
 

99 

 

 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی 

 1401  پاییز،  3، شماره  8دوره  

 99  -114صفحات  

Online ISSN: 2476-4477 

Print ISSN: 2538-2071 

www.irijournals.com 

 های چندپایه بررسی معایب و مزایای کالس
 

 3مریم عالی پور، 2غزال عبیات، 1فاطمه چنانی

 های فرهنگیان استان خوزستان. مدرس دانشگاه، دکترای زبان و ادبیات فارسی 1

 س پردیس فاطمه الزهرا ، دانشجوی کارشناسی دانشگاه فرهنگیان اهواز 2

 س پردیس فاطمه الزهرا ، زفرهنگیان اهوادانشجوی کارشناسی دانشگاه   3

 

 چکیده 

چند دانشکالس  آن  در  که  است  کالسی  تحتآموپایه  متفاوت  تحصیلی  مقاطع  با  این  نظر  زانی  بینند  می  آموزش  معلم  یک 

  پایه و معایب و مزایای حاکم بر این  های چند هدف از پژوهش حاضر بررسی کالس ها دارای مزایا و معایب متعددی است.  کالس

در است.  نوع کالس  چندیافتهس  مدارس  در  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  عدم  های  مانند  معایبی  آموزگاران   پایه  آموزش 

پایه و کمبود زمانیکسان بودن برنامه درسی با کالس ،  های چندپایهمتناسب با کالس بهداشتی و آموزشی  ،  های تک  امکانات 

از قرار زیر استارای مزایایاین مدارس د،  متعددرغم معایب  یضعیف و... . وجود دارد. عل ، زانآمویادگیری مشارکتی دانش:  ی 

-پذیری دانشافزایش مسئولیت،  آموزانهای ارتباطی و اجتماعی دانشرشد مهارت،  های گذشتهعدم نیاز به مرور مطالب سال 

مدارس چندپایه    ها بهویژه آنالن آموزشی و توجه  ی مسئوریزی اصولدهد که با برنامه. نتایج این پژوهش نشان می  آموزان و... 

ا افزایش  این مدارساز طریق  این نوع کالستهیه،  مکانات موجود در  توانمند جهت  ها و آموزش نیی محتوای مناسب  روهای 

کالس در  میتدریس  چندپایه  معایهای  فرصتتوان  به  را  مدارس  این  در  موجود  ارب  شکوفایی  هایی  راستای  در  زشمند 

پایه به آموزشی کارآمد تبدیل  ی روستایی و عشایری و تبدیل آموزش چندور افتادهان ساکن در مناطق دآموزتعدادهای دانشاس

 .کرد

 

 های چندپایه مزایای کالس،  های چندپایهمعایب کالس،  های چندپایهکالس های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

-رورش به عنوان مهمکند. آموزش و پ ایفا می بسزایی در پیشرفت جوامع تعلیم و تربیت رکن اساسی جوامع بشری است و نقش 

از چن تربیت  و  تعلیم  نهاد  اهمیتی برخوردار است که جامعهترین  را مهمان  نهاد در  شناسان آن  شکوفایی و ساخت یک  ترین 

ش  بنابراین آموزش و پرور  ؛ شک حصول یک جامعه موفق در گرو پرورش افرادی توانمند و خالق استبی  دانند.جامعه موفق می

امکا تا  دارد  کماموریت  فراهم  جامعه  آحاد  برای  را  مهم  این  به  دسترسی  مهمن  از  یکی  مدرسه  کانونند.  کسب  ترین  های 

موزان در آمدارس نقش مهمی را در تربیت دانشتجربیات تربیتی و اولین مکان تعلیم و تربیت به صورت رسمی است. همچنین  

دینى رو،  عى اجتما،  آموزشى،  علمى ،  قىاخال،  ابعاد  برابر  رشد  و  استعدادها  می ،  حىکشف  ایفا  آنان  جسمانى  و  کنند.  معنوى 

در موفقیت  ، های ابتدایی آموزش همگانی کودکانبنابراین سال ؛گیری رفتار و شخصیت انسان داردکودکی نقش مهمی در شکل

ایی ناکام هستند ممکن است  ر دوران ابتدآموزانی که دای که دانشبرخوردار است به گونهآنان در طول حیات از اهمیت بسزایی 

ای صورت تا آموزش ابتدایی در سطح گسترده  در سایر مقاطع تحصیلی نیز پیشرفتی به دست نیاورند؛ به همین علت الزم است 

ین  کالت اقتصادی متعدد در اآموزانی در مناطق روستایی و عشایری دور افتاده با تراکم جمعیت پایین و مشبگیرد. وجود دانش

تا سا به دو صورت کالسزماندهی سیستم آموزشمناطق موجب شده  ابتدایی  پایه و کالسی مدارس  پایه  های تک  های چند 

بینند. در واقع دایی تحت نظر یک معلم آموزش میانجام شود. کالس چند پایه کالسی است که چند پایه تحصیلی در مقطع ابت

ک موقعیت آموزشی و مشترک  های متفاوتی هستند در یها و تواناییپایه، در سنینه یادگیرندگانی که ریس بها تددر این کالس

 گیرد .صورت می

تحقق عدالت آموزشی و افزایش کیفیت فرایند تعلیم و تربیت در مناطق روستایی و عشایری کمتر  ،  گسترش آموزش همگانی 

پایه گام بزرگی در  های چندشکیل کالسن اساس با تاست و بر ایتوسعه یافته از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  

یری کمتر توسعه یافته ان در مناطق روستایی و عشاجهت تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت یادگیری برای بسیاری از کودک

های  هدف از پژوهش حاضر بررسی کالسهای متعددی را به وجود آورده است.  ها و فرصتاین مدارس چالششود.  برداشته می

 چندپایه و معایب و مزایای حاکم بر این نوع کالس درس است.

 

 روش تحقیق

منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس و نیز بر ،  مع آوری اطالعات از مقاالت علمیای و جاین پژوهش از طریق روش کتابخانه

 اساس تجربیات و شواهد موجود در این حوزه انجام شده است. 

 

 پیشینه تحقیق 

اها و معایب مدارس چندیق در مورد مزیتو تحق  مطالعه با  بوده است و تحقیقاتی که  ین  پایه در کشور ما کمتر مورد توجه 

 های مرتبط اشاره خواهیم کرد. عهباشند. در ادامه به چند مورد از مطالاند محدود می هدف انجام گرفته

( پناهی  و حسین  ع 1392عزیزی  با  پژوهشی  در  پیشرف(  »مقایسه  دانشنوان  تحصیلی  ابتدایی کالسآموزت  دوم  پایه  های  ان 

های  های آموزشی در پایه اول کالسی« نشان دادند که فعالیتبان فارسهای زآموزان مدارس عادی در مهارتچندپایه با دانش

بت کردن و حص،  گوش دادن،  های خواندنها در زمینه مهارتآموزان پایه دوم همان کالسبر پیشرفت تحصیلی دانش  چندپایه

 مهارت امال تأثیر مثبت دارد.  
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( نیکخواه  محمد  و  قنبری  عنوان    (1396مهدی  با  پژوهشی  کالسدر  فرصت»معلمان  چندپایه  محدودیتهای  و  این  ها  های 

از نظر معلمان پرداخته  هایهای کالسها و محدودیت نند؟« به شناسایی فرصتداکالس را چه چیزی می پایه  د. طبق  انچند 

ایجاد فرصت  ،  ییادگیر-های یاددهیآموز محور بودن فعالیتهای چندپایه مواردی از قبیل دانشمعلمان کالس،  ج پژوهشنتای

های را از جمله فرصت  حل مسئله و ...ایجاد فرصت برای استفاده از روش تدریس  ،  های تدریس مشارکتیبرای استفاده از روش

حذف یا کم رنگ نمودن تعدادی از دروس ،  های کمبود زمانمؤلفهمان چند پایه  حال آنکه معل  های چند پایه دانستند. کالس

های چند پایه  های کالسرا به عنوان محدودیت  پایه و ...های چند  اطالعات و تجارب معلمان کالسد  کمبو،  مانند ورزش و هنر

 دانستند.

در مقاله ایی با عنوان »بررسی تأثیر روش تدریس  (  1396اسماعیل زارعی زوارکی وعلى دالور )،  داریوش نوروزی،  رسول پورمند

پیچ با سطوح  موضوعات مشترک  آموزش همزمان  متفگروهی  آموزان کالسیدگی  دانش  یادگیری  بر  به  اوت  پایه«  چند  های 

مشترک موضوعات  همزمان  آموزش  تأثیر  کالس  بررسی  در  متفاوت  پیچیدگی  سطوح  پایه  با  چند  منطقه های  روستاهای 

-داختههای مختلف به صورت مستقل پرمقایسه آن با روش تدریس به پایه  های استان آذربایجان غربی و شهرستانسردشت از  

یافته پتااند.  به  توجه  با  گروهی  آموزش  که  داد  نشان  پژوهش  این  دانشهای  نمودن  درگیر  برای  که  فرایند نسیلی  در  آموزان 

نتیجه فرضیه پژوهش    آورد درشتری را در یادگیرنده به وجود میی بییادگیری و افزایش حس همکاری دارد به مراتب یادگیر

پایهبا روش تدریس همزمان موضوعات    آموزان آموزش دیدهیادگیری دانش پیچیدگی متفاوت در  از های گونا مشترک با  گون 

 تأیید شد. ، باشد بیشتر می، موزش مستقل به هر پایهآموزان آموزش دیده با روش آیادگیری دانش

)حم غفوری  خالد  و  کریمی  »(  139۷مدصادق  عنوان  با  پژوهشی  محدودیتمزیتدر  و  کالسها  براساس های  های  چندپایه 

براساس تجارب    پایههای چندهای کالسها و مزیتدیت« به بررسی و مطالعه محدوهای چندپایهمعلمان کالس  زیسته   تجارب

ها به شیوه کیفی  فزایش اثربخشی تدریس در این کالسائه راهکارهای اهای یادشده استان کرمانشاه و ارزیسته معلمان کالس

تر از تدریس  باالتر و پایینهای  آموزان پایهشده از قبیل امکان استفاده دانش  ن داد که تمام مزایای اعالم اند. نتایج نشاپرداخته

در تمام مناطق مشاهده شده  ،  تباطی و...اعی و ارهای اجتمتوسعه مهارت، های تثبیت یادگیری از طریق هم یاری معلم سایر پایه

هایی مانند کمبود زمان برای تدریس و مشکالت کنترل کالس  فته است. محدودیتد تأیید قرار گرو در سایر تحقیقات نیز مور

از محدودیتنیز عام و مورد تأیید تحقیقات در تمام دنیا بوده آ؛ اما بخش قابل توجهی  از شرایط نظام  ایرانها ناشی  ،  موزشی 

آموزان دختر  حضور دانش،  و از طرف دیگر   ش دادهتعداد پایه در یک کالس را افزای،  است که از یک طرف  3-3-6مانند سیستم  

دارند قرار  بلوغ  بحران  اوج  در  که  پایه ششم  پسر  بیشتری  ،  و  آسیبمشکالت  برخی  از  پیشگیری  در خصوص  کنترل را  و  ها 

ع ،  کالس است.  کرده  تو ایجاد  بهدم  این کالس  جه  تجهیز  فناوریضرورت  ابزارهای  به  ا،  ها  آموزشیضعف  راهبران  و  ،  نتخاب 

 هاست.ها از دیگر محدویت های اقتصادی و اجتماعی خانوادهتمحدودی

 

 چند پایه های  کالستعریف  

وزشی دانست. برای  آم  رانتوان بستر اصلی ایجاد تغییرات مورد نظر سیاستگذا های درس را میدر نظام آموزش و پرورش کالس

کالس میاین  دوها  شد  توان  متصور  کلی  کالس،  شکل  اول  تک  شکل  کالسهای  دوم  شکل  و  میپایه  پایه  چند  باشد.  های 

از دانش  هایی را که در آن یک معلم به به یککالس از نظر سن و توانایی گروه  پایه که تاحدودی  به یکدیگر    آموزان در یک 

شود  یهایی اطالق مهای چندپایه به کالسکالس،  در طرف دیگر.  گویندهای تک پایه می کالس،  هددآموزش می،  شبیه هستند
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ب ابتدایی  پایه تحصیلی در مقطع  و تنها یک معلم آنها را آموزش  گیرند  ه طور همزمان در یک کالس قرار میکه در آن چند 

 (. 2: 1396، )قنبری و نیکخواه  .دهدمی

طور همزمان در یک کالس تشکیل    کالسی است که در آن چند پایه تحصیلی در مقطع ابتدایی به،  کالس چند پایه در تعریف

 (. 2: 1394، )بشیری حدادان و همکاران .دهد آنها را آموزش می، تنها یک معلم شوند و می

)ویمرتض تعریف کالس  ( 65:  1392زاده  استدر  آورده  چندپایه  کالس کالس:  های  پایه  چند  هستند های  آن  هایی  در  ها  که 

از نظر سندانش پایه تحصیلی متفاوت هستندمهار،  توانایی،  آموزانی که  اتاق ،  ت و همچنین  توسط یک  ،  همه زیر سقف یک 

 .  بیننددر تمام طول سال تحصیلی آموزش میمعلم 

ی ابتدایی زان دورهآموی تحصیلی از دانشعبارت است از کالسی که چند پایه  پایهکالس چند(  12:  1396)  دیدگاه صمدیاناز  

اتاق درسی تشکیل شده و توسط یک م   با تفاوت سنی و به صورت مختلط )دختر علم در قالب همان جدول  و پسر( در یک 

 .شودهای تک پایه اداره میساعت کالس 

که جمعیت  ،  اجتماعات دورافتاده ها در روستاهای بسیار دور و  ت در مدارس وجود دارند؛ این کالسهای چندپایه به ندرکالس

-از دانش، ارند؛ بنابراین یک کالس آموزان زیادی وجود ندمعلمان و دانش،  این مناطقشود. در پیدا می ،  ها پراکنده شده استآن

-شوند و پایهبا یک معلم آموزش داده می،  دارندآموزان در یک کالس قرار  دانش  شود. اینآموزان با سنین مختلف تشکیل می

سوم و چهارم تشکیل شده باشد.  ،  دوم،  های اولهآموزان پایس ممکن است از دانشیک کال،  ند؛ برای مثالهای مختلفی نیز دار

آموزانی با سنین مختلف باشند؛ ولی آنان  ممکن است دانش،  . در این تک کالسشود  کالس چندپایه نامیده می،  ن کالسیچنی

 (. 23: 1396، مثوت ترجمه زرافشانس و )واال .گیرند لف توانایی کار می کنند و یاد میبا سطوح مخت

 

 های چند پایه سلزوم تشکیل کال

-زش با کیفیت بهره مند شوند. کالسباید از آمو،  آموزش و پرورش یک حق عمومی است و همه آحاد جامعه به ویژه کودکان  

البر،  های برابر یادگیریپایه به عنوان راهکار ایجاد فرصتهای چند ه در مناطق روستایی و  ویژبه،  تعلیمای کلیه کودکان الزم 

ند پایه در آموزش و پرورش های چانتخاب کالس  (.4:  1398،  کریم آباد یحسن)انصاری و  .اهمیت بسزایی برخوردارنداز،  عشایری

های  کالس (.3: 1398، آباد. )انصاری و حسنی کریمانتخاب بین دسترسی به آموزش و پرورش یا محرومیت از آن است، کشورها

انتخاب تشکیل نمیپاچند   اثر فشار موقعیتشوند؛  یه با اختیار و  ، )واالس و مثوت ترجمه زرافشان  . شوندایجاد میها  بلکه بر 

های  ایجاد کالس ،  حوزه آموزش و پرورش  معتقدند که شرایط متنوع در(  1386ترجمه آقازاده )،  (. مکوسانا و کاپیسا25:  1396

. این  سازدضروری می،  در یک کالس تدریس کند  ت چند پایه را به طور همزمان ومجبور اسیک معلم  ،  چند پایه را که در آن

 (.  3، 2: 139۷، )کریمی و غفوری.بیشتر رایج است، ها معموال در مدارس روستایی و خاص موقعیت

 :  دانندهای چند پایه را موارد زیر می( علت تشکیل کالس4: 1394همکاران )بشیری حدادان و 

پایین آمدن میزان .    5مهاجرت روستاییان به شهرها  .  4اکندگی روستاها  پر.  3. کمبود معلم  2آموزی  یت دانشجمع  کاهش.1

 زاد و ولد 

( می 1396صمدیان  اعالم  روستائیان(  مهاجرت  مانند  مسائلی  قومی،  کند  ازدواج،  تعصبات  سن  رفتن  جمعیت،  باال  ،  کاهش 

اعث شده کالس های چند پایه در مناطق  ار پایه و ... بمجرب و افزایش نرخ تکر  عدم تامین نیروی انسانی ،  پراکندگی روستاها

آ یابد.  بر گسترش کالسروستایی کشور گسترش  نیز  و فضلی  از دو جنبههای چندقازاده  روستایی  مناطق  و    پایه در  فلسفی 

اجتماعی و  زان و کاهش رفتارهای ضدآموبهبود رشد شناختی و اجتماعی دانشکنند. از لحاظ فلسفی  مالحظات اداری اشاره می
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لح جمعیاز  کاهش  مانند  عواملی  اداری  مالحظات  دانشاظ  اداری،  آموزیت  توسعه ،  مالی  -نیازهای  در  جغرافیایی  موقعیت 

های چند پایه در مناطق  علت اصلی تشکیل کالس،  این مسایل  پایه در مناطق روستایی نقش دارند. ولی در کنار های چندکالس

،  تحصیلی است هم چنین مکوسانا و کاپیسا نیز عوامل جغرافیاییآموزان یک پایهحد نصاب نرسیدن تعداد دانش  ه بی  روستای

های چند پایه در مناطق روستایی دانسته اجتماعی را از دالیل تشکیل کالس  -عوامل اقتصادی  ،  عوامل فرهنگی ،  عوامل سیاسی

پراکندگی  ،  اعتقاد صالحی و وین سنت نیز  داند. بهدرسه میق از درس و مکان این مناطو این عوامل را باعث دور ماندن کود

: 1394،  )بشیری حدادان و همکاران  .های چند پایه نقش دارددر تشکیل کالس،  بین خانه و مدرسهروستاها و دور بودن فاصله  

2 ،3 .) 

 :  استگونه بیان کرده را ایندپایه های چن( دالیل اصلی تشکیل کالس2: 1400) ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

های ارتباطی بین روستاها و شهرها و عدم  کمبود و یا نامناسب بودن راه،  فقدان،  پراکندگی روستاها و عوامل خاص جغرافیایی

-ای که باعث ممانعت از حضور دانشتعصبات قومی و قبیله،  رس تک پایهدسترسی به وسیله نقلیه مناسب برای حضور در مدا

ها  یا چندپایه و یا کل پایه  های یک مدرسه که منجر به حذف یکشود. کاهش تعداد پایهوزان در مدارس مناطق دیگر میآم

دانش،  شودمی تعداد  دکاهش  به  روستا  از  منطقه  یک  الزمآموزان  کودکان  وجود  از  استفاده  کشاورزی  التعلیملیل  امور  ، در 

 شهرها. به یت روستاها به دلیل مهاجرتبافی و غیره و یا کاهش جمعقالی، دامداری

های  عدی دالیل افزایش و استمرار کالسهشتجین و سا ، اسدی، حاجی اسحاق ، فضلی ، در تحقیقات صورت گرفته توسط آقازاده

شر مثل  مواردی  ما  کشور  در  محیطیچندپایه  سخت  دانش،  ایط  جمعیت  فضاهای  ،  آموزانکمبود  و  انسانی  نیروی  کمبود 

ارشناسان  برخی ک.  پراکندگی روستاها و نامناسب بودن راه های ارتباطی ذکر شده است،  عی یا اجباریت طبیمهاجر،  آموزشی

  .« دانستندک به دستیابی به »آموزش برای همههای چند پایه را غلبه بر تأثیر کمبود معلم و کمدلیل به وجود آمدن کالس

 (. 3: 1396، )قنبری و نیکخواه

اقلیم  شرایط  به  توجه  وضعبا  نیز  و  ما  کشور  مناطق  ی  بر  حاکم  اقتصادی  افتاده   موجود  دور  کالس،  روستایی  ای  ه تشکیل 

واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود؛ چرا که کاهش  ،  پایه در دوره ابتدایی با امکانات آموزشی و رفاهی بسیار پایینچند

باعث کاهش جمعیت ،  ن ازدواجسال رفتن  کشور و با  کاهش جمعیت،  جمعیت روستاها به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها

ها دارای ای روستاهای پرجمعیت و مراکز بخشهچند پایه شده است و تنها دبستان  هایسآموزی و در نتیجه افزایش کالدانش

)کریمی و    . دهای تک پایه هستند. لذا اهتمام به این مهم باید به عنوان بخش مهمی از وظیفه دست اندرکاران تلقی شوکالس

 (.4: 139۷، غفوری

 

 های چند پایه در ایران تاریخچه کالس

ای وجود دارد و سوابق تاریخی حاکی از آن است که آموزش های چند پایه اتفاق نظر گستردهدر رابطه با تاریخ پیدایش کالس  

های چند  که کالس توان دریافت  و پرورش می  با کمی تحقیق در مورد آموزشو پرورش سنتی در اساس چند پایه بوده است.  

به قدمت شروع آموزش کپایه  و  از تغییرات کیفی  پرورش و توسعه روشهای دسته جمعی است. قبل  های  می در آموزش و 

تأثیر و تحت های جاری در هر زمانی و تحترش طراحی شده برای نیازها و ارزشسیستم آموزشی یک آموزش و پرو،  جدید

یه را در ایران در محدوده قدمت آموزش چند پا مذاهب و حتی خانواده بوده است. مرتضوی زاده،  جوامع،  رژیم ،  هاالشعاع دولت

از مؤسدان هجری شمسی می  256تا    250های  سال عنوان یکی  به  به مکتب  او  اشاره کرده و مید.  تربیتی قدیم  نویسد  سات 

پایه و چند  ها عموما به صووجود آمد و کالس آموختن سواد به    ای بوده است که برای تعلیم قرآن ومکتب مؤسسه رت چند 
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یی به آموزش پایه که  آموزان ابتداشافق جهانی برای دسترسی کامل دان در اجالس تایلند تو  1990شد. در سال  سنی برگزار می

نام به  آمنجر  دهه  به  دهه  این  شدگذاری  همه  برای  توسعه،  موزش  به  کالسنیاز  یافتی  افزایش  پایه  چند  و    . های  )پورمند 

 (. 3، 2: 1396، همکاران

  1345رواج داشت. از سال    (1346پایه تحصیلی در آموزش و پرورش رسمی تا سال    6های چند پایه )با پوشش  ظهور کالس

دوره پنج ساله اول )ابتدایی( و  ،  سه و چهار ساله تغییر یافت،  که آموزش و پرورش در دوره ابتدایی و متوسطه به سه دوره پنج

ساله قرار گرفت )برنامه    14تا    6ه کودکان  تعلیمات عمومی و رایگان در دسترس همه سه ساله دوم )راهنمایی( به صورت  دور

در این برنامه تفصیلی هدف از دوره پنج ساله ابتدایی  (.  1345،  هااداره کل مطالعات و برنامه،  داییتفصیلی دوره پنج ساله ابت

پایاجباری و یکسان اعالم و کالس،  انی و روستایی به صورت رایگبرای تمام کودکان کشور اعم از شهر پایه    5ه با  های چند 

پایه )در    ۷پایه و گاهی تا    6های چند پایه با پوشش  کالس  3-3-6با استقرار نظام    1391تحصیلی تشکیل شد. مجددا از سال  

دبست پیش  نوآموزان  حضور  با  ها  کالس  کرده  برخی  پیدا  ادامه  تاکنون  آموزشیاست.)انی(  ریزی  برنامه  و  پژوهش  ،  سازمان 

1400 :1 ،2 .) 

 

 چند پایه در سایر کشورهای جهانهای  کالس

ت که از  چندین قرن اس، ویژه در کشورهای اسالمی به، ای نیست. در برخی از کشورهاپدیده تازه، های چندپایهتدریس در کالس

مدرسه در  آموزشی  روش  میاین  استفاده  مذهبی  نپال در    شود.های  و  مثل چین  آموزش ،  کشورهایی  اجباری شدن  از  پیش 

ن و  داشتندابتدایی  قرار  استعمار  سلطه  تحت  که  کشورهایی  در  یکصدساله  ،  یز  قدمت  از  پایه  چند  های  کالس  در  تدریس 

 (. 4: 139۷،  )کریمی و غفوری .برخوردار است

آنجا که کالس روشاز  از  یکی  است که میهای چندپایه  آموزشی  را در های  التعلیم  واجب  از کودکان  بسیاری  نیازهای  تواند 

اقیانوس آرام به عنوان راهکاری شناخته شده و مورد توجه ،  مین کندمناطق محروم تأ این مهم در کشورهای منطقه آسیا و 

ق روستایی  ها در مناطرهای منطقه متفاوت است. این کالسپایه در بین کشوهای چند ص واقع شده است. البته رواج کالسخا

،  )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  .ه نیز رایج استکشورهای صنعتی معمول و در کشورهای پیشرفته و در حال توسع

1400 :2 .) 

یش از یک پایه را با هم تدریس  پایه از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد در برخی از کشورها نظیر نپال یک معلم بکالس چند

دهد. در پاکستان  ها آموزش میآندهد و با هم به  از یک پایه را در یک کالس جای می  معلم دو یا بیش  کند در مالزی یکمی

)انصاری و حسنی کریم    .شودشده است و توسط یک معلم تدریس میگاهی اوقات بیش از سه پایه در یک کالس گروه بندی  

 (. 2: 1398، آباد

متحده ایاالت  مدرسهدر  یک  امریکا  چندی  دپایی  جامعهه  روستاییر  میمدرسه،  ی  شمار  به  خاص  بسیار  برخای  در  ی  آید. 

گی تحصیلی در آنها شرکت  دهد تا برای کسب آماداجازه می، کودکان سه تا شش ساله های چندپایه بهکالس، مدارس آفریقایی

:  1396،  ترجمه زرافشان  و مثوت  )واالس   . آموزش و پرورش ابتدایی را دریافت کنند،  ترکنند؛ درحالی که دانش آموزان بزرگ

25.) 

معلمان  ،  هاشود. در بسیاری از مدرسهآموزشی یک انتخاب برتر محسوب می  ها برای متخصصاناین کالس،  هادر برخی از ایالت

افرادی که در جامعه و خاناند و حتی دیوار کالسها را کردهپیشنهاد ادغام کالس اند؛ زیرا معتقدند  ندگی  ه زوادها را برداشته 
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نمونهچ،  کنندمی باید  آموزش  و  هستند  وند سنی  زندگی  از  بنابرایناقعی  ای  اینکه کالس،  باشد.  زندگی  برای  از  انعکاسی  ها 

 (. 3: 1392، )رحیمی و همکاران .توانند در یک کالس حاضر شونددانش آموزانی با سنین متفاوت می، واقعی باشند

  23با کاهش    2012تا    2000دهد که ثبت نام در مدارس دولتی آمریکا از سال  مینشان  (  2013تحقیقات پراهل و دیگران )

قابله با این  درصدی مواجه بوده است. همین تحقیقات یک استراتژی ممکن برای م  24درصدی و در مدارس کاتولیک با کاهش  

-پایه در یک کالس ترکیب می چنددانش آموزان در دو یا  ،  های چند پایه اعالم کرده است که در آنمشکل را تشکیل کالس

( همکاران  و  سلیمانی  می ویتن(  1389شوند.  معرفی  کشورهایی  جمله  از  را  مناام  که  گسترش کنند  را صرف  توجهی  قابل  بع 

ارتقای کالس خواستار  و  شناخته  رسمیت  به  آموزشی  روش  یک  عنوان  به  را  پایه  چند  آموزش  و  است  نموده  پایه  چند  های 

ژاپن نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قوانینی از جمله »قانون :  نویسدسنده در ادامه مینوی  گسترده آن شده است.

،  )کریمی و غفوری  . پایه باال ببردهای چند الش کرده استانداردها را در کالس تزش و پرورش در مناطق دورافتاده «اصالح آمو

139۷ :4  .) 

ابتدایی در هدرصد کالس  ۷۷ نوع کالسندوهای تشکیلی دوره  از  ژاپن،  باشد های چندپایه می ستان  مانند  ،  چین،  کشورهایی 

های  . برای کالساسترالیا و..،  ویتنام،  تایلند،  فیلیپین،  پاکستان،  نپال،  مالدیو،  مالزی،  جمهوری کره،  اندونزی،  بنگالدش،  استرالیا

ری نظام آموزشی برای پذیزشی متمرکز باشد انعطافومهای ویژه ای دارند. شایان ذکر است که هرقدر سیستم آچند پایه برنامه

وریزیبرنامه کالسهای  خاص  محتوای  داشتن  مانند  چندپایهیژه  تحصیلی،  های  سال  پایان  و  شروع  و،  تفاوت  ساعات    روزها 

 کند. فعالیت و... کاهش پیدا می

های پیرامون و به ویژه در روستاها و شهرک  ا پ ای در بسیاری از جاها و نقاط آمریکای شمالی و اروهای چند پایهآموزش کالس

ها و روستاهای  ای در بخشای چند پایه خدمات آموزشی ارزندههبسیار برخوردار است. آموزش کالس شهرهای بزرگ از اهمیتی

  3۷فیلیپین و    هایهشت درصد آموزشگاه.  دهداسکاندیناوی ارائه میمتحده آمریکا و کشورهای  ایاالت،  فرانسه،  کانادا،  سکاتلندا

یا دو آموزگاردارند.،  های هندوستاندرصد دبستان از آموزشگاه  22تنها یک  تنها دارای درصد  پایه و  های مکزیک دارای شش 

پایه در کشورهای جزیزهیک آموزگار است. آموزش کال چک و جدا از  های کوای اقیانوس آرام که در آنها گروههس های چند 

های چندپایه( رو به هایی )کالسکشورهای اروپایی شمار چنین مدرسهبسیار رایج است. در بیشتر    کنندسایر افراد زندگی می

های  دبستان دارای دانش آموزان با سن  های دورهی پایهدرصد همه  29دهد که  یک بررسی تازه در هلند نشان می فزونی است.

رکت  هایی که در بررسی شدرصد از آموزشگاه  66است که  گوناگون بودند. بررسی دیگر در شمال غربی انگلیس هم گویای آن  

سن ،  کردند با  بندی  گروه  اقتصادینوعی  نظر  از  کشورها  نوع  به  پایه  چند  داشتن  بنابراین  دارند.  گوناگون  یا  ،  های  سیاسی 

عوامل ذکر شده  پایه بستگی دارد. بعضی از ی تشکیل کالس تکبه شرایط محدود کنندهبلکه ،  داردموقعیت جغرافیایی بستگی ن

های چند پایه  دی بیشترین نقش را در تشکیل کالسز کشورها نقش بیشتری دارند مثال کمبود معلم و فقر اقتصادر تعدادی ا

ها  ترین نقش را در افزایش این کالسن مهم آموزی و مهاجرت روستاییاولی در ایران کاهش جمعیت دانش،  در هندوستان دارند

 . ( 15: 1396، دارند )صمدیان

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 99-114، صفحات  1401 پاییز، 3، شماره 8دوره 

106 

 

 های چند پایه مدیریت کالس

باشد  از نظر علمی و فضائل اخالقی سرآمد  به علم مدیریت کالس آشنا نباشد،  یک معلم هرقدر  مشکل جدی در انجام  ،  ولی 

،  )صمدیان  .عبارت بهتر به کالس داری بیشتر نیاز دارد  وظایف خود خواهد داشت.کالس چندپایه به علم مدیریت کالس یا به

1396 :39 .) 

پایه وبی برای  کند و محیط یادگیری خکالس را اداره می،  مدیر کالس استمعلم کسی است که  ،  در یک کالس درس چند 

دانش آموزان راآموزان خلق میدانش باید  نیز  پایه  آنها می  کند. معلم کالس چند  این که چگونه  اداره  درک کند و  توانند در 

-س عبارت است از اقدام مشترک دانش مدیریت کال  (. 3:  1398،  کریم آبادی  )انصاری و حسنی  . کالس درس به او کمک کنند

اددهی.  آموزان و معلم کالس و هدایت و کنترل علمی عوامل موثر در ایجاد یک نظم منطقی برای حداکثر استفاده از فرایند ی 

بینند.  می  ها عینیت یافتهونه کالسنشود و نظم را در این گ  دهند که صدایی از آن شنیدهکالسی را ترجیح می،  بیشتر معلمان

نگه   ساکت  از  بزرگتر  هنری  دانشمدیریت کالس  هنگام  داشتن  به  دانشآموزان  است.  چندآموزان کالستدریس  با  های  پایه 

،  س را داشته باشندآموزانی نیستند که به عمد قصد بر هم زدن کالو رشد یافته اند دانشر آن تربیت  توجه به محیطی که د

،  42:  1396،  )صمدیان  .کندفیزیکی مدرسه آنان را ناآرام می   کمیت دروس و حتی فضای ،  هایی در شیوه تدریسارساییبلکه ن

43.) 

ترکیب سنی  مدیریت کالس لحاظ  از  پایه  متفاوتهای چند  دانشب،  و جنسیتی  تواناییرخورداری  از  استعدادهای  آموزان  و  ها 

اتفاق میکه در یک جلسه از کالس    های متنوعیهمچنین رویدادها و فعالیت،  ناگونگو از  ،  افتددرس با سرعت قابل توجهی 

پیچیده پایه  تک  مهارتمدیریت کالس درس  و  است  ریزیتر  برنامه  و  بینی  پیش  جمله  از  بسیاری  محیط  ،  های  سازماندهی 

آموزشی،  یادگیری ها ،  طراحی  راهنمایی  و  ها  دستورالعمل  گر،  ارائه  کار  هدایت  و  فردینظارت  و  دانش  ،  وهی  کار  ارزشیابی 

های  از کالس،  ندپایه همانند مدیریت آنشود. سازماندهی کالس درس چن انگیزه مشارکت آنان را شامل میآموزان و برانگیخت

 (. 14: 1400، )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .تر استتر و دقیقتک پایه حساس

ی بسیاری مواجه می شوند. در هابا چالش،  ی تجربیات یادگیری مؤثرسازمان ده   پایه در تدریس وهای چندآموزگاران کالس

ثر واقع  دریس مؤهای متعدد و متنوعی نیاز است تا تآموزان متفاوت است و روششسطوح تحصیلی دان،  های چند پایهکالس

در کالس مؤثر  تدریس  پایههای  شود.  مهارت،  چند  و  ابتکار  گرو  حرفهدر  معلمانهای  )  ای  فضلی  داشت(  2009است.  ن برای 

یکردهای مختلف آموزش در ای و اهمیت سبک و رویکردهای آموزشی معلم اشاره نموده و روبه مهارت حرفه،  تدریس با کیفیت

کالس اساین  داده  شرح  را  عنها  تحت  خود  مقاله  در  او  کالس ت.  در  یادگیری  مؤثر  مدیریت  چندوان  شیوه  پاهای  سه  به  یه 

دو پایه در  ،  عنوان مثال  که در آن به:  شیوه پایه محوری:  ها اشاره نموده است. این سه شیوه عبارتند ازکالستدریس در این  

-هر پایه در یک گروه خاص قرار می  آموزانشوند. دانشهای مشترک دیگر مشغول میمانند و سایر پایه ها به فعالیتکالس می

به عنوان یک گروه که از  ،  یعنی تدریس هم زمان به آنها:  یکنند. شیوه تلفیقهای خاص پایه خود را دریافت می گیرند و آموزش

از :  طلبد. شیوه گروهیها و اهداف را میاست و تسلط معلم بر محتوای کتاب  پیچیدگی خاصی برخوردار در این شیوه برخی 

های گوناگون و پایهمان به کل کالس  موضوعات و مفاهیم آموزشی که دارای ارتباط طولی هستند و قابلیت ارائه به صورت همز

 (. 4، 3: 1396، )پورمند و همکاران .شودین شیوه کل کالس یک گروه تلقی می. در اتدریس ، را دارند
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 های چند پایه معایب کالس

،  های چندپایه در رابطه با کالس درسپژوهش خود مشکالت موجود در کالس  ( در5،  4:  1394دان و همکاران )بشیری حدا

ررسی کرده و به صورت زیر  اولیا و همچنین عدم مطابقت چندپایگی در ارتباط با نظام آموزش فعلی را ب،  معلمان،  انش آموزاند

 اند.برشمرده

 

 : های چند پایه شاملمشکالت کالس

.  5وزشی  کمبود وسایل و تجهیزات کمک آم.  4. نامناسب بودن فضای آموزشی  3آموزی  . کمبود سرانه دانش2کمبود وقت  .  1

تاکید بر دروس ریاضی و فارسی  .  ۷کم توجهی آموزش و پرورش به دوره ابتدایی چند پایه  .  6عدم نظارت کارشناسان آموزشی  

 های چند پایه شکالت مربوط به ارزشیابی در کالس م. 9عدد پایه ها ت. 8در مقابل کم توجهی به دروس هنر و ورزش 

 

 : شامل  مشکالت مربوط به دانش آموزان چند پایه

. افت تحصیلی بیشتر دانش آموزان چند پایه  3آموزان چند پایه  مختلط بودن دانش.  2دو زبانه بودن دانش آموزان چند پایه  .  1

 وجود تنش بین دانش آموزان چند پایه . 5ضعیف بودن بنیه علمی دانش آموزان چند پایه . 4

 

 : مشکالت مربوط به معلمان چند پایه شامل

پایه  نداشتن امت.  1 پایه  برگزار نشدن دوره .  2یازات ویژه چند  عدم آگاهی معلمان از روش تدریس  .  3های آموزشی ویژه چند 

پایین بودن .  6کم کاری معلمان چند پایه ی تازه کار  .  5دانش و اطالعات کم معلمان و تازه کار بودن آنها  .  4ویژه چند پایه  

های  تاکید معلمان چند پایه بر پایه.  8از ادامه تحصیل معلمان چند پایه  مشکالت ناشی  .  ۷کیفیت آموزش معلمان چند پایه  

 ها در مقابل کم توجهی به سایر پایه اول و ششم

 

 :  های دانش آموزان چند پایه شاملمشکالت مربوط به خانواده

با مدرسه  ارتباط کم.  1 انجام تکالیف  مشارکت کم.  2تر خانواده  در  ادامه تحصیل دانش  م توجهی خانو. ک3تر خانواده  به  اده 

 به کارگیری دانش آموزان در امور خانه و خانواده . 4آموزان 

 

 : مشکالت مربوط به عدم مطابقت چند پایگی در ارتباط با نظام آموزش فعلی شامل

 پایگی ها در ارتباط با چند تعطیلی پنج شنبه. 2عدم مطابقت محتوا در مقایسه با زمان اختصاص یافته . 1

پژوهشیافته این  می ،  های  کالس نشان  این  تندهد؛  پایه  تک  ایران  آموزشی  نظام  فعلی  وضعیت  با  و  ها  ندارد  چندانی  اسب 

 های آموزشی به صورت چند پایه از سر ناچاری است.برگزاری کالس

( محدودیت20،  19:  1396صمدیان  کالس(  چندهای  مقوله  های  دو  در  را  استپایه  کرده  بررسی  های  تمحدودی:  جداگانه 

و محدودیت غیره آموزشی  مانندای  مواردی  او  وقت:  آموزشی.  فناوری،  کمبود  و  آموزشی  تجهیزات  رنگ  ،  فقدان  یا کم  حذف 

آموزان دانش  ناامیدی،  کالس از نظر جنسیتمختلط بودن  ،  آموزانناهمگنی سنی دانش،  نمودن تعدادی از دروس مانند ورزش

آموزان و دو زبانه بودن انشبرای تنظیم طرح درس و ضعف بنیه علمی بعضی از دفرصت کم معلمان  ،  از امکان ادامه تحصیل
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کشور  دانش مناطق  از  بعضی  در  محدویتآموزان  جمله  از  قبیلرا  از  مواردی  و  کرده  معرفی  آموزشی  او:  های  مالی  ،  لیاء فقر 

-غیبت بیش از حد دانش،  انه خوردنسوء تغذیه به خاطر عدم فرصت صبح،  ثباتی نیروی انسانیبی،  سنگینی حجم کار معلمان

های چندپایه  آموزشی کالسهای غیرمحدودیترا به عنوان    پایه و فضای نامناسب پایین بودن حق سرانه مدارس چند،  آموزان

 مطرح کرده است. 

روس مانند  حذف یا کم رنگ نمودن تعدادی از د،  های کمبود زمانفه( معلمان چند پایه مؤل9:  1396)  از نظر قنبری و نیکخواه

ضعف دانش و اطالعات  ،  ندپایهمسئولیت زیاد معلمان چ،  پایهچند  هایبود اطالعات و تجارب معلمان کالسکم،  ورزش و هنر

، نآموزابودن ترکیب سنی دانشنامناسب،  انمشکل مدیریت و سازمان دهی دانش آموز،  آموزانحواس پرتی دانش،  آموزاندانش

دانش جنسی  ترکیب  بودن  خود،  آموزاننامناسب  فرزندان  تحصیل  امر  در  اولیا  مشارکت  و  رسیدگی  امکانات،  عدم  ،  کمبود 

کمبود نیروی انسانی خدماتی و ضعف  ،  کیفیت پایین فضای آموزشی موجود، کمبود فضای آموزشی،  تجهیزات و وسایل آموزشی

 های چند پایه دانستند. های کالسبه عنوان محدودیت تی راامکانات بهداش

پایه را شامل موارد زیر می دانند( محدودیت9،  8:  139۷غفوری )  ریمی و ک افزایش  :  های ادراک شده توسط آموزگاران چند 

از عدم  ناشی  تالف وقتا،  دشواری کنترل کالس مختلط نوجوانان،  کاهش ارتباط عاطفی،  عدم تخصص تدریس،  محدودیت زمان

عدم آموزش ،  حجم زیاد محتوا،  ضعف مزایا ،  ه از مزایای کالس چندپایهعدم امکان استفاد،  توجهی به برخی از دروسبی،  بیتوته

 ضعف فرهنگی وضعف اقتصادی. ، عدم وجود تجهیزات، راهبران آموزشی غیرمتخصص، آموزگاران

( چالش های پیش روی کالس چند  12: 1400آموزشی( دوره ابتدایی )های چندپایه )اجرای ی اول معلم کالسدر کتاب راهنما

یکسان بودن جدول ساعات درسی  ،  های تک پایههای درسی چند پایه با کالسیکسان بودن محتوای کتاب:  ردی چوناپایه مو

پایه )  با کالس های تک  برنامه درسی  25مصوب  از یک  نقش ه ،  ساعت در هفته( و تدریس هم زمان بیش  ا و وظایف  تعدد 

های  وقت معلم به سبب یکسان بودن کتابحدودیت زمان و کمبود  م،  ناکافی بودن دوره ها و منابع آموزشی برای معلمان،  معلم

،  هایی با شش پایه تحصیلیده سنی شش تا پانزده سال در کالسمشکالت ناشی از طیف گستر،  های تک پایهدرسی با کالس

از در از دوزبانه بودن دانشتشدید  ،  وس مانند هنر یا ورزشحذف یا کم رنگ شدن تعدادی  از آموزامسائل ناشی  ن در برخی 

ها و به خصوص در دوره دوم ابتدایی و غیبت بیش از حد دانش آموزان  لط بودن دختر و پسر در اغلب کالسمخت،  مناطق کشور

 در مناطق روستایی و نگرش منفی در مورد آموزش چند پایه معرفی شده است. 

 

 های چند پایه زایای کالسم 

کنند. در صورتی که ها در ذهن جای باز میهای این کالس یشتر کمبودها و چالشب،  های چندپایهمتأسفانه با شنیدن نام کالس

که اغلب مورد غفلت قرار    معلم و دانش آموز فراهم می کند ،  های بی شماری را نیز برای سیستم آموزشیها فرصتاین کالس

 (. 3: 1396، )قنبری و نیکخواه .گیردمی

دانندهای چند پایه را موارد زیر میکالس ( محاسن 5: 1394ن و همکاران )بشیری حدادا :  

از همدیگر  .  1 تجربه معلمان  .  2یادگیری دانش آموزان  اجتماعی  3افزایش  یادگیری آداب  برای دانش  .  4.  ایجاد پیش زمینه 

 مروری برای دانش آموزان پایه های باالتر. 5ن پایه های پایین تر آموزا 

های چندپایه  کالسآموزان )دختر و پسر(  عزت نفس و پیشرفت درسی میان دانش،  یهای اجتماع مهارتدر پژوهشی به مقایسه  

از حیث متغیرهای مورد نظر از   های چند پایه آموزان کالسو عادی در دوره ابتدایی پرداخته و نتیجه گرفته شده است که دانش 
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صورت ایه ای بهره مند بوده اند. تحقیقات  میانگین تحصیلی باالتر و عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان کالس های تک پ 

-های تکها نسبت به کالسآموزان این کالسانگر توفیق دانشاغلب بی،  های چند پایه در خارج از کشورگرفته در مورد کالس

فرصتی که در کالسپایه می  استباشد.  فراهم  مارپیچی  به شیوه  آموزش  برای  پایه  امکان،  های چند  تعم  بهترین  برای  یق  را 

س برای یادگیری الزامی  کند. بخصوص در دروس انتزاعی مانند ریاضیات که در آن حفظ ارتباط متوالی درویادگیری ایجاد می 

شرفت تحصیلی دانش  نیز دریافتند که پی  جاروس و مینگات کنند.نهایت استفاده را می،  ت پیش آمده آموزان از فرصدانش،  است

های تک پایه  آموزان کالسبه طور معناداری از دانش  ژه در دروس زبان فرانسه و ریاضیاتپایه به ویهای چند آموزان در کالس

 (. 19: 1396، )صمدیان .بهتر است

( نیکخواه  و  فرصت۷:  1396قنبری  ک(  دانشالسهای  را  چندپایه  فعالیتهای  بودن  محور  یادهیآموز  ایش  افز،  یادگیری-های 

دانش  بین  در  گروهی  کار  دانش،  وزانآمروحیه  نفس  به  اعتماد  مسئولیتا،  آموزانافزایش  دانشفزایش  افزایش  ،  آموزانپذیری 

بیان دانش ثبات عاطفی دانش،  آموزانقدرت  از ،  آموزانانشمدیریتی دافزایش خود،  آموزانافزایش  استفاده  برای  ایجاد فرصت 

مشارکتیروش تدریس  مسئله،  های  حل  تدریس  روش  از  استفاده  برای  فرصت  اکتشافی    ،ایجاد  یادگیری  برای  فرصت  ایجاد 

 اند. عرفی کردهم

-انعطاف ،  عملآزادی  ،  ارتباط عاطفیپایه را  ای ادراک شده توسط آموزگاران چنده( مزیت11،  10:  139۷کریمی و غفوری )

-عه مهارتتوس،  های ورزشی و هنریتعامل در فعالیت،  گریتثبیت یادگیری در اثر خلیفه،  انیتدریس جبر،  گریخلیفه،  پذیری

 دانند.  دراهبری در مدیریت یادگیری میهای اجتماعی و ارتباطی و خو

پایه  های کالس چند( برای فرصت12:  1400های چندپایه )اجرای آموزشی( دوره ابتدایی )در کتاب راهنمای اول معلم کالس

شد  ر،  والدین و جامعه محلی ،  مداوم معلم   ارتباط مؤثر و ،  آموزانارتباط مؤثر و مداوم معلم و دانشدرک بهتر و  :  مواردی چون

ئله  سهای حل مرشد مهارت،  آموزانهمکاری و رهبری دانش،  ای اجتماعیهرشد مهارت،  آموزانعاطفی و اعتماد به نفس دانش

فرصت تعامل  ،  کتی های مشارتقویت نگرش مثبت نسبت به فعالیت  آموزان وهای زبانی دانشرشد مهارت،  )حل مسائل فردی( 

دانشگست بین  سنینرده  با  توانایی تجارب  ،  آموزان  متو  کالسهای  یک  در  موقعیت ،  فاوت  ساعات  استمرار  در  یادگیری  های 

گرفتن مسئولیت یادگیری هم    برعهده ،  ود و تبدیل شدن به یادگیرنده مستقلبرعهده گرفتن مسئولیت یادگیری خ،  رسمیغیر

ی کالسی و همتاآم،  ادگیری مشارکتی ها در  دانشافزایش حس مسئولیت،  وزیهمیارانه  یادآوری   کاهش،  آموزانپذیری  به  نیاز 

فراهم شدن امکان ادامه  ،  فرهنگی اقتصادی و  ،  بافت یا زمینه اجتماعیکاهش شکاف طبقاتی در،  های پیشمطالب درسی سال

نگرش خانواده  تحصیل دخترانی که و  فرهنگی  وبه دالیل  ادامه دهند  را  نیستند تحصیلشان  قادر  فردی    ها  نیازهای  به  توجه 

 اند. های کم جمعیت ذکر شدهآموزان در کالسنشهریک از دا
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 های چندپایه معایب و مزایای کالس :  1جدول

زایای کالس های چند پایه م  معایب کالس های چند پایه   

 کمبود وقت.  •

 کمبود سرانه دانش آموزی.  •

 نامناسب بودن فضای آموزشی.  •

 شی و فناوری. کمبود وسایل و تجهیزات کمک آموز •

 عدم نظارت کارشناسان آموزشی.  •

چند   • ابتدایی  دوره  به  پرورش  و  آموزش  توجهی  کم 

 پایه 

 تعدد پایه ها.  •

 پایه. های چندکالسشکالت مربوط به ارزشیابی در م •

از  • بعضی  در  پایه  چند  آموزان  دانش  بودن  زبانه  دو 

 مناطق کشور.

 مختلط بودن دانش آموزان چند پایه از نظر جنسیت.   •

 ت تحصیلی بیشتر دانش آموزان چند پایه . اف •

 ضعیف بودن بنیه علمی دانش آموزان چند پایه.  •

 آموزان چند پایه. وجود تنش بین دانش •

 ویژه چند پایه. نداشتن امتیازات  •

برگزار نشدن دوره های آموزشی ویژه چند پایه و عدم   •

 آموزش آموزگاران. 

 عدم آگاهی معلمان از روش تدریس ویژه چند پایه.   •

 ی تازه کار. پایهکم کاری معلمان چند  •

پایین بودن کیفیت آموزش معلمان چند پایه مشکالت   •

 ناشی از ادامه تحصیل معلمان چند پایه. 

معلما • پایهتاکید  بر  چندپایه  ششمن  و  اول  در   های 

 ها. مقابل کم توجهی به سایر پایه

 ارتباط کم تر خانواده با مدرسه. •

 ام تکالیف . مشارکت کم تر خانواده در انج •

 کم توجهی خانواده به ادامه تحصیل دانش آموزان. •

 به کارگیری دانش آموزان در امور خانه و خانواده.  •

مقایسه   • در  محتوا  مطابقت  اختصاص عدم  زمان  با 

  یافته.

 ناامیدی دانش آموزان از امکان ادامه تحصیل. •

 فرصت کم معلمان برای تنظیم طرح درس . •

 یادگیری دانش آموزان از همدیگر. •

 افزایش تجربه معلمان.  •

 یادگیری آداب اجتماعی .  •

برا • زمینه  پیش  دانشایجاد  های    ی  پایه  آموزان 

 . ترپایین

عملکر • و  باالتر  تحصیلی  میانگین  بهتر داشتن  د 

 ای.های تک پایهنسبت به دانش آموزان کالس

 شیوه مارپیچی. فراهم شدن فرصت آموزش به  •

یادهی  • های  فعالیت  بودن  محور  آموز  -دانش 

 یادگیری. 

 افزایش روحیه کار گروهی در بین دانش آموزان. •

 نفس دانش آموزان.افزایش اعتماد به   •

 افزایش مسؤولیت پذیری دانش آموزان. •

 افزایش قدرت بیان دانش آموزان. •

 افزایش ثبات عاطفی دانش آموزان. •

 آموزان.مدیریتی دانش  افزایش خود •

روش • از  استفاده  برای  فرصت  تدریس  ایجاد  های 

 مشارکتی. 

حل   • تدریس  روش  از  استفاده  برای  فرصت  ایجاد 

 مسئله.

 برای یادگیری اکتشافی. ایجاد فرصت  •

 آزادی عمل. •

 انعطاف پذیری.  •

 تدریس جبرانی.  •

 تثبیت یادگیری در اثر خلیفه گری. •

 های ورزشی و هنری.تعامل در فعالیت •

 ای ارتباطی. توسعه مهارت ه •

 ارتباط مؤثر و مداوم معلم و دانش آموزان. •

 والدین و جامعه محلی. ، ارتباط مؤثر و مداوم معلم  •

 وزان.آمرشد عاطفی دانش •

 های اجتماعی. رشد مهارت •

 های حل مسئله )حل مسائل فردی(. رشد مهارت •
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 گیری نتیجه

از مهم  وجود انسانی کارآمد یکی  پویایی و  نیروی  امروزی به شمار میترین دالیل  رود؛ در تمامی کشورهای  شکوفایی جوامع 

افراد توانمند شترین نهاد تری به آموزش و پرورش به عنوان مهم اته و درحال توسعه دنیا توجه ویژهیافتوسعه ده است و بیت 

،  ای جهانیهای چندپایه به عنوان پدیدهبرای همه« برداشته شده است. کالسهای موثری در جهت تحقق هدف »آموزش  گام

-وضعیت نامطلوب اقتصادی زندگی می  آموزانی که در مناطق کم جمعیت روستایی و باامکان دسترسی به آموزش برای دانش

های به دست  ته شد. با توجه به یافتههای این مدارس پرداخها و فرصتبررسی چالش ند. در پژوهش حاضر به  ککنند فراهم می 

های تدریس  اسب آموزگاران و آگاهی نداشتن آنها از روشعدم آموزش من:  های چندپایه به شرح زیر استه معایب کالسآمد

ی دوم  واری کنترل کالس مختلط در دورهدشو  هاکالسمختلط بودن اغلب ، ات آموزشیضعف امکانات بهداشتی و تجهیز، چندپایه

 سنگینی حجم کار معلمان.  •

 ی ثباتی نیروی انسانی. ب •

 های چند پایهبود اطالعات و تجارب معلمان کالسکم •

 حواس پرتی دانش آموزان. •

 آموزان. مشکل مدیریت و سازمان دهی دانش •

 کمبود نیروی انسانی خدماتی.  •

 ضعف امکانات بهداشتی .  •

 کاهش ارتباط عاطفی.  •

 ناشی از عدم بیتوته.اتالف وقت •

 بی توجهی به برخی از دروس.  •

وضعف  عد • چندپایه  مزایای کالس  از  استفاده  امکان  م 

 مزایا

 ضعف فرهنگی وضعف اقتصادی.  •

کالس   • با  مصوب  درسی  ساعات  جدول  بودن  یکسان 

تک   )های  هم    25پایه  تدریس  و  هفته(  در  ساعت 

 زمان بیش از یک برنامه درسی. 

-به سبب یکسان  محدودیت زمان و کمبود وقت معلم •

 های تک پایه.کالسهای درسی با  بودن محتوای کتاب

از طیف گستر • ناشی  پانزده  مشکالت  تا  ده سنی شش 

 هایی با شش پایه تحصیلی.سال در کالس

در  مخت • پسر  و  دختر  بودن  کالسلط  به  اغلب  و  ها 

خصوص در دوره دوم ابتدایی و دشواری کنترل کالس  

 مختلط نوجوان.

 آموزان در مناطق روستایی. غیبت بیش از حد دانش •

 چند پایه مورد آموزش  نگرش منفی در •

مهارت • دانشرشد  زبانی  تقویت  های  و  آموزان 

 ارکتی. نگرش مثبت نسبت به فعالیت های مش

 فرصت تعامل گسترده بین دانش آموزان با سنین  •

 های متفاوت در یک کالس. تجارب و توانایی  •

د • یادگیری  های  موقعیت  غیر  استمرار  ساعات  ر 

 رسمی.

تبدیل   • و  خود  یادگیری  مسئولیت  گرفتن  برعهده 

 شدن به یادگیرنده مستقل.

کالسی   برعهده • هم  یادگیری  مسئولیت  ها  گرفتن 

 تی. در یادگیری مشارک

سال  کاهش • درسی  مطالب  یادآوری  به    های نیاز 

 پیش. 

،  کاهش شکاف طبقاتی در بافت یا زمینه اجتماعی •

 اقتصادی و فرهنگی. 

ادامه تحصیل دخترانی که • امکان  به    فراهم شدن 

خانواده نگرش  و  فرهنگی  نیستند دالیل  قادر  ها 

 تحصیلشان را ادامه دهند . 

از دانشتو • ان در  وزآمجه به نیازهای فردی هریک 

 های کم جمعیت. کالس
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کم خانواده  مشارکت  ،  های تک پایهیکسان بودن محتوای تدریس با کالسعلت  محدودیت زمان و کمبود وقت معلم به  ،  ابتدایی

برای   ندادن امتیاز ویژه چندپایهچندپایه در برخی از مناطق قرار  دو زبانه بودن دانش آموزان،  آموز خوددر فرایند تحصیل دانش

  های چندپایه بر مشکالت این ر کالسنظارت کارشناسان آموزشی ب  . همچنین عدمموزانمعلمان و غیبت بیش از حد دانش آ

یافته براساس  افزوده است.  آمده مزایای کالسمدارس  به شرح زیر استهای به دست  نفس  :  های چندپایه  به  اعتماد  افزایش 

مسئولیت،  آموزاندانش دانافزایش  دانش،  آموزان  شپذیری  عاطفی  ثبات  مهارت،  موزانآافزایش  اجتماعی    هایرشد  و  ارتباطی 

ایجاد فرصت برای  ،  ایجاد فرصت برای استفاده از روش تدریس حل مسئله،  ایجاد فرصت برای یادگیری اکتشافی،  آموزاندانش  

از روش های تدریس مشار اثر خلیفه،  کتیاستفاده  یادگیری در  از یگدیگردانشیادگیری  ،  گریتثبیت  به،  آموزان  نیاز   کاهش 

درسی سال مطالب  دانشه یاداوری  برای  مطالب  مرور  و  گذشته  پایهای  کالسهآموزان  این  وجود  همچنین  باالتر.  امکان    ها ای 

ر مناطق شهری نیستند را فراهم  ادامه تحصیل برای دخترانی که به علت مسائل فرهنگی و نگرش خانواده قادر به تحصیل د

آموزان فراهم آورند. مبرهن  های متنوعی را برای دانشتوانند فرصتمی،  ی که دارندهایها عالرغم محدودیتکند. این کالسمی

-هایی طالیی برداشته می های مدارس چندپایه به فرصتدارس گام بزرگی در تبدیل محدودیتاست که با رفع مشکالت این م 

یافته به  توجه  با  راهکارشود.  پژوهش  پیشنها  های  معایب  این  رفع  برای  زیر  آموزگادوره :  شودمی  دهای  برای  ویژه  ران های 

امتیازات ویژه مالی برای معلمان چندپایه نسبت  ،  های تدریس چندپایه برگزار شودها از روشچندپایه جهت افزایش آگاهی آن

،  جویی در زمان معلم تولید شودرفهای تدریس مخصوص چندپایه جهت صمحتو،  مان سایر مدارس در نظر گرفته شودبه معل

کنند معلم ویژه برای تدریس کالس اول در نظر گرفته شود و کالس به  ی که در مناطق دو زبانه زندگی می آموزانای دانشبر

برای ،  آموزندا در کالس اول و از طریق معلم میآموزان زبان فارسی ر؛ زیرا در این مناطق دانشصورت تک پایه تشکیل شود

دانشوا دآموزان دورهلدین  آنانسهایی جهت  تاثیر مشارکت  فراتن  فرزند خود تشکیل شودها در  یادگیری  علت دشوار  ،  یند  به 

پنجم و  ،  مهای چهارای برای دختران و پسران در پایه  ی دوم ابتدایی مدارس جداگانههای مختلط در دورهبودن کنترل کالس

ای ین مدارس بیشتر شده و بودجه ویژها  مدیریت و نظارت کارشناسان آموزشی بر  ،ها مختلط نباشدششم تاسیس شود تا کالس

این مد به  آموزشی  بهداشتی و  امکانات  بهبود  پیشنهاد میجهت  اختصاص داده شود.  ارائه ارس  پژوهشگران بعدی جهت  شود 

از تجارب معلمان با سابقه چندپایه در مناطق مختلف کشور کمک گرفته و همچنین   راهکار برای حل مشکالت این مدارس 

 ها در کشورهای مختلف جهان انجام دهند. بطه با نحوه رفع مشکالت این کالسای در راتردهات گستحقیق
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 أخذمنابع و م

های  معلمان دوره ابتدایی درمورد کالس(. »توصیف تجارب زیست شده  1398اشکان.)،  افشین و حسنی کریم آباد،  انصاری .1

،  شناسیهای نوین در روانرورش منطقه انزل(«.مجله ی پیشرفتردی کالس های چندپایه اداره آموزش و پ )مطالعه مو  چندپایه

 . 1۷، علوم تربیتی و آموزش و پرورش. سال دوم  

همکاران  کلثوم،  حدادانبشیری .2 های  1394.)و  کالس  در  آموزش  از  کارشناسان  و  معلمان  ادراک  و  تجارب  توصیف   .)

 ۷، سال بیست و دوم ، پژوهشی دانشگاه شاهد فصلنامه علمی ، روستایی کلیبرره ابتدایی چندپایه دو

همکاران.  رسول،  پورمند .3 سطوح 1396.)و  با  مشترک  موضوعات  همزمان  آموزش  گروهی  تدریس  روش  تاثیر  بررسی   .)

 3، ل پنجم سا، پژوهشی تدریس پژوهیفصلنامه علمی  ،  های چندپایهاوت بر یادگیری دانش آموزان کالسپیچیدگی متف

،  مجله رشد آموزش علوم اجتماعی،  های چندپایه«رشد اجتماعی بیشتر در کالس(.  1392)  و همکاران.اهلل  حبیب،  رحیمی- .4

 . 4،  15دوره 

(. راهنمای عمل معلم در کالس های چندپایه .  1400ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش .)سازمان پژوهش و برنامه .5

 .شرکت افست، تهران

حیدری،  دکالنسی .6 و  کالس1399ین.)عبدالحس،  سیدمحمد  مدیریت  »ارزیابی  از  (.  ابتدایی  مدارس  چندپایه  درس  های 

 13، دیدگاه راهبران آموزشی«. فصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره. دوره ششم

 . ی مولیانانتشارات بوی جو: تبریز، های چندپایهریزی درسی کالس(. برنامه1396.)صمد، صمدیان .7

پناهی،  عزیزی .8 حسین  و  اله  دا،  (1392خلیل.)،  نعمت  تحصیلی  پیشرفت  ابتدایی کالسنشمقایسه  دوم  پایه  های  آموزان 

 3، پژوهشی دانشگاه شاهد. سال بیستم -فصلنامه علمی،  های زبان فارسیآموزان مدارس عادی در مهارتچندپایه با دانش

نیک،  قنبری .9 و  کالس1396محمد.)،  خواهمهدی  معلمان  فرصت(.  چندپایه  محدودیتهای  و  چه ها  را  ها  کالس  این  های 

 2، سال دوم ، ای معلم فصلنامه توسعه حرفه،  دانند؟چیزی می

براساس تجارب زیسته معلمان   های چندپایهسهای کالمحدودیت  ها ومزیت،  (139۷خالد.)،  ادق و غفوریمحمدص،  کریمی .10

 2، سال سوم، ای معلموسعه حرفهفصلنامه ت، ای چندپایههکالس

 . انتشارات عابد: های چندپایه. تهران(. راهنمای تدریس در کالس 1392)سید حشمت اهلل، مرتضوی زاده .11

انتشارات  :  (. کتاب راهنما برای معلمان چندپایه )ترجمه علی زرافشان(. تهران1396جی بی.)،  جان سزیر و مثوت،  واالس- .12

 .فرا انگیزش
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Abstract 
Multi-level class is a class in which students with different educational levels are trained under the supervision of 

a teacher, these classes have several advantages and disadvantages. The aim of this study was to investigate the 

multi-basic classes and the disadvantages and advantages of this type of classroom. The findings indicate that in 

multi-base schools, disadvantages such as lack of education of teachers in accordance with multi-level classes, 

the same curriculum with single-base classes and lack of time, poor health and educational facilities, etc. There 

is. Despite the numerous disadvantages, these schools have the following advantages: participatory learning of 

students, no need to review the contents of previous years, development of communication and social skills of 

students, increasing the responsibility of students, etc. The results of this study show that by planning the 

principles of educational authorities and paying special attention to multi-level schools by increasing the 

facilities in these schools, providing appropriate content for these classes and training capable forces for teaching 

in multi-level classes, the disadvantages of these schools can be turned into valuable opportunities to flourish the 

talents of students living in remote rural and nomadic areas. Multi-level education became an efficient education. 
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