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Abstract: The present study aims to 

identify the factors affecting the quality of 

teaching- learning time management in 

multi-grade classes from the perspective of 

experienced teachers. The research 

approach was qualitative 

phenomenographical and the research 

population included teachers of multi-grade 

classes in Yasuj (Iran), 24 of whom were 

selected through purposeful sampling 

observing theoretical saturation in semi-

structured interviews. In order to validate 

the interview questions, the professors of 

the Department of Educational Sciences 

were consoled. The interview transcripts 

were presented to and affirmed by the 

interviewees to ensure the reliability of the 

research data. The interview transcripts 

were coded and categorized, and then 

analyzed and classified. The experiences of 

the teachers on factors affecting the 

improvement of teaching-learning time 

management in multi-grade classes were 

classified into the two major categories of 

affirmative and privative. The affirmative 

major category consists of three main 

categories and nine subcategories, and the 

privative category consists of five main 

categories. 
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 مقدمه

های مختلف در يک موقعیت ها و توانايیتدريس يک معلم به يادگیرندگانی در سنین، پايه

نیافته يافته و توسعهای آموزشی است که در بسیاری از کشورهای توسعهآموزشی مشترك پديده

، 1کالس چند سطحیشود. برای اشاره به اين پديده از اصطالحات مختلفی نظیر؛ مشاهده می

کنند استفاده می 5های خانوادگیو کالس 4، گروه عمودی3، کالس ترکیبی2کالس چندپايه

 7هاست. برون سويچ و والرين( که کالس چندپايه از مشهورترين آن2016، 6)سیمپسون

( معتقدند ايجاد کالس چندپايه اغلب ناشی از ضرورت است و به داليل اقتصادی، 2004)

شرايط جمعیتی )تراکم جمعیت پايین، درنتیجه مهاجرت از روستا به شهر( تشکیل  اجتماعی يا

شود. هرچند تعداد زيادی از کودکان جهان هم در مدارس روستايی کشورهای می

يافته حضور دارند )اسمیت، هری بیاهامر و توسعه و هم در کشورهای توسعهدرحال

طور عمیق بررسی نشده است. اين کمبود ه(. اما اين موضوع، تا به امروز، ب8،2015راگل

-( استدالل می2009) 9دهنده کمبود تحقیق است. هارگريوز، کوالسوند و گالتونمطالعات نشان

توجهی از کودکان جهان در جوامع و مدارس روستايی که جمعیت قابلعلیرغم اين"کنند 

(. از ديدگاه اروپايیان، 80)ص کنند، تحقیقات تربیتی در اين زمینه نسبتاً نادر است زندگی می

تحقیقات کمی در تدريس و يادگیری در مدارس کوچک روستايی بیش از دو دهه گذشته 

، 10شده است و پیدا کردن اطالعات درباره تدريس چندپايه دشوار است )مارلی کینانجام

رو ن(. کمبود شديد پیشینه رايج در تحقیق در مورد تدريس چندپايه وجود دارد. ازاي2007

، 11بسیاری از منابع موجود در اين بخش قديمی هستند )کیوسیتا، کیوانجا، مکس ول و کاينی
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11. Kucita, Kivunja, Maxwell, & Kuyini 
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پايه دشوارتر است های تکهای چندپايه از تدريس در کالس(. تدريس در کالس2013

 (. 2012، 1)کیزيلزال

های چندپايه مهارت در های معلمان کالس( معتقداست يکی از چالش2006) 2بیوکس

کند که استفاده مؤثر از زمان را هايی اشاره میيت زمان است. مديريت زمان به فعالیتمدير

دارند. مديريت زمان به معنای حداکثر  وری و کاهش استرس به عهدهمنظور تسهیل بهرهبه

وری و موفقیت است؛ مديريت زمان شامل تهیه و اجرای جدول استفاده از زمان برای بهره

های مختلف آموزشی از قبیل؛ تدريس مواد درسی، مشاوره و راهنمايی تزمانی برای فعالی

-سازی فعالیتدهی و آمادهآموزان، سازمانهای فردی دانشمعلمان، تخصیص زمان به فعالیت

 (.2016و همکارن،  3برنامه است )ظفرالههای فوق

ستايی اندازهايی از مدارس رو( در يک گزارش با چشم2005) 4ورث و سولستدسیجس

کند که تدريس در کالس چندپايه يک فعالیت سخت و گیری میکشورهای اروپايی نتیجه

( تأکید شده است و 2010وسیله جوبرت )های مديريت کالس بهپیچیده است. فقدان مهارت

های چندپايه انگیز در کالسمعتقد است که فشار حجم کار و مديريت زمان از عوامل چالش

ترين مهم ( در يک تحقیق به اين نتیجه رسیدند که يکی از2013همکاران )و 5هستند. کیوسیتا

تر آموزان ضعیفمشکالت مشترك معلمان اين بود که وقت کافی برای تمرکز و کمک به دانش

( در تحقیق خود به 2012) 6ريچلین تر ندارند. همچنینهای پايینآموزان پايهو همچنین دانش

يادگیری برای معلمان کاهش -های چندپايه زمان ياددهیدر کالسيابد که اين نتیجه دست می

  يابد.می

-های محقق نشان داد، در رابطه با عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهیبررسی

دهد شده نشان میهای انجامهای چندپايه، تحقیقی در دست نیست. پژوهشيادگیری در کالس

باشند و نويسندگان و های چندپايه میسی مشکالت کالسکه اغلب تحقیقات ناظر به برر

های خاصی را صورت پراکنده در ضمن تحقیقات خود، هر يک روش يا روشگران بهپژوهش
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ها موردتوجه قراردادند. اما در رابطه با مديريت يادگیری در اين کالس-برای مديريت ياددهی

صورت گرفته است؛ برای مثال ظفراله صورت عمومی تحقیقات اندکی زمان در کالس درس به

ريزی عاقالنه، اند که از طريق برنامه( در تحقیق خود به اين نتیجه رسیده2016و همکاران )

بندی، منظم سازی مناسب و کار سخت، اولويتتسلط بر موضوعات درسی، طراحی دقیق، پیاده

توان ها میان در فعالیتآموزشناسی و آمادگی معلمان، طرح درس، مشارکت دانشبودن، وقت

( اصول 2015و همکاران ) 1يادگیری را در کالس درس مديريت کرد. کايريلو-زمان ياددهی

ريزی دقیق، ها، برنامهبندی فعالیتاساسی مديريت زمان را شامل تعیین هدف، اولويت

بسیاری از  نظر اند. ازها را در مديريت زمان عنوان کردهها و تعادل در فعالیتارزشیابی فعالیت

؛ بهنام 1380اند مانند )اسدی، های چندپايه مطالعاتی داشتهکالس زمینه پژوهشگرانی که در

؛ 2006؛ لیتل، 2004؛ مکوسانا و کاپیسا، 1383؛ عبدی،1380هشت جین و ساعدی زرج آباد،

(؛ 2012(، ريچلن )2013(، کیوسیتا و همکاران )2010؛ جوبرت )2006؛ بری، 2006بیوکس،

؛ بشیری حدادان، 2013؛ کیوسیتا و همکاران، 1398؛ مرتضوی زاده، 1392ازاده و فضلی، آق

های چندپايه؛ ترين مشکالت معلمان کالس( يکی از مهم1394محمودی، رضاپور و اديب، 

 کمبود وقت است.

بديل فرايند آموزش است که متناسب با های مهم و بیزمان آموزش، يکی از مؤلفه 

های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. اين مهم در اجتماعی، نگرش -هنگیهای فرويژگی

اجتماعی و فرهنگی  -ايران، که دارای شرايط متنوع جغرافیايی، اقتصادی آموزش و پرورش

يافته به هرکدام از مواد درسی در تری نیاز دارد. زمان اختصاصدقت و تأمل بیشاست، به

ها گونه کالسشده است. در اينگی دوره ابتدايی مشخصجدول مواد درسی و ساعات کار هفت

ها تقسیم کند. زمان آموزش هر پايه تحصیلی در دوره بین پايه معلم بايد بتواند زمانِ آموزش را

ها و ( ساعت در کلیه پايه25( ساعت است. ساعت کار هفتگی دوره ابتدايی )925ابتدايی )

های چهارم، پنجم و ششم ( دقیقه و در پايه45وم )های اول، دوم و سزمان هر جلسه در پايه

پايه در نظر (. اگر يک کالس چندپايه، شش1391باشد )برنامه درسی ملی، ( دقیقه می50)

( جلسه است که با 25( جلسه و در هفته )5گرفته شود، زمان آموزش هر پايه در هرروز )

                                                 
3. Kirillov  
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( جلسه 150جلسه و در هفته ) (30پايه؛ معلم کالس چندپايه بايد در هرروز )احتساب شش

کننده است. نکته مهم و آموزش دهد که انجام اين کار با اين حجم بسیار دشوار و خسته

ای ارائه گردد گونههای چندپايه ازلحاظ زمانی، بايد بهها در کالسحساس اين است که آموزش

چراکه هر محتوايی را  طور مؤثر شناخت و يادگیری مطلوب را در فراگیران ايجاد نمايد؛که به

توان در هر قالب زمانی آموزش داد؛ لذا ضروری است تا با توجه به نوع محتوا و اهدافی نمی

فتحی (شود زمان الزم برای فعالیت يادگیری لحاظ گرددکه از طريق محتوا برآورده می

يه از های چندپايادگیری در کالس-که مديريت زمان ياددهی(. نتیجه اين1394واجارگاه، 

 تر مبذول شود.عوامل مهم و تأثیرگذاری است که بايد به آن توجه بیش

ای يادگیری؛ چگونگی صرف زمان بر-در اين پژوهش منظور از مديريت زمان ياددهی 

ه نحو آموزان بای که دانشگونههای چندپايه است بهآموزان کالسآموزش محتوا به دانش

ريس، یری درگیر شوند. تعیین محتوای آموزشی، تديادگ-های ياددهیثمربخشی در فعالیت

 کنندهنعییتزش از عوامل يادگیری و کیفیت نتايج مورد انتظار از آمو-مديريت فرايند ياددهی

لی عه محهای روزانه، استفاده از جامزمان و کیفیت استفاده از آن است. تدوين طرح درس

ی دهنهای مختلف، انتخاب و سازمالیتآموزان در فعاعنوان يک منبع، درگیرکردن دانشبه

 .(2015 ها از شرايط الزم برای مديريت زمان در کالس درس چندپايه است )يونسکو،فعالیت

که مشخص کند معلم قصد دارد چگونه برای های کاری هستند برای اينبرنامه درس طرح

که روشن کند يناداره يک درس استفاده کند. در يک کالس چندپايه يک طرح درس برای ا

تری دارد. واقعیت اين است که طرح های مختلف را اداره کند، اهمیت بیشچگونه پايه

-( برنامه2006های معلمان کالس چندپايه است. به گفته بری )ها، همیشه يکی از نگرانیدرس

 های مختلف،ريزی برای يک کالس چندپايه از نیاز به تفکر دقیق در مورد شیوه تدريس پايه

اثر بودن تدريس تواند به بیطور بالقوه میها بهتری دارد و عدم وجود طرح درساهمیت بیش

ها در انجام وظايف مختلف و آموزان در تمام پايهداشتن دانشمعلم چندپايه منجر شود. نگه

 1تواند مشکل باشد. به اعتقاد مکوسانا و کاپیساها در طول روز در مدرسه میدرگیرکردن آن

واحد توجه کند. ( تدريس چندپايه پیچیده است، چراکه معلم بايد به موارد بسیاری درآن2004)

عنوان راهنما و تعیین مسیر تواند به کار معلم ساختار دهد و از آن بهها میبندی فعالیتزمان

                                                 
1. Mkosana & Kapesa 
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ريزی کند تا کار را برای هر پايه پیدرست استفاده کند، زيرا جدول زمانی به معلم کمک می

کند و مقدار مناسبی از وقت را به ها يا دروس را تدريس میعنوان کند، مطمئن شود که همه

 هر درس اختصاص دهد.

يادگیری و -با توجه به اهمیت و نقش عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهی

به دنبال يافتن پاسخ به پايه، اين پژوهش های تکبا کالسهای چندپايه تمايز ماهیت کالس

 باشد:پرسش زير می

بر  های چندپايهيادگیری در کالس-عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهی

 اند؟ها کدماساس تجارب زيسته معلمان اين کالس
 

 روش پژوهش

گاری ست. به بنا به ماهیت موضوع موردمطالعه، رويکرد پژوهش حاضر کیفی از نوع پديدارن

(، پديدارنگاری روشی برای تحلیل 1392( به نقل از غالمی و اسدی )1981) 1اعتقاد مارتین

ای يا شخصی خود ها در طول زندگی حرفههايی است که آنتوصیفی و فهم افراد از پديده

های انسانی را درك کند و کند تا پديدهاند. محقق در رويکرد کیفی تالش میتجربه کرده

(. هدف 2014، 2کنند را بررسی کند )جويسايی را که افراد به رويدادهايی که تجربه میمعن

-آن است که درك و فهم افراد از دنیای کاری 3پژوهشگر از اجرای طرح تحقیق پديدارنگاری

های چندپايه شهرستان ياسوج در سال شان را مطالعه کنند. جامعه پژوهش معلمان کالس

گیری هدفمند هنگامی گیری هدفمند انتخاب شد. نمونهاده از روش نمونهبوده که با استف 1398

شوند رود که افراد با توجه به اطالعات و ادراك غنی از موضوع موردنظر انتخاب میبه کار می

ها به رسانان از بین جامعه معلمان چندپايه با اين ويژگی(. اطالع1389، 4)گال، بورگ و گال

 ترين و بهترين اطالعات را دارا باشند.ند انتخاب شدند که بیشگیری هدفمروش نمونه

  ،بیش از ده سال سابقه تدريس 

                                                 
2. Martin 
3. Joyce 

4. Phenomenography 

5. Gall & Borg 
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 ای ههای چندپايه يا مدرس کالسهای ضمن خدمت مرتبط باکالسگذراندن آموزش دوره

 چندپايه،
 

 پژوهش کنندگان در: مشخصات مشارکت1جدول 

 

های الزم و اخذ ها؛ مصاحبه نیمه ساختاريافته است که پس از هماهنگیآوری دادهابزار جمع  

شوندگان در خصوص زمان و مکان مصاحبه، مذاکره شد و طبق نامه رسمی، با مصاحبهمعرفی

آموزان انجام ها در زمان سی تا چهل دقیقه در کالس درس، بدون حضور دانشبرنامه مصاحبه

ها ها ادامه يافت يعنی تا زمانی که با افزايش تعداد مصاحبهها تا زمان اشباع دادهشد. مصاحبه

منظور نفر بالغ گرديد. به 24رسانان به ترتیب تعداد اطالعايننظر جديدی از افراد، يافت نشد. به

 ها و بهها، مجدداً چهار مصاحبه ديگر انجام گرفت که با تکرار شدن دادهاعتباربخشی يافته

تر از ها ذکر نشده است. عالوه بر آن برای اطمینان بیشها، نتايج آن مصاحبهاشباع رسیدن يافته

شوندگان ارائه شد تا نظر ها، به مصاحبهسازی متن مصاحبههای پژوهش، پس از پیادهاعتبار داده

کد 

مصاحبه 

 شونده

سابقه 

تدریس 

 چندپایه

میزان 

 تحصیالت

تعداد 

های پایه

 تدریس

کد 

 مصاحبه

 شونده

سابقه 

تدریس 

 چندپایه

میزان 

 تحصیالت

تعداد 

های پایه

 تدریس

 5 کارشناسی 15 13 3 کارشناسی 10 1

 4 کارشناسی 10 14 5 کارشناسی 15 2

 4 کارشناسی 18 15 4 کارشناسی 17 3

 6 کارشناسی 19 16 3 کارشناسی 17 4

 3 کارشناسی 21 17 5 کارشناسی 19 5

 6 یکارشناس 11 18 6 کارشناسی 19 6

 4 کارشناسی 12 19 4 کارشناسی 14 7

 5 کارشناسی 13 20 3 کارشناسی 11 8

 3 کارشناسی 15 21 6 کارشناسی 12 9

 6 کارشناسی 17 22 4  کارشناسی 11 10

 5 کارشناسی 19 23 6 کارشناسی 12 11

 4 کارشناسی 11 24 5 کارشناسی 14 12
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صورت ها، در شوندهها در اين زمینه به دست آيد. پس از ارائه نظرات مصاحبهتأيیدی آن

کننده، بازخورد داده شده به فرد مشارکتوجود هر نوع ابهامی در درك مطالب، مفهوم برداشت

بندی ها از تحلیل و دستهوتحلیل دادهها برطرف شد. برای تجزيهها ابهامآن شد و با همکاری

از ( 1392برداری باشد )مهرمحمدی، که برای مراجعان به سهولت قابل بهرهنحویاطالعات به

بندی استفاده گرديد. اين روش برای تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه است که روش مقوله

بندی عمل (. مقوله2007شوندگان تحلیل کرد )کرسول، های مصاحبهتوان از آن ديدگاهمی

-بندی بر اساس شباهتوسیله تمايز و بعد گروهدهنده يک مجموعه بهبندی عناصر تشکیلطبقه

 سعی (. پژوهشگر1390شده است )سرمد، بازرگان و حجازی، ای از قبل تعیینهها و مالك

 .را بررسی کند موردمطالعه طور عمقی پديدهبه هامصاحبه متن سطر به سطر مطالعه با کرد

 های پژوهشیافته

 هایها نشان داد که بر اساس ديدگاه معلمان کالسآمده از مصاحبهدستبررسی نتايج به

ها را ن کالسيادگیری در اي-اره عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهیچندپايه درب

 رد.های سلبی تقسیم کمقوله های ايجابی وتوان به دودسته کلی تحت عنوان مقولهمی

 های ایجابیمقوله

ديريت مش را وزتوان زمان آمها میهايی هستند که با استفاده از آنهای ايجابی، مقولهمقوله

. دايش داافز يادگیری را -هايی ياددهیفعالیت وری از زمان در اختیار برایرده و کیفیت بهرهک

کند. مک میکبا حضور خودشان در بهبود مديريت زمان به معلم چندپايه  هادر واقع اين مقوله

 شوند: اصلی تقسیم می ها به سه دستهاين دسته از مقوله

 ی کالبدی کالس فضا الف؛ خالقیت در به کارگیری 

 استفاده راهبردهای تدريس مورد بخشی بهب؛ تنوع 

 های معلم چندپايهج؛ شايستگی 

 گیرند:بحث قرار می هايی هستند که در ادامه موردهرکدام دارای زير مقوله  

 فضای کالبدی کالس  . خالقیت در به کارگیری1 

ای گونهتدريس چندپايه است. بهمهم در مديريت زمان در های فضای کالبدی کالس از عامل
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های ضروری برای معلم چندپايه است تا بتواند زمان را يکی از مهارت توان گفت اينکه می

 های معلمان چندپايه آشکارشده است. اين موضوع در تجربه درستی در کالس مديريت کند.به

وضعیت  ر جلسه تعییناولین اقدام معلم در ابتدای هان: آموزدانش. انعطاف در چینش 1-1

رند گییميک در محور تدريس معلم قرار که در آن جلسه کدامآموزان هر پايه است؛ ايندانش

-یتفعال گیرند و تا زمان آموزش مستقیم معلم، به چهيک در محور تدريس قرار نمیو کدام

یت ضعنشینند؟ وآموزان هر پايه در کدام قسمت کالس میهايی مشغول خواهند شد؟ دانش

-ايهپالس و های محور در جلوی کهای محور و خودآموز را تعیین خواهد کرد. يعنی پايهپايه

صورت گیرند و بههای خودآموز با دادن تکالیف هدفمند در قسمت انتهايی کالس قرار می

ا شود تشوند. تعیین وضع کالس سبب میهای يادگیری درگیر میفردی يا گروهی در فعالیت

ا ن کارههايی مشغول خواهد شد؛ انجام ايموز بداند در هر جلسه به چه فعالیتآهر دانش

ی را گیرياد-يادگیری خواهد شد و معلم زمان ياددهی-موجب استفاده مناسب از زمان ياددهی

ين طرح ای که محور امديريت خواهد کرد. بنابراين بسته به طرح درسی که معلم دارد و پايه

شونده زير ان متفاوت خواهد بود. اين مضمون در بیان مصاحبهزآمودانشدرس است چینش 

 شود.مالحظه می

های ايهپهای چندپايه، معلم بايد قبل از تدريس، وضعیت (: ))در کالس9شونده )مصاحبه
 ند( وهايی که قرار است در آن جلسه در محور تدريس قرار گیران پايهآموزدانشمحور )

را  یرند(گهايی که در آن جلسه در محور تدريس معلم قرار نمیآموزان پايهخودآموز )دانش
ا گیری رياد-کند تا بتواند فرايندهای ياددهیها را تعیین مشخص کند سپس جای نشستن آن

 طور مؤثری مديريت کند((. به
رايش (: ))در ابتدای کالس و گاهی هم در پايان جلسه قبل نحوه آ2مصاحبه شونده )

اشم يا باشته بیش از سه پايه باشد و اتاق اضافی دها کنم. وقتی تعداد پايهمی کالس را مشخص
 هس نگکه قرار است در آن جلسه تدريس کنم را در کالهايی هوا مساعد باشد، تعداد پايه

کنم. می دايتيه هدارم و بقیه را به اتاق ديگر يا در حیاط مدرسه با تعیین خلیفه برای هر پامی
 (.اشم(يس اين کار را انجام ندهم نمی توانم تدريس با کیفیتی داشته باگر قبل از تدر
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ه با توجه ب فضای کالبدی کالس و مدرسه: هایگیری از ظرفیتبه بهره بخشی. تنوع2-1

دی اربرکه کالس چندپايه به لحاظ کالبدی امکان تنوع کهای چندپايه درصورتیماهیت کالس

سطح  الس،نمود خصوصیات فیزيکی کالس از قبیلِ اندازه ک توان زمان را مديريترا بدهد می

ر سرعت بآموزان ها، دمای اتاق و فاصله میان معلم و دانشپارازيت، نحوه آرايش میز و صندلی

های سهای يادگیری تأثیرگذار هستند. فضای کالتعامالت کالسی و انجام فعالیت برقراری

ردم به جرت ماند و به دلیل مهاشدهپايه ساختها تکهای عادی يچندپايه، در ابتدا برای کالس

ها اند. اغلب اتاقشدهآموزان کاهش پیداکرده و به کالس چندپايه تبديلمناطق ديگر تعداد دانش

راحتی آموزان بهها معلم و دانشآموزان نیستند. در اين کالسکوچک و متناسب با تعداد دانش

ايد بمعلم  وشود راحتی انجام نمیهای گروهی بهو فعالیت وآمد کنند و تعاملتوانند رفتنمی

ختیار اوری زمان در متناسب با شرايط کالس خود مديريت کند. تا بتواند بهره فضای کالس را

 يت زمانمدير به همین جهت بايد از حیاط مدرسه، ديوارها و کف اتاق برای خود را باال ببرد.

 شود. تاج میشونده استنمايد. اين معنا از بیانات اين مصاحبهيادگیری استفاده ن-فرايند ياددهی 

کان (: ))فضای مناسب برای کالس چندپايه بايد منعطف باشد و ام11شونده )مصاحبه
 ايت بردوايد استفاده چندمنظوره از آن فراهم باشد. در هر طرف کالس که امکان داشته باشد ب

اند بتو ای باشد که معلمگونهان باشد. فضا بهنصب شود. دسترسی به فضای آزاد و حیاط آس
رس، س دمراکز رغبت و میزهای يادگیری را هدايت کند. عالوه بر آن با توجه به فضای کال

ه بآموزان اختصاص داده شود. قسمتی های دانشساختهقسمتی به وسايل آموزشی و دست
کن برای ی و رختلباسای از کالس، چوبتابلوی کالس و کتابخانه کالس در گوشه

 های آنان اختصاص داده شود((.آموزان، محلی هم برای استراحت و خوراکیدانش
و  اشته باشداگر مدرسه اتاق اضافی يا آزمايشگاه يا نماز خانه د( : ))6مصاحبه شونده )

در هايی هان چه پايآموزدانشکنم که می زياد باشد برحسب برنامه هفتگی مشخصها تعداد پايه
داد که تع بیرون از کالس باشند. البته در مواقعیهايی ان چه پايهآموزدانشس باشند و کال

از  مشارکتی استفاده کنم، مجبورمهای ان کالس کم باشند يا بخواهم از روشآموزدانش
ان آموزنشدامحور استفاده کنم، بنابراين های خودآموز در تدريس پايههای ان پايهآموزدانش

 دارم.می در کالس نگه شش پايه را
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لم راهبردهای زيادی هستند که مع راهبردهای تدریس مورد استفاده: بخشی به. تنوع2

 موقعیت سازی بابخشی به آنها و متناسبتواند از آنها برای تدريس خود استفاده کند؛ تنوعمی

 لم بايدترديد معهای چندپايه در مديريت زمان اهمیت فراوانی دارد. بیو شرايط کالس

 باشد ربخشراهبردهايی را برگزيند که بتواند در موقعیت ويژه و خاص کالس درس چندپايه اث

صورت فعال وری زمانی موردنیاز معلم کمک کند راهبرهای تدريسی که بهيعنی به بهره

ين د. در اد بوشان درگیر کند، برای مديريت زمان مفید خواهان را در فرايند يادگیریآموزدانش

لمان ر معتوان به: راهبرد؛ خودآموزی، تدريس شاگرد به شاگرد اشاره کرد. از نظمینه میز

ه های چندپايسفرد را برای تدريس در کالتوان يک راهبرد منحصربههای چندپايه نمیکالس

د. ده نموهای متناسب با آن استفابرای تدريس هر موضوعی بايد از روشپیشنهاد کرد زيرا 

و  شود تا هر جلسه با توجه به موضوعهای متنوع تدريس سبب میز روشآگاهی معلم ا

 آموزانهای مختلفی استفاده نمود که فرايند يادگیری را برای دانشاهداف درس از روش

ها شوندهتسريع و تسهیل کند و به مديريت زمان کمک کند. اين مضمون در بیان مصاحبه

 آشکار است. 
خش هستند هايی برای تدريس مفید و اثربموزش چندپايه، روش(: ))در آ5شونده )مصاحبه

ف ديگر ز طرکه از طرفی بافت متنوع فرهنگی و زبانی اين آموزش را در نظر داشته باشند و ا
س تدري های مختلفصرفه باشند. آگاهی معلم از روشبهنظر زمانی قابل مديريت و مقرون از

 کری نیز در تدريس بسیار مؤثرند((. چون؛ تدريس همشاگردی، تلفیقی و بارش ف
 صورت جداگانه وقت کمپايه دارم، برای تدريس هر پايه به(: ))من پنج10شونده )مصاحبه

م قرار ه ا کنارهای نزديک به هم ردهم اين است که پايهآورم، يک از کارهايی که انجام میمی
 باشند، وعاتی که شبیه به همدهم البته موضها آموزش میصورت مشترك به آندهم و بهمی

اين  ا هم باردهم، گاهی هنر و انشا های رياضی و علوم اين کار را انجام میتر در درسبیش
ن موفق تاکنو کنم وروش برای استفاده مناسب از زمان استفاده میکنم. ازاينها تلفیق میدرس

 ام((. هم بوده
های تربیتی ی چندپايه برآمده از نظريههاهای مناسب کالس))روش (:15شونده)مصاحبه

شان است به همین دلیل استفاده دار شدن يادگیریآموزان برای عهدهسازی دانشمرتبط با فعال
توانند به استفاده مؤثر از زمان به معلم کمک کنند. برای مثال: های متنوع تدريس میاز روش
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زمانی مشخص با يکديگر به بحث تپايه يک موضوع بدهد تا در مدتواند به يکمعلم می

 (.(گروهی بپردازند، از پايه ديگر بخواهد تا نقشه مفهومی موضوع موردنظر را ترسیم کنند و ..

آموزان انشهايی که دترين راهبرد و يکی از فعالیترايج کارگیری راهبرد خودآموزی:. به1-2

های سد خودآموزی است. در کالدهند، راهبرطور مستمر انجام میهای چندپايه بهدر کالس

س الزم د، پتوان همیشه از يک راهبرد مانند تلفیق يا آموزش گروهی استفاده کنچندپايه نمی

ها دهد ساير پايهپايه آموزش می است به هر پايه جداگانه آموزش دهد. وقتی معلم به يک

پايه وقتی به يک صورت هدفمند مشغول شوند. حتیهای خودآموز بهتوانند با فعالیتمی

س به پاشد بتواند بیکار آموزش داد، بايد بعد از آموزش در محور خودآموز قرار گیرد و نمی

ان به خودآموزی مشغول آموزدانششود. وقتی گروهی از فعالیت خودآموز مشغول می

ان مزؤثر مکند و در مديريت ها را پیدا میشوند، معلم فرصت آموزش مستقیم به ساير پايهمی

است  هبریکند. مهارت پايه برای تحقق چنین راهبردی، ايجاد مهارت خود رابه معلم کمک می

الزم است  نشان،آموزان با معلماان چندپايه به دلیل زمان اندك تعامل با دانشآموزدانشاساسًا 

م د معلان اين توانايی را کسب کننآموزدانشکسب مهارت خود راهبری يادگیری است. وقتی 

 راحتی خواهند توانست زمان محدود در اختیار را مديريت کنند. به

-ی از آنها را آموزش دهد؛ گاهتواند همه پايهمعلم در هر جلسه نمی(: »21شونده)مصاحبه

يگور دهوای آمووزان پايوهصورت فردی مطالعه کنند تا معلم به آموزش دانشخواهد تا بهها می

 «. شونده خودآموزی مشغول میآموزان بصورت دانشبپردازد، بدين
مون  ان در محور تدريس معلم نیستند، وقتویآموزدانشبیشتر اوقات )(: )7مصاحبه شونده)

ر یل ضعف دپنج پايه داشته باشم، نمی توانم در هر جلسه به همه آنها آموزش دهم، گاهی به دل
نوین حوالتی يک درس مانند رياضی، مجبورم يک جلسه فقط به يک پايه آمووزش دهوم. در چ

خودشوان  اين است که از آنها بخواهم تاهای ديگر بیکارند، يکی از روشهای ان پايهآموزدانش
الصوه خمطالعه فردی داشته باشند، از خود بپرسند، درس جديد را روخوانی کنند و گاهی هوم 

 نويسی کنند((.

ردهای اصلی برای مشارکت از راهب کارگیری راهبرد دیگرآموزی )شاگرد به شاگرد(:به .2-2

به ان نسبت آموزدانشدر کالس درس چندپايه است. يعنی فضايی که  ايجاد فضای عاطفی
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همديگر احساس مسئولیت کنند. در کنار مهارت خودآموزی يا خودراهبری يادگیری،  يادگیری

ر معلمان چندپايه برای مديريت بهینه زمان در اختیار برای تدريس بايد مهارت هم راهبری را د

هايی که به ايجاد مهارت هم راهبردی يادگیری ان ايجاد نمايند. يکی از فرصتآموزدانشبین 

کند تدريس شاگرد به شاگرد است. اکثر معلمان اذعان نمودند که استفاده از روش کمک می

های تدريس شاگرد به شاگرد، فرصتی را برای چگونه يادگرفتن و چگونه ياددادن در کالس

دهد تا بر آموزان میهای چندپايه اين فرصت را به دانشکند زيرا کالسهم میچندپايه فرا

يکديگر همکاری کنند ها، استعدادها، عاليق، نوع شخصیت و میزان سن خود با اساس مهارت

ها و روابط اجتماعی آنان ی تجربهتر شدن حوزهی خود باعث گستردهنوبهکه اين نیز به

 شود. می

يگر های دان پايهآموزدانشدهم پايه آموزش می(: ))وقتی به يک12) شوندهمصاحبه 
هی از هند، گانجام دادهم تا با نظارت خلیفه يا معلم يار ها میبیکارند و معموالً تکالیفی به آن

موزش آدارند، آموزانی که در يادگیری مطلبی مشکلخواهم تا به دانشآموزان توانمند میدانش

 اهی جز اين ندارم((. دهند، درواقع ر
-ه میترين افرادی هستند کرسترين و در دستهمآموزان م(: ))دانش17شونده )مصاحبه

-ه میتوانند در مديريت کالس و آموزش به يکديگر کمک کنند، گاهی پس از تدريس، متوج

ريق ز طد، ارفتنآموزان، نتوانستند به اهداف موردنظر دست يابند، مطالب را ياد نگشوم که دانش

-زده میگیرند و گاهی شگفتراحتی مطالب جديد را ياد میآموزان ديگر بهآموزش دانش

 شوم((.

 های معلم چندپایه: . شایستگی3 

ين ادارد.  نیاز های مورد نیاز معلم تک پايههايی فراتر از شايستگیمعلم چند پايه به شايستگی

ا ارب آنهبراين باورند که تجه است. آنها بودنیز ها شوندهمورد تأکید بیشتر مصاحبه مهم

شود معلم در های خاصی است که باعث میدهنده ضرورت وجود شايستگی و توانايینشان

. کند ويژه چالش اصلی آن مديريت زمان در اختیار موفق عملمديريت کالس چندپايه و به

 ا حاکی از چند شايستگی ويژه است.هشوندهمضامین مورداشاره مصاحبه

متفاوت  ت که از دانش نظری ناظر به تدريسدانش عملی، دانشی اس. دانش عملی: 3-1

های است. دانش عملی موردنظر در اين اينجا ،دانشی است که از عمل تدريس در کالس
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سختی میسر است خیزد. بدون اين دانش عملی امکان مديريت زمان برای معلم بهچندپايه برمی

 –است که معلم دانش عملی الزم برای مديريت فرايند ياددهی با عمل تدريس در چندپايه 

که يک معلم هنگامی کندپايه را کسب میان بیش از يکآموزدانشيادگیری يک کالس به 

های ای که آموزش در کالسدهد تا در يک مدرسهکار، خود را در موقعیتی قرار میتازه

شکالت فراوانی ازجمله؛ چگونگی تهیه يک دهی شده است، کار کند، او با مچندپايه سازمان

آمادگی برای کار در کالس چندپايه، و  برنامه آموزشی ساالنه، طرح درس چندين پايه، نحوه

ای برای تدريس شود زيرا دانش عملی حرفهمديريت زمان آموزش و موارد ديگر مواجه می

داشتن جنبه  به فرض وجود های قبلی اوزمان چندين پايه در يک کالس را ندارد و آموزشهم

تواند در کالس چندپايه آموزش نظری داشته و او آمادگی عمل تدريس چندپايه را ندارد و نمی

ان چندين پايه آموزدانشهای الزم برای مديريت کالس و تدريس به دهد. اگر معلم شايستگی

دا بايد خود را از درستی زمان را مديريت کند زيرا؛ ابتتواند بهرا کسب نکرده باشد، نمی

شود. ماده کند سپس به آموزش بپردازد به همین دلیل زمان زيادی تلف میآهای مختلف جنبه

آنان تأکید داشتند  يابند.عملی آموزش به چنین دانشی دست می ها تجربهمعلمان پس از سال

ها هبه شوند. اين معنا از بیانات مصاحدانشی قادر به تدريس نخواهند بودبدون داشتن چنین 

 شود.ه دو نمونه از آنها اشاره میقابل استنتاج که ب

يس به يک های چندپايه، تدر(: سال اول بدون هیچ آموزشی در زمینه کالس5معلم شماره )

پايه آموزش ان پنجآموزدانشپايه را به من سپردند؛ وقتی گفتند بايد در هرروز به  5کالس 
جوار منداشتم، سردرگم بودم، از معلمان روستاهای هدهید، تعجب کردم. شب و روز خواب 

ريزی رنامهبنها آپايه را گرفتم و برای همه های پنجپرسیدم، کمی برايم توضیح دادند. تمام کتاب
 قت نتوانستم با برنامه پیش بروم.وکردم اما هیچ

 های مختلف:آموزان پایهزمان دانشهم 1. توانایی درگیر سازی3-2

سوی مقاصد يادگیری است. ان بهآموزدانشسئولیت يک معلم برای روان کردن م ترينبیش

ان به انجام درست آموزدانشتوجه و عالقه پیشنهاد فعالیت يادگیری جلب درگیری سازی يعنی

آن فعالیت است. اين مسئولیت برای يک معلم چندپايه از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ 

                                                 
1 . Engagement 
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، طراحی و مديريت طیف وسیعی از ريزیيه در برنامهمسئولیت يک معلم چندپا زيرا

های يادگیری است. آموزان در فعالیتهای متناسب با هر پايه و در گیرکردن دانشفعالیت

ان چندپايه آموزدانشدرگیر سازی  زمانیدرواقع چالش اصلی برای معلم چندپايه اين عنصر هم

آموزان لحظه زمانی خاص با دانشدر يکو چند موضوع درسی متنوع است. معلم الجرم با 

های ديگر نیز فعالیتی در ان پايهآموزدانشرو بايد برای ساير پايه تعامل داشته باشد. ازاينيک

نظم کالس را به هم  زياد آنهااحتمالزيرا به توانند بیکار بنشینندنظر گیرد. چون آنها نمی

ها که کیفیت فعالیتدهد اما درصورتیهدر می زنند و معلم زمان زيادی برای برقراری نظممی

کند تا بدون دغدغه به ای باشد که آنها را درگیر و مشغول نگه دارد معلم فرصت پیدا میگونهبه

ان درزمانی که تحت آموزش مستقیم معلم آموزدانشبنابراين  بپردازد. آموزش پايه موردنظر

وش دادن به تدريس معلم، انجام کارهای هنری هايی چون؛ انجام تکالیف، گنیستند به فعالیت

های معلم ترين مهارتشوند. اين مهارت از کلیدیهای ورزشی مشغول میو انجام فعالیت

آموزانی که هدف تدريس معلم چندپايه است که با مديريت زمان ارتباط دارد. رهاسازی دانش

نجامد. از فحوای سخنان ازمان مشخص نیستند به آشفتگی و موقعیت يادگیری میدر يک

  گردد.های زير چنین مضمونی استنباط میشوندهمصاحبه

وزش دهم، ها آمتوانم هر جلسه به همه آنچون چهارپايه دارم و نمی(: »1شونده)مصاحبه
ه کار پايه اگر شیوآموزان يکهای تدريس، به دانشبايد متناسب با شیوه اداره کالس و روش

گیر دار درهای معنیپايه ديگر بايد در فعالیتآموزان سهدهم، دانش من محوری باشد آموزش
انی آموزهای يادگیری شوند و هم تمرکز حواس من و دانششوند تا هم مشغول انجام فعالیت

يا  د يککه در محور تدريس نیستند را به هم نزنند. حتی اگر شیوه تدريس من تلفیقی باش
بايد  بلکه توانند بیکار در کالس بنشینندگیرند و نمیمیدوپايه هم در محور تدريس قرار ن

 «.همواره مشغول باشند
سايل وتنها جايی برای شود، نهکالس من در يک اتاق تشکیل می(: »14شونده )مصاحبه

ا کمک بای هم به ما ندادند بلکه ما هم هیچ وسیله آموزش و پرورشآموزشی ندارم بلکه 
ه تهی تدريس موضوعات مختلف وسايلی را بدون پرداخت هزينه آموزان برایوالدين و دانش

به آن  وزه کهريزيم اما چند روز بعد متوجه مکنیم وقتی در تدريس استفاده کرديم دور میمی
  «.گرديموسیله نیاز داريم، دوباره دنبال آن وسیله می
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 . توانایی تدوین طرح درس تلفیقی3-3

هید بینی و تمبرای مديريت زمان در اختیار مستلزم يک پیشان آموزدانشسازی زمانی درگیرهم

شده ای از پیش تعیینزمان در قالب طرح و نقشهدرگیرسازی هم است. اين تمهیدات برای

لم ا معشده( است. به سخن ديگر طرح درس معلم چندپايه بالبته نه کامالً مشخص و بسته)

اری در هر جلسه برای چندين پايه ک کهچنینی تهیه طرح درس اين پايه متفاوت است.تک

جود درسی متفاوت است. موضوعاتی وپیچیده است زيرا ساختار موضوعات گوناگون برنامه

که تدريس و طوریدارد که ساختارشان تا حدود زيادی ماهیت عمودی و سلسله مراتبی دارد به

نین همچ وبستگی دارد  های قبلیيادگیری هر مفهوم به يادگیری مفاهیم قبلی در دروس پايه

شود. مفاهیم رياضیات و فارسی پس از تدريس هر مفهومی، مفهوم ديگری عرضه می

ا و های روشنی از اين نوع موضوعات درسی هستند. دروس ديگری مانند؛ هنر، انشنمونه

 وتبی های مختلف وجود دارند که ساختارشان چندان سلسله مرامطالعات اجتماعی در پايه

بط و تنظیم طرح درس برای دروس مرت ستند و چندان به يکديگر مرتبط نیستند.عمودی نی

هارت معی، ای است و نیاز به دانش موضونامرتبط و دارای ارتباط افقی و عمودی کار پیچیده

 ند.باش های الزم را داشتههای چندپايه بايد مهارتو صبر و حوصله دارد که معلمان کالس

ی پايه نظر مثبتوضوعات درسی مشابه و متفاوت، حداکثر در سهمعلمان نسبت به تلفیق م

 نند. کمی های چندپايه برای مديريت زمان استفادهداشتند و از تلفیق دروس مختلف در کالس

ها طرح درس ه(: معلم کالس چندپايه بايد در هر جلسه بتواند برای همه پاي3معلم شماره )
پايه شود؛ من که پنجيادگیری متوقف می –يند ياددهی آماده کند و بدون داشتن طرح درس فرا

ه دروس طالعپايه نیاز به تفکر و تأمل و مدارم، آماده کردن طرح درس در هر جلسه برای پنج
شدم و یهای اول خیلی اذيت مگیرد. در سالهر جلسه دارد و اين کار وقت زيادی از من می

کمی  ودم حاال که تجربه زيادی کسب کردم،فشارهای روحی و روانی زيادی بهر جلسه تحت
دم و ب کرمرورزمان و تدريس مداوم تجربه کسکه کارم آسان است. بهبهتر است البته نه اين

تفاده ی اسريزی کنم. بیشتر مواقع از طرح درس تلفیقی يا ترکیبدونم چگونه بايد برنامهمی
س تدري کنم و در جلسهشناسايی میهای نزديک به هم را کنم. يعنی موضوعات مشابه پايهمی

 کنم.می
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 تسلط کافی بر گستره دانش موضوعی در چندپایه:  . آگاهی3-4

-می های مختلف را امری ضروریهای چندپايه داشتن دانش موضوعی در پايهمعلمان کالس

ر اساس بايه دانند. شايد اين موضوع امری بديهی برای کی معلم شمرده شود. اما معلمان چندپ

ی های مختلف را راهی براها در دروس ِ پايهجارب خودآگاهی از متن و محتوای درست

سلط ترسی يادگیری قلمداد نمودند زيرا وقتی معلم بر محتوای مواد د-مديريت زمان ياددهی

 و اين کند. آنچه اهمیت داردتری را جهت آموزش مستقیم صرف مینداشته باشد زمان بیش

شود معلم د تسلط بر گستره دانش موضوعی است که باعث میمقوله بر آن اشارت دار

قدام اباحث ان چندپايه بدون تأمل و مراجعه به منابعی به تدريس مآموزدانشواحد برای درآن

 نمايد. 

هی وی از های مختلف و آگاتسلط معلم بر محتوای مواد درسی پايه(: »13شونده )مصاحبه

مؤثر  ادگیریيتواند در مديريت زمان ار و جامعه محلی میهای تدريس، استفاده از معلم يروش
تدريس  ايندباشند، وقتی معلم بر محتوای دروس مختلف در چندين پايه تسلط نداشته باشد، فر

جه قت مواودهد بدين طريق معلم با کمبود تری را به خود اختصاص میبه هر پايه زمان بیش
رنامه ثابت تواند در طول سال از يک بندپايه نمیمعلم کالس چ: »18شونده مصاحبه«. شودمی

اشد. بذير انعطاف و تغییرپدرسی در کالس چندپايه بايد قابلريزیاستفاده کند بلکه برنامه
  «.ستپذير ادرسی متغیر، طرح درس پويا و منعطف امکانمديريت زمان با داشتن؛ برنامه

و  چند ماده درسی در هر جلسه هرچند مطالعه پنج موضوع از: »(16)شونده مصاحبه
رح طگیر و طاقت فرساست اما بدون پايه در هرروز کاری وقتنوشتن طرح درس برای پنج

آموزان شود که در مدت سه روزبه دانششود، گاهی متوجه میدرس، معلم سردرگم می
ها نآ تر بهکه کمآموزان نگرانی خود را از اينپايه آموزش نداده است، برخی از دانشيک

 اهرروز ر هایقبل از ورود به کالس، فعالیت کنمکنند. من سعی میدهم اعالم میآموزش می
-ک میيادگیری به من کم-ها به مديريت ياددهیخیلی مختصر يادداشت کنم و اين يادداشت

 «. کنند

 مديريت زمان به معلم يکی ديگر از عواملی که در گیری از جامعه محلی:. توانایی یاد3-5

روستايی و کم های های جانبی مدرسه است. در محیطگیری موقعیتتوانايی بهره کندکمک می

يافت که از آن در راستای بهبود يادگیری هايی و فرصتها توان موقعیتمی جمعیت
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از قبیلِ همکاری جامعه محلی درزمینه تدريس، اشاعه  ان و مديريت زمان بهره برد.آموزدانش

ان و انجام فعالیت در خارج از کالس بدون حضور معلم است. آموزدانشتجربیات خود به 

ها ندارد، روز فرصت الزم را برای تدريس به همه پايه معلم در هر جلسه و گاهی در هر

گیرد. جامعه محلی شاملِ کلیه کسانی است که در موقعیت بنابراين از جامعه محلی کمک می

تواند های زيادی است که میامعه محلی دارای فرصتکنند. جهای چندپايه زندگی میکالس

متفاوتی ازجمله؛ دامدار، کشاورز و ...  هایياريگر او در مديريت زمان يادگیری باشد. حرفه

های مختلفی به معلم کالس چندپايه کمک کنند يعنی آنها توانند به شکلهستند که می

در مديريت زمان تدريس در کالس  توانند ياران معلم در تدريس شوند. موفقیت معلممی

و  های موجود در جامعه محلیچندپايه به شناخت جامعه محلی و آگاهی از دانش و مهارت

جويی آنها بستگی دارد. وقتی يک نفر از جامعه محلی بااطالع قبلی و مشورت با معلم مشارکت

در همان زمان به  کند تاپردازد، معلم فرصت پیدا میپايه میان يکآموزدانشبه آموزش 

 ان يک يا چندين پايه ديگر بپردازد. آموزدانشآموزش 

اند که شدههای چندپايه، در روستاهای کوچک واقع(: ))برخی از کالس7شونده )مصاحبه
جود ايه وپايه و وسايل آموزشی هم در کالس چندپهای تککدام از منابع موجود در کالسهیچ

کمک  معلم های مختلفی بهمهم و ارزشمندی هستند که در زمینهندارد. اما جامعه محلی منبع 
ت اطالعا نند وها مراجعه کتوانند با مديريت و راهنمايی معلم به آنآموزان میکنند و دانشمی

 الزم را به دست آورند((. 
ی از های مختلف، آگاه(: ))تسلط معلم بر محتوای مواد درسی پايه3شونده )مصاحبه

مؤثر  يادگیری تواند در مديريت زمانمحلی می يس، استفاده از معلم يار و جامعههای تدرروش
ان و آموزدانشهای چندپايه، الزم است از های موجود کالسباشد و با توجه به محدوديت

 وری هوشمندانه و هدفمند را داشت((.جامعه محلی حداکثر بهره

 های سلبی مقوله

کنند اين مقوالت را ان به بهبود مديريت يادگیری کمک میگروهی از مقوالت با عدم حضورش

های چندپايه های يادگیری در کالسها از موقعیتايم. يعنی با حذف آنعوامل سلبی نام نهاده

يابد. عوامل سلبی عواملی هستند که زمان آموزش را آموزان بهبود میعملکرد معلم و دانش



مديريت ... تیفیدر ک رگذاریتجارب معلمان در مورد عوامل تأث لیتحل  

161 

 

. ضعف 1دهند. اين عوامل عبارت انداز: می ار را کاهشوری زمان در اختیبهره دهند وهدر می

 .4؛ هاتعداد زياد پايه .3؛ های معلمتعدد وظايف و مسئولیت .2؛ آموزاننیاز دانشدانش پیش

 . عدم همکاری والدين5؛ فقدان وسايل آموزشی

مان های چندپايه، به دلیل نداشتن معلدر کالس آموزان:نیاز دانشضعف دانش پیش -1

، خانههای نوين ازجمله اينترنت، عدم دسترسی به کتابباتجربه، عدم دسترسی به فناوری

های هصحن ها درسوادی والدين و حضور آنسوادی يا کمبودن، بی ها، دوزبانهمجالت، روزنامه

وقتی  کنند،ش و اطالعات الزم را کسب نمیآموزان، دانکار و تالش در روستا، برخی از دانش

 آيند خزانه لغات بسیار کمی دارند. به مدرسه می

دادم  لیه انجامآموزان ارزشیابی او(: وقتی در ابتدای سال تحصیلی از دانش1شونده )مصاحبه

شدت ضعیف هايی مانند رياضی و فارسی بهآموزان در درسمتوجه شدم بسیاری از دانش

اه ت سه مهای پايه قبلی ضعیف هستند و مجبور شدم مدها در تمام درسی از آنهستند، برخ
 تر را آموزش دهم.های پايه پايینکتاب

ار های چندپايه مديرآموزگمعلمان کالس اغلبهای معلم: تعدد وظایف و مسئولیت -2

خی از ، برنددهتنهايی انجام میکارهای اداری و آموزشی يک مدرسه عادی را بههستند و تمام

و  های آموزشی، مشکالت خانوادگی، دوری راه و مسافرتها به دلیل شرکت در دورهآن

ود رمی توانند در کالس حاضر شوند و زمان آموزش هدررسیدگی به امور اداری مدرسه، نمی

 ايد بهبشود. برخی ديگر در موقعیت کالس خود بیتوته کرده که ها میو موجب نگرانی آن

د ا کمبوشود معلم بمی سببها مسولیت صی خود هم رسیدگی کند. تعدد وظايف وامور شخ

نجام الیل موزشی با کیفیت ارائه دهد. معلم کالس چندپايه به دوقت مواجه شود و نتواند آ

 انجام شود برخی از کارهای اداری را در کالساداری مجبور می زمان وظايف آموزشی وهم

د، ررسی کنبآموزان را در کالس های دانشو حتی تکالیف و آزموندهد، به والدين پاسخ دهد 

 شود. انجام اين امور موجب اتالف زمان آموزش می

م حتی دهام را انجام میکارهای اداری و آموزشی مدرسه(: من تمام17شونده )مصاحبه
ل تی منزحکنم، چون منزل مجردی دارم بايد آشپزی کنم و در مدرسه و ها را جارو میکالس

 فرصت استراحت ندارم. هرلحظه نگرانم که نکند کارهای مدرسه عقب بماند. 
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جهت  آموزانپايه دارم. گاهی والدين دانشآموز در ششدانش 14(: 11شونده )مصاحبه

وزش ال آمحآيند؛ چون معموالً در کالس و در دريافت گواهی اشتغال به تحصیل به مدرسه می
ذاشت و ها را معطل گتوان آنکنند. نمیواست خود را مطرح میهستم و هنگام تدريس درخ

نم و به کین میآموزان را خلیفه تعیها تکلیف بدهم و يکی از دانششوم به همه پايهمجبور می
-حبت میاش صدهم. گاهی درباره مشکالت خود و خانوادهروم و کارش را انجام میدفتر می

 رود. یکند و يک ساعت از وقت آموزش هدر م

از  غلب بیشاشود و پايه را شامل میهای چندپايه از دو تا ششکالسها: تعداد زیاد پایه -3

پايه با دهد و کالس چند( ساعت آموزش می25پايه در طول هفته )دوپايه هستند. کالس تک

ه پايه داشت( ساعت را بايد به چندين پايه آموزش دهد. اگر شش25هر تعدادی که باشد همان )

داشته  پايهساعت دارد؛ اگر شش 25طور مجزا های عادی که هر پايه بهباشد برخالف کالس

ای که در پايان سال گونهپايه تقسیم کند بهساعت را بین شش 25ساعت؛  150جایباشد بايد به

 د. رسانهای عادی سال تحصیلی را با آموزش تمام دروس به پايان بزمان باکالستحصیلی هم

ه بايد کعنوان درسی دارند  11پايه دارم. هر پايه بیش از (: من پنج5شونده )همصاحب
کشد و پايه يک جلسه کامل طول میآموزش داده شوند. گاهی تدريس يک موضوع به يک

عتراض لیا اپايه آموزش دهم. به همین جهت برخی از اوتوانم به سهگاهی در طول سه روز نمی
 طور مستقیم تدريس نکردم. دشان بهکنند که سه روزبه فرزنمی

تدريس چندپايه شکل خاصی از تدريس است و معلمان  آموزشی:کمبود وسایل کمک -4

تری آموزشی بیشآموزان، به کمبود وسايل کمکبرای به حداکثر رساندن زمان يادگیری دانش

ها کمبود السترين مشکل اين کپايه نیاز دارند؛ زيرا مهمهای تکنسبت به آموزش در درس

 ترتر و سريعو وسايل آموزشی يادگیری را آسان ها است. موادوقت برای تدريس به همه پايه

ديگر های کند و معلم نیاز به تکرار در ارائه مطالب ندارد و زمینه برای آموزش به ساير پايهمی

و  ، چادریها کوچک و در مدارس دورافتاده، گلی، خشتیشود. اغلب اين کالسمی فراهم

شوند، سرايدار هم ندارند و در نبود معلم کسی نیست که از اموال اين تشکیل می کانکسی

چنین امکانات ها مواد و وسايل آموزشی و همها مواظبت کند؛ بنابراين بسیاری از آنکالس

 ها را ندارند.موردنیاز اين کالس
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يی برای تر ندارد و جا(: کالس من در حاشیه شهر است، يک اتاق بیش16ه )شوندمصاحبه

ای آموزشی وجود ندارد. چون فضای کالس کوچک است هر وسیلهنگهداری وسايل کمک
د وقت خو خشی ازاندازم. بنابراين بايد هر روز بکنم بعد از آموزش دور میسازم يا تهیه میمی

 نم.را به تهیه وسايل آموزشی صرف ک

سوادی يا به داليل گوناگونی ازجمله: کم برخی از والدينعدم همکاری والدین:  -5

فرزندان  توانند به پیشرفت تحصیلیس و يادگیری نمیهای تدريسوادی، ناآگاهی از روشبی

های تربیت آگاهی چندانی ار و روشهای تغییر رفتخود کمک کنند بسیاری از والدين از روش

ها تحصیالت بااليی نیز داشته باشند اما در اين زمینه ندارند، ممکن است تعداد اندکی از آن

اطالعات کافی نداشته باشند. در برخی از مناطق روستايی به علت وجود مراتع وسیع 

ها دهند فرزندان خود به کالس بیايند زيرابه آناجازه نمی کشاورزیحاصلخیز، دامداری و 

 کنند. وقتی والدين نتوانند به پیشرفت تحصیلی فرزندان خود کمک کنند، معلم مجبورکمک می

شود وقت بیشتری برای آموزش هر پايه اختصاص دهد. همکاری والدين و رسیدگی به می

 کند.می یلی فرزندان خود در مديريت و استفاده بهینه زمان به معلم کمکوضعیت تحص

س پرسم چرا کالکنند، وقتی هم میآموزان مکرر غیبت می(: دانش6شونده )مصاحبه

لی ت تحصیتنها به پیشرفکرديم. بنابراين والدين نهگويند به پدرمان کمک مینیامديد می
وز راز دو  آموزی که بیششوند. دانشها میع تحصیل آنکنند بلکه مانفرزندان خود کمک نمی

ه به مدرس کنم تا فرزند خود راشان و از والدينشان خواهش میروم خانهکند؛ میغیبت می
 بفرستند.

 گیریبحث و نتیجه

يادگیری بر -هدف پژوهش حاضر شناسايی عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهی

با  چند پايههای واقعیت اين است که کالس های چندپايه است.کالساساس تجارب معلمان 

نیز ها تک پايه تفاوت اساسی دارد. لذا نوع مديريت ياددهی يادگیری اين کالسهای کالس

 اندکید داشتهتها تأه صورت ضمنی و آشکار بر اين تفاوب متفاوت خواهد بود . محققین عموماً

 تدريس هایروش مطالعه عنوان: تحت خود تحقیق ( در2015) 1اهامر و هشراز جمله هری بی

 که راهبردهای تدريس در رسیدند نتیجه اين به« فنالند و اتريش در کشورهای چندپايه

                                                 
1. Hyry-Beihammer & Hascher 



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

164 

 و موضوعات معلم، شخصیت به و بود متفاوت یطور گستردهبه چندپايه هایکالس

ج تحقیقات در هر دو کشور نشان داد که داشتند. همچنین نتاي ارتباط تدريس هایموقعیت

شود اما روش های چندپايه در مدارس کوچک استفاده میراهبردهای تدريس متنوع در کالس

ترين ترين و چالشیتر است. شايد کلیدیهای چندپايه رايجتدريس شاگرد به شاگرد در کالس

با  چندپايههای الس( معلمان ک2015) 1ويژگی کالس چند پايه بحث زمان است. سکوالين

 بسیاری از جمله کمبود وقت، آموزش ناکافی و فقدان درك جامعه رو به روهای چالش

 %70معلم چندپايه انجام داد و دريافت که  75ای پژوهشی با ( مطالعه2004) 2شوند. کاينمی

ترين که تحقیقات نشان داده است مهممعلمان نگران کمبود زمان برای تدريس بودند. درحالی

ها در کشور ما های چندپايه کمبود وقت است و افزايش اين کالسمشکل معلمان کالس

يادگیری مورد بررسی قرار -کند تا عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهیايجاب می

 ها برداشته شود.های مؤثری در بهبود کیفیت عملکرد اين کالسگیرد تا بدين طريق، بتوان گام

ی هاالسآمده از اين پژوهش نشان داد که بر اساس تجارب زيسته معلمان کدستبهنتايج 

ها را يادگیری در اين کالس-چندپايه؛ عوامل تأثیرگذار در کیفیت مديريت زمان ياددهی

 بندی کرد.توان در دودسته عوامل ايجابی و عوامل سلبی گروهمی

چند پايه به های يت زمان در کالساز مقوالت مهمی که در اين پژوهش در راستای مدير

انعطاف در  آن اشاره شده است مديريت فضای کالبدی است که در آن به دو خرده مقوله

فضای  فضای کالبدی است.های متنوع سازی در بهره گیری از ظرفیت ان وآموزدانشچینش 

ده است از ريزی شرسمی و برنامههای يادگیریهای کالبدی بستر و زير ساخت وقوع تجربه

بهتر گیری است به چینش معلم و بهره الزم چند پايههای اين رو به نحو ويژه در بافت کالس

های مانند دهی کالس درس شامل جنبه. به طور کلی سازماناز فضا و امکانات تنوع نمود

آموزان، فضای کافی در کالس درس برای آرايش فیزيکی نشستن، تنظیم موقعیت کار دانش

ها های موجود در کالس درس و دو يا چندتخته است. همه اين جنبهها، کتابخانهفعالیتانجام 

و ضروری است. از آنجا  های مختلف در يک کالس درس مهمبه پايه برای تدريس همزمان

                                                 
1. Saqlain 

2. Kyne 
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فاوت است به کارگیری چند پايه متنوع و متهای که محیط يادگیری از منظر فیزيکی در کالس

معنا در تحقیقات ريت زمان نیازمند خالقیت و ابتکار معلم است. اين اين راهکار برای مدي

های دهی کالسترديد سازمانکند که بیمی اشاره 1کید قرار گرفته است. باندیديگر نیز مورد تأ

که توانايی معلمان طوریهای عادی است بهدهی کالستر از سازمانمراتب حساسچندپايه به

ها است ترين عامل موفقیت آنهای چندپايه، مهمدهی کالسانريزی و سازمجهت برنامه

هرچند اغلب فضاهای  نیز در پژوهش خود به اين معنا اذعان دارد که 2(. نکرو1980)باندی، 

سیاه و میزها و ها نامناسب است اما يک فضای کاری بیرون کالس، با تختهکالبدی اين کالس

-يادگیری مناسب باشد زيرا بعضی کالس-مان ياددهیتواند برای مديريت زها نیز میصندلی

تخته سیاه بر روی ديوار مقابل ديد معلمان در انعطاف های چندپايه فضای کافی ندارند. يک

 (.2014کند )نکرو، های مختلف کمک میتنظیم و حرکت گروه

ت. بخشی به راهبردهای تدريس مورد استفاده يکی ديگر از مقوالت به دست آمده استنوع

 چنین اظهار 3اند: مثالً سبندر تحقیقات کشورهای ديگر نیز محققان بر اين موضوع اشاره نموده

گیری از راهبردهای مختلف تدريس باعث کاهش زمان دارد که تنوع بخشی در بهرهمی

کند که موفقیت آموزش می (. محقق ديگر اظهار2015شود )سبن، يادگیری می-ياددهی

اين مقوله در بافت  (2015، 4اهبردهای تدريس موفق بستگی دارد )سکلینچندپايه به اجرای ر

کند. در بافت کالس چند پايه افزون بر تنوع افراد می کالس چند پايه نیز به نحو خاصی بروز

و سطح رشد و محتوا و اهداف ها معمولی نیز وجود دارد گوناگونی پايههای که در کالس

 تری پیدان تنوع بخشی در بافت مدارس چندپايه معنی متفاوتمتفاوت نیز وجود دارد. لذا اي

ای باشد که به معلم کمک کند تا با چالش زمان بهتر مقابله کند اين تنوع بخشی بايد به گونهمی

های از اين رو راهبرد خودآموزی در اين تحقیق به عنوان يک راهبرد موثر در کالس کند.

 زمان، و حساسیت مديريت آن در موقعیت کالس چندپايهچندپايه قلمداد شد؛ به علت کمبود 

خودسنجی( و )هايی برای ارزيابی از عملکرد خود آموزان مسئولیتتوان به دانشمی

دهد تا يادگیری خود آموزی( سپرد که به آنان امکان می)ريزی برای يادگیری خودشان رنامهب
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3. Seban 
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معلم کسب های ن بر کاهش مسئولیتخود را مديريت کننده و بهبود دهند. اين راهبرد افزو

به سخن ديگر اين راهبرد هر  کند.می ان کمک بسیاریآموزدانشتوانايی استقالل در يادگیری 

  چند در مديريت زمان بسیار اثرگذار است اما نتیجه و پیامد ارزشمند تربیتی نیز به دنبال دارد.

همديگر از راهبردهای مورد  ان از همديگر و سنجش متقابل عملکردآموزدانشيادگیری  

های ای در کالسهای تعامل حرفهيکی از مؤلفه تاکید در منابع پداگوژيکی جديد است.

توانند نقش معلم را در کالس اجرا کنند. تدريس شاگرد آموزان هستند، آنان میچندپايه، دانش

( 1971) تسکیی رشد شناختی ويگوگرايی ريشه در نظريهبه شاگرد عالوه بر نظريه ساخت

آموزان و هم دارد. زيرا در اين نظريه تأکید شده است که معلمان بايد در کالس درس از دانش

ها تسلط دارند، دوستان نیازمند کمک را دوستان تواناتر بخواهند تا در موضوعاتی که بر آن

دگیری صورت مشارکتی به ياياری دهند، آنان را تشويق کنند تا با همیاری يکديگر و به

نوبت معلم و شاگردان نقش آموزگار و بپردازند و از روش آموزش دوجانبه که در آن به

(. آموزش شاگرد به شاگرد فرايندی است 1392، کنند، استفاده کنند )سیفآموز را ايفا میدانش

کنند های اجتماعی که معلم نیستند در يادگیری به همديگر کمک میکه در آن افرادی از گروه

ديگر، آموزش شاگرد به شاگرد عبارتگیرند. بهو خودشان از طريق آموزش به يکديگر ياد می

تواند کند. آموزش شاگرد به شاگرد میاز يادگیری تعاملی، ارادی و سیستماتیک حمايت می

 2000ها عوض شوند )تاپینگ، ها ردوبدل نشوند يا متغیر باشد و نقشثابت باشد يعنی نقش

های چند پايه (. در راستای مديريت زمان در کالس1397ينی و مرتضوی زاده، نقل از عابد

 ترديدبی 1و همسال سنجی کارگیری راهبرد ديگر آموزی يا تدريس شاگرد به شاگردبه

آورد که می تواند در مديريت زمان موثر باشد. اين راهبرد نیز برای معلم اين امکان را فراهممی

ان واگذار نمايد و از وقت ذخیره شده آموزدانشهايی از را به گروهبخشی از مسئولیت خودش 

فزون بر افزايش کارايی و اين راهبرد ا بهره بگیرد.ها برای مديريت و راهنمايی ديگر گروه

ان منجر خواهد شد. اين يافته آموزدانشوری معلم به ارتقا توانايی مسئولیت پذيری بهره

مورد توجه قرار گرفته و ساير متخصصان پداگوژی  پژوهش نیز در تحقیقات ديگران

                                                 
1  .  Self-Assessment  
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های چندپايه ( در کالس2006) 1به اعتقاد کرنیش بر آن اذعان دارند. چندپايههای کالس

سادگی به آموزان بهآموزش تدريس شاگرد به شاگرد معمول است، به اين معنی که دانش

-هايی اشاره کردند که در آن دانشتر موارد، معلمان به موقعیتکنند. در بیشيکديگر کمک می

 آموزان ديگر در کالس خود کمک کردند. آموزان به دانش

دانش عملی معلم، مقوله ديگری است که در اين تحقیق اهمیت آن نشان داده شد. داللت 

چندپايه نیاز است که با وجود های ای برای کالسيافته چنین است که پداگوژی ويژه اين

درخور تامل و حساسی نیز های تفاوت معمول دارد ازهايی پداگوژی کالسهايی که با شباهت

برخوردار است. از اين رو يک معلم چندپايه بايد به اين پداگوژی مسلط شود در غیر اين 

گردد. به اين می صورت موفقیت چندانی نصیبش نخواهد شد. حساسیت موضوع به عدالت بر

چندپايه يک ضرورت انکار نشدنی برای تحقق دسترسی معنا که تسلط و آمادگی معلمان ويژه 

ای بر ست. در نظر نگرفتن اين معنا خدشهعدالت( ا)های با کیفیت آموزشی برابر به فرصت

چنین نکته مهمی نیز مورد تاکید متخصصان امر واقع شده است.  مقام منیع عدالت خواهد بود.

رود، ک ابزار آموزشی خوب به شمار میدارد که تدريس چندپايه، در صورتی يمی نکرو بیان

-خوبی آموزش داده و همچنین از مهارتخوبی توسط معلمان انجام گیرد و معلمان نیز بهکه به

دهد که ( توضیح می2001) 2(. آينا2014ها برخوردار باشند )نکرو، های مورد نیاز اين کالس

پذيری و آموزش عملی انعطافآمیز آموزش چندپايه نیاز به مديريت زمان، اجرای موفقیت

خوبی استفاده نمايد. به شود تا از زمان در دسترس بهای معلم سبب میمعلم دارد، آمادگی حرفه

  .رسدمی نظر

سر آغاز يادگیری درگیر شدن است و به همین سان سرآغاز ياددهی، درگیر سازی با 

ر سازی برای ياددهی به یچندپايه درگهای موضوعات يادگیری است. به دلیل ويژگی کالس

اين پژوهش درگیر سازی همزمان های از ديگر يافته ای نیز بايد نمود پیدا کند.شکل ويژه

های مختلف آموزان پايهزمان دانشمختلف است. توانايی درگیر سازی همهای ان پايهآموزدانش

پیچیده برای  هایاين يکی از مهارت شود.می است که باعث مديريت زمان يکی از عواملی

يادگیری که بتوانند به تنهايی يا گروهی های با ارائه فعالیت که معلم پداگوژی چند پايه است

                                                 
1. Cornish 

2. Aina 
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ی کنند و همزمان خود با گروهی از ان را درگیر برای يادگیرآموزدانشانجام دهند بخشی از 

ر اين نکته چندپايه نیز بهای . متخصصان پداگوژی کالسان به نحو مستقیم کار کندآموزدانش

بهترين استفاده از زمان در دسترس،  اند.. در گزارش يونسکو آمده است کهتاکید داشته

ها از دهی فعالیتهای مختلف است، انتخاب و سازمانآموزان در فعالیتدرگیرکردن دانش

 (. 2015شرايط الزم برای مديريت کالس درس چندپايه است )يونسکو، 

دوين تهش برای پژوهشگران اشکار گرديده است؛ توانايی مقوله ديگری که در اين پژو

زمان طور همپايه، بهطرح درس تلفیقی است. گاهی معلم با تلفیق موضوعات درسی دو يا سه

ر هم عنای دشود. تلفیق به مدهد، اجرای اين عمل موجب استفاده مفید از زمان میآموزش می

رسی دنامه که غالباً مجزا از يکديگر در بر های محتوايی استآمیختن و ارتباط دادن حوزه

هم  بسته بههای واگويند که در آن بخشای میديگر، تلفیق به شیوهعبارتشود بهگنجانده می

د کننشوند يا يک رابطه متوازن با يکديگر برقرار میتر مرتبط میدر يک کل بزرگ

ن از راستای مديريت زما اين توانايی برای معلمان چندپايه و در (.1389)مهرمحمدی، 

طرح ان متوان چند موضوع را همزممی حساسیت بااليی برخودار است. زيرا با اين کار معلم

ه نظر باستا با هم پیگیری نمايد. در اين ر نمايد و چند هدف از چند برنامه درسی مستقل را

شترك امین متواند به کمک معلم بشتابد نخست تلفیق بین مضمی تلفیق در دو شکل رسدمی

شترك کند که يک مضمون ممی در اين شکل معلم به گونه طرح درس را تنظیم چندپايه است

ف س مختلامین چند درو گاه اين طرح درس تلفیقی از مض دهدمی ارائه (پايه)در سه سطح  را

های عالیتاين است که فها شود. هنر معلم در اين نوع طرح درسمی است که با همديگر ارائه

ک يو در ان در يک زمان با چند هدف درگیر شوند. از اين رآموزدانشراحی کند تا در آن ط

ه ادار های مختلف راکه روشن کند معلم چگونه پايهکالس چندپايه يک طرح درس برای اين

  و گرانیگاه مديريت درست و بهبنه زمان خواهد بود. تری داردکند، اهمیت بیش

ای است که در اين تحقیق به آن اشاره ره دانش موضوعی مقولهلمان بر گستآگاهی کافی مع

شود تا بتواند زمان را مديريت کند. ای معلم سبب میآمادگی حرفه شده است. روشن است که

ای، تسلط بر های آمادگی حرفهترين نشانههمچنانکه در منابع علمی بیان شده است يکی از مهم

عنوان نمونه، اگر کند، بهم در درسی است که تدريس میمحتوا است که ناظر به اطالعات معل
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ها و حقايق او معلم علوم است به چه میزان از علوم شناخت دارد؟ تسلطش بر مفاهیم، نظريه

-(. در کالس1390ترجمه نصر و همکاران،  2011، 1علوم تا چه حد است؟ )گری و سولتیس

در هر روز بايد مواد درسی متعدد و در پايه وجود داشته باشند، معلم هايی که بیش از سه

-های مختلف سبب میتسلط بر محتوای دروس پايه از اين رو سطوح مختلفی را آموزش دهد

های تری انجام شود. اين يکی از ويژگیيادگیری با سرعت و دقت بیش-شود تا فرايند ياددهی

 پداگوژی چند پايه است. 

مهم در تحقق های به عنوان يکی از توانايی توانايی معلم در يارگیری از جامعه محلی

پداگوژی چندپايه با محوريت استفاده بهینه از زمان است در اين تحقیق مورد تاکید است. 

تواند در مديريت کالس درس نقش به سزايی داشته باشد و يارگیری از جامعه محلی می

ا برای معلم ذخیره کند. يادگیری ر-تواند زمان ياددهیمديريت کالس درس توسط والدين می

 توزيع مسئولیت مديريت ياددهی بین اعضای جامعه و مشارکت طلبی معلم در اين خصوص

تواند کالس چندپايه را به کانون همدلی و همکاری جامعه محلی تبديل کند درك و کمک می

(. اعضای جامعه 2015، 2های چندپايه بسیار مهم است )سکلینجامعه برای موفقیت کالس

ها، امال گرفتن، آموزان، بررسی تکالیف آنهای گوناگونی نظیر؛ آموزش به دانشحلی در زمینهم

توانند همکاری ها میها و مراسمها، برگزاری مسابقات، جشنپرسش و پاسخ، نظارت بر آن

های مختلفی نظیر؛ نظارت بر کار تواند در زمینهکنند. والدين و ساير افراد جامعه محلی میمی

آموزان است، تشکیل که معلم مشغول تدريس به گروه ديگری از دانشآموزان وقتیانشد

آموزان برای درك موضوع و تکمیل کردن تکالیف، های کوچک، کمک کردن به دانشگروه

های عملی مانند: باغبانی، ورزش، هنر، آموزش به نظارت بر انجام تکالیف منزل، تسهیل فعالیت

ی آوری اطالعات در مورد پیشینهورسوم جامعه، جمعی فرهنگ و آدابآموزان دربارهدانش

(. تأثیر 3،2001آموزان و شناسايی مواد و وسايل آموزشی به معلم کمک کنند )مثوتدانش

شده آموزان، يک واقعیت شناختهمشارکت مدرسه، جامعه و خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش

 (. 2013، 4ونتر) است

                                                 
1. Gary & Soltis 
2. Saqlain 
3. Mathot  

4. Venter 



 1400پايیز ، شانزدهم، سال 62فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

170 

هبود الت ايجابی که ماهیت آنها بستگی به وجودشان باعث افزايش و بعالوه بر مقو

ه کشوند به همان سان مقوالت ديگری در اين پژوهش مورد تاکید است می مديريت زمان

یاز نيکی از اين مقوالت ضعف دانش پیش شود.می فقدان آنها باعث بهبود مديريت زمان

ی ا برارموثر باشد؛ زيرا معلم زمان زيادی  تواند در کاهش مديريت زمانمی آموزاندانش

وس ی درپردازد و به همین علت زمان برای آموزش محتوامی آموزش مفاهیم دروس پايه قبلی

 کند. می پايه جديد کاهش پیدا

سلبی است که در اين پژوهش های های معلم يکی ديگر از مقولهتعدد وظايف و مسئولیت

( و 2012، 1د موفقیت تدريس چندپايه است )تلو و منسیوبیبه آن اشاره شده است. معلم کلی

های اصلی معلمان؛ مديريت سنجیده، خردمندانه و مؤثر زمانِ کالس درس است يکی از نقش

ی چندين پايه را در موضوعات درسی مختلف، های ويژه( پس بايد برنامه2014)نکرو، 

چندگانه های و مسولیتها قش(. معلم کالس چندپايه ن2007کین،  -طراحی کند )مارکی

پرورشی، آموزشی، خدماتی، دفتری، اداری، عمرانی و مديريت و رهبری را بر عهده دارد. 

ششود و خود می طلبد و باعث خستگی و سردرگمی معلممی انجام اين وظايف زمان زيادی را

 (. 1398کند )مرتضوی زاده، می به خود زمان آموزش کاهش پیدا

زياد  چندپايه تعدادهای سلبی است. در کالسهای ها يکی ديگر از مقولهيهتعداد زياد پا

م تقسی شود تا معلم زمان آموزش را به تدريس دروس مختلف در چندين پايهمی سببها پايه

ر پايه در ه بیشتر باشند، زمان برای آموزش هر درسها کند؛ طبیعی است که هر چه تعداد پايه

و همچنین ها ان و پايهآموزدانش( معتقد است تراکم تعداد 2008) شکمتر است. همچنان که ک

 میری کاز مدت زمان تدريس و نظم و دقت در کار تدريس و يادگها حجم زياد محتوای کتاب

 کند.می

فقدان وسايل آموزشی که موجب کاهش زمان موثر هستند؛ ها يکی از اين مقوله

ها های اين کالسيادگیری را يکی از محدوديت -ی( فقدان منابع و مواد يادده2011)2آدنور

های خالی، ای است که انواع مواد خام مانند جعبهگونهها بهداند. اما شرايط اين کالسمی

                                                 
1. Taole, & Mncube 

2. Adanur 
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ها و شن و ماسه، تلفن ها، حیوانات، حشرات، بطریها، چوب، دانهها، سنگها، صدفقوطی

آسانی در دسترس آموزشی هستند که بههمراه، وسايل دورريختنی و طبیعت از ديگر وسايل 

ترين وسايل توانند در فرايند آموزش به معلم کالس چندپايه کمک کنند. مهمهستند و می

توان شوند. برای مثال در درس رياضیات میآموزشی در مناطق دوردست در طبیعت يافت می

از گیاهان برای  بندی کردن اعداد و در درس علومهای نازك درختان برای دستهاز شاخه

توان های کنسرو میتدريس؛ ريشه، ساقه و برگ استفاده کرد. از وسايل دورريختنی مانند قوطی

برای تدريس حجم، اشغال کردن فضا و تغییر شیمیايی )زنگ زدن(، در تدريس استفاده نمود 

های یت(. موفقیت معلم به ايجاد کالسی که به يادگیری با گسترش فعال1398)مرتضوی زاده، 

، انگیز از قبیل کار گروهی تا مطالعه مستقل منجر شود، وابسته است )يونسکوانگیزشی و هیجان

2015 .) 

اليل دسلبی است؛ بسیاری از والدين به های عدم همکاری والدين يکی ديگر از مقوله

توانند مینتدريس و يادگیری های گوناگونی از جمله کم سوادی يا بیسوادی، ناآگاهی از روش

ش منفی ( عدم حمايت والدين و نگر2008به پیشرفت تحصیلی فرزندان خود کمک کنند. بیلر)

ر داند که همین اممی چندپايههای کالسهای آنها نسبت به آموزش و پرورش را از محدوديت

 شود.می موجب کاهش زمان آموزش

ر ختیااینه زمان در رسد معلم چندپايه برای موفقیت در تدريس و مديريت بهمی به نظر

 اين پداگوژی ای را بايد دنبال کند.ان به مقاصد آموزشی پداگوژی ويژهآموزدانشبرای رساندن 

، والدين حلی وای است از جمله توانايی ارتباط با آحاد جامعه مويژههای ويژه مستلزم توانايی

س کال ط مشارکتی درو ايجاد محیها توانايی مشارکت طلبی در سطح جامعه محلی و خانواده

 امعهدرس است. به سخن ديگر وجه تمايز اين پداگوژی وجه مشارکت جويی آن در ابعاد ج

تواند پداگوژی ويژه ديگر اين که معلم بهای و کالس درس است. مهارتها محلی، خانواده

ی فضا ه ازای برای استفادان را درگیر درس کند. معلم چندپايه نیازمند خالقیت ويژهآموزدانش

انش طلبد که معلم چندپايه دمی کالبدی و امکانات محیطی است. هم چنین اين پداگوژی

 موضوعی متناسب يا محتوای چندپايه داشته باشد.

های کارگیری مقولهتوان ادعا کرد که بهطور کلی و بر اساس نتايج اين پژوهش میبه 

در اين  شدهچندپايه استخراج هایکالسهای های سلبی از موقعیتايجابی و حذف مقوله
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های چندپايه خواهد شد يادگیری در کالس-پژوهش باعث بهبود کیفیت مديريت زمان ياددهی

ن اي هاترين يافتهاز مهم اساساً تواند اثربخشی فرايند ياددهی يادگیری را تضمین کرد.و می

داگوژی چندپايه ای به عنوان پپداگوژی ويژه بندیاست که شواهدی مهم دال بر صورت

توان گفت معلمی می ضرورت دارد. اگر پداگوژی را دانش و توانايی آموزش تعريف کنیم.

ترين چندپايه مستلزم دانش و توانايی ويژه )پداگوژی چندپايه( است که از مهمهای کالس

 آن عبارتند از: های مولفه

 رداری ازبیشترين بهره بفضای کالبدی کالس و مدرسه برای های ظرفیت توانايی شناسايی -

 ها آن ظرفیت

ونگی توانايی به کارگیری راهبردهای مشارکتی از نوع خودآموزی و ديگرآموزی و چگ -

 خودراهبری و هم راهبری يادگیری های توسعه مهارت

موزش توانايی خالقیت در چگونگی استفاده از وسايل و اشیا مختلف در محیط برای آ -

 مضامین درسی 

مندی هرهجامعه محلی و بهای ها، ظرفیتطلبی از جامعه محلی و خانوادهکتتوانايی مشار -

 ان آموزدانشاز آنها در جهت توسعه و بهبود يادگیری 

 توانايی طراحی طرح درس تلفیقی -

 ان چند پايه آموزدانشتوانايی درگیری سازی همزمان  -

ت مديري درسیهای تابدر تالیف ک شود بر اساس يافته اين تحقیقاز اين رو پیشنهاد می

و ها نشگاهويژه برای معلمان دوره ابتدايی در داهای آموزش چند پايه وهای آموزش در کالس

حت تمقوالت  ای آنها، بر روی اينمت برای آماده سازی و ارتقا حرفهضمن خدهای موزشآ

های سالترين چالش کمعلمان برای کلیدی عنوان پداگوژی چند پايه اهتمام صورت گیرد تا

  وری بهینه از زمان در اختیار آمادگی الزم را کسب نمايند.چند پايه يعنی بهره

تار شود که در ساخمی اين پژوهش پیشنهادهای همچنین بر اساس مقوالت سلبی يافته

ايش و ای پی مديريت مناطقی که به اندازه کافی کالس چندپايه دارند؛ دفتر و بخشی بررااد

 . اينايجاد شود. اين کار باعث توسعه عدالت آموزشی خواهد شدها سمراقبت از اين کال

 تواند بر اين موضوعات توجه نمايد: می واحد
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ش هر درسی که يک معلم ممکن است برای افزايش زمان در اختیار آموزهای کاهش پايه -

 پايه 

ه صورت از طريق کمک ب غیرهجانبی معلم چندپايه از جمله مديريت و های کاهش فعالیت -

 پاره وقت به معلمان و مدارس دارای کالس چندپايه 

 مفکریهای مجای برای معلمان چندپايه برای مشارکت و ايجاد اجتماعات يادگیری حرفه -

 و انتقال تجارب به همديگر

 ای پداگوژی چند پايه به معلمان چندپايه ارايه پشتیبانی حرفه -

 در امر آموزشتعامل جامعه محلی برای ايجاد فرهنگ مشارکت  -

 منابع

ايه های چندپايه و ارموجود تدريس وکالسهای (. بررسی مشکالت روش1380اسدی، پری. )

رح های چندپايه درشهرستان گلپايگان. گزارش طتر تدريس در کالسهای مناسبروش

 تحقیقی، سازمان آموزش و پرورش اصفهان.

 ر ديدار.کیفی و آمیخته. تهران: نشتحقیق های (. مقدمه ای بر روش1393بازرگان، عباس .)

صیف (. تو1394يوسف. )يوسف و اديب، فیروز؛ رضاپور، کلثوم؛ محمودی، حدادان، بشیری

 تدايیهای چندپايه دوره ابتجارب و ادراك معلمان و کارشناسان از آموزش در کالس

 . 120-107(, 22)7آموزش و يادگیری، های مناطق روستايی کلیبر. پژوهش

های س(. بررسی مشکالت ومسائل کال1380نام هشتجین، علی و افخم ساعدی، زرج آباد. )به

 .چندپايه. طرح تحقیق دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

 (. روانشناسی پرورشی نوين. تهران: انتشارات آگاه. 1392سیف، علی اکبر. )

 رب همشاگردی ش(. تأثیرآموز1397زاده، سیدحشمت اهلل. )عابدينی، ياسمین و مرتضوی

 با مراهه آزمودنیتک  طرح از استفاده با چندپايه هایکالس رياضی در درس يادگیری

ا ت 119. صص 1 شماره ، 17 روانشناختی. دوره هایکیفی. فصل نامه پژوهش بررسی

135. 

، های چندپايه. گزارش طرح تحقیقی(. بررسی مشکالت آموزشی کالس1383عبدی، حسن. )

 .و پرورش آذربايجان شرقیسازمان آموزش 
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ه تدريس (. تجربه حرفه ای اساتید در ارتباط با پديد1392غالمی، خلیل و اسدی، محمد .)

اره ل، شماثربخش در آموزش عالی. دو فصل نامه نظريه و عمل در برنامه درسی، سال او

 .5-26، صص 2

 استادان. تهران: علم(. اصول و مفاهیم برنامه ريزی درسی. 1394فتحی و اجارگاه، کوروش. )

وزارت  (. مبانی نظری زمان آموزش از چرايی تا چگونگی. تهران:1391فضلی و همکاران، )

 آموزش و پرورش.

در  های تحقیق کمی و کیفی(. روش1389گال، مرديت؛، والتر، بورگ، و جويس و گال،. )

می، لقاسعلوم تربیتی و روان شناسی. )احمدرضا نصر، حمیدرضا عريضی، محمود ابوا

خسرو باقری، محمدحسین عالمت ساز، جعفر پاك سرشت، علی دالور، علیرضا 

شهید  نشگاهکیامنش، علیرضا و خويی نژاد، غالمرضا. )سال انتشار .(. تهران: سمت و دا

 بهشتی.

هران: تهای چندپايه. (. مديريت و برنامه ريزی کالس1396زاده، سیدحشمت اهلل. )مرتضوی

 پ.انتشارات کورش چا

ندازها. اها، رويکردها و چشم (. برنامه درسی نظرگاه1389مهرمحمدی، محمود و همکاران. )

 تهران: انتشارات سمت.

هانی، (. رويکردهای تدريس. ترجمه نصر اصف2011گری، فنستر ماخر و سولتیس، جونانس. )

هران: (. ت1390احمدرضا، هدايت، اعتمادی زاده، نیلی، محمدرضا و شريفیان، فريدون .)

 مهرويستا.
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