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Abstract
The curriculum planning of multigrade classes is
a challenging topic in advanced and developing
countries. In these countries, curriculum
planning of multigrade classes is considered to
be essential in terms of necessity, efficiency and
practicality. This review article is based on a
library methodology and review articles that are
based on databases such as Irandoc, sid,
Magiran, Noormags and Googol Scholar was
searched and by presenting some theoretical
concepts and the results of research in this field,
the reasons for the need to pay more attention to
the national curriculum into multigrade classes
and the formulation of a special curriculum for
these classes has been explained. The paper
studies concluded that multigrade classes are one
of the neglected aspects of the national
curriculum, and given the existence of these
classes in our country's formal education system,
it is necessary to provide the necessary structures
and supports for qualitative education in these
conditions. Therefore, the provision of a
localized curriculum for these classes is an
indispensable necessity.
Keywords: localized curriculum, national
curriculum, neglected curriculum, multigrade
class.
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مقدمه
تسریس در کالد ای چ سپایر )multigrade classes
ب شی یچیک شش کازر ا ،پسیرسه تراشهشی نیسر ..تدرسشد
شیادی شش مدلمان س شس دنیرا در کرالد رای چ سپایر
تسریس میک س یا کالد ای بیش شش یرکپایر دشرنرس،
شی ش کالد ای چ سپای در شکث دسرتفاه رای آمزششری
دنیررا روشد دشرد و شررمار آنهررا در زررال شگررزشیش شسرر.
 .)Mortazavizade et al, 2018د یرل شصرلی تار یل
کررالد ررای چ سپایر ب ر زررس ننررا ن سریسن تدررسشد
دشنشآمزششن در یک پای تحنیلی شسر ..مدمرز ا نظرا
آمزششی کازر ،زس ننا تدسشد دشنشآمرزششن بر شی
رسمی .یاگتن کالد ای درد رش در پایر تحنریلی
تدیین و شبالغ میک س .کرالد رای چ سپایر کر در آن
یک مدلم در چ سپای تحنیلی تسریس میک رس ،روشری
مررر بر شی شگررزشیش دست سری بر آمررزش در م ررا
روسررتایی شسرر ..شی رن ر  ،وررالوه ب ر آن ر مسررهل
غی شقتنادی بزدن کالد ای کم تدسشد رش زل میک رس،
پای ای تحنیلی رش نیز ت میل مینمای س Lockheed,
 .)Verspoor & 1992شنتخا کرالد رای چ سپایر در
آمزش وپ ور کازر ا ،رشه زرل شنتخرا شصرلی ید ری
کالد رای رشیرج در مرسشرد ورادی نیسر .بل ر شیرن
شنتخا  ،شنتخا بین دست سی ب آمرزش وپر ور و یرا
مح ومی .شش آن شس ..کالد ای چ سپای در شکث مزشرد
ب شسراد نیراش شیجراد شرسهشنرس ،شش شیرنرو تفراوتی برین
کازر ای تزسد یاگت و درزالتزسد در شستفاده شش شین
کالد ا وجزد نسشرد .دست سی ب پزشش کامل در دوره
شبتسشیی در شروپا و شمال آم ی ا برا تار یل کرالد رای
چ سپای شم انپذی شسه شس ..شگزشیش پزشش تحنریلی
در کاررزر ای درزررالتزسررد نیررز مررسیزن تارر یل
کالد ای چ سپای شس.)Masvet &Wallace,2005 .
با تزج ب ش شیط شقلیمی کارزر و نیرز و رق شقتنرادی
زاکم ب م ا روستایی دورشگتاده ،تا یل کالد رای
چ سپای در دوره شبتسشیی با شم انرا آمزششری و رگرا ی
بسیار پایین ،مزقدیتی شس .ک نبایس نادیسه گ گت شرزد.

چ شکر کررا ش جمدیرر .روسررتا ا ب ر د یررل مهرراج
روستاییان ب شره ا ،کرا ش رشرس جمدیر .کارزر و
با رگتن سن ششدوشد باوث کا ش جمدی .دشنرشآمرزشی
و درنتیجر شگررزشیش کررالد ررای چ سپایر شررسه شسرر.
 .)Samadiyan, 2006مدلم کالد چ سپای  ،مدمرز ا برا
چا ش ا و گاار ای بیارت ی نسرب .بر مدلرم کرالد
تک پای روب وس ..ب د یل مختلف ،تسریس چ سپای ب
مهار ای ش اگی نیاش دشرد .تدسشد شیاد دشنش آمرزششن در
کررالد ،وجررزد سرردز یررادگی ی متفرراو در کررالد و
دوردس .ق شر دششتن شین مسشرد ششجمل مسائلی شسر.
ک یک مدلم چ سپای با آن سر وکار دشرد & Wallace
.)Masvet, 2005
آمار ای رسمی و یاگت ای پژو ای ناان مید رس
کرر در شیرر شن برریش شش یررک میلیررزن دشنررشآمررزش در
کررالد ررای درد چ سپای ر ماررلزل ب ر تحن ریلشنررس.
مسی ی .یادگی ی در کالد ای درد چ سپای رش  00ترا
 08زشر مدلم ،در بیش شش  00زشر کالد یرا کالسرزشره
سشی .میک س .بر جرز شنرسک مدلمران آمرزش دیرسه،
مسی ی .یادگی ی کالد ای درد چ سپای رش مدلمرانی
آمزش نسیسه و با مسشرک تحنیلی نام تبط ب تسریس و
تدلیم ب وهسه دشرنس .بیات مدلمان شاغل در کالد ای
درد چ سپای ما ال خزد رش کم بزدن شمان ترسریس،
وس آمادگی ب شی مسی ی .شینگزنر کرالد را و زتری
کالد رای ترکپایر  ،ورس ت اسرم محترزش برا ما یر.
کالد ا و روشن نبرزدن چفرزنفی شرششریابی یرادگی ی
میدشن س .)Aghazade,2016
ب شوتقاد آیزن  ،)Eisnerمسشرد ب زر مشمان س
نزع ب نام درسی رش آمزش مید س ک شرامل ب نامر
درسی آش ار رسمی) ،ب نام درسی پ هان رم ی) و
ب نام درسی ملفزل شس.؛ «ب نام درسی آش ار» ،تما
شزی شسه ،ترسریس شرسه و نمر ه
آن چیزی شس .ک
دشده مریشرزد؛ «ب نامر درسری پ هران» ،آن دسرت شش
آمزخت ر ررای دشنررشآمررزششن شسرر .ک ر در ررمن
یرادگی ی رای صر یح و آشر ار شتفرا مریشگترس و بر
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ا و شرش ا ب یادگی نرسگان
ش لگی ی تجار  ،نف
تأ ی می گذشرد؛ «ب نام درسری ملفرزل» ،آن بخاری شش
ب نام درسی شس .ک مزرد غفل .ق شر گ گتر و زرذ
شسه شس .و دشنشآمزششن ،گز گ ص .نخزش س ک د ک
آنها رش بیامزشنس؛ شین ب نام  ،شامل شرش ا و دشنش ایی
شس .ک مسشرد ب آمزش آنها شقسش نمیک س ،چ س
ک مم ن شس .ش می .آنها بیات شش مزشردی باشرس کر
مسرس آنها رش آمزش مرید رس .شش نظر آیزنر ب نامر
درسی ملفزل ،ب نام شی شس .ک بید یرل ،ناآگا انر و
ب زر غی مدقزل زذ شسه شس .و ب ش شتا شدگی،
سر  ،.وراد و  ...بر وجرزد آمرسه شسرEisner, .
 .)1998ش می .ب نام درسی ملفزل بسشن د یرل شسر.
ک تزج متنسیان و تنمیمگی نسگان ب نام درسری رش
ب تأمل درباره آنچ شش دستزر کار ب نام درسری آشر ار
زذ شسه ،جلم میک س .در شین رشستا ،پزیرایی ب نامر
درسی زفظ و ب نام درسی شش گ گتار آمسن ب دش س .
و وراد ر انیرسه مریشرزد؛ شش ر دیفر  ،بر مرسد
ش اسایی ب نام درسی ملفرزل ،تنرمیمگیر ی دربرارة
ب نام درسی جسیس یا تحلیل ب نام درسی ک زنی ،میس
میشزد .)Mehrmohammadi, 2008
باوجزدآن ر رونررس ش ر لگی ر ی کررالد ررای درد
چ سپای رو ب شگزشیش شس .با در نظ گ گتن گسرت
آمزش ب شی آزاد جامد در م جا و وشرد کر دن شگر شد
باشمانررسه شش تحنرریل ب ر چ خ ر تحنرریل) ،نظررا ررای
آمزششی مچ ان بر بهر ه گیر ی شش کرالد رای درد
تکپای و تسشرک ب نام ای درسی مت اسم با آنها شص شر
میورشنس .چ ین و دیتی بایس مرزرد سررشل قر شر گیر د؛
چررزن ب نام ر درسرری کررالد ررای درد چ سپای ر بررار
س فی ی ب دو دشنشآمزششن و مدلمان خزد میگذشرنس.
مدلمان و دشنشآمزششن کالد ای درد چ سپای ن ت هرا
ب شی شج شی ب نام درسی و یادگی ی یراری نمریشرزنس،
بل شش مدلمان چ ین کرالد رایی شنتظرار مریرود کر
ب نام درسی کالد رای ترکپایر رش بر شی شسرتفاده در
چ سپای ا ساشگار ساشنس و دشنش آمزششن نیرز برار چ رین

ب نامر درسرری رش بر دو ب ار س و در تحقر ش ررسش
ب نام درسی کامیا باش س .)Aghazade,2016
برر شسررت اد رش ررار  5/3سرر س تحررزل ب یررادین
آمزش وپ ور مب ری بر تزشنم سسراشی دشنرشآمرزششن
سرراکن در م ررا مح ر و  ،روسررتا ا ،زاشرری شرره ا،
واای کزچناین و مچ ین م ا دوشبان برا نیاش رای
ویژه ،با تأکیس ب شیجراد گ صر .رای آمزششری مت رزع و
باکیفیررFundamental Reform Document of .
 )Education, 2011و تزجر بر شیرن ن تر کر درصرس
بیات ی شش پزشش تحنیلی م ا روستایی ،واای ی و
کمت تزسد یاگت رش مسشرد چ سپای تار یل مرید رس،
نظا آمزششی کازر مزظف شسر .در رشسرتای گسرت
پزشش تحنیلی ،بسط وسش  .آمزششی و کیفی .بخاری
ب گ آی رس تدلریم و ت بیر .دشنرش آمرزششن کرالد رای
چ سپای ب شی تار یل و مرسی ی .شیرن نرزع کرالد را،
شقسشما مقتضی رش شنجا د س.
آمزش وپ ور شش ب یادیت ین و مر ت ین نهاد رای
شجتماوی شس .ک در چفزنفی و دی .ک رزنی و آی رسه
جامد نقش بیبرسیل دشرد .تنرمیم گیر ی در خنرز
مسائل شساسی آمرزش وپر ور بر خنرز در زرزشة
ب نام ریزی درسی مستلز تزج م جانبر بر مسرائل
سیاسی ،شجتماوی ،گ فی و شقتنادی کازر شسر .کر
در قا م شسر اد گ شدسرتی ششجملر ب نامر درسری ملری
تررسوین مریشررزد و ررس آن شیجرراد تحررز ی بررزر در
آمزش وپ ور شس ..شگ چ در نظرا آمرزش وپر ور
کازر ما ،ب م ظزر ب ق شری وسش  .آمزششی ،ید ری دشدن
ز بیدی آمزش ب تمرامی کزدکران وشجرمش تدلریم
کاررزر ،شش تررسریس در کررالد ررای چ سپایرر شسررتفاده
میشزد ،شما ب رسی ای شنجا شسه در شیرن مقز ر مهرم
آمزششی و پ ورشی ،شجما ی و پ شک رسهشنرس و ریچگزنر
شقسش جسی و مثبتی در شین شمی صزر نف گت شسر..
زتی شش نتایج ب رسی رای شنجرا شرسه نیرز شسرتفادهشی
ناسه شس ..با یک ب رسی شجما ی در ب نام درسی ملری،
مرریتررزشن دریاگرر .کرر در کاررزر مررا ،شیررن بخررش شش
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آمزش وپ ور  ،نادیسه شنفاشت شرسه و بر وبرار دیفر
ملفزل گ دیسه شس.؛ ب اب شین س شصلی مدا د زا ،
تبیین و ب رسی کرالد رای چ سپایر بر و رزشن ج برة
ملفزل در ب نام درسی ملی شس .ک شش ی شست اد ب
ب خی مفا یم نظ ی و تحلیل و تزصریف پرژو ش رایی
ور ترسوین یرک
ک در گذشت شنجا شسه شس ،.ب
ب نام درسی بزمی شسه ب شی کالد ای درد چ سپایر
و گ جانسن آن در ب نام درسی ملی میپ دششد.
در آمزش وپ ور ش شیط مت زوی در ززشه تدلریم و
ت بیرر .وجررزد دشرد کرر متفرراو شش ی ررسیف بررزده و
ب نام ریزشن ب ویژه مدلمان ب مقتضای ش شیط بایرس کرار
یادد ی -یادگی ی رش پیش بب نرس .ی ری شش شیرن شر شیط
ویژه ،مسشرد کزچک یا کالد رای چ سپایر شسر .کر
یک مدلم مجبزر شس .چ سپای رش ب زر رمشمران و در
یک کالد درد بس س .شین مزقدی .ا نسبتاا رشیرجشنرس و
مدمز ا در م ا روستایی و مرسشرد کرر ی و مرسشرد
خرا روی مرید رس .)Mkosana & Kapesa, 2007
کالسی رش ک برا زضرزر دشنرش آمرزششن دو یرا چ سپایر
تحنرریلی و بررا تررسریس یررک مدلررم در یررک شتررا درد
تا ر یل و شدشره م ریشررزد ،کررالد چ سپای ر م رینام ررس
 .)Raouferezaee, 2007بسینصزر کر چرزن تدرسشد
دشنشآمزششن کالد محسود شسر .و ت هرا یرک مدلرم
وجزد دشرد و گضای آمزششی م اسم و کراگی در شختیرار
نیس ،.دشنش آمزششن کالد رای مختلرف مر در یرک
محل و یک شترا زضرزر دشرنرس و مدلرم بر ت تیرم ،در
ساوا مختلف بر شی دشنرشآمرزششن پایر رای مختلرف
تررسریس مرریک ررس  .)Emadzade, 1993در ج یرران
ب گزشری ک ف شنس جهانی آمزش بر شی مر در کارزر
تایل ررس  )Thailandدر سررال  1990و سرررس در شرره
دشکار  )Dacarدر سال  ،2000یزنیسف  )Unicefرش بر
آن دشش .تا نفاه دقی ت ی ب آمزش پای دششت باشس و
تال ای خزد رش بر مفرانی کر دن آمرزش وپر ور
شبتسشیی شش ی ب کارگی ی روی د ای وملی و مت رزع
متم کز ک س .ی ی شش شین رش ب د ا ،تا یل کرالد رای

چ سپایر شسر .)Komings & Daul, 1997 .آمرزش
چ س پای شی در م کازر ای درزال تزسد جهان رشیج
شسررر ..بررراشینزرررال ،بررر شیرررنگزنررر آمرررزش در
سیاس .گذشری ای آمزششری ملری بر و رزشن یرک کرار
شستث ایی ،ید ی ب و زشن یک و دی .گذرش ک ب شودی و
بررا تزسرردة آمزششررفا ی بر پایرران مریرسررس ،نف یسررت
میشزد .ب مین د یل ،شغلرم ریچگزنر کزشاری در
رشسررتای ب ر آورده ک ر دن نیاش ررای آمزششرری شی رنگزن ر
آمزششفاه را شنجرا نمریگیر د .در بسریاری شش کارزر ا
آمزش چ س پای شی یک وشقدی .پایا بزده شس .نر گرذرش
.)Eisemon, 2000
د یل وجزدی و ولل تا یل کالد ای چ سپای در
کازر ای مختلف متفاو شس ..کالد ای چ سپای شش
ی شگزشیش دست سی کزدکان بر ویرژه دختر شن بر
گ ص .ای آمزششی ،نقای مهم رش در کمک ب کازر ا
در نیل ب ش سش آمزششی و در جه .کرا ش گقر شیفرا
میک س  .)Pridmore & Son Vu, 2006شین مرسشرد،
شغلم در م ا دورشگتاده و مح و جهان ،وشقق شسهشنس
ک در آنجا مدلمان در ش شیدی بسیار سخ ،.شنرسگی و
نظا آمزششی نیز چ سشن زمای.
کار میک س و شش
نمریشرزنس  .)Aksoy, 2008شگرزشیش دست سری بر
محر و  ،شگرزشیش
گ صر .رای آمزششری در م را
دست سی ب شی یادگی ی در مسشرسی برا تدرسشد مدلمران
ناکراگی ،نهایر .شسرتفاده شش مدلرم و گضرای کالسری و
شستفاده ش بخشت شش م ابق مزجزد ششجمل د یل شصلی
وجزد کالد ای چ سپایر در بدضری شش کارزر ا بیران
شسهشنس  .)Little, 2005در مین خنز  ،پژو ش ای
صرزر گ گتر در کارزر ،شسرتم شر و شگرزشیش تدرسشد
کالد ای چ سپای رش ب د یل ش شیط سخ .محیدری،
کمبزد جمدی .دشنشآمزششن ،کمبرزد نیر وی شنسرانی و
بیدرری یررا شجبرراری،
گضررا ای آمزششرری ،مهرراج
پ شک سگی روستا ا و نام اسرم برزدن رشه رای شرتبرا ی
شجت ا ناپرذی مریدشن رس .چ رس وجرزد کرالد رای
چ سپای در نظا آمزششی ب خزدیخزد بر و رزشن یرک
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چا ش و محسودی .تلقی میشزد ،وجزد مجمزور شی شش
ما ال  ،مسائل و ت ف ا ا ،و ص شرشئ خسما آمزششی
رش ب مدلمان و مسی شن آمزششی ت گت ک دهشنس؛ شزش س
پژو ای و نتایج تحقی ای م تبط با شین مسهل ناان
دشده شس .ک کمبرزد وقر ،.نقنران در تج بر و ولرم
آمزشگرارشن و ورس ش رالع آنران شش شریزه آمرزش و
ب نام ریزی بر شی شیرن کرالد را ،نسششرتن ر درد
تزسط مدلمان ،زرذ یرا کرم رنرگ نمرزدن تدرسشدی شش
درود مان س ورش و  ،نامت اسم بزدن ت کیم س ی
و ج سی دشنشآمزششن و گ گتاری ای خرانزشدگی آنران،
کزچ ی گضای آمزششی شغلرم شیرن کرالد را ،گقرسشن
تجهیزش آمزششی م اسم در آنها ،پ دشختن آمزشگرارشن
شین مسشرد ب وظایفی دیف نظی مسی ی ،.شمزر دگت ی
و  ...و وس شم ان تزج شنف شدی ب دشنرشآمرزششن شیرن
کالد ا تزسط آمزشگارشن شش مهمت ین مسائلی شس .ک
مسی ی .شین کالد ا رش با چا ش رای شساسری مزشجر
سرراخت شسرر.)Azizi & Hoseinpanahi, 2014 .
شستفاده شش س گنل ملی آمرزش ترک پایر در مزقدیر.
آمزش چ سپایر  ،مار ال متدرسدی رش بر شی مدلمران
چ سپای ب وجزد آورده شس ..شیرن س گنرل را مدمرز ا
ب شی کالد ای چ سپای ت ظیم نارسهشنرس و در مقایسر
با مدلمان آمزش تکپای  ،گارار کراری بیارت ی رش بر
مدلمان چ سپای وشرد میک س؛ با تزج ب نبزد شم انرا
و ما ال مرسی ی .در سردز محلری ،بر شی مدلمران
چ سپای مانق شیجاد میک س؛ با تزج ب شمان مزرد نیراش
ب شی آمرادگی و نیراش بر مرزرد تزجر قر شر دشدن شنرزشع
نیاش ای دشنشآمزششن ،ب شی مدلمان چ سپای محرسودی.
شمانی شیجاد میک س .)Birch & Lali, 2000
آموزش چندپایه ،جنبه مغفول برنامه درسی ملی
پژو ش رای شنجرا شرسه در مرزرد ش بخاری ترسریس
کالد ای چ سپای  ،زاکی شش آن شس .ک شگ کار خرز
شنجا شزد ،دشنشآمزششن چ سپای نتایجی ب شب یرا گرا ی
بهت شش کالد ای تکپای ب دس .میآورنس .ب شی مثال،

ی ی شش مدا دا ناان دشد ک دشده ا شش نظ رشس ولمری،
کالد ای چ سپای رش ب و زشن یک نمزنرة مزگر تأییرس
میک س و آن رش یک سراشمان ش ر بخش جرایفزین بر شی
کالد ای تکپای میدشن س و وقتی نزبر .بر ترأ ی بر
ومل د دشنش آمزششن میرسس نیرز بایرس گفر ،.سراشمان
کالد چ سپای بسیار قزیتر ظرا مریشرزد .ومل ر د
بی ونی دشنشآمزششن چ سپایر نسرب .بر دشنرشآمرزششن
تکپای  ،در  55درصس مقیاد ای در نظ گ گتر شرسه،
با ت شسر .)Wallace & Masvet, 2005 .در ترسریس
چ سپای یادگی ی گقط ج بر رسرمی نرسشرد بل ر یرک
ج ب غی رسمی و شتفراقی نیرز دشرد .مدلمران بایرس شیرن
مسررهل رش تاررخید د ررس و در تررسریس خررزد حررا
نمای س؛ ید ری شی ر گرا ی مدلرم مریتزشنرس در فرا
تسریس و آمزش  ،مسائل محلی و بزمی رش نیرز ر کر در
کتم درسی و رسمی ب آن تزج ناسه ر در نظ بفیر د
و در ک ار آمزش رسمی ،مدا بی رش ک مهمتر سرت س
برر دشنرررشآمرررزششن بیرررامزشد )Hajieshagh, 2004؛
ب وبار دیف  ،شین مان ب نام درسری ملفرزل آمرزش
چ سپای شس .ک شغلم شش نظ ا دور میمانس.
در بسرریاری شش کاررزر ا ،ب نامرر ررای درسرری بایررس
ب صزر ملی شجر ش شرزنس .بر شی شیجراد تدرادل مدمرز ا
شنتظار میرود ک در آمزش  ،شش ش زشما مقامرا دو تری
در سدح شستان و یا سدز مااب دیف پی وی شرزد .در
زال زا شنتظار میرود ک شین ب نامر رای درسری رش
گقط در جایی ک کتا رش مرای مدلرم و کتابچر رای
تم ین دشنشآمزش وجزد دشرد ،بتزشن ب نحز شایست شجر ش
ک د .شین کتا ا کتا رش مای مدلم و کترا تمر ین
دشنش آمزش) مبت ی ب گدا ی .دشنرش آمرزششن سرت س .در
شین کتا ای رش ما بایس مسهلة شرشیابی نیز مزرد تزجر
ق شر گی د؛ شما ورتی نسشرد ک شین کتم رش ما ،ملی و
س شس ی باش س .مدلمان و مسی شن محلی نیرز مسرهز ی.
دشرنرس ترا مرزشد آمزششری مت اسرم برا شر شیط محلری و
محیدرری رش تهیرر و مررزرد شسررتفاده قرر شر د ررس .شیررن
مسهز ی ،.مدلم رش با محسودی .وق .ب شی شزری شیرن
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ب نام ای درسی یا شزی مجسد ب نام ای ملی جه.
تدبی با ش شیط محلی مزشج میک رس Birch & Lali,
.)2000
تحق شرش ا و آرمان ای متدا ی شنقرال شسرالمی
م جانب در تما شبداد گ فی ،ولمری،
مستلز تال
شجتماوی و شقتنادی شس ..شز شش و ص تدلیم و ت بی .شش
مهمت ین شی ساخ .ای تدا ی پیا گ .م جانب کازر
و شبزشر جسی ب شی شرتقای س مای شنسانی شایست کارزر
در و ص ر ررای مختلررف شسرر ..ب ر شی رنت تی رم تحق ر
آرمان ای متدا ی شنقال شسرالمی شیر شن مان رس شزیرای
تمسن وظیم شسالمی ،زضزر ساشنسه ،گدرال و پیار و در
میان مل .ا و کسم آمرادگی بر شی ب قر شری ورسش  .و
مد زی .در جهان در گ و ت بی .شنسان ای وا م ،متقری
و آششده و شخالقی شس ..تدلیم و ت بیتی ک تحقر بخرش
زیا یب  ،جامدة وسل جهانی و تمسن شسرالمی شی شنری
باشس ،در پ تز چ رین سر مایة شنسرانی متدرا ی شسر .کر
جامدة با ی آمادگی تحق ز زم .جهانی شنسان کامرل
رش یاگت و در سای چ ین ز زمتی ظ گی .و شسرتدسشد ای
با ب ش زگایی و کمال خزش رس رسریس Fundamental
 .)Reform Document of Education, 2011زال بر شی
رسیسن بر چ رین رسگی ،در و صر تدلریم و ت بیر .و
آمررزش  ،بایررس وررسش  .آمزششرری ب قرر شر شررزد و مررة
دشنشآمزششن س شس کازر با تفاو ای مختلف شقتنادی،
شجتماوی ،گ فی و ...ب زر ی سان دیسه شزنس.
ب نام درسی ملری در کارزر مرا بر شی کرالد رای
شزی شسه شس ..زرال شنتظرار مریرود مترزن
تکپای
درسی رش ک شش مدلم در مرسشرد ورادی برا مار ال
شیادی تسریس میک س ،یرک مدلرم چ سپایر برا وجرزد
نسششتن آمزش ای خا ب شی شیرن کرالد را ،مران
متزن درسری رش در یرک کرالد چ سپایر شرشئر د رس و
دروشقق کار شش مدلم رش در یرک کرالد شنجرا د رس و
کلی محتزشی کتم درسی با تزج ب ش سش تد یف شسه
در ب نامرر درسرری ملرری رش بررسون کررموکاسرر .برر شی
دشنشآمزششن تسریس ک س .در شین صزر  ،تدسیل ب نامر

درسی تزسط مدلمان و ما گ کر دن آن برا نیاش رای
کزدکان و ش سش کالد ای چ سپای صزر نمیپذی د.
شین مسهز ی .مدلم محلی شس .ک ب نامر درسری رش
ب شی دسرتیابی بر ش رسش مسرسر شی خرا و شر شیط
شجتماوی آن تدسیل ک رس .یرک ب نامر درسری رسرمی،
بخای شش گ شی س آمرزش مدلمران ورادی شسر ..ب نامر
درسی رسمی ب شی آن ر در یرک کرالد چ سپایر نیرز
مر باشس ،بایس با ش شیط محلی ،ما فی مرزرد نیراش رش
دششرت باشررس .شیررن تدررسیل ،بر ش الوررا مدلررم دربرراره
دشنشآمزششن ،شو یرای شیاران و رگتار رای آنران در درون
جامد بستفی دشرد؛ مانگزن ک بست ب نیاش ای ویژه
جامد شس.)Wallace & Masvet, 2005 .
شم وشه نمیتزشن ،نقش آمزش وپ ور رش ب شی آی سة
جامد کم ش می .شرم د .ب یران مبسرتفی شجتمراوی،
پیا گ .شقتنادی ،تزسد پایسشر ،تدا ی شنسانی ،.صرلح و
دوستی مفی ب آمزخت ا و آمزشه ای آمزش وپ ور
وشبست شس ..ی ن آمزخت ای دورشن مسرس  ،ب شی نیل
ب چ ین ش سش متدا ی ،نارسا جلزه میک رس .درنتیجر ،
یررک باششنسیارری ب یررادی در سرراختار ،رو ررا ،محتررزش،
شیزه ای ساشماند ی و ب ویرژه تم کرز بر رش ب د رای
یادگی ی ک ب بهساشی آمرزش وپر ور م جر شرزد،
ور دشرد .ب گزن شی ک گ د در یرک گ شی رس دشئمری،
آگا ان و مسهز ن  ،درگی یادگی ی شزد و تدهس خزد رش
نسب .ب خزدآمزشی شش یر شیجراد ،تقزیر .و تثبیر.
روی د یادگی ی مسشو شرتقا د س .در شین رشستا ،ور
دشرد بر کرالد رای چ سپایر تزجر بیارت ی شرزد و
ما ال آن مزرد بحث و ب رسی ق شر گی د.
ش فزی ب نام درسی ،رش مرای ب نامر ریرزشن درسری
ب شی آمادهسراشی ب نامر رای درسری بر شی گر وه رای
مختلفی شش یادگی نسگان شس ..ش فز ای ب نام درسری برا
تزج ب نرزع نظرا رای آمزششری در سردز مختلفری
وملیاتی میشزنس .شین ش فز ا در سدحی ک ب شجر ش
درآی س دشرشی مزشیا و محسودی .ایی ست س .ب نام ریزی
درسرریشی ک ر در نظررا آمررزش وپ ر ور شی ر شن شنجررا
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میشزد دشرشی ما یتی متم کزشس.؛ و ب زریک بیات
ب نام ریزشن درسی شذوان دشرنرس شیرن نرزع ب نامر ریرزی
درسی ،بسیاری شش وشقدی .رای جزشمرق محلری رش مرزرد
مسرامح قر شر مرید رس & Aghazade & Attaran
 .)Farzad & Hajihoseinnejad, 2007ب نامر درسری
ملی ب و زشن ی ی شش شی نظرا رای شصرلی سر س تحرزل
ب یادین و ب م ز ة نقاة جامق یرادگی ی ،شمی رة شیجراد
تحزل م جانب  ،گست ده و ومی در مفا یم و محتزشی
آمزششی رش گ ش م میآورد .شیرن ب نامرة تحرزل آگر ین برا
تسشرک گ ص .ای ت بیتی مت زع و جامق ،درصسد شسر.
تا شم ان کسم شایستفی ای ش بر شی درک و شصرال
مزقدیرر .برر شسرراد نظررا مدیررار شسررالمی تزسررط
دشنش آمزششن رش میسرزر سراشد و آنران رش بر شی ت رزین و
تدا ی پیزست زی .خزیش ترا دسرتیابی بر م شتبری شش
زیا یب یاری رسانس .رسرا  .خدیر ب نامر درسری
ملی گ ش م آوردن سراشوکار ای م اسرم بر شی شزری،
تسوین ،شج ش و شرششیابی شش ب نام ای درسری در سردز
ملی تا محلی شس .تا مبت ی ب گلسرف تدلریم و ت بیر.
شسالمی ،مفا یم آمزششی و ت بیتی ب صزر نظا م رس و
ساختاریاگت در شختیار کزدکان و نزجزشنان قر شر گیر د و
محیدی بانااط و مسرسة دوسر.دششرت ی رش بر تنرزی
ب اررانس  .)National Curriculum, 2012برراوجزدشین
ب نام درسی ملی جمهزری شسرالمی ،بر شی ب نامر ریرزی
درسی دشنشآمزششن در مسشرد وادی تسشرک دیسه شرسه و
دشنشآمزششن مسشرد چ سپای نادیسه گ گت شسهشنرس .شیرن
در صزرتی شس .ک کالد ای چ سپای ب د یرل شر شیط
خاصاان شش یکسز و درگی بزدن بخرش قابرلترزجهی شش
دشنرشآمرزششن در شیرن سیسرتم آمزششری شش سرزی دیفر
نیاشم س شزی ب نام درسی ویژه شین کالد اس .ک شش
ب نام درسی کالد ای وادی مجزش باشس.
تحقیقات گذشته مرتبط با موضوع
پژو ش ای شنجا شسه در خنز پسیرسه کرالد رای
چ سپای در دشخل کازر ،بیات ب ش اسرایی مسرائل و

ما ال شین کالد ا و شرشئ رش ار ایی بر شی مسرائل
ش اخت شسه متم کز شسهشنس؛ در پژو ای بر مقایسر
مهار ای شجتماوی ،وز نفس و پیا گ .درسی میران
دشنشآمزششن دخت و پس ) کالد ای چ سپای و ورادی
در دوره شبترسشیی پ دشختر و نتیجر گ گتر شنرس کر
دشنشآمزششن کالد ای چ سپایر شش زیرث متلی رای
مزرد نظ شش میانفین تحنیلی با ت و ومل ر دی بهتر
نسب .ب دشنشآمزششن کالد ای تکپای شی بهر هم رس
بررزدهشنررس & Madadiyeemamzade & Kadivar
 .)Navvabinejad, 2004در پررژو ش دیفرر ی بیرران
میشزد ک بین پیا گ .تحنیلی دشنشآمزششن ورادی و
چ سپای در چهار درد ولز  ،جل شگی ،گارسی و ریا ری
تفاو مد ادشر وجزد دشرد و شیرن تفراو بر نفرق گر وه
دشنشآمزششن وادی شسرSoleymani & Haddadian .
 .)& Shahrabi, 2010پرژو ش دیفر ی بیران مریک رس
تفرراو مد ررادشری بررین نمر ش دو گر وه دشنررشآمررزششن
تجمیق شسه با کالد ای چ سپای شبتسشیی ماا سه ناس
و پیا گ .تحنیلی دو گ وه ی سان شسDehbandi, .
 .)2010در پژو ش دیف ب شین ن ت ششاره میشرزد کر
بین پیا گ .تحنیلی دشنشآمرزششن پایر دو شبترسشیی
کالد ای چ سپای با دشنشآمرزششن مرسشرد ورادی در
مهار ای شبان گارسی تفراو مد رادشری وجرزد نرسشرد
 .)Azizi & Hoseinpanahi, 2014تحقیقی در تزصریف
شدرشکا و تج بیا مدلمان چ سپای دریاگت شس .در ده
مضرمزن شصرلی ولر .تار یل کرالد رای چ سپایر ،
ما ال کالد ای چ سپای  ،وزشمل مرر در شگرزشیش
باشد ی کالد ای چ سپای  ،رو ای ک تر ل نظرم در
کالد ای چ سپای  ،ما ال م بزط ب دشنرشآمرزششن
چ سپای  ،ما ال م بزط ب مدلمان چ سپای  ،ما ال
م بزط ب خانزشده ،مار ال م برزط بر ورس مدابقر.
چ سپایفی با سراختار نظرا آمرزش گدلری و محاسرن
کالد ای چ سپای  ،میتزشن پیا هاد ایی ب شی کا ش
مارر ال کررالد ررای چ سپایرر شرشئرر نمررزد
Bashiriyehaddadan & Mahmoudi & Rezapour
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 .)& Adib, 2016پژو ش دیف ی دریاگت شس .ک ری
یررادگی ی ررم ی در کررالد ررای چ سپایرر  ،بررین
ت کیم ای متفاو دشنشآمزششن کالد ای چ سپایر شش
نظر پیار گ .تحنریلی تفراو مد رادشر وجرزد نرسشرد
 .)Khakzad & Dehghani & Razi, 2016تحقیقی بر
شین مز زع ششاره میک س ک ب م ظزر شج شی سیاس .را
و خطمای ای آمزش ب شی م  ،بایس ب کرالد رای
چ سپایر بر و رزشن یرک گ صر .نف یسر.؛ ب راب شین،
بر م ظرزر تسرهیل یرادگی ی و بهبرزد ومل ر د در
کالد ای چ سپای  ،ب کارگی ی گ اوری آمزششی ی ی شش
رشه ای مر در مسی ی .شینگزنر کرالد را محسرز
م ریگرر دد Enayati & Zameni& Movahedian,
.)2016
ب خال روی د تحقی ای دشخلی ،پژو ش ای
شنجا شسه در خارد شش کازر در خنرز مز رزع شیرن
پژو ش ،بیات ب س جش آ ار گدا ی .رای آمزششری و
یرادگی ی و تدامرل رای دشنرشآمرزششن در کرالد رای
چ سپای ب مسیف تم کز دششت شنرس .نیلرزر ،)Naylor
 )2000در گ شتحلیلی در خنز کالد ای چ سپای ،
بیان میک س باوجزدشی مسهز ی .آمزششی مدلمان در
کالد ای چ سپای  ،ما لت و س فینت شش کالد ای
تکپای شس ،.دستاورد ای آمزششرفا ی دشنرشآمرزششن
کالد ای چ سپای شش کالد ای مستقل ،کمت نیسر.
 .)Naylor, 2000مدا درا رارگ یزش ،)Hargreaves
 )2001ناان مید س کر در کرالد رای چ سپایر ،
بیات بر شرتقرای کیفیر .یرادگی ی شش یر گر وه و
تزشنایی رای گ و ری و آسرانسراشی مسرهز ی .گر دی
دشنشآمزششن ،تم کز میشزد تا شرتقای دشنشآمرزششن بر
پای ای بدسی .شش نظ شو ،مدلمان کالد رای چ سپایر
بر شی رویرارویی برا چرا ش رای مزجرزد در شدشره شیرن
کالد ا ب کارورشی و آش ایی با مثال ا و نمزنر رایی
مزگ شش کالد رای مزبرزر نیراش دشرنرس Hargreaves,
 .)2001نتایج مدا دا زسین و رتا یک Hussain and
 )2005 ،)Retallikنارران دشدهشنررس کر پیچیرسگی

گدا ی .ای کالد ای چ سپای  ،ب زمای .مستم ب شی
تزسد م ابق و آمزش بیات مدلمران ،نیاشم رس شسر.؛
آنران مچ رین نتیجر گ گتر شنرس کر بر شی ب گرزشری
ش بخش کالد ای چ سپای  ،ب تدهسی م جانب نیراش
شس .و شمانی شم انپذی شس .کر ب نامر شی م اسرم شش
ی ماارک .تمامی شگ شد ذینفق شزی و شج ش شرزد
 .)Hussain and Retallik, 2005آی مرن و شل راد
 ،)2006 ،)Aikman and el Hajررمن ب رسری
چا ش ای دست سی ب کیفیر .برا ی آمزششری بر شی
کزدکان چادرناین و واای دشگرزر سرزدشن در مرسشرد
ور س مای گذشری ب شی مسشرد چ سپای
چ سپای ب
سیار و مچ ین تسشرک م ابق کاگی بر شی پارتیبانی شش
شین کالد ا و شگزشیش ش بخای آنهرا تأکیرس مریک رس
 .)Aikman and el Haj, 2006یتل )2005 ،)Little
در پژو ای با و رزشن یرادگی ی و آمرزش در سراختار
چ سپای  ،شش حا ش می .کالد ای چ سپایر و گزشیرس
زضزر دشنشآمزششن م ا مح و در چ ین کالد ایی
نتیج میگی د ک مرسی ی .کارآمرست شیرن کرالد را
میتزشنس در تحق ش سش ب نامة «آمرزش بر شی مر »
بسیار مر  ،وشقق شزد  .)Little, 2005مچ ین ب پایة
مدا دا کزرنیش  ،)2006 ،)Cornishبر رغرم شی ر
وش سین دشنشآمزششن کالد ای چ سپای  ،زش شش جهاتی
در خنز زضزر گ شنسشناان در شین کرالد را نفر شن
ست س ،آنها شش بهبزد ومل د ولمی و شجتماوی گ شنرسشن
خزد در شیرن کرالد را ر ایتاران رش شورال کر دهشنرس
 .)Cornish, 2006رودگ ر آدشمررز ،)Rodger Adams
 )2010در تحقیقا آمزششی ک در م را روسرتایی
کازر کانادش شنجا دشده شس .ب وشقدی .ایی در خنز
مسشرد چ سپای در شین کازر پی بر ده شسر ..مرسشرد
چ سپایر شش نظر گضررای آمزششری بسریار کزچررکتر شش
مسشرد تکپای بزده و مچ ین تدسشد دشنشآمزششن شیرن
مسشرد نسب .بر مرسشرد ترکپایر کمتر شسر ..شیرن
مسشرد در خارد شش محیط شصلی روستا خرارد شش م کرز
روستا) وشقق شرسه شسر.؛ و شیرن برسشن د یرل شسر .کر
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شکث ی ر .سرراک ین شی رن محررال  ،مهرراج ین سررت س .شو
دریاگترر شسرر .شیررن نحررزه شش آمررزش در کاررزر ای
تزسد یاگت و درزالتزسد کارب دی م اسم دشرنس با شین
کازر با کازر دیف در نحزة شجر ش
تفاو ک شم انا
و آمزش تأ ی بسزشیی دشرد .ب شی مثال در کازر کانرادش،
مدلمان شین مسشرد ،آمزش رای شیراد و ویرژهشی بر شی
تسریس ی میک رس بر خنرز آمرزش شش رشه دور).
دورة تسریس شین مدلمان بسیار کزتاه شس .و شیرن شرایس
ب د یل پ شک سگی سدز درسری چ سپایر باشرس؛ و بر

مین ول .تدسشد مدلمان ز گ شی در شین نحزة ترسریس
بسرریار کررم شسرر ..شیررن سیسررتم آمزششرری برر د یررل
شنددا پذی بزدن ،دشنش آمزششنی ک شش ز و شسرتدسشد
ب ت ی نسب .ب سای ین ب خزردشرنس رش قادر میسراشد ترا
م شزل آمزششی رش س یقت ی ک س Rodger Adams,
 .)2010در شدشمرر بحررث ،خالصرر شی شش دیررسگاه ررای
صازمنظ شن در مزرد آمرزش چ سپایر  ،در قا رم یرک
جسول شرشئ میگ دد.

جدول  .8خالصهای از دیدگاههای صاحبنظران در مورد آموزش چندپایه
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دیسگاه م بزط ب آمزش چ سپای
ب شب ی دستاورد ای آمزششفا ی کالد ای چ سپای با کالد ای مسرتقل ولیر غم مسرهز ی.
آمزششی س فین مدلمان در شین کالد ا.
تم کز بیات ب شرتقای کیفی .یادگی ی شش ی گ وه و تزشنرایی رای گ و ری و آسرانسراشی
مسهز ی .گ دی دشنشآمزششن در کالد ای چ سپای تا شرتقای دشنشآمزششن ب پای ای با ت .
تأکیس ب زمای .مستم  ،تزسد م ابق آمزش بیارت مدلمران و شزری ب نامر شی م اسرم شش
ی ماارک .تمامی شگ شد ب د یل پیچیسگی گدا ی .ای کالد ای چ سپای .
مسی ی .کارآمست کالد ای چ سپای میتزشنس در تحق ش سش ب نامرة «آمرزش بر شی مر »
بسیار مر وشقق شزد.
ور س مای گذشری ب شی مسشرد چ سپای سیار و مچ ین تسشرک م ابق کاگی ب شی
تأکیس ب
پاتیبانی شش شین کالد ا و شگزشیش ش بخای آنها.
نتایج تحقیقا شو ناان دشده شس .وش سین دشنشآمزششن کالد ای چ سپای  ،بهبزد ومل د ولمی
و شجتماوی گ شنسشن خزد در شین کالد ا ر ای .دشرنس.
شم انا کازر ای مختلف در نحزه شج ش و آمزش کالد ای چ سپای تأ ی بسزشیی دشرد.

بحث و نتیجهگیری
با تنزیم س س تحزل رش بر دی نظرا ت بیر .رسرمی و
ومررررررزمی جمهررررررزری شسررررررالمی شیرررررر شن در
اتنسوبیسررر.وشارررمین جلسررر شرررزرشی ورررا ی
آمزش وپ ور  ،بخش ای مختلف نظا آمزششی کارزر
مخا م شین س س تحز ی قر شر گ گت رس .بر شسراد شیرن
س س ،تحزل در شی نظا ب نام درسری ی ری شش ش زشمرا
وملی ب شی رسیسن ب ش سش پیشبی ی شسه برزد و رذش
شزی و تسوین ب نام درسیملی ب و زشن نقاة رشه نظا
ب نام درسی در دستزر کار متز یان آمزش وپ ور ق شر

گ گ ..ب نام درسری ملری مهرمتر ین پر وهه شج شیری و
مدا داتی ززشه ب نام درسی در کازر شسر ..شیرن سر س
چزن ب سفار م شجق وا ی تنمیمگی ی ترسوین شرسه
شس .پس شش تنزیم در شین م شجق وج رسمی و قانزنی
پیسش کر ده و رسشی.ک رسه تحرز آتری در خنرز
ب نام درسی در سدح ماقبل دشنافاه خزش س بزد .ب نامر
درسی ملی با شرشئ یک ش فزی جسیس س گذشری شرامل
پ ج و ن تف و تدقل ،شیمان ،ولم ،ومل و شخرال ) در
چهار و ص شرتبا ی مت بی با خزد ،خسش ،خل  ،خلقر).
شقتضائا کامالا جسیسی رش ب شی مر ف ای ب نامر درسری
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روی رر د ،محتررزش ،رش ب د ررای یررادد ی و یررادگی ی،
شرششیابی )... ،و ب نام آمزششی شیجاد میک رس .در نظرا
آمزششی ما ،شیزه ای یادگی ی دشنرشآمرزششن ،دشنرش و
مهرررار مرررزردنظ بر ر شی یرررادگی ی و بر ر رررزرکلی
خط مای ای آمزششی و ت بیتی شش یر سر س ب نامر
درسی ملی تدیین و تد یف میشزد.
کرالد رای چ سپایر زرسود 15درصرس شش مرسشرد
شبتسشیی کارزر رش در ب مریگی نرس Aghazade & Fazli,
 )2005ک با تزج ب رونس رو ب رشس مهاج روستاییان
ب شه ا و ب زسننا ن سیسن تدسشد دشنشآمزششن ب شی
تا یل کالد ای مستقل در م را یادشرسه ،شگرزشیش
تدسشد شین کالد ا در آی سه شجت ا ناپذی خزش س بزد؛ ب
مین د یل ،ش شس .متز یان نظا آمزششری کارزر ،در
رشستای شرتقای سدح کیفی .گدا ی .ای آمزششی در شیرن
کالد ا ش تما و برا ترسشبی ی م اسرم شش شیرن و ردی.
چا ششنفیز ،ب و زشن گ صتی آمزششری در جهر .شگرزشیش
کارشیی شین کالد ا به ه گی نس.
دیف در کالد ای چ سپای والوه ب تزج
شش
ب تفاو ای گ دی دشنشآمزششن ،بر آنران شجراشه دشده
میشزد ک مت اسم با سدح رشس خزد پیا گ .ک رس؛
شگزون ب آن ،بر خال کرالد رای درد مترسشول کر
رقاب .رش ب دشنرشآمرزششن تحمیرل مریک رس ،در شیرن
کالد ا ب د یل تفاو در سدز پیار گ .تحنریلی
دشنشآمزششن و وجزد شنتظار ای متفاو در میان آنران،
دشنشآمزششن شین کالد ا کمت شزساد رقابر .دشرنرس،
شی ش دشنشآمزششن شین کالد ا بیش شش یرک سرال رش در
یک کالد ب س میب نس ،روشبط شجتمراوی خرزد رش برا
سای م الد ا و مدلرم خرزد تح ریم مریبخار س و
درنتیج  ،وقتیک مسشرد در رشستای شزی ب نام ای
آمزششی م اسمت پیار گ .مریک رس ،دشنرشآمرزششن
کالد رای چ سپایر  ،رشرسی بیارت رش شش خرزد ناران
خزش س دشد؛ چ ین دستاورد ایی با مبرانی نظ یر رای
یادگی ی و نظ یة رشس ش اختی شندبا دشرنس Kadivar
.)& et al, 2005; Vincent, 1999

زال آن کالد ای چ سپای جرز جرسشییناپرذی شش
آمزش کازر ماس .و بایس مان س دیف بخرش رای شیرن
نظا آمزششی ،شش ب نام درسی ملی تبدی .ک س .شیرن در
زا ی شس .کر در سر س ب نامر درسری ملری گقرط بر
کالد ای تک پای تزج شسه و جایفا ی ب شی آمرزش
چ سپای وجزد نسشرد و میترزشن گفر .ورسش  .آمزششری
ب زر مساوی روای .ناسه شس ..شین در زا ی شس .کر
م مدلرم چ سپایر و رم دشنرشآمرزششنی کر در زرال
تحنیل در شیرن کرالد را سرت س ،برا مسرائلی روبر و
میشزنس ک دشنش آمزششن وادی با شیرن مسرائل سر وکار
نسشرنس .آمزش چ سپای نیاش ب ب نام درسی سراشگار برا
دشنش آمزششن و مدلمان چ سپای دشرد کر در شیرن رشسرتا
بایس ب نام درسی ملی باشنف ی شزد .در شیرن سر س ،ش
شس .ب شی آمزش چ سپای  ،ب نام شی مبت ی ب نیاش رای
کالد ای چ سپای نزشت شزد ک بتزشنس بست ی گر ش م
آورد تا دشنرشآمرزششن کارزر در شیرن مرسشرد ،فرا
گ شگی ی ،شم ان تدامل با دیف متایان خرزد رش دششرت
باش س و بتزشن س مان رس سرای دشنرشآمرزششن در مرسشرد
وادی ب زر کامل ب ش سش آمزششی دس .یاب س.
ب شین شساد پیا هاد میشزد:
 برراشنف ی در ب نام ر درسرری ملرری و حررا ک ر دنآمزش چ سپای در آن ب زر مجزش.
 تدسیل ب نام درسی ملی تزسط مدلمران چ سپایرب و زشن متخننرین آمرزش چ سپایر شی؛ شیر ش ب نامر
درسی رسمی ب شی آن ر در یرک کرالد چ سپایر نیرز
مررر باشررس ،بایررس بررا شر شیط محلرری کررالد چ سپای ر ،
ما فی مزرد نیاش رش دششت باشس.
 با شیجاد شوتماد ،ب نامر رای آمزششری ،پ ورشری وت ویجرری ،ساشگارسرراشی ب نامر درسرری ملرری بررا کررالد
چ سپای با تزج ب نیاش رای جامدر  ،زمایر .گ فری
شقتنادی و شجتماوی ،روزی مارارک .شو یرا در ترسوین
ب نام درسی ویژه آمزش چ سپای شگزشیش دشده شزد.
 در ب نامرر درسرری ملرری ،آمررزش چ سپایرر شیب گزن شی شزی شرزد کر م جر بر بهبرزد و ردی.
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