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 چکیده

سطوح  ه،یچندپا یهادر کالس نکهیبوده است. با توجّه به ا ییمدارس ابتدا یۀچندپا یهااثربخش در کالس سیتدر یراهبردها یپژوهش، بررس نیهدف از انجام ا

-یفیتوص ،یفیروش پژوهش حاضر، کد. موثر واقع شو سیاست تا تدر ازیگوناگون ن یریادگی-یاددهی یهایآموزان متفاوت است، به استراتژدانش یلیتحص

ها، ها، کتابمقاله ریو سا یپژوهش-یعلم یهابه مقاله اجعهبا مر قیو سوابق موضوع تحق اتیاست. ادب یکاوو متن یااطالعات، کتابخانه یو روش گردآور یلیتحل

منحصر  یهایژگیو و ازین ،ییبا توانا یکه هر کودک دهدیپژوهش نشان م نیا یهاافتهیقرار گرفت.  یمورد مطالعه و بررس هیچندپا یهادر کالس سیتدر ۀدر حوز

 ازها،یرا قادر به پرداختن به ن یاست که و یسیتدر یراهبردها یو اجرا نیتدو ازمندیمعلّم ن همعناست ک نیبد نی. اشودیوارد کالس م یریادگی یبرا یبه فرد

کند که کالس  یکار تواندیم هیپامعلّم کالس درس چند کیامّا  بر است،آموزان زماناز کودکان کند. شناخت دانش کیهر  یهایعالئق و توانمند ها،تیظرف

اند از: ها عبارتاز آن یوجود دارد که برخ یشماریو نکات موثر ب کردهایراستا راهبردها، رو نیمنحصر به فرد شود؛ در ا انآموزدانش یریادگی یدرس برا

 ژهیبه آموزش و ازیکه ن یآموزانبه دانش شتریآموزان، توجّه باز دانش کیمتناسب با سرعت هر  یریادگیاستفاده از  ر،یپذمناسب و انعطاف یاستفاده از محتوا

با  هاهیپا یموضوع به تمام کی سیهستند، تدر تیمستقالنه در حال فعال گرید هایهیکه پا یدر حال هیپا کیبه  سیتدر گر،یکدی با هاگروه ۀبه هم سیدارند، تدر

 و ... . شودینم سیها تدرکه به آن ییهاگروه یبرا تیفعال نیمتفاوت، تدو یسطوح سخت

 اثربخش. سیتدر س،یتدر یراهبردها ه،یچندپا یهاکالس ،ییمدارس ابتدا :هاکلیدواژه
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 مقدمه

)جواهری،  جامعه است یرسم یهاموسسات و سازمان ،نهادها یۀکل یاست که الگو یو سازمان (1400بند، )عالقه در جهان است یعموم اییدهآموزش و پرورش پد

 گیردیبه طور خاص قرار م یو دولت یعموم هاییاستآن و در قلمرو س یتجامعه در کل هاییتمسئول ۀآموزش و پرورش در زمر ۀمربوط به حوز یاتعمل (.1389

و عدالت را در سر  یبرابر یسودا تواندیاستوار نم بدون آموزش و پرورشِ یاجامعه یچچون ه یرد؛ه قرار گعدالت مورد توجّ یبرا یعنوان عامل هب تواندیکه م

 ینو دشوارتر ینترمهم (1400ی )شکوه یدۀ. به عق(1389بندی، )ده است 2انسان ،سازمان ینا یو محور اصل ی. موضوع اساس(1389)آقازاده و فضلی،  بپروراند

 ؛توان ذکر کردیآن نم یبرا یمشخص یخکه تار ،خود بشر است یدایشبه قدمت پ ی،بشر ۀو پرورش در جامع آموزش یندفرا .آموزش و پرورش است ،انسان ۀمسئل

)صافی،  داشته است یاندر آن به طرق مختلف جر یجرا یازهایها و نمطابق با ارزش ،است که آموزش و پرورش در هر جامعه و در هر زمان ینآنچه مسلم است ا

 یالتتشک یپا به پا ،به مرور یول ،نداهبود ینآموزش و پرورش والد دارعهدهخانه بوده است و  به طور عام، پرورشمحل آموزش و  ینترییو ابتدا اوّلین (.1399

 (.1380)اسدی،  خانه به حساب آوردمکتب یا یگروه یستدر ۀمرحل ینآن را نخست توانیکه م یافتانتقال  یمرب ۀبه خان یمکان آموزش ،و تمرکز خانواده

و  یآموزش همگان ی،اجبار یماتعلت ی،اجتماع یماتتعل یهابرخوردار بوده و به نام ییواال یگاهاز جا ییمدارس ابتدا ی،انظام آموزش و پرورش هر جامعه در

 یتترب زا یابلکه بخش عمده ،گرددیمحسوب م یبعد یهادوره یمهم برا یو مبنا یهدوره نه تنها پا ینا یرا؛ ز(1400)شکوهی،  خوانده شده است یآموزش عموم

 یآموزانضرورت دارد دانش ،کنند یتفردا را ترب یهاانسان ،پرورش . اگر انتظار است آموزش و(1389بندی، یابد )دهیدوره تحقق م ینکودکان در ا یهایادگیریو 

به  بتداییا یآموزش یستمس یزشور ما ن. در ک(1376یرند )محمّدی، ه قرار گمورد توجّ کنند،یم یلو دورافتاده تحص ییمدارس روستا یژهبه و یی،که در مدارس ابتدا

 ۵8سال گذشته حدود  آن، در ده یکودکان بوده و هم به لحاظ درصد باال یمدوردست مشغول تعل ینقاط کشور و در روستاها یدر اقص ،بودن آن یرلحاظ فراگ

با  یبعد از انقالب اسالم یژه کهواست. به رداربرخو یخاص یتاند، از اهمداده یلتشک ییآموزان ابتداکشور را دانش یلیآموزان سه مقطع تحصدرصد از کل دانش

 .(1386)صمدیان،  کرده است یداپ یشافزا ییوسعت آموزش ابتدا ،اندکه مسئوالن کشور به آموزش و پرورش داده یتیاهم

تک  یهابه دو صورت کالس یسازمانده ینا شوند.یم یآموزان سازماندهدرجه و سطح دانش ،سن یلۀبه وس یآموزش یهایستمامروزه س (2001) 3یتلاز نظر ل

را که در  یهپاچند یهاکالس یجادا ،آموزش و پرورش ۀمتنوع در حوز یطمعتقدند که شرا (1386) 4یسامکوسانا و کاپ یرد.پذ یانجام م یهپاچند یهاو کالس یهپا

 یشترب ،و خاص ییدر مدارس روستا ها معموالً یتموقع ینسازد. ایم یضرور ،کند یسکالس تدر یکرا به طور همزمان و در  یهچند پا ،م مجبور استمعلّ یکآن 

مواجه و  ،نامبا کاهش ثبت یزن یکادر آمر یککه مدارس کاتول دهدینشان م یزن (2013) ۵یتسماتجانسون و وس ،داگالس هل،پرو . حتی تحقیقاتاست یجرا

. است یرناپذاجتناب یتیواقع یهچندپا یهاکشور ما وجود کالس یمعتقد است که در نظام آموزش یزن (1396)ی رحمان .اندشده یهپاچند یهاکالس یلناچار به تشک

 یجادا یبرا یایوهداند که شیم مو کمبود معلّ ییآموزان در مناطق روستابودن تعداد دانش یینرا پا یهپاچند یهاکالس یلتشک یاصل یلدال (1386صمدیان )

 (.139۵پور، پور، جهانی و مناجاتی)به نقل از عباس به آموزش و پرورش است یین روستاکودکا یشترب یدسترس

 یکهمه در  ،متفاوت یلیتحص یۀپا ینمهارت و همچن یی،توانا ،با سن یآموزاندانش یلیاست که در طول سال تحص ییهاکالس یه،پاچند یهااز کالس منظور

مشغول  یۀ تحصیلیچند پا یاآموز در دو دانش یکالس به آموزش و پرورش تعداد یکم در معلّ یک یهپادر کالس چند بینند.یم آموزش ممعلّ یکاتاق و توسط 

 یآموزان با سطوح سننشدا یادگیری یتمان امکان هدامعلّبه است که  یشده از فنونیلتشک یقتدر حق یهپاآموزش چند( 1389و فضلی ) است. از نظر آقازاده

 .دهدیگوناگون را به صورت همزمان م یهاییمتفاوت و توانا

 یو مال یساختار یطراشطرف و  یکاز  یی،حاکم بر مناطق روستا یتیو جمع یوضع موجود اقتصاد یزاز مناطق کشور ما و ن یاریدر بس یاییجغراف پراکندگی

 یاقتصاد موجودوضع  یزکشور ما و ن یمیاقل یطه به شراساخته است. با توجّ  یضروررا در کشور ما  یهپاچند یهاکالس یلتشک یگر،آموزش و پرورش از طرف د

 ؛گرفته شود یدهناد یداست که نبا یتیواقع یین،پا یاربس یو رفاه یبا امکانات آموزش ییابتدا ۀدر دور یهپاچند یهاکالس یلتشک ،دورافتاده ییحاکم بر مناطق روستا

و در  یآموزانشد یتباعث کاهش جمع اج،کشور و باال رفتن سن ازدو یتکاهش جمع ،به شهرها ییانمهاجرت روستا یلروستاها به دل یتچرا که کاهش جمع

 یدمهم با ینلذا اهتمام به ا هستند؛ یهتک پا یهاکالس یدارا ،هاو مراکز بخش یتپرجمع یروستاها یهاشده است و تنها دبستان یهچندپا یهاکالس یشافزا یجهنت

 شود. یاندرکاران تلقدست یفۀاز وظ یبخش مهمبه عنوان 
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رود یانتظار م ،قبل یهاسال یانگینه به مهزار مدرسه بوده که با توجّ 60در حدود  ییتعداد مدارس ابتدا ،بر اساس گزارش سازمان آموزش و پرورش ،در کشور ما

در ، 1404در افق  یتو ترب یملانداز و اهداف تعبه چشم یدنرس یو برا ینهزم یندر ا (.1392)مرکز آمار آموزش و پرورش،  باشند یهپامدارس چند یندرصد از ا 40

 :شده است یدتاک یربخش آموزش مناطق محروم بر موارد ز

 یجادبر ا یدبا تاک یژهو یازهایمناطق دو زبانه با ن ینو همچن یننشچکو یرعشا ،شهرها یۀحاش ،آموزان ساکن در مناطق محروم و روستاهادانش یتوانمندساز (الف

 .یفیتمتنوع و با ک یآموزش یهافرصت

 .ییو روستا یشهر یهاآموزان و تفاوتدانش یتیجنس یتو هو یفرد یهابه تفاوت یشتره بتوجّ (ب

و  یماد یتو حما یلادامه تحص ی،آموزو مهارت یرشد توانمندساز یبرنامه برا ینتدو ،کارآمد یانسان یروین یتمنابع ترب یصو تخص ینبه تام یبخشیتاولو (ج

 (.1390ی )سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش، آموزان مناطق محروم و مرزدانش یمعنو

 یباشد. بررسیم یضرور یطشرا ینالزم در ا هاییبانیساختارها و پشت ۀارائ یه،پاچند یهاتعداد کالس یشه به افزابا توجّ یزذکر شده و ن یطه به شرابا توجّ

  یکردهایرو ئۀو ارا یننباشد، و همچ یم یهپاچند یهاآموزان کالسدانش یادگیریدر  اد برنامۀ درسیمو یناز موثرتر یکیکه به عنوان  یسها و فنون تدرروش

 گردد. یاز مشکالت آموزش یاریبس یتواند راهگشایاثربخش و کارا، م یستدر

 یندر ا                       تفکر هابتوان گفت که حاصل تعامل ده یدشا .شناخت آن است ینظران براصاحب یراز تالش چشمگ یحاک ،«یستدر» یفتعدد تعار

داشته است و به  یرا در پ یعلم یهاتفاوت یرشپذ یشکم و ب ی،نظر یهاتفاوت یرشپذ .باشد یدکمتر مورد تاک ،واحد یفتعر یآن بوده است که جستجو ،باره

 یعبارت است از برقرار یس،تدر یعلم یمبنا یت( ماه1963) 6یجاند. از نظر گآورده یانخوب سخن به م یهایسان از انواع تدرنظرصاحب رخیب یلدل ینهم

 یشترب ابطرو ینهر قدر ا .را فراهم سازد یگرد یراز متغ یرمتغ یککردن  ینیبیشروابط ممکن است امکان پ یناز ا ی. برخیادگیریو  یاددهی یرهایمتغ ینروابط ب

 یسبهبود تدر یبرا یو بهتر یشترب یهافرصت ،تر باشدمحکم یستدر یتر است و هر اندازه اساس علممحکم یستدر ی( باشند، اساس علمی)علّت و معلول یعلّ

م و شاگردان معلّ ینو ب یردگیکالس درس را در بر م یگفتگو ییکه در شکل ابتدا دانندیتعامل م یانجر یکرا  یستدر (1967) 7و هانتر یدونفراهم خواهد شد. ام

 .رودیم یششده پیفکامالً تعر هاییتفعال یدهد و طیرخ م

شده یینتعیشاز پ یشاهداف آموز یو در راستا یردپذیآگاهانه صورت م ،دار استشود که هدفیاطالق م هایییتبه مجموعه فعال یستدر یت،نها در

 .استوار است یو مواد و منابع درس یادگیرندگان ،ممعلّ یعنی ی،ل سه رکن اساسباشد و بر اثر تعامیم

 یموجود و برا یطم در کالس درس بر اساس شراکه معلّ ییهاراهبردها و شگرد ،هایوهش ۀند از مجموعاعبارت یستدر یهاروش یادگیری-یاددهی یهاشیوه

و مرکز  یمحور اصل انآموز به عنواست که به دانش ییهایوهآن دسته از ش یس،تدر یننو یهایوها منظور از شامّ یرد،گیاز آن بهره م یادگیریبه اهداف  یابیدست

 یسم را تدرمعلّ یک یاصل یفۀو وظ یباشد. در گذشته نقش اساسیرا دارا م یادگیری یطشرا یلگرنقش راهنما و تسه ،مو معلّ نگردیم یکالس یهایتثقل فعال

 (.1376خواه، یم )نوروزی، آقازاده و عزتدان یم یادگیری-یاددهی یهایتفعال یم را رهبرمعلّ یا امروزه رسالت اصلامّ پنداشتند،یکردن م

که  دهدینشان م یادگیری یروانشناس یجنتا ،که امروزه یدر حال دهند؛ی( آموزش میداریشن ی)الگو یسخنران یوۀآموزان را به شدانش ،مانمعلّ اغلب

آموزان دانش راکث ،آموزش بدهد یسخنران یوۀتنها به ش یمحال اگر معلّ گیرند.یم یاد ی(و جنبش یدارید یداری،شن)گوناگون  یهاهیودر کالس به شآموزان دانش

 (گوش دادن و تکرار ،سکوتی )مواجه خواهند شد. شعار آموزش به روش سنت یخود با مشکالت یهایادگیریو در  مانندیم محروم مالس معلّک یهااز آموزش

؛ به 1383)یغما،  است عدینظام خشک تک ب یکمشخص بوده و تابع  کامالً ی(آموزش انتقال) روش ینآموز در ام و دانشنقش معلّ  .است یپرورحافظه یبر مبنا

موضوع که  ینبر ا یدو با تأک رویشبحث پ یاکاوموضوع و ضرورت پژوهش و و یته به اهمراستا و با توجّ ین؛ در هم(1400نژاد و جاللی شاهرود، نقل از تربتی

 یهایژگیو ی،محل ۀجامع ،کالس یطه به شرام با توجّوجود ندارد و معلّ یسروش تدر ینبهتر یهتک پا یهاهمچون کالس یه،چندپا یهادر کالس یستدر یبرا

پژوهش  ینپژوهشگران ا ،ها را به کار ببرداز آن یبیترک یا یستدر یکردهایاز رو یکیتواند یم ،خود یشخص یهاییها و تواناها و عالقهیهب پایترک ،آموزاندانش

 یسخنران یوۀآموزان را به شدانش ،مانمعلّ اغلببپردازند. ییمدارس ابتدا یهچندپا یهااثربخش در کالس یستدر یراهبردها یمطالعه به بررس یندرصدد آمدند، در ا

 یداری،شن)گوناگون  یهاهیوآموزان در کالس به شکه دانش دهدینشان م یادگیری یروانشناس یجنتا ،که امروزه یدر حال دهند؛ی( آموزش میداریشن ی)الگو

و در  مانندیم محروم مالس معلّک یهاآموزان از آموزشدانش راکث ،آموزش بدهد یسخنران یوۀتنها به ش یمحال اگر معلّ گیرند.یم یاد ی(و جنبش یدارید

آموز م و دانشنقش معلّ .است یپرورحافظه یبر مبنا (گوش دادن و تکرار ،سکوتی )مواجه خواهند شد. شعار آموزش به روش سنت یخود با مشکالت یهایادگیری
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 ین؛ در هم(1400نژاد و جاللی شاهرود، ؛ به نقل از تربتی1383)یغما،  است عدینظام خشک تک ب یکمشخص بوده و تابع  کامالً ی(آموزش انتقال) روش یندر ا

 یهاهمچون کالس یه،چندپا یهادر کالس یستدر یموضوع که برا ینبر ا یدو با تأک رویشبحث پ یموضوع و ضرورت پژوهش و واکاو یته به اهمراستا و با توجّ

 یهاییها و تواناها و عالقهیهب پایترک ،آموزاندانش یهایژگیو ی،محل ۀجامع ،کالس یطه به شرام با توجّوجود ندارد و معلّ یسروش تدر ینبهتر یهتک پا

 یراهبردها یمطالعه به بررس ینپژوهش درصدد آمدند، در ا ینپژوهشگران ا ،ها را به کار ببرداز آن یبیترک یا یستدر یکردهایاز رو یکیتواند یم ،خود یشخص

 بپردازند. ییمدارس ابتدا یهچندپا یهااثربخش در کالس یستدر

 

 و ضرورت پژوهش تیاهم

 یدرس ۀمتناسب با برنام ،یگوناگون آموزش یخلق راهبردها دیبا سیدارد. هدف تدر یبستگ هاتیفعال یاجرا یآماده شدن مدرس برا یبه چگونگ سیتدر ییکارا

 یخصوص سیتدر قیاز طر رسآموزان در کالس دنمودن دانش ریدرگ یبرا ،هاتیفعال یراهبرد یزیربرنامه ازمندین سیتدر تیری. مدآموزان باشددانش یازهایو ن

رو به  نیآموزان متفاوت است؛ از ادانش یلیسطوح تحص ه،یچندپا یهاکالس در .(1398، ونسکویاست ) یکوچک و فرد یهاهمساالن، استفاده از گروه

در مدارس تک  یریادگیتجارب  یو سازمانده سیسو تدر کیراستا از  نیموثر واقع شود؛ در هم سیاست تا تدر ازیگوناگون ن یریادگی-یاددهی یهایاستراتژ

 یهاآموزش معلّم، سبک ۀاز جمله نحو یمختلف یرهایموثر شامل متغ سیتدر ،سو گریدارد و از د ازین یزماندهسا یهابه ابتکار و مهارت هیچندپا یهاو کالس یمعلّم

آن و  ۀمدرسه، جامعه و محدود تیریمد ،یریادگی-یاددهی یندهایفرا یکالس درس، امکانات و منابع برا طیآموزان، محدانش یریادگی یهاآموزش او، سبک

 یاند تا با بررسحاضر بر آن بوده پژوهشگران مطالعۀراستا  نی(؛ در هم4913، 8)واالس و مثوت باشدیم یریادگی-یاددهی ندیشدن جامعه در فرآ ریدرگ عتیطب

-یاددهی ندیفرا کردن الفعّبه عالوه بر رفع مشکالت موجود،  ،راهبردها نیا یریکارگبا به یی ومدارس ابتدا یۀچندپا یهااثربخش در کالس سیتدر یراهبردها

 بپردازند. یریادگی

 

 

 

 پیشینۀ پژوهش

 : پیشینۀ پژوهش1 شمارۀ جدول
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و  تیریمد یبر راهبردها یمرور

 یۀچندپا یهاکالس یسازمانده

 رانیا ییمدارس ابتدا

و  پوریتق ،یخادم

 یمحمدجان

اند از: که عبارت دارندیم انیها بکالس نیدر ا سیرا در مورد تدر ینکات 1400

کمک به فراهم نمودن  یعوامل برا نیتراز مهم یکیکالس  ی. سازمانده1

 یسازمانده یمعنا که اگر کالس درس به خوب نیاست؛ به ا سیفرصت تدر

 تیّوفّقم یبه سو یفراهم شده باشد، راه ینشود، هر اندازه طرح درس به خوب

 لیاز نور مناسب و وسا یبرخوردار ،یزگی. نظافت و پاک2نخواهد داشت. 

کالس درس موثرند.  ۀادار و سیتدر تیفیدر بهبود ک ،یشیو گرما یشیسرما

با توجّه به تعداد  دیتخته وجود دارد، با کیاگر فقط  هیپا. در کالس چند3

تخته به چند  س،یدرت ۀویشود، متناسب با ش سیکه قرار است تدر ییهاهیپا

تخته  کی توانیچند تخته دارد م ایشود، امّا اگر کالس دو  میقسمت تقس

. 4اختصاص داد.  گرید یۀپا کی فیرا به انجام تکال یگریو د سیرا به تدر

کالس درس در  ییهاتیاز مسئول یواگذار نمودن برخ سیتدر لیتسه یبرا

به  نده،ینمامبصر کالس و  ،یکالسبه هم یخصوص سیقالب تدر

 .است دیآموزان مفدانش

 سیتدر یهاروش یاثربخش ۀسیمقا

و  تیبر خالق یو سخنران یاکتشاف

آموزان در دانش یلیتحص شرفتیپ

 هیچندپا یهاکالس یدرس ۀبرنام

کشف  یشود و برا ریدرگ شتریب یریادگی انیآموز در جرهر اندازه دانش 1400 یتجر

و  یفرد تیقادر خواهد بود از خالق شتریب ند،ک تیخود فعال ۀپاسخ مسئل

مطالعه نشان داد که  نیا جینتا نی. همچنقدرت تفکر خود استفاده کند

که  ه،یپاچند یهاچهارم، پنجم و ششم در کالس یهاهیآموزان پادانش

 دند،یآموزش د یخود را با روش اکتشاف یۀمناسب با پا یدرس علوم تجرب

 یکه با روش سخنران یاهیپاچند یهاکالس انآموزبا دانش سهیدر مقا

 یتفاوت معنادار یدرس علوم تجرب یلیتحص شرفتیدر پ دند،یآموزش د

که با روش  یآموزانبا دانش سهیآموزان، در مقادانش نیا نیداشتند. همچن

و  یریپذاصالت، انعطاف ،یالیس یهادر مولفه دند،یآموزش د یسخنران

 داشتند. یعنادارتفاوت م تیبسط تفکر خالق

در  سیتدر یهاروش یواکاو

 تیبا محور هیپاچند یهاکالس

 یخودراهبر و ضمن یریادگی

 یو جالل نژادیتربت

 شاهرود

آموزان و به تبع آن کاهش دانش ییمناطق روستا تیبا توجّه به کاهش جمع 1400

و ...، شاهد رشد روز افزون  یمال یهاتیروستا و محدود کیسن در هم

موثر  یهاروش یریمعلّمان با به کارگ نیبنابرا م؛یهست هیپاچند یهاکالس

باشد و  هآموزان داشتدانش یریادگیدر بهبود  ینقش مهم تواندیم س،یتدر

 دیبا تاک یضمن یریادگیروش خودراهبر و  سیتدر نینو یهاروش انیدر م

 یاریبس یگشاراه تواندیم میرمستقیغ یریادگیآموز و دانش یبر تفکر ذهن

 شود. یریادگیاز مشکالت 

 سیتدر یها و راهبردهاروش یبررس

بر  دیبا تاک هیچندپا یهادر کالس

  یگروه یریادگیروش 

معلّم در  کیآموزان به مدت چند سال با جهت که معموالً دانش نیاز ا 1400 یو شاکر یریحق

 ییکه با شناسا ردیگیمعلّم قرار م اریدر اخت یارتباط هستند، فرصت مناسب

باالتر در جهت کمک به  یهاهیآموزان پاآموزان و با استفاده از دانشدانش

پژوهش  نیا جینتا نکهیمند شود. ضمن ابهره ترنییپا یهاهیآموزان پادانش

و  ستیحذف نقش معلّم ن یبه معنا یگروه یریادگیکه  داردیم انیب



معلّم به  شتریو نظارت ب تیهدا ازمندین هیچندپا یهاآموزان کالسدانش

و  دنیشیآموزان را به انددانش دیمعلّم با نیاست. همچن میمستقریصورت غ

کند، بر  قیتشوآنچه در حال انجام دادن است،  ۀصحبت کردن دربار

دهد که  بیترت یرا به شکل یآموزش طیها نظارت کند و محعملکرد آن

کنش شود؛ برهم تیکنش حمابرهم قیآموزان از طردانش یرفتارها

 آموز باشد.دانش-آموزآموز و دانشدانش-به شکل معلّم تواندیم

شامل کمبود وقت  ه،یچند پا یهاکالس سیعوامل اثرگذار بر روش تدر 1399 انیدهبارز هیچندپا یهادر کالس سیبهبود تدر

در  سیتدر یهاوهیاز ش یعدم آگاه ه،یآموزان در هر پادانش ادیتعداد ز

 یسن بینامناسب بودن ترک ،یآموزش لیکمبود وسا ه،یپاکالس چند

بهتر است جهت  نکهیآموزان و عدم تمرکز حواس بوده است. ضمن ادانش

به اجرا گذاشته شوند که  زین یگریعوامل د ه،یپاچند یهاسکال تیریمد

 یواگذار ر،یمعلّم و فراگ نیب مانهیارتباط صم یاند از: برقرارعبارت

به کالس با توجّه  تیریو مد یزیرآموزان، برنامهدانش نیدر ب تیمسئول

 در آموزش و ... . ایکالس، نقش اول نشیآموزان، چدانش یهاییتوانا

و  هادهیتا ا سازدیو قادر م کندیم تیاست که فرد را هدا یندیفرا س،یتدر 1397 ییرضا هیچندپا یهادر کالس سیبهبود تدر

ها را توسعه دهد. هدف ها و نگرشو ارزش ردیبگ ادیرا  دیجد یهامهارت

. رندیبگ ادیآموزان کمک کنند تا است که به دانش نیمعلّمان ا یاصل

 ادی یتمتفاو یهاها به روشآن نیمتفاوت هستند؛ بنابرا رندگانیادگی

 یپژوهش معرف نیدر ا یمتنوع سیتدر یراستا راهبردها نیدر هم رند؛یگیم

 سیتدر نامه،شیروش پروژه، نما ،یاند از: کار گروهشده است که عبارت

با سطوح  هاهیپا ۀموضوع به هم کی سیمستقل، تدر سیها، تدرگروه ۀبه هم

 سیکه در محور تدر ییهاگروه یبرا هاتیفعال ۀو توسع یمختلف دشوار

 .ستندیمعلّم ن

 یهامشکالت و روش یبررس

و  هیپاچند یهادر کالس سیتدر

 یهاکالس تیریمد یچگونگ

 هیپاچند

 کیآموزان در ها هستند که در آن دانشاز کالس ینوع هیچندپا یهاکالس 1400 یو سهراب یوندیشاه

 گونهنیا تیریو هدف از مد شوندیمعلّم آموزش داده م کیکالس توسط 

 یامکانات با کارآمد نینظم و آرامش و استفاده از کمتر جادیها، اکالس

به اهداف  یابیجهت دست یجو مطلوب آموزش کی جادیو در کل ا شتریب

روش پرسش و  ،یپژوهش روش سخنران نیمورد نظر است. در ا یریادگی

 یبه عنوان برخ یشیروش حل مسئله و روش آزما ،یاریپاسخ، روش هم

 یهاوهیش نیاند. همچنشده یمعرف هیپاچند یهادر کالس سیتدر یهاروش

 ۀ)ارائ یگروه قهیناهمانند(، طر یهاموضوع ۀ)ارائ یمحور قهیطر

 یهاکالس ۀادار یهاوهیبه عنوان ش یگروه-ی( و محورنندهما یهاموضوع

و  فیاز وظا یپژوهش برخ نیدر ا نیاند. همچنشده یمعرف هیچندپا

اند از: معلّم به عنوان معلّم، معلّم به معلم آمده است که عبارت یهانقش

شخص مرجع، معلّم به عنوان  ای یمعلّم به عنوان رابط اجتماع لگر،یعنوان تسه

معلّم به عنوان  ز،یرمعلّم به عنوان برنامه ،یو مددکار اجتماع ورمشا

 نیا  نی. همچنیو معلّم به عنوان طراح مواد آموزش تیفیک ۀکنندکنترل



اشاره شده  هیپاچند یهاکردن آموزش کالس نهیبه یبرا یپژوهش به نکات

 یاهاند از: استفاده از طرح درس مناسب، استفاده از روشاست که عبارت

آموزان، استفاده دانش نیب هاتیمسئول میتقس ه،یپاکالس چند ۀمختلف ادار

 میتقس ،یآموزش یهاها و لوحهخودآموز، کارت ناتیها و تمراز کتاب

 فهیخل ای اریآموزش توسط همساالن )استفاده از معلم ها،هیپا نیمناسب زمان ب

 یو فعال برا سبمنا طیآموزان(، فراهم ساختن محبه دانش یاددهیدر 

 یدر کالس درس و سازمانده اهیاستفاده از چند تخته س ،یریادگی

 و ... . یخود آموز یآموزان برادانش

 

 پژوهش هدف

 ایران ییمدارس ابتدا یۀچندپا یهافعّال در کالس یریادگیاثربخش و  سیتدر یراهبردها یبررس

 

 پژوهش سواالت

 اند؟کدامیی ایران مدارس ابتدا یۀچندپا یهااثربخش در کالس سیتدر یراهبردها. 1

 اند؟کدامیی ایران مدارس ابتدا یۀچندپا یهادر کالس سیفعال تدر یریادگی ی. راهبردها2

 

 

 

 شناسی پژوهشروش

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

 هیچندپا یهاکالس یو سازمانده تیریمد یراهبردها یحاصل از جستجو یمقاالت پژوهش ۀهم ییشناسا ،مرحله نیدر ا قیو سوابق موضوع تحق اتیپژوهش ادب

زبان  یفارس یهاگاهیپا نیو همچن 13ستئ، پروکو12ری، الزو11رکتیدا نسی، سا10نسی، وب او سا9اسکوپوس یالمللنیب یاطالعات یهاگاهیدر پابود و در مرحلۀ بعد 

جستجو شدند. از آنجاکه تعداد مقاالت جستجو  16و نورمگز 1۵کایلیوی، س)پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی( 14اس.آی.دی، )اطالعات علمی ایران(گنج 

 نیکه عـناو یمقاالت نیو همچن یعنـاوین مقاالت مرور شد و پس از حذف مقاالت تکرار ،و مناسـب تیفیدن به مقاالت باکیرس یدر ابتدا برا ،بود ادیز اریشده بس

 ۀمرحلـه پـس از مطالعـ نیشـدند. در ا یغربالگر ۀوارد مرحل و یمقاالت بررس رینداشت، سا هیچندپا یهاکالس یو سازمانده تیریمد یبا راهبردها یهـا ارتباطآن

 نیشدند، سپس متن کامل ا نییتع تیفیک یابیو ارز یستگیشا ۀورود به مرحلـ یغربال و برا ،ورود تناسب داشت یارهایکه با مع یمقاالت، مقاالت نیا ۀدیچک

ئله، مس انی، مقدمه و بدهیو چک ـواندر هر منبـع شـامل عن یابیابعاد مورد ارز  ،مقاالت یابیمرحله جهت ارز نیقرار گرفت. در ا یابیمقاالت دانلود و مورد ارز

 بود. یها و اصول نگارشافتهیروش، 
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 های پژوهشیافته

م نیازمند ناست که معلّشود. این بدین معهای منحصر به فردی برای یادگیری وارد کالس میهر کودکی با توانایی، نیاز و ویژگی ،بیان شدپیشتر طور که همان. 7-1

آموزان های هر یک از کودکان کند. شناخت دانشها، عالئق و توانمندیپرداختن به نیازها، ظرفیتتدوین و اجرای راهبردهای تدریسی است که وی را قادر به 

آموزان منحصر به فرد شود. در این زمینه د که کالس درس برای یادگیری دانشید کاری کنیتوانپایه میم کالس درس چندمعلّشما به عنوان ا امّ ،بر استزمان

 زیر را پیشنهاد داد: توان راهبردهای مفیدمی

 بندی راهبردیهگرو. 7-1-1

های مختلف را تشویق خواهد کرد زمینهآموزان با پیشدانش مربندی کنید. این اهای مختلف را به چند گروه تقسیمآموزان با تواناییها، دانشبرای برخی از فعالیت

تحصیلی برای موضوعات درسی تقسیم کنید  ۀآموزان را بر اساس سن و پایتوانید اگر تمایل داشتید دانشتا به یکدیگر در انجام تکالیف کمک کنند. در ضمن می

 )موضوعاتی نظیر: خواندن، نوشتن، حساب و علوم(.

 پذیر استفاده نماییدای مناسب و انعطافاز محتو. 7-1-2

آموزان با سطوح توانایی مختلف تطبیق برانگیز باشد و از طرفی با نیازهای دانشبایست مواد و محتوای درسی متنوع و چالشمی ،بندی مؤثر بیفتدبرای اینکه گروه

 تواند شامل موارد زیر باشد:پایه طراحی نمایید. این کاربرگ میس چندها در کالهای متنوعی را برای کار با گروهداشته باشد. بدین منظور کاربرگ

 و ... . م، کاربرگ یادگیری گروهی، کاربرگ فعالیت فردی، کاربرگ یادگیری با کمک همساالنها با کمک معلّکاربرگ انجام فعالیت

 آموزان استفاده کنیداز یادگیری متناسب با سرعت هر یک از دانش. 7-1-3

این  ؛درسی به پیش روند ۀها اجازه دهید متناسب با سرعت خود در طول برنامبه تک تک آن ،کنیدبا یکدیگر می آموزان را تشویق به فعالیتحالی که دانشدر 

 تحصیلی دست یابند. ۀای از اهداف درسی مربوط به هر پایکند به مجموعهآموزان کمک میامر به دانش

 ه بیشتری نماییدتوجّ ،ه نیاز به آموزش ویژه دارندآموزانی کبه دانش. 7-1-4

یابند. ممکن است برای درسی دست می ۀآموزان به اهداف مهم برنام... همانند سایر دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و ناتوانی ذهنی واطمینان یابید که دانش

ها بر اساس ماهیت و میزان اختاللی که به آن مبتال هستند ه فردی بیشتر به هر یک از آنهای فعالیتی جداگانه و توجّآموزش این دسته از کودکان نیازمند کاربرگ

 (.38-37 1398 باشید )یونسکو،

 

 تدوین راهبردهای تدریس. 7-2

 ت ببرید:موارد زیر لذّ ۀگیری آزادانه دربارتوانید از تصمیمه به اهداف خاص یک درس میکالس درس چندپایه با توجّ مشما به عنوان معلّ

 ّ؟های مختلف برقرار نماییدها و پایهه شخصی و مربیگری شما دارد و چه زمان بایست ارتباط نزدیکی با گروهکدام مراحل آموزش نیاز به توج 

  ؟آموزان باید به صورت گروهی کار کنندنیازمند خودآموزی و تکلیف شخصی است و چه زمانی دانش ،یادگیریکدام مرحله از 

 ؟توان از طریق تدریس خصوصی همساالن انجام دادها را میکدام یک از فعالیت 

 ؟آموزان شودتواند بدون دخالت شما منجر به کار گروهی در دانشها میکدام یک از فعالیت 

توانید هر یک از موارد مطرح شده در سطور باال را به م میه به موقعیت کالس استفاده نمود. شما به عنوان معلّبا توجّرا ها از هر یک از این رویکرد توانمی

 .(۵4: 1398)یونسکو،  آموزان را بیابیدترین رویکرد برای دانشصورت آزمایشی به کار ببرید تا مناسب

 

 پایههای چنددر کالسراهبردهای تدریس . 7-3



ها ایهپدرسی برای هر یک از  ۀدرسی به جای یک برنام ۀسازی برنامهای آموزشی مبتنی بر یکپارچهای از شیوهپایه به عنوان مجموعههای چندآموزش در کالس

(. در )کارآموزی شناختی گیری از کارشناسان تاکید داردگرا در یادگیری و آموزش بر یادگیری مستقل، فراشناخت، یادگیری فعال و یادباشد. دیدگاه سازندهمی

 پایه هفت عنصر اساسی برای تدریس قابل ذکر است:های چندکالس

 ( نقش معلم به عنوان تسهیلگر1

 ( یادگیری متمایز و فردی2

 ( یادگیری تعاونی3

 !تر را بازی کنندمان جواننقش معلّتر ممکن است آموزان بزرگپذیر و چند سنی، که در آن دانشبندی انعطاف( گروه4

 ( موضوعات مشترک یادگیری برای سطوح مختلف ۵

 ( وظایف یادگیری )باز، مبتنی بر حل مسأله و ...(6

 (.201۵، 17گیرنده )اسمیت و آنجلی( ارزیابی شکل7

کند که اذعان می «پایههایی برای تدریس در کالس چندراهبرد ؛پایههای چندمدیریت مؤثر یادگیری در کالس»خود تحت عنوان  ۀ( در مقال1389فضلی ). 7-4

آموزان، های دانشمحلی، ویژگی ۀعمه به شرایط کالس، جاوجّم با تمان، بهترین روش تدریس وجود ندارد. معلّهای چندپایه، همچون سایر معلّمان کالسبرای معلّ

 ها را به کار برد:های زیر یا ترکیبی از آنواند یکی از رویکردتهای شخصی خود، میها و تواناییها و عالقهترکیب پایه

 محورممعلّ کردیرو. 7-4-1

 دهدیفرصت م هیچندپا ای کیآموزان به دانش کند،یم یبندگروه رد،یگیم میتصم د،یگوی. او ماست یکالس یهاتیفعال ۀم مرکز هممحور، معلّممعلّ کردیرو در

پرسش و پاسخ ارائه  ای ینرانسخ وشاز درس را با استفاده از ر یبخش ردیگیم میخود تصم صی. او بنا به تشخکندیهمه فکر م یخودش به جا ایبا هم فکر کنند و 

 .کندیآموزان منتقل مرا به دانش شیهااست که دانسته ییم، دانامعلّ ،کردیرو نیکند. در ا

 محورآموزدانش کردیرو. 7-4-2

 ۀو نحو یریادگیها در آن یحیترج یهاها، سبکقهیها و سلهستند. عالقه یکالس یهاتیها و فعالیریگمیآموزان مرکز تصممحور، دانشآموزدانش کردیرو در

آموزان دانش در آن کهاست  یمحور، بحث گروهآموزدانش یهااز روش یکیم است. توسط معلّ سیتدر یها یهاها، عامل انتخاب روشآن یریو درگ تیفعال

 فیواالت واگرا که طساست. طرح  یاصل ریاز انحراف از مس یریشگیبحث و پ یریگیپ ،یم در روش بحث گروهمعلّ ی. کار اصلکوشندیم یریادگی یفعاالنه برا

 .شودیآموزان محسوب مه دانشمناسب جلب توجّ یهاها را در بر دارد، از ابزاراز پاسخ یعیوس

 نیارتباط ب زانیم برد،یباال م یاحل مسئله را به نحو خالقانه ییتوانا ،روش نیمحور است. آموزش دادن با اآموزدانش یهااز روش زین یفکر ورشی روش

انتقال  یافراد را برا ییو توانا دیافزایم یاجتماع تیبر حما دهد،یها را کاهش میریرادگیانتقاد و ا کند،یم شتریمشارکت را ب دهد،یم شیها را افزادهیها و احلراه

 .بخشدیحل مسئله، بهبود م زیاطالعات و ن

 محوررویکرد فعالیت. 3-4-7

آموزان با مسائل رو شدن دانشرساند. روبههای چندپایه یاری میبرانگیز، به تدریس موثر در کالسهای آموزشی منظم، جذاب و تعجبطراحی و اجرای فعالیت

ایجاد محیط امن روانی است.  ،های چندپایهورزی در کالسجرئتۀ دهد. الزمکننده نجات مینواختی کسلکالس را از روزمرگی و یکهای ذهنی، و چالش

ز با هم و ا آموزان بتواننده کنند تا دانشو فضای روانی کالس توجّ های چندپایه باید به جوّ مان کالسروبرو شدن با ابهام و مسئله در گرو احساس امنیت است. معلّ

های آموزشی پرداخت و با روش کار توان به طراحی فعالیتهای متفاوت، میت ببرند. با ترکیب اهداف و موضوعات در پایههم یاد بگیرند و از یادگیری لذّ

محور است های تدریس فعالیتکاوشگری و آزمایشی، از جمله روش ۀآموزان را در حل مسائل و موضوعات جذاب درگیر کرد. تدریس به شیودانش ،گروهی

                                                                 

17 Smit & Engeli 



ها را در عمل آموزش داد و آموخت، ساماندهی، تحلیل و ترکیب داده هاای روبرو ساخت، راهبردهای تفکر را به آنآموزان را با مسئلهتوان دانشکه طی آن می

 های خود را به کار گیرند. ها کمک کرد تا یاد بگیرند چگونه آموختهبه آن

 راهبریودرویکرد خ. 4-4-7

پذیری برای یادگیری و داشتن هدف برای یاد گرفتن سپاری، درک و فهم، مسئولیته به مشاهده، یادمستلزم توجّ ،ابتدایی ۀآموزان به ویژه در دوریادگیری دانش

آموزان برای شناخت و ه توانایی طبیعی دانشمتوجّ های چندپایه باید م کالسافتد. معلّفاق نمیگیرندگان، هیچ یک از موارد فوق اتّاست. بدون مشارکت فعال یاد

آموختن و خودارزیابی را فراهم راهبردی، خودهای یادگیری مناسبی را طراحی کند، که بستری خودآموزان، فعالیتدانش ،این ویژگی ۀکنجکاوی باشد و بر پای

 سازد.

آموزان در تواند بستر مناسبی را فراهم سازند تا دانشن فرصت به آن نگاه کند، میم به عنواپایه، محیط طبیعی مشارکتی است که اگر معلّهای چندکالس

هایشان را رساند، به خودشان نیز کمک کنند و بهتر یاد بگیرند. همچنین، درک و فهم خود را وارسی کنند، خطاتعامالت خود عالوه بر اینکه به دیگران یاری می

 که یاد بگیرند و اهداف یادگیری روشنی برای خود داشته باشند.در زمان مناسب اصالح کنند، بخواهند 

 رویکرد یادگیری از همساالن. 5-4-7

آموزان، م و دانشهای کالسی، احساس مسئولیت در برابر یادگیری و تنظیم ارتباطات مؤثر بین معلّآموزان در انجام تکالیف و فعالیتانتظار همیاری و مشارکت دانش

آموزان ناهمگن از نظر پایه است. حضور دانشهای چندم در کالست معلّقیّم، از نکات اساسی موفّبا معلّ ۀآموزان هر پایپایه با یکدیگر و دانش آموزان هرو دانش

آموزی شناختی، پایه مغتنم شمرده شود. یادگیری مشارکتی، کارهای چندتحصیلی، فرصتی است که باید در کالس ۀسنی، جنسی، میزان سود، اطالعات و پای

 توان به کار برد.می ،آموزان از یکدیگرسازی یادگیری دانشهایی است که برای زمینهشمار روشتدریس خصوصی و داربست زدن، از جمله بی

 های یادگیریایستگاه. 6-4-7

های یادگیری متعددی را در کالس درس ایجاد کرد. توان ایستگاهمیآموزان م و میزان امکانات و آمادگی دانشآموزان، توان مدیریتی معلّه به تعداد دانشبا توجّ

های هنری و آزمایش اختصاص داد. آموزی، فعالیتهایی از کالس یا فضای خارج از کالس را برای یادگیری علوم، ریاضی، زبانبرای این کار الزم است قسمت

های ریاضی و حل مسائل با استفاده از ای از کالس را برای انجام تمریناز کنند. بدین منظور گوشهمان مبتدی با دو ایستگاه کار خود را آغشود معلّپیشنهاد می

توان برای هدایت روند یادگیری و استفاده درست از تر میآموزان بزرگای دیگر را برای خواندن منابع اختصاص دهند. از دانشامکانات و وسایل ساده، گوشه

 ها بیفزاید.توانید بر تعداد ایستگاههای مورد عالقه خود به یادگیری بپردازند. به تدریج میآموزان فرصت دهید در یکی از ایستگاهوسایل کمک گرفت. به دانش

 ایکار پروژه. 7-4-7

های علمی برای تحلیل و تبیین موضوعی خاص. متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند حل مسئله، تفکر و پرورش خالقیت، رسالت یعنی استفاده از روش ،ایکار پروژه

گر و را پرسش ناپذیر فطرت انسان است. خداوند انسانهای ذهنی، جزو جداییرو شدن با ابهام و چالشگری و روبههای تربیتی در جهان است. پرسشاصلی نظام

شوند، فرصت مناسبی برای های گروهی خارج از کالس ترغیب میآموزان به فعالیتپایه به ویژه در ساعاتی از روز که دانشهای چندجو آفریده است. کالسعلت

های ای انجام دهند، با روشنفره کار پروژه 4تا  2 های کوچکآموزان فرصت دهد در گروهتواند به دانشپایه میم در کالس چندای است. معلّهای پروژهانجام کار

ای ساده برای قاعده ،1شمارۀ یابی کنند. نمودار ها، مجدداً مسئلهسازی کنند، بیازمایند و رد و تایید کنند و بر اساس یافتهعلمی آشنا شوند، مسائل را بیابند، فرضیه

 ای در مدرسه است:کار پروژه
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 اند از:ها عبارتهای چندپایه اشاره نموده است. این راهبرد( به شش راهبرد تدریس در کالس1398. یونسکو )7-۵

 ها با یکدیگرتدریس به همۀ گروه .7-5-1

گیری کنید. در این نوع از آموزش پایه مناسب است، تصمیمآموزان کالس درس چندتوانید دربارۀ اینکه چه درس و موضوعی برای آموزش به تمامی دانششما می

های تحصیلی نتایج یادگیری نیز یکسان این است که جدای از پایهآموزان، محتوا، روش تدریس و یادگیری یکسان است و انتظار بر برای انتقال مطالب به دانش

های اوّل و دوم کار کنند تا آموزان پایهنشهای باالتر بخواهید با داآموزان پایهتوانید از دانشپایه هستید، میباشد، امّا از آنجایی که شما معلّم کالس درس چند

 حس یکپارچگی و وحدت در کالس حفظ شود. 

 هستند های دیگر مستقالنه در حال فعالیت. تدریس به یک پایه در حالی که پایه7-5-2

های درس چندپایه، مدتی کوتاه بعد از آموزش کودکان توسط های تحصیلی موضوعی بسیار مهم است. در کالستأمل دربارۀ اختصاص زمان به هر یک از پایه

تواند در حالی که مشغول تدریس به یک پایۀ خاص در آموزان دیگر تدریس خصوصی کنند. معلّم میانشتر خواست به دآموزان قویتوان از دانشمعلّم، می

 های خود مشغول شوند.های دیگر بخواهد مستقالنه و فردی به خواندن کتابآموزان پایهکالس است از دانش

های مختلف هدایت نمود. برای حفظ پیوستگی یادگیری های پایهتوجّه به نیازتوان به صورت چرخشی و با شود را میهایی که توسط معلّم انجام میفعالیت

 اند.هایی انجام دادهآموزان در ابتدا و انتهای هر جلسه چرا و چه کارباید بخاطر داشت که دانش

 متفاوت یها با سطوح سختهیپا یموضوع به تمام کی سیتدر. 7-5-3

ها را در زمان مشابه به آن یمشابه یدرس ۀگروه قرار داده و برنام کیگوناگون را در  ییهاییو توانا نیسن ها،هیآموزان از پاتا دانش دهدیراهبرد به شما اجازه م نیا

 گوناگون و متنوع آن را دنبال نمود. یهاتیو فعال هانیسپس با تمر ،بر عناصر مشترک تمرکز کرد ستیابتدا با ،راهبرد نینمودن ا ییاجرا ی. برادیآموزش ده

 ازشانیکه مورد ن ییهاو مهارت میشروع به تفکر و استفاده از مفاه توانندیدرس، م یدر ابتدا نیمضام نیو تمر حیبعد از توض ،اندک یمدت آموزاندانش

 یسواالت ترنییپا یهاهیپا آموزانشا از دانامّبپرسید،  یشتریب میمستق یهاپرسش ،ترباالتر و توانمند یهاهیآموزان پااز دانش دیتوانیم زیبکنند. شما ن ،خواهد بود

 هر جلسه مشارکت داشته باشند. یهاخود در درس ییه به سطح و توانابا توجّ توانندیآموزان مدانش قیطر نیداشته باشد. بد یتیحما ۀجنب شتریکه ب دیپرس

 شودینم سیها تدربه آن که ییهاگروه یبرا تیفعال نیتدو. 7-5-4

 یبرا یشتریزمان ب دهدیامر به شما اجازه م نیخودجوش اطالعات آزاد گذاشت. ا یآورو جمع یبررس یباال را برا یهاهیآموزان پادانش توانیاوقات م یبرخ

 جینتا ،شود و آزاد هستندینم سیها تدرکه به آن یآموزاندانش یم برا. ممکن است معلّدیاختصاص ده ،دارند یشتریبه کمک ب ازیکه ن یآموزانکار با دانش

 در نظر گرفته شود.  یگوناگون یریادگی

 و همساالن یلیتحص یۀبر گروه، پا یمبتن سیتدر یهایاستراتژ نیتدو. 7-5-5

مورد استفاده قرار  هیپادرس چند یهااست که به صورت گسترده در کالس ییهادو نفره از جمله ورش یهاتوسط همساالن و در قالب گروه یخصوص سیتدر

فهم  ۀدربار یلتوسط همساالن ابتدا با سوال ک یخصوص سی. تدرشودیم تریآموزان قوتوسط دانش ترفیآموزان ضعدانش تیروش باعث تقو نیگرفته است. ا



 یراهبرد سیروش تدر نی. اگرددیمطرح م نهیزم نیدر ا تردهیچیسواالت پ یجیه صورت تدرسپس ب شود،یموضوع شروع م کی ۀدربار ترفیآموزان ضعدانش

آموزان از جمله: از دانش یفیکمک به ط یراهبرد برا نی. استفاده از اباشدیم یزنداربست قیها از طرآموزان و کمک به آنآموزش دانش یبرا هیپادر مدارس چند

است.  دیمف اریبس ،اندنکرده یرا ط یدبستانشیپ ۀکه دور یو کودکان یو زبان یقوم یهاتیکودکان اقل ژه،یو یهاازیو ن یریادگی یهایکودکان مبتال به ناتوان

 توانیمثال م یبرا .باشدیم دیمف زیارائه داده است ن نیشیهر جلسه درس با جلسات پ یم در ابتداکه معلّ یمیمفاه تیتقو یتوسط همساالن برا یخصوص سیتدر

از  کیدهند. در هر  لیرا تشک میت کی ،نمود و چند گروه مینفره تقس 2 یهاهآموزان را به گروکه دانش قیطر نیبد ؛استفاده نمود یراهبرد در قالب باز نیاز ا

بپرسد  ریاز سواالت را از فراگ یامجموعه ستیبا ،اردرا بر عهده د یکه نقش مرب یکند. شخص فایرا ا رینقش فراگ یگریو د ینقش مرب ،آموزدانش کیها هگرو

را کسب  ازیامت نیشتریکه ب یمیمشخص شود. ت میت یکل تازیهم جمع گردد تا ام یها روهگرو ازیامت تیبدهد. در نها ریبه فراگ ازیامت کی ،حیهر جواب صح یو برا

 نانیاطم ینفره وجود نخواهد داشت. برا 2 یهاهگرو نیب یکه رقابت یدر حال ؛شودیمختلف کالس م یهامیت نیروش باعث رقابت ب نیبرنده خواهد بود. ا ،کند

 .دیرا عوض کن هامیها و تگروه یاعضا یبه صورت هفتگ ،آموزان شانس برنده شدن را کسب کننددانش یموضوع که تمام نیاز ا افتنی

 . یادگیری از طریق تجارب روزمره7-5-6

تر و با سرعت بیشتری درک کنند. کند تا مطالب را واضحها کمک میآموزان به آنها و فرهنگ دانشزندگی روزمره، سنتمرتبط کردن موضوع تدریس به 

 ی مثال مفهوم معامالت پولی در درسهای یادگیری محلی گره بزند. براها و ابزارعالوه بر این ممکن است معلّم برای ارتقا و بهبود برنامۀ درسی آن را به فعالیت

د خرید سکه، پول کاغذی و ... توضح توان با توضیح واحها آغاز کرد. فرایند معامله را میآموزان تمامی پایهای کلی برای دانشتوان با ارائۀ مقدمهحساب را می

هر یک از این وسایل از  ارائۀ قیمت شود، به کالس درس آورده و باتوانید وسایلی را که به صورت محلی خرید و فروش میداد. برای انجام این کار شما می

ن از طریق بازی و ایفای نقش تواتوان هر یک از وسایل را خرید. این فعالیت را میآموزان بخواهید حساب کنند که با چه ترکیبی از سکه و پول کاغذی میدانش

تفاده از تجارب روزمرۀ ها ایفا کنند نیز گسترش داد. اسین قیمتآموزان نقش سکه و برخی دیگر نقش پول کاغذی را برای تخمبدین صورت که برخی از دانش

باشد. برخی دیگر از می پایههای درس چندآموزان، روش مفید برای کالسهای مختلف و با توجّه به توانمندی هر یک از دانشآموزان از طریق فعالیتدانش

های محلی، موسیقی شنوارهاند از: فرهنگ و رسوم محلی، جها بهره جست عبارتتوان از آنۀ میمواردی که برای برقراری ارتباط بین کالس درس و تجارب روزمر

 (.63-۵۵: 1398)یونسکو،  های محلیهای سنتی و غذاو لباس

 

این ناهمگونی را در نظر بگیرند.  ها،ریزی درسنامهبایست در هنگام برباشند که معلّم میپایه میپایه شامل ناهمگونی بیشتری نسبت به تکهای چند. کالس7-6

( 201۵د. اسمیت و آنجلی )شوپایه، به چالش کشیده میریزی اضافی در مقایسه با کالس تکپایه با انجام وظایف برنامهواضح است که یک معلّم در کالس چند

 از:اند اند که عبارتپایه، شش راهبرد را بر شمردههای چندنیز برای تدریس ثمربخش در کالس

 18. وظایف برای موضوعات مشترک1-6-7

هایی متفاوت در یک های آن که نیازمند تواناییآموزان سنین متفاوت بتوانند در فعالیتای انتخاب شوند که دانشپایه باید به گونهوظایف یادگیری در کالس چند

توان آموز کمتواند الگوی حمایتی انجام یک مهارت برای یک دانشمی آموز توانا در یک کالس(. یک دانش2009، 19موضوع مشابه است، شرکت کنند )بروم

 23جروم برونر ایدۀ برنامۀ درسی مارپیچی 1960افتد. در سال اتّفاق می 22برونر 21سازیو همچنین داربست 20ارائه کند. این چیزی است که در دیدگاه ویگوتسکی

ای از تواند به دامنه و دنبالهشود، توصیف نمود. در این نوع برنامه، معلّم میپایه، تکرار میس چندرا که در آن یک موضوع، شئ یا تم در طول دوره یا در کال

گردد. آموزان تعریف میشود و وظایف متمایز برای دانشها و موضوعاتی که نیاز به دانش پیوسته دارند، کشف میها توجّه کند. شباهتموضوعات برای همۀ پایه
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کند. را برای یک مدت معین انتخاب می« حیوانات در جنگل»آموزان باید درگیر فعالیت باشند. معلم تم یا موضوعی مانند باز هستند و تمام دانشاغلب این وظایف 

 شوند.شوند و با تم موضوعی مرکزی، هماهنگ میهای متفاوت، انتخاب میسپس، اهداف در موضوعات مختلف یا محتوا

 24ردی. آموزش متمایز و ف2-6-7

اخته شده های مورد انتظار در برنامۀ درسی به وضوح تعریف شده است؛ بنابراین محتوای موضوعی که در پایان دوره باید به آن دست یافت، به خوبی شناستاندارد

توان این تنوع کودکان را نادیده ه نمیپایهای چندآموزان متفاوت است. در کالسشوند، برای دانشاست. با این حال زمان رسیدن به این اهدافی که اتخاذ می

(. کودکان 1996، 2۵شود )استونها میهای آنگرفت؛ بنابراین باید کودکان به تجربیات متنوعی دسترسی داشته باشند که باعث تفاوت در میزان یادگیری و سبک

ها را باشد که در آن کودکان به خواندن یا گوش دادن به داستان توانند در مراکز موضوعات مختلفی کار کنند. ممکن است یک مرکز خواندن وجود داشتهمی

آموزان تلفیق توانند با واحد موضوعی فعلی دانشهای محوری را ببینند. این مراکز میدهند یا مرکز ریاضی، یا جایی که بتوانند با آینه کار کنند و بازتابانجام می

کند و با وظایف تر استفاده میآموزان بزرگریزی باال، معلّم از اهداف برای دانشکنند. در برنامهپایین استفاده می ریزی باال وگردد. برخی از معلّمان از برنامه

 (.2007، 26شود )بری و لیتلتر شروع میآموزان کوچکریزی پایین، به طور بر عکس، یعنی از دانشدهد. در برنامهمتمایز گسترش می

  27ریپذکارگروه انعطاف. 3-6-7

مان ( نوشته است که اغلب معل2002ّ) 28است. هافمن انیهمتا یریادگیو  یکار گروه سندگان،یاز نو یاریبر اساس نظر بس ه،یپاچند کالس در سیتدر یعموم عنصر

 یهامشترک، گروه قیاساس عال رها، بیبندگروه نیا نیترعیآموز. شادانش ایم هستند ها معلّگروه نی. اکنندیم یزیررا برنامه انیهمتا یریادگی یهاگروه هیچندپا

 . (2006، 29)گیلیس و بویل هستند یدو نفر یهاو گروه کار مشترک

 30یاجتماع یهمکار یهاکالس. 4-6-7

پربار  یهاکه بحث دهدیاجازه م ،باز یهاتیو فعال یریادگی فیاست. بخش مربوط مربوط وظا یاجتماع یهاتیصالح ازمندین ،همکارانه یریادگی یزیربرنامه

 یریادگی یرا برا دخو یهاتیمشترک، صالح یهاتیگردد. کودکان در فعال جادیبه طور کامل، ا میتقس ۀو نحو فیحرکت رو به جلو در وظا یدر مورد چگونگ

باال آموزش دهند.  تیفیرا با ک یگروه یدستور کار در کارها دیمان بامعلّ شرفت،یدر پ لیتسه یبرا(. 2012، 31)گرو و وایت برید دهندیم شیافزا ،یخود مراقبت

اند، روش آشنا شده نیبا ا تر که قبالً بزرگ یهاهمناسب را از بچّ یتر رفتار اجتماعاست که کودکان کوچک نیا یمتفاوت سن یهابر اساس گروه یبندگروه تیمز

م در مورد آموزان و معلّدانش ،یکار گروه نی. قبل و حندینمایم دیخود را تقل یاجتماع یهاو سپس مدل کنندیرفتار م تیتر با رعا. کودکان جوانرندیگیم ادی

 طیشرا یبرا توانندیچگونه م رندیبگ ادیدارند که  ازین زانآمودانش نیکنند. همچنیصحبت م یریادگیبه اهداف  یابیدست یبرا ازیموردن یاجتماع یهارتمها

 باشند.  دیمف ،یهمکار

 32ماننقش معلّ. 5-6-7

ها، روش میم از آموزش مستقنقش معلّ شود،یانجام م یارکبه صورت هم فیشده است و وظامیتنظخود ایشده تیهداآموزان اغلب خودکه کار دانش همانطور

به آموزش  ازیکه ن یالبته زمان ؛است دهکر دایپ رییآموزان تغدانش یفرد یریادگی یهاندیاز فرا تیاز زمان به نقش حما شتریها به منظور استفاده بو مهارت میمفاه

مان منحصر به فرد، معلّ یهاتیآموزان و شخصدانش یریادگی یهادرک سبک یآموزان با گروه کوچک عاقالنه است. براباشد کار با تک تک دانش یم میمستق
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که  ابدی نانیتا اطم کندیآموزان نظارت مبر تعامالت دانش کینزدم از معلّ ،یمشارکت طیاست. در شرا ازمندین فیآموزان در انجام وظادانش یهمکار ۀبه مشاهد

 گریکدیبا  یارکهم ۀمان نحواز تعامل مثبت، معلّ تیحما ینکند. برا یم را بازنقش معلّ شهیآموز همدانش کیمثبت هستند، بلکه  یعیتعامالت نه تنها در حالت طب

 (.2002 افمن،)ه کنندیقبل و در طول دوره ارائه م م،یرا به طور مستق

 یابینظارت و ارز. 7-6-6

ها آن رایز ؛رندیبه کار گ یریادگی یآموزش برا یابیارز ای ینیتکو یابیارز یخود را برایۀ پاچند یزیرمان برنامهکه معلّ دهدیم شنهادی( پ2001) 33وسیهارگر

 کند،یکمک م یریادگی شکالتم صیدر تشخ رندهیادگیم و که به معلّ یزمان ینیتکو یابی. ارزکندیم قیتشو یریادگیدر  یفرد یهاتفاوت صیمان را در تشخمعلّ

خود را بر اساس عملکرد فرد  یابیارز ۀویاند که شافتهیمان اغلب درشده است، معلّ یفرد شتریب هیپادر کالس چند سیکه تدر نیه به اارزشمند است. با توجّ 

 دیکودک مف شرفتیپ فیو توص یمستندساز یبرا یسینوشکار و گزارۀ . پوشندینما سهیآموزان مقادانش ریبا سا نکهیا یبه جا ،کنند ریپذآموز انعطافدانش

 میتنظ یچگونگ یریادگی یمشخص کند. برا ابد،یرا که قرار است به آن دست  ییآموز و جادانش یریادگیم کمک کند تا سطح به معلّ دیبا زین یابیهستند. ارز

جانب  زبازخورد ا ۀاز فرهنگ ارائ تواندیم م. معلّپردازندیم یریادگیمشکالت  وها تیّقو بازخورد به موفّ یابیخود )فراشناخت(، کودکان به خود ارز یریادگی

 خواهد بود. دیمف اریبس یریادگیبازخورد در امر  ۀآموزان در ارائمان و دانشمعلّ یژۀ. آموزش وردیآموزان کمک بگدانش نیب ایم و آموزان به معلّدانش

  

 هیچندپا یهادر کالس سیتدر یبرا یدینکات کل. 7-7

 سیتدر یهاروش یریکارگدر به یریپذانعطاف. 7-7-1

ه به متفاوت و با توجّ یهاتیموقع تسلط داشته باشد و بتواند در ،کندیم سیتدر یی کههاهیپا یدرس یهابر محتوا و اهداف کتاب دیبا هیم در کالس چندپامعلّ

 یو راهبردها ردیبگ میتصم طیابتواند بر اساس شر دیبا حالنعی در. مناسب استفاده کند سیتدر یهااز روش یدرس یهاکتاب یمحتوا یو عرض یارتباط طول

در برنامه و روش  یراتییکالس تغ طیطرح درس منعطف باشد و با توجه به شرا هیو ته یآموزش یبه طراح استالزم  ،گریدعبارتبه ؛را به کار ببندد یگوناگون

 .حداکثر استفاده را ببرد یطیکند و از امکانات مح جادیخود ا سیتدر

 رندگانیادگی یۀمداوم کل شرفتیپ یبرا یسازنهیزم. 7-7-2

با استفاده  دیها باکالس نیم امعلّ .هاستآن یهاتیو محدود هاییآموزان و توانادانش یو واقع قیشناخت عم ،هیچندپا یهادر کالس ییطال یهااز فرصت یکی

 یبتواند بستر الزم برا یریادگی یهاو سبک یفرد یهاه به تفاوتو با توجّ آورندیمآموزان بدست چندساله با دانش یو همراه شتریکه در سطح تعامل ب یاز شناخت

 . را فراهم کنند یابیخودارز شرفتیپ

 

 ی(واقع یها در زندگکاربرد آموختهی )محل ۀمدرسه و جامع نیارتباط ب جادیا. 7-7-3

کرد و ضمن  جادیارتباط ا یحلم ۀمدرسه و جامع نیب توانیم د،شویم لیتشک تیجمعکوچک و کم یعموماً در روستا هیچندپا یهاکالس کهنیه به ابا توجّ

 استفاده کنند. یجتماعاکاهش مسائل  یخود برا یهانستهکرد که از دا بیآموزان را ترغدانش ی،محل ۀموجود در جامع لیاستفاده از پتانس

 ... و یخودراهبر ۀمشاهد ،سخن گفتن ،از جمله گوش دادن هیپا یهارورش مهارت. پ7-7-4

انچه امر چن نیا .رندیبگ ادیکالسان خود با هم ای ییتنهاهند تا بهآموزان قرار ددانش اریرا در اخت سیتدر ۀاز نمون یناچارند بخش هیچندپا یهاکالس مان درعلّم

 ،خود آموخت یهازمان کند. تیها تقورا در آن یحساس ییهارساند و مهارت یاریآموزان دانش یشناخت یاهبه بهبود مهارت تواندیم ،شود تیریدرست مد

ه به اهداف تا ضمن توجّ رندیآموزان قرار گدانش اریشود و در اخت یجذاب و هدفمند طراح یآموزش یهاتیبلکه الزم است فعال ،بدون هدف و برنامه باشد دینبا

 .محقق شود زیها ننگرش رورشپ ی واهداف مهارت ی،دانش
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 ترآموزان بزرگدانش یرویاستفاده از ن. 7-7-5

 یها به فراموشاز کالس یاریخودشان استفاده نمود که عمالً در بس یریادگی یآموزان براخود دانش از توانیم ایهیخاص آموزش چندپا تیه به وضعبا توجّ 

 .استسپرده شده

بهتر  از همکودکان  ؛است تأملبلراه از چند جهت قا نیاستفاده از ا. آموزندیآموزان از همساالن خود بهتر مدانش دهدینشان م یعلم دیجد یهاافتهی

 .رندیگیم ادی زیخود ن ،دهندیم ادیکه  ییهاو آن رسندیدر حد تسلط م یریادگیبه  ،دهندیم ادیخود  ساالنهمبه  یوقت ،آموزندیم

راهکار استفاده کرد  نیاز ا توانیم هیچندپا یهاکالس طیشرا به هبا توجّ .ابدییم شیافزا یریادگیعمق  ی،است و با تعامالت اجتماع یاجتماع یندیفرا ی،ریادگی

 هم تجربه شود. یآموختدگر ی،آموختزمان با خودو هم رندیبگ ادیکرد که با هم و از هم  تیهدا یاگونهآموزان را بهو دانش

 و دلخواه یاهیپا ،یمتوسط( تصادف ف،یضع ،ی)قو یهدفمند براساس توانمند یبنداستفاده از انواع گروه. 7-7-6

 زمان آموزش یآموزان برادانش یبندگروه ینیبشیپ .آموزش را ارتقا بخشد تیفیک تواندیو فعال م یمشارکت یهاتیبر استفاده از فعال دیبا تاک یآموزش یطراح 

 یهااز روش یکی زا ی،ه به هدف انجام کار گروهبا توجّ توانندیمان ممعلّ .گذار استاثر یدر تحقق اهداف آموزش ،آموختگریآموخت و دخود (محور)

گروه  یاعضا یتصادف یبند. در گروهکندیو اعالم م نییگروه و ... تع یازهایگروه را بر اساس ن یم اعضامعلّ، هدفمند یبنددر گروه استفاده کنند. یبندگروه

برابر  رصتشانس و ف نیریگروه شدن با ساهم یافراد برا یبندنوع گروه نی. در اشوندیم نییتع و ... دها، ماه تولّگل یبا استفاده از اعداد، اسام یقبل ۀبدون برنام

الزم است  یاهداف خاص آموزش یبرا یگاه .گروه است کیدر  هیپاآموزان همقرار گرفتن دانش یمعنابه ،هیدر کالس چندپا یاهیپا یبنددارند. گروه

امر  نیگروه خود را انتخاب کنند. ا یضاآموزان فرصت داده شود که اعبه دانش یگاه یعنیدلخواه  یبندگروه .رندیبگ ادیو  شندیندیبا هم ب هیپاکیآموزان دانش

 (.1389ی، )فضل دیافزایها مو تعلق آن تیبه احساس امن

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهادات

 منجر شوند: های درس چندپایهتدریس اثربخش، کارا و فعال در کالسکه ممکن است به  شودیاشاره م ییهابه راهکار یردر ز

 کودکان به  میتقس قیطراز  یریادگیصورت ه بهمراحل رشد و توجّ قیها از طرآن شرفتیو کمک به پ هاتیفعال ۀآموزان در مرکز همقرار دادن دانش

 .هاو سن آن یمختلف و بر اساس توانمند یهاگروه

  هستند ریدرگ یریادگی ندیها در فراآن یتمام کهنیاز ا افتنی نانیآموزان و اطممتناسب با سن دانش یهاتیفعال قیاز طر یریادگیفراهم نمودن فرصت. 

 و انجام  دیبازد قیاز طر یریادگی .بپردازند دیجد یزهایچ یریپرسش کاوش و ذکاوت به فراگ قیاز طر یصورت گروهتا به دیکن قیرا تشو آموزاندانش

 است. دیمف زیدادن ن

 موجب بهبود  یم خودآموزتوسط معلّ یتیهدا یهاآموزش ،توسط همساالن یخصوص سیتدر ی،مشارکت یریادگی رینظ ؛ریپذانعطاف یهااستفاده از روش

 .شودیفعال م یریادگی



 قیاز طر یریادگیو  یو جمع یفرد یریادگی یهافرصت ،تبادل اطالعات ی،گروه تیرا فعال یآموزش که جوّ دینما میتنظ یاگونهرا به یکالس طیمح 

 .کتابخانه پوشش دهد

 دیداشته باش اتیماهانه و ساالنه همراه با جزئ ی،هفتگ یزیربرنامه... و  یموضوعات آموزش ی،کالس تیفعال ،سیروش تدر یبرا. 

 دیینما نیتدو ،دهدیشده در کجا رخ متلف یهاو زمان کنندیم یآموزان زمان خود را در مدرسه چگونه سپرکه دانش موضوعنیا نییتع یبرا یستیچک ل. 

 (.1398)یونسکو،  ردیمحور صورت گیستگیشا یابیصورت ارزشبه یریادگیاز  یابیارزش 

 

 گیرینتیجهحث و ب

راهبردها، عالوه بر  ینا یریکارگو با به ییمدارس ابتدا یۀچندپا یهااثربخش در کالس یستدر یراهبردها یاند تا با بررسحاضر بر آن بوده ۀپژوهشگران مطالع

 بپردازند. یادگیری-یاددهی یندرفع مشکالت موجود، به فعّال کردن فرا

 یراهبردها یو اجرا ینتدو یازمنداست که معلّم نمعن ینبد ین. اشودیوارد کالس م یادگیری یبرا یمنحصر به فرد هاییژگیو و یازن یی،با توانا یهر کودک

معلّم  یکامّا  بر است،آموزان زماناز کودکان کند. شناخت دانش یکهر  هاییعالئق و توانمند ها،یتظرف یازها،را قادر به پرداختن به ن یاست که و یسیتدر

اند ؛ در این راستا چند راهبرد موثر وجود دارد که عبارتآموزان منحصر به فرد شوددانش یادگیری یکه کالس درس برا دکن یکار تواندیم یهپاکالس درس چند

آموزان استفاده از یادگیری متناسب با سرعت هر یک از دانش، پذیر استفاده نماییداز محتوای مناسب و انعطاف، بندی راهبردیهگرواز: 

 .ه بیشتری نماییدتوجّ ،دآموزانی که نیاز به آموزش ویژه دارنبه دانشو  کنید

ها ایهپدرسی برای هر یک از  ۀدرسی به جای یک برنام ۀسازی برنامهای آموزشی مبتنی بر یکپارچهای از شیوهپایه به عنوان مجموعههای چندآموزش در کالس

)کارآموزی شناختی(. در  یادگیری از کارشناسان تاکید داردگرا در یادگیری و آموزش بر یادگیری مستقل، فراشناخت، یادگیری فعال و باشد. دیدگاه سازندهمی

، یادگیری تعاونی، یادگیری متمایز و فردی، م به عنوان تسهیلگرقش معلّن پایه هفت عنصر اساسی برای تدریس قابل ذکر است:های چندکالس

موضوعات مشترک !، تر را بازی کنندمان جوانمعلّتر ممکن است نقش آموزان بزرگپذیر و چند سنی، که در آن دانشبندی انعطافگروه

 .گیرندهارزیابی شکلو  وظایف یادگیری )باز، مبتنی بر حل مسأله و ...(، یادگیری برای سطوح مختلف

آموزان، های دانشلی، ویژگیمح ۀعمه به شرایط کالس، جام با توجّمان، بهترین روش تدریس وجود ندارد. معلّهای چندپایه، همچون سایر معلّمان کالسبرای معلّ

 کردیرو، محورممعلّ کردیرو ها را به کار برد:ها یا ترکیبی از آنرویکرد این تواند یکی ازهای شخصی خود، میها و تواناییها و عالقهترکیب پایه

 ی.اکار پروژهو  های یادگیریایستگاه، رویکرد یادگیری از همساالن، راهبریرویکرد خود، محوررویکرد فعالیت، محورآموزدانش

ها با یکدیگر، تدریس تدریس به همۀ گروهاند از: ها عبارتهای چندپایه اشاره نموده است. این راهبرد( به شش راهبرد تدریس در کالس1398یونسکو )

، متفاوت یها با سطوح سختهیپا یموضوع به تمام کی سیتدرهستند،  های دیگر مستقالنه در حال فعالیتبه یک پایه در حالی که پایه

و  و همساالن یلیتحص یۀبر گروه، پا یمبتن سیتدر یهایاستراتژ نیتدو، شودینم سیها تدربه آن که ییهاگروه یبرا تیفعال نیتدو

 یادگیری از طریق تجارب روزمره.

ها، این ناهمگونی را در نظر بگیرند. واضح ریزی درسبایست در هنگام برنامهباشند که معلّم میپایه میپایه شامل ناهمگونی بیشتری نسبت به تکهای چندکالس

( نیز برای 201۵شود. اسمیت و آنجلی )پایه، به چالش کشیده میریزی اضافی در مقایسه با کالس تکپایه با انجام وظایف برنامهاست که یک معلّم در کالس چند

وظایف برای موضوعات مشترک، آموزش متمایز و فردی، اند از: اند که عبارتپایه، شش راهبرد را بر شمردهای چندهتدریس ثمربخش در کالس

 ی.ابینظارت و ارزو  ماننقش معلّی، اجتماع یهمکار یهاکالس، ریپذکارگروه انعطاف

 یۀمداوم کل شرفتیپ یبرا یسازنهیزم، سیتدر یهاروش یریکارگدر به یریپذانعطافهای چندپایه: چند نکتۀ کلیدی برای تدریس در کالس

 ،از جمله گوش دادن هیپا یهارورش مهارتی(، پواقع یها در زندگکاربرد آموختهی )محلۀ مدرسه و جامع نیارتباط ب جادیا ،رندگانیادگی

 یهدفمند براساس توانمند یبندانواع گروه استفاده ازو  ترآموزان بزرگدانش یرویاستفاده از ن ...، و یخودراهبر ۀمشاهد ،سخن گفتن

 .و دلخواه یاهیپا ،یمتوسط( تصادف ف،یضع ،ی)قو



 جیبه نتا یابیدست یبرا وهیش نیمحور بهترفعال و کودک یریادگی .است پایهمان کالس درس چندمعلّ یچالش برا نیتریاساس ،آموزاندانش یریادگیبهبود 

فعال را  یریادگی ،خود سیدر روش تدر ژهیو راتییبا تغ توانندیم هیدرس چندپا یهامان کالسمعلّ .هست ی(شناسو روان یاجتماع ی،لیتحص)مطلوب  یریادگی

 اند.این تغییرات در بخش پیشنهادات این پژوهش معرفی شده ؛ارتقا بخشند
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Investigating Effective Teaching Strategies in Multi-grade Classrooms in Iranian Primary Schools 

 

 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate effective teaching strategies in multi-grade classrooms of primary 

schools. Given that students' levels of education vary across grades, different teaching-learning strategies are needed 

to make teaching effective. The method of the present research is qualitative, descriptive-analytical and the method 

of data collection is library and textual research. The literature and background of the research subject were studied 

by referring to scientific-research articles and other articles, books, in the field of teaching in multi-grade classes. 

The findings of this study show that each child enters the classroom with unique abilities, needs and characteristics 

for learning. This means that the teacher needs to develop and implement teaching strategies that enable him / her to 

address the needs, capacities, interests and abilities of each child.Getting to know students is time consuming, but a 

multi-grade classroom teacher can make the classroom unique for student learning; In this regard, there are countless 

effective strategies, approaches and points, some of which are: using appropriate and flexible content, using learning 

commensurate with the speed of each student, paying more attention to students who need special education, teaching 

All groups work together, teaching on one level while the other bases are working independently, teaching a subject 

to all levels with different difficulty levels, developing activities for groups that are not taught, and so on. 

Keywords: multi-grade classes, primary schools, teaching strategies, effective teaching. 


