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توصیف تجارب زیست شده معلمان دوره ابتدایی در مورد کالس های چندپایه
( مطالعه موردی کالسهای چندپایه اداره آموزش و پرورش منطقه انزل)
افشین انصاری ، 7اشكان حسنی کریم آباد، 2
 6فوق ليسانس علوم تربيتي ،معلم راهنماي دوره ابتدايي اداره آموزش و پرورش انزل
2

دانشجوي دكتري مديريت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز ،كارشناس فناوري اداره آموزش و پرورش انزل

چكیده
هدف تحقيق حاضر ،توصيف تجارب زيست شده معلمان دوره ابتدايي در مورد كالس هاي چندپايه منطقه آموزش و پرورش
انزل مي باشد .روش تحقيق از نوع كيفي و جامعه آماري شامل كليه معلمان ابتدايي داراي تجربه تدريس و يا در حال تدريس (
در سال تحصيلي  ) 89- 89در كالس هاي چندپايه در منطقه انزل مي باشد .تعداد كل معلمان ابتدايي در اين سال در بخش
انزل  631نفر بوده كه از اين تعداد  89نفر معلم چندپايه مي باشد .روش نمونه گيري گلوله برفي و حجم نمونه با توجه به
اشباع داد ه ها  31نفر (  68مرد و  66زن ) محاسبه شده است .براي جمع آوري اطالعات از مصاحبه نيمه ساختاريافته و براي
تجزيه و تحليل اطالعات از روش تحليل مقايسه اي مداوم استفاده گرديد .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه
دو تجربه زيسته متفاوت بر محوريت مسائل و مشکالت وجود دارد .تجربه زيسته معلماني كه شيوه هاي مديريتي ،تدريس،
ارزشيابي ،فرايند ياددهي  -يادگيري ،برنامه هفتگي و طرح درس را به گونه اي سازمان مي دادند كه مشاركت و تعامل دانش
آموزان را در كالس افزايش دهند و به عبارت ديگر شيوه آنها دانش آموز محوري بود كه مسئوليت را به كل كالس تعميم داده
و تقسيم مي كردند .تجربه زيسته ديگر نشان مي داد كه معلمان بيشتر مسئوليت كالس را خود بر دوش مي كشند و از شيوه
هايي استفاده مي كنند كه حداقل مشاركت دانش آموزان را در پي دارد .شيوه اين گروه از معلمان به صورت معلم محور بوده
كه معلم بيشترين مسئوليت را دارد .بنابراين مي توان نتيجه گرفت محدوديت ها و مشکالت و رويکرد معلمان به آنها ،شکل
دهنده تجربه زيسته معلمان در كالس هاي چندپايه مي باشد.
واژههای کلیدی :تجربه زيسته ،معلمان چندپايه ،كالس هاي چندپايه ،دانش آموز محوري
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 .7مقدمه
امروزه آموزش و پرورش به عنوان نقش حساس و سازنده در پي ريزي بناي تمامي نظم هاي علمي ،اجتماعي و سياسي و
اقتصادي جهان بيشتر مدنظر صاحب نظران تعليم و تربيت جهان قرار گرفته است .سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و نرخ
بازگشت اجتماعي آن در مقايسه با ساير سرمايه گذاريها مانند كارخانه و سد و ...برتري دارد و موجب بهره وري بيشتر مي شود
و باز تحقيقات ثابت كرده است كه آموزش در دوره ابتدائي به افزايش  9 /9درصد بهره وري براي همه كشورهاي مورد مطالعه
(  63كشور مورد مطالعه قرار گرفته بود) منجر شده بود .در كشور ما نيز سيستم آموزش ابتدايي به لحاظ فراگير بودن آن كه در
اقصي نقاط كشور و در روستاهاي دوردست مشغول تعليم كودكان بوده و هم به لحاظ درصد باالي دانش آموزان اين مقطع از
اهميت خاصي برخوردار است .در اين ميان وجود كالس هاي چندپايه نياز به عنايت خاص دارد(صمديان .) 6391 ،معلم در
كالس هاي چندپايه مهم ترين نقش را عهده دار است .تجارب او در اين كالس ها مي تواند بسيار مفيد باشد .در كالس هاي
چندپايه معلم بيش از يک ماده درسي را در طي چند ساعت متوالي در پايه هاي مختلف تدريس مي كند .تعدادي از
اصطالحاتي نظير؛ چندپايه ،سنين مختلف  ،6كالس تركيبي  ،2گروه بندي عمودي  ،3گروه خانواده  ،8كالس مركب  ،5كالس خوشه
اي  ،1كالس فشرده و مدارس يکپارچه در سراسر جهان براي توصيف موقعيت هاي چندپايه مورد استفاده قرار مي گيرند .كالس
چندپايه از كشوري ب ه كشور ديگر تفاوت دارد در برخي از كشورها نظير نپال يک معلم بيش از يک پايه را با هم تدريس مي
كند در مالزي يک معلم دو يا بيش از يک پايه را در يک كالس جاي مي دهد و با هم به آن ها آموزش مي دهد .در پاكستان
گاهي اوقات بيش از سه پايه در يک كالس گروه بندي شده است و توسط يک معلم تدريس مي شود (مرتضوي زاده.) 6388 ،
بررسي ها و تحقيقات نشان مي دهد كه ميان دانش آموزان كالس هاي چندپايه با دانش آموزان كالس هاي تک پايه از جهت
توانايي شناختي تفاوت معني داري وجود ندارد .افزون بر اين دانش آموزان كالس هاي چند پايه نسبت به دانش آموزان تک
پايه از نظر رشد اجتماعي ،سازگاري محيطي ،بيان عواطف ،روحيه همکاري ،بهداشت رواني ،پختگي رفتار و  ...برتري نشان مي
دهند .تدريس در كالس هاي درسي چندپايه و دانش آموزي در اين كالس ها تجارب فراواني به بار مي آورد .تجارب برآمده از
كالس هاي درس چندپايه بر اي معلمان ،افزايش توانايي حرفه اي و دل بستگي به دانش آموزان است .در عصري كه مسائلي
مثل كنترل جمعيت به دليل انفجار و در نتيجه كاهش زاد و كاهش دانش آموزان جامعه ،آموزش از راه دور مطرح است،
ضرورت تشکيل كالس هاي چندپايه در مدارس امري اجتناب ناپذير به نظر مي رس د و اين در حالي است كه انتظار والدين و
جامعه از مدارس براي تربيت و آموزش مناسب فراگيران با توجه به مقتضيات زمان باال بوده و اين مهم را مي طلبد كه
مسئولين مربوطه بررسي موقانه اي را در مورد كالس هاي چندپايه ،نقاط ضعف و قوت آنها ،نحوه تشکيل ،جنبش ،اداره و
مدي ريت و كاهش نقاط ضعف آنها انجام دهند(غياث آبادي فراهاني.) 6383 ،
mixed years
combination class
vertical grouping
family grouping
composite class
split class
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بیان مسأله
كالس هاي چندپايه كه در آن يک معلم در چندپايه تدريس مي كند ،روش مؤثري براي افزايش دسترسي به آموزش در
مناطق روستايي است .اين طرح عالوه بر آن كه غيراقتصادي بودن كالس هاي كم تعداد را حل مي كند ،پايه هاي تحصيلي را
نيز تکميل مي كند .انتخاب كالس هاي چندپايه در آموزش و پرورش كشورها راه حل انتخاب اصلي يعني كالس هاي رايج در
مدارس عادي نيست بلکه اين انتخاب ،انتخاب بين دسترسي به آموزش و پرورش يا محروميت از آن است (واالس و
مثوت ،9ترجمه زرافشان .) 6398 ،به طور كلي وجود مدارس ابتدايي با كالس هاي چندپايه واقعيتي است كه در بسياري از
مناطق آسيا و آفريقا و آمريکاي التين و نواحي ديگر جهان وجود دارد هرچند كه از لحاظ كيفيت اجرا با هم تفاوت
دارند(حاجي اسحاق .) 6398 ،شواهد تجربي نشان مي دهد كه در ايران آموزش چندپايه چندان مورد توجه مسئوالن نيست .به
نظر مي رسد اين بي مهري به دليل احاطه ي الگوي فعلي آموزش ابتدايي(كالس هاي تک پايه)است .در صورتي كه اگر قرار
باشد ،آموزش چندپايه از قيد و بندهاي نظام فعلي آزاد شود و زمام امور را به عنوان يک روش آموزش معتبر در دست بگيرد،
نيازمند يک تغيير الگو است .الگويي كه در مباني آموزشي ،فلسفي ،اجتماعي و روانشناسي آموزش و پرورش تغيير پايدار ايجاد
كند .ناهماهنگي مدارس و كالس ها را به رسميت بشناسد و به آن بها دهد .بدين ترتيب تدريس چندپايه مي تواند به عنوان
يک راهکار مؤثر آموزشي و اقتصادي ،آرمانهاي ملي را در زمينه ي آموزش و پرورش براي همه به ويژه در مناطق محروم و
جذب پسران و دختران بازمانده از تحصيل،تحقق بخشد (آقازاده و فضلي .) 6399 ،برنامه ريزي براي اين كالس ها قدري مشکل
بوده و به زمان و مهارت احتياج دارد .برنامه ريزي براي يک جلسه تدريس با محتواي مشخص در زمان معين جهت تحقق
اهداف كلي و رفتاري درس را طرح درس مي گويند (صمديان .)6386 ،بري(  ) 2119اعتقاد دارد كه طرح درسها ،هميشه يکي
از نگراني هاي معلمان كالس چندپايه است .برنامه ريزي براي يک كالس چندپايه از نياز به تفکر دقيق در مورد شيوه ت دريس
پايه هاي مختلف ،اهميت بيشتري دارد .به گفته بري عدم وجود طرح درس ها به طور بالقوه ميتواند به بي اثر بودن تدريس
معلم چند پايه منجر شود .تدريس چندپايه به زمان بيشتري براي برنامه ريزي و آماده سازي نياز دارد .بسياري از معلمان
نگران هستند كه آنها زمان كافي براي تدريس حوزه هاي موضوعي مختلف با سطوح پايه هاي مختلف در كالس خود را ندارند
(مرتضوي زاده .) 6388 ،عالوه بر طرح درس روش تدريس كالس هاي چندپايه هم مهم بوده و معلم بايد با انواع روش هاي
تدريس چندپايه آشنا باشد .روشي كه بتوان درس را با آن ارائه داد روش تدريس نام دارد .روش تدريس عبارت است از
 «:سازماندهي و شکلهاي اجزاي ياددهي و يادگيري» .شيوه هاي مرسوم تدريس در كالس هاي چندپايه عبارت اند از :شيوه
گروهي ،شيوه آموزش محوري ،شيوه مشترک محوري و گروهي (صمديان .) 6391 ،يکي از عمده ترين مسائلي كه از ديرباز در
امر تعليم و تربيت وجود داشته است و همواره معلمان و مديران آموزش و پرورش به عنوان موضوعي بسيار مهم به آن توجه
دارند ،مديريت كالس درس چندپايه است .مديريت به معني سازمان دهي آن چه كه منجر به يک محيط منظم مي شود و
شامل كنترل و استفاده از قوانين است .در يک كالس درس چندپاي ه ،معلم كسي است كه مدير كالس است ،كالس را اداره
مي كند و محيط يادگيري خوبي براي دانش آموزان خلق مي كند .معلم كالس چندپايه نيز بايد دانش آموزان را درک كند و
اين كه چگونه آنها مي توانند در اداره كالس درس به او كمک كنند(مرتضوي زاده .) 6388 ،كالس هاي چندپايه مشکالت
زيادي دارند .اين مشکالت در دو بخش آموزشي و غيرآموزشي هستند .مشکالت آموزشي شامل:كمبود وقت ،فقدان تجهيزات
آموزشي ،حذف يا كم رنگ نمودن تعدادي از دروس مانند ورزش و هنر ،كمبود اطالعات و تجارب معلمان كالس هاي چندپايه،
نامتناسب بودن تركيب سني دانش آموزان ،نا متناسب بودن تركيب جنسي دانش آموزان ،نداشتن طرح درس توسط معلمان،
ضعف بنيه علمي دانش آموزان ،دو زبانه بودن دانش آموزان ،و مشکالت غيرآموزشي شامل :عدم رسيدگي و مشاركت اولياء
دانش آموزان در امر تحصيل فرزندان خود ،فقر مالي اولياء ،سنگيني حجم كار معلمان ،بي ثباتي نيروي انساني ،سوء تغذيه،
غيبت بيش از حد دانش آموزان ،پايين بودن حق سرانه مدارس چندپايه ،فضاي نامناسب آموزشي ،نبود امکانات بهداشتي،
Wallace and mathot
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غيبت معلمان به دليل عدم بيتوته در روستا ،هستند(صمديان .) 6391،با توجه به موارد بيان شده اين معلمان هستند كه مي
توانند مشکالت اين كالس ها را رفع كرده و تجارب خود را در اختيار ديگران قرار دهند تا كيفيت اين كالس ها باال رود .از نظر
پاوند( ) 2111كساني كه به طور واقعي در حال به سر بردن زندگي خويش ،در همجواري با پديده مورد مطالعه هستند ،تنها
منبع مشروع براي گردآوري داده هايي هستند كه م حقق مي تواند با اتکا به آن به حقيقت پديده دست يابد(به نقل از
نادريان .) 6383 ،با توجه به اينکه بيشتر مدارس ابتدايي منطقه انزل شهرستان اروميه به صورت چندپايه داير هستند ،توصيف
تجارب معلمان در اين مدارس مي تواند براي فعاالن در اين زمينه مؤثر باشد .تحقيق حاضر بر اين است كه«:تجارب زيست
شده معلمان دوره ابتدايي در مورد كالس هاي چندپايه در منطقه انزل را توصيف نمايد»  .با توجه به اينکه در اين زمينه
تحقيقات كمي انجام شده و اين تحقيقات بيشتر با روش كمي به موضوع پرداخته اند ،براي توصيف و فهم بيشتر كالس هاي
چندپايه و مسائ ل آنها ،ضرورت دارد از طريق روش كيفي به اين موضوع پرداخته شود.
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
آموزش و پرورش يک حق عمومي است و همه آحاد جامعه به ويژه كودكان ،بايد از آموزش با كيفيت بهره مند شوند .كالس
هاي چندپايه به عنوان راهکار ايجاد فرصت هاي برابر يادگيري ،براي كليه كودكان الزم التعليم ،به ويژه در مناطق روستايي و
عشايري ،از اهميت بسزايي برخوردارند  .آموزش در كالس هاي چندپايه را مي توان با هدف فراهم آوردن امکانات دسترسي و
تکميل دوره ابتدايي ،افزايش ميزان دست يابي به آموزش در مناطق روستايي ،عشايري و كم جمعيت ،تداوم خدمات آموزشي
در شهرهاي كوچک و روستاهايي كه با كاهش شمار دانش آموزان روبه رو هستند ،استف اده ي بهينه از منابع محدود و بهبود
كيفيت آموزش مـــورد توجه قرار داد .اگر آموزش در كالس هاي چندپايه ،به صورت علمي و اصولي اجرا شود ،مي توان از
راهبردهاي آموزش در اين كالس ها بـــراي بهبود كيفيت در ساير مدارس هم استفاده كرد .برنامه ريزي ،اجرا و ارزشيابي
برن امه هاي مربوط به كالس هاي چندپايه ،در گرو مشاركت همه جانبه و تبادل اطالعات و تجربيات دست انـــدركاران به ويژه
مدير آموزگاران ،معلمان و صاحب نظران اين حوزه است(آقازاده و فضلي .) 6399 ،از آنجايي كه كالس هاي چندپايه در مناطق
دورافتاده ي روستايي،عشايري و حاشيه ي شهرها تشکيل مي شوند ،محدوديت ها و مشکالت متعددي دارند كه در يک تقسيم
بندي كلي مي توان آنها را به پنج دسته ي :محدوديت هاي مربوط به معلم ،دانش آموزان ،برنامه درسي ،جغرافيايي و فرهنگي
و چالش هاي سازماني و مالي تقسيم كرد(مرتضوي زاده .) 6388 ،از جمله علل گسترش كالس هاي چندپايه :مهاجرت
روستاييان به شهرها ،باال رفتن سن ازدواج و پايين آمدن جمعيت دانش آموزي و قوانين اداري هستند (صمديان .) 6386 ،با
توجه به شرايط جغرافيايي ،اقليمي و منطقه اي روستايي ايران و كاهش جمعيت دانش آموزي در دوره ي ابتدايي ،به نظر مي
رسد افزايش كالس هاي چندپايه و توجه خاص به بهبود كيفيت آن امري ضروري و اجتناب ناپذير است .گرچه تا كنون به اين
مهم توجه جدي نشده است(آقازاده و فضلي .) 6399 ،استفاده از كالس هاي چندپايه محدود به ايران اسالمي نيست .بررسي
هاي مختلف نشان مي هند كه استفاده از اين كالس ها يک امر فراگير جهاني است .در بسياري از كشورها ،دبستان هاي تک
آموزگاره براي آموزش و پرورش كودكاني به كار مي رود كه در مناطق روستايي مجزا و دورافتاده زندگي مي كنند .در
كشورهاي در حال توسعه ،افزايش كالس هاي چندپايه در نتيجه تالش براي ميزان افزايش دسترسي به آموزش ابتدايي به
خصوص براي دختران با تأسيس مدارس نزديک به جوامع روستايي است .در كشورهاي پيشرفته ،كالس هاي چندپايه نقش
قابل مالحظه اي در آموزش مناطق روستايي دارند( مرتضوي زاده .) 6388 ،پيدا كردن اطالعات در مورد آموزش چندپايه بسيار
سخت است و اغلب اطالعات به روز ني ست و در بسياري از كشورها ،اطالعات درباره ي آموزش چندپايه به صورت منظم جمع
آوري نمي شود .بدين ترتيب تجقيقات در زمينه ي آموزش چندپايه تقريباً پراكنده انجام شده ،برخي از آنها ماهيت داستاني و
يا كيفيت پاييني دارند(همان منبع) .اين تحقيق كيفي در پي آن است كه به روش پديدارشناسي با استفاده از تجربه زيسته
معلمان كالس هاي چندپايه ،اطالعات در مورد اين كالس ها را افزايش دهد .نادريان(  ) 6383بيان مي كند كه علم
پديدارشناسي قصد دارد كه از دريچه چشم و ذهن انسان ،مسايل انسان و جهان را بشناسد و بر اين باور است كه دانش
مطمئن ،د انشي است كه از طريق تجربه ذهن ،فکر و احساس حاصل شود و آنچه را كه قابل لمس يا تجربه اي حسي
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نيست(مثل ارزش ها و روابط از طريق شهود و دريافت هاي دروني مي توان به آن رسيد) را مدنظر قرار مي دهد .اهميت
پرداختن به آموزش چندپايه اين است كه محتواي كتاب هاي درسي و سا عات مصوب و امکانات در اين كالس ها با تک پايه
فرقي نداشته و يک معلم عهده دار اين همه وظايف مي باشد(ميلر و بروس  .) 6881 ،9همچنين با عنايت به اينکه كالس هاي
چندپايه دوره ي ابتدايي زيرمجموعه آموزش وپرورش مي باشد (صمديان ،) 6386 ،مسئله كم اهميتي نيست كه به فراموشي
سپرده شده و يا اقداماتي در جهت كاستن از صدمات آن صورت نپذيرد.
روش تحقیق
با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش حاضر ،روش تحقيق ،كيفي و از نوع پديدارشناسي مي باشد .پژوهش كيفي يک جريان
پوياست كه به سوي رسيدن به ديدگاهها و ويژگي هاي نهايي در يک مسير متکامل شونده گام برمي دارد .اين پژوهش تالش و
كوششي انديشمندانه براي معنادار كردن واقعيات است .ابعاد پژوهش كيفي يک عملکرد تلفيقي براي پژوهشگران دارد .چون
اين مطالعه بر ماهيت تجربه ي زيسته ي معلمان تأكيد دارد بنابراين از روش مطالعه پديدارشناسي استفاده شده است.
پديدارشناس ي پژوهشي درباره جهان است ،آن گونه كه بر افراد جلوه گر مي شود .مراحلي كه در اين روش به كار گرفته شده
است عبارتند از :
 - 6مشخص كردن موضوعي كه اهميت شخصي و اجتماعي دارد
 - 2تهيه و تدوين طرح ابتدايي مصاحبه و انجام آزمايشي آن
 - 3پياده كردن متن مصاحبه و كدگذاري و تحليل آن
 - 8اصالح و ويرايش طرح اوليه مصاحبه
 - 5انتخاب شركت كنندگان(پاسخگويان)
 - 1مصاحبه با پاسخگويان
 - 9پياده كردن مصاحبه بعد از هر مصاحبه و كدگذاري و تحليل داده ها(به نقل از بينش؛ كشتي آراي؛ يوسفي؛ و يار
محمديان) 6383 ،
براي جمع آوري اطالعات از مصاحبه نيمه ساختارمند(نيمه هدايت شده) استفاده شده است .در آموزش و پرورش اغلب
مصاحبه را با استفاده از سؤال هاي آزاد شروع مي كنند ،اما در اصل هدف مصاحبه كننده به سمت سؤاالت« نيمه ساختارمند»
است .در اين مصاحبه ابتدا چند سؤال ساختارمند مطرح مي شود و سپس سؤاالت عميق تر مطرح مي گردد و گاهي اوقات
جهت دست يافتن به اطالعات بيشتر از سؤال هاي گسترده و نامحدود استفاده مي شود(سيد عباس زاده ،تجاسب و قاسم زاده،
 .) 6388بنابراين ،در اين پژوهش سعي بر آن بوده است كه از طريق ابزارهاي مختلف از جمله مصاحبه به جمع آوري داده هاي
الزم پرداخته شود و سرانجام به تحليل و تفسير آنها اقدام گردد.
جامعهی آماری تحقیق
جامعه آماري در اين تحقيق ،شامل كليه معلمان ابتدايي داراي تجربه تدريس و يا درحال تدريس )در سال تحصيلي ) 89- 89
در كالس هاي چندپايه بخش انزل بوده كه براساس اعالم آموزش و پرورش منطقه انزل ،تعداد كل معلمان ابتدايي در اين سال
در بخش انزل  631نفر مي باشد .كه از اين تعداد  89نفر معلم چندپايه مي باشند.
نمونه ی آماری و روش انتخاب آن
در پژوهش حاضر روش نمونه گيري هدفمند و به شيوه گلوله برفي بود .استفاده از اين تکنيک نمونه گيري در مواردي رواج
دارد كه مي خواهيم افراد نمونه خود را با كمک كساني كه در ابتدا با آنان آشنايي داريم ،انتخاب كنيم .بنابراين ،نمونه مانند
گلوله برفي اي است كه مي غلتد و در حال غلتيدن بزرگتر مي شود .به همين جهت ،مصاحبه خود را با كساني از جمعيت
آماري كه مي شناسيم ،آغاز كرده و سپس با معرفي و هدايت آنان به سراغ ساير اعضاي اين جمعيت مي رويم .لذا در اين روش
Miler and bruse

21

2

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،71آبان 7318

استفاده از كساني كه به تعداد بيشتري از افراد جمعيت مورد تحقيق دسترسي دارند ،از اولويت بيشتري برخوردار است(رباني
خوراسگاني و همکاران .) 6382 ،در تحقيق حاضر ،مصاحبه تا زماني كه هيچ داده جد يدي به داده هاي قبل اضافه نگرديد ،ادامه
يافت .به اين صورت كه با استفاده از روش گلوله برفي بعد از  28مصاحبه ،داده ها تکرار شدند و به اشباع رسيدند .محقق 1
مصاحبه را بيشتر صورت داد تا از اشباع نتايج و تکرار آنها اطمينان حاصل كند .و در مجموع حجم نمونه  31نفر ا نتخاب شد كه
از اين تعداد  68نفر معلم داراي تجربه تدريس چندپايه مرد و  66نفر معلم داراي تجربه تدريس چندپايه زن انتخاب شد.
ابزار اندازه گیری
به منظور جمع آوري اطالعات از مصاحبه نيمه ساختار يافته استفاده شد .بدين صورت كه با معلمان مصاحبه شده و اطالعات و
توضي حات آنها در مورد كالس هاي چندپايه ثبت شد .نوع سؤاالت مصاحبه بازپاسخ و نيمه ساختارمند بود چرا كه اين نوع
سؤاالت منعطف بوده محقق مي تواند در صورت لزوم پرسش هاي متعدد بيشتري را طرح كند تا به بينش عميق در مورد
پديده مورد مطالعه دست يابد .مصاحبه ها بين  25تا  51دقيقه به طول انجاميد و مکالمات با استفاده از دستگاه ضبط صوت،
ضبط و سپس لغت به لغت روي كاغذ پياده شد .در آخر اطالعات و داده هاي بدست آمده با استفاده از مصاحبه ،تجزيه و
تحليل شد.
روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری
اطمينان از دقت و كيفيت و درستي داده ها ،همواره يکي از هدف هاي مهم در هر تحقيق كيفي به شمار مي رود .چهار معيار
براي اثبات موثق بودن يک تحقيق كيفي عبارت اند از :معتبر بودن يا مقبوليت ،قابليت وابستگي ،قابليت انتقال و
تأييدپذيري(به نقل از مطلبي قره قشالقي .) 6385 ،درايت تحقيق محقق با در نظر گرفتن اين معيارها ،از روش هاي مختلفي
مانند :تخصيص زمان كافي براي گردآوري داده ها ،كمک گرفتن از نظرهاي دو نفر از اعضاي هيئت علمي آشنا با تحقيق
پديدارشناسي و جستجو براي موارد منفي و مغاير يا توضيحات جايگزين ،سعي در اعتبار يافتن هر چه بيشتر داده ها نمود .از
آنجايي كه ا ين پژوهش ،كيفي بوده و هدف آن تعميم نتايج به موارد ديگر نيست ،از اين رو صرفاً براي حصول اطمينان از
قابليت وابستگي داده هاي پژوهشي ،محقق پس از استنتاج از متن مصاحبه ها آنها را به مصاحبه شوندگان ارائه كرده و نظر
تأييدي آنان را اخذ نمود.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل مقايسه اي مداوم استفاده شد .در اين روش ،گردآوري و تحليل داده ها همزمان
صورت مي گيرد .بدين صورت كه پس از تبديل محتواي فايل هاي صوتي مصاحبه ها به محتواي نوشتاري ،به تحليل محتواي
آنها اقدام شده و مباحث طرح شده ا ز سوي مصاحبه شوندگان در راستاي سؤاالت تحقيق مقوله بندي شد .به عبارت ديگر
محقق در آغاز داده ها را خط به خط خوانده و مضمون هاي فرعي( كه همان واژگان خود مشاركت كنندگان است) را استخراج
مي نمايد .سپس مضمون هاي حاصل با مضمون هاي پيشين مقايسه و كدهايي كه از نظر مفهومي همانند يکديگر بودند ،در
يک طبقه جاي گرفته و به تدريج طبقه ها شکل مي گيرند .طبقه ها نيز با يکديگر مقايسه شده و در صورت نياز با يکديگر
اقدام شده و يا در برخي موارد يک طبقه به دو يا چند طبقه تفکيک شد يا محل يک مضمون از يک طبقه به طبقه ديگر تغيير
پيدا كر د تا در نهايت مضمون هاي اصلي پديدا شدند.
جدول  : 7توزیع فراوانی معلمان براساس جنسیت  ،تاهل ،سن ،سابقه تدرس ،سابقه تدریس چندپایه
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یافته های کیفی
اين تحقيق به صورت كيفي انجام شده است ،كه با استفاده از مصاحبه نيمه ساختاريافته به بررسي تجربيات زيسته معلمان
كالس هاي چندپايه پرداخته شد .در اين مرحله با توجه به هدف تحقيق كه تجارب زيسته معلمان كالس هاي چندپايه مي
باشد ،براساس تئوري هاي موجود به تدوين چارچوب اوليه مصاحبه با معلمان پرداخته شد ،يعني سؤال محوري مصاحبه
براساس ادبيات مرتبط با موضوع تحقيق راهنما تدوين شد.سؤال اصلي و محوري مصاحبه عبارت از اين بود كه  :تجارب ز يسته
معلمان دوره ابتدايي در مورد كالس هاي چندپايه منطقه انزل چگونه است؟ پس از طرح سؤاالت مصاحبه و انجام آن ،داده ها
گردآوري شدند تا جايي كه به مرحله اشباع رسيديم .در مرحله بعد به يافتن مضمون(يافتن مفاهيم در داده ها) پرداختيم.
براي يافتن مضمون داده ها به ترتيب دو مرحله انجام گرفت كه عبارت اند از :
الف) مضمون فرعي :به منظور رسيدن به سؤال اصلي پژوهش كه تجارب زيسته معلمان دوره ابتدايي در كالس هاي چندپايه
بود ،ابتدا جمالت و عبارات مشابه حاصل از پاسخ ها استخراج شده ،سپس در قالب مفاهيم دسته بندي شده اند .براي دست
يابي به مضمون هاي زير بدين صورت عمل شد كه ابتدا مصاحبه هاي انجام شده با دقت به صورت متن پياده شده و بعد
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تحليل شدند .الزم به ذكر است تعداد مضمون هاي انتخابي بسيار بيشتر از تعداد مطرح شده است و طي جلسات متعدد اين
مضمون ها مورد بررسي قرار گرفت و تعدادي از اين مضمون ها با ساير مضامين ادغام و يا به جهت عدم دارا بودن ويژگي
مضمون ،از آنها حذف گرديد.
ب) مضمون اصلي :در بخش مضمون اصلي مفاهيم به دست آمده در بخش مضمون هاي فرعي مورد بررسي و مطالعه قرار
گرفت و مفاهيم مرتبط و مشابه با هم در دسته ها يا مقوله هاي بزرگتري دس ته بندي شدند .پس از مقايسه مداوم پاسخ هاي
حاصل از مصاحبه ،پاسخ هاي مشابه در جداولي تنظيم و مفاهيم مشابه از آن ها استخراج شد .پس از تهيه و تنظيم جداول به
عنوان بخشي از تحليل كيفي داده هاي حاصل از انجام مصاحبه ،براي تکميل تحليل براساس مضمون اصلي ،مفاهيم حاصله در
سطح باالتر جهت دستيابي به مقوالت ،گروه بندي شدند .مقوله بندي فرايندي است كه مفاهيم بايد گروه بندي شوند ،زيرا در
غير اين صورت موجب سردرگمي خواهند شد .بنابراين بار ديگر با استفاده از مقايسه مداوم مفاهيم با همديگر ،هر مفهوم با
مفاهيم قبل يا بعد خود يا با همه مفاهيم موجود مقايسه شدند تا مقوالت كلي استخراج شوند .لذا پس از مقايسه مفاهيم
استخراج شده ،مفاهيم مرتبط در يک مقوله كلي دسته بندي شد و براساس عناوين موجود در نظريه هاي مرتبط يا مفاهيم
برخاسته از ادبيات تحقيق ،عناوين كلي براي مقوالت در نظر گرفته شد .مضمون هاي اصلي ب ه دست آمده براي هر سؤال در
جدول  2همراه با توضيحات آن نشان داده مي شود:
جدول : 2مفاهیم احصاء شده از داده ها در بخش مضمون های فرعی
پاسخگو
6

جنسيت مضمون هاي فرعي
 . 6چينش سنتي به دليل فضاي محدود  . 2درگير كردن دانش آموزان در يادگيري به منظور برقراري نظم .3
مرد
هر پايه در يک رديف قرار گيرد.
 . 6همکاري و مشاركت معلم و دانش آموزان  . 2تسلط معلم بر موضوع درس  . 3ايجاد لذت يادگيري در دانش

2

زن

3

زن

 . 5چسباندن قوانين كالسي بر روي ديوار  . 1دادن احساس امنيت به دانش آموزان
 . 6همکاري معلم و دانش آموزان  . 2آرايش كالسي  . 3پايه هاي پايين در اول كالس و نزديک به تخته

8

زن

 . 6استفاده از دانش آموزان خليفه براي برقراري نظم  . 2استفاده از دانش آموزان پايه هاي باالتر در تدريس .3

5

زن

تدريس گروهي(تدريس همزمان)

1

زن

استفاده از روش محوري

9

زن

 . 6كمک گرفتن از دانش آموزان  . 2دادن مسئوليت به دانش آموزان  . 3آرايش سنتي  . 8چينش از پايه هاي

9
8

مرد
مرد

مديريت سفت و سخت كالسي
 . 6ايجاد فضاي امن در كالس  . 2آرايش كالسي  . 3چينش سنتي

61

مرد

چينش سنتي

66
62

مرد
مرد

 . 6چينش سنتي به دليل فضاي محدود  . 2كمک از دانش آموزان پايه هاي باالتر(معلم يار)  . 3روش محوري
 . 6چينش سنتي  . 2استفاده از دانش آموزان پايه هاي باالتر براي برقراري نظم و انضباط

63

مرد

 . 6چينش سنتي  . 2چينش نعلي  . 3استفاده از پايه هاي نزديک به هم در فرايند يادگيري نزديکي محتواي

68

مرد

درسي
 . 6برنامه از پيش تعيين شده  . 2چينش سنتي به دليل فضاي محدود

65

مرد

 . 6گروه بندي دانش آموزان  . 2استفاده از ديوار كالس براي نمايش كارهاي دانش آموزان  . 3چينش ميز معلم

آموزان  . 8نوشتن قوانين كالسي در اول سال

رعايت شديد نظم و انضباط  . 8چينش سنتي به دليل فضاي محدود
 . 5آرايش نعلي يا گروهي به منظور پويايي گروه

پايين به باال از تخته  . 5چينش دانش آموزان قد كوتاه و ضعيف از نظر بينايي در جلو كالس

23

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،71آبان 7318

به گونه اي كه ارتباط او با دانش آموزان آسان باشد.
 . 6قرار دادن دانش آموزان هم پايه در كنار هم  . 2استفاده از دانش آموزان در نظم و انضباط  .3دادن مسئوليت

61

مرد

69

مرد

همکاري دانش آموزان و معلم براي برقراري نظم  . 2همکاري دانش آموزان و معلم در يادگيري

69

مرد

 . 6قرار دادن پايه هاي نزديک به هم در يک كالس به منظور تسهيل يادگيري و تقويت پايه  . 2چينش براساس

68

مرد

 . 6چينش سنتي  . 2چينش نعلي(در صورت امکان)  . 3تدوين قوانين كالسي در اول سال  . 8جذاب و متنوع
كردن درس  . 5پرهيز از تنبيه  . 1عدم ارائه تکليف به عنوان تنبيه

21

مرد

 . 6پايه هاي نزديک به هم در يک كالس  . 2مديريت انعطاف پذير  . 3استفاده از دانش آموزان زرنگ و فعّال

26

مرد

 . 6كمک گرفتن از دانش آموزان براي اداره كالس  . 2دادن مسئوليت به دانش آموزان در اداره و مديريت كالس
 . 3چينش از پايه هاي پايين به باال از تخته  . 8چينش به صورت دانش آموزان يک پايه در كنار هم

22

مرد

 . 6چينش سنتي  . 2استفاده از دانش آموزان براي اداره كالس

23

زن

 . 6مديريت خالقانه  . 2حضور به موقع معلم در مدرسه  . 3تقسيم مسئوليت بين دانش آموزان براي برقراري
نظم و انضباط  . 8قرار دادن پايه هاي نزديک به هم در يک كالس  . 5استفاده از خليفه در مديريت كالس

28

زن

 . 6استفاده از دانش آموزان در مديريت  . 2دادن مسئوليت به دانش آموزان  . 3چينش پايه ها از پايين به باال از

25

زن

 . 6استفاده از دانش آموزان در مديريت كالس  . 2چينش دانش آموزان براساس توانايي جسماني

21

مرد

 . 6استفاده از دانش آموزان در مديريت كالس  . 2دادن مسئوليت به دانش آموزان

29

مرد

 . 3چينش سنتي به دليل فضاي محدود  . 8قرار دادن پايه هاي نزديک به هم در يک كالس
 . 6استفاده از دانش آموزان در مديريت كالس(به خصوص دانش آموزان پايه هاي باالتر)  . 2دادن مسئوليت به

29

مرد

28

زن

استفاده از دانش آموزان پايه هاي باالتر در مديريت كالس

31

زن

 . 6چينش سنتي  . 2كمک از معلم ياران در مديريت كالس

به دانش آموزان  . 8برنامه از پيش تعيين شده

توانايي عملکرد تحصيلي دانش آموز  . 3چينش براساس پايه(پايه هاي پايين نزديک ميز معلم)  . 8توضيح
قوانين كالس در اول سال

پايه هاي باالتر(به صورت گردشي در هفته)  . 8استفاده از دانش آموز خليفه

تخته

دانش آموزان  . 3قرار دادن پايه هاي نزديک به هم در يک كالس
 . 8چينش سنتي به دليل فضاي محدود
 . 6چينش سنتي به دليل فضاي محدود  . 2قرار دادن پايه هاي نزديک به هم در يک كالس  .3چينش دانش
آموزان براساس پايه و ضعف آن ها(پايه هاي پايين تر و ضعيف تر نزديک تخته)  . 8مشخص كردن قوانين .5
تدريس جذاب  . 1عدم تمسخر و تنبيه دانش آموز

جدول : 3مفاهیم احصاء شده از داده ها در بخش مضمون های اصلی
مضمون اصلی

ابعاد مضمون ها
مشاركتي

معنی ابعاد

توضیحات

همکاري معلم و دانش آموز ،خالقيت و تخصص مديريت مشاركتي باعث
معلم ،ايجاد احساس امنيت در دانش آموز ،گروه برقراري نظم و انضباط و

مديريت

بندي دانش آموزان ،پرهيز از تنبيه دانش ايجاد يادگيري در دانش

آموزشي

آموزان مي شود
اين مديريت در كالس هاي

مداخله گر(معلم محور)

آموزان
شيوه ي مديريتي سفت و سخت توسط معلم

چندپايه غالب نيست
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چينش سنتي

نشستن دانش آموزان هم پايه در يک رديف ،در كالس هاي چندپايه به
چينش پايه از پايين به باال از تخته ،رعايت دليل محدوديت فضا اين
چينش غالب است.
موارد خاص در چينش

مديريت فضاي
كالس

تدوين و تداوم قوانين تدوين :نوشتن قوانين در اول سال ،تداوم :نگارش اين قوانين باعث
برقراري نظم مي شود
يادآوري قوانين در طول سال تحصيلي
كالس
براساس جدول  ، 3تجربه زيسته معلمان نشان مي دهد كه در مديريت آموزشي كالس هاي چندپايه از دو نوع مديريت استفاده
مي شود :مديريت مشاركتي و مديريت مداخله گر(معلم محور) .در مديريت مشاركتي كه شيوه غالب مديريتي در اين كالس ها
است ،دانش آموزان با معلم همکاري مي كنند به اين صورت كه معلم به آن ها مسئوليت مي دهد و آنان را در مديريت كالس
دخيل مي كند .بر اساس تجربه زيسته معلمان ،از جمله مهمترين عناصر مديريت مشاركتي در چنين كالس هايي استفاده از
دانش آموز معلم يار يا دانش آموز خليفه مي باشد .دانش آموز معلم يار در ادراه كالس ،به خصوص در پايه هاي غير محور در
اداره كالس بسيار فعال است كه اين فعاليت و كمک به معلم مخصوصاً در زمان گروه بندي بسيار زياد است .عالوه بر اين چون
دانش آموزان خود در اداره كالس مشاركت مي كنند بنابراين احساس امنيت در آن ها ايجاد شده و لذا انگيزه براي يادگيري
آن ها نيز بيشتر مي شود و در فرايند يادگيري درگير مي شوند كه اين خود باعث برقراري نظم و انضباط در كالس مي شود.
در اين نوع مديريت خالقيت و تخصص معلم جهت مشاركت دادن دانش آموزان در اداره كالس مهم است .همچنين اين
مديريت باعث مي شود معلم از تنبيه كردن دا نش آموزان پرهيز كرده و سعي مي كند با استفاده از ابزارهاي نظارتي همچون
معلم يار و يا ايجاد مسئوليت در دانش آموران ،به كنترل كالس بپردازد.
همچنين براساس تجربه زيسته معلمان در مديريت فضاي كالس ،به دليل فضاي محدود اين كالس ها در مناطق دورافتاده
چينش سنتي شيوه غالب است .در اين چينش دانش آموزان هم پايه در يک رديف قرار گرفته و پايه ها از پايين به باال نزديک
تخته در كالس مي نشينند .دليل نزديکي پايه هاي پايين به تخته رعايت نظم كالس ،قد كوتاه دانش آموزان اين پايه ها و
ارتباط بيشتر با معلم است .در چينش كالس هاي چندپاي ه موارد خاصي را بايد رعايت كرد .مثالً دانش آموزاني كه ضعف
بينايي يا شنوايي داشته و يا بنيه علمي ضعيفي دارند ،بايد نزديک تخته و معلم قرار گيرند تا يادگيري آن ها بهتر شود .كه
معلم در كالس هاي با پايه هاي كمتر توانايي بيشتري براي رعايت اين موارد دارد .در تجرب ه زيسته معلمان به چينش نعلي نيز
اشاره شده است كه در صورت استفاده باعث پويايي دانش آموزان در قالب گروه مي شود .ولي اين امر زماني ميسر مي شود كه
فضاي كالس محدود نباشد .همچنين در مديريت كالسي مي توان در اول سال قوانين را تدوين كرد و براي دانش آموزان در
طول سا ل تحصيلي يادآوري نمود(مثالً روي ديوار بچسبانيم تا همه هر روز ببينند) تا نظم و انضباط در كالس رعايت شود.
تجربه زيسته معلمان نشان مي دهد كه مديريت كالس هاي چندپايه داراي دو بعد اساسي است :
 - 6مديريت آموزشي :در اين زمينه مديريت داراي دو مقوله مي باشد :
الف) مديريت تعاملي
ب) مديريت مداخله گر(معلم محور)
مديريت تعاملي در اين كالس ها بيان مي كند كه معلمان در كالس هاي چندپايه نياز دارند تا از دانش آموزان در فرايند
مديريت كالسي استفاده نمايند .در اين ميان خليفه يا معلم يار از نقش اساسي برخوردار مي باشد .همچنين معلم مي تواند از
دانش آموزان پايه هاي باالتر استفاده كند .وقتي دانش آموز پايه باالتر به دانش آموز پايه قبلي تدريس مي كند ،به او ياري مي
كند تا بهتر بياموزد و دانش آموز خردسال به دانش آموز پايه باالتر ياري مي كند تا آموخته هايش را بازنمايي نمايد .بنابراين
مشار كت پايه ها با هم مساعدتي جهت مديريت كالس است(بشيري حدادان و همکاران .) 6388 ،معلماني با چنين تجربه
زيسته اي بيان مي كنند كه به دليل زمان محدود ،وجود پايه هاي مختلف و كاربرد روش تدريس محوري نياز است تا دانش
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آموزان(به خصوص پايه هاي غيرمحور) ،در فرايند مديريت درگير شوند تا بدين سان نظم و انضباط در كالس برقرار شود .ولي
مديريت مداخله گر با تمايل به معلم محور بودن مي باشد .تجربه زيسته معلمان بيان مي كند دانش آموزان و به خصوص دانش
آموزان غيرمحور منبع استرس ،حواس پرتي و بي انضباطي در كالس مي باشند ،لذا معلم بايد خود به برقراري نظم و انضباط
بپردازد و كالس را مديريت كند .براساس يافته ها ،رويکرد تعاملي در مديريت رويکردي غالب در تجربه زيسته اين معلمان است
و رويکرد مديريت مداخله گر رويکردي حاشيه اي و كم كاربرد در مديريت كالس هاي چندپايه است .يافته هاي اين پژوهش با
تحقيقات كيا(  ،) 6386سوو(  ،) 2113وانگ و هارتل(  ) 6888همسو مي باشد كه در تحقيقات خود بيان مي كنند رويکرد
تعاملي(مشاركتي) رويکردي اثربخش بوده و كاربرد بيشتري در كالس هاي چندپايه دارد.
 - 2مديريت فضاي كالس :براساس تجربه زيسته معلمان مديريت فضاي كالسي نيز كه غالباً آن را ناشي از فضاي محدود كالس
ها ،چندپايه بودن كالس و در نتيجه تفاوت هاي جسماني و سني دانش آموزان مي دانند ،اهميت اساسي دارد.
در مديريت فضاي كالسي دو مقوله مهم مي باشند :
الف) چينش(غالباً سنتي)
ب) سازماندهي قوانين كالس
معلم در اين كالس ها چينش را متناسب با پايه ها و وضعيت جسماني دانش آموزان سازمان مي دهد كه غالباً به شکل سنتي
مي باشد .هدف از چنين چينشي در اين كالس ها با استفاده از مکانيزم هاي برقراري قوانين(مانند تدوين قوانين و در معرض
ديد قرار دادن آن) ،برقراري نظم ،حفظ آن و تسهيل فرايند يادگيري مي باشد .چرا كه فضاي كالسي و زمان محدود مي باشد
و معلم بايد پايه هاي مختلف را در يک كالس مديريت نمايد.
تجربه زيسته معلمان در كالس هاي چندپايه در زمينه رويکردهاي تدريس نشان مي دهد كه تدريس در اين كالس ها به سه
شيوه صورت مي گيرد :
 - 6رويکرد تدريس محوري :در اين روش معلم يک يا چند پايه را محور قرار داده و خود به تدريس مي پردازد و پايه هاي ديگر
غيرمحور بوده و به شيوه خودآموخت مشغول فعاليت مي شوند .بنابراين پايه هاي محور به طور مستقيم و پايه هاي غيرمحور به
طور غيرمستقيم(نظارت معلم و كمک معلم يار) با معلم در ارتباطاند.
 - 2رويکر د تدريس گروهي :در اين روش يک ماده درسي براي همه پايه ها به دو صورت همزمان و غيرهمزمان توسط معلم
تدريس مي شود .در تدريس همزمان يک ماده درسي (مانند هنر يا قرآن) براي همه پايه ها در يک جلسه به طور همزمان
تدريس مي شود .در روش غيرهمزمان يک ماده درسي در يک جلسه ،البته به تفکيک پايه و تعيين زمان براي هرپايه(مثالً هر
پايه  65دقيقه) ،براي همه پايه ها تدريس مي شود.
 - 3رويکرد تدريس مشترک(تلفيقي) :در اين رويکرد از هر دو روش محوري و گروهي با هم در فرايند تدريس استفاده مي شود.
زماني كه تعداد پايه ها زياد است چندپايه محور قرار داده شده و به صورت گروهي (همزمان يا غيرهمزمان) به آن ها تدريس
مي شود ،و پايه هاي ديگر با نظارت معلم درس ديگري را انجام مي دهند .بدين سان برخي دروس(مثل هنر) ،به صورت
محوري تدريس شده و برخي دروس ديگر به صورت گروهي و غالباً همزمان(مثل رياضي) تدريس مي شود.
براساس يافته ها تدريس گروهي يا محوري بسته به تعداد پايه هاي موجود در هر كالس و محتواي دروس مي باشد .بدين
صورت كه دروس داراي محتوا و اهداف مشترک و همچنين كالس هاي داراي پايه هاي كم به روش گروهي و دروس ديگر و
كالس هاي داراي پايه هاي زياد به روش محوري يا تلفيقي تدريس مي شوند.
يافته هاي پژوهش حاضر با تحقيقات غياث آبادي فراهاني(  ،) 6383هري بيهامر و هاشر(  ،) 2165اكيم ديم(  ) 2163و
بري(  ) 2116همسو بوده و همخواني دارد كه در تحقيقات خود بيان مي كنند معلمان از شيوه هاي تدريس گروهي ،محوري و
تلفيقي در اين كالس ها استفاده مي كنند.
براساس تجربه زيسته معلمان در كالس هاي چندپايه در اين پژوهش مي توان بيان داشت فرايند ياددهي -يادگيري به دو
صورت انجام مي گيرد :يادگيرنده فعال ،يادگيرنده منفعل.
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 - 6يادگيرنده فعال :در اين روش دانش آموز فعال بوده و مسئول يادگيري مي باشد .آنها به ي کديگر در فرايند يادگيري ياري
مي رسانند .معلم در اين رويکرد نقش يک ناظر ،راهنما و تسهيل گر يادگيري را دارد .معلمان معتقد به اين رويکرد بيان مي
كنند كه بهتر است دانش آموزان در فرايند يادگيري درگير شده و فعال باشند تا بدين صورت يادگيري در باالترين سطح انجام
گ يرد و از سوي ديگر نظم كالسي رعايت شود.
آموزش يادگيرنده محور در كالس بر يادگيرنده فردي متمركز مي شود تا بر اطالعات .عنصر اصلي در رويکرد يادگيرنده محور،
اعتماد است .در حالي كه معلم همواره براي كمک در دسترس است ،به دانش آموزان براي به عهده گرفتن مسئوليت براي
يادگيري خودشان ،اعتماد مي كند .فعاليت هاي يادگيري اغلب با تأكيد بر استفاده از مهارت هاي حل مسئله طراحي مي
شوند .يادگيري در اين رويکرد از طريق خودارزشيابي ،بازخوردهاي ساختاريافته از معلم و ساير يادگيرندگان به خوبي قابل
سنجش است(به نقل از معارف وند.) 6399 ،
 - 2يادگيرنده منفعل :در اين روش معلم اجراكننده فرايند ياددهي -يادگيري است و مسئوليت اصلي را بر دوش مي كشد .دانش
آموز منفعل است و گوش داده و شنونده است .او در فرايند يادگيري با معلم مشاركت چنداني ندارد .معلمان معتقد به اين
رويکرد بيان مي كنند ورود دانش آموزان در فرايند ياددهي -يادگيري سبب اختالل در يادگيري ،بي انضباطي و از دست دادن
زمان تدريس مي گردد.
براساس نتايج به دست آمده از يافته ها ،رويکرد يادگيرنده فعال رويکردي غالب در بين معلمان كالسهاي چندپايه مي باشد.
يافته هاي پژوهش حاضر با تحقيقات غياث آبادي فراهاني(  ،) 6383بهنام هشتجين ساعدي زرج آباد و قيصر(  ،) 6391اكيم
ديم(  ،) 2163بري(  ) 2116و وانگ و هارتل(  ) 6888در مورد مشاركت دادن دانش آموزان در يادگيري همسو و همخوان مي
باشد.
تجربه زيسته معلمان نشان مي دهد مهم ترين مشکل در كالس هاي چندپايه كمبود زمان است.
 - 6كمبود زم ان :معلمان بيان مي كنند وجود پايه هاي مختلف سبب شده تا زمان كافي براي برقراري نظم و انضباط ،فرايند
تدريس و مسائل تربيتي وجود نداشته باشد.
راه حل هاي پيشنهادي :
الف) استفاده از معلم يار
ب) استفاده از زمان هاي غيرآموزشي
ج) تدريس گروهي
د) كاهش تعداد پايه ها در هر كالس از طريق آموزش و پرورش
 - 2كمبود تجهيزات آموزشي :در مدارس چندپايه به داليل مختلف از جمله تعداد كم دانش آموز ،نداشتن سرانه ،دورافتاده
بودن و نداشتن فضاي كافي براي نگهداري تجهيزات آموزشي ،وسايل موردنياز معلم براي آموزش يا وجود ندارد يا در حد بسيار
كم موجود است.
راه حل هاي پيشنهادي :
الف) استفاده از امکانات مدارس ديگر(امانت گرفتن وسايل آموزشي و آزمايشگاهي)
ب) كمک اوليا و خيرين براي تهيه بعضي وسايل موردنياز
ج) راه هاي ابتکاري معلم(ساخت برخي وسايل آموزشي توسط معلم و دانش آموزان)
 - 3ضعف معلمان :شامل ضع ف بنيه علمي ،نداشتن طرح درس و تجربه كاري پايين معلم مي باشد.
راه حل هاي پيشنهادي :
الف) افزايش مطالعات معلمان در اين زمينه
ب) برگزاري دوره هاي ضمن خدمت براي آنان
ج) يادگيري چگونه نوشتن طرح درس براي اين كالس ها و نحوه اجراي آن و انجام عملي آن در كالس
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 - 8ضعف دانش آموز :شامل دوزبانه بودن دانش آموزان در اين مناطق ،ضعف بنيه علمي دانش آموزان و نبود انگيزه كافي در
آنان براي ادامه تحصيل است.
راه حل هاي پيشنهادي :الف) تقويت بنيه علمي دانش آموز(از طريق تدريس درست ،گذاشتن فيلم هاي آموزشي ،ايجاد انگيزه
به مطالعه در آنان) ب) برگزاري كالس هاي پيش دبستاني و تقويت پايه هاي پايين
 - 5تركيب نامناسب :شامل تركيب نامناسب سني ،تركيب نامناسب جنسي و اختالفات قومي و طايفه اي در اين مدارس است.
كه گاهاً مشکالت زيادي را براي معلمان به وجود مي آورند .از جمله اينکه دختران و پسران با هم در گروه كار نمي كنند ،پايه
هاي باال پايه هاي پايين را مسخره كرده و مورد آزار و اذيت قرار مي دهند ،اختالفات قومي حتي گاهي موجب ترک تحصيل و
يا دعواي دانش آموزان مي شود.
راه حل هاي پيشنهادي :الف) ايجاد روحيه همکاري در بين دانش آموزان از طريق جلب نظر و ايجاد انگيزه در آنان توسط معلم
ب) آگاهي بخشي به دانش آموزان و اولياي آنها در زمينه اختالفات ياد شده توسط معلم ج) تشکيل كالس هاي داراي پايه
هاي نزديک به هم(مثالً اول ،دوم و سوم در يک كالس) ،تا هم يادگيري دانش آموزان تقويت شده و هم نظم و انضباط در
كالس برقرار شود.
 - 1محتواي آموزشي :مهم ترين مسئله در اين زمينه كتاب هاي درسي مي باشد كه با شرايط كالس هاي چندپايه ناهمخوان
مي باشد .لذا معلمان پيشنهاد مي كنند كه براي اين كالس ها كتاب هاي درسي چندپايه متناسب با فرهنگ ملي و بومي اين
مناطق تأليف شود.
تجربه زيسته معلمان نشان مي دهد كه كالس هاي چندپايه داراي محاسني نيز هستند.
 - 6تقويت روابط :در چنين كالس هايي با توجه به سبک مديريت و شيوه هاي تدريس(استفاده از شيوه هاي تعاملي و گروهي)،
دانش آموزان فرصت مي يابند تا روابطشان را با معلم و ساير دانش آموزان به گونه اي تنظيم كنند كه باالترين بهره وري را
داشته باشد .اين امر به خودي خود سبب تقويت روابط اجتماعي مي گردد كه مي تواند روحيه همکاري و بهزيستي دانش
آموزان را افزايش دهد.
 - 2دانش آموز محور بودن :اكثر معلمان اين كالس ها بيان مي كنند به سبب مسائلي كه در اين كالس ها وجود دارد از رويکرد
يادگيرنده فعال استفاده مي شود .در نتيجه اين روش همياري در دانش آموزان و همکاري بين آنان افزايش مي يابد .از سوي
ديگر به دليل چندپايه بودن اين كالس ها ،دانش آموزان پايه هاي باالتر فرصت مرور درس هاي پيشين را دارند و دانش آموزان
پايه هاي پايين زمينه الزم ر ا براي درس ها و سال هاي بعد پيدا مي كنند .اين عوامل سبب عميق تر شدن يادگيري در بين
دانش آموزان و كمک به معلم چندپايه مي گردد.
 - 3خالقيت در استفاده از منابع ديگر :همانطور كه در محدوديت ها بيان شد چنين مدارسي مشکل كمبود تجهيزات دارند كه
براي حل اين مشکل دان ش آموزان با كمک معلم مي توانند با خالقيت و ابتکار وسايلي را بسازند .همچنين معلم در اين زمينه
مي تواند ابتکار به خرج داده و از منابع محدود در دسترس وسايل موردنياز براي آموزش را فراهم نمايد.
 - 8تقويت زبان :اكثر اين مدارس در مناطق دورافتاده قرار دارند لذا اين امر موجب عدم آشنايي كامل دانش آموزان با زبان ملي
و رسمي آموزش مي گردد كه مشکالت زيادي را براي آموزش به وجود مي آورد .دانش آموزان پايه هاي باال در اين كالس ها
به دليل آشنايي كامل با زبان رسمي در ارتباطات خود موجب تقويت زبان پايه هاي پايين مي شوند كه اين حسن بزرگي براي
حل مشکل زبان در اين كالس ها است.يافته هاي پژوهش حاضر با تحقيقات غياث آبادي فراهاني(  ،) 6383عزيزي هانه
گرمله(  ،) 6383عزيزي و حسين پناهي(  ،) 6382كيا(  ،) 6386سليماني؛ حدادان و شهرابي(  ،) 6398بري(  ،) 2116كرايگ و
همکاران(  ،) 6889هيني( ) 6881و پاوان(  ) 6882ك ه در پژوهش هاي خود محاسن كم و بيش مشابه يافته هاي اين پژوهش را
بيان داشته و معتقد به دانش آموز محوري و مشاركتي بودن اين كالس ها هستند ،همخواني دارد .تجربه زيسته برخي معلمان
نشان مي دهد كه آنان باوري به وجود حسن در اين كالس ها ندارند .بررسي يافته ها نشان مي دهد اين معلمان بيشتر از
رويکردهاي معلم محور و شيوه هاي مديريت مداخله گر استفاده مي كنند .در نتيجه دانش آموزان را كمتر در فرايند يادگيري
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درگير كرده و مشاركت داده و خود بيشتر مسئوليت ها را به دوش مي كشند كه اين امر سبب افزايش نارضايتي آنان از اين
كالس ها مي گردد .تجربه زيسته معلمان در طراحي طرح درس كالس هاي چندپايه نشان دهنده وجود دو ديدگاه متفاوت از
يکديگر مي باشد:
 - 6ديدگاه معتقد به طرح درس سازمان يافته :اين معلمان بيان مي كنند درس براي تدريس نيازمند طرح درس از پيش نوشته
شده است .در اين ديدگاه در طراحي طرح درس براي كالس هاي چندپايه ،فعاليت هاي قبل ،حين و بعد از تدريس از قبل
توسطمعلم نوشته شده و طراحي مي گردند .فعاليت هاي قبل از تدريس شامل مشخص كردن دروس داراي هدف يا محتواي
مشترک براي تدريس در يک جلسه براي پايه ها و تعيين محور يا غيرمحور بودن هر درس در هر جلسه مي باشد .در دروس
محور و غيرمحور فاصله محورها هم بايد رعايت شود به اين صورت كه درسي كه در يک جلسه محور است در جلسه ديگر
غيرمحور باشد .فعاليت هاي حين تدريس شامل تعيين نحوه تدريس در يک جلسه است .يعني مشخص كردن روش تدريس و
نحوه فعاليت دانش آموزان به صورت فر دي يا گروهي و همچنين ارزشيابي در حين تدريس .بعد از پايان تدريس هم فعاليت ها
و تکاليف و حتي آزمون هايي براي دانش آموزان طراحي مي شود تا يادگيري آنها عميق تر شود.
 - 2ديدگاه معتقد به طرح درس از پيش سازمان نيافته :تجربه زيسته اين معلمان بيانگر عدم اعتقاد آنها به طرح درس از پيش
نوشته شده به دليل محدوديت زمان و شرايط خاص كالس هاي چندپايه است .آنان بر اين باورند كه معلم بايد طرح درس خود
را در زمان برگزاري كالس و براساس خالقيت و ابتکار خود و توجه به وضعيت كالس شکل دهد.
براساس يافته ها ،تجربه غالب طراحي طرح درس از پيش سازمان يافته با توجه به كالس هاي چندپايه مي باشد .همچنين
بررسي يافته ها نشان مي دهد عدم باور به طرح درس از پيش نوشته شده و به كاربردن نقشه ذهني به جاي آن ،ناشي از شيوه
مديريتي و روش تدريس معلماني است كه بيشترين مسئوليت را بر دوش مي كشند و از دانش آموزا ن كمتر همکاري مي
گيرند.
يافته هاي پژوهش حاضر با تحقيقات عزيزي هانه گرمله(  ،) 6383هري بيهامر و هاشر(  ،) 2165اكيم ديم(  ) 2163و سوو() 2113
كه به اهميت طرح درس و برنامه ريزي براي آن قبل از تدريس اشاره مي كنند ،مشابه بوده و همخواني دارد.
نتیجه گیری
براساس يافته هاي به دست آمده مي توان بيان داشت محدوديت و مشکالت چنين كالس هايي و نحوه تعامل معلمان با اين
مسائل در هسته مركزي تجربه زيسته معلمان قرار دارد .اين بدان معناست كه معلماني كه با رويکردي مثبت و مسئله محور با
اين مسائل برخورد مي كنند ،از شيوه هايي استفاده مي كنند تا بتوانند اين مشکالت را حل و فصل نمايند .آنان در رويارويي با
مسئله كمبود زمان ،وجود پايه هاي مختلف و مسائل انضباطي دانش آموزان از شيوه هاي مديريتي تعاملي و روش هاي تدريس
دانش آموز محور استفاده مي نمايند تا بتوانند دانش آموزان را در فرايند تدريس وارد نماي ند و بدين سان آنان را به دانش
آموزاني خود منضبط تبديل نموده تا در نتيجه در مديريت كالس سهيم شوند و مسائل انضباطي كالس حل شوند .مهمترين
ابزار چنين معلماني در مديريت ،شيوه تدريس و ارزشيابي ،استفاده از دانش آموز معلم يار يا دانش آموز خليفه مي باشد كه در
بسيار ي از مسائل انضباطي و يادگيري به معلمان كمک مي كنند .همچنين اين معلمان در تدوين برنامه هفتگي و طرح درس
خود مي دانند كه چه اقداماتي را انجام دهند تا عملکرد موفقي داشته باشند.
در تجربه زيسته ديگر ادراک معلمان از مسائل و مشکالت به گونه اي است كه با رويکردهاي ناكارآمد با مسائل موجود در اين
كالس ها برخورد مي نمايند .بدين سان شيوه مديريتي و شيوه تدريس خود را به گونه اي انتخاب مي كنند كه باالترين
مسئوليت را خودشان به دوش مي كشند و از از اين رو حل مسائل برايشان چنان دشوار مي شود كه محيط كالس را براي خود
و دانش آموز ان بسيار ناخوشايند مي نمايند .آنان بر اين عقيده اند كه يادگيري در چنين كالس هايي بسيار ضعيف است و اين
كالس ها هيچ حسن و جنبه مثبتي ندارند .نتايج يافته ها نشان مي دهد كه اين تجربه زيسته در بين تعداد كمي از معلمان
اين كالس ها وجود دارد .همچنين يافته ها نشان مي دهدكه ابعاد موجود در كالس هاي چندپايه يعني؛ شيوه هاي مديريت،
تدريس ،ارزشيابي ،فرايند ياددهي و يادگيري ،برنامه هفتگي و طرح درس بر يکديگر تأثير گذاشته و از هم تأثير مي پذيرند .به

28

مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزش و پرورش
سال دوم ،شماره  ،71آبان 7318

اين صورت كه تعيين شيوه مديريت به صورت تعاملي يا مداخله گر به نوعي روش تدريس ،ارزشيابي و برنامه درسي را هم
مشخص مي كند .همينطور انتخاب شيوه تدريس مسائل ديگر از جمله مسئه اداره كالس را هم تحت تأثير قرار مي دهد.
شیوه مدیریت

شیوه تدریس

ارزشیابی
محاسن

مشکالت
شیوه یاددهی
یادگیری

طراحی برنامه
هفتگی
طراحی طرح درس

شكل  : 7تجربه زیسته معلمان در کالس های چندپایه
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