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 چکيده

آموزان از دانش یاریبس رایهاست؛ زکالس نیاز مسائل درخور توجّه ا یکی ه،یدرس چندپا یهااثربخش و کارا در کالس یو سازمانده تیریمد

 هبا توج ؛دینما سیآموزان تدراز دانش یگریکنند تا معلّم بتواند به گروه د یاز کالس سپر یادر گوشه هدفیاز روز را ساکت و ب یمجبورند ساعات
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در  ریو درگ تینظارت، هدا ،یپرتآموزان را با حداقل حواسدانش رها،یمتغ نیا میشود معلّم با تنظ یم شنهادیپ تیکه در نها باشدیدر کالس و ... م
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 قدمهم

جامعه  یرسم یهانهادها، موسسات و سازمان یۀکل یاست که الگو ی( و سازمان1399بند، در جهان است )عالقه یعموم یادهیآموزش و پرورش پد

 یهااستیآن و در قلمرو س تیجامعه در کل یهاتیمسئول ۀآموزش و پرورش در زمر تیمسئول ۀمربوط به حوز اتی(. عمل1389 ،یاست )جواهر

بدون آموزش  یاجامعه چیچون ه رد؛یعدالت مورد توجّه قرار گ یاجرا یبرا یبه عنوان عامل تواندیکه م ردیگیبه طور خاص قرار م یولتو د یعموم

 یاهسرفصل تجربه نیترو عمده نیتری(. آموزش از اصل1389 ،یو عدالت را در سر بپروراند )آقازاده و فضل یبرابر یسودا تواندیو پرورش استوار، نم

آموزش و پرورش در  دیکه با میاعتقاد نیما بر ا ۀ. همدیآیاز آن به شمار م یمندو بهره یاسالم رانینسل فرداساز ا تیو ترب میتعل یگرانقدر برا

و  نیترمهم ن،یتریسخشت اوّل، چه بسا اسا گذارانهیبه مثابه پا ییان ابتدامعلّم انیم نیهماهنگ کند و در ا یجهان یهاشرفتیخود را با پ زیمدارس ن

 یگذارهیبا سرما یدر علم، صنعت و تکنولوژ شرفتهیپ یها باشد. همچنان که اغلب کشورهاانسان یعلم اتینقش و حلقه در طول ح نیتررنگخوش

 گریو د یتیعلوم ترب ،یشناسرا فراهم آوردند و از کارشناسان امر آموزش با استفاده از روان شیخو شرفتیو پ یدر آموزش و پرورش موجبات ترق

 یو نوآموزان انتقال بدهند )عبداله رانیبه فراگ یرا به آسان یو اجتماع یعلم یریادگیاند تا هرچه کارآمدتر مسائل جسته یاری زیعلوم ن یهارشته

 .(1397مقدم، 

 نیا ۀحلق ،یبشر ۀافراد جامع یو آرا دیاست. عقا دایناپ انیآغاز شده و پا ینامعلوم ۀاست که از نقط یریزنج ۀبه منزل یم بشرافکار و عل ۀرشت      

 یهادهیآثار و پد جادیو ا یکشف مجهوالت علم یبرا یها باشد، سرآغازحلقه نیاست؛ هرچه حلقه کوچک و در جامعه خود رابط ب رهیزنج

در اصل  یبشر ازین نیا ۀکنندنیاست و تام یآدم اتیو ح یاساس یازهایبه دانستن از ن ازین شکی. بباشدیها مانسان یدر بهبود زندگ زیانگشگفت

 ۀبالقو ورساند، استعداد نهان  یتا مراتب باالتر علم کندیبه آموختن م ازیکه احساس ن یرا از زمان یآدم کندیآموزش و پرورش است که تالش م

 .(1399 ،یانسان جهت و معنا دهد )شکوه یو به زندگ دیافراد را شکوفا نما

و  میکه تعل میابییجهان در قرون گذشته درم یآموزش یهانظام یهایژگیبا و دیدر قرن جد افتهیجوامع توسعه یعناصر نظام آموزش ۀسیبا مقا      

و  یصاداقت ،یفرهنگ ،یاجتماع اتیبنا به مقتض راتییتغ نیهمراه بوده است. ا یاوانعمل با تحوالت فر ۀو هم در عرص یهم در قلمرو علم ت،یترب

 ۀده کیدر  ییدر آموزش ابتدا راتییتغ نیضرورت مطرح است. سرعت ا کی ۀدر عصر حاضر به منزل ستنیز یبرا رندگانیفراگ یاساس یازهاین

آموزان و اصل بر مشارکت فعال دانش دیبا تاک یجهان یبرخوردار بوده است. توجّه به نظام آموزش یها از آهنگ تندترگروه گرینسبت به د ریاخ

 ۀ. همندیآیجوامع به حساب م یو ترق شرفتیپ یهمه، از عوامل اصل یو توجّه به اصل آموزش برا یریادگی-یاددهی فیدر ط یپرورش همه بعد

 یمدارس در هر سطح نیگزیجا یهابرنامه ایدر مدارس  تیفیاز آموزش با ک یبرخوردار یفرصت باشند که حق خود را برا نیا یدارا دیکودکان با

 یدبستان یو اجبار گانیخود در باب عرضه کردن آموزش را فیبه تکل دیها بااحقاق کنند. تمام دولت شود،یم یتلق یو اساس یاهیکه پا وزشاز آم

 .(1399 ،یو جعفر یعمل کنند )موسو یالمللنیتعهدات ب ریحقوق کودک و سا ۀسازمان ملل متحد دربار ونیمطابق با کنوانس

 هیتک پا یهابه دو صورت کالس یسازمانده نی. اشوندیم یآموزان سازماندهسن، درجه و سطح دانش ۀلیبه وس یآموزش ینظام ها  امروزه

است، امّا  هیتک پا یهاکالس ،یدارکالس طیشرا نیترآلدهیاز ا یکی(. 2001،  تلی)ل ردیپذیانجام م هیچندپا یها)کالس بر اساس سن( و کالس

چند سطح است و  ایاست که شامل دو  یکالس ه،یکالس چندپا کند؛یم هیچندپا یهاکالس لیرا مجاب به تشک یآموزش ستمیس طیاز شرا یبعض

 .(2007،  نیمعلّم است )مولرا کی ۀاداره آن بر عهد تیمسئول

معموالً حدنصاب تعداد  باشد؛یم یلیتحص یۀپا کیآموزان در تعداد دانش دنیبه حد نصاب نرس هیچندپا یهاکالس لیتشک یاصل لیدل

با روند رو به مهاجرت از روستاها به شهرها  کنند؛یو ابالغ م نییتع یآموزش یهانظام هیدرس را در هر پا یهاکالس افتنی تیرسم یآموزان برادانش

ها را جزو کالس نیا ،یوجود دارد؛ برخ هیدرس چندپا یهامختلف نسبت به کالس یهادگاهی. ددیآیفراهم م هیچندپا یهاکالس لیتشک ۀنیزم



عمل آموزش و پرورش  کی یبرا یبه مثابه فرصتها را کالس نیوجود ا گرید یبرداشته شود و بعض انیاز م دیکه با دانندیم یمعضالت نظام آموزش

معاون،  ر،یمربوط به مد یامور ادار ،یآموزش یمحتوا سیها معموالً معلّم عالوه بر تدرکالس نی(. در ا1389 ،ی)آقازاده و فضل آورندیبه شمار م نهیبه

 یفیک موزشپژوهشگر در آ کیبه عنوان  دیاو با گرید یدار است و از سوعهده زیبهداشت، معلّم ورزش و ... را ن یمرب فیو وظا یامور دفتر یمتصد

ها فراهم نشده است و افراد معلّم نیا یبرا یاژهیو یو اقتصاد یاجتماع ۀزیانگ چیاست که ه یدر حال نینقش کند؛ ا یفایا زین یمشاور اجتماع کیو 

 .ها ندارندکالس نیبه خدمت در ا یلیتما یمعلّم ۀحرف ۀستیعالقمند و شا

و  یاز مباحث اساس یکی هیچندپا یهاکالس ژهیبه و ییابتدا ۀکالس درس در دور تیریدرس و مد سیتدر یهاروش ۀدربار یو بررس بحث

 یاددهیو  سیتدر ندیفرآ تیاهم لیدل نیرا به خود اختصاص داده است و ا یتیترب یشناسو روان یدرس یزیراست که از نظر متخصصان برنامه یدیکل

 .(1387حصار و همکاران،  ی)احمد ستا یریادگی

 یهاکالس ایببرند، وجود مدارس کوچک  شیرا پ یریادگی-یاددهیکار  ستیبایم طیشرا یکه در آن معلّمان به اقتضا ژهیو طیاز شرا یکی

کوچک بودن  ،یلیتحص یهاهیتنوع پا شوند،یم لیشکآموزان کم بوده و عموماً در نقاط دورافتاده تها، تعداد دانشکالس نیاست؛ در ا هیچندپا

فرماست حکم یآموزش یهاطیمح نگونهیاست که در ا یطیاز جمله مشکالت و شرا یو پرورش یآموزش زاتیو تجه ینبود مواد آموزش الس،ک طیمح

 ریمدارس همانند سا نیدر ا یریادگی ندیو معلّم و فرآ یآموزان و عملکرد آموزشدانش یلیتحص شرفتیکه پ رودیانتظار م طیشرا نیو با وجود ا

از جمله وجود احساس  خورد؛یکمتر به چشم م یوجود دارد که در مدارس عاد زین یمحاسن هیحال در مدارس چندپا نیبرود؛ در ع شیمدارس به پ

 شتریارتباط ب یامکان برقرار تر،نییپا یهاهیآموزان پادانش یاددهیتعامل در  یباالتر برا یهاهیآموزان، حضور شاگردان پانزد دانش یریپذمشارکت

-یاددهی ندیها قبل از شروع فراهستند که شناخت آن ییهاتیمحاسن و محدود یها داراکالس نیآموزان و ... . در مجموع امعلّم و دانش نیب

 یهاکالس یآموزش تیریبه عنوان مد تیقابل ایمهارت  یاز نوع ستیبایم هیمعلّم چندپا نیاست؛ بنابرا یضرور یامر هیمعلّمان چندپا یبرا یریادگی

تهران،  یببرد )سلطان شیرا پ تیو ترب میمدرسه خود و سطح انتظار آموزش و پرورش کار تعل طیبرخوردار باشد تا بتواند متناسب با شرا هیچندپا

 .(1394و همکاران،  ی؛ به نقل از قباد1380

اطالعات و  یکار که آمادگمعلّمان تازه یمتفاوت، برا یجنس بیترک نیو همچن یسن بیها و ترکو مهارت هاییبا توانا هیچندپا یهاکالس ۀادار

ها نگرانند که چگونه کالس کالس نیجهت معلّمان ا نیمشکل است؛ به هم اریاند، بسکسب نکرده نهیزم نیندارند و آموزش الزم را در ا یکاف ۀتجرب

(. 1396زاده، یآموزش الزم را ارائه کنند؟ )مرتضو هاهیپا ۀدارند، به هم اریکه در اخت یمحدود اریدرس را اداره کنند؟ و چگونه با استفاده از وقت بس

 نیا ریکه در غ دیدهیآموزش م یا به کودکانمعناست که شم نیبه ا ،یآن به خوب یبلکه اجرا ست،یآسان ن شهیهم هیچندپا یهادر کالس سیتدر

. به هر حال دیکنیبهتر کمک م یاندهیآ یبرا ازیمورد ن یهاکسب دانش و مهارت یها برابا آن نیصورت قادر نخواهند بود به مدرسه بروند؛ بنابرا

با  ییبدون آشنا توانیمن نی؛ بنابرا(2013، ونسکویکالس درس است ) تیریمد یبرا نهیگز نیاوّل هیچندپا سیتدر ا،یدن یاز کشورها یاریدر بس

 تیریها مشغول شد. مدکالس نیا سیمختلف به تدر یدر کشورها هیچندپا سیتدر تیبا وضع ییها و بدون آشناکالس نیا ۀها و فنون ادارمهارت

مجبورند  آموزانانشاز د یاریبس رایهاست؛ زکالس نیاز مسائل درخور توجّه ا یکی ه،یدرس چندپا یهااثربخش و کارا در کالس یو سازمانده

ها از آن ایو  دینما سیآموزان تدراز دانش یگریکنند تا معلّم بتواند به گروه د یاز کالس سپر یادر گوشه هدفیاز روز را ساکت و ب یساعات

. شودیاعمال نم یهدفمند تیریآموزان مددانش یهاتیو فعالبپردازند، امّا بر کالس  یگرید تیبه فعال ایمطالب کتاب  یبه روخوان شودیخواسته م

از مسائل درخور توجّه  یکی ه،یدرس چندپا یهاموضوع در کالس نیا شود؛یافزوده نم یریادگی زانیو م یریادگیکالس آرام و منظم است، امّا در 

(؛ اگرچه وجود نظم در کالس 102: 1389 ،یآموزان است )آقازاده و فضلدانش یریادگی شیکالس، افزا تیریهدف از مد نیتریادیبن رایاست؛ ز

 یارتقا یبرا رگذاریتاث یبر راهبردها دیاند که تاکنشان داده یمختلف به روشن یهاپژوهش یول ست،ین یریادگی ییسطوح باال نیدرس، الزاماً مب

 داریبه نظم پا یدرس ۀبرنام قیرا از طر انآموزدانش یتیریدشوار مد طیدر شرا رگذاریکند و معلّمان تاث لیبه وجود آمدن نظم را تسه تواندیم یریادگی

 .سازندیرهنمون م تیّو موفّق



اطالعات و  یکار که آمادگمعلّمان تازه یمتفاوت، برا یجنس بیترک نیو همچن یسن بیها و ترکو مهارت هاییبا توانا هیچندپا یهاکالس ۀادار

ها نگرانند که چگونه کالس کالس نیجهت معلّمان ا نیمشکل است؛ به هم اریاند، بسکسب نکرده نهیزم نیندارند و آموزش الزم را در ا یکاف ۀجربت

(. 1396زاده،  یآموزش الزم را ارائه کنند؟ )مرتضو هاهیپا ۀدارند، به هم اریکه در اخت یمحدود اریدرس را اداره کنند؟ و چگونه با استفاده از وقت بس

 نیا ریکه در غ دیدهیآموزش م یمعناست که شما به کودکان نیبه ا ،یآن به خوب یبلکه اجرا ست،یآسان ن شهیهم هیچندپا یهادر کالس سیتدر

. به هر حال دیکنیمبهتر کمک  یاندهیآ یبرا ازیمورد ن یهاکسب دانش و مهارت یها برابا آن نیصورت قادر نخواهند بود به مدرسه بروند؛ بنابرا

با  ییبدون آشنا توانینم نی(؛ بنابرا2013 ونسکو،یکالس درس است ) تیریمد یبرا نهیگز نیاوّل هیچندپا سیتدر ا،یدن یاز کشورها یاریدر بس

ها مشغول شد؛ لذا اهتمام کالس نیا سیمختلف به تدر یدر کشورها هیچندپا سیتدر تیبا وضع ییها و بدون آشناکالس نیا ۀها و فنون ادارمهارت

جهت که فراهم  نیشود و بد یقتل ییمدارس ابتدا یۀدرس چندپا یهااندرکاران و معلّمان کالسدست ۀفیاز وظ یبه عنوان بخش مهم دیمهم با نیبه ا

اطالعات و  لیو تحل هیو تجز یآورجمع ،یکاربرد یهاها و انجام پژوهشکالس نیمعلّمان ا یاحرفه ۀتوسع یدر راستا یساختن اطالعات علم

پژوهش حاضر  یبه اجرا قداما زهیانگ نیپژوهش با هم نینگارندگان ا رسد،یبه نظر م یضرور یها، امرکالس نیا یو سازمانده تیریمد یراهبردها

 .اندنموده

شده  یتوجّه یب یآموزگاران تا حدود-ریو رفع مشکالت مد هیکردن معلّمان چندپا یقیتحق ۀنیدر زم شتریمنابع ب دیاست که به تول نیبر ا اعتقاد

مناطق محروم  یاز مشکالت آموزش یاریبس تواندیاست که م ریناپذاجتناب یامر هیچندپا یهادر کالس سیو تدر تیرینوع مد نیاست و وجود ا

شود و  یتلق ییمدارس ابتدا هیدرس چندپا یهامعلّمان کالس اندرکاران ودست ۀفیاز وظ یبه عنوان بخش مهم دیمهم با نیبکاهد؛ لذا اهتمام به ا ار

ه و یو تجز یآورجمع ،یکاربرد یهاها و انجام پژوهشکالس نیمعلّمان ا یاحرفه ۀتوسع یدر راستا یجهت که فراهم ساختن اطالعات علم نیبد

 یاقدام به اجرا زهیانگ نیپژوهش با هم نینگارندگان ا رسد،یبه نظر م یضرور یها، امرکالس نیا یو سازمانده تیریمد یاطالعات راهبردها لیتحل

 اند.پژوهش حاضر نموده

 

 پیشینۀ پژوهش

 : پیشینۀ پژوهش1 شمارۀ جدول

 هاافتهی و جینتا چاپ سال سندگانینو عنوان

 درس کالس تیریمد ۀنحو

 شهرستان ییابتدا مدارس ۀیچندپا

 عملکرد بر آن ریتاث و دلفان

 آموزاندانش یلیتحص

مشکالت معلّمان در  نیا یمعنادار و منف ۀاز وجود رابط یحاک جینتا 1394 همکاران و یقباد

 نیمعنادار ب ۀابطبر وجود ر یمبن یلیکالس با عملکرد تحص ۀادار

و  یلیکالس توسط معلّمان با عملکرد تحص تیریمد یهاروش

 تیریعوامل اثرگذار مد نیمعنادار ب ۀبر وجود رابط یمبن نیهمچن

مشکالت معلّمان در  انیبوده است. در ب یلیکالس با عملکرد تحص

 یتحرکو کم یعامل تنبل نیترتیپر اهم ه،یچندپا یهاکالس ۀادار

 ه،یعامل نسبت به بق نیترتیو کم اهم آموزاندانشاز  یاعده

 .باشدیم یو بدن یکالم ریغ یهااستفادهسوء

و  دیعامل عقا نیترتیکالس پر اهم تیریعوامل اثرگذار مد انیدر ب

عامل  نیترتیمعلّمان در رابطه با درس و کم اهم یشخص یهاارزش

در  نیو همچن باشدیمدرس م یو امکانات رفاه لیوسا هینسبت به بق

 یهاعامل روش نیترمهم السک تیریعوامل اثرگذار مد انیب



کالس درس توسط معلّمان بوده است، پس از آن عوامل  تیریمد

مشکالت معلّمان  زیدوم و پس از آن ن ۀکالس در رتب تیریاثرگذار مد

 بوده است. یبعد تیدر اولو هیپاچند یهاکالس ۀدر ادار

در  یریادگیموثر  تیریمد

 یی)راهبردها هیچندپا یهاکالس

 یهادر کالس سیتدر یبرا

 (هیچندپا

 :داندیم ریز ۀکالس درس را شامل سه مولف تیریمد ۀابعاد سه گان 1396 یگدلیب

 .هاتیرفتار، روابط و مسئول ف،یآموزان: زمان تکلانشد. 1

 .یعاد یو کارها هاتیمواد، فعال ،یکیزیف طیالس درس: شراک. 2

و  یکنترل کالس، استفاده از زمان، واگذار ،یزیرعلّم: برنامهم. 3

 .تیمسئول

در  هیپادرس چند کالسمعلّم  کی تیپژوهش مسئول نیا در

متناسب  یهاتیاز فعال یعیوس فیط تیریو مد یطراح ،یزیربرنامه

 یریادگیکردن کودکان در  ریو درگ هیاز چند پا یبیو ترک هیبا هر پا

درس  یهامعلّم در کالس کی تیّ موفّق نیهمچن شود؛یم یمعرف

با گسترش  یریادگیکه به  توابسته اس یکالس درس جادیبه ا هیپاچند

تا مطالعه  یکارگروه لیاز قب زیانگجانیو ه یزشیانگ یهاتیفعال

 منجر شود. میمستق

 و دروس تیریمد یچگونگ

نون ؛ فهیپا چند یهاکالس یفضا

 یبندس،گروهیتدر یهاروش و

 یهاکالس به شکل یفضا دمانیاست که چ دهیرس جهینت نیبه ا 1397 مقدمیعبداله

استفاده  شتریشکل ب Uو  زگردیقابل انجام است، امّا از روش م یمختلف

وجود داشته  یامکان مشارکت و بحث گروه هک یابه گونه شود؛یم

 هاهیبودن پا کیجنس، سن، قد و نزد دمانیچ نیدر ا نیباشد و همچن

ن آموزادانش یبنددر مورد گروه نیهمچن شود؛یدر نظر گرفته م

 نیبه ا هیچندپا یهاورزش در کالس یهامختلف در زنگ یهاهیپا

 کیمختلف را در  یهاهیآموزان پادانش یستیاست که با دهیرس جهینت

 میت ایشاگردان را در گروه  هیزنگ خاص به ورزش فرستاد و از هر پا

سن،  ت،یجنس یستیبا هامیت یبندمیقرار داد و در تقس گرید یهاهیپا

 آموزان را در نظر گرفت.دانش یجسمان تیقد و وضع

 ۀیپا چند یهاکالس تیریمد

 ؛یگرم شهرستان ییابتدا مدارس

 ها راهکار و ها بیآس

 

 و نینم یجناب

 همکاران

کالس عبارتند از: عدم  تیریمد یهابیکه  آس دندیرس جهینت نیا به 1398

 یهاو مهارت ربتجا ،یکتب درس یزمان متناسب با محتوا تیریمد

مختلط بودن و  ،یتیریمد نینو یهاوهیکم آموزگاران در کاربست ش

مختلف در  یهاهیآموزان، ادغام پادانش یسن یهافرم تیعدم سنخ

و نگرش  هیچندپا یهابودن کالس یاناخواسته ندیفرآ ه،یپا کی

 ن،ینو یوزارت آموزش و پرورش، فقدان امکانات آموزش هیپاتک

مداوم، وجود عوامل مخل در  ییو جابجا یانسان یروینعدم ثبات 



 یخوانعدم هم ه،یمعلّمان چندپا نیب زهیدرس، کاهش انگ یهاکالس

 با انتظارات مدرسه. اءیانتظارات اول

 یهاکالس تیریمد یهاروش

 هیچندپا

آموزان تر از ساکت نگه داشتن دانشبزرگ یکالس را هنر تیریمد 1399 یجعفر و یموسو

 یهاآموزان کالسکنند که دانشیم انیو ب دانندیم سیهنگام تدر

 اند،افتهیشده و رشد  تیکه در آن ترب یطیبا توجّه به مح هیچندپا

 ایکه به عمد قصد برهم زدن کالس را داشته  ستندین یآموزاننشدا

 ۀویدر ش ییهاییرا داشته باشند؛ بلکه نارسا یکار نیحداقل جرأت چن

ها را ناآرام مدرس آن یکیزیف یفضا یدروس و حت تیکم س،یتدر

 یهاروش یریبا به کارگ تواندیخصوص معلّمان م نیدر ا کند؛یم

 کیبه انجام  ینظم منطق کی جادیمختلف و عوامل مطلوب، جهت ا

مربوط  یپارامترها نیپژوهش همچن نیموفّق کمک کند. در ا سیتدر

آموزان را با شده است که عبارتند از: دانش یکالس معرف تیریبه مد

را  هاتیمسئول د،یآموزان را به خاطر بسپارنام دانش د،یاحترام صدا کن

آرام، خونسرد  د،یفرصت ده گرانیو به د دیستیعقب با د،یواگذار کن

و  دیریرا نپذ یتراش لیدل د؛یقانون را اجرا کن د،یعمل کن یاو حرفه

ر آموزان را در نظخاص دانش یهایژگیو و یفرد یهاتفاوت

 .دیریبگ

درس  یهاکالس تیریمد یابیارز

 دگاهیاز د ییمدارس ابتدا ۀیچندپا

 یراهبران آموزش

 و کالن دیس

 یدریح

موثر بر بهبود  شدهییعوامل شناسا نیکه از ب کنندیمطرح م 1399

روشن و  یهاییراهنما ه،یچندپا یهاآموزگاران کالس یدارکالس

را  ریتاث نیشتریب تواندیم هیچندپا یهاالسآموزگاران در ک حیصر

در  ریتاث نیکه باالتر دهدیپژوهش نشان م نیا نیداشته باشد؛ همچن

را  هیپاچند یهاکالس تیریدر بهبود مد زیآمتیّعوامل موفّق نیب

ها دارا است و کالس نیآموزان در ابا دانش یو دوست تیمیصم

به نظر  یقانون یهانامهنییو آ هانامهمربوط به بخش زین ریتأث نیکمتر

توام با  یجو هیچندپا یهاچنانچه آموزگاران کالس رسد؛یم

 تیریمد تیّموفّق رند،یبگ شیرا در کالس درس پ یو دوست تیمیصم

 برابر خواهد شد. نیها چندآن یکالس

ها و فرصت ه؛یچندپا یهاکالس

 هاچالش

شامل  هیچندپا یهاکالس تیریسو مد کیکه از  دارندیم انیب 1400 همکاران و یخادم

در  یابیکنترل و ارزش تیهدا ،یرهبر ،یسازمانده ،یزیربرنامه

و انضباط  یلیتحص شرفتیپ ت،یفیصورت تحقق، احتمال ارتقا ک

 شیبهتر کالس افزا تیریرا دربرخواهد داشت و با مد آموزانانشد

رقم  رانیآموزان و رشد اعتماد به نفس فراگدانش یریادگیدر 

کالس و زمان آن و  تیریسو با آموزش مد گریو از د خوردیم

 هیپاچند یهاتجربه کالسبه معلّمان کم یدارکالس یهاروش



رو  شیها را از پکالس نیا یهاتیمشکالت و محدود توانیم

 برداشت.

 

 شناسی پژوهشروش

در  باشد؛یم یکاوو متن یااطالعات، کتابخانه یو روش گردآور یلیتحل-یفیحاضر، روش مورد استفاده، توص ۀمطالع تیو ماه یژگیبا توجّه به و

و  تیریمد یراهبردها یحاصل از جستجو یمقاالت پژوهش ۀهم ییشناسا ،مرحله نیدر ا قیو سوابق موضوع تحق اتیراستا پژوهش ادب نیهم

، 5ری، الزو4رکتیدا نسی، سا3نسی، وب او سا2اسکوپوس یالمللنیب یاطالعات یهاگاهیدر پابود و در مرحلۀ بعد  هیچندپا یهاکالس یسازمانده

 8کایلیوی، س)پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( 7اس.آی.دی، )اطالعات علمی ایران(زبان گنج  یفارس یهاگاهیپا نیو همچن 6ستئپروکو

عنـاوین مقاالت  ،و مناسـب تیفیدن به مقاالت باکیرس یدر ابتدا برا ،بود ادیز اریجستجو شدند. از آنجاکه تعداد مقاالت جستجو شده بس 9و نورمگز

 هیچندپا یهاکالس یو سازمانده تیریمد یبا راهبردها یهـا ارتباطآن نیکه عـناو یمقاالت نیو همچن یمرور شد و پس از حذف مقاالت تکرار

ورود تناسب  یارهایکه با مع یمقاالت، مقاالت نیا ۀدیچک ۀمرحلـه پـس از مطالعـ نیشـدند. در ا یغربالگر ۀوارد مرحل و یمقاالت بررس رینداشت، سا

 نیقرار گرفت. در ا یابیمقاالت دانلود و مورد ارز نیشدند، سپس متن کامل ا نییتع تیفیک یابیو ارز یستگیشا ۀورود به مرحلـ یغربال و برا ،داشت

 بود. یها و اصول نگارشافتهیمسئله، روش،  انی، مقدمه و بدهیو چک ـواندر هر منبـع شـامل عن یابیابعاد مورد ارز  ،مقاالت یابیمرحله جهت ارز

 

 های پژوهشیافته

 های چندپایه. مدیریت کالس1-5

آموزان از دانش یاریبس رایهاست؛ زکالس نیاز مسائل درخور توجّه ا یکی ه،یدرس چندپا یهااثربخش و کارا در کالس یو سازمانده تیریمد

 زا ایو  دینما سیآموزان تدراز دانش یگریکنند تا معلّم بتواند به گروه د یاز کالس سپر یادر گوشه هدفیاز روز را ساکت و ب یمجبورند ساعات

اعمال  یهدفمند تیرین مدآموزادانش یهاتیبپردازند، امّا بر کالس و فعال یگرید تیبه فعال ایمطالب کتاب  یبه روخوان شودیها خواسته مآن

 ئلاز مسا یکی ه،یدرس چندپا یهاموضوع در کالس نیا شود؛یافزوده نم یریادگی زانیو م یریادگی. کالس آرام و منظم است، امّا در شودینم

(؛ اگرچه وجود 102: 1389 ،یآموزان است )آقازاده و فضلدانش یریادگی شیکالس، افزا تیریهدف از مد نیتریادیبن رایدرخور توجّه است؛ ز

 رگذاریتاث یبر راهبردها دیاند که تاکنشان داده یمختلف به روشن یهاپژوهش یول ست،ین یریادگی ییسطوح باال نینظم در کالس درس، الزاماً مب

 یدرس ۀبرنام قیآموزان را از طردانش یتیریدشوار مد طیدر شرا رگذاریکند و معلّمان تاث لیبه وجود آمدن نظم را تسه تواندیم یریادگی یارتقا یبرا

 .سازندیرهنمون م تیّ و موفّق داریبه نظم پا

                                                                 

2 Scopus 

3 Web Of Science 

4 Science Direct 

5 Elsevier 

6 ProQuest 

7 SID 

8 Civilica 

9 Noormags 



در مدارس و  یول رسد،یآسان به نظر م تیجمعکالس کم تیریو به ظاهر مد باشدیم یآموزان  اندکدانش یدارا هیکه کالس چندپا نیا با

و  یآموزش فیوظا ۀچون عالوه بر هم باشد؛یم نیکار سنگ تیریو مد یزیربرنامه تیآموز کمتر است، مسئولکه تعداد معلّم و دانش ییهاکالس

و  یسن بیبه لحاظ ترک هیکالس درس چندپا تیریرا هم انجام دهند. عالوه بر موارد گفته شده، مد یو دفتر ینظافت، بهداشت یکارها دیبا یتیریمد

جلسه از کالس  کیکه در  یمتنوع یهاتیو فعال دادهایرو نیگوناگون و همچن یستعدادهاو ا هاییآموزان از توانادانش یمتفاوت و برخوردار یجنس

 طیخود، شرا یهاها، با توجّه به تجربهکالس نیاست. معلّمان ا تردهیچیپ هیکالس درس تک پا تیریاز مد افتند،یاتفاق م یبا سرعت قابل توجّه سدر

کنند یکالس درس استفاده م ۀادار یبرا یخاص یهاوهیاز مطالعات خود، از ش یریگو با بهره رندگانیکالس درس و شناخت فراگ یو عاطف یطیمح

اثربخش  تیریمد یکالس درس ارتباط دارند، ول تیریبا مد زینظم ن جادیو ا یکاستن از بدرفتار رینظ یاگرچه مسائل(.38: 1388 زاده،ی)مرتضو

آموزان را به انفعال بکشد و سبب که دانش ییهاتیو فعال هانیتمر ۀمثال: ارائ یمترادف در نظر آورد. برا توانینظم در کالس را نم جادیکالس و ا

 ل،ی)دو کاهدیم یریادگی یاز فرصت ها یطیشرا نشیدرست، برعکس چ ست؛ین یریادگیفرصت  شیافزا یبه هم نخوردن نظم هم نگردد، به معنا

  .(102: 1389 ،ی؛ به نقل از آقازاده و فضل1986

 نیا ۀادار یمطمئن بود که کدام روش برا نیقیبه طور قطع و  توانیوجود ندارد و نم یمشخص یها و الگوهاروش هیچندپا یهاکالس ۀادار یبرا

 سکال ۀجهت ادار یخاص یهاوهیکالس و ... از ش یآموزان خود، فضاو دانش هاهیروش است؛ بلکه هر معلّم با توجّه به تعداد پا نیها بهترکالس

و ... کالس خود را به  هاهیآموزان، تعداد پاتا متناسب با شناخت دانش کندیکمک م هیبه معلّم چندپا ریز یها. در هر حال روشکندیخود استفاده م

 :را بهبود بخشد یریادگی یاددهی ندیاداره کند تا فرآ یشکل مناسب

 

 آماده نمودن و توجیه والدین (1

 کنندیتصور م نیاز والد یبا اوست. برخ یاریو هم یهمکار یکار خود و چگونگ ۀویاز ش نیآگاه نمودن والد ه،یمعلّم چندپا تیّموفّق طیاز شرا یکی 

 تافیدر یحقوقو  شودیم کاریاگر فرزندانشان را به مدرسه نفرستند، معلّم ب کنندیها فکر مآن روند؛یآموزان به خاطر معلّم به مدرسه مکه دانش

برگزار  یهیجلسات توج دیها نسبت به مدرسه، بابردن تصورات غلط آن نیو از ب یریگ ادی یاددهی یهاتیها از فعالآگاه کردن آن یبرا دی! باکندینم

 .با مدرسه و فرزندان خود بحث شود یهمکار یچگونگ ۀدربار نیشود و در آن جلسات با والد

  آموزانشناخت دانش (2

 د،یکاهش اضطراب و ترد ،یلیتحص ۀزیانگ تیمثبت، تقو زشیانگ جادیبا ا دیتالش کن دیدارد. با یادیز تیاوّل مدرسه از جهات مختلف اهم یروزها

 آموزانرا در دانش ندهیبه آ دیو ام یریادگینسبت به مدرسه، کالس و معلّم، ابتدا شور و شوق به  یو سوء ظن احتمال یبردن هر گونه نگران نیاز ب

. دیکن ییرایها پذاز آن ینیریو در صورت امکان با گل و ش دیشو ایها را جواحوال آن مانهیصم د،یریها را بپذو تبسم آن ییرو. با گشادهدیکن جادیا

از  یداشتن اطالعات کافد. یها را بشناسها و ...، آنرفتار و مصاحبه با آن ۀدانش آموزان، مشاهد یلیتحص ۀتا با استفاده از پروند دیسپس تالش کن

ها خواهد آن یایاول یارتباط با آنان و حت ۀو نحو یو آموزش یپرورش یهابرنامه میآموزان اساس تنظدانش یو روان یعاطف ،یذهن ،یستیز یهایژگیو

آموزان ارتباط با دانش یبا برقرار نزمامعلّم خوب، هم کیها دارد. در عدم شناخت آن شهیآموزان، ردانش یو رفتار یلیاز مشکالت تحص یاریبود. بس

 یآموزان خود، اطالعات متنوعدانش یعموم یهایژگیو رامونیپ ،یجامع و مقدمات یابیارز کیبا انجام  ،یو پرورش یآموزش ۀو قبل از هر گونه برنام

 .آوردیبه دست م

 



 در مدرسه و کالس درس یاخالق یفضا جادیا (3

 یفضا جادیا یشرط اساس( 1389) ی. به اعتقاد حسندیکن جادیرا در مدرسه و کالس درس ا یمطلوب یاخالق یفضا یلیسال تحص نیآغاز یروزها در

 یاست به درست یاراد یکه امر یریادگیفضا،  نیمعلّم و شاگرد است. بدون وجود ا نیمتقابل ب زیآمدر کالس درس، وجود روابط احترام یاخالق

 نیو اعتماد متقابل ب کنندیم یو همراه خود تلق اوریآموزان او را را دارد، دانش یریادگی لگریمعلّم نقش تسه ،یاخالق یفضا کی. در شودیمحقق نم

است.  وتمختلف با هم متفا یهاهیو پا نیآموزان در سندانش یعاطف تی. ظرفشودیم جادیآموزان اخود و دانش نیب نیآموزان و همچنمعلّم و دانش

از  یو قهر معلّم چندان ناراحت نشده و واکنش یتوجّهیب د،یدر خانه دارند، ممکن است در برابر تهد هیو تنب ریاز تحق یکه تجارب متعدد ییهابچه

 ر،یو به دور از خاطرات نامطلوب تحق حیصح تیاز ترب یندیدر کالس حضور دارند که با تجارب خوشا یگریآموزان دخود نشان ندهند. دانش

 (.1393از معلّم ندارند )قنبرپور،  یانتظار نیها هرگز چنچرا که آن کنند؛ینم لیمعلّم را تحم ادیو داد و فر یتوجهیهرگز ب هیتنبسرزنش و 

 هیپاچند یهاکالس یسازمانده. 2-5

 

نشود، هر  یسازمانده یموثر است. اگر کالس درس به خوب سیکمک به فراهم نمودن فرصت تدر یعوامل برا نیتراز مهم یکیکالس  یسازمانده

به گرد هم آمدن  قاً ینشده است، دق یکه سازمانده ینخواهد داشت. کالس درس تیّموفّق یبه سو یفراهم شده باشد، راه یاندازه طرح درس به خوب

سامان  یکالس را به خوب یکیزیف یفضا دیدرس و هم با دیهم با ه،یدرس چندپا یها. معلّم کالسکنندیرا دنبال نم یهدف چیکه ه ماندیم یافراد

معّلم و  یعملکرد کالس یبرا یادیز ریو سقف و کف کالس تأث وارهایاز د یریگبهره ۀدر کالس و نحو مکتیو ن زیم شیآرا یبدهد. چگونگ

 یوجود برنامه الزام ت،یّ موفّق یبرا ست؛ین یبه آن اتّفاق یابیو دست تیّبدانند که موفّق دیمعلّمان با ریمانند سا ه،یآموزان دارد. معلّم کالس چندپادانش

متوجّه  دیبا هیمعلّم کالس درس چندپا(. 118: 1389 ،ی)آقازاده و فضل باشدیم قهیدر مض اریبس یاز نظر زمان هیاست؛ هر چند معلّم کالس درس چندپا

ها و به آن یرا طراح یمناسب یریادگی یهاتیآموزان، فعالدانش یژگیو نیا یۀبر پا باشد و یشناخت و کنجکاو یآموزان برادانش یعیطب ییتوانا

 طیمح یدآوریپد درسمعلّم در کالس  فیاز وظا یکیخود در کالس درس را هم مورد توجّه قرار دهند.  یذات ۀفیاست معلّمان وظ ستهیارائه دهد. شا

 (.1393است )قنبرپور،  زندهیبرانگ یریادگی

است که اجازه حرکات آزاد را بدهد و بتوان  یافضا به گونه یسازمانده ه،یپادرس چند یهاکالس یبرا یزیربرنامه یاساس یهااز قسمت یکی

 یهایصندل یسنت نشیچ ۀبزرگ استفاده کرد. نحو یهاکوچک و گروه یهاهگوناگون، گرو یهاهیآموزان پاگوناگون دانش یهاتیفعال یاز آن برا

در  شیچن ۀنحو نیها قرار داشت، امّا اآن یرو به رو زین یبودند و معلّم و تخته گچ یفیآموزان به صورت ردبودند که دانش یادرس به گونه کالس

 نینابراب افتد؛یها به طور همزمان رخ دهد، چندان کارگر نمکالس نیدر ا ستیکه با یگوناگون یهاتیفعال لیبه دل هیدرس چندپا یهامورد کالس

 ندیفرا نیدر ا یدیکل ۀ. کلمدیکن میگوناگون تقس یهاکالس درس خود را به بخش دیتوانیکه چگونه م دیموضوع هست نیا ۀتفکر دربار ازمندین

: 1398 ونسکو،یمورد نظر( ) یفضا جادیا یدر درون کالس برا هایو صندل زیآموزان و مو حرکت دانش ییجابجا ییاست )توانا «یریپذانعطاف»

21.) 

 هیمعلّم کالس درس چندپا ل،یدل نیاست؛ به هم یعاد یهاکالس یتر از سازماندهو حساس ترقیبه مراتب دق هیکالس درس چندپا یسازمانده

آموزان کند. دانش یکالس را سازمانده یوارهاید یاستفاده از تابلو و حت ۀها، نحونشستن آن ۀویو ش شیآرا یآموزان، چگونگدانش یهاتیفعال دیبا

 یبه نحو دیبا هامکتیو ن زیدهند. م صیکالس درس را تشخ یهاتیفعال اتیراحت باشند و بتوانند جزئ دیبا یریادگی ندیفرا رشیمشارکت و پذ یبرا

 ،یشیو گرما یشیسرما لیاز نور مناسب و وسا یبرخوردار ،یزگیمناسب باشند. عالوه بر آن نظافت و پاک یگروه یهاتیفعال یشوند که برا دهیچ

دارد. کالس درس  هیکالس درس چندپا ییدر کارا یکالس نقش مهم ۀدرست از تخت ۀکالس درس مؤثرند. استفاد ۀو ادار سیتدر تیفیدر بهبود ک

 :میکنیماشاره  هیرس چندپاکالس د یسازمانده یهااز نمونه یکرد. در ادامه به برخ یسازمانده یمتفاوت یهابه گونه توانیم یکیزیف یرا با توجّه فضا



 ریو هر قسمت را به موارد ز دیکن میکالس را به چهار قسمت تقس یکیزیف یخود، فضا سیو روش تدر هاهی. در هر جلسه، با توجّه به تعداد پا1

 :دیاختصاص ده

 .دیکن سیها تدرکه قرار است در آن جلسه به آن ییهاهی( پاالف

 خاص را انجام دهند. یتیفعال دیشما، خودشان با سیاز تدر شیکه پ ییهاهی( پاب

 .را انجام دهند یخاص تیفعال دیشما با سیکه بعد از تدر یهاهی( پاج

 آموزان.دانش یکارها شید( نما 

 یاز سو یو انجام کار انفراد یگروه یهاتیآموزان و معلّم و انجام فعالباشد که رفت و آمد دانش یابه گونه دیبا هایو صندل زیم دمانیچ ۀ. نحو2

 آموزان، با مشکل مواجه نشود.دانش

خود، آن را به چند  سیتدر ۀویو ش دیکن سیکه قرار است تدر ییهاهیبا توجّه به تعداد پا دیتخته دارد، در هر جلسه با کی. اگر کالس شما فقط 3

ه، از یکه هر پا دیآموزان بخواهدر زمان از دانش ییجواستفاده از آن و صرفه یو برا دیاختصاص ده هیپا کی. هر قسمت را به دیکن میقسمت تقس

 گرید یهاهیپا فیانجام تکال یرا برا یگریخودتان و د سیها را به تدراز آن یکیقسمت مربوط به خود استفاده کند. اگر کالستان دو تخته دارد، 

 .دیاختصاص ده

که در  یعوامل نیتراز مهم یکیخود اختصاص دهد.  یمتفاوت برا یدر کالس درس چند جا دیندارد و با یثابت یها جانوع کالس نی. معلّم در ا4

طرح درس روزانه در هر جلسه،  میو تنظ هیطرح درس توسط معلّم است؛ اگرچه ته یو اجرا هیموثر است، ته هیچندپا یهاآموزش در کالس تیفیک

مناسب از مدت  ۀمناسب کالس درس و استفاد ۀادار یبرا نیبنابرا شود؛یآموز ممعلّم و دانش یو سردرگم ییگواتالف وقت، پراکنده سببهم 

 ر،یپذتر است که انعطافمناسب ی. طرح درسدیآن نشو ریامّا اس د،یدر هر جلسه با طرح درس وارد کالس شو د،یدار اریکه در اخت یزمان

 (.39: 1388 زاده،یش متناسب باشد )مرتضوآموز یهاکالس درس و هدف طیو با شرا ورمحآموزدانش

 

 :باشدیم یضرور هیچندپا یکالس ها یدر سازمانده زین رینکات ز تیفوق، رعا یسازمانده یهابر روش عالوه

 آموزاندانش یکارها شینما یاز کالس برا یواریدادن د صی. تخص1

 موضوعات مختلف. ۀارائ یکالس درس برا یمناسب و کاربرد یها. انتخاب گوشه2

 نگردد. نیریدر سا یریادگیکار سبب اختالل  نیساده، به شرط آنکه ا یهاتیانجام فعال یاز کالس برا یاگوشه صی. تخص3

 خود اختصاص دهد. یدر صورت امکان چند جا برا ایکالس را داشته باشد و  تیریکه توان مد ردیقرار گ یدر جا دیمعلّم در کالس درس با. 4

 ،ی)آقازاده و فضل ردیآموزان را در نظر بگدانش یاز سو یآموزان و انجام کار انفرادرفت و آمد دانش دیمعلّم با ها،مکتیو ن زیم یسازمانده. در 5

1389 :119) 

 هیچندپا یهاآموزان در کالسنشستن دانش ۀنحوو  دمانیچ. 3-5

محدود  یباشد. با توجّه به فضا یم هایو صندل زیم نشیچ ۀمدنظر قرار بدهد، نحو دیبا هیکه معلّم کالس چندپا یاز موارد یکی میهمان طور که گفت

در  دیبا هاهیپا ۀکه هم یتک کالس یۀبرخوردار است. در مدارس چندپا یخاص تیموضوع از اهم نیکالس، ا کیدر  هیپا نیو حضور چند یکالس

 .دارد یشتریب تیموضوع اهم نیکالس حضور داشته باشند، ا کی



 یهاوهیاز ش یکی. کندیم نیمطلوب را تضم یریادگیمختلف در کالس درس،  یهاهیآموزان پانشستن مناسب دانش ،یمدارس تک کالس در

 :دینگاه کن ریز ری. به تصوردیگیقرار م شانیرو شیو معلّم در پ نندینشیآموزان پشت سر هم ممعمول است که دانش ۀویآموزان به شنشستن دانش

 

 

 

 

 

 (123: 1389: چیدمان نشستن در کالس به شیوۀ معمول )آقازاده و فضلی، 1تصویر شمارۀ 

آموزان دانش یافتد، ولیفاق ماتّ یآموزان به راحتم و دانشمعلّ یداده شده، تماس چشم شینما شیکه در شکل پ ینشستن به صورت ۀویش در

 رتباط چهره به چهره داشته باشند.ا یتوانند به راحتینم

افتد. تعامالت در یفاق مچهره به چهره اتّ رتصورت تعامل به صو نیشکل است. در ا U با ینشستن به صورت نعل اسب یهاوهیاز ش گرید یکی

 :دینگاه کن ریز ریبه تصو(. 123: 1389 ،یآموزان راحت است )آقازاده و فضلم با دانشمعلّ یآموز و هم برادانش یشکل نشستن هم برا نیا

 

 

 

 

 

 (123: 1389شکل )آقازاده و فضلی،  U : چیدمان نشستن در کالس به صورت2تصویر شمارۀ 

آموزان، دانش یسازماندهکند. در یم یسازمانده تیفعال یبرا شانیهاییآموزان را بر اساس تواناکرده است، دانش سیآنچه تدر تیتقو یبرا ممعلّ

 ساسآموزان را بر ادانش ،مصورت است که معلّ نیبه ا یسازمانده گرید ۀویمتفاوت باشد. ش یهاییبا توانا یمطلوب است هر گروه متشکل از افراد

 :دیه کنتوجّ  ریز ریبه تصو ف،یآموز ضعنفر دانش کیآموز متوسط و نفر دانش کی ،یآموز قونفر دانش کی یعنی ؛کند یسازمانده شانیهاییتوانا
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 (125: 1389)آقازاده و فضلی،  آموزان: چیدمان نشستن در کالس بر اساس توانایی دانش3تصویر شمارۀ 

 یآموزان به طوربه هم است. دانش کینزد هیبا دو پا هاآن یبندو گروه بیآموزان، ترکدانش نیب تیفعال یبا سازمانده بیاز ترک گرید یاوهیش

 د:تعامل باشن در گریکدیبا  دیکنیمشاهده م 4 شمارۀ ریکه در تصو یصورتتوانند به یکه گفته شد م

  

 

 

 

 

 (125: 1389)آقازاده و فضلی،  : چیدمان نشستن در کالس بر اساس دو پایۀ نزدیک4شمارۀ تصویر 

آموزان به صورت دانش یهاتیانجامد. اگر فعالیم یجبران یمیو هم به کار ترم یانفراد ۀمطالع لیتسه یاهم به بهبود  دینیبیکه در فوق م یبیرکت

 یخاص یدر فضا کیمختلف هر  یهاهیمتفاوت خواهد بود و پا یکالس نشیصورت چ نیجمع باشد، در ا یبرا ینقش و ارائه کالم یفایا ،یشینما

 د:یه کنتوجّ ریز ری. به تصورندیگیکالس قرار م از

 

 

 

 

 

 

 (126: 1389)آقازاده و فضلی،  ها: چیدمان نشستن در کالس بر اساس پایه5تصویر شمارۀ 
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 ۀارائ یهاوهیناچار است ش هیپام در کالس درس چندمعلّ است. سیم و موضوع تدرمعلّ سیتدر ۀنحو ،کالس درس یموثر بر سازمانده عوامل

باشد. یم زین یگروهسطوح متفاوت درون یدارا کیبا چند گروه در سطوح متفاوت سر و کار دارد که هر  رایز ؛دهد رییتغ وستهیمطلب خود را پ

آموزش توسط  ۀنیسازمان دهد و زم یخودآموز یآموزان را برابپردازد، دانش یمیو ترس یجبران ،یاهیپا ،یبه آموزش فرد یدر موارد دیم بامعلّ

مطلب خود و موضوع  ۀارائ ۀویه به شم با توجّمعلّ نیبنابرا ؛گذاردیم ریکالس تاث یبر سازمانده زین سیموضوع تدر نیهمساالن را فراهم کند. همچن

 .از چند مورد را انتخاب کند یبیترک ای کی ،شدهذکر دمانیممکن است از انواع چ سیتدر

 هیچندپا یهاها در کالستیها و فعالگروه یسازمانده. 4-5

 ییهاتیفعال یکالس برا یو سازمانده میتنظ ازمندیمعلّم ن نیبنابرا  رد؛یگیبه طور همزمان صورت م تیفعال یادیتعداد ز ه،یدرس چندپا یهادر کالس

 یهاروهبه انواع گ یدهمعّلم بخصوص در شکل فی. وظادینما یریادگیدر  ریدرگ ت،ینظارت و هدا ،یپرتآموزان را با حداقل حواساست که دانش

 سیتدر خواهدیخاص م ۀاست که در آن لحظ یموضوع درس تیبر اهداف و ماه یمبتن یاامر به صورت گسترده نیمهم است. ا اریگوناگون بس

 برند،یبر کل کالس منفعت م یمبتن یهااز گروه گرید یکه برخ یمختلط است؛ در حال ییبا توانا ییهاگروه ازمندین یاز موضوعات درس یکند. برخ

 تیبا حما شدهتیخود هدا یریادگیمستقل و  فیتکال ازمندین گرید یتوسط همساالن و برخ یخصوص سیتدر ازمندین یاز موضوعات درس یبرخ

 .از همساالن است کیستماتیس

 :کنندیم یرویپ کردیگروه عمدتاً از دو رو یدهشکل ندیفرا

 .یو توانمند هیآموزان بر اساس سن، پادانش ۀهدفمندان یبندگروه -1

 .متفاوت یهانهیزمشیآموزان با پدانش یبندگروه -2

مختلف  یهاهیدر پا قیبه صورت عم یدرس ۀاز برنام یاوّل اغلب به صورت پاره وقت در طول هفته و به منظور پوشش قسمت خاص کردیرو

اهداف خاص در  یخودجوش است و برا شتریدوم ب کردی(. روییروستا ۀمزرع کیو محصوالت  هاکیتکن اتیبا جزئهمراه  ۀ)مطالع شودیم یطراح

 .رخ داده است( یمحل یروستا کیکه در  یاتّفاق ۀمثال نوشتن داستان کوتاه دربار ی)برا شودیم لیکوتاه تشک یزمان

 یریپذانعطاف یقرار و اتخاذ قرار داد. برا یآموزان مورد بررسو سن دانش یمتناسب با سطح پختگ توانیرا م یگروه یسازمانده گرید یهاروش

مشابه،  ایمختلط و  یگروه یهاییبر توانا یمبتن شتریشما نباشد و ب میکه مستلزم نظارت مستق دیکن نیرا تدو ییهاتیفعال ستیبایم یبنددر گروه شتریب

 (.1398 ونسکو،یدست خط باشد ) نیحساب و تمر رینظ یفرد فیاز تکال یگوناگون فیهمساالن، و ط سیتدر

 چندپایه یهازمان در کالس تیریمد. 5-5

آموزگاران فرصت  ،یاهیچندپا سیتدر طیه به شرازمان مواجه هستند. با توجّ  حیصح تیریهمواره با مشکل کمبود زمان و مد هیپاندچ یهاکالس

 ینجها یطبق استانداردها(. 31: 1383امام زاده،  یبه نقل از مدد؛ 1989آموزان دارند )راسل، دانش فیتکال ینیو بازب میآموزش مستق یبرا یکم

به  مدت زمان نیا .است قهیدق 240کشور ما در حدود  ییدر روز است. در مدارس ابتدا قهیدق 311آموزش و پرورش مدت آموزش به طور متوسط 

: 1389، یآقازاده و فضلباشد )یم قهیدق 120 هیپا وو د قهیدق 80 هیسه پا قه،یدق 60 هیچهار پا قه،یدق 50 هیدر کالس پنج پا هیهر پا یبرا طور متوسط

5.) 

تک  کالس کی ؛موضوع وقت است ،گذاردیم ریتأث هیپاس چندکال کیکار  تیفیبر ک شهیکه هم یاز مسائل یکیموضوع  تیه به اهمبا توجّ

را  یهفتگ سیتعداد ساعت تدر نیهم ،خود ۀ( در برنامهیپا 5 یال 2)متشکل از  چندپایهکالس  کیدارد و در مقابل  یهفتگ سیساعت تدر 28 هیپا



کالس  کیها در هیآموزان و تعداد پاندارد. تراکم تعداد دانش یفرق هیو چندپا هیپاتک یهاکالس یهاکتاب یکه حجم محتو یدر صورت ؛دارد

 .شودیم یبندزمان ۀاز برنام یماندگآموزش و عقب تیفیکاهد و سبب افت کیها از نظم و دقت کار آموزش مکتاب یمحتو ادیو حجم ز هیچندپا

مند شده بهرهتا از فرصت فراهم ندیآیکالس گرد هم م کیمتفاوت در  یهابیبا ترک یآموزدانش یهادر طول روز گروه هیکالس چندپا در

 یهاگروه نیوقت آموزگار ب میتقس ،یبه هدف آموزش دنیرس یبرا یم کالس با در نظر گرفتن زمان کافضرورت دارد که معلّ نیبنابرا ؛گردند

وقت  تیریکه در مد یمهم ۀنکت(. 38: 1388 ،زادهیکند )مرتضو میتنظ یمناسب ۀبرنام ،یریادگیآموز در امر کردن خود دانش ریدر گ ،یآموزدانش

م به معلّ کردیرو نیآموزش همزمان است. استفاده از ا کردیشود، استفاده از رویم مبه کار معلّ دنینقش مؤثر دارد و سبب نظم بخش هیپاچندکالس 

امر سبب  نیمشابه دارند، به طور همزمان، آموزش دهند و ا یهاا هدفیند و هست ترکیرا که به هم نزد یدهد تا موضوعات درسیامکان م هیپاچند

 (.34: 1399اسحاق،  ینماند )حاج کاریب یاهیا پایگروه و  چیبپردازد و ه تیآموزان کالس به طور همزمان به فعالدانش ۀکه هم شودیم

 اریاخت نیبنابرا ؛کندیآموزان را فعال مبخشد و دانشیبرنامه به کار خود نظم م نیا ۀلیم است. او به وسمعلّ اریدر اخت یفتگروزانه و ه ۀبرنام میتنظ

 میرسد که تقسیبه نظر م ،وجود دارد هیکه در آموزش چندپا یاژهیو یهاتیط موقعیشرا لیبه دل(. 1389 ،یکند )فضل جادیا رییدر آن تغ دارد دائماً

 ۀنکت نیابنابر؛ (189: 2010، 10باشد )براون هیچندپا یهاکالس یبرا ینتوانسته است مدل مناسب ه،یتک پا یهامعمول کالس ۀویبه ش یآموزشزمان 

کند  یبندمیتقس یاگونهرا به  یروز درس کیاست که زمان موجود در  نیا ،ه کندبه آن توجّ دیبا یکالس یزیرم در هنگام برنامهکه معلّ یگریمهم د

 .(35: 1399اسحاق،  یآموزان بتوانند، حداکثر استفاده را از حضور خود در مدرسه )کالس(، داشته باشند )حاجکه دانش

 یها براتیفعال یانتخاب و سازمانده. مهم است اریبس ،گوناگون هستند یهاتیآموزان مشغول فعالکه دانش یاستفاده از زمان موجود، هنگام

 یهاتیسن و نوع فعال ،یلیتحصۀ یموزان بر اساس پاآدانش میتقس ۀدربار یستیبا ،است یاتیح یامر یدارا هیدرس چندپا یهاموثر کالس تیریمد

 یبرا .مان خواهد کردبه معلّ یانیکمک شا چندپایهکالس درس  یهاتیفعال یزیرامر در برنامه نیدر ذهن داشت. ا یواضح یهادهیها امناسب با آن

 مثال:

جدول  ر،یپوستر، تصو ۀارائتواند در قالب یها مکمک نیا .دارند خود یهاتیم در انجام فعالبه کمک معلّ یشتریب ازین یلیو دوم تحص لاوّ یهاهپای  •

 یهاهیآموزان پااست. دانش تیحائز اهم شتریب ،از مدرسه ندارند یقبل ۀکه تجرب یآموزانامر به خصوص در مورد دانش نیآموزان باشد. او ... به دانش

 دارند. ازین یشتریبه کمک ب ،مشکل دارند نهیزم نیکه در ا ییهادارند و آن داددر خواندن و نوشتن و شمارش اع یقو یبه مبان ازیل و دوم ناوّ

 یهاو فرهنگ لغات در هنگام انجام قسمت یآموزش یراهنماها استفاده همساالن و قیاز طر یخصوص سیبه تدر یشتریب ازیها ممکن است نهیپا نیا•  

 .دهندیادامه م یاساس یهادر مهارت تسلط ها بههیپا نیآموزان ادانش ابدی نانیاطم یستیم باداشته باشند. معلّ یدرس ۀبرنام ۀدیچیپ

به صورت  ییهانیتمر نیمستقل تحت نظارت آموزگار و همچن یهاتیم و فعالاز طرف معلّ یاهتوجّ انیکمک شا ازمندیپنجم و ششم ن یهاهپای•  

 یبرا یهستند و ممکن است آزمون ییابتدا یلیمقطع تحص انیپنجم و ششم پا یهاهیکه پا لیدل نیم و حل مساله به اباشند. کمک معلّیحل مساله م

 .است یفراون تیاهم یدارا ،آموزان گرفته شودبه مقطع متوسطه از دانش ورود جهت تیّقموفّ نییتع

به  ندهیمبصر کالس و نما ،یکالسبه هم یخصوص سیکالس درس در قالب تدر یهاتیاز مسئول یواگذار نمودن برخ ،سیتدر لیتسه یبرا 

در  شیو مهارت خو ییدانش آموزان براساس توانا ۀداد که هم رییغت یاتوان به صورت منظم به گونهیها را متیمسئول نیاست. ا دیآموزان مفدانش

باشد.  دیتواند مفیم زین فهیآموزان در برابر هر وظاز دانش کی و قرار دادن نام هر فیوظا شرح کنند استفاده از جدول فایکالس نقش ا تیریمد

بدانند چگونه به  دیآموزان بادانش نی. ارندیقرار بگ ییمورد آموزش و راهنما دیانجام آن با یبرا ،رندیگیرا برعهده م فیوظا نیکه ا یآموزاندانش
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 نیب یامانهیو صمآموزان مشارکت داشته باشند و روابط هماهنگ دانش ۀکنند که هم تیریمد یابه گونه راخود کمک کنند و گروه  یهایکالسهم

 یریادگی ندیفرا گریکدیکند تا با یکمک م هیچندپا یهاگوناگون کالس یهاگروه یبه اعضاتفاده از موارد مطرح شده . اسردیآموزان شکل بگدانش

درس در  کیاجرا در  یبرا یادیز فیکه وظا ییها به اشتراک بگذارند. از آنجاهیها و پاگروه گریج حاصل از کار خود را با دیرا دنبال کنند و نتا

ا بخاطر داشته امّ ،در نظر گرفته شود هیدرس چندپا یهاکالس یبرا یبه عنوان هنجار دیدر زمان با یریپذانعطاف ،طول روز در مدرسه وجود دارد

را به وجود  یراتییمفاهیم خاص تغ سیاز زمان جهت تدر دیاستفاده مف یبرا دیبا زیشما ن ،و تحول شد رییدچار تغ یکالس طیشرا نکهیبه محض ا دیباش

 (.27-30: 1398 ،ونسکوی) دیاوریب

 

 گیرینتیجهبحث و 

است که استفاده از  نیاجرا شد. اعتقاد بر ا ییمدارس ابتدا هیچندپا یهاکالس یو سازمانده تیریمد یراهبردها یپژوهش حاضر با هدف بررس

مناطق محروم را بکاهد؛ لذا  یاز مشکالت آموزش یاریبس تواندیاست که م ریناپذاجتناب یها، امرنوع کالس نیا یو سازمانده تیریمد یراهبردها

و فراهم ساختن  شودیم یتلق ییمدارس ابتدا هیدرس چندپا یهااندرکاران و معلّمان کالسدست ۀفیاز وظ یمهم به عنوان بخش مهم نیبه ا اهتمام

 یاطالعات راهبردها لیو تحل هیو تجز یآورجمع ،یکاربرد یهاها و انجام پژوهشکالس نیمعلّمان ا یاحرفه ۀتوسع یدر راستا یاطالعات علم

و  یلیتحل-یفیتوص ،یفیحاضر، روش مورد استفاده، ک ۀمطالع تیو ماه یژگیاست. با توجّه به و یضرور یها، امرکالس نیا یو سازمانده تیریمد

پژوهش با مراجعه به  نیدر ا قیو سوابق موضوع تحق اتیراستا پژوهش ادب نیدر هم باشد؛یم یکاوو متن یااطالعات، کتابخانه یروش گردآور

 .قرار گرفت یها، مورد مطالعه و بررسها، کتابمقاله ریو سا یپژوهش-یعلم یهاقالهم

 نیگوناگون و همچن یو استعدادها هاییآموزان از توانادانش یمتفاوت و برخوردار یو جنس یسن بیبه لحاظ ترک هیکالس درس چندپا تیریمد

 تردهیچیپ هیکالس درس تک پا تیریاز مد افتند،یاتفاق م یجلسه از کالس درس با سرعت قابل توجّه کیکه در  یمتنوع یهاتیو فعال دادهایرو

از مطالعات  یریگو با بهره رندگانیکالس درس و شناخت فراگ یو عاطف یطیمح طیشرا خود، یهاها، با توجّه به تجربهکالس نیاست. معلّمان ا

کالس درس  تیریبا مد زینظم ن جادیو ا یکاستن از بدرفتار رینظ ی. اگرچه مسائلکنندیکالس درس استفاده م ۀادار یبرا یخاص یهاوهیخود، از ش

که  ییهاتیو فعال هانیتمر ۀمثال: ارائ یمترادف در نظر آورد. برا توانینظم در کالس را نم جادیاثربخش کالس و ا تیریمد یدارند، ول تباطار

از  یطیشرا نشیدرست، برعکس چ ست؛ین یریادگیفرصت  شیافزا یآموزان را به انفعال بکشد و سبب به هم نخوردن نظم هم نگردد، به معنادانش

مطمئن بود  نیقیبه طور قطع و  توانیوجود ندارد و نم یمشخص یها و الگوهاروش هیچندپا یهاکالس ۀادار ی. براکاهدیم یریادگی یها رصتف

 یهاوهیکالس و ... از ش یآموزان خود، فضاو دانش هاهیروش است؛ بلکه هر معلّم با توجّه به تعداد پا نیها بهترکالس نیا ۀادار یکه کدام روش برا

 .کندیفاده مکالس خود است ۀجهت ادار یخاص

نشود،  یسازمانده یموثر است. اگر کالس درس به خوب سیکمک به فراهم نمودن فرصت تدر یعوامل برا نیتراز مهم یکیکالس  یسازمانده

به گرد هم  قاًینشده است، دق یکه سازمانده ینخواهد داشت. کالس درس تیّ موفّق یبه سو یفراهم شده باشد، راه یهر اندازه طرح درس به خوب

 یکالس را به خوب یکیزیف یفضا دیدرس و هم با دیهم با ه،یدرس چندپا یها. معلّم کالسکنندیرا دنبال نم یهدف چیکه ه ماندیم یآمدن افراد

معلّم  یعملکرد کالس یبرا یادیز ریو سقف و کف کالس تأث وارهایاز د یریگبهره ۀدر کالس و نحو مکتیو ن زیم شیآرا یسامان بدهد. چگونگ

 یوجود برنامه الزام ت،یّ موفّق یبرا ست؛ین یبه آن اتّفاق یابیو دست تیّبدانند که موفّق دیمعلّمان با ریمانند سا ه،یآموزان دارد. معلّم کالس چندپاو دانش

 .باشدیم قهیدر مض اریبس یاز نظر زمان هیاست؛ هر چند معلّم کالس درس چندپا



 یهاوهیاز ش یکی. کندیم نیمطلوب را تضم یریادگیمختلف در کالس درس،  یهاهیآموزان پانشستن مناسب دانش ،یمدارس تک کالس در

نشستن، تماس  ۀویش نیدر ا ردیگیقرار م شانیرو شیو معلّم در پ نندینشیآموزان پشت سر هم ممعمول است که دانش ۀویآموزان به شنشستن دانش

 یهاوهیاز ش گرید یکیارتباط چهره به چهره داشته باشند.  یبه راحت توانندیآموزان نمدانش یول افتد،یاتّفاق م یآموزان به راحتو دانش ممعلّ یچشم

 یشکل نشستن هم برا نی. تعامالت در اافتدیصورت تعامل به صورت چهره به چهره اتّفاق م نیشکل است. در ا U با ینشستن به صورت نعل اسب

 شانیهاییآموزان را بر اساس تواناصورت است که معلّم، دانش نیبه ا یسازمانده گرید ۀویآموزان راحت است. شمعلّم با دانش یآموز و هم براانشد

 یاندهبا سازم بیاز ترک گرید یاوهی. شفیآموز ضعنفر دانش کیآموز متوسط و نفر دانش کی ،یآموز قونفر دانش کی یعنی کند؛ یسازمانده

 یجبران یمیو هم به کار ترم یانفراد ۀمطالع لیتسه ایبه هم است که هم به بهبود  کینزد هیها با دو پاآن یبندو گروه بیآموزان، ترکدانش نیب تیفعال

متفاوت خواهد  یکالس نشیصورت چ نیجمع باشد، در ا یبرا ینقش و ارائه کالم یفایا ،یشیآموزان به صورت نمادانش یهاتی. اگر فعالانجامدیم

 .رندیگیاز کالس قرار م یخاص یدر فضا کیمختلف هر  یهاهیبود و پا

 یبندگروه -2و  یو توانمند هیآموزان بر اساس سن، پادانش ۀهدفمندان یبندگروه -1: کنندیم یرویپ کردیگروه عمدتاً از دو رو یدهشکل ندیفرا

به  یدرس ۀاز برنام یاوّل اغلب به صورت پاره وقت در طول هفته و به منظور پوشش قسمت خاص کردیمتفاوت؛ رو یهانهیزمشیآموزان با پدانش

 .شودیم لیکوتاه تشک یاهداف خاص در زمان یخودجوش است و برا شتریدوم ب کردیو رو شودیم یمختلف طراح یهاهیدر پا قیصورت عم

آموزش همزمان  کردیاستفاده از رو شود،یبه کار معلّم م دنینقش مؤثر دارد و سبب نظم بخش هیوقت کالس چندپا تیریکه در مد یمهم ۀنکت

مشابه دارند، به طور  یهاهدف ایهستند و  ترکیرا که به هم نزد یتا موضوعات درس دهدیامکان م هیبه معلّم چندپا کردیرو نیاست. استفاده از ا

نماند. به  کاریب یاهیپا ایگروه و  چیبپردازد و ه تیآموزان کالس به طور همزمان به فعالدانش ۀکه هم شودیامر سبب م نیآموزش دهند و ا همزمان،

 ه،یپا کت یهامعمول کالس ۀویبه ش یزمان آموزش میکه تقس رسدیوجود دارد، به نظر م هیکه در آموزش چندپا یاژهیو یهاتیموقع طیشرا لیدل

 نیبه آن توجّه کند، ا دیبا یکالس یزیرکه معلّم در هنگام برنامه یگریمهم د ۀنکت نیباشد؛ بنابرا هیچندپا یهاکالس یبرا ینتوانسته است مدل مناسب

خود در مدرسه  رآموزان بتوانند، حداکثر استفاده را از حضوکند که دانش یبندمیتقس یارا به گونه یروز درس کیاست که زمان موجود در 

 د:منجر شون هیچندپا یهاهرچه بهتر کالس یو سازمانده تیریکه ممکن است به مد شودیاشاره م ییبه راهکارها ریدر ز)کالس(، داشته باشند. 

 یها خودداراز حد آن شیب کیمختلف در کالس درس فراهم شود و از تفک یهاهیآموزان پادانش نیب شتریامکان مشارکت و تعامل هر چه ب •

 .شود

 یاها لطمهنه تنها به درس آن تر،نییپا یهاهیآموزان پااستفاده شود که ضمن کمک کردن به دانش یاباالتر به گونه یهاهیآموزان پااز دانش •

محتوا و  یابر دروس مشترک که دار شتریب یستیکار با نیا یشود؛ برا جادیها اخود آن یهادرس یبرا زین نیمرور و تمر یوارد نشود، بلکه به نحو

 .شود دیهستند، تاک هاهیپا نیا نیبه هم در ب کینزد ایمشترک  میمفاه

 یاز ساعات رسم ریغ یاالمکان از ساعات یشود، حت یکارآمد در کالس سع تیریو مناسب و مد حیصح یو آموزش یدرس یزیربا برنامه •

 .شودیم یریادگیآموزش و  یکاهش بازدهآموزان و دانش یاست و هم باعث خستگ برنهیآموزش استفاده نشود؛ چون هم هز یکالس برا

برخوردار  یاژهیو تیاز اهم ،یو سرگرم یآموزان به بازدانش ادیز ۀشود؛ چون با توجّه به عالق یهنر و ورزش توجّه کاف یهابه زنگ •

روز و ساعت  کیو در  هاهیپا ۀو همزمان با هم کسانیهنر و ورزش، بهتر است هر زنگ به صورت  یهاجبران کمبود وقت در زنگ یهستند؛ و برا

 از هفته برگزار شود.
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Abstract: 

Effective and efficient management and organization in multi-grade classrooms is one of the issues to be 

considered in these classrooms; Because many students have to spend hours of the day silently and 

aimlessly in a corner of the classroom so that the teacher can teach to another group of students, according 

to this issue, the present study was conducted to investigate the management strategies and organization of 

multi-grade elementary schools. Due to the nature and nature of the present study, the method used is 

descriptive-analytical and the method of data collection is library and text analysis; The work process 

includes: subject selection, determining entry and exit criteria, determining search strategy using tools 

available in databases and related standard keywords, determining sources of data collection, selecting 

studies, evaluating quality, extracting data, analyzing and presenting results That is the final stage. The 

findings of this study showed that, on the one hand, preparing and justifying parents, recognizing students, 

and creating an ethical atmosphere in the school and classroom, helps the multi-grade teacher to manage 

his / her classroom properly to improve the teaching-learning process. On the other hand, strategies for 

managing and organizing multi-grade classes include the arrangement and manner of students sitting, 

organizing groups and activities in the classroom, time management in the classroom, etc. Finally, it is 

suggested that the teacher adjusts these variables to students with a minimum Encourage attention, 

supervision, guidance and involvement in learning. 

Keywords: multi-grade classes, primary schools, management, organization, management strategies 
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