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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی نحوه مدیریت کالس چندپایه مقطع ابتدایی از دیدگاه راهبران
آموزشی در شهرهای نیر و سرعین در سال تحصیلی  3158-53میباشد .این پژوهش ازنظر
هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی از نوع پیمایش است .جامعه آماری متشکل از کلیه
راهبران آموزشی ( 53نفر راهبر آموزشی) است که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول
مورگان  30نفر انتخاب و با روش تصادفی ساده آزمون شدند .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آنها محاسبهشده بود استفاده گردید .جهت تجزیه
و تحلیل دادهها از آزمون  Tتک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است که
بر اساس نرم افزار آماری

22

 Spssانجام گردید .نتایج تحلیل مربوط به نحوه مدیریت کالس-

های چندپایه مقطع ابتدایی نشان داد که مسائل و مشکالت آموزگاران در اداره کالسهای
چندپایه از متوسط به باال است .عوامل موفقیتآمیز در بهبود مدیریت کالس درس چندپایه
توسط آموزگاران ،راهنماییهای روشن و صریح آموزگاران در کالس بیشترین میانگین آماری و
زیر نظر گرفتن همه دانشآموزان کالسهای درس چندپایه کمترین اولویت را دارا می باشند.
در نتیجه ،توصیه میگردد حتیالمقدور از رشد کالسهای چندپایه در مدارس روستایی کاسته
شود و از مدارس تجمیعی یا شبانهروزی برای حل مشکالت این مدارس استفاده گردد.
واژگان کلیدی :مدیریت کالس ،کالس درس چندپایه ،مدارس ابتدایی ،راهبران آموزشی و
تربیتی.

تاریخ دریافت مقاله – 3155/6/25 :تاریخ پذیرش مقاله3155/5/35 :
 .دکتری مدیریت آموزشی ،گروه آموزش ابتدایی ،دانشگاه فرهنگیان ،اردبیل ،ایران.
M.siedkalan@gmail.com
 .1استادیارگروه زبان و ادبیات ،دانشگاه فرهنگیان اردبیل
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مقدمه
امروزه برای رسیدن به اهداف هر برنامهای ارزیابی آن جززو شزاهکلیزدهای هزر سزازمانی
محسوب میگردد .با توجه به بند  13و راهکار 0؛بازطراحی و کارآمد سزازی نظزام نظزارت و
راهنمایی تعلیماتی سند تحول بنیادین در آموزشوپرورش ،تبیین مفهزوم ارزیزابی و جایگزاه
آن در مقطع ابتدایی نظارت و راهبری آموزشی در مناطق روستایی بوده است .این در حزالی
است که راهبری آموزشی و تربیتی مختص کشور ما نبوده اسزت بلکزه خیلزی از کشزورهای
دیگر نیز از راهبر آموزشی بیشترین سودمندیها را بردهانزد .بزرای مثزال :کشزورهای ژاپزن،
انگلستان ،کانادا که مناطق صعبالعبور دارند از این نظارت بهره بردهاند(بزن ونیسزت و مزک
ایوان .)2333 ،3وزارت آموزشوپرورش ایران نیز از سزال  3159طزرح راهبزر آموزشزی را در
کشور به اجرا درآورده است که بر اساس ایزن طزرح ،راهبزر آموزشزی ضزمن برخزورداری از
شایسزتگیهزا و صزالحیتهززای دانشزی و مهزارتی روزآمزد؛ هززدایت ،راهبزری و نظزارت بزر
فرآیندهای آموزشی و پرورشی از طریق بهرهگیری از شیوهها و روشهای مناسب با تمرکز بر
فعالیت مدارس در جهت دستیابی به تعزالی مزدیریت مدرسزه و رشزد و بالنزدگی حرفزهای
کارکنان در راستای تسهیل تحقق اهداف آموزشی و پرورشی را بر عهزده دارد (صزادق پزور،
 .)3159هدف از حضور راهبران آموزشی ارائزه خزدمات راهنمزایی و مشزاورهای آموزشزی و
تربیتی به معلمان و کارکنان مدارس تحت پوشزش اسزت و ایجزاد محیطزی صزمیمی بزرای
هدایت آنان در برنامههای اقدام پژوهی و درس پژوهی در مزدارس تحزت پوشزش و بزا نگزاه
تحولی در امر نظارت و راهبری است .اگرچه ،این طرح با پیشزینهی راهنمزای تعلیمزاتی در
کشور یادآور خیلی از مسائل همچون بازرس و  ...است ،اما رویکرد جدید این طزرح بزا طزرح
راهنمای تعلیماتی متفاوت بوده است؛ چراکه این طرح بهعنوان یک هزدف تسزهیلکننزده و
یاریدهنده آموزگاران در کالسهای چندپایه بوده است که با اجزرای آن موانزع و مشزکالت
کالس درس با مشارکت آموزگاران شناسایی و رفع میگردد .بنابراین ،محققان با طزرح ایزن
مسأله با هدف ارزیابی کمّی و کیفی مدیریت کالسهای چندپایه از دیدگاه راهبران آموزشی
و تربیتی در مناطق روستایی در راستای بهبود مزدیریت کزالسهزای چندپایزه بزه پزژوهش
میدانی پرداختند.
ابتدا برای حصول اطمینان از روشن نمودن مسئله موردپژوهش به سخنان مدیرکل آموزش
ابتدایی وزارت آموزش و پرورش دراینارتباط اشاره میکنیم:
. Benveniste & McEwan
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«نظارت و راهبری آموزشی یکی از اصلیترین وظایف مدیران مدارس
است .در برخی مدارس روستایی و مناطق محروم بهویژه کالسهای
چندپایه که اساساً توسط یک یا چند معلم محدود اداره میشوند و مدیر
به معنای واقعی وجود ندارد ،ضروری است افرادی توانا بهعنوان «راهبر
آموزشی» جایگزین مدیر و معاون مجتمع شوند و فرآیند آموزش و
یادگیری در مدارس را هدایت ،نظارت و راهبری کنند».
باید گفت که تدریس در کالسهای چندپایه ،پدیده تازهای نیست .در برخی از کشورها،
بهویژه در کشورهای اسالمی ،چندین قرن از این روش آموزشی در مدرسههای مذهبی
استفادهشده است .در کشورهایی مثل چین و نپال ،پیش از اجباری شدن آموزش ابتدایی و نیز
در کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند ،تدریس در کالسهای چندپایه از قدمت
یکصد ساله برخوردار است (آقازاده و فاضلی .)3165 ،در ایران نیز با توجه به عواملی نظیر؛
جمعیت شناختی ،جغرافیایی ،اقتصادی و  ،...همچنین بهمنظور برقراری عدالت آموزشی ،دادن
حق طبیعی آموزش بهتمامی کودکان واجبالتعلیم ،تشکیل کالسهای چندپایه اثر چشمگیری
داشته است .در تعریف و ترسیم مفهوم کالسهای چندپایه باید گفت؛ این کالسها به دلیل
تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان دو یا بیش از دوپایهی تحصیلی در یک کالس درس
شرایط و مقتضیات منحصربهفردی دارند و تدریس در این کالسها از پیچیدگی خاصی
برخوردار بوده و الگوی ویژه خود را دارد .لذا فرایند یاددهی و یادگیری در این کالسها از
اهمیّت خاصی برخوردار است (فیروزی و همکاران .)5 :3163 ،بنابر کارکرد راهبران آموزشی و
تربیتی در تسهیل نمودن مسائل و مشکالت فرایند یاددهی -یادگیری در کالس های چندپایه
این پژوهش به دنبال ارزیابی مدیریت کالس های چندپایایه در مناطق روستایی است .در
تعریف مدیریت کالس درس چندپایه باید گفت که مدیریت کالس با پیشبینیها و روندهای
ضروری برای ایجاد و حفظ محیطی که در آن یاددهی و یادگیری اتفاق میافتد ،تعریفشده
است (دوک3535 ،؛ به نقل از آقازاده و فاضلی .)3165 ،هدف اولیه مدیریت کالسی اثربخشی،
ایجاد یک محیط یادگیری و افزایش رفتار مطلوب است(مک لود)2339 ،3؛ بنابراین میتوان
گفت تدریس در کالسهای چندپایه و مدیریت آن بهطور اثربخش یکی از ضروریترین مسائل
در آموزش ابتدایی کشور محسوب می گردد و این تحقق نخواهد پذیرفت مگر اینکه آموزگاران
سرآمد در کالسهای چندپایه به کار گرفته شود .برای کاستن از مشکالت این کالسها یکی از
. Mcleod
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راهکارهای سند تحول بنیادین(راهکار 0بند  13؛ بازطراحی و کارآمد سازی نظام نظارت و
راهنمایی تعلیماتی) در کشور ما استفاده از معلم معلمان یا همان راهبر آموزشی و تربیتی
جهت تسهیل امر یادگیری و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموزان در این مدارس است .بر
اساس پژوهش بشیری حدادان ،محمودی ،رضاپور و ادیب( ،)3150مسائل و مشکالت کالس
های چندپایه از نظر کارشناسان و معلمان ابتدایی چندپایه؛ کمبود وقت معلمان ،نامناسب
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.
بررسیهای انجامشده در این مقوله مهم آموزشی و پرورشی (استفاده از راهبران آموزشی
در راهبردی کالسهای چندپایه) ،در اغلب کشورهای دنیا اجمالی و پراکندهاند(مک ایوان،
3556؛ هامرسلی-فالتچر و برندرت2339 ،3؛ راویندران 2336 ،2و جونز ،) 2333 ،1که در این
زمینه اقدامات زیادی در کشور ما صورت نپذیرفته است؛ اما با توجه به نقش و اهمیّت این
مسئله یعنی ارزیابی مدیریت کالسهای چندپایه ،پرداختن به مشکالت این طرح در سالهای
نخست اجرا نیازمند چارهاندیشی جدّی است.
این دغدغه در حالی شکل میگیرد که یکی از مسائل و مشکالت موجود در دوره ابتدایی به
اعتقاد متخصصان نظامهای آموزشی ،وجود مشکالت آموزشی و تربیتی در کالسهای چندپایه
است(هرمنز2336 ،0؛ روسِل ،راو و هیل .)3556 ،9ازآنجاکه نظریات متعددی از همان آغاز
تعلیم و تربیت بهویژه در دهههای پایانی ،در مورد تحوالت مدیریت کالس چندپایه ،کیفیت
آموزشی (شیوهها ،روشها ،تجهیزات) و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای این کالسها به
وجود آمده است؛ پس بهبود کیفیت در این کالسها یک ضرورت محسوب میشود(کوپر و
التون-چالکرافت .)2336 ،8در این برهه از زمان دراکثرکشورهای دنیا ،برای جلوگیری از
بیسوادی در روستاهای دورافتاده و کم جمعیّت ،دولتها خواهان مدارسی دارای کالسهای
چندپایه و حاکمیتی کردن آن بودهاند(کاراربا ،کالرک و اُدانوقو .)2336 ،3فارغ از قضاوت
پیرامون این دیدگاهها ،کالس داری در این کالسها ،همواره فراز و نشیبهایی به همراه داشته
1

. Hammersley-Fletcher & Brundrett
. Ravindran
3
. Jones
4
. Hermans
5
. Russell, Rowe & Hill
6
. Cooper & Elton-Chalcraft
7.
Karareba, Clarke & O’Donoghue
2

9

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره ششم ،شماره ،31پاییز و زمستان 3155

که بررسی آن چراغ راه تصمیمات آینده برای بهبود مدیریت کالسهای چندپایه توسط
راهبران آموزشی است(ترامپ2333 ،3؛ دریسکول2333 ،2؛ چیونگ و یون2333 ،1؛ مولریان-
کین.) 2333 ،0
در بررسی نظامهای آموزشوپرورش کشورها باید اذعان نمود که سیستم بومی و مدیریت
کالسهای چندپایه درکشورهای مختلف یکسان نیستند .این در حالی است که در اکثر
کشورها درکنار مدارس تکپایه اجازه تأسیس مدارس چندپایه به افراد و گروههای اجتماعی
داده میشود(کوپر و التون-چالکرافت .)2336 ،مشارکت مردم و همکاری بین مدیران مدارس و
خانوادهها و دیگر نهادهای اجتماعی امری الزم برای پیشرفت آموزشوپرورش محسوب
میشود(الیت وود و همکاران .)2333 ،9در ایران هم شیوهی اداره کالسهای چندپایه دارای
تنوع گستردهای بوده است هرچند هنوز مدارس تکپایه بیشتر هستند و سهم مدارس تکپایه
با دیگر مدارس قابلمقایسه نیست ،اما مدارس چندپایه هم در حال اجرا است و دانشآموزان
برحسب شرایط و امکانات خود در مدارس تکپایه یا چندپایه تحصیل میکنند.
با توجه به تحقیقات آقازاده و فاضلی( )3165در دهههای اخیر ،ایجاد و گسترش کالس
چندپایه در کنار مدارس تکپایه ،کیفیت آموزشوپرورش را تحت تأثیر قرار داده است.
ازآنجاییکه مردم باوجود چنین مدارسی میتوانند از بقیه افراد ازنظر آموزش و یادگیری عقب
نمانند از آن تا حدودی استقبال میکنند .معلمان و مسئوالن نیز چون منابع مالی خود را
بهطور مستقیم از دولت دریافت میکنند؛ بنابراین ،نسبت به جلب رضایت دولت و
آموزشوپرورش بیشتر احساس مسئولیت میکنند .مدارس چندپایه درکل ،موجب تأمین
هرچه بیشتر انتظارات دولت و آموزشوپرورش و درنهایت ارتقای سطح کیفی آموزشوپرورش
در مناطق دورافتاده میشود .بدین لحاظ ،علیرغم کموکاستهای ویژه در اینگونه از مدارس،
باید گفت در برخی از کشورها ازاینگونه مدارس به لحاظ توانمندسازی دانش آموزان حمایت
میشود(لیود 3555 ،8و لیتل 2333 ،3559 ،3و  .)2338آقازاده و فاضلی( )3165به این
نتیجه رسیدهاند که چون دانش آموزان این نوع کالسها ساعاتی از روز را بهصورت مستقل و
اصطالحاً خود آموخت با حداقل نظارت معلم سپری میکنند چنانچه معلم با آگاهی و مهارت
1

. Thrupp
. Driscoll
3.
Cheung & Yuen
4
. Mulryan-Kyne
5
. Leithwood & et al.
6
. Lloyd
7
. Little
2

8

ارزیابی مدیریت کالس های درس چندپایه مدارس ابتدایی از دیدگاه ...سیدمحمدسیدکالن،عبدالحسین حیدری

الزم روند فعالیتهای کالسی را هدایت کند بهتدریج باید بر خود رهبری و خودارزیابی دانش
آموزان این کالسها افزوده شود؛ اما در کشور ما پژوهشهایی که در خصوص اهمیت
کالسهای چندپایه چاپشده است ازجمله؛ رئوفضیائی()3132؛ نعمتاله()3163؛
کیانی()3162؛ خاکباز()3138؛ سلطانی()3138؛ اسدکی( )3163و فضلی( )3162که هرکدام
از آنها به نحوی در این حوزه به نتایجی رسیدهاند .علیرغم تحقیقات پیشین ،محققان نیز با
توجه مسئله حاضر به ارزیابی مدیریت کالسهای چندپایه از دیدگاه راهبران آموزشی و تربیتی
در مناطق روستایی شهرهای نیر و سرعین پرداختهاند تا برآیند حاصل از آن در جهت بهبود
مدیریت کالسهای درس چندپایه برای متولیان آموزشوپرورش بهکار آید.
پیشینه عملی
جنابی نمین ،خدائی و حسینی( )3156در پژوهشی تحت عنوان مدیریت
کالسهای چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیبها و راهکارها به ده آسیب و ده
راهکار اشاره کرده اند که نشان می دهد آسیب های مدیریت کالس عبارتند از :عدم
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
آموزان ،ادغام پایه های مختلف در یک پایه ،فرایند ناخواسته ای بودن کالس های چندپایه
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.
بشیری حدادان و همکاران( )3150در پژوهشی به توصیف تجارب و ادراک معلمان
و کارشناسان از آموزش در کالسهای چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر
پرداختهاند .روش پژوهش آنها کیفی و از نوع پدیدارشناسی بوده است .جامعه پژوهش
شامل کلیه کارشناسان و معلمان چندپایه دوره ابتدایی مناطق روستایی کلیبر بوده که از
بین آن ها ،نمونه آماری شامل؛ چهار نفر کارشناس آموزشی و بیست نفر از معلمان چندپایه
ابتدایی با روش نمونهگیری هدفمند ،انتخابشدهاند .اطالعات با استفاده از مصاحبهی کیفی
نیمه سازمانیافته ،گردآوریشده و با بهکارگیری روش پیشنهادی اسمیت ،مورد تحلیل
قرارگرفته است .یافتهها نشان داد؛ در ده مضمون اصلی؛ علت تشکیل کالسهای چندپایه،
مشکالت کالسهای چندپایه ،عوامل مؤثر در افزایش بازدهی کالسهای چندپایه ،روشهای
کنترل نظم در کالسهای چندپایه ،مشکالت مربوط به دانش آموزان چندپایه ،مشکالت
3

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره ششم ،شماره ،31پاییز و زمستان 3155

مربوط به معلمان چندپایه ،مشکالت مربوط به خانواده ،مشکالت مربوط به عدم مطابقت
چندپایگی با ساختار نظام آموزش فعلی ،محاسن کالسهای چندپایه ،پیشنهادهایی برای
کاهش مشکالت کالسهای چندپایه ،میتوان ارائه نمود.
جونز( )2333در رساله دکتری خویش تحت عنوان ادراکات متداول آموزش معلمان
در کالسهای چندپایه و دیدگاههای آنها در توسعه اجتماعی دانش آموزان بدین نتایج
دستیافتهاند :معلمان و مربیانی که سن آنها باالتر بود کالسهای چندپایه را برای
دانشآموزانشان مفید میدانستند بهطوریکه آنها اذعان داشتهاند این کالسها در توسعه
مهارتهای اجتماعپذیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثربخش بوده است .مربیانی که
دانش و مهارتهای رهبری دانشآموزان را بهعنوان دارایی در کالسهای چندپایه داشتند
با آنهایی که چنین مهارتی را نداشتند موفقتر بودند .در آخر توصیهشده است تغییر در
برنامههای اعتبار سنجی شامل آموزش و تدریس در کالسهای چندگانه و ارائه خدمات
اضافی در کالسهایی با بیش از دو سطح کالس انجام گیرد.
ترامپ )2333(3در مقاله خویش با عنوان کمک به معلمان و رهبران مدرسه جهت
تبدیلشدن به فرا-انتقادی 2از اصالحات آموزشی در سطح جهانی اذعان کرده است که
امروزه آموزش معلم برای مدارس ابتدایی با مشکل بزرگی مواجه شده است یا بهجای آن
مجموعهای از ارتباطات متقابل الزم است .اگر معلمان بخواهند از نسلهای فعلی و آینده
برخوردار باشند ،باید جهان نئولیبرال و جهانیشدن و موقعیت معلمان درون آن را درک
کنیم برای همین معلم در کالس د رس تنها کافی نیست بلکه باید به معلمان کمک ویژهای
برای رهبری کالس خود شود.
رامراتان و نئوبان  )2331( 1در مقاله ای به بررسی چگونگی تجربه معلمان در
کالسهای چند پایه پرداخته است و تدریس خود را برای پاسخگویی به چالشهای
دستورالعملهای درسی در این نوع کالس ها تطبیق می دهد .یافته ها نشان می دهد که
معلمان با چالش هایی روبرو شده اند که شامل عدم آموزش مناسب ،حمایت ناکافی از
طرف ذینفعان ،و عدم کارگاه های آموزشی برای معلمان چند پایه و کمبود منابع در مدرسه
است و این چالش ها آموزش و یادگیری را در این کالس ها دشوار می کند.
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مولریان – کین ( )2333در مقالهای به بررسی چگونگی آمادهسازی معلمان
کالسها ی چندپایه پرداخته است و در این مقاله اذعان نموده است که بخش بزرگی از
معلمان در سراسر جهان در کالسهای چندپایه یا کالسهایی با بیش از یک سطح آموزش
خواهند دید و این امر یک الزام است .قابلاطمینان است که تعداد کالسهای چندپایه در
آینده افزایش مییابد .بااینحال ،بسیاری از این مهارتها باید با توجه به آمادگی معلمان
برای تدریس چندپایه ،یک تأکید خاص چندجانبه داده شود .این امر برنامههای آموزش
معلمان جداگانه برای معلمان کالسهای چندپایه را ضروری نمیکند .این مقاله مقایسهای
بین تدریس کالسهای چندپایه و تکپایه را ازلحاظ نتایج و شیوههای تدریس مقایسه
میکند و اهمیت برنامههای آموزش معلمان مؤثر را که نیازهای معلمان را به شیوهای وسیع
و نه محدود میکند ،برجسته میکند .محتوا برنامههایی که باهدف آمادهسازی معلمان
کالسهای چندپایه موردبررسی قرار میگیرند موردبررسی قرار میدهد و طبقهبندی خاصی
از محتوا که نیاز به تأکید ویژه درزمینۀ آموزش معلمان برای کالسهای چندپایه ارائهشده
است ،داده است.
باتوجه به مطالعات و پیشینۀ نظری و عملی باال ،باید گفت که پژوهشی که عیناً در
خصوص این موضوع یافت شود ،با توجه به گسترۀ جستجو اینترنتی و  ...پیدا نشد؛ اما آنچه
در داخل و خارج از کشور در خصوص کالسهای چندپایه ،تدریس در آنها و اثربخشی این
کالسها و کموکاستهای آنها را بیشتر نمایان میکرد چندین پژوهش بوده است .ازجمله
پژوهشها  ،بشیری حدادان و همکاران( )3150و از طرف دیگر جونز ( ،)2333ترامپ
( )2333و مولریان – کین ( )2333بودند که کالسهای چندپایه و تدریس در آنها را
ضروری دانستهاند و نیازمند آموزشهای ویژه؛ برای همین درصدد بودند که این کالسها به
معلمانی دارای مهارتها ی خاص نیاز دارد که آموزش الزم را باید ببینند .حال این تصور یا
سؤال پیش میآید که آموزش چنین معلمانی در دانشگاه اتفاق بیافتد یا اینکه این معلمان
نیاز به راهبرانی دارند که آنها را هدایت و رهبری کند .بر همین مبنا ،این پژوهش به لحاظ
نوآوری که طرح راهبران آم وزشی و تربیتی در مدارس روستایی که چند سالی از اجرای آن
نمیگذرد و ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای کالسهای چندپایه توسط راهبر آموزشی
درخور توجه نموده است.
بنا بر مالحظات نظری و عملی (دلیل بر اینکه تاریخچۀ شکلگیری راهبران آموزشی
به بیان تفاوت موجود بین معلم راهنما ،راهنمای تعلیماتی و راهبر آموزشی) این پژوهش
باید گفت که این طرح در آموزشوپرورش ایران باهدف کیفیتبخشی به مدیریت
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کالسهای چندپایه در سال  3158تصویب و اجرایی شده است و راهبران آموزشی آن
دسته از معلمانی هستند که با داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد آموزش
ابتدایی ،سابقۀ تدریس در کالسها ی چندپایه ،مدیریت و حضور در جشنوارهها ،پس از
پایان یک دورۀ  03ساعته توانستهاند برای ارتقای سطح کیفی کالسهای چندپایه ،از
مدارس بازدید کنند(صنعتگران .) 28 :3158 ،این افراد با شرح وظایف بازدید ماهانه،
بررسی طرح درس و ارائه راهنماییهای الزم ،نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی،
حضور در شورای آموزگاران ،هدایت و نظارت بر عملکرد آموزشی و تربیتی مدارس و ارائه
پیشنهادهای مناسب و خدمات راهنمایی و مشاورهای به معلمان و کارکنان مدارس در طول
سال تحصیلی با ارزشیابی از تمامی فعالیتهای مدارس فعالیت میکنند (دستورالعمل
راهنمای فعالیتهای راهبران آموزشی ،وزارت آموزشوپرورش .)3158 ،باوجوداین ،جهت
کیفیت بخشی به اهداف این طرح ،محققان نیز به لحاظ اینکه یکی از وظایف راهبران
آموزشی در بازدید ازکالسها ی درس چندپایه مسائل و مشکالت مدیریت کالسهای
چندپایه است؛ ضرورت ارزیابی مدیریت کالسها ی درس چندپایه از دیدگاه راهبران
آموزشی مهم تلقی میگردد.
سؤاالت پژوهش
 )3مسائل و مشکالت آموزگاران در اداره کالس های چند پایه شامل چه مواردی می شوند؟
 )2چه عواملی میتوانند بر بهبود کالس داری آموزگاران کالسهای چندپایه تأثیرگذار باشند؟
 )1عوامل موفقیتآمیز در بهبود مدیریت کالسهای درس چندپایه کدامند؟
روش پژوهش
این پژوهش بر اساس نوع هدف ،کاربردی و توسعهای و ازنظر روش توصیفی از نوع
پیمایشی است .چراکه باهدف ارزیابی مدیریت کالسهای درس چندپایه مدارس ابتدایی
مناطق روستایی شهرهای نیر و سرعین از دیدگاه راهبران آموزشی اما در کشور ما
پژوهشهایی که در خصوص اهمیت کالسهای چندپایه چاپشده است بیشتر سطحی بوده و
به شیوه توصیفی انجام پذیرفته است .جامعه آماری تحقیق متشکل از کلیه آموزگاران کالس-
های چندپایه به تعداد  53نفر و  5راهبر آموزشی(  9راهبر آموزشی در نیر و  0راهبر آموزشی
در سرعین) که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  5راهبران آموزشی و  30نفر
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معلم کالسهای چندپایه با روش تصادفی ساده انتخاب شدند .در جمعآوری اطالعات محققان
با دو گام اساسی رویرو بودهاند .3 :در گام اول ،با مطالعه اسناد جمعآوری شده از کالسهای
چندپایه روستایی به جهت فعالیتها و عملکرد راهبران آموزشی و تربیتی به شناسایی گویه-
های مسائل و مشکالت مدیریتی کالسهای چندپایه برای ارزیابی کمّی پژوهش در قالب یک
پرسشنامه محقق ساخته  13سوالی با  1مولفه اصلی که هر کدام  33گویه را شامل میشدند
بسنده کردیم ،مقیاس پاسخگویی با استفاده از طیف لیکرت از خیلی کم ( )3تا خیلی زیاد ()9
ترسیم شده است .2 .در گام دوم ،براساس گویهها و نشانگر پرسشنامه محقق ساخته که روایی
آن توسط کارشناسان آموزش ابتدایی در ادارات بررسی گردید ،با اعمال تغییرات و اصالحات
الزم بر اساس نظر متخصصان حوزه علوم تربیتی تأیید و نهایی شد .برای سنجش پایایی
پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب آلفا  3/52به دست آمد .سپس
پرسشنامه در نمونه های آماری مورد نظر توزیع و گردآوری شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها
عالوه بر آمار توصیفی؛ شاخص های مرکزی و پراکندگی ( میانگین ،انحراف استاندارد ،کمینه و
بیشینه و  ،) ...آمار استنباطی (آزمون  Tتک نمونهای  ،آزمون رتبهبندی فریدمن و  )...استفاده
شده است که بر اساس نرم افزار آماری  Spss 22انجام گردید.
یافتهها
در بررسی یافته های جمعیت شناختی از جمله؛ جنسیت ،میزان تحصیالت ،رشته تحصیلی،
سابقه خدمت مطابق جدول  3باید گفت که از  5راهبر آموزشی به لحاظ جنسیتی  8نفر مرد و
 1نفر زن بودند .میزان تحصیالت  9نفر آن ها فوق لیسانس و  0نفر لیسانس بودند که در رشته
تحصیلی علوم تربیتی ت حصیل کرده بودند که به جهت سابقه تحصیلی نیز راهبران آموزشی 1
نفر کمتر از  33سال 2 ،نفر بین  33تا  39سال و  0نفر دیگر بیش از  23سال سابقه داشتند.
در توصیف اطالعات جمعیت شناختی آموزگاران چندپایه نیز ،از  30نفر آموزگار  89نفر مرد
( 66درصد) و  5نفر زن( 32درصد) بودند .در بررسی میزان تحصیالت ،از  30نفر آموزگار 92
نفر ( 33درصد) در مقطع لیسانس35 ،نفر ( 28درصد) فوق لیسانس و  1نفر ( 0درصد)
دانشجوی دکتری تحصیل داشتند که بیشترشان قریب به  89درصد آن ها در رشته آموزش
ابتدایی ،بقیه در رشته های علوم تربیتی و ادبیات فارسی و تربیت بدنی تحصیل کرده بودند .به
جهت سابقه خدمت نیز اکثر آموزگاران قریب به  92نفر( 33درصد) سابقه بیش از  23سال
داشتند 31 ،نفر (  36درصد) آن ها بین  33تا  23سال و  5نفر ( 32درصد) نیز کمتر از 33
سال سابقه خدمت داشتند.
33

دوره ششم ،شماره ،31پاییز و زمستان 3155

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

جدول شماره :3توصیف اطالعات جمعیت شناختی آموزگاران
میزان تحصیالت

جنسیت
مرد

درصد

زن

درصد

لیسانس

درصد

89

%66

5

%32

92

%33

فوق
لیسانس

سابقه خدت

35

درصد
%28

دانشجوی
دکتری
1

درصد
%0

رشته تحصیلی

کمتر از 33سال

درصد

بین  33تا 23
سال

درصد

 23سل باال

درصد

آموزش ابتدایی

درصد

علوم تربیتی

درصد

سایر (ادبیات
فارسی و ) ...

درصد

5

%32

31

%36

92

%89

06

%89

33

%21

5

%32

 )3مسائل و مشکالت آموزگاران در اداره کالس های چند پایه شامل چه مواردی می شوند؟
در بررسی مسائل و مشکالت آموزگاران در اداره کالس های چند پایه با استفاده از آزمون
تی تک نمونهای ،با توجه به میانگین و انحراف معیار (مطابق با جدول  )2باالترین میانگین را
گویه بیعالقه بودن به کالس و بیتوجهی به آن و کمترین میانگین مربوط به بددهنی و
سوءاستفاده کالمی دانشآموزان در این کالس ها بوده است.
 )2چه عواملی میتوانند بر بهبود کالس داری آموزگاران کالسهای چندپایه تأثیرگذار باشند؟
همچنین در بررسی عوامل اثرگذار بر بهبود کالس داری آموزگاران در کالسهای چندپایه
از نظر راهبران آموزشی باالترین میانگین را راهنماییهای روشن و صریح در کالس و کمترین
میانگین مربوط به بیان روشن انتظارات از دانشآموز در کالس از طرف آموزگاران بوده
است(مطابق با جدول .)2
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جدول شماره :2توصیف مشکالت و روشهای بهبود کالس داری آموزگاران در کالسهای چندپایه
مسائل و مشکالت ادارۀ
کالسهای چندپایه

میانگین

انحراف
استاندارد

عوامل مؤثر بر بهبود کالس
داری

میانگین

انحراف
استاندارد

وقتنشناسی (دیر آمدن
زود رفتن دانشآموز)

1/98

3/265

نظارت و کنترل بر حرکات
دانشآموز

0/38

3/533

سوءاستفادههای غیرکالمی
و بدنی (ادا درآوردن و)...

1/26

3/253

کنترل نزدیک و مستقیم بر
رفتار دانشآموز

0/33

3/680

عدم رعایت نوبت و شرکت
بدون نوبت در فعالیتها

1/13

3/358

زیر نظر گرفتن همه دانش
آموزان کالس

0/33

3/335

دادن جواب سؤال دیگران
قبل از فرد موردنظر

1/10

3/362

واگذاری مسئولیت به دانش
آموزان

0/23

3/582

بددهنی و سوءاستفاده
کالمی دانش آموزان

2/53

3/150

وضع مقررات درون کالسی

1/55

3/565

جلوگیری از شرکت سایر
بچهها و یا ایجاد تأخیر در
شرکت آنها

1/00

3/208

بیریا و خودمانی بودن در رابطه
بادانش آموز

1/52

3/233

قرارگرفته در خارج از جای
تعیینشده برای فعالیت در
کالس درس

1/33

3/233

بیان روشن انتظارات از
دانشآموز در کالس

1/53

3/326

تنبلی و کمتحرکی عدهای
از دانش آموزان

1/91

3/331

راهنماییهای روشن و صریح در
کالس

0/12

3/669

بیعالقه بودن به کالس و
بیتوجهی به آن

1/96

3/133

بهرهگیری از استدالل و صحبت
منطقی بادانش آموزان

0/23

3/626

کسانی که به علل کمرویی
و خجالتی در فعالیتها
شرکت نمیکنند.

1/01

3/235

داشتن ارتباط مؤثر کالمی
بادانش آموز

0/21

3/559

میانگین کل

1/13

3/635

میانگین کل

0/33

3/893

مقدار تی تک نمونهای t
=4.327

Df=73

P=0.05

مقدار تی تک نمونهای t
=16.050

Df=73

P=0.05

 )1عوامل موفقیتآمیز در بهبود مدیریت کالسهای درس چندپایه کدامند؟
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در نهایت در بررسی عوامل موفقیتآمیز در بهبود مدیریت کالسهای درس چندپایه نتایج
(مطابق با جدول )1با استفاده از آزمون تی تک نمونهای نشان داد که ایجاد جو صمیمی و توأم
با دوستی در دانش آموزان باالترین تاثیر (رتبه اول) ،تجارب معلمی آموزگاران از تدریس در
کالسهای چندپایه (رتبه دوم) و آموزشهای ضمن خدمت در خصوص کالسهای چندپایه
(رتبه سوم) را بر بهبود مدیریت کالس های چندپایه داشته است و کمترین میانگین مربوط به
بخشنامهها و آییننامههای قانونی بوده است.
جدول شماره :1توصیف عوامل موفقیت آمیز بر بهبود مدیریت کالسهای چندپایه
عوامل موفقیتآمیز در بهبود مدیریت کالس
درس چندپایه

میانگین

انحراف
استاندارد

رتبهبندی بر اساس آزمون
فریدمن
رتبه میانگین

عقاید و ارزشهای شخصی آموزگاران در رابطه
باکالس درس

0/02

3/96

9/85

9

تجارب معلمی آموزگاران از تدریس در
کالسهای چندپایه

0/00

3/393

9/66

2

تجارب تدریس و کالس داری در بدو استخدام

0/18

3/615

9/31

0

آموزشهای ضمن خدمت در خصوص
کالسهای چندپایه

0/13

3/690

9/63

1

تحقیقات و مطالعات شخصی

0/11

3/683

9/93

8

نگرش و رفتار سایر همکاران و معلمان در
مدرسه

0/23

3/665

0/53

5

مسئولیتپذیری و رفتار دانش آموزان پایههای
باالتر

0/20

3/692

9/35

6

ایجاد جو صمیمی و توأم با دوستی در دانش
آموزان

0/83

3/812

8/93

3

بخشنامهها و آییننامههای قانونی

0/32

3/506

0/01

33

وسایل و امکانات رفاهی مدرسه

0/31

3/361

9/11

3

میانگین کل

0/13

3/050

کای اسکویر= 0/333

مقدار تی تک نمونهای t =25.202

Df=73

P=0.05

P=0.05 Df=9
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بحث و نتیجهگیری
بحث و بررسی درباره روشها و الگوهای تدریس و مدیریت کالس درس دوره ابتدایی
بهویژه کالسهای چندپایه ،یکی از مباحث اساسی و کلیدی است که ازنظر متخصصان
برنامهریزی درسی و روانشناسان تربیتی اهمیت ویژهای یافته است .برخی ،این مدل کالسها را
جزو معضالت نظام آموزشی میدانند و بعضی دیگر وجود این کالسها را بهمثابه یک فرصت
آموزشی و پرورشی بهینه به شمار میآورند.
سؤال اول :نتایج تحلیل سؤال اول پزژوهش نشزان داد مسزائل و مشزکالت آموزگزاران در اداره
کالسهای چندپایه کدام ها هستند؟ باید گفت با توجه به میانگین متوسزط بزه بزاال ،بزاالترین
مشکل آموزگاران در این کالسها ،بیعالقه بودن دانش آموزان به کزالس و بزیتزوجهی بزه آن
ذکرشده است و کمترین مشزکل ،بزددهنی و سوءاسزتفاده کالمزی دانزش آمزوزان اسزت .ایزن
مشکالت قبالً نیز با تحقیقات محققانی چون سلطانی تهرانزی(  )3138و اسزدکی ( )3163کزه
این مشکالت را به دلیل کمبود وقت کافی ،نقصان تجربه و کمبود اطالعزات آموزگزاران در امزر
کالس داری ذکر کردهاند.
سؤال دوم :نتایج تحلیل سؤال دوم پژوهش که چه عواملی مزیتواننزد بزر بهبزود کزالس داری
آموزگاران کالسهزای چندپایزه تأثیرگزذار باشزند؟ نشزان داد از بزین عوامزل شناسزاییشزده،
راهنماییهای روشن و صریح آموزگاران در کالسهزای چندپایزه مزیتوانزد بیشزترین تزأثیر را
داشته باشد که بایستی در این زمینه آموزگاران ازلحاظ تعهد حرفهای مشکلی نداشزته باشزند.
این نتیجه نیز با نتایج تحقیق اسدکی( )3163همسو است.
سؤال سوم :نتایج تحلیل سؤال سزوم پزژوهش کزه عوامزل موفقیزت آمیزز در بهبزود مزدیریت
کالس های درس چندپایه کدام ها هستند؟ نشان داد صمیمیت و دوسزتی بزادانش آمزوزان در
کالسهای چندپایه باالترین تأثیر را بهبود مدیریت کالس درس چندپایه دارا اسزت و کمتزرین
تأثیر نیز بخشنامهها و آییننامههای قانونی برای موفقیت این کالسها آمده است کزه بزه نظزر
می رسد چنانچه آموزگاران کالسهای چندپایه جوی توأم با صمیمیت و دوسزتی را در کزالس
در پیش بگیرند موفقیت مدیریت کالسی آنها چند برابر خواهد شد.
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بههرحال باید پذیرفت که این کالسها چه بهعنوان معضل و چه بهعنوان فرصت وجود
دارند و باید در حل و بهبود مشکالت این نوع کالسها چارهای اندیشید تا از افت تحصیلی
زمینهای دانش آموزان در مقاطع باالتر تحصیلی تااندازهای کاست .بنابراین ،در این ارتباط با
توجه به نتایج این پژوهش ،استفاده از راهبران آموزشی و تربیتی جهت کمک به آموزگاران در
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
درسی ،شناخت دانش آموزان دارای مشکل و از همه مهمتر بهبود کالسداری معلمان با لحاظ
بُعد نظارت حمایتی است.
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