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از دیدگاه  ییمدارس ابتدا هیدرس چندپا یکالس ها تیریمد ارزیابی

 9یراهبران آموزش

 1و عبدالحسین حیدری 2سید محمد سیدکالن

 چکیده

یی از دیدگاه راهبران مقطع ابتدا هیکالس چندپا تیرینحوه مد یپژوهش، بررس نیهدف از ا

 پژوهش ازنظر نیا. باشدیم 3158-53 یلیسال تحص درهای نیر و سرعین شهر در آموزشی

 هیمتشکل از کلی ه آمارجامع. است شیماینوع پ از یفیازنظر روش توص و یهدف کاربرد

جدول  با استفاده از ینمونه آمارحجم که  است( راهبر آموزشی نفر 53) راهبران آموزشی

اطالعات از  یآور جمع یبرا. آزمون شدند ساده یروش تصادفو با نفر انتخاب  30مورگان 

ت تجزیه جه .دیشده بود استفاده گرد ها محاسبه آن ییایپا و ییپرسشنامه محقق ساخته که روا

تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است که  Tها از آزمون و تحلیل داده

-کالس تیریمربوط به نحوه مد لیتحل جینتا .انجام گردید Spss 22بر اساس نرم افزار آماری 

 یها اداره کالس در آموزگاراننشان داد که مسائل و مشکالت  ییمقطع ابتدا هیچندپا های

 هیکالس درس چندپا تیریمد بهبود در زیآم تیعوامل موفق .از متوسط به باال است هیدپاچن

و  یآمار نیانگیم نیشتریدر کالس بآموزگاران  حیروشن و صر یها یی، راهنماآموزگارانتوسط 

. دارا می باشند را تیاولو نیکمتر هیدرس چندپا یهاآموزان کالسنظر گرفتن همه دانش ریز

های چندپایه در مدارس روستایی کاسته المقدور از رشد کالسگردد حتیوصیه میدر نتیجه، ت

 .روزی برای حل مشکالت این مدارس استفاده گرددشود و از مدارس تجمیعی یا شبانه

یی، راهبران آموزشی و مدارس ابتدا ه،یچندپا درس کالس ،کالس تیریمد :گان کلیدیواژ

 .تربیتی
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 مقدمه 

ی هزر سزازمانی   دهایز کل شزاه ی ارزیابی آن جززو  ا برنامهدن به اهداف هر امروزه برای رسی

بازطراحی و کارآمد سزازی نظزام نظزارت و    ؛ 0راهکارو  13با توجه به بند . گردد محسوب می

جایگزاه   و تبیین مفهزوم ارزیزابی  ، وپرورش آموزشسند تحول بنیادین در  راهنمایی تعلیماتی

این در حزالی  . ی آموزشی در مناطق روستایی بوده استدر مقطع ابتدایی نظارت و راهبر آن

است که راهبری آموزشی و تربیتی مختص کشور ما نبوده اسزت بلکزه خیلزی از کشزورهای     

کشزورهای ژاپزن،   : بزرای مثزال  . انزد  بردهرا  ها یسودمنددیگر نیز از راهبر آموزشی بیشترین 

بزن ونیسزت و مزک    )اند بردهارت بهره دارند از این نظ العبور صعبانگلستان، کانادا که مناطق 

طزرح راهبزر آموزشزی را در     3159ایران نیز از سزال   وپرورش آموزشوزارت (. 2333، 3ایوان

از  یضزمن برخزوردار   یراهبزر آموزشز  کشور به اجرا درآورده است که بر اساس ایزن طزرح،   

ر و نظزارت بزز  یراهبزر  ،تیهززدا ؛روزآمزد  یو مهزارت  یدانشز  یهززا تیو صزالح  هزا  یسزتگ یشا

مناسب با تمرکز بر  یها و روش ها وهیاز ش یریگ بهره قیاز طر یو پرورش یآموزش یندهایفرآ

 یا حرفزه  یمدرسزه و رشزد و بالنزدگ    تیریمزد  یبه تعزال  یابیمدارس در جهت دست تیفعال

صزادق پزور،   ) را بر عهزده دارد  یو پرورش یتحقق اهداف آموزش لیتسه یکارکنان در راستا

و  یآموزشز  یا و مشزاوره  ییارائزه خزدمات راهنمزا    آموزشی راهبرانهدف از حضور (. 3159

 یبزرا  یمیصزم  یطز یمح جزاد یبه معلمان و کارکنان مدارس تحت پوشزش اسزت و ا   یتیترب

نگزاه   در مزدارس تحزت پوشزش و بزا     یو درس پژوه یاقدام پژوه یها آنان در برنامه تیهدا

ی راهنمزای تعلیمزاتی در   پیشزینه اگرچه، این طرح با . است یدر امر نظارت و راهبر یتحول

است، اما رویکرد جدید این طزرح بزا طزرح    ... کشور یادآور خیلی از مسائل همچون بازرس و 

و  کننزده  لیتسزه هزدف   کیعنوان  بهراهنمای تعلیماتی متفاوت بوده است؛ چراکه این طرح 

نزع و مشزکالت   موا ی چندپایه بوده است که با اجزرای آن ها کالسآموزگاران در  دهنده یاری

بنابراین، محققان با طزرح ایزن   . گردد میو رفع  ییشناسا آموزگارانبا مشارکت کالس درس 

 یراهبران آموزش ی چندپایه از دیدگاهها کالسمدیریت  یفیو ک یکمّ یابیارزمسأله با هدف 

هزای چندپایزه بزه پزژوهش     در مناطق روستایی در راستای بهبود مزدیریت کزالس   یتیو ترب

 .پرداختندمیدانی 

به سخنان مدیرکل آموزش  موردپژوهشابتدا برای حصول اطمینان از روشن نمودن مسئله 

 :میکن یماشاره  ارتباط نیدراابتدایی وزارت آموزش و پرورش 

                                                      
1  .  Benveniste & McEwan 
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ترین وظایف مدیران مدارس  نظارت و راهبری آموزشی یکی از اصلی»
ای ه کالس ژهیو بهدر برخی مدارس روستایی و مناطق محروم . است
شوند و مدیر  توسط یک یا چند معلم محدود اداره می که اساساً هیچندپا

راهبر » عنوان بهبه معنای واقعی وجود ندارد، ضروری است افرادی توانا 
جایگزین مدیر و معاون مجتمع شوند و فرآیند آموزش و « آموزشی

 «.یادگیری در مدارس را هدایت، نظارت و راهبری کنند
از کشورها،  یدر برخ. ستین یاتازه دهیپد ،یهچندپا یهادر کالس سیتدرباید گفت که 

 یمذهب یها در مدرسه یروش آموزش نیقرن از ا نیچند ،یاسالم یدر کشورها یژهو به

 زیو ن ییشدن آموزش ابتدا یاز اجبار شیو نپال، پ نیمثل چ ییدر کشورها. شده است استفاده

از قدمت  یهچندپا یها در کالس سیداشتند، تدر قرارکه تحت سلطه استعمار  ییدر کشورها

 ؛رینظ یبا توجه به عواملنیز  رانیدر ا (.3165آقازاده و فاضلی، )ساله برخوردار است  صد یک

دادن  ،یعدالت آموزش یمنظور برقرار به نیهمچن ،...ی و اقتصاد ،ییایجغراف ،یشناخت تیجمع

 یریاثر چشمگ یهچندپا یها کالس لیتشک ،میالتعلکودکان واجب یتمام آموزش به یعیحق طب

 لیها به دل کالساین ی چندپایه باید گفت؛ ها کالسدر تعریف و ترسیم مفهوم  .ستداشته ا

کالس درس  کی در یلیتحص یهیدوپا از شیب ای تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان دو

 یخاص یدگیچیها از پ کالس نیدر ا سیتدر و دارند یفرد منحصربه یاتو مقتض طیشرا

 ها از کالس یندر ا یریگادیو  یاددهی ندیلذا فرا. خود را دارد ژهیو یالگو برخوردار بوده و

بنابر کارکرد راهبران آموزشی و  (.5: 3163فیروزی و همکاران، )است  برخوردار یخاص تیّاهم

یه یادگیری در کالس های چندپا -تربیتی در تسهیل نمودن مسائل و مشکالت فرایند یاددهی

در . این پژوهش به دنبال ارزیابی مدیریت کالس های چندپایایه در مناطق روستایی است

 یو روندها ها بینی یشبا پباید گفت که مدیریت کالس  چندپایه کالس درس تیریمدتعریف 

 شده یفتعر افتد،اتفاق می یریادگیو  یاددهیکه در آن  یطیو حفظ مح جادیا یبرا یضرور

 ،یاثربخش یکالس تیریمد هیهدف اول (.3165به نقل از آقازاده و فاضلی، ؛ 3535دوک، ) است

توان  یمبنابراین ؛ (2339، 3مک لود)است رفتار مطلوب شیو افزا یریادگی طیمح کی جادیا

ترین مسائل  یضروراثربخش یکی از  طور بهی چندپایه و مدیریت آن ها کالسگفت تدریس در 

گردد و این تحقق نخواهد پذیرفت مگر اینکه آموزگاران  در آموزش ابتدایی کشور محسوب می

یکی از  ها کالسبرای کاستن از مشکالت این . ی چندپایه به کار گرفته شودها کالسسرآمد در 

                                                      
1  .  Mcleod 



 ،عبدالحسین حیدریسیدمحمدسیدکالن  ...از دیدگاه ییمدارس ابتدا هیدرس چندپا یکالس ها تیریمد ارزیابی

9 

 

؛ بازطراحی و کارآمد سازی نظام نظارت و  13بند  0راهکار)راهکارهای سند تحول بنیادین

معلم معلمان یا همان راهبر آموزشی و تربیتی در کشور ما استفاده از ( راهنمایی تعلیماتی

بر . جهت تسهیل امر یادگیری و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در این مدارس است

، مسائل و مشکالت کالس (3150)بشیری حدادان، محمودی، رضاپور و ادیباساس پژوهش 

وقت معلمان، نامناسب های چندپایه از نظر کارشناسان و معلمان ابتدایی چندپایه؛ کمبود 

بودن فضای آموزشی، کمبود وسایل و تجهیزات کمک آموزشی، عدم نظارت کارشناسان 

آموزشی، تعدد پایه ها، ارزشیابی پیچیده، روش های کنترل نظم، ارتباط با والدین گزارش شده 

 . است

آموزشی استفاده از راهبران ) یو پرورش یمقوله مهم آموزش نیشده در ا انجام های یبررس

مک ایوان، )اند و پراکنده یاجمال در اغلب کشورهای دنیا ،(ی چندپایهها کالسدر راهبردی 

 نیدر اکه ، ( 2333، 1و جونز 2336، 2؛ راویندران2339، 3فالتچر و برندرت-؛ هامرسلی3556

این  تیّبا توجه به نقش و اهماما ؛ اقدامات زیادی در کشور ما صورت نپذیرفته است نهیزم

ی ها در سال مشکالت این طرحپرداختن به  ی چندپایه،ها کالسله یعنی ارزیابی مدیریت مسئ

 .است یجدّ یشیاند چاره ازمندین نخست اجرا

دوره ابتدایی به از مسائل و مشکالت موجود در  یکگیرد که ی یماین دغدغه در حالی شکل 

 یهچندپا یها در کالس یی و تربیت، وجود مشکالت آموزشی آموزشیها نظاماعتقاد متخصصان 

 همان آغاز ازی متعدد اتیازآنجاکه نظر (.3556، 9؛ روسِل، راو و هیل2336، 0هرمنز)است

 تیفیک ه،یکالس چندپا تیریتحوالت مد در مورد ،یانیپا یها دهه در یژهو به یتو ترب میتعل

ها به  کالسی کارآمد برای این انسان یروین تیترب و( زاتیها، تجه ، روشها یوهش) یآموزش

کوپر و )شود یمحسوب م تضرور کی ها کالسدر این  تیفیپس بهبود ک ؛وجود آمده است

از  یریجلوگ ی، برای دنیابرهه از زمان دراکثرکشورها یندر ا (.2336، 8چالکرافت-التون

 یها کالس یدارا یها خواهان مدارس دولت ت،یّعمدورافتاده و کم ج یروستاها در سوادی یب

فارغ از قضاوت  (.2336، 3کاراربا، کالرک و اُدانوقو)اند کردن آن بوده یتیحاکم و هیچندپا

به همراه داشته  هایی یبنش و همواره فراز، ها کالس نیا در یکالس دار ،ها یدگاهد نیا رامونیپ
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توسط  هیچندپا یها کالس تیریمد بهبود یبرا ندهیآ ماتیآن چراغ راه تصم یکه بررس

-؛ مولریان2333، 1؛ چیونگ و یون2333، 2؛ دریسکول2333، 3ترامپ)است راهبران آموزشی

 (. 2333، 0کین

 تیریو مد بومی ستمیاذعان نمود که س دیبا کشورها وپرورش آموزش یها نظام یبررس در

است که در اکثر  یدر حال نیا. ستندین کسانیمختلف  یدرکشورها ی چندپایهها کالس

 یاجتماع یها به افراد و گروه هیمدارس چندپا سیسأت اجازه یهپا کنار مدارس تکدرکشورها 

مدارس و  رانیمد نیب یمشارکت مردم و همکار(. 2336چالکرافت، -کوپر و التون)شود یداده م

وپرورش محسوب  آموزش شرفتیپ یالزم برا یامر یاجتماع ینهادها گریها و د خانواده

 یدارا هیچندپا یها کالس اداره یهویهم ش رانیدر ا (.2333، 9الیت وود و همکاران)شود یم

 یهپا و سهم مدارس تک بیشتر هستند یهپا است هرچند هنوز مدارس تک ی بودها تنوع گسترده

آموزان دانش است و هم در حال اجرا هیاما مدارس چندپا ست،ین یسهمقا مدارس قابل گریبا د

 .کنند یم لیتحص هیچندپا ای یهپا امکانات خود در مدارس تک و طبرحسب شرای

و گسترش کالس  جادیا ر،یاخ یها دهه در( 3165)فاضلیآقازاده و  قاتیبا توجه به تحق 

. است داده قراریر تحت تأث وپرورش را آموزش تیفیک ،یهپا مدارس تک در کنار هیچندپا

عقب  یریادگی افراد ازنظر آموزش و هیاز بقتوانند  یم یمدارس نیمردم باوجود چن که ییازآنجا

خود را  یمنابع مال چون زیمعلمان و مسئوالن ن. کنند یاستقبال م یآن تا حدود از ندنمان

ت دولت و ینسبت به جلب رضا ن،یکنند؛ بنابرایم افتیدولت در از میمستق طور به

 نیدرکل، موجب تأم یهمدارس چندپا. کنندیم تیاحساس مسئول یشتروپرورش ب آموزش

وپرورش  آموزش یفیسطح ک یارتقا تیدرنها وپرورش و انتظارات دولت و آموزش شتریهرچه ب

گونه از مدارس،  ینای ویژه در ها وکاست کمرغم  یعلبدین لحاظ، . شود یدر مناطق دورافتاده م

حمایت به لحاظ توانمندسازی دانش آموزان گونه مدارس  ینازاباید گفت در برخی از کشورها 

 نیبه ا( 3165)فاضلیآقازاده و  .(2338و  2333، 3559، 3و لیتل 3555   ،8لیود)شود یم

 صورت مستقل و از روز را به یها ساعات نوع کالس نیکه چون دانش آموزان ا اند یدهرس جهینت

و مهارت  یچنانچه معلم با آگاه کنندیم یخود آموخت با حداقل نظارت معلم سپر اصطالحاً

                                                      
1  .  Thrupp 
2 . Driscoll 
3 . Cheung & Yuen 
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7 . Little 
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دانش  یابیو خودارز یخود رهبر بر دیبا یجتدر کند به تیرا هدا یکالس های یتالزم روند فعال

 تیکه در خصوص اهم ییها ها افزوده شود؛ اما در کشور ما پژوهش کالس نیآموزان ا

؛ (3163)اله؛ نعمت(3132)یائیضازجمله؛ رئوفشده است  چاپ هیچندپا یها کالس

 هرکدامکه ( 3162)یفضلو ( 3163)یاسدک؛ (3138)یسلطان؛ (3138)خاکباز؛ (3162)یانیک

با  ان نیزمحقق ،رغم تحقیقات پیشینیعل .اندبه نحوی در این حوزه به نتایجی رسیده ها آناز 

ی چندپایه از دیدگاه راهبران آموزشی و تربیتی ها کالستوجه مسئله حاضر به ارزیابی مدیریت 

یند حاصل از آن در جهت بهبود تا برآاند در مناطق روستایی شهرهای نیر و سرعین پرداخته

 .کار آیدبه وپرورش آموزشی درس چندپایه برای متولیان ها کالست مدیری

 

 پیشینه عملی 

 تیریمد در پژوهشی تحت عنوان( 3156)جنابی نمین، خدائی و حسینی

به ده آسیب و ده  و راهکارها ها بیآس ؛یشهرستان گرم ییمدارس ابتدا هیچند پا یها کالس

عدم : های مدیریت کالس عبارتند از راهکار اشاره کرده اند که نشان می دهد آسیب

مدیریت زمان متناسب با محتوای کتب درسی، تجارب و مهارت های کم آموزگاران در 

کاربست شیوه های نوین مدیریتی، مختلط بودن و عدم سنخیت فرم های سنی دانش 

ه آموزان، ادغام پایه های مختلف در یک پایه، فرایند ناخواسته ای بودن کالس های چندپای

و نگرش تک پایه ای وزارت آموزش و پرورش، فقدان امکانات آموزشی نوین، عدم ثبات 

نیروی انسانی و جابجایی مداوم، وجود عوامل مخل انضباطی در کالس درس، کاهش انگیزه 

 .  بین معلمان چندپایه، عدم همخوانی انظارات اولیاء با انتظارات مدرسه

توصیف تجارب و ادراک معلمان ژوهشی به در پ( 3150)بشیری حدادان و همکاران

چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر  یها و کارشناسان از آموزش در کالس

جامعه پژوهش . ها کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است آن روش پژوهش. اند پرداخته

بوده که از  شامل کلیه کارشناسان و معلمان چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر

ها، نمونه آماری شامل؛ چهار نفر کارشناس آموزشی و بیست نفر از معلمان چندپایه  بین آن

کیفی  ی اطالعات با استفاده از مصاحبه. اند شده هدفمند، انتخاب یریگ ابتدایی با روش نمونه

ل روش پیشنهادی اسمیت، مورد تحلی یریکارگ و با به شده ی، گردآورافتهی نیمه سازمان

چندپایه،  یها نشان داد؛ در ده مضمون اصلی؛ علت تشکیل کالس ها افتهی. قرارگرفته است

 یها چندپایه، روش یها چندپایه، عوامل مؤثر در افزایش بازدهی کالس یها مشکالت کالس

چندپایه، مشکالت مربوط به دانش آموزان چندپایه، مشکالت  یها کنترل نظم در کالس



 3155مستان پاییز و ز ،31شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

6 

 

ایه، مشکالت مربوط به خانواده، مشکالت مربوط به عدم مطابقت مربوط به معلمان چندپ

چندپایه، پیشنهادهایی برای  یها چندپایگی با ساختار نظام آموزش فعلی، محاسن کالس

 .ارائه نمود توان یچندپایه، م یها کاهش مشکالت کالس

ادراکات متداول آموزش معلمان در رساله دکتری خویش تحت عنوان ( 2333)جونز

آموزان بدین نتایج  دانش یها در توسعه اجتماع آن یها دگاهیو د هیچندپا یها کالس در

ی چندپایه را برای ها کالسباالتر بود  ها آنمعلمان و مربیانی که سن : اند افتهی دست

در توسعه  ها کالساین  اند داشتهاذعان  ها آن که یطور به دانستند یممفید  آموزانشان دانش

 ی کهانیمرب. ی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثربخش بوده استریپذ عاجتمای ها مهارت

 داشتند هیچندپا یها در کالس ییعنوان دارا آموزان را بهدانش یرهبر یها دانش و مهارت

در  رییتغاست  شده هیتوصدر آخر . بودند تر موفقیی که چنین مهارتی را نداشتند ها آنبا 

چندگانه و ارائه خدمات  یها در کالس سیتدرو موزش شامل آ یاعتبار سنج یها برنامه

 .انجام گیرداز دو سطح کالس  شیبا ب ییها در کالس یاضاف

 جهتکمک به معلمان و رهبران مدرسه در مقاله خویش با عنوان ( 2333)3ترامپ

ی اذعان کرده است که در سطح جهان یاصالحات آموزش از 2انتقادی-به فرا شدن لیتبد

آن  یجا به ایاست  شده مواجه یبا مشکل بزرگ برای مدارس ابتدایی معلم آموزشامروزه 

 ندهیو آ یفعل یها اگر معلمان بخواهند از نسل. استالزم  از ارتباطات متقابل یا مجموعه

معلمان درون آن را درک  تیو موقع شدن یو جهان برالیجهان نئول دیبرخوردار باشند، با

ی ا ژهیورس تنها کافی نیست بلکه باید به معلمان کمک برای همین معلم در کالس د میکن

 .برای رهبری کالس خود شود

تجربه معلمان در  یچگونگ یبه بررس ای مقاله در( 2331) 1رامراتان و نئوبان 

 یبه چالشها ییپاسخگو یخود را برا سیو تدر پرداخته است هیچند پا یکالسها

دهد که  یها نشان م افتهی. دهد یم قیها تطب نوع کالس نیدر ا یدرس یدستورالعملها

از  یکافنا تیروبرو شده اند که شامل عدم آموزش مناسب، حما ییها الشمعلمان با چ

و کمبود منابع در مدرسه  هیمعلمان چند پا یبرا یآموزش یکارگاه ها عدم، و نفعانیطرف ذ

  .کند یدشوار مدر این کالس ها را  یریادگیچالش ها آموزش و  نیا و است

                                                      
1 . Thrupp 
2 . Extra-Critical 
3 . Ramrathan & Ngubane 



 ،عبدالحسین حیدریسیدمحمدسیدکالن  ...از دیدگاه ییمدارس ابتدا هیدرس چندپا یکالس ها تیریمد ارزیابی

5 

 

ی معلمان ساز آمادهی به بررسی چگونگی ا مقالهدر ( 2333)کین  –مولریان 

از  یبخش بزرگی چندپایه پرداخته است و در این مقاله اذعان نموده است که ها کالس

سطح آموزش  کیاز  شیبا ب ییها کالس ای هیچندپا یها معلمان در سراسر جهان در کالس

در  پایهچند یها است که تعداد کالس نانیاطم قابل .خواهند دید و این امر یک الزام است

معلمان  یبا توجه به آمادگ دیها با مهارت نیاز ا یاری، بسحال نیباا. ابدی یم شیافزا ندهیآ

آموزش  یها امر برنامه نیا. شود دادهخاص چندجانبه  دیتأک کی، هیچندپا سیتدر یبرا

 یا سهیمقاله مقا نیا. کند ینم یضرور را ی چندپایهها معلمان کالس یمعلمان جداگانه برا

 سهیمقا سیتدر یها وهیو ش جیرا ازلحاظ نتا هیپا و تک هیچندپا یها کالس سیتدر نیب

 عیوس یا وهیمعلمان را به ش یازهایآموزش معلمان مؤثر را که ن یها برنامه تیو اهم کند یم

 معلمان یساز ف آمادهکه باهد ییها محتوا برنامه. کند ی، برجسته مکند یو نه محدود م

 یخاص یبند و طبقه دهد یقرار م یموردبررس رندیگ یقرار م یموردبررس هیچندپا یها کالس

شده  ارائه ی چندپایهها کالس یآموزش معلمان براۀ نیدرزم ژهیو دیبه تأک ازیاز محتوا که ن

 .، داده استتاس

پژوهشی که عیناً در باید گفت که  باتوجه به مطالعات و پیشینۀ نظری و عملی باال،

اما آنچه ؛ پیدا نشد... خصوص این موضوع یافت شود، با توجه به گسترۀ جستجو اینترنتی و 

و اثربخشی این  ها آنی چندپایه، تدریس در ها کالسدر داخل و خارج از کشور در خصوص 

 ملهازج. چندین پژوهش بوده است کرد یمرا بیشتر نمایان  ها آنی ها وکاست کمو  ها کالس

ترامپ ، (2333)و از طرف دیگر جونز  (3150)، بشیری حدادان و همکاران ها پژوهش

را  ها آنی چندپایه و تدریس در ها کالسبودند که ( 2333)کین  –مولریان و  (2333)

به  ها کالسی ویژه؛ برای همین درصدد بودند که این ها آموزشو نیازمند  اند دانستهضروری 

حال این تصور یا . ی خاص نیاز دارد که آموزش الزم را باید ببینندها مهارتمعلمانی دارای 

که آموزش چنین معلمانی در دانشگاه اتفاق بیافتد یا اینکه این معلمان  دیآ یمپیش  سؤال

بر همین مبنا، این پژوهش به لحاظ . را هدایت و رهبری کند ها آننیاز به راهبرانی دارند که 

وزشی و تربیتی در مدارس روستایی که چند سالی از اجرای آن نوآوری که طرح راهبران آم

های چندپایه توسط راهبر آموزشی ی کالسها تیفعالو ارزیابی کمی و کیفی  گذرد ینم

 .توجه نموده است درخور

ی راهبران آموزشی ریگ شکلدلیل بر اینکه تاریخچۀ )مالحظات نظری و عملی  بنا بر

این پژوهش ( راهنما، راهنمای تعلیماتی و راهبر آموزشیبه بیان تفاوت موجود بین معلم 

ی به مدیریت بخش تیفیک باهدفایران  وپرورش آموزشباید گفت که این طرح در 
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تصویب و اجرایی شده است و راهبران آموزشی آن  3158ی چندپایه در سال ها کالس

آموزش  دسته از معلمانی هستند که با داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد

، پس از ها جشنوارهی چندپایه، مدیریت و حضور در ها کالسابتدایی، سابقۀ تدریس در 

ی چندپایه، از ها کالسبرای ارتقای سطح کیفی  اند توانستهساعته  03پایان یک دورۀ 

این افراد با شرح وظایف بازدید ماهانه،  .( 28: 3158صنعتگران، )کنندمدارس بازدید 

ی آموزشی، ها تیاولوی الزم، نیازسنجی و تعیین ها ییراهنمارائه بررسی طرح درس و ا

و ارائه  حضور در شورای آموزگاران، هدایت و نظارت بر عملکرد آموزشی و تربیتی مدارس

ی به معلمان و کارکنان مدارس در طول ا مشاورهی مناسب و خدمات راهنمایی و ها شنهادیپ

دستورالعمل ) کنند یمی مدارس فعالیت ها تیفعالسال تحصیلی با ارزشیابی از تمامی 

، جهت نیباوجودا(. 3158، وپرورش آموزشی راهبران آموزشی، وزارت ها تیفعالراهنمای 

بخشی به اهداف این طرح، محققان نیز به لحاظ اینکه یکی از وظایف راهبران کیفیت

های سی درس چندپایه مسائل و مشکالت مدیریت کالها کالسآموزشی در بازدید از

ی درس چندپایه از دیدگاه راهبران ها کالسچندپایه است؛ ضرورت ارزیابی مدیریت 

 .گرددآموزشی مهم تلقی می

 

 سؤاالت پژوهش

  شامل چه مواردی می شوند؟ هیپا چند یها کالس اداره در آموزگاران مشکالت و مسائل (3

 باشند؟ رگذاریتأث ی چندپایهاه کالسآموزگاران  یداربهبود کالس  بر توانند یم یعوامل چه (2

 ؟کدامند هیچندپا درس یها کالس تیریمد بهبود در زیآم تیموفق عوامل( 1

 

 روش پژوهش

نوع  از یفیازنظر روش توص وی ا توسعهاین پژوهش بر اساس نوع هدف، کاربردی و 

یی مدارس ابتدا هیدرس چندپا یهاکالس تیریمد یابیارز باهدفچراکه . است یشیمایپ

اما در کشور ما ی راهبران آموزش دگاهیاز د ق روستایی شهرهای نیر و سرعینمناط

بوده و  یسطح شتریشده است  ب چاپ هیچندپا یها کالس تیکه در خصوص اهم ییها پژوهش

-کالس آموزگاران هیمتشکل از کل ی تحقیقجامعه آمار .است رفتهیانجام پذ یفیتوص وهیبه ش

راهبر آموزشی  0راهبر آموزشی در نیر و  9) راهبر آموزشی 5 نفر و 53به تعداد  هیچندپا های

 نفر 30راهبران آموزشی و  5 جدول مورگان با استفاده از ینمونه آمارحجم که  (در سرعین
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آوری اطالعات محققان در جمع .انتخاب شدند ساده یروش تصادفبا  های چندپایهمعلم کالس

های آوری شده از کالسمطالعه اسناد جمع ام اول، بادر گ. 3: اندبا دو گام اساسی رویرو بوده

-شناسایی گویه ها و عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی بهروستایی به جهت فعالیت چندپایه

در قالب یک  های چندپایه برای ارزیابی کمّی پژوهشهای مسائل و مشکالت مدیریتی کالس

شدند گویه را شامل می 33ه هر کدام مولفه اصلی ک 1سوالی با  13پرسشنامه محقق ساخته 

( 9)تا خیلی زیاد ( 3)بسنده کردیم، مقیاس پاسخگویی با استفاده از طیف لیکرت از خیلی کم 

 روایی که ها و نشانگر پرسشنامه محقق ساختهگویه براساس دوم، گام در. 2. ترسیم شده است

 اصالحات و تغییرات اعمال با ابتدایی در ادارات بررسی گردید، توسط کارشناسان آموزش آن

 پایایی سنجش برای. و نهایی شد تأیید متخصصان حوزه علوم تربیتی نظر اساس بر الزم

سپس  .به دست آمد 52/3شد ضریب آلفا  استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه نیز

ها ادهجهت تجزیه و تحلیل د. گردآوری شد و آماری مورد نظر توزیع های نمونه در پرسشنامه

میانگین، انحراف استاندارد، کمینه و  ) یپراکندگعالوه بر آمار توصیفی؛ شاخص های مرکزی و 

استفاده ...( بندی فریدمن و ای ، آزمون رتبهتک نمونه Tآزمون )، آمار استنباطی ... (بیشینه و 

 .انجام گردید Spss 22شده است که بر اساس نرم افزار آماری 

 

  ها افتهی

شناختی از جمله؛ جنسیت، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سی یافته های جمعیتدر برر

نفر مرد و  8راهبر آموزشی به لحاظ جنسیتی  5باید گفت که از  3سابقه خدمت مطابق جدول 

نفر لیسانس بودند که در رشته  0نفر آن ها فوق لیسانس و  9میزان تحصیالت . نفر زن بودند 1

 1حصیل کرده بودند که به جهت سابقه تحصیلی نیز راهبران آموزشی تحصیلی علوم تربیتی ت

. سال سابقه داشتند 23نفر دیگر بیش از  0سال و  39تا  33نفر بین  2سال،  33نفر کمتر از 

نفر مرد  89نفر آموزگار  30در توصیف اطالعات جمعیت شناختی آموزگاران چندپایه نیز، از 

 92نفر آموزگار  30در بررسی میزان تحصیالت، از . بودند( درصد 32)نفر زن 5و ( درصد 66)

( درصد 0)نفر  1فوق لیسانس و ( درصد 28)نفر 35در مقطع لیسانس، ( درصد 33)نفر 

درصد آن ها در رشته آموزش  89دانشجوی دکتری تحصیل داشتند که بیشترشان قریب به 

به . تربیت بدنی تحصیل کرده بودندابتدایی، بقیه در رشته های علوم تربیتی و ادبیات فارسی و 

سال  23سابقه بیش از ( درصد 33)نفر 92جهت سابقه خدمت نیز اکثر آموزگاران قریب به 

 33نیز کمتر از ( درصد 32)نفر  5سال و  23تا  33آن ها بین ( درصد 36) نفر  31داشتند، 

 .سال سابقه خدمت داشتند
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 موزگارانتوصیف اطالعات جمعیت شناختی آ :3جدول شماره

 میزان تحصیالت جنسیت

 درصد لیسانس درصد زن درصد مرد
فوق 

 لیسانس
 درصد

دانشجوی 

 دکتری
 درصد

89 66% 5 32% 92 33% 35 28% 1 0% 

 رشته تحصیلی سابقه خدت
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..

 

صد
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5 32% 31 36% 92 89% 06 89% 33 21% 5 32% 

 

  شامل چه مواردی می شوند؟ هیپا چند یها کالس اداره در آموزگاران مشکالت و مسائل (3

با استفاده از آزمون  هیچند پا یمسائل و مشکالت آموزگاران در اداره کالس هادر بررسی 

باالترین میانگین را ( 2مطابق با جدول )ین و انحراف معیار با توجه به میانگ ای،تی تک نمونه

و  یبددهنو کمترین میانگین مربوط به  به آن یتوجه یبودن به کالس و ب عالقه یبگویه 

 . در این کالس ها بوده است آموزاندانش یسوءاستفاده کالم

 باشند؟ رگذاریتأث یهی چندپاها کالسآموزگاران  یداربهبود کالس  بر توانند یم یعوامل چه (2

 هیچندپا یها آموزگاران در کالس یبر بهبود کالس دار اثرگذارعوامل همچنین در بررسی 

و کمترین  در کالس حیروشن و صر یها ییراهنمااز نظر راهبران آموزشی باالترین میانگین را 

بوده  از طرف آموزگاران آموز در کالس روشن انتظارات از دانش انیبمیانگین مربوط به 

 (.2مطابق با جدول )است
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 ی چندپایهها کالسی بهبود کالس داری آموزگاران در ها روشتوصیف مشکالت و : 2شماره جدول

ادارۀ   مشکالتمسائل و 

 هیچندپا یها کالس
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

کالس  بر بهبود مؤثرعوامل 

 داری
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

دیر آمدن ) ینشناس وقت

 (آموز دانش رفتن زود
98/1 265/3 

 بر حرکاتنظارت و کنترل 

 آموز دانش
38/0 533/3 

ی غیرکالمی ها سوءاستفاده

 ...(ادا درآوردن و)و بدنی 
26/1 253/3 

کنترل نزدیک و مستقیم بر 

 آموز دانشرفتار 
33/0 680/3 

عدم رعایت نوبت و شرکت 

 ها تیفعالبدون نوبت در 
13/1 358/3 

همه دانش زیر نظر گرفتن 

 آموزان کالس
33/0 335/3 

دادن جواب سؤال دیگران 

 موردنظرقبل از فرد 
10/1 362/3 

واگذاری مسئولیت به دانش 

 آموزان
23/0 582/3 

ی و سوءاستفاده بددهن

 کالمی دانش آموزان
 565/3 55/1 وضع مقررات درون کالسی 150/3 53/2

جلوگیری از شرکت سایر 

در و یا ایجاد تأخیر  ها بچه

 ها آنشرکت 

00/1 208/3 
ی بودن در رابطه و خودمان ایر یب

 آموز بادانش
52/1 233/3 

از جای  در خارج قرارگرفته

برای فعالیت در  شده نییتع

 کالس درس

33/1 233/3 
بیان روشن انتظارات از 

 در کالس آموز دانش
53/1 326/3 

ای ی عدهتحرک کمتنبلی و 

 از دانش آموزان
91/1 331/3 

ی روشن و صریح در ها ییماراهن

 کالس
12/0 669/3 

بودن به کالس و  عالقه یب

 ی به آنتوجه یب
96/1 133/3 

ی از استدالل و صحبت ریگ بهره

 آموزان بادانشمنطقی 
23/0 626/3 

یی کمروکسانی که به علل 

 ها تیفعالی در و خجالت

 .کنند ینمشرکت 

01/1 235/3 
ی مؤثر کالمداشتن ارتباط 

 زآمو بادانش
21/0 559/3 

 893/3 33/0 میانگین کل 635/3 13/1 میانگین کل

 tی ا نمونهمقدار تی تک 

=4.327 
Df=73 P=0.05 

 tی ا نمونهمقدار تی تک 

=16.050 
Df=73 P=0.05 

 

 ؟کدامند هیچندپا درس یها کالس تیریمد بهبود در زیآم تیموفق عوامل( 1
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نتایج  هیچندپا درس یها کالس تیریمد ودبهب در زیآم تیموفق عواملدر نهایت در بررسی 

و توأم  یمیجو صم جادیاای نشان داد که با استفاده از آزمون تی تک نمونه( 1مطابق با جدول)

در  سیآموزگاران از تدر یتجارب معلم، (رتبه اول)باالترین تاثیر  در دانش آموزان یبا دوست

 هیچندپا یها در خصوص کالس ضمن خدمت یها آموزشو ( رتبه دوم) هیچندپا یها کالس

را بر بهبود مدیریت کالس های چندپایه داشته است و کمترین میانگین مربوط به ( رتبه سوم)

 .ی بوده استقانون یها نامه نییها و آ بخشنامه

 ی چندپایهها کالستوصیف عوامل موفقیت آمیز بر بهبود مدیریت  :1شماره جدول

کالس  تیریدر بهبود مد زیآم تیعوامل موفق

 هیدرس چندپا
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

ی بر اساس آزمون بند رتبه

 فریدمن

  رتبه میانگین

ی شخصی آموزگاران در رابطه ها و ارزشعقاید 

 درس باکالس
02/0 96/3 85/9 9 

تجارب معلمی آموزگاران از تدریس در 

 ی چندپایهها کالس
00/0 393/3 66/9 2 

 0 31/9 615/3 18/0 در بدو استخدام تجارب تدریس و کالس داری

ی ضمن خدمت در خصوص ها آموزش

 ی چندپایهها کالس
13/0 690/3 63/9 1 

 8 93/9 683/3 11/0 شخصی و مطالعاتتحقیقات 

نگرش و رفتار سایر همکاران و معلمان در 

 مدرسه
23/0 665/3 53/0 5 

ی ها هیپای و رفتار دانش آموزان ریپذ تیمسئول

 باالتر
20/0 692/3 35/9 6 

ایجاد جو صمیمی و توأم با دوستی در دانش 

 آموزان
83/0 812/3 93/8 3 

 33 01/0 506/3 32/0 ی قانونیها نامه نییآو  ها بخشنامه

 3 11/9 361/3 31/0 وسایل و امکانات رفاهی مدرسه

 333/0= کای اسکویر 050/3 13/0 میانگین کل

 t =25.202 Df=73 P=0.05 Df=9 P=0.05ی ا نمونهمقدار تی تک 
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 یریگ جهینتبحث و 

 ییکالس درس دوره ابتدا تیریمد و سیتدر یالگوهاو  ها درباره روش یبررس بحث و

است که ازنظر متخصصان  یدیو کل یاز مباحث اساس یکی ،هیچندپا یها کالس ژهیو به

ها را  مدل کالس نیا ،یبرخ .ی یافته استا ژهیواهمیت  یتیترب انو روانشناس یدرس یزیر برنامه

فرصت  کیمثابه  ها را به کالس نیوجود ا گرید یو بعض دانند یم یجزو معضالت نظام آموزش

 .آورند یبه شمار م نهیبه یو پرورش یآموزش

مسزائل و مشزکالت آموزگزاران در اداره     اول پزژوهش نشزان داد   سؤالنتایج تحلیل : اول سؤال

گفت با توجه به میانگین متوسزط بزه بزاال، بزاالترین      دیبا کدام ها هستند؟ هیچندپا یها کالس

 بزه آن  یتزوجه  یبه کزالس و بز  دانش آموزان بودن  عالقه یب، ها کالسمشکل آموزگاران در این 

ایزن   .اسزت  دانزش آمزوزان   یو سوءاسزتفاده کالمز   یبزددهن است و کمترین مشزکل،   ذکرشده

کزه   (3163)اسزدکی  و ( 3138) یسلطانی تهرانز  مشکالت قبالً نیز با تحقیقات محققانی چون

این مشکالت را به دلیل کمبود وقت کافی، نقصان تجربه و کمبود اطالعزات آموزگزاران در امزر    

 .اند کردهکالس داری ذکر 

 یداربهبزود کزالس    بزر  تواننزد  یمز  یعوامل چهکه دوم پژوهش  سؤالنتایج تحلیل : دوم سؤال

شزده،   ییشناسزا نشزان داد از بزین عوامزل     ؟باشزند  رگزذار یتأث ی چندپایزه هزا  کالسآموزگاران 

توانزد بیشزترین تزأثیر را     یمز ی چندپایزه  هزا  در کالسآموزگاران  حیروشن و صر های ییراهنما

. ی مشکلی نداشزته باشزند  ا حرفهتعهد  ازلحاظداشته باشد که بایستی در این زمینه آموزگاران 

 .استهمسو  (3163)اسدکیاین نتیجه نیز با نتایج تحقیق 

 تیریمزد  بهبزود  در زیز آم تیز موفق عوامزل کزه   سزوم پزژوهش   سؤالنتایج تحلیل : سوم لسؤا 

در  بزادانش آمزوزان   یو دوسزت  تیمیصم نشان داد هستند؟ ها کدام هیچندپا درس یها کالس

و کمتزرین   اسزت ی چندپایه باالترین تأثیر را بهبود مدیریت کالس درس چندپایه دارا ها کالس

 بزه نظزر  آمده است کزه   ها کالسی برای موفقیت این قانون های نامه ینیها و آ بخشنامهتأثیر نیز 

ی چندپایه جوی توأم با صمیمیت و دوسزتی را در کزالس   ها کالسرسد چنانچه آموزگاران  یم

 .خواهد شد چند برابر ها آندر پیش بگیرند موفقیت مدیریت کالسی 
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فرصت وجود  عنوان بهچه و  معضل عنوان بهچه  ها کالسباید پذیرفت که این  هرحال به

ی اندیشید تا از افت تحصیلی ا چاره ها کالسدارند و باید در حل و بهبود مشکالت این نوع 

بنابراین، در این ارتباط با . ی کاستا تااندازهی دانش آموزان در مقاطع باالتر تحصیلی ا نهیزم

ت کمک به آموزگاران در توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از راهبران آموزشی و تربیتی جه

این مدارس پیشنهاد می گردد؛ چراکه، نقش راهبران آموزشی و تربیتی به جهت شناسایی 

مشکالت مدیریت کالس های چندپایه و حل مسائل آموزگاران از جمله نحوۀ برنامه ریزی 

ظ داری معلمان با لحاتر بهبود کالسدرسی، شناخت دانش آموزان دارای مشکل و از همه مهم

 .     بُعد نظارت حمایتی است
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. به آموزش دانش آموزان یبخش تیفیک یبرا دیجد ینامه ها نییآ(. 3159)صادق پور، صادق  -

، (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران)ایرنا 
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