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 چکیده:

دردنیای پیچیده ی امروزی،آموزش وپرورش به عنوان یک نهاداجتماعی نقش مؤثری در بهبود مسایل  

های اجنماعی دارد. همچنین آموزش وپرورش یک پدیده عمومی است وباتوجه به اینکه اجرای وبحران 

ی شود ونظام هاآموزش بصورت کالس های چند پایه در بسیاری از نظام های آموزشی مشاهده می

آموزش پیشرفته از این موقعیت آموزشی با اعتنا بر روش های یادگیری فعال بعنوان یک فرصت 

آموزشی بهتر بهره میگیرند این پژوهش باهدف بیان کارایی روش تدریس یادگیری مشارکتی درکالس 

شد تا سهم ای انجام گردید برآن های چند پایه، که باروش توصیفی تحلیلی با اعتنا برمطالعات کتابخانه

درپایان این  های چندپایه داشته باشد.کوچکی در ایجاد نگرش مثبت وواقع بینانه نسبت به کالس

پژوهش به این نتیجه رسید که؛ شرایط وموقعیت کالس های چند پایه، بازده وکارایی روش تدریس 

 یادگیری مشارکتی را تضمین می کند. 

 های چندپایه یادگیری مشارکتی، آموزش ، کالس کلید واژه:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
نهای رسمی جامعه ( و الگوی کلیه نهادها و مؤسسات و سازما۱۳۷۲یک  پدیده عمومی در جهان)عالقه بند،   آموزش و پرورش

 به نامهای ار بوده و(. در نظام آموزش و پرورش هر جامعه ای، مدارس ابتدایی از جایگاه واالیی برخورد۱۳۷۹است )جواهری، 

(. ۱۳۸۵،, )شکوهی همگانی(( و )) آموزش عمومی(( خوانده شده است)) تعلیمات اجباری((, ))آموزش ;))تعلیمات ابتدایی(( 

ی ی ابتدایهر دوربراساس تعریف ارایه شده از آموزش وپرورش دوره ابتدایی چنین بنظر می رسد که برخورداری از آموزش د

موزی آانش عیت دحق هر انسانی است. کشور ایران جزء کشورهایی است که پراکندگی روستاهای آن موجب پایین آمدن جم

ده بندی، )یشود است. بنابراین، برای ارایه خدمات آموزش و پرورش به آنها، کالسهای درس به صورت چند پایه برگزار م

ی یا ایه تحصیلر دو پ(. کالس های چند پایه به موقعیتی گفته می که در آن یک آموزگار هدایت گروهی از فراگیران را د۱۳۸۹

رس دیا اتاق   ک چادریهر پایه از نظر توانایی، ویژگی های سنی، گاه جنسیت و ... متفاوت است. در بیشتر بر عهده دارد که 

 (.۱۳۷۹تشکیل و اداره می شود )جواهری، 

های  ز روشابراساس مطالعات انجام شده دراین حوزه، معلمان درکالس های چند پایه برای تدریس ومدیریت کالس درس 

ن ع میکند ایان رجوغالبا از روش مشارکتی بیشتر بهره میگیرنددر این میان سؤالی که به ذهنمتدریس مبتنی بر تفکر فعال 

ست یا اشته اداندوآیا این روش درچنین موقعیت وشرایطی کارایی است که چرا معلمان روش تدریس مشارکتی را برگذیده

 خیر؟

 پیشینه نظری 
تی است ه موقعیپایه های متعدد در یک کالس است. تدریس چند پایکالس چند پایه به معنای حضور چندین دانش آموز در 

ز ها بیش اهه پایککه در آن یک معلم باید به پایه های متعدد به طور هم زمان درس بدهد. این موقعیت در همه ی مدارسی 

ایه أ هر پنج پبعض چهار معلمان است؛ رخ می دهد. برخی معلمان چندپایه ممکن است دو پایه را درس بدهند. اما برخی سه یا

نند. در کدریس را تدریس می کنند. در مدارس خیلی کوچک ممکن است معلمان به پنج پایه به طور هم زمان زیر یک سقف ت

ممکن است  . اماتدریس تک پایه ی سنتی، معلم فقط یک پایه را درس می دهد. فراگیران در هر پایه معموال هم سن هستند

  (.۱۳۸۶اشته باشند ) آقازاده،توانایی های مختلفی د

( آموزش را به عنوان هرگونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در ۱۳۸۹سیف )

(، تعریف می کند. معلمان از طریق اجرای روش های آموزشی محیطهای مناسب یادگیری را فراهم ۳۴یادگیرندگان است )ص 

(. ۴۷۴های الزم را برای کمک به یادگیری دانش آموزان و هدایت فعالیت های آنان انجام میدهند )همان، می آورند و کوشش 

انتخاب روش تدریس از مراحل مهم آموزش است. به طوری که معلم وظیفه دارد روش مناسب تدریس خود را با توجه به 

اعتقاد بر این است، زمانی که فراگیران با هم دیگر کار  شرایط موجود جهت رسیدن به بهترین نتیجه انتخاب کند. به طور کلی

، 2؛ جانسون، جانسون و اسمیت۲۰۰۹، 1و جانسون می کنند بیش از زمانی که به تنهایی کار می کنند، یاد می گیرند )جانسون

(. بر این اساس، می توان به اهمیت روشهای فعال تدریس پی برد. در این روشها، مسؤلیت فرایند یادگیری به عهده ۲۰۰۷

یادگیرندگان است، افراد در بحث ها شرکت می کنند و وظایف و تکالیف یادگیری میان آنها تقسیم می شود و حداکثر استفاده 

                                                        
1. Johnson 
2 . smith 



 

  

 

(. از جمله مهم ترین و پرکاربردترین ۱۳۹۱دگیری انجام میشود )رسولی و همکاران، از مهارتها و ظرفیت های ذهنی در طی یا

روشهای تدریس فعال می توان به یادگیری مشارکتی و بحث گروهی، که در آنها یادگیری به صورت گروهی انجام می شود، 

 (.1392)قادری، اشاره کرد
 

از طریق مشاهدات و شناسایی دیگران ، تعامل پیوسته متقابل بین افراد معتقدند، توسعه  3نظریه پردازان اجتماعی مانند بندورا

-و محیط های کالس های درس چندپایه و ارائه فرصت برای بچه هایی با سن کمتر با تقلید از کودکان با سن بیشتر  رخ می

 (.4،950۱دهد)با چریچ

لی ذهنی، پیش از آنکه بصورت یک فرایند : هر کارکرد عا5اجتماعی در نظریه ویگوتسکی -قانون کلی رشد فرهنگی 

روانشناختی در شخص رخ دهد، ابتدا در یک سطح اجتماعی وجود دارد. ویگوتسکی این موضوع را به عنوان انتقال از سطح بین 

ذهنی به درون ذهنی توصیف کرده و رشد تدریجی کارکردهای عالی ذهنی از طریق تعامل اجتماعی را درونی سازی نام نهاده 

(. بنابراین می توان گفت تعامالت اجتماعی که در کالس های چند پایه  جریان دارد منجر به بروز ۱۳۹۰ست )سیف، ا

 اجتماعی آنان می شود. -فرایندهای روانشناختی جدید در فراگیران ونیز رشد فرهنگی 

چند پایه بهترین کاری است که برای  ( با این رویکرد موافق است که حمایت از انواع گروه بندی در کالس های۱۹۹۰) 6چاپمن

 مقاصد مختلف به انجام ترکیبات مختلف می پردازد.

 (. ۱۹۹۵من، استراتژی یادگیری تعاونی یک فرایند موفق برای یک تدریس موثر در کالس درس چند پایه می باشد )چاپ 

 ی به عنوانشارکتمودمند است و یادگیری یادگیری مشارکتی در گروه های ناهمگن که دستیابی کمی به دانش آموزان دارند س

ود شمی  یتیم رتهاییک روش آموزشی فعال به مدیریت کالس چند پایه کمک می کند. یادگیری تعاونی سبب توسعه مها

 پایه دارند (. برخی از پژوهشگران اشاره به مزایای یادگیری مشارکتی برای کالس های چند۱۹۹4)جانسون و جانسون، 

 (.۱۹۹۵ران، )باچریچ و همکا

به روشهای آموزشی اشاره می کند که در آن معلمان دانش آموزان را در گروههای کوچک سازمان می  "یادگیری مشارکتی

؛ جانسون و ۲۰۱۱امر یاری رسانند )اسالوین،  دهند، تا در یادگیری محتوای تحصیلی با هم کار کنند و یکدیگر را در این

ش آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می کنند تا به هدف مشترکی برسند که هم (. ویژگی مهم این رو۲۰۰۲جانسون، 

(. در رابطه با یادگیری مشارکتی روش های بسیار ۱۳۸۹کل گروه و هم فرد فرد اعضای گروه از آن سود می برند )سیف، 

ههای دارای تواناییهای گوناگون کار می متفاوتی وجود دارد. در اغلب آنها دانش آموزان به صورت گروههای چهار نفره و گرو

کنند، ولی در برخی از روشها از گروههای دو نفره و گروههایی که تعداد اعضای آنها متفاوت هستند، استفاده میشود 

 (.۱۳۹۰، 7)اسالوین

 عملی)تجربی( پیشینه

آموزان سنین مختلف می شود که تحقیق اسالوین نشان می دهد که یادگیری مشارکتی موجب افزایش رشد شناختی دانش 

( در مورد ۱۹۷۰) 8(. در تحقیقی که توسط استنی۱۹۹۳این فرصت قابل توجهی برای یادگیری از یکدیگر است )اسالوین ،

جنبه های مثبت ومنفی کالس های درس چند پایه انجام داد محقق اظهار نظر می کند که در کالس های درس چند پایه 

رهبر و پیرو داشته باشند و زمانی که از دانش آموزان پایه های باالتر خواسته می شود معلم خصوصی دانش آموزان می توانند 

 شوند خصلت اعتماد به نفس و رهبری دانش آموزان کالس های پایینتر می تواند توسعه یابد.

                                                        
3 .  Bandura 
4 . Bacharach 
5 . Vygotsky 
6 . Chapman 
7 . Sla vin 
8 .  Stony 



 

  

 

چند پایه اثرات  ( انجام شده است گزارش داده اند که کالس های درس۱۹۹۷) 9در تحقیقی که توسط مسون و بورنس

سودمندی روی توانایی های عاطفی، شناختی و توانایی های اجتماعی دانش آموزان خواهد داشت و تدریس در کالس های 

( بر ۱۹۷۹) 10درس چند پایه موفقیت آمیزتر از تدریس در کالس های درس تک پایه است. در تحقیقی که توسط فرانکلین

ایه انجام شد در پایان محقق اظهار نظر کرد که دانش آموزان اینگونه کالسها تحت روی دانش آموزان کالس های درس چند پ

تاثیر احساسات هستند به عنوان نمونه دانش آموزان پایه های پایینتر با تحسین وتشویق دانش آموزان پایه های باالتر می 

 ۲۰۱۲مت بچه های کوچکتر پیدا نمایند. در سال توانند توسعه پیدا کنند ودانش آموزان پایه های باالتر دیدگاه حمایتی به س

در بررسی بعمل آمده از مدارس ابتدایی با کالس های درس چند پایه کشور بوتان نشان داده شده است که اینگونه کالس ها 

لیل به د ۲۰۰۵ساله در سال  ۱۲الی  ۱برای این منطقه بسیار مناسب می باشند . مثال بیان می دارد که اکثریت بچه های 

سکونت در روستاها و مناطق دور و پراکنده به آموزش و پرورش ابتدایی دسترسی نداشته اند اما مدارس چند پایه توانسته است 

به گونه ای که اگر این مدارس تشکیل نمی شدند بسیاری از بچه ها تحصیل نکرده باقی  که برای بچه ها ایجاد تحصیالت نماید

و  11زیادی رو به رو می شدند )کیونجا تر ازدواج می کردند که مطمئنا با مشکالت سالمتیمی ماندند و دختران خیلی زود

 .(۲۰۱۲همکاران، 

( انجام شد نتیجه گرفته شد که آموزش چند پایه مفیدتر است از آموزش تک پایه ۱۹۹۹) 12در مطالعه ای که توسط ویکهام

می سازد و اجازه تدریس خصوصی در گروه همساالن را می دهد،  است به دلیل آنکه تنوع نیازها در میان کودکان را برآورده

بنابراین، به جای مشاهده آموزش چند پایه به عنوان یک پدیده موقت باید آن را به عنوان فرصتی برای بهبود اثربخشی مدرسه 

 استفاده کرد.

 

ارکت دانش آموزان در حین تدریس و نتایج تحقیقات و همچنین نظریه های جدید و پیشرفته یادگیری تأکید زیادی بر مش

فعال بودن آنها دارد. در این صورت است که یادگیری در همه ابعاد ذهنی، عاطفی و روانیحرکتی فرد اتفاق می افتند و دانش 

آموزان مسأله را در گروه کشف می کنند و از کشف آن لذت می برند و اصوال یادگیری در اثر تعامل و در گروه حاصل می شود. 

در این روش، انگیزه دانش آموزان زیاد است، زیرا خود شریک و بنیانگذار فعالیتها می شوند. پس از تحلیل دقیق موضوع به 

یادگیری عمیق تری دست می یابند و این روش می تواند قوه تفکر، قدرت حل مسئله و خالقیت آنها را توسعه دهد. آنها در 

بند، در زمینه های اجتماعی و ارتباطی مهارت پیدا می کنند و با مشارکت آنها، انرژی عین اینکه هویت علمی خود را باز می یا

( در ۲۰۰۴و همکاران ) 13فیشر (.۱۳۸۲روانی شان بکار گرفته شده و احساس مؤثرتری خواهند داشت )کیوانفر،  -ذهنی

بررسی قرار داده و به این نتیجه  تحقیقی، یادگیری مشارکتی را در پیشرفت تحصیلی، انگیزش و نگرش دانش آموزان مورد

( ۲۰۰۲) 14رسیدند که دانش آموزان آموزش دیده به این روش در مقایسه با گروه گواه نمرات بهتری کسب کرده اند . وینستون

در پژوهشی که با عنوان تأثیرات یادگیری مشارکتی روی پیشرفت و نگرش دانش آموزان پایه پنجم در فرهنگ های مختلف 

حده آمریکا انجام داد، به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی تأثیر مثبتی روی نگرش های دانش آموزان نسبت به ایاالت مت

 .درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی آنان در این درس می گذارد

ار یابی دانش آموز سال سوم دبیرستان، که در گروه هایی با ساخت ۲۲۶( تأثیر یادگیری مشارکتی را روی ۲۰۰۴) 15کایلیزا

مشارکتی کار می کردند، مورد مطالعه قرارداد. نتایج نشان داد که در گروه با ساختار، دانش آموزان همبستگی گروهی و 

 مسئولیت پذیری اجتماعی قوی تری در آموزش همدیگر نسبت به همساالن خود در گروههای بی ساختار نشان دادند.

                                                        
9.  Mason, D.A & Burns, R.B  
10.  Franklin 
11.  Charles Kiunja 
12. Wickham, S. (1999). 
13. fisher 
14. winston 
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( نیز تأثیر یادگیری مشارکتی را روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس جبر مورد ۲۰۰۲) 16الخاطب و جمعه

 بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده تفاوت معناداری بین عملکرد دانش آموزان در گروه یادگیری مشارکتی و سنتی نشان داد.

تی بر روی خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی درس شیمی ( در پژوهشی در مورد تأثیر یادگیری مشارک۱۹۹۸)17زیسک 

دانش آموزان دبیرستانی، نتیجه گرفت که یادگیری مشارکتی تأثیر مثبتی روی مفهوم خود تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در 

 |(. ۱۳۸۸درس شیمی دانش آموزان دبیرستانی دارد )به نقل از رستمی، 

یقات انجام شده به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان، زمانی بیشتر یاد می ( با بررسی تحق۱۹۸۷) 18چگرنیگ و گامسون

( در تحقیق خود نشان داد که میزان ۱۹۹۶) 19گیرند که بطور فعال با موادی که مطالعه می کنند، درگیر باشند. سیلبرمن

ه با سایر روش هایی که در آنها ذهن یادگیری دانش آموزانی که با استفاده از روش های فعال تدریس آموزش دیده اند درمقایس

 دانش آموزان به مثابه ظرف های خالی که باید پر شوند، تلقی می شود، بطور قابل توجهی متفاوت است.

فتگو گوزش اصول ( در پژوهش خود به مقایسه اثر روش های یادگیری مشارکتی، یادگیری مشارکتی توأم با آم۱۳۸۸کوالیی )

اری فاوت معنادمده تتحصیلی جغرافیای دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی پرداخته و نتایج بدست آ و روش سخنرانی بر پیشرفت

مشارکت کتی )میان نمره پیشرفت تحصیلی درس جغرافی و ماندگاری آموخته های دانش آموزانی که به روش یادگیری مشار

 ان داد .د، نشروش سخنرانی آموزش دیده بودن توأم با آموزش اصول گفتگو ( آموزش دیده بودند و دانش آموزانی که به

الس ها کر این درسد یادگیری مشارکتی در کالس های چند پایه و نیز نزد معلمان مشغول براساس آنچه مطرح شد بنظر می

رکالس ها کتی داز اهمیت خاصی برخوردار است ولذا هدف از پژوهش حاضر بررسی و بیان کارایی روش تدریس یادگیری مشار

 باشد.ند پایه میچ

 روش
ا، االت، کتاب های انجام گردید. بدین صورت که ابتدا مقانهتحلیلی با اعتنا برمطالعات کتابخ -این پژوهش به روش توصیفی

ه ند در مقالالعاتی چهای انجام شده ی مرتبط با این موضوع مطالعه وبررسی وپس از آن به توصیف اطها و پژوهشنامهپایان

ری شد به گردآو پرداخته شدودرآخر با تحلیل عقالنی وفکری اطالعات وداده های کیفی که با مطالعات کتابخانه ایحاضر 

 نتایجی دست یافتیم.

 
 

 بحث ونتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی و بیان کارایی روش تدریس یادگیری مشارکتی درکالس های چند پایه انجام گردید، نظریه ها  

کالس های چند پایه به موقعیتی گفته می که در آن یک آموزگار وپژوهش های مختلف در این حوزه مطالعه وبررسی شد. 

ا بیشتر بر عهده دارد که هر پایه از نظر توانایی، ویژگی های سنی، گاه هدایت گروهی از فراگیران را در دو پایه تحصیلی ی

انتخاب روش تدریس از  (.۱۳۷۹جنسیت و ... متفاوت است. در یک چادر  یا اتاق درس تشکیل و اداره می شود )جواهری، 

ایط موجود جهت رسیدن مراحل مهم آموزش است. به طوری که معلم وظیفه دارد روش مناسب تدریس خود را با توجه به شر

به بهترین نتیجه انتخاب کند. به طور کلی اعتقاد بر این است، زمانی که فراگیران با هم دیگر کار می کنند بیش از زمانی که به 

بر این اساس، می توان (. ۲۰۰۷؛ جانسون، جانسون و اسمیت، ۲۰۰۹تنهایی کار می کنند، یاد می گیرند )جانسون و جانسون، 

روشهای فعال تدریس پی برد. در این روشها، مسؤلیت فرایند یادگیری به عهده یادگیرندگان است، افراد در بحث ها به اهمیت 

شرکت می کنند و وظایف و تکالیف یادگیری میان آنها تقسیم می شود و حداکثر استفاده از مهارتها و ظرفیت های ذهنی در 

از جمله مهم ترین و پرکاربردترین روشهای تدریس فعال می توان به (. ۱۳۹۱طی یادگیری انجام میشود )رسولی و همکاران، 
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یادگیری (. 1392)قادری، یادگیری مشارکتی و بحث گروهی، که در آنها یادگیری به صورت گروهی انجام می شود، اشاره کرد

چک سازمان می دهند، تا در به روشهای آموزشی اشاره می کند که در آن معلمان دانش آموزان را در گروههای کو "مشارکتی

 (.۲۰۰۲؛ جانسون و جانسون، ۲۰۱۱امر یاری رسانند )اسالوین،  یادگیری محتوای تحصیلی با هم کار کنند و یکدیگر را در این

اجتماعی در نظریه ویگوتسکی: هر کارکرد عالی ذهنی، پیش از آنکه بصورت یک فرایند روانشناختی  -قانون کلی رشد فرهنگی 

دهد، ابتدا در یک سطح اجتماعی وجود دارد. ویگوتسکی این موضوع را به عنوان انتقال از سطح بین ذهنی به  در شخص رخ

درون ذهنی توصیف کرده و رشد تدریجی کارکردهای عالی ذهنی از طریق تعامل اجتماعی را درونی سازی نام نهاده است 

 (.۱۳۹۰)سیف، 

کتی موجب افزایش رشد شناختی دانش آموزان سنین مختلف می شود که تحقیق اسالوین نشان می دهد که یادگیری مشار

یادگیری مشارکتی در گروه های ناهمگن که  (.۱۹۹۳این فرصت قابل توجهی برای یادگیری از یکدیگر است )اسالوین ،

دستیابی کمی به دانش آموزان دارند سودمند است و یادگیری مشارکتی به عنوان یک روش آموزشی فعال به مدیریت کالس 

 (.۱۹۹4می شود )جانسون و جانسون،  یتیم رتهایچند پایه کمک می کند. یادگیری تعاونی سبب توسعه مها

کالس های چند پایه ویادگیری مشارکتی ارایه شده است ونیز شرایط کالس های چند پایه وشرایط براساس تعاریفی که از

اجرای روش یادگیری مشارکتی وهمچنین نتایج تحقیقات بعمل آمده دراین دو حوزه )یادگیری مشارکتی وکالس های چند 

شرایط وموقعیت کالس های چند پایه، بازده پایه( ونظریه های روانشانسانی همچون ویگوتسکی، به این نتیجه رسیدیم که 

 وکارایی روش تدریس یادگیری مشارکتی را تضمین می کند. 
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