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 چکیده
بررسی تأثیر آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح  هدف:

های چندپایه روستاهای منطقه سردشت  پیچیدگی متفاوت در کالس

 های استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با روش تدریس از شهرستان

 باشد.  صورت مستقل می های مختلف به به پایه

 -آزمایشی پیش روش تحقیق در این پژوهش طرح شبه روش:

باشد. جامعه آماری پژوهش شامل  آزمون با گروه کنترل می پس

روستاهای دارای کالس چندپایه شهرستان سردشت بود که از  تمامی

ای، دو  گیری خوشه ای دو مرحله ها از طریق روش نمونه میان آن

عنوان نمونه انتخاب  نفری واجد شرایط به 20کالس چندپایه 

های پژوهش از طریق آزمون محقق ساخته که روایی  گردیدند. داده

آوری شده  آن توسط متخصصان موضوع درسی به تأیید رسیده جمع

 86/0است. پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی اسپیرمن مقدار 

های آمار  های آماری از شاخص حلیل دادهمحاسبه شد. برای تجزیه و ت

توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی 

 راهه استفاده شده است.  از تحلیل کوواریانس یک

تفاوت معناداری را بین نتایج دو گروه نشان   های کمی داده ها: یافته

رگیر نمودن دهد. آموزش گروهی با توجه به پتانسیلی که برای د می

آموزان در فرایند یادگیری و افزایش حس همکاری دارد به  دانش

آورد در نتیجه  وجود می مراتب یادگیری بیشتری را در یادگیرنده به

 تدریس روش دیده با آموزان آموزش دانش یادگیری فرضیه پژوهش

 گوناگون یها پایه در متفاوت پیچیدگی با مشترک موضوعات همزمان

 به هر مستقل آموزش روش دیده با آموزان آموزش دانش یادگیری از

 .گردد تأیید می "باشد می بیشتر پایه،

 

چندپایه، موضوعات مشترک، تدریس گروهی،  کالسها:  کلید واژه

 سطوح پیچیدگی، یادگیری.

Abstract  
Purpose: The purpose of this research is to 

investigate the effect of simultaneous teaching of 

common subjects with different levels of 

complexity in multigrade classes of villages in 

Sardasht region of West Azarbaijan province and 

compare it with method of teaching to different 

bases independently. 

 Method: Our research method is a pre-post test 

Quasi-experimental design with control group. 

The statistical population of the study consisted of 

all villages with multistage class in Sardasht city. 

Two of them were selected by means of two-stage 

cluster sampling method, two qualified multiply-

class classes were selected as the sample. The 

research data were collected through a researcher-

made test whose validity has been verified by 

specialist subject-approved subjects. The 

reliability of the test was also calculated by 

Spearman correlation of  0.86To analyze the 

statistical data, descriptive statistics, including 

mean and standard deviation, and inferential 

statistics of multivariate covariance analysis were 

used. 

Finding: The findings of the quantitative data 

show a significant difference between the results 

of the control and experiment group and the 

research hypothesis "Learning the trained students 

through the simultaneous teaching of common 

subjects with varying complexity in different 

bases from the learning of trained students by 

method Independent education is more on any 

basis "is confirmed. 
 

Key words: Multilgrade class, Common topics, 

group teaching, Complexity levels and learning. 

 

R
ec

ei
v

ed
 D

a
te

: 2
01

7/
04

/12
  

  
  

  
  

 A
cc

ep
te

d
 D

a
te

:2
01

7/
11

/0
9 

 

 
 Email: drdnoroozi@gmail.com                                                                  ول:نویسنده مسؤ* 
 باشد. می اول مقالهمقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده  

 
 



24   ...بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان 

 

 

 

 و بیان مسأله مقدمه

داد مدارس با دنیا رایج است. و تع ی آموزشی سراسرها یشتر سیستمدر ب 1چندپایه آموزش

پایه کالس چندپایه، کالسی است که از دو یا بیشتر  ی چندپایه رو به افزایش است.ها کالس

ی ها در کالس ها بچه آن به یک معلم سپرده شده است.مسؤولیت تحصیلی تشکیل شده است که 

کنند.  میی درسی ویژه پایه خودشان و برنامه درسی را حفظ ها کتابطراحی پایه و معموالً  چندپایه

در طیف  ی مختلف ویژه هرپایه راها معلم کالس چندپایه نیازمند این بود که برنامهمعموالً بنابراین، 

برای تدریس یک نوع برنامه در یک پایه  تکی که معلم همان زمان در 2ی موضوعیها وسیعی از حوزه

در معموالً چندپایه  یها مدارس با کالس سطح تحصیلی برای تدریس در اختیار دارد، آموزش دهد.

برای انتصاب یک معلم نام  روستاها، مناطقی که آمار ثبتمعموالً شوند،  میمناطق دور افتاده یافت 

 و مهم ابزار یک چندپایه آموزش (.,Mulryan-kyne 2007) یه به حد نصاب نرسیده استبرای هر پا

 میتما به رسیدن برای لیالمل بین اجباری پرورش و آموزش به رسیدن در کشورها کمکی مناسب

 کیفیت با پرورش و آموزش نمودن فراهم طریق از که باشد می ملی هزاره توسعه اهداف و اهداف 

 آموزشی سیستم جانب از و کنند می زندگی دورافتاده و فقیر کوچک، جوامع در که ییها بچه برای

 این مدارس به تواند می که است رویکردی این که، این تر مهم همه از. اند شده واقع غفلت مورد

 و کیفیت با پرورش و آموزش یک نمودن فراهم طریق از که کند کمک مدارس این معلمان و جوامع

 ,Enayati) کنند کمک بهتر خودآموزان  دانش به کنند، می زندگی آن در که ای جامعه با مرتبط

Zameni & Movahedian, 2016.)  

 تاریخی سوابق و دارد وجود ای گسترده نظر اتفاق چندپایه یها کالس پیدایش تاریخ با رابطه در    

با  .(Kamel, 2013) است بوده چندپایه اساس در سنتی پرورش و آموزش که است آن از حاکی

ی چندپایه به قدمت شروع ها توان دریافت که کالس میتحقیق در مورد آموزش و پرورش  میک

در آموزش و پرورش و توسعه   میت کیفی و کجمعی است. قبل از تغییرا ی دستهها آموزش

ی جاری ها طراحی شده برای نیازها و ارزشی جدید، سیستم آموزشی یک آموزش و پرورش ها روش

خانواده بوده است. ، رژیم، جوامع، مذاهب و حتی ها الشعاع دولت در هر زمانی و تحت تأثیر و تحت

 یها سال محدوده در ایران در را چندپایه آموزش قدمت( Mortazavi Zadeh, 2015) مرتضوی زاده

 کرده اشاره قدیم تربیتی سساتؤم از یکیعنوان  به مکتب به او. داند می شمسی هجری 256 تا 250

 ها کالس و آمد وجود به سواد آموختن و قرآن تعلیم برای که است بوده ای سسهؤم مکتب نویسد می و

 جهانی توافق تایلند اجالس در 1990 سال در .شد می برگزار چندسنی و چندپایهصورت  به عموماً

                                                           
1. Multigrade teaching 

2. Subject areas 
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 ةده" به دهه این گذاری نام به منجر که پایه آموزش به ابتداییآموزان  دانش کامل دسترسی برای

 نظام آمارهای براساس یافت؛ افزایش چندپایه یها کالس ی توسعه به نیاز شد،" همه برای آموزش

 باشند می تحصیل به مشغول پایه چند یها کالس در آموز دانش میلیون یک حدود وپرورش آموزش

 ابتدایی یها کالس کل از درصد 16 مقدار این شودکه می راشامل پایه چند کالس 48000 حدود که

 . ( Aghazadeh & Fazli, 2009) دهد می تشکیل را

تفاوت، برای و ترکیب سنی و هم چنین ترکیب جنسی م ها ، مهارتها با توانایی ها این کالسة ادار    

معلمان تازه کار که آمادگی، اطالعات و تجربه ی کافی ندارند و آموزش الزم را در این زمینه کسب 

اند  کار هستند، نگران که اغلب تازه ها اند، بسیار مشکل است. به همین دلیل معلمان این کالس نکرده

ودی که در اختیار دارند، به که چگونه کالس درس را کنترل کنند و چگونه با استفاده از وقت محد

ترین مسائلی که از دیر باز در امر تعلیم  ئه کنند. بنابر این، یکی از عمدهآموزش الزم را ارا ها پایه ةهم

موضوعی بسیار عنوان  بهو تربیت وجود داشته است و همواره معلمان و مدیران آموزش و پرورش 

است. منظور از مدیریت کالس درس، ایجاد  مهم به آن توجه دارند، مدیریت کالس درس چندپایه

موقعیت و شرایطی است که معلمان برای برقراری نظم و آرامش، جلب توجه یادگیرنده، سازماندهی 

ی ها یابی به هدف منظور دست در فرایندیادگیری بهآموزان  دانش ی کالس و مشارکتها فعالیت

 هــچندپای ایــ(. آموزگارانکالسهMortazavi Zadeh, 2009) کنند میمطلوب و موردنظر فراهم 

. وندــمیش مواجه یاریــبس چالشهای با ،رــمؤث یادگیری اتــتجربی ازماندهیــس و تدریس در

 و متعدد روشهای و تــاس متفاوت دانشآموزان یــتحصیل طوحــس ،چندپایه کالسهای در

 و ابتکار گرو در ،چندپایه کالسهای در مؤثر تدریس. شود واقع مؤثر تدریس تا است نیاز متنوعی

  (.Fazli, 2009) است معلمان حرفهای مهارتهای

ی چندپایه همیشه وجود خواهند داشت، الزم است تغییرات ها با وجود این واقعیت که کالس    

داری برای وقوع آموزش و یادگیری در این مدارس آغاز گردد. در همین زمینه تجارب و امعن

کلمبیا، تایلند و ویتنام شروع شده است.  جمله هند،کشورهای مختلف ازی گوناگونی در ها آزمایش

ی کشورهای ها با نوآوری ها گام اول برای تسهیل فرایند بهبود در مدارس چندپایه، آشنا کردن دولت

ی عملی خالقیت و نوآوری، ایجاد یک کرسی برای جلب ها دیگر است. و گام دوم برای ایجاد برنامه

 (.Diwan, 2015) باشد میی اجرای نوآوری، ها و مشورت در زمینه راه مشارکت ملی وسیع

کیفیت یادگیری و تدریس به عوامل زیادی از قبیل؛ سازماندهی سطح باالی دانش آموزان؛ توزیع     

ی درسی؛ کیفیت و کمیت مواد یادگیری و آموزش؛ محتوا، و ها معلمان، ساختار و کیفیت برنامه

ی ارزشیابی، وابسته است ها سازی معلم؛ ساختار، محتوا و کیفیت سیستم هی آمادها کیفیت سیستم

(Little, 2005.) برای سازگاری به نیاز واحد، پایه یک ساختار بر مبتنی درسی یها برنامه 

 و حمایتی کار و معلمان بین مشترک طور به باید انطباق این. دارد چندپایه یها کالس به پاسخگویی

 (. Pagden, 2008) گیرد انجام ملی سطح در درسی برنامه نکارشناسا راهنمایی
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 و سبک اهمیت و ای حرفه مهارت به کیفیت، با تدریس داشتن برای (Fazli, 2009)فضلی      

 داده شرح را ها کالس این در آموزش مختلف رویکردهای و نموده اشاره معلم آموزشی یها رویکرد

 شیوه سه به چندپایه یها کالس در یادگیریمؤثر  ریتمدی عنوان تحت خود مقاله دراو  .است

 آن در که :پایه محوری از؛ شیوه عبارتند شیوه سه این. نموده است اشاره ها کالس این در تدریس

 مشغول دیگر مشترک یها فعالیت به ها پایه سایر و مانند می کالس در پایه دو مثال،عنوان  به

 را خودة پای خاص یها آموزش و گیرند می قرار خاص گروه یک در پایه هرآموزان  دانش .شوند می

 پیچیدگی از که گروه یکعنوان  به ،ها آن به زمان هم تدریس یعنی:  تلفیقی شیوه. کنند می دریافت

پورمند و نیلی احمد  طلبد. می را اهداف و ها کتاب محتوای بر معلم تسلط و است برخوردار خاصی

 و چندپایه یها کالس عنوان تحت ای مقاله در( Pourmand & Nili Ahmadabadi, 2015) آبادی

 اشاره تدریس روش این طریق از آموزش و آموزشی محتوای تلفیق اهمیت به تلفیقی، درسی برنامه

در پی داشته  بهتری نتایج تواند می روش این طریق از آموزش که کنند می پیشنهاد و اند نموده

 طولی ارتباط دارای که آموزشی مفاهیم و موضوعات از برخی شیوه این در: 1گروهی شیوهباشد. 

. شود می تدریس دارند، را گوناگون یها پایه و کالس کل به همزمانصورت  به ارائه قابلیت و هستند

  .شود می تلقی گروه یک کالس کل شیوه این در

 پیچیدگی حسطو با موضوع یک همزمان آموزش استراتژی تأثیر بررسی مقاله این از هدف    

 چندپایه کالسآموزان  دانش یادگیری بر گروهی(ة ی تدریس به شیوها )یکی از شکل متفاوت

 تدریس کالس، در رقابتی فضای و انگیزه ایجاد منظور به و موجود زمان از استفاده برای. باشد می

 ایجاد رب عالوه روش، این انجام با. گیرد انجام تواند می همزمانصورت  به مشترک یها سرفصل

 در مشارکت برای بیشتری ةانگیز و شوند می تشویق یکدیگر با همفکری و بحث به ها آن پویا، فضایی

 (.Saffar, 2015) آورند می دست به مباحث

ی ها ، سنین و تواناییها با پایهآموزان  دانش دهد که میروش تدریس گروهی این امکان را به معلم     

آموزش دهد. او  ها ک موضوع برنامه درسی مشابه را در یک زمان به آنمتفاوت را گروهبندی کند و ی

 و وظایف متفاوت کار را با ها تمرکز کرده سپس با فعالیت تواند ابتدا مدتی روی عناصر مشترک می

در ابتدای تدریس محتوا (. Unesco, 2015) بزرگتر و دارای توانایی بیشتر، دنبال کندآموزان  دانش

شود و پس از تعیین تکلیف برای  میتوضیح داده  ها و مشترک آن برای کل گروه در شکل ابتدایی

 گردد میی باالتر به ترتیب ارائه و تعیین تکلیف ها پایین تر محتوای مربوط به پایهی ها پایه

(Mortazavi Zadeh, 2015) . معلم چندپایه معلم چند مهارتی است و باید توانایی مرتبط کردن

 نگری و تفکر را در که ژرف ای گونه بخش داشته باشد، به طور خالقانه و لذت ا بهموضوعات درسی ر

کنند آشنا بوده  میی نوینی که این توانایی را در او ایجاد ها نهادینه سازد. او باید با روشآموزان  دانش

  (.Dimevar, 2016 ) کار بندد را به ها نو بتواند در محیط واقعی کالس درس آ
                                                           
1. grouping strtegy 
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 شیوه ترین مناسب که زمانی تا باشد داشته پذیری انعطافآموزان  دانش با تجربه در باید ممعل یک    

ة آموزش هم مفید؛ یها استراتژی از است ممکن معلم کار این انجام برای. کند پیدا ها آن برای را

 آموزش یک کنند؛ میل کار ی دیگر مستقها که گروه آموزش به یک گروه در حالی با هم؛ ها گروه

ی غیردرسی؛ ها برای گروه ها توسعه فعالیت؛ ها به تمام پایه ح پیچیدگی متفاوتوبا سط موضوع

آموزش همتا، هم سن و هم پایه؛ مرتبط ساختن یادگیری با تجربیات روزانه؛  یها توسعه استراتژی

 (.Unesco, 2015) بهره بگیرد

 

 پیشینه پژوهش

-CRT (criterionبه مقایسه نتایج آزمون  خود ( در پایان نامه دکتریLinehan, 2013الینهن )

referenced testدر این  پایه مدارس چندپایه و تکآموزان  دانش ( و تعیین میزان تفاوت موفقیت

پایه متغیر مستقل و خواندن، نوشتن،  ی چندپایه و تکها آزمون پرداخته است. در این تحقیق کالس

داری را در ترکیب اند. نتایج آماری تفاوت معنا وابسته بودهمتغیر آموزان  دانش ریاضی و نمرات ساالنه

نشان نداده است. وی پیشنهاد کرده است که آموزش چندپایه  ها متغیرهای وابسته در این کالس

در آینده نیز  کند که اجرای آن میپایه باشد و توصیه  تواند جایگزین مناسبی برای آموزش تک می

 ادامه پیدا کند. 

 پیشرفت تحصیلی ( در پژوهش خودAzizi & Hossein Panahi, 2013حسین پناهی ) عزیزی و    

اند.  ی زبان فارسی را مقایسه نمودهها پایه در مهارت ی چندپایه و تکها پایه دوم کالسآموزان  دانش

ی چهارگانه زبان ها ی جاری در پایه اول ابتدایی بر مهارتها در این پژوهش میزان تأثیر فعالیت

ی چندپایه، ها دوم کالسة پایآموزان  دانش (ء)خواندن، گوش دادن، صحبت کردن، امال و انشا آموزی

 ی آموزشی در پایه اول بر پیشرفتها بررسی شده است. نتایج پژوهش موید تأثیر مثبت فعالیت

ی خواندن، گوش دادن، صحبت کردن و ها ی چندپایه در زمینه مهارتها دوم کالسآموزان  دانش

دو آموزان  دانش تفاوت معناداری در میانگین نمرات ها مالست. این در حالی است که دادهمهارت ا

 آنان را نشان نداده است. ءگروه در مهارت انشا

ی شفاهی، آزمون ها ( در مقایسه ای نمرات نگارش، ریاضی، خواندن، ارزیابیOrtiz, 2005ارتیز )    

پایه  کالس تکآموزان  دانش کالس چندپایه را نسبت بهیک آموزان  دانش CATاستاندارد کالیفرنیا و 

آموزان  دانش خوبی و گاها برتر از چندپایه بهآموزان  دانش بررسی کرده است. در این پژوهش عملکرد

 پایه، گزارش شده است. کالس تک

( با استفاده از طرح مطالعه موردی Wilkinson& Hamilton, 2003) ویلکینسون و همیلتون    

 ها اند. آن رامقایسه نمودهپایه  تکی چندپایه و ها گانه، دلیل عملکرد پایین تر خواندن کالسچند

ی ها ی معلمان، و دیگر جنبهها بندی ی خواندن دانش آموزان، ماهیت گروهها محدوده توانایی

 در این ها اند. آن پایه نه مدرسه ابتدائی بررسی نموده ی چندپایه و تکها آموزشی را در کالس



28   ...بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان 

 

ی توانمند ها ی شاگردان و گروهها مبنی بر بیشتر بودن محدوده توانایی  میپژوهش به شواهد ک

کنند که به  میاند و بیان  پایه، دست یافته ناهمگن برای خواندن در مدارس چندپایه به نسبت تک

 رسد مدارس چندپایه برای کمک به موفقیت اندک حداقل برای خواندن، نگران باشند. مینظر ن

ی چند سنی ها با عنوان نگاهی به کالس ( در پایان نامه دکتری خودMahony, 2003ماهونی )    

آموزان  دانش ی چندسنی به تفاوت سنها له پرداخته است که مزایای کالسأبه بررسی این مس

ی پژوهش نشان داده  ها ی تدریس مورد استفاده موجب آن شده است؟ یافتهها وابسته است یا روش

وری، موفقیت در درس ریاضی به سن بستگی ندارد و نمرات  ه در صورت کنترل عوامل بهرهاست ک

ناهمگن بوده است. این در حالی است آموزان  دانش همگن از لحاظ سن بهتر ازآموزان  دانش ریاضی

ناهمگن بهتر گزارش شده آموزان  دانش ی تدریس خاص عملکردها که در صورت استفاده از روش

 است.

ی ها کالسآموزان  دانش در پژوهشی پیشرفت خواندن (Chrice Berry,2001ریس بری) ک    

را مقایسه نموده است. نتایج پژوهش حاکی  یک جزیره کوچک در دریای کارائیبة پای چندپایه و تک

ضعیف بوده است. او خاطر آموزان  دانش ی چندپایه در ارتقاء پیشرفت خواندنها بودن کالسمؤثر از 

ی آموزشی این مدارس باشد، باید ها چه به فرض تفاوت در رویکردکند که این نتایج اگر مینشان 

 ی چندپایه بیشتر است. ها ی کوچک در کالسها گفت که فرصت شرکت در کارگروه

ی آموزشی، درک و نگرش ها نامه درجه دکتری خود شیوه ( در پایانAnderson, 1996اندرسون )    

یستم آموزشی آمریکا و کانادا بررسی نموده است. او برای این کار از فرم معلمان چندپایه را در س

ی ها نظر سنجی مشتمل بر سواالت کیفی مبنی بر این بوده است که چرا معلمان تدریس در کالس

کند؟؛ و  میی چندپایه را تقویت ها چندپایه را دوست دارند یا ندارند؟؛ چه چیزی تدریس در کالس

داده شود آیا ماندن در کالس چندپایه را انتخاب پایه  تکتدریس در کالس  فرصت ها اگر به آن

کنند یا خیر؟ در بخش نتایج این پژوهش گزارش شده است که بیشتر معلمان از آموزش فردی و  می

و ارزیابی نمونه مراکز یادگیری، آموزش کامپیوت  کنند و استفاده از میگروهی کوچک استفاده 

% معلمان به بحث مشخص نمودن 20را به خود اختصاص داده است؛ کمتر از کارها کمترین آمار 

اند؛ تعداد معدودی از  ی موضوعی ضروری برای تدریس خود اهمیت داده و به آن پاسخ دادهها حوزه

ی ها پرداخته اند؛ اکثر معلمان به برتری کالس ها بندی برای آموزش در سراسر پایه معلمان به گروه

 اند و اشاره نمودهپایه  تکی ها نسبت به کالسآموزان  دانش اجتماعی -عه روانیچندپایه در توس

دانند؛  میقابل مقایسه پایه  تکرا با همتایان کالس  ها توسعه شناختی، روانی و اجتماعی این کالس

 اما با حجم کار و در انزوا بودن مشکل دارند؛ ؛کنند میاستقبال  ها معلمان از استقالل در این کالس

ی چندپایه به مواد برنامه درسی خاص که موجب تقویت تدریس ها در این نظرسنجی به نیاز کالس

ی چندپایه را ترجیح ها % معلمان تدریس در کالس20که تنها  این شود اشاره شده است؛ و نهایتاً می

 اند. داده
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 تیشناخ غیر و شناختی اثرات تحقیقی در (Simon veenman, 1995وینمن ) سیمون    

 نوع چهار از خود پژوهش انجام برای ایشان. است نموده بررسی را سنی چند و چندپایه یها کالس

. اند نموده استفاده فراتحلیل پژوهشی روش و سنی تک و پایه تک سنی، چند و چندپایه کالس،

 تتفاو(  ES=00/0) شناختی بعد درپایه  تک و چندپایه یها کالس میان آمده دست به اثر اندازه

 اثر اندازه گروه دو این بین شناختی غیر بعد در همچنین. است نداده نشان ها آن بین در را معناداری

(10/0 =ES )اثر اندازه نیز سنی تک و سنی چند یها کالس میان در. است اختالف عدم از نشان 

 حاکی که بوده( ES+ =15/0) شناختی غیر بعد در و(  ES=  -03/0) شناختی بعد در آمده دست به

 .ستها آن میان معنادار اختالف وجود عدم از

 ( میزان رشد اجتماعیRahimi & Mofidi & Pakdaman, 2013) رحیمی، مفیدی و پاکدامن    

آموزان  دانش و تفاوت رشد اجتماعی اند پایه را با هم مقایسه نموده چندپایه و تکآموزان  دانش

 اند. دار بیان نمودهپایه معنا تکآموزان  دانش چندپایه را با

یک معلم کالس چندپایه بسته به اهداف یک درس خاص، از آزادی عملی که به وی داده     

که کدام مرحله از آموزش نیازمند توجه  یی از قبیل اینها برد. موقعیت میشود بسیار لذت  می

دگیری نیازمند باشد؛ کدام مرحله از یا میشخصی و راهنمایی و کار نزدیک با یک گروه یا پایه 

گروهی یا فردی صورت  آموزان به دانش انفرادی است زمانی کهصورت  بهمطالعه شخصی یا تمرین 

، توان از طریق مربیان همتای خودشان به کار گرفت مییی را ها دهند؛ چه فعالیت میتمارین را انجام 

آموزان، مناسب  با دانش پذیری و تجربه کار تواند با انعطاف میدر کالس درس وجود دارد که معلم 

بنابراین با  .(Unesco, 2013) کار بگیرد نتایج پیدا کند و بهترین استراتژی را برای گرفتن بهترین 

تواند تأثیر مثبت داشته  آموزان می دانش ای که با آن بر یادگیری توجه به اهمیت نقش معلم و شیوه

 باشد.

)تدریس  ت مشترک با پیچیدگی متفاوتتأثیر روش تدریس موضوعا تعیینهدف پژوهش:     

 .ی چندپایهها کالسآموزان  دانش گروهی( بر یادگیری

 )گروهی( و با استفاده از روشدیده  آموزشچندپایه آموزان  دانش یادگیریسوال پژوهش: آیا بین 

 پایه ی مستقل تفاوت معناداری وجود دارد؟صورت  دیده به آموزان آموزش دانش

با روش تدریس همزمان موضوعات مشترک با دیده  آموزان آموزش دانش رییادگی فرضیه پژوهش:

با روش آموزش دیده  آموزان آموزش دانش ی گوناگون از یادگیریها پیچیدگی متفاوت در پایه

 باشد. میمستقل هر پایه، بیشتر 

 

 شناسی پژوهش روش

باشد. طرحی آزمایشی  میبا گروه کنترل آزمون  پس -آزمایشی پیش وش پژوهش حاضر، طرح شبهر 

گر را ندارد. در مواردی که  است که همه مقتضیات ضروری را برای کنترل اثر متغیرهای مداخله
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شود. و همین نبود گمارش  میوجود ندارد، از این طرح استفاده  ها امکان تخصیص تصادفی آزمودنی

. جامعه ی آماری (Delavar, 2008)کند میآزمایشی(  تصادفی است که طرح را شبه آزمایشی) نیمه

باشد. در این میان  میی چندپایه مدارس روستایی شهرستان سردشت ها کالس میپژوهش شامل تما

و از  ودند حذفنظر برخوردار بی موردها نفر در پایه 15کمتر از آموزان  دانش روستاهایی که از آمار

با ترکیب کنترل و آزمایش( ) نفری 23و  22شرایط، دو کالس چندپایه  میان مدارس روستایی واجد

ابتدایی از طریق  ی سوم، چهارم و پنجمها پایهشامل قوی، متوسط و ضعیف آموزان  دانش همگنی از

به این طریق که از مناطق روستایی شهرستان سردشت  ای ای دو مرحله گیری خوشه روش نمونه

تصادفی صورت  بهرایط نیز تصادفی انتخاب شد و از میان روستاهای واجد شصورت  بهیکی از مناطق 

 برگزیده شدند.دو کالس چندپایه در روستاهای مزرعه و کوربناب 

 محقق ساخته که روایی و اعتباراز آزمون پیشرفت تحصیلی آموزان  دانش برای گردآوری نمرات    

پایایی آزمون از طریق  به تأیید رسیده است، استفاده گردید. آن از طریق متخصصان موضوع درسی

ن و سپس بعد از یک آزمو برای اجرای پژوهش ابتدا پیش. محاسبه گردید 86/0مبستگی اسپیرمن ه

مبحثی که برای این کار در نظر  اجرا گردید.آزمون  پس، برای هر گروه آموزش ای ده جلسه ةدور

در گروه  ی سوم، چهارم و پنجم بود.ها ی ریاضیات پایهها گرفته شد بحث آمار و احتمال در کتاب

آزمایش، آموزش براساس روش موردنظر یعنی تدریس موضوعات مشترک با پیچیدگی متفاوت در 

نمرات ، ارائه شد. مستقلصورت  به ها پایه، و در گروه کنترل به همان روش سنتی یعنی ها پایه میتما

ی پژوهش توسط ها دادهنمره در نظر گرفته شد و پس از بررسی توسط چند مصحح  10آزمون از 

دو آزمون  پس -و سپس برای مقایسه تفاوت میانگین پیش ،ی آمار توصیفی تحلیل گردیدها شاخص

 .استفاده شد راهه آزمون تحلیل کوواریانس یکگروه از 

 

 پژوهش های یافته

آزمون نمرات پیشرفت تحصیلی در دو گروه  آزمون و پس مربوط به نمرات پیش توصیفیهای  شاخص

 شود.  مشاهده می 1ه آزمایش و کنترل در جدول شمار
 

 آزمون پیشرفت تحصیلی آزمون، پس میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش (:1) جدول

  تعداد  گروه

 پس آزمون  پیش آزمون

 میانگین و

 انحراف استاندارد

 

 

 میانگین و

 انحراف استاندارد

 ±82/1و  08/4  ±781/1و  30/3  20  کنترل

 ±97/1و  43/6  ±06/2و  67/2  20  آزمایش
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شود، میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه کنترل در  میمشاهده  1طور که در جدول  همان    

و با  67/2و در گروه آزمایش برابر با  ±78/1استاندارد  انحرافو با  30/3آزمون برابر  پیشة مرحل

و با  08/4ات در گروه کنترل میانگین نمرآزمون  پسکه در  است. درحالی ±06/2انحراف استاندارد 

 ±97/1و با انحراف استاندارد  43/6و در نهایت در گروه آزمایش برابر  ±82/1انحراف استاندارد 

دهد که در پیشرفت تحصیلی، درگروه  نشان می 1( در جدول ها است. نتایج توصیفی )میانگین

 تغییر یافته است. آزمون  آزمون نسبت به پیش های پس آزمایش و کنترل، میانگین نمره

در این پژوهش برای تحلیل استنباطی نتایج، از تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده گردیده     

ی مورد نیاز جهت کاربرد آزمونهای پارامتریک بررسی ها است. بنابراین الزم است تا پیش فرض

 گردند.

 

 ی نمونه در جامعهها فرض نرمال بودن توزیع نمرات گروه پیش

 
 فرض نرمال بودن توزیع نمرات آزمون شاپیرو ویلکز در مورد پیش نتایج(:  2)ل جدو

  ها گروه
 شاپیرو ویلکز

 داریامعن  درجه آزادی  آماره

 188/0  20  934/0  آزمایش

 228/0  20  939/0  کنترل

 

ده گردید. بودن توزیع نمونه از آزمون شاپیرو ویلکز استفا پژوهش برای آزمون نرمال ایندر     

فرض نرمال بودن  گردد، با توجه به توزیع نرمال نمرات، پیش میمشاهده  2گونه که در جدول  همان

 گردد. میتوزیع نمرات در پیش ازمون و در هردو گروه آزمایش و کنترل تأیید 

 

 ی دو گروه در جامعهها فرض تساوی واریانس پیش

 
  آزمون ها در مرحله پس نسنتایج آزمون لوین جهت برابری واریا(: 3) جدول

 داری سطح معنی  2درجه آزادی  1درجه آزادی   F  مرحله

 186/0  38  1  811/1  آزمون پس

 

استفاده گردید  1ها ازآزمون لوین منظور بررسی برابری واریانس پیش از انجام تحلیل کوواریانس به    

داری  اکه درتمامی متغیرها، سطح معن دهد آمده است. این نتایج نشان می 3های  که نتایج درجدول

                                                           
1. Levene's Test 
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های  داده ها برابر هستند و استفاده از تحلیل کوواریانس در است؛ لذا واریانس 05/0تر از  بزرگ

 گردد.  دست آمده از آن تأیید می هپژوهش بالمانع بوده و پایایی نتایج ب

 

 با همدیگر ها همبستگی هم پراش

 
 با همدیگر ها همبستگی هم پراشنتایج آزمون پیرسون جهت  (:4) جدول

 داری اسطح معن  ضریب همبستگی پیرسون   تعداد

40  858/0  001/0 

 

با همدیگر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که  ها همچنین برای همبستگی هم پراش    

گی و ضریب همبست 001/0داری آزمون یعنی اآمده است با توجه به سطح معن 4نتایج در جدول 

 گردد. می تأیید% 95با اطمینان  با همدیگر ها فرض همبستگی هم پراش 858/0

 

 همگنی شیب خط رگرسیونی

 
 آموزان نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش (:5) جدول

متغیرهای 

 پژوهش
 

مجموع 

 مجذورات

 

 

درجه 

 آزادی

 

 

 میانگین

 مجذورات

 

 
F  

سطح 

 داری امعن

مون و پیش آز

 عضویت گروهی

 

 
25.291  2  12.645  2.967  124/0 

 -  -  4.262  37  157.703  خطا

 

تعامل بین متغیر همپراش و مستقل را محاسبه  F رای اثبات همگونی شیب رگرسیون مقدارب    

که  124/0داری محاسبه شده اکه با مالحظه سطح معن استآمده  5که نتایج آن در جدول ، گردید

همگنی شیب خط فرض  ونبوده توان گفت این شاخص معنادار  میباشد  می 05/0تر از  بزرگ

 .رعایت شده است رگرسیونی

 

 تعیین و کنترل متغیرهای همگام و ناخواسته

با گروه کنترل استفاده آزمون  پس ،آزمون که در این پژوهش از طرح پژوهشی پیش با توجه به این

چه  شود، آن میدیگر سنجیده ة أثیر متغیر مستقل بر متغیر وابستت ها شده است و در این گونه طرح
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از واریانس متغیر  بخشباشد. در واقع آن  میگر  حائز اهمیت است کنترل متغیرهای همگام و مداخله

شود تا  میگر است، از واریانس کل کم  وابسته که ناشی از واریانس متغیرهای همگام و مداخله

واریانس تعدیل شده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش اثر  ی گروهی از لحاظها تفاوت

 کنترل گردیده است.آزمون  پسپیش آزمون با استفاده از روش تحلیل کوواریانس در 

لیل کواریانس تح ها ی نرمال بودن توزیع نمرات، همسانی واریانسها با توجه به رعایت پیش فرض    

 ردن نتایج استنباطی صورت گرفت.دست آو چند متغیره برای به

 
 آموزان نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش (:6) جدول

متغیرهای 

 پژوهش
 

مجموع 

 مجذورات

 

 

درجه 

 آزادی

 

 

 میانگین

 مجذورات

 

 
F  

سطح 

 داری معنا

 
 

مجذور اتا 

)شدت 

 تأثیر(

 

 

 توان

 آماری

پیش 

 آزمون
 19.211  1  19.211  5.996  019/0  139/0  664/0 

عضویت 

 گروهی
 64.792  1  64.792  20.220  000/0  353/0  992/0 

 -  -  -  -  3.204  37  118.558  خطا

 

آزمون بر روی  نشان داده شده است، پس از حذف تأثیر پیش 6طور که در جدول شماره  همان    

های تعدیل شده  شود که بین میانگین ه میمحاسبه شده مشاهد Fمتغیر وابسته و با توجه به ضریب 

بر حسب عضویت گروهی )گروه آزمایشی و گروه کنترل( در آموزان  دانش نمرات پیشرفت تحصیلی

 تأیید(. لذا فرض محقق P=000/0معنادار وجود دارد ) ( تفاوتF=220/20آزمون ) مرحله پس

تأثیر داشته است. آزمون  پسیش در گروه آزماآموزان  دانش یادگیریگردد. بنابراین آموزش در  می

 باشد.  % می5/35آزمون  شدت این تأثیر در مرحله پس
 

 گیری بحث و نتیجه

دست آمده حاکی از آن است که تدریس همزمان موضوعات  ی بهها اساس دادهنتایج پژوهش بر

ایسه در مقآموزان  دانش مشترک به کل کالس در سطوح مختلف پیچیدگی تأثیر مثبتی بر یادگیری

در فرایند یادگیری، معلم و روش تدریسی مؤثر ترین عوامل  یکی از مهمبا گروه کنترل داشته است. 

گیرد. اگر معلم در کالس درس نقش راهنما، ناظر یا رهبر آموزشی را  میاست که مورد استفاده قرار 

نان در برخورد با ایفا کند و به جای انتقال اطالعات، روش کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد، آ

 و فعال های روش کارگیری به داد نشان( 2007) مطالعه ود نتایجتر خواهند شد.  مسائل فعال

ی این ها یافته تأییدکه در راستای . دارد بیشتری تأثیر فراگیران یادگیری روند در انگیز هیجان

ی خاص، ها ف و فعالیتو طراحی آموزشی بر پایه اهداریزی  برنامه. (wade, 2007) باشد میپژوهش 
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یابی به مقاصد اصلی  منظور دست و همچنین شیوه تدریس بهمانند در اختیار داشتن طرح درس 

ی آموزشی و جلوگیری از پرداختن به مسائل متفرقه و ها یادگیری، سبب افزایش کارآمدی فعالیت

چندپایه به نسبت  معلم کالس 1بار کاری (.Saffar, 2015) غیر مرتبط با موضوع درسی خواهد شد

به مراتب بیشتر است، او باید محتوایی را که مختص کالس چندپایه نیست و از پایه  تکمعلم کالس 

در اختیار دارد، آموزش دهد. پایه  تککه معلم کالس  حجم باالیی برخوردار است در همان زمانی

ی بیندیشد. در چنین حالتی ا کند چاره میسازد و او را وادار  میهمین امر کار را برای او دشوار 

مؤثر ی ها بهترین راه چاره چیست؟ در اینگونه موارد بهترین راه حل داشتن برنامه و استفاده از روش

  باشد. میدر ایجاد تغییرات مورد انتظار در یادگیرندگان 

 ,Kyndt, Raes, Lismont, Timmers, Cascallar & Dochyو همکاران ) 2کیندتهمچنین     

به مرور مطالعاتی که به اثربخشی یادگیری مشارکتی روی سه بازده پیشرفت، نگرش و ( 2013

ادراک فراگیران انجام شده بود پرداختند. نتایج آنها تأثیر مثبت یادگیری مشارکتی بر پیشرفت و 

 دعملکر بین داریمعنا وتتفا ( نیز2002) 3جمعه و لخاطبانتایج و  نگرش را آشکار کرد

یی برای ها در چنین کالسلذا  .دادند ننشا راسنتی  و کتیرمشا یگیردیا وهگر درزان موآ نشدا

کند،  میریزی  را زمانی که برای درس طرح ها این کالسة تدریس خوب، معلم باید ناهمگونی فزایند

توانند  میی چندپایه باید فکر کنند که چگونه ها معلمان کالس (.Miller,1991) در نظر داشته باشد

 ,Aina) یابی به اهداف در سطوح مختلف مورد استفاده قرار دهند ع مشخص را برای دستیک موضو

ی مختلفی برای سازماندهی و تدریس در ها ( مدارس شیوهMiller, 1991به گفته میلر )(. 2001

 پایهی چند پایه دارند. او دریافت که در تعدادی از مدارس معلمان آموزش خود را بر ها کالس

به و سپس معرفی گردد آموزان  دانش تواند برای تمام میکه  کنند میسازماندهی دی مفاهیم کلی

داده شود. در این روش معلم درس خود را همزمان برای کل کالس در  اختصاصسطوح مختلف 

تر، همان مفهوم را در  ی پایینها و پس از تعیین تکلیف برای پایه دهد میمفهوم کلی آن، توضیح 

که  چنان (. همNgubane, 2011) کند میی دیگر دنبال ها ب در گروهترتی بهتر  سطحی پیچیده

دلیل ایجاد حس همکاری و مشارکت و درگیر نمودن  ی تدریس نوین و فعال بهها دانیم روش می

سعی کند تا جریان یادگیری خود را به دست بگیرد و  میآموز در فرایند یادگیری، او را وادار  دانش

ی دور و بر برود. به عقیده ها دنبال کسب دانش از محیط اطراف و انسان یشتری بهکند با استقالل ب

توانند  میجمله روش تدریس تلفیقی، ی پیشرفته دیگر ازها و روشگروهی پژوهشگر روش تدریس 

باشد برای معلم این  میمقدار زیادی از کمبود زمان را که یکی از مشکالت تدریس در چندپایه 

ی مختلف مشترک ها ماید. چرا که بسیاری از مفاهیم و موضوعات در محتوای پایهجبران ن ها کالس

                                                           
1. Workload 

2. Kyndt  

3. Alkhateb & Jemaah 
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بر این با اذعان به نقش یادآوری و تمرین و تکرار،  مان آموزش داده شوند. عالوهتوانند همز میبوده و 

ی باالتر با دریافت دوباره اطالعات اولیه در زمینه ی موضوع ها پایهآموزان  دانش در این روش

روش تدریس گروهی که در  افزایند. میکنند و بر عمق یادگیری خود  میرک ، درس را یادآوری مشت

 گردد میهمزمان در کالس ارائه صورت  بهآن یک موضوع مشترک در سطوح مختلف پیچیدگی 

(Smit & Engeli, 2015; Aina, 2001; Linehan, 2012; Unesco, 2015) از  ییکعنوان  به

توان  میدست آمده  هدر تبیین نتایج ب ی چندپایه معرفی شده است.ها کالسی تدریس در ها روش

کار برده  بهی چندپایه ها اکثریت درستواند در  مییادگیرى مشارکتى داراى ظرفیتى است که گفت 

صورت  بههمیشه در طول یادگیرى آموزان  دانش زیرا تواند منطقی باشد میو نتایج کسب شده  شود

که  طوری هباشد ب میها نیاز دارند مهارت کارکردن در گروه  چه که آن د بنابراین آنکنن میگروهى کار 

 ,Gilliesگیلیس )همچنین . است ی درسیها بندی کالس زمانی مناسب جهت گروهداراى  معلم

فعالیت بیشترى  کنند، میمشارکتى با یکدیگر کار صورت  آموزان به دانش وقتى( معتقد است 2008

یکدیگر به بحث  دهند و در سطوح باالى مباحثه با یهاى گروهى نشان م بحثرا از خود در 

طور عقالنى مشارکت  دهند و به یخوبى گوش م کنند به یپردازند و وقتى دیگران صحبت م یم

 همچنین در رابطه باباشد.  میکه همسو با نتایج این پژوهش  آورند یوجود م هارزشمندترى را ب

به  (Fathi Azar, 2012) مشارکتی نسبت به یادگیری انفرادی فتحی آذر تر بودن یادگیری اثربخش

یادگیری  تجربیات یادگیری مشارکتی اثربخش تر از»نویسد:  می( 1985) نقل از آقای جانسون

شود و نگرش  سبب انگیزش بیشتر در فراگیران می باشد. یادگیری مشارکتی و جمعی، انفرادی می

 بهبود یادگیری که در راستای .کند ات یادگیری و معلم ایجاد میدر آنها نسبت به تجربی مثبت

گردد روش تدریس گروهی آموزش همزمان  میو پیشرفت تحصیلی آنان پیشنهاد آموزان  دانش

ی ها عنوان یکی از روش هی چندپایه بها موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت در کالس

معلمان جدیداالستخدام و همچنین در مراکز تربیت ی بدون خدمت برای ها نوین تدریس در دوره

ی ضمن خدمت جهت توانمندسازی ها و در دورهمعلم مورد توجه اساتید و مدرسان قرار گیرد 

 معلمان چندپایه به آنان آموزش داده شود.
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