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 تشکر و قدردانی

اين امر ياری ضمن تشکر از خالق منان که فقط سزاوار اوست از افرادی که با تحمل زحمات زياد مرا در 

 کردند تشکر و قدردانی می نمايم .

 

 

 

 تقديم به  

 همه عزيزانی که با شمع وجودشان روشن گر راه بی انتها و پرپيچ و خم علم و دانش بوده و هستند .
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 چکیده

را به پيش  يادگيری  –يکی از شرايط ويژه که در آن معلمان به مقتضای شرايط می بايست کار ياددهی 

ببرند ، وجود مدارس کوچک با کالسهای چند پايه است . در اين مدارس تعداد دانش آموزان کم بوده و اين 

، کوچک بودن محيط کالس ، نبود مدارس در نقاط دور افتاده تشکيل می شوند . تنوع پايه های تحصيلی 

مواد آموزشی و تجهيزات آموزشی و پرورشی از جمله مشکالت و شرايطی است که در اين گونه محيط های 

آموزشی حکم فرماست و با وجود اين شرايط انتظار می رود که پيشرفت تحصيلی دانش آموزان و عملکرد 

 د ساير مدارس به پيش برود .آموزشی معلم و فرايند يادگيری در اين مدارس همانن

 واژگان کلیدی : 
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 پيشرفت تحصيلی –يادگيری  –چند پايه  –پايه ابتدايی 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 مقدمه

 توصیف اولیه و بیان مساله

می باشم .  .……سال سابقه خدمت در مقطع ابتدايی در پست های ..…، دارای  ..………اين جانب 

 مشغول به خدمت بودم. ..……در پست معاونت اجرايی مدرسه ابتدايی  نيز .……در سال 
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يکی از مشکالتی که معلمان کالس های چند پايه با آن مواجه هستند نحوه تقسيم فرصت يادگيری بين دو 

و چون تا بحال پژوهشی اساسی در اين مورد انجام نشده است تصميم گرفتم اين پايه در کالس است 

و آمادگی   ی چند پايه به نوبه خود دشوار و مستلزم برنامه ريزی منظم و مدونتدريس در کالس ها

 ميباشد .  کامل

رسيدن به همه ی اهداف آموزش درکالس های چند پايه کاری دشواری است,کمبود وقت,نبودن فضای 

بی  مناسب آموزشی,عدم وجود وسايل کمک آموزشی,کم سواد يا بی سواد بودن والين و به تبعيت از آن

ميلی نسبت به مشارکت و تسهيل بخشيدن آموزش ,مشغله های دانش آموزان در خارج از مدرسه برای 

کالس   روستاها ی کوچک که اغلب  کمک به خانواده نيز از جمله معزالتی است که مدارس روستا به ويژه

 مشکالت متعددی روبه رو کرده است.  چند پايه اند را با  ها

يادگيری در کالس چند پايه راههای بهبود بخشيدن به آن از همان اول برای من چگونگی تقسيم فرصت 

وجود   خال  از روش های به کار گرفته شده تا االن اما هيچ گاه نمی توان  دغدغه بوده با وجود رضايت نسبی

 تحقيقاتی در رابطه با چگونگی تدريس در کالس های چند پايه را احساس نکرد.
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 : 1د گردآوری شواه

 تعاریف و مفاهیم:

چگونگی: طبيعت و طريقه هرچيز و کيفيت . )ناظم االطباء(. حال . وضع. طور. حالت . کيف . چونی . هويت . 

 )لغت نامه دهخدا(      ماهيت

تقسيم: بخش کردن . )ترجمان جرجانی ترتيب عادل بن علی ( )دهار( )غياث اللغات (. بخش بخش کردن 

)منتهی االرب ( )آنندراج ( )ناظم االطباء(. قسمت کردن . بخش کردن قسمت کردن مال را ميان شريکان و 

 )لغت نامه دهخدا(   معين کردن نصيب هريک 

 )لغت نامه دهخدا( . موقع. مجال فرصت:فُرصة. نوبت . )اقرب الموارد(

تدريس چند پايه: به نوعی از تدريس در آموزش ابتدايی اطالق می شود که در آن دانش آموزان چند پايه در 

  ( 1371يک کالس توسط يک معلم آموزش داده می شوند . ) ايان برچ ، 

دهد  شده، رخ می يجه تمرين تقويتيادگيری: تغيير نسبتا پايدار در توان رفتاری)رفتار بالقوه( که در نت 

، 1316اکبر سيف، تهران، روان،  های يادگيری، علی ای بر نظريه هان و ميتو اچ.انسون؛ مقدمه )بی.آر.هرگن

 .(66چاپ يازدهم، ص 

 مفهوم يادگيری
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توان گفت که پيدايش و بقای  ص او در يادگيری است. به يقين میخا استعداد انسان، های ويژگی جمله از  

های  ترين عوامل پيشرفت تمدن و فرهنگ انسان، به وجود استعداد يادگيری او بستگی داشته و يکی از مهم

 (662اکبر.چاپ دوم ص نژاد، علی اجتماعی در زندگی انسان، يادگيری است.) شعاری

آن پس، به جز  گذارد. از های فيزيولوژيک و غريزی، پا به دنيا می ا و قابليته ظرفيت برخی با آغاز، در کودک  

سازد، حاصل يادگيری اوست.  ها، آنچه شخصيت او را می های غريزی و طبيعی نظير رشد و نمو و بازتاب ظرفيت

هايی از زندگی او را تشکيل  های اجتماعی، همه قسمت ای و آموزش های مدرسه های خانواده، آموزش آموزش

 (61ص  دهند که تماما يادگيری است.) کريمی، يوسف چاپ اول، می

 هر يا و مدرسه در و شود می شامل را غيرتحصيلی و تحصيلی رفتارهای و است گسترده يادگيری حيطه پس  

 (116 ص اول، اسماعيلچاپ بيابانگرد،. )دهد می رخ کنند، می تجربه را دنيايشان کودکان، که ديگری جای

 تعریف یادگیری

 مصرف يا خستگی نظير فيزيولوژيکی عوامل به استناد قابل افتد، می اتفاق تجربه نتيجه در که رفتار در تغيير  

 کالس و مدرسه جمله از زندگی های موقعيت همه در يادگيری. نيست لغزيدن نظير مکانيکی، نيروهای و دارو

ولی از تغييرات در رفتارهای قابل مشاهده، قابل استناد  است داخلی تغيير يک يادگيری گرچه،. افتد می اتفاق

ی يک تجربه، تغيير  ی آن، رفتارش را در نتيجه است و فرايندی است که يک ارگانيسم به وسيله

 (.336و  116دهد.)نيت.ل، گيج و ديويد.سی، برالينر؛چاپ اول، ص  می
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های مختلف،  سب دانش و اطالعات، عادتک کرد؛ تعريف مختلف های صورت به توان می را يادگيری مفهوم  

توان يادگيری را به عنوان فراگيری رفتارها  های گوناگون حل کردن مساله. همچنين، می های متنوع و راه مهارت

ترين  و اعمال پسنديده، حتی به عنوان کسب رفتارها و اعمال مضر و ناپسند تعريف کرد. با اين حال معروف

 ر زير است:تعريف از يادگيری به قرا

 آن توان نمی و شود می گفته  است، تجربه حاصل که رفتاری در پايدار نسبتا تغييرات ايجاد فرآيند به يادگيری،  

 سيف،.)داد نسبت آيد، می پديد داروها مصرف يا خستگی بيماری، اثر بر آنچه مانند بدن، موقتی های حالت به را

 (61ص ششم، ويرايش اکبرچاپ علی

 ریيادگي انواع 

 آن در که دهند می تشکيل را مراتبی سلسله مختلف، های يادگيری گانيه، يادگيری مراتب سلسله نظريه براساس  

 هشت شامل و پيچيده به ساده از مراتب سلسله اين. است خود از باالتر مراتب يادگيری نياز پيش يادگيری، هر

 .باشد می زير شرح به طبقه

مراتب يادگيری، عالمتی  ترين نوع آن در سلسله ترين نوع يادگيری و در نتيجه پايين ساده. يادگيری عالمتی: 1

شود که فراگير در برابر  شدن کالسيک است و به اين ترتيب حاصل می است. اين نوع، در واقع همان شرطی

 شود. دهد، يعنی در برابر محرک، شرطی می محرک خاصی، بازتابی بروز می

 يادگيری با و است( گر کنش)فعال شدن شرطی همان پاسخ، –دگيری محرک يا: پاسخ –. يادگيری محرک 6
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 و غريزی عالمتی، يادگيری در اما است ارادی و دقيق پاسخ، نوع، اين در که دارد فرق جهت اين از عالمتی

 .است غيرارادی

اند، با هم  خته شدهآمو پاسخ –ای: در اين نوع يادگيری، رفتارهايی که قبال از طريق محرک  . يادگيری زنجيره3

 گردند. تری را موجب می ترکيب شده و رفتار پيچيده

خصوصی از  شود و نوع به آموزی نيز ناميده می . يادگيری کالمی)تداعی کالمی(: اين نوع يادگيری، زبان4

ا که قبال ياد صورت که کودک، کلماتی ر های آن، واحدهای زبان هستند. بدين ای است که حلقه يادگيری زنجيره

 سازد. گرفته، به يکديگر متصل کرده و از اين طريق منظور خود را تفهيم می

گذاری بين  مستلزم به دست آوردن توانايی تفاوت . يادگيری تمييز دادن محرک: يادگيری تمييزی، 2

ادگيری، های درست دهد. اين ي های مختلف، پاسخ های مشابه است. يعنی فرد بايد بتواند به محرک محرک

 و دارند هايی شباهت هم با اغلب و است زياد ها محرک تعداد اينجا در که است پاسخ –همان يادگيری محرک 

 .بدهد مثبت پاسخ آنها، از کدام هر به و داده تشخيص هم از را آنها بتواند بايد فراگير

شوند.  انتزاعی اشياء، درک میهاست و خصوصيات  . يادگيری مفهوم: يادگيری مفهوم، پاسخ دادن به شباهت6

 شود. هايی که در ظاهر متفاوت ولی دارای وجه اشتراک هستند، يک پاسخ داده می يعنی به محرک

شود و از آن يک معنی تازه،  . يادگيری اصل)قانون(: در اين نوع يادگيری، چند مفهوم به يکديگر ربط داده می7
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 هيم.آيد. اصل، عبارت است از يکسری مفا به دست می

پردازد. )رئيسی،  . يادگيری حل مساله: در اين مورد، يادگيرنده با استفاده از قواعد و اصول به حل مسائل می1

 (161تا  166زهره چاپ اول، صص 

 یادگیری بر مؤثر عوامل 

ر ها، که نقش مهمی د های متفاوتی است. يکی از اين انگيزه . داشتن انگيزه و هدف: يادگيری، معلول انگيزه1

جريان يادگيری دارد، ميل و رغبت شاگرد به آموختن است. رغبت، محرکی است که نيروی فعاليت را افزايش 

دهد. بنابراين، در  دهد. يکی ديگر از عوامل ايجاد انگيزه، هدف است. هدف، به فعاليت انسان جهت و نيرو می می

طور مشخص و واضح بيان  گردان باشد و بههای تربيتی بايد انعکاسی از احتياجات و تمايالت شا مدارس هدف

 .(16شود. )شعبانی، حسن؛ چاپ هجدهم، ص 

ها و افکار و عقايد، مستلزم اين است که فرد يادگيرنده  . آمادگی يادگيرنده: فراگرفتن معلومات، عادات، مهارت6

واقعا از جريان يادگيری از لحاظ بدنی، عاطفی، اجتماعی و عقالنی رشد کافی داشته باشد. وقتی فرد يادگيرنده 

 کند که، آمادگی الزم و کافی را داشته باشد استفاده می

دهد و به همين طريق آنچه را که  . تجربيات گذشته: تجربيات قبلی يادگيرنده، پايه و ادراکات او را تشکيل می3

 نامد. می "اصل ادامه"را  گيرد، در رفتار آينده او مؤثر است که جان ديويی آن شاگرد)يادگيرنده(، امروز ياد می

پذيرد که يادگيرنده، خود در آن فعاليت داشته باشد. روی  . فعاليت يادگيرنده: يادگيری، هنگامی صورت می4
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کننده و راهنما را بايد  باشد و ياددهنده، نقش هدايت اين اصل، نقش اساسی بر عهده شاگرد يا يادگيرنده می

 داشته باشد.

های متداول در تعليم و تربيت، استفاده از پاداش و تنبيه است. انسان طبيعتا از  از روش. تشويق و تنبيه: يکی 2

گردان است. همين گرايش، سبب ترغيب انسان به انجام کارهای خوب و  برد و از تنبيه، روی پاداش لذت می

 (67تا  71، چاپ اول، صص 1314شود.)هاشميان، احمد ،  خودداری از انجام کارهای ناپسند می

. موقعيت و محيط يادگيری: موقعيت يادگيری و محيط آن از عوامل بسيار مؤثر در يادگيری است. محيط، 6

ی  هوا، تجهيزات و امکانات آموزشی و ممکن است عاطفی باشد مانند رابطه ممکن است فيزيکی باشد مانند نور، 

 ی تربيت شاگردان. گر و نگرش مربيان در زمينهی شاگردان با يکديگر، رابطه والدين با يکدي معلم و شاگرد، رابطه

های آموزشی است. اگر معلم، خود را  ی محيط دهنده ترين عوامل تشکيل . روش تدريس معلم: معلم، از مهم7

ی شرايط مطلوب يادگيری بداند و به جای انتقال اطالعات، روش کسب تجربه را به  راهنما و ايجادکننده

تر خواهند شد. با چنين روشی، شاگرد نه فقط حقايق علمی را  برخورد با مسائل فعالشاگردان بياموزد، آنان در 

 های علمی کسب معرفت نيز، آشنا خواهد شد. بلکه با روش گيرد،  فرامی

ويژه در حيطه روانی  های مختلف آن و به . تمرين و تکرار: تأثير تمرين و تکرار در کل فرايند يادگيری و حيطه1

. اجرای تمرين در زمان غيرمتمرکز، اثر يادگيری بيشتری نسبت به اجرای تمرين در است رناپذيرانکا حرکتی، –

ای، زودتر از يک تمرين  زمان متمرکز دارد. مثال شاگرد، موضوع مورد يادگيری را در دو تمرين بيست دقيقه



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

12 
 

 (11تا  61های آموزشی و پرورشی، پيشين، صص  گيرد.) مهارت ای ياد می چهل دقيقه

 های يادگيری انواع بازده

 زير شرح به طبقه پنج به نيز را يادگيری های بازده يادگيری، انواع ی هشتگانه بندی طبقه بر عالوه گانيه،  

 :است کرده تقسيم

ها  کند، نمادها يا سمبل ها، که چگونگی برخورد فرد با امور را مشخص می های ذهنی: در اين مهارت . مهارت1

پردازيم. گانيه، در اين باره  طور مستقيم با محيط به تعامل می گيرند. ما از طريق نمادها به قرار میمورد استفاده 

های  سازند، همان چيزی است که ما آن را مهارت هايی که استفاده از نمادها را ممکن می توانايی»گويد:  می

های يادگيری، دارای چند طبقه  بازده های ذهنی به عنوان يکی از طبقات اصلی انواع مهارت«. ناميم ذهنی می

 مراتبی از ساده به پيچيده به قرار زير است: باشد که به صورت سلسله فرعی نيز می

 انواع از يادگيری نوع پنجمين دادن، تمييز. يکديگر از ها محرک يا نمادها ساختن متمايز يعنی: دادن تمييز  ·

 .است گانيه هشتگانه

يادگيری شناسايی تفاوت بين رويدادهاست؛ مفهوم آموزشی،  دادن، تمييز که حالی در: آموزشی مفهوم  ·

 يادگيری درک شباهت بين رويدادهاست.

 .تر وسيع معنی يک ايجاد و مفهوم چند دادن ارتباط يعنی: قانون يادگيری ·
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ند. اين همان شو قواعد سطح باالتر درست می های ساده،  های سطح باالتر: از ترکيب قاعده يادگيری قاعده· 

کرد. در نظريه گانيه مساله،  های قبلی خود، از اصطالح حل مساله استفاده می چيزی است که گانيه در نوشته

شود و يادگيرنده، برای حل کردن  يک اصل سطح باالتر است که از اجتماع چند اصل سطح پايين تشکيل می

 مساله را حل کند. ترکيب آنها،  مساله بايد ابتدا قواعد سطح پايين را بياموزد تا بعد از

. راهبردهای شناختی: تدابيری هستند که آدميان، از طريق آنها در جهت فعال کردن و منظم کردن مطالب 6

کنند. به عبارت ديگر، اين راهبردها همان  ی خود، استفاده می های آموخته شده و استفاده از مهارت ياد گرفته

 د.های مربوط به پردازش هستن مهارت

ها،  ها، توصيف کالمی: اطالعات کالمی، بخش مهمی از يادگيری آموزشگاهی است مانند وقايع، نام اطالعات. 3 

 ها. ها و ويژگی تاريخ

های خود را هماهنگ  دهد تا حرکت های حرکتی به يادگيرنده امکان می های حرکتی: يادگيری مهارت . مهارت4

 سازد.

شود،  های شخصی که توسط فرد انجام می يک حالت درونی که بر انتخابها: نگرش، عبارت است از  . نگرش2

اکبر؛،  باشد.)سيف، علی گذارد. نگرش، دارای سه جنبه مهم عاطفی يا هيجانی، شناختی و رفتاری می تأثير می 

 (71تا  11چاپ هشتم، صص 

 نقش معلم درایجاد تحول درکالس :
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اگرچه تحول درآموزش نيازمندتغيير درسطوح عالی نظام آموزش وپرورش می باشد.اما معلمان ومديران آموزشی 

می توانند بااستفاده ازروش های جديد ومبتکرانه اشتياق دانش آموزان رادريادگيری افزايش دهندو زمينه های 

 ( گدازچيان–تحول فکری وعملی درآنها ايجاد کنند. )نشريه نگاه 

اهده واقعيت های زندگی درعصردانايی وتغييروتحول درمشاغل وشيوه های تعامل وارتباطات وتوسعه ی مش

خدمات ومهارتهای حرفه ای ايجاب ميکند که دانش آموزان ضمن کسب دانش دامنه ی ارتباط خودباديگران 

باشند وبرای تصميم راتوسعه دهند درفعاليتهای گروهی به طور موثرشرکت کنند تفکرانتقادی وخالق داشته 

گيری وانتخاب راه حل های مناسب از دانش وتوانايی الزم برخوردارباشند .بنابراين معلم بايددرکالس محيط 

يادگيری فعال به وجود آورد. به بيان ديگرمعلم بايددرکالس به جای ارائه مستقيم اطالعات درباره هدفها 

م باسايردرس ها واطالعات قبلی دانش آموزان سوال هايی ومفاهيم جديددرس توسعه محتوا وارتباط اين مفاهي

 مطرح کند که دانش آموزان رابه تفکر بحث تعامل ومطالعه بيشتروادارد.

معلم بايد درتسهيل تعميق وتوسعه مفاهيم ومعانی جديد ازامکانات فناوری آموزشی اطال عات وارتباطات بهره 

عات ازمنا بعی عالوه برکتاب درسی تشويق وترغيب کند گيرد ودانش آموزان را به جمع آوری دانش واطال

وازآنها بخواهد که نتيجه مطالعات مطالعات خودرابه شکل های گزارش کتبی مصاحبه سخنرانی ونمايش برای 

 ( گدازچيان –ارائه درکالس درس آماده کنند. )نشريه نگاه 

 ضرورت تحول درروشهای تدریس
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به ناميد که دراين صورت طبعا مدرسه راکارگاه يا جايگاه تجربه اندوزی هرواحد آموختنی را می توان يک تجر

تلقی خواهيم کرد. به اين معنا که هرکودک ازلحظه ورودش به مدرسه يا محيط آموزشی پيوسته درحال 

     افزايش، گسترش، اصالح وتکميل تجارب خودش است ونقش عمده مديرومعلم اين است که زمينه ياشرايط

رای يادگيری ياتمرين اين گونه تجربه ها مساعد گردانندو مدرسه رانبايد تنهاجايگاه يادگيری مدرسه راب

 فعاليتهای) بشردانست وآموزش يک عده درس های کليشه ای وغالبا بی ارتباط به نيازها ومسائل روززندگی 

 (نژاد شعاری -  اجتماعی

 تکثيراطالعات محل درس کالس اغلب اکنون باشداما موثرواکتشافی بايديادگيری تدريس روشهای حاصل  

معلمين تالش ميکنند که هرچه بيشتراطالعاتی رادرذهن دانش آمآموزان انبارکنندودانش از وتعدادزيادی است

آموران بايدمنفعل وشنونده باشند اين معلمين برای کاربرد آموخته ها ازازسوی دانش آموزان هيچ اهميتی قائل 

آموزان افرادی صاحب تفکرهستند که می بايد زمينه خالقيت آنها رافراهم ساخت  نمی شونددرحالی که دانش

 يادگيری اين که است روشن بازداشت ازخالقيت هارا    نه اينکه بااتخاذ روشهای نامناسب آن

 بدست برای فقط آموزان دانش وتالش نيستند قائل آن بربرای   بهايی چندان نيز پايدارنخواهدبودوفراگيران

 .يادگيری ونه است نمره آوردن

باتوجه به مشکالت فوق الذکرضرورت تحول درروشهای تدريس کنونی معلمين ومربيان امری انکارناپذيرمی 

 باشدکه می بايد باراهکارهای مناسب اين مهم صورت پذيرد.
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   اهداف تحول درروشهای تدریس

 آموزان دانش تغييردررفتار  -1

 آموز ودانش معلم دوسويه فعاليت  -6

 پايدارومفيد يادگيری  -3

 نآموزا دانش خالقيت پرورش  -4

 آموزان دانش گروهی فعاليت  -2

 تقويت روحيه جستجوگری-6

  تدریس درروشهای تحول وچگونگی رروش 

امامروزه مدرسه ديگرجای درس دادن ياصرفا انباشتن ذهن دانش آموزان بايک عده مطالب کليشه ای نياست 

جايگاه زندگی است . ماديگرمجاز نيستيم که دانش آموزان را به گوش دادن وساکت نشستن بلکه مدرسه 

 اجتماعی فعاليتهای.)   وادارکنيم بلکه وظيفه داريم مدرسه را محيط مساعد زندگی کودکان ونوجوانان گردانيم

 ( نژاد شعاری –

ره های ضمن خدمت مفيدوموثر برای جهت انجام اين امرمهم وزارت آموزش وپرورش می بايست با برگزاری دو
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معلمين روشهای تدريس فعال را به آنها آموزش داده وبا راهکارهای مناسب مانندبرگزاری جشنواره های متعدد 

والبته مفيد وتشويق جدی معلمينی که ازروشهای فعال وموثر درتدريس استفاده ميکنند درمسيری حرکت کند 

 مرور زمان از آموزش وپرورش ما رخت بربندد. که روشهای نا کارآمد رفته رفته وبه

 

 مدلها وروشهای تحول درروشهای تدریس

 درجهان امروزديگر نمی توان وسعت کارآموزش وپرورش رابه آموزش رسمی مدرسه محدود ساخت 

 در راازفرديت واو بخشد می رانظام فردناپخته طبيعت که است واساسی مهم وسايل ازجمله مدرسه شک بدون. 

ش وپرورش را فرايند اجتماعی آموز گاهی که است سبب همين به شايد. گرداند می اجتماعی وانسان آورد می

گردانی تعريف می کنند ومدرسه ای را که نتواند عالقه ومهارت زندگی اجتماعی را در دانش آموزان يا 

ن زندگی راخالی کند دانشجويان رشدوگسترش دهد مدرسه ناتوان خوانند که ناگزير است هرچه زودتر ميدا

ياتغييروضع وماهيت دهد وبه شکل محرک فعال استعدادها وخالقيت هادرافرادوجامعه درآيد.)فعاليتهای 

 ( نژاد شعاری –اجتماعی 

 با توجه به اينکه روش ايفای نقش)نمايش( يکی از روشهايی است که در تکوين شخصيت 

ند به عنوان يکی از روشهای تدريس مورد استفاده قرار فردی واجتمايی فراگيرندگان سهم بسزايی دارد ميتوا

های زندگانی است وبهتر از بقيه روشها  موقعيتهای متفاوت اين روش نمونه های کوچکی از ايفای نقش1گيرد
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         ( خانی فضلی–فراگيرندگان را در عرصه ی زندگی می آزمايد. )روشهای فعال تدريس 

در نظام آموزشی وپرورشی  یاصول  تربيتی دانش آموزان يکی از سياست های از آنجا که رشد فضايل اخالقی و

می باشد تجربيات خود در ارتباط با بکار گيری اين روش در رابطه با آموزش مفا هيم اخالقی درس قران پايه 

غيرفعال پنجم ابتدايی در ذيل می آورم تا معلوم گردد تاثيراين روش تدريس دريادگيری نسبت به روشهای 

   تاجه اندازه است .

 

 

 

 ابزارهای اطالعاتی: 

و   من قبال تجربه تدريس کالس های چند پايه را داشته امهمان گونه که قبال بيان شد با توجه به اين که 

در چگونگی تقسيم فرصت يادگيری برای تدريس با مشکل مواجه شده ام لذا در پی رفع اين مشکل بر امدم 

به عمل آمد و  با پرسنل مدرسه اعم از مدير،معاونين و آموزگاران با تجربه  وبا استفاده از مصاحبه هايی که 

که در در اين رابطه در مجالت شش ماه و همچنين بر اساس مطالعاتی مدت مشاهدات در  نيز بر اساس 

 رشد نيز داشته ام ،پی بردم که مشکل تقسيم فرصت يادگيری در کالس های چند پايه وجود دارد .
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 بیشینه تحقیق

 –های چند پايه يا بی تأثير بودن آن ها بر فرآيند ياددهی  در رابطه با تأثيرات مثبت و منفی کالس

که به نتايج متفاوت وغير يکسانی رسيده اند. برخی از آن ها  يادگيری، تحقيقات متعددی انجام شده است

استفاده از کالس های چند پايه را در درس هايی چون قرائت، رياضی و ديگر موضوعات فهميدنی سودمند 

نمی دانند و برخی ديگر هم محدوديت هايی برای اين گونه کالس ها برشمرده اند. مثالً اين که: تفکيک 

کالس دشوار است، فشار کار بر معلم زياد است، به نيازهای فردی دانش آموزان کم تر توجه دانش آموزان در 

فضای فيزيکی کالس برای همه گروه های دانش آموزی وسعت کافی ندارد و آن ها نمی توانند   می شود،

 فعاليت های خود را تحت راهنمايی معلم انجام دهند.

ی:استراليا، بنگالدش، جمهوری خلق چين، هند، اندونزی، خالصه تجربيات به دست آمده در کشورها 

تأکيد می کند که: برنامه ريزی آموزش   جمهوری کره، مالزی، مالديو، نپال، پاکستان، فيليپين، و تايلند

ابتدايی و فهرست حداقل توانايی های آموزشی، برای کالس های چند پايه طراحی و تهيه نشده اند. بنابراين، 

برنامه های مدرسه ای رايج در اين گونه کالس ها با مشکالتی روبه رو است، معلمان اين کالس به کارگيری 

ها با کمبود مواد و وسايل آموزشی مواجهند. ارزشيابی مستمر و مداوم که نياز ضروری دانش آموزان چنين 

شورها در کالس های کالس هايی است به خوبی صورت نمی گيرد .عالوه بر اين ها، بسياری از معلمان اين ک

آموزشی چند پايه کار می کنند، اما برای تعداد کمی از آن ها تربيت معلم قبل يا در حين تدريس تشکيل 

می شود و همچنين سيستم آموزشی اين کشورها به طور کلی توجه کافی به کارکرد مناسب اين مدرسه ها 

 ندارد.
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که برنامه های کالس های چند پايه باعث ارتقای  نشان دادند  پاوان و ميلر بروس در تحقيقات ديگری 

مورد  64سطح آموزش در بسياری از مدرسه ها شده و نتايج بهتری از آموزش سنتی داشته است. پاروان، 

درصد ( در پاسخ به  21مطالعه در آمريکا و کانادا انجام داد و متوجه شد که اکثر کالس های چند پايه ) 

درصد آن ها از وضعی بهتری  26اشته اند و در مورد بهداشت روانی نيز تست ها، موفقيت بيش تری د

برخوردار بوده اند . هفت مورد تحقيق در زمينه مقايسه وضعيت دانش آموزانی که تمام دوره ابتدايی خود را 

در مدرسه های تک پايه گذرانده اند و دانش آموزانی که در کالس های چند پايه تحصيل کرده اند، نشان 

 موفقيت تحصيلی بيش تری داشته اند.   ی دهد که دانش آموزان کالسهای چند پايهم

تحقيق در زمينه کالس های  62منتشر کرد، ضمن بررسی  1112سيمون ويمن در تحقيقی که در سال 

مورد آن در اياالت متحده انجام شده است، نتايج تست های استاندارد را در کالس های  33چند پايه که 

در حالی که تحقيقات ديگر،   ه يا چند پايه مقايسه کرد و نتيجه گرفت که عموماً نتايج برابر هستند،تک پاي

 تفاوت هايی را گزارش کرده اند.

بررسی تأثيرات کالس های چند پايه در کاليفرنيا نشان می دهد، اين کالس ها ضمن اين که فرصت خوبی  

ش آموزان با يکديگر فراهم می کنند، رشد اجتماعی و درک برای انجام کار گروهی و برقراری ارتباط دان

متقابل آنان را نيز باال می برند و زمينه ساز دوستی با دانش آموزان پايه های ديگر هستند که خود اين امر 

سبب می شود، دانش آموزان به نظرات همديگر اهميت بدهند.بررسی ها در مجموع نشان می دهند، در 

 چند پايه از طرف مسؤالن و والدين حمايت شوند، بسيار موفق خواهند بود.  صورتی که کالس های
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عالوه بر انجام فعاليت های گروهی، ارتباط دانش آموزان با معلم، در کالس های چند پايه عميق تر است. 

دانش معموالً دانش آموزان به مدت چند سال با يک معلم در ارتباط هستند و اين فرصت مناسبی است تا 

آموزان پايه های باالتر به افراد پايه های پائين تر در يادگيری کمک کنند و اين امر باعث تقويت آموخته 

های خودشان هم می شود. همچنين، بر اساس تشخيص معلم، دانش آموزان اين کالس ها در بيش از يک 

ياد بگيرد و در مجموع استفاده امتحان دو نوبته ارزشيابی می شوند، و هر کودک می تواند به شيوه خودش 

 از کالس های چند پايه، از نظام مبتنی بر فرد يا پايه تحصيلی، مؤثرتر و ارزان تر است.

با توجه به نتايج بررسی ها، تحقيقات و تجربه های متعدد، امروزه درباره تلفيق دانش آموزان سنين متفاوت 

 ت عمومی و اجماع نظر به وجود آمده است. در يک کالس درس و تشکيل کالس های چند پايه، موافق

 طبق نظر بروس ميلر، برای اجرای کالس های چند پايه، انجام مقدمات زير الزم است :

 مرور تحقيقات قبلی، -1

 طراحی الگوهای مناسب، -6

 تغيير قوانين با توجه به مدل طراحی شده، -3

 و ويژگی های دانش آموزان، باز توليد مفاهيم اساسی مربوط به نظريه های يادگيری -4



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و 

به سایت علمی و پژوهشی آسمان  اقدام پژوهیقابل ویرایش این 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید 

 

22 
 

 تکاملی بلند مدت. –زمينه سازی برای تغيير تدريجی  -2

بر اساس نتايج تحقيقات و تجربه های انجام شده در کشورهای عضو مرکز نوآوری آموزشی برای توسعه در 

د، و ساير کشورها و همچنين ماهيت آموزش در کالس های چند پايه، به نظر می رس  آسيا و اقيانوسيه

 تحليل علمی وضع موجود و.اين زمينه ضرورتی اجتناب ناپذير دارند.

  

 :يافته های علمی

پايه تحصيلی حضور  2کالس چند پايه يک موقعيت خاص آموزشی است که در آن حداقل دو تا حداکثر 

 دارند که يک معلم آنها را اداره می کند.

مدرسه است که در مقايسه با کالسهای تک پايه، دليل تشکيل چنين کالسهايی تعداد دانش آموزان در يک 

(اين کالسها با عنوان های ديگر چون آموزش و پرورش جای 1،1312تراکم کمتری دارد)مير شفيعی لنگری،

 (.31،1311گزين و کالسهای چند سنی،ترکيبی و گروهی نام گذاری شده اند)مرتضوی زاده،

آموزش ابتدايی با افزايش ميزان دست يابی به هدف  کالسهای چند پايه برای فراهم آمدن دوره ی کامل

های آموزشی در مناطق دور افتاده و کم جمعيت و روستاهايی که دانش آموزان کمتری دارد و نيز استفاده 

 (.1317از منابع محدود تشکيل می شوند)متين،
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ی دانش آموزان، مديريت کالس درس چند پايه،به سبب ترکيب سنی و جنس پيچيدگی کالسهای چند پايه: 

متفاوت است.برخوداری دانش آموزان از توانايی و استعدادهای گوناگون و روی دادها و فعاليت های متنوعی 

که در يک جلسه از کالس درس با سرعت قابل توجهی اتفاق می افتاد،مديريت بر کالس درس چند پايه را 

ا توجه به تجربه های خود ،وضعيت محيطی و پيچيده تر می کند.مدير آموزگاران و معلمان اين کالس ها،ب

عاطفی کالس درس و شناخت فرا گيرندگان و بهره گيری از مطا لعات خود،از شيوهای خاصی برای کالس 

 (.31،1317درس استفاده می کنند )مرتضوی زاده،

ين سازمان دهی کالسهای درس چند پايه به مراتب حساس تر از سازمان دهی کالسهای عادی است.به هم

دليل،معلم کالس درس چند پايه بايد فعاليت های دانش آموزان،چگونگی آرايش شيوه نشستن ها،نحوه 

استفاده از تابلو و حتی ديوارهای کالس را سازماندهی کند.مدير آموزگار با تهيه طرح درسبه سازماندهی و 

در هر جلسه کاری،وقت گير مديريت ياد گيريدر کالس درس اقدام می کند.تهيه و تنظيم طرح درس روزانه 

و طاقت فرسا است.اما نداشتن طرح درس هم سبب اتالف وقت ،پراکنده گويی و سر در گمی معلم و دانش 

 (.41،1311آموز می شود)مرتضوی زاده،

يکی از مسائلی که هميشه بر کيفيت کار يک کالس چند پايه اثر می گذارد،موضوع وقت است.يک کالس 

پايه(نيز همين تعداد  2تا 6س هفتگی دارد و يک کالس چند پايه )متشکل از ساعت تدري 61تک پايه 

ساعت تدريس هفتگی دارد.در صورتی که حجم محتوای کالسهای تک پايه و چند پايه فرقی ندارد.تراکم 

تعداد دانش آموزان و تعداد پايه ها در يک کالس چند پايه و حجم زياد محتوای کتاب ها از نظم و دقت کار 

 وزش می کاهد و سبب افت کيفيت آموزش و عقب ماندگی از برنامه زمان بندی می شود.آم
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هزينه،چنين عنوان شده است که اگر هزينه ها را بر اساس سرانه در نظر بگيريم،از نظر آماری،نسب هزينه 

مدارس و  (. با توجه بهپر هزينه بودن اين12،1317فرد به اين مدارس گران تر به نظر خواهد آمد )رضايی،

به دليل کمی تعداد دانش آموزان،به بسياری از اين مدارس بودجه نا چيزی تعلق می گيرد که جواب گوی 

 نياز ها نيست.

کمبود وقت : مسأله کمبود وقت در صدر مسايل کالسهای چندپايه قرار دارد . آنچه به عنوان يک مشکل  

ه واقعاً با اين کمبود وقت چه کند . دراين گونه اساسی معلم کالس چندپايه با آن روبرو است اين است ک

 ( .  1361کالس ها معلم بايد بتواند زمان را متناسب بين پايه ها تقسيم کند ) رئوف ضيايی 

مديريت زمان :معلمان چندپايه بدليل دارا بودن نقش چندگانه ی خود که در هر ساعت درسی می بايست 

ايفا نمايند از حساسيت زير برخوردارترند ، يعنی ارزش زمان در کالسهای چندپايه به چند برابر نسبت به 

زشی استفاده نمايند . کالسهای عادی مبدل می شود . صرف وقت دقايق زمان در اين کالس از خدمات آمو

در کالس چندپايه معلم می بايست کنترل کالس و نظارت بر فعاليتهای درس پايه های مختلف را بر عهده 

داشته باشد . به خاطر کمبود وقت در کالس معلم گاهی احساس می کند ساعات ديگری عالوه بر ساعات 

ين کار اگر تداوم يابد معلم خود و دانش رسمی در هفته را می بايست به دانش آموزان اختصاص دهد و ا

 آموزان را خسته نموده و شايد نتايج مطلوبی در بر نداشته باشد . 
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و از استفاده ی درست از زمان در ساعات رسمی کالس می تواند کار تعليم و ترتيب را به سامان برساند به 

ات معلم به معنی مسلط بودن و کنترل گونه ای که نياز به صرف وقت خارج از برنامه نباشد . مديريت اوق

 زمان کار در کالس است نه اينکه زمان معلم را تحت کنترل خود در آورد .

در کالسهای چند پايه که معموالً يک کالس به عنوان محور مطرح می باشد و معلم در آن ساعت برای آن 

 –عملی    قی پايه ها برنامه کالس تدريس ارائه می دهد وقت بيشتری در آن ساعت صرف می کند و ما ب

 تمرين خود را انجام می دهند . 

مديريت موفق کالس تنها زمانی امکانپذير است که معلم اهداف روشن و متناسبی را برای خود ترسيم کرده  

و در کالس مراقبتهای الزم و کافی را برای دستيابی به آن اهداف از پيش تعيين شده بعمل آورد . اين تنها 

شخصی از سوی ديگر ارتباط و راهی است که بتوان بين کارهای روزمره از يک سو و ترقی و کسب رضايت 

 پيوند برقرار کنيم . 

در کالسهای چند پايه برنامه ، همان طرح آموزشی است که معلم می بايست تهيه کرده باشد که در يک 

جلسه کالس هر يک از پايه ها چه سهمی دارند ، معلم برای هر يک چه نقشی ايفا می کند . معلم بايد 

س ناخواسته رخ می دهد و او را از پرداختن به طرح آموزشی دور می کند مراقب باشد اتفاقاتی که در کال

حتی االمکان ناديده گرفته و وقت خود را صرف طرح آموزشی نمايد مگر اينکه رويداد در جهت تعليم و 

بخشی از مديريت زمان از طريق تفويض اختيار امکانپذير است . در کالسهای  تربيت دانش آموزان باشد . 

ايه معلم می تواند بخشی از وظايف خود را به يکی از معلم ياران هر پايه تفويض نموده و سپس از چند پ
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انجام کار مسئوليتهای تفويض شده را بازاريابی ، نظارت و بررسی نموده و معلم ياران را نسبت به کاستی 

ترل کالس و مديريت کالس های احتمالی راهنمايی نمايد . بدين ترتيب ضمن استفاده از وقت ، نسبت به کن

 (1376تالش نموده است .( سلطانی تهرانی ،محمد،مشکالت کالسهای چند پايه،

  

 :تجزیه و تحلیل

دارند و با توجه به مشاهداتی  با توجه به مشکالتی که معلمان چندپايه ابتدايی در توزيع زمان در کالس ها 

دررابطه  ران با تجربه و مطالعه کتب و مقاالت صورت گرفته و مصاحبه های انجام شده با معلمان و مدي

استفاده از برخی روش ها از جمله روش استفاده از شاگرد معلم،تدريس ماده ی درسی واحد   اين موضوع  با

تفاوت زمان استراحت ،  تبديل کالسهای چند پايه به پايه های کمتر،،تقويت بنيه معلمان چند پايه و 

اهداف مشترک به چند پايه در يک زمان ، هماهنگی با انجمن و اوليا مدرسه تدريس مواد درسی مختلف با 

در امور مديريتی و مراجعه به اداره، ثبت فعاليت های فرايند آموزش در خارج از وقت آموزش نيز از جمله 

 .روش هايی است که تا حد چشم گيری از مشکالت موجود می کاهد
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 :ارائه راه حل های موقت

 شيوه اداره کالس به صورت )تدريس ماده درسی واحد به صورت همزمان به تمام پايه ها(: 1

در اين شيوه معلم بايد ابتدا مقدماتی را فراهم کند و مثالً يک درس رياضی را که ارتباط طولی با دروس پايه 

می کند وو همزمان های ديگر را دارد انتخاب و همزمان مفاهيم را به صورت عمودی اهداف آن را استخراج 

در يک جلسه به دانش آموزان پايه های مختلف بدون جداسازی و قرار دادن يک گروه در محوريت و گروه 

 ديگر در غير محور به دانش آموزان ارائه دهد.

پايه دوم با اسم دايره  –مثالً درس دايره : دانش اموز پايه اول با شکل گردی آشنا شود و بتواند گردی بکشد 

با پرگار  –پايه سوم شعاع و قطر دايره را رسم کند  –شود و بتوانند با وسايل مانند سکه دايره رسم کند  آشنا

چهارم به وسيله پرگار دايره رسم کند و قطر و شعاع دايره ای رسم کند و در مورد تعداد  -دايره را رسم کند

و در پايه پنجم دانش اموز بتوانند  –د انها بحث کند بتواند با طناب و خط کش محيط دايره را محاسبه کن
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با استفاده از عدد پی محيط و مساحت دايره را محاسبه کند اگر خوب توجه کرده باشيد ارتباط طولی بعضی 

از دروس اين توانايی را به معلم چند پايه می دهد که در يک جلسه همزمان تمام پايه های کالس را در 

نچه که دانش آموزان الزم دارد بياموزد مشکل اصلی اين روش از چند نظر محور کار قرار بدهد و بيشتر از ا

قابل بررسی است اول اينکه از اين روش که روش گروهی و بسيار فعال است پايه اول و دوم و سوم تاريخ و 

 مدنی و جغرافيا ندارند و اين دو درس در پايه چهارم و پنجم زياد مرتبط نيستند مهمتر از همه در تنظيم

 ساعت های دروس همخوانی ندارند.  برنامه کالسی مشکالتی به وجود می آورد

از اين روش وقتی به خوبی استفاده می کنيم که ابتدا از اول سال تحصيلی جدولی از مفاهيم کليه دروس 

تهيه می کنيم که ارتباط عمودی در بين پنج پايه ديده شود دوم اينکه اين مفاهيم اهداف مشترکی نيز 

 شته باشند سوم اينکه برنامه ای از فعاليت های هر يک از گروههای دانش اموزی تدوين شود.دا

 مثالً درس علوم بخش جانوران را در نظر بگيريد.

 فايده بعضی از آنها –محل زندگی متفاوت  –آشنايی با حرکت جانوران  –در پايه اول 

 آشنايی با پوشش بدن محل زندگی ،انواع جانوران فايده آنها و مقايسه آنها –در پايه دوم 

 رابطه محل زندگی با آب و هوا و غذا و طبقه بندی مهره داران. –نيازهای جانوران –در پايه سوم 

 انواع انگلها –محل زندگی  –طبقه بندی جانوران بی مهره  –در پايه چهارم 
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خصوصيات بعضی از جانداران که شبيه جانوران هستند  –آغازيان  –در پايه پنجم آشنايی با جانداران زنده 

با ياداشت اين مفاهيم برای هر هر پايه يک فعاليت گروهی در نظر می گيريم تعدادی از برچسپ حيوانات 

واز می کنند را در جدول های تهيه مختلف می آوريم مثالً در پايه اول جانورانی که در آب شنا می کنند و پر

شده بچسپانند در پايه دوم آنهايی را که در صحرا زندگی می کنند و آنهايی را که در جنگل و غير زندگی 

می کنند به جدول مربوط به خود می چسپانند و پايه سوم جدول مهره داران را با استفاده از برچسپ ها 

مهره ها را کامل کنند  در پايه چهارم در گروهی جدول مربوط به بیکامل کنند و خصوصيات انها را بنويسيم 

و عکسهای مربوط را در جای خود بچسپانند و در پايه پنجم به بررسی انواع قارچها و باکتريها و ويروس ها 

 بپردازند ، با استفاده از ميکروسکوپ و موارد کاری مشاهدات خود را ياداشت نمايند.

 سهيال حاجی اسحاق( –يری در کالس های چند پايه يادگ  )فرايند ياددهی

  

 

 

 

 

 : روش )تدريس مواد درسی مختلف با اهداف مشترک به چند پايه در يک زمان(6
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در روش قبلی ما يک درس را در نظر می گرفتيم و همزمان آن واحد درسی را به کل پايه ها ارائه داديم اما  

نظر گرفته ما می توانيم دروس مختلف را که هدفهای مشترک  در اين روش که برنامه کالسی را بيشتر مد

 دارند را در يک جلسه تدريس نمايم سپس مراحل اجرای به صورت مختصر به اين قرار است.

 الف : انتخاب مفاهيم درسی مختلف در پايه ها که دارای اهداف مشترک باشند.

 ب: استخراج و نوشتن اهداف مشترک

 های هر يک از گروههای کالسی ج: تدوين برنامه فعاليت

ومی داند چه بايد   دروس را انتخاب می کند  : در اين روش معلم طبق برنامه کالسی خود مفاهيم 1مرحله 

 بگويد.

 مثالً اول رياضی ترتيب اعداد

 دوم : علوم جانوران در کجا زندگی می کنند.

 سوم: اجتماعی رعايت نظم و قانون مقررات

 ی مدرسه خانه دوم ماست )نقش های مدرسه(چهارم : تاريخ و مدن

 پنجم : علوم: ماشينها )ماشين ساده و (
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: هدف مشترک برای تدريس مفاهيم در يک زمان واحد را بايد انتخاب کنيم )چون کدام از  6مرحله 

واحدهای درسی که بيان شد هدف کلی آن بيان شد ما نمی توانيم اهداف جزئی هر يک از دروس را 

رعايت  –مرتب بود  –ارئه دهيم.(هدف مشترک دروس فوق )بيشتر نظم و ترتيب  استخراج و

 ومقررات(.  مافوق

)مثالً ترتيب دادن نمايشی که رعايت نظم و  –:تدوين برنامه ای برای فعاليت های گروهی کالسها  3مرحله 

بچسپانند به  1خانه صفر تا  ترتيب به نفع ماست و برای پايه اول مهره های داده شود که به ترتيب آنها را در

را به گروههای ديگر جهت بررسی بدهند پايه دوم جدول محل زندگی جانوران در روی  صورت گروهی وآن 

تابلو بکشند و به صورت نمايشی هر يک شکل يک جانور را نشان دهد و در محل خود بنشيند در پايه سوم 

ارائه دهند دانش اموزان پايه چهارم جدولی تهيه نظر خود را به صورت گروهی در مورد نمايش کل کالس 

کنند از کارکنان مدرسه وظايف هر يک به صورت گروهی خالصه در گروههای بيان خود بيان کنند علوم 

 پايه پنجم در مورد نظم و مرتب بودن ماشينها فکر کنند و نظم کار ماشين ها را بيان کنند.

نونی است که به معلمان امکان هدايت يادگيری دانش آموزان آموزش چند پايه در حقيقت تشکيل شده از ف

با سطوح سنی متفاوت و توانايی های گوناگون را به صورت همزمان می دهد و اين در حالی است که طبق 

بازديدهای به عمل آمده اکثر معلمان اين کالسها از همان روشها آموزشی سنتی موجود در کالس های تک 

عضاً ضعيف تر )به دليل ناهمگونی جامعه مخاطب ،فرصت محدود آموزشی ،حجم پايه آنهم در سطحی ب

 وسيع کتب درسی ...( بهره می گيرند.
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با توجه به اينکه کيفيت فرايند فعاليت های معلم و روشهای آموزشی او هسته مرکزی آموزش چند پايه ای 

کالس ها مستقيماً به کيفيت  را تشکيل می دهد مسلماً نقصان تجربه و کمبود اطالعات معلمان اين

 آموزشهای کالسی آسيب می رساند.

 تبديل کالسهای چند پايه به پايه های کمتر:-3 

با توجه به اين که اکثرمعتمان روستاهای دور افتاده،به دليل مسافت زياد،مجبور به سکونت در روستا  

هستند،می توان برای جبران کمبود وقت،کالسهای چند پايه را به پايه های کمتر تبديل کرد ودر نوبت صبح 

الش مضاعف آموزگاران را پرداخت و بعد از ظهر به اداره ی آنها پرداخت. البته مسئوالن بايد حق الزحمه ی ت

 کنند.

دو بعدی کردن يا نصب دو تخته سياه در دو طرف کالس،معلم می تواند يک تخته را در ضلع جنوبی قرار 

 دهد و تعدادی نيمکت رو به روی آن بچيند و يک تخته راهم در ضلع غربی کالس نصب کند. 

ر در بين اين دو زاويه بر هر دو گروه دانش آموزان درجه باشد. آموزگا 11زاويه بين دو رديف نيمکت بايد 

 تسلط دارد. ولی دانش آموزان بر درس و فعاليت گروه ديگر تسلط کمتری دارند.

هنگام ساختن بنای مدارس،مقداری مصالح و وسايل برای تجديد بنا و تعميرات پيش بينی و در انبار مدرسه 

ضرورت،از آن استفاده شود. جلب مشارکت مردم روستا در اين  يا اداره آموزش و پرورش بگذاريد تا در هنگام

زمينه بسيار موثر است. با توجه به اين که مردم در تمام کارهای کشاورزی و مراسم سنتی و مذهبی و ... به 
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صورت مشارکتی کار می کنند،معتم با درايت و ايجاد رابطه ی عاطفی مناسب،می تواند کمکهای کاری يا 

برای نو سازی مدرسه جلب کند. روش ديگری که برای ساخت مدرسه و تامين نيرو مقرون به  نقدی آنها را

صرفه است،توسعه ی طرح تمرکز روستايی است. با تدارک سرويس رفت و آمد دانش آموزان از روستاهای 

ز و اطراف به يک روستای مرکزی،می توان مدارس روستايی را با نيروی کمتر و صرف هزينه ی کمتر تجهي

 به شکل تک پايه اداره کرد.

برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت با عنوان روش های آموزش در کالس های چند پايه و چگونگی 

اداره ی مدارس کوچک، برای مدير آموزکاران و معلمان چند پايه جهت جلو گيری از افت آموزشی و افزايش 

 کارايی آنها.

 گاری يا مدير آموزگاری در مدارس کوچک مناطق محروم و دور افتاده.به کارگيری نيروهای بومی برای آموز

با توجه به سختی و پيچيدگی محيط کار در مدارس،پيشنهاد می شود برای ايجاد انگيزه در مدير آموزگاران  

 و آموزگاران اين مدارس،حقوق و مزايای ويژه ای در نظر گرفته شود.

، رشد مديريت مدرسه،دوره "فزايش رضايت شغلی مدير آموزگارانراه های ا"(. 1317اسماعيلی،اسفنديار))

 .(26ی هفتم،شماره ی 

 تفاوت زمان استراحت: -4
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هر   دقيقه برای استراحت برنامه ريزی شده است که 12دقيقه آموزش ،  42از هر   در مدارس ابتدايی بعد

ن استراحت طوری تنظيم شود که بار از فرصت استراحت استفاده می کند. اگر زما  3  کالس در طول روز

دانش آموزان به طور متناوب از اين فرصت بهره گيرند، به ميزان قابل مالحظه ای در زمان صرفه جويی 

خواهد شد. با اين روش فقط معلم کالس مربوطه دچار مشکل می شود که می تواند با برنامه ريزی دقيق 

 اين نقيصه را جبران نمايد.

 شاگرد معلم:استفاده از وجود  -2

استفاده از برخی دانش آموزان برای تدريس به بعضی ديگر ، پديده جديدی نيست. اين روش آموزش که با  

عنوان های مختلف مانند شاگرد معلم ، معلميار ، خليفه و... ناميده می شود برای اولين بار پيش از قرن 

سوری نيز مورد  –در انگلستان برای مبارزه با نابرابری های آموزشی مطرح شد و در مدارس مونته   هيجدهم

استفاده قرار گرفت. سابقه اين نوع از آموزش در ايران به مکتب خانه های قديم بر می گردد.اين روش در 

وسيه مورد استفاده قرار می حال حاضر در کشورهای اروپايی از جمله انگلستان ، فرانسه ، سوئد ، بلژيک و ر

 گيرد. 

در اين روش از دانش آموزان مستعدتر پايه های باالتر در جهت نظارت بر گروه های خود آموز استفاده       

می شود. از مزايای اين روش می توان به جبران کمبود ساعات آموزشی ، آموزش انفرادی به دانش آموزان 

نگرش مثبت به خود در دانش آموزان   رسی ، ايجاد اعتماد به نفس وضعيف از لحاظ عاطفی و اجتماعی و د

 معلم يار و تقويت احساس استقالل و عدم وابستگی و ...
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جهت رفع موانع موجود بر سر راه اجرای اين روش می توان با عوض کردن هر ماه يک بار شاگرد معلم        

آموزان مستعد ديگردر زمينه درسی برای اين منظور  ، از افت تحصيلی او جلوگيری به عمل آورد و از دانش

استفاده کرد .راهکار مفيد ديگری که نگارنده اين جمالت سال ها از آن استفاده نموده ، شاگرد معلم هم پايه 

 است. به اين صورت که از هر پايه يکی از دانش آموزان برتر نقش معلم را در برنامه خود آموزی ايفا می کند.
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 ۲شواهد گردآوری  

 :با به کار بردن روش ها و شيوه هايی که در فوق ذکر شد اين نتايج به عمل آمد

وقتی که از روش ماده درسی واحد به پايه های مختلف به صورت همزمان استفاده کردم چون دانش . 1

پيش می آمد ايجاد آموزان در يک بحث مشارکت داشتند و اين موقعيت در موارد ديگر کمتر برای آن ها 

 .انگيزه ی وافری در دانش آموزان مشاهده می کردم که اين نيز خود امر آموزش را تسهيل می بخشد

و دانش   استفاده از روش )ماده درسی واحد ( فرصت و زمان يادگيری و ياددهی بيشتری را در اختيار من. 6

 س کردم بايد گفت آموزان قرار داد و از تغيير شگرفی که در کيفيت آموزش احسا

استفاده از اين روش )ماده درسی واحد(اين امکان را در اختيار دانش اموزانم قرار داد که وقتی با مشکلی . 3

 .مواجه شدند از دانش آموزان پايه باالتر کمک گرفتند

رف کمک گرفتن از اوليا برای انجام برخی کارهای مدرسه اين فرصت را به من داد تا تمام وقتم را ص.4

تدريس و کالس درس کنم چه بسا انجام بسياری از اين کارها توسط اوليا بهتر و با صرف زمان و هزينه 

 .کمتر انجام شد
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استفاده از معلم يار )شاگرد خليفه ( تا حدود زيادی از مشکالتم در کالس درس چند پايه کاست زيرا .2

آموزان ،وارسی وضعيت بهداشتی آنان و....را به  بخشی از کارهايم را از جمله بررسی تکاليف و تمارين دانش

او )معلم يار(سپردم و اين باعث شد زمان حضور در کالس را فقط به تدريس اختصاص دهم هر چند از 

طرفی سپردن مسوليت به دانش آموزم باعث شد او مسوليت پذير تر شده و از نظر رشد اجتماعی پيشرفت 

 .کند

  تغيير زمان فرصت زنگ تفريح. 6
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