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 چکیده

واژه مدیریت معموالً با فردی که در یک سازمان باالترین مقام را دارد، همراه است. در کشور ما و بسیاری از کشورهای 
و شرایط ویژه ای که در برخی مناطق وجود دارد، امکان وجود مدارسی با چند پایه دیگر به علت پاره ای از مشکالت 

به صورت کالس های مجزا ممکن نیست و باالجبار باید کالس هایی تشکیل شود که دانش آموزان در سنین و پایه های 
ته می شود. این کالس ها مختلف تحصیلی در آن شرکت کنند؛ که اصطالحا به این کالس ها، کالس های "چند پایه " گف

به علت شرایط خاصی که دارند، ایجاب می کنند تا اصول و روش هایی خاص و متفاوت با مدیریت کالس های درسی 
عادی توسط معلم که به عنوان مدیر کالس است، ارائه شود. در این مقاله که به شیوه مروری و با استناد به منابع 

عی داریم تا ضمن معرفی و بیان مفهوم کالس های چند پایه و دلیل تشکیل آنها، به آوری شده است، سکتابخانه ای جمع
 ارائه راه حل ها و اصولی بپردازیم که برای اداره هر چه بهتر کالس های چند پایه مفید فایده هستند.
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 مقدمه 

 
 می آموزش تحت همه و دارند قرار آن در پایه شش تا دو بین آموزان دانش که شود می گفته کالسی به چندپایه، کالس
 این در .دهد می آموزش پایه شش آموزان دانش به اتاق یک در همزمان طور به معلم یک کشورها از برخی در. باشند
 اتاق، یک سقف زیر هستند، متفاوت تحصیلی پایه همچنین و مهارت توانایی، سن، نظر از که آموزانی دانش ها کالس
 روستاها در عمدتا ها کالس این( ۱۳۹۴ زاده، مرتضوی. )بینند می آموزش تحصیلی سال طول تمام در معلم یک توسط

 کالس هزار ۵۲ حدود تعداد آمار، بررسی با .شوند می تشکیل پایه یک در آموزان دانش ترسیدن حدنصاب به دلیل به
 کیفیت موضوع به باید که دریافت توان می خوبی به نفری، هزار هفتصد حدود آموزی دانش جمعیت و ایران در چندپایه
 روش این از قرن چندین اسالمی، کشورهای ویژه به کشورها، از برخی در. کرد توجه پایه چند های کالس به بخشی

 های کالس قدمت( ۱۳91 صمدیان،) گفته بنابه( ۱۳۹۴زاده، مرتضوی) است شده استفاده مذهبی مدارس در آموزشی
 که ساله شش الی پنج آموزان دانش آن در که رسد می ها خانه مکتب در گروهی تربیت و تعلیم آغاز طول به پایه چند



 و گلستان آموختن حال در گروهی و بودند فراگرفتن حال در گروهی. دیدند می تعلیم فرد یک نظر زیر سطح، هر از
 را ها کالس این برخی. دارد وجود پایه چند های کالس به نسبت مختلفی های نگاه بودند افراد دیگر به سعدی بوستان

 مثابه به را ها کالس این وجود دیگر بعضی و شود برداشته میان از باید که دانند می آموزشی نظام معضالت جزو
 کالس کانادا، نظیر پیشرفته آموزشی های نظام در. آورند می شمار به بهینه پرورش و آموزش عمل یک برای فرصتی

 آموزشی امکانات وجود با پیشرفته کشورهای در سخن، دیگر به. شوند می ایجاد عمدی صورت به پایه چند درس های
 معطوف پایه چند درس های کالس ایجاد سمت به نگاه ابتدایی دوره در پایه، تک های کالس برگزاری برای تسهیالت و

 آموزان دانش کامل دسترسی برای جهانی توافق و تایلند اجالس تشکیل با ۱۹۹۰ سال در( ۱۳۸۶ فضلی، آقازاده،. )است
 پایه چند های کالس توسعه به نیاز شده همه برای آموزش دهه به دهه این گذاری نام به منجر که پایه آموزش به ابتدایی
 و چک بوتان، اتریش، نروژ، فنالند، اسکاتلند، ایرلند، نیوزلند، انگلستان،( ۱۳۸۴ مثوت،و  واألس. )یافت افزایش
 وجود با( ۱۳۹۴زاده، مرتضوی. )باشد می دایر پایه چند های کالس ها آن در که باشند می کشورهایی جمله از استرالیا

 آموزگارانی. باشد می دارا نیز را خود خاص مشکالت اما است جریان حال در دور های گذشته از پایه چند تدریس اینکه
 التحصیالن فارغ و التدریس حق خدمتی، خرید معلم، سرباز اغلب شوند، می انتخاب پایه چند های کالس تدریس برای که

 نبودن بومی وقت، کمبود: چون عواملی همچنین کنند؛ می تجربه را خود خدمت سال اولین که هستند معلم تربیت مراکز
 جمله از...  و والدین همکاری عدم امکانات، کمبود آموزان، دانش جنسی و سنی ترکیب بودن نامناسب چندپایه، معلمان

 دیده را ها آموزش کمترین پایه چند های کالس معلمان( ۱۳۹۴ زاده، مرتضوی). باشد می پایه چند های کالس مشکالت
 توجه برای خاصی ریزی برنامه نیز پرورش و آموزش نظام ساختار در. اند بهره بی معلمی پایه های آموزش از و اند
 های چالش نیز( ۱۳۸۶،کاپیسا و مکوسانا،)(۱۳۸۶ فضلی، آقازاده،) است نگرفته صورت پایه چند درس های کالس به

 های کالس در تدریس برای خاصی آموزش پایه چند معلمان: کنند می بیان گونه این را پایه چند های کالس به مربوط
 معلمان از کافی خدمت ضمن حمایت شود، می دولت آموزشی های سیاست در مسئله این به کمی توجه اند، ندیده پایه چند

 .اند کرده پوشی چشم خود معلم تربیت های برنامه در چندپایه تدریس از معلم تربیت مراکز گیرد، نمی صورت چندپایه

 
 
 
 
 

 

 
 

 دالیل تشکیل کالس های چند پایه
 
محله  ایو... جامعه  یفرهنگ ای یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،ییایافجغر یها تیتواند مرهون موقع یکالس ها م نگونهای

 :  رینظ یباشد. عوامل
 
 

 :  یفرهنگ(1

بزرگ تر با فرهنگ متفاوت، گاه متضاد که امکان  ینسبت به حضور فرزند خود در جامعه ا نیو اضطراب والد ترس
و موارد  یبه فرزندان ار منظر عاطف نیوالد ادیز یشود، وابستگ یم یتزلزل ارزش ها، سنت ها و آداب جامعه محل

 . ینیچن نیا

 : یاقتصاد(2
رساندن  یارینمونه، کار کردن و  یهستند. برا شیو خانواده خو یجامعه محل یاز  توان اقتصاد یبخش رانیفراگ 

از فرزندان؛ کمبود اعتبارات و معلم  ینگهدار ،یدست عیصتا ،یدامدار ،یمانند کشاورز ییفرزندان در خانواده؛ کارها
 دست.  نیاز ا یو موارد  دیمدارس جد شیاگش یکاهش تعداد دانش آموزان قابل قبول برا یبرا یکاف

 : یاجتماع(3
 یم یجامعه محل یدانش آموز تیآمدن جمع نییمهاجرت که موجب پا شینمونه، باال رفتن سن ازدواج و افزا یبرا 

 . لیقب نیاز ا یو موارد دهیآموزش د یانسان یرویشود، کمبود ن

 :  ییایجغراف(4

  ر،یعشا ییایجغراف تیفراوان کشور، وضع یمتعدد )رودخانه، کوه، جنگل و... ( در روستاها یعینمونه، موانع طب یبرا
 دست.  نیاز ا یو موارد یکاف هیعدم امکان حضور معلم زن در مناطق دور افتاده، عدم وجود امکانات نقل



 : یاسیس(5

 ریبه آن غ یمرز که دسترس گریبودن امکانات فقط در طرف د کیو نزد یاز روستاها در مناطق مرز یوجود برخ 
 . ینیچن نیو موارد ا گریکدیبه امکانات  یمختلف و عدم دسترس لیاقوام و قبا یاسیممکن است، اختالف س

 یآموزش یفرصت و بهره ور کیانتخاب آن به عنوان  ه،یچند پا ستمیس نیعوامل استفاده از ا نیاز مهمتر گرید یکیالبته 
 حیترج هیشده و به آموزش تک پا ادیمناسب  تیموقع کیروش به عنوان  نیاز نقاط جهان از ا یموثر است. در برخ

از محاسن  حیاستفاده صح نیو همچن هیچند پا یکالس ها یتوان با به حداق رساندن چالش ها یشود؛ چرا که م یداده م
صورت گرفته  یمطالعات متعدد هیچند پا یمحاسن کالس ها رامونی. پدیرس هیبه مراتب بهتر از تک پا یجیآن به نتا

 یم یبررس نیاز آنها اشاره کوتاه کرده و محاسن  را درسه بعد معلم، دانش آموز و والد یرخبه ب نجایاست که در ا
 .میکن
 : معلم  لفا
کند .هر کدام از دانش  جادیدر دانش آموزان ا یدیشد یاریآنان است، حس هم یآموزش برا یبا محبت که رشته اصل - 

 یرا که معلم به آنها واگذار م یو پرورش یبهداشت ،ییاجرا یشوند تا کارها یمعلم م اریحاضر هم تیآموزان در موقع
است  ریپذ تیمتعهد، با محبت و مسوول یدانش آموزان رورشپ ،ییکالس ها نیانجام دهند. محصول چن یکند، به خوب

 یاجرا یرا برا یمناسب ی نهیزم ه،یچند پا یکالس ها -رسند .  یکه معموال چند سال بزرگتر از سن خود به نظر م
و انتقاد کردن است؛ چون  لیو تحل هیکالس ها محل فکر کردن، تجز نیا رایکند؛ ز یپژوهش محور فراهم م یابیارزش 

 جهیدر نت رد،یگ یاز وقت کالس را م یبخش کوچک ه،یدهد .و آموزش هر پا یآموزش م هیمعلم در هر جلسه به چند پا
 لتریکالس از ف یتیو ترب یآموزش یها ندیفرآ هیکل قیطر نیدانش آموزان است .بد اریبخش اعظم وقت کالس در اخت

مشخص کردن شباهت ها و  گران،ید یها دگاهیبه د ترامآوردن، توجه و اح لیحل مساله، طرح سوال، درک روابط، دل
توانند  یاست که معلمان م ییو حفظ ارتباطات کل و جزء  از جمله مهارت ها گرانینظر خود و د حیتفاوت ها، تصح

فرصت  نیبهتر هیچند پا ی( کالس ها1394زاده ، یکنند )مرتضو یرا لذت بخش م یابیارزش ندیاستفاده از آن فرابا 
را   ضمن آموزش  یا ژهیو یآموزش یکالس ها، دوره ها نیاست و اگر معلمان ا یزندگ یمهارت ها آموزش یبرا

معلم  ژهیو ریتوانند با تدب یم رانیکالس ها فراگ نیکنند، در ا ی، سپر زین یروابط اجتماع یریادگیبه  یدرس میمفاه
را که به  یکنند، شانس آن را دارند که موضوعات مختلف اجتماع یکار م یطیشرا نیکه در چن یمعلمان -بپردازند. 

 لیقب یدهند. موضوعات یآموزش م زین شانیا یایکند، نه تنها به دانش آموزان، بلکه به اول یتوسعه کمك م یها ندیفرآ
 هیهمه پا یآماده شده برا لیوسا یتواند از برخ یمعلم م -کوچك و...  ،تجارتیو بهداشت؛ کشاورز یسالمت ی: ارتقا

حضور  -گردد.  یافزوده م سیتدر ییشده و هم بر کارآ ییصرفه جو نهیدر وقت و هز قیطر نیو به ا دیاستفاده نما اه
 نیکالس ها، حضور ا نیاز ا یدر برخ نیاست. بنابرا ریب ناپذاجتنا هیچند پا یدر کالس ها ییدانش آموزان استثنا

 لیو در ن رفتهیرا پذ گریآن هم د یکند که اعضا لیتبد یا هکالس را به خان یشود تا معلم فضا یدانش آموزان سبب م

طرح آموزش  یاجرا گری( ه عبارت د1394زاده ، یکنند )مرتضو یم یبه اهداف خود به طور فعال همکار
از  شتریب هیچند پا یکالس درس( در کالس ها كیدر  یدر کنار دانشآموزان عاد یی)حضور دانش آموزان استثناریفراگ

از  شیب ایاست که معلم دو  نیا هیچند پا سیمهم تدر یایاز مزا گرید یکی -و موفق است.   یشدن هیپا تك یکالس ها
را با  یریادگیتواند  یشود و م یو رشد آنها آگاه م یریادگی یدو سال با همان دانش آموزان خواهد بود و از سبك ها

دانش  یهمه   یشناخت خانواده ها یبرا یادیز یلیمعلمان فرصت خ نیهر کودک هماهنگ کند. همچن یریادگیآهنگ 
 ه،یچند پا یکالس ها یچالش ها نیاز مهمتر كیخوب عمل کند، نهیزم نیوجود اگر معلم در ا نیبا ا ،آموزان خود دارند 

 قیسبب عم یالمعلم در چند سال متو كیاز  یریدر واقع بهره گ -. ابدیکاهش م یادیتا حدود ز ،یفرد یتفاوت ها یعنی
که دانش آموزان بر اساس  یشوند، زمان یشود. دانش آموزان سازگارتر م یمعلم و دانش آموزان م نیتر شدن رابطه ب

 یدر کالس ها نیشود. همچن یآموزش آن ها فراهم م یبرا یتر یعیطب طیشرا نند،یب یخود آموزش م ییسطح توانا
 مانهیآورد، ارتباط صم یدانش آموزان بدست م یروح یها یژگیاز و هک یتواند با توجه به شناخت یمعلم م هیچند پا

باشد (نسبت به  یم زیمدرسه کوچك خودشان ن ریکه مد هیآموزگار)معلم کالس چند پا ریبرقرار کند.مد یبا و یتر
است  درسهم یدانش آموزان کالس و فضا نیرا ب یشتریدارد .لذا زمان ب یشتریب یساعت کار هیآموزگار کالس تك پا

است که  یاست . او با اعتماد به دانش آموزان که حاصل محبت و عشق ادیانجام دهد ز دیکه با زین یی.طبعا حجم کارها
مشتاقانه و متعهدانه قدر  زیکند. دانش آموزان ن یرا دانش آموزان واگذار م یرایبس یها تینثارشان کرده است، مسئول

 زیمشفقانه معلم خود ن یها ییکنند .در صورت لزوم از راهنما یم فایا یبه خوب ادانند و نقش خود ر یاعتماد را م نیا
 یحس همکار تیکه باعث تقو اریباالتر به عنوان معلم  یها هینمونه :    استفاده از دانش آموزان پا یبرند.برا یبهره م

 یباالتر و همکار یها هیتوسط پا تر نییپا یها هیآموزش پا شود. یدانش آموزان م ریآن ها و سا نیب یون وع دوست
در حوزه مجاور رشد  (و   یریادگیسازنده  گرا ) یتر که دو اصطالح روانشناس فیافراد ضع یریادگیتر در  یافراد قو

 و.. هیپا كیدر  یبه صورت گردش یکار آموزش میدهد. تقس یقرار م دییهمسان خبره  (را مورد تا لهیبه وس یریادگی)
 نیو.. دارند و همچن یابیارزش  س،یمحتوا، تدر ،یدر برنامه درس یشتریقدرت انعطاف ب ه،یچند پا یمعلمان کالس ها

 است. ایدر کودکان مه یریادگی قیآنان به منظور تعم یبرا یشتریفرصت ب
 



 : دانش آموزان ب

 یریادگیمختلف،  نیدانش آموزان سن انیکند که مطالعات مختلف نشان داده اند که تعامالت م ی( مطرح م210) برون
ها و ارزش  تیفعال یاز منابع اصل یکیاست که  نیا انگریب دیجد قاتیبخشد. تحق یشخص را بهبود م یزبانییو توانا

واکنش به موضوعات  ختنیاصل مهم در برانگ كی یزاعتفکر انت تیکه ظرف ییاست. از آنجا لیتحص ،یاجتماع یها
گروه ها،  یبحث و تعامل باز و مشترک برا یفضا كیاست، فراهم نمودن  یاجتماع یها تیو شرکت در فعال یاجتماع

تواند توسعه  یم هیچند پا سیو تدر یریادگی ندیفرآ نیرایمند تر است. بناامر سود نیا یبرا هیچند پا سیموثر است، تدر
چگونه   هیچند پا سیتدر مینیدهد که بب یم یزو یمساله زمان نیرسد؛ ا یرا ارتقا بخشد، هرچند به نظر م یانسان داریاپ

اعتقاد دارد،  یو نیچگونه است. همچن ردیگ یصورت م سیکه در آن تدر ییفضا نیشود و هم چن یتوسط معلم اجرا م
کالس ها، دانش آموز محورند  نیا رایدارد، ز ییساخت گرا هیدر نظر شهیر هیچند پا یکالس ها یاساس معرفت شناس

کنند. اصل دانش آموز محور  یفراهم م گریحل مسئله و مشارکت با هم د ،یاکتشاف یریادگی یرا برا ییو فرصت ها
 سکویونی یبا همکار یآورد.  بر یرا در دانش آموزان به وجود م یگروه انیم یروح وابستگ ه،یچند پا سیبودن در تدر

 کرد: ییشناسا هیرا در آموزش چند پا تیآرام چهار مز انوسیو منطقه اق ایکشور در آس   12(در 2006)
 دارند.  یمستقل و مهارت خود آموز یبه توسعه عادات کار یتر شیب لیتما هیآموزان مدارس چند پا دانش
 تر است.  جیرا یجمع تیمسئول جهیو در نت یمختلف سن یگروه ها نیب یکالس ها همکار نیدر ا

 دارند. ینسبت به کار و زندگ یدانش آموزانم نگرش مثبت
 انجام داد.  هیکالس تك پا كیاز  یتر شیب اطیها را با احت تیسازس فعال یتوان اصالح و غن یم

توانند  یبدهند. به همراه آموزگار خود م ادیو چگونه  رندیبگ ادیآموزند که چگونه  یم هیچند پا یدانش آموزان کالس ها
مناسب  یراهبردها یریو به کارگ یابیتوانند در ارز یدانش آموزان م نیکنند، همچن جادیا ایسازنده و پو یروابط

 (1378، نیبه آموزگار خود کمك کنند )مت ،یآموزش
 
پژوهش  جیاست. نتا تیدر مناطق کم جمع یادیآموزش بن یارائه  یبرا یروش کارآمد و سودمند هیآموزش چند پا-

بهتر از  یحت ای یکالس ها به طور مساو نیاز آن است که دانش آموزان در ا یحاک هیچند پا سیتدر یانجام شده رو
با دانش  اسیدر ق  هیچند پا ین حال، دانش آموزان کالس هایکنند .با ا یعمل م هیپا كیبا  ییخود در کالس ها انیهمتا

در  هیچند پا یاز محققان گزارش داده اند که کالس ها یاریبس نیدارند. همچن یعملکرد موفق تر هیآموزان کالس تك پا
و  یجانیه اتیصوصخودانگاره، اعتماد به نفس، خ یها ییتوانا یبر رو یتر دیاثرات مف هیبا کالس تك پا سهیمقا

  .دانش آموزان دارد یاجتماع
به جهت  كیها نزد بیترک ای و(  چهارم – سوم) ،( سوم – دوم)،( دوم–)اول   یلیتحص یها هیپا یدر صورت همخوان

 است دیمف اریبس  ندهیاز مطالب آ نهیزم شیپ جادیا  ایسنوات قبل  یو مطالب آموزش میو تکرارمفاه یآور ادی
 شرفتیسطح پ ،یینقاط قوت شامل؛ سن ، توانا نیآورند. ا یکالس ها م نیرا با خود به ا یمختلفدانش آموزان نقاط قوت -

 یها تیاز موقع یها ، دانش آموزان با تجارب غن نیباشد. عالوه بر ا یو عالقه م زهیانگ ،یقبل ی،دانش و تجربه 

 (1394زاده ، ی، به نقل از مرتضو2006، مزیاشوند.) یخارج از مدرسه واردکالس درس م یریادگی

 یمختلف رشد جسم یدانش آموزان دوره ها نیساله وجود دارند .ا   15تا 6 نیدانش آموزان ب هیکالس چند پا كیدر -
 دارد. یادیاثرات ز یریادگیآنها در  نیگذرانند که تعامل ب یمتفاوت م یازهایرا بان یو فکر

خود آموزش  ییکه دانش آموزان بر اساس سطح توانا یو زمان رندیگیم ادیرا  گرانیو تحمل د رشیدانش آموزان پذ
 شود.     یآموزش فراهم م یبرا یتر یعیطب طیشرا نند،یبب
دهد، بر اساس مهارت ها  یبه دانش آموزان فرصت م هیچند پا یکالس ها -،  استعداد،  گریکدیسن خود با  زانیم  

 شود. یدانش آموز یزه تجربه ها و روابط اجتماعکنند و باعث گسترده شدن حو یهمکار
رود مستقل  یاز دانش آموزان انتظار م ه،یاول نیکمك کنند. در همان سن گریکدیکه چگونه به  رندیگ یم ادیدانش آموزان 

 شوند.
روح  هیچند پا یکه خود فرمان باشند.کالس ها رندیگ یم ادیبا ثبات ترند و  یکالس ها از لحاظ عاطف نیکودکان در ا

 یم تیآنان تقو انیرا در م تیاحساس مسئول یروح وابستگ نیآورد و ا یبه وجود م انرا در دانش آموز متقابلیوابستگ

 (2009، گیکند)بر
که به اهداف مورد  یدانش آموزان یتواند مشکالت مربوط به تکرار کالس را برا یم نیهمچن هیچندپا یآموزش ها -

مجبور به  هیچندپا یاند، کاهش دهد. بعالوه، از آنجا که دانش آموزان در کالسها دهینرس یلیتحص شرفتینظر از لحاظ پ
آن ها تداوم  نیب یماند ، روابط اجنتماع یم داریآن ها پا یکالس یهو گرو ستندین خودیکالس با توجه به گروه سن رییتغ
 خواهد داشت .  یشتریب
 جلسه   كیها در  هیتمام پا یبا موضوع مشترک برا یمواد درس سیتدر - 
 یطیمح یعواطف ،  سازگار انی،  ب یهمکار هیچند ،  بهداشت روان ،  روح یدانش آموزان کالس ها یرفتار یپختگ -

 به مراتب باال تر است.  هیتك پا ینسبت به دانش آموزان کالس ها هیپا یرشد اجتماع  -، 
 کنند. یم دایپ یبه فضاها و امکانات آموزش یشتریب یدسترس قیطر نیدانش آموزان دختر از ا - 



 

  یو جامعه  محل ای: اول ج

  ایتر با  اول مانهیارتباط  محکم تر وصم جادیارتباط با معلم و اعتماد به او و ا یبرا نیوالد شتریفرصت ب (1

 کمك به اقتصاد خانوادهها (2

  لیادامه تحص یآنها به فرستادن فرزندان خود به مدرسه برا قیو تشو نیوالد افتنیخاطر  نانیاطم (3

  یبه جامعه محل یدگیو رس شرفتیپ یساز نهیزم - یجامعه محل یاز مهاجرت اهال یریجلوگ(4 

 و... یتوان و اعتبار جامعه محل شیافزا (5
 
 هیدرس چند پا یدر کالس ها تیریمد

 
کالس درس به  تیریاست مد یادیز تیحائز اهم هیدرس چند پا یکالس درس در آموزش و پرورش کالس ها تیریمد
 فیتعر ونددیپ یبه وضوح م یریادگیو  یده ادیکه در آن  یطیو حفظ مح جادیا یبرا یها و روند ضرور ینیب شیپ

ها و  نی. ارائه تمرستیمنظم ن طیمح کی جادیا یحت ای یکالس اثر بخش ، کاستن از بدرفتا تیریمد هیشده . هدف اول
فرصت  شیافزا ینظم هم نگردد ، به معنا ختنیکه دانش آموزان را به انفعال بکشاند و سبب به هم ر ییها تیفعال

 یموضوع ، در کالس ها نیکاهد . ا یم یریادگی یاز فرصت ها یطیشرا نی. درست ، بر عکس چن ستین یریادگی
هدف در  یاز روز را ساکت و ب یاز دانش آموزان مجبورند ساعات یاریبس رایتوجه است ، ز ردر خو هیدرس چند پا

شود  یاز آنها خواسته م ایو  دینما سیاز دانش آموزان تدر یگریکنند تا معلم بتواند به گروه د یاز کالس سپر یگوشه ا
هدفمند  تیریدانش آموزان نظارت و مد یت هایبپردازند اما بر کالس و فعال یگریفعالت د ایمطالب کتاب  یبه روخوان
موضوع در کالس  نیشود . ا یافزوده نم یریادگی زانیو م یریادگیشود کالس آرام و منظم است اما بر  یاعمال نم

دانش  یریادگی شیافزا ای یریادگیاثر بخش ،  یکالس تیریهدف از مد نیتر ییبنا رایدر خور توجه است . ز هیچند پا
 آموزان است.

 
  پایه چند های کالس در ارزشیابی

 ارزشیابی نوع آن. کنند تقویت را ارزشیابی نوعی تا کنند توجه خودشان به باید ای ویژه طور به پایه چند های کالس
 ظرفیت. باشد باالتر پایه به ارتقا برای آموزان دانش انتخاب هدفش صرفا آنکه جای به بیفزاید، را یادگیری که

 واقع بحث مورد استرالیا و متحده ایاالت بریتانیا، در ای ویژه طور به اخیرا یادگیری، و یاددهی بهبود در ارزشیابی
 است یادگیری بهبود اش اولیه هدف که ارزشیابی از نوعی برای است اصطالحی یادگیری برای ارزشیابی. است شده

 در یادگیری برای ارزشیابی ترغیب برای راهبردهایی مدارس ساختن پاسخگر با آموزان دانش انتخاب و تایید تا
 : پایه چند های کالس

 گیرند، می عهده بر خودشان را یادگیری مسئولیت آموزان دانش که موقعی:  یادگیری برای فردی مسئولیت تسهیل (1

 برای آموز دانش و پذیرد می صورت فعال صورت به یادگیری ارزشیابی معیارهای از ها آن شدن آگاه خاطر به
 فراهم او فردی مسئولیت سازی تسهیل برای مناسبی بسیار موقعیت و کوشد می یادگیری پیامدهای و نتایج به رسیدن

 .شود می

 و ارزشیایی منبع توانند می کالس آموزان دانش سایر:  ارزشیابی منبع عنوان به آموزان دانش سایر از استفاده (2

 کارهای ی موشکافاته ی مشاهده به تا دهد تعلیم را آموز دانش هر تواند می آموزگار. باشند یادگیری منبع همچنین
 فرهنگ نوعی کالس در تواند می معلم. کند استفاده او های قضاوت ی نتیجه از خود و بپردازد آموزان دانش سایر

 آموز دانش از یا دیگر آموز دانش به آموز دانش از و آموز دانش به معلم از معلم، به آموز دانش از دائمی، بازخورد
 .کند ایجاد خودش به

 چند های کالس در ارزشیابی درباره ویژه بسیار پیشنهادی:  ارزشیابی ظرفیت با یادگیری های فعالیت از استفاده (3

 و یادگیری فعالیت هم ها آن دوی هر که کنند تدوین آزادی و ساده های فعالیت محلی مقامات با معلم که است این پایه
 روی تواند می معلم باشد، ارزشیابی نوعی|  همراه مفید یادگیری فعالیت یک فعالیت، اگر. باشند ارزشیابی فعالیت هم

 .بترسد آموزان دانش دیگر وقت رفتن هدر به از که این بدون کند، تمرکز آموز دانش چند فقط ارزشیابی،

 پایه چند های کالس در آموزشی وسایل

 پایدار و موثر صحیح، ارتباط ایجاد برای دانند می هایی حامل را آموزشی وسایل تربیت و تعلیم متخصصان از ای عده
 با معلم تدریس از مرحله هر در. است یادگیری فرآیند حتمی و الزم جزء آموزشی وسایل تعبیر، این با آموز دانش با



 پیام عنوان به نیز موضوعی گیرد، قرار آموزش مورد باید آموز دانش عنوان به دیگری فرد کند، تدریس باید مربی
 تدریس اصوال عامل سه این از هریک فقدان صورت در. گیرد صورت تدریس عمل تا باشد میان در باید آموزشی
 .گیرد نمی صورت

 در و گردد برقرار آموز دانش و مربی بین ارتباطی تا باشد مربی اختیار در باید وسیله عنوان به نیز دیگری عامل اما
 تلقی هایی راه یا و ها حامل آموزشی وسایل بنابراین. گردد می میسر موضوع یعنی سوم عامل فهم ارتباط این ی نتیجه

 آموزشی، وسایل نقش مهمترین. بگیرد بهره ها آن از است ناگزیر آموز دانش با ارتباط برقراری برای مربی که شوند می
 به مفاهیم انتقال در مناسب آموزشی وسایل نقش مهمترین. است نهفته آموزان دانش به مفاهیم انتقال چگونگی در بیشتر
 :است زیر شرح

 به کمتر آموزان دانش که شود می موجب و کند می ارائه فراگیران به ملموس صورت به را موضوعات و مفاهیم( 1

 .شوند متوسل انتزاعی مفاهیم

 .شود می ها آن بیشتر فعالیت موجب و شده فراگیران در یادگیری به عالقه ایجاد سبب (2

 .کند می منتقل فراگیران به صریحتر و سریعتر را آموزشی مفاهیم و عنام( 3

 نتیجه در. نیست پذیر امکان دیگر های راه از ها آن کسب که دهند می قرار آموزان دانش اختیار در را تجاربی (4

 .یابد می افزایش طریق این از یادگیری عمق

 و سخنرانی حالت از یادگیری یاددهی فرآیند تغییر جهت را مناسبی زمینه تواند می آموزشی مواد مناسب کاربرد (5

 . نماید فراهم محور یادگیرنده و فعال آموزش به محور معلم

 آموزشی مواد به پایه تک تدریس به نسبت که است تدریس از خاصی شکل پایه چند تدریس که باشیم داشته توجه باید حال
 از مناسب استفاده هاست پایه تمامی به تدریس برای وقت کمبود ها کالس این مشکل مهمترین زیرا دارد؛ نیاز بیشتری

 بتواند معلم که شود می موجب و شده درسی موضوعات و مفاهیم سریعتر انتقال موجب ها کالس این در آموزشی مواد
 .نماید تدریس ها پایه سایر به

 باشد داشته باید پایه چند کالس معلم یک که هایی ویژگی

 حضور جامائیکا، خصوص به کشورها، برخی در مثال عنوان به باشد؛ داشته پژوهی اقدام روحیه باید پایه چند معلم (1

 که کنند مشخص باید معلمان. یابد می کاهش روستایی، مناطق در جمعه روزهای در ویژه به مدرسه، در آموزان دانش
 غایبند؟ جمعه روزهای در آموزان دانش چرا و دهند؟ می انجام کاری چه اولیا

 اصلی فعالیت کشاورزی که ای جامعه در مثال عنوان به. نماید عمل یادگیری کننده تسهیل عنوان به باید معلم (2 

 که کند هایی فعالیت صرف را وقت از مقداری باید معلم رسد می فروش به محلی بازار در تولیدات و است اقتصادی
 هنگام اینکه و دهد آموزش آموزان دانش به را فروش و خرید های روش برخی تواند می معلم گیرند، در آن با ها بچه

 .کنند رعایت را آدابی چه فروش

 اند، دیده آموزش اینکه دلیل به معلمان مثال عنوان به. کند عمل اجتماعی رابط یک عنوان به باید پایه چند معلم (3
 مذهبی، های فعالیت در و بوده اجتماعی های گروه عضو است ممکن معلم یک. هستند ارزشمندی مرجع و منابع معموال

 پایه چند معلم. کند بازدید ها خانه از مدرسه و خانه ارتباط کردن محکم برای و باشد فعال بسیار فرهنگی و اجتماعی
 که بفهمد آموزان دانش پاسخ از راحتی به تواند می معلم مثال عنوان به کند؛ ایفا پایه چند کالس در را مشاور نقش باید
 که دارد وجود نیز دیگری مشکالت آیا که کند مشخص تواند می همچنین شنوند؟ می و بینند می طبیعی طور به آنان آیا
  بگذارد؟ تاثیر آموزان دانش پیشرفت و یادگیری توانایی بر

 ثبت برای ای پرونده معلم مثال عنوان به کند؛ ایفا کالس در را خود کننده ارزشیابی نقش خوبی به باید پایه چند معلم (4
 مشخص تواند می معلم پرونده در موجود اطالعات به توجه با. دهد می تشکیل سال طول در آموزان دانش همه عملکرد

 است؟ گرفته شکل مناسب طور به آموز، دانش در ها زمینه سایر و عاطفی شناختی، رشد آیا که کند

 قرار محیطی در معلمی اگر مثال عنوان به کند؛ طراحی خود را کالس نیاز مورد آموزشی مواد باید پایه چند معلم (5

 عنوان به. باشد محیط آن کننده منعکس کند می آماده که آموزشی مواد باید دارد وجود گاوداری مزرعه آن در که گیرد
 را شیر کلمه( ش) حرف و گاو کلمه( گ) حرف برای تواند می الفبا، آموزش جهت دیداری تصاویر تهیه برای نمونه
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