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قالب  در  معلم  توسط  چندپایه  كالس های  مدیریت 
با  و  می گردد  ظاهر  خالقیت  و  دانایی،  توانایی، 
آن  ساده تر  شكل  از  كه  می شود  عجین  مهارت هایی 
فنی  روش های  و  اصول  (یادگیری  فنی  مهارت  یعنی 
كالس داری) آغاز و پس از گذر از مهارت های انسانی، 
معلم  فلسفه  بینش  از  حاكی  كه  ادراكی  مهارت  به 
می رسد.  است  تعلیم وتربیت  و  زندگی  به  نسبت 
باورهای  از  سكویی  بر  چندپایه  كالس های  معلمان 
شكل  را  آن ها  آموزشی  رفتارهای  كه  خود  بدیهی 
و  زمان  تفاوت های  به  توجه  با  و  ایستاده اند  می دهد، 
مكان و تفاوت های فردی بین آن ها، به شیوه متفاوتی 
مشخص  چهارچوبی  و  می كنند  اداره  را  خود  كالس 
دارند. خود  درس  كالس  موجود  وضعیت  بهبود  برای 
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  مقدمه 
در دنياي امروز تعليم وتربيت از دشــوارترین، ظریف ترین و پرثمرترین امر انساني 
به حساب مي آید و کاري است پر ارج وقت گير که نتایج و ثمره نهایي آن دیر به بار  
مي نشيند. در چنين دوراني هدف از آموزش وپرورش تنها انتقال معلومات و تجارب 
بشري به نسل جدید نيست، بلكه رســالت آن ایجاد و تثبيت نگرش هاي مطلوب و 
شایسته در مخاطبان و درك واقعيت هاي زندگي آنان و در نهایت رشد و تعالي ابعاد 
وجودي انسان هاست. کالس هاي درس نيز به عنوان سيستم هاي اجتماعي که عناصر 
تشكيل دهنده آن یعني: دانش آموزان، معلمان و شرایط یادگيري محسوب مي شوند در 
یك لحظه از زمان هرگز شــبيه به هم نخواهد بود و معلم به مثابه عنصر هوشمند و 
برنامه ریز این سيستم، برنامه درسي کالس خود را با توجه به شرایطي انتخاب مي کند 
که در کالس حاکم است و با به خدمت گرفتن مجموعه اي مناسب از ابزارها، وسایل 
و محتوا، کنش واکنش هاي یاددهي و یادگيري را سازمان مي بخشد. بدیهي است که 
هرگز دو کالس در یك زمان واحد کاماًل شبيه هم نخواهند بود زیرا عوامل انساني و 

شرایط یادگيري یكسان نيستند.
در این ميان با توجه به کاهــش زاد و ولد و کاهش جمعيت کودکان الزم التعليم 
بخصوص در روستاها و مناطق کم جمعيت و از طرف دیگر ضرورت تحصيل آن ها، 
تشــكيل کالس های چند پایه در مدارس امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد در این 
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کالس هــا دانش آموزان در پایه های مختلف در یك کالس و در کنار هم و توســط 
یك معلم تربيت شده و آموزش مي ببينند بنابراین شيوه و قدرت مدیریت کالس هاي 
چندپایه توسط معلم در قالب توانایي، دانایي، و خالقيت ظاهر مي گردد و با مهارت هایي 
عجين مي شــود که از شكل ساده تر آن یعني مهارت فني )یادگير اصول و روش هاي 
فني کالس داري( آغاز و پس از گذر از مهارت هاي انســاني، به مهارت ادراکي که 
حاکي از بينش فلســفه معلم نسبت به زندگي و تعليم وتربيت است مي رسد. معلمان 
کالس هاي چندپایه بر سكویي از باورهاي بدیهي خود که رفتارهاي آموزشي آن ها را 
شكل مي دهد، ایستاده اند و با توجه به تفاوت هاي زمان و مكان و تفاوت هاي فردي بين 
آن ها، به شيوه متفاوتي کالس خود را اداره مي کنند و چهارچوبي مشخص براي بهبود 
وضعيت موجود کالس درس خود دارند. گرچه رویكرد جدید کتب درســي دوره 
ابتدایی و ضرورت استفاده از روش های نوین یاددهیـ  یادگيری و فعاليت محور بودن 
دروس، اداره ي کالس های چندپایه را پيچيده تر می کند و چون معلمان این کالس ها 
از نظر زمانی محدودیت دارند و عمدتاً عالوه بر تدریس محتواي آموزش نقش هایي 
از قبيل: امور اداري، معاون، ناظم، مدیر، متصدي امور دفتري،  مســتخدم و... را نيز 
درمدرســه ایفا مي کند اداره این کالس ها کمی حساس تر از کالس تك پایه است به 
این خاطر که معلم با گروه های سنی مختلفی از دانش آموزان سروکار داشته و کالس 
باید برای همه مفرح باشد و معلم و دانش آموزان احساس دوستی با یكدیگر بكنند و 
معلم برتوانمندی دانش آموزان اعتماد داشته و بر نكات مثبت آن ها تأکيد کند از این رو 
الزم است با بهره  گيري از هنر معلمي و استفاده از روش های مناسب تدریس، کالس 

را اداره کند.
با عنایت به آنچه که ذکر شد، باید در نظر داشت که نقش معلم در اجراي موفقيت آميز 
هر برنامه درسي، انكارناپذیر است و برنامه درسي خوب به شرطي موفق مي شود که 
معلمان آموزش دیده و پرتوان مسئول اجراي آن باشند و این مستلزم آن است که در 
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برنامه ها و شيوه هاي آموزش معلمان، تحول اساسي صورت گيرد. یكي از شيوه هاي 
آموزش و توانمندسازي، بهره مندي از آموزش هاي ضمني و غيرمستقيم است. از این رو 
مجموعه پيش رو با هدف ارتقاي دانش، توانمندسازي و رشد حرفه اي معلمان، در زمينه 

آموزش و شيوه هاي مدیریت و اداره کالس هاي چندپایه تهيه شده است. 





9

 مکتب عشایری بهمن بیگی 
 تجربه ای موفق در اداره ي کالس های چندپایه 

محمد دشتی 

 اشــاره 
بــزرگان تعلیم وتربیت همواره به آمــوزش دانش آموزان 
روســتایی و عشایري نگاه خاصي داشته اند. آنچه می خوانید 
مروری بر نوشته های زنده یاد محمد بهمن بیگی و به خصوص 
خاطرات آموزشی و یکی از مجموعه داستان های این معلم 
سخت کوش است. او عالوه بر هنر معلمی، دستی هم بر قلم 

داشــته و به خصوص در سال های فراغت از خدمت، 
 تجربه ها و خاطرات خود را در قالب 

کتاب هایی گرد آورده است. در 
نوشــته ها و کتاب هایش از 

حدیث راه اندازی مدارس 
عشایری که معموالً یکی 
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از ویژگی های آن ها چندپایه بودن است، یاد می کند. 
او در ایل قشــقایی فارس در ســال 1299 شمسی به دنیا آمد. نخست در بانک 
ملی ایران کار می کرد و بعدها مدیرکل آموزش عشایری شد. بهمن بیگی بنیان گذار 
آموزش وپرورش عشایری در ایران است. پیشینه ي سوادآموزی برخی از طایفه های 
ایلی فارس و پایه گذاری مدرســه های سیار عشایری به سال 1331 برمی گردد که 
تنها با کوشش و پایمردی برخی به ویژه محمد بهمن بیگی امکان تحقق یافت. معلم 
بزرگ ایل در آستانه ی روز معلم، مقارن ظهر روز شنبه 11 اردیبهشت ماه 1389 دیده 

از جهان فروبست.

  نمی خواستم فرزندان عشایر برای همیشه بی سواد بمانند! 
... من مبتکر ایجاد مدارس ســیار عشایر نبودم. فکر ایجاد مدارس عشایری فکر 
بکری نبود. دیگران پیش از من در این طریق قدم نهاده بودند. ایلخان قشــقایی در 
زمان قدرت و شوکت ایل برای تعلیم وتربیت جگرگوشگان خویش دو معلم کارامد 
شهری به ایل آورده بود... پدر من نیز بیکار ننشسته بود و با مهمانداری مرد مهاجری 
از شهرضای اصفهان من و خواهرانم را با خط و ربط مختصری آشنا کرده بود. آنچه 
من می خواســتم تعمیم این مکتب ها و مدارس خصوصی بود. می خواستم نعمت 
ســواد عمومیت یابد و همگانی شــود تا فقیر نیز مثل غنی و چوپان زاده هم مانند 

خان زاده بر این سفره ي کریم بنشیند. 

 اندیشه ي تعلیم وتربیت اطفال ایل آسوده ام نمی گذاشت 
...بار دیگر به تب و تاب افتادم و با امید تکاپوی دیرین را از ســر گرفتم. لیکن 
گرفتاری های سیاسی و مالی فراوان بود و باز هم هیوالی وحشتناک اسکان بر سر 

راهم ایستاد. 
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... نمی توانســتم تا آخر عمر کوهی و بیابانی بمانــم. برای زندگی خود معنایی 
می خواستم. اندیشــه ي تعلیم وتربیت اطفال ایل آسوده ام نمی گذاشت و سرانجام 
نقشه ي تازه ای در خیالم نقش بست. برای اجرای آن دست به کار شدم و به دامن 

ملت پناه آوردم. 
در طول اقامت ممتدم در ایل دوســتان زیادی دســت و پا کرده بودم. در میان 
خویشاوندانم نیز خانواده های مستطیع کم نبودند. غالباً مردم دست ودل بازی بودند 
و پذیرفتنــد که هر کدام حقوق یک معلم و هزینه ي رفت و آمد و قوت غذای او 
را بپردازند و وســیله ي حمل و نقل مدرســه را نیز فراهم کنند... برای پیدا کردن 
آمــوزگاری که بتواند در پایه های مختلف تدریس کند، بــه دوره گردی پرداختم. 
...گروهی از منشــی زادگان خان ها و کالنتران، عده ای از جوانان ایلی که بر حسب 
اتفاق به سواد مختصری دست یافته بودند و دسته ای از فرزندان روستاییان مناطق 

عشایری داوطلب کار شدند. 
به یاری خیرخواهان و همت این جوانان نیمه باسواد، نخستین دبستان های سیار 
چادری را برپا کردم. امتحان سریع و دقیقی به عمل می آوردم. در حدود محفوظات 
و معلومات ششم ابتدایی پرســش های کتبی و شفاهی می کردم و اگر با موفقیت 
همراه بود قرار و مدار فوری کار را می بستم و با تالش و سختی بچه های چندپایه 

را در یک کالس سیاه چادری کنار هم می نشاندیم.

 شور و شوق و شیفتگی ما هر مشکلی را از سر راه برمی داشت 
من بدون حکم و رقم، مدیر دســتگاهی کوچک، متحرک و فرهنگی شــدم. در 
خصوص تعلیم وتربیت تخصصی نداشتم. دانشسرای مقدماتی و عالی ندیده بودم. 
معلمانم نیز با راه و روش تدریس آشنا نبودند، ولی شور و شوق پاسخ همه ي این 
کمبودها را می داد. ...به زیبایی خط توجه خاص داشــتم. کتاب های درســی را از 
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هــر جا که بود تهیه می کردم. قرائت متون کتاب ها به صدای بلند انجام می گرفت. 
معانی کلمات، عبارات و اشــعار فراموش نمی شــد. چهار عمل اصلی حساب و 
مقداری اعشار و کسر متعارفی از موادی بود که می خواستم و می پرسیدم. مشاعره 
معمول شد. حکایاتی از بوستان سعدی و شاهنامه ي فردوسی، قطعاتی از شاعرانی 
چون پروین اعتصامی و ایرج میرزا و گوشه هایی از تاریخ و جغرافی ایران و جهان 
در برنامه های کاري قرار گرفت. نوجوان ها با خردســاالن همکالس می شدند. از 
زمان بندی های متعارف کالس ها آزاد بودیم. هرکس هرقدر می توانست یادمی گرفت 

و پیش می رفت.

 گزارشی که سر ما را برطاق آسمان رساند! 
... مدت کوتاهی گذشت و کریم خان فاطمی )مدیرکل آموزش وپرورش فارس( 
باور نمی کرد که شمار این مکتب ها از هشتاد گذشته است. یکی از مأموران سرد و 

گرم چشیده اش را برگماشت تا همه را ببیند. 
گزارش این مأمور سرم را به آسمان رساند. من از عمق و کیفیت کار به خصوص 
در مقام مقایسه با دبستان های عمومی کشور خبر نداشتم. گزارش این مأمور مفتخر 

و متحیرم کرد. 
مدیرکل و همکارانش در صدد رفع نقایص و تکمیل برنامه برآمدند. در نظرشان 

عیبی در کار نبود جز آنکه مکتب داران من تصدیق و دیپلم نداشتند. 
...بخت و اقبال یار و مددکار ما بود. این فرصت به دست آمده و به زودی کنگره ي 
بزرگی مرکب از دســت اندرکاران و زمامداران فرهنگی کشور در شیراز برپا شد. 
معاونان وزارت آموزش وپرورش، مدیران کل پایتخت و سراســر مملکت در این 

کنگره شرکت داشتند.
...ولی آنچه که بیش از این پذیرایی صحرایی مهمانان ما را به شــگفتی انداخت، 
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پیشرفت حیرت انگیز بچه های دبســتان بود. ...عده ای از مدیران و مربیان اشک به 
چشمانشان آمد و یکی از استادان مجرب و مشهور تعلیم وتربیت، دکتر عباس اکرامی 

با صدای بلند گریست.
...دو ماهی بیش نگذشت که طرح تأسیس دانشسرای عشایری را شورای عالی 
فرهنگی تصویب کرد. به موجب این طرح، مؤسسه ای با این نام و نشان در شیراز 
به وجود آمد )1336( و رسالت یافت که سالیانه گروهی از جوانان ایلی را با امتحان 
ورودی کتبی و مصاحبه ي شــفاهی و بــدون توجه به مدارک تحصیلی انتخاب و 

تربیت کند. دانشسرا تأسیس شد. )و( از عهده ي انجام رسالت خویش برآمد...

منابع
1. محمد بهمن بیگی، بهاجاقتقسم )خاطرات آموزشی( شیراز: نوید شیراز، 1379.

2. محمد بهمن بیگی، بخارایمنايلمن)مجموعه داستان(، تهران: آگاه، 1368.
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كالس هاي چندپايه

 ده ماده ي طالیي براي تشکیل و اداره ي کالس هاي چندپایه 
 تصویب آیین نامه ي کالس هاي چندپایه براي نخســتین بار در تاریخ 

آموزش وپرورش کشور
صادق صادق پور
مدیرکل دفتر آموزش دبستاني

با بررسي آمار تعداد حدود 52 هزار کالس چندپایه در ایران و جمعیت دانش آموزي حدود 

700 هــزار نفري، به خوبي مي توان دریافت که باید به موضوع کیفیت بخشــي به کالس هاي 

چندپایه توجه کافي کرد. در واقع ســهم بزرگي از این مطالبات به آموزش با کیفیت، نیروي 

انساني حرفه مند، فضاســازي و تجهیزات و ارائه ي خدمات آموزشي و پرورشي و همچنین 

نظارت و راهنمایــي اختصاص دارد. از جمله گام هاي اساســي در معاونت آموزش ابتدایي 

آموزش وپرورش، تصویب آیین نامه ي کالس هاي چندپایه است که براي نخستین بار در تاریخ 

آموزش وپرورش کشور توسط شوراي عالي آموزش وپرورش و به امضاي مقام عالي وزارت 

و ریاســت محترم جمهور، براي عملیاتي شــدن، رسید و ابالغ شد. در واقع، در این آیین نامه 

ده ماده ي طالیي وجود دارد که مي تواند نقشــه ي راه و تبیین کننده ي برنامه ها و فعالیت ها در 

راســتاي کیفیت بخشي به کالس هاي چندپایه باشد. به استناد راهکار 5-3 سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش و در راستاي گسترش پوشش تحصیلي، بسط عدالت آموزشي و کیفیت بخشي 
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به فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان کالس هاي چندپایه، با تأکید بر مناطق روستایي، عشایري 

و کمتر توسعه یافته، وزارت آموزش وپرورش موظف است براي تشکیل و مدیریت کالس هاي 

چندپایه، با توجه به آیین نامه اي به این شرح، اقدام کند:

1. کالس هاي چندپایه با حداکثر ســه پایه ي هر دوره ي تحصیلي ابتدایي و با حضور حداکثر 

15 دانش آموز تشکیل مي شود.

تبصره- در شرایط استثنا، تشکیل کالس هاي چندپایه با تعداد بیشتر و ترکیب دانش آموزان از 

هر دوره  ي تحصیلي، به تشخیص رئیس آموزش وپرورش شهرستان/ منطقه و در چارچوب 

مفاد این آیین نامه، بالمانع است.

2. در صورتي که تشــکیل  کالس هاي چندپایه با بیش از سه پایه و بیش از 15 نفر دانش آموز 

اجتناب ناپذیر باشــد، به ازاي هر پایه ي اضافه، زمان آموزش تا 6 ساعت در هفته افزایش 

مي یابد و به آموزگار مربوطه، برابر مقررات، حق التدریس پرداخت مي شود.

3. به منظور راهنمایي، حسن نظارت و ارزیابي اثربخش از فعالیت هاي کالس هاي چندپایه، با 

توجه به پراکندگي و تعداد کالس ها، به ازاي حداقل 10 و حداکثر 40 کالس چندپایه، یک 

معلم راهنماي آموزشي و تربیتي اختصاص مي یابد.

4. معلمان کالس هاي چندپایه و راهنمایان آموزشي و تربیتي، طبق مفاد شیوه نامه، از حمایت هاي 

مادي و معنوي خاصي برخوردار خواهند شد.

5. سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي باید براي پشتیباني آموزشي و تربیتي از آموزگاران و 

دانش آموزان این کالس ها، نسبت به تهیه و تدوین کتاب راهنماي معلم و بسته هاي آموزشي 

ویژه ي کالس هاي چندپایه اقدام کند.

6. براي ارتقاي صالحیت ها و مهارت هاي حرفه اي آموزگاران کالس هاي چندپایه و راهنمایان 

آموزشي و تربیتي، عالوه بر آموزش هاي بدو و ضمن خدمت متداول، 40 ساعت آموزش 

تخصصي، قبل از شروع سال تحصیلي، پیش بیني و اجرا مي شود.

7. دانشگاه فرهنگیان در برنامه ي آموزشي دوره ي کارشناسي و باالتر مجموعه ي علوم تربیتي 
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كالس هاي چندپايه

)گرایش مربوط(، براي توانمندســازي منابع انســاني در مدیریت و آموزش کالس هاي 

چندپایه، تدابیر الزم را اتخاذ کند.

8. به منظور برنامه ریزي و نظارت بر حســن اجراي این مصوبه و اتخاذ تصمیم متناســب 

با شــرایط متفاوت کالس هاي چندپایه، شورایي با مســئولیت معاون آموزش ابتدایي و 

عضویت نمایندگان معاونت هاي توســعه ي مدیریت و پشــتیباني، پرورشي و فرهنگي، 

ســازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي و دبیرخانه ي شوراي عالي آموزش وپرورش 

تشکیل شود.

9. وزارت آموزش وپرورش گزارش پژوهشــي اجراي این مصوبه را هر دو سال یک بار، به 

شوراي عالي آموزش وپرورش ارائه دهد.

10. شیوه نامه ي اجرایي این مصوبه ظرف مدت 3 ماه، توسط وزارت آموزش وپرورش تهیه 

و با امضاي وزیر ابالغ مي شود. )مصوبه ي جلسه ي 895 شوراي عالي آموزش وپرورش 

)1393/2/29

اگرچه یکي از مأموریت هاي اصلي آموزش وپرورش تضمین و متقاعدسازي حق آموزش 

براي همه ي کودکان واجب التعلیم اســت، اما چنین آموزشي باید با کیفیت نیز باشد؛ همان 

چیزي که یونســکو نیز بــر آن تأکید کرده و برنامه ي آموزش بــراي همه را اجرا مي کند و 

دولت ها نســبت به انجام آن متعهد هستند. آموزگاران این گونه کالس ها هنگامي که باید در 

یــک زمان با بیش از یک پایه و دانش آموزان با ســنین و عالقه ها و توانمندي هاي متفاوت 

کار کنند  ممکن است کارشان را به طور ویژه اي چالش برانگیز دریابند. بسیاري از نظام هاي 

آموزشــي ضعیف، معلمان و حتي اولیا تصور مي کنند کالس هاي چندپایه به نوعي کالس 

درجه دو هستند. آخرین گزینه ي نظام هاي آموزشي ضعیف این است که هرچه زودتر باید 

از طریق ساخت کالس هاي بیشتر و استخدام معلمان بیشتر یا تعطیل کردن مدارس کوچک 

و مجبور کردن دانش آموزان به پیمودن مسافتي طوالني براي رفتن به مدرسه اي بزرگ تر، این 

معضل حل شود. این موضوع به چندین دلیل درست به نظر مي آید:
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ـ به دانش آمــوزان مناطق دورافتاده کمک مي کند به حق آموزش خودشــان پي ببرند و 

بنابراین یاد بگیرند آنچه را نیاز دارند یا دوست دارند بیاموزند.

ـ شیوه اي مقرون به صرفه براي فراهم آوردن آموزش براي بچه هایي است که غالباً خارج 

از نظام آموزشي ما هستند.

ـ دانش آمــوزان با شــرایط متفاوت را تشــویق مي کند که با کمک هم کالسي هایشــان 

یــاد بگیرنــد و بنابراین انســجام، همکاري و رقابت ســالم میــان دانش آمــوزان را ارتقا 

مي دهــد. همچنین مهارت هــاي اجتماعي و رهبــري را تقویت مي کنــد و نگرش مثبت 

نســبت به مشارکت کالســي را ترویج و اســتفاده از زمان را براي معلم کارامدتر مي کند.

ـ معلم از طریق کاربســت شــیوه هاي مختلف تدریس در کالس هاي چندپایه، به رشد 

شناختي دانش آموزان کمک خواهد کرد.

اینک در ســالي که با تدبیر مقام معظم رهبري به نام »دولت و ملت، همدلي و همزباني« 

نامگذاري شــده است، الزم است نســبت به کیفیت بخشــي به آموزش و استانداردسازي 

کالس هاي چندپایه اقدام کنیم و با توجه به ماده هاي طالیي آیین نامه و تدوین شــیوه نامه ي 

اجرایي بتوانیم در این مســیر حرکت کنیم. بدون شــک، آموزش وپرورش به تنهایي در این 

مسیر مهم موفق نخواهد بود و ظرفیت ها و امکانات درون سازماني و برون سازماني مي توانند 

ما را در این حرکت عظیم و خداپسندانه یاري بخشند. تالش دفتر آموزش دبستاني، اجرا و 

استقرار صحیح آیین نامه براي استان ها و تحقق اهداف است.

 همه ي ما باید به موضوع شاداب سازي کالس هاي چندپایه، استانداردسازي فضا و تجهیزات 

کـالس و مــــدرسه و همـچنین توانمندسازي حرفه اي معلمان توجه کنیم. این حق طبیعي 

خانواده ها و فرزندان این ســرزمین ســرافراز است. مطمئن باشیم که اگر گام هاي کوچک در 

کالس هاي چندپایه با حمایت هاي جدي همگان در وزارت آموزش وپرروش همراه شــود، 

معجزه هاي بزرگي در کیفیت بخشي کالس هاي چندپایه رخ خواهد  داد.
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 وظیفه ي ما 
 کیفیت بخشي به آموزش کالس هاي چندپایه است

شيرین ملكي
معاون مدیرکل دفتر آموزش دبستاني

با بررسي آمار تعداد کالس هاي چندپایه به خوبي مي توان دریافت که 99 درصد 
از کالس هاي چندپایه ي کشور در روستاها تشکیل مي شوند. به همین دلیل نیز باید 
به کیفیت بخشــي به کالس هاي چندپایه توجه کافي کرد. در واقع، سهم بزرگي از 
این مطالبات به آموزش باکیفیت، نیروي انساني حرفه مند، فضاسازي و تجهیزات 
و ارائه ي خدمات آموزشي و پرورشي اختصاص دارد. به واقع تشکیل کالس هاي 

چندپایه در ایران، خود مي تواند نشان از حساس بودن این کالس ها باشد. 
با توجه به آمارها و جمعیت قابل توجه کالس هاي چندپایه مي توان به انتظارات 
و خواسته هاي والدین این گونه دانش آموزان توجه جدي داشت. بدون شک پدران 
و مادران ســخت کوش در روستاها و شــهرهاي کوچک با آرزوي تحصیل براي 
فرزندانشان، رویاهاي خود را در فرداي بچه ها رقم مي زنند و افتخارشان به فرزنداني 
شایسته و صالح است که در این میان نیز نقش آموزش وپرورش، به ویژه مدیران و 

معلمان، در رشد و بالندگي دانش آموزان بسیار اساسي و مهم است.
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اگرچه سال هاســت کالس هاي چندپایه براي تضمین حق آموزش و استفاده ي 
همگاني از آموزش وجود دارند، اما تضمین کیفیت کار در این کالس ها کار معلم را 
بسیار سخت مي کند. تدریس چندپایه غالباً آسان نیست، اما خوب انجام دادن آن به 
این معني است که معلم به دانش آموزاني تدریس مي کند که قادر نیستند به مدارس 
شهري بروند و اگر در روستا کالس هاي چندپایه نباشد، حتي به مدرسه نمي روند. 
معلم به آن ها کمک مي کنــد دانش و مهارت مورد نیاز براي آینده اي امیدبخش را 
کســب کنند. این به دانش آموزان مناطق دورافتاده کمک مي کند تا به حق آموزش 

خودشان پي  ببرند و یاد بگیرند، آنچه نیاز دارند و یا دوست دارند بیاموزند.
 بررســي ها نشان مي دهد، کالس هاي چندپایه موقعیت آموزشي خاص دارند و 
تــالش  دقیق و عالمانه اي براي کمک به معلمان در پیشــرفت مهارت ها و دانش 
الزم براي ارائه ي آموزش باکیفیت در این کالس ها، و تغییرات برنامه ي آموزشــي 
براي هماهنگ کردن نیازهاي دانش آموزان در موقعیت هاي چندپایه، ضروري به نظر 

مي رسد.
تالش گروه برنامه ریزي کالس هاي چند پایه ي دفتر آموزش دبستاني در تدوین 
برنامه ي عمل و اجراي صحیح آن با کمک استان ها، براي تحقق برخي از این اهداف 

به شرح زیر است: 
- توجه کردن به استعدادها و توانمندي هاي دانش آموزان کالس هاي چندپایه.

- توجــه کردن بــه خانواده هــاي دانش آمــوزان کالس هاي چندپایــه به خاطر 
ازخودگذشــتگي ها، تالش، صداقت، مهرباني و عشق آنان که غالباً در محیطي 

روستایي و نسبتاً محروم زندگي مي کنند.
- توجه به کار گروهي معلمان کالس هاي چندپایه.
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 برنامه ي آموزشي چیست؟ 
 آنچه آموزگار چندپایه باید بداند

زهرا بهمني، منيره سادات رضوي
کارگروه تخصصي کالس هاي چندپایه  ي دفتر دبستاني

آموزگاران محترم کالس هاي چندپایه به خوبي مي دانند، میزان مؤثر بودن تدریس 
آنان، به میزان آمادگي ایشان براي به کار بردن فعالیت هاي گوناگون بستگي بسزایي 
دارد؛ راهبردهاي آموزشــي متناسب با محتواي برنامه ي درسي و براساس نیازهاي 
دانش آموزان. مدیریت تدریس از معلم مي طلبد فعالیت ها را هوشمندانه برنامه ریزي 
کند، طوري که آنان را از طریق تدریس مستقیم همراه با آموزش از طریق هم ساالن، 
در یک گروه کوچک یا از طریق مطالعه ي مســتقل مشغول کند. به دانش آموزان با 
نیازهاي ویژه توجه مضاعفي داشــته باشد و مطمئن شود که دانش آموزان معلول، 
مبتــال به اختالالت یادگیري و یا داراي نیازهاي دیگر، مي توانند همانند دیگران به 
نقطه ي اوج دست یابند. معلم کالس چندپایه ممکن است به مواردي همچون تهیه 
و تدارک ویژه در خصوص فعالیت هاي کالسي و همچنین خاص، بسته به ماهیت 

و سطح نیازهاي آموزشي دانش آموزان، نیاز داشته باشد.
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 برنامه ي آموزشي و ضرورت آن 
تعاریف متفاوتي از برنامه ي آموزشي وجود دارد. برنامه ي آموزشي محتواي یک 
درس تدریس شده در طول چند سال است. برنامه ي آموزشي، فرصت هاي یادگیري 
ارائه شده توسط معلم اســت. این فرصت ها هم شامل برنامه ي رسمي در جدول 
زماني و هم برنامه ي آموزشي و فعالیت هاي خارج از مدرسه، وضعیت ارتباطات، 
نگرش ها، ســبک هاي رفتاري و کیفیت کلي زندگي در مدرسه مي شود. برنامه ي 

آموزشي باید شامل فعالیت  هاي یادگیري متفاوت باشد. 

 مشخصات برنامه ي آموزشي 
برنامه ي آموزشي مفید و متغیر باید مشخصات زیر را داشته باشد:

پيشرفت

ارتباط
وسعتتعادل

تمایزتداوم

برنامـه ی آموزشـی

ارتباط: برنامه ي آموزشي چندپایه باید مرتبط باشد، محیط زندگي دانش آموزان را 

در نظر بگیرد و دانش قبلي آنان، فرهنگ، معیارها، ارزش ها و نگرش ها را بررسي کند.
تعادل: برنامه ي آموزشي باید متمرکز بر پیشرفت کلي دانش آموز باشد، طوري که 

نظام هاي آموزشي بتوانند شهرونداني متعالي را به وجود آورند. باید فعالیت هایي نظیر 
ورزش، هنــر و فرهنگ را نه فقط براي افزایش دانش، بلکه براي افزایش مهارت ها، 

ارزش ها و نگرش ها طراحي کرد.
تداوم: برنامه ي آموزشي چند پایه باید بر دانش، مهارت و ارزش هاي دانش آموزان 

مبتني باشد. معلم باید با موارد شناخته شده شروع کند و سپس به ناشناخته ها برسد.
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پيشرفت: برنامه ي آموزشي باید براي پیشرفت و تقویت توانایي ها و مهارت هاي 

دانش آموزان در یک دوره ي مشخص زمینه هایي فراهم آورد و فرصت کافي را براي 
به کارگیري مهارت ها و دانش به دست آمده به آنان بدهد.

تمايز: برنامه ي آموزشي چندپایه باید زمینه ي شناسایي توانایي ها، نقاط قوت 

و ضعف را فراهم آورد. شــما به عنوان آموزگار چندپایه، باید بتوانید ســطوح 
گوناگون دانش آموزان را با راهکارهاي مناســب آمــوزش و وظایف یادگیري 

هماهنگ کنید.
وســعت: برنامه ي آموزشــي باید دانش آموزان را براي زندگي آماده کند. 

بنابراین، نه فقــط محتوا، بلکه باید مهارت هــا، معیارها، ارزش ها، نگرش ها، 
فرهنگ و مشــخصات خاص موقعیت محلي را در نظر داشته باشد.

 طرح ها و شیوه ها در برنامه ي آموزشي 
شيوه ي مارپيچي

به برنامه اي آموزشي اطالق مي شود که در آن شما به مضمون یا موضوعي مهم 
توجه مي کنید و در هر جلسه یا بازدید مضمون هاي بیشتري را به وجود مي آورید. 
اطالعات شما شامل دانستني ها، ندانستني ها، ساده و پیچیده است. مثاًل به مضمون 
آب در کالس اول نگاه کنید. وقتي کالس دوم را تدریس مي کنید، بر پایه ي سال قبل 

کار مي کنید و دانش آموزان این مضمون را عمیق تر مطالعه مي کنند.

 شيوه ي بينش در حال توسعه
با مفاهیم آشــنا براي دانش آموزان، مثاًل خانواده، شروع مي شود. سپس توجه بر 
جامعه، کشور و جهان معطوف مي شود. این شیوه طیفي از دانستني ها تا ندانستني ها 

را در بر مي گیرد.
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شيوه ي القا
زماني مطرح مي شــود که شــما درس خاصي را در بقیه ي موضوعات درسي 
تدریس مي کنید. شما مي توانید معاني و هجي عبارت هایي مانند فتوسنتز و کلروفیل 
در درس علوم را به دانش آموزان معرفي کنید. در نتیجه، مهارت زبان آموزي نیز در 

درس علوم تدریس مي شود.

 شيوه ي بخش بخش
نوعي برنامه ي آموزشي است که از مجموعه اي بخش ها )قسمت ها( تشکیل شده 
است. این شیوه به پیشرفت دانش آموزان کمک مي کند. مثالً اگر یک گروه از دانش آموزان 

کندکار مشغول قسمت 2 باشند، دانش آموزان پرسرعت تر به قسمت 3 مي رسند.

 شيوه ي ادغام شده )تلفيقي(
زماني مطرح مي شود که شما مفاهیم و مهارت هاي درس هاي گوناگون را کنار هم 

مي گذارید. اجراي این شیوه در کالس هاي چندپایه خیلي راحت است.

آب

»تعليمات اجتماعي«
هر خانواده چطور از آب استفاده مي کند؟

سفري علمي به رودخانه یا دریاچه ي اطراف 
داشته باشید.

بحث کنید چرا آب براي مخلوقات مهم است؟
چرا باید در مصرف آب صرفه جویي کنیم؟

»زبــان«
اداي حرکت آب را درآورید، وقتي از آسمان 

مي بارد، یا در رودخانه شناور است.
از عــروسک هاي خیمه شب بازي براي داستان 

گفتن درباره ي آب استفاده کنید.
یک داستان درباره ي تأثیر آب بر زندگي بنویسید.

»هــنر«
شکل آسمان باراني را بکشید.
کالژ رودخانه را بسازید.

»علــوم«
چرخه ي به وجود آمدن آب را 
بازي کنید )اجرا کنید(.
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 نکات مهم در هماهنگ کردن برنامه ي درسي و طرح درس 
بازنگري و طراحي مجدد برنامه ي درسي ملي براي مناسب ساختن آن با شرایط 
کالس چندپایــه، بر طبق تعداد پایه هایي که با هم ترکیب شــده اند، براي تدریس 
محتواي برنامه ي درســي در نظر گرفته شده به صورت مرحله اي و پیوسته و براي 
مناسب ساختن آن از لحاظ فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي با شرایط مدرسه ي شما، 
الزامي است. براي انجام این مهم ممکن است این پیشنهادات براي شما مفید باشد:

 موضوعات مشترک از یک درس را که براي همه ي پایه ها در کالس چندپایه 
مناسب است انتخاب کنید.

 برنامه ي زماني انعطاف پذیري را براي همه ي پایه  ها در طول جلسه ي کالسي 
در این موضوع ایجاد کنید.

 براي هر واحد مرتبط با این موضوع طرح درسي روزانه،  با کمک کتاب هاي 
درسي و منابع مرجع، درست کنید.

 فعالیت هایي مرتبط با برنامه ي درسي که در کالس باید هدایت شود انتخاب 
کنید.

 براي تمرینات فردي و گروهي فعالیت هاي کالسي مناسب طراحي کنید.
 بــراي مفاهیم موجــود در برنامه ي درســي، مثال هایــي از زندگي روزانه ي 

دانش آموزانتان بزنید.
 آزمون هاي کوتاهي براي ارزیابي از تسلط دانش آموزانتان بر محتواي برنامه ي 

درسي تهیه کنید و تدارک ببینید.
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مراحل برنامه ریزي تدریس

بعد از تدریس
طرح درس را ارزیابي 
کنید و در مورد نقش 
دانش آموزان ضعیف 

بیندیشید. اندیشیدن در 
مورد میزان توفیقات، به 
تدریس هاي آتي شما 

کمک خواهد کرد.

قبل از تدريس

این کارها را انجام دهید: تدوین طرح درس، انتخاب 
فنون ارائه، انتخاب متن، تهیه و تدارک مواد آموزشي 
یا اوراقي که در طول تدریس اســتفاده خواهند شد و 
نیز تعیین تکالیف و در صورت نیاز محول کردن کار 

به سرگروه ها

حين تدريس

در طول تدریس 
شما نیاز دارید مواد 
آموزشي اصلي را به 
همه ي دانش آموزان 

ارائه و بر کار 
گروهي نظارت کنید.



26

كالس هاي چندپايه

 خودآموزي و هم آموزي دي ان اي آموزش 
 درس پژوهي، بهترین راه براي حرفه اي شدن آموزگاران چندپایه

زینت اروجي
رئیس گروه کالس هاي چندپایه ي دفتر آموزش دبستاني

به خوبي مي دانیم، بهترین مکان براي بهســازي آموزش در کالس هاي چندپایه، 
همان کالس هاي درس اســت وکوشــش آموزگار براي یافتــن راه هاي اثربخش 
بهســازي، باز اندیشــي در آموزش و یادگیــري، اندیشــه ورزي و در یک کالم 
 خودآموزي و هم آموزي است. همان حلقه ي مفقوده ي امروز ما که به عبارتي جامع تر 
دکتر محمدرضا سرکار آراني آن را دي ان اي آموزش مي خواند و بازبیني آن را از 
طریق پژوهش در آموزش و جستار گشایي سناریوهاي فرهنگي به شکل مشارکتي 
مي داند. آموزگار چند پایه، معلمي که با پایه هاي متفاوت تحصیلي، سن، جنس و 
توانایي هاي متفاوت روبه روست و باید براي همه ي دانش آموزانش، در یک جلسه، 
برنامه ي آموزشــي خود را به گونه اي ارائه دهد کــه تمامي آنان را درگیر فعالیت 
آموزشي سازد، باید بسیار حرفه اي عمل کند تا بتواند طرح درس خود را چند بعدي 
طراحي کند و پیش فرض هاي مربوط به هر بعد و جزئیات آن را با مطالعات فراوان 

مد نظر قرار دهد و حداقل سه بعد را در طرح درس خود در نظر بگیرد:
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1. فعاليت ها )کنش و تعامل دانش آموز با محیط خویش، که فعالیت هاي جذاب و 
کودکانه را براي هر سن و جنس و پایه  در برمي گیرد.(

2. پروژه هایي از زندگي کودك )آنچه کودک عالقه مند به دانستن آن است.(
3. مضمون ميان رشــته اي )مهارت و نگرش هایي که بر کل شخصیت کودک اثر 

مي گذارند.(
در ایــن میان، توجــه به گروه هاي اصلي دانش، مهــارت، طبع و خلق و خو و 

احساسات نیز فرا روي سه بعد گفته شده قرارمي گیرد. 
درس پژوهي با مطالعه  ي درس آغاز مي شود و مراحلي فرایندي دارد:

 مرحله ي اول: بيان مسئله  
معلمان معموالً مســئله اي را انتخاب مي کنند که از فعالیت هاي خود به دســت 
آورده اند یا براي دانش آموزانشان دشواري هایي ایجاد کرده است. در واقع، اهداف 
یادگیري به طور شــفاف بیان مي شود. )براي مثال، بهبود فهم دانش آموزان از جمع 
کســرهایي با مخرج هاي نامساوي(. ســپس گروه به مسئله شکل مي دهد و بر آن 

تمرکز مي کند، به نحوي که بتواند در یک درس خاص کالس مطرح شود.

 مرحله ي دوم: برنامه ريزي درس 
هنگامي که هدف یادگیري انتخاب شــد، آموزگاران براي برنامه ریزي و طراحي 
درس، تشــکیل جلســه مي دهند. اگرچه در نهایت یک آموزگار درس را به عنوان 
بخشي از فرایند پژوهش تدریس خواهد کرد، ولي خود درس، محصولي گروهي 
تلقي مي شود و هدف نه تنها تولید درسي اثر بخش، بلکه درک چگونگي و چرایي 
کارکرد درس بــراي افزایش فهم مطالب در میان دانش آموزان و حتي فراتر از آن، 

کاربرد در زندگي، است.
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مرحله ي سوم: آموزش درس
براي تدریس و آموزش، درس )با تعیین زمان( مشــخص مي شــود. یک معلم 
درس را آموزش مي دهد، ولي همه ي افراد گروه کاماًل در آماده سازي آن مشارکت 
مي کنند. ممکن است آن ها ساعت ها براي این آماده سازي وقت صرف کنند و نقش 
هــر یک از اعضا در کالس درس تعیین و زمینه هاي الزم براي اجراي موفق درس 
در شرایط واقعي بررسي شــود. در روز ارائه ي تدریس، معلمان گروه کالس هاي 
خود را به دانش آموزانشان مي سپارند )در صورت امکان همیار معلمان( تا مسئولیت 
هدایــت کالس را با هماهنگي قبلي به عهده گیرند. هنگام شــروع درس، معلمان 
در عقب کالس مي نشــینند یا مي ایســتند، ولي زماني که از دانش آموزان خواسته 
مي شود سرجاي خود تمرین کنند، معلمان ناظر قدم مي زنند و کار دانش آموزان را 
مشاهده مي کنند و همچنان که درس ادامه مي یابد، از فعالیت  دانش  آموزان یادداشت 

برمي دارند یا فیلم مي گیرند.

مرحله ي چهارم: ارزشيابي درس و انعكاس تأثير آن
همان روز که درس آموزش داده مي شــود، گروه در مدرســه مي ماند و تشکیل 
جلسه مي دهد. ابتدا معلمي که آموزش داده است، درباره ي چگونگي اجراي درس 
و مسائل آن اظهار نظر مي کند. سپس دیگر معلمان معموالً از دیدگاه انتقادي درباره ي 
قسمت هایي از درس که به نظر آنان مشکل داشته است، صحبت مي کنند. تمرکز بر 
درس است نه بر معلمي که آن را آموزش داده است. زیرا درس محصول گروهي 
است و همه ي اعضا درباره ي نتیجه ي آن احساس مسئولیت مي کنند. در واقع، آنان 
از خود انتقاد مي کنند. چنین کاري نه یک ارزشیابي شخصي، بلکه فعالیتي است که 

به بهبود فردي منجر مي شود و از همین رو حائز اهمیت است.
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مرحله ي پنجم: تجديدنظر در درس
آموزگاران گروه پژوهش در کالس درس، با توجه به مشــاهدات و بازخوردها 
در درس، تجدید نظر مي کنند. آن ها ممکن است مواد آموزشي، فعالیت ها و مسائل 
مطرح شده یا همه ي این موارد را تغییر دهند. تأکید آن ها غالباً بر تغییر مواردي است 

که در جریان درس شواهد دقیقي مبني بر ضرورت آن ها یافته اند.

مرحله ي ششم: آموزش درس تجديد نظر شده
زماني که طرح درس تجدید نظر شده آماده شد، درس در کالس متفاوتي تدریس 
مي شود. گاهي معلم درس، همان معلم قبلي است، ولي در بیشتر موارد معلم دیگري 
از گروه پژوهش تدریس مي کند. یکي از ویژگي هاي این مرحله این است که همه ي 
اعضاي شوراي معلمان براي شرکت در پژوهش در کالس درس دعوت مي شوند. 
حضور آنان در مدرسه اي بزرگ که تعداد معلمان جمع شده در یک کالس )احتماالً 

از تعداد دانش آموزان کالس بیشتر است( کاماًل شگفت انگیز به نظر مي رسد. 

مرحله ي هفتم: ارزشيابي و بازانديشي
در این مرحله، معموالً همه ي اعضاي شــوراي معلمان در جلســه اي طوالني 
شرکت مي کنند. گاهي فردي متخصص از خارج از مدرسه براي شرکت درجلسه 
دعوت مي شــود. همچون دفعه ي قبل، معلمي که درس را آموزش داده اســت، 
اجازه دارد ابتدا درباره ي آنچه گروه سعي مي کند به آن دست یابد، صحبت کند و 
ارزیابي خود را از میزان موفقیت درس و بخش هایي که هنوز به تجدید نظر نیاز 
دارند، بیان کند. سپس ناظران درس را نقد و تغییراتي را پیشنهاد مي کنند. هنگام 
بحث کــردن درباره ي درس، نه تنها یادگیري و فهم دانش آموزان، بلکه مســائل 
عمومي  مربوط به فرضیه هاي اصلي پژوهش در کالس مورد توجه قرار مي گیرند.
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مرحله ي هشتم: سهيم شدن در نتايج
این مرحله به روش هاي گوناگوني انجام مي شود. یکي از راه ها، نوشتن گزارش 
است که به صورت کتاب تجربیات منتشر مي شود تا تمام معلمان کشور از آن استفاده 
کنند. روش دیگر، ارائه ي نتایج در جشنواره و یا نمایشگاه است تا در حضور همه ي 

معلمان دعوت شده، آموزش نسخه ي نهایي ارائه شود.
گروه برنامه ریزي کالس هاي چند پایه ي دفتر آموزش دبســتاني ســعي دارد 
معلمان این کالس ها را در آموزش و پژوهش سناریوهاي تدریس تلفیقي توانمند 
سازد تا با اشتراک گذاشــتن این توانمندي ها، اندکي از مهم ترین سطح نزاع این 
معلمان که کمبود زمان آموزش است، بکاهد. همچنین با گسترش این روش در 
بین معلمان سراسر کشور و تهیه ي بهترین سناریوهاي آموزشي و تفکر و تالش 
مداوم معلمان، ســطح مدارس نیز به یکدیگر نزدیک مي شــود و هر وقت سؤال 
شود بهترین مدارس کدام اند، با افتخار پاسخ مي دهیم همه ي مدارس خوب عمل 

مي کنند. 



31

 مدیریت کالس چندپایه
 آموزگار کالس هاي چندپایه به چه مهارت هایي نیاز دارد؟

حميرا نصيري
ویدا فراهاني فرمهيني

مدیریت در کالس چندپایه در واقع تدریس چندپایه به  معناي سازمان دهي کالس، 
اداره کردن دانش آموزان و سرانجام انتقال موفقیت آمیز برنامه ي درسي ویژه ي هر پایه 
است. شما به عنوان آموزگار چندپایه مسئول هستید کالستان را طوري برنامه ریزي و 
سازمان دهي کنید که از فضا و امکانات و منابع موجود بهترین نتیجه را کسب کنید. 

مدیریت هر کالس در محور سه بعد مي چرخد:

آمــوزگــار
 برنامه ریزي

 کنترل کالس
 استفاده از زمان

 تفویض

كـــــالس
 شرایط فیزیکي
 مواد آموزشي

 فعالیت ها
 امور عادي

دانش آموزان
 زمان و تکالیف

 رفتار
 روابط

 مسئولیت ها

ســه بعــد مدیــریت کـــالس
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شما به عنوان آموزگار چندپایه، نقشي کلیدي در برنامه ریزي، طراحي و مدیریت 
طیفي از فعالیت هاي مناســب هر پایه یا چند پایــه براي دانش آموزانتان، به  منظور 
درگیر نگه داشــتن آن  ها در یادگیري، برعهده دارید. کارایي و اثربخشــي شما در 
داشتن کالسي با فعالیت هاي جذاب و محرک، از کارهاي گروهي گرفته تا یادگیري 
مستقل، تأثیرگذار است. شــما در مدیریت کالس نقشي کلیدي برعهده دارید که 

مي توانید آن را با استفاده از راهکارهاي زیر اجرا کنید:
 برنامه ریزي اســتفاده از فضاي کالس به ویژه سازمان دهي انعطاف پذیر نحوه ي 

نشستن شما و دانش آموزانتان
 برنامه ریزي و اجراي درس هاي چندگانه به صورت هم زمان

 طراحي فعالیت هایي براي دانش آموزان به منظور درگیر ساختن آن ها

  آماده سازي کالس  
زماني که شــما دیدگاهتان را تعیین کردید، مي توانید ایــن دیدگاه را براي اجرا 
به وسیله ي برنامه ریزي آنچه قرار است انجام دهید، در قالب کلمات شفاف و ساده 
بیان کنید. بخشــي مهم در برنامه ریزي کالس چندپایه ي مؤثر، سازمان دهي فضاي 
کالس اســت. )حداقل وجود دو یا ســه تخته سیاه و یک تخته ي وایت برد در هر 

کالس چند پایه ضروري است.

راهبردهاي آموزش 
  )سازمان دهي گروه ها و فعاليت ها(

آموزگاران از راهبردهاي زیادي در آموزش روزمره استفاده مي کنند؛ گاهي اوقات 
کاماًل آگاهانه و بعضي وقت ها ناآگاهانه. معلمان باید از راهبردهاي آموزش مطلع 
باشند و آن ها را هوشمندانه به کار گیرند، به طوري که در موقعیت هاي خاص از آن ها 
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اســتفاده کنند. برخي راهبردها با برخي دانش آموزان نتیجه بخش است، اما ممکن 
است همیشه چنین نباشد. شما در نقش معلم باید سعي کنید همه ي دانش آموزان را 
در یادگیري درگیر سازید و آنان را در کانون یادگیري نگه دارید. چنین فعالیت هایي 
بهتر اســت هم هدفمند باشند و هم به اندازه ي کافي جدي، به طوري که هیچ چیز 
نتواند آن ها را از کارهایشــان منصرف کند. زماني که دانش آموزان چند پایه در یک 
کالس نشسته اند و به فعالیت مشغول اند، شما باید فعالیت هایي را تدوین کنید که 
همه ي بچه ها بتوانند آن ها را انجام دهند و به یکدیگر کمک کنند. اینجا توانایي شما 

در نگه داشتن دانش آموزان در کانون فعالیت ها مهم است.

  راهبردهاي آموزش چیستند؟ 
آموزش فرایند توانمند ساختن فرد براي یادگیري ایده ها و مهارت هاي جدید و 
ارائه ي ارزش ها و نگرش هاي جدید است. هدف اصلي معلمان کمک به یادگیري 
دانش آموزان اســت. دانش آموزان متفاوت هســتند، بنابراین، به طرق گوناگون یاد 
مي گیرند. به همین دلیل، معلمان باید از روش هاي متفاوتي براي برآورده ســاختن 

نیاز هاي متفاوت دانش آموزان استفاده کنند. این روش هاي راهبردي عبارت اند از:
کارگروهي، نمایش، مشاهده، اجرا، ایفاي نقش، روش تحقیق، آموزش هم تراز، 
بحــث و گفت وگو و آزمون کوتاه. در اینجا درباره ي چهار راهبرد مهم توضیحاتي 

مي آوریم.

  کارگروهي: در این روش، معلم دانش آموزان را براي کار کردن در گروه هاي 
کوچک، طبق توانایي ها، عالقه و سنشان مرتب مي کند. اما چگونه گروه  ها درست 
شــوند؟  گروه ها به روش هاي متفاوت و با توجه به نوع درســي که مي خواهید 

تدریس کنید، درست مي شوند.
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گروه هاي داراي توانایي هاي متفاوت: دانش آموزان آرام تر و سریع در یک گروه 
قرار مي گیرند.

گروه هاي داراي یــك توانایي: همه ي دانش آموزان کم وبیــش به یک اندازه 
پیشرفت مي کنند.

گروه هاي اجتماعي: دانش آموزان داراي سوابق مختلف یا یکسان با هم گروه بندي 
مي شوند.

گروه هاي جنسيتي: دخترها و پسرها جداگانه گروه بندي مي شوند.
گروه هــاي ذینفع: کلیه ي دانش آموزان به یک موضوع یا فعالیت عالقه  نشــان 

مي دهند.
گروه هاي همتراز: دوستاني که کار گروهي را دوست دارند، در یک گروه گذاشته 

مي شوند.
گروه هاي نامنظم: دانش آموزان بدون نظم و ترتیب خاصي انتخاب مي شوند.

گروه هاي دو نفره: دو دانش آموز با یکدیگر کار مي کنند.
باید به دانش آموزان فرصت داده شــود خودشــان گروه هایشان را نام گذاري 
کنند. این  کار باعث غرور و حس مالکیت مي شــود. گروه ها را متناسب با نیاز 
آن ها بچینید و لحظه به لحظه تغییر دهید. همیشــه از یک گروه استفاده نکنید و 
فرصت ارتباط با بقیه ي دانش آمــوزان را به آن ها بدهید. مهارت  هاي خاص با 
فعالیت هاي گروهي تقویت مي شــوند، مثاًل رهبر گــروه مي تواند مهارت هاي 
رهبــري را به کار گیرد و نویســنده مهارت هاي نوشــتني را. وقت نگه دار از 
احترام به زمان آگاه تر است و زمان را هدایت مي کند. این مسئولیت ها باید بین 
دانش آموزان نوبتي باشند، طوري که همه فرصت انجام دادن کارهاي متفاوت را 

تجربه کنند و مهارت هاي جدید را بیاموزند.
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آمـوزش هم تراز: روشي است که در آن دانش آموزان نقش مربي یا معلم را براي 

دانش آموزان هم سطح خود یا دیگر پایه  ها ایفا مي کنند )همیار معلم، معلم یار و ...(. 
معلم در اجراي این روش باید مالحظاتي را نیز در نظر بگیرد1.

 اجـــرا: روشــي است که در آن دانش آموزان مي خواهند داستان ها یا مضامین 

موضوعــي خاص را اجرا کنند. اجراها در کســب مفاهیم، مهارت ها، نگرش ها و 
ارزش ها به دانش آموزان کمک مي کنند. شما باید مطمئن شوید دانش آموزان مفاهیم 

و نگرش ها و مهارت هاي موردنیاز نمایش را درک مي کنند1.

روش  تحقيق:  این روش در ارائه ي روش ها و شــیوه هاي بررســي موضوع به 

دانش آموزان کمک مي کند. همچنین، به حل مســائل بــه صورت فردي و گروهي 
مي پردازد. نقطه ي عطف پروژه، با یک مســئله، برنامه ي درسي، دانش آموز یا حادثه 

شروع مي شود.

يك پيشنهاد براي آموزگاران كالس هاي  چند پايه:  
شما به کالس جدیدي منتقل شده اید. کتاب  هاي دانش آموزان در همه  جا مشاهده 
مي شود. از آنان خواسته اید این مشکل را حل کنند و آن ها پیشنهاد داده اند مي توانند 
یک قفسه ي کتاب بسازند و یک گوشه از کالس را به کتابخانه تبدیل کنند. از آن ها 
بخواهید پیشنهاد خود را عملي کنند. مراحل زیر در برنامه ریزي پروژه مفید هستند:

  برنامـه ريزي:  1. بگذارید دانش آموزان براي ارائه ي ایده  به موضوع فکر کنند. 

2. ایده ها را اولویت بندي کنید. 3. مطمئن شوید پروژه براي همه شفاف است.
آماده سازي: 1. ابزارها وسایل و منابع موردنیاز را شناسایي کنید. 2. دانش آموزان 

را طبق وظایف خاص انجام پروژه، گروه بندي کنید. 3. رهبر گروه را تعیین کنید.
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عملكرد: 1. وقتي همه آماده ي کار کردن روي وظیفه اي خاص هستند، بگذارید 

شــروع کنند. 2. وقتي این نیاز مطرح مي شود، شما باید نقش کارشناس یا مدیر را 
ایفا کنید.

ارزيابي: 1. وقتي پروژه تمام شد، یک جلسه با همه ي دانش آموزان برگزار کنید 

 و از آن ها بخواهید موفقیت هاي به دست آمده یا مشکالت به وجود آمده را بنویسند.
2. همیشــه به موفقیت ها پاداش دهید و دانش آموزاني را که عملکردشان ضعیف 

است تشویق کنید.

 عوامل موردنظر در انتخاب راهبردهاي آموزشي 
تعــداد دانش آموزان؛ توانایي هاي متفاوت آنــان؛ زمینه هاي فرهنگي و زبان هاي 
دانش آموزان؛ ســن دانش آمــوزان؛ فاکتورهاي اقتصادي اجتماعــي تأثیرگذار بر 
دانش آموزان، جامعه و شما؛ منابع موجود از جمله وسایل کمک آموزشي؛ کارکنان 

)معلمان و اولیا(؛ فضاي یادگیري؛ فصل هاي  سال.

 آیا شما این روش را در کالس خود مناسب مي دانید؟ 
تشكيل گروه هاي چندپايه

در یک کالس چهار پایه، معلم متوجه شــده بــود دانش آموزاني با توانایي هاي 
متفاوت دارد. او در حالي که او مي خواست اطمینان حاصل کند همه ي دانش آموزان 
یاد مي گیرند، مي خواست به بچه هاي توانمند تر کالسش این فرصت را هم بدهد که 
کمک کنند حس اتحاد بین همه  به وجود آید. لذا تصمیم گرفت چینش کالسش را 
براساس پایه ها قرار ندهد، بلکه آن ها را با هم ادغام کند و گروه ها را براساس توانایي 
خواندن و ریاضي، گروه بندي کند. معلم با این گروه ها ادامه داد و دائماً آن ها را بین 
پایه ها گســترش مي داد. در سایر درس ها، بخش هاي مشترک هر درس را به عنوان 
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نقطه ي شروع انتخاب مي کرد. براي مثال، همه ي دانش آموزان واحد یاد گیري »غذا« 
را در کتاب هاي درسي شان دارند. بنابراین، او از دانش آموزانش خواست نام غذاهایي 
را که خورده اند در قالب یک نمودار بنویســند. سپس در مورد یافته هاي خودشان 

درباره ي ارزش  غذایي، کالري ها، رژیم مناسب غذایي و... بحث کنند. 
راهبرد مشابه دیگر، استفاده از شعر است. در حالي که شعر گروهي در سایر پایه ها 
اجرا مي شود، معلم براي یک پایه مطالعه ي مستقل مشخص مي کند. بنابراین، اولین 
راهبرد یک فعالیت آزاد اســت که همه ي دانش آموزان را دربرمي گیرد )جمع آوري 
اطالعات غذایي، خواندن شعر(. راهبرد دوم به سمت فعالیت هدفمند که براساس 
ســطح توانایي فردي دانش آموز اســت، حرکت مي کند. معلم برنامه اي چرخشي 
تدوین کرد که به او اجازه مي داد هر روز با چهار گروه کار کند. براي جلوگیري از 
ایجاد وقفه در حین آموزش گروه ها،  او از معلم یاراني  که قباًل تعیین کرده بود کمک 
مي گرفت. با این روش، دانش آموزان به یکدیگر کمک کردند و دوستاني در پایه هاي 

دیگر یافتند. چون معلمشان این کار را الگوسازي کرده بود.

 زمان بندي و تنظیم جدول زماني 
جدول زماني چيست؟

وســیله اي اســت که بدان طریق منابع آموزشــي در مدرســه  توسط معلم و 
دانش آموزان، براي ارائه ي فرصت هاي آموزشــي، تقسیم مي شوند. جدول زماني 
نشان مي دهد دوره هاي هر روز مدرسه چطور باید سپري شوند. هرچه منابع مورد 
استفاده کارامدتر باشــند، یادگیري بهتر است. به خاطر داشته باشید، جدول زماني 
بر کل مدرســه تأثیر دارد و باید منعکس کننده ي برنامه ي آموزشي مدرسه باشد. 
جدول زماني خوب طراحي شده در آماده کردن خودشان براي فعالیت هاي بعدي 
به دانش آموزان کمک مي کند. این آمادگــي، یادگیري را راحت تر مي کند. جدول 
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زماني باید منظم باشد و در طراحي آن باید نیاز و سن و میزان توجه و توانایي ها و 
عالقه ها و آرزوهاي دانش آموزان در نظر گرفته شود. این جدول به معلمان نیز در 
پیشرفتشان کمک مي  کند و شما مي توانید از مهارت ها و توانایي هایتان بیشتر استفاده 

کنید. جدول شما باید شرایط متغیر را پذیرا باشد )انعطاف پذیر بودن(.
منابع موجود، مثاًل فضا و امکانات و موضوعاتي را که با هم ترکیب مي کنید، در 

نظر بگیرید.
ترتیب بندي درس مهم اســت. مثاًل شما ریاضیات را بعد از هنر یا داستان گویي 

تدریس مي کنید.
نگرش دانش آموزان نســبت به درســي خاص و حتي نگرش جامعه نسبت به 

درس ها،  و نیز طول دوره ها مهم هستند.

پي نوشت
1. به كتاب روش تدریس در كالس هاي چندپایه، نوشته ي حشمت اهلل مرتضوي زاده از انتشارات عابد مراجعه شود.
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 راهکار و تجربه ي کارامد 
 براي موفقیت در کالس هاي چندپایه

مقصود مطلبي هریس
معاون و آموزگار چندپایه، منطقه ي خواجه، آذربایجان شرقي

 اشـاره 
روبه روي ما کودکاني هستند از جنس آدم نه از جنس کاغذ و سنگ؛ کودکاني که 
به دنبال محبت اند، در چشم هاي ما آرامش جست وجو مي کنند و وجودشان تشنه ي 
تعلیم است. حتي یادگرفتن تنها یک کلمه، گاه یک حرف، در دنیاي کوچک آن ها 
بزرگ  تجلي مي یابد. اگر اعتماد کودکاني را که نصف روز در دســت ما به امانت 
سپرده مي شوند، نسبت به خودمان جلب کنیم، در کالس درس تنها نیستیم و همه 

در یک جبهه خواهیم بود. 
حال در این میان چیزي به نام چندپایگي برخي کالس ها کارمان را کمي مشکل تر 
مي کند؛ گاه مدرســه اي با تمام پایه هایش در کالســي خالصه مي شود. مدرسه ي 
کوچکي به وسعت یک آسمان. پس معلم کالس چند پایه باید مهارت هایي ماوراي 
آنچه در کتاب ها و جزوه ها مطرح شده اند داشته باشد که مهم ترین آن ها خالقیت، 
برنامه ریــزي و مدیریت زمان اســت. در کالس چند پایه کودک گاهي دانش آموز 



40

كالس هاي چندپايه

اســت، گاهي هم یار معلم و گاهي نیز به اندازه ي معلم شدن بزرگ مي شود. پس 
مي توان نیمه ي پر لیوان را دید و گفت کالس چند پایه فرصت است؛ فرصتي براي 
ارتباط دادن دنیاي متفاوت بچه هاي غیر هم سال، فرصتي براي یادگیري از طریق یاد 

دادن و فرصتي براي پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان.
آنچه پیش روي شماست، مختصر تجربیات شخصي اینجانب است که با گردآوري 
و بازنویسي یادداشت هاي مربوط به حضور چندین ساله در محیط عیني کالس هاي 
چند پایه، در منطقه ي محروم »خواجه« در قالب  راهکارهایي، براي اطالع همکاران 
زحمتکش در طبق اخالص نهاده ام. براي مزید اطالع گفته مي شود که این مقاله در 

چهاربخش تنظیم شده بود که فقط بخش اول آن منعکس شده است.

 مدیریت زمان 
اولین و مهم ترین نکته در مورد کالس هاي چند پایه مدیریت زمان به وســیله ي 
آموزگار است. مدیریت زمان به معناي استفاده ي حداکثر از مدت زمان حضور در 

کالس است.

 الف( دوركاري
به دلیل باال بودن حجم درس و فعالیت هاي آموزشي موجود در کالس هاي چند 
پایه، معلمان محترم این نوع کالس ها باید به نوعي دورکاري )کار در منزل( گرایش 
داشته باشند، به طوري که بعضي از کارها از جمله طراحي و نوشتن ورقه ي امتحاني، 
جواب دادن به بخش نامه ها، تهیه ي طرح درس و حتي تنظیم و سروسامان دادن به 
پوشــه  هاي کار را مي توان در منزل و با دقت و حوصله انجام داد و به مدت زمان 

بهینه ي کالس افزود.



41

ب( كم كردن زمان تلف شده
اولویت اساســي در کالس چند پایه، کاستن زمان غیرمفید و تبدیل آن به وقت 
مفید آموزشي است. براي این کار باید از هرگونه حاشیه آفریني و حاشیه پردازي به 

شدت بپرهیزیم. براي مثال: 
- اجازه ندهیم مدرسه به سمت مسائل انضباطي برود.

- بعضي مسائل را زیاد کش ندهیم و اگر بین دو دانش آموز اختالفي به وجود آمده 
است، مسئله را حل کنیم و دو طرف را آشتي دهیم.

- اجراي عدالت براي حل اختالفات همراه با تنبیه بدني، مشــکالت را از زمان 
حــال به آینده مي برد و عقده هایي را در دانش آموزان، به خصوص پایه هاي دوره ي 

دوم ابتدایي، ایجاد مي کند.
- از قبل به خلق و خوي اولیاي دانش آموزان آگاهي پیدا کنیم.

پ( زماني براي خدمت به اهالي روستا
معلم مدارس چند پایه در روستایي کوچک که اکثر آنان سواد چنداني ندارند، عالوه بر 
معلم بودن، در مواقعي هم حالل بعضي مشکالت اهالي مي شود. نوشتن نامه هاي اداري، 
قول نامه، درخواست وام و سایر مکتوبات، از جمله انتظارات بعضي از اهالي است که 
این کار شدیداً به فرایند آموزش لطمه مي زند. از همان روز هاي اول مدرسه یا در اولین 
جلسه ي انجمن اولیا و البته موقع ارتباط با شوراي روستا و نیز افراد با نفوذ روستا، به طور 
صریح، ضمن اطالع رساني زمان هاي زنگ استراحت، به صراحت ارائه ي این خدمات را 

در ساعت هاي درسي قبول نکنیم و رفته رفته در این زمینه  فرهنگ سازي کنیم.

ت( نظافت مدرسه
در مدارس چند پایه ي روســتایي که محیط اطراف آن ها غالباً خاکي است و در 
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روزهایي از سال به دلیل بارندگي و گل آلود بودن حیاط و مسیر عبوري، کثیف شدن 
کفش هاي دانش آموزان، اجتناب ناپذیر است، نظافت مدرسه، به عنوان یکي از عوامل 
تخریــب وقت طالیي آموزش، آزاردهنده خواهد بود. براي جلو گیري از کثیف و 
خاک آلود شــدن هر روزه ي مدرسه مي توان دانش آموزان را به تمیز کردن کفش ها، 
قبل از ورود  به ســالن مدرسه، سوق داد و متوجه کرد که کارهاي حاشیه اي مثل 

نظافت مدرسه، به ضرر خود آن هاست.
راهكار  دائمي: در اول سال تحصیلي از بچه ها بخواهیم یک جفت دمپایي یا هر 
نوع کفش مناسب صرفاً براي مدرسه تهیه کنند و ما نیز در ورودي سالن جاکفشي 
نصــب کنیم تا دانش آموزان در ورود به مدرســه، کفش هاي خاک آلود بیرون را با 

دمپایي هاي تمیز مخصوص کالس عوض کنند.

ث( تقسيم  كار
کالس چند پایه را مي توان به کار دسته جمعي بنایي ساختمان تشبیه کرد. یک نفر 
مالت تهیه مي کند، یک نفر آجر مي آورد، یک نفر مالت را روي دیوار قرار مي دهد 
و ماله کشــي مي کند و در نهایت بنّا به کمک و مشارکت همکاران خود آجرها را 
مي چیند و دیوار را باال مي برد. اگر قرار بود همه ي این کارها را همان بنّا به تنهایي 
انجام دهد، در پایان روز فقط چند ردیف دیوار باال مي رفت. در مدرسه هاي داراي 
کالس هاي چند پایه هم شرایط تا حدودي مثل قضیه ي باالست. الزم است تقسیم 
کار بیــن دانش آموزان انجام گیرد و اکثر دانش آموزان وظیفه اي را بر عهده بگیرند. 
البته در تقسیم وظایف به توانایي ها و استعدادهاي خاص و نیز رضایت بچه ها توجه 

شود.
این کار را مي توان با »طرح یاوران مدرســه« مشابه دانست که به معني مشارکت 
دادن دانش آموزان در مدیریت مدرسه با شعار دانش آموز محوري، دانش آموزیاوري  
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و دانش آموزباوري به منظور تربیت دانش آموزان براي انجام پذیرش مسئولیت هاي 
اجتماعي امروز و فرداســت. در حالي که در مدارس دیگر ســالي یک بار و آن هم 
به صورت نمادین برگزار مي شود، در مدارس چندپایه که انواع کارهاي ریز و درشت 
برعهده ي معاون آموزگار است، تقسیم کار مي تواند راهگشا باشد و باعث خواهد 
شد آموزگار با خیالي آسوده به کارهاي اساسي تري مثل آموزش، تمرین، تکرار و 
مرور و... بپردازد. از جمله  کارهایي که دانش آموزان مي توانند و البته مي خواهند با 

اشتیاق انجام بدهند: 
- کنترل صف بندي دانش آموزان و بررسي رعایت تمیزي مو و ناخن و سایر موارد 

بهداشتي
- برگزاري مراسم صبحگاه و تعیین قاري قرآن و دعا

- بررسي بسته بودن شیرهاي آب، روشن و خاموش کردن المپ ها و بخاري ها در 
اول و آخر زمان مدرسه

- تحویل و دریافت کتاب هاي کتابخانه بین دانش آموزان در زمان و روز تعیین شده
- ثبت غایب ها و تأخیري ها

- دادن خط مشق به پایه هاي پایین و به خصوص اولي ها
- بررسي سطل هاي آشغال و بهداشت کالس و محیط مدرسه و آب دادن به گل ها...

نكته: فراموش نکنیم که دانش آمــوزان از حاصل کار و زحمت  خود مواظبت 
خواهند کرد.

منابع
1. حضور هفت ساله در كالس هاي چندپایه به عنوان معاون آموزگار

2. یادداشت برداري نكات آموزشي، مدیریتي و كالس داري از اولین روزهاي حضور در مدارس چندپایه
3. بیتوته ي چند ساله در روستا و همراه شدن با مردم روستاهاي دوردست

4. هم اتاقي و هم فكري با معلمان باتجربه و دوستان در زمان حضور شبانه روزي در روستا
5. حضور در دوره هاي ضمن خدمت

6. تجربه هاي دوران تربیت معلم و یادداشت نكات خاص استادان
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 تدریس محوريـ  گروهي 
حسين کمري
مدیر آموزگار، سرپل ذهاب

 اشــاره 
نگارنده عالوه بر تدریس در روســتاهاي دورافتاده ي شهرستان سر پل ذهاب، 
مدرس کشوري مراکز ضمن خدمت استان کرمانشاه و دانشگاه است و در زمینه ي 
اجراي روش هاي تدریس بیش از بیســت عنوان برتر در جشنواره ها کسب کرده 
اســت. به باور او، روش تدریس کاربردي و مطلوب با هدف کیفیت بخشــي به 
مدارس چند پایه، روشــي است که نخســت جامعیت اجرایي در هر جاي کشور 
پهناور ایران از دبستان هاي روستایي و عشایري دو زبانه هاي عرب زبان جنوب تا 
کرد زبان ها و آذري زبان هاي غرب و شمال غرب و کرمانجي  ها و گیلکي زبان هاي 
شــمال و شرق کشــور را داشته باشــد. دوم اینکه، با امکانات موجود در مدارس 
روســتایي کشورمان مطابق باشــد. ویژگي  دیگر آن واقعي بودن تدریس است. او 
در پژوهشــي متوجه شده که عده اي از معلمان ابتدایي چند پایه، نسبت به غلبه بر 
مشــکالت مدیریت زمان تدریس کالس هاي چند پایه، دچار »درماندگي آموخته 

شده« هستند. بنابراین، دست به طراحي درسي زده است که مالحظه مي کنید.
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این طرح آموزشــي از طریق تدریس محــوري- گروهي و با انتخاب پیمانه  اي 
موضوع تدریس هر کدام از پایه ها که بیشــترین اشتراک تلفیق بیروني و طولي با 
پایه ي باالتر را داشته باشد صورت مي گیرد. مثاًل درس هاي انشا، هنر و تربیت بدني 
براي این منظور مناسب هستند. در خصوص زمان اختصاصي محور و خودآموخت، 
اولویت با مفهوم مشکل و سنگین است. آموزگار باید تا حد امکان کالس را فعالیت 
محور کند و در خالل فعالیت و دســت ورزي پایه هــاي محور، به دیگر پایه هاي 
خودآموز هم سرکشــي کند تا منفعل نباشند. مشاهده شــده است که روش هاي 
تدریس انتقالي یا سمعي بصري در بیشتر کالس هاي چند پایه باعث بي نظمي فکري 
و اختالل حواس پایه هاي فرعي مي شود. لذا در کاربرد رسانه  براي کالس هاي چند 
پایه، باید احتیاط الزم را به کار گرفت. هدف واحد طرح براي کل پایه ها براساس 

»تفکرمداري به جاي حافظه پروري« و »استفاده از شرکاي آموزشي« است.
نام درس: ریاضي اول و علوم پنجم محور اصلي و درس: علوم دوم، انشاي ششم 

خودآموزـ محور فرعي
موضوع درس ها:  ریاضي اول، آموزش مفهوم عــدد هفت- علوم دوم، دانه ي 
گیاهانـ  علوم پنجم، راه هاي دفاع بدن در برابر میکروب ها- انشاي ششم، بهداشت 

بدن.
تعداد دانش  آموزان: 7 نفر )دو نفر در پایه ي اول - یک نفر در  پایه ي دوم- دو 

نفر در پایه ي پنجم- دو نفر در پایه ي ششم(
مدل چينش کالسي: صلیبي.

کالس پنجم

کالس اول

پایه ي ششم 

 پایه ي دوم
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وسایل مورد نیاز براي درس ریاضي: آب نبات در دو رنگ، اسفنج، تعدادي قرص 
و آمپــول، محلول ضدعفوني کننده )بتادین(، کتاب ریاضي، مداد، پاک کن، تراش، 
تعدادي لوبیاي قرمز و سفید، گچ، تخته ي کالس، پوشه ي کار، کتاب هاي علوم دوم 
و پنجم، دانه هاي گیاهان، چک لیست ارزشیابي، نمایش رومیزي رایانه  اي، دستکش 

پالستیکي، پارچه ي سفید و سیاه.
شیوه، روش و رویکرد تدریس: شیوه ي تلفیق بیروني موضوعي/ طولي و ترکیبي 
از روش هاي دیالکتیک، اکتشافي، حل مسئله، بارش فکري، ایفاي نقش و نمایش 

خالق با رویکرد فعالیت  محوري سنکیتگز.

 مشخصات کلي دامنه ي زمان تدریس طرح 
1. محــور اصلي 70 درصد از زمان و محور هاي خودآموز 30 درصد از زمان را به 

خود اختصاص مي دهند.
2. مدت زمان تدریس در پایه  هاي اول و دوم براســاس مصوبه ي اجرایي شوراي 

عالي آموزش 45 دقیقه و در بقیه ي پایه ها 50 دقیقه است.

 اهداف کلي ریاضي پایه   ي اول )محور( 
1. آشنایي دانش آموزان پایه ي اول ابتدایي با خواندن و نوشتن )مفهوم( عدد 7
2. آشنایي دانش آموزان پایه ي پنجم با راه هاي دفاع بدن در مقابل میکروب ها

اهداف تحليلي رياضي پايه ي اول )صفحات 69 تا 70(
در فرایند تدریس این درس، دانش آموزان پایه ي اول:

1. با عدد 7 آشنا مي شوند.
2. در انجام تمرینات درس کوشش مي کنند.
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3. خواندن و نوشتن عدد 7 را یاد مي گیرند.
4. به ارزش مکاني عدد 7 در هنگام نوشتن شماره هاي 0 تا 7 پي مي برند.

5. مفهوم بسته  هاي هفت تایي را درک مي کنند.

اهداف عملكردي- اجرايي )صفحات 69 تا 70(
 ریاضي پایه ي اول

دانش آموز کالس اول ابتدایي در پایان این درس باید بتواند:
 1. از روي عدد 7 حداقل یک سطر روي تخته بنویسد.

2. با استفاده از صفحه ي 69 کتاب، حداقل سه دسته از شکل ها را بشمارد و عدد 
مربوط به آن ها را در خانه ي خالي هر کدام بنویسد.

3. دور شکل عدد 7، در بین  دست کم سه مورد از اعداد دیگر، خط بکشد .
4. با راهنمایي معلم 80 درصد تمرینات صفحه ي 70 کتاب را به درستي انجام دهد.

5. بدون کمک دیگران، تمرین  اول صفحه ي 70 کتاب را در مدت پنج دقیقه کامل کند.
6. حداقل یک بار براي انجام تمرینات درس روي تخته ي کالس داوطلب شود.

7. در دفتر مشق، حداقل دو سطر از روي شکل عددي 7 به صورت عادي و روان 
بنویسد.

اهداف كلي علوم پايه ي پنجم
1. آشنایي دانش آموزان با راه هاي دفاع بدن در مقابل میکروب ها

اهداف تحليلي علوم پايه ي پنجم
در فرایند تدریس این درس، دانش آموزان:

1. معناي سالمتي بدن را مي فهمند.
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2. از چگونگي مراحل به وجود آمدن بیماري آگاه شوند.
3. راه هاي دفاع بدن در مقابل بیماري ها را مي شناسند.
4. در حفظ و نگهداري پوست خود کوشا مي شوند.

اهداف عملكردي- اجرايي علوم پايه ي پنجم
1. بــا توجه به کتاب، حداقل دو مورد از راه هــاي دفاع بدن و اهمیت آن ها در 

زندگي شان را بیان کنند.
2. موارد انتقال بیماري را در مدت دو دقیقه فهرست کنند.

3. حداقل دو نوع ماده ي ضدعفوني کننده را که دیده اند، نام ببرند.
4. به حفظ و نگهداري سالمت جسمي و خود ایمني عالقه نشان دهند.

اهداف کلي پایه هاي خودآموخت )علوم دوم و انشاي ششم(
1. آشنایي دانش آموزان پایه ي دوم با دانه هاي گیاهان

2. تقویت مهارت  زبان نوشتاري و تفکر در نویسندگي در دانش آموزان پایه ي ششم

اهداف تحليلي علوم دوم و انشاي ششم
در فرایند تدریس این درس:

الف( دانش آموزان پایه ي دوم:
1. انواع دانه هاي گیاهان را مي شناسند.

2. با فایده ي دانه هاي گیاهان در زندگي انسان آشنا مي شوند.
3. به عظمت خدا در خصوص آفرینش دانه هاي گیاهان پي مي برند.

4. به حفظ و پرورش گیاهان عالقه مند مي شوند.
ب( دانش آموزان پایه ي ششم: 

1. به رابطه ي مهم خوب نگاه کردن و نوشتن پي مي برند.
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2. انشانویسي را یاد مي گیرند.
3. با زیر موضوع نویسي آشنا مي شوند.

 

اهداف عملكردي و اجرايي پايه هاي دوم و ششم
الف( دانش آموزان پایه ي دوم:

1. دانه هاي گیاهان را با هم مقایسه  کنند.
2. حداقل دو ویژگي براي هر کدام از دانه ها نسبت به بقیه بیان کنند.

3. دانه هاي خوراکي را نام ببرند.
4. در مورد رابطه ي دانه هاي گیاهان با سالمتي جسمي انسان گفت وگو    کنند.

ب( دانش آموزان پایه ي ششم:
ـ هشت سطر انشا در مورد حفظ سالمتي و بهداشت بنویسند و آن را بخوانند.

محورهاي تلفيقي موضوعي درس رياضي پايه ي اول
1. ریاضي و علوم )خوراکي ها مانند خوردن آب نبات( )دســته هایي از تصاویر 

حیوانات و گل ها و گیاهان(
2. ریاضي و هدیه ها )شمارش انگشــتان دست و اعضاي بدن و تصاویر دیگر 

آفریده هاي خدا(
3. ریاضي و بنویسیم )تمرینات صفحه ي 69- 70(

4. ریاضي و هنر )شناخت رنگ ها و شمارش تصاویر(

محورهاي تلفيقي موضوعي درس علوم پايه ي پنجم
1. علوم و مطالعات )حس همکاري در گروه(

2. علوم و هنر )نمایش خالق(
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3. علوم و بخوانیم و بنویسیم )خواندن متن درس و نوشتن یافته هاي خود(
4. علوم و تربیت بدني )چگونگي نشســتن و ایستادن در حال درس خواندن و 

انجام آزمایش(

 فعالیت هاي قبل از شروع درس 
سالم و احوال پرسي؛ حضور و غیاب؛ بررسي تکالیف؛ گروه بندي؛ ارزشیابي از 

درس گذشته؛ رفتار ورودي و ارزشیابي تشخیصي.

 فعالیت هاي ضمن تدریس 
ايجاد انگيزه در پايه ي اول

آموزگار تعدادي آب نبات با رنگ هاي متنوع داخل بشقابي مي ریزد و از بچه ها 
مي خواهد چشم هاي خود را ببندند و به اندازه ي عدد 6 که آن را در کتاب ریاضي 
خوانده اند و یاد گرفته اند، شکالت را بردارند. چون بچه ها از خوردن آب نبات لذت 

مي برند، ایجاد انگیزه مي شود. 

ايجاد انگيزه در ديگر پايه  ها
با توجه به اینکه موضوع درس پایه ي ششم )انشانویسي( با موضوع راه هاي حفظ 
ســالمت بدن مرتبط است، با جنس ایجاد انگیزه درهم تنیده است. در پایه ي دوم 

نیز از طریق کیسه ي پالستیکي که پر از دانه ي گیاهان است انگیزه ایجاد مي شود.

تدريس جديد  )فعاليت هاي آموزگار و دانش آموزان(
فعالیت معلم بعد از ایجاد انگیزه ي پایه ي اول: معلم تعدادي از قطعه هاي پالستیکي 
خانه سازي و لوبیاها را در اختیار دانش آموزان پایه ي اول قرار مي دهد تا به وسیله ي 
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آن ها دســته هایي از اعداد یک تا هفت درست کنند )مرحله ي دست ورزي(. و بعد 
با استفاده از نقاشي و تصاویر مرحله ي تصویري را آموزش مي دهد و درمرحله ي 
مجرد )کالمي( دانش آموزان را هدایت مي کند تا به شمارش اشیا و چیزهاي داخل 
کالس و اعضاي بدن خود و همچنین برداشتن تعداد 7 عدد دیگر آب نبات، اقدام 

کنند. سپس به بچه ها کمک مي کند تمرینات مربوط به کتاب ها را انجام دهند.
فعاليت دانش آموز پایه ي اول: دانش آموزان با دســته بندي کردن پالستیک ها و 
دیگر اشیا به بسته هاي پنج تایي،  شش تایي و هفت تایي و همچنین نوشتن از روي 
عدد 7 در داخل خانه هاي مربوط به صفحات درج شده ي کتاب و دیگر تمرینات 
کتاب، فعالیت مي کنند و ســپس اشــیاي اطراف خود را تا شماره ي 7 با همدیگر 
شمارش مي کنند. سپس تمرین صفحه ي 69 و 70 را کامل مي کنند و فعالیت هاي 
معلم را روي ورقه اي که قباًل طراحي شــده است، به  عنوان فعالیت  تکمیلي، انجام 

مي دهند.
فعاليت آموزگار مربوط به پایه ي پنجم: معلم روي تخته این جمله را مي نویسد: 
آیا مرا مي شناسید؟ من میکروب هستم. ماده ي بتادین و آمپول بدون سوزن )رعایت 
خودایمني( و قرص ها را به دانش آموزان نشان مي دهد و از آن ها مي خواهد در مورد 
رابطــه ي تصاویر و این داروها و میکروب ها گفت وگو کنند، جدول را کامل کنند، 
و صفحات کتاب را بخوانند تا بتوانند به سؤاالت پایاني جواب بدهند و ارزشیابي 

پایاني انجام شود.

منابع
1. تكنولوژي در تدریس. ذوفن، شهناز. انتشارات سمت. چاپ 1389.

2. كلیات و فنون تدریس. سیف، علي اكبر. انتشارات دفتر برنامه ریزي و كتب درسي ایران. 1385.
3. مدرسه اي در یك كالس. صیادي، سید فرهاد و دیگران. انتشارات توكا. چاپ 1386.
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  ارزشیابي براي یادگیري در کالس هاي چندپایه 
مقصود رزم آرا
صالح محمدپور

 اشــاره 
کالس هــاي چندپایه به طور ویژه اي باید به خودشــان توجــه کنند تا نوعي از 
ارزشــیابي را تقویت کنند. آن ارزشــیابي که یادگیري را بیفزایــد، به جاي آن که 
صرفاً هدفش انتخاب دانش آموزان براي ارتقا به پایه ي باالتر باشد راهبردهایي که 
ارزشــیابي براي یادگیري در کالس هاي چندپایه را تشویق مي کنند در بردارنده ي 
»تسهیل مسئولیت افراد براي یادگیري«، »استفاده از سایر دانش آموزان به عنوان منبع 
یادگیري« و »استفاده از فعالیت هاي یادگیري با ظرفیت ارزشیابي بالقوه« هستند. براي 
اینکه چنین راهبردهایي استفاده شوند، آموزگاران به آموزش، هدایت و راهنمایي 
و نمونه آوري )تمثیل مرتبط با اهداف تکویني ارزشیابي و ارزشیابي معیارمحور و 

دانش آموزمحور( نیاز دارند.

 نقش ارزشیابي براي یادگیري در چارچوب ارزشیابي براي ارتقا 
فرض این است که همه ي ارزشیابي ها به صورت غیرمستقیم، حداقل به عنوان یک 
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عامل محرک، از یادگیري دانش آموزان حمایت مي کنند، اما همیشه بر یادگیري افراد 
تأکید نمي شود و در واقع ممکن است آسیب هم بزند. ظرفیت ارزشیابي در بهبود 
یاددهي و یادگیري، اخیراً به طور ویژه اي در بریتانیا، ایاالت متحده و استرالیا مورد 
بحث واقع شــده است. »ارزشیابي براي یادگیري« اصطالحي براي ارزشیابي است 
که هدف اولیه اش بهبود یادگیري است تا تأیید و انتخاب دانش آموزان یا پاسخگو 

ساختن مدارس.
پیشــنهاد مقاله این است که محیط یا کالس چندپایه به مدلي از ارزشیابي توجه 
کند که قصد دارد یادگیري را بیفزاید و دیگر به صورت مستقیم دانش آموزان را تحت 
پوشــش برنامه ي درسي قرار ندهد. در کالس چند پایه، بیش از یک پایه )دو، سه، 
چهار، پنج یا حتي بیشــتر( وجود دارد، در حالي که این کالس تنها یک معلم دارد. 
ارزشیابي براي یادگیري معلمان را تشویق مي کند تفاوت هاي فردي در یادگیري را 
شناســایي کنند. در این صورت، آموزگار به خود یادگیري توجه مي کند و ممکن 

است راهبردهاي یادگیري به طرز مناسب تري افزایش یابند. 

 راهبردهایي براي ترغیب ارزشیابي براي یادگیري در کالس هاي چندپایه
1. تسهيل مسئوليت فردي براي يادگيري

موقعي که دانش آموزان مســئولیت یادگیري را خودشــان برعهده مي گیرند، 
به خاطر آگاه شــدن آن ها از معیارهاي ارزشــیابي، ممکن است یادگیري افزایش 
یابد. وقتي دانش آموز در کشــف فرایند یاددهي ـ یادگیري فعال اســت و براي 
رســیدن به نتایج و پیامدهاي یادگیري مي کوشــد، موقعیت بسیار مناسبي براي 
تسهیل سازي مسئولیت فردي او فراهم مي شود. البته در این زمینه باید به تدریج 
و با در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي اقدامات الزم را انجام داد. مسئولیت فردي 
براي یادگیري ممکن است به  وسیله ي معلمان )از طریق ارزشیابي هاي مستمر از 
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پیشرفت دانش آموزان با شیوه هاي متفاوت( به کار گرفته شود. آن ها ممکن است 
از ثبت موفقیت که معلمان و دانش آموز توضیحاتي از موفقیت هاي مستمرشان را 
فراهم مي آورند، از پوشه هاي کار که دانش آموزان و معلم بهترین ها را جمع آوري 
مي کنند، یا از ارائه هاي دانش آموزان که ممکن است شفاهي یا نمایشي به دیگران 
باشــند )به هر شیوه اي که آن ها انتخاب کنند(، استفاده کنند. درحالي که هدف از 
این ارزشــیابي ها کامل کننده است، همه ي این ها دانش آموزان را تشویق مي کنند 
اهداف خاص یادگیري و همچنین معیارهاي خاص موفقیت را شناسایي کنند و 
مســئولیتي بپذیرند. بنابراین، افزایش یادگیري، همچنین فراهم آوردن اطالعات 
تکمیلي، هدف آن هاست. در محوري پیوسته تر، دانش آموزان مي توانند مهارت هاي 

خودتنظیمي دائمي را بیاموزند.
شواهد زیادي موجود اســت مبني بر اینکه مدارس چندپایه ي روستایي تمایل 
دارند همگاني تر باشند وـ  نسبت به برخي از مدارس شهري ـ سلسله مراتب کمتري 

داشته باشند.

2. استفاده از ساير دانش آموزان به عنوان منبع ارزشيابي
سایر دانش آموزان کالس مي توانند منبع ارزشیابي و همچنین منبع یادگیري باشند. 
آموزگار مي  تواند هر دانش آموز را تعلیم دهد تا به مشاهده ي موشکافانه ي کارهاي 

سایر دانش آموزان بپردازد و خود از نتیجه ي قضاوت هاي او استفاده کند. 
معلم مي تواند در کالس نوعي فرهنگ بازخورد دائمي، از دانش آموز به معلم، از معلم 

به دانش آموز، از دانش آموز به دانش آموز دیگر یا از دانش آموز به خودش، ایجاد کند.

3. استفاده از فعاليت هاي يادگيري با ظرفيت ارزشيابي
پیشنهادي بسیار ویژه درباره ي ارزشیابي در کالس هاي چندپایه این است که معلم 
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یا مقامات محلي فعالیت  هاي ساده و آزادي تدوین کنند که هر دوي آن ها هم فعالیت 
یادگیري و هم فعالیت ارزشیابي باشند.

اگر فعالیت ، یک فعالیت یادگیري مفید همراه نوعي ارزشیابي باشد، معلم مي تواند 
روي ارزشــیابي فقط چند دانش آموز تمرکز کند، بدون اینکه از به هدر رفتن وقت 

دیگر دانش آموزان بترسد.

منابع
1. www.elsevier.com/locate/ijedudev.
2. Eleanore Haregreaves. Assessment for learning in the multigrade classroom. international 
journal of Educational Development, vol21.
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 کالس چندپایه فرصت ها ، چالش ها  
حسن رحمتي
آموزگار عشایري روستاي سردق، بجستان

 اشـاره 
تعلیم وتربیت دانش آموزان رسالتي خطیر و بزرگ است که نظام آموزشي کشور 
با تشــکیل مدارس در قالب کالس های تک پایه، تخصصــي و چندپایه به انجام 
این امر می پردازد. به ســبب شرایط محیطي، پایین بودن آمار دانش آموزي، کمبود 
معلم، فضاي آموزشــي، وضعیت فیزیکي مدارس، کالس ها و روش های تدریس 
تشــکیل کالس های چندپایه یک ضرورت به نظر مي رســد. کمبود وقت، تعداد 
زیاد دانش آموزان ، کمبود آگاهي برخي معلمان از شــیوه های تدریس در این گونه 
کالس ها، کمبود وسایل کمک آموزشي، ترکیب نامناسب سني دانش آموزان و عدم 
تمرکز حواس از عوامل اثرگذار بر مدیریت و تدریس کالس های چندپایه اســت. 
علل تشکیل و مشــکالت کالس های چندپایه، شیوه های اداره ی کالس )شیوه ی 
محوري، گروهي، تدریس ماده واحد درســي به تمام پایه ها( و روش های تدریس 
شــامل سخنراني، پرسش و پاسخ، حل مســئله و آزمایش مواردي است که به آن 

پرداخته می شود.
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کليد واژه ها: کالس چندپایه، ترکیب سني، معلم یار

کالس هــای درس در واقــع محیط هــای اجتماعِي قراردادي هســتند که عناصر 
تشکیل دهنده ي آن ها به طور ویژه و بي همتایند ، چون شرایط یادگیري در یک لحظه و 
زمان به هم شبیه نیستند. معلمان می توانند برنامه ی درسي را با توجه به شرایطي که در 
کالس حاکم است، انتخاب کنند. در کالس چندپایه معلمان به اقتضاي شرایط می بایست 
کار یاددهي و یادگیري را پیش ببرند، کالس های چندپایه قدمتي به طول تعلیم وتربیت 
در مکتب خانه ها دارند. از آنجا که انتظار است تعلیم وتربیت در این مدارس همانند سایر 
مدارس پیش رود شناخت مشکالت، محدودیت ها و محاسن کالس های چندپایه در 
جریان فرایند یاددهي و یادگیري ضروري است تا در جهت کاهش معضالت و کیفیت 

یادگیري ، نابرابري هاي تحصیلي و افزایش کارامدي آن گام هاي جدي برداشت.
تعریف کالس چندپایه: تدریس چندپایه به نوعي از تدریس در آموزش ابتدایي 
اطالق می  شــود که در آن دانش آموزان چندپایه در یک کالس توســط یک معلم 

آموزش داده شوند )ایان برچ، 1379(.

  برخي از دالیل تشکیل کالس چندپایه 
الف( پراکندگي روستا ها 

ب( کمبود دانش آموزان به طور اعم و کمبود دانش آموز الزم التعلیم در برخي روستاها 
به طور اخص

پ( مشــکالت اقتصــادي و اســتفاده از اطفــال در امر کشــاورزي و دامداري 
ت( کمبود وســایل نقلیه و راه های نامناســب ارتباطي بین شــهر ها و روســتاها 
ث( نبود امکانات و تجهیزات آموزشي ، نبود موافقت برخي والدین مبني بر ادامه ي 

تحصیل دختران 
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ج( کمبــود انگیزه ی خدمت معلمان باتجربه، کمبود اعتبارات و عدم اســتقبال از 
آموزش وپرورش کالسیک

  چالش ها و مشکالت مدارس چندپایه 
الف( نداشتن تجربه ی کافي برخي معلمان برای آموزش در کالس های چندپایه 

ب( کمبود وقت آموزش که براي رفع آن معلم باید زمان را متناســب بین پایه ها 
تقسیم کند.

پ( مدارس چندپایه شانس کمتري براي دسترسي به معلمان متخصص مثل هنر 
و ورزش دارند.

ت( وظایف اداري در مدارس چندپایه بیشــتر است و بر عهده ي معلمي است که 
خود آموزش کالسي را به عهده دارد و انجام آن زمان بر می باشد.

ث( ترکیب سني و جنسي دانش آموزان دختر و پسر در یک کالس درس مستلزم 
کنترل خاص و توانایي های نظارت و رهبري همه جانبه است و کوچک ترین 

غفلت سبب درگیري دانش آموزان و گاه درگیري خانوادگي مي شود. 
ج( کوچکي فضاي آموزش، نداشتن کتاب خانه ، حجم زیاد کتاب ها و اختالف زیاد 

سني دانش آموزان
چ( مدارس عشــایری و مســاوي بودن حقوق این معلمان با معلمان کالس های 

تک پایه

  شیوه هاي اداره ی کالس  چندپایه  
آموزگاران در این مدارس نیز می توانند تجربه های خود را محک بزنند و از میان 
شــیوه های گوناگون یک یا چند مورد را بیازمایند. قطعاً می توان گفت پویایی این 

کالس ها در نوع خود بی نظیر است.
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1. شيوه محوري )ارائه ی موضوع های ناهمانند( : معلم در این روش با محور قرار 
دادن دو یا سه پایه در یک ساعت آموزش را انجام می دهد و براي هر دانش آموز 
15دقیقه وقت صرف می کند و سه کالس غیر محور مشغول دروس انشا نویسي، 
نقاشــي، خط و تمرین ریاضي می شوند. دالیل استفاده از آموزش شیوه محور 
عبارت اند از اجبار آموزگار بــه علت اینکه زمان الزم براي تدریس در اختیار 
داریم . از نظر بودجه بندي و استفاده از زمان مشکلي نخواهیم داشت . دانش آموزان 
می توانند دروس سال قبل را مرور کنند. آسان ترین و راحت ترین شیوه ي اداره ی 
کالس براي اتمام دروس است . معایب این روش شامل سروصدا، فعالیت هاي 
اضافــي پایه ی غیر محور، بي نظمي و کمي نظــارت بر دانش آموزان غیر محور 

موجب می شود دانش آموز فکر کند دروس انشا و هنر اهمیتي ندارند .
2. تدریس ماده ی درسي واحد به تمام پایه ها )ارائه ی موضوع همانند(: در این 
روش معلم مقدماتي فراهم می کند و درسي را که ارتباط طولي با هم در پایه های 
مختلف دارد به صورت عمودي- مفاهیم را اســتخراج می کند و در یک جلسه 
بدون جداسازي دانش آموزان و قراردادن یک گروه در محوریت و گروه دیگر 
غیر محور ارائه می دهد . مثاًل در درس دایره پایه  ی اول با گردي آشنا می شود و 
گردي را می کشد. در پایه ی دوم با رسم دایره آشنا می شود و می تواند با وسایلی 

مانند سکه دایره بکشد و... .
3. تدریس ماده ی درســي با اهداف مشترك به چندپایه در یك زمان : در این 
روش در دروس مختلف هدف های مشــترک اســتخراج و در یک جلسه به 

دانش آموزان تمام پایه ها تدریس می شود.
 مفاهیم درسي مختلف که اهداف مشترکي داشته باشند باید انتخاب و نوشته شوند. 
هم چنیــن برنامه ي فعالیت هاي هر یک از گروه های کالســي تدوین گردد. از 
معایب روش گروهي، برخي دروس در پایه های مختلف هم خواني ندارند. مثاًل 
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پایه اول و دوم، مطالعات یا تفکر و پژوهش ندارند و در تنظیم برنامه ی درسي 
مشــکالتي به وجود می آید. دیگر اینکه ســاعت دروس با یکدیگر هم خواني 

ندارند.
4. شيوه ي مشــترك محوري و گروهي : در ایــن روش بعضي دروس به صورت 
گروهي و برخي به صورت  محوري در یک ســاعت آموزشي انجام می گیرد . 
مهم این است که معلم طوري برنامه ریزي کند که بتواند از هر روش که استفاده 
می کند پس از ارزیابي از پیشــرفت کار، روش خــود را انتخاب کند )رئوف 

رضایي(.

نكاتي كه در مديريت كالس چندپايه به آن بايد توجه كرد؛
اطالق کلمه ی کالس به این نوع واحدها تأکید بر این امر است که فراگیرندگان 
آن هم چون دیگر شاگردان هستند و فرایند تعلیم وتربیت بر آن ها جاری است و باید 

موارد زیر رعایت شود.
1. صدا کردن دانش آموز با احترام تا احساس مثبتي در آن ها ایجاد شود و آن ها نیز 

تالش مي کنند احترام و اعتقاد معلم را حفظ کنند.
2.  به خاطر سپردن نام دانش آموز: این امر موجب می شود حتي اگر به دانش آموز 
نگاه نکنید بتوانید وي را مورد خطاب قرار دهید و به جریان مباحث برگردانید .

3. مسئولیت واگذار کنید تا در قبال آن اعتمادبه نفس آن ها باال رود و در نتیجه نیاز 
به اِعمال کمتر مدیریت از طرف معلم خواهد بود. واگذاري مسئولیت از امور 

کوچک شروع و در صورت توانایي بیشتر شود . 
4. به دیگران فرصت دهید و خونسرد باشید.

5. قانون را اجرا کنید و دلیل تراشي را نپذیرید.
6. تفاوت هاي فردي را در نظر بگیرید.
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7. از زمان درست استفاده کنید.
8. از معلم یاران به نحوي استفاده شود تا ناظر فعالیت هاي دانش آموزان باشند.

نكاتي كه در انتخاب معلم يار بايد در نظر گرفت عبارت اند از: 
1. یک نفر همیشه به عنوان معلم یار انتخاب نشود زیرا اِعمال نظر و خصومت فراوان 

می شود و ممکن است دانش آموز از تحصیل باز ماند.
2. با واگذاري مسئولیت در صورت صالحیت اخالقي از ستاره شدن بي مورد یک 

دانش آموز جلوگیري می شود.
3. از تعادل روحي در حد سن خود برخوردار باشد. 

4. در بین دانش آموزان نفوذ معنوي داشته باشد.
5. اولیاي دانش آموز به انجام فعالیت رضایت بدهند.

6. از استعداد و توانایي باالیي برخوردار باشد.
7. از نظر پیشرفت تحصیلي و مسائل رفتاري نمونه اي از نظم و انضباط باشد.

منابع
1. دكتر حسن شعباني، روش ها و فنون تدریس، 1391.

2. فرایند یاددهي و یادگیري در كالس های چندپایه، سهیال حاجي اسحاق، 1383.
3. ریچارد مك هارد- وندي پرتیچارد، مدیریت تحول و نوآوري، 1376.
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 پایه پایه تا مالقات... 
 تدریس تلفیقی در کالس های چندپایه

سيد حشمت اهلل مرتضوی زاده
عضو هیئت علمي دانشگاه فرهنگیان، یاسوج

 اشـاره 
 تدریس چندپایه یکي از شــکل هاي آموزشي اســت که مي تواند نیاز بسیاري 
از کشــورهاي دنیا را برای بهبود و توســعه ی فرایند یادگیري و محو بي سوادي و 
دســت یابي به آموزش و پرورش همگاني رفع کند. چرا که در بســیاري از مناطق 
دورافتاده و حتي در برخي از شهرها مدارسي با تعداد اندک دانش آموز وجـــــود 
دارد که اگـر در آن نواحي به آموزش آن ها پرداخته نشود، یا ترک تحصیل مي کنند 
یا همراه خانواده ی خود به مناطق پرجمعیت مهاجرت مي کنند. لزوم توجه به این 
مدارس و زیر پوشش قرار دادن کودکان واجب التعلیم از اهداف و برنامه هاي آموزشي 
کشورهاي مختلف است )مرتضوی زاده، 1393(. این کالس ها براي  فراهم  آوردن 
دوره ی کامل آموزش ابتدایي، با افزایش میزان دســت یابي به هدف هاي آموزشي 
مناطق دورافتاده و کم جمعیت و روستا هایي که تعداد دانش آموزان کمتري دارند و 
هم چنین حاشــیه ي شهرها و استفاده ی بهینه از منابع محدود براي توسعه ي فرایند 
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یاددهيـ  یادگیري تشکیل مي شوند. کالس درس چندپایه موقعیتي است که در آن 
یک معلم باید به پایه هاي متعدد به طور هم زمان یا جداگانه در یک جلســه درس 
بدهد )میکوک: 1976(. کالس های چندپایه را سازمانی توصیف می کند که در آن 
کودکان در سنین مختلف با هم در یک کالس قرار دارند. برخي از آموزگاران ممکن 
است دو پایه را درس بدهند اما برخي سه تا شش پایه را تدریس مي کنند. به عبارت 
دیگر، منظور از کالس هاي چند پایه کالس هایي است که در آن ها دانش آموزاني که 
از نظر سن، توانایي، مهارت  و هم چنین پایه ی تحصیلي متفاوت اند، همه زیر سقف 

 یک اتاق به وسیله  ي یک آموزگار در تمام طول سال تحصیلي آموزش مي بینند.
تدریس چندپایه یک رویکرد جدید برای تدریس نیست و در بسیاری از نظام های 
آموزشی در سراسر جهان یافت می شود )کمبرینک، 2011(. تعداد زیادي از معلمان 
سراسر دنیا در کالس هاي چندپایه تدریس مي کنند، زیرا  تدریس چندپایه در بیشتر 
سیســتم هاي آموزشي دنیا رواج دارد و شمار کالس هاي چندپایه در حال افزایش 
است )ماسن و استیمسن: 1996(. این کالس ها در قسمت هایي از آسیا و هم چنین 
در آفریقا و اروپا، مخصوصاً در مناطق دورافتاده ي روســتایي رواج دارد )یونسکو: 

          .)2002
اداره ی این کالس ها با توانایي ها، مهارت ها و ترکیب ســني و جنسي متفاوت، 
بــراي معلمان به ویژه  تازه کار- که آمادگــي، اطالعات و تجربه ي کافي ندارند و 
آموزش های الزم را در این زمینه کســب نکرده اند- بسیار مشکل است. به همین 
دلیــل، آموزگاران  این کالس ها نگران انــد که چگونه کالس درس را اداره کنند و 
چگونه با اســتفاده از وقت بســیار محدودي که در اختیار دارند، به همه ي پایه ها 
آموزش الزم را ارائه کنند. استفاده از رویکرد تلفیقی به معلمان کالس های چندپایه 

کمک می کند تا بخشی از نگرانی های خود را در کالس برطرف سازند.
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 رویکـرد تلفیقي  
»تلفیق یعني در هم آمیختن موضوعات درســي یا حوزه هاي محتوایي که بیشتر 
به صورت مجزا از یکدیگر در برنامه هاي درسي مدارس گنجانده مي شوند و اغلب 
در مقابل تقســیم بندی دانش قرار می گیرد. هدف اساسي تلفیق آن است که تا حد 
امکان تجارب یادگیري دانش آموزان از تفرق و پراکندگي خارج  شوند و در ارتباط 
با یکدیگر قرار گیرند« )مهرمحمدي ، 240:1383(. به عبارت دیگر تلفیق محتوا یعني 
برقراري ارتباط بین محتواي دروس مختلف یا مشابه در یک یا چندپایه. لزوم توجه 
به رویکرد تلفیقی در طراحی برنامه های درسی به دالیل مختلفی از جمله ارتباط با 
زندگی خارج از مدرسه، رشد روزافزون دانش و اطالعات، انعطاف ناپذیری برنامه ی 
زمان بندی مدرسه، تحقق شرایط یادگیری مؤثر فراگیرندگان و پرورش مهارت های 
فکری باال در یادگیرندگان و هماهنگی برنامه ی درسی با کیفیت یادگیری از سوی 
صاحب نظران این حوزه مورد تأکید واقع شــده است. در این جا به برخی محاسن 

رویکرد تلفیقی اشاره می شود:
1. به اعتقاد جي کوبز )1989(؛ »مهم ترین امتیاز برنامه هاي درســي تلفیقي  خارج 
ســاختن محتوا از حالت خشــک، بي روح، انتزاعي و در نتیجه بي معني براي 

دانش آموزان است« )ترجمه ی مهرمحمدي، 250:1383(.
2. آموزش موضوع هاي درسي با استفاده از رویکرد تلفیقي موجب یادگیري مؤثرتر 

مي شود. 
3. ارتباط با زندگی خارج از مدرسه؛ در برنامه های درسی دانش آموزان ارتباط برنامه 
را با زندگی واقعی و عینی در می یابند و توانایی مواجهه با مســائل زندگی در 
آن ها به وجود می آید. ضرورت توجه به برنامه های درسی تلفیقی به ایجاد ارتباط 
آموخته های دانش آموزان در مدرسه با محیط واقعی و تجربه های زندگی خارج 

از مدرسه ی آنان منجر می شود )مهرمحمدی و احمدی، 1380(.            
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4. استفاده از این روش باعث صرفه جویی در وقت کالس می شود.
5. دانش آمــوزان به حفظ طوطي وار مطالب نیــازی ندارند و فراتر از آموزش های 

آموزشگاهي یاد مي گیرند. 
6. دانش آموزان به طور فعال در فرایند یادگیري شرکت مي کنند. بدین صورت، تمرکز 

حواس آن ها افزایش مي یابد و نظم و آرامش در کالس حکم فرما مي شود. 
7. موجب انسجام تجربیات یادگیری دانش آموزان می شود.

 تدریس تلفیقی و چند نکـته 
در کالس های چندپایه معلم نمی تواند هر روز جداگانه به همه ي پایه ها آموزش 
دهد اما با استفاده از تدریس تلفیقی فرصت بیشتری برای تدریس به همه ي پایه ها 
پیدا می کند. برای تدریس به صورت تلفیقی، ابتدا براساس برنامه ي هفتگي مشخص 
نمایید  در یک جلسه ي تدریس، که قصد دارید از رویکرد تلفیقي استفاده کنید ، چه 
درس هایي را مي توانید با هم تلفیق کنید. سپس آن ها را در یک جلسه و هم زمان با 
هم قرار دهید و آن گاه موضوع درسي هر پایه را در هر جلسه تعیین کنید. مطالب 

مربوط به هر پایه را به دقت مطالعه کنید و سپس به سؤال هاي زیر پاسخ دهید. 
1. آیا آمادگي الزم براي تلفیق درس ها در برنامه ي هفتگی را دارید؟ 

2. کدام درس ها و در چه پایه هایی بیشتر به تلفیق نیاز دارند؟
3. عنوان درس ها هم نام باشد یا متفاوت؟ برای مثال، سه موضوع از کتاب ریاضی 

سه پایه یا سه موضوع از سه درس متفاوت باشد؟
4. در هر درس، چه موضوع هایي برای تلفیق با هم مناسب اند؟

5. در هر کدام از جلسات چند موضوع را با هم تلفیق می کنید؟ 
6. اگر قرار باشــد تدریس خود را با تلفیق ســه موضوع درسي انجام دهید، آیا به 

نتیجه ي مطلوب خواهید رسید؟ 
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7. برای پایه هایی که در محور تدریس نیستند یا در تدریس شما )تدریس تلفیقی( 
قرار ندارند، چه فعالیت هایی را پیش بینی می کنید؟

  
پایه هایي را که قرار اســت به شیوه ي تلفیقي به آن ها آموزش دهید ، در برنامه ي 
هفتگي مشخص سازید. سپس طرح درس خود را تهیه کنید؛ به گونه اي که بتوانید 
در یک جلسه ي تدریس به اهداف از پیش تعیین  شده دست  یابید. دانش آموزان را 

از شیوه ي تدریس خود و چگونگي همکاري شان آگاه سازید.  
 پایه هایي که قرار است با رویکرد تلفیقي به آن ها آموزش دهید، بهتر است نزدیک 
به هم باشند. کالس درس خود را با استفاده از یکی از شیوه های زیر سازمان دهی 

کنید.

الف( كالس هاي دو پايه   
اول و دوم ـ دوم و سوم ـ سوم و چهارم ـ چهارم و پنجم ـ پنجم و ششم

ب( كالس هاي سه پايه 
اول ، دوم و ســومـ  دوم ، سوم و چهارمـ  سوم ، چهارم و پنجم- چهارم، پنجم و 

ششم

پ( كالس هاي پنج پايه و شش پايه
اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم و ششم

در مثال زیر، آموزگار ابتدا سه موضوع را از سه درس در یک پایه انتخاب کرده 
است. او پس از مطالعه، و تفکر و تأمل فراوان قصه ی کوتاهی نوشته و با استفاده از 
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قصه به صورت تلفیقی به تدریس مي پردازد. شما می توانید متناسب با ویژگی های 
دانش آمــوزان خود به گونه ای دیگر عمل کنید. موضوع: فارســی اول )تدریس »یـ 
ی«(، ریاضی دوم )زوج و فرد(، علوم اول )حیوانات(، هنر )سرودخوانی و آهنگ( 

و ورزش صبحگاهی
 نام داستان: شادی با ورزش، توانایی با دانش

 »یکی بود یکی نبود، غیر از خداِی مهربان هیچ کس نبود. در تاریکی شــب، باد 
یخی ســوار بر موج در آن سوی دریا وزید و وزید تا به ساحل رسید. سوار قایقی 
که لب دریا بود، شد و قایق را کمی این طرف و آن طرف برد. بعد از قایق پیاده شد 
و به راه افتاد. در راه به باغ وحش رسید. در آن جا همه ی حیوانات خواب بودند. از 
آن جا هم گذشت و راهی شهر شد. رفت و رفت تا به مدرسه ای رسید. باد محکم 
به پنجره خورد و وارد کالس درس شــد. در کالس درس به در و دیوار و پنجره 
خورد که ناگهان 14 شکل از جدول بیرون پریدند و دو تا همراه باد از پنجره بیرون 
رفتند. در همان لحظه صدای فریادی از تابلو بلند شد که »مرا هم با خود ببرید«. باد 
برگشت و یک کارت ) یـ  ی( راکه فریاد می زد، از تابلو جدا کرد و با خود برد. در 
راه باد آهنگ می زد و شکل ها یکدیگر را صدا می زدند. رفتند و رفتند تا نزدیکی های 
صبح به باغ وحش رسیدند. حیوانات با صداِی حروِف خودشان و با آهنگ باد بیدار 
شدند و یکی یکی در صف ورزش صبحگاهی ایستادند. باد شکل صدای هر حیوان 
را ســوار او کرد و بعد همه  با هم شروع به خواندن کردند: به ترتیب یک و دو و 
سه... تا 14 نرمش کردند اما شکل )یـ ی( تنها ماند و غمگین شد. باد به شدت وزید 

و ترتیب صف را به هم زد.
   آهنگ زد و شــکل ها نفس نفس زنان به دنبال حیوان خودشان دویدند )شکل 
اوِل اسِم هر حیوان( ابتدا سه به سه؛ »آ« با آهو، »ی« با یوزپلنگ، »اَ« با اَسب هرسه 
دویدند سریع و سریع تر، جلوتر از همه. بعد با زوزه ی باد 5 تا 5 تا؛ »د« با دارکوب، 
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»ب« با بلدرچین، »ش« با شانه به سر، »م« با مرغابی، »س« با سار، پریدند و پریدند. 
حاال دیگر کســی تنها نبود. همه تا آخرین نفس، مسابقه دادند: »ر« با راسو، »او« با 
اورانگوتان. »ز« چســبید به نیش زنبور، »ت« سوار بر بال تیهو و )ایـ  یـ ی ای( بر 
بال ها ی قناری در باغ وحش باالی درختی رفتند و با آهنگ باد رقصیدند. حاال دیگر 
همه ی حیوانات سرحال بودند. ناگهان شکل »ن« فریاد زد: »نگهبان! نگهبان!« همه ي 
حیوانات به قفس های خودشان رفتند. نگهبان که آمد، کارت های حروف را جمع 
کرد و کنار دریا برد و در قایق گذاشت. قایق را هل داد و روی آب دریا رها کرد«.

 
  پیشنهـادها  

1. سعی کنید بیش از سه موضوع در بیش از سه پایه را با هم تلفیق نکنید.
2. مي توان چند موضوع مشابه یا متفاوت را در یک یا چند ماده ي درسي در یک یا 

چند پایه با هم تلفیق کرد. 
3. اگر قرار اســت چهار یا پنج پایه را با استفاده از رویکرد تلفیقي آموزش دهید، 
سعي کنید  دانش آموزان پایه هاي مختلف را به دو گروه تقسیم کنید؛ به گونه اي که 

دو یا سه پایه در یک گروه و دو یا سه پایه در گروه دیگر قرار گیرد. 
4. استفاده از رویکرد تلفیقی در پایه هایی که به هم نزدیک نیستند، توصیه نمی شود. 
برای مثال، تلفیق دو موضوع در پایه های اول و ســوم بســیار مشکل است و 

یادگیری چندانی ایجاد نمی کند.
5. سعی کنید ورزش را با درس ها ی دیگر تلفیق کنید. 

6. هنر یک درس عملی است. ترکیب کردن یک موضوع هنری با موضوعات نظری 
یادگیری را تسهیل می کند.

7. از شــیوه ي تلفیقی به طور متناوب اســتفاده کنید تا ســبب خستگی و انزجار 
دانش آموزان نشود.
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 مکتب خانه، پناهگاه چندپایه 
 آموزش کالس هاي درس چندپایه 

سيده عصمت رضوي
 اشــاره 

آموزش وپرورش یک حق عمومی است. عملیات مربوط به این حوزه ی مهم در 
زمره ی مسئولیت های جامعه در کلیت آن و در قلمرو سیاست های عمومی و دولتی 
به طور خاص قرار می گیرد که می تواند به عنوان عاملی برای عدالت مورد توجه قرار 
گیرد. بنابراین، شــرایط اقلیمی، منطقه ای، جمعیت کم و بسیار پراکنده، مشکالت 
اقتصادی و نیاز به نیروی کار کودکان به عنوان یک منبع درآمد نمی تواند مانع ارائه ی 

خدمات مناسب آموزشی باشد )آقازاده و فضلی، 1384: 1(.
هــر کودکی برای آموزش وپرورش حقــی دارد. کالس های چندپایه و مدارس 
تک معلمی در مناطق دوردست دسترسی به این حق را ممکن کرده اند؛ اگر قصد ما 

دست یابی به آموزش برای همه است.
چالش ها با کالس های چندپایه و مدارس تک معلمی اجتناب ناپذیر خواهند بود. 
این مســئله با کودکانی که در جوامع بسیار پراکنده زندگی می کنند، دخترانی که 
به دالیلی باید حتماً در مدارس محل اقامت خود به تحصیل بپردازند، اقلیت های 
نژادی که ترجیح می دهند فرزندانشان در میان خودشان تحصیل کنند و هم چنین 
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کودکانی که در مناطق کوهستانی و دور از دسترس زندگی می کنند ارتباط فراوان 
دارد )واالس و مثوث، 1384: 11(.

تدریس چندپایه ای دارای مبانی فلســفی ویژه ی خود اســت. از نظر فلســفی 
کالس های چندپایه به منظور بهبود رشد شناختی و اجتماعی دانش آموزان و کاهش 
رفتارهای ضداجتماعی به وجود می آیند. از سوی دیگر، بنا به دالیل اداری هم چون 
کاهش جمعیت دانش آموزی، نیازهای اداریـ  مالی موقعیت جغرافیایی این کالس ها 

تشکیل می شوند.
بر همین اساس، یکی از اقدامات مؤثر برای تجدید حیات شبکه ی مدارس ابتدایی 
برای ایجاد امکان دسترسی همگانی به مراکز آموزش و پذیرش تعداد بیشتر کودکان، 

تشکیل کالس های چندپایه در صورت لزوم است )آقازاده و فضلی، 1384: 1(.

 پیشینه ی کالس های چندپایه 
تدریس در کالس های چندپایه پدیده ی تازه ای نیست. در برخی کشورها به ویژه 
کشورهای اسالمی چندین قرن از این روش آموزشی در مدرسه های مذهبی استفاده 

شده است.
در کشــورهایی مثل چین و نپال پیش از اجباری شدن آموزش  ابتدایی و نیز در 
کشورهایی که تحت سلطه ی استعمار قرار داشتند، تدریس در کالس های چندپایه 

از قدمت یک صدساله برخوردار است )فضلی، 1384: 1(.
کالس های چندپایــه گرچه قدمتی به طول آغاز تعلیم وتربیت در مکتب خانه ها 
دارند که در آن دانش آموزان از ســنین پایین تا پنجاه سالگی و از هر سطح زیر نظر 
یک فرد تعلیم می دیدند. گروهی در حال فرا گرفتن قرآن بودند و گروهی در حال 

آموختن گلستان سعدی و ... .
اما ظهور کالس های چندپایه در آموزش وپرورش رســمی و کالســیک بعد از 
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تصویب قانون اساسی فرهنگ و توســعه ی آموزش ابتدایی در روستاها آغاز شد 
)صمدیان،1387: 13(.

  منظور از تدریس چندپایه چیست؟  
واژه ی پایه به معنای سطح است. بنابراین، چندپایه به معنای پایه های متعدد است. 
تدریس چندپایه موقعیتی اســت که در آن یک معلم باید به پایه های متعدد به طور 
هم زمان درس بدهد. این موقعیت در همه ی مدارسی که پایه ها بیش از معلمان است 
رخ می دهد. برخی معلمان چندپایه ممکن اســت دو پایه را درس بدهند اما برخی 
سه یا چهار پایه را تدریس می کنند. در مدارس با جمعیت کمتر ممکن است معلم 

به تمام پایه ها زیر یک سقف درس بدهد )آقازاده، 1386: 8(.

  کالس های درس چندپایه چگونه کالسی است؟ 
کالس چندپایه، همان طور که از نام آن پیداست، از چند پایه ی تحصیلی تشکیل می شود 

و به همه ی دانش آموزان آن در تمام طول سال تحصیلی یک معلم آموزش می دهد.
در کالس هــای چندپایــه، دانش آموزانی در ســنین متفاوت و بــا توانایی ها و 
مهارت های متفاوت شرکت می کنند و با وجود همه ی تفاوت هایی که از نظر سنی، 
سطح رشــد و مهارت ها و توانایی های یادگیری دارند در کنار هم به وسیله ی یک 

معلم آموزش می بینند )یونسکو، 1988(.

 تفاوت کالس های چندپایه با کالس های چندسنی و ترکیبی 
در کالس های ترکیبی دو یا سه پایه در یک کالس و به وسیله ی یک معلم آموزش 
می بینند اما به طور معمول هر پایه از برنامه ی درسی جداگانه ای پیروی می کند مبنای 
تدریس در این کالس ها برنامه ی درسی است. در کالس های چند سنی دانش آموزان 
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با دامنه ی گسترده ای از سنین مختلف شرکت دارند و گاهی فاصله ی سنی آن ها به 
چندین ســال می رســد. در این کالس ها نیز دانش آموزان هر پایه بدون توجه به 

تفاوت های سنی خود براساس برنامه ی درسی جداگانه ای آموزش می بینند.
کالس های چندپایه دو تفاوت عمده با کالس های ترکیبی و چندسنی دارند:

1. در این کالس ها برنامه ی درســی همه ی پایه ها با یکدیگر ادغام می شــوند. 
بدین معنی که براساس اصول مشترک برنامه های درسی پایه های متفاوت، یک برنامه 
برای همه ی پایه ها تدوین و اجرا می شود و هر پایه برنامه ی درسی جداگانه ای ندارد.
2. آموزش در این گونه کالس ها دانش آموزمحور است و دانش آموزان نسبت به 
سطح توانایی خود از طریق فعالیت های متفاوتی که معلم برایشان در نظر می گیرد 

آموزش می بینند )هیل، 2002(.

 عوامل مؤثر در به وجود آمدن کالس های چندپایه  
تشكيل کالس های چندپایه ممكن است نتيجه ی موقعيت های جغرافيایی، 

اقتصادی ـ اجتماعی یا سياسی جامعه باشد.
1. عوامل جغرافيایی: برخی مناطق از لحاظ جغرافیایی به واسطه ی رودخانه، تپه های 
شنی، کوهستان ها و جنگل های عظیم منزوی شده اند و در نتیجه افراد کمی در 

این مناطق زندگی می کنند. در این شرایط تدریس چندپایه راه چاره است.
2. اکثریت مدارس کوچك چندپایه در مناطــق دورافتاده و منزوی و گاهی 
نزدیك به مرزهای کشور واقع اند. هرچند ممکن است مدرسه ای نزدیک در 
آن ســوی مرز وجود داشته باشــد، دانش آموزان مجاز به عبور از مرز نیستند. 
هم چنین روستاهایی با رؤسای مختلف و قبایلی که نمی توانند رابطه ی نزدیکی 
با یکدیگر داشته باشند، به داشتن مدارس در مناطق خود صرف نظر از بزرگی 

جمعیت ناچار می شوند.
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3. عوامل اجتماعیـ  اقتصادی: اســتخدام معلم برای هر پایه وقتی که ثبت نام از 
نســبت معلم به شاگرد تعیین شده توســط دولت کمتر است دشوار می شود. 
وزارت آموزش وپرورش در اغلب کشــورها نسبتی برای عده ی دانش آموزان 
به ازای هر معلم قائل شده است. برخی از مدارس روستایی امکانات اولیه مانند 
خوابگاه معلمان، تعداد کافی کالس درس و مواد تدریس و یادگیری ندارند در 
نتیجه بسیاری از معلمان دوست ندارند در مدارس روستایی دورافتاده کار کنند. 
این بدان  معنی است که این مدارس غالبا با کمبود معلم روبه رویند. )مکوسانا 

و کاپیسا، 1386: 24(

 مشکالت خاص کالس های چندپایه 
1. کمبود وقت

2. فقدان تجهیزات آموزشی
3. حذف یا کم رنگ نمودن تعدادی از دروس مانند ورزش و هنر

4. کمبود اطالعات و تجارب معلمان کالس های چندپایه 
5. نامتناسب بودن ترکیب سنی و جنسی دانش آموزان

6. نبود مدرسه ی راهنمایی در روستا و عدم امکان ادامه ی تحصیل در مقاطع باالتر 
انگیزه ی دانش آموزان را برای تحصیل از بین می برد

7. ضعف بنیه ی علمی دانش آموزان )صمدیان، 1387: 46(.

 چالش های تدریس چندپایه  
برنامه ی درسی: معلمان همیشــه به میزان کافی برای وفق  دادن مواد درسی و 

برنامه های درسی با محیط چندپایه آموزش نمی بینند. 
برنامه ریزی ارائه: تدریس چندپایه مســتلزم آن است که برنامه ریزی گسترده ای 
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خــارج از زمــان عادی کالس صورت گیــرد و از آنجا که معلمــان فعالیت ها و 
مسئولیت های دیگری هم دارند فرصت رسیدگی به این امر را ندارند. 

نگرش: برخی والدین و عده ای از کارکنان آموزشــی نگرشــی منفی در مورد 
تدریــس چندپایه دارند و برخی افراد تدریس چندپایه را هدر دادن وقت می دانند. 

این درک غلط چالشی برای معلمان چندپایه است.
فضای فيزیكی: ظاهر و اندازه ی برخی کالس ها برای تدریس چندپایه مشکل 
به حساب می آید، چرا که غالباً بسیار کوچک، پرجمعیت و با میز و صندلی فرسوده اند.
انزوا به ســبب موقعیت جغرافیایی: اغلب مدارس چندپایه در مناطق دورافتاده 
واقع اند. معلمان نیازمند صرف وقت بیشتر، تالش و پول بیشتر برای تهیه ی مواد 
آموزشــی از اداره های آموزش وپرورش اند. در اغلب موارد ممکن است وسایل 
نقلیه به شــدت محدود باشد. مشاوران آموزشی و حتی همکاران به ندرت از این 

مدارس بازدید می کنند و در نتیجه معلمان از انزوا و نبود حمایت رنج می برند.
فراگیرندگان سطوح مختلف یادگیری: فراگیرندگانی که کاری برای انجام نداشته 
باشند ممکن است وقتشان را هدر دهند، سر و صدا ایجاد کنند یا ساکت باشند و 

حوصله شان سر رود و ممکن است به آن ها توجه فردی کافی نشود.
سرخوردگی معلم: بســیاری از معلمان برای اقتضاهای تدریس چندپایه آماده 
نشده اند. بدون حمایت مناسب، آن ها احساس سرخوردگی، بی انگیزگی و خستگی 

شدید می کنند )مکوسانا و کاپیسا، 1386: 43(.

ُحسن های کالس های چندپایه 
1. در یک کالس چندپایه دانش آموزان دوره های مختلف رشد جسمی و فکری را با 
نیازهای متفاوت می گذرانند که تعامل بین آن ها در یادگیری اثرات زیادی دارد.

2. معلم می تواند از برخی وسایل آماده شده برای همه ی پایه ها استفاده کند و به این 
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طریق هم در وقت و هزینه صرفه جویی شــده و هم بر کارآیی تدریس افزوده 
می شود.

3. در این کالس ها می توان دانش آموزانی که در برخی دروس عقب ماندگی دارند، 
در پایه ی پایین تر قرار داد تا جبران کمبود بنماید.

4. دانش آموزان پایه های باالتر در جریان تکرار دروس سال های قبل خود قرار گرفته 
این دروس برایشان تکرار و یادگیری آن ها عمیق تر می شود.

5. از وجود دانش آموزان پایه های باالتر به عنوان کمک برای آموزش پایه های پایین تر 
می توان استفاده کرد )حاجی اسحاق، 1383: 10(.

 شیوه های مرسوم تدریس در کالس های چندپایه 
الف. شیوه ی آموزش گروهی

ب. شیوه ی آموزش محوری
ج. شیوه ی آموزش مشترک محوری و گروهی

آموزگار در شــیوه ی گروهی یک درس مشــخص را به تمام پایه ها به صورت 
گروهی و به دو شکل زیر تدریس می کند:

1. تدریس یک ماده ی درسی به تمام پایه ها به طور هم زمان
2. تدریس یک ماده ی درسی به تمام پایه ها به تفکیک در یک جلسه 

در شــیوه ی نخســت آموزگار تدریس یک درس خاص را بــا تلفیق و ادغام 
مشترکات و مشابهات درس به تناسب اطالعات و آموخته های قبلی دانش آموزان 
شروع کرده و پس از ارائه ی مشترکات و کلیات، مسائل اختصاصی و فرعی هر پایه 

را نیز جداگانه تدریس می کند.  
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 سازمان دهی کالس  
سازمان دهی کالس یکی از مهم ترین عوامل برای کمک به فراهم کردن فرصت 
تدریس مؤثر اســت. اگر کالس درس به خوبی سازمان دهی نشود هر اندازه طرح 

درس به خوبی فراهم شده باشد راهی به سوی موفقیت نخواهد داشت.
کالس درسی که سازمان دهی نشده است دقیقاً به گرد هم آمدن افرادی می ماند 

که هیچ هدفی را دنبال نمی کنند.
معلــم کالس های درس چندپایه هم باید درس را ســازمان بدهد و هم فضای 

فیزیکی کالس را )آقازاده و فضلی، 1384: 118(.
کالس درس را با توجه به فضای فیزیکی می توان به گونه های متفاوتی سازمان دهی 

کرد. در زیر برخی نمونه های سازمان دهی کالس درس آمده است. 
الف. تخصیص دادن دیواری از کالس برای نمایش کارهای دانش آموزان.

ب. انتخاب گوشه های مناسب و کاربردی کالس درس برای ارائه ی موضوعات 
مختلف. 

پ. تخصیص گوشه ای از کالس برای انجام فعالیت های ساده به شرط آنکه این 
کار سبب اختالل یادگیری در سایرین نشود.

ت. معلم در کالس درس باید جایی قرار گیرد که توان مدیریت کالس را داشته 
باشد یا در صورت امکان چند جا برای خود اختصاص دهد.

ث. در ســازمان دهی میز و نیمکت ها معلم باید رفت وآمد دانش آموزان و انجام 
فعالیت های گروهی و انجام کار انفرادی از ســوی دانش آموزان را در نظر بگیرد. 
برخی فعاالن و مربیان کالس های چندپایه گوشه هایی را برای کارکرد بهتر در کالس 

پیش بینی کرده اند: 
1. گوشه ی علوم یا طبیعت

2. مکانی برای جعبه ها و مکعب ها 
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3. گوشه ی کتاب
4. جایی برای کار با چوب

5. جایی برای مدل سازی با گل
 6. گوشه ی لوازم هنری و کاردستی )یونسکو، 1948(.
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 نوسان کیفیت! 
 گفت وگو با پرویز عبدي مدیر سابق آموزش وپرورش عشایري استان لرستان

گفت وگو: محمود اردوخاني

  اشـاره 
هنگامي که این گفت وگو انجام مي شــد آقاي عبــدي مدیر آموزش و پرورش 
عشــایري استان لرستان بود. نظرات وي را به دلیل تجاربي که در این زمینه دارند،  

درج کرده ایم.

با توجه به تجربياتی كه داريد، نظرتــان را در مورد كالس های چند پايه ی 
عشايری در وضع موجود بفرماييد؟

کالس های چند پایه کیفیت کالس های تک پایه را ندارند. به خاطر اینکه آموزگار 
وقت کمی دارد و نمی تواند براساس ساعت هایی که در قانون مصوب شده است با 

دانش آموزان کار کند. اما این هم از روی ناچاری است که باید انجام شود.

 برای باال بردن كيفيت پيشنهادتان چيست؟
طرح 6ـ 3ـ3 که االن به دوره ی اول و دوم تبدیل شده است، مقداری در کیفیت 



تأثیر دارد. چون در دوره ی اول کالس های اول و دوم و ســوم از چهارم و پنجم و 
ششم جدا می شوند که این امر در کیفیت اثر مثبت دارد. اگر راهی هم باشد که کوچ 
عشایری ساماندهی  شود خوب است؛ یعنی چند خانواده در کنار هم، در یک مسیر 
کوچ کنند یا اینکه در مسیری کوچ کنند که بتوانیم دانش آموزان را جمع کنیم و تعداد 
پایه ها را به حداقل برسانیم. این مسئله آمار دانش آموزی را باال می برد و برای کیفیت 

بخشیدن به آموزش روش مناسبی است.

چنانچه برنامه ريزی شــود و حمايت صورت گيرد، اين گرايش در جامعه ی 
عشايری وجود دارد؟

بله، اگر بشود ســاماندهی کرد که عشایر در کوچ نزدیک هم باشند یا اینکه در 
شعاعی دور هم باشند، می شود تعداد پایه را به کمترین میزان رساند تا کیفیت هم 

بهتر شود.

مشكالت كادر آموزشی چيست و چه برنامه ای برای كاهش مشكالت داريد؟ 
خصوصًا در روش و نحوه ی تدريس آن ها.

عمده مشــکلی که وجود دارد، همین چندپایه بودن اســت. مشکل دیگری که 
همکاران دارند این است که مزایای آن ها با دیگر مناطق تفاوتی ندارد.

منظورتان مناطق روستايی هم هست؟
خیر، فقط عشــایری است. همکار ما در مناطق روســتایی و عشایری از نظر 
مزایا با همکاری که در روســتا یا شــهر کار می کند، تفاوتی ندارد. برای همین، 
ما نمی توانیــم همکارانمان را نگه داریم. به محض اینکــه می آیند، دنبال انتقال 
هستند. می آیند تجربه کســب می کنند اما نمی مانند. بالفاصله می خواهند منتقل 
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شــوند. مشکل دیگر ما در این رابطه است که مجبوریم هر ساله حداقل صد نفر 
سربازمعلم به صورت امریه بگیریم و این یکی از مشکالت ماست. سربازهایمان 
چندان آموزش ندیده اند، با کتاب های تازه تألیف که همکاران رسمی هم با آن ها 
مشکل دارند، باید بروند سر کالس. سربازمعلم های آموزش ندیده بیشتر مشکل 
دارند. فکر مي کنم افت تحصیلی مخصوصاً به ســربازمعلم ها برمی گردد اما اگر 
بخواهیم تقویت کنیم می توانیم کالس های کارگاهی داشته باشیم. مرتباً کالس ها 

را برگزار کنیم تا کیفیت آموزشی را ارتقا بخشیم.

در دوره ی دبستان عشايری افت تحصيلی داشته ايد؟
در دوره ی دبســتان افت نداریم اما معموالً بعد از پایه ی ششــم ابتدایی با ترک 
تحصیل مواجه هستیم. با توجه به پراکندگی هایی که وجود دارد و هنجاري که در 
سطح کشور است. به نظر من در مناطق عشایری برای تشکیل کالس های متوسطه ی 
اول و دوم این هنجار باید کمی پایین بیاید؛ چون اگر بخواهیم ســطح عشایر را با 
روستا و شهر یکی حساب کنیم، قطعاً با توجه به پراکندگی ای که در عشایر وجود 
دارد، بعد از پایه ی ششم برای کالس های متوسطه ی اول مشکل داریم. ترک تحصیل 

بعد از ششم ابتدایی وجود دارد اما تا پایان دوره ی دبستان ترک تحصیل نداریم.

برنامه های شما برای بهبود روش ها و آموزش نيرو برای خروجی ای مناسب در 
مورد عشاير چيست؟

بخشی از برنامه ها کاًل وزارتی هستند ولی خوش بختانه در خود عشایر و دفتر مناطق 
محروم جدا از وزارت خانه طرح های مناطق محروم هم داریم. این اضافه می شود به 
طرح های وزارتی که در مناطق عشایری جواب می دهد. اگر بخواهیم به فکر کیفیت 
باشیم، وزارت خانه هم باید کمک کند که به دنبال تثبیت نیرو در مناطق عشایری باشیم 
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تا نیرو با رضایت حداقل ده تا دوازده سال در حوزه ی آموزش عشایر بماند و کارایی 
خوبی هم داشته باشد. این امر برمی گردد به وزارت خانه و امور اداری که مزایایی برای 
همکاران عشــایری لحاظ کنند؛ مثاًل حق کوچ که قباًل پرداخت می شد. اما به لحاظ 
آموزشی ما برنامه داریم؛ مثاًل طرح هایی داشتیم برای اینکه بتوانیم جلوی ترک تحصیل 
را بگیریم. مثاًل بعد از پایه ی ششم ما اردوهایی داریم. در حال حاضر دانش آموزان پایه ی 
ششم را با خانواده هایشان برای بازدید به مراکز آموزشی شبانه روزی می آوریم. مشکلی 
که با اولیای عشایر داریم این است که آن ها دانش آموز را به عنوان نیروی کار نیاز دارند. 
لذا به راحتی اجازه نمی دهند دانش آموز یک یا دو ماه در مراکز آموزشی بماند؛ چون 
به او نیاز دارند. مشکالتي هم هست که به دختران خیلی به ندرت اجازه می دهند به 
کالس های شبانه روزی بیایند اما با کالس های آموزشی ای که برای خانواده ها گذاشتیم 
)در شهرستان کوهدشت( در چند منطقه تعداد زیادی از دختران ترک تحصیلی مراجعه 

و ثبت نام کردند و اکنون در حال تحصیل اند.
عمده ی فکر ما این است که آمار ترک تحصیل و افت تحصیلی بعد از دوره ی دبستان 

را در میان دانش آموزان عشایری کاهش دهیم.

به نظر شما با وجود مدارس شبانه روزی آيا ممكن است نسل جديد عشاير از 
عشايری بودن خارج شوند؟ آيا به آسيب های اين مسئله فكر كرده ايد؟

آسیب دارد اما معموالً خود خانواده ها بچه را سرمایه می دانند و باید به فکر آینده 
هم باشند. اگر بخواهیم در خود مراکز عشایری کالس شبانه روزی دایر کنیم به دلیل 
پراکندگی امکان ندارد اما باید دوراندیشــی و آینده نگری برای جلوگیری از ترک 
تحصیل داشته باشیم و برای ارتقای آموزشي و علمی دانش آموزان هم تالش کنیم. 

ما به فناوری روز و وسایل کمک آموزشی هم نیاز داریم. 
در پایان از حضور شما و هم از توجهتان به مناطق عشایری تقدیر و تشکر می کنم.
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 جعبه ي جادوي مدرسه 
 سفري به برنامه ها و پروژه هاي جهاني کالس هاي چندپایه 

مقصود رزم آراي شرق

 اشـاره 
کالس هاي چندپایه اعم از اینکه در روســتا یا شهر باشند مي توانند داراي برنامه 
باشند و براي توسعه ي ظرفیت و موفقیت آن ها چارچوب ها و مأموریت هایي نوین 
در نظر گرفت. کشــورهاي درگیر این نظام در کنــار نظام معمول تعلیم و تربیت 
درصدد هستند تا طي برنامه هایي کوتاه یا بلندمدت این توسعه را به صورتي پیوسته 

ادامه دهند. لذا در این فرصت برآنیم به چند برنامه و دستورالعمل اشاره کنیم.

 پروژه ی مرکزی آموزش چندپایه 
مرکز آموزش چندپایه در دانشکده ی آموزش وپرورش آفریقای جنوبی در سال 
2009 از طریق کمک های مالی دولت هلند به منظور ارتقا و توسعه ی راهبردهای 
آموزش وپرورش کالس های چندپایه و به منظور توسعه ی ظرفیت و موفقیت برای 
کودکان مدارس چندپایه ی ابتدایی روستایی تأسیس گردیده است. مأموریت اصلي 
آن، توسعه ی چارچوب ها و سیاست ها برای آموزش باکیفیت و یادگیری در آموزش 
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کالس های چندپایه، براساس تحقیقات و شیوه های علمی توزیع شده است و بیشتر 
از طریق ICT پشتیبانی می شود.

در 21 مارس 2010، این مرکز کنفرانسی جهانی در زمینه ی آموزش در کالس های 
چندپایه، که در آن کارشناسان مشهور بین المللی حضور داشتند، برگزار کرد. از نتایج 
قابل توجه این کنفرانس استخراج مهم ترین چالش های کالس های چندپایه بود که 

طیف گسترده ای از کشورها با آن مواجه اند.

)integration approach( رویکرد تلفیق 
برنامه ی درسِی یک پایه ی تحصیلی یا یک دوره ی تحصیلی می تواند دارای بخش 
دیسیپلینی و بخش غیردیسیپلینی باشد. تلفیق به معنای انسجام و یکپارچگی برنامه ی 
درسی که بر یک رخداد درون برنامه ای یا درون رشته ای داللت دارد که رخدادی در 

سطح خرد برنامه ریزی درسی است. 
در کشــورهایی چون فیلیپین، هند و استرالیا برنامه ی درسی مبتنی بر تلفیق در 
طراحی و تألیف کتاب های ویژه ی چندپایه مدنظر قرار می گیرد. در برنامه ی درسی 
تلفیقی کالس های چندپایه در این کشورها از تعداد کتاب های درسی کاسته است.

)EsCUela NUeVa( اسکوالنو وآ  
این برنامه هم اکنون در بسیاری از کشورهای آمریکای التین و دیگر جاها بومي 

شده است. این طرح چند مشخصه ی اصلی دارد: 
 معلمان تسهیل کنندگانی هستند که یادگیری را هدایت مي کنند.

 راهبردهای تدریس یادگیری فعال، خالق و مشارکتی را ترغیب می کند.
 دانش آموزان با سرعت مناسب خودشان و با استفاده از وسایل آموزشی مستقل 

یاد می گیرند.



85

 تکرار پایه وجــود ندارد، ارتقا به هدف یا پایــه ی یادگیری به صورت فردی، 
تدریجی و انعطاف پذیر است.

 دانش آموزان آزاد هســتند که در مدرســه و خانه با سرعت مناسب خودشان 
تحصیل کنند.

 وسایل آموزشی بین سه دانش آموز تقسیم می شود و این سه نفر می توانند سال ها 
آن ها را نگه دارند.

 مشــارکت فعال دانش آموزان در اداره کردن مدرسه تشویق می شود )برای مثال 
از طریق شورای دانش آموزی( تا رفتارهای شهری و اجتماعی را بهبود بخشد.

 محتوای وسایل، منعکس کننده ی برنامه ی درسی ملی است و هم چنین سازگاری 
محلی و منطقه ای دارد.

 کارگاه های آموزشی معلمان بسیار مفهومی و تقویت کننده است.

 مدرسه در یک جعبه 
رویکرد چند سطحی و چندپایه در هند منعکس کننده ی مدل های متنوعی است 
که به وســیله ی مدارس زیر نظر انواع مدیریت خصوصی اتخاذ می شوند. رویکرد 
چندسطحی و چندپایه به موضوعات برنامه ی درسی، تربیت معلم و تدوین منابع 
یاددهی و یادگیری، کیفیت تدریس در موقعیت های دشوار و زمینه سازی با شرایط 
محلی توجه می کند. یکی از مبتکرانه ترین رویکردهای تدوین شــده به وســیله ی 
مؤسســه ی منابع آموزشی »ریشی والی« در چندین ایالت در هند به  کار گرفته شده 
اســت. این مؤسســه  کار خود را به قصد تدوین مجموعه ی مناسب زبان و آداب 
و رســوم جامعه ی محلی شــروع کرد. محتوای کتاب های درسی ملی مجموعه 
فعالیت های دوباره ســازمان دهی شــده اند که مردم محلی و سنت های شفاهی را 
بــه چند منظور از قبیل اینکه دانش آموزان یاد بگیرند، مطالعه کنند، لغات جدیدی 
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کسب کنند و محاسباتی را انجام بدهند، به تصویر کشیده است. فعالیت ها در پنج 
سطح یا مرحله ی یادگیری مرتب شده اند: مقدماتی، تمرین، ارزش یابی، تقویتی و 
کیفیت بخشــی. اولی به رهبری و نظارت بیشتر معلم نیاز دارد در حالی که بقیه به 
کمک و نظارت سرگروه نیاز دارند و در گروه ها انجام می شوند. هم   چنین می توانند 
به وسیله ی تک تک دانش آموزان و از طریق یادگیری مستقل انجام شوند. یک »کیت« 
آموزشی به وسیله ی مؤسسه ی »ریور«- مدرسه در یک جعبه- تدوین و تهیه شده 
اســت که  ابتکاری بزرگ در وسایل یاددهی و یادگیری برای کالس های چندپایه 

است.

  مدارس بیشتر؟ نه!/ »ایمپکت« 
در فیلیپین مدارســی که یک معلم بیش از یک پایه را اداره می کند دســت کم از 
سال 1920 متداول است. در ســال های ابتدایی دهه ی 1970 مؤسسه ی »اینوتک« 
مستقر در شــهر »کوی زن«، دیدگاهی رادیکال را نسبت به آموزش روستایی ابداع 
کرد. این طرح که در ابتدا با عنوان »مدرسه بیشتر، نه!!« شناخته شد، پیشنهاد کرد که 
مدارس، کتاب های درسی، معلمان و کالس ها با  مراکز یادگیری، وسایل یادگیری 
مستقل، آموزش از طریق هم ساالن و حمایت های جامعه و مربیان مسئول مدیریت 
یادگیری گروه هایی به بزرگی 150 تا 200 دانش آموز جایگزین شــوند. با گذشت 
زمان این طرح نام »ایمپکت؛ مدیریت آموزش از طریق اولیا، جامعه و معلمان« را به 
خود گرفت. این ابتکار در فیلیپین و اندونزی )با نام پامونگ( شروع شد و بعدها در 
کشورهایی همچون مالزی )با نام اینسپایر(، جامائیکا )با نام پریمر(، لیبریا )با نام آیل( 

و بنگالدش )با نام ایمپکت( گسترش یافت.
دلیل منطقی و اصلی این ابتکار بهبود آموزش روستایی از طریق ابداع یک نظام 
ارائه با برنامه ای انعطاف پذیر و هزینه های دانش  آموزی کمتر بود. از آنجا که هزینه ی 
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معلمان 80 تا 90 درصد مدارس مرســوم بود چنین هزینه هایی به وســیله افزایش 
نسبت دانش آموز به معلم و مکمل کردن نظارت معلم با کمک وسایل دانش آموزان، 
اولیا و جامعه کاهش یافت. یادگیری مستقل با تکیه بر وسایل آموزشی برنامه ریزی 
شده، می تواند وسیله ای دیگر برای کاهش هزینه ها باشد و به عالوه انعطاف پذیری 
بیشتر در برنامه ریزی، یادگیری انفرادی را ممکن می سازد. اگرچه مرجع صریحی 
برای کالس های چندپایه به صورت منطقی وجود نداشت، بیشتر مدارسی که بعدها 
در این طرح ابتکاری شرکت کردند، مدارس چندپایه ای بودند که به مراتب معلمان 

کمتری نسبت به پایه ها داشتند.

 آموزش چندپایه در نظام آموزشی فیلیپین 
تدریس چندپایه به عنوان یک راهبرد ملی فیلیپین به منظور بهبود دسترســی به 
آموزش ابتدایی و ارتقای کیفیت آن در ســال 1992 به صورت رســمی آغاز شد. 
هدف این طرح بهبود کیفیت به وسیله ی افزایش توانایی های معلمان درخصوص 
کار کردن با بیش از یک پایه ی هم زمان از طریق وســایل آموزشــی اســت. این 
برنامه در پنج حوزه کار می کند: تدوین برنامه ی درسی و وسایل آموزشی، ارتقای 
کارکنان، تجهیزات فیزیکی، حمایت های جامعه و تحقیق، نظارت و ارزش یابی. این 
برنامه یک راهنما برای حداقل صالحیت های یادگیری در کالس های چندپایه، یک 
بانک طرح درس برای معلمان چندپایه، یک کتابچه برای معلمان با دروس نمونه، 
وسایلی که در پایه های مختلف یک کالس استفاده می شود و سایر وسایل آموزشی 
از قبیل یک کتاب خانه 100 کتابی، کارت های تمرین و سایر وسایل آموزشی ساخته 
شده توسط معلمان تدوین و تهیه کرده است. تالش هایی نیز برای آموزش قالب 
یک کتابچه برای معلمان پیش دبستانی و کتاب کار برای دانش آموزان پیش دبستانی 
انجام شده است. معلمان در تمام مدت این برنامه از اجزای محیط محلی، وسایلی 
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برای استفاده ی آموزشی می سازند. تأکید بر تجارب عملی به وسیله ی ترغیب هر 
دانش آموز به ارائه ی گزارش در پژوهش های فردی و گروهی و نمایش دادن آثار 

دانش آموزان در سراسر سال تحصیلی ادامه می یابد.

 یادگیری و تدریس در محیط های چندپایه 
دیدگاه دیگری، که هم در ســری النکا و هم در نپال بوده است، ارتقای مدل های 
آموزش معلمان از طریق پروژه ی »التیمس« است. این پروژه به انطباق کامل برنامه ی 
درســی در دو کتاب برای پایه های 5- 2 در نپال و یک کتاب برای پایه های 5- 3 
در سری النکا منتج شد. به طور قابل توجهی، این دو تجربه به وسیله ی همکاری بین 
معلمان و طراحان برنامه ی درســی هدایت شده بود. در هر دو کشور درجه ای از 
مقاومت نسبت به ایده ی انطباق برنامه ی درسی از جانب طراحان برنامه ی درسی، 
کسانی که گرایش آن ها به سوی کالس های تک پایه بود، وجود داشت. »فکر کردن 
خارج از یک محدوده« و مفهوم سازی مجدد یک دیدگاه جدید که با واقعیت کالس 
چندپایه و نیازهای معلم چندپایه مناسب باشد به تفکر خالق و شجاعت نیاز دارد. 
هر دو این کشورها به این مورد دست یافته اند. تدوین و تهیه ی وسایل تربیت معلم 
در کنار اجرای برنامه ی درســی، مزیت ارائه ی جدیدترین و ابتکاری ترین برنامه ی 
درســی که مورد توجه همه ی معلمان است و نه تنها آن هایی که به طور مستقیم در 
اجرای کارگاه های انطباق، آزمایش ها و پیگیری های برنامه ي درسی شرکت کرده اند 

را دربرداشته  است.
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 عشایر با قطار کوچ مي کنند! 
 گفت وگو با روح اهلل کردستاني آموزگار حوزه ي عشایري 

محمود اردوخاني

 اشــاره 
در ارتباط با آموزش وپرورش عشایري و فضایي که در آن تعلیم وتربیت عشایري 

و معموالً چندپایه انجام مي شود، گفتن و شنیدن مانند رفتن و دیدن اثر ندارد.
در ایــن فرصت ســعي ما بر این اســت که در ضمن گفت وگــو با روح اهلل 
کردســتاني، آموزگار حوزه ي عشایري استان لرســتان از مسائل و موضوعاتي 
بگوییم که در کار آن ها دخیل اســت. طبیعت، کوچ، کالس چادري، دیدن آثار 
باستاني و برخورد مســتقیم با عواملي که در درس ها آمده است از جمله شب 
و روز، ستارگان و مظاهر آفرینش دانش آموزان را هرچه بیشتر با ساحت خود، 

خلق، خلقت و خدا آشنا مي سازد.

مدارس يا كالس هاي عشــايري كه در آن تدريــس كرده ايد چه تعداد 
دانش آموز دارند؟

به طور متوسط حدود پنج تا 14 شاگرد. ممکن است در یک کالس پنج دانش آموز 
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در یک پایه داشته باشیم و ممکن است در پایه اي فقط یک دانش آموز باشد.

نگاه و تعريفتان از محيطي كه در آن آموزش مي دهيد، چيست؟
در »طبیعت« بودن بهترین تعریف من اســت. علم، آموزش، تفریح، شغل و کار 
همگي در رابطه با طبیعت است. این آزمایشگاهي طبیعي است که در آن پرورش 
گیاهان و گونه هاي جانــوران را از نزدیک مي بینیم. پس این فضا با آنچه در ذهن 

دوستان شهري است، تفاوت دارد.
روش هاي تدریس در کالس هاي چندپایه یا محوري اســت یا گروهي. در روش 
محوري براي هر پایه در ساعت خودش آموزش درسي را مشخص مي کنیم. براي مثال، 
براي پایه ي اول فارسي و در همان ساعت براي پایه ي دوم دیکته و در پایه ي سوم قرآن 
و در پایه ي چهارم ریاضي را باید انتخاب کنیم. در صورتي که از روش گروهي استفاده 
کنیم، براي تمام دانش آموزان در همه ي پایه ها در هر ســاعت و کالس یک درس را 
آموزش مي دهیم؛ مثاًل ریاضي هم براي پایه ي اول، هم دوم و هم سوم تا ششم. برخي 

درس هاي ما حتي شکل کار گروهي دارند. طبیعت هم به ما کمک مي کند.
یعني دانش آموز به صورت عملي درگیر مي شود و با مسئله برخورد مي کند و عماًل 
موضوع را مشاهده مي کند. براي مثال، رشد دانه ي گیاه را ببینید تأثیرش بیشتر است 

تا اینکه فقط بشنوید.

آيا دانش آموزان عشايري را به اردوهاي علمي و تفريحي هم مي توانيد ببريد؟
بلــه، دانش آموزان را به این گونه اردوها هم مي بریم. با همکاري اداره به اردویي 
تفریحي و ســیاحتي رفتیم. حتي با هماهنگي خدمات راه آهن جنوب در یکي از 
ایســتگاه ها قطار آمد و سوار شدیم که دانش آموزان با این مجموعه از نزدیک آشنا 

شدند.
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دانش آموزي در اردو شيوه ي خاصي را مي طلبد؟
دانش آموزان عشایري براي خودشــان اندوخته هایي دارند. زماني که آن ها را به 
اردوهاي علمي و تفریحي مي برم، سعي مي کنم اطالعاتي را به آن ها منتقل کنم که 
با اطالعاتي که در ذهن دارند هماهنگ باشد. براي مثال، آن ها رشد گیاه را دیده اند 
اما دلیل رشــد آن یا دلیل زرد شدن برگ درختان و تشکیل رود را هم باید بدانند. 
دانش آموز در ذهنش یک طبقه بندي دارد و موقعي که از لحاظ علمي برایش توضیح 

داده شود و راهکار بیابد، امر یادگیري تسهیل و تسریع مي شود.
یک بار من در کالس بحث پوشش مرغان را طرح کردم. از یکي از دانش آموزان 
خواســتم از منزلشــان یک مرغ بیاورد. او مرغ آورد و من از دانش آموزان ســؤال 
کردم این چیســت؟ همه ي آن ها گفتند: مرغ اســت. گفتم: به نظر شما فقط مرغ 
اســت؟ گفتند: بدنش از پر اســت. بعد به آن ها گفتم: بــه پرهاي این مرغ خوب 
 نگاه کنیــد؛ آن ها رنگ هــاي مختلفي دارد؛ اندازه هایشــان هم متفاوت اســت. 
راه رفتن این جانور هم با ســایر جانوران فرق دارد. بعد از این گفت وگوها آن ها 
گفتند: ما تا امروز به این شکل به مرغ نگاه نکرده بودیم. اکنون مي بینیم که پوششي 
که خداوند در مرغ ها، از نظر نوع و رنگ قرار داده متفاوت است.  قصد من این بود 

که دانش آموزان را متوجه این قضیه کنم که این ها کار پروردگار است.

نظرتان درباره ي تغييرات كتاب هاي درسي ابتدايي چيست؟
با این تغییرات موافقم؛ ما براي پیشــرفت و قرار دادن فرهنگ ایراني- اسالمي به 
جاي فرهنگ وارداتي که گاه در کتاب هاي ما دیده مي شود، باید تغییراتي ایجاد کنیم. 
براســاس فرموده ي مقام معظم رهبري فرهنگ وارداتي بــا آداب دیني و آموزه هاي 
اخالقي ما هم ســو نیست. بر همین اساس در سال 1388 که سند تحول بنیادین در 
برنامه ي چشم انداز بیست ســاله تغییر کرد، بعضي کتاب ها به لحاظ محتوا و منابع 
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دگرگون شدند و تغییرات دیگري هم به مرور انجام مي گیرد. مثاًل درتعلیمات اجتماعي 
سال سوم این مطالب براي دانش آموز آمده که در زندگي محور خانواده است. سعي 
شده است که او خانواده را به عنوان اولین نماد اجتماعي، درک کند و بعد مدرسه و 
جامعه ي بزرگ تر را. من موافق این تغییرات هستم. البته به هر حال هر کار جدیدي هم 

اشکاالتي دارد که به مرور زمان کمتر مي شوند و کار کیفي تر مي گردد.

دانش آموزان شما -كه فرزندان عشايرند - برخالف سن كمشان تجربه هاي 
ارزشمند زيادي دارند كه آن ها را در جريان كوچ ها به دست آورده اند. آيا آن ها 

توانسته اند با تغييرات متون درسي رابطه ي خوبي برقرار كنند؟
ابتداي کار مشــکل بود؛ چون امکانات مورد نیاز آزمایشي باید در دسترس باشد 
و در این صورت ارتباط راحت تر برقرار مي شود. ما و همکارانمان هم باید با سعي 
و تالش دانش آموز را در این مسیر جدید قرار دهیم؛ چون پیش آموخته اي ندارند؛ 
براي مثال، در درس ریاضي ذهن دانش آموز درگیر روش هاي قدیمي اســت. اگر 

سنگ اول را خوب بگذاریم، همه چیز خوب پیش خواهد رفت.

رابطه ي شما با اوليا و ارتباط آن ها با شما چگونه است؟
برخورد اولیا با عوامل آموزشــي خوب است. آن ها به رغم اینکه درگیر کارهاي 
خودشــان هستند، پیگیر آموزش فرزندانشان نیز هســتند و میل و گرایش هم به 

شرکت در کارهاي آموزشي و پشتیباني از کارهاي مدرسه در آن ها وجود دارد.

نقش سازمان ها و نهادهاي رسمي در عملكرد شما چگونه است؟
خوب اســت بتوانیم از سازمان هاي فرهنگي و نمادهایي که با فرهنگ جامعه و 
اجتماعــي درگیرند، در آموزش کمک بگیریم. بــراي مثال، اگر بتوانیم یک مأمور 
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آتش نشــاني را با وســایل کامل به کالس درس بیاوریم تا بچه ها ببینند که او یک 
انســان است با تجهیزاتي که در موقع نیاز براي رفع خطر حضور پیدا مي کند، اگر 
بتوانیم دانش آموز و نهادها مثل جمعیت هالل احمر و بهزیستي را به هم ربط دهیم، 

آموزش پربارتر مي شود.

با توجه به اينكه عشــاير در كوچ خود در مناطق وسيعي سير مي كنند، حفظ 
محيط زيست را در آموزش ها چگونه مي بينيد؟

سعي مي کنم در تدریسم بر مطلب حفظ محیط زیست و اهمیت آن تأکید داشته 
باشــم. محیط زیست یعني جایي که بچه ها خودشــان در آن قرار دارند. به آن ها 
مي گویم: بچه ها، اگر این درخت اینجا باشد زیباتر و بهتر است یا نباشد؟ رودخانه اي 
که از کنار مدرســه ي ما مي گذرد و هر صبح صداي زیباي آن را مي شنویم، جاري 

باشد بهتر است یا نباشد؟
قطعاً خودشان فکر مي کنند که اگر درخت و رودخانه نباشند، ضرر مي کنند.
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  این بچه ها مشکل امالنویسي ندارند؟ 
 مدارس چندپایه و چیستي امال 

بهمن قره داغي

 اشــاره
در عصر فرااطالعات نیز خیلی ها هنوز نمی دانند کالس چندپایه چگونه کالسی 
است؟ کالس چندپایه عبارت است از کالسی که در آن بیش از یک پایه و حداکثر 
شــش پایه به تحصیل مشغول باشــند )با بیش از پنجاه شکل( و تمامی مسئولیت 
آموزش وپرورش آن ها با یک معلم است. یعنی فرض کنید معلم یک پایه )مثاًل پایه ی 
اول( در یک جلسه 45 دقیقه وقت دارد تا به دانش آموزانش امالنویسی را آموزش 
دهد. در همین زمان 45 دقیقه ای، معلم شــش پایه برای پایه ی اول، تنها هفت ونیم 
دقیقه زمان دارد. جالب اینکه محتوا و انتظارات برنامه ی درســی در هر دو کالس 
تک و چندپایه نیز یکسان است. معموالً به تجربه ثابت شده است هروقت کالس 
چندپایه را این گونه معرفي مي کنیم، همین گروه ناآشنا به چندپایه باتعجب می گویند: 
»چگونه ممکن است در این زمان اندک یادگیری اتفاق افتد؟« و اینجاست که فکر 
مي کنند این کالس ها نامطلوب اند و بودنشان براي نظام آموزشی تهدیدزاست. اما 
به واقع مطالعات تطبیقي نشان مي دهند که این گونه کالس ها، نه تنها  بالی زمینی و 
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تهدیدي براي نظام آموزشی نیستند، که اگر آگاهانه مدیریت شوند خود یک فرصت 
بی تکرارِ بي بدیِل آموزشی نیز می باشند. 

بــا مطالعه ی همه ي منابع موجود، در همه ي آن هــا تاریخچه ي پیدایي مدارس 
چندپایه برابر اســت با قدمت آغــاز تعلیم وتربیت گروهی. زیــرا امر آموزش و 
تعلیم وتربیت متناسب با نیازها و ارزش های رایج هر زمان و الهام گرفته و متأثر از 
حکومت ها، جوامع، فرهنگ ها، نظام ها، خانواده ها و حتی فرقه ها به طرق مختلف و 
قبل از به وجود آمدن تعلیم وتربیت با شرایط کنونی، که به صورت برنامه ریزی شده 

است، جریان داشته است. 
در عصــر کنونی تنها با توجه نظام مند جهاني به این کالس ها در اجالس تایلند 
)دهه ی آموزش برای همه،1990( ســبب احیاي هویت این  دست کالس ها در دنیا 
شــد و حتی در مدارس کشورهای پیشــرفته نیز آگاهانه چنین کالس هایی دایر 
شــد. خوش بختانه بررسی های انجام گرفته نشــان مي دهند که میان دانش آموزان 
کالس های چندپایه و دانش آموزان کالس های تک پایه از حیث توانایی شــناختی 
تفاوت معنی داری وجود ندارد. افــزون بر اینکه دانش آموزان کالس های چندپایه 
نسبت به دانش آموزان کالس های تک پایه از نظر رشد اجتماعی، سازگاری محیطی، 
بیان عواطف، روحیه ی همکاری، بهداشت روانی و پختگی رفتار برتری معناداری 

نشان مي دهند. 
 بــه یقین آنچه باید بدان پرداخت تــا کالس چندپایه ی پویا اثربخش و موفق 
باشــد، تقویت مهارت هاي حرفه اي آموزگاران این قبیل کالس هاســت. در این 
نوشــتار به یکی از رازآلودترین توانایی های بشــر یعنی مهــارت زبانی و البته 
پیچیده ترین آن ها یعنی نوشتن، که خود یکی از وظایف نظام های آموزشی است، 
می پردازیم. معلمان باید با دارا بودن چنین مهارتی بتوانند مهارت نوشــتن را که 
یکی از جلوه های زبان اســت و زبان نیز خود یک مهارت است از راه آموزش، 
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تمرین، تکرار و طی معنادار مراحل نوشــتن، در دانش آموزان ایجاد کنند. با این 
عنوان که »بچه هاي کالس هاي چندپایه مشکل امالنویسي ندارند« امید است این 
نوشتار کوتاه چراغی فرا راه آموزش معلم چندپایه باشد و معلمان بتوانند مهارت 

معلمي را با خود به این قبیل کالس ها ببرند.

 چرا امالنویسي به آموزش نیاز دارد؟ 
 آنچه پیداست اینکه وقتی سخن می گوییم به ظاهر عمِل دشوار و سختی انجام 
نمی دهیم. درســت همان گونه که پلک می زنیم، سخن نیز می رانیم! یعنی این طور 
به نظر می رسد که حرف زدن، به هیچ مهارتی نیاز ندارد. اما وقتی قرار باشد آنچه را 
می گوییم بنویسیم، موضوع فرق می کند. یعنی نوشتن به ظاهر برخالف سخن گفتن، 
دیگر، کار و عملی ساده نیست که خود آخرین توانایِی زبانی است و دارای قواعد و 
اصولی خاص. به آسانی مي توان گفت: »خواهر، طوفان، حتی، حوله، سپاسگزار...« 
اما وقتی قرار اســت همین واژه ها را بنویســیم، دیگر هیچ آساني ای فرارو نیست. 
تردید داریم و گاه می مانیم که با کدام »ت، ط/ س، ص، ث/ ز، ذ، ظ/...«. این بدان 
معنی  است که نوشتن، عمِل پُرراز و رمز و راهی پرفراز و فرود است و به آموزش 

هدفمند نیاز دارد. 
تحقیقات بی شماری نشــان می دهند که آموزش و یادگیری امالی صحیح واژه ها، 
ضمن اینکه بر پیشرفت تحصیلی خواندن و دیگر دروس تأثیر مستقیمی دارد، در ارتقای 
دیگر مهارت های زبانی نیز مؤثر است. بنابراین، اگر خواهان آنیم که بچه هاي کالس هاي 
چندپایه مشکل امالنویسي نداشته باشند و بتوانند درست بنویسند، ابتدا بایسته است معلم 
به مباني زبان آموزي آشنا باشند. گرچه در این مجال چنین قصدي هم نیست بلکه تنها 

تلنگري براي عابر ماندن در این عرصه در نظر نگارنده است و بس. 
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 امال چیست و چرا در برنامه ی درسي اهمیت دارد؟ 
امال عبارت اســت از جانشین ســاختن صحیح صورت نوشتاری نشانه ها، 
واژه ها و جمله ها به جای صورت آوایی آن ها و شــاید چنین پنداشــته شود که 
عملی ســاده است! اما به واقع، امالنویســي یکي از مهارت هاي پیچیده، مهم و 
اساســي زبان است؛ چرا که در این عمل چهار مهارت زباني یعنی گوش دادن، 
صحبت کردن، خواندن و نوشتن درگیر مي شوند. به ویژه در زبان فارسی که گاه 
عناصر گویشــی و نوشتاری با هم اختالف دارند، در نتیجه نوشتن عملی بسیار 

مشکل می نمایاند.
 اینکه چرا در برنامه ی درســي »امال« اهمیت دارد دالیل بسیاري دارد. یکي 
این است که بشر با درست نویسِی شکلی واژه ها، ارتباط زبانی بین افراد جامعه 
برقرار می ســازد. هر چه قدر رسم الخط و نگارش درســت تر باشد، آن نوشتار 
بهتر و بیشــتر می تواند بار معانی و منظور نویســنده را به دوش بگیرد و به سر 
منزل مقصود برســاند. در نتیجه، ارتباط ســهل تر و عمیق تر اتفاق خواهد افتاد. 
لذا درست نویســی که به طور طبیعی براساس نمادها و نشانه های خط و قواعد 
دســتور زبان کار انتقال زبان گفتاری را به زبان نوشتاری به عهده دارد، نیازمند 
آموزش است. ضمن اینکه چنان که اشاره شد تحقیقات تأیید می کنند امالنویسی 
زمینه ی الزم برای پیشــرفت دانش آموز در سایر دروس را فراهم می نماید. در 
نتیجه امروزه در آموزش های رســمی همه ی کشــورها، آموزش امالنویســی 
به منظور تمرین شنیدن، تمرین نوشتن، آشنایی با واژه های جدید، خوانانویسی، 
مشخص شدن مشکالت نوشتاری و رفع آن ها، ارزیابي میزان توانایی دانش آموز 
در نوشتن و شناخت شکل درست نوشتاری واژه های روزمره و رایج، به عنوان 
یکی از »اجزای« مهم برنامه ی درســی، مدنظر برنامه ریزان و سیاســت گذاران 

است. 
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 چرا آموزش امالنویسی در زبان فارسی دشوار است؟ 
بــا نادیده گرفتن میزان دانش و مهارت معلمان کالس های  چندپایه، که البته در 
جای خود قابل توجه است و نیازمند نظارت و آموزش هدفمند؛ تحقیقات حکایت 
از آن دارند که رســم الخط فارسی به عنوان یکی از دشواری های آموزش این زبان، 
نقش انکارناشدنی ای در افت تحصیلی فراگیرندگان، در خواندن و نوشتن، به ویژه در 
درس امال دارند. به عبارتی یکی از دشواری های آموزش امالنویسی در زبان فارسی 
این اســت که برای صداهای کاماًل مشابه، نشانه های )حروف( گوناگون داریم؛ و 
برای برخی از آواها نشانه ای وجود ندارد! مثل»َ-« در کلمه ی »بهار«. گاهی برعکس، 
یعنی نشانه وجود دارد اما آوایی ندارد؛ مثل »و« در کلمه ی »خواهر«. این گوناگونی 
در نشانه هایی که از یک قاعده ی منظم پیروی نمی  کنند و به تعبیری بی قاعده هستند، 

خود دو گونه اند:
گونه ی اول: نشانه هایی که صدای آن ها یکسان ولی شکل متفاوت دارند. شامل: 

)ت- ط(، )ث- س- ص(، )ح- ه(، )ذ- ز- ض- ظ(، )ع- ء( و )غ- ق(.
 گونه ی دوم: نشانه هایی که چند صدای متفاوت هستند، شامل نشانه های )و- ه- ی(

برای مثال، نشانه ی )حرف( »و« در واژه ی »ورزش«، دارای صدای صامت »و« ولی 
در واژه »دود« دارای مصوت »او« است. یا نشانه ی )حرف( »ی« در واژه ی »سیب« 

دارای صدای مصوت »ای« ولی در واژه ی »سایه« دارای صامت »ی« است. 
 این گوناگونی ها که عامل مهمی در دشواری آموزش امالنویسی هستند، ایجاب 
می کنند تا در رسم الخط موجود تغییر و اصالح الزم صورت گیرد؛ لیکن اگر چنین 
توانی و امکانی در شرایط فعلی ممکن نیست باید به ضرورت آموزش و مراقبت و 
تدابیر علمی براي آموزش امال نویســی پرداخت. بایسته است که هر معلمی با درک 
چنین الزامی برای آموزش درس امال برنامه ریزی دانش آموز محور داشته باشد. برای 
نمونه  در زبان فارسي واژه ی »اهتزاز« را دانش آموز می تواند 127 گونه نادرست بنویسد! 
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 مراحل آموزش امال 
 امال نویســی از یک نگاه بخشی از برنامه ی آموزشی است که در آن، خالقیت و 
تفکر ناهمگرا مطرح نیست بلکه تنها آموزش یک نمونه و یا ترتیب نشانه های آن 
مطمح نظر اســت و از نگاهی دیگر، یکی از پاره مهارت های نوشتن است که پس 
از مهــارت »خواندن« و در امتداد پاره مهارت »رونویســی«، وارد برنامه ی آموزش 
زبان فارسی در دوره ی ابتدایی شده است. این مهارت، چنان که اشاره شد، به معنی 
توانایی جانشین کردن صحیح صورت نوشتاری نشانه ها، کلمات و جمله ها به جای 
صورت آوایی آن هاست. به طور حتم غیر از نارسایی هایی که به رسم الخط انتخابی 
زبان فارسی بر می گردد، آنچه موجب پیدایش ناتوانی نوشتاری در اکثر دانش آموزاني 
که مشکل نوشتاری دارند می شود، ضعف در کسـب مهارت های زبان آموزی است. 

این مهارت ها عبارت اند از:
الف. گوش دادن یا دریافت زبان شفاهی

ب. سخن گفتن یا بیان زبان شفاهی
ج. خواندن یا دریافت زبان نوشتاری

هـ . نوشتن یا بیان زبان نوشتاری. 
وقتی در نوشــته ی دانش آموزی مشکلی مشاهده نمی کنیم به این معنی است که 
او به این مهارت ها دســت یافته است؛ یعنی می تواند به خوبی بین صورت تلفظی 

کلمه ها و نشانه های سازنـده ی آن ها پیـوند مناسبی بـرقرار کند.
بررســی های مقدماتی نشــان می دهند که برای امالی هفتاد درصد از واژه ها در 
نوشتار فارسی، قواعد مشخص، منظم و قابل تعمیم وجود دارد، و چنانچه این قواعد 
به درستی آموخته و به کار گرفته شوند، برای امالی بخش عظیمی از واژه های زبان 
فارسی کاربرد دارند و نیازی نیست که دانش آموز برای نوشتن شکل صحیح امالی 
آن واژه ها، آموزش های ویژه و جداگانه ای را دریافت کند. به همین دلیل اصلی ترین 
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هدف آموزش امال آن اســت که به دانش آمــوزان نکات و قواعد تعمیم پذیر برای 
امالی واژه ها در نوشــتار فارسی آموزش داده شود. این قواعد به ترتیب اهمیت در 

مراحل آموزش آن عبارت اند از: 
 آشنایی تدریجی و مرحله به مرحله با نشانه های الفبای فارسی و ویژگی های آن ها 

 آشنایی با اشکال نشانه ها یعنی به خاطرسپاری تعداد اشکال و تمییز آن ها از یکدیگر 
 آشنایی با شیوه ی صحیح ترسیم هر یک از اشکال نشانه ها، به صورت منفصل و 

در حالت متصل به نشانه های دیگر و به خاطرسپاری روش انجام کار
 آشــنایی با روش ترکیب ســازی صامت ها و مصوت ها و به خاطرسپاری روش 

انجام کار
 آشنایی با روش تجزیه سازی واژه ها به بخش و مجموع صداهای آن ها به ترتیب 

توالی صحیح حضور هر صدا در واژه و به خاطر سپاری روش انجام کار
 یادگیری برخی قواعد و نکات ویژه ی دستور خط فارسی، که در هنگام نوشتن 
واژه ها و گروه واژه ها باید بدان توجه داشت. مانند ربط، یای میانجی، نشانه ی 

تشدید و....

  آموزش استثنائات امالیی 
اما برای آموزش استثنائات امالیی در نوشتار فارسی یعنی واژه هایی که از زبان های 
بیگانه وارد زبان فارسی شــده اند و در طی زمان، با دگرگونی های آوایی به تدریج 
انطباق کامل بین آواهای زبان فارسی با نشانه های الفبای رایج آن از بین رفته است 
و در حال حاضر شکل نوشتاری برخی واژه های رایج در این زبان از قوانین معینی 
پیروی نمی کند، تشخیص شکل صحیح امالی این واژه ها، چنان که اشاره شد، یکی 
از دشــواری های کنونی یادگیری زبان فارسی محسوب می شود که تاکنون روش 

مؤثری جز حفظ کردن شکل کلی این واژه ها پیشنهاد نشده است. 
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در این شرایط بهتر است باور بداریم که فراگیری نمادهای نوشتاری زبان فارسی، 
با تأکید بر زبان آموزی )روان خوانی و درست نویســی( به تدوین برنامه های جامع 
ستادی و مدرسه ای وابسته و بایسته است. جالب اینکه تا قبل از دهه ی 1980، امال 
به عنوان یک روش آزمونی محسوب می شد، که نیازی به آموزش مستقیم آن نبود. 
از ســال های1980تا1990به تدریج، بر آموزش متمرکز امال در کالس درس تأکید 
بیشتری شد. قبل از این دوره بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت، پیرو رویکرد 
کلی نگر، بر این فرض باور داشــتند که یادگیــری امالی صحیح واژه ها با افزایش 
تجربه های غنی در حوزه ی خواندن و نوشــتن به صورت طبیعی در دانش آموزان 
پرورش می یابد. لذا به همکاران معلم کالس هاي چندپایه توصیه می شود، با فراهم 
آوردن شرایط مناسب و استفاده از ظرفیت هاي هم ساالن و پایه هاي مختلف و نیز 

تعیین تکالیف تمرینی به کودکان در حفظ لغات کمک کنند. 
 امروزه برخالف گذشــته، تحقیقات فراوانی بر آموزش مستقیم امال در کالس 
درس تأکید دارند که البته هر برنامه ای در این رابطه باید براســاس مراحل تحولی 

زبان تدوین گردد. 

  انواع روش های امال نویسی 
تدریس به عنوان یکی از فرایند های کلیدی در آموزش وپرورش- و البته دشوارترین 
و حســاس ترین - چنانچه آگاهانه و عالمانه انجام گیرد، ممکن است به یادگیری 
بینجامد. نتایج پژوهش های فراوان نشان می دهند که تدریِس اثربخش و بسترآفریني 
و یاریگري آگاهانه، امکان یادگیری را افزایش مي دهد. یکی از نشانه های اثر بخش 
در تدریس، بازاندیشی، اصالح و بازمهندسی پیوسته ی معلم در شیوه های آموزشی 
خود است. فین جونیوزر )2010( می گوید: »معلم اثربخش آن است که دانش آموزان 

از او می آموزند چیزی را که باید بیاموزند«.
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از آنجا که امال یکی از مواد درسی مهم در برنامه ی آموزش رسمی کشور بوده 
و از ارکان مهم زبان آموزی در دوره ی ابتدایی است؛ بیش از هر درس دیگری نیاز 
است که آموزگار در تدریس آن، ضمن آشنایی با نظریه هاي مطرح در برنامه ریزي 
درسي و توانایی طراحی مدل های آموزشی متناسب با این نظریه ها، انعطاف پذیری 
بیشتری از خود نشان دهد. بنابراین، چنانچه در آموزش امال به توانایی، استعداد و 
عالئق دانش آموز توجه شود، یادگیری به سادگی اتفاق می افتد. لیکن در بسیاری 
از مدارس، هنوز به روش صد سال پیش امال نویسی انجام می گیرد. به این صورت 
که معلم متنی را می خواند و دانش آموز می نویســد و پس از صحیح کردن معلم، 
دانش آمــوز باید از روی درس یا صحیح کلمه های اشــتباه بنویســد. با این نوع 
عملکرد معلوم است که اثربخشی کار معلم، در این درس به حداقل خواهد رسید. 
در این راســتا معلم خالق، با درک عمیق موضوع و شناخت تفاوت های فردی 
دانش آموزان و با به کارگیری روش ها و راهبردهای آموزشــی مناســب می تواند 
یادگیری درس امال را برای یادگیرندگان، لذت بخش و دوست داشتنی سازد؛ یعنی 
با در نظر داشــتن فردیــت بی همتای هر دانش آموز، زمان و مکان مناســب و با 
طراحی برنامه های متنوع، هدف یا اهداف آموزشی را ساده می گرداند و از راه ها و 
روش های گوناگون امال نویسی، که هر کدام برای شناخت ریخت واژه ها و ایجاد 
یادگیری معنادار و ماندگار مؤثر می باشند، یاری می گیرد. به طور حتم اگر معلم با 
انواع روش های امالنویســی آشنا باشد، ضمن مزایایی که اشاره شد، با یک نگاه 
ساده انگارانه این تنوع از دو جهت مفید خواهد بود. یکی اینکه، با عنایت به تراکم 
باالی جمعیت دانش آموزی و پایه ها در کالس هاي چندپایه، هر هفته الزم نیست 
تعداد زیادی امال تصحیح کند و بازخورد کتبی بنویسد. دیگر اینکه، دانش آموزان 
در پایه های مختلف از قابلیت ها و توانایی های خاصی برخوردار می باشــند که با 
یاري گیري از آن ها، کاربرد نوعی از انواع امالنویسی برای کالس چندپایه، تنوع 
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خاصی به همراه دارد و جلسه ی امال، جلسه ای دوست داشتنی و نشاط آور خواهد 
بود. بر این اســاس، چند روش از انواع روش های امال نویســی قابل اجرا اشاره 
می شود. الزم به یادآوری است که متن امالی انتخابی در هر روشی، ضمن اینکه 
کم وکیف آن باید با توانایی دانش آموزان تناسب داشته باشد، می تواند از محتوای 

کتاب درسی توسط معلم یا دانش آموز تهیه شود. 

  امالنویسی به روش تقریري یا خطابه ای 
 شــاید تنها تصویری که بعد از شــنیدن واژه ی امال در هر ذهنی ایجاد می شود، 
همین روش تقریري یا خطابه ای باشــد که قدمتی دیرینه سال دارد. یعنی عمری به 
درازنای آموزش وپــرورش؛ از مکتب خانه ها تا به امروز. در این روش، معلم متنی 
متناســب با اهداف آموزشــی را که البته معموالً از آخرین درس فارسی می باشد، 
انتخاب می کند و به تدریج می خواند تا دانش آموزان در دفترهای امال بنویسند. پس 
از اتمام امال دفاتر آن ها را جمع آوری و بررسی و تصحیح می کند و بازخورد ارائه 
می  دهد که البته معلم چندپایه گاهي از یاري دانش آموزان پایه هاي باالتر نیز کمک 

مي گیرد. امالی تقریری یا خطابه ای برای دانش آموز فوایدی چون: 
 افزایش مهارت گوش دادن  

 آشنایی با تلفظ صحیح کلمه ها و جمله ها  
 تقویت دقت و حافظه  

 درک بهتر شنیده ها  
 مهارت در تبدیل گفتار به نوشتار 

 زیبا و خوانانویسی شنیده ها را به دنبال دارد. 
هم چنین، معلم با این روش مشــکالت شنیداری دانش آموزان را بهتر شناسایی 

می کند و می تواند دانش آموزان کندنویس و تندنویس را نیز بشناسد. 
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نمونه ای از متن امالی تقريری در پايه ی اول دبستان:
هدف: درست نویسی نشانه های: خ خـ ؛ او= اُ ؛ ذ ؛ ح حـ ؛ صـ ص؛ خوا= خا

مینا دختر باادب و خوبی است. او در خانه به مادرش کمک می کند.
ورزش کاران از یکدیگر جلو می زدند. خورشیدخانم با خود گفت: فکر می کنم 

ُخروس برنده می شود.
سال گذشــته با پدر و مادر و خواهرم به اصفهان رفتیم. مادر برای شام کوکوی 

لذیذی آماده کرده بود. 
حســین صبح زود از خواب بیدار شد. دست و صورت خود را با آب و صابون 

شست و با حوله خشک کرد. 
پدرم هر شب قبل از خواب قرآن می خواند. 

  امالنویسی به روش کامل کردني )متن با جای خالی( 
معلم در این روش از امال نویسی برای هر جلسه درس امال تعدادی از واژه هایی 
را که داراي ارزش امالیي می باشند - متناسب با پایه  ای که تدریس می کند- انتخاب 
مي نماید )مثاًل ده واژه در پایه ی اول(، سپس با توجه به واژه های گزینشی خود، متنی 
را انتخاب و جاي آن واژه های انتخابی را در متن آماده شده خالي مي گذارد. متن که 
به تعداد دانش آموزان تکثیر و بین آن ها توزیع شد، آن گاه معلم متن کامل را، خودش 
- یا یکي از دانش آموزان پایه هاي دیگر- مي خواند و از دانش آموزان می خواهد تا 

ضمن گوش دادن، جاهاي خالي را با توجه به آنچه او می خواند، تکمیل کنند. 
 هم چنین معلم می تواند امالیی را به صورت تایپ شــده، متناســب با هدف 
آموزشی مورد نظر، مثاًل بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت واژه های ناقص یا 
هر شکلی که مسیر رسیدن به انتظارات را کوتاه می گرداند، به دانش آموزان بدهد تا 
 آن ها در جای مناسب نقطه بگذارند، یا تشدید قرار دهند، یا واژه های ناقص را کامل
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کنند؛ یا...
 همکاران معلم توجه کنند که در پایه های اول و دوم از نادرست )غلط( نوشتن 
واژه ها به این منظور که دانش آموز با بررســی متن کتاب، درست آن ها را پیدا کنند 
و بنویســند خودداری نمایند. تجربه نشان داده است که خیلی وقت ها پاک کردن 

تصاویر نادرست از ذهن آن ها دشوار و زمان بر است. 

نمونه ای از متن امالی كامل كردني )متن با جای خالی( در پايه ی اول دبستان:
هدف: درست نویسی خوا= خا

واژه هایی که ارزش امالیی دارند: می خوابم- خواهش- خواست- می خواهم- 
خواندن 

ژاله از منیژه دفتر امال را .................................................. 
زهرا از برادرش ................................................ کرد تا با او به پارک برود. 

اِمشب زود ........................................... چون فردا آزمون دارم. 
من وقتی بزرگ شدم ................................. قرآن ................................... را از پدرم یاد بگیرم. 

  امالنویسی به روش تلفیقی 
معلــم در این روش واژه هایــی را که از ارزش امالیی برخوردار هســتند 
انتخاب می کند و از دانش آموزان می خواهد تا آن ها را روی پارچه بنویســند 
و قیچی کنند یا با خمیر مجسمه ســازي آن ها را بنویســند و یا با نخ و سوزن 
واژه هــای قیچی شــده را روی پارچه ی دیگری بدوزنــد که در این صورت 
 امال با هنر و بازی توأمان می شــود و در نتیجه، یادگیری امال به شکل تلفیقی

اتفاق می افتد.
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معلم امالی تلفیقی را در پایه های باالتر به اشکال گوناگون می تواند اجرا کند. 
مثاًل از دانش آموزان بخواهد تا با واژه هایی که در امالنویسی آن ها غلط داشته اند، 

واژه های هم خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

  امالنویسی به روش دانش آموزـ  معلم 
معلم در این روش با تعویض نقش خود با دانش آموزان، امالنویســی به روش 
دانش آمــوز- معلم را اجرا می کند. یعنی به جای اینکه معلم متنی را انتخاب کند و 
بخواند تا دانش آموز بنویســد، برعکس هر دانش آموزی چه فردی و چه گروهی 
بــا انتخاب متنی به معلم خود امال بگوید. به این شــکل که هر فرد یا هر گروه با 
مشورت هم دیگر، متنی را انتخاب کنند و سپس یک پاراگراف از آن را به معلم خود 
امال می گویند. معلم بهتر است متن امالی خود را روی تابلو بنویسد. در پایان، فرد 
یا گروه  عملکرد  معلم را در پاراگراف مخصوص به خود تصحیح می کنند. در این 
روش، معلم متناسب با شناختی که از تک تک دانش آموزان و اعضای هر گروه دارد، 

چند کلمه را به منظور یادگیری ماندگار، آگاهانه نادرست می نویسد. 

  امالنویسی به روش گروهي 
معلم در این روش با توجه به شناختی که از تفاوت های فردی بچه ها دارد، آن ها را 
به چند گروه تقسیم می کند. سپس در هر گروه به انتخاب خود یا اعضای گروه یک 
نفر را تعیین می کند تا به بقیه امال بگوید. براي مثال، در یک گروه سه نفري، یک نفر 
امال می گوید و دو نفر امال می نویسند یا یک نفر امال مي گوید، یک نفر نظارت مي کند 
و نفر سوم امال مي نویسد. سپس با استفاده از روش »هم سال سنجی« یا »خودسنجی« 

دانش آموزان می توانند امالی نوشته شده را بررسی و تصحیح کنند.
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 امالنویسی به روش اسم، فامیل، شهر، حیوان و میوه 
یکی از روش های مفرح و نشــاط آور که در تقویت امال نویســی بسیار اهمیت 
دارد و با بازی همراه اســت، روش امالنویسی به روش اسم، فامیل، شهر، حیوان 
و میوه، یا هر عنوان دیگری که معلم متناسب با اهداف، مناسب می داند، است. در 
این روش، معلم می تواند به شیوه های مختلف کالس را مدیریت کند. یکی از این 
شیوه ها این اســت که او صدایی را انتخاب می کند و بقیه ی دانش آموزان با توجه 
به صداي انتخاب شــده موارد الزم اســم، فامیل، شــهر، حیوان و میوه را در دفتر 
خود بنویســند. مثاًل معلم صدای »س« را انتخاب می کند، دانش آموزان باید اسمی 
که در آن صدای »س« وجود دارد یا با »س« )براســاس توافق به عمل آمده( شروع 
شده را بنویسند. برای نمونه یکی از دانش آموزان برای اسم می نویسد: سارا ؛ برای 
فامیل: سهرابی؛ برای شهر: سنندج؛ برای حیوان: سوسمار؛ و برای میوه: سیب. بهتر 
است معلم در این روش دانش آموزان را هدایت کند تا آن ها براساس اقالم اسمی، 
واژه های انتخابی خود را از متن کتاب فارســی یا سایر کتاب های درسی که معلم 

تعیین می کند، برگزینند.
 غیر از روش هایی که به عنوان نمونه بیان شــد، هر آموزگار صاحب ذوق ِخالق 
اندیشمندی می تواند خود آفریننده ی روش های مفرح گوناگونی باشد که با اجرای 
آن روش ها، دانش آموزان را در موقعیت امال نویسی قرار دهد و نسبت به یادگیری، 

اصالح و بهبود یادگیری آن ها اقدام عملی به انجام رساند.
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 راه های کیفیت بخشی به آموزش در کالس های چند پایه
رضا نادریان
راهبر آموزشي و تربیتي کالس هاي چندپایه شهررضا
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مدرسه ي چند پایه عمري طوالني تر از برنامه هاي جدید آموزش و پرورش دارد. 
در واقع، آموز ش و پرورش از تجربه هاي چندین ساله ي کالس چند پایه قوت گرفت 
و وارد عرصه هاي جدید شــد. به طور یقین، همه ي کساني که در کالس چند پایه 
شــاگردي کرده اند یا به عنوان معلم آن را برپا داشته اند، مي دانند که تدریس در آن 

فضاي کوچک چه لذتي دارد و چه اندازه بي همتاست. 
و اگر تجربه ي این کالس ها را نداشته اید، آیا تاکنون از خود پرسیده اید دانش آموزان 
چند پایه در یک کالس و با یک معلم چگونه از نظر آموزشي اداره مي شوند؟ چگونه و 
با کدام برنامه مي توان در این کالس ها از روش هاي فعال، متنوع و مشارکتي بهره  برد؟

آیا ســاعات کار روزانه و هفتگي با حجم کار معلم کالس چند پایه و نیازهاي 
دانش آموزان هم خواني دارند؟ کالس عادي تک پایه براي هر جلسه ي آموزشي 45 
دقیقه وقت مستقل دارد. چگونه مي توان همین زمان را در کالس چند پایه به چندین 

ماده ي درسي اختصاص داد؟
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در پاســخ به این سؤال ها باید گفت، کالس چند پایه همان کالس در یک پایه ي 
تحصیلي نیســت، بلکه واقعیت این اســت که آموزگار باید خود را از کالس هاي 

تک پایه رها و آزاد کند و خود را با شرایط کالس هاي چند پایه تطبیق بدهد. 
معلم کالس  چند پایه باید بتواند براي آموزش برنامه اي را به اجرا درآورد که با 
شرایط این کالس و دانش آموزانش سازگار باشد. البته مي توان در کنار آن از تجربه ها 
و برنامه هاي کالس تک پایه به عنوان پشتوانه هاي علمي به نفع کالس چند پایه سود 
برد و در واقع، با توجه به شرایط موجود، روش هاي منحصر به فرد خود را اجرا کرد. 

 روش نوین تدریس در کالس هاي چند پایه با رویکرد تلفیقي 
عالوه بر اســتفاده از روش هاي قدیمي که هم چنان مي تواند در کالس چند پایه 
کاربرد مؤثري داشته باشد، مي توان از شیوه هاي نویني هم نام برد که اثربخشي آن ها 
بسیار مطلوب است. یکي از این روش هاي نوین »تلفیقي« نام دارد که متأسفانه در 
آموزش کمتر مورد توجه قرار مي گیرد. شــیوه ي تلفیقي به دلیل  دانش آموز محور 
بودن و از بین بردن مرز بین حوزه هاي یادگیري، از گذشــته ها براي ارائه ي مفاهیم 

آموزشي در پیش دبستاني استفاده مي شد. 

 تلفیق یعني... 
در هم آمیختن موضوعات درسي یا حوزه هاي محتوایي مواد درسي مختلف در 
یک یا چند پایه. براي مثال، آمیختن محتوایي درس علوم تجربي با درس هدیه هاي 
آسمان در یک یا چند پایه، یا آمیختن محتواي درس ریاضي بین چند پایه در یک 

جلسه ي آموزشي، از نمونه  هاي آموزش در کالس هاي چند پایه هستند. 
از آنجــا که در چند پایه دانش آموزان پایه هاي گوناگون در یک کالس و با یک 
معلم واحد روبه رو هســتند، برنامه ي درسي تلفیقي هم خواني بسیار خوبي با این 
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نوع کال س ها دارد. زیرا که اتفاقاً شــرایط و موقعیت الزم و مطلوب را براي ایجاد 
زمینه هاي یادگیري عمیق و پایدار در دانش آموزان فراهم مي سازد. 

در کالس چند پایه، با هر نوع ترکیب پایه اي، همیشــه از تمام درس هاي ابتدایي 
صحبت مي شود. مثاًل پایه  اولي هاي حاضر در کالس  چند پایه از درس هاي هدیه هاي 
آســمان، مطالعات اجتماعي و انشــا خبر دارند. یعني پایه هاي پایین تر از جزئیات 
محتواي آموزشي پایه هاي باالتر نیز باخبرند. این ویژگي ِ کالس چند پایه با برنامه 
و رویکرد تلفیقي نزدیکي خوبي دارد. چون شیوه ي تلفیقي به تدریس و یادگیري 
فراگیرندگان نگاهي کل نگرانه دارد. در رویکرد تلفیقي، ترکیبي از موضوعات درسي، 
نه یک ماده ي خاص درسي، براي یک پایه در یک جلسه ي آموزشي وجود دارد. 

برنامه ي تلفیقي درهم و برهم کردن محتواي درسي نیست، بلکه هدف از تلفیق و 
حاصل آن، در هم تنیدن موضوعات متفاوت درسي است که از نظر اهداف به هم 
ارتباط دارند. در این روش، براي درک یک مفهوم، از چند ماده ي درسي که ارتباط 

خوبي با موضوع دارند، کمک گرفته مي شود. 
تلفیق هدف خاص و مشترک درس هاي مختلف را با طرح یک مسئله یا موضوع 
خاص محور  قرار مي دهد. لذا هم زمان همه ي پایه ها مي توانند به یک مسئله و یک 

هدف آموزشي فکر کنند. 
برنامه ي تلفیق بر آن است که فاصله ي بین مفاهیم موجود در مواد گوناگون درسي 
را کم و شبکه اي مفهومي بین آن ها ایجاد کند و بر این ارتباط بیفزاید. به طور مثال، 

ارتباط بین درس هاي ریاضي، علوم تجربي و هدیه هاي آسمان. 
در تلفیق، به جاي یادگیري یک ماده ي درســي مثــل ریاضي در زماني مجزا و 
مســتقل، هم زمان از دیگر مواد درسي نیز استفاده مي شود و آن ها با هم مي آمیزند. 
محتوا به صورت ترکیبي از دو یا چند ماده ي درســي درمي آید و در یک جلسه ي 

آموزشي تدریس مي شود. 



111

رویکرد تلفیقي انواع و شکل هایي دارد که براي سهولت کار و آشنایي بهتر معلمان 
چند پایه، آن را در دو شاخه ي کلي قرار مي دهیم. 

انواع تلفیق به طور کلي عبارت اند از: 

الف( تلفيق مهارت محور 
در این نوع از تلفیق، هدف از آموزش تقویت مهارت هاي فرایندي از قبیل تحلیل 
کردن، تفکر انتقادي، ارتباط برقرار کردن، اســتدالل کردن، نوشــتن و سؤال کردن 
اســت. قصد بر آن اســت که دانش آموزان در جهت فراگیري مهارت هاي تفکر و 
راهبردهاي کلي همراه با کاربرد وسیع آن ها در موضوعات درسي، توانمند شوند. 
بنابراین، در چند  ماده ي درسي، به وسیله ي مهارت هاي تفکر با یکدیگر ارتباط برقرار 

مي کنند. 

ب( تلفيق محتوا محور 
در تلفیق محتوا محور قصد بر این اســت که بین چند ماده ي درســي )براي مثال 

زبان آموزي، علوم تجربي، ریاضي و هنر( یا همان حوزه ي محتوایي پیوند برقرار شود. 
تلفیق محتو ا  محور به شکستن مرز محتوایي بین درس ها تأکید دارد. در این روش، 

ارتباط برقرار کردن بین محتواي چند  ماده ي درسي اصل بسیار مهمي است. 
تلفیق محتوا محور به شکل هاي متفاوت صورت مي گیرد. به نظر مي رسد درچند 
پایه یک شــکل از آن ها، یعني تلفیق بین رشــته اي، به خوبي صورت مي گیرد و با 

فراواني زیادي قابل استفاده است. 
تلفیق بین رشته اي یعني که تا جایي که شرایط محتوایي ایجاب مي کند، بین چند 
ماده ي درســي پیوند زده شــود تا در یک جلسه، آن موضوع یا مفهوم مشترک در 
هدف، آموزش داده شود. یعني در صورت وجود وجه اشتراک، موضوعات موجود 
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در چند ماده ي درسي، در یک جلسه ي آموزشي با هم ترکیب شوند. چنین تلفیقي 
چند  رشته ي مجزا مانند ریاضي، علوم تجربي و مطالعات اجتماعي را در یک پروژه 

قرار مي دهد و مرز بین مواد درسي را از بین مي برد. 
مي توان گفت، در حال حاضر، تا حدود زیادي در دوره ي ابتدایي بخش  هایي از 
محتواي یک ماده ي درسي با بخش هایي از محتواي دیگر ماده ي درسي در یک پایه 
یا پایه هاي دیگر ارتباط موضوعي بسیار خوبي دارند. براي مثال، مفهوم عدد نویسي 
در چندین پایه ي ابتدایي مشترک است که با یک طراحي آموزشي مي توان آن ها را 
در یک جلسه آموزش داد. حتي در انجام دادن فعالیت ها نیز شباهت دارند. آشنایي 

با جانوران یا گیاهان نیز در چندین پایه مانند هم هستند. 
در درس ریاضي به مفهوم حجم و گنجایش برمي خوریم که اتفاقاً در درس علوم 
تجربي هم همان مفهوم تکرار مي شــود. به همین دلیل، مي توانیم در یک جلسه ي 
آموزشِي کالس چند پایه، هم زمان مجموعه اي از محتواها در چند  ماده ي درسي را 

آموزش دهیم. 

  تلفیق محتوا در درس هاي چندین  پایه در  کالس 
این کار موجب باال بردن ســطح آموزش مي شود و درمان  کننده ي کمبود وقت 
آموزشي در کالس چند پایه است. از سوي دیگر، تجربه هاي یادگیري دانش آموزان 
را از پراکندگي خارج مي کند. زیرا براي اینکه یادگیري اتفاق بیفتد، به تجربه کردن 
نیازمندیم و در زمان آموزش یک مفهوم، بین دانش آموزان پایه هاي گوناگون کاماًل 

ارتباط برقرار مي شود. 
بیشــتر اوقات در یک جلسه ي آموزشــي دانش آموزان پایه هاي گوناگون با هم 
ارتباط درســي ندارند، بلکه شرایطي وجود دارد که فقط در یک جا جمع شده اند. 
این موضوع یک ضعف تلقي و باعث مي شود از توانمندي موجود در کالس، چه 
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از نظر سطح علمي و چه سني استفاده اي نشود. 
درحال حاضر، در بیشتر وقت ها تدریس یک ماده ي درسي در هر پایه مستقل از 
دیگر پایه هاي کالس انجام مي پذیرد، زیرا عده اي از معلمان فکر مي کنند هر جلسه ي 
آموزشي در جدول ساعات درسي به یک ماده ي درسي در یک پایه اختصاص دارد. 
تلفیق این شرایط را با توجه به نیاز کالس تغییر مي دهد و چندین پایه را هم زمان به 

فعالیت آموزشي مشارکتي وامي دارد. 
در کالس چند پایه مي توان به چند صورت از تلفیق استفاده کرد: 

الف( تلفیق درس هاي یکي از پایه ها
ب( تلفیق درس هاي چندین پایه با هم 

تهیه و طراحي فعالیت هاي آموزشــي تلفیقي در آغاز کار دشوار به نظر مي آید و 
به زماني طوالني و تمرکز کافي نیاز دارد، زیرا براي اجراي عملي طرح، برنامه باید 
دقیق باشــد و اهداف را در پایه ها مورد توجه قرار دهد. اجراي آن در شروع  کار 
وقت زیادي مي طلبد، اما معلم نباید ناراحت باشد یا فکر کند وقت را از دست داده 
است، زیرا با رویکرد تلفیقي، در یک جلسه از وقت کالس، فعالیت چند جلسه در 

یک یا چند پایه را انجام داده است. 
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 ادراك رایج معلمان از مدارس چندپایه 
مرضيه کهندل
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مدارس چند پایه بخش مهمي از آموزش و پرورش رســمي تلقي مي شــوند و 
پراکندگي آن ها در کلیه ي نقاط روســتایي و حتي شهرهاي کوچک کاماًل مشهود 
است. اگرچه بســیاري از آموزگاران چند پایه با عشق و عالقه ي قابل تقدیري به 
تدریس در این نوع مدارس مي پردازند، اما همواره با مســائلي نیز مواجه هستند. 
مقاله ي حاضر بعضي از این مســائل را که به ادراک معلمان از تدریس در مدارس 

چند پایه مربوط اند، بررسي مي کند. 

سابقه ي تعلیم وتربیت در مدارس تک معلمی، با ترکیبی از دانش آموزان در سنین 
گوناگون، تاریخچه ای بسیار قدیمی دارد، چنان که در مدارک تاریخی آمده است که 
مدارس قرون وســطا به همین شکل اداره می شدند، اما آن ها ویژگی های خاصي 
نیز داشــتند. مثاًل این پیش فرض وجود نداشت که هر دانش آموز سوابق یادگیری 
مشابهی با سایرین داشته باشــد. نیز این ضرورت نبود که تمامی دانش آموزان در 
سراسر زمان تدریس معلم در کالس باقی بمانند. مسلماً این بافت سست مدارس 
در قرون وسطا که با برنامه های سازمان نیافته همراه بود، چندان خوشایند نظام های 
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صنعتی قرار نگرفت و در دوره ي رنسانس، ایده ي برنامه ي درسی و توالی آموزشی 
مطرح شــد. با این حال، تغییر وضعیت از آموزش دانش آموزانی سطح بندی نشده 
و ناهمگون از نظر ســنی و با دستاوردهای آموزشــی متفاوت، به مفهوم امروزی 
کالس های درجه بندی شده از نظر سن و موفقیت تحصیلی، فرایند آهسته ای بودکه 

حدود پنج قرن به طول انجامید. 
عبور از رنســانس یک پیامد دیگر هم داشت و آن این بود که با وجود روند رو 
به توسعه ي ساختارهای سازمان یافته در مدارس که تک پایگی را به عنوان شیوه ي 
متعارف و مطلوب آموزش به نمایش می گذاشت،گســترش تدریجی فرصت های 
آموزشــی تا فقیرترین الیه های اجتماعی و ایده ي آموزش برای همه موجب شد 
جداسازی کالس های درس یک بار دیگر تحت تأثیر شرایط اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی قرار بگیرد و چند پایه شدن از بطن تک پایگی متولد شود.
اینها را گفتیم تا معلوم شــود که چندپایه، همانند تک پایه، نوعي نظام آموزشی 
مســتقل به حساب نمی آید و در  اغلب کشــورهای دنیا برنامه ي درسی جداگانه 
و کتاب های مخصوصی برای آن تدوین نشــده اســت. به تبع آن، معلمان نیز در 
دل چندپایگی به دنبال برآورده کردن سازوکارهای تک پایگی هستند. با این حال، 
مدارس چندپایه که عموماً برای رفع بحران مربوط به توسعه ي همه جانبه ي آموزش 
و رفع موانع مالی - خدماتی در مناطق کم جمعیت و کم امکانات روستایی تشکیل 
می شوند، چالش هایی را در بحث آموزش به همراه دارند، چراکه آموزش را دوباره 
به تک اتاقی، یک معلمی و چندسنی بودن بازگردانده اند، در حالي که رعایت برنامه ي 

درسی اختصاصی و توالی تنظیم شده ي پایه ها در جای خود باقی مانده اند. 

  ادراك رایج معلمان نسبت به کالس های چندپایه 
ممکن اســت همه ي معلمان تاریخچه ي چندپایــه را ندانند، اما همه ي آن ها از 
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ایــن کالس ها یک ذهنیت مخصوص به خود دارنــد. مطالعات متعددی در مورد 
ادارک معلمان از مدارس چند پایه در کشــورهای مختلف جهان انجام شــده اند. 
مثاًل در پژوهشــی که روی نگرش معلمان کشور پرو نسبت به مدارس چند پایه 
صورت گرفته، آمده است که از دیدگاه اغلب معلمان اهل پرو کالس های تک پایه 
به عنوان کالس های نرمال پذیرفته شده اند و کالس های چندپایه انتخاب درجه دوم 
آنان محسوب می شوند. چنان که در هنگام سازمان دهی منابع انسانی، معلمان عمومًا 
حضور در کالس های چند پایه را برنمی گزینند و برای کار در این مدارس احساس 
آمادگی نمی کنند. بر اساس پژوهشي دیگر، نتایج مصاحبه با معلمان کشور نپال هم 
که در این مدارس مشغول به کار بوده اند یا تجربه ي کار در این مدارس را داشته اند، 
نشان می دهد اغلب آنان کار در مدارس چند پایه را بسیار سخت تر از مدارس تک 
پایه می دانند. تعدادی از پژوهش های داخل کشــور خودمان هم به نبود یا کمبود 
انگیزه ي برخی معلمان ایرانی نســبت به تدریس در مــدارس چندپایه ي واقع در 
روســتاهای کم جمعیت و فاقد امکانات اولیه ي زندگی اشاره کرده اند. البته در این 
بین، عده ای از پژوهش ها نیز حاکی از این اســت که معلمان برخی مناطق نسبت 
بــه چند پایه نگرش مثبتی دارند، چنان که در لندن معلمان عنوان می کنند برای آنها 
تدریس در مدارس تک پایه یا چند پایه فرق زیادی با هم ندارد. با کمی تأمل می توان 
گفت، تعداد قابل توجهی از دالیل رغبت نداشتن معلمان برای تدریس در مدارس 
چندپایه ناشــی از برداشت های شخصی آنان از میزان توانمندی حرفه ای شان و یا 
ترس از نبود امکان سازگاری با یک محیط تجربه نشده است. برخی از معلمان فکر 
می کنند ممکن اســت از کاربرد روش منحصربه فرد خود در این کالس ها نتیجه ي 
مطلوبی نگیرند و تالش آن ها در جهت نگه داشتن اعضای یک کالس که ترکیبی 
از چند گروه با سنین غیر همسان، با آمادگی های متفاوت و انگیزه های متنوع است، 
به صورت یک کل منسجم، امری مأیوس کننده باشد و در نهایت به آن ها احساس 
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بی کفایتی دســت بدهد. این احساس ناخوشایند زمانی در آنان افزایش می یابد که 
مجبور شوند برای آموزش به مدارسی بروند که دور از شهر و در مناطق دوردست 
و حاشیه ای واقع شده است و ساکنانی از اقلیت های قومی و زبانی داشته باشند. در 
این شــرایط، معلمان فکر می کنند در مدارس چندپایه، به دلیل رفت و آمد سخت 
و ارتباط کم با دیگر معلمان، به انزوا کشــیده می شــوند و معضالتی مانند نبود یا 
کمبود مواد پشتیبان آموزشی، امکان حل مسائل کالس درسشان را به تعویق خواهد 
انداخــت. به عبارت دیگر می توان گفت، یکی از نگرانی های معلمان از حضور در 
کالس چند پایه مشکالتی است که می پندارند بر سر کیفیت تدریسشان خواهد آمد. 
البته این درجه از نگرانی چندان هم بی مناسبت نیست، چراکه برای آموزش اثربخش 
به کودکان در محیط های چند پایه، به معلمان به خوبی آموزش دیده، منابع خوب و 
نگرش مثبت نسبت به محیط آموزشی چندپایه نیاز است، در صورتی که بسیاری از 
معلمان در مدارس چند پایه برای این کار آموزش ندیده اند یا هنر تدریس آن ها به 

کالس های تک پایه منحصر است. 
از ســوی دیگر، اغلب معلمان فکر می کنند دانش آموزان چندپایه نمی توانند به 
اندازه ي دانش آموزان تک پایه مطالب درسی را دریافت کنند. این نگرانی از کسب 
نتایج موفقیت آمیز، ممکن است به نگرش منفی آن ها نسبت به چندپایه دامن بزند، 
در حالی که بر اساس نتایج پژوهش های ملی و بین المللی، دانش آموزان چندپایه در 
اغلب موارد نسبت به هم رده های خود در کالس های تک پایه از پیشرفت تحصیلی 
مناســبی برخوردار بوده اند و در تعامالت و مناســبات اجتماعی حتی پیشــرفت 

چشمگیرتری نشان داده اند. 

 به سوی ادراك های تازه در آموزش چندپایه 
همان گونه که پژوهش ها به کّرات گوشــزد کرده  و معلمان عالقه مند در مدارس 
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چندپایه نیز عنوان کرده  اند، آگاهی نداشــتن معلمان از فنون و روش هاي تدریس 
ویژه ي چندپایه به عامل مهمی در پایین آمدن کیفیت آموزش این کالس ها و به تبع 
آن یکی از دالیل عمده ي استقبال کم رنگ معلمان برای حضور در مدارس محروم 
چندپایه تبدیل شــده اســت. لیکن نیک به نظر می رسد که عالوه بر لزوم آموزش 
تکنیکی مدیریت زمــان و روش تدریس در کالس هــای چندپایه ،که خود یک 
ضرورت گریز ناپذیر است، تالش فردی معلمان برای غنی سازی تجارب شخصی 
و بهســازی حرفه ای خود که توأم با دیدگاه اخالقی و عاطفی نســبت به تدریس 
در مدارس چندپایه و دلگرمی نســبت به وجود ظرفیت ها و قابلیت هایی نهفته در 
آموزش چندپایه است، قطعاً ضرورت مهم تری محسوب می شود که شایسته است 
به صورت جدی بدان پرداخته شــود تا ادراک های تازه و سازنده تری از آموزش در 

کالس های چندپایه را رقم بزند.  

آگاهی نداشتن معلمان از فنون و روش هاي تدریس ویژه ي چندپایه به عامل 
مهمی در پایين آمدن کيفيت آموزش این کالس ها تبدیل شده است

توصيه: خواندن مطلب »بیم ها و امیدهای یک معلم چندپایه« در صفحه بعد



آموزش در کالس های چندپايه )با نرخ توزيعی در حدود 12 درصد از مدارس 
کشــور( همواره برای تعدادی از معلمان به ويژه تــازه کارها نوعی دغدغه 
محسوب می شــود و با تصاوير مختلفی از بيم و اميد همراه است. آنچه در 
ادامه مالحظه می کنيد مجموعه اي از فرصت ها و چالش های درونی است که 

ممکن است در بدو ورود به مدارس چندپايه در ذهن يک معلم ايجاد شود. 

اميدهای بيم ها و 
يك معلم چندپايه

دل
کهن

يه 
رض

م

 ترس از مشکالت رفت و 
آمد در مناطق صعب العبور

 ترس از سنگینی مسئولیت ها و وظایفی مانند 
مدیریت مدرسه، تجهیز و نگهداشت اموال مدرسه، 
کنترل نظم و نظافت و ... در کنار تدریس

 امکان استفاده از ظرفیت یاددهی- 
یادگیری دانش آموزان پایه های باال و 
پایین به یکدیگر، با تشکیل و تقویت 
گروه های کاری ناهمسن

 امکان استفاده از موقعیت 
ناهمسن بودن اعضای کالس برای 
توسعه روحیه همکاری، دوستی و 
اعتماد به نفس در آنان

 امکان استفاده از ظرفیت های مربوط به ارتباط 
طولی بین مطالب درسی به علت حضور هم 
زمان پایه های مختلف در یک کالس

 نگرانی از عدم تسلط 
کافی بر محتوای درسی 

کلیه پایه ها

 احساس رضایت باطنی از 
خدمت به کودکان محروم کشور

 نگرانی از بی انگیزگی 
دانش آموزان به خاطر آینده 
تحصیلی مبهم

 احساس توانمندی از ایفای نقش به 
عنوان طراح تجارب خالقانه یاددهی- 

یادگیری در کالس چندپایه

 احساس نزدیکی به طبیعت و 
محیط واقعی زندگی در مناطق 
بکر روستایی

 نگرانی از عدم توانمندی 
در مدیریت همزمان دروس 
مختلف از پایه های گوناگون

 نگرانی از قضاوت های استاندارد شده 
ناظران نسبت به دستاوردهای آموزشی

 امکان استفاده از فرصت های یک 
کالس کم جمعیت برای توجه بیشتر به 

مضامین اخالقی، اجتماعی و تربیتی

 نگرانی از بی توجهی و 
کم سوادی برخی والدین 

برای همکاری در پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان

معلمان، به ويژه آموزگاران خدوم چندپايه همواره در تعارض و کشمکش ميان گفتمان های درونی خود که از جنس بيم و اميد، اشتياق و نگرانی، خواستن 
و مردد بودن اســت، می باشند. البته وزنه اميد، اشتياق و خواستار خدمت بودن برای آموزش دادن به کودکان نقاطی از کشورعزيزمان که رنگ و بوی 
محروميت دارد نزد بسياری از معلمان سنگين تر است. با اين حال غلبه بر اين چالش ها و پاسخگويی به اين دسته از بيم ها، نگرانی ها و ترديدها خود به 

منزله تالشی است که می تواند موجب توسعه و تعالی حرفه ای معلمان گردد. 
معلمانحرفهایکسانیهستندکهازتهدیدها،فرصتوازبیمها،امیدمیسازند.
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  کالس  هاي چندپایه 
  برنامه ریزي پُرمایه 

 نکاتی برای برنامه ریزی هفتگی در کالس های چند پایه

فرانك محمدي، عادل ظفري نژاد

یکي از مهم ترین مهارت هاي آموزگار چند پایه، مهارت برنامه ریزي است. منظور 
از برنامه ریزي همان برنامه ي هفتگي اســت که با کالس هاي تک پایه فرق دارد. در 

تهیه ي برنامه ي هفتگي کالس هاي چند پایه، توجه به چند زمینه الزم است:

1. فضاي فيزيكي 
فضاي کالس درس تأثیر بسزایي در تهیه ي برنامه ي هفتگي کالس هاي چند پایه 
دارد. معلم باید متناســب با فضاي کم یا زیــاد کالس درس، روش تدریس خود 
را انتخاب کند. در فضاهاي بزرگ تر مي توان فعالیت هاي بیشــتري انجام داد. مثاًل 
تحرک دانش آموزان بیشتر مي شود و در ساعاتي که باید به انجام آزمایش پرداخت یا 
دانش آموزان را گروه بندي کرد، بازده و یادگیري دانش آموزان افزایش مي یابد. وجود 
فضاي سبز در محیط آموزشــگاه نیز در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان )به ویژه 

درس علوم( تأثیر زیادي دارد. 
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2. امكانات و تجهيزات آموزشي
وسایلي فیزیکي هستند که توسط آن ها پیام آموزشي منتقل مي شود. براساس این 
تعریف، یک متن ساده ي چاپ شده تا پیچیده ترین دستگاه ها، همه رسانه محسوب 
مي شــوند. در کالس چند پایه ي شما چه امکاناتي وجود دارد؟ از امکانات موجود 

بهترین استفاده را ببرید. 

3. تعداد دانش آموزان
هر چه تعداد دانش آموزان بیشتر باشد، راحت تر مي توانیم آن ها را گروه بندي کنیم. 
تعداد بیشتر دانش آموزان در درس ورزش مؤثر است و فعالیت هاي متنوع و بیشتري 

را مي طلبد.

4. ارتباط عمودي و افقي درس ها 
با توجه به ارتباط عمودي مي توانیم مثاًل درس ریاضي سه پایه ي نزدیک به هم 
را در یک ساعت تدریس کنیم. براي این کار مي توانیم با روش تلفیقي، مطالب را 

طوري بیان کنیم که به هر سه پایه تدریس شود. 
ارتباط افقي هر پایه مي تواند پیش زمینه  اي باشد براي پایه هاي باالتر. 

5. موقعيت جغرافيايي 
در مناطق سردســیر، به دلیل سرما و یخبندان زیاد فصل زمستان، در پایان سال، 
کالس ها دیرتر از مناطق گرمسیر تعطیل مي شوند. اردوها و امتحانات و فعالیت هاي 
خارج از کالس و جشن ها باید متناسب با وضعیت آب و هوا تنظیم شوند. در تأثیر 
موقعیت جغرافیایي بر یادگیري مثاًل دانش آموزان مناطق شمال کشور مطالب مربوط 
به آن منطقه و آب و هوا را راحت تر یاد مي گیرند، زیرا در آن شرایط آب و هوایي 
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زندگي مي کنند. اما اگر بخواهیم مطالب مربوط به شمال کشور را به دانش آموزاني 
که در جنوب کشور زندگي مي کنند تدریس کنیم زمان بیشتري الزم است.

6. محتواي كتاب درسي
معلم کالس چند پایه در هر جلسه دو تا پنج پایه را آموزش مي دهد و هم زمان 
به کارهاي اداري، آموزشي و پرورشي نیز رسیدگي مي کند. هر کالس تک پایه 25 
ســاعت تدریس هفتگي دارد و کالس چندپایه )متشکل از دو تا پنج یا شش پایه( 
نیز همین تعداد ساعت هفتگي را براي هر پایه دارد. تراکم درس   ها و پایه ها موجب 
تنوع در نوع فعالیت هاي یاددهي- یادگیري مي شود. زیرا سطح تنوع در کالس هاي 

چند پایه مشکلي بزرگ در راه رسیدن به یادگیري دیده شده است. 

7. تفاوت هاي فردي
وقتي دانش آموزي را از لحاظ ویژگي هایي مثل قد، وزن، نمره ي درسي، دامنه ي 
توجه با میزان مشارکت در فعالیت هاي اجتماعي با دیگران مقایسه مي کنیم، موضوع 
تفاوت هاي بین فردي مورد نظر ماست. توجه به تفاوت هاي بین فردي، به خصوص 
در ســال هاي اول دبستان، اهمیت فوق العاده اي دارد. معلم باید امکانات موجود را 
براي بهبود کیفیت آموزش و یادگیري به کار گیرد و با به کارگیري دانش آموزان فعال 
و توانمند به عنوان معلم یار یا جانشین، هم حس وحدت و مسئولیت پذیري را در 
دانش آموزان ایجاد و تقویت کند و هم کار هاي آموزشي خود را راحت تر پیش ببرد. 

 ساعت اول هر روز چه درسي قرار گیرد؟ چرا؟  
در جلسه ي هم اندیشــي با معلمان با تجربه ي کالس هاي چند پایه، بیشتر آن ها 
ترجیح مي دادند که ساعت اول روز، درس هاي ریاضي، علوم و بخوانیم و بنویسیم 
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در برنامه ي  هفتگي قرار گیرد. با وجود این بهتر است ساعت اولیه ي پایه ي مختلف 
درس هاي متفاوتي قرار داده شود. 

 انواع برنامه هاي هفتگي در کالس هاي چند پایه 
تعداد ســاعاتي که براي هر درس در نظر گرفته مي شــود، با توجه به مصوبه ي 

شوراي عالي آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. 
بــا توجه به توصیفي شــدن آموزش، مي توان بیشــتر به جنبــه ي تفکر خالق 
و ریســک پذیري برنامه ها فکر کرد و با توجه به وضعیت کالســي و نوع پایه ها، 

برنامه هاي متنوع و جذابي را براي یک هفته تدارک دید. 
با توجــه به تعداد پایه هاي هر کالس، مي توان معلم محــور یا دانش آموز محور 
برنامه ریزي کرد. البته بهتر است به تدریج میزان برنامه هاي دانش آموز محور افزایش 

یابد تا دانش آموز محور و مرکز یادگیري باشد و معلم ناظر و راهنما. 
دانش آموزان باید این قانون را یاد بگیرند که: »اول از دوستت بپرس، بعد از معلم«. 
وجود برنامه هاي مشارکتي نیز در این کالس ها مهم است تا تعدادي از دانش آموزان 

به عنوان معلم یار، معلم را در تدریس و تداوم و پیگیري آن یاري دهند. 

 برنامه تربیت بدني هر پایه را چگونه در برنامه قرار مي دهیم؟  
تربیت بدني و ورزش از اموري اســت که گاهي در مدارس چندان مورد توجه 

قرار نمي گیرد. 
برنامه ي تربیت بدني نیز باید توسط کارشناس آشنا به امور و عالقه ها و استعداد ها 
و توانایي هاي بچه ها تنظیم شــود. ساعت تربیت بدني باید بین هفته پخش شود و 
مثاًل در یک روز انجام نگیرد تا در حین آموزش مواد ســنگین مثل ریاضي، تنوع 
حاصل شود و مغز بچه ها استراحتي داشته باشد تا براي یادگیري هاي بعدي آماده 
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شود. ورزش باید مورد توجه قرار گیرد و از برنامه هاي ورزشي، به بهانه ي آموزش 
مواد درسي، نباید صرف نظر کرد. اســتفاده از ساعات ورزشي براي آموزش مواد 
درســي عقب افتاده، به نظر مفید نمي آید، چون بچه ها خودشــان را براي تفریح و 

ورزش آماده کرده اند و تمرکز الزم را نخواهند داشت. 
سعي کنیم در کنار درس هاي مشکل در یک روز، ساعتي را به ورزش اختصاص 

دهیم تا دانش آموزان در آن روز از لذت یادگیري برخوردار باشند. 
اگر تعداد کم باشــد، پایه هاي پایین را با هم ورزش مي دهیم )اول، دوم، سوم( و 

پایه هاي باالتر را با هم )چهارم، پنجم، ششم( 

 براي کالس هاي چند پایه نیز از همین ابتداي سال تحصیلي مي توان برنامه اي 
هفتگي در نظر گرفت و طبق آن پیش رفت. کالس هاي چند پایه تنها به کشور ما 
اختصاص ندارد، بلکه بســیارند کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته ي داراي 
کالس هاي چند پایه اي که برخي به صورت اختیاري و برخي به صورت اجباري این 
کالس ها را تشــکیل مي دهند. هدف از تشکیل این کالس ها زیر پوشش قرار دادن 

کودکان واجب التعلیم در مناطق دورافتاده و روستایي است. 

 فضاي آموزشي دو بعد فیزیکي و فرهنگي دارد. بعد فیزیکي فضاي آموزشي 
شامل محوطه ي مدرسه، فضاي سبز، کالس ها، آزمایشگاه ، نمازخانه، زمین ورزش، 
سرویس بهداشــتي، کتاب خانه و مراکز دیداري و شنیداري است که براي محیط 
آموزش و یادگیري در نظر گرفته شــده اند. بیشتر مدارس چندپایه فضاي آموزشي 
مناسبي ندارند و گاهي فضاي فیزیکي آن ها هیچ شباهتي با کالس درس ندارد. حتي 

معلم با مشکل نظافت کالس ها نیز روبه روست. 
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 نگاه هاي متفاوتي به کالس هاي درس چند پایه وجود دارد. برخي آن ها را جزو 
معضالت نظام آموزشي مي دانند که باید از میان برداشته شود و بعضي دیگر، وجود 
این کالس ها را فرصتي براي عملکرد بهتر آموزش و پرورش به شمار مي آورند. در 
کشورهاي پیشرفته، با وجود امکان دسترسي به آموزش و تسهیالت براي برگزاري 
کالس هــاي درس تک پایه، در دوره ي ابتدایي نگاه ها به ســمت ایجاد کالس هاي 

درس چند پایه معطوف است.



126

كالس هاي چندپايه

 راهبر آموزشي بازرس نیست 
  روایتی از یک نیم روز کاری با یک راهبر آموزشی چندپایه 

مرضيه کهندل

مدرس دانشگاه فرهنگیان

در واپسین روزهاي اسفند ســال 96 با آقاي رضا ابراهيم خاني، راهبر آموزشي 
ناحیه ي دو زنجان، همسفر شــدیم تا یک نیم روز کاري را در کنار کسي باشیم 
که معلمان چندپایه ي منطقه با اشــتیاق منتظر دیدارش هستند تا از وقایع کالس 
درسشــان با او حرف بزنند و او مطالب مهم و تازه اي به آن ها بگوید؛ اگرچه او 
خودش را فقط راهبر آموزگاران آن منطقه نمي داند و با دانش آموزان و اولیا هم 
ارتباط مشــاوره اي خوبي برقرار کرده و معتقد است: »راهبر باید همه جانبه نگر 
باشــد. من فقط راهبر معلم نیستم، راهبر دانش آموز هم هستم. راهبر والدین هم 
هســتم. مثاًل سال گذشته دانش آموزي کالس اولي داشتم که کالس پنجمي ها را 
در کالس کتک مي زد. از مادرش خواستم او را به کالس ورزش رزمي و کشتي 
ببرد، چون تشخیص دادم هوش حرکتي اش باالست، اما قدرت ضربه زدنش را 

بدون آموزش نمي تواند کنترل کند«.
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او در مورد نحوه ي تعامل با معلمان، عمل به قانون را، هم براي خود و هم براي معلم 
مالک و معیار قرار داده است، اما سعي مي کند براي ارتباط با معلمان از راهبردهاي 
منعطف تري استفاده کند. مي گوید: »اعتقاد دارم آدم ضعیف در آموزش وپرورش 
نداریم، بلکه ظرفیت و توانمندي آدم ها با هم فرق مي کند. مثاًل اگر مدیر آموزگاري 
 به خوبي نمي تواند 30 دانش آموز را اداره کند، ممکن اســت از عهده ي اداره ي 
پنــج تا دانش آموز به خوبي برآید. بایــد او را در همان محلي که با توانایي اش 
مناســب اســت ســازمان دهي کرد و در همان حد هم از او انتظار کار باکیفیت 
داشــت. اگر از عهده ي مدیر آموزگاري مدرســه ي پنج نفره هــم برنیامد، باید 
به عنوان آمــوزگار در کنار یک مدیر آموزگار کار کند تا بتواند از کمک دیگران 

استفاده کند.«
آقــاي ابراهیم خاني عقیــده دارد راهبر باید به هنگام کار احساســات را کنار 
بگذارد و حــوزه ي خودش را با برنامه مدیریت کند. دامنه ي کارهاي ایشــان، 
به عنوان راهبر آموزشــي چندپایه، به وسعت همه ي طرح و برنامه هایي است که 
هر معلم ابتدایي را شامل مي شود. او مي گوید که مثل سایر راهبران استان، براي 
ســال تحصیلي برنامه ریزي مي کند و به تناسب تقویم اجرایي مدرسه، در انجام 
امور و برنامه ها به معلمان کمک مي کند و مشــاوره مي دهد. مثاًل در اســفندماه 
ســال 96 روي تکمیل فرم هاي طرح شهاب متمرکز شده است تا معلم ها را در 

شناسایي استعدادهاي بچه ها راهنمایي و راهبري کند.
به روستاي »چوره چوناب« که مي رسیم، مدرسه ي کوچک روستا که به همین 
نام خوانده مي شود، با دو معلم باسابقه اي که بعداً مي فهمم زوج فرهنگي هستند، 
انتظارمان را مي کشــد. اگرچه کالس هاي ســاده و تمیز مدرســه چندان بزرگ 
نیســتند، اما آن ها از این بناي چهار اتاقه مکان آموزشــي دلپذیري براي بچه ها 
ســاخته اند. خانم آقاميري تدریس 10 دانش آمــوز دوره ي اول و آقاي فرهادي 
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آموزش 11 دانش آموز در دوره ي دوم را بر عهده دارند.
آقاي ابراهیم خاني توضیح مي دهد که پاســخ بسیاري از سؤاالتش را از طریق 
ارزیابي دانش آموزان به دســت مي آورد و براساس آن نحوه و نوع راهنمایي به 

معلم را تعیین مي کند.
بعد از احوال پرسي از بچه ها مي پرســد: »درستون خوبه؟ ... بله ... پس حتمًا 

خانم معلمتون خوبه ... بله ... 
به معلم بانوي بي تکلف این کالس نگاه مي کنم که لبخند شــیریني بر لبانش 
نقش بسته است و در هر گام، براي ارتباط بهتر راهبر با دانش آموزان کالس، به 

او کمک مي رساند.
جالب این اســت که آقاي ابراهیم خاني دقیقاً مي دانــد بچه ها به کدام درس 
رسیده اند و در مورد کیفیت پیشرفت تحصیلي هر دانش آموز هم سابقه ي ذهني 
خوبي دارد. از یک دانش آموز کالس اولي مي خواهد متني را بخواند. ارزشــیابي 
او از جنس »ارزشــیابي در خدمت یادگیري است.« این یادگیري شامل معلم هم 
مي شــود. چون او هدف کارش را با منطق علمي آن براي معلم توضیح مي دهد 
و مي گوید دارد توانایي ترتیب و توالي حافظه ي دیداري و شنیداري دانش آموز 

را ارزیابي مي کند. 
به نظر آقاي ابراهیم خاني، هر دانش آموز معمولي، پس از خواندن یک جمله، 
باید بین 5 تا 9 تا از کلمه هاي آن را به ترتیب و پشــت ســر هم در ذهنش نگه 
دارد و بنویسد. این باعث مي شود در امال عقب نماند و اگر از او سؤالي پرسیده 

شود نیز تقاضاي تکرار سؤال را نکند.
دانش آموز به کندي، اما با صبر و حوصله ي راهبر و معلم، باالخره جمله اي را 
که چند لحظه پیش خوانده بود، دوباره روي تخته مي نویسد: »ما میهن ... اسالمي 

... خود را دوست داریم«.
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ابراهیم خاني راضي به نظر مي رسد و به معلم مي گوید: »این دفعه کوالک کرد. 
خیلي بهتر شده!« و به من مي گوید که رسیدن دانش آموز از سطحي که من قباًل 
دیده بودم به این سطح از مهارت و یادگیري، کار و تمرین زیاد نیاز داشته است. 
کودک در پایان میان تشویق هاي معلم و راهبر و دوستانش با افتخار به سر جاي 

خود برمي گردد. 
در ادامه ي تمرین روخواني فارســي، از دانش آموز دختر دیگري سؤال کامل 
کردني مي پرســد و از پســر کناري اش مي خواهد کلمه ي »کشــور« را در فضا 
بنویســد. سپس به سراغ کالس دومي ها و سومي ها مي رود و از آن ها مي خواهد 
آیاتي از کتاب قرآن خود را روخواني کنند. بچه ها آیات قرآن را به نسبت روان و 
بدون اشتباه مي خوانند و تأیید مي شوند. ابراهیم خاني به سراغ درس ریاضي هم 
مي رود و پس از چند پرسش و پاسخ ریاضي به روش مجسم، در هنگام خروج 
از کالس درس، چند دعا مي کند تا کودکان پرشــور و حرارت روستایي، اجابت 

آن را با صداي بلند از پروردگارشان بخواهند.
ابراهیم خانــي قبل از شــروع به کار راهبري، خودش هم بــراي کارش طراحي 
مي کند. او براي من توضیح مي دهد که در هر بازدید، بخش عمده ي زمان را صرف 
ارزشــیابي از دانش آموزان مي کند و بخش دیگري را هم به بررسي طرح درس یا 
سناریوي آموزش معلم اختصاص مي دهد. طرح درسي که او از معلم تقاضا مي کند، 
در مراحل اولیه بســیار ساده و در حد یک نقشــه ي عمل است. معلم باید از قبل 
حدود آشــنایي دانش آموزان با مفاهیم، و راهبردها و روش تدریس خود را براي 

دستیابي به اهداف آموزشي تعیین کند. 
او بــه تدریج ویژگي هاي عمیق تر و پیچیده تــري را در نگارش طرح درس از 
معلمان مطالبه مي کند. براي مثال، در سال گذشته از آموزگاران این مدرسه خواسته 
است اهداف رفتاري را تنها با قید حیطه هاي دانشي، مهارتي و نگرشي معین کنند، 
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اما امســال ســطوح ارتباطي با خود، خدا، خلق و خلقت را هم مورد توجه قرار 
مي دهد. یک طرح درس تلفیقي را نشــانم مي دهد و با معلم به تحلیل قسمتي از 
آن مي پردازنــد. ابراهیم خاني که خود به اصول و مباني روش تدریس و طراحي 
آموزشي واقف اســت، در ضمن تحلیل، توضیحاتي نیز مي دهد تا بدفهمي هاي 
معلم را رفع کند؛ طوري که آدم احساس مي کند در یک کالس »توسعه ي حرفه اي 
در حین عمل« شرکت کرده است. نکته ي جالب این است که او از یک موضوع 
آن قدر مثال مي زند که معلم حس نمي کند صرفاً اشتباه از کار او گرفته شده است. 

با نظارت وي، معلم طرح درس خود را ویرایش مي کند. 
در مورد حفظ شــأن و احترام معلم در حین نظارت مي گوید که همیشه سعي 
کرده است منزلت شخصیت مقابلش را، که مسلماً به خاطر هویت هاي دیگرش 
مانند پدر بودن، همســر بودن و ... مورد تکریم قرار مي گیرد، به همان نســبت 
حفظ کند تا این گفت وگــوي همکارانه، وجود معلمي آن ها را مخدوش نکند. 
همچنان که در مورد نتیجه گیري از عملکرد معلم هم سعي مي کند امکان تغییر و 
بهسازي را به عنوان یک فرصت براي آنان محفوظ نگه دارد. به همین دلیل، اینجا 

معلم ها واهمه اي از ارزیابي و ارزشیابي راهبر ندارند.
او از تفکــر در عمل خودش این گونه تعریف مي کنــد: وقتي با دانش آموزان 
دچار اختالالت یادگیري مواجه مي شــدم و مي خواستم براي رفع اختالل آن ها 
برنامــه اي به معلم بدهم، به علت حجم باالي کار آموزگار چندپایه، غالباً با مانع 
و نبود استقبال مواجه مي شدم. این بود که تصمیم گرفتم به صورت هم زمان، مثاًل 
در حین سنجش مهارت خوانداري، روي رفع عوامل اختالل یادگیري، مثل عدم 

تمرکز، هم کار کنم.
با وجود سختي کار زیاد و زیر پوشش داشتن 45 مدرسه ي چندپایه در ناحیه ي 
دو قزوین، معتقد اســت: »کساني که در مناطق دورتر از مرکز و صعب العبورتر 
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استان کار راهبري را انجام مي دهند، باید تعداد مدرسه هاي کمتري داشته باشند. 
گاهي راهبري کردن 10 مدرسه هم در این مناطق کار چندان ساده اي نیست.«

بــا روحیه ی باالي خدمــت و تعهد زیادي که ابراهیم خانــي به کارش دارد، 
مي دانم که همراهي امروز من با وي، کمي از ســرعتش کاسته است. او از اینجا 
عازم ابدال آباد است تا سري هم به مدرسه ي شهید فتحي بزند، چرا که آموزگاران 
دیگري چشم به راه دیدنش هستند. در دلم او را و تمام راهبران شریف سرزمینم 
را به خدا مي سپارم! باشد که در مسیر سخت بهبود کیفیت کالس هاي چندپایه ي 

این مرز و بوم همواره ثابت قدم باشند!
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 معلمي که از ساعت عبور مي کند 
 توقفي کوتاه در یک کالس درس چندپایه 

مرضيه کهندل
مدرس دانشگاه فرهنگیان

معلمان در کالس هاي چند پایه چگونه تدریس مي کنند؟ این بار در ادامه ســري 
زدیم به یکي از مدارس چند پایه در منطقه اي به نام تبادکان از توابع مشهد در استان 

خراسان رضوي.

  آشنایي مختصر 
سال هاست بسیاري از معلمان خراسان رضوي آقاي محمد  برادران را، با سابقه اي 
بیست ساله در کالس هاي چند پایه، در کسوت مدرس ضمن خدمت مي شناسند. 
برخي هم که کتاب هاي »روش آموزش امال در دبســتان« با 30 پیشــنهاد خالقانه، 
یا »روش تدریس ریاضي اول ابتدایي« وي به دستشــان رســیده اســت، ایشان را 
به عنوان معلمي مؤلف قبول دارند. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هم با عنوان استاد 
خطابش مي کنند. دوستان نزدیکش او را آقاي دکتر صدا مي زنند، چون در رشته ي 
روان شناسي تربیتي دارد تحصیالت تکمیلي اش را طي مي کند، اما هفت هشت  سال 
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است که ایشان براي اهالي روستاي شهید شعباني آقاي مدیر است و براي نیمي از 
جمعیت سي  نفره ي مدرسه ي شهید شعباني آموزگار. 

صبح روز چهارشنبه از هفته ي سوم مهر ماه با لبخند آغاز مي شود. این در شرایطي 
اســت که تنها همکار آقاي برادران، براي خدمت به محل دیگري اعزام شده و تا 
آمدن آموزگار جدید، مدیر آموزگار مدرسه باید، عالوه بر کالس خودش که مرکب 
از پایه هاي اول، پنجم و ششم است، مسئولیت مدیریت و تدریس در پایه هاي دوم، 

سوم و چهارم را هم برعهده بگیرد. 

 آنچه دیدم 
کالس آقاي برادران یک کالس ترکیبي واقعي اســت. برنامه ي کالسي هر پایه 
به صورت جداگانه روي دیوار نصب شــده است، اما آقاي برادران مي داند که این 
جدایي شاید در کتاب ها، یا براي بچه ها معنا دار باشد. براي معلم چند پایه، یک روز 
کاري و یک ساعت آموزشي، در مدیریت هم زمان همه ي دانش آموزان و تدریس تو 

در توي همه ي کتاب ها مفهوم واقعي خود را نشان مي دهد. 
تا من چشمي بر در و دیوار کالس بچرخانم و از گل ها و گیاهان کنار پنجره و 
جعبه هاي کوچک ابزار آموزش ریاضي و کمد وسایل علوم تصاویري به حافظه ام 

بفرستم، آقاي برادران بدون اتالف وقت کارش را شروع کرده است. 
ابتدا روي تخته ســؤاالتي از درس هدیه هاي آسماني براي دانش آموزان کالس 
پنجم مي نویســد تا از کیفیت آموخته هاي قبلي آن ها مطمئن شود. البته آن ها هنوز 
برگه هایشان را هم آماده نکرده اند. در این فاصله، کالس اولي ها کتاب  فارسي شان 
را در مي آورند، دفتر و جامدادي هایشــان را روي میز مي چینند و مداد هایشــان را 
مي تراشــند. آقاي برادران به سرعت کتابي را از روي میز یکي از بچه ها برمي دارد، 
صفحاتي را نشان مي دهد و مي خواهد تا وقتي که به  سراغشان مي آید، صامت خواني 
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کنند.  دانش آموز ششمي هم دارد کتاب ریاضي اش را ورق مي زند که آقاي برادران 
به صفحه اي اشاره مي کند تا تمرین مربوط به آن را حل کند. 

ســرم را که برمي گردانم، او به کالس دیگر رفته است و دارد روي تخته، جدول  
T مانندي را براي فعالیت  آموزش امال رســم مي کند. در یک سمت آن مي نویسد 
نشانه ي اول و در سمت دیگر نشانه ي آخر. همان طور که مي نویسد، براي بچه ها 
توضیح مي دهد: ببینید بچه ها، در ســتون نشانه ي  اول، توي درس فارسي امروزتان 
کلماتي را بیابید که نشانه ي اول آن ها شبیه هم است، مانند سالم و سفید. در ستون 
نشانه ي آخر هم آن کلمه هایي را از درس بنویسید که نشانه ي آخر آن ها شبیه هم 
است، مانند احوال پرسي و خیلي از دانش آموزان چهارمي هم مي خواهد به پایه هاي 

سوم و دوم کمک کنند تا اگر اشکالي دارند برطرف شود. 
یادم رفت به ســاعت نگاه کنم. اما به نظرم رســید کــه در کمتر از ده دقیقه 
همه ي بچه ها درگیر فعالیت هاي درسي شــان شدند. آقاي برادران به دانش آموز 
ششــمي نزدیک مي شــود و از او مي پرسد که در حل مســئله به کجا رسیده 
است؟ دانش آموز پاســخ مي دهد و آقاي برادران با چند پرسش و پاسخ دیگر، 
از صحیح بودن روند حل مســئله خاطر جمع مي شــود. تا دانش آموز مسئله ي 
بعدي را حل کند، او به ســراغ کالس اولي ها مي رود کــه به اندازه ي کافي به 
تصاویر کتاب نگاه کرده اند و صامت خواني شــان تمام شــده است. حاال نوبت 
این اســت که دستشان را زیر کلمات نوشته شــده ي تصاویر کوچک کتاب  در 
صفحه ي 16 فارســي بگذارند و با صداي بلند، کلمه ي مربوطه را بگویند. آن ها 
پاســخ مي دهند و آقاي برادران درستي خواندن آن ها را تأیید یا اشتباهاتشان را 
تصحیح مي کند. این کار حدود 10 دقیقه طول مي کشــد. دانش آموزان پنجمي 
چنان غرق پاسخ گویي به آزمونشان هستند که گویي صدایي را نمي شنوند. آقاي 
بــرادران از پایه اولي ها مي خواهد حاال به صفحه ي 17 بروند و داســتان چهار 
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تصویر مندرج در صفحه را براي هم تعریف کنند. دوباره به ســمت دانش آموز 
ششــمي برمي گردد تا موضوع بخش پذیري بر عدد 9 را به او تدریس کند. این 
تدریس تک نفره، با توجه به آمادگي و همراهي خوبي که دانش آموز از خودش 
نشــان مي دهد، کمتر از ده دقیقه طول مي کشد. حاال اولي ها داستانشان را براي 
آقاي برادران هم تعریــف مي کنند. بعد از کمي گفت و گو، آن ها با خوش حالي 
کتاب هایشان را مي بندند و وسایلشان را از روي میز جمع مي کنند تا براي زنگ 

تفریح به حیاط بروند. 
آقاي برادران به کالس مجاور سرکشــي مي کند تــا از وضعیت فعالیت آن ها 
مطلع شود. ســتون هاي خالي حاال تا حدودي پر شده اند و دانش آموزان، برخي 
به حالت ایســتاده و برخي نشســته، به دقت دارند در کتاب فارسي خط به خط 
و کلمه به کلمه جســت وجو مي کنند. کالس چهارمي ها سریع تر کارشان را انجام 
داده اند و نمونه هاي بیشــتري یافته اند، امــا دومي ها تعداد کلمات خیلي کمتري 
نوشــته اند. آموزگار چند تذکر به انتخاب هاي اشتباه بچه ها مي دهد و بچه ها هم 
مي خندند و هم قبول مي کنند. آقاي برادران باید دوباره به کالس خودش برگردد 
تا پایان زمان آزمون را به کالس پنجمي ها اعالم کند. بچه ها برگه هاي جوابشــان 
را پاي میز معلم مي آورند. او هر برگه را بررســي و پاسخ هاي اشتباه را مشخص 
مي کند. آن ها باید دوباره سرمیزشــان برگردند و کتاب هدیه شــان را براي یافتن 
جواب هاي درســت باز کنند. قبل از آن، آقاي برادران به دانش آموز ششمي گفته 
اســت که به  صورت تصادفي چند عدد دو رقمي بنویسد و بخش پذیري آن ها را 
بر عدد 9 بیازماید. حاال دانش آموز ششمي تعدادي از تمرین هایي را که حل کرده 
است نشان مي دهد تا آموزگار درستي آن ها را بررسي کند. ده  دقیقه ي بعد همه ي 
این کارها انجام شــده اند و حاال همه مي توانند براي اســتراحتي کوتاه کالس را 

ترک کنند. 
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 آنچه شنیدم 
در فاصله اي که براي گفت وگو ایجاد مي شود، اولین پرسشي که به ذهنم مي رسد، 
دغدغه ي دوســت چند پایه ي تازه کارم است که مي گفت هنگام تدریس در کالس 
چند پایه، نمي دانم اول از کجا شــروع کنم. همه ي دانش آموزان توقع دارند اول به 
آن ها تدریس و رسیدگي بشود. وقتي این را مطرح مي کنم، آقاي برادران پاسخ جالبي 
مي دهد: معلم چند پایه باید قبل از هر چیز به محتواي کتاب هاي درسي پایه هایي که 
دارد آشــنا و تا حدودي مسلط باشد. او باید عالوه بر اینکه مدرس خوبي هست، 
طراح آموزشي توانمندي هم باشد. یعني فرایند تدریسش را طوري طراحي کند که 

به صورت هم زمان بتواند به ابعاد مهم محتوا و همه ي دانش آموزان رسیدگي کند. 
به نظر آقاي برادران یک درس مي تواند به سه قسمت تقسیم شود: اول مقدمه چیني 
براي درس جدید، که نامش را فعالیت هاي زمینه ســاز آموزش مي گذارد. این را که 
مي گوید، یاد بخشــي به نام فعالیت در کتاب هاي ریاضي مي افتم که دقیقاً با هدف 
آماده ســازي دانش آموز براي ورود به یادگیري جدید طراحي شده است. بخش دوم 
آموزش درس جدید است و قسمت سوم بخشي است که وي با عنوان فعالیت هاي 
بســطي- امتدادي از آن یاد مي کند و شــامل ارزشیابي از درس و تکالیف گوناگون 
مي شــود. به نظر آقاي برادران، هنر معلم چند پایه توزیع این سه بخش در برنامه ي 
هفتگي است، به نحوي که ضمن ایجاد پیوستگي در یادگیري، بتوان به صورت هم زمان 
چند پایه را در یک ســاعت آموزشي مدیریت کرد. او مثال مي زند که من روز شنبه 
مواردي از هدیه را براي دانش آموزان پنجم تدریس کردم و امروز که چهارشنبه است، 
براي سنجش یادگیري بچه ها، این آزمون مداد کاغذي را ساختم. بچه هاي کالس اولي 
هم امروز درگیر فعالیت بسطي امتدادي بودند و چیزهایي را که در جلسه ي قبل به 
آن ها تدریس شده بود، به تنهایي و با کمک هم ساالن خود مرور مي کردند. امروز من 
به دانش آموز کالس ششمي درس جدید از ریاضي را با کمک خودش تدریس کردم. 
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 و یک  خداحافظي بي سرو صدا 
مي توانســتم با آقاي برادران در مدرسه اش گفت وگوي مفصل تري داشته باشم، 
اما ترجیح دادم بیشــتر از آنکه بخواهم بشنوم تا بنویسم، آنچه را که دیده ام بازتاب 
بدهم. شاید به این ترتیب در نظام مدرسه اي که واقعاً ارزش هر ثانیه اش طالست و 
آموزگارش در ساعات تفریح با بررسي تعدادي از تکالیف جامانده از کالس تفریح 

مي کند، اختاللي ایجاد نکرده باشم!



 از آموزش براي همه تا توسعه ي کیفیت آموزش وپرورش
 نگاهي به آمار و ارقام مدارس چندپایه در بعضي از کشورهاي دنیا

مرضيه کهندل
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مدرسه ي چندپایه پدیده اي جهانی است که در اغلب کشورها، فلسفه ي وجودی 
آن دســتیابی به هدف بین المللی »آموزش برای همه« اســت. مناطــق دورافتاده، 
کم جمعیت و صعب العبور به توسعه ي فرصت های تحصیلی بیشتری نیاز دارند و 
همین موضوع توجه دســت اندرکاران آموزش وپرورش را به مناطق روستایی و در 
حاشــیه معطوف کرده است.  از نواحی روستایی نشین در ایاالت متحده و فرانسه 
گرفته تا مناطق کوهستانی پاکستان و کوهستان های غربی چین، و روستاهای گینه 
و زامبیا، و بســیاری از کشورهای اســکاندیناوی، در زمره ي پوشش چندپایه قرار 

گرفته اند، به طوری که قریب به یک سوم مدارس جهان را شامل می شوند. 

امروزه مدارس چندپایه، ضمن اینکه سهم قابل توجهی از »آموزش برای همه« را 
به خود اختصاص می دهند، در پی دسترسی به آموزش باکیفیت نیز هستند. در اسناد 
یونسکو اشاره می شود که »آموزش چندپایه، تنها پاسخی برای رفع کمبود معلم در 
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نظام های آموزشی نیســت، بلکه راهبردي برای بهبود کیفیت آموزش وپرورش در 
جوامع روستایی محسوب می شود.«

 اکثــر قریب به اتفاق مدارس چندپایه ي جهان در مناطق روســتایی قرار دارند. 
اگرچه تا قرن نوزدهم تنها  برخي مدارس دولتی در شــمال آمریکا و اروپا ماهیتی 
چندپایه داشته اند، اما امروزه در بسیاری از مناطق روستایی آسیا/ اقیانوسیه، آفریقا و 
آمریکای التین این مدارس با حمایت های ملی و بین المللی توسعه و رونق یافته اند. 
در این میان کشورهای جنوب شرقی آسیا طی دو سه دهه ي گذشته بر آموزش های 
چندپایه به عنوان یک ضرورت تأکید کرده  و سیاســت های ملی را نیز در این امر 
دخالت داده اند که در ادامه به نمونه هایی از این اقدامات، و توســعه ی چندپایه در 

اقصی نقاط دیگر جهان اشاره می شود.

تايلند
در پــی موفقیت آمیز بودن سیاســت هایی در زمینه کنترل زاد و ولد، که منجر به 
کاهش رشــد جمعیت و ظهور جوامع دانش آموزي کوچــک در برخی از مناطق 
گردیــد، دولت تایلند هیچ گزینه ي دیگری به جز افزایش تعداد مدارس چندپایه، 

برای اجرای کامل برنامه های آموزشی خود پیش رو نداشت. 

هند
یــک ویژگی رایج در آموزش وپرورش هند وفور مدارس روســتایی و دورافتاده ي 
کوچکی اســت که کمتر از 50 کودک در آن حضور دارند و حدود یک سوم از تعداد 
1/25 میلیون مدرسه ي ابتدایی در این کشور را شامل می شود. دولت هند با حمایت قاطع 
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از مدارسی که به صورت چندپایه اداره می شوند و ارائه ي آموزش های جامع به کودکانی 
که در معرض محرومیت قرار گرفته اند، امیدوار است در بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی 
نسل آینده تأثیرگذار باشد. گرچه هنوز هم، با وجود تالش های عظیم بخش های عمومی 

 و خصوصی، نرخ ترک تحصیل میان کودکان هندی در سطح باالیی باقی مانده است. 
در این ارتباط دولت هند از سال 2009 برای افزایش دسترسی کودکان به آموزش، 
سیاست های مفصل و جامعی مانند انگیزه های پولی برای دختران به منظور به تأخیر 
انداختن ازدواج آنان به سنین بعد از هجده سال، کمک هزینه ي تحصیلی و وعده های 
غذایی رایگان در ســاعات اولیه ي روزهای کاری مدرســه تدارک دیده است که 
موجب گردیده تا نرخ ثبت نام در مدارس هند در سالیان اخیر به طور قابل توجهی 
افزایش پیدا کند. از سوی دیگر باید گفت، هندوستان همواره با کمبود نیروی انسانی 
در آموزش وپرورش خود مواجه بوده است و این امر موجب شده تا توزیع معلمان 
در سطح مدارس ابتدایی هند متفاوت باشد، به طوری که تنها در حدود 13 درصد 
از مدارس، به هر پایه یک معلم اختصاص پیدا می کند و در 14 درصد یک معلم به 
همه ي پایه ها تدریس مي کند و به ترتیب 42 درصد از مدارس توسط دو معلم، 18 
درصد سه معلم و 12 درصد از مدارس توسط چهار معلم برای همه ي پایه ها اداره 
می شوند. به همین دلیل نرخ چندپایه در هندوستان با وجود مدارس کوچک و نیز 

کمبود معلم، به رقم باالی 85 درصد رسیده است.

فيليپين
در این کشور هم مناطقی وجود دارند که در آن ها ثبت نام دانش آموزان پایین، و 
یا تعداد معلمان کم است. این موضوع آموزش ترکیبی پایه های مختلف را در یک 
کالس درس ضروری کرده اســت تا دولت را از تأمین هدف »آموزش برای همه« 
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مطمئن سازد. آمارهاي رسمی  در ســال تحصیلي 2009-2008 نشان می دهد که 
32 درصد مدارس فیلیپین چندپایه هستند. بیشتر این کالس ها )حدود 60 درصد( 
ترکیبی از دو یا ســه پایه را در خود جای می دهند و در حدود 6 درصد از مدارس 
چندپایه ي فیلیپین، یک معلم به هر شش پایه تدریس می کند. در این میان، زنان با 
حضور 61 درصدی خود بخش عمده ی آموزش چندپایه را در فیلیپین اداره می کنند. 

اندونزی
از سال 1994تدریس چندپایه به عنوان مدل اصلی آموزش برای مدارس کوچک 
مناطق دورافتاده اندونزی برگزیده شــد و دولت دســتور آموزش اجباری دوره ي 

ابتدایی را تجویز  کرد.  

پاكستان
این کشــور از رویکرد توســعه ی چندپایه برای کاهش نرخ بی سوادی در میان 
کــودکان خود بهره برده و آمار مدارس چند پایه ی خود را به 60 درصد رســانده 
است، به طوری که توانسته پس از طی سه سال، میزان ثبت نام را در مدارس ابتدایی 
از 72 درصد به 77 درصد افزایش دهد. دولت پاکستان امیدوار است نرخ باسوادی 

در میان کودکان الزم التعلیم خود را به صد در صد نزدیک کند.  

چين
در مناطق کوهستانی غرب چین، بنا به اقتضائات جغرافیایی، حدود یک سوم تا 
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یک پنجــم کودکان در مدارس چندپایه تحصیل می کنند و حدود 10 درصد از کل 
معلمان چینی برای آموزش به این کالس ها اعزام می شوند. 

 آفريقا/ آفريقاي جنوبي
وزارت خانه های آموزش وپرورش این قاره به طور فزاینده ای در حال توســعه ي 
چندپایه هستند و آن را یک ابزار آموزشی کلیدی می دانند که می تواند پاسخگوی 
تبعات مسائلی همچون کمبود معلم، غیبت های مکرر دانش آموزاِن مبتال به فقر و 

بیماری، و محدودیت های بودجه ای باشد.  
البته نرخ توزیع چندپایه در نقاط گوناگون آفریقا بســتگی زیادی به مختصات 
جغرافیایی آن منطقه دارد. مثاًل به طور متوسط، 27 درصد مدارس آفریقای جنوبی 
به صورت چندپایه اداره می شــوند اما در برخی مناطق به خاطر بافت روســتایی 
گســترده تر، این نرخ به 38 درصد هم می رســد. جالب است بدانید با اینکه بیش 
از یک چهــارم مدارس در آفریقای جنوبی به صورت چندپایه اداره می شــوند آمار 
دانش آمــوزان در این کالس ها کمتــر از نیم درصد )حــدود4 درصد( جمعیت 
دانش آموزی این منطقه را دربرمی گیرد، که به نوعی نمایانگر توزیع بسیار نامناسب 

سرانه ی دانش آ موز بین مدارس شهری و روستایی است. 

 آمريكای جنوبی/ پرو
تحقیقات نشان می دهد، اکثریت قریب به اتفاق مدارس چندپایه ي پرو در مناطق 
روستایی قرار دارند و حدود 69 درصد از نیروهای آموزشی را در روستاها درگیر 

خود نموده اند. 
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 اروپا/ فنالند
بیشــترین آمار کالس های چندپایه ي اروپا به کشور فنالند تعلق دارد که دارای 
نظام آموزشی موفقی نیز هست. هشــتاد درصد مدارس فنالند را مدارس ابتدایی 
تشکیل می دهند که غالباً با جمعیت های پایین دانش آموز مواجه  می باشند. درواقع، 
فنالند کشوري بسیار کم جمعیت است که در هر کیلومتر آن 15 تا 17 نفر ساکن اند 

و فاصله ي روستاها از یکدیگر نیز زیاد است. 
چنان که تنها 4 درصد مدارس در این کشور جمعیتی باالی 500 دانش آموز را دارا 
هستند و حدود 50 درصد مدارس فنالند تعدادی کمتر از 50 دانش آموز دارند و در 
برخی مناطق نیز، به علت آمار پایین دانش آموز، ساالنه تعدادی از مدارس چندپایه به 
تعطیلی کشیده می شوند. کاهش میزان تولد و مشکالت مالی شهرداری ها )به عنوان 
تأمین کنندگان هزینه های مدارس( باعث شده اســت که از سال 1996 حدود 25 

درصد مدارس چندپایه ي این کشور بسته شوند. 
حدود 30 درصد مدارس فنالند جزو مدارس روستایی چندپایه اند که تنها 7 درصد 
جمعیت دانش آموزان این کشور را تحت پوشش تحصیلی خود قرار می دهند و 19 
درصد معلمان را به کار گرفته اند. با این حال، کشور فنالند نه  تنها براساس ضرورت، 
که در برخی موارد بنا به انتخاب و به لحاظ دالیل فلسفی و تربیتی، از جمله کاهش 
مشــکالت رفتاری کودکان و توسعه ي جامعه پذیری آنان، به توسعه ي آموزش های 
چندپایه عالقه مند است. نکته ي قابل توجه در آموزش وپرورش فنالند این است که 
روش تدریــس چندپایه به عنوان »آموزش بدون پایه ی تحصیلی« در تعداد زیادی از 
مدارس بزرگ دنبال می شــود و در آن، دانش آموزان نه براساس سن، بلکه بر مبنای 
توانمندی، ترجیحات و پتانسیل های یادگیری شان گروه بندی می شوند. به همین دلیل، 
نرخ آموزش های چندپایه در مدارس شــهری فنالند هم باالست و میزان برگزاری 
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کالس های چندپایه در این کشور تا 70 درصد گزارش شده است. در این خصوص، 
توسعه ي ICT و مهارت های فناوری اطالعات در توسعه ي آموزش های تلفیقی )در 
کالس های بدون پایه( تأثیری بســزا داشته است، ضمن اینکه استقالل مدارس برای 
تنظیم برنامه های آموزشی خود و تغییر مداوم ترکیب کالس ها به صورت تک پایه و 
چندپایه، که بنا به ویژگی موضوعات و برنامه های درسی صورت می گیرد، نیز زمینه ي 

مناسبی برای این روش آموزشی فراهم آورده است.
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 خداحافظ رفیق تک پایه 
تغییر رویکرد آموزش در کالس هاي چندپایه

دکتر مرضيه کهندل
مدرس دانشگاه فرهنگیان

آموزش چندپایه در هر کشوری با نگاه به فرایندهای موجود در نظام آموزشی آن 
کشور اجرا می شود. در کشورهایی که محتوای آموزشی در کتاب هاي درسی مدون 
و مصوب شده است، خواه آموزش ها به صورت تک پایه و خواه به صورت چندپایه 
اجرا شوند، تدریس کلیه ی اهداف آموزشی مندرج در متن کتاب ها را باید آموزگار 
انجام دهد. الگوهای رایج برنامه ی درسی چندپایه به سازگاری با کالس های تک پایه 
تمایل دارد و معلمان در برنامه ریزی درسی از یک مدل شبه تک پایه استفاده می کنند. 
در این مدل، آموزگار به هر یک از پایه ها به صورت مستقل آموزش می دهد. هنگامی 
کــه دانش آموزان بدون نظارت و به نوبه ی خــود روی فعالیتي که آموزگار تعیین 
کرده است، کار می کنند، آموزگار ممکن است همان مقدار از زمان را با یک پایه ي 
دیگر صرف کند یا عمداً زمان بیشــتری را بــه گروه هایی اختصاص بدهد که به 

همراهی او بیشتر نیاز دارند.
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 نمایی از کالس چندپایه 
به این برش از کالس چندپایه ي پنجم و ششم ابتدایی نگاه کنید:

»وقتی آموزگار وارد کالس شــد و سالم و احوال پرسی کرد، از دانش آموزان 
پایه ي ششــم خواســت درس 14 کتاب هدیه را مرور کنند. چون می خواست 
درس را از آنان بپرسد و بعد به سراغ درس جدید برود. سپس به سراغ کالس 
پنجمی ها رفت و از آن ها خواســت تمرین دوم صفحه ي 114 کتاب ریاضی را 
بیاورنــد. روز قبل به دانش آموزان گفته بود تمرین های این صفحه را حل کنند. 
دانش آموزی صورت ســؤال را خواند و معلم نیز پای تخته، به صورت گفتاری، 
توضیحات بیشــتری داد و مثال دیگری زد. پس از ده دقیقه، برای حل تمرین 
بعدی، به گروه کالس پنجمی ها گفت: »روی این تمرین فکر کنید تا من بیایم« 
و به ســراغ هدیه ي آسمان پایه ي ششم رفت و مشغول پرسیدن درس 14 شد. 
پس از آن نام درس جدید را که »ســرزمین های همیشه سرسبز« بود اعالم کرد. 
مطالب درس را به پنج قســمت تقسیم  کرد و از هر نفر خواست یک پاراگراف 
آن را برای کنفرانســی که قرار اســت 10 دقیقه بعد اجرا شــود مطالعه کنند. 
دوباره به ســراغ کالس پنجمی ها رفت و از یک دانش آموز خواست پای تخته 
بیاید و ســؤال را حل کند. در ادامه، از همیار معلم خواســت به فرایند تمرین 
حل کردن دانش آموزان رســیدگی کند. باز هم به سراغ ششمی ها رفت و از نفر 
اول خواست قســمت خودش را شــرح بدهد. در حین کنفرانس توضیحات 
الزم را می داد و از دانش آموزان می خواســت هرچــه را فهمیده اند بیان کنند. 
دانش آموزان به نوبت مشــغول توضیح دادن قسمت خود بودند. آموزگار گاهی 
هم به تمرین هایی که به دانش   آموزان کالس پنجم داده بود رســیدگی می کرد و 

راهنمایی الزم را ارائه می داد.«
تدریس مستقل به هر پایه، با راهبردهایی برای مدیریت زمان در کالس چندپایه، 



147

روند پذیرفته شده ای در میان معلمان ایرانی است که اغلب آموزگاران در کالس های 
کم جمعیت به تدریج بدان عادت می کنند و با آن سازگار می شوند.

 پشتوانه های نظری و عملی آموزش شبه تک  پایه 
نظریه ی رشد شــناختی پیاژه )1970( که بر نقش بلوغ روانی در رشد شناختی 
کودکان تأکید می کند، طرح واره هایی را از مراحل رشد و نمو کودک تعریف می کند 
که در آن آمادگی یادگیری به ســن وابسته است. این نظریه توانسته است به مدتي 
طوالنی پشتوانه ي مناسبی را برای توســعه ي برنامه ریزی تک پایه در مدرسه هاي 
ابتدایی فراهم کند. از ســوی دیگر، مدل شبه تک پایه توسط مدل محتوایی ساخت 
برنامه ي درسی حمایت می شود که در آن محتوای آموزشی مرکب است از مجموعه  
دانش طبقه بندی شده با ترتیب و توالی منظم، و رهبری معلم برای احراز یادگیری 

ضروری است.

 انتقادات به الگوی شبه تک پایه 
پژوهش ها در مورد کالس چندپایه نشان می دهند، پایبندی مطلق به نظریه ي رشد 
شــناختی پیاژه و استفاده ي مدام از روش شبه تک پایه در تدریس، مي تواند مانعي 
جدی برای تحقق بالقوه ي یادگیری بین ســنی و بین پایه ای تلقی شود. همچنین، 
مطالعات میدانی نشان می دهد، حتی در جایی که آموزگاران به خوبی آموزش دیده اند 
و انگیزه و امکانات کافی دارند نیز، در یک جلســه، ارائه ي برنامه های آموزشــی 
مستقل به بیش از دو یا سه پایه دشوار است. از این رو، تبدیل شدن این الگو به عنوان 
مدلي ملی، برای مدرســه هاي دورافتاده و کم جمعیت موجب نگرانی خواهد بود، 
چرا که در کالس چندپایه معلم نمی تواند به طور مداوم به هر دانش آموز دسترسی 
داشته باشــد. در این میان، وی نیازمند استفاده از راهبردي است تا دانش آموزان را 
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به منظور حمایت از یادگیری یکدیگر، مانند یادگیری مشارکتی یا تدریس خصوصی 
دانش آموزان هم سن و غیر هم سن به یکدیگر، تشویق کند.

 پشتوانه های نظری رویه های بهبود 
اثربخشــی یادگیری مشارکتی و آموزش همســاالن در کالس های چندپایه 
توســط نظریه ي یادگیری سازنده گرای اجتماعی ویگوتسکی )1978( پشتیبانی 
می شــود. این نظریه رشد شناختی را به عنوان یک فرایند دیالکتیکی زبانی مورد 
مالحظه قرار می دهد که در آن دانش آموزان با به اشــتراک گذاشتن تجربه هاي 
حل مسئله با یکدیگر، مطالب را می آموزند. این راهبرد می تواند به دانش آموزان 
امکان بدهد تا از طریق رســیدن به آنچه ویگوتســکی به آن »ناحیه ي مجاور 
رشــد« می گوید، یعنی فاصله ي بین آنچه دانش آموز می تواند به تنهایی کســب 
کند با آنچه از طریق حل مســئله در همکاری با همساالن بدان دست مي یابد، 

بیشتر یاد بگیرند.
در ضمن، کالس های درس چندپایه ظرفیت باالیی برای داربســت ســازی 
دارند، چرا که در آن ها دانش آموزاني از ســنین و توانایی های متفاوت در حال 
یادگیری با یکدیگر هستند. داربست سازی را می توان به عنوان فرایندی تعریف 
کرد که در آن یادگیرنده به انجام بخشی از یک کار تشویق می شود که به تنهایی 
در توانایی وی نیست و پس از آنکه از طرف دیگران حمایت مي شود، می تواند 
تمامــی آن فعالیت را کامــل کند. بدین ترتیب، هم یادگیــری اجتماعی و هم 
شــناختی را می توان در سراسر مرزهای سنی داربست سازی کرد و از ظرفیت 
آمادگــی برای یادگیری دانش آموزان بیشــتر بهره برد. این امر مســتلزم ایجاد 

تغییراتی در طراحی آموزشی معلم و تدوین طرح درس های تلفیقی است.
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 حرکت به سمت آموزش تلفیقی با تم های مشترك 
تلفیــق در کالس های چندپایه یک ضرورت اســت، چرا که به ایجاد وحدت 
و ســازگاري میان منابع هدف گذاری در برنامه ي درســی و سهولت تدریس در 
کالس های درس چندپایه مي انجامد. به منظور تسهیل یادگیری در مرزهای سنی 
و پایه ای، آموزگار می تواند مبحث یا تم مشــابهی از یک موضوع درسی مشترک 
را در آغــاز و پایان درس به همه ی فراگیرندگان ارائه کند. در خالل آموزش نیز 
سؤاالتی را از کل کالس می پرسد که در سطوح پایه یا توانایی های متفاوت تدوین 
شده اند و زمینه ي همکاری همساالن با غیر همساالن را برای حمایت و گسترش 

یادگیری یکدیگر فراهم می کنند.

  استفاده از ظرفیت محتوایی کتاب های درسی در تلفیق با تم های مشترك  
 بسیاری از موضوعات کتاب هاي درسی در طول پایه ها توسعه می یابند و با تحلیل 
موضوعی محتوای کتاب های درسی، مي توان میان پایه های متفاوت نوعی ارتباط 

طولی در خصوص یک موضوع یافت.
 معلم چندپایه به صورت هم زمان گروه های متعدد دانش آموزان را در اختیار دارد 
و می تواند با تدوین برنامه ي کالسی، به نحوی که درس هاي مشابه مانند ریاضی 
برای همه ي پایه ها در یک ســاعت اجرا شــود، از ظرفیت ارتباط طولی بین 

محتواهای مشترک بهره ببرد.
 مشــترک بودن موضوع، فرصت هایی را در طراحی آموزشی برای معلم فراهم 
می کند تا از روش های تدریس مشــارکتی و راهبردهای حل مســئله به شکل 

مفیدتری استفاده کند.
 دانش آموزان پایه ي باالتر برای پایه های پایین تر داربست های یادگیری می سازند و 
خود نیز از موقعیت های مروری و تقویت یادگیری های پیشین بهره مند می شوند.



150

كالس هاي چندپايه

 ناحیــه ي مجاور رشــد پایه های پایین تر هــم در اثر قرار گرفتــن در معرض 
گفت وگوهای سطح باالتر از نظر موضوع و دیالکتیک زبانی توسعه می یابد و 

آن ها به مرور با کنجکاوی خألهای یادگیری خود را پر مي کنند.
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قالب  در  معلم  توسط  چندپایه  كالس های  مدیریت 
با  و  می گردد  ظاهر  خالقیت  و  دانایی،  توانایی، 
آن  ساده تر  شكل  از  كه  می شود  عجین  مهارت هایی 
فنی  روش های  و  اصول  (یادگیری  فنی  مهارت  یعنی 
كالس داری) آغاز و پس از گذر از مهارت های انسانی، 
معلم  فلسفه  بینش  از  حاكی  كه  ادراكی  مهارت  به 
می رسد.  است  تعلیم وتربیت  و  زندگی  به  نسبت 

باورهای  از  سكویی  بر  چندپایه  كالس های  معلمان 
شكل  را  آن ها  آموزشی  رفتارهای  كه  خود  بدیهی 
و  زمان  تفاوت های  به  توجه  با  و  ایستاده اند  می دهد، 
مكان و تفاوت های فردی بین آن ها، به شیوه متفاوتی 
مشخص  چهارچوبی  و  می كنند  اداره  را  خود  كالس 
دارند. خود  درس  كالس  موجود  وضعیت  بهبود  برای 
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