
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  روش تدریس پایه مشترکبه ضمانت  ی کارا واثربخشمدیریت  

 

*رضا جهانی  

احمداکبری**   

واحدتربت حیدریه -درس دانشگاه ازاداسالمیم  

Rezajahani2010@yahoo.com 

واحدبردسکن -استادیاردانشگاه ازاداسالمی  

Akbari.180@gmail.com 

 

 

:چکیده  

فراهم  تجه ارایه ی روشی وهش انجام شدهمدارس چندپایه است هدف ازپژ ازبزرگترین دغدغه های مدیرکه تنظیم زمان یکی  باتوجه به این

 همچنینقرار دادن زمان اموزشی و بدون تحت الشعاع  شدن فرصت الزم برای مدیراموزگاران جهت انجام امور اداری وغیرمستقیم اموزش 

دانش اموزمیباشد.تضییع حق   

هد,مدارس پس ازمعرفی مدیراموزگار بعنوان کسی که کارتدریس و مدیریت مدرسه رابصورت همزمان باید انجام دکه  سعی بران شد اکنون

سی به ارایه ی پایه مشترک مفاهیم وموضوعات درمدیریت کیفی,روش تدریس ارتباط افقی وعمودی موضوعات درسی,, و ویژگیهای ان چندپایه

.دپرداخته شو اموزشگاه  ومدیریتیحفظ تعادل درزمان ونحوه ی انجام اموراموزشی  ت در این گونه مدارس وحیحی از مدیرییوه ی صش  

وضوعات که اصول ان بر اساس ارتباط افقی وعمودی متدریس پایه مشترک مفاهیم وموضوعات درسی ایج نشان داد که استفاده ازروش نت

در انجام اموراداری  باالبردن راندمان ودقت واند بعنوان راهکاری مفید جهت فراهم شدن فرصتی برایمیت,ابتدایی بنا شدهومحتوای اموزشی کتب 

تر شدن  خود موجب عمیق نه تنها که نوعی تدریس  م فرصتی جهت استفاده از,و هزمان اموزشی بدون نیازبه قربانی کردن ودفتری مدرسه

.لت تکرار شده,بلکه ضامن حفظ حقوق دانش اموزان وعدم تضررایشان در جریان اموزش میباشدرپایه های باالتربعدیادگیری   

,مدارس چندپایه اثربخشی مدیریت ,کارایی مدیریتروش تدریس پایه مشترک ,ارتباط افقی وعمودی ,کلیدواژه ها:  

 

Effectiveness  & Efficiency Of Management to warranty of Subscriber Base 

Method  

1-Reza jahani 
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2-Ahmad akbari 

1-lecture of Islamic Azad University-Torbat heydarie branch_Iran 

Reza Jahani2010@yahoo.com 

2- Assistant Professor , Islamic Azad University,, Bardaskan Branch 

Abstract: 

Attend to balance of the time is one of the biggest manager problems on multi 

grade schools,the purpose of this research,is show a new style for achive a 

suitable time for doing administrative affairs and undirect education affairs 

without under effect the education time and destroying of the students rights 

too. 

Now try after the introduction of Teacher-Manager as aperson that does teach 

and management Simultaneously,multi grade schools and some type of 

that,vertical and horizontal relate of lessons subjects, quality 

management,Subscriber base method about implication and subjects,shows a 

correct method for management of this type of schools and set the balance 

between education time and style of administrative affairs doing.  

The results shows that applicate of Subscriber Base teaching method that vertical 

and horizontal relate of lessons subjects is base on that can  act  as a suitable 

solution for create a time to up to output of administrative affairs without victim 

the education time.by the way,  its a time for use of some type of teaching 

technique that no just its can deepening the education by most repeat,but its 

guarantor to keep the student rights and no loss about their flowing education.    

Keywords: Subscriber Base method,vertical and horizontal relate, Effectiveness 

on management,Efficiency of management,multi grade schools. 

     

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مقدمه:

 اهمت بی و  ویژه کامل طور به آن دهنده تشکیل عناصر که هستند قراردادی اجتماعی های محیط درس های کالس

 این همه توقع بود نخواهد هم به شبیه هرگز زمان از لحظه یك در یادگیری شرایط و معلمان ، آموزان دانش یعنی هستند

 به توجه با را دخو کالس درسی ،برنامه سیستم این ریز برنامه و درس کالس( مدیر) هوشمند عنصر مثابه به معلم که است

 محتوا،کنش و ،وسایل ابزارها از مناسب ای مجموعه گرفتن خدمت با و است حاکم کالس در کند انتخاب شرایطی

 نخواهند هم شبیه کامالً واحد زمان یك در کالس دو هرگز که است بدیهی بخشد سازمان را یادگیری و یاددهی واکنشهای

.نیستند یکسان یادگیری شرایط و انسانی عوامل زیرا بود  

 با و گردد می ظاهر خالقیت ،و ،دانایی توانایی قالب در آموزگاران ریمد توسط پایه چند های کالس تیریمد قدرت و شیوه

 آغاز (داری کالس فنی روشهای و اصول یادگیر) فنی مهارت یعنی آن تر ساده شکل از که شود می عجین  های مهارت

 و آموزان شدان یعنی انسانها درس عمالً یادگرفته که را تئوریهایی و  علمی های یافته)انسانی های مهارت از گذر از)وپس

 به توجه با رسد می تاس تربیت و تعلیم و زندگی به نسبت معلم فلسه بینش از حاکی که ادراکی مهارت به(ببرد بکار معلمان

 توجه با سپ.اند ،ایستاده دهد می شکل را آنها آموزشی رفتارهای که خود بدیهی باورهای از سکویی بر معلمان مطالب این

 وجود کالس اداره شیوه عزیران این تعداد به پایه چند معلمان فردی های تفاوت و مکان و زمان های تفاوت به

(8811خالداری,.)دارد  

چنین برخی دالیل تشکیل اینگونه مدارس وعلل وجودی ان,هم پیشینه مدارس چندپایه,اید برای اولین گام الزم باشدش

م .بجای میگذارند را برشماری بر اموزشکه مشکالتی را که در اینگونه مدارس وجود دارند وتاثیر قابل توجهی را   

 از قرن نیچند ،یاسالم یکشورها در ژهیو به کشورها، از یبرخ در. ستین یا تازه دهیپد ه،یپا چند یها کالس در سیتدر

 آموزش نشد یاجبار از شیپ نپال، و نیچ مثل ییکشورها در. است شده استفاده یمذهب یها مدرسه در یآموزش روش نیا

 ساله کصدی قدمت از هیپا چند یها کالس در سیتدر داشتند، قرار استعمار سلطه تحت که ییکشورها در زین و ییابتدا

.است برخوردار  

 چند یها کالس لیتشک در یفلسف و ینید ،یاقتصاد ،یاسیس ،یخیتار ،ییایجغراف ،یشناخت تیجمع عوامل زین ما کشور در

.دشو یم و شده استفاده یهمگان آموزش ازین برآوردن یبرا سیتدر روش نیا از و اند داشته یریچشمگ اثر هیپا  

 یامتم به آموزش یعیطب حق دادن یعنی ،یآموزش عدالت یبرقرار منظور به ما، کشور پرورش و آموزش نظام در چه اگر

 مقوله نیا در شده انجام یها یبررس اما شود، یم استفاده هیپا چند یها کالس در سیتدر از کشور، میالتعل واجب کودکان

.است نگرفته صورت نهیزم نیا در یمثبت و یجد اقدام چیه و اند پراکنده و یاجمال ،یپرورش و یآموزش مهم  
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 و آموزش از خشب نیا ما، کشور در گفت توان یم نیبنابرا. است نشده یا استفاده زین شده انجام یها یبررس جینتا از یحت

  هیپا چند یها کالس رامونیپ است یقیتحق نه،یزم نیدرا شده انجام قاتیتحق جمله از. است شده انگاشته دهیناد پرورش،

 نظارت، و شوند لیتشک یمتوال یها هیپا از یادغام یها کالس ": است شده هیتوص بخشنامه آن، جینتا اساس بر که

 به ه،یپا هر یبرا ها، کالس نیا ورزش برنامه نیهمچن. شود برخوردار یتر شیب تیاولو از ها آن امور اصالح و یریگیپ

(252ص8818قاسمی,.)شود یطراح مجزا صورت  " 

   :هیپا چند یها کالس لیتشک لیدال 

 نیا ودکانک ماندن دور باعث که است یاساس مشکل دو معلم کمبود و ییروستا مناطق در آموزان دانش تعداد بودن نییپا

.شودیم مدرسه و درس از مناطق   

 البته. کندیم شتریب درس کالس به را ییروستا کودکان یدسترس که است یا وهیش ، هیپا چند یها کالس در آموزش

 نیهمچن. است کالس یسازمانده مناسب یها روش و ژهیو یهامهارت از یبرخوردار ازمندین ها کالس نیا در سیتدر

 ی سعهتو و یجمع مشارکت شیافزا و«  منابع از یریگ بهره کردن آمد کار ، «سیتدر یها وهیش کردن روز به»  توانیم

(8838)صمدیان,.شمرد هیپا چند یها کالس لیتشک لیدال گرید از سواد  

 

روستاها در پایه چند کالسهای وجود شرایط و علل : 

جغرافیایی خاص عوامل و روستاها پراکندگی -8  . 

اخص رطو به روستاها بعضی در التعلیم واجب آموزان دانش تعداد کمبود و اعم طور به جمعیت کمبود-2  

روستاها در کشاورزی و اقتصادی و مالی متعدد اشکاالت و مسائل وجود -8  

5ادهخانو معاش امرار منظور به غیره و بافی قالی ، دادمداری ، کشاورزی امور در التعلیم الزم اطفال وجود از استفاده -4  

شهرها و روستاها بین ارتباطی راههای بودن مناسب نا یا و کمبود ، فقدان -5  

 در آن کارایی دمع و ابتدایی تحصیالت بیهودگی از تلخ تجربه علت به روستایی های خانواده از برخی تفاوتی بی اظهار -6

راهنمایی دوره در تحصیل ادامه امکانات نبودن و آنان روزمره زندگی  

 دختر آموزان دانش اختالط به اجبار که مدارسی در بویژه ؛ دختران تحصیل به روستایی های خانواده بیشتر موافقت عدم -7

باشد پسر و  . 
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زندگی اولیه امکانات فاقد و جمعیت کم روستاهای در معلمان از برخی خدمت قبول های انگیزه کمبود یا فقدان  1-  

 اهشک یا و  جدید مدارس گشایش برای قبول قابل آموزان دانش تعداد کاهش برای کافی معلم و اعتبارات کمبود -3

مدرسه یك های  تعدادپایه  

 و فرهنگی های آگاهی بودن پایین و بینش فقر علت به کالسیك تربیت و تعلیم از روستا مردم عموم استقبال عدم -81

 .اجتماعی

:چندپایه های کالس خاص مشکالت  

:کرد بحث میتوان  آموزشی غیر و آموزشی بخش دردو را چندپایه های کالس شکالتم  

 در ساعت 24 ابتدایی پایه هر  پرورش و آموزش وزارت مصوب دروس جدول برابر: وقت کمبود:آموزشي مشکالتالف: 

 برنامه ساعت 24 قالب در را تدریس و آموزشی فعالیت ساعت 844 باید معلم ، باشد پایه شش کالس اگر.دارد درس هفته

ن اینکه پایه ضم یابد می کاهش ششم یك به پایه پنج کالس یك در یادگیری و یاددهی های فرصت  واقع در ،.کند ریزی

رءوفی )ششم نیز به ان اضافه شده که بعلت جایگاه خاص خود در بطن مقطع ابتدایی دارای مشکالت خاص خود است

.(8861رضا,  

چندپایه های کالس آموزشي غیر مشکالت: ب   

خود فرزندان تحصیل امر در آموزان دانش ی اولیا رسیدگی و مشارکت عدم -8  

اولیا مالی فقر-2  

پایه چند های کالس دارای مدارس در آموزگاران مدیر کار حجم سنگینی-8  

انسانی نیروی ثباتی بی-4  

تغذیه سوء-5  

آموزان دانش حد از بیش یبتغ-6  

چندپایه مدارس در آموزی دانش سرانه بودن پایین -7  

آموزشی نامناسب فضای -1  

بهداشتی امکانات کمبود-3  
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.روستا در بیتوته عدم دلیل به معلمان غیبت-81  

یيابتدا دوره در يدرس یها برنامه یعمود و يافق ارتباط  

ی:عمود و یافق ارتباط فیتعر  

مختلف یها سال یطی درس ماده كیدر یریادگی یها مهارت و میمفاه یتوال و میتنظ: محتوا یعمود رتباطا .   

ی:عمود ارتباط  

 مرتب یادراک هتوسع و یشناخت تکامل از یکل یتوال كی با ها مهارت و محتوای توال و استمرار بر: یعمود یسازمانده تمرکز

.شوند یم  

ی:غرب یکشورها در یدرس مطالب یعمود میتنظ یبرا مختلف روش دو  

.شوند یم سیتدر یلیتحص سال كی یط که یروسد  

(هفته در جلسه چند) سال نیچند یط موضوع چند سیتدر  

مداومت ای یتراکم یریادگی  

 یبطور. باشد یم یقبل تجربه یرو یبعد تجربه کردن نا,بستین سطح كی در برنامه تکرارعناصر و گذاشتن آجر یرو آجر

.شود جادیا رندهیادگی ذهن در تر عیوس و تر روشن ومفهوم معنا دو، آن بیترک از که  

:محتوا یعمود ارتباط مختلف یها روش  

 یسازمانده وهیشازمساله تاکشف,ازعالقه به دیسیپلین ها,,کل به جز از,یذهن به ینیع ز,اجز به کل از,دهیچیپ به ساده از

,یچیمارپ  

ساختار دانش. و سازماندهی بر اساس ابندهی توسعه یها طیمح وهیش به گذشته به حال از(,حال به گذشته از) یزمان بیترت  

 را ها آن یلیتحص سال كی یط آموزان ددانشیبا که مختلف دروس یآموزش مواد نیب ارتباط یبرقرار: محتوا یافق ارتباط

رندیفراگ . 

.عناصر پهلو به پهلو یسازمانده و وسعت: با شود یم مرتبط یافق یسازمانده   
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 به هچگون شوند یم سیتدر , دیزمان دوره كی یط در که ییمحتوا و ها مهارت که است نیا انگریب یافق یسازمانده

.( ش8873ی,الل و انیا) .شوند یم مرتبط گریکدی  

اگربخواهیم توضیحی صحیح از کیفیت در مدیریت داشته باشیم شاید بتوان گفت که کارایی8 واثربخشی2 مولفه های 

نظرباشند مورد تیفیک به دنیرس یبرا یمناسب  

باشد راداشته ریز یدمهارتهایبا راثربخشیمد, ییوکارا یازاثربخش دربحث: یاثربخش   

 یها حل راه خلق و دیتول -8 مسأله شناخت -2 مسأله لیتحل و هیتجز و فیتوص -8: مسأله حل خالق یها مهات  

میتصم ییکارآ و موثر یابیارز و اجرا -4 حل راه نیکوتاهتر انتخاب و مختلف  

گزارش نوشتن مهارت -4 بازخورد مهارت -8 ارائه مهارت -2 دادن گوش مهات -8: یارتباط یها مهارت      

 یبرا یروش یریکارگ به -2 مخرب یها تعارض و سازنده یها تعارض منشاء ییشناسا -8: تعارض تیریمد مهارت    

 سازنده یها تعارض جیترو با ها مهارت توسعه  -4  تعارض با برخورد یبرا یاستراتژ نیبهتر انتخاب -8 تعارض حل یبرا

 ییتوانا اانه ی ازجمله دارد وجود زین هست اثربخش ریمد كی یهایژگیازو که یگرید یها تمیا البته.ها میت و سازمان در
 تفویض کار ومسءولیت میباشد.)فرانسیس مارگارت.2117(8

 که صورت نیبد. کندیم یابیارز را هدف کسب ندیفرآ در شده صرف منابع ٔ  نهیهز که است یمفهوم زین ییکارا: ییکارا

 ٔ  نهیزه ییکارا سنجش یبرا. کندیم مشخص را ییکارا زانیم شده مصرف یهایورود با آمده بدست هایخروج ٔ  سهیمقا

 قرار مالحظه ردمو آن رینظا و هیسرما بازگشت نرخ و التیتسه ینگهدار زات،یتجه از استفاده ٔ  نهیهز ،یانسان منابع نیتأم

 کار روزانه دستمزد و مواد نهیهز نیکمتر با بتواند واحدش که است یکس سرپرست نیکاراتر ،ییکارا از ریتعب نیا رددریگیم

ایپدیکیو) کند ). 

(4ف8831,یصاف.)باشدیم درست یکارها انجام یمعنا به یواثربخش کارها دادن انجام درست یمعنا به ییکارا  

 

1-Effectiveness 

2-Efficiency 

3-Francis margaret 

 یمانساز ساختار در که ارحساسیبس یپست  وپرورش اموزش درسازمانیا)مدیراموزگار( اموزگار اونمع: اموزگار معاون

 ان اموزان نش دا تعداد بودن کم بعلت,اموزشگاه تیریمد سمت  درضمن که داشته قرار یصف یپستها ی دربازه
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( ردیگینم تعلق معلم,اموزدارند نفردانش86کمتراز که یمدارس به,یانسان یروین کمبود لیدل به,یفعل دستورالعمل طبق)منطقه

 دانش سیروتد اموزش امر انجام مسءول,ریمد شخص, اموزشگاه ان به یانسان یروین کمبود لیبدل معلم نگرفتن وتعلق

 شش به ها هیپا تعداد است ممکن وگاها(وپنجم چهارم-سوم-دوم:مثال)هیچندپا شامل اوقات یگاه که بوده مدرسه اموزان

 یادیز ی اصلهف ییایجغراف لحاظ به تیجمع کم یازروستاها یاریبس نکهیا به درکشورماباتوجه.رسدی زین کامل ی هیپا

 یکم لتبع که روستاها یبرخ اموزان دانش نکهیا خاطر به, یانسان یروین دیکمبودشد لیدل به نیدارندوهمچن ازمرکز

 یامورادار مانجا نیوهمچن سیوتدر اموزش تیمسوول,نشوند محروم لیازتحص باشندیم یاموزکم دانش تعداد یدارا تیجمع

 یادار که دینمایم واگذار اموزگار معاون عنوان تحت یفرد به تواما رابصورت....( هاو بخشنامه یاجرا لیازقب) یودفتر

.باشدیم,است جبران رقابلیگاهاغ که خود به مخصوص مشکالت  

 

 

:حث و نتیجه گیریب  

 عوامل اییشناس و کیفی اهداف توسعه به پیش از بیش تاکید اخیر دهه دو در پرورش و آموزش های سیاست گیری جهت

 و معیارها یریبکارگ و شناسایی طریق از آموزشی های فعالیت کیفیت کنترل است بوده تربیت و تعلیم نظام در موثر

 رایندف به نسبت تفاوت و ارزشیابی آموزش نظام موجود عملکرد از اطالعات آوری جمع و آموزشی،تحقیق استانداردهای

 انسانی یروین آموزش در کیفی پایدار نتایج به دستیابی گیرد می صورت شده تعین پیش از های مالک اساس بر آموزش

 ،بازخورد هشیپژو های یافته ارائه در تربیت و تعلیم کارشناسان آموزان دانش ،اولیا معلمان مشارکت میزان  دارد بستگی

دارند هدهع بر موثری نقش آموزش های فعالیت کیفیت تضمین در کیفی استانداردهای و ها شاخص ،معرفی ها برنامه . 

 

 در رقابت برای آموزان دانش سازی آماده به نیاز با همراه جدید های فناوری طریق از اطالعات به دستیابی افزایش »

 در اساسی طور ،به آینده قرن سوی به حرکت با همزمان که کند می متعهد را ما مدار اطالعات جهانی  اقتصادی عرصه

(مك هارد-برتیچارد)کنیم نظر تجدید مدارس های برنامه  

 که شود یم موفق شرطی به خوب درسی برنامه در است  ناپذیر ،انکار درسی برنامه هر آمیز موفقیت اجرای در معلم نقش

 رانای در معلمان آموزش ی برنامه در که است آن مستلزم این و باشند ان اجرای مسئول پرتوان و دیده  آموزش معلمان

 تدریس های شیوه انتخاب به  خطا و سعی با و فراوان تالش با فداکار،اغلب و عزیز معلمان.گیرد صورت اساسی ،تحول

اند داشته را آنها در بازبینی فرصت کمتر و اند پرداخته . 
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«  های روش شامل) تربیتی علوم ی حوزه در درس چندین موضوعی دانش به محدود ،معموالً ایران در معلمان آموزش

 تدریس یقبل ی شیوه به است سالها که است( معلمی های تمرین) علمی های تدریس و( معلمی فنون و اصول و تدریس

 تجربه بر یمبتن آموزشی های نظریه و  گرفته قرار بررسی مورد کمتر معلمان ای حرفه دانش نقش حال این ،با شوند می

 گفتگو مترک معلمان غنی های تجربه بر مبتنی آموزشی های نظریه از و گرفته قرار بررسی مورد کمتر معلمان فنی های

.ی(اضیر کنفرانس نیدوم مقاالت مجموعه)است شده  

 هم به بیهش هرگز زمان از لحظه یك در یادگیری شرایط و معلمان ، آموزان دانش یعنی کالس درس دهنده تشکیل عناصر

 درسی ،برنامه سیستم این ریز برنامه و درس کالس( مدیر) هوشمند عنصر مثابه به معلم که است این همه توقع بود نخواهد

 زارهااب از مناسب ای مجموعه گرفتن خدمت با و است حاکم کالس در کند انتخاب شرایطی به توجه با را خود کالس

 واحد انزم یك در کالس دو هرگز که است بدیهی بخشد سازمان را یادگیری و یاددهی واکنشهای محتوا،کنش و ،وسایل

(.8813)خالداری,نیستند یکسان یادگیری شرایط و انسانی عوامل زیرا بود نخواهند هم شبیه کامالً  

 با و گردد می ظاهر خالقیت ،و ،دانایی توانایی قالب در آموزگاران ریمد توسط پایه چند های کالس تیریمد قدرت و شیوه

 آغاز (داری کالس فنی روشهای و اصول یادگیر) فنی مهارت یعنی آن تر ساده شکل از که شود می عجین  های مهارت

 و آموزان شدان یعنی انسانها درس عمالً یادگرفته که را تئوریهایی و  علمی های یافته)انسانی های مهارت از گذر از)وپس

 به توجه با رسد می تاس تربیت و تعلیم و زندگی به نسبت معلم فلسه بینش از حاکی که ادراکی مهارت به(ببرد بکار معلمان

 توجه با سپ.اند ،ایستاده دهد می شکل را آنها آموزشی رفتارهای که خود بدیهی باورهای از سکویی بر معلمان مطالب این

 ولی دارد وجود کالس اداره شیوه عزیران این تعداد به پایه چند معلمان فردی های تفاوت و مکان و زمان های تفاوت به

 دهاستفا خود درس کالس موجود وضعیت بهبود برای مشخص چوبی چهار از عزیزان این از کدام هر که است مهم آنچه

(8813ی,)خالداربود خواهد مدنظر عزیزان این کالس در کار راحتی برای ها چهارچوب این بیشتر مقاله این در که کنند می  

 ؛تحلیل کلی دفهایه تنظیم و تعین.تعاملند در یکدیگر با دائماً آن دهنده تشکیل عناصر و پویاست فرایندی آموزشی طراحی

 اگرچه.تندهس فرایند این در اساسی مرحله چهار ارزشیابی نظام تعیین و ؛تحلیل وسیله و ؛روش محتوا ؛تعین آموزشی

 ترتیبی به آنها اخرت و تقدم با نیز موافقند،کسانی مرحله چهار این بودن بنیانی با آموزشی طراحی متخصصان و صاحبنظران

 با محتوا تعیین و لیک هدفهای گزینش که معتقدند بعضی[.شعبانی حسین]نیستند موافق چندان شده مطرح بخش این در که

 نکته شود،اما عینت رفتاری هدفهای تدوین از پس بالفاصله باید ارزشیابی نظام که معتقدند دیگر برخی و بگیرد صورت هم

 می رتاثی فرایند کل در نتیجه در و خود پسین و پیشین مرحله در ها مرحله این از یك هر که است این ذکر قابل

 ،چنانکه ندک می متاثر ارزشیابی نظام و ها ،روشها،رسانه محتوا انتخاب مثل را دیگر عناصر ،کیفیت مناسب هدفهای.گذارد

 یا دو یرتاث با باید طرح بودن مطلوب از اطمینان حصول ،برای گذارد می اثر ها هدف تحقق میزان بر نیز آموزش روشهای

 و تپرداخ عوامل آن تك تك تحلیل ،به اشکال با شدن رو روبه هنگام و داد قرار توجه مورد طرح در را عوامل جانبه چند
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 و مرحله هر در زمان مدیریت و مراحل از یك هر زمان گیرد قرار توجه مورد مراحل کلیه در باید آنچه و کرد اصالح را آنها

یوستیپ جداول مانند ردیگ قرار توجه مورد باید آموزشی طراحی کل در  

رسی یکی از راههای موفقیت امیز اداره مدارس چندپایه استفاده از الگوی تدریس پایه مشترک مفاهیم وموضوعات د

 های پایه روسد با طولی ارتباط که را ریاضی درس یك مثالً و کند فراهم را مقدماتی ابتدا باید معلم شیوه این رمیباشد.د

 به جلسه یك در همزمان وو کند می استخراج را آن اهداف عمودی صورت به را مفاهیم همزمان و انتخاب دارد را دیگر

 دانش به محور غیر در دیگر گروه و محوریت در گروه یك دادن قرار و جداسازی بدون مختلف های پایه آموزان دانش

.دهد ارائه آموزان  

 و شود آشنا دایره اسم با دوم پایه – بکشد گردی بتواند و شود آشنا گردی شکل با اول پایه اموز دانش:  دایره درس مثالً

 چهارم -کند سمر را دایره پرگار با – کند رسم را دایره قطر و شعاع سوم پایه – کند رسم دایره سکه مانند وسایل با بتوانند

 کش خط و ابطن با بتواند کند بحث انها تعداد مورد در و کند رسم ای دایره شعاع و قطر و کند رسم دایره پرگار وسیله به

 کند محاسبه ار دایره مساحت و محیط پی عدد از استفاده با بتوانند اموز دانش پنجم پایه در و – کند محاسبه را دایره محیط

 همزمان لسهج یك در که دهد می پایه چند معلم به را توانایی این دروس از بعضی طولی ارتباط باشید کرده توجه خوب اگر

 روش نای اصلی مشکل بیاموزد دارد الزم آموزان دانش که انچه از بیشتر و بدهد قرار کار محور در را کالس های پایه تمام

 و اریخت سوم و دوم و اول پایه است فعال بسیار و گروهی روش که روش این از اینکه اول است بررسی قابل نظر چند از

 کالسی برنامه تنظیم در همه از مهمتر نیستند مرتبط زیاد پنجم و چهارم پایه در درس دو این و ندارند جغرافیا و مدنی

ندارند همخوانی دروس های ساعت  آورد می وجود به مشکالتی . 

 که کنیم می هیهت دروس کلیه مفاهیم از جدولی تحصیلی سال اول از ابتدا که کنیم می استفاده خوبی به وقتی روش این از

 از ای برنامه نکهای سوم باشند داشته نیز مشترکی اهداف مفاهیم این اینکه دوم شود دیده پایه پنج بین در عمودی ارتباط

1شود تدوین اموزی دانش گروههای از یك هر های فعالیت  

بگیرید نظر در را جانوران بخش علوم درس مثالً . 

آنها از بعضی فایده – متفاوت زندگی محل – جانوران حرکت با آشنایی – اول پایه در  

آنها مقایسه و آنها فایده جانوران ،انواع زندگی محل بدن پوشش با آشنایی – دوم پایه در  

داران مهره بندی طبقه و غذا و هوا و آب با زندگی محل رابطه – جانوران نیازهای– سوم پایه در . 

انگلها انواع – زندگی محل – مهره بی جانوران بندی طبقه – چهارم پایه در  
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 این یاداشت اب هستند جانوران شبیه که جانداران از بعضی خصوصیات – آغازیان – زنده جانداران با آشنایی پنجم پایه در

 پایه در ثالًم آوریم می مختلف حیوانات برچسپ از تعدادی گیریم می نظر در گروهی فعالیت یك پایه هر هر برای مفاهیم

 در که را آنهایی دوم پایه در بچسپانند شده تهیه های جدول در را کنند می پرواز و کنند می شنا آب در که جانورانی اول

 سوم پایه و چسپانند می خود به مربوط جدول به کنند می زندگی غیر و جنگل در که را آنهایی و کنند می زندگی صحرا

 دولج گروهی در چهارم پایه در بنویسیم را انها خصوصیات و کنند کامل ها برچسپ از استفاده با را داران مهره جدول

 و قارچها انواع بررسی به پنجم پایه در و بچسپانند خود جای در را مربوط عکسهای و کنند کامل را ها مهرهبی به مربوط

(8814)اقازاده,1نمایند یاداشت را خود مشاهدات کاری موارد و میکروسکوپ از استفاده با ، بپردازند ها ویروس و باکتریها  

 یك در را رنددا مشترک هدفهای که را مختلف دروس توانیم می ما گرفته نظر مد بیشتر را کالسی برنامه که روش این در

:است قرار این به مختصر صورت به اجرای مراحل سپس نمایم تدریس جلسه  

باشند مشترک اهداف دارای که ها پایه در مختلف درسی مفاهیم انتخاب:  الف . 

مشترک اهداف نوشتن و استخراج: ب  

کالسی گروههای از یك هر های فعالیت برنامه تدوین: ج  

بگوید باید چه داند ومی  کند می انتخاب را دروس  مفاهیم خود کالسی برنامه طبق معلم روش این در:  8 مرحله . 

اعداد ترتیب ریاضی اول مثالً  

کنند می زندگی کجا در جانوران علوم:  دوم . 

مقررات قانون و نظم رعایت اجتماعی: سوم  

(مدرسه های نقش) ماست دوم خانه مدرسه مدنی و تاریخ:  چهارم  

ماشینها(و ساده ماشین) ماشینها: علوم:  پنجم   

 هک درسی واحدهای از کدام چون) کنیم انتخاب باید را واحد زمان یك در مفاهیم تدریس برای مشترک هدف:  2 مرحله

 مشترک هدف.(دهیم ارئه و استخراج را دروس از یك هر جزئی اهداف توانیم نمی ما شد بیان آن کلی هدف شد بیان

(}حاجی اسحاق,سهیال{ومقررات  مافوق رعایت – نبود مرتب – ترتیب و نظم بیشتر) فوق دروس  

 نفع به رتیبت و نظم رعایت که نمایشی دادن ترتیب مثالً) – کالسها گروهی های فعالیت برای ای برنامه تدوین: 8 مرحله

 به را  وآن گروهی صورت به بچسپانند 3 تا صفر خانه در را آنها ترتیب به که شود داده های مهره اول پایه برای و ماست
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 یك هر ینمایش صورت به و بکشند تابلو روی در جانوران زندگی محل جدول دوم پایه بدهند بررسی جهت دیگر گروههای

 کالس لک نمایش مورد در گروهی صورت به را خود نظر سوم پایه در بنشیند خود محل در و دهد نشان را جانور یك شکل

 رد خالصه گروهی صورت به یك هر وظایف مدرسه کارکنان از کنند تهیه جدولی چهارم پایه اموزان دانش دهند ارائه

 بیان را ها ینماش کار نظم و کنند فکر ماشینها بودن مرتب و نظم مورد در پنجم پایه علوم کنند بیان خود بیان گروههای

 .کنند

 

 سنی سطوح اب آموزان دانش یادگیری هدایت امکان معلمان به که است فنونی از شده تشکیل حقیقت در پایه چند آموزش

 اکثر آمده عمل به بازدیدهای طبق که است حالی در این و دهد می همزمان صورت به را گوناگون های توانایی و متفاوت

 به) رت ضعیف بعضاً سطحی در آنهم پایه تك های کالس در موجود سنتی آموزشی روشها همان از کالسها این معلمان

گیرند می بهره...(  درسی کتب وسیع ،حجم آموزشی محدود ،فرصت مخاطب جامعه ناهمگونی دلیل . 

 

 می تشکیل ار ای پایه چند آموزش مرکزی هسته او آموزشی روشهای و معلم های فعالیت فرایند کیفیت اینکه به توجه با

رساند می یبآس کالسی آموزشهای کیفیت به مستقیماً ها کالس این معلمان اطالعات کمبود و تجربه نقصان مسلماً دهد . 

. 

 مشترک هیاپ وهیش به یدرس یها برنامه چارچوب در یافق یهماهنگ تیرعااینکه  مشترک هیپا یدرس یها برنامه یایمزااز

 اند افتهی میتنظ مشترک هیپا بصورت که یدرس  برنامه یموضوع یدرس برنامه چارچوب در یهماهنگ تیازرعا تر آسان

.اند شده هماهنگ یافق بصورت که رندیگ یم هیما مختلف یها رشته از یمیمفاه و مطالب . 

 هر به تنسب ،ییابتدا دوره یدرسی محتوا یدرسازمانده ما که است این منسجم، و یافته سازمان یمحتوا یك ارایه زمهال

-یرءوف.)شود یم قیعم و منظم یریادگی سبب امر نیا به تیعنا,زیراباشیم داشته یکاف توجه یوعمود یافق  ارتباط نوع دو

یم دراین ضمن فرصتی کافی  برای معاون اموزگار اموزشگاه جهت انجام برخی امور اموزشی غیرمستق . (8861,ییرضا

ه ممکن است ازقبیل برگزاری جلساتی باوالدین دانش اموزان در جهت رفع مشکالت اموزشی انها,رفع مشکالت ناگهانی ک

ر رخی امور بخشنامه ای و...که در حوزه ی کادر اموزشگاه حادث شود ویا انجام برخی امور دفتری مانند ثبت واجرای ب

ق تحصیلی .فرصتی که برای انجام این امور, نه تنها نیاز به زدن از زمان اموزشی وحقومدیریتی ایشان قرار دارد فراهم شود 

روانی  ب احساسودرنهایت تضرر دانش اموز نداشته بلکه میتواند یادگیری عمیق تر درپایه های باالتر را بعلت تکرارو کس

ترک هستند را, مثبتی دردانش اموزان پایه های پایین تری که در کنار دانش اموزان بزرگتر مشغول به یادگیری مطالب مش

  موجب میشود.   
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