفیت يادگیری دانش

شیوه آموزشي اختصاص ساعات تدريس متناسب با 
های چندپايه، استفاده از نقش كمك آموزگار، كالس

باشد. آموز محوری مياستفاده بیشتر از روش دانش
های نوين تدريس مثل همچنین به نظر ايشان از روش

خوبي روش تنگ بلور، اعضای تیم، كارايي تیم و... به
همچنین ها استفاده كرد. توان در اين كالسمي

[ در پژوهش خود نشان دادند 23ابي ]شاهیوندی و سهر
های چندپايه های تدريس در كالسترين روشكه مناسب

ها، روش سخنراني، پرسش جهت مديريت بهتر اين كالس
 باشد.و پاسخ، همیاری، حل مسئله و آزمايش مي

های ازجمله كشورهای كه در راستای بهبود روش
مؤثری  های چندپايه اقداماتتدريس و ارزيابي در كالس

انجام دادند كشورهای كلمبیا و شیلي و گواتماال بودند كه 
منظور بهبود طي اصالحاتي مشخص كردند كه به

های چندپايه بهتر است از های تدريس در كالسروش
های يادگیری در های همکاری با همساالن؛ فعالیتروش

داخل و خارج از كالس درس؛ استفاده محدود از آموزش 
های چندپايه رگ برای تدريس در كالسهای بزگروه

آموزان بر ارزيابي استفاده شود؛ و درزمینه ارزيابي دانش
صورت مداوم و پیشرفت آموز خاص بهيادگیری دانش

آموزان از طريق واحد متناسب با سرعت فردی دانش
 [.11]پذيری( تأكید شده است آموز )ترويج انعطافدانش

های مناسب تدريس ه روشكشور ژاپن از تحقیقات درزمین
های چندپايه حمايت كرد. همچنین در كشور در كالس

فنالند برای تدريس در كالس های چندپايه معمواًل 
های شود كه منطبق بر روشهای كوچکي تشکیل ميتیم

باشد؛ و از روش پروژه برای يادگیری كودک محور مي
 [.38]گردد تدريس كل كالس استفاده مي

شوندگان نقش ه به عقیده مصاحبهعامل ديگری ك
مهمي در بهبود كیفیت تدريس معلمان چندپايه دارد، 
مواد آموزشي، فضا و محتوای درسي است. به عقیده اكثر 

های های درسي كالسشوندگان محتوای كتابمصاحبه
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پايه يکسان است و اين محتوا های تكچندپايه باكالس
باشد. همچنین يهای چندپايه نممتناسب با ماهیت كالس

شوندگان بر نبود امکانات آزمايشگاهي، بسیاری از مصاحبه
های آموزشي تلفیقي و كاربردی و مناسب نبودن كیت

های های كالسها و فعالیتفضای آموزشي با ويژگي
چندپايه تأكید داشتند. بهنام هشتچین و ساعدی زرج آباد 

كه  های خود نشان دادنددر پژوهش[ 22]و قیصر [ 21]
های چندپايه و بهبود های حل مشکالت كالسازجمله راه

ها فراهم آموزان در اين كالسكیفیت يادگیری دانش
آموزشي به كردن تجهیزات و امکانات آموزشي و كمك

باشد. همچنین اسدی ها ميمدارس، تغییر در حجم كتاب
نیز در پژوهش خود نشان داد كه با تقويت امکانات  [24]

توان به بهبود عملکرد آموزشي اين مدارس ميفیزيکي و 
های چندپايه آموزان در كالسآموزشي و تحصیلي دانش

 كمك كرد.
ازجمله كشورهای كه در اين زمینه اقداماتي انجام 

های علوم و رياضي ويژه كتاب 1967اند: ژاپن در سال داده
ها طراحي كرد. همچنین از تحقیقات در زمینه اين كالس
های چندپايه حمايت وسايل آموزشي كالسمواد و 

با تشکیل  1939[. كشور تركیه نیز در سال 35نمود]
وپرورش تصمیم به گسترش مدارس اولین شورای آموزش

پايه و به حداقل رساندن اختالف بین پايه به پنجسه
ريزی روستاها و شهرها نمود؛ بنابراين نیاز به يك برنامه

ه بود. در اين برنامه مسائل های چندپايجديد برای كالس
مربوط به تركیه، حساب، هندسه، تاريخ و جغرافیا، 

پايه شد؛ اما علوم و اجتماعي و هنر همانند مدارس تك
مطالعات كشاورزی با توجه به شرايط روستا طراحي 

آغاز شد. در سال  1939-1940گرديد. اين برنامه از سال 
سال تا  20دت دوباره برنامه مدارس ابتدايي به م 1948
طراحي شد. در اين برنامه ساعت تدريسي به  1968سال 

بدني برای مدارس چندپايه روستايي موسیقي و تربیت
 26اختصاص داده نشده بود. در مدارس روستايي برنامه 

ساعت  20ساعت برای مطالعات كشاورزی و  6ساعت بود 
به نقل از  1985، 1ديگر برای ساير موضوعات ]سیسیوگلو

عنوان يك مطالعات كشاورزی به 1970تا سال [. 27
سال از بهموضوع در برنامه درسي چندپايه بود اما سال

از برنامه درسي  1993اهمیت آن كم شد تا اينکه در سال 
منظور تشکیل وحدت و به 2000حذف شد و در سال 

تمامیت در تدريس و يادگیری در تمام مدارس ابتدايي در 
وپرورش در سال د. وزارت آموزشسراسر كشور اجرا ش

                                                            
1 Cicioglu 

برنامه آموزش جديد برای مدارس ابتدايي  2006-2005
های چندپايه را نیز طراحي كرد كه اين برنامه، كالس

به  2005وپرورش شامل مي شد ]رياست شورای آموزش
 .[27نقل از 

در آمريکا نیز كشورهای كلمبیا، شیلي و گواتماال 
های چندپايه كالس درزمینه مواد و محتوای آموزشي

اقداماتي انجام دادند. اين اقدامات شامل موارد زير 
های درسي باشد: تهیه )كتاب( راهنمای معلمان، كتابمي

كند؛ كتابخانه آموزان كه كار مستقل را هدايت ميدانش
كالس درس؛ مراكز فعالیت يادگیری در كالس درس 

[11.] 

شده در انجامدر پايان بايد گفت كه با مرور اقدامات 
عرصه آموزش چندپايه توسط كشورهای مختلف، متوجه 

قرن است كه آموزش خواهیم شد كه تقريباً بیش از نیم
عنوان يك واقعیت چندپايه در بسیاری از كشورها به

يافته و شده است و همواره كشورهای توسعهپذيرفته
توسعه در جهت بهبود آموزش چندپايه اقدامات و درحال
اند. هرچند كشور ما تا چند ت مهمي انجام دادهاصالحا

توجه بود و دهه اخیر نسبت به آموزش چندپايه كم
آموزان چندپايه در تصمیمات و آموزش چندپايه و دانش

وجود اين های آموزشي جايي نداشتند، باگذاریسیاست
شوندگان اظهار داشتند در طور كه برخي از مصاحبههمان

امات ارزشمندی در راستای آموزش دو سه دهه اخیر اقد
شده است، نظیر تشکیل دبیرخانه كشوری چندپايه انجام

های كشوری ويژه های چندپايه، برگزاری جشنوارهكالس
گاه اثر و انديشه؛ آموزگاران چندپايه نظیر جشنواره جلوه

بیني پست راهبران آموزشي و تربیتي ويژه پیش
ه تدريس برای بیني اضافهای چندپايه و پیشكالس
های چندپايه. اين اقدامات هرچند محدود و جزئي كالس

هستند، با اين حال همین اقدامات نويدبخش آينده 
باشد. گرچه روشني برای آموزش چندپايه در كشورمان مي

های نخست در راستای بهبود ما در حال برداشتن گام
سطح آموزش چندپايه هستیم ولي در صورت استفاده از 

كشورهای پیشگام در عرصه آموزش چندپايه  تجارب
سرعت به سمت آموزش چندپايه مطلوب گام توانیم بهمي

برداريم. در همین راستا و بر اساس مباني نظری و تجربي 
عنوان شوندگان بهپژوهش و همچنین نظرات مصاحبه

افرادی كه بیشترين ارتباط را با آموزش چندپايه دارند، 
دار فرايند عنوان سکاند معلمان بهمنظور بهبود عملکربه

های چندپايه، پیشنهاد يادگیری در كالس –ياددهي 
 شود كه:مي

گذاران و برنامه ريزان نظام آموزشي كشور سیاست -1
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ی آموزش ابتدايي دانشگاه در محتوای درسي رشته
فرهنگیان تغییراتي به وجود آورند و واحدهای درسي 

ندپايه در برنامه درسي های چبیشتری با موضوع كالس
بیني نمايند. با توجه به آمار وزارت اين رشته پیش

های دوره درصد كالس 16.5وپرورش نزديك به آموزش
باشد كه اين آمار در ابتدايي در كل كشور چندپايه مي

های كم برخوردار و نیمه برخوردار بیشتر است. اكثر استان
ها مشغول ين كالسالتحصیالن دانشگاه فرهنگیان در افارغ

های الزم برای شوند كه الزم است آموزشبه خدمت مي
بیني گردد تا بتوانند ها در دوران دانشجويي پیشآن

 ها خدمت نمايند.باتجربه بااليي در اين كالس

مسئولین محترم دانشگاه فرهنگیان تمهیدات الزم  -2
های های كارورزی در كالسرا جهت برگزاری دوره

فراهم نمايند تا دانشجويان در دوره كارورزی چندپايه 
های ی الزم را در راستای مديريت كالسخود تجربه

های تدريس، طراحي برنامه چندپايه، رويکردها و روش
های چندپايه و ... را به هفتگي، طراحي آموزشي كالس

ها تدريس دست آورند و باانگیزه بیشتری در اين كالس
 كنند.

های چندپايه ي ويژه كالسهای آموزشكیت -3
های مختلف طراحي باقابلیت تركیبي برای استفاده در پايه

های قرار گیرد. با توجه به كوچك و در اختیار اين كالس
بودن فضای مدارس چندپايه و بعضاً وجود مدارس تك 

ها به اتاقي نیاز است تغییرات الزم در طراحي اين كیت
 وجود آيد.

های رداستفاده كالسساختمان و فضای مو -4
های چندپايه چندپايه مناسب با ساختار و چارچوب كالس

گردد سازمان نوسازی و تجهیز نیست، پیشنهاد مي
ها چندپايه مدارس، نسبت به تغییر نقشه و طراحي كالس

های ی كالساقدام و فضايي منعطف جهت استفاده
 چندپايه طراحي گردد.

دپايه تراكم های چنگرچه در برخي از كالس -5
های چهار، باشد، اما تعداد كالسآموزان پايین ميدانش

پايه در خیلي از مدارس به خاطر كمبود نیروی پنج و شش
ها مشکالت باشد. تدريس در اين كالسانساني زياد مي

آورد و آموزان به وجود ميزيادی برای آموزگاران و دانش
ادگیری اين امر تأثیر مستقیم بر كیفیت آموزش و ي

صورتي گردد مسئولین بهآموزان دارد. پیشنهاد ميدانش
پايه در يك كالس ريزی نمايند كه حداكثر سهبرنامه

قرارگیرد تا آموزگار با كمبود زمان جهت تدريس مواجه 
 نگردد.
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