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 چکیده 

 ریداانورنامده  و  یكددیگر ودوده  از  متفاوت  كه  دارد  وجود  متنوعی  شرایط  وپرورشآموزشدر  

 از  یكدی  .یش وبرنددپ   را  یادگیری  و  یاددهی  كار  وایستمی  شرایط  مقتضایوه  معلمان  ویژهوه

 ودا  كوچد   مددار   وجدود  وه فعالیت ادامه دهدد   وایستمی  معلمان  آن  در  كه  این شرایط

 انسدانی     كمبدود منداو   روسدتاها   پراكندگی  و  جغرافیایی  عوامل.  است  چندپایه  هایكال 

 جمله  از  اجتماعی  اقتصادی  عوامل  و  روستاییان  مهاجرت   میالتعلواجب  آموزاندانش  كمبود

هدد  مقالده حا در   .اندشدده  چندپایده  هدایكدال   وجودآمدنوه  واعث  كه  هستند  ملیعوا

آماری پدژوهش حا در را  جامعه. واشدیمچندپایه  یهاكال  تهدیدهایو  هافرصتوررسی  

نفدر ودا  20كه از ایدن میدان تعدداد  دهندیمتشكیل  ماكومعلمان چندپایه شهرستان  كلیه

 تحقیدق  اهددا  ور اسا  تحقیق نمونه انتخاب شد. نوع ناوعنوه  یتصادف  یریگنمونهروش  

 ودرای  .تحلیلدی انتخداب گردیدد  -  یتحقیق  توصیف  طرح  ور اسا   وررسی  شیوۀ  و  كاروردی

 منداو  مطالعده شیوۀ پژوهش عالوه ور مصاحبه وا معلمان از  ییهاو داده  اطالعات  یآورجم 

 تطبیقدی  مطالعدات  تحقیقات و  ایجتن  آموزشی   رسمی  مدارک  و  كه شامل اسناد  یاكتاوخانه

در  چندپایده یهداكال حاكی از این است كه   آمدهدستوهنتایج    است  استفاده شده است.
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 ویدان  محیطدی   سدازگاری  اجتمداعی   رشدد  میداان  واالوودنهمچون    یعین داشتن محاسن

ت  قدوكمبود    معایب زیر را هم دارد:  آموزاندانش  رفتاری  پختگی  همكاری   روحیه  عواطف 

آموزگداران  فضدای  مددیر كدار حجدم   سنگینیعلمی  ۀیونآموزشی   عف    تجهیاات  فقدان

  .نامناسب آموزشی

 .یادگیری   چندپایه  یهاكال   یشناسبیآس آموزش :  هادواژهیکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3   1140زمستان   /   92شماره    آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش  

 مقدمه .1

 وپرورشآمددوزشآموزشی و نقش و اعتبار   یهانهیهاوودن    یاهیسرمار  د  نكهیواوجودا

اجتمدداعی  فرهنگددی و اقتصددادی و رشددد و توسددعه جوامددد     یهاهیامسردر تشكیل  

      وددا  خددود  اهدددا   ودده  در نیددل  دالیدددل مختلدددف  ودده  آموزشددی  نظددام  ت؛تردیدی نیس

 توجددهقاول  تعداد  وجود   هاچالش  این  از  یكی  است؛  بانیگروهدست  متعدد  یهاچالش

 در  كده  است  یكالس  در تعریف   چندپایده  كال .  است  چندپایه  یهاكال   و  مدار 

كددال    یدد    در  زمانهم  ودده طددور  اوتدددایی  در مقطدد   تحدصیلی  چندپایده  آن

 حدود  چندپایه  یهاكال   .دهدیمآموزش    را  آنها  معلم   ی    تنها  و  شوندیمتشكیل  

 رشدددرووه  روندددد  وددهواتوجه  كه  رندیگیورم  در  را  اوتددایی كشور  مدار   از  درصد  15

 وددرای آمددوزاندانش ودده حدنصدداب نرسددیدن تعددداد  و  شددهرها  وه  روستاییان  مهاجرت

 در هدداكال  ایدددن  تعددداد  افدداایش  یادشددده   در مندداطق  مدستقل  یهاكال   تشكیل

 الزم  دلیدددل   همدددین  وددده  ؛(20:1379جددواهری   )  خواهد وددود  ریناپذاجتنابآیندده  

 یاهدد تیفعال  سدطح كیفیت  ارتقدای  در راسدتای  كشور   آموزشی  نظام  اسدت متولیان

  ایانگچددالش  و ددعیت  ایددن  از  مناسددب  وا تداویری  و  اهتمام  هاكال   این  در  آموزشی

 تجددارب.  وهره گیرنددد  هاكال   این  كارایی  افاایش  جهت  در  آموزشی  فرصتی  عنوانوه

 یایرورنامدده و هدداكال  ایددن وه  آنها  وافر  مؤیدد توجه  سودان   و  غنا  مانند  كشورهایی

 یهدداكال   تشددكیل  (.3:1389)آقددازاده  اسددت  هددا الك  این  از  وهینه  استفادۀودرای  

 كشددورهایی  در  است   ناچاری  روی  از  كشورها  دیگر از  تعدادی  و  ما  كشور  در  چندپایه

 اهدددافی تحقددق وده دلیددل   عمدوه  چندپایه  یهاكال   تشكیل  كانادا   و  مانندد آمریكا

كشددورها و   از اسدامی و عنداوینی متفددداوت كددده در  نظرصر ؛  ردیگیمصورت    دیگر

دالیددل وجددودی و علددل   شودیم  متدون مختلدف وده پدیدده كدال  چندپایده اطالق

چندپایدده از  یهدداكال .اندمتفاوتچندپایه در كشورهای مختلف   یهاكال تشكیل  

آموزشی  نقشی مهم   یهافرصتوه    دختران  ویژهوهطریق افاایش دسترسی كودكدان  
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 كنندیم هدااره و در جهدت كاهش فقر ایفا  را در كم  وه كشورها در نیل وه اهدا

و محروم جهددان  واقدد   دورافتادهاین مدار   اغلب در مناطق (.  95:1385)شكوهی   

و از   كنندددیم  كده در آنجدا معلمان در شرایطی وسیار سخت  زندددگی و كددار  اندشده

هرچند وجددود (. 12:1379)صافی   شوندینم طر  نظام آموزشی نیا چندان حمایت

یددد  چدددالش و  عنوانودده خودیخودوددهچندپایدده در نظددام آموزشدددی  یهددا الك

از مدشكالت  مدسائل و تنگناهددا  عرصدده   یامجموعه  وجود  شدیم  تلقی  محددودیت

؛ شددواهد اندددكرده  ترتندد  ارائه خدمات آموزشدی را ودر معلمدان و مدیران آموزشددی  

كددده كمبدددود وقددت    اندداده  ناشمرتبط وا این مسئله ن  یهاقیتحق پژوهشی و نتایج  

 یایرورنامددهنقصان در تجروه و علم آموزگاران و عدم اطدالع آنان از شیوه آمددوزش و 

 یهددایگرفتارو  آمددوزاندانشوددودن تركیددب سددنی     نامتناسددبهدداكال ورای ایددن  

  فقدددان تجهیددداات هدداكال خانوادگی آنان  كوچكی فدضای آموزشدی اغلدب ایدن  

در آنهدا  پرداختن آموزگاران این مدار  وه وظایفی دیگر  نظیدددر   بدآموزشدی مناس

 هدداكال ایددن    آموزاندانشمدیریت  امور دفتری و ... و عدم امكان توجه انفرادی وه  

 یهاچالشرا وا    هاكال مسائلی است كه مدیریت این    نیترمهمتوسط آموزگاران از  

چندپایدده در  یهدداكال تدددشكیل      هرچنددددحالنیواا  اسدت  سداخته  اساسی مواجه

اسدددت   ودددوده ایانگچددالشویشتر كدشورها از روی ناچداری است و اداره آنها همواره 

ماایدا و منافعی مثبددت را وددرای   توانندیم  هاكال ودا مدیریت صحیح و كارآمد  این  

ن پدد اژ  . در این زمیندواشن در ورداشته آموزاندانش  معلمدان و اولیدای آموزاندانش

قددانون اصددالح  »: كدده وددا تصددویب قددوانینی از جملدده یكددی از كشددورهایی اسددت

ا ددطراری وددرای مندداطق دارای   یهدداگام»و    «دورافتددادهدر مندداطق    وپرورشآموزش

كددرده اسددت و سددعی دارد   چندپایدده  یهاكال   اقدام وه تشكیل  «جمعیت پراكنده  

ر  مجوزهددای خاصددی وددرای وظدد واال وبرد و ودده ایددن من هاكال استانداردها را در این  

وسددایل   كددردنفراهم   هدداآن  تددأمین مسددكن  هدداكال افاایش حقوق معلمددان ایددن  

  امكانددات وهداشددتی  خدددمات پاشددكی و پرسددتاری وددرای معلمددان و ونقددلحمل
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و   هاورزشددگاه   هاسدداختمانملی ورای توسعه    یدارخاانهو افاایش سهم    آموزاندانش

. همچنددین دارند  صادر شده است  چندپایه  یها كالمسكن معلمان در مناطقی كه  

وندددی وددر كدده گرچدده روش گددروه دهندددیممختلف آمریكا نشان ها در ایاالت وررسی

پایه می شددود  های چندهایی وا كال و مخالفت  توسعه استدرحالهنوز    اسا  سن

اب ورتددر ها ورای متخصصددان آموزشددی یدد  انتخدد ها  این كال التاما در ورخی از ای

ها را كددرده انددد و حتددی ها  معلمان پیشنهاد ادغام كال ت. در وسیاری از مدرسهسا

ها را ورداشته اند؛ زیرا معتقدند  افرادی كه در جامعدده و خددانواده زندددگی دیوار كال 

می كنند  چند سنی هستند و آموزش واید نمونه ای از زندگی واقعی واشد. وناوراین  

آمددوزانی وددا سددنین از زندددگی واقعددی واشددند  دانددش یكاسورای این كه كال  ها انع

در راوطدده وددا   (.46:1380)اسدددی     متفاوت می توانند در یدد  كددال  حا ددر شددوند

 فرآینددد وددر هددا آن وددودن تددأثیر وددی یددا چندپایدده های تأثیرات مثبت و منفی كال 

 غیددر  و  متفدداوت  نتایج  وه  كه  است  شده  انجام  متعددی  تحقیقات  یادگیری   –  یاددهی

 هددایی در  در  را  چندپایه  های  كال   از  استفاده  ها  آن  از  ورخی.  اند  رسیده  نیاسیك

سودمند نمی داننددد و ورخددی دیگددر   فهمیدنی  مو وعات  دیگر  و  ریا ی  قرائت   چون

هم محدودیت هایی ورای این گونه كال  ها ورشمرده انددد. مددثالن ایددن كدده: تفكیدد  

لم زیاد است  ودده نیازهددای فددردی عمدر كال  دشوار است  فشار كار ور   آموزاندانش

 هددای گددروه همدده وددرای كددال   فیایكددی  فضای   كم تر توجه می شود   آموزاندانش

كافی ندارد و آن ها نمددی تواننددد فعالیددت هددای خددود را تحددت   وسعت  آموزی  دانش

منتشددر   1995یمن در تحقیقی كدده در سددال    سیمون و  .راهنمایی معلم انجام دهند

مددورد آن در   33كدده    چندپایددهدر زمینه كال  هددای    قیتحق   65كرد   من وررسی  

ایاالت متحده انجام شده است  نتایج تست های استاندارد را در كال  های ت  پایه 

 كدده حددالی درمقایسه كرد و نتیجه گرفت كه عمومان نتایج وراوددر هسددتند     چندپایهیا  

هددای   وررسددی تددأثیرات كددال. انددد كددرده گدداارش را هددایی تفاوت دیگر  تحقیقات

در كالیفرنیا نشان می دهد  این كال  ها  من این كه فرصت خووی وددرای   چندپایه
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وا یكدیگر فددراهم مددی كننددد  رشددد   آموزاندانشانجام كار گروهی و ورقراری ارتباط  

 آمددوزاندانشاجتماعی و درک متقاول آنان را نیا واال می ورند و زمینه ساز دوستی وا 

ودده نظددرات  آمددوزاندانشاین امددر سددبب مددی شددود   دوپایه های دیگر هستند كه خ

وررسی ها در مجموع نشان می دهند  در صورتی كه كددال    همدیگر اهمیت ودهند.

 .از طر  مسؤالن و والدین حمایت شوند  وسددیار موفددق خواهنددد وددود  چندپایههای  

آمددوزان وددا معلددم  در كددال  هددای های گروهی  ارتباط دانددشعالوه ور انجام فعالیت

وه مدددت چنددد سددال وددا یدد  معلددم در   آموزاندانشعمیق تر است. معموالن    دپایهنچ

هددای ودداالتر ودده افددراد پایه   آموزاندانشارتباط هستند و این فرصت مناسبی است تا  

ین تر در یادگیری كم  كنند و این امددر واعددث تقویددت آموختدده هددای یپایه های پا

ایددن كددال    آموزاندانشم   لعخودشان هم می شود. همچنین  ور اسا  تشخیص م

ها در ویش از ی  امتحان دو نووته ارزشیاوی می شوند  و هر كددودک مددی توانددد ودده 

  از نظام مبتنددی چندپایهشیوه خودش یاد وگیرد و در مجموع استفاده از كال  های 

وددا توجدده ودده نتددایج وررسددی هددا    .ور فرد یا پایه تحصیلی  مددؤثرتر و ارزان تددر اسددت

سددنین متفدداوت در  آمددوزاندانشوه های متعدد  امروزه درواره تلفیق رجتحقیقات و ت

  موافقت عمددومی و اجمدداع نظددر ودده چندپایهی  كال  در  و تشكیل كال  های  

دهددد كدده در ایددران شواهد تجروددی نشددان مددی  .(47:1380)اسدی     وجود آمده است

مهری ودده وی  رسد اینوه نظر می  .ایه چندان مورد توجه مسوالن نیستآموزش چندپ

است. در صورتی اگر )كال  های ت  پایه(    دلیل احاطه الگوی فعلی آموزش اوتدایی

قرار واشد؛ آموزش چندپایه از قید و وندهای نظام فعلی آزاد شود و زمددام امددور را ودده 

 .در دسددت وگیددرد  نیازمنددد یدد  تغییرالگوسددت عنددوان یدد  روش آموزشددی معتبددر

از طریق اصالح سازمان دهی ورنامه درسددی  وهبددود   توانددستاورد چنین الگویی  می

یددادگیری  تهیدده و تولیددد مددواد آموزشددی  اصددالح شددیوه هددای   -راهبردهای یاددهی

ارزشیاوی و تغییر نقش معلم وا توجه خاص وه ترویت معلم امكان پددذیر اسددت. ودددین 

 ترتیب تدریس چندپایه می تواند وه عنوان ی  راهكددار مددؤثر آموزشددی و اقتصددادی 



7   1140زمستان   /   92شماره    آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش  

در مندداطق محددروم و   ویژهوددهورای همه    وپرورشآموزشآرمان های ملی را در زمینه  

نتددایج ودده دسددت آمددده از .  جذب پسران و دختران وازمانده از تحصیل  تحقق وخشد

مسدددایلی مانندددد مهدداجرت روسددتائیان  تعصدددبات نشان داد كدده:    صمدیانپژوهش  

ندددگی روسددتاها  عدددم تددامین كارفدتن سدن ازدواج  كاهش جمعیت  پر  قدومی  وداال

سددهای النیروی انسانی مجددرب و افدداایش ندددرا تكدددرار پایددده واعددث شددده اسددت ك

د فراوانی پیرامون چالشها كشور گسترش یاود. شواه  چنددپایده در منداطق روسدتایی

پایه   های ت   الهای چندپایه نسبت وه آموزش در ك   الت آموزش در كالو مشك

. ودده عنددوان مثددال پددژوهش شددعبان نددژاد و (21:1376  ی)محمد خورد وه چشم می

 سددی و وددرونالك  نشان داده است كدده عوامددل درون(  1394)  آوادی  كرمی پورشمس

كمبود وقت ورای تدددریس  عدددم ورخددورداری از تجهیدداات و امكانددات  نددوع )  سیالك

سددوادی اولیددا  تدددریس محتددوای سازی فضای مدرسه  وددیریای  زیباچیدمان  ورنامه

درسی  تدوین دفتددر ثبددت ها در ی  جلسه  یكسان وودن محتوای ورنامهپایه  کرمشت

های توصیفی و پوشه كار ویژه چندپایه  كمبود وسایل كم  آموزشددی  عدددم شاخص

در فراینددد تدددریس و   (دسترسی وه مندداو  آموزشددی جدیددد و ناكددافی وددودن سددرانه

 .(105:1394 نژادشعبان)  دارد ریتأث  یداركال 

در پژوهشددی ودده توصددیف تجددارب و ادراک (  120:1392-107)  دانادوشیری حدد 

ی اوتدددایی مندداطق چندپایدده در دوره  یهادر كال علمان و كارشناسان از آموزش  م

از  آمدهدسددتوه یهاافتددهی. پرداخته است 92 -91روستایی كلیبر در سال تحصیلی 

كیفیت آموزش وه   و كارشناسان آموزشی نشان داد؛  چندپایهتجارب و ادراک معلمان  

 ورگاارنشدددنو  هدداكال  ایددن یژهتدریس ویدد  یهاروشدلیل عدم آگاهی معلمان وا 

از كه    ت متعددی مواجه استالهای آموزشی ویژه چندپایه پایین ووده و وا مشكدوره

-ی علمددی دانددشآموزشی ویژه چندپایه   عف ونیه  یهادورهآنها نداشتن    نیترمهم

كمبددود امكانددات و وسددایل   ت آموزشددی  كمبددود سددرانه قدد وكمبود    آموزان چندپایه 

اسدی  در تحقیقی   ددمن وررسدددی  .(1392شیری حدادان  . واشدمی  یآموزشكم  
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چندپایده در شهرستان گلپایگان    یهاكال موجود تدریس در    یهاروشمدشكالت  

 است كه وا وجود مدشكالتی مانند كمبود وقددت  عددددم آگددداهی معلمدددان از  دریافته

ودددا ایجددداد تحددول در شددیوه  تددوانیم  هاكال وودن این   تدریس و شلوغ  یهاروش

و تقویدت امكانات فیایكدی و آموزشدی ایدددن مددددار    هاكال تدریس معلمان این  

 چندپایدده كمدد   یهدداكال در  آموزاندانشوده وهبدود عملكرد آموزشی و تحصیلی  

حددل مشددكالت ن زمیندده  یدد اهشددتجین و سدداعدی در پژوهشددی در    طددورنیهم  .كرد

در   هدداكال را در این    آموزاندانشهدای چندپایده و وهبود كیفیت یادگیری  كدال 

 یهاكال   تشكیل هاكال استفاده از آموزگاران واتجروه ورای تددریس در این     گرو

هددر   یهاهیدد پاتعددداد    رسدداندنحداقلوه   هدداكال  دمن خددمت ودرای معلمان این  

وددده مدددار     یآموزشدد كم  تجهیاات و امكاندددات آموزشدددی و    ندركفراهم   كال 

 یهدداكال و سداعات تددریس متناسب وا شددیوه آموزشددی    هاكتابتغییر در حجدم  

-آموزگدار )خلیفده(  اسدتفاده ویدشتر از روش دانش  چندپایه  استفاده از نقش كم  

توجدده ودده رفدداه و   محوری  دادن پداداش و حقدوق و امتیازهدای ویژه و دركددل   آموز

  مسائل معیشتی معلمدان و توجه وه شرایط فرهنگی و جغرافیایی خاص هر منطقددده

 .انددانسته

چندپایدده روسددتایی   یهاكال نیا  مسائل و مشكالت    (1374)  كوچكی و عباسی

 یهاتفاوتدادندد و وده مدشكالتی مانندد عددم توجده وده   شهرستان ویجار را وررسی

  اسدتفاده از كودكدددان در كارهددای كشدداورزی و هاكال در این    نازآمودانشفدردی  

 چندپایه در آنهددا تشددكیل  یهاكال ودودن شدرایط جغرافیدایی مناطقی كه    سدخت

 یهایینارسدداوددودن نقددش راهنمایددان تعلیمدددداتی در اصددددالح    اثركمو    شوندیم

كه وددرای افددداایش كیفیدددت   دانكرده  شنهادیپاشدداره و    هاكال موجددود در ایددن  

شدددود و وددرای   اسددتفاده  هدداكال آموزشددی از معلمددان مجددرب در ایددن    یهاتیفعال

. شدددود  گرفتددده  اول اوتدایی  وهتر اسدت از معلمدان وومی و محلی وهره  آموزاندانش

پایدده هددای تدد   الكدد  آمددوزاندانشزیادی وجود دارد در مورد اینكدده آیددا   یهاوحث
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هددای چندپایدده آمددوزش  الكه در ك  یآموزاندانشدر مقایسه وا    موفقیت ویشتری را

- الكدد  آمددوزاندانش  دارند یا ورعكس. شواهد فراوانی پیرامون تفاوت رفتار انددهید

 دخددورچشددم مددی  ودده  یرشددناختیغهای چندپایه و ت  پایدده در حیطدده شددناختی و  

محیطددی  هیدد چندپا یهاكال ( 1967) طبق تحقیقات مایكوک  .(66:1395خاكااد   )

 عالوهوددهرهبر و یا پیرو دیگران واشد.   تواندیمهر كودک    كنند كه در آنرا فراهم می

دستیار معلددم وددا   عنوانوهتا    شودیمتر خواسته  واال  یهاهیپا  آموزاندانشزمانی كه از  

 رودیمدد تر الاآنددان ودد  نفساعتمادوددهكددار كننددد  ویژگددی رهبددری و  آمددوزاندانش

(Mulryan,2007:130).  هددای   كودكان كم سن و سال ویشددتر ودده تحسددین پایدده

تر نیا ویشتر گرایش وه این دارند كه از االهای و  پایه  آموزاندانشپردازند و    ر میاالتو

در وررسی  .(Maxwell, 2000:45)تر محافظت كنند های پایین پایه آموزاندانش

  التر كاالی وهدتحقیقات قبلی  اگرچه وعضی نتایج حاكی از سودمندی ویشتر و واز

انددد كدده   یكن ورخی از تحقیقات نیا وجود دارند كدده نشددان دادهل  های چندپایه دارد

سهای چندپایه وجود دارد  البته در كنار آن وعضددی تحقیقددات الاثرات منفی نیا در ك

در   م و دیددوانالنتددایج تحقیقددات ودد .  ها است الت معلمان در این كالحاكی از مشك

از سددنین   آموزاندانشسهای چندپایه وه جهت اینكه  الدر ك  هندوستان نشان داد كه

مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت هستند  میاان پیشددرفت تحصددیلی را ودده حددداقل 

 ,Blum) اینكه معلمان هم در ارائه مطالب دچار مشددكل هسددتند مضافان. رسانندیم

چندپایدده را در حیطدده   ایهدد كددال منفددی    راتیتأثهمچنین ماسون  .  (2007:210

سددها الم كردند كه تدریس در این كالوررسی كرده و اع  شناختی و پیشرفت تحصیلی

وه وعضی از مطالعات الشود. وه ع  می  آموزاندانشتی در حیطه شناختی  الواعث مشك

 انددد  سددهای چندپایدده تمركددا كددردهالدر ك  آمددوزاندانشور روی عمق دانش نظددری  

(Mason, 1994:73) . 
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 های چندپایه در كشورهای مختلفعناوین مختلف كال   (1جدول شماره )

 روش پژوهش .1-1

 دهندددیمتشددكیل    مدداكوی معلمان چندپایه شهرستان  آماری پژوهش را كلیه  جامعه

نموندده انتخدداب   عنوانوددهگیری تصددادفی  وا روش نمونه  نفر  20كه از این میان تعداد  

 ور اسا   وررسی  شیوۀ  و  كاروردی  تحقیق   اهدا   اسا   ور  تحقیق  . همچنین نوعشد

 یهاداده  و  اطالعات  یآورجم   ورایتحلیلی انتخاب گردید.    -  ی  توصیف تحقیق  طرح

كدده شددامل   یاكتاوخاندده  مندداو   مطالعدده  شیوۀ  پژوهش عالوه ور مصاحبه وا معلمان از

 معادل انگلیسی معادل فارسی معادل انگلیسی فارسی  معادل

 درسدده تدد م

 معلمی
One teachers 

school 

 Multi age چند سنی  یهاكال 

classroom 

 یهددددداكال 

 چندسط

 

 

 

 حی

Multi level 

classroom  

 Multi group چند گروهه  یهاكال 

classroom 

 یهددددداكال 

 تركیبی
Multiple classes 

 Multi ability چند توانایی  یهاكال 

classroom 

 یهددددداكال 

 یاچندساله
Mixed - year 

 Multi grade چندپایه  یهاكال 

classroom 

 یهددددداكال 

 مركب
Composite 

classes 

 Mixed classroom مختلط  یهاكال 

 یهددددداكال 

 چند استعداده

Multiple 

intelligence 

classroom 

 یهدداگروهكددال  وددا 

 متفاوت

Multi age 

grouping 

classroom 
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  اسددتفاده اسددت  تطبیقی  مطالعات  تحقیقات و  نتایج  آموزشی   رسمی  مدارک  و  اسناد

 هادسددتورالعمل  و  مفدداهیم   هدداتیواقع  از  نمایددانگری  هدداداده  كددهییازآنجاشده است.  

روش كیفی كه شامل تدوین  پژوهش حا ر از    یهاداده  لیوتحلهیتجاورای    هستند 

 شدددهیآورجم   هددایداده  از  انبددوهی  معنددی  یددا  مفهوم  ویان  و  ریای  شالوده  تنظیم و

   استفاده شد. واشدیم

 ی وبررسثبح .2

نتددایج پددژوهش   چندپایددههددای  های آموزش در كال تهدیدات و چالشدر ارتباط وا  

  نیددروی انسددان چندپایددههددای  یكی از مسائل اساسی در كددال ویانگر این است كه  

معموالن معلم عالوه ور تدریس محتددوای آموزشددی  امددور اداری   هاكال است. در این  

و ت  معلددم ورزش شدفتری و وظایف مروی وهداامور    مرووط وه مدیر  معاون  متصدی

ی  پژوهشددگر در آمددوزش   عنوانوهاست و از سوی دیگر او واید    دارعهدهرا نیا  غیره  

كیفی و ی  مشاور اجتماعی نیا ایفای نقش كند. این در حالی است كه هیچ انگیدداه 

علمددان از سوی دیگر حق م  .فراهم نشده است  هاآنورای    یاژهیواجتماعی  اقتصادی  

  آمددادگی  هدداكال هددم وددرای تدددریس در ایددن  معلمتیدد ترومراكددا  یلیالتحصدد فارغ

 سددازنهیزممددوزش پددیش از خدددمتی كدده  آاطالعات و تجروه مناسب ندارند و از هیچ  

واشد  ورخوردار نیستند. در مجموع ورای   چندپایهتدریس    دروارۀتجروه عملی و تفكر  

ناچارنددد از طریددق تجرودده و   هدداآندارد و  آموزش جداگانه وجددود ندد   چندپایهمعلمان  

 هاییتواناقرار دهند و هیچ تدویری جهت ارتقای    مورداستفادهرا    ییهاروشآزمایش   

مددؤثر تبددادل تجددارب و اطالعددات   یهدداروش  یریكارگوددهو صالحیت ایشددان جهددت  

ورای تدریس ت  پایدده ودده   دهیدآموزشاندیشیده نشده است. این دیدگاه كه معلمان  

اسددت و   قبولرقاوددلیغتدریس كنند     چندپایه  یهاكال توانند در  اتوماتی  میطور  

آموزشددیاران نهضددت   سددروازمعلم افددراد در دسددتر  )  نیترتجروهكممخصوصان كه از  

در مجمددوع مشددكالت خاصددی  .شوداستفاده می هاكال آموزی( ورای اداره این سواد
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در   چندپایددهت معلمددان مدددار   همچون كمبود وقت  نقصان تجروه و كمبود اطالعا

فضددای آموزشددی و كمبددود كددال    وودننامناسب   یاحرفه  یداركال امر تدریس و  

در   عدم هماهنگی وین مدرسه و خانواده و كمبود تجهیدداات آموزشددی منجددر ودده 

  دفتددردارمدددیر   عنوانوددهمخصوصان در مواردی كه معلددم  ؛گرددنار ایتی معلمان می

كند و در كال  نیا واید ویش از ی  هم ایفای نقش می  رسانامهنخدمتگاار  معاون   

. (Mason ,1997:53) معلم ت  پایدده مهددارت  توانددایی و اطالعددات داشددته واشددد

سدده در    توانیمرا در    چندپایه  یهاكال و مشكالت آموزش در    هاچالش  یطوركلوه

مشكالت مرتبط   و  آموزاندانشگروه مشكالت مرووط وه معلمان  مشكالت مرووط وه  

 كرد:  یوندطبقهوا امكانات  

 های چندپایه اصلی آموزش در كال  یهاچالش ( 2جدول شماره )

 چندپایه  یهاكال اصلی    یهاچالش

1 

 مشكالت مرووط وه معلمان

نداشتن امتیازات ویژه نسبت ودده معلمددان   •

 ت  پایه

 ددمن خدددمت    یهددادوره  ورگاارنشدددن •

 چندپایه؛  یهاكال مرووط وه  

تدددریس   یهاروشگاهی معلمان از  آعدم   •

 چندپایه  یهاكال در  

اول و   یهاهیدد پامعلمان چندپایه ور   دیتأك •

 ؛هاهیپاوه سایر    یتوجهیودوم و  

2 

مشدددكالت مرودددوط وددده  

 آموزاندانش

  یهدداكال در    آموزاندانشوودن    دوزوانه •

 چندپایه

  یهاكال در   آموزاندانشمختلط وودن    •

 چندپایه

در    آمددوزاندانش  رافددت تحصددیلی ویشددت •

 چندپایه  یهاكال 
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  یهاكال   آموزاندانشعلمی    ۀیون عف   •

 چندپایه

  یهدداكال در    آمددوزاندانشتددنش زیدداد   •

 چندپایه

3 

 مشكالت مرووط وه امكانات

 فضای آموزشی  وودننامناسب •

 كمبود تجهیاات و امكانات •

 كمبود وقت •

 یآموزدانشسرانه    وودننییپا •

نیددا نتددایج   چندپایدده  یهدداكال آمددوزش در  ماایددای    هددا وفرصددتدر ارتباط وا  

وددا سددنین   آمددوزاندانددش  چندپایدده  كال   ی    درپژوهش حا ر ویانگر این است كه  

 وددا  را  فكددری  و  جسمی  رشد  مختلف  هایدوره    آموزاندانش  این  ؛دارند  وجود  متفاوت

 معلددم  .دارد  زیادی  اثرات  یادگیری  در  آنها  وین  تعامل  كه  گذرانندمی  متفاوت  نیازهای

 طریددق  ایددن  وه  و  نماید  استفاده  هاپایه  همه  ورای  شده  آماده  وسایل  ورخی  از  تواندمی

 ایددن  در  .گددرددمی  افدداوده  تدریس  ییكارا  ور  هم  و  شده  ییجوصرفه  هاینه  و  وقت  در

 پایدده  در  دارنددد  یماندگعقب  درو   از  وعضی  در  كه  را  یآموزاندانش  توانمی  هاكال 

 هسددتند  پیشرفته  كه  هم  یآموزاندانش  وه  و  ونمایند  كمبود  رانبج  تا  داد  قرار  ترپایین

 جریددان  در  ودداالتر  هایپایدده  آمددوزاندانددش  .داد  را  واالتر  سطح  در   از  استفاده  اجازه

 و  شددودمی  تكرار  ایشان  ورای  درو   این   گرفته  قرار  خود  قبل  هایسال  درو   تكرار

 حدودی  تا  ترینپای  هایپایه  انزآمودانش  والعكس   و  گرددمی  ترعمیق  هاآن  یادگیری

 یددادگیری وددرای یانددهیزمشیپ خود این  و  شوندمی  آشنا  واالتر  هایسال  هایدر   وا

-اگدددر داندددشدهد كدده  ها در این زمینه نشان میپژوهش  .شد  خواهد  هاآن  تروسی 

 چندپایه مشتاق واشند  آموزش تمددام كددال  وایدددد حدددول  هدایآمدوزان در كدال 

را از طریددق   انشدداتكلیددف    تواندددیمه و واز وچرخد؛ ورای مثددال معلددم  ستردگفعالیتی  

 آموزاندانشگسترش مو وع و وا استفاده از وارش فكری آموزش دهد؛ در این زمینه 

كالسی شددركت نمددوده و مو ددوعات درسددی را از   یهاوحثدر    توانندیم  هاهیپاهمه  
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 ودده .(miller, 1996:105) اوعدداد مختلددف مددورد وررسددی و وحددث قددرار دهنددد

 و  شخصددیت  نددوع  عالقدده   استعداد   ها مهارت  اسا   ور  دهند می  فرصت  آموزاندانش

 و  هاتجرودده  حددوزه  شدددن  گسددترده  واعث  و  كنند  همكاری  یكدیگر  وا  خود  سن  میاان

 سددطح  آمددوزاندانش سددنی دامندده شیافدداا وددا .شددود یآمددوزدانش  اجتمدداعی  رواوط

 ور  را  خود  هایدوستی   آموزاندانش  شودمی  سبب  و  دهدمی  افاایش  را  آنان  پیشرفت

 تددروارگ آمددوزاندانش وددرای .كننددد یایرهیدد پا نیددا سن  جا  وه  دیگری  عوامل  اسا 

 وددازی  را  معلددم  نقددش  تركوچ    آموزاندانش  وه  دادندر   وا  تا  كندمی  فراهم  فرصت

 نشددد  ترعمیددق  سددبب  متوالی  تحصیلی  سال  چند  در  معلم  ی    از  یریگوهره  و  كنند

 یدداد  را  دیگران  تحمل  و  پذیرش  آموزاندانش  .شودمی  آموزاندانش  و  معلم  وین  پیوند

 وبیننددد   آمددوزش  خددود  توانددایی  سددطح  اسددا   ور  آموزاندانش  كه  زمانی  و  گیرندمی

اسددن ایددن محتددوان  مددی  یطوركل. وددهشودمی  فراهم  آموزش  ورای  تریطبیعی  شرایط

 :را چنین ویان كرد  هاكال 

 قددرار  خود  قبل  یهاسال  درو   تكرار  جریان  در  واالتر  یهاهیاپ  آموزاندانش •

 تثبیددت  در  كدده  خواهنددد  خددود  پیشددین  یهاآموختدده  وددر  مروری  و  ردیگیم

 .است مؤثر  یادگیری

 آمددوزش وددرای ودداالتر یهاهیدد پا آمددوزاندانش خددود از تواندددیممعلددم  •

 نتودداالرف ار واعددث )ایددن كدد   كنددداسددتفاده    ترنییپددا  یهاهیپا  یآموزهادانش

 .(كندیمشده و فشار كاری معلم را كم   آموزدانش  نفسعات

 آمددوزاندانش  یهایماندددگعقب  از  وعضددی  جبددران  توانیم  هاكال   این  در •

 .ركردت  پایین  یهاهیپا آموزشی  جریان  در آنها  قراردادن  وا را  واالتر  یهاهیپا

از   واندددتیم  معلم  كه  بیترتنیاوه  كرد  ییجوصرفه  توانیم  هاینه  و  وقت  در •

 استفاده نماید.  هاهیپاورخی وسایل آماده شده ورای همه 
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 در  انگیدداه  ایجدداد  واعددث  ترنییپددا  و  ودداالتر  یهاهیپا  آموزاندانش  وین  تعامل •

 یدد    یعنددی)  ویاموزنددد  همدددیگر  از  توانندددیم  همچنین  و  شودیم یادگیری

 .(ودهد  یاد  هم و  وگیرد  یاد  دوستانش  از تواندیم  هم آموزدانش

 آشددنا  واالتر  هایسال  یهادر   وا  حدودی  تا  ترنییپا  یهاهیپا  آموزانشدان •

    آنها خواهد وود. تر یوسورای یادگیری    یانهیزمشیپ  خود این و  شوندیم

  یریگجهیتن .3

انجددام  چندپایدده یهدداكال آموزش در  یشناسبیآسپژوهش حا ر كه تحت عنوان 

. نتددایج حاصددل از وددوداین مدددار     ردشد وه دنبال وررسی معایب و ماایای آموزش  

فضددای   وودننامناسددبچندپایدده معددایبی از جملدده:    یهاكال پژوهش نشان داد كه  

  یآمددوزدانشسددرانه    وودننییپدداآموزشی  كمبود تجهیاات و امكانات  كمبود وقت   

چندپایدده؛ عدددم آگدداهی  یهدداكال  من خدمت مروددوط ودده   یهادوره  ورگاارنشدن

اول   یهاهیپامعلمان چندپایه ور    دیتأك   هاكال تدریس در این    یهاروشمعلمان از  

وددودن معلمددان    كددارتازه؛ داشددتن اطالعددات كددم و  هاهیپاوه سایر    یتوجهیوو دوم و  

  افددت چندپایدده  یهاكال در    آموزاندانش  مختلط وودن   آموزاندانشوودن    دوزوانه

علمددی   ۀیدد ونایدده   ددعف  پ  تدد    یهدداكال نسبت ودده    آموزاندانشتحصیلی ویشتر   

پددژوهش نشددانگر  یهاافتددهیرا دارند. همچنددین  آموزاندانش  تنش زیاد آموزاندانش

دارای ماایایی هست؛ از   هاكال عالوه ور معایب واال آموزش در این  این نكته وود كه  

 درو   از  وعضددی  در  كدده  را  یآمددوزاندانش  تددوانمی  هدداكال   ایددن  درجمله این كدده  

 ودده و ونماینددد كمبددود جبددران تددا داد قددرار ترپددایین پایدده در ندددراد یماندددگعقب

 .داد  را  ودداالتر  سددطح  در   از  اسددتفاده  اجددازه  هسددتند  پیشرفته  كه  هم  یآموزاندانش

 گرفتدده  قددرار  خددود  قبل  هایسال  درو   تكرار  جریان  در  واالتر  هایپایه  آموزاندانش

 وددالعكس  و گددرددمی تریقمع هاآن  یادگیری  و  شودمی  تكرار  ایشان  ورای  درو   این

 و  شوندمی  آشنا  واالتر  هایسال  هایدر   وا  حدودی  تا  ترنیپائ  هایپایه  آموزاندانش
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 آمددوزاندانش  ودده  .شددد  خواهددد  هدداآن  تروسی   یادگیری  ورای  یانهیزمشیپ  خود  این

 سددن میدداان و شخصددیت نددوع عالقدده  استعداد  ها مهارت اسا  ور  دهند می  فرصت

 اجتماعی رواوط  و  هاتجروه  حوزه  شدن  گسترده  واعث  و  كنند  همكاری  یگردكی  وا  خود

 افاایش  را  آنان  پیشرفت  سطح   آموزاندانش  سنی  دامنه  شیافاا  وا  .شود  یآموزدانش

 وه  دیگری  عوامل  اسا   ور  را  خود  هایدوستی   آموزاندانش  شودمی  سبب  و  دهدمی

 وددا تددا كندددمی فددراهم فرصت  تروارگ  نآموزادانش  ورای  .كنند  یایرهیپا  نیا  سن  جا

 یدد    از  یریدد گوهره  و  كننددد  وددازی  را  معلم  نقش  تركوچ    آموزاندانش  وه  دادندر 

 و  معلددم  وددین  پیونددد  شدددن  ترعمیددق  سددبب  متددوالی  تحصددیلی  سددال  چنددد  در  معلم

 یهدداكال وهتر از   یریگوهرهورای      وررسی انجام شدهوا توجه    .شودمی  آموزاندانش

 :گرددیمپیشنهاد ارائه   عنوانوهراهكارهای زیر هرستان ماكو  ش  در  چندپایه

وسیار ناچیا است و چون ایددن  واریای یهاسرانه هاكال آمار این   وهواتوجه •

چیا مردمددی نیددا نددا یهالذا كم   واشد؛یمدر مناطق محروم دایر   هاكال 

این مدار  از طریددق مدددیر ایددن مدددار    خواهد وود پس در نتیجه تجهیا

و   مسئوالن محترم جهت تجهیاات  شودیمسر نخواهد شد پس پیشنهاد  یم

تر اص در نظر وگیرند تا معلمان راحتای خامكانات ورای این مدار  وودجه

ارائدده دهنددد و   آمددوزاندانشوتوانند وا وسایل آموزش مناسب مطالب را ودده  

 در یادگیری خود شری  واشند.  هاوچهخود 

و مدار  مقداری سددطح توقدد  خددود را   هاكال   نمسئوالن در وازدید از ای •

 نفددر  19  وددا   پایین ویاورند چون واقعیت این است كه اداره كال  پنج پایدده

   داشت خواهد  تفاوت نفری 14  پایه  ت   كال   ی   وا  قطعان آموزدانش

 ورنامدده  وه  آگاه  و  قوی  معلمان  ولی  شود  تولید  درسی  هایورنامه  وهترین  اگر •

 شكسددت ودده محكددوم ورنامدده آن  ندهنددد  ارائدده  در    كال  در  و  اجرا  را  آن
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كدده حتمددان سددطح   شددودیم  پیشنهاد  محترم  آموزگاران  مدیر  وه  پس  خواهد

 برند.وواال  وا مطالعه و تحقیق    آگاهی و كارایی خود را

 در چندپایه  مدار   مدیران  كلیه  ورای  خدمت   من  یهاكال   نمودن  دایر •

 . مدار این  ادارۀ و  مدیریت  یهاوهیش خصوص

  كدده در یهدداكال  اداره وددرای هیچندپا و  پنج  معلمان  تجارب  از  استفاده •

 .در سطح مناطق موفق هستند

 و قدددرت ودده هدداكال   ایددن  یاداره  شددیوه  و  هیدد چندپا  یهدداكال   مدیریت •

 معلمددانی  شودیم  پیشنهاد  دارد  وستگی  نیا  معلمان  ذاتی  استعداد  و  توانایی

 خدددماتی كارهای یا پایه ت   مدار  هو ندارند سراغ خود در توانایی  این  كه

 .شوند  مشغول
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  شمارۀ   یادگیری و آموزش یهاپژوهشمجله    «چندپایه كلیبر  یهاكال آموزش در  

   دانشگاه شاهد  تهران7

وررسی و مقایسه یادگیری  منی و پیشرفت تحصددیلی در  »  .(1395خاكااد و همكاران )

 .یشناسروانکاربردی  یهاپژوهشفصلنامه    «چندپایه دوره اوتدایی  یهاكال 

  یالمللنیوعلمی  یهایهمكارتهران  دفتر  ؛مدیریت تحول  .(1379جواهری  منوچهر )

   تهرانوپرورشآموزشوزارت  

تجمیع شوده و   آموزاندانشمقایسه پیشرفت تحصیلی    .(1389ده وندی  زینب )

 مازندران  وپرورشآموزش  ؛ابتدایی استان مازندران دورة ۀیچندپا یهاکالس



. . و.   زینالپور   حامد   /  ه، ی چندپا   ی ها آموزش در کالس   ی شناس ب ی آس     18                               

نشر آسددتان قددد     :مشهد  ؛و مراحل آن  تیوتربمیتعل  .(1385)  نیالمحسغشكوهی   

 .ر وی

  مدددیریت  مشددكالت  و  مواندد   وررسددی»  .(1394)  محمدر ددا  ر ددا  كرمددی   نژادشددعبان

  یچندپایدده  مدددار   منظددر آموزگدداران  از  تدریس  ندیفرا  در  اوتدایی  چندپایه  یهاكال 

 تربیتی  ، علومیشناسروان  یش پژوهیعلم  همایش  اولین   «قاوین  1  ناحیه  اوتدایی

 جامعه یشناسبیآس و

 .نشر وعثت  :تهران  ؛وپرورشآموزشسازمان قوانین   .(1379صافی  احمد )

 اولوین  «چندپایدده و ورنامدده درسددی مغفددول یهاكال ». (1393طاهری زاده  سمانه )

 اجتماعی  مطالعات   ،یشناسروان  و  تربیتی  علوم  در  پایدار  توسعه  ملی  کنفرانو

 . هنگیفر و

دوم اوتدایی ت  پایه    آموزاندانشمقایسه پیشرفت تحصیلی  ».  (1389)  اهللنعمت   عایای

 .دانشگاه شاهدتهران:     آموزش و یادگیری یهاپژوهش   «و چندپایه در زوان فارسی

 .انتشارات وعثت  :تهران  ؛وپرورشآموزش یشناسجامعه.  (1372عالقه وند  علی )

 یهواکالسمشوکالت    وبررسی مسوالل   .(1374ر )كوچكی  نریمان  عباسی  منصو

 .كردستان  وپرورشآموزشسازمان  ؛  شهر بیجار ۀیچندپا

تحت تودریو   آموزاندانشبررسی مقایسه تحصیلی  .  (1376محمدی  كیومرث )

 .ارشد  دانشگاه اصفهان  نامهانیپا   معلمان چندپایه و تک پایه

 

Blum,Nicole.,Diwan, Rashmi(2007). Small, Multigrade Schools 

andIncreasing Access to Primary Education in India: National 

Contextand .NGO Initiatives.http://www.create -  

rpc.org/pdf_documents/PTA .17pdf 

Mulryan, c. (2007). The preparation of teachers  formultigrade 

teaching. Teaching and Teacher Education,23, 501–514 

Maxwell, M, (2000)." From novice to no know-how: a logitudinl 

study of implicit motor learning ".Journal of sport science, 18,111-

120 



19    1140زمستان   /  92شماره    آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ ریۀ پویش در  نش  

Mason, D., & Burns, R. (1997). Reassessing the effects of combination 

classes. Educational Research and Evaluation, 3(1), 1–53 

Mason, D.A, and Burns, RB. (1994). "A Review of the literature on 

combination classes". Riverside: University of California, California 

educational research cooperative. 

 miller, b, a (1996), a basic understanding of multiage groping 

Teacher Readiness Planning  and Parent  Involvement Required 

for  Successful  Practice,  the school administrator, vol53, pp 123 - 

142 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


