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 :چکیده 

ی ، محیط ذیر است ، شرایط سختدر نظام آموزشی کشور ما وجود کالس های چند پایه واقعیتی اجتناب ناپ

 وجود وآموزشی ، مهاجرت طبیعی یا اجباری  موزی ، کمبود نیروی انسانی و فضایکمبود جمعیت دانش آ

ای هکالس  باواملی هستند که امکان تشکیل واحد آموزشی را و اقتصادی از ع ل متعدد مادیو مسائمشکالت 

و  ندپایهچدر کالس های ی عدم فرآیند یادهی یادگیری تک پایه محدود می سازند . هدف پژوهش حاضر بررس

 مشکالت روشهای موجود تدریس و مدیریت کالس های چند پایه است .

ای سوال های این پژوهش در موردوضعیت فیزیکی مدارس و کالس درس ، روش تدریس و مدیریت کالس ه

مبود کد پایه ان چنتدریس از دیدگاه معلم چند پایه است . بر اساس نتایج به دست آمده عوامل اثر گذار بر روش

د وسایل کمبو وقت ، تعداد زیاد دانش آموزان در هر پایه عدم آگاهی از شیوه های تدریس در کالس چندپایه

 آموزشی ، نامناسب بودن ترکیب سنی دانش آموزان و عدم تمرکز حواس بوده است .

 نکات کلیدی :

 فرایند یادگیری –کالس چند پایه 
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 مقدمه 

الس جاد کآموزش و پرورش یک حقوق عمومی است و هر کودکی حق دارد که از آموزش بهره مند گردد لذا ای

  هد . توسعی سازهای چند پایه فرصت یادگیری برای بسیاری از کودکان مناطق و روستایی و عشایری را فراهم م

ناپذیر  جتناباعیت دانش آموزی ،موقعیت و ... مدارس با کالسهای چند پایه بنا به دالیلی هم چون کاهش جم

 است

کالس های چند پایه به عنوان ابزاری جهت خدمت به انسان های محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی 

، پیشرفت اقتصاد و ...به شمار می آید . تدریس کالس های چند پایه یکی از روش های آموزشی است که می 

از واجب التعلیم در مناطق محروم تامین نماید ، نگاه های مختلفی به کالس های درسی  توان نیاز های بسیاری
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چند پایه وجود دارد ، برخی از این کالس ها را جزو معضالت آموزشی می دانند و برخی دیگر وجود این کالس 

 و پرورشی بهینه به شمار می آورند .ها را به مشابه فرصتی برای یک عمل آموزشی 

موزان آدانش  ها و تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که میان دانش آموزان کالس های چند پایه بابررسی 

وز کالس نش آمکالس های تک پایه از جهت توانایی شناختی تفاوت معنی داری وجود ندارد . افزون بر این دا

روحیۀ  واطف ،عمحیطی ، بیان های چند پایه نسبت به دانش آموزان تک پایه از نظر رشد اجتماعی ، سازگاری 

پایه و  ی چندهمکاری ، بهداشت روانی ، پختگی رفتار و ... برتری نشان می دهند ،تدریس در کالس های درس

رای د پایه برس چندانش آموزی در این کالس ها تجارب فراوانی به بار می آورد . تجارب برآمده از کالس های د

معیت نترل جکمثل مسائل  دل بستگی به دانش آموزان است . در عصری کهو  ای معلمان ،افزایش توانایی حرفه

رورت ضست ، ابه دلیل انفجار و در نتیجه کاهش زاد و کاهش دانش آموزان جامعه آموزشی از راه دور مطرح 

نتظار که ا تشکیل کالس های چند پایه در مدارس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد و این در حالی است

ن مهم وده و ایال بضیات زمان باگیران با توجه به مقتین و جامعه از مدارس برای تربیت و آموزش مناسب فراوالد

 ت آنها ،ف و قوموقانه ای را در مورد کالس های چند پایه ، نقاط ضعرا می طلبد که مسئولین مربوطه بررسی 

 م دهد .نها انجاآنحوه تشکیل ، جنبش ، اداره و مدیریت و کاهش نقاط ضعف 

 

 

 

 توصیف وضعیت موجود 

 هستم ،  ..............بتدایی با مدرک ر دوره ادریس دسال سابقه ت .........................دارای  ................................اینجانب 

اید چند پایه می باشد و اداره کردن آن مشکل است و در طول یک زنگ بکه در آن تدریس می کنم ،  مدرسه 

کالس اداره شود و فرآیند یادهی یا یادگیری برای دانش آموزان به یک اندازه صورت گیرد . برای معلم کم تجربه 



قابل  این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و

ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
 

7 
 

ای که حدود دو سال فقط کالس پنج پایه داشته است مقداری مشکل آفرین است تا آنجایی که در حدود دو ماه 

و جلسات زنگ اول که دانش آموزان آماده  از سال تحصیلی نگذشته بود که متوجه شدم که در اکثر روزها

پذیرش درس بودند و من هم مشغول تدریس به کالی پنجم بودم متوجه شدم که نصف بیشتر زنگ رفته و هنوز 

بقیه کالس ها همانطور ساکت و بدون هیچ گونه فعالیت و تدریسی سر میز نشسته اند و این روند در بقیه روزها 

شد و در اکثر روزها من فقط می توانستم به یکی از پایه ها با خیلی که تالش  می  هم به همین منوال سپری

ا یادگیری را در  کالس اجرا کنم و من موقعی که با این یمی کردم حداکثر به سه پایه برسم و  فرآیند یاد دهی 

شکل شدم تا بتوانم رآمدن این مصحنه و روند کار روبه رو شدم بسیار متاثر شدم و از آن موقع به بعد درصدد ب

 این فرصت یاگیری را بین بچه ها به طور مساوی تقسیم کنم . 

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 بهبود فرایند یاددهی در کالس چند پایه

 اهداف جزئی :

 بررسی مشکالت فرایند یادگیری در کالس های چند پایه

 پیدا کردن و بکارگیری روش های بهبود یاددهی در کالس چند یایه

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص ، فرایند یادگیری در کالس چند پایه بایستی تقویت و بهبود یابد .
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 جمع آوری اطالعات

( 3بود دقت  ( کم2( افت تحصیلی 1نظر به این که مدارس چند پایه دارای مشکالت زیادی می باشد از جمله 

ا فرآیند از همه مهمتر درگیر نکردن دانش آموز ب (5( خستگی دانش آموزان  4ندیدن تکلیف دانش آموز 

 نواده هاینه خاموزان ، باال رفتن هزآیاددهی ،یادگیری و همچنین مشکالت دیگری از قبیل حواست پرتی دانش 

الس کوزشی در ای آمهبعلت تکرار پایه و ... و نکته دیگری مشکالت موجود در رابطه با این دوره تنگناهای واحد 

س های ر کاله مبنی بر عدم فرآیند یاددهی ، یادگیری داست با این همه توضیحات شواهدی ک یههای چند پا

 چند پایه است را بیان می کنم .

ت و وده اسمیانگین نوبت اول امسال دانش آموزان با توجه به نمرات نوبت اول سال گذشته کمتر ب (1

اددهی از این است که فرآیند یهمچنین طی بازدید هایی که مدیر مجتمع از کالس داشته حاکی 

ب کار دن کتاهد در این زمینه بررسی نکرت نگرفته است . و یکی دیگر از شوایادگیری به درستی صور

می وقت علت ک دانش آموزان از جمله کتاب کار بنویسیم هم پایه ها و کتاب کار هدیه های آسمانی به

ه بچه کین بود ر مکرر به مدرسه که حاکی از امراجعه والدین به طوو نداشتن برنامه درست و همچنین 

 های آنان نسبت به سال گذشته در خیلی از درس ها ضعف دارند . 

موزان آانش پس از مطالعه اسناد و مدارک و همچنین بحث هایی که میان والدین و مدیر مجتمع و خود د

قرار  بررسی ری در کالس موردادگیی ،انجام گرفت ، اشکاالت و نواقص و کاستی های عدم فرآیند یاددهی

( 2حوری  م( 1یس متناسب با کالس های چند پایه از جمله . و راه های متعدد و مناسب روش تدرگرفت 

ف ن تکالی( مشترک و استفاده از وجود معلم یار در کالس چگونگی جنبش کالس به شکل و دید3گروهی  

 قرار گرفت . بچه ها در خارج از وقت و نکات موثر دیگر مورد بررسی 

  1نمودار شماره 

  .....................با سال تحصیلی  .....................مقایسه نمرات دروس نوبت اول سال تحصیلی 
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 مبانی نظری

و تربیت در ایران تعلیم و تربیت در ایران قدمت تاریخی دارد و با روی آوردن ایرانیان به دین مبین اسالم ، تعلیم 

باستان همگانی شد و نظام خاص آموزشی در کشور برقرار گردید . برابر نظام آموزشی مذکور ، اصول آموزش و 

پرورش با مقررات و اصول زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم سازش یافته بود و کودکان و اعضای خانواده های 

تعلیم و تربیت استفاده کنند . در نظام آموزشی مکتبی که از ایرانی با اختیارات وسیعی می توانستند از سیستم 

ی چند پایه حاکم بوده و به این جمله شیوه های تعلیم و تربیت در کشورمان بوده است شیوه ای از کالس ها
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با رت که یادگیرندگان با داشتن سنین مختلف و پیشرفت های متفاوت در یادگیری در یک حجره )کالس ( قد

د هم می نشستند هر کس مطابق با توانایی های فردی خویش و با بهره گیری از توان هم مکتبی یک استاد گر

 های خود مراحل یادگیری را طی می نمود . 

وزشی م های آمز نظاانظام آموزشی در ایران بعد از اقدامات امیر کبیر در زمینه تاسیس مدارس عالی با استفاده 

 قیب زادهت . )نو با بهره گیری از تجارب چند ساله خود روح تازه ای گرفاروپاییان )تاسیس دارالفنون ( ، 

1374) 

یرانی ارکودک همدن نظام مقدس جمهوری اسالمی با توجه به تاکید قانون اساسی مبنی بر اینکه آبا روی کار 

وزشی مآ نامه ریزانبر که شرایط ورود به دبستان را داشته باشد ، باید از آموزش و پرورش رایگان برخوردار شود ،

 ا برنامهینه هبرای دست یابی به اهداف آموزش و پرورش ، و در راستای تحقق شعار عدالت محوری در تمام زم

ناور شور پهکدر اقصی نقاط های آموزشی خویش را به معرض اجرا گذاشت اما با توجه به پراکندگی روستاها 

ال ر با اعمی اخیتناب ناپذیر گردید و این امر در سال هاایران تشکیل کالس هایی به صورت چند پایه امری اج

ای هسیاست های کنترل جمعیت در کشور لزوم تشکیل این کالس ها بیشتر شده است . تدریس در کالس 

 این روش رن ازچند پایه پدیده ای تازه نیست ، در برخی از کشور ها به ویژه در کشور های اسالمی چندین ق

دن اری شمذهبی استفاده شده است . در کشور های مثل چین و نپال ، پیش از اجب آموزشی در مدرسه های

یه از ند پاچآموزش ابتدایی و نیز در کشور هایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند تدریس در کالس های 

  (1380قدمت یکصد ساله برخوردار است . )ملکی 

، تاریخی ، سیاسی ، اقتصادی ، دینی و فلسفی در تشکیل  در کشور ما نیز عوامل جمعیت شناختی ، جغرافیایی 

کالس های چند پایه اثر چشم گیری داشته اند و از این روش تدریس برای برآوردن نیاز همگانی استفاده شده و 

می شود . اگرچه در نظام آموزش و پرورش کشور ما به منظور برقراری عدالت آموزشی ، یعنی دادن حق طبیعی 

تمامی کودکان واجب التعلیم کشور از تدریس در کالس های چند پایه استفاده می شود اما بررسی آموزش به 

دی و مثبتی در این پرورش ، اجمالی و پراکنده اند و هیچ اقدام جام شده در این مقوله مهم آموزش وهای انج

 فته است .زمینه صورت نگر
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ز ین بخش ااور ما نشده است بنابراین می توان گفت در کشحتی از نتایج بررسی های انجام شده نیز استفاده ای 

 پیرامون ی استآموزش و پرورش نادیده انگاشته شده است . از جمله تحقیقات انجام شده در این زمینه تحقیق

ای ایه هپکالس های چند پایه که بر اساس نتایج آن ، بخشنامه توصیف شده است . کالس های ادغامی از 

مه نین برنا. همچ و نظارت ، پیگیری و اصالح امور آن ها از اولویت بیشتری برخوردار شودند متوالی تشکیل شو

 سیاری ازبه در ورزش این کالس ها ، برای هر پایه، به صورت مجزا طراحی می شود . توسعه کالس های چند پای

 کشورها به عنوان یک ضرورت شناخته شده است . 

ه ناشی شد سه های ابتدایی چند پایه هستند این امر از عوامل متعددیدرصد مجموع مدر  77در هندوستان 

...( ،  ،ناطق است و از جمله مسائل جغرافیایی )نواحی صعب العبور ، فقدان حمل و نقل آسان ، پراکندگی م

شین ادر نعوامل جمعیت شناختی )نواحی کم جمعیت ( ، کمبود کالس درس ، مهاجرت و جابه جایی )قبایل چ

روری ضان و اجران موقت ( و وضع نامساعد مردم از نظر اقتصادی و فرهنگی )نیاز به نیروی کار کودکو مه

ش آموزش گستر ندانستن آموزش دختران ( ویتنام نیز از جمله کشور هایی است که منابع قابل توجهی را برای

ست و ااخته ی به رسمیت شنوزشبه عنوان روش آم تصاص داده و این نوع آموزش رادر کالس های چند پایه اخ

  واستار ارتقای گسترده آن شده است . نیز خ

ور مناطق د رش درژاپن نیز یکی از کشور هایی است که با تصویب قوانینی از جمله : قانون اصالح آموزش و پرو

رده یه کند پایت پراکنده ، اقدام به تشکیل کالس های چافتاده و گام های اظطراری برای مناطق دارای جمع

یش رای افزااصی بظور ، مجوز های خسعی دارد استاندارد ها را در این کالس ها باال ببرد و به این من است و

 ، خدمات اشتیدمکانات بهنقل ، ا کن آنها و فراهم کردن وسایل حمل وحقوق معلمان این کالس ها ، تامین مس

ها ،  ختمانزانه داری ملی برای توسعه ساپزشکی و پرستاری برای معلمان و دانش آموزان و افزایش سهم خ

یات به تجرب ورزشگاه ها و مسکن معلمان در  مناطقی که کالس های چند پایه دارند صادر شده است . خالصه

الزی ، ه ، منزی ، هند ، جمهوری کرو:استرلیا ، بنگالدش ، جمهوری خلق چین ، اند ورهایدست آمده در کش

قل هرست حدافیی و لیپین ، تایلند تاکید می کند که برنامه ریزی آموزشی ابتدامالدیو ، نپال ، پاکستان ، فی

 (1385توانایی های آموزشی ، برای کالس های چند پایه طراحی و تهیه شده است )مجله رشد ، 
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 مبانی عملی 

یج ده و نتاها ش نشان دادند که برنامه های کالس های چند پایه باعث افتخار سطح آموزش در بسیاری از مدرسه

ومتوجه شد  مورد مطالعه در آمریکا و کانادا انجام داد 64بهتری از آموزش سنتی داشته است . پاوان : 

هداشت روانی ب(  در پاسخ به تست ها ، موفقیت بیشتری داشته اند و در مورد %58اکثرکالس های چند پایه )

آموزانی که تمام  ورد تحقیق در مورد وضعیت دانشم 7( آ نها از وضعیت بهتری برخوردار بوده اند .  %52نیز )

ه حصیل کردایه تپدوره ابتدایی خود را در مدرسه چند پایه گذرانده اند و دانش آموزانی که در مدرس های تک 

 1382 ،فضلی اند نشان می دهد که دانش آموزان کالس های چند پایه موفقیت تحصیلی بیشتری داشته اند . )

 ) 

م در یک ک معلیایی کالسی را که با حضور دانش آموزان دو یا چند پایه تحصیلی و با تدریس در دوره ی ابتد

ایه ایی شش پابتد جه به این که دورهس های چند پایه می نامند و با تواتاق درس تشکیل و اداره می شود ، کال

و د ه اناکثر شش پایاست ، نسبت به شرایط مختلف و جمعیت فراگیران این کالس ها حداقل دو پایه و حد

کرد  ته اشارهین نکااهمیت تشکیل این کالس ها به دلیل تشکیل آنها بر می گردد . که از جمله آنها می توان به 

رف دیگر از ط که با توجه به کاهش جمعیت کودکان الزم التعلیم به خصوص در روستا ها و مناطق کم جمعیت و

وسط م و تل در پایه های مختلف و در یک کالس و در کنار هضرورت تحصیل آنها الزم است که کودکان محص

 یک معلم تربیت شده و آموزش ببینند . 

 شرایط و علل وجود کالس های چند پایه در روستا ها : 

 پراکندگی روستاها و عامل خاص جغرافیایی  (1

 ور اخص به ط اکمبود جمعیت به طور اعم و کمبود تعداد دانش آموزان واجب التعلیم در برخی روستا ه (2
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به منظور  ی و...در امور کشاورزی ، دامداری ، قالی باف از وجود کودکان به سن تعلیم رسیده استفاده (3

 امرار و معاش خانواده 

 وجود مسائل و مشکالت مالی ، اقتصادی و کشاورزی در روستا ها   (4

 ها  ه های ارتباطی بین روستا ها و شهرنا مناسب بودن را فقدان ، یا (5

  زندگی یا انگیزه قبول خدمت برخی معلمان در روستای کم جمعیت و فاقد امکانات اولیه فقدان (6

ی آن وم کارایی و علاظهار بی تفاوتی برخی از خانواده ها به علت تجربه تلخ از بیهودگی تحصیالت ابتدای (7

 در زندگی روزمره آنان و نبود امکانات ادامه تحصیل در دوره راهنمایی 

 تر خانواده های روستایی به تحصیل دختران به ویژه در مدارس مختلط عدم موافقت بیش (8

رسی یش مداکمبود اعتبارات و معلم کافی برای کاهش تعداد دانش اموزان قابل قبول به منظور گشا (9

 جدید و یا کاهش تعداد پایه های یک مدرسه 

ه بنها آی رویه بی توجهی شدید گذشته به وضع مردم روستاها از جهات مختلف و کوچ کردن ب (10

 شهر ها 

 (  1385عدم استقبال مردم روستا از تعلیم و تربیت کالسیک )قدیمی ،  (11

 چگونگی اداره کالس و تدریس برای پایه های مختلف در یک زنگ 

ی : برای طریقه محور -1برای رسیدن به مهم طرق سه گانه اداری کالس مطرح می شود که عبارت است از : 

ا ستقیما بعین ممیش بینی می شود ، به طوری که حداکثر سه گروه از فراگیران با فاصله هر پایه درس معینی پ

تمرین  ،نشاء امعلم کار می کنند و برای گروه های دیگر دروسی از قبیلیه : خط ، نقاشی ، گزارش نویسی ، 

این چون نابر. ب دحساب ، جمله نویسی و ... که نیاز کمتری به نظارت مستقیم آموزگار دارند منظور می شو

د ، این گیرن اساس کار معلم در هر ساعت حداکثر با سه گروه است و گروه های معینی در محور کار قرار می

 روش را روش محوری می گویند . 
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 روه فرعییا گ بقیه کالس ها را با تعیین تکلیف به انجام کار های تمرینی مشغول می شوند گروه خود آموخت

 می گویند . 

ای کلیه دروس می گویند . نکات مربوط به این روش : بر 3و  2و  1های محوری را بر حسب تعداد محور گروه 

یش از بته و هر پایه این روش استفاده می شود ، نکته دیگر این که کالس های اول و دوم تحمل کمتری داش

راگیران فلیفی یم و از بالتکدقیقه در محور قرار نمی گیرند . ضمن این که معلم باید وقت کالس را تنظ 20

 شلوغی باید توجه داشت که تمرینات هر درس محور برای تثبیت یادگیری و جلوگیری ازجلوگیری کند . 

 گنجانده شود . 

رس تاق داروش گروهی: تدریس درس و موضوع واحد : در یک جلسه درس به کلیه پایه های موجود در یک  -2

 درس همان نامگذاری می شود و به این شرح است :  که به روش گروهی با یک موضوعی یا 

 لیه گروهرای کبالف ( تدریس ماده ی درس واحد به تمام پایه ها در یک لحظه ، معلم درس معینی را یک باره 

ی و وانایهای موجود در یک اتاق درس ارائه می دهد . پس از ذکر کلیات درس به طور مشترک به تناسب ت

این  .ی کند مدانش آموزان هر پایه توضیحات اختصاصی را جداگانه در گروه ها مطرح اطالعات قبلی و نیاز 

پایه  3 ثر درروش برای دروسی مثل : نقاشی ، هنر ، خط ، دینی و قرآن ، ورزش و تعلیمات اجتماعی و حداک

 نزدیک متجانس تا حدودی عملی است . ولی برای پایه اول عملی نیست . 

ا در یک کالسه واحد به تمام پایه ها در یک جلسه به ترتیب نوبت : در این روش کلیهب ( تدریس ماده درسی 

الس ها مام کتجلسه ماده درسی معینی را به ترتیب نوبت درس یادگیرند . به این ترتیب که دریک زنگ برای 

الس کیف به آماده و ابتدا به صورت محور چند دقیقه تدریس نموده و پس از تعیین تکلطرح درس ریاضی را 

 بعدی می پردازد و به همین منوال ادامه پیدا می کند تا سه کالس .

 روش مشترک محوری و گروهی : ترکیبی از دو روش قبلی می باشد . -3

 (1384نکته مهم این که در هر سه روش انعطاف پذیری الزم است . )بی آر ، 
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 آموزش چند پایه فرصت یادگیری برای همه

اب می انتخ فعالیت هایی که معلم برای انجام در کالس منظم و مرتب یک درس و انواع مجموعه فعالیت های

وین خاب و تدر انتیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دارد. برای آنکه معلم دکند وارتباط مستقیم با پیشرفت تحص

ه ی سه دستر آوردر نظیاز به ها را به گونه ای اثربخش عرضه کند نفعالیت های یادگیری موثرتر عمل کند و آن

 کار عمده دارد:

ه دانش ار بن کهارچوبی برای آموزش تدوین کند، ایتهیه چهارچوب درس : پیش از آغاز درس،معلم باید چ -1

دریس شش اره تآموز کمک می کند تا با شیوه ارائه درس آشناشود،در این زمینه پژوهش های انجام یافته درب

 ده اند:رفتار خاص را برای معلم معین کر

 ( سازمان دهی پیشاپیش مواد یادگیری1/1 

 ( تعیین روندی روشن برای انجام کار در کالس 2/1

ری رای یادگیاسب بش های مند بگیرند و بحث با آنان درباره رودرباره آنچه باید یا( صحبت با یادگیرندگان 3/1

 محتوای دانش  مهارتی 

 ات روشن کننده و بحث درباره هدف درس( انجام آزمون در آغاز درس و ارائه توضیح4/1

 ( ارائه تصویر کلی از درس 5/1

 ( ارتباط دادن پیش دانسته ها یا پیش آموخته های دانش اموزان با پیش آموخته 6/1

سی ن شناپرورش و پژوهشگران حوزه روا موز : متخصصان آموزش وتنظیم ارتباطات بین معلم و دانش آ -2

 :عامل میان معلم و دانش آموزان در دو مرحله اصلی شکل می گیرد تربیتی بر این باورند که ت

مونه نق ارائه ز طریمرحله اول : معلم در این مرحله مهارت با مفهوم مورد نظر برای یادگیری به صورت عینی و ا

 های عملی و مثال ها از محتوای کتاب درسی عرضه می کند . 
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رک و طمینان درای ان به باز خوانی ترغیب می کند او این کار را بمرحله دوم : معلم در این مرحله دانش آموزا

 فهم دانش آموزان انجام می دهد .

و  یادگیری بی بهزان برای دستیابه یادگیری : مراقبت از دانش آمو مراقبت از دانش آموزان برای دستیابی -3

ادف متر« یش پا»را بعضی با « بتمراق»یاری به آنان برای کسب دانش ، مهارت و نگرش مورد انتظار است . 

شعر  توان در است. معنای دقیق پایش می« پایش »دانسته اند در واقع در کالس درس یکی از کارهای معلمان 

 معروف مادر لمس کرد . 

 یک حرف و دو حرف شما بر زبانم تا شیوه گفتن آموخت

 رد تا شیوه راه رفتن آموخت  بدستم بگرفت و پابه پا                                                               

 اشاره های کلیدی برای معلمان چند پایه :

 ثر گذاریرای اببه کارگیری راهبرد های تدریس باید همراه با انعطاف پذیری باشد برخی مواقع نیاز است  /1

 .  گیرد ورد بازنگری قراربیشتر راهبردهای تدریس با توجه به نوع محتوا و نیازمندی دانش آموزان م

 ند . کساز  فضای یادگیری باید به گونه ای طراحی شود که پیشرفت مداوم را برای یادگیرندگان زمینه /2

 ید . جود آوبرای سازگار شدن دانش آموزان با مدرسه الزم است ارتباط نزدیکی بین خانه و مدرسه به  /3

ت ای و عادهارتهزه در دانش آموزان شایسته است . تالش گردد مدر کنار فعالیت های مربوط به ایجاد انگی /4

 ویژه گوش دادن ، سخن گفتن و یادگیری در آنان پرورش یابد .

ن ازاز دانش آمو از دانش آموزان بزرگتر باید درخواست کرد تا به دانش آموزان کم سن و سال یاری کنند . /5

ایین یه های پان پاان پایه های پایین تر استفاده کرد . کودکبزرگسال ارشد می توان برای تدریس به دانش آموز

اندن عار ، خوردن اشبا یاری دانش آموزان پایه های باالتر به تمرین و فعالیت های بدنی ، حفظ کتر می توانند 

 فنون بپردازند . 
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متوسط  وز قوی ،ش آمدان گروه بندی بر پایه توانمندی را به عنوان یک راهکار در نظر بگیرید ، قرار دادن یک /6

تی دانش . وق و دانش آموز ضعیف ، فرصت مناسبی برای تدریس دو سویه و انجام تدریس جبرانی فراهم می کند

 موزکم سنانش آدآموز ارشد به دانش آموز کم سن وسال تدریس می کند به او یاری می کند که بهتر بیاموزد و 

 ته هایش را عرضه کند . وسال به دانش آموز ارشد یاری می کند آموخ

ن ا می توارت ها گاهی فعالیت یکسانی را برای همه دانش آموزان کالس ارائه دهید . شمار زیادی از فعالی /7

 ( 1383 ،طراحی کرد که دانش آموزان پایه های اول تا ششم در انجام دادن آنها شرکت کنند .)سنجاقی 

ت و ی صفاده و عالوه بر داشتن ویژگی های یک معلم عادمعلم چند پایه باید یک معلم مجرب و متخصص بو

، یاییبشکبر وصانی ، ، دل سوزی و مهربگذشت ، فداکاری  حد باالتری داشته باشد : ایثار و ویژگی های زیر را تا

یشرفته پسیار تالش و کوشش فراوان ، صالحیت تعهد ، مهارت در زبان رایج آن اجتماع ، داشتن مهارت های ب

 وفراوان  شتکارای ارتباط ، مدیریت کار آمد و اثر بخش در کالس درس ، عالقه و اشتیاق به کار و پدر برقر

ه کالس ادار چگونگی اداره این کالس ها و تدریس برای پایه های مختلف در یک زنگ بدین صورت می باشد که

موزان آدانش  سنی مختلفی ازچند پایه کمی حساس تر از کالس تک پایه است ، به این خاطر که با گروه های 

د و یگر بکننا یکدسر و کار داشته و کالس باید برای همه مفروح باشد . و معلم و دانش آموزان احساس دوستی ب

از  د همچنینپرهیزبمعلم بر توانمندی دانش آموزان اعتماد داشته و بر نکات مثبت آنها تاکید کند و از تنبیه 

 م برد بهان نا، تهدید کردن آنها به وسیله نمره و موارد دیگر که می تو مواردی مثل مسخره کردن شاگردان

ختلف یه های مای پاعنوان اهرم فشار و تنبیه استفاده نکرده و از آنها اجتناب کند و به منظور تدریس کردن بر

ف یگر تکلیدی ه هاتدریس در نظر گرفت و برای پایدر یک کالس ، باید یکی از پایه ها را به عنوان محور اصلی 

 ارائه نمود 

کمبود وقت    -1معایب کالس های چند پایه : معایب مختلفی دارد از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد : 

عدم تناسب کتاب های درسی با توان  -4عدم تناسب سنی دانش آموزان     -3حواس پرتی دانش آموزان     -2

عدم توجه  -6مان آموزش دیده و مشخص جهت اداره ی این کالس  کمبود معل -5یادگیری دانش آموزان  
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مراکز تربیت معلم به وجود این کالس ها در مناطق و عدم آموزش معلمان جهت روبه روی با مشکالت این نوع 

 کالس ها و ....  

 در کنار این همه معایب محاسنی هم می توان برای این کالس ها ذکرکرد ، ازجمله آنکه :  

ز جمله ریاضی ایجادزمینه یادگیری در بعضی از دروس ا /2د اجتماعی ، شناختی و عاطفی دانش آموزان رش /1

یجاد زمینه مرور مطالب برای دانش آموزان پایه های باالتر و ا /4تدریس مشترک برخی از مفاهیم     /3

 (1383یادگیری برای دانش آموزان پایین تر )عزیزی ، 

 چند پایه : مدیریت در کالس های درس

س ت کالمدیریت کالس درس در آموزش و پرورش کالس های درس چند پایه حائز اهمیت زیادی است . مدیری

ی وقوع م و حفظ محیطی که در آن یاددهی و یادگیری بهایجاد ری برای درس به پیش بینی ها و روند ضرو

منظم  ک محیطرفتاری یا حتی ایجاد یپیوندد تعریف شده .هدف اولیه مدیریت کالس اثر بخش ، کاستن از بد 

ردد ، ظم هم نگختن ننیست ارائه تمرین ها و فعالیت هایی که دانش آموزان را به انفعال بکشاند و سبب به هم ری

 اهد .کبه معنای افزایش فرصت یادگیری نیست . درست بر عکس چنین شرایطی از فرصت های یادگیری می 

اتی د ساعایه درخور توجه است زیرا بسیاری از دانش آموزان مجبورناین موضوع در کالس های درس چند پ

س ما بر کالادازد ازروز را ساکت و بی هدف در گوشه ای از کالس سیری کنندتا معلم بتواند به گروه دیگری بپر

ر باما  و فعالیت های دانش آموزان نظارت و مدیریت هدفمند اعمال نمی شود . کالس آرام و منظم است

ن نایی ترییرا بزیری و میزان یادگیری افزوده نمی شود .این موضوع درکالس چند پایه درخور توجه است . یادگ

 هدف از مدیریت کالس اثر بخش ،یادگیری یا افزایش یادگیری دانش آموزان است .

 س های چند پایه : نمودهایی جهت مدیریت موثر در کالره

ه و به ده بودو راهبردهای متعدد موثری برای تدریس آما معلم کالس درس چند پایه با پرورش ، فنون (1

 موزان به کار گیرد .آنها را برای جلب رضایت مندی دانش آطور اثر گذاری 
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علم ارند مدر کالس های درس چند پایه دانش آموزانی با سن های مختلف و توانایی متفاوت حضور د (2

 محتوا بپردازد .نباید و نمی تواند فقط با تکیه بر یک روش به ارائه 

انجام  را به معلم باید طرح درس روزانه اش را به دقت آماده کند تا دانش آموزان پایه های مختلف (3

 انواعی از فعالیت های یادگیری سودمند وادار سازد .

ست برای اازمند به کار گیری راهبردهای تدریس باید همواره با انعطاف پذیری باشد در برخی مواقع نی (4

ار زنگری قرورد بامبیشتر راهبرد های تدریس با توجه به نوع محتوا و نیازمندی دانش آموزان  اثر گذاری

 گیرد.

ی جام تدرسو ان ( گروه بندی بر پایه توانمندی را به عنوان یک راه کار در نظر گرفته شود برای تدریس5

رصت فایه س های چند پجبرانی را فراهم می کند . گروه بندی بر پایه های تحصیلی غیر یکسان در کال

 مناسبی برای فعالیت های مشارکتی و پویا فراهم کند.

ی ها را م عالیت( گاهی فعالیت یکسان را برای همه دانش آموزان کالس ارائه می شود . شمار زیادی از ف6

 توان طراحی کرد که دانش آموزان پایه اول تا ششم در انجام دادن آنها شرکت کنند.

وارد اری از مر بسید( معلم شرایطی را ایجاد می کند تا دانش آموزان از همدیگر یاد بگیرند نظر به اینکه 7

 یاد گیرندگان بزرگسال جواب گوی بسیار خوبی برای یادگیرندگان تازه کار دارند.

ن به عنوا را ودخ( مشارکت در گروه های یادگیری به مشابه یک عضو فعال گروه برای مثال معلم می تواند 8

 عضو در گروه یادگیری دانش آموزان پایه سوم ، چهارم ،پنجم و ششم دبستان بنماید.

بر پایه اشد و( معلم کالس درس چند پایه متوجه توانایی طبیعی دانش آموزان برای شناخت و کنجکاوی ب9

 (1383غما،دهد. )یاین ویژگی دانش آموزان فعالیت های یادگیری مناسبی را طراحی و به آن ها ارائه 
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  مشکالت آموزشی در کالس های چند پایه و راه حل های آنان

ا همان وقت   تدریس داشته باشد . معلم پند پایه ب 24( کمبود وقت : اگر معلم تک پایه ای هفته ای 1

 ششم یک ساعت در هفته تدریس می کند که اوال فرصت یاددهی و یادگیری از بین می رود و به 144

ارد . اما دساعت درس ریاضی  128هفته مفید  32ی یابد برای مثال : یک فراگیر کالس پنجم در کاهش م

این کارها  باعثساعت از حضور معلم استفاده می کند . کمبود وقت  26همان فراگیر در کالس چند پایه 

رزشیابی المان معمی شود . تکالیف فراگیران به خوبی بررسی و رهنمود هایی الزم داده نمی شود . بیشتر 

نند کتشخیصی انجام نمی دهند . عده ی کمی از معلمین فراگیران را از اهداف آموزشی آگاه می 

رطی که ش( به .راهکارهای کمبود وقت کاهش دادن پایه ها )سه پایه نوبت صبح و سه پایه نوبت بعدازظهر

د ه از وجوستفادالو یا تخته آموزشی معلم بیتوته کند. دوبعدی یا سه بعدی کردن کالس با استفاده از تاب

 معلم یا در کالس درس پشت فعالیت های آموزشی در خارج از وقت آموزشی 

 وب و آسبد معی( فقدان تجهیزات آموزشی : تجهیزات در ودارس چند پایه وجود ندارد و اگر هم وجود دار2

هنه می کوم و دم وجود دارد دسته دیده است در مدارس چند پایه کتابخانه و آزمایشگاه وجود ندارد اگره

هنگام  ند پایهچدر اولویت قرار ندادن مدارس  –باشد . دالیل این فقدان پایین بودن سرانه دانش آموزی 

 توزیع مواد کمک آموزشی به علت پایین بودن فراگیران.

… 

 نند مشبهی ماوزشاستفاده از فراگیران در ساختن ابزار ها و سایل در ساعت هنر به عنوان وسایل کمک آم

بردن  –تدوین و برنامه ریزی آزمایشات علوم برای یک روز مشخص  –های ده تایی و چرتکه آموزشی 

 سی دی فیلم و نمایش آزمایشات به وسیله -استفاده از آزمایشگاه سیار –فراگیران به آزمایشگاه مرکزی 

خیر اسال  اران می باشد . در چند( تردد همکارن : اساسی ترین مشکل کالس های چند پایه تردد همک3

مان ز معلاوزارت آموزش و پرورش با اختیاری کردن می شوند معلمان در محل خدمت خویش تعداد زیادی 

 تردد می نمایند .
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 –قیقه ای یا بیشتر د 20عوامل اثر گذار تردد همکاران برآموزش و تاخیر معلمان در ورود به کالس با تاخیر 

 1ه احت بکاهش زمان استر -در تدریس به علت خستگی ناشی ازراه و پیاده روی کاهش توانایی معلمان

 نند هنر وبی توجهی به بعضی از دروس ها ما –کاهش ساعت میزان تدریس در هر پایه  –ساعت و بیشتر 

 ن .الگوی بی نظمی برای دیگرا -تعطیلی زود هنگام مدرسه برای مراجعه به محل سکونت –ورزش 

ح( وبته )صبرت یک ناداره ی مدارس چند پایه به صو –فزایش امتیازبتواند به طور قابل مالحضه راه حل ها: ا

 نظارت بر نحوه ی کیفیت نزد همکاران در محل خدمت  -9وشروع کالسها از ساعت 

ند چش از ( دو زبانه بودن : گویش های محلی با گویش های رسمی کتاب مشکلی است که آموزش و پرور4

 یک ماهه مادگیآآن پی برده است و اقداماتی انجام داداه است از جمله دایر کردن کالس های  سال پیش به

ا معی تاما کافی نیست، چون این  مشکل با یک سال کالس آمادگی حل نمی شود. البته رسانه های ج

ربوط به م داییحدودی این مشکل را برطرف کرده اند با این حال بیشترین افت تحصیلی در پایه ی اول ابت

 مناطق دوزبانه است. 

 رار دادنقختیار ادر  –راه حل ها: تدریس به زبان فارسی به مرور و ترجمه بعضی از واژگان به زبان مادری 

 –یلی برگزاری کالس های آمادگی پیش دبستانی در طول سال تحص –کتب آسان جهت تقویت زبان دوم 

 –نشا ر زنگ ابیان داستانهای محلی به زبان فارسی د – اجباری کردن دوره پیش دبستانی از همه ی نقاط

 (1379بیان ضرب المثل های محلی به زبان فارسی )هاشمی،

 عضالتمنگاه های مختلفی به کالس های درس چند پایه وجود دارد برخی این کالس ها را به عنوان 

شی پرور عمل آموزشی و آموزشی می دانند برخی دیگر وجود این کالسها را به مشابه فرصتی برای یک

کالس  موزانبهینه به شمار می آورند . بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که میان دانش آ

د . جود نداراری وهای چند پایه و دانش آموزان کالس های تک پایه از حیث توانایی شناختی ، تفاوت معنا د

ظر رشد از ن ت به دانش آموزان کالس های تک پایهافزودن بر این دانش آموزان کالس های چند پایه نسب

.. برتری .اجتماعی ،سازگاری محیطی ،بیان عواطف ،روحیه ی همکاری ،بهداشت روانی ،پختگی رفتار و 

 نشان می دهد . 

تدریس در کالس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کالس ها تجارب فراوانی به یاد می آورد . 

کالس های درس چند پایه برای معلمان ، افزایش توانایی حرفه ای و دلبستگی به دانش تجارب برآمده از 
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آموزان است . با اندکی مطالعه در سابقه تعلیم  و تربیت می توان دریافت قدمت وجود کالس های چند پایه 

مشکالت  می توان به درجه ی اهمیت ،مهارت و کارایی معتم این کالس ها پی برد . بنابراین الزم است

اجرایی این کالس ها شناخته شود و نسبت به طرز تفکر افراد دست اندر کار و موثر در ایجاد آن ، آگاهی و 

 شناخت کامل حاصل شود به این هدف لزوم تحقیق و بررسی درباره ی کالس های چند پایه ضرورت میابد.

 چند نمونه سوال درخصوص کالس های چند پایه :

 لیف دانش اموزان چند پایه روش های بررسی تکا-1

 روش های تدریس در کالس های جند پایه  -2

 روش های بررسی امال در کالس های چند پایه -3

 چگونه در کالس های چند پایه از تخته سیاه استفاده شود ؟-4

 تکنیک های مدیریت کالس های چند پایه  -5

 (1383)حاجی اسحاق ،     روش های کمک گرفتن از والدین در کالس های چند پایه   -6

 تجزیه و تحلیل و تفسیر پیشینه

رمز برخورداری از نگرش مطلوب داشتن شوق به تغییرات ما یا حاصل نگرش های خویش هستیم یا فرمان 

بر وبرده ی آنها گزینش یکی از این دو با خود ماست . این که امروز کیستیم پیامد گزینش دیروز ماست . 

اهیم بود که امروز بر می گزینیم . تفسیر کردن یعنی انتخاب و میل به تحول ، ما فردا هم همان کسی خو

اغلب اوقات غافل از داشته هایمان غصه ی آنچه را نداریم می خوریم . آنچه ممکن است از نظر فردی بی 

شعار ارزش باشد، از نظر فرد دیگر سدی گرانبهاست این به دید ما بستگی دارد اگر به جای آنکه همیشه 

زیاده خواهی سردهیم و همیشه به فکر کمبود ها باشیم از امکانات موجود حداگثر استفاده راببریم ، نه تنها 

مدرسه های ما بلکه حامعه ی ما شکل دیگری بر خود خواهد گرفت پس از همه ی ظرفیت های موجود به 

ش های علوم تربیتی ، حوزه ی ویژه همفکری و مشارکت سایرین به خوبی بهره بگیریم . امروزه در پژوه

جدیدی  بنام آموزش مهرت های فراشناختی به وجود آمده است که هدف آن آموختن نحوه ی انتقال 

آموخته ها و نحوه ی یاد گرفتن است که مراحل آن با خود آغازی شروع ،با خود مشاهده گری اداره و با 
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اطالعات را حفظ کنندباید یاد بگیرند که اطالعات  خودقضاوتی  پایان می یابد . دانش آموزان به جای اینکه

را چگونه بدست آورند از اطالعات بدست آمده چگونه استفاده کنند و اطالعات بدست آمده را چگونه با هم 

 ترکیب کنند . باید سعی این تفکر در کالسهای درس بخصوص کالس های چند پایه برقرار گردد. 

ک یرس از جدید آموزشی وبهره گیری از فناوری اطالعات در کالس دمعلمان ضمن استفاده از روش های 

ود می ش رویکرد آموزشی مشخص هم پیروی می کنند کاربرد انواع الگوهای یادگیری و روش تدریس سبب

ند . کیجاد اکه معلم کالسی پرتحرک و بانشاط و محیط قوی برای مشارکت در فرآیند یاددهی و یادگیری 

 ذت میین کالسی احساس مسئولیت می کنند و از تالش و چالش های گروهی خود لدانش آموزان در چن

خود  ن در کارند چوبرند . آنها از همدیگر بهتر می آموزند و نتایج یادگیری را متعلق به گروه خود می دان

 اتفاقمر ااین  احساس رضایت و موفقیت می کنند، همیشه برای انجام دادن فعالیت های یادگیری آماده اند

لمس  وجربه تنمی افتد مگر اینکه معلم در عمل نقش بسیار مؤثرشیوه های یادگیری را درکارآیی تدریس 

نجا که نی آعیمی کند زیرا آنچه اهمیت دارد همان است که معلم در چهادیواری کالس خود انجام می دهد 

 او آزاد و مستقل است 

 چگونگی نظارت بر راه حل ها

ارائه دهیم آنها را به مرحله اجرا در می آوردیم از جمله آن ها به  جدیدتیم راه حل های بعد از اینکه توانس

طور مثال گروه بندی بر پایه توان مندی دانش آموزان که در هرگروهی یک نفر ضعیف و یک نفر متوسط و 

صیلی انجام یک نفر قوی در گروه قرار می گیرد و این گروه بندی بنا به تشخیص معلم و در طول سال تح

می گیرد باید به طور مرتب این روش را مورد ارزیابی قرار دهم و همین طور بر چگونگی پیشرفت کار بچه 

ها به طور کامل نظارت داشته باشم که آیا روش فوق مؤثر بوده است یا نه که این روش را به اجرا گذاشته ام 

دانش آموزان بوده است به خصوص برای دانش و نظارت کامل برآن داشته باشم و واقعا کار مفیدی برای 

 به آموزان کم رو وخجالتی که می توانستند نظرات خود را درگروه بیان کنند و یکی دیگر از روش های زیر

 همه چون داشت آموزان دانش آموزش شرفتیپ بر کامل نظارت و بوده مشترک و یگروه و یمحور صورت

 با و نبود فیبالتکل یآموز دانش چیه و شدند یم یدرس ابکت یمحتوا ریدرگ یقیطر به آموزان دانش

 چند یها کالس در یریادگی، یاددهی فعال یها روش از یکی روش نیا که بودام کرده که ییها ادداشتی

 تابلو به کمتر آموزان دانش نیا از قبل تا بود موثر اریبس U شکل به کالس شیآرا یونگ.چگ.  باشد یم هیپا

 یخشک و یروح یب از کالس روش نیا با دندید ینم را تابلو اصال کالس کور نقاط از یضبع و داشتند توجه
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 یکاف تسلط تابلو به یهمگ و شد خودشان خانه در نشستن مثل آموزان دانش خود قول به و شد خارج

 نیا با یآموزش وقت از خارج یآموزش یها تیفعال ثبت دندید یم یراحت به را تابلو یپا مطالب. داشتند

 روزانه نبود یمشکل کرد یم توتهیب مدرسه در چون یول شد یم گرفته خودم وقت از یکم البته که ،  روش

 و داشتم روش نیا بر کامل نظارت و گرفت یم قرار یبررس مورد آنان کار یها کتاب.  آموزان دانش فیتکال

 با و دهند یم انجام را ارک کتاب یها تیفعال و فیتکال مرتب طور به هم آموزان دانش که شدم متوجه

 راه روش نیا و هستم خرسند اریبس داشتند یآموزش نهیزم در آموزان دانش که یشرفتیپ و روزانه نظارت

 . باشند یم هیپا چند یها کالس در اجرا قابل و مناسب اریبس یها حل
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امکانات و  زمان  افراد درگیر  فعالیت ها  راه حل ها

 فضا

 چگونگی اجراء 

(برگزرای 1

کارگاه های 

آموزشی برای 

معلمان چند 

 پایه 

وقت گذاشتن 

برای آموزش و 

یادگیری از طرف 

معلمان برای 

بهبود فرآیند 

یاددهی و 

 یادگیری 

معلمان چند پایه ، 

مربی ، ادارات و 

مناطق سازمانی ، 

معلمان راهنما و 

کارشناسان آموزش 

 ابتدایی 

قبل از شروع 

س ها در کال

 فصل تابستان 

سی  –فیلم 

دی کالس 

درس رایانه 

نرم افزار  –

 های آموزشی 

برنامه بهبود بخشی به کالس 

های چند پایه و طرح تشکیل 

کالس های چند رسانه ای با 

استفاده از رایانه و نرم افزار 

آموزشی ویژه کالس های چند 

پایه از طرف سازمان یا ادارات 

ی ،کالس ها یا کارگاه ها

آموزشی بر پا ش.د تا معلمان 

چند پایه مشکالت خود را 
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بررسی کنند و راه حل های 

مربوط را اجرا کنند بررسی و 

شیوه کالس داری و اداره 

کالس چند پایه به معلمان 

 آموخته شود 

(استفاده از 2

روش و فنون 

متعدد و موثر 

همراه با 

 انعطاف

آگاهی داشتن از 

فنون مختلف 

تدریس و مسلط 

ودن به انواع ب

ویژگی های 

تدریسی  نوین 

برای مثال : معلم 

می تواند از روش 

سخنرانی برای 

ارائه مورد جدید 

و از پرسش و 

پاسخ به منظور 

جمع آوری 

بازخورد بهره 

 گیرد 

معلم کالس های 

دانش  –چند پایه 

معلمان  –آموزان 

 رهنما 

در همه حال 

اطالعات  به 

 روز 

کالس درس 

م ، رایانه ، فیل

، سی دی ، 

استفاده از 

وسایل کمک 

 آموزشی 

معلم کالس چندپایه باید بر 

همه روش های تدریس نوین 

تسلط کافی داشته باشد تا 

بتواند در کالس درس با توجه 

به موقعیت و زمان و تعداد 

و با تشخیص دانش آموزان 

خود از روش مناسب استفاده 

کند چون یک روش تدریس 

بین می تکراری یادگیری را از 

برد در برخی موارد نیاز است 

برای اثر گذاری بیشتر 

راهبردهای تدریس با توجه به 

نوع محتوا نیازمند دانش 

آموزان راهبرد های تدریس 

 مورد بازنگری قرار گیرند 

(گروه بندی 3

بر پایه 

توانمندی 

گروه بندی دانش 

آموزان بر اساس 

توانمندی های 

دانش آموزان ضعیف 

و قوی ، معلم به 

 عنوان راهنما 

در طول سال 

تحصیلی در 

 کالس درس 

کالس درس 

، پیروی از 

 مدرسه 

قرار دادن یک دانش آموز قوی 

، متوسط و دانش آموز ضعیف 

فرصت مناسبی برای تدریس 
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های دانش 

 آموز 

آنان یک ضعیف 

یک قوی در  و

یک گروه و یک 

 متوسط 

جبراتی وقتی دانش آموز کم 

به  سن وسال تدریس می کند

او یاری می کند که بهتر 

بیاموزد ودانش آموزان کم و 

سن وسال به دانش آموزان 

ارشد یاری می کند آموخته 

 هایش را عرضه کند 

(دادن 4

فعالیت 

یکسان برای 

همۀ دانش 

 آموزان 

بسیاری از 

فعالیت ها را هم 

دانش آموزان از 

کالس اول تا 

پنجم می توانند 

 انجام دهند 

دانش آموزان ، 

 علمان م

در طول سال 

تحصیلی به 

تشخیص 

 معلم 

شمار زیادی از فعالیت ها را  کالس درس 

می توان طراحی کرد که دانش 

اموزان پایه های اول تا پنجم 

درانجام دادن آنها شرکت کنند 

برای مثال فعالیت های مربوط 

فعالیت های  –به تربیت بدنی 

 –مربوط به تربیت بدنی 

فعالیت های مربوط به 

فعالیت های  –علیمات دینی ت

مربوط به خواندن و حتی 

تدریس برخی مفاهیم ریاضی 

برای کل کالس امکان پذیر 

 است 

(گروهبندی 5

دانش آموزان 

در کالس 

در کالس های 

درس چند پایه 

تقسیم دانش 

دانش  -1

 آموزان 

 جمعیت  -2

در طول سال 

 تحصیلی 

 کالس درس 

خود دانش 

 آموزان 

گروه بندی بر پایه توانایی -1

های مشابه قوی در یک گروه 

ضعیف در یک گروه و –
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آموزان به گروه  درس 

های به گروه 

های کاری یکی 

از راهبرد های 

اثر بخشی است 

که این گروه 

خود می  بندی

تواند از چند نوع 

 باشد .

متوسط در یک گروه برای  متوسط  -3

ایجاد فرصت برای دانش 

آموزان به منظور کار با 

رای درسی مثل همکاران خود ب

ریاضی ، خواندن ونوشتن ، 

بر  -2تربیت بدنی موثر است 

اساس توانمندی متفاوت برای 

رهای مشارکتی و انجام کا

گروه بندی  -3انجام واحد کار 

سنی : بر پایه سن تقویتی 

دانش آموزان ، انجام می گیرد 

وقتی دانش آموزان با افراد هم 

کار می کنند سن و سال خود 

سن  -4کنندپیشرفت می 

متفاوت : برای انجام کار 

گروهی هنری و انجام فعالیت 

گروه  -5های یادگیری مناسب 

بندی داوطلبانه : به دوستان 

خواهر برادر که در کالس های 

چند پایه حضور  دارند امکان 

همکاری و مشارکت می دهد و 

فرصت هم کاری و هم اندیشی 

به کلیه دانش اموزان را فراه 



قابل  این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و

ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
 

29 
 

تیجه گروه بندی می کند در ن

 تصادفی   

 چگونگی اجراء امکانات    زمان     افراد درگیر      فعالیت ها      راه حل ها 

(استفاده 6

ازروش تدریس 

محوری 

گروهی و 

مشترک خاص 

کالسهای چند 

 پایه

برای بهبود 

فرآیند یاددهی 

و ،یادگیری 

استفاده مناسب 

از وقت و درگیر 

کردن هم دانش 

ن آموزان از ای

روش استفاده 

 می شود 

دانش آموزان کل 

 کالس یا کل پایه 

در طول 

سال 

تحصیلی بنا 

به تشخیص 

 معلم 

وسایل کالس 

درسی ، تابلو 

، کتاب و 

منابع 

آموزشی 

کتاب ، سی 

دی ، فیلم ، 

 رایانه 

طریقه محوری : برای هر پایه 

نی پیش بینی می یدرسی مع

 3شود به طوری که حداکثر 

ن با فاصله معین گروه از فراگیرا

ر می کنند و مستقیمابا معلم کا

ازقبیل ی برای گروه های دیگر

و گزارش نویسی  خط و نقاشی

انشاء تمرین حساب جمله 

نیاز کمتری به  نویسی که

نظارت دارند منظور می شود 

گروهی تدریس درس و  .روش

موضوع واحد در یک جلسه 

درسی به کلیه پایه های موجود 

که به روش در یک اتاق درسی 

گروهی یا یک موضوع نامیده 

می شود :روش مشترک 

محوری گروهی :  ترکیبی از دو 

 روش قبلی می باشد

آرایش (7

شکل  کالس به

با توجه به 

عالیق و سلیقه 

دانش آموزان ، معلم 

، کارشناسان ، 

در طول 

سال 

میز ، صندلی 

، نیمکت ، 

دراین گونه آرایش معلم احاطه 

ی کامل به کالس به خصوص 
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U  او و روش

تدریس و سطح 

و میزان توانایی 

فراگیران 

وشرایط و 

ود امکانات موج

و آرایش کالس 

می تواند 

 متفاوت

باشدوشکل 

وص به مخص

خود بگیرد ولی 

ت از رصو این

همه معمولی 

 تراست .

به نقاط کور آن داشته و هم به  کالس درس  تحصیلی  ادارات و معلم راهنما 

با معلم راحتی با یکدیگرگرد 

تماس چشمی دارند و همچنین 

معلم می تواند با نشان 

قراگیران دارای مشکل 

مخصوص تشکیل شنیداری و 

ردیف های جلو و نزدیک تخته 

آنها را بر جریان یاددهی 

یادگیری وارد کرده و 

 ازمشکالتشان بکاهد.

(کاهش دادن 8

پایه ها ،پایه 

صبح ،پایه 

 بعدظهر 

با توجه به این 

که معلمان 

کالس های چند 

پایه در محل 

خدمت خود 

بیتوته می کند 

می توانند از این 

روش استفاده 

دانش آموزی ،معلم ، 

مدیر ، اولیاء ، 

مسئول اداره ، 

کارشناسان، آموزش 

 ابتدایی 

از آغاز سال 

 تحصیلی 

به این صورت که هم دانش  کالس درس 

اموزان تحت تعلیم در مدرسه 

صبح حضور دارند در نوبت 

فقط سه پایه به عنوان محور در 

کار یادگیری شرکت دارند و دو 

پایه دیگر به انجام  تکالیف 

فعالیت های پژوهشی ، دست 

ورزی فعالیت های هنری و 
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 تربیت بدنی مشغولند و بلعکس  کنند 

(استفاده از 9

وجود شاگرد 

 معلم 

استفاده از برخی 

دانش آموزان 

برای تدریس به 

 بعضی دیگر 

آموزان ، خود دانش 

 معلم 

در طول 

سال 

تحصیلی بنا 

به تشخیص 

 معلم 

کالس درس ، 

بیرون از 

 مدرسه 

در این روش از دانش  اموزان 

مستعد تر پایه های باالتر در 

به گروه های جهت نظارت 

خودآموز استفاده می شود و در 

هر پایه یک دانش اموزان برتر 

 نقش معلم را ایفا می کند .

(ثبت 10

 فعالیت های

آموزشی در 

خارح از وقت 

 آموزشی 

برای جبران 

کمبود وقت می 

توان از این 

روش استفاده 

 کرد 

 زمان معلم ، دانش آموزان 

استراحت 

بعد 

،زنگ ازکالس

های ورزش 

 و هنر 

معلم می تواند تکالیف دانش  

آموزان و فعالیت های آنان را 

خارج از وقت کالس تصحیح 

کند به طوری که دانش آموزان 

 ت به نوشتن تکالیف نسب

 

 ارزیابی بعد از اجرا

پس از طی چند ماه که از شروع کالس ها گذشته بود و با این وجود که برای اصالح کار خودم و همین طور 

برای پیشرفت درسی و آموزشی دانش آموزان قرار شد که مشکل آنها را برطرف کنم و طبق گزارش هایی 

و نمراتی که دانش اموزان کسب کرده بودند رضایت بخش نبود همۀ که مدیر مجتمع از کالس نوشته بود 

اینها را مرا طلبید که اقدام جدی برای این کار انجام دهم و تا آنجا که مراجعه به کتاب ها و مجالت و 

اینترنت توانستم اطالعاتی در زمینه چگونگی اداره و مدیرت کالس های چند پایه و کمک از معلمان چند 

ورم توانستم راه حل هایی برای فرآیند یاددهی ، یادگیری در کالس درس ششم باید آه به دست پایه منطق

اجرا کنم و خوش بختانه راه حل هایی اجرا کردم از جمله آنها به کار گیری راهبردهای تدریس همراه با 
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ثبت فعالیت های اردر کالس ، یفنون تدریسی متعدد ، استفاده از وجود معلم انعطاف استفاده از روش و 

که خیلی تاثیر داشت و راه های  Uآموزشی از خارج از وقت آموزشی ، چگونگی آرایش کالس به شکل 

دیگری که توانستم آنها را اجرا کنم و متوجه شدم که دانش آموزان نسبت به چند ماه گذشته خیلی 

ی و پرسیدن بهتر از قبل جواب پیشرفت داشتند و با شوق و ذوق خاصی به مدرسه می آمدند و موقع ارزشیاب

موزشی و مسئول نمایندگی از کالس وضعیت آمجتمع و گروه های  دادند تا جایی که طی بازدید مدیر می

نها تعجب کردند و گفتند که دانش آموزان پیشرفت عالی آموجود را مطلوب گزارش دادند تا جایی که 

دفتر کالسی و مقایسه نمرات آنها با ماه های قبل داشتند و طبق گزارشی که مدیر مجتمع و ثبت نمرات در 

متوجه شدم راه هایی که برای درک عمیق فرآیند بازدهی یادگیری در کالس چند پایه به کار برده ام 

انستم این راه حل ها را به بقیه همکاران که معلم کالس چند پایه مناسب و کارآمد است تا جایی که تو

 را کنند .بودند باز گو کنم و آن هم اج
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     2نمودار شماره 
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 3نمودار شماره 



قابل  این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و

ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
 

36 
 

 



قابل  این فایل برای مشاهده است . برای خرید فایل ورد و

ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به 

 سایت مراجعه کنید .
 

37 
 

 

 نقاط قوت

بعداز اینکه توانستم از راه حل های گفته شده در قسمت اولویت بندی از جمله استفاده از تدریس محوری 

این موزشی با خود فک کردم که آدر خارج از وقت گروهی مشترک و راه حل دیگر سطح فعالیت های آموزشی 

راه حل ها نتیجه بخش است که من وقتم را روی آنها صرف کردم بعد از این پرسش نتیجه گرفتم که به طور 

م و پنجم و ارموزان اول تا سوم به صورت کیفی چهآروزانه نتیجه کار خود را به صورت کمی و کیفی برای دانش 

ر دفتر کالس یادداشت نمایم و متوجه شدم که این راه حل ها نتیجه دادند و همۀ ششم و به صورت کمی د

کالس ها از فرآیند یاددهی یادگیری نهایت استفاده را می کنند و هر کدام از کالس در هر زنگ به گونه ای 

دانش اموزان مشغول فعالیت هستند و مثل چند ماه اول هستند و از بالتکلیفی خارج شده اند وقتی نظرات خود 

را در این زمینه جویا شدم که بچه ها هم از روند و شیوه جدید راضی بودند و گفته اند که ما می توانستیم به 

کالس اول تا سوم از زمینه درسی کمک کنند البته کالسهای چهارم و پنجم و ششم و طی بازدهی که مدیر 

چینش کالس به روش جدید ) روش تدریس مجتمع و مسئول نمایندگی از کالس را داشتند از چگونگی 

محوری ، گروهی مشترک و استفاده از فنون و روش تدریس موثر و نوین ( بسیار راضی بودند استفاده از روشهای 

نوین تا آنجا که یادم می آید برای تدریس علوم کالس اول به وسیله سی دی و لب تاپ توانستم درس خاک و 

و همین طور استفاده از پاورپوینت برای بقیه کالس ها که دانش اموزان به طرز  سنگ ها را به آنها تدریس کنم 

خاص و شگفت زده ای به مفاهیم و توضیحات گوش دادند این روال تدریس به همین صورت تکرار شد تا جایی 

د که حضور یافت و برای دانش اموزان جوایزی آور که اواخر سال طی بازدید مسئول نمایندگی فقط در مدرسه

نشان از مطلوب بودند مطالب آموزشی بود البته این روش تنهایی کارساز نیست و این روش ها اهمیت واالی 

معلم را می طلبد که با استفاده از اطالعات به روز و دوره های ضمن خدمت و کارگاه های اموزشی شرکت کند 

به این نتیجه رسیدم که اگر معلم بخواهد می  تا بتواند گوشه ای از مشکالت این گونه کالس ها را حل کند و من

تواند کالس های چند پایه راهم مثل کالس های تک پایه حتی باالتر مدیریت کند و فرآیند یاددهی و بادگیری 

 را در آنها به نحوا احسن به مرحله وجود در آورد چون آموزش چند پایه فرصت یادگیری برای همه می باشد 
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 جدید برای حل مسئله  ارائه راه حل های

عدم  برند از آن رنج مییکی از عمده ترین مشکالتی که در کالس های چند پایه وجود دارد و همۀ معلمان 

ی مه را فرآیند یاددهی و یادگیری از این گونه کالس هاست که این مشکل هم همت مضاعف معلم چند پای

ا حدودی تل را اه حل های گوناگون توانستم این مشکطلبد که بتواند بر آن غلبه کند و اینجانب با انجام ر

ی وش تدریساز ر برطرف کنم با رائه راه حل هایی از جمله استفاده از وجود معلم یاردر کالس درس ، استفاده

قش نن دادن گروهی مشترک و استفاده از روش گروه بندی دانش آموزان بر اساس توانمندی و همچنا –محوری 

انستم وزشی توچگونگی چینش  کالس های چند پایه ، ثبت فعالیت در خارج از وقت آم –ان معلم به دانش آموز

د که ین بوااین راه حل ها را در کالس درس اجرا کنم و یکی از روش های بسیار تازه دیگر در این کالس 

واند به پایه بت و هر توانستم با استفاده از تابلوی وایت برد برای هر پایه کالس دو بعدی و سه بعدی در بیاورم

اشته ایه ها دقیه پطور مستقل از تابلو استفاده کند و روی آن تمرین انجام دهند بدون این که مزاحمتی برای ب

 ت . باشد البته جاهایی که از فضای کافی برخوردارند چون مدرسه ای که من بودم فضاب کافی نداش

نستند ی توامه دانش اموزان از جمله در زنگ امال که و همچنین راه حل های جدید دیگری دادن نقش معلم ب

 رسد .بیه ها از بقیه پایه ها به معلم به تدریس بقیه پاپایه های چهارم و پنجم و ششم در گرفتن امالء 

 نتیجه

 به طور کلی مسائل و مشکالت چند پایه به دو دسته تقسیم می شوند 
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 یه الف ( مشکالت خاص آموزشی ویژه کالس های چند پا

 ومحدودیت های روستایی ب ( مشکالت جنبی ووابسته به شرایط

 نقاط ضعف و محدودیت ها

 کمبودوقت -1

 ناطالعات معلما نقصان تجربه وکمبود -2

 نبودن راهنای تدریس ویژه این گونه کالس ها  -3

 نامناسب بودن ترکیب سنی دانش آموزان  -4

 و...( رهای کشاورزی و دامداریگرفتاری های خانوادگی دانش اموزان )کمک دانش آموزان در کا -5

 ترکیب جنسی دانش آموزان )وجود دختر و پسر در یک کالس ( -6

 کمبود فضای آموزشی و اتاق درس  -7

 ه عدم هماهنگی بین آموزش و عملکرد های مدرسه و قبول پیگیری های انها از طرف خانواد -8

  انتقال سریع معلمان به علت نامناسب بودن شرایط زندگی و امور آموزشی -9

 فقدان تجهیزات اولیه آموزشی -10

 پیشنهادات

دید نظر دارند تجعی ننظر به اینکه اکثر معلمان راهنما و معلمان از برنامه ریزی برای این گونه کالس ها اطال-1

 در محتوا و روش های آموزشی مرالکز تربیت معلم در ارائه مطالب الزم در این زمینه باشند.

دارس مین گونه المان ن راهنما وقتی مسئوالن آموزشی ابتدایی ادارات مربوط و معباتوجه به اینکه اکثر معلما -2

الس کدریس روش تدریس خاص کالس های چند پایه را نگذرانده اند الزم است برای برگزاری دوره ها روش ت

 های مدذکور اقدامات الز م را مبذول فرمایند.
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ی سی براپایه تنظیم شوند یا در حجم کتاب های درالزم است جدول دروس هفتگی ویژه کالس های چند  -3

 ود .لیف شاین قبیل دانش آموزان تجدید نظر شود ، کتاب های درسی ویژهبه روش و محتوایی مناسب تر تا

الس کوزان با توجه به پیچیدگی آموزشی در کالس های چند پایه پیشنهاد می شود برای آموزش دانش آم -4

 موزشی و فضای خاصی طراحی شود.های چند پایه وسایل کمک پآ

س های ه کالپیشنهاد می شود برای افزایش بازدهی کالس های چند پایه ، کتاب راهنمای روش تدریس ویژ -5

 چند پایه تهیه و تدوین شود و در اختیار معلمان این گونه مدارس قرار گیرد.

وته گیزه بیتای انهدر نظر گرفتن امتیاز  با توجه به دور افتاده بودن این گونه مدارس پیشنهاد می شود با -6

م نان اقدادر آ معلمان و دادن حق الزحمه ای ویژه برای معلمان این گونه مدارس جهت ایجاد انگیزه و رضایت

 کنند
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