شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کالسهای
چندپایه
*3

نشریه علمی

پژوهشهای
آموزش و
یادگیری
دوره  ،16شماره  ،2پیاپی 30
پاییز و زمستان 1398
صص129-146 :.

آرش یدالهی دهچشمه ،1محمدجواد لیاقتدار ، 2سید هدایتاهلل داورپناه
 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.

 .3دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویسنده مسئول)

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کالسهای چندپایه ،انجام شد .روش پژوهش
کیفی واز نوع پدیدارشناسی بود .جمعآوری داده با استفاده از فرم مصاحبه بدون ساختار ،انجام شد .مصااحبه تاا زماان
رسیدن به اشباع اطالعاتی ،ادامه یافت .مصااحبه شاوندنان شاامل؛ معلماان و کارشناساان آماوزش ابتادایی مبال بار
کالسهای چندپایه و نیز مدرسان دانشگاه فرهنگیاان باا ساابته تادری در کالسهاای چندپایاه اساتان چمارم اا و
بختیاری بودند که مجموعاً  16نفر را تشکیل دادند .مصاحبهها ضب و سپ بهمنظور تجزیهوت لیل بر روی کاغذ پیاده
شد .تجزیهوت لیل دادهها با استفاده از ت لیل م توا ،انجام شد .نتایج نشان داد؛ عوامل مؤثر بر کیفیات عملکارد معلماان
چندپایه به ترتیب اهمیت شامل؛ نماد تربیتمعلم (دانشگاه فرهنگیان) ،دورههاا و آموزشهاای ضامخ خادمت (توساعه
حرفهای معلمان) ،روشهای تدری  ،نظام ارزشیابی ،مواد آموزشی و م توای درسی کالسهای چندپایه میباشند.

تاریخ دریافت1397/10/15:
تاریخ پذیرش1398/04/31 :

مقاله پژوهشی

Journal of

& Training
Learning
Researches

Vol. 16, No. 2, Serial 30
Autumn & Winter
2019-2020
pp.: 129-146

کلیدواژهها :کیفیت عملکرد ،معلمان ،کالسهای چند پایه.
*Email: h.davarpanah1991@edu.ui.ac.ir

129

نشریه علمی پژوهشهای آموزش و یادگیری ،دوره  ،16شماره  ،2پیاپی  ،30پاییز و زمبتان  ،1398صص.129-146 :.
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 129-146.

مقدمه
آموزش و پرورش يك حق عمومي است و همهی آحﺎﺩ
ﺟﺎمﻌه بهويژه ﻛوﺩﻛﺎﻥ ،بﺎيﺪ از آموزش بﺎﻛیفیت بهرهمنﺪ
ﺷوﻧﺪ [ .]1بررسي عوامل مؤثر بر پیشرفت و ترقي ﺟوامع
پیشرفته ﻧشﺎﻥ ميﺩهﺪ ﻛه همه اين ﻛشورهﺎ از
آموزشوپرورش تواﻧمنﺪ و ﻛﺎرآمﺪ برخورﺩار بوﺩهاﻧﺪ؛
بنﺎبراين توﺟه بیشتر به تﻌلیم و تربیت ،مهمترين عﺎمل
پیشرفت فرهنگي ،اﺟتمﺎعي ،اقتصﺎﺩی ﺟﺎمﻌه است ﻛه
تأثیر آﻥ متوﺟه ﺟﺎمﻌه و خﺎﻧواﺩه است [ .]2عملیﺎت
مربوط به اين حوزه مهم ﺩر زمرهی مسئولیتهﺎی ﺟﺎمﻌه
ﺩر ﻛلیت آﻥ ،ﺩر قلمرو سیﺎستهﺎی عمومي و ﺩولتي
بهطور خﺎص قرار ميگیرﺩ ﻛه ميتواﻧﺪ بهعنواﻥ عﺎملي
برای عﺪالت مورﺩتوﺟه بﺎﺷﺪ .چوﻥ هیچ ﺟﺎمﻌهای بﺪوﻥ
آموزشوپرورش استوار ﻧميتواﻧﺪ سوﺩای برابری و عﺪالت را
ﺩر سر بپروراﻧﺪ [.]3
ﺩر آموزشوپرورش ﺷرايط متنوعي ﺩر حوزه تﻌلیم و
تربیت وﺟوﺩ ﺩارﺩ ﻛه متفﺎوت از يکﺪيگر بوﺩه و برﻧﺎمه
ريزاﻥ بهويژه مﻌلمﺎﻥ بهمقتضﺎی ﺷرايط ميبﺎيست ﻛﺎر
يﺎﺩﺩهي و يﺎﺩگیری را پیش ببرﻧﺪ .يکي از اين ﺷرايط ويژه
وﺟوﺩ مﺪارس ﻛوچك يﺎ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه است ﻛه يك
مﻌلم مجبوراست چنﺪپﺎيه را بهطور همزمﺎﻥ و ﺩر يك
ﻛالس تﺪريس ﻛنﺪ [ .]4تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه،
پﺪيﺪه تﺎزهای ﻧیست .بﺎ اﻧﺪﻛي مطﺎلﻌه ﺩر تﺎريخ تﻌلیم و
تربیت ميتواﻥ ﺩريﺎفت ﻛه سﺎبقه ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به
آغﺎز تﻌلیم و تربیت گروهي منتهي ميﺷوﺩ [ .]5آموزش
چنﺪپﺎيه يك ﻧظﺎم آموزﺷي فراگیر است ﻛه ﺩر سراسر
ﺟهﺎﻥ ﺩر ﻛشوهﺎی صنﻌتي و غیر صنﻌتي ميتواﻧﺪ يﺎفت
ﺷوﺩ [ 6و  .]7ﺩر برخي از ﻛشورهﺎ ،بهويژه ﺩر ﻛشورهﺎی
اسالمي ،چنﺪين قرﻥ از اين روش آموزﺷي ﺩر مﺪرسههﺎی
مذهبي استفﺎﺩهﺷﺪه است .ﺩر ﻛشورهﺎيي مثل چین و
ﻧپﺎل ،پیش از اﺟبﺎری ﺷﺪﻥ آموزش ابتﺪايي و ﻧیز ﺩر
ﻛشورهﺎيي ﻛه تحت سلطه استﻌمﺎر قرار ﺩاﺷتنﺪ ،تﺪريس
ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه از قﺪمت چنﺪ صﺪسﺎله برخورﺩار
است [ .]8بﺪيهي است ﻛه ﻛشورهﺎی ﺩرحﺎلتوسﻌه تفﺎوت
قﺎبلمالحظهای ﻧسبت به ﻛشورهﺎی توسﻌهيﺎفته ،ازﻧظر
ﺟنبه اقشﺎر اﺟتمﺎعي ﺩارﻧﺪ؛ بنﺎبراين ،ﺩرحﺎليﻛه ﻛشورهﺎی
ﺩرحﺎلتوسﻌه ممکن است بﺎ ﻛشورهﺎی صنﻌتي ﺩر استفﺎﺩه
از ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺷبﺎهتهﺎی مشترﻛي ﺩاﺷته بﺎﺷنﺪ،
يك تفﺎوت قﺎبلتوﺟهي ﺩر خصوص عﺪم ﺩسترسي به
اهﺪاف آموزﺷي ،ﺩارﻧﺪ [.]9
ﻛالس چنﺪپﺎيه ﺩر تﻌريﻒ ،ﻛالسـي است ﻛه ﺩر آﻥ
چنﺪپﺎيه تحصیلي ﺩر ﺩوره ابتـﺪايي بهطور همزمﺎﻥ ﺩر يك

ﻛالس تشکیل ميﺷوﻧﺪ و تنهﺎ يـك مﻌلم ،آﻥهﺎ را آموزش
ميﺩهﺪ [ .]10ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه مﻌموالً ﻛوچك هستنﺪ
بهعنواﻥ يك ﻛالس ﻛه توسط يك مﻌلم اﺩاره ميﺷوﺩ؛ ﻛه
ﺩاﻧشآموزاﻧي از سنین مختلﻒ و پﺎيههﺎی مختلﻒ ﺩر
ﻛالس ﺩرس ثبتﻧﺎم ميﻛننﺪ [ .]11ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه تﻌﺪاﺩى ﺩاﻧشآموز بﺎ پﺎيههﺎ و سنین متفﺎوت،
هرروز سﺎعتهﺎ ﻛنﺎر هم ميﻧشیننﺪ ،بﺎهم تﻌﺎمل سﺎزﻧﺪه
ﺩارﻧﺪ و از يکﺪيگر ،بهخصوص پﺎيههﺎی پﺎيینتر از پﺎيههﺎی
بﺎالتر ،مطلﺐ يﺎﺩ ميگیرﻧﺪ [ .]12به عقیﺪه هﺎرگريوز
تﺪريس چنﺪپﺎيه به تﺪريس ﻛوﺩﻛﺎﻥ ﺩر يك ﻛالس اﺷﺎره
ﺩارﺩ ﻛه ﺩر آﻥ مﻌلم ،مسئولیت آموزش ﺩو يﺎ چنﺪپﺎيه را
بهطور همزمﺎﻥ به عهﺪه ﺩارﺩ [ .]10مﻌلم ﻛالس چنﺪپﺎيه
ﺩر يك ﺟلسه ،ﺩو تﺎ ﺷشپﺎيه را آموزش ميﺩهﺪ و همزمﺎﻥ
به ﻛﺎرهﺎی اﺩاری ،آموزﺷي و پرورﺷي آﻥهﺎ رسیﺪگي
ميﻛنﺪ [.]13
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بخش عمﺪهای از تجربیﺎت
آموزﺷي تﻌﺪاﺩ بيﺷمﺎری از ﺩاﻧشآموزاﻥ منﺎطق ﺩورافتﺎﺩه
و روستﺎيي ﺩر سراسر ﺟهﺎﻥ است و اﻧتظﺎر ميروﺩ تﺪاوم
ﺩاﺷته بﺎﺷﺪ [ .]14بﺎاينحﺎل ،ﺩاليل مﻌرفي ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه مﻌموالً به خﺎطر ايﺪئولوژی ﻧوﺩوستﺎﻧه به حﺪاﻛثر
رسﺎﻧﺪﻥ يﺎﺩگیری فرﺩی ﺩاﻧشآموزاﻥ ﻧیست .ﺩر عوض،
اﺟرای ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بیشتر به ﺩاليل غیر آموزﺷي و
عمومﺎً مﺎلي است .ازﻧظر لیتل ]6[ 1افزايش ﺩسترسي به
فرصتهﺎی آموزﺷـي ﺩر منﺎطق محروم ،افزايش ﺩسترسي
بـرای يـﺎﺩگیری ﺩر مﺪارسي بﺎ تﻌﺪاﺩ مﻌلمﺎﻥ ﻧﺎﻛﺎفي،
ﻧهﺎيت استفﺎﺩه از مﻌلم و فضﺎی ﻛالسي و استفﺎﺩه
اثربخشتر از منـﺎبع موﺟـوﺩ ازﺟمله ﺩاليل اصـلي وﺟـوﺩ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيـه ﺩر بﻌـضي از ﻛـشورهﺎ بیﺎﻥﺷﺪهاﻧﺪ؛
ﻧیلـور وﺟـوﺩ مالحظﺎت فلسفي و مالحظﺎت اﺩاری را ﺩر
ﺷکلگیری و ايجﺎﺩ اين ﻛالسهﺎ مؤثر ميﺩاﻧﺪ .مالحظـﺎت
فلـسفي ازﻧظر او ﻧﺎﻇر بـه بهبـوﺩ رﺷـﺪ ﺷـنﺎختي و
اﺟتمـﺎعي ﺩر گروههﺎی ﻧﺎمتجﺎﻧس ﺩر اين ﻛالسهﺎ و
ﻛﺎهش رفتﺎرهﺎی ﺿﺪاﺟتمﺎعي ﺩاﻧش آموزاﻥ است.
ﺩرصورتيﻛه مالحظﺎت اﺩاری بهاﻧﺪازه و ﺷـکل ﻛـالسهـﺎ،
ﻛمبـوﺩ ﺟمﻌیـت ﺩاﻧش آموزاﻥ بـرای تـشکیل ﻛـالس
تـكپﺎيـه ،ﺩاليـل اقتصﺎﺩی ،ﺿرورت خـﺪمت بـه
اﻧسﺎﻥهﺎی محـروم و اصالحﺎت آموزﺷي اﺷﺎره ﺩارﺩ [،]10
همچنین مکوسﺎﻧﺎ و ﻛﺎپیسﺎ [ ،]4ﻧیز عوامـل ﺟﻐرافیﺎيي،
عوامل سیﺎسـي ،عوامـل فرهنگـي ،عوامـل اقتصﺎﺩی -
Little
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اﺟتمﺎعي را از ﺩاليل تشـکیل ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺩر
منﺎطق روسـتﺎيي ﺩاﻧسـته و ايـن عوامـل را بﺎعﺚ ﺩور
مﺎﻧﺪﻥ ﻛوﺩﻛﺎﻥ اين منﺎطق از ﺩرس و مﺪرسـه ميﺩاﻧنﺪ.
ﻛشـور مـﺎ ﺟـزء ﻛشـورهﺎيي اسـت ﻛـه پراﻛنﺪگي
روستﺎهﺎی آﻥ موﺟﺐ پـﺎيین آمـﺪﻥ ﺟمﻌیـت ﺩاﻧشآموزی
است [ .]15عالوه بر اين ﺩر ﺩهههﺎی اخیر به ﺩلیل
مهﺎﺟرت روستﺎئیﺎﻥ ،از تﻌﺪاﺩ ﺩاﻧشآموزاﻥ ابتﺪايي منﺎطق
روستﺎيي ﻛﺎسته ﺷﺪه و به طبع آﻥ ،ﻛالسهﺎی تكپﺎيه ﻧیز
ﻛﺎهشيﺎفته است ،اين ﻛﺎهش ﺩر ﻛالسهﺎی تكپﺎيه،
موﺟﺐ افزايش ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بخصوص ﺩر منﺎطق
روستﺎيي ﺷﺪه است [ .]16ﺩر همین خصوص ،پژوهشهﺎی
صورت گرفته ﺩر ﻛشور ،استمرار و افـزايش تﻌﺪاﺩ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه را بـه ﺩلیـل ﺷـرايط سـخت محیطي،
ﻛمبوﺩ ﺟمﻌیت ﺩاﻧشآموزاﻥ ،ﻛمبـوﺩ ﻧیـروی اﻧسﺎﻧي و
فضﺎهﺎی آموزﺷي ،مهﺎﺟرت طبیﻌي يﺎ اﺟبﺎری ،پراﻛنﺪگي
روستﺎهﺎ و ﻧﺎمنﺎسﺐ بوﺩﻥ راههﺎی ارتبـﺎطي ميﺩاﻧنﺪ [.]10
ولي ﺩر ﻛنﺎر ايـن مسﺎئل ،علـت اصـلي تشـکیل
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺩر منـﺎطق روسـتﺎيي " بـه حﺪﻧصﺎب
ﻧرسیﺪﻥ " تﻌﺪاﺩ ﺩاﻧشآموزاﻥ يكپﺎيه تحصـیلي است
[.]17
ﻛالسهﺎی ﺩرس چنﺪپﺎيه به ﺩلیل مﻌقول بوﺩﻥ مزايﺎی
مﺎلي و حفظ ﻛالسهﺎی ﺩرس ﺩر مواﺟهه بﺎ ﻛﺎهش ثبتﻧﺎم
ﺩاﻧشآموزاﻥ ،مفیﺪ هستنﺪ [ .]6به عقیﺪه الينهن]18[ 1
ﺩر ﺟهت تالش برای حفظ مﺪارس بﺎ ﻛﺎهش ﺟمﻌیت ﺩر
منﺎطق ﻛوچك و روستﺎيي ،آموزش چنﺪپﺎيه بﺎ تمرﻛز بر
آموزش متفﺎوت و پتﺎﻧسیلهﺎی ارائه فرصتهﺎی برای
تﻌﺎمل و همکﺎری بﺎ همسﺎالﻥ تواﻧﺎتر ،ﺟﺎيگزين منﺎسبي
برای ﻛالس تكپﺎيه است .ﺩر بسیﺎری از ﺟوامع سراسر
ﺟهﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﻧهتنهﺎ ،تنهﺎ ﺟﺎيگزين
ﻛالسهﺎی تكپﺎيه است بلکه ﺩر حقیقت تنهﺎ سﺎختﺎر
آموزﺷي قﺎبلﺩسترس برای همه است .تحقیقﺎتي از سراسر
ﺟهﺎﻥ وﺟوﺩ ﺩارﺩ (ﺩر هر ﺩوﺟهﺎﻥ صنﻌتي و ﺩرحﺎلتوسﻌه)
ﻛه به بررسي فرصتهﺎی آموزﺷي چنﺪپﺎيه و تكپﺎيه
پرﺩاختهاﻧﺪ .ﺩرحﺎليﻛه يقینﺎً بهطور واﺿح هیچ يﺎفته قطﻌي
ﺩر خصوص تفﺎوت بین ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و تكپﺎيه
وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ .پیکره قﺎبلتوﺟهي از يﺎفتههﺎی تحقیقﺎت ﺩر
خصوص تفﺎوت بین موفقیت ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه و تكپﺎيه است .ﺩرواقع ،برخي از تحقیقﺎت (آينﺎ،
2001؛ گوترز و اسلوين1992 ،؛ لويﺪ2002 ،؛ مك ايواﻥ،
2008؛ ﻧﺎی1995،؛ اُوﻧگ و همکﺎراﻥ2000،؛ استوﻥ،
Linehan

 )1998ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩه است ﻛه ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر ﻛالس هﺎی
چنﺪپﺎيه ﺩستﺎورﺩ بهتری ﺩارﻧﺪ .برخي ﺩيگر از تحقیقﺎت
(ﻛورﻧیش2009،؛ ﺟرارﺩ2005،؛ گوﺩلﺪ و آﻧﺪرسوﻥ1959 ،؛
پرات1986 ،؛ وينمن 1987،و 1995؛ وينسنت)1999،
ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه بین يﺎﺩگیری ﺩاﻧشآموز ﺩر ﻛالس چنﺪپﺎيه
و تكپﺎيه وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ .برخي تحقیقﺎت (مسوﻥ و برﻧز،
 )1996ﻧیز تأثیرات منفي آموزش چنﺪپﺎيه را بر موفقیت
ﺩاﻧشآموز ﻧشﺎﻥ ميﺩهﺪ [ .]18بﺎاينحﺎل ،تحقیقﺎت ﺩر
مورﺩ اين مسئله ﻛه آيﺎ آموزش چنﺪپﺎيه يك ﺟﺎيگزين
منﺎسﺐ برای آموزش تكپﺎيه است ،بيﻧتیجه و بحﺚبراﻧگیز
بﺎقيمﺎﻧﺪه است [.]7
ﺩرﻧهﺎيت بﺎيﺪ گفت ﻛه ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بهعنواﻥ
راهکﺎر ايجﺎﺩ فرصتهﺎی برابر يﺎﺩگیری ،برای ﻛلیهی
ﻛوﺩﻛﺎﻥ الزمالتﻌلیم بهويژه ﺩر منﺎطق روســتﺎيي و
عشﺎيری ،از اهمیت بســزايي برخورﺩارﻧﺪ .اگر آموزش ﺩر
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،بهصورت علمي و اصولي ارائه ﺷوﺩ،
ميتواﻥ از راهبرﺩهﺎی آمــوزش ﺩر اين ﻛالسهﺎ برای
بهبوﺩ ﻛیفیت آموزش ﺩر سﺎير مﺪارس هم استفﺎﺩه ﻛرﺩ.
برﻧﺎمهريزی ،اﺟرا و ارزﺷیﺎبي برﻧﺎمههﺎی مربوط به
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،ﺩرگرو مشﺎرﻛت همهﺟﺎﻧبه و تبﺎﺩل
اطالعﺎت و تجربیﺎت ﺩستاﻧﺪرﻛﺎراﻥ بهويژه مﺪير
آموزگﺎراﻥ ،مﻌلمﺎﻥ و صﺎحﺐﻧظراﻥ اين حوزه است [.]1
ﺩر خصوص آموزش چنﺪپﺎيه ﺩر ﺩاخل و خﺎرج از
ﻛشور تحقیقﺎت بسیﺎری اﻧجﺎمﺷﺪه است و محور بیشتر
پژوهشهﺎی ﺩاخلي بررسي مسﺎئل و مشکالت ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه بوﺩه و ﺩر پژوهشهﺎی خﺎرﺟي هم محققین
بیشتر به بررسي تأثیرات و پیﺎمﺪهﺎی آموزش چنﺪپﺎيه و
همچنین مقﺎيسه موفقیتهﺎی ﺩاﻧشآموزاﻥ چنﺪپﺎيه بﺎ
تكپﺎيه ،پرﺩاختهاﻧﺪ .پژوهش حﺎﺿر ﻧیز همراستﺎی
پژوهشهﺎی ﺩاخلي است بﺎ اين تفﺎوت ﻛه پژوهشگراﻥ ﺩر
پژوهش حﺎﺿر از ﻛليگويي پرهیزﻛرﺩه و سﻌي ﻧموﺩهاﻧﺪ
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
چنﺪپﺎيه ارائه ﻧمﺎينﺪ .ﺩر اﺩامه به برخي از پژوهشهﺎی
ﺩاخلي و خﺎرﺟي ﻛه به مطﺎلﻌه آموزش چنﺪپﺎيه
پرﺩاختهاﻧﺪ ،اﺷﺎره ميﺷوﺩ.
بهرامي [ ]19ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه ﻧیﺎزهﺎی
آموزﺷي مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه بر اسﺎس میزاﻥ اولويت به ترتیﺐ
ﺷﺎمل ﺷﺎخصهﺎی ﺩاﻧش ،مهﺎرت و ﻧگرش ميبﺎﺷﺪ .ﺩر
پژوهشي ﺩيگر بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ [ ،]20به تبیین
و تفسیر علل تشکیل ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،مشکالت
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بﺎوﺟوﺩ مشکالتي مﺎﻧنﺪ ﻛمبوﺩ وقت ،عﺪم آگﺎهي مﻌلمﺎﻥ از
روشهﺎی تﺪريس و ﺷلوغ بوﺩﻥ اين ﻛالسهﺎ ،ميتواﻥ بﺎ
ايجﺎﺩ تحول ﺩر ﺷیوه تﺪريس مﻌلمﺎﻥ اين ﻛالسهﺎ
ميتواﻥ به بهبوﺩ عملکرﺩ آموزﺷي و تحصیلي ﺩاﻧشآموزاﻥ
ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﻛمك ﻛرﺩ.
آﺩامز ]25[ 1ﺩر تحقیقﺎت آموزﺷي ﻛه ﺩر منﺎطق
روستﺎيي ﻛشور ﻛﺎﻧﺎﺩا اﻧجﺎم ﺩاﺩه است به اين ﻧتﺎيج
ﺩستيﺎفت ﻛه مﺪارس چنﺪپﺎيه ازﻧظر فضﺎی آموزﺷي
بسیﺎر ﻛوچكتر از مﺪارس تكپﺎيه بوﺩه و همچنین تﻌﺪاﺩ
ﺩاﻧشآموزاﻥ اين مﺪارس ﻧیز ﻧسبت به مﺪارس تكپﺎيه
ﻛمتر است .او ﺩريﺎفت ﻛه اين ﻧحوه از آموزش ﺩر
ﻛشورهﺎی توسﻌهيﺎفته و ﺩرحﺎلتوسﻌه ،ﻛﺎربرﺩی منﺎسﺐ
ﺩارﻧﺪ بﺎ اين تفﺎوت ﻛه امکﺎﻧﺎت هر ﻛشور بﺎ ﻛشور ﺩيگر ﺩر
ﻧحوه اﺟرا و آموزش ،تأثیر بسزايي ﺩارﺩ .بهعنواﻥمثﺎل ﺩر
ﻛشور ﻛﺎﻧﺎﺩا مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه آموزشهﺎی زيﺎﺩ و ويژهای
ﺟهت تﺪريس طي ميﻛننﺪ (بخصوص آموزش از راه ﺩور).
ﺩوره تﺪريس اين مﻌلمﺎﻥ بسیﺎر ﻛوتﺎه است و اين ﺷﺎيﺪ به
ﺟهت پراﻛنﺪگي سطوح ﺩرسي چنﺪپﺎيه بﺎﺷﺪ و به همین
ﺟهت تﻌﺪاﺩ مﻌلمﺎﻥ حرفهای چنﺪپﺎيه بسیﺎر ﻛم است .اين
سیستم آموزﺷي به ﺟهت اﻧﻌطﺎفپذير بوﺩﻥ ،ﺩاﻧشآموزاﻧي
ﻛه از هوش و استﻌﺪاﺩ برتری ﻧسبت به سﺎيرين برخورﺩارﻧﺪ
را قﺎﺩر ميسﺎزﺩ مراحل آموزش را سريعتر طي ﻧمﺎينﺪ .ﺩر
مطﺎلﻌه ﺩيگری ،مك ايواﻥ ]11[ 2ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه را
ﺩر آمريکﺎی التین مورﺩبررسي قرارﺩاﺩ و تأثیرات مثبت بر
موفقیت ﺩاﻧشآموزاﻥ را گزارش ﻛرﺩ .بهطور مشﺎبه ﺩر
ﻛشورهﺎی ﺩرحﺎلتوسﻌه مﺎﻧنﺪ ترﻛیه و هنﺪ تأثیرات مثبت
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بر موفقیت ﺩاﻧشآموزاﻥ تﺎئیﺪ ﺷﺪه
است [ 26و  .]27آيکمـن و هـﺎج ]28[ 3ﻧیز ﺩر پژوهش
خوﺩ ﺿـمن بررسـي چﺎلشهﺎی ﺩسترسي بـه ﻛیفیـت
بـﺎالی آموزﺷـي بـرای ﻛوﺩﻛـﺎﻥ چﺎﺩرﻧشین و عشﺎير ﺩافور
سوﺩاﻥ ﺩر مﺪارس چنﺪپﺎيه بر ﺿرورت سرمﺎيهگذاری برای
مﺪارس چنﺪپﺎيـه سـیﺎر و همچنین تـﺪارک منـﺎبع ﻛـﺎفي
بـرای پـشتیبﺎﻧي از ايـن ﻛالسهﺎ و افزايش اثربخشي آﻥهﺎ
تأﻛیﺪ ﻛرﺩهاﻧﺪ.
آﻧچه عیﺎﻥ است ،اين است ﻛه مسئله ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيـه ،امری گذرا و موقتي ﻧیست ﻛه ﺩر آينـﺪه بـه
آﻥ ،ﻧیـﺎزی ﻧبﺎﺷﺪ ،بلکه همﺎﻥطور ﻛه آمﺎر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه و تﻌﺪاﺩ ﺩاﻧش آمـوزاﻥ ﺷـﺎغل بـه تحـصیل ﺩر
ايـن ﻛالسهﺎ ﻧشﺎﻥ ميﺩهنﺪ ،ﺩر ﻛشور مﺎ ،هم تﻌﺪاﺩ

ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،عوامل مؤثر ﺩر افزايش بﺎزﺩهي
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،روشهﺎی ﻛنترل ﻧظم ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ،مشکالت مربوط به ﺩاﻧشآموزاﻥ و مﻌلمﺎﻥ
چنﺪپﺎيه ،مشکالت مربوط به خﺎﻧواﺩه ،مشکالت مربوط به
عﺪم مطﺎبقت چنﺪپﺎيگي بﺎ سﺎختﺎر ﻧظﺎم آموزش فﻌلي،
محﺎسن ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و پیشنهﺎﺩهﺎيي برای ﻛﺎهش
مشکالت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بر اسﺎس توصیﻒ تجﺎرب و
اﺩراک مﻌلمﺎﻥ و ﻛﺎرﺷنﺎسﺎﻥ از آموزش ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ﺩوره ابتﺪايي منﺎطق روستﺎيي ﻛلیبر ،پرﺩاخته
است .همچنین بهنﺎم هشتچین و سﺎعﺪی زرج آبﺎﺩ [ ]21و
قیصر [ ]22ﺩر پژوهشهﺎی خوﺩ به اين ﻧتﺎيج ﺩستيﺎفتنﺪ
ﻛه حل مشکالت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و بهبوﺩ ﻛیفیت
يﺎﺩگیری ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر اين ﻛالسهﺎ ﺩرگرو «استفﺎﺩه از
آموزگﺎراﻥ بﺎتجربه برای تﺪريس ﺩر اين ﻛالسهﺎ ،تشکیل
ﻛالسهﺎی ﺿمن خﺪمت برای مﻌلمﺎﻥ اين ﻛالسهﺎ ،به
حﺪاقل رسﺎﻧﺪﻥ تﻌﺪاﺩ پﺎيههﺎی هر ﻛالس (ﺩستﻛم ﺩوپﺎيه
ﺩر يك ﻛالس) ،فراهم ﻛرﺩﻥ تجهیزات و امکﺎﻧﺎت آموزﺷي
و ﻛمكآموزﺷي به مﺪارس ،تﻐییر ﺩر حجم ﻛتﺎبهﺎ و
سﺎعﺎت تﺪريس متنﺎسﺐ بﺎ ﺷیوه آموزﺷي ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ،استفﺎﺩه از ﻧقش ﻛمك آموزگﺎر ،استفﺎﺩه بیشتر از
روش ﺩاﻧشآموز محوری ،ﺩاﺩﻥ پﺎﺩاش و حقوق و
امتیﺎزهﺎی ويژه و ﺩر ﻛل توﺟه به رفﺎه و مسﺎئل مﻌیشتي
مﻌلمﺎﻥ و توﺟه به ﺷرايط فرهنگي و ﺟﻐرافیﺎيي خﺎص هر
منطقه» ميبﺎﺷﺪ.
ﺷﺎهیوﻧﺪی و سهرابي [ ]23ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ
ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه عوامل تأثیرگذار بر روش تﺪريس از ﺩيﺪگﺎه
مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ﺷﺎمل ﻛمبوﺩ وقت ،تﻌﺪاﺩ زيﺎﺩ
ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر هر پﺎيه ،عﺪم آگﺎهي از ﺷیوههﺎی تﺪريس
ميبﺎﺷﺪ و بر اسﺎس ﻧتﺎيج ،منﺎسﺐترين روشهﺎی تﺪريس
ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺟهت مﺪيريت بهتر اين ﻛالسهﺎ،
روش سخنراﻧي ،پرسش و پﺎسخ ،همیﺎری ،حل مسئله و
آزمﺎيش است .ﺩر پژوهشي ﺩيگر عزيزی و پنﺎهي [ ،]10به
مقﺎيسه پیشرفت تحصیلي ﺩاﻧشآموزاﻥ پﺎيه ﺩوم ابتﺪايي
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بﺎ ﺩاﻧشآموزاﻥ مﺪارس عﺎﺩی ﺩر
مهﺎرتهﺎی زبﺎﻥ فﺎرسي پرﺩاختنﺪ .ﻧتﺎيج پژوهش مؤيﺪ
تأثیر مثبت فﻌﺎلیتهﺎی آموزﺷي ﺩر پﺎيه اول ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه بر پیشرفت تحصیلي ﺩاﻧشآموزاﻥ پﺎيه ﺩوم همﺎﻥ
ﻛالسهﺎ ﺩرزمینه مهﺎرتهﺎی خواﻧﺪﻥ ،گوش ﺩاﺩﻥ و
صحبت ﻛرﺩﻥ و مهﺎرت امالست؛ اين ﺩر حﺎلي است ﻛه
يﺎفتههﺎی پژوهش ،تفﺎوت مﻌنﺎﺩاری را ﺩر میﺎﻧگین ﻧمرات
ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩو گروه ﺩر مهﺎرت اﻧشﺎی آﻧﺎﻥ ﻧشﺎﻥ ﻧﺪاﺩ.
اسﺪی [ ]24ﺩر پژوهش خوﺩ به اين ﻧتﺎيج ﺩستيﺎفت ﻛه
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ﻧظری ﺩاﺩههﺎ استفﺎﺩهﺷﺪه است .بﺪين مﻌني ﻛه مصﺎحبههﺎ
تﺎ ﺟﺎيي اﺩامه پیﺪا ﻛرﺩﻧﺪ ﻛه مصﺎحبهﻛننﺪه ازﻧظر اطالعﺎت
به اﺷبﺎع رسیﺪ و صحبتهﺎی مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ تکراری
ﺷﺪ.
ابزار گرﺩآوری اطالعﺎت :ﺩر اين پژوهش به منظور
گرﺩآوری اطالعﺎت از مصﺎحبه بﺎز (بﺪوﻥ سﺎختﺎر) بهره
گرفته ﺷﺪه است .ﺩر مرحله اﻧجﺎم مصﺎحبههﺎ ،به
ﺷرﻛتﻛننﺪگﺎﻥ ﺩر خصوص محرمﺎﻧه بوﺩﻥ اطالعﺎت
اطمینﺎﻥ ﺩاﺩه ﺷﺪ و پس از ﻛسﺐ اﺟﺎزه از
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ،مصﺎحبههﺎ اﻧجﺎمﺷﺪه بﺎ استفﺎﺩه از
ﺩستگﺎه ﺿبط صﺪا ،ﺿبط و سپس بهمنظور تجزيهوتحلیل
بر روی ﻛﺎغذ پیﺎﺩه ﺷﺪﻧﺪ.
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
مصﺎحبه ،مصﺎحبه بﻌﺪی اﻧجﺎم مي ﺷﺪ .تجزيهوتحلیل
مصﺎحبه بﺎ استفﺎﺩه از تحلیل محتوا و برمبنﺎی روش
پﺪيﺪارﺷنﺎسي تفسیری اسمیت )1995(1طي سه مرحله
اﻧجﺎم ﺷﺪ :الﻒ :تولیﺪ ﺩاﺩه هﺎ؛ ب :تجزيه و تحلیل ﺩاﺩه
هﺎ(اين مرحله ﺷﺎمل مراحل فرعي است:
 .1مواﺟهه اولیه؛ خواﻧﺪﻥ و بﺎزخواﻧي يك مورﺩ،
 .2تشخیص و برچسﺐ زﺩﻥ به مقوله هﺎ،
 .3لیست ﻛرﺩﻥ و خوﺷه بنﺪی مقوله هﺎ،
 .4ايجﺎﺩ يك ﺟﺪول خالصه سﺎزی)؛ ج :تلفیق
مورﺩهﺎ[.]31
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
ﻛرﺩﻥ محتوای مصﺎحبههﺎ بر روی ﻛﺎغذ ،هر مصﺎحبه
توسط محقق چنﺪين بﺎر بﺎ ﺩقت بﺎزخواﻧي و فﻌﺎالﻧه مورﺩ
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
مضﺎمیني ﻛه مي تواﻧست مﻌرف بخش هﺎيي از متن بﺎﺷﺪ،
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
فرعي ،محقق مضموﻥهﺎی فرعي ﻛه ﺩارای ﺷبﺎهت بوﺩﻧﺪ و
بﺎ يکﺪيگر همپوﺷﺎﻧي ﺩاﺷتنﺪ بﺎ همﺪيگر ترﻛیﺐ و بهعنواﻥ

چنین ﻛالسهﺎيي و هم ﺟمﻌیت ﺩاﻧشآموزی اين ﻛالسهﺎ
رو به ازﺩيﺎﺩﻧـﺪ [ .]10طبق آمﺎر و ارقﺎم ﺩر سﺎل 1395
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه حﺪوﺩ  16.5ﺩرصﺪ ( 52/061ﻛالس
چنﺪپﺎيه از  316/195تﻌﺪاﺩ ﻛل ﻛالسهﺎی ابتﺪايي ﻛشور)
از مﺪارس ابتـﺪايي ﻛشور را ﺩر برميگیرﻧﺪ [ .]29ﻛه بﺎ
توﺟه به روﻧـﺪ رو بـه رﺷﺪ مهﺎﺟرت روستﺎيیﺎﻥ به ﺷهرهﺎ و
به حﺪﻧصﺎب ﻧرسیﺪﻥ تﻌﺪاﺩ ﺩاﻧشآموزاﻥ برای تشکیل
ﻛالسهﺎی مـستقل ﺩر منﺎطق يﺎﺩﺷﺪه ،افزايش تﻌﺪاﺩ ايـن
ﻛـالسهـﺎ ﺩر آينـﺪه اﺟتنﺎبﻧﺎپذير خواهﺪ بوﺩ؛ بـه همـین
ﺩلیـل ،الزم اسـت متولیﺎﻥ ﻧظﺎم آموزﺷي ﻛشور ،ﺩر
راسـتﺎی ارتقـﺎی سـطح ﻛیفیت فﻌﺎلیتهﺎی آموزﺷي ﺩر
اين ﻛالسهﺎ اهتمﺎم و بﺎ تﺪابیری منﺎسﺐ از اين وﺿﻌیت
چﺎلشاﻧگیز ،بهعنواﻥ فرصتي آموزﺷي ﺩر ﺟهت افزايش
ﻛﺎرايي اين ﻛالسهﺎ بهره گیرﻧﺪ .تجﺎرب ﻛشورهﺎيي مﺎﻧنﺪ
غنﺎ و سوﺩاﻥ ،مؤيـﺪ توﺟه وافر آﻥهﺎ به اين ﻛـالسهـﺎ و
برﻧﺎمهريزی بـرای استفﺎﺩهی بهینه از اين ﻛالسهﺎست
[ .]28ﺩر همین راستﺎ پژوهش حﺎﺿر بﺎ هﺪف ﺷنﺎسﺎيي
عوامل مؤثر بر ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه از ﺩيﺪگﺎه
مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ،ﻛﺎرﺷنﺎسﺎﻥ چنﺪپﺎيه و اسﺎتیﺪ ﺩاﻧشگﺎه
فرهنگیﺎﻥ و ارائه راهکﺎرهﺎی ﺩر راستﺎيي بهبوﺩ عملکرﺩ
مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه بﺎ رويکرﺩ ﻛیفي اﻧجﺎم ﺷﺪ.
سوال های پژوهش
 عوامل موثر بر ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ ﻛالسهﺎیچنﺪپﺎيه ﻛﺪاماﻧﺪ؟
 مهمترين عوامل موثر بر ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به ترتیﺐ اولويت ﻛﺪاماﻧﺪ؟

روش پژوهش
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
ﺷرﻛتﻛننﺪگﺎﻥ به موﺿوع بستگي ﺩارﺩ ،امﺎ افراﺩ
اﻧتخﺎبﺷﺪه مﻌموالً ﻧقش و تجﺎرب مشترﻛي ﺩارﻧﺪ [.]30
ﺷرﻛتﻛننﺪگﺎﻥ پژوهش حﺎﺿر ﺷﺎمل 6 :ﻧفر مﻌلم
چنﺪپﺎيه 7 ،ﻧفر ﻛﺎرﺷنﺎس آموزش چنﺪپﺎيه و  3ﻧفر مﺪرس
ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ بﺎسﺎبقه تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه،
بﺎ روش ﻧموﻧهگیری هﺪفمنﺪ (بر اسﺎس تخصص ،سﺎبقه
خﺪمت و تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و ﺩر ﺩسترس
بوﺩﻥ) ،اﻧتخﺎب گرﺩيﺪﻧﺪ .برای تﻌیین حجم ﻧموﻧه ،از اﺷبﺎع
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اطمینﺎﻥ از قﺎبلیت اطمینﺎﻥ ﺩاﺩههﺎی پژوهش از روش
مطﺎلﻌه مکرر ،مقﺎيسه ﺩاﺩههﺎی و خالصهسﺎزی و
ﺩستهبنﺪی اطالعﺎت بﺪوﻥ اعمﺎل تﻐییرات ﺩر ﺩاﺩههﺎ،
استفﺎﺩه گرﺩيﺪ.

يك مضموﻥ اصلي ﻧﺎمگذاری ﻛرﺩ؛ به طوری ﻛه برای
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
ﺷنﺎسﺎيي مشﺎبهت هﺎ و تفﺎوت هﺎ ،مضﺎمین اصلي و فرعي
ﺩر يك ﺟﺪول ﺩسته بنﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﻛه ﺩاﺩه هﺎی اين ﺟﺪول
مبنﺎی گزارش يﺎفته هﺎی پزوهش ﺷﺪ .بهمنظور حصول

یافته ها
ﺩر ﺟﺪول  ،1ويژگيهﺎی ﺟمﻌیت ﺷنﺎختي
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ارائهﺷﺪه است.

جدول  .1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش
ﺟنسیت

مﺪرک تحصیلي

سﺎبقه تﺪريس چنﺪپﺎيه

پست سﺎزمﺎﻧي

مرﺩ

زﻥ

لیسﺎﻧس

فوق لیسﺎﻧس

مﻌلم

ﻛﺎرﺷنﺎس

مﺪرس ﺩاﻧشگﺎه

ﻛمتر از 5سﺎل

 10-5سﺎل

بیشتر از  10سﺎل

فراواﻧي

12

4

4

12

6

7

3

4

8

4

ﺩرصﺪ فراواﻧي

% 75

% 25

% 25

% 75

% 37/5

% 43/75

% 18/75

% 25

% 50

% 25

0

تشريح بتواﻥ ازﻧظر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ استفﺎﺩه ﻛرﺩ.
بﺎ توﺟه به ﺟﺪول  ،2ﺩيﺪگﺎههﺎی آموزگﺎراﻥ،
ﻛﺎرﺷنﺎسﺎﻥ آموزش چنﺪپﺎيه و مﺪرسﺎﻥ ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ
پیراموﻥ عوامل مؤثر بر ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ ﺩر
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه را ميتواﻥ ﺩر چهﺎر حیطه ﺷﺎمل ﻧهﺎﺩ
تربیت ﻧیروی اﻧسﺎﻧي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه (ﺩاﻧشگﺎه
فرهنگیﺎﻥ) ،مواﺩ آموزﺷي و محتوای ﺩرسي ،روشهﺎی
تﺪريس و ﻧظﺎم ارزﺷیﺎبي و تواﻧمنﺪسﺎزی و توسﻌهی
حرفهای آموزگﺎراﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه مورﺩ بررسي قرار
ﺩاﺩ.

عوامل موثر بر کیفیت عملکرد معلمان کالسهای
چندپایه کداماند؟
ﺩر پژوهش حﺎﺿر پس از بررسي و تحلیل و ارزيﺎبي
مصﺎحبههﺎی اﻧجﺎمﺷﺪه ،مضموﻥهﺎی مربوط به عوامل مؤثر
بر ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه استخراج
ﺷﺪ .الزم به ذﻛر است ﻛه مضموﻥهﺎی فرعي ﻛه ﺩارای
ﺷبﺎهت بوﺩﻧﺪ و بﺎ يکﺪيگر همپوﺷﺎﻧي ﺩاﺷتنﺪ بﺎ همﺪيگر
ترﻛیﺐ و بهعنواﻥ يك مضموﻥ اصلي آورﺩه ﺷﺪﻧﺪ.
همچنین ﺩر ﻛنﺎر مضموﻥهﺎ ﻛﺪهﺎی مربوط به
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ثبت گرﺩيﺪ تﺎ ﺩر صورت لزوم ﺩر مرحله

جدول  .2مضمونهای فرعی و اصلی بهدستآمده از مصاحبهی آموزگاران ،کارشناسان و مدرسان دانشگاه فرهنگیان
رﺩيﻒ

2
3

مضموﻥ فرعي
ﻧﺎﻛﺎرآمﺪی ﺩورههﺎی ﻛﺎرورزی
ﺩاﻧشجويﺎﻥ
اختصﺎص ﺩرس روشهﺎ و رويکرﺩهﺎی
تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
استفﺎﺩه از مﺪرسﺎﻥ آﺷنﺎ به ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ﺩر ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ

4

افزايش تﻌﺪاﺩ واحﺪهﺎی ﺩرسي مربوط
به ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه

5

ﻧﺎتواﻧي مﺪرسﺎﻥ و ﺩاﻧشجويﺎﻥ ﺩر
بررسي محتوای ﻛتﺐ ﺩرسي ﺩوره
ابتﺪايي

7

بﻌﺪ از فراغت تحصیل از ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺩر يك آموزﺷگﺎه چنﺪپﺎيه (سهپﺎيه) ﺩر يك روستﺎی ﺩورافتﺎﺩه
مشﻐول به خﺪمت ﺷﺪم .به ﺩلیل عﺪم آﺷنﺎيي بﺎ ﺟو ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و ﻧحو مﺪيريت اينگوﻧه ﻛالسهﺎ،
استرس ﺷﺪيﺪی به من ﺩست ﺩاﺩ و تواﻥ تﺪريس و حتي مﺪيريت اين ﻛالسهﺎ را ﻧﺪاﺷتم (مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )5
بﻌضي از اسﺎتیﺪ ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ بﺎ سﺎختﺎر محتوای ﻛتﺎبهﺎی ﺩرسي ﺩوره ابتﺪايي آﺷنﺎ ﻧیستنﺪ و محتوای
ﻛتﺐ ﺩوره ابتﺪايي بﺎ حضور اسﺎتیﺪ و ﺩاﻧشجويﺎﻥ بهﺩرستي بررسي ﻧميﺷوﺩ ﻛه اين امر بﺎعﺚ ميگرﺩﺩ
ﺩاﻧشجويﺎﻥ زمﺎﻧي ﻛه ﺩر ﻛالس واقﻌي چنﺪپﺎيه حضور پیﺪا ميﻛننﺪ مهﺎرتهﺎی الزم ﺟهت برقراری ارتبﺎط بین
ﺩروس و پﺎيههﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺩر تﺪريس ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بﺎ مشکل مواﺟه ميگرﺩﻧﺪ( .مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )11

ﺩر اين ﻛالسهﺎ به خﺎطر تﻌﺪاﺩ پﺎيههﺎ (بﻌضﺎً ﺷشپﺎيه ﺩر يك ﻛالس) تﺪريس ﻛل محتوا امکﺎﻥپذير ﻧیست و
گﺎهي اوقﺎت از تﺪريس بﻌضي از اين محتواهﺎ صرفﻧظر ميﺷوﺩ يﺎ خیلي ﻛمرﻧگ به آﻥهﺎ توﺟه ميﺷوﺩ
(مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )1
به بﻌضي از ﺩروس مثل ﺩرس هنر و ورزش ﺩر اين ﻛالسهﺎ توﺟه ﻧميﺷوﺩ حتي ﺩرس هﺪيههﺎی آسمﺎﻥ ﻧیز

مواﺩ
آموزﺷي،
فضﺎ و
محتوای
ﺩرسي
ويژهی
ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه

6

متنﺎسﺐ ﻧبوﺩﻥ محتوای ﻛتﺎبهﺎ ﺩرسي
بﺎ مﺎهیت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
ﻧبوﺩ امکﺎﻧﺎت آزمﺎيشگﺎهي بﺎ عملکرﺩ
چنﺪگﺎﻧه

اهمیت و ﻧقش ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺩر
تربیت ﻧیروهﺎی متخصص ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه

1

مضموﻥ
اصلي

ﻧموﻧههﺎيي از مصﺎحبههﺎ
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شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کالسهای چندپایه
ﻧبوﺩ ﻛیتهﺎی آموزﺷي تلفیقي و
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آگﺎه ﻧبوﺩﻥ مﻌلمﺎﻥ از رويکرﺩهﺎی
تﺪريس ﻛﺎرآمﺪ ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
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تشکیل ﺩبیرخﺎﻧه ﻛشوری ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه
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برگزاری ﺟشنوارهی ﻛشوری ﺟلوهگﺎه
اثر و اﻧﺪيشه ويژه آموزگﺎراﻥ ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه

20

پیشبیني پست راهبراﻥ آموزﺷي و
تربیتي ويژه ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه

22
23

تواﻧمنﺪسﺎزی و توسﻌهی حرفهای آموزگﺎراﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
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عﺪم توﺟه به توسﻌهی حرفهای
آموزگﺎراﻥ چنﺪپﺎيه ﺩر سطح وزارت

21

روشهﺎی تﺪريس و ﻧظﺎم ارزﺷیﺎبي ويژه
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه

11

آرش یدالمی دهچشمه و همکاران

ﻛﺎربرﺩی ﻧبوﺩﻥ ﻛﺎرگﺎههﺎ و ﺩورههﺎی
ﺿمن خﺪمت
عﺪم توﺟه ويژه به آموزگﺎراﻥ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
پیشبیني اﺿﺎفه تﺪريس ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه

بﻌضي از مﻌلمﺎﻥ از ﺷیوههﺎی مشﺎرﻛتي استفﺎﺩه ميﻛننﺪ و ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر اين روشهﺎ فﻌﺎل هستنﺪ بخصوص
زمﺎﻧي ﻛه از مﻌلم يﺎر (ﺩاﻧشآموزاﻥ پﺎيههﺎ بﺎالتر) ﺟهت تﺪريس موﺿوعﺎت خﺎص و يﺎ بررسي تکﺎلیﻒ ،از آﻥهﺎ
استفﺎﺩه ميﺷوﺩ .همچنین روشهﺎی ﻧوين تﺪريس مثل روش تنگ بلور ،اعضﺎی تیم ،ﻛﺎرايي تیم و ...بهخوبي
ميﺷوﺩ ﺩر اين ﻛالسهﺎ استفﺎﺩه ﻛرﺩ( .مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )1
ارزﺷیﺎبي توصیفي بسیﺎر وقتگیر است و مﻌلمﺎﻥ فرصت ارزﺷیﺎبي ﺩاﻧشآموزاﻥ به اين سبك را ﻧﺪارﻧﺪ و مﻌموالً
از سؤاالت ﺷفﺎهي و يﺎ آزموﻥهﺎی مﺪاﺩ ﻛﺎغذی استفﺎﺩه ميﻛننﺪ( .مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )6

اﻛثر مطﺎلﺐ ارائهﺷﺪه ﺩر اين ﻛﺎرگﺎههﺎ و ﺟلسﺎت و ﺩورههﺎ تکراری و بهصورت تئوری بوﺩه و ﻛمتر به مبﺎحﺚ
اصلي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه (مﺪيريت ﻛالس ،روشهﺎی تﺪريس و ارزﺷیﺎبي و  )...بهصورت عملي پرﺩاخته ميﺷوﺩ
(مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )4
ﺩر سﺎلهﺎی اخیر اقﺪامﺎت خوبي از سوی وزارت آموزشوپرورش ﺟهت تواﻧمنﺪسﺎزی ﻧیروی اﻧسﺎﻧي رخﺩاﺩه است
بخصوص ﺩر چنﺪ سﺎل گذﺷته اقﺪام به تربیت مﺪرسﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه استﺎﻧي ﻧموﺩهاﻧﺪ ﻛه بتواﻥ از آﻥهﺎ ﺩر
ﺩورههﺎی ﺿمن خﺪمت و ﻛﺎرگﺎههﺎی تخصصي منﺎطق استفﺎﺩه ﻛرﺩ (مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ )8
بﺎ تشکیل ﺩبیرخﺎﻧه ﻛشوری ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،برﻧﺎمههﺎی خوبي از سوی اين ﺩبیرخﺎﻧه ﺟهت تواﻧمنﺪسﺎزی
آموزگﺎراﻥ اﺟرا ميﺷوﺩ ﻛه ﻧموﻧه اين برﻧﺎمههﺎ برگزاری ﺟشنواره ﺟلوهگﺎه اثر و اﻧﺪيشه ميبﺎﺷﺪ( .مصﺎحبهﺷوﻧﺪه
ﻛﺪ )11
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0

چنﺪپﺎيه تﺪريس ﻛننﺪ ،غیرقﺎبلقبول است .بهويژه ﻛه از
ﻛمتجربهترين افراﺩ برای اﺩاره اين ﻛالسهﺎ استفﺎﺩه
ميﺷوﺩ [ايﺎﻥ برچ و اللي مﺎيك 1379 ،به ﻧقل از  .]20ﺩر
مصﺎحبههﺎی اﻧجﺎمﺷﺪه اﻛثر افراﺩ ﺩر مورﺩ اهمیت و ﻧقش
ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺩر راستﺎی تربیت آموزگﺎراﻥ ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ﻧظر مثبت و مسﺎعﺪ ﺩاﺷتنﺪ .ازﻧظر آﻧﺎﻥ ﺩاﻧشگﺎه
فرهنگیﺎﻥ بهخوبي ﻧتواﻧسته به وﻇیفه خوﺩ ﺩر اين زمینه
عمل ﻛنﺪ .بﺎ توﺟه به اينکه اﻛثر ﺩاﻧشجويﺎﻥ فﺎرغالتحصیل
ﺩر منﺎطق محروم و ﺩورافتﺎﺩه بکﺎر گرفته ميﺷوﻧﺪ و
ميتواﻥ گفت بیشتر ﻛالسهﺎ ﺩر اين منﺎطق چنﺪپﺎيه
هستنﺪ .بﺎ توﺟه به آمﺎر وزارت آموزشوپرورش ﺩر سﺎل
تحصیلي  ،94-95بیشترين ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺩر
استﺎﻥهﺎی محروم وﺟوﺩ ﺩارﺩ ﻛه ﺩاﻧشجويﺎﻥ فﺎرغالتحصیل
ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺩر اين ﻛالسهﺎ مشﻐول به تﺪريس
ميﺷوﻧﺪ .استﺎﻥهﺎی ﻛهگیلويه و بويراحمﺪ (42/50
ﺩرصﺪ) ،ﻛرمﺎﻧشﺎه ( 34/99ﺩرصﺪ) ،لرستﺎﻥ (32/92
ﺩرصﺪ) ،ﻛرﺩستﺎﻥ ( 32/06ﺩرصﺪ) و خراسﺎﻥ ﺟنوبي
( 5 )28/69استﺎﻧي هستنﺪ ﻛه بیشترين تﻌﺪاﺩ ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه را ﺩارﻧﺪ [ .]29اين مﻌلمﺎﻥ ﺩر مﺎههﺎی اول ﺩچﺎر
استرس و ﺷك ﺷﺪيﺪ ميﺷوﻧﺪ بهطوريکه اصالً تواﻥ
تﺪريس ﺩر اين ﻛالسهﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ .مﻌموالً مﻌلمﺎﻥ ﻛمسﺎبقه
و بيتجربه ﻧگراﻥ هستنﺪ ﻛه چگوﻧه خواهنﺪ تواﻧست
وﻇﺎيﻒ محوله خويش را به ﻧحو مطلوب اﻧجﺎم ﺩهنﺪ .برای
ﻧموﻧه مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ( )5اﻇهﺎر ﺩاﺷت «وقتي
فﺎرغالتحصیل ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺷﺪم ﺩر يك آموزﺷگﺎه
چنﺪپﺎيه (سهپﺎيه) ﺩر يك روستﺎی ﺩورافتﺎﺩه مشﻐول
خﺪمت ﺷﺪم استرس ﺷﺪيﺪی به من ﺩست ﺩاﺩ و تواﻥ

همﺎﻥگوﻧه ﻛه ﺩر ﺟﺪول  3مشﺎهﺪه ميﻛنیﺪ23 ،
مقوله مربوط به عوامل مؤثر بر ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه استخراج ﺷﺪ؛ ﻛه پس از ترﻛیﺐ
مضموﻥهﺎی فرعي مشﺎبه تﻌﺪاﺩ  4مضموﻥ اصلي بهعنواﻥ
حوزه مطﺎلﻌﺎتي عوامل تأثیرگذار بر ﻛیفیت عملکرﺩ
مﻌلمﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به ﺩست آمﺪ .بﺎ توﺟه به ﻧتﺎيج
ﺟﺪول فوق ،ﺩر میﺎﻥ مضموﻥهﺎی فرعي ﺷنﺎسﺎييﺷﺪه،
«متنﺎسﺐ ﻧبوﺩﻥ محتوای ﻛتﺎبهﺎ ﺩرسي بﺎ مﺎهیت
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و عﺪم تنﺎسﺐ سﺎعﺎت تﺪريس بﺎ
محتوا»« ،ارائه تﻐییرات ﺩرروش ﻛﺎرورزی ﺩاﻧشجويﺎﻥ»،
«افزايش تﻌﺪاﺩ واحﺪهﺎی ﺩرسي مربوط به ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه»« ،آگﺎه ﻧبوﺩﻥ مﻌلمﺎﻥ از رويکرﺩهﺎی تﺪريس
ﻛﺎرآمﺪ ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه»« ،ﻛﺎربرﺩی ﻧبوﺩﻥ
ﻛﺎرگﺎههﺎ و ﺩورههﺎی ﺿمن خﺪمت» و «عﺪم توﺟه به
توسﻌهی حرفهای آموزگﺎراﻥ چنﺪپﺎيه ﺩر سطح وزارت» و
ﺩر میﺎﻥ مضموﻥهﺎی اصلي ،مضموﻥ «اهمیت و ﻧقش
ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ» و «تواﻧمنﺪسﺎزی و توسﻌهی حرفهای
آموزگﺎراﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه» ،بیشتر مورﺩ تأﻛیﺪ
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ قرار گرفت و بهعنواﻥ مهمترين
مضموﻥهﺎ ازﻧظر آﻥهﺎ ﺷنﺎخته ﺷﺪ .ﺩر اﺩامه  4مضموﻥ
اصلي ﺷنﺎسﺎييﺷﺪه ،مورﺩبررسي قرارگرفته است.
 -1اهمیت و ﻧقش ﻧهﺎﺩ تربیت ﻧیروی متخصص
(ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ)
مﻌلم حرفهای ﺩر تﺪريس چنﺪپﺎيه ،يك ﺷخص ﻛلیﺪی
و مرﺟع محسوب ميﺷوﺩ و اين ﺩيﺪگﺎه ﻛه مﻌلمﺎﻥ
آموزشﺩيﺪه برای تﺪريس تكپﺎيه ،بﺪوﻥ گذراﻧﺪﻥ
ﺩورههﺎی آموزﺷي ويژه چنﺪپﺎيه ،ميتواﻧنﺪ ﺩر ﻛالسهﺎی
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ﺩرﻧهﺎيت از مﺪرسین بﺎتجربه و آﺷنﺎ به ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
بیشتر بهرهمنﺪ گرﺩﻧﺪ ،بطوريکه خروﺟي آﻥ ﺩاﻧشگﺎه ﻛه
وروﺩی آموزش ابتﺪايي و ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷﺪ
بتواﻧنﺪ بهخوبي مسئولیت مهمي ﻛه بر ﺩوش آﻥهﺎ ﻧهﺎﺩه
ﺷﺪه است به سراﻧجﺎم برسﺎﻧنﺪ .يﺎفتههﺎی مربوط به مؤلفه
اهمیت و ﻧقش ﻧهﺎﺩ تربیت ﻧیروی متخصص (ﺩاﻧشگﺎه
فرهنگیﺎﻥ) بﺎ برخي از يﺎفتههﺎی بهﺩستآمﺪه ﺩر تحقیق
عبﺪی [ ]32همسو ميبﺎﺷﺪ .عبﺪی [ ]32ﺩر پژوهش خوﺩ
ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه برای مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ،آموزش ﺟﺪاگﺎﻧهای
وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ .همچنین ،هیچگوﻧه تفﺎوتي بین مﻌلمﺎﻥ
چنﺪپﺎيه و تكپﺎيه وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ.
 -2مواﺩ آموزﺷي و محتوای ﺩرسي
بری ( )2001پیشنهﺎﺩ ميﻛنﺪ ﻛه توﺟه به عواملي
مﺎﻧنﺪ گسترش مواﺩ آموزﺷي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،اصالح
ﺩوره تحصیالت و تولیﺪ مواﺩ آموزﺷي ويژه اين ﻛالسهﺎ
ميتواﻧنﺪ ﺩر ﻛﺎرايي اين ﻛالسهﺎ مفیﺪ بﺎﺷنﺪ [ .]10ازﻧظر
بیش از  70ﺩرصﺪ مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ محتوا و ﻛتﺎبهﺎی
ﺩرسي ﺩاﻧشآموزاﻥ تكپﺎيه خیلي منﺎسﺐ ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ﻧیست بﺎ توﺟه به اينکه اين محتوا بهصورت
متمرﻛز تولیﺪ ميﺷوﺩ ،ﺷرايط اﺟتمﺎعي ،فرهنگي و حتي
ﺷرايط حﺎﻛم بر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺩر تولیﺪ اين محتوا
لحﺎظ ﻧشﺪه است .بﺎ توﺟه به تﻐییرات ﻛتﺐ ﺩرسي،
سنگیني برخي از اين محتواهﺎ برای ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
احسﺎس ميﺷوﺩ .بهطور مثﺎل مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ( )1اﻇهﺎر
ﺩاﺷت ﻛه «ﺩر اين ﻛالسهﺎ به خﺎطر تﻌﺪاﺩ پﺎيههﺎ (بﻌضﺎً
ﺷشپﺎيه ﺩر يك ﻛالس) تﺪريس ﻛل محتوا امکﺎﻥپذير
ﻧیست و گﺎهي اوقﺎت از تﺪريس برخي از اين محتواهﺎ
صرفﻧظر ميﺷوﺩ يﺎ خیلي ﻛمرﻧگ به آﻥهﺎ توﺟه
ميﺷوﺩ» .بهطور مشﺎبه مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ( )2اﺷﺎره ﻛرﺩه
است ﻛه «به برخي از ﺩروس مثل ﺩرس هنر و ورزش ﺩر
اين ﻛالسهﺎ توﺟه ﻧميﺷوﺩ حتي ﺩرس هﺪيههﺎی آسمﺎﻥ
ﻧیز ﺩچﺎر بيمهری ميگرﺩﺩ»؛ امﺎ مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ()7
اﻇهﺎر ﺩاﺷت ﻛه «از سوی وزارت آموزشوپرورش اقﺪامﺎت
خوبي ﺩر اين زمینه صورت گرفته است به خﺎطر اينکه
گﺎهي اوقﺎت آموزگﺎر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بﺎ ﻛمبوﺩ زمﺎﻥ
مواﺟه ميﺷوﺩ بﺎ توﺟه به ﺩستورالﻌمل ارسﺎلي از سوی آﻥ
وزارت خﺎﻧه بر حسﺐ تﻌﺪاﺩ ﺩاﻧشآموز و تﻌﺪاﺩ پﺎيههﺎی
موﺟوﺩ ﺩر يك ﻛالس از يك تﺎ هشت سﺎعت اﺿﺎفه تﺪريس
ﺩر هفته برای اين ﻛالسهﺎ پیشبینيﺷﺪه ﻛه تﺎ حﺪوﺩی
مشکل حل ميﺷوﺩ».
ﺩرمجموع اﻛثر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ (14ﻧفر) بیﺎﻥ ﻛرﺩﻧﺪ
ﻛه حجم مطﺎلﺐ و محتوای ﻛتﺎبهﺎی ﺩرسي همسو

تﺪريس و حتي مﺪيريت اين ﻛالسهﺎ را ﻧﺪاﺷتم».
هﺎرگريوز مﻌتقﺪ است ﻛه مﻌلمﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه برای
رويﺎرويي بﺎ چﺎلشهﺎی موﺟوﺩ ﺩر اﺩاره اين ﻛالسهﺎ به
ﻛﺎرورزی و آﺷنﺎيي بﺎ مثﺎلهﺎ و ﻧموﻧههﺎيي موفق از
ﻛالسهﺎ مزبور ﻧیﺎزمنﺪ هستنﺪ [ .]10اﻛثر
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ( 13ﻧفر) به ﻧﺎﻛﺎرآمﺪی ﺩورههﺎی
ﻛﺎرورزی اﺷﺎره ﻛرﺩﻧﺪ .به اعتقﺎﺩ آﻧﺎﻥ ﺩورههﺎی عملي
ﻛﺎرورزی فرصت منﺎسﺐ برای ﻛسﺐ مهﺎرتهﺎی مﻌلمي
بخصوص تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه است امﺎ به خﺎطر
ﺷرايط و محل استقرار ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ،ﺩاﻧشجويﺎﻥ تنهﺎ
ﺩر ﻛالسهﺎی تكپﺎيه حضور پیﺪا ميﻛننﺪ و ﺩوره
ﻛﺎرورزی خوﺩ را سپری ميﻧمﺎينﺪ و هیچگوﻧه آموزﺷي
ﺩرزمینه ﻧحوهی تﺪريس و مﺪيريت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به
آﻥهﺎ ﺩاﺩه ﻧميﺷوﺩ و مهﺎرتهﺎی الزم را به ﺩست
ﻧميآورﻧﺪ.
ﺩوازﺩه ﻧفر از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ﺿمن اعالم رﺿﺎيت از
اينکه يك واحﺪ ﺩرسي بهعنواﻥ ﻛالس چنﺪپﺎيه ﺩر ﺩروس
ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ پیشبینيﺷﺪه است ،امﺎ آﻥ را ﻛﺎفي
ﻧميﺩاﻧنﺪ و مﻌتقﺪﻧﺪ ﻧميتواﻧﺪ مهﺎرتهﺎی الزم را ﺩر
ﺩاﻧشجويﺎﻥ به وﺟوﺩ آورﺩ .حتي آﻥهﺎ اذعﺎﻥ ﺩاﺷتنﺪ ﻛه
متأسفﺎﻧه گﺎهي مﺪرسﺎﻥ اين واحﺪ ﺩرسي خوﺩ هیچگوﻧه
اطالع و آگﺎهي از اين ﻧوع ﻛالسهﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧميتواﻧنﺪ
بهﺩرستي اين واحﺪ ﺩرسي را تﺪريس ﻧمﺎينﺪ .همچنین
روش تﺪريس و مهﺎرتهﺎی تﺪريس ﻛه به آﻥهﺎ آموزش
ﺩاﺩه ميﺷوﺩ ويژه ﻛالسهﺎی تكپﺎيه هست و ﺩاﻧشجويﺎﻥ
هیچگوﻧه آموزﺷي ﺩر مورﺩ مهﺎرتهﺎی تﺪريس و روش
تﺪريس منﺎسﺐ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺩر ﺩوراﻥ ﺩاﻧشجويي
ﻧميبینﺪ ﻛه ﻧهﺎيتﺎً آﻥهﺎ هنگﺎم تﺪريس ﺩچﺎر مشکل
ميﺷوﻧﺪ .به عقیﺪه مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ( ،)11برخي از
اسﺎتیﺪ ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ بﺎ سﺎختﺎر محتوای ﻛتﺎبهﺎی
ﺩرسي ﺩوره ابتﺪايي آﺷنﺎ ﻧیستنﺪ و محتوای ﻛتﺐ ﺩوره
ابتﺪايي بﺎ حضور اسﺎتیﺪ و ﺩاﻧشجويﺎﻥ بهﺩرستي بررسي
ﻧميﺷوﺩ ﻛه اين امر بﺎعﺚ ميگرﺩﺩ ﺩاﻧشجويﺎﻥ زمﺎﻧي ﻛه
ﺩر ﻛالس واقﻌي چنﺪپﺎيه حضور پیﺪا ميﻛننﺪ مهﺎرتهﺎی
الزم ﺟهت برقراری ارتبﺎط بین ﺩروس و پﺎيههﺎ را ﻧﺪاﺷته و
ﺩر تﺪريس ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بﺎ مشکل مواﺟه ﺷوﻧﺪ.
ﺩرمجموع به ﻧظر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ،سیﺎستگذاراﻥ
آموزشوپرورش و ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ بﺎيﺪ ﺩر سرفصلهﺎی
مواﺩ ﺩرسي ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ تجﺪيﺪﻧظر ﻧمﺎينﺪ .تﻌﺪاﺩ
واحﺪ ﺩرسي مربوط به ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه افزايش پیﺪا
ﻛنﺪ ،فﻌﺎلیتهﺎی عملي آﻥهﺎ (مهﺎرتهﺎی تﺪريس و
ﻛﺎرورزی) به سمت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه حرﻛت ﻛنﺪ و
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سرمﺎيهگذاری برای مﺪارس چنﺪپﺎيه سیﺎر و همچنین
تﺪارک منﺎبع ﻛﺎفي برای پشتیبﺎﻧي از اين ﻛالسهﺎ و
افزايش اثربخش آﻥهﺎ تأﻛیﺪ ميﻛننﺪ .الیﺎسوﻧﺪ و
ﺟمشیﺪی [ ]33ﺩر پژوهش خوﺩ بر تجهیز مﺪارس به
وسﺎيل ﻛمكآموزﺷي بهعنواﻥ يکي راههﺎی ارتقﺎی سطح
ﻛیفیت فﻌﺎلیتهﺎی آموزﺷي ﺩر اين ﻛالسهﺎ تأﻛیﺪ
ﻛرﺩهاﻧﺪ.
 -3روشهﺎی تﺪريس و ﻧظﺎم ارزﺷیﺎبي ويژه ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه
يکي از مهمترين مؤلفههﺎی ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﻛه
بﺎيﺪ به آﻥ توﺟه ﺷوﺩ روشهﺎی تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷﺪ .محمﺪی ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه
از ﺷیوههﺎی غﺎلﺐ ﺩر تﺪريس ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،ﺷیوه
آموزش محوری است [ .]20به عقیﺪه عبﺪی [ ]32بﺎ توﺟه
به زمﺎﻥ آموزﺷي اختصﺎصيﺎفته ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه،
هنگﺎم تﺪريس مﻌلم به پﺎيههﺎی محور ،ﺩاﻧشآموزاﻥ
پﺎيههﺎی غیر محور ،بهطور عملي ﺩرگیر مسﺎئل آموزﺷي
ﻧميﺷوﻧﺪ و به تکﺎلیﻒ حﺎﺷیهای مﺎﻧنﺪ اﻧجﺎم تکﺎلیﻒ
ﺩرسي و ﻧقﺎﺷي ﻛشیﺪﻥ ميپرﺩازﻧﺪ ﻛه ارزش يﺎﺩگیری
چنﺪاﻧي ﻧﺪارﻧﺪ .ﺩر همین راستﺎ اﻛثر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ (11
ﻧفر) ﻧقش روش تﺪريس مﻌلم را ﺩر بهبوﺩ فراينﺪ يﺎﺩﺩهي
–يﺎﺩگیری مهم ﺩاﻧستهاﻧﺪ ،از ﺩيﺪ اﻛثر آﻥهﺎ ﺩر ﺩوراﻧي ﻛه
ﺩاﻧشجوی ﺩاﻧشگﺎه تربیتمﻌلم (فرهنگیﺎﻥ) بوﺩﻧﺪ ،روش
تﺪريس خﺎص ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به آﻥهﺎ آموزش ﺩاﺩه
ﻧشﺪه و آﻧچه آﻥهﺎ از روش تﺪريس آموختهاﻧﺪ ،مختص به
ﻛالسهﺎی تكپﺎيه بوﺩه است .به ﻧظر آﻥهﺎ بهترين روش
برای تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ.
مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ  6اﻇهﺎر ﺩاﺷت ﻛه رويکرﺩهﺎی تﺪريس
ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه متفﺎوت است ﻛه آﻥهﺎ عبﺎرتاﻧﺪ از:
رويکرﺩهﺎی محوری ،گروهي ،تلفیقي و مشﺎرﻛتي ﻛه به
ﻧظر ايشﺎﻥ رويکرﺩ تلفیقي ﻛﺎربرﺩ بیشتری ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ﺩارﺩ؛ امﺎ مﻌموالً مﻌلمﺎﻥ از رويکرﺩ محوری و
روش سخنراﻧي ﺩر اين ﻛالسهﺎ بیشتر استفﺎﺩه ميﻛننﺪ.
همچنین تﻌﺪاﺩی از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ اﻇهﺎر ﺩاﺷتنﺪ ﻛه
بسیﺎری از مشکالت مﻌلمﺎﻥ ﺩر خصوص تﺪريس ﺩر
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به خﺎطر عﺪم آگﺎهي مﻌلمﺎﻥ ﻧسبت به
روشهﺎی تﺪريس ويژه آموزش چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷﺪ .اين
يﺎفتههﺎ بﺎ يﺎفتههﺎی پژوهش ﺷﺎهیوﻧﺪی و سهرابي []23
همسو ميبﺎﺷﺪ .ﺷﺎهیوﻧﺪی و سهرابي [ ]23ﺩر پژوهش
خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه عوامل تأثیرگذار بر روش تﺪريس از
ﺩيﺪگﺎه مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ﺷﺎمل ﻛمبوﺩ وقت ،تﻌﺪاﺩ زيﺎﺩ
ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر هر پﺎيه ،عﺪم آگﺎهي از ﺷیوههﺎی تﺪريس

بﺎﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﻧیست و پیشنهﺎﺩ ﺩاﺷتنﺪ ﻛه ﺩر
تولیﺪ محتوای ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ارتبﺎط افقي و عموﺩی
بین ﺩروس و تلفیق ﺩروس بﺎ همﺪيگر افزايش پیﺪا ﻛنﺪ و
ﺩر حﺪ امکﺎﻥ حجم ﻛتﺎبهﺎی ﺩرسي ﻛمتر گرﺩﺩ .ﺩر اﺩامه
اهمیت امکﺎﻧﺎت و تجهیزات ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه تشريح
ﺷﺪ ﻛه بﺎ توﺟه به مﺎهیت اين ﻧوع ﻛالسهﺎ ،ميطلبﺪ ﻛه
فنﺎوریهﺎی ﻧو و امکﺎﻧﺎت الزم از قبیل رايﺎﻧه ،اﻧواع
ﻛیتهﺎی آموزﺷي ،وسﺎيل آموزﺷگﺎهي برای اين ﻛالسهﺎ
تهیه گرﺩﺩ ﻛه خیلي از اين ﻛالسهﺎ حتي امکﺎﻧﺎت اولیه
مورﺩﻧیﺎز را هم ﻧﺪارﻧﺪ .بهعنواﻥمثﺎل مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ()6
اﻇهﺎر ﺩاﺷت ﻛه «فضﺎ و مواﺩ و وسﺎيل آموزﺷي بﺎيﺪ از
اﻧﻌطﺎفپذيری ﻛﺎفي برخورﺩار بﺎﺷنﺪ .تﺎ مﻌلم و
ﺩاﻧشآموزاﻥ بتواﻧنﺪ بهراحتي از آﻥهﺎ استفﺎﺩه ﻛننﺪ ﻛه
متأسفﺎﻧه ﺩر تولیﺪ و تهیه وسﺎيل و ﻛیتهﺎی آموزﺷي
توﺟهي به ﻧیﺎز ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﻧميﺷوﺩ حتي از
تجهیزات اولیه مورﺩﻧیﺎز ﺩر ﻛالسهﺎی تكپﺎيه ﻧیز
برخورﺩار ﻧیستنﺪ .فضﺎی آموزﺷي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه اصالً
منﺎسﺐ ﻧیست .بﺎ توﺟه به اينکه اين ﻧوع ﻛالسهﺎ اغلﺐ ﺩر
منﺎطق محروم و صﻌﺐالﻌبور تشکیل ميﺷوﻧﺪ حتي يك
اتﺎق منﺎسﺐ بﺎ فضﺎی ﻛوچك هم برای اين ﻛالسهﺎ وﺟوﺩ
ﻧﺪارﺩ .فضﺎهﺎی اختصﺎص ﺩاﺩهﺷﺪه به اين ﻛالسهﺎ،
استﺎﻧﺪارﺩهﺎی اولیه را ﻧﺪارﻧﺪ» .عالوه بر اين به عقیﺪه
مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ( )2فضﺎی ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بﺎيﺪ
هوﺷمنﺪ بﺎﺷﺪ .عالوه بر آﻥ ﺩر اين فضﺎ بﺎيﺪ ﻛتﺎبخﺎﻧه
ﻛالسي ،آزمﺎيشگﺎه و فضﺎی اﻧجﺎم ﻛﺎرهﺎی عملي و
ﻛتﺎبخواﻧي پیشبیني گرﺩﺩ و حتي بﺎيﺪ صنﺪليهﺎ و
ﻧیمکتهﺎی اين ﻛالسهﺎ بهصورت چرخﺩار و محرک
طراحي ﺷوﻧﺪ .ﺩر ﻛل فضﺎی ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بﺎيﺪ
اﻧﻌطﺎفپذير و قﺎبلیت چنﺪ عملکرﺩی ﺩاﺷته بﺎﺷﺪ تﺎ
آموزگﺎر و ﺩاﻧشآموزاﻥ بتواﻧﺪ بهراحتي فﻌﺎلیت ﻧمﺎينﺪ.
يﺎفتههﺎی اين مضموﻥ ﺩر مقﺎيسه بﺎ برخي از يﺎفتههﺎی
بهﺩستآمﺪه ﺩر تحقیق بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ []20؛
الیﺎسوﻧﺪ و ﺟمشیﺪی [ ]33و آيکمن و هﺎج []28
همسويي ﺩارﺩ .بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ [ ]20ﺩر
پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه حجم ﻛتﺐ ﺩرسي ﻛه برای
تكپﺎيه تﻌريﻒﺷﺪه است برای ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه هم
همﺎﻥ را ﺩر ﻧظر ميگیرﻧﺪ و محتوای ﻛتﺎبهﺎی ﺩرسي ﺩر
اين ﻛالسهﺎ ،به ﺩلیل مواﺟهﺷﺪﻥ بﺎ ﻛمبوﺩ وقت آموزﺷي،
بﺎزمﺎﻥ اختصﺎصيﺎفته مطﺎبقت ﻧميﻛنﺪ .آيکمن و آل هﺎج
[ ]28ﺩر پژوهش خوﺩ ﺿمن بررسي چﺎلشهﺎی ﺩسترسي
به ﻛیفیت بﺎالی آموزﺷي برای ﻛوﺩﻛﺎﻥ چﺎﺩرﻧشین و
عشﺎير ﺩافور سوﺩاﻥ ﺩر مﺪارس چنﺪپﺎيه بر ﺿرورت
138

آرش یدالمی دهچشمه و همکاران

شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت عملکرد معلمان کالسهای چندپایه

ارزﺷیﺎبي توصیفي ميبﺎﺷﺪ بهخوبي ميتواﻥ ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه استفﺎﺩه ﻛرﺩ.
يﺎفتههﺎی اين مضموﻥ بﺎ برخي از يﺎفتههﺎی
بهﺩستآمﺪه ﺩر تحقیق بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ []20
همسو ميبﺎﺷﺪ .بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ [ ]20ﺩر
پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه،
ارزﺷیﺎبي مستمر به ﺷکلي ﻛه ﺩر ﻛالسهﺎی تكپﺎيه وﺟوﺩ
ﺩارﺩ ،امکﺎﻥپذير ﻧیست .بﺎ توﺟه به حجم ﻛتﺐ ﺩرسي و
مﺪتزمﺎﻧي ﻛه مﻌلم به امر فراينﺪ يﺎﺩﺩهي و تﺪريس ﺩر
مﺪارس چنﺪپﺎيه ميپرﺩازﺩ ،فرصت ﻛﺎفي ﺟهت بﺎزﻧشﺎﻧي و
يﺎﺩآوری مطﺎلﺐ آموختهﺷﺪه از طريق تمرين و تکرار يﺎ
ارزﺷیﺎبيهﺎی مستمر وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ.
 -4تواﻧمنﺪسﺎزی و توسﻌهی حرفهای آموزگﺎراﻥ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
به عقیﺪه ﻧظريهپرﺩازاﻥ حوزه تﻌلیم و تربیت توﺟه به
منﺎبع اﻧسﺎﻧي ﺩر آموزشوپرورش و ﺩر رأس آﻥ مﻌلم
بهعنواﻥ عﺎمل تبلور ﻧقش اﻧسﺎﻥسﺎزی ،ﻛﺎﻧوﻥ بحﺚ
آموزشوپرورش ﻛﺎرآمﺪ محسوب ميگرﺩﺩ .ﺩر
آموزشوپرورش به هیچ تحول علمي يﺎ ﻧوآوری مطلوب
ﻧميتواﻥ ﺩستيﺎفت مگر اينﻛه پیشﺎپیش ﺩر ﺷیوههﺎی
ﻛﺎری مﻌلمﺎﻥ ،بهعنواﻥ ﻛﺎرگزاراﻥ واقﻌي ،تﻐییرات منﺎسﺐ
به وﺟوﺩ آيﺪ .رمز سالمت و بﺎلنﺪگي ﻧظﺎمهﺎی تﻌلیم و
تربیت را بﺎيﺪ ﺩر سالمت ،رﺷﺪ و بﺎلنﺪگي مﻌلم ﺟستجو
ﻛرﺩ .گرچه تواﻧمنﺪسﺎزی مﻌلمﺎﻥ يکي از مؤلفههﺎی مهم
وزارت آموزشوپرورش ميبﺎﺷﺪ ،حسین و رتﺎلیك]34[ 1
ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه پیچیﺪگي فﻌﺎلیتهﺎی
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به حمﺎيت مستمر برای توسﻌه منﺎبع و
آموزش بیشتر مﻌلمﺎﻥ ،ﻧیﺎزمنﺪ است؛ آﻧﺎﻥ همچنین ﻧتیجه
گرفتهاﻧﺪ ﻛه برگزاری اثربخش ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه مستلزم
تﻌهﺪی همهﺟﺎﻧبه است و زمﺎﻧي امکﺎﻥپذير است ﻛه
برﻧﺎمهای منﺎسﺐ از طريق مشﺎرﻛت تمﺎمي افراﺩ ذیﻧفع
طراحي و اﺟرا ﺷوﺩ؛ امﺎ بیش از ﻧیمي از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ
اعتقﺎﺩﺩارﻧﺪ ﻛه ﺩر سطح ﻛالﻥ اقﺪام اسﺎسي برای توسﻌه
حرفهای و تواﻧمنﺪ سﺎز مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه رخ ﻧﺪاﺩه است .به
ﻧظر آﻥهﺎ بیشترين برﻧﺎمه تواﻧمنﺪسﺎزی ﻛه ﺩر سطح
اﺩارات منﺎطق و ﺷهرستﺎﻥهﺎ برگزار ميگرﺩﺩ ﺩر قﺎلﺐ
ﻛﺎرگﺎههﺎی آموزﺷي و ﺩورههﺎی ﺿمن خﺪمت ميبﺎﺷﺪ ﻛه
ميتواﻥ گفت خروﺟي منﺎسﺐ ﻧﺪارﻧﺪ .بهعنواﻥمثﺎل
مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ ( )4اﻇهﺎر ﺩاﺷت ﻛه «اﻛثر مطﺎلﺐ
ارائهﺷﺪه ﺩر اين ﻛﺎرگﺎههﺎ و ﺟلسﺎت و ﺩورههﺎ تکراری،

ميبﺎﺷﺪ؛ امﺎ مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ﻛﺪهﺎی ( 1و  )2ﻧظر مخﺎلﻒ
بﺎ بقیه ﺩاﺷتنﺪ و ايشﺎﻥ مﻌتقﺪ بوﺩ ﻛه مﻌلمﺎﻥ از ﺷیوههﺎی
مشﺎرﻛتي استفﺎﺩه ميﻛننﺪ و ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر اين روشهﺎ
فﻌﺎل هستنﺪ بخصوص زمﺎﻧي ﻛه از مﻌلم يﺎر (ﺩاﻧشآموزاﻥ
پﺎيههﺎ بﺎالتر) ﺟهت تﺪريس موﺿوعﺎت خﺎص و يﺎ بررسي
تکﺎلیﻒ ،از آﻥهﺎ استفﺎﺩه ميﺷوﺩ.
يﺎفتههﺎی اين مضموﻥ ﺩر مقﺎيسه بﺎ برخي از يﺎفتههﺎی
بهﺩستآمﺪه ﺩر تحقیق بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ []20؛
الیﺎسوﻧﺪ و ﺟمشیﺪی [ ]33و اسﺪی [ ]24همسو ميبﺎﺷﺪ.
بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ [ ]20ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ
ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه عمﺪهترين مشکل ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ابتﺪايي
منﺎطق روستﺎيي ﻛلیبر ،مواﺟه بﺎ ﻛمبوﺩ وقت برای تﺪريس
است .الیﺎسوﻧﺪ و ﺟمشیﺪی [ ]33ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ
ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه محﺪوﺩيت زمﺎﻥ تﺪريس و اخالل فﻌﺎلیتهﺎی
ﻛالسي ﺩيگر پﺎيههﺎ ﺩر فراينﺪ آموزﺷي ﻛالس ازﺟمله
مسﺎئل اصلي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷنﺪ و بر توﺟه
بیشتر بر ﻛیفیت آموزﺷي و توﺟه برابر مﻌلمﺎﻥ به ﺩروس
مختلﻒ بهعنواﻥ راههﺎی ارتقﺎی سطح ﻛیفیت فﻌﺎلیتهﺎی
آموزﺷي ﺩر اين ﻛالسهﺎ تأﻛیﺪ ﻛرﺩهاﻧﺪ .اسﺪی [ ]24ﺩر
پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه بﺎوﺟوﺩ مشکالتي مﺎﻧنﺪ ﻛمبوﺩ
وقت ،عﺪم آگﺎهي مﻌلمﺎﻥ از روشهﺎی تﺪريس و ﺷلوغ
بوﺩﻥ اين ﻛالسهﺎ ،ميتواﻥ بﺎ ايجﺎﺩ تحول ﺩر ﺷیوه
تﺪريس مﻌلمﺎﻥ اين ﻛالسهﺎ ميتواﻥ به بهبوﺩ عملکرﺩ
آموزﺷي و تحصیلي ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
ﻛمك ﻛرﺩ.
عالوه بر روش تﺪريس منﺎسﺐ ،ﺷیوه ارزﺷیﺎبي ﻧیز ﺩر
بهبوﺩ فراينﺪ يﺎﺩﺩهي-يﺎﺩگیری ﻧقش مهمي ﺩارﺩ .بﺎ
تﻐییرات صورت گرفته ﺩر ﻧظﺎم ارزﺷیﺎبي ﺩورهی ابتﺪايي و
تﻐییر از ارزﺷیﺎبي ﻛمي به ارزﺷیﺎبي توصیفي (ﻛیفي)،
تﻌﺪاﺩی از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ (ﻛﺪهﺎی  )7-6-3اذعﺎﻥ
ﺩاﺷتنﺪ ﻛه اين ﺷیوه بسیﺎر وقتگیر است و مﻌلمﺎﻥ
فرصت ارزﺷیﺎبي ﺩاﻧشآموزاﻥ به اين سبك را ﻧﺪارﻧﺪ و
مﻌموالً از سؤاالت ﺷفﺎهي و يﺎ آزموﻥهﺎی مﺪاﺩ -ﻛﺎغذی
استفﺎﺩه ميﻛننﺪ و ﺷیوه توصیفي ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
منﺎسﺐ ﻧیست؛ امﺎ مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ﻛﺪهﺎی ()4-2-1
ﻧظری مخﺎلﻒ سﺎير ﺩاﺷتنﺪ از ﺩيﺪ آﻥهﺎ روش ارزﺷیﺎبي
توصیفي بهخوبي بﺎ اهﺪاف ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه همسو
ميبﺎﺷﺪ بخصوص استفﺎﺩه از آزموﻥهﺎی عملکرﺩی ﺩر
ارزﺷیﺎبي يكپﺎيه فرصت را برای تﺪريس به پﺎيههﺎی ﺩيگر،
فراهم ميﻛنﺪ .ﺩر ﺿمن ميتواﻥ بﺎ اين روش يﺎﺩگیری
ﺩاﻧشآموزاﻥ را بهصورت عمقي بررسي ﻛرﺩ .همچنین از
روشهﺎی خوﺩ سنجي و همسﺎل سنجي ﻛه ﺟزء روشهﺎی
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رسیﺪﻥ به ﻧتیجه بهتر تالش ﻛنﺪ .ﺩرواقع پلههﺎ را از پﺎيین
به بﺎال ميرويم ،بﺎيﺪ ﻧیﺎزهﺎی اولیه مﻌلم تأمین ﺷوﺩ تﺎ
بتواﻧﺪ به ﻧیﺎزهﺎی بﻌﺪی فکر ﻛنﺪ .ﻧیمي از
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ اﻇهﺎر ﺩاﺷتنﺪ ﻛه بین آموزگﺎراﻥ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و تكپﺎيه هیچگوﻧه تفﺎوتي ﺩر حقوق و
مزايﺎی آﻥهﺎ وﺟوﺩ ﻧﺪارﺩ ،ﺩرصورتيﻛه مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه
مﻌموالً ﺩر روستﺎهﺎی منﺎطق محروم و صﻌﺐالﻌبور خﺪمت
ميﻛنﺪ و زحمت آﻥهﺎ چنﺪ برابر مﻌلمﺎﻥ ﻛالسهﺎی
تكپﺎيه ميبﺎﺷﺪ ،امﺎ حقوق و مزايﺎی آﻥهﺎ يکسﺎﻥ
ميبﺎﺷﺪ .حتي تﻌﺪاﺩی از آﻥهﺎ به خﺎطر صﻌﺐالﻌبور بوﺩﻥ
منطقه خﺪمتي مجبور هستنﺪ بیتوتهی ﻛﺎمل ﻧمﺎينﺪ و از
خﺎﻧواﺩههﺎی خوﺩ ﺩور بﺎﺷنﺪ .اين افراﺩ اﻧگیزه و عالقهای به
فﻌﺎلیتهﺎی ﺟﺎﻧبي ﻧﺪارﻧﺪ .الزم است ﺩر سطح ﻛالﻥ اين
مشکل بررسي و برﻧﺎمهای ﺩر اين زمینه پیشبیني گرﺩﺩ.
اين يﺎفتههﺎ بﺎ يﺎفتههﺎی پژوهش همسو الیﺎسوﻧﺪ و
ﺟمشیﺪی [ ]33ميبﺎﺷﺪ .الیﺎسوﻧﺪ و ﺟمشیﺪی [ ]33ﺩر
پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه مشکل ترﺩﺩ مﻌلمﺎﻥ ازﺟمله
مسﺎئل اصلي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷنﺪ و بر تﺪارک
وسﺎيل عمومي برای رفتوآمﺪ مﻌلمﺎﻥ توسط
آموزشوپرورش بهعنواﻥ راههﺎی ارتقﺎی سطح ﻛیفیت
فﻌﺎلیتهﺎی آموزﺷي ﺩر اين ﻛالسهﺎ تأﻛیﺪ ﻛرﺩهاﻧﺪ.
مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ  7ﺿمن تکرار مطﺎلﺐ فوق اﺷﺎره
ميﻛنﺪ ﻛه چنﺪ سﺎلي است بﺎ توﺟه به ﻧرم ﺩاﻧشآموزاﻥ و
تﻌﺪاﺩ پﺎيههﺎی ترﻛیبي ﺩر يك ﻛالس اﺿﺎفه تﺪريسي تﺎ
سقﻒ هشت سﺎعت ﺩر هفته به آموزگﺎراﻥ چنﺪپﺎيه تﻌلق
ميگیرﺩ ﻛه ﺿمن ﺟبراﻥ ﻛمبوﺩ وقت ﺩر اين ﻛالسهﺎ،
اﻧگیزهای برای آموزگﺎراﻥ چنﺪپﺎيه به وﺟوﺩ ميآورﺩ؛ امﺎ
پرﺩاخت اين حقالزحمه بهموقع ﻧیست و بﺎ تأخیر زيﺎﺩ
پرﺩاخت ميگرﺩﺩ .ﺩر ﺿمن اين مبلغ ﺩر مقﺎبل زحمت و
فﻌﺎلیت آﻥهﺎ بسیﺎر ﻧﺎچیز ميبﺎﺷﺪ.
يﺎفتههﺎی اين مضموﻥ ﺩر مقﺎيسه بﺎ برخي از يﺎفتههﺎی
بهﺩستآمﺪه ﺩر تحقیق اپیﺪ [ ]20همسو ميبﺎﺷﺪ .اپیﺪ
ﺩر پژوهش خوﺩ به اين ﻧتﺎيج ﺩستيﺎفت ﻛه آموزش
مطﺎلﺐ و مفﺎهیم يکسﺎﻥ بﺎﻛالسهﺎی عﺎﺩی ،ﺩر زمﺎﻥ ﻛم بﺎ
حجم زيﺎﺩ و ﻛمبوﺩ امکﺎﻧﺎت ،برای مﻌلمي ﻛه مﻌمو ًال
تجربه زيﺎﺩی ﻧﺪارﺩ و آموزشهﺎی خﺎصي ﺩر اين زمینه
ﻧﺪيﺪه است؛ از ﺩريﺎفت حمﺎيتهﺎيي ﻛه سﺎير مﻌلمﺎﻥ
برخورﺩارﻧﺪ ،محروم است؛ به منﺎبع و مواﺩ مرﺟع،
آموزشهﺎی ﺿمن خﺪمت و مشﺎرﻛت ﺩر ﺟمع مﻌلمﺎﻥ،
ﺩسترسي ﻧﺪارﺩ و ممکن است ،ﻧﺎچﺎر بﺎﺷﺪ هرروز مسیری
طوالﻧي بپیمﺎيﺪ و  ...ممکن است ،بسیﺎر خستهﻛننﺪه و
ﺩﺷوار بﺎﺷﺪ [.]20

بهصورت تئوری بوﺩه و ﻛمتر به مبﺎحﺚ اصلي ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه (مﺪيريت ﻛالس ،روشهﺎی تﺪريس و ارزﺷیﺎبي و
 )...بهصورت عملي پرﺩاخته ميﺷوﺩ .از سوی ﺩيگر به
خﺎطر برگزاری ﻛالسهﺎ بﺎ تﻌﺪاﺩ زيﺎﺩ ﺷرﻛتﻛننﺪه ﻛیفیت
برﻧﺎمههﺎ ﻧیز پﺎيین ميبﺎﺷﺪ» .ﺩر حﺎلي ﻛه به اعتقﺎﺩ
پروالپروک مﻌلمﺎﻥ بﺎيﺪ از طريق آموزش يﺎ ﺩوبﺎره آموزی
يﺎﺩ بگیرﻧﺪ ﻛه چگوﻧه تﺪريس خوﺩ را مؤثرتر و موفقتر
سﺎزﻧﺪ يﺎ از تجربیﺎت مﻌلمﺎﻥ بﺎتجربه ،بهرهمنﺪ ﺷوﻧﺪ [.]20
يﺎفتههﺎی اين مضموﻥ ﺩر مقﺎيسه بﺎ برخي از يﺎفتههﺎی
بهﺩستآمﺪه ﺩر تحقیق بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ []20
همسو ميبﺎﺷﺪ .بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ [ ]20ﺩر
پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه اﺩاره آموزشوپرورش
ﻛالسهﺎی آموزﺷي ارائه ميﺩهﺪ ،امﺎ ﻧه ويژهی ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ﻛه مفیﺪ واقع ﺷوﺩ .مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪهﺎی (-8
 )11-9ﺿمن تﺎئیﺪ ﻧظرات سﺎير مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ،اﻇهﺎر
ﺩاﺷتنﺪ ﻛه ﺩر سﺎلهﺎی اخیر اقﺪامﺎت خوبي از سوی
وزارت آموزشوپرورش ﺟهت تواﻧمنﺪسﺎزی ﻧیروی اﻧسﺎﻧي
رخﺩاﺩه است بخصوص ﺩر چنﺪ سﺎل گذﺷته اقﺪام به
تربیت مﺪرسﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه استﺎﻧي ﻧموﺩهاﻧﺪ ﻛه
بتواﻥ از آﻥهﺎ ﺩر ﺩورههﺎی ﺿمن خﺪمت و ﻛﺎرگﺎههﺎی
تخصصي منﺎطق استفﺎﺩه ﻛرﺩ .همچنین ﺩر سﺎل گذﺷته
بﺎ اﺿﺎفه ﺷﺪﻥ راهبراﻥ آموزﺷي و تربیتي تحول عظیمي ﺩر
بهبوﺩ فراينﺪ توسﻌه و تواﻧمنﺪسﺎزی آموزگﺎراﻥ ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه رخﺩاﺩه است .راهبراﻥ آموزﺷي و تربیتي بﺎ ارائه
يك ﻧظﺎرت حمﺎيتي و بﺎلیني ﻧقش مهمي ﺩر تواﻧمنﺪسﺎزی
آموزگﺎراﻥ چنﺪپﺎيه ﺩاﺷته و بﺎ ﺷنﺎسﺎيي ﻧیﺎزهﺎی آموزگﺎراﻥ
اقﺪام به برگزاری ﻛﺎرگﺎههﺎی آموزﺷي و ﺩورههﺎی ﺿمن
خﺪمت ﻛوتﺎهمﺪت ميﻧمﺎيﺪ .عالوه براين مصﺎحبهﺷوﻧﺪه ﻛﺪ
( )11اذعﺎﻥ ﺩاﺷت ﻛه بﺎ تشکیل ﺩبیرخﺎﻧه ﻛشوری
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،برﻧﺎمههﺎی خوبي از سوی اين
ﺩبیرخﺎﻧه ﺟهت تواﻧمنﺪسﺎزی آموزگﺎراﻥ اﺟرا ميﺷوﺩ ﻛه
ﻧموﻧه اين برﻧﺎمههﺎ برگزاری ﺟشنواره ﺟلوهگﺎه اثر و اﻧﺪيشه
ميبﺎﺷﺪ .بشیری حﺪاﺩاﻥ و همکﺎراﻥ [ ]20ﺩر پژوهش
خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه اگر آموزشوپرورش ،ﺩورهی آموزﺷي
ارائه ﻛنﺪ ﻛه مﻌلمﺎﻥ بﺎ ﺷیوه تﺪريس ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
آﺷنﺎ ﺷوﻧﺪ ،از روشهﺎی خﺎص آموزﺷي استفﺎﺩه ﻛننﺪ و
بﺪاﻧنﺪ ﻛه چگوﻧه از عهﺪه اين ﻛالسهﺎ برآينﺪ ،بﺎزﺩهي هم
زيﺎﺩ خواهﺪ ﺷﺪ.
امﺎ ﺷرﻛت ﺩر ﻛلیه فﻌﺎلیتهﺎی مربوط به برﻧﺎمه
تواﻧمنﺪسﺎزی ﻧیﺎز به اﻧگیزه و عالقه ﺩارﺩ .بشیری حﺪاﺩاﻥ و
همکﺎراﻥ [ ]20اﻇهﺎر ميﺩارﻧﺪ ﻛه مﻌلم ﻛالس چنﺪپﺎيه
بﺎيﺪ ازﻧظر مﺎلي ﺩغﺪغهای ﻧﺪاﺷته بﺎﺷﺪ تﺎ بتواﻧﺪ برای
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آموزگﺎر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺷوﻧﺪ؛ افزايش تﻌﺪاﺩ واحﺪهﺎی
ﺩرسي مربوط به ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ازﺟمله واحﺪ ﺩرسي
روشهﺎ و رويکرﺩهﺎی تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه؛
استفﺎﺩه از مﺪرسﺎﻥ آﺷنﺎ به ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه برای
آموزش مﻌلمﺎﻧي ﻛه بﻌﺪ از فﺎرغاالتحصیلي ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه به ﻛﺎر گرفته ميﺷوﻧﺪ.
ﺩر ارتبﺎط بﺎ مشکل ﻧﺪاﺷتن برﻧﺎمه تربیت ﻧیروی
متخصص ﺩر حوزه چنﺪپﺎيه از سوی ﻧهﺎﺩ تربیتمﻌلم ﺩر
ﻛشورمﺎﻥ بﺎيﺪ اين ﻧکته را يﺎﺩآور ﺷﺪه ﻛه اين مشکل فقط
ﺩر ﻛشور مﺎ مطرح ﻧیست .ﻧهﺎﺩهﺎی تربیتمﻌلم بسیﺎری از
ﻛشورهﺎ ﺩر راستﺎی تربیتمﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه برﻧﺎمه خﺎصي
ﻧﺪارﻧﺪ ،بهعنواﻥمثﺎل ﺩر ﻛشورهﺎيي ﻧظیر ترﻛیه ،آفريقﺎ
(زامبییﺎ و اوگﺎﻧﺪا) ،اتريش ،فنالﻧﺪ ،ﻛلمبیﺎ ،ﺷیلي و گواتمﺎال
ﻧیز همﺎﻧنﺪ ﻛشورهﺎ مﺎ ،آموزشهﺎی ﻧهﺎﺩ تربیتمﻌلم برای
مﻌلمﺎﻥ مﺪارس عﺎﺩی و چنﺪپﺎيه يکسﺎﻥ ميبﺎﺷﺪ و ﻧهﺎﺩ
تربیتمﻌلم مﻌلمﺎﻥ را برای وﻇیفهی چﺎلشبراﻧگیز
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه آمﺎﺩه ﻧکرﺩه است [ 37 ،27 ،36و
 .]11هرچنﺪ برخي از ﻛشورهﺎ ﺩر راستﺎی تربیتمﻌلمﺎﻥ
چنﺪپﺎيه توسط ﻧهﺎﺩ تربیتمﻌلم اقﺪامﺎتي اﻧجﺎم ﺩاﺩهاﻧﺪ ﻛه
ازﺟمله اين ﻛشورهﺎ ،ژاپن ميبﺎﺷﺪ .ﻛشور ژاپن از سﺎل
 1959تﺎ  1971ﻧهﺎﺩهﺎی تربیتمﻌلم موقت برای مﺪارس
روستﺎيي تأسیس ﻧموﺩ [.]35
اﻛثر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ﺿمنﺎً مهم ﺩاﻧستن ﻧقش
ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺩر تربیتمﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه بر اهمیت
تواﻧمنﺪسﺎزی و توسﻌه حرفهای مﻌلمﺎﻥ ﻧیز تأﻛیﺪ ﺩاﺷتنﺪ.
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ﺿمن بیﺎﻥ برخي از اقﺪامﺎت مهمي ﻛه
از سوی سﺎزمﺎﻥ آموزشوپرورش ﺩر اين راستﺎ اﻧجﺎمگرفته
ﻧظیر تشکیل ﺩبیرخﺎﻧه ﻛشوری ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه؛
برگزاری ﺟشنوارهی ﻛشوری ﺟلوهگﺎه اثر و اﻧﺪيشه ويژه
آموزگﺎراﻥ؛ پیشبیني پست راهبراﻥ آموزﺷي و تربیتي و
پیشبیني اﺿﺎفه تﺪريس برای مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ،به اين
ﻧکﺎت ﻧیز اﺷﺎره ﻧموﺩﻧﺪ ﻛه ﺩر سطح وزارت خﺎﻧه
بهطورﺟﺪی به توسﻌهی حرفهای مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه توﺟه
ﻧميﺷوﺩ و ﻛﺎرگﺎههﺎ و ﺩورههﺎی ﺿمن خﺪمتي ﻛه ارائه
ميﺷوﺩ ،عمﺪتﺎً ﻛﺎربرﺩی ﻧیستنﺪ .هشتچین و سﺎعﺪی زرج
آبﺎﺩ [ ]21و قیصر [ ]22ﺩر پژوهشهﺎی خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ
ﻛه حل مشکالت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و بهبوﺩ ﻛیفیت
يﺎﺩگیری ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر اين ﻛالسهﺎ ﺩرگرو «استفﺎﺩه از
آموزگﺎراﻥ بﺎتجربه برای تﺪريس ﺩر اين ﻛالسهﺎ ،تشکیل
ﻛالسهﺎی ﺿمن خﺪمت برای مﻌلمﺎﻥ اين ﻛالسهﺎ ،ﺩاﺩﻥ
پﺎﺩاش و حقوق و امتیﺎزهﺎی ويژه و ﺩر ﻛل توﺟه به رفﺎه و
مسﺎئل مﻌیشتي مﻌلمﺎﻥ و توﺟه به ﺷرايط فرهنگي و

بحث و نتیجهگیری
ازآﻧجﺎييﻛه ﺩوره ابتﺪايي پﺎيه و مبنﺎی مهمي برای
ﺩورههﺎی بﻌﺪی محسوب ميگرﺩﺩ و بخش عمﺪهای از
تربیت و يﺎﺩگیریهﺎی ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر اين ﺩوره تحقق
مييﺎبﺪ ،ﺿرورت ﺩارﺩ اين ﺩوره مورﺩتوﺟه قرار گیرﺩ .ﺩر
اين میﺎﻥ آموزش چنﺪپﺎيه بهعنواﻥ بخش عمﺪهای از
تجربیﺎت آموزﺷي ﺩاﻧشآموزاﻥ ابتﺪايي منﺎطق روستﺎيي و
ﺩورافتﺎﺩه ،مستلزم توﺟه ويژه ميبﺎﺷﺪ .بﺎمطﺎلﻌه تﺎريخ
تﻌلیم تربیت ميتواﻥ ﺩريﺎفت ﻛه آموزش چنﺪپﺎيه پﺪيﺪه
تﺎزهای ﻧیست و يك ﻧظﺎم آموزش فراگیر است ﻛه ﺩر
سراسر ﺟهﺎﻥ (ﺩر ﻛشورهﺎی ﺩرحﺎلتوسﻌه و توسﻌهيﺎفته)
ميتواﻧﺪ يﺎفت ﺷوﺩ .ژاپن ازﺟمله ﻛشورهﺎی بوﺩ ﻛه ﺩر
اوايل قرﻥ بیستم به آموزش همگﺎﻧي ﺩر منﺎطق ﺩورافتﺎﺩه
توﺟه ويژهای ﺩاﺷت و ﺩر سﺎل  1950بهطورﺟﺪی برای
مقﺎبله بﺎ مشکالت آموزش ابتﺪايي ﺩر اين منﺎطق تالش
ﻧموﺩ [.]35
ازﺟمله مهمترين مسﺎئلي ﻛه ﺩر آموزش چنﺪپﺎيه
مطرح ميبﺎﺷﺪ و بﺎيﺪ بهصورت ﺟﺪی مﺪﻧظر قرار بگیرﺩ،
مسئله يﺎﺩگیری و موفقیت تحصیلي ﺩاﻧشآموزاﻥ
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷﺪ و ازﺟمله عوامل و افراﺩ مؤثر
بر موفقیت ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر زمینه يﺎﺩگیری ،مﻌلمﺎﻥ
هستنﺪ؛ بنﺎبراين ﻧحوه عملکرﺩ آﻥهﺎ ﺩر تحقق اهﺪاف
آموزش ﻧقش اسﺎسي ايفﺎ ميﻧمﺎيﺪ .همﺎﻥطور ﻛه يﺎفتههﺎی
پژوهش ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛیفیت عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه تحت تأثیر چهﺎر عﺎمل ميبﺎﺷﺪ :ﻧهﺎﺩ تربیتمﻌلم؛
مواﺩ و محتوای آموزﺷي؛ روشهﺎی تﺪريس و ﺷیوههﺎی
ارزﺷیﺎبي؛ و آموزشهﺎی ﺿمن خﺪمت و توسﻌه حرفهای
مﻌلمﺎﻥ؛ بنﺎبراين اگر قرار است اقﺪامي ﺩر راستﺎی بهبوﺩ
عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ صورت بگیرﺩ بﺎيﺪ اين چهﺎر عﺎمل را ﺩر
تصمیمگیریهﺎ و اعمﺎل سیﺎستهﺎ مﺪﻧظر قرارﺩاﺩ.
علیرغم اينکه ﻧهﺎﺩ تربیتمﻌلم بهعنواﻥ يکي از عوامل
مهم و تأثیرگذار ﺩر ﻛیفیتبخشي عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ ﻧقش
بسزايي ﺩارﺩ .اﻛثر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ بر اين بﺎور بوﺩﻧﺪ ﻛه
ﻧظﺎم تربیتمﻌلم (ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ) ﺩر امر تربیت ﻧیروی
متخصص برای آموزش چنﺪپﺎيه ﻧﺎموفق بوﺩه است.
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ اﻇهﺎر ﺩاﺷتنﺪ ﻛه ﻧظﺎم تربیتمﻌلم
بهعنواﻥ ﻧهﺎﺩ مسئول ﺩرزمینه تربیت ﻧیروی متخصص بﺎيﺪ
ﺩر راهبرﺩهﺎ و سیﺎستهﺎی خوﺩ ﺩر خصوص تربیتمﻌلمﺎﻥ
چنﺪپﺎيه تجﺪيﺪﻧظر ﻧمﺎيﺪ .ازﺟمله راهکﺎرهﺎی ﻛه
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ برای بهبوﺩ عملکرﺩ ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ
ﺩر زمینه تربیتمﻌلمﺎﻥ آموزش چنﺪپﺎيه ارائه ﻧموﺩﻧﺪ:
تجﺪيﺪﻧظر ﺩر ﺩورههﺎی ﻛﺎرورزی ﺩاﻧشجويﺎﻧي ﻛه قرار است
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خﺎطر عﺪم آگﺎهي آﻧهﺎ از رويکرﺩهﺎی تﺪريس و ﺷیوههﺎی
ارزﺷیﺎبي ﻛﺎرآمﺪ ويژه ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،ميبﺎﺷﺪ .آﻥهﺎ
مﻌتقﺪ بوﺩﻧﺪ ﻛه بسیﺎری از مﻌلمﺎﻥ از روشهﺎی سنتي
برای تﺪريس و ارزﺷیﺎبي استفﺎﺩه ميﻛننﺪ .هرچنﺪ برخي
از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ اﻇهﺎر ﺩاﺷتنﺪ ﻛه مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه از
روشهﺎی مشﺎرﻛتي برای تﺪريس و ﺷیوههﺎی توصیفي
برای ارزﺷیﺎبي ﻧیز استفﺎﺩه ميﻛننﺪ .ﺩر همین راستﺎ
هشتچین و سﺎعﺪی زرج آبﺎﺩ [ ]21و قیصر [ ]22ﺩر
پژوهشهﺎی خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه ازﺟمله راههﺎی بهبوﺩ
ﻛیفیت يﺎﺩگیری ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
اختصﺎص سﺎعﺎت تﺪريس متنﺎسﺐ بﺎ ﺷیوه آموزﺷي
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،استفﺎﺩه از ﻧقش ﻛمك آموزگﺎر،
استفﺎﺩه بیشتر از روش ﺩاﻧشآموز محوری ميبﺎﺷﺪ.
همچنین به ﻧظر ايشﺎﻥ از روشهﺎی ﻧوين تﺪريس مثل
روش تنگ بلور ،اعضﺎی تیم ،ﻛﺎرايي تیم و ...بهخوبي
ميتواﻥ ﺩر اين ﻛالسهﺎ استفﺎﺩه ﻛرﺩ .همچنین
ﺷﺎهیوﻧﺪی و سهرابي [ ]23ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ
ﻛه منﺎسﺐترين روشهﺎی تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
ﺟهت مﺪيريت بهتر اين ﻛالسهﺎ ،روش سخنراﻧي ،پرسش
و پﺎسخ ،همیﺎری ،حل مسئله و آزمﺎيش ميبﺎﺷﺪ.
ازﺟمله ﻛشورهﺎی ﻛه ﺩر راستﺎی بهبوﺩ روشهﺎی
تﺪريس و ارزيﺎبي ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه اقﺪامﺎت مؤثری
اﻧجﺎم ﺩاﺩﻧﺪ ﻛشورهﺎی ﻛلمبیﺎ و ﺷیلي و گواتمﺎال بوﺩﻧﺪ ﻛه
طي اصالحﺎتي مشخص ﻛرﺩﻧﺪ ﻛه بهمنظور بهبوﺩ
روشهﺎی تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بهتر است از
روشهﺎی همکﺎری بﺎ همسﺎالﻥ؛ فﻌﺎلیتهﺎی يﺎﺩگیری ﺩر
ﺩاخل و خﺎرج از ﻛالس ﺩرس؛ استفﺎﺩه محﺪوﺩ از آموزش
گروههﺎی بزرگ برای تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
استفﺎﺩه ﺷوﺩ؛ و ﺩرزمینه ارزيﺎبي ﺩاﻧشآموزاﻥ بر ارزيﺎبي
يﺎﺩگیری ﺩاﻧشآموز خﺎص بهصورت مﺪاوم و پیشرفت
ﺩاﻧشآموزاﻥ از طريق واحﺪ متنﺎسﺐ بﺎ سرعت فرﺩی
ﺩاﻧشآموز (ترويج اﻧﻌطﺎفپذيری) تأﻛیﺪ ﺷﺪه است [.]11
ﻛشور ژاپن از تحقیقﺎت ﺩرزمینه روشهﺎی منﺎسﺐ تﺪريس
ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه حمﺎيت ﻛرﺩ .همچنین ﺩر ﻛشور
فنالﻧﺪ برای تﺪريس ﺩر ﻛالس هﺎی چنﺪپﺎيه مﻌمو ًال
تیمهﺎی ﻛوچکي تشکیل ميﺷوﺩ ﻛه منطبق بر روشهﺎی
يﺎﺩگیری ﻛوﺩک محور ميبﺎﺷﺪ؛ و از روش پروژه برای
تﺪريس ﻛل ﻛالس استفﺎﺩه ميگرﺩﺩ [.]38
عﺎمل ﺩيگری ﻛه به عقیﺪه مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ ﻧقش
مهمي ﺩر بهبوﺩ ﻛیفیت تﺪريس مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ﺩارﺩ،
مواﺩ آموزﺷي ،فضﺎ و محتوای ﺩرسي است .به عقیﺪه اﻛثر
مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ محتوای ﻛتﺎبهﺎی ﺩرسي ﻛالسهﺎی

ﺟﻐرافیﺎيي خﺎص هر منطقه» ميبﺎﺷﺪ.
اگرچه ﻧهﺎﺩهﺎی تربیتمﻌلم بسیﺎری از ﻛشورهﺎ
بهعنواﻥمثﺎل ترﻛیه ،آفريقﺎ (زامبییﺎ و اوگﺎﻧﺪا) ،اتريش،
فنالﻧﺪ ،ﻛلمبیﺎ و ﺷیلي ﺩر راستﺎی تربیتمﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه
برﻧﺎمه خﺎصي ﻧﺪارﻧﺪ ،امﺎ اين ﻛشورهﺎ ﺩر راستﺎی توسﻌه
حرفهای و آموزشهﺎی ﺿمن خﺪمت مﻌلمﺎﻧي ﻛه ﺩر
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه مشﻐول به فﻌﺎلیت هستنﺪ ،اقﺪامﺎت
مفیﺪی اﻧجﺎم ﺩاﺩهاﻧﺪ .ترﻛیه از سﺎل  1997تﺎ سﺎل 1998
برﻧﺎمهای برای آمﺎﺩهسﺎزی مﻌلمﺎﻥ ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه آغﺎز
ﻛرﺩ .محتوای اين ﺩوره ﺷﺎمل تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ،محﺎسن و مﻌﺎيﺐ ،تکنیكهﺎ و روشهﺎی تﺪريس،
اﻧﺪازهگیری و ارزﺷیﺎبي ،برﻧﺎمهريزی گروهبنﺪی و
استراتژیهﺎی مطﺎلﻌه اﻧفراﺩی بوﺩ [ .]27وزارت
آموزشوپرورش ژاپن ﻧیز ﺩر راستﺎی توسﻌه مﻌلمﺎﻥ
چنﺪپﺎيه از سﺎل  1954تﺎ  1966برای آموزش ﺩر
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،راهنمﺎيي مﻌلمﺎﻥ را طراحي ﻧموﺩ .از
سوی ﺩيگر از سﺎل  1956ﺩر ژاپن سیستم چرخشي ﻧیرو
مﻌلمﺎﻥ به تصويﺐ رسیﺪ .ﻧتیجه اين اقﺪام ،مﻌلمﺎﻥ مﺪارس
ﺩولتي ﻧميتواﻧنﺪ برای مﺪت طوالﻧي ﺩر يك مﺪرسه بﺎﺷنﺪ،
مﻌلمﺎﻥ هر  5تﺎ  10سﺎل بﺎيﺪ از يك ﺷهر يﺎ منطقه به
ﺷهر يﺎ منطقه ﺩيگر منتقل ﺷوﻧﺪ .از سﺎل 1959 -1971
يك مجله ويژه ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه منتشر (سه ﻧسخه ﺩر
يك سﺎل) و ﺩر بین منﺎطق و مﺪارس توزيع ﻛرﺩ .ﺩر اين
زمینه مقﺎالت مختلفي ﺩر زمینه تﺪريس ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ارائه گرﺩيﺪ ﻛه توزيع اين مقﺎالت بهصورت يﺎراﻧه
و رايگﺎﻥ بوﺩ .همچنین ﺩورههﺎی ﺿمن خﺪمت برای
مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه برگزار ميﺷﺪ .عالوهبراين آموزشوپرورش
استﺎﻧي ﺩر ژاپن ﻛمكهزينههﺎی به مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه
پرﺩاخت ميﻛرﺩ و به بهﺪاﺷت و ﺩرمﺎﻥ ﻛﺎرﻛنﺎﻥ مﺪارس
ابتﺪايي توﺟه ويژهای ﺩاﺷت [ .]35ازﺟمله اقﺪامﺎت
ﻛشورهﺎی آمريکﺎيي ﻧظیر ﻛلمبیﺎ ،گواتمﺎال و ﺷیلي ﺩر
ﺟهت آموزش و توسﻌه حرفهای مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ميتواﻥ
به ﻛﺎرگﺎههﺎی آموزﺷي ﺿمن خﺪمت متﻌﺪﺩ؛ ايجﺎﺩ مﺪارس
و مراﻛزی برای حمﺎيت از مﻌلمﺎﻥ روستﺎيي؛ ﺟلسﺎت
حلقههﺎی مﻌلمﺎﻥ برای توسﻌه حرفهای و راهنمﺎيي
تجﺪيﺪﻧظر ﺷﺪه مﻌلمﺎﻥ برای محیطهﺎی چنﺪپﺎيه ،اﺷﺎره
ﻧموﺩ [.]11
به عقیﺪه مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ بﻌﺪ از ﻧهﺎﺩ تربیتمﻌلم و
آموزشهﺎی ﺿمن خﺪمت ،روشهﺎی تﺪريس و ﺷیوههﺎی
ارزﺷیﺎبي تأثیر مهمي بر عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ چنﺪپﺎيه ﺩارﺩ.
اﻛثر مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ اﻇهﺎر ﺩاﺷتنﺪ ﻛه بسیﺎری از
مشکالت مﻌلمﺎﻥ ﺩر تﺪريس به ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه به
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چنﺪپﺎيه بﺎﻛالسهﺎی تكپﺎيه يکسﺎﻥ است و اين محتوا
متنﺎسﺐ بﺎ مﺎهیت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﻧميبﺎﺷﺪ .همچنین
بسیﺎری از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ بر ﻧبوﺩ امکﺎﻧﺎت آزمﺎيشگﺎهي،
ﻛیتهﺎی آموزﺷي تلفیقي و ﻛﺎربرﺩی و منﺎسﺐ ﻧبوﺩﻥ
فضﺎی آموزﺷي بﺎ ويژگيهﺎ و فﻌﺎلیتهﺎی ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه تأﻛیﺪ ﺩاﺷتنﺪ .بهنﺎم هشتچین و سﺎعﺪی زرج آبﺎﺩ
[ ]21و قیصر [ ]22ﺩر پژوهشهﺎی خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩﻧﺪ ﻛه
ازﺟمله راههﺎی حل مشکالت ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و بهبوﺩ
ﻛیفیت يﺎﺩگیری ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر اين ﻛالسهﺎ فراهم
ﻛرﺩﻥ تجهیزات و امکﺎﻧﺎت آموزﺷي و ﻛمكآموزﺷي به
مﺪارس ،تﻐییر ﺩر حجم ﻛتﺎبهﺎ ميبﺎﺷﺪ .همچنین اسﺪی
[ ]24ﻧیز ﺩر پژوهش خوﺩ ﻧشﺎﻥ ﺩاﺩ ﻛه بﺎ تقويت امکﺎﻧﺎت
فیزيکي و آموزﺷي اين مﺪارس ميتواﻥ به بهبوﺩ عملکرﺩ
آموزﺷي و تحصیلي ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
ﻛمك ﻛرﺩ.
ازﺟمله ﻛشورهﺎی ﻛه ﺩر اين زمینه اقﺪامﺎتي اﻧجﺎم
ﺩاﺩهاﻧﺪ :ژاپن ﺩر سﺎل  1967ﻛتﺎبهﺎی علوم و ريﺎﺿي ويژه
اين ﻛالسهﺎ طراحي ﻛرﺩ .همچنین از تحقیقﺎت ﺩر زمینه
مواﺩ و وسﺎيل آموزﺷي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه حمﺎيت
ﻧموﺩ[ .]35ﻛشور ترﻛیه ﻧیز ﺩر سﺎل  1939بﺎ تشکیل
اولین ﺷورای آموزشوپرورش تصمیم به گسترش مﺪارس
سهپﺎيه به پنجپﺎيه و به حﺪاقل رسﺎﻧﺪﻥ اختالف بین
روستﺎهﺎ و ﺷهرهﺎ ﻧموﺩ؛ بنﺎبراين ﻧیﺎز به يك برﻧﺎمهريزی
ﺟﺪيﺪ برای ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه بوﺩ .ﺩر اين برﻧﺎمه مسﺎئل
مربوط به ترﻛیه ،حسﺎب ،هنﺪسه ،تﺎريخ و ﺟﻐرافیﺎ،
اﺟتمﺎعي و هنر همﺎﻧنﺪ مﺪارس تكپﺎيه ﺷﺪ؛ امﺎ علوم و
مطﺎلﻌﺎت ﻛشﺎورزی بﺎ توﺟه به ﺷرايط روستﺎ طراحي
گرﺩيﺪ .اين برﻧﺎمه از سﺎل  1939-1940آغﺎز ﺷﺪ .ﺩر سﺎل
 1948ﺩوبﺎره برﻧﺎمه مﺪارس ابتﺪايي به مﺪت  20سﺎل تﺎ
سﺎل  1968طراحي ﺷﺪ .ﺩر اين برﻧﺎمه سﺎعت تﺪريسي به
موسیقي و تربیتبﺪﻧي برای مﺪارس چنﺪپﺎيه روستﺎيي
اختصﺎص ﺩاﺩه ﻧشﺪه بوﺩ .ﺩر مﺪارس روستﺎيي برﻧﺎمه 26
سﺎعت بوﺩ  6سﺎعت برای مطﺎلﻌﺎت ﻛشﺎورزی و  20سﺎعت
ﺩيگر برای سﺎير موﺿوعﺎت [سیسیوگلو 1985 ،1به ﻧقل از
 .]27تﺎ سﺎل  1970مطﺎلﻌﺎت ﻛشﺎورزی بهعنواﻥ يك
موﺿوع ﺩر برﻧﺎمه ﺩرسي چنﺪپﺎيه بوﺩ امﺎ سﺎلبهسﺎل از
اهمیت آﻥ ﻛم ﺷﺪ تﺎ اينکه ﺩر سﺎل  1993از برﻧﺎمه ﺩرسي
حذف ﺷﺪ و ﺩر سﺎل  2000بهمنظور تشکیل وحﺪت و
تمﺎمیت ﺩر تﺪريس و يﺎﺩگیری ﺩر تمﺎم مﺪارس ابتﺪايي ﺩر
سراسر ﻛشور اﺟرا ﺷﺪ .وزارت آموزشوپرورش ﺩر سﺎل
Cicioglu

 2005-2006برﻧﺎمه آموزش ﺟﺪيﺪ برای مﺪارس ابتﺪايي
طراحي ﻛرﺩ ﻛه اين برﻧﺎمه ،ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه را ﻧیز
ﺷﺎمل مي ﺷﺪ [ريﺎست ﺷورای آموزشوپرورش  2005به
ﻧقل از .]27
ﺩر آمريکﺎ ﻧیز ﻛشورهﺎی ﻛلمبیﺎ ،ﺷیلي و گواتمﺎال
ﺩرزمینه مواﺩ و محتوای آموزﺷي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
اقﺪامﺎتي اﻧجﺎم ﺩاﺩﻧﺪ .اين اقﺪامﺎت ﺷﺎمل موارﺩ زير
ميبﺎﺷﺪ :تهیه (ﻛتﺎب) راهنمﺎی مﻌلمﺎﻥ ،ﻛتﺎبهﺎی ﺩرسي
ﺩاﻧشآموزاﻥ ﻛه ﻛﺎر مستقل را هﺪايت ميﻛنﺪ؛ ﻛتﺎبخﺎﻧه
ﻛالس ﺩرس؛ مراﻛز فﻌﺎلیت يﺎﺩگیری ﺩر ﻛالس ﺩرس
[.]11
ﺩر پﺎيﺎﻥ بﺎيﺪ گفت ﻛه بﺎ مرور اقﺪامﺎت اﻧجﺎمﺷﺪه ﺩر
عرصه آموزش چنﺪپﺎيه توسط ﻛشورهﺎی مختلﻒ ،متوﺟه
خواهیم ﺷﺪ ﻛه تقريبﺎً بیش از ﻧیمقرﻥ است ﻛه آموزش
چنﺪپﺎيه ﺩر بسیﺎری از ﻛشورهﺎ بهعنواﻥ يك واقﻌیت
پذيرفتهﺷﺪه است و همواره ﻛشورهﺎی توسﻌهيﺎفته و
ﺩرحﺎلتوسﻌه ﺩر ﺟهت بهبوﺩ آموزش چنﺪپﺎيه اقﺪامﺎت و
اصالحﺎت مهمي اﻧجﺎم ﺩاﺩهاﻧﺪ .هرچنﺪ ﻛشور مﺎ تﺎ چنﺪ
ﺩهه اخیر ﻧسبت به آموزش چنﺪپﺎيه ﻛمتوﺟه بوﺩ و
آموزش چنﺪپﺎيه و ﺩاﻧشآموزاﻥ چنﺪپﺎيه ﺩر تصمیمﺎت و
سیﺎستگذاریهﺎی آموزﺷي ﺟﺎيي ﻧﺪاﺷتنﺪ ،بﺎ اينوﺟوﺩ
همﺎﻥطور ﻛه برخي از مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ اﻇهﺎر ﺩاﺷتنﺪ ﺩر
ﺩو سه ﺩهه اخیر اقﺪامﺎت ارزﺷمنﺪی ﺩر راستﺎی آموزش
چنﺪپﺎيه اﻧجﺎمﺷﺪه است ،ﻧظیر تشکیل ﺩبیرخﺎﻧه ﻛشوری
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،برگزاری ﺟشنوارههﺎی ﻛشوری ويژه
آموزگﺎراﻥ چنﺪپﺎيه ﻧظیر ﺟشنواره ﺟلوهگﺎه اثر و اﻧﺪيشه؛
پیشبیني پست راهبراﻥ آموزﺷي و تربیتي ويژه
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و پیشبیني اﺿﺎفه تﺪريس برای
ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه .اين اقﺪامﺎت هرچنﺪ محﺪوﺩ و ﺟزئي
هستنﺪ ،بﺎ اين حﺎل همین اقﺪامﺎت ﻧويﺪبخش آينﺪه
روﺷني برای آموزش چنﺪپﺎيه ﺩر ﻛشورمﺎﻥ ميبﺎﺷﺪ .گرچه
مﺎ ﺩر حﺎل برﺩاﺷتن گﺎمهﺎی ﻧخست ﺩر راستﺎی بهبوﺩ
سطح آموزش چنﺪپﺎيه هستیم ولي ﺩر صورت استفﺎﺩه از
تجﺎرب ﻛشورهﺎی پیشگﺎم ﺩر عرصه آموزش چنﺪپﺎيه
ميتواﻧیم بهسرعت به سمت آموزش چنﺪپﺎيه مطلوب گﺎم
برﺩاريم .ﺩر همین راستﺎ و بر اسﺎس مبﺎﻧي ﻧظری و تجربي
پژوهش و همچنین ﻧظرات مصﺎحبهﺷوﻧﺪگﺎﻥ بهعنواﻥ
افراﺩی ﻛه بیشترين ارتبﺎط را بﺎ آموزش چنﺪپﺎيه ﺩارﻧﺪ،
بهمنظور بهبوﺩ عملکرﺩ مﻌلمﺎﻥ بهعنواﻥ سکﺎﻥﺩار فراينﺪ
يﺎﺩﺩهي – يﺎﺩگیری ﺩر ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ،پیشنهﺎﺩ
ميﺷوﺩ ﻛه:
 -1سیﺎستگذاراﻥ و برﻧﺎمه ريزاﻥ ﻧظﺎم آموزﺷي ﻛشور
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ﺩر محتوای ﺩرسي رﺷتهی آموزش ابتﺪايي ﺩاﻧشگﺎه
فرهنگیﺎﻥ تﻐییراتي به وﺟوﺩ آورﻧﺪ و واحﺪهﺎی ﺩرسي
بیشتری بﺎ موﺿوع ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه ﺩر برﻧﺎمه ﺩرسي
اين رﺷته پیشبیني ﻧمﺎينﺪ .بﺎ توﺟه به آمﺎر وزارت
آموزشوپرورش ﻧزﺩيك به  16.5ﺩرصﺪ ﻛالسهﺎی ﺩوره
ابتﺪايي ﺩر ﻛل ﻛشور چنﺪپﺎيه ميبﺎﺷﺪ ﻛه اين آمﺎر ﺩر
استﺎﻥهﺎی ﻛم برخورﺩار و ﻧیمه برخورﺩار بیشتر است .اﻛثر
فﺎرغالتحصیالﻥ ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ ﺩر اين ﻛالسهﺎ مشﻐول
به خﺪمت ميﺷوﻧﺪ ﻛه الزم است آموزشهﺎی الزم برای
آﻥهﺎ ﺩر ﺩوراﻥ ﺩاﻧشجويي پیشبیني گرﺩﺩ تﺎ بتواﻧنﺪ
بﺎتجربه بﺎاليي ﺩر اين ﻛالسهﺎ خﺪمت ﻧمﺎينﺪ.
 -2مسئولین محترم ﺩاﻧشگﺎه فرهنگیﺎﻥ تمهیﺪات الزم
را ﺟهت برگزاری ﺩورههﺎی ﻛﺎرورزی ﺩر ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه فراهم ﻧمﺎينﺪ تﺎ ﺩاﻧشجويﺎﻥ ﺩر ﺩوره ﻛﺎرورزی
خوﺩ تجربهی الزم را ﺩر راستﺎی مﺪيريت ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه ،رويکرﺩهﺎ و روشهﺎی تﺪريس ،طراحي برﻧﺎمه
هفتگي ،طراحي آموزﺷي ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه و  ...را به
ﺩست آورﻧﺪ و بﺎاﻧگیزه بیشتری ﺩر اين ﻛالسهﺎ تﺪريس
ﻛننﺪ.
 -3ﻛیتهﺎی آموزﺷي ويژه ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
بﺎقﺎبلیت ترﻛیبي برای استفﺎﺩه ﺩر پﺎيههﺎی مختلﻒ طراحي
و ﺩر اختیﺎر اين ﻛالسهﺎی قرار گیرﺩ .بﺎ توﺟه به ﻛوچك
بوﺩﻥ فضﺎی مﺪارس چنﺪپﺎيه و بﻌضﺎً وﺟوﺩ مﺪارس تك
اتﺎقي ﻧیﺎز است تﻐییرات الزم ﺩر طراحي اين ﻛیتهﺎ به
وﺟوﺩ آيﺪ.
 -4سﺎختمﺎﻥ و فضﺎی مورﺩاستفﺎﺩه ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه منﺎسﺐ بﺎ سﺎختﺎر و چﺎرچوب ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه
ﻧیست ،پیشنهﺎﺩ ميگرﺩﺩ سﺎزمﺎﻥ ﻧوسﺎزی و تجهیز
مﺪارس ،ﻧسبت به تﻐییر ﻧقشه و طراحي ﻛالسهﺎ چنﺪپﺎيه
اقﺪام و فضﺎيي منﻌطﻒ ﺟهت استفﺎﺩهی ﻛالسهﺎی
چنﺪپﺎيه طراحي گرﺩﺩ.
 -5گرچه ﺩر برخي از ﻛالسهﺎی چنﺪپﺎيه تراﻛم
ﺩاﻧشآموزاﻥ پﺎيین ميبﺎﺷﺪ ،امﺎ تﻌﺪاﺩ ﻛالسهﺎی چهﺎر،
پنج و ﺷشپﺎيه ﺩر خیلي از مﺪارس به خﺎطر ﻛمبوﺩ ﻧیروی
اﻧسﺎﻧي زيﺎﺩ ميبﺎﺷﺪ .تﺪريس ﺩر اين ﻛالسهﺎ مشکالت
زيﺎﺩی برای آموزگﺎراﻥ و ﺩاﻧشآموزاﻥ به وﺟوﺩ ميآورﺩ و
اين امر تأثیر مستقیم بر ﻛیفیت آموزش و يﺎﺩگیری
ﺩاﻧشآموزاﻥ ﺩارﺩ .پیشنهﺎﺩ ميگرﺩﺩ مسئولین بهصورتي
برﻧﺎمهريزی ﻧمﺎينﺪ ﻛه حﺪاﻛثر سهپﺎيه ﺩر يك ﻛالس
قرارگیرﺩ تﺎ آموزگﺎر بﺎ ﻛمبوﺩ زمﺎﻥ ﺟهت تﺪريس مواﺟه
ﻧگرﺩﺩ.
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