Farhangian University

دانشگاه فرهنگیان

Quarterly Journal of Education Studies

فصلنامه آموزش پژوهی

Volume 6, Issue 12, Spring, 1212

دوره ششم ،شماره  ،12بهار 2911

شناسایی تجارب تدریس معلمان تاریخ :رویکرد پدیدارشناسی
سعید رومانی ،2محمدرضا طاالری ،1اسفندیار سپهوند9

پذیرش19/1/1 :

دریافت19/1/5:

چکیده
یکی از مباحث اصلی در نظام آموزش و پرورش چگونگی تدریس دروس علوم انسانی است .لذا با توجه به این مسئله ،یکی از
دروسی که هویت سازی و همچنین ،در تغییر نگرش انسانها به محیط اجتماعی نقش قابل مالحضه ایی دارد درس تاریخ است،
به همین دلیل چگونگی تدریس و فرایند آموزشیییی درس تاریخ برای دانش آموزان بسییییار مهم اسیییت .این پژوهش با هدف،
شناسایی تجارب تدریس معلمان پیشکسوت تاریخ و ارائه راهکارهایی برای تسریع وصول به اهداف آموزشی و باال بردن سح
کیفی آموزش تاریخ انجام گرفته اسییت.روش پژوهش ،کیفی و از نوع پدیدارشییناسییی اسییت .با اسییتفاده از روش نمونه گیری
هدفمند و همچنین اشباع نظری ،تعداد  22نفر انتخاب شدند .جمع آوری اطالعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام
و با روش کدگذاری موضیییوعی مورد تج یه و تحلیل قرار گرفت .از مجموع یافته های این پژوهش  221کد مفهومی در زمینه
تجربه های حرفه ای معلمان دسییته بندی شییدند .با توجه به یافته های پژوهش که طی کد گذاری های باز ،محوری و انتخابی به
د ست آمدند دو محور ا صلی در تدریس تاریخ نقش دارند )2.انتخاب بهترین فنون تدریس  )1چگونگی انجام فرایند آموز شی.
در بخش اول ،اسیییتفاده از روش های مختلت تدریس و کاربرد مهارت درآموزش تاریخ و در بخش دوم توجه به یادگیری
اطال عات و روح یات دانش آموزان در طول تدریس موثر بوده و مو جب اف ایش انگی ه دانشآموزان و معل مان نی به ن تایج
محلوب فرایند یاددهی و یادگیری دست پیدا میکنند.
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
قدمه و بیان مسئله
جامعه امروز بر باالبردن کیفیت آموزش و پرورش تاکید دارد .در اصییالحات جدید برنامه درسییی بر گسییترش کیفیت و
پرورش مهارتهای فراگیران و ا ستفاده از راهبردهای متنوع تدریس تأکید می شود ،چنین تغییراتی م ستل م ایجاد دگرگونی در
نقش معلم است(جان ،وینگ و یاک .)1009،2نتایج پژوهشهای جدید به حیحه محالعات روانشناسی تربیتی تأکید دارند که باید
به می ان متغیرهای مربوط به دانشآموزان و بهبود کیفیت آموزش و یادگیری آنها ،به آمادگی و مهارت های معلمان نی برای
کارآمدی بیشتر در حرفۀ خود توجه کرد (پاتریک ،آندرمن ،برونینگ و دوفین .)1021، 1داشتن صالحیت حرفهای9برای معلمان
با هدف اف ایش کیفیت تدریس اثربخش ،ضروری به نظر میرسد (کریمی.)2910 ،
کون هون)1024(4صیییالحیت را توانایی و انتخاب اسیییتفاده از یک ترکیب هماهنگ از دانش ،مهارت ها و نگرش ها به
منظور دریافت یک عمل در موقعیتی ویژه میداند ،در حالی که ویژگیهای شخصی فرد مانند انگی ش ،اعتماد به نفس و قدرت
اراده ،بخ شی از آن موقعیت ا ست (داودی ،ک شتی آرای و یو سفی .)2914 ،هانتلی )1009( 5نی صالحیتهای معلمان را در سه
زمینۀ دانش حرفهای ،عمل حرفهای و تعهد حرفهای طبقهبندی کرده اسیییت .دانش حرفهای شیییامل دانش محتوا ،شیییناخت
دانشآموز و آگاهی از تدریس و یادگیری اسیییت .عمل حرفهای دربرگیرنده طراحی واحد یادگیری ،ایجاد فرصیییت های
یادگیری و ارزشیییابی میباشیید و تعهد حرفهای شییامل مشییارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقیات می شییود .به عقیده
ملکی( )2994صالحیتهای معلمی ،مجموعهی شناختها،گرایشها و مهارتهایی ا ست که آموزگار با ک سب آنها میتواند در
جریان تعلیم و تربیت به پرورش ج سمی ،عقلی ،عاطفی ،اجتماعی و معنوی فراگیران کمک کند .این صالحیتها را میتوان در
سه حیحهی شناختی ،عاطفی و مهارتی طبقهبندی کرد .کیمر)1001(6معتقد است معلّم شایسته باید توانایی داشته باشد تا با نظرات
دانشآموزان روبه رو شده و آنان را برای کاربرد مفاهیم و مهارت های جدید در محیطهای متفاوت تشویق و مشارکت آنان را
در دروس ترغیب کنند .همچنین،پرسشگری و یادگیری مشارکتی را در میان آن ها برانگیخته ،سنجش مداوم داشته و بازخورد
اصالحی ارائه دهد.
مؤسسه بین المللی آموزش و پرورش کودکان )1004(1تاکید می کند که معلمان می بایست در حیحههای توانایی علمی،
ارتباط با مردم ،توانایی بازتاب اطالعات ،اعتماد به نفس ،دانش و مهارت ا ستفاده از تکنولوژی ،شناخت مراحل ر شد کودک و
اصول مربوطه دربارة کودکان در سنین مختلت حرفهای شوند .همچنین ،این موسسه معتقد است که معلمان باید یاد بگیرند که
چگونه تجارب یادگیری باعث ر شد و تو سعه هو شمندی ،اح سا سی ،اجتماعی و زیبا شنا سی دانشآموزان می شود .معلمان باید
بدانند که چگونه به طور نقادانه مواد آموزشیییی و منابع مناسیییب و تکنولوژی را انتخاب و دربارة مدیریت کالس و روشیییهای
مختلت ارزیابی تجربه کسب کنند .آنان باید تفاوتهای فردی دانشآموزان را در موقعیتهای مختلت فرایند یاددهی یادگیری
بشییناسییند ،با یافتههای تحقیقات درباره فرآیند یاددهی و یادگیری آشیینا باشییند و در کالس درس خود به کار گیرند .به اعتقاد
تردیت)1002( 9تلفیق نظریه و عمل یکی از ارکان مهم شییایسییتگی حرفهای معلمان میباشیید .در این راسییتا دیویی)2199( 1نی
اعتقاد دارد که چرخهی عمل و عکس العمل در فرایند یادگیری از اهمیت باالیی برخوردار اسییت و گذراندن دوره کارورزی و
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بهره مند شدن از تجربههای عملی ارز شمند میبا شد .معلمان شای سته به عنوان یادگیرندگان خودانگیخته 2شناخته می شوند و این
نوع انگی ش در انجام فعالیتهای حرفهای آنان رابحۀ مسییتقیم و ن دیکی دارد (فرنت ،گای ،سیینکال و اوسییتین .)1021 ،1برخی
پژوهشها به منظور بررسیییی و تعیین صیییالحیتهای معلمان بر شیییاخ
شاخ

هایی همچون مدیریت کالس درس ،توسیییعه حرفهای،

های رفتاری ،تدریس ،ارز شیابی و فنآوری در محالعات تاکید دا شتهاند (قهرمانی فرد و سیدعبا س اده2912 ،؛ کریمی ،

2910؛ ای دی ی دان آبادی .)2999 ،سبحانینژاد و زمانیمنش( )2912ابعاد معلّم اثربخش را به ترتیب در چهار مؤلفه شخ صیتی،
ارزشیابی ،تدریس و مدیریت کالس درس اولویتبندی کردند.کنیجنیک و کری)1024(9در پژوهشی دریافتند معلمان تازه کار
به دلیل کمبود تجربه و عدم برخورداری از صیییالحیت های معلمی ،در مورد اتالف وقت حین آموزش ،از دسیییت دادن کنترل
کالس و اخراج دانش آموزان ترس دار ند .اوالس )1005(4در م حال عه ای با عنوان « یادگیری برای تدریس در جام عۀ دانش»
صالحیتهای تدریس را به چهار حیحه آماده شدن برای تدریس ( شناخت کامل محتوای مو ضوع در سی و برنامۀ در سی ملی،
شیییناخت ویژگیهای دانشآموزان ،تسیییلط بر روشهای تدریس) ،آماده کردن فرصیییت های یادگیری (ایجاد فضیییای مملو از
انصیییاف ،پذیرش ،اعتماد ،همکاری و احترام ،ایجاد انتظارات یادگیری چالش برانگی ) ،تدریس برای یادگیری (بیان روشییین و
صری اهداف یادگیری در کالس ،ا ستفاده از راهبردهای تدریس من سجم و معنادار) و حرفه های عمل کردن (بازخورد گرفتن
منظم از فعالیتها ،برقراری ارتباط گروهی و حر فهای با همکاران ،همکاری و تعامل محترمانه با والدین ،مسؤلیتپذیری و توجه
نسیییبت به دانشآموزان) طبقهبندی کرد.هانتلی)1009( 5نی در پژوهشیییی کیفی ،صیییالحیت معلمان را در  6طبقه آماده سیییازی
مناسییب ،داشییتن دانش پایۀ عمیق برای یادگیری آسییان ،اسییتفاده از راهبردهای مختلت مدیریت رفتار فراگیران ،برقراری ارتباط
مؤثر با ذی نفعان مدر سه ،حرفهای عمل کردن و خودآگاهی د سته بندی نمود .نتایج پژوهشهای داخلی ن شان دهنده این ا ست
که در ایران ضعتهای زیادی در نحوه گ ینش و استخدام معلّم وجود دارد (سلیمانپور و دایی اده.)2912 ،یافتههای پژوهشهای
مذکور نشان دهنده ضرورت توجه به صالحیتهای معلّمان تاریخ است.لذا با بررسی سیرتحوالت در قلمرو تربیت معلم در ایران
از آغاز تا سیس دارالفنون در سال 2169هجری قمری به عنوان نخ ستین مرک تربیت معلم تاکنون ن شانگر این واقعیت ا ست که
گرچه این نهاد تربیتی د ستخوش تغییرات و مورد بازنگری م ستمر قرار گرفته ا ست لیکن ،به لحاظ فقدان ضمانتهای قانونی،
مالی و اجرایی نتوانسته است با ایجاد تحول در راهبردها و رویکردهای سنتی جایگاه پر اهمیتی پیدا کند .بنابراین ،بیعلت نیست
که امروزه نظام تربیت معلم کشورمان در زمینه گ ینش و آماده سازی معلمان و استخدام آنان ،با فقدان تشکیالت مناسب جهت
تحقق بخشییییدن به آرمانها و ارزش های جدیدی که در راسیییتای تامین کادر شیییایسیییته آموزشیییی که بتوانند با بهرهگیری از
شییایسییتگیهای حرفهای خود نقش کلیدی را در فرایند اصییالحات آموزش ایفا نمایند ،مواجه اسییت (کیامنش.)2911 ،در باب
اهمیت تدریس تاریخ دو عامل بر شییییوه هایی که معلم به کار میبرد حاکم اسیییت :الت) دانش آموز و توانایی محدود او ب)
ماهیت موضوع یا مهارتی که در صدد آموزش آن هستیم  .ارزش درس تاریخ در تعلیم و تربیت به عوامل مختلفی بستگی دارد
و در این رابحه سیییه دیدگاه وجود دارد )2 .دیدگاهی که معتقد اسیییت وجود درس تاریخ در تعلیم تربیت حیاتی اسیییت)1 .
دیدگاهی که تاریخ را به وا سحهی تقابلی که با زمان حال دارد جالب توجه میداند )9 .دیدگاهی که معتقد ا ست درس تاریخ به
عنوان شییاخه ایی از جامعه شییناسییی میتواند قوانین حاکم برکل رفتار اجتماعی را مشییخ

کند .لذا ،باتوجه به این سییه دیدگاه

هدف اصیییلی از تدریس تاریخ را ایجاد عالقه ایی پایدار به محالعه گذشیییته در دانش آموزان میداند.درهمین راسیییتا ،علیخانی
( )2991وجعفری ( )2911در پژوهش های خود دریافتند که باید به دالیل بی عالقگی دانش آموزان به درس تاریخ توجه داشته
باشییییم و از روش های نوین تدریس در این زمینه اسیییتفاده کنیم تا از افت تحصییییلی آنان جلوگیری کنیم.از جهت دیگر طی
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پژوهش های انجام شیییده ،توجه به تجربیات معلمان یکی از بهترین راهکار هایی اسیییت که میتواند تمام معلمین در هر مقحع
آموزشیییی را یاری رسییییا ند.یکی از عوا مل مهم در تدریس تاریخ ،انت خاب نوع روش تدریس اسییییت .روش تدریس
توضیییحی(سییخنرانی) از مرسییوم ترین شیییوه در این زمینه اسییت اما ،باید توجه داشییت که اسییتفاده از یک یا دو روش خاص به
تنهایی نمی تواند محلوب با شد والزم ا ست که به شکل ترکیبی ازآن ها ا ستفاده شود .روش تدریس می بای ست طوری انتخاب
وتنظیم شیییود که به فعال ترشیییدن هرچه بیشیییتر دانشآموزان بینجامد .باید جنبه های مثبت وکاربردهای مناسیییب و روش های
مختلت را در نظرگرفت .همچنین،معلم باید به تفاوت های فردی دانش آموزان کالس توجه ومهارت های آنها را درفراگیری
تقویت کند.
امروزه ،اطالعاتی قابل پذیرش و جذاب است که کاربرد داشته باشد ودانش آموز بتواند با توانایی خود،آن را در زندگی
روزمره به کارگیرد .رابحه معلم و دانش آموز باید به گونه ای باشدکه دانش آموز احساس کند ،باید مسأله ای را با اطالعاتی که
معلم دراختیار او قرارمی دهد حل کند.در نتیجه معلم باید روش های فعال تدریس را به کاربرد(صالحی و همکاران.)2916،معلم
مخصوصاً باید پیشامدهایی را انتخاب کندکه نتایج شگفت انگی آن باعث شود دانش آموزان درمشارکت کالسی بی تفاوت
نباشیییند ( بروس جویس .)2112،1تدریس تاریخ به روحیه علمی،خالقیت و ایجاد انگی ش معلمان نیازدارد (خلخالی.)2910،
چمل نژاد و همکارانش( )2915در پژوهشی دریافتند در تدریس درس تاریخ ابتدا باید شیوه مناسبی در مورد پدیدههای تاریخی
و سپس روش تدریس منا سب را برای تحقق اهدافمان انتخاب کنیم ،از دیدگاه وی روش پدیدار شنا سی هو سرل 1می تواند در
تدریس تاریخ به معلمان یاری رساند و آنچه مهم است درگیر کردن شاگرد و وارد ساختن او در رابحه و تجربه است و چنانچه
بخواهیم محتوایی را برای درس تاریخ منظور کنیم این ادبیات و قالب های شییعری و رمان اسییت که می تواند موثر واقع شییود.
نجفی( )2916در تحقیق خود دریافت ،ا ستفاده از روش تدریس پازل در درس تاریخ در مهارت حل م سئله دانش آموزان موثر
است.طبق یافته های عباسی ( )2911استفاده از روش های نوین تدریس مبتنی بر نظریه های یادگیری در راستای کیفیت بخشی
به فرایند یاددهی و یادگیری تاثیر مهمی در امر آموزش تاریخ بر عهده دارد و اسییتفاده از روش های جدید و به روز در آموزش
تاریخ به دانشآموزان سبب میشود تا به جای ارائه سخت و پیچیده آموزش تاریخ توسط معلمان ،کالس درس به شکل برنامهایی
تفریحی و آموزشی درهم آمی د به همین دلیل دانش آموزان محالب ارائه شده را به سرعت فرا گرفته و به خاطر می سپارند ولی
برای درک کامل و بهتر همان م سئله نیازمند تو ضی و تف سیر مف صل تری ا ست .از نظر ای شان ا ستفاده از فیلم های م ستند برای
پی شبرد اهداف تدریس مهم ا ست .امروزه جایگاه سنتی آموزش تاریخ در نظام آموز شی ایران در م سیر انتقال به شیوهی نوین و
امروزی ،دچار فراز و فرودهایی شده است .این انتقال گرچه در بسیاری از کشورها (به ویژه کشورهای جهان سوم ) هم کُند و
فاقد چشییم انداز اسییت ،اما مقایسییهی روش های آموزش تاریخ و تجارب معلمان در نظام آموزشییی ایران (آموزش و پرورش تا
آموزش عالی ) بدون تردید به شاخ

ها و عواملی وابسته است که این شاخ

ها در هریک از کشورهای جهان متنوع و بعضاً

متضاد است .بدون تردید ،سیاست های فرهنگی ترسیم شده از سوی برنامهری ان کالن یک کشور ،تأثیرات غیرقابل انکاری در
شیوه ی آموزش تاریخ دارد ( اسماعیلی.)2916،بسیاری از دانش آموزان به چگونگی تدریس تاریخ توسط معلمان توجه میکنند
و سبک تدریس آنها را مورد انتقاد قرار میدهند با توجه به این موارد ارائه درس تاریخ بدون توجه به فنون تدریس موجب عدم
انگی ه دانش آموزان در فراگیری این درس میشیییود لذا ،عالوه بر آن یکی از راهکار های اسیییاسیییی برای رسییییدن به اهداف
آموز شی در تدریس تاریخ ا ستفاده کردن از منابع تحقیقاتی ا ست به عنوان مثال :توجه به تجارب معلمان در تدریس تاریخ طی
سالیان طوالنی می تواند تاثیر ب رگی در ر سیدن به اهداف آموز شی دا شته با شد .در این مقاله با هدف جمع آوری رهنمود ها،
راهکارها ،انتخاب فنون تدریس مناسب  ،راه های اف ایش انگی ه در دانش آموزان و چگونگی فرایند آموزشی محلوب در درس
تاریخ به انجام مصاحبه هایی با معلمان تاریخ پرداختهایم.
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Brose joice
Husserl

1
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سواالت پژوهش
 .2روش های موثر در تدریس درس تاریخ کدامند؟
 .1کدام یک از مهارت ها حرفهایی معلمان در فرایند آموزش تاریخ و اف ایش یادگیری دانش آموزان موثر
است ؟
 .9آیا استفاده از مکمالت تدریس در درس تاریخ ،انگی ه دانش آموزان را اف ایش می دهد؟
 .4آیا استفاده کردن از رهنمودهای معلمان با تجربه ،در آموزش تاریخ موثر است؟
 .5آیا روحیات دانش آموزان در انتخاب شیوه تدریس درس تاریخ نقش دارد؟
روش پژوهش
2

پژوهش حاضیییر کیفی و از نوع پدیدار شیییناسیییی اسیییت .روش پدیدار شیییناسیییی به بررسیییی تجربیات واقعی افراد می
پردازد(ادیب حاج باقری ،پروی ی و صل صالی .)2910،با ا ستفاده از نمونه گیری هدفمند 1تعداد  22معلم تاریخ انتخاب شدند.
در این روش افراد بر پایه مالکهای از پیش تعیین شده در رابحه با پرسش پژوهش انتخاب شدند (هومن .)2991 ،بر این اساس
تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس اشباع نظری تعیین شد .محدوده سابقه شرکت کنندگان در مصاحبه بین  10تا 99
سال بوده است .روش گردآوری اطالعات با توجه به اینکه سواالت مورد پرسش تا حدی مشخ

بودند مصاحبه نیمه ساختار

یافته است ،که اصلیترین روش جمعآوری اطالعات در پژوهش پدیدارشناسی است ،زیرا موقعیتی را فراهم میآورد تا شرکت
کننده دیدگاه خود را نسییبت به دنیا آن طور که تجربه کرده با اسییتفاده از زبان و لغات خاص خود تشییری کند(عابدی.)2995 ،
تایید همکاران پژوهش ،مهمترین مالک برای ایجاد اعتبار در تحقیقات کیفی ا ست.در پژوهش حاضر ،تایید همکاران تحقیق به
دو شکل رسمی و غیررسمی انجام شد .برای مثال در پایان مصاحبه ،محقق آنچه که گفته شده بود را خالصه میکرد و میپرسید:
آیا یادداشتهای محقق بحور صحی  ،منعکس کننده وضعیت شخ

هستند یا خیر؟ سپس پیشنویس گ ارش تحقیق با اعضاء

برای ارائه نظر به اشتراک گذاشته میشد .همچنین ،سیییعی شییید تا با اختصیییاص زمان مناسیییب جهت جمعآوری دادهها ،تلفیق
روشها و بازنگری م شارکت کنندگان این ا صل مهم رعایت شود .بازنگری م شارکت کنندگان به این ترتیب بود که برگههایی
حاوی متن مصاحبه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا هر جا که الزم است توضیحی به آن اضافه و یا هر عبارتی که به
نظر آنان منحبق بر اظهارات شان نی ست حذف و یا ا صالح کنند .به منظور رعایت ا صل تاییدپذیری 9دادهها ،تالش کردیم تا از
هرگونه سوگیری در فرآیند م صاحبه و ا ستخراج نتایج خودداری شود و در نهایت جهت اف ایش قابلیت اطمینان که عبارتنداز:
کفایت روند تج یه و تحلیل و تصییمیم گیری ،از راهنمایی و نظارت اسییاتید صییاحب نظر اسییتفاده شییود .جهت انجام مصییاحبه
پژوهش ،پس از اینکه شرکت کنندگان تمایل خود را جهت انجام م صاحبه ن شان دادند جریان م صاحبه شروع شد .ابتدا قبل از
ارائه سییواالت ،توضیییحات الزم در ارتباط با مسییئله و اهداف پژوهش و همینطور پیامدها و کاربرد نتایج پژوهش به آنها ارائه
شد .در مرحله بعدی به م صاحبه شوندگان اطمینان داده شد که اطالعات شخ صی آنها در فرایند تج یه و تحلیل دادهها هیچ
نق شی ندارد و تنها محتوای پر سش و پا سخها مورد نیاز ا ست .زمان انجام م صاحبه برای هر فرد با توجه به ساعت کاری و زمان
اوقات فراغت هر فرد بود .در جریان مصاحبه برای مصاحبه شوندگانی که اجازه ضبط صدا داده بودند مصاحبهها ضبط و سپس
به روی کاغذ آورده شدند و برای سایر م صاحبه شوندگان هم مان با ارائه پا سخ به یاددا شت برداری از م صاحبه آنان پرداخته
شد .رویکرد ا ستداللی به تحلیل و تف سیر دادهها در این بخش نی ا ستقرایی قیا سی بوده ا ست .بهاین معنا که ابتدا کدهای باز و
ج ئی شناسایی شده و با کنارهم قراردادن آنها بر ا ساس روابط بین آنها ،کدهای محوری و کلیتر ایجاد شدهاند .پس از این
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-phennomenology

1

-purposeful sample
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-verification

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
روند اسییتقرایی ،مجدداً کدهای باز شییناسییایی شییده و کدهای بازی که بعداً شییناسییایی شییدند ،بهصییورت انتخابی در زیر مفاهیم
محوریِ ایجاد شده قرار گرفتند.
جدول شماره  : 2مشخصات اطالع رسان های پژوهش
مقحع تدریس

سابقه تدریس

کد مصاحبه شونده

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

2

دکتری

تاریخ اسالم

دبیرستان

90

1

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

99

9

کاردانی

تاریخ

دبیرستان

90

4

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

90

5

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

95

6

دکتری

تاریخ باستان

دبیرستان

25

1

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

21

9

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

90

1

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

40

20

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

90

22

کارشناسی

تاریخ

دبیرستان

90

یافته ها
به منظور شنا سایی تجارب حرفه ایی معلمان تاریخ سازمان آموزش پرورش م صاحبهایی در قالب سواالتی محرح شد.در
ادامه به منظور م ستند سازی یافته ها و اطالعات به نمونه هایی از صحبت ها ،ا شارات و دیدگاههای م شارکت کنندگان به همراه
کد های باز پرداختهایم که هر کدام شرح داده شده اند .قبل از بیان این نقل و قولها ،توجه به این نکته را ضروری میدانیم که
دربرخی از نقل و قولها ممکن ا ست بیش از یک و حتی چندین کدباز وجود دا شته با شد .سپس بعد از مراحل م صاحبه و در
دسترس بودن داده ها اطالعات در بخش هایی با عنوان کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در جدولی جدا تقسیم شدند .طی کد
گذاری های صورت گرفته به دو مولفهی اصلی و انتخابی با عنوان های فرایند آموزشی محلوب و فنون تدریس دست یافتیم.
جدول شماره  .1نمونه مصاحبه صورت گرفته و نوع کدگذاری باز

مصاحبه های انجام گرفته

کد گذاری باز

سوووا  )1 :مجمو عه ایی از ت جارب حر فه ایی در تدریس تاریخ را
شرح دهید؟

روش تییدریییس رنییه

اطالع رسیییان کد " :2از تجرب یات من روزی بود که برای کارورزی به منح قهی دکارتی ،وجود طرح درس در
لشیییکرآ باد اهواز رفته بودم دربدو ورود در انتهای کالس قرار گرفتم واز دور ،گفته ها تییدر یس  ،تییا ث یرات گردش
وحرکات معلم را زیر نظرگرفتم .عدم مدیریت کالسیییی و بی توجهی دانش آموزان در

ع ل می ،ت ج یییه و ت ح لیییل

کالس از انتقادات من به تدریس است .که میتواند از نقاط ضعت معلمان در گذشته،حال ،اطییالعییات از طییرف دانییش
و آینده باشییید وکنبود این توانایی می تواند جایگاه علمی یک معلم را دچار ت ل ل کند ،آموزان ،اسیییت فاده از ضیییرب
علم و دانش وکسب تجارب گوناگون در فرصت های آموزشی و تحصیلی توسط معلمان المثل در تدریس ،تهیه نمودار
و حضییور با آمادگی کامل درکالس ها از مل ومات اسییت.در ادامه یادداشییت برداری در رشییید از دانش آموزان ،وجود
کالس ها ،مجالس و محافل در اف ایش آ گاهی های عمومی وتخصیییصیییی اهمیت دارد .منابع تاریخی در تدریس ،طن
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معلمان از دوران دان شجویی باید از ا ستادان خود یاددا شت هایی جمع آوری کرده که در گویی در تدریس ،ق صه گویی
سیییال های آتی در کالس های اموزش تاریخ می تواند در رسییییدن به نتایج وا هداف در تدریس  ،شییعر سییرایی در
آموزشییی به کارگرفته شییوند .ازدیگرتجارب من اسییتمرار در ثبت خاطرات اسییت.خاطره

تدریس  ،ح کا یت های پ ند

نویسی از کارهای ارزشمندی ا ست که هر انسانی در زندگی روزمره خود می تواند انجام آموز در تدریس  ،یادداشیییت
دهد .خاطرات ثبت لحظات هسییتند که با گذر زمان می تواند تاثیرات شییگرفی در بینش و

برداری دانش آموزان ،دوری

تفکرات وعقاید وارزش های مخاطبانشیییان واف ون بر آن می تواند ارزش تاریخی داشیییته از گرایش به نمره دهی ،واقعه
با شند .خاطره نوی سی در کنار ارزش تاریخی خود می تواند جنبهی اف شاگری یا سرگرمی گویی معلمییان  ،دوری کردن
وگذران اوقات داشته باشد".

از فرضیات در تدریس،تشویق

اطالع ر سان کد " :1از اولین تجربیاتم می تواند اولین سال شروع به کار درمدرسه کییالمییی دانییش آمییوزان  ،بییر
و اولین برخوردی که با یک دانش آموزداشیییتم باشییید که دو دقیقه به پایان زنگ تفری

قراری ارتبییاطییات عییاطفی بییا

مانده برای خارج شدن از محوطهی آموز شی اجازه خوا سته بود .با روی گ شاده به دانش دانش آموزان ،شییناخت دانش
آموز اجاز دادم غرض از این کارم عالقمند کردن دانش به خود وکالس بود ،دانش آموز آ موزان ،گروه بنییدی کردن
باید برای حضییور در کالس شییور و اشییتیاد داشییته باشیید .معلم باید درکنار سییخت گیری دانش آموزان در تدریس ،تاثیر
دلسییوز باشیید به معنای دیگر در کنار توجه به اهداف آموزشییی باید به شییرایط روحی و ف عال یت های پژوهشیییی ،عدم
آمادگی دانش آموز در زمینه های مختلت وجودی ،توجه کند.اشیییاره کردن به یک بیت تبعیض در ارزشییییابی ،توجه به
شییعردر ابتدای کالس که به طور کلی مفهوم آموزش آن بخش را می رسییاند ،و اضییافه فرهنگ جامعه ،روی گشیییاده
کردن قصه یا حکایات پند آموز در آموزش از نقاط قوت شخصی است که در مقام معلم

معلم در تییدریس ،دلسیییوزی

قرارگرفته اسییت این عملکرد در فرایند تدریس ،انگی ه دانش آموزان را نسییبت به تدریس

م ع لم در آ موزش ،عال قمنیید

معلم ودرس اف ایش می د هد و انگی ه ،خود م قد مه ایی برای یادگیری درس مورد نظر کیییردن دانیییشآمیییوزان در
اسیییت .برای نشیییان دادن جایگاه علم و دانش به دانش آموزان ازمثال هایی که در محیط تییدریس،انگی ه دانش آموزان
اجتماعی انسییان ها به وفور قابل رویت اسییت اسییتفاده کنید به عنوان مثال برای ارزش علم در یادگیری ،عال قه به درس
ودانش ،جوامع مردمی که درطبقات مختلت قراردارند را مثال می ند که مراتب و جایگاه

تاریخ در دانش آموزان ،توجه

های واال اجتماعی به آ سانی قابل دستیابی نیست .عبرت گیری از محالب آموزشی از دیگر بییه شییییرایییط روحییی دانییش
از دیگر اصول تدریس است .هر معلم میتواند داستانی برای دانش آموز خود بازگو کند تا آموزان ،داشیییتن بینش فکری
با ا ستفاده از این تجارب ،زندگی توام با موفقیت دا شته با شد.از فعالیت های مکمل و فود ازتییاریییخ ،اهییداف هییویییتییی
برنامه و گردشهای علمی اسییتفاده کنید :مثال من در شییهر بیشییتر تدریس خود را دربیرون ازتییدریییس تییاریییخ ،اهییداف
کالس انجام می دادم  .برای آ شنایی با تاریخ بیشتر به مکانهای مختلت تاریخی میرفتیم و سییییاسیییی از تدریس ،توجه به
این راه باعث میشیید دانش آموزان احسیاس ملموس تری نسییبت به یادگیری درس تاریخ محیط اجتماعی ،تاثیر تجارب
داشته باشند".

زنیید گی در جییا معییه  ،تییا ث یر

اطالع رسان کد  " : 9معلمان نباید تصورکنند علم تاریخ دانش خشک و بی تنوعی ج وهی درسیییی در یادگیری
است به عبارت دیگر علم تاریخ به خودی خود خسته کننده نیست اما اگر معلم وظیفه ایی ،تاثیرکتاب های آموزشیییی در
که به او محول شده ا ست را به در ستی به انجام نر ساند آنگاه نه تنها این درس برای دانش تییدریییس ،ابییهییام زدایییی در
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آموز بی اهمیت بلکه نسییبت به درس تاریخ بی انگی ه می شییوند .اگر معلمان تاریخ قصیید تدریس ،تشییویق در یادگیری،
داشته باشند دانش آموزان خود را به محالعه عالقمند کنند یکی از عملکرد های ایشان می تنبیه در یادگیری ،برنامه ری ی
تواند اسییتفاده از نکات طن و نشییاط آور که توجه آنها را به درس جلب می کند باشیید .با در یییادگیییییری ،مییدیییریییت
اسییتفاده از نکات مضییحک تاریخ انگی ه در وجود دانش آموزان پرورده می شییود و این آموزشیییی در آموزش تاریخ،
عملکرد در روند تسییریع یادگیری تاریخ تاثیر دارد .تجارب نشییان داده اسییت در دهه های پرسیییش و پاسیییخ در تدریس،
اخیر توجه دانش آموزان و دانشییجویان به دریافت نمره بیش از کسییب مهارت و اطالعات تدریس به شییییوهی نیمه حوزه
است دراین روزها اکثر آنها سعی میکنند دروس خود را با نمره عالی کسب و به پایه های ایی  ،بحث ومشارکت کالسی
باالتر صیعود کنند .این امر ،موجب اف ایش روند حف محالب به جای یادگیری صیحی و در تییدریییس ،جییذابیییییت در
عواقب سییختی برای دانش آموختگان وجامعه دارد .سییرانجام فارت التحصیییالن رشییته های تییدریییس ،تییقییویییت روحیییییه
مختلت با ورود به عرصیییهی کار و فعالیت از انجام بسییییاری از وظایت ناتوان هسیییتند در مشیییارکتی در دانش آموزان ،
نتیجه باید معلمان سیییعی کنند کسیییب نمره توسیییط دانش آموز را در اولویت های بعدی توجه به تفاوت های فردی در
تدریس قراردهند .در تدریس درس تاریخ واقعه گو باشید .گفتن اطالعات ثبت شده بینش کییالس  ،بییرنییامییه ری ی ی در
و دیدگاه تمام دانش آموزان را نسبت به سبک زندگی گذشتگان تغییر می دهد".

تییدریس ،اهییداف آموزشیییی

اطالع رسیییان کد  ": 4اف ایش اطالعات اضیییافی درکتب تاریخی می تواند دانش درس تییاریییخ ،خییالقیییییت در
آموز را از ا صل مو ضوع دور کند .پدر فل سفه جدید رنه دکارت ا ست .روش رنه دکارت

تدریس ،ارزشییی یابی با مع یار

مبتنی برکشت حقیقت و رسیدن به معرفت است با استفاده از این روش بسیاری از ابهامات ثییابییت ،دوری از نقلیییات در
درخصیییوص خلقت جهان و چگونگی افرینش انسیییان ها به تعبیری برطرف می شیییود اما تییدر یس ،توجییه بییه ت ح لیییل
بسیییاری ازمنتقدان ،این روش را کنارگذاشییتند .این روش مبنای به وجود آمدن اندیشییهی تییار ی خی در تییدر یس ،ج مع
سییکوالریسییم درغرب شیید .درتدریس خود به دانش آموزان باید از فرضیییات و گمان ها بیینییدی اطییالعییات در پییایییان
دوری کرد و تا حد امکان دانش آموزان را برای کشییت حقیقت و درکنار آن رسیییدن به تییدر یس ،خسیییی ت گی دا نش
یقین ت شویق کرد .عالوه بران یکی از مع ضالتی که بع ضی از معلمان بدان گرفتار ه ستند آموزان در تدریس ،اعت ماد به
این اسیییت که با توجه به تصیییوراتی که از دانش آموز دارند وی را قضیییاوت می کنند .نییفییس دانییش آمییوزان در
درحالی که بسیییاری از دانش آموزان شییاید با گذشییت زمان تغییر و تحوالتی درآنها پیش یییادگیری ،ا همیییت پییذیرش
آید که سییرآغاز موفقیت جدیدی برای آنها باشیید .با این وجود سییرانجام آن دانش آموز تفییاوت هییا در دانش آموزان،
اگر متاثر از رفتار معلمش باشیید می تواند به صییورت دائمی ازعالقه به علم و دانش دوری احسییییاس تیعیلیق خییاطیر در
کند .از این منظر میتوان نتیجه گرفت شیییغل معلمی درکنارسیییختی و مشیییکالت ،دارای فراگیران ،روحی یه تالشیییگری
ظرافت های ب سیاری ا ست که توجه بیش از پیش معلمان به این حرفه و احتیاط درکنش و فراگیران ،اف ایش میهن دوستی
رفتار های آنها را می رسیییاند .باید توجه داشیییت هر رفتاری ازجانب معلمان می تواند در تییدریس تییاریخ ،تمرین و
بازخوردی دو سویه داشته باشد به عبارتی هرگونه تشویش کالمی از طرف معلم می تواند تیییکیییرار در ییییادگیییییییری
روزنهی امیدی در دل دانش آموز باز کند و این عملکرد می تواند نتیجه ی عکس داشیییته ،کییار گرو هی دا نش آ موزان،
باشد".

روحیییه همکییاری بین دانش
اطالع رسان کد  ": 5برقراری ارتباط دوستانه و عاطفی بین دانش آموز و معلم یکی آمییوزان ،مییییی گییرد دانییش

از تجربیات من ا ست .برقراری رابحهی دو ستانه با بچه ها نه تنها آنها را به مدیرکالس بلکه آموزی ،پیشیییرفت تحصییییلی،
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به محالعه هرچه بیشیییتر کتب جذب می کند .برقراری رابحه ،مقدماتی دارد که در وهلهی مهارت های ارتباطی در دانش
اول کسییب شییناخت نسییبت به دانش آموز ال امیسییت هرآنچه نسییبت به دانش آموزانمان آموزان ،مهارت های شنیداری
شناخت کسب کنیم برقراری ارتباط با سهولت بیشتری امکان پذیراست که این امر ج با در دا نش آ موزان  ،مهییارت
کسیب تجربه و مهارت درحرفهی معلمی قابل دسیتیابی نیسیت .وجود طرح درس برای هر گفتاریدردانشآموزان  ،ج وات
معلمی در اوایل خدمت ال امیسییت .طرح درس یک برنامه از کلیه فعالیت هایی اسییت که درسیییی ،یادگیری ما ند گار،
آموزگار ال اما با توجه به می ان توانایی وادراک و شیییناخت دانش آموزان درکالس انجام تو جه به م حا لب درسیییی در
می دهد ،بسیاری ازمعلمان با گذشت زمان وکسب مهارت به ندرت از طرح درس استفاده

یادگیری ،تو جه به آزمون در

می کنند .معموال از فعالیت های آموزشی می توان به دو مورد تشویق و تنبیه که بیشتر قابل ارزشییییییابی ،توجییه بییه زمییان
توجه هستند اشاره کرد .استفاده از تشویق از اهم موضوعات و نادیده گرفتن تنبیه فی یکی یادگیری ،تاثیر محالب دشیییوار
اصییلی اسییت که تمام معلمین باید آنرا رعایت کنند .ل وم گروه بندی بچه ها برای برقرای درسیییی در یادگیری ،پرهی از
نظم و رسیدن به اهداف آموزشی مهم است .تدوین نمودار رشد که نشانگر می ان پیشرفت جریمییه توسیییط معلم ،تحقیق
هرکدام از دانش آموزان اسییت از اصییول تدریس نوینی اسییت که هرکدام از معلمین می

علمی دانش آموزان ،احترام

توانند از آن اسیییتفاده کنند .درفعالیت های آموزشیییی یکی ازتکالیت به دانش آموزان متقابل دریادگیری ،کنجکاوی
کارهای پژوه شی ا ست .نکتهی مهم اگاه کردن دانش اموزان از تاثیرات کارهای تحقیقی دانش آموزان،کسییالت روحی
برنمرات است که هردانش آموز با اف ایش تالش خود می تواند پله های ترقی را به سرعت دانش آموزان  ،آمادگی دانش
طی کند .در کنار تدریس کال سی باتوجه به اینکه درکنار آموزش پ سوندی به نام پرورش آ موزان  ،اضیییی حراب دا نش
قرار دارد ا ستفاده و بیان نکات اخالقی و آموزنده که در زندگی هرکدام از ان سان ها نقش آموزان  ،درون گرایی دانش
دارد نقش موثری در تدریس تاریخ دارد".
اطالع رسیییان کد ": 6بهنظر من ،ما باید برنامهری ی صیییحی و دقیقی برای اهداف

آ موزان  ،نشییییاط م ع لم در
تدریس ،کار عملی ،تبادل نظر

آموزشی خود داشته باشیم« ".افراد برای آنکه بتوانند به درستی مهارتی را در خود پرورش در تدریس ،تکالیت درسیییی،
دهند و برای آنکه بتوانند ادعای توانمندی در آن داشییته باشییند ،ناگ یرند در موقعیتها و مشیییارکت کالسیییی ،توجه به
شرایط گوناگون ،خود را در معرض استفاده از آن مهارت قرار دهند«.هدف تؤامان تاریخ تفکر انتقادی در دانش آموزان
 ،غیر از اهداف علمی ،مجموعهای از اهداف هویتی و ملی اسییت؛ یعنی این دو مولفه باید  ،پر س شگری دانش آموزان در
برای کشییور شییهروندان خوبی پرورش دهد .میدانیم که این درسها عمومی اسییت و در تدریس ،توجه به آواز گروهی
تمام دنیا در همه دورههای تحصیلی تدریس می شود تا میل وطنپرستی و جهان دوستی را

برای انگی ه ،تشیییویق دانش

در وجود دانشآموزان نهادینه کند .پس گذشییته از هدف علمی ،یک هدف سیییاسییی هم آموزان ،عدم درگیری عاطفی
پشت این درسها وجود دارد .تاریخ ،انسان را با هویت گذشتهاش آشنا میکند .ما معلمان در دانش آموزان ،عدم مقای سه
تاریخ باید به کاری که میکنیم اعتقاد داشییته باشیییم؛ یعنی تدریس هم عشییق و عالقه ما و دانییش آمییوزان ،تییوجییه بییه
هم شغل اول ما با شد ،نه اینکه برح سب تفنن و از ترس بیکار شدن به این شغل شریت احسییییاسییییات دانش آموزان،
بپردازیم .هیچ ملتی نمیتواند فرهنگ خودش را تقویت کند و به توسییعه برسیید مگر اینکه توجه به مشییکالت آموزشییی،
معلمانش بخواهند .اگر معلمان کشوری وارد مدار توسعهیافتگی نشوند و تدریس برای آن دوری از متکلم و حده ،دوری
ها امری فرعی شود آن کشور نمیتواند توسعه پیدا کند ،چون آموزش صحی خشت اول از تهییدییید ،توجییه شییییرا یط
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بنای تو سعه در هر ک شوری ا ست .بنابراین ،معلم باید در درجه اول عالقه خود را تقویت جسییمانی دانش آموزان ،توجه
کند و آن را به دانشآموزان منتقل سازد .این م سئله به تمام دروس بر میگردد و نهتنها به به فرهنگ محلی ،اخالد حرفه
یک درس» (پاپلیی دی.)2991 ،
اطالع رسان کد ": 1شمار بسیار زیادی از کتاب ها و ج وه های درسی تاریخ مبهم،

ا یی م ع لم  ،ا ف ا یش حس
کفییایییت در دا نش آ موزان،

ک سل کننده و بی شور و حال ه ستند .ما به واقع نمیتوانیم ج وه را به تنها منبع خود مبدل دوری از بحث حاشییییه ایی در
سازیم .اجازه دهیم کتاب و ج وه ،طرح کلی دورهی آموزشی را تعیین کند و ما با استفاده

کالس ،عییدم ج ئی ن گری

از دیگر منابع ،به ویژه منابع دسیییت اول ،تدریس کنیم .بهترین منابع تاریخی را که لذت توسط معلم ،مدیریت کالسی،
محالعه را ایجاد می کنند برگ ینیم".
اطالع ر سان کد ": 1یکی از تجارب من در تدریس این ا ست که در نمره دهی به
دانش آموزان تبعی ضی بین دانش آموزان به وجود نیاید به طوری که درمورد این مو ضوع
میتوانم به یک خاطره اشییاره کنم و زمانی که یکی از دانش آموزان که بسیییار پرتالش بود
از من نمره  21/5دریافت کرد؛ این درحالی بود که این نمره ،نمره واقعی او بود و من به
ب سیاری از دانش آموزان کمک کرده بودم در نتیجه خودم از عملکردم اندوهگین شدم و
تصییمیم گرفتم در صییورتی که کمکی به دانش آموزان میشییود باید فراگیر و تمام دانش
آموزان را شامل شود تا بی عدالتی در کار حرفه ایی صورت نگیرد".
اطالع رسان کد  ": 22تدریس تاریخ از مسائل سهل و ممتنع است :سهل است زیرا
با وجود اطالعاتی اندک میتواند کالس را اداره کند و ممتنع است به این معنا که انتظاراتی
که از یک معلم داریم انتظارات خاص اسییت .مثال گاهی گفته میشییود که تاریخ قداسییت
شییکن اسییت البته قداسییت شییکنی به معنای توهین به مقدسییات نیسییت بلکه واقع نگری به
مسائل است.معلم تاریخ باید ژرف بین باشد و اعماد مسائل را درک کند به شیوهی منحقی
در کارش وجود داشته باشد( ".عباسی)2991،

عشق ورزی به تدریس معلم
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جدول شماره .9کدگذاری داده ها بر اساس فنون تدریس و فرایند آموزشی محلوب

کدگذاری
انتخابی

کد

کد گذاری باز

گذاری محوری

روش
تدریس

مکمالت
تدریس

روش رنه دکارتی ،طرح درس ،گردش علمی ،تج یه و تحلیل اطالعات ،پرسییش و پاسییخ در
تدریس ،روش نیمه حوزه ایی در تدریس ،بحث و مشییارکت کالسییی در تدریس ،روش های نوین

2

در تدریس ،روش های سنتی تدریس ،تاثیر تکنولوژی آموزشی در تدریس
ا ستفاده از ضرب المثل در تدریس ،توجه به نمودار ر شد کال سی ،ا ستفاده از منابع تاریخی،
تاثیر طن گویی در تدریس ،قصه گویی در تدریس ،شعر سرایی در تدریس  ،حکایت های پند آموز

1

در تدریس  ،یادداشت برداری دانش آموزان ،تاثیر خاطره گویی در تدریس
دوری از گرایش به نمره دهی ،واقعه گویی معلم ،دوری از فرضییییات در تدریس ،تشیییویق
کالمی در تدریس ،ایجاد ارتباطات عاطفی با دانش آموزان ،شیییناخت دانش آموزان در تدریس
،توجه به گروه بندی دانش آموزان در تدریس  ،توجه به محیط اجتماعی ،توجه تجارب زندگی،تاثیر
فعالیت های پژوهشییی ،عدم تبعیض در دانش آموزان ،توجه به فرهنگ جامعه ،روی گشییاده معلم در
تدریس ،دلسییوزی معلم در تدریس  ،عالقمند کردن دانش آموزان در تدریس،جذابیت در تدریس،

فنون تدریس

تقویت روحیه مشیییارکتی دانش آموزان ،توجه به تفاوت فردی در دانش آموزان  ،برنامه ری ی در
تدریس ،توجه به اهداف آموزشییی،خالقیت در تدریس ،ارزشیییابی با معیار ثابت،دوری از نقلیات در
مهارت
در آموزش

تدریس ،توجه به تحلیل تاریخی ،جمع بندی اطالعات ،اسییتفاده از منابع تاریخی در تدریس ،تشییویق
دانش آموزان ،عدم درگیری عاطفی دانش آموزان ،عدم مقایسییه دانش آموزان ،توجه به احسییاسییات
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دانش آموزان،توجه به م شکالت آموز شی ،دوری از متکلم وحده بودن معلم ،دوری از تهدید دانش
آموزان ،توجه به شیییرایط جسیییمانی دانش آموزان ،توجه به فرهنگ محلی ،اخالد حرفه ایی معلمان
تاریخ ،اف ایش حس کفایت در دانش آموزان ،دوری از برچسیییب زدن به دانش آموزان ،دوری از
بحث حاشیه ایی در کالس ،عدم ج ئی نگری در تدریس،مدیریت کالسی توسط معلم ،عشق ورزی
معلم به تدریس تاریخ ،توجه به اهداف هویتی در تدریس ،توجه به اهداف سیاسی در تدریس ،پرهی
از جریمه کردن دانش آموزان

فرایند
آموزشی محلوب

توجه به

انگی ه دانش آموزان در یادگیری ،عالقه به درس تاریخ ،تنوع شییرایط روحی ،بینش فکری از

روحیات دانش

تاریخ ،خستگی دانش آموزان در تدریس ،اعتماد به نفس دانش آموزان در تدریس  ،پذیرش تفاوت

آموزان

های دانش آموزان در تدریس ،احسیییاس تعلق خاطر ،روحیه تالشیییگری دانش آموزان در تدریس ،
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میهن دوسیییتی دانش آموزان ،احترام متقابل،کنجکاوی دانش آموزان،کسیییالت روحی ،آمادگی،
اضحراب ،درون گرایی ،نشاط در تدریس
تاثیر ج وهی درسییی در یادگیری،کتاب های آموزشییی،ابهام زدایی در یادگیری ،تشییویق در
یادگیری ،تنبیه در یادگیری،برنامه ری ی در یادگیری،مدیریت آموزش تاریخ ،تمرین و تکرار،کار
گروهی،روحیه همکاری ،می گرد دانش آموزی ،پیشیییرفت تحصییییلی،مهارت های ارتباطی،مهارت
یادگیری

های شییین یداری،م هارت گف تاری ،تاثیر ج وات درسیییی  ،یادگیری ما ند گار ،کار عملی ،ت بادل

دانش آموزان

نظر،تکالیت در سی ،م شارکت کال سی ،تفکر انتقادی ،پر س شگری ،تاثیر آواز گروهی در یادگیری،
پاداش یادگیری،افت تحصییییلی ،عدم پیش داوری،توجه به پرسیییش های کالسیییی ،توجه به محالب
درسییی،توجه به آزمون ،توجه به زمان یادگیری ،تاثیرمحالب دشییوار در یادگیری ،یادگیری با تحقیق
علمی ،ارزشیابی همراه کنفرانس

بحث و نتیجهگیری
نتایج حا صل از این پژوهش ن شان داد بر ا ساس تجارب معلمان تاریخ ،معلمان موفق برای ر سیدن به اهداف آموز شی در
تدریس تاریخ باید به دو مولفهی فنون تدریس و فرایند آموزشیییی محلوب توجه کنند .از نظر معلمان تاریخ اصیییولی که باید در
فنون تدریس رعایت شییود عبارتند از :تشییویق دانش آموزان ،عدم درگیری عاطفی دانش آموزان  ،عدم مقایسییه دانش آموزان ،
توجه به احسییاسییات دانش آموزان ،توجه به مشییکالت آموزشییی ،دوری از متکلم وحده بودن معلم ،توجه به روش های نوین و
سیینتی در تدریس ،تاثیر تکنولوژی آموزشییی ،جذابیت اطالعات در تدریس ،تقویت روحیه مشییارکتی دانش آموزان ،توجه به
تفاوت فردی در دانش آموزان ،توجه پرسییش و پاسییخ در تدریس ،اسییتفاده از ضییرب المثل در تدریس ،توجه به نمودار رشیید
کالسییی  ،اسییتفاده از منابع تاریخی که در کیفیت آموزش تاریخ موثر هسییتند .ویژگی های فرایند آموزشییی محلوب در تدریس
تاریخ مانند :توجه به پیشرفت تحصیلی و یادگیری مهارت های ارتباطی ،شنیداری ،گفتاری ،یادگیری ماندگار در دانش آموزان،
تاثیر انگی ه دریادگیری ،عالقه به درس تاریخ ،تنوع شییرایط روحی دانش آموزان ،داشییتن بینش فکری از تاریخ ،تاثیر ج وهی
درسیییی در یادگیری،کتاب های آموزشیییی ،ابهام زدایی در تدریس ،تشیییویق در یادگیری ،تنبیه در یادگیری ،برنامه ری ی در
یادگیری و مدیریت آموزش تاریخ که هر کدام نمودی از صالحیت ها و مهارت های حرفهایی معلمان است.
صیالحیتهای علمی معلم در واقع مجموعه آگاهیها ،بینشها و مهارتهای ذهنی اسیت که وی را در شیناخت و تحلیل
مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت توانا میسازد .مثل آگاهی از اهداف ،صالحیت های عملی بیانگر مجموعه مهارتها
و توانایی های عملی ا ست که به فرآیند تعلیم و تربیت مرتبط می شود مانند :مهارت در تدریس و صالحیتهای عاطفی مجموعه
عالیق و گرایشییهای معلم نسییبت به مسییائل و موضییوعات مرتبط با تعلیم و تربیت اسییت مانند عشیق به معلمی .از مجموعه موارد
فود ،ایجاد صالحیت تأثیرگذار بر دانش آموز حاصل میشود که هدف نهایی معلم است .در این راستا باید گفت که در حقیقت
تعیین صالحیتهای حرفه معلمی بر ا ساس نظام تربیتی و نوع نگرش به ان سان ا ست .هر مکتبی محابق ق ضاوتی که درباره ماهیت
انسان میکند ،آرمانهای تربیتی خود را تعیین میکند و بر اساس آرمانها و اهداف نهایی تعلیم و تربیت ،سیمایی از معلم محلوب
و مورد نظر خود را ترسیییم مینماید .از نظر مکتب ایده آلیسییم معلم نقش راهنما ،هدایتگر و تسییهیل کننده یادگیری را بر عهده
دارد .معلم از نظر اخالقی و عقلی سییرمشییق دانشآموزان و برتر از آنها اسییت ،وظیفه او گرفتن دسییت کودک و رسییاندن او به
عالیترین درجه کمال اسیییت.از نظر مکتب طبیعت گرایی معلم باید از هر نوع تلقین افکار یا نظریه ها و داورهای اخالقی به
دانشآموزان اجتناب کند .مکتب پراگماتیسیییم نی اعتقاد دارد که معلم اسیییوه اخالقی و فرهنگی و نی مشیییاوره و راهنمای
دانشآموز می باشید .از نظر مکتب تحلیلی معلم باید دانشآموزان را به داشیتن گرایش علمی و ذهنی باز و عینی تشیویق کند و
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فعالیتهای آموزشییی خود را بر پایه تجربههای شییخصییی یادگیرنده و حل مسییئله به وس ییله خود آنها انجام دهد .با توجه به این
دیدگاه مجموعه دسییتاورد های این پژوهش نشییان می دهد که صییالحیت های معلمان در گرو چگونگی تدریس درس تاریخ و
گرفتن بازخورد های مثبت از دانش آموزان و خانوادهی آنها اسیییت .بنابراین ،آموزش و پرورش به عنوان یک نظام باز ،متأثر از
شرایط و تغییرات محیط اطراف خود است  .با وجود مصاحبه های انجام شده از معلمان تاریخ و محالعاتی که در زمینه تدریس
درس تاریخ صورت گرفته ا ست میتوان نتیجه گرفت که تدریس تاریخ به مولفه های زیادی نیاز دارد تا یادگیری به شکل مفید
و با بازخورد مثبت همراه باشییید .جذابیت تدریس درس تاریخ بیشیییتر به شییییوه های تدریس بسیییتگی دارد .به عنوان مثال نتایج
تحقیقات چمل نژاد و همکاران( )2915بهترین روش تدریس درس تاریخ را روش پدیدار شییناسییی هوسییرل می داند .نمونه ایی
دیگر نتایج پژوهش نجفی( )2916است که موثرترین روش تدریس تاریخ را روش تدریس پازل برای حل مسئله می داند ،نتایج
به دسییت آمده از پژوهش حاضییر به یافته های(صییالحی و همکاران )2916،شییباهت بیشییتری دارد لذا یافته ها نشییان میدهد که
اسییتفاده از روش های سیینتی در کنار روش های نوین و روش های فعال تدریس با هدف مشییارکت دانش آموزان در فراگیری
اطالعات موثر اسییت .با گسییترش دانش تکنولوژی و فناوری اطالعات روش های سیینتی مثل روش سییخنرانی یا مکتبی جایگاه
خود را از دست داده اند ،اصل این مسئله را مؤسسه بین المللی آموزش و پرورش کودکان( )1004طبق یافته های مورد بررسی
قرار داده است و بیشتر دانش آموزان توجه چندانی به این روش ها نمیکنند به همین دلیل ،برای اف ایش انگی ه و روحیه دانش
آموزان باید متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی جوامع قدم برداریم .از دیگر مولفه ها تدریس تاریخ فرایند آموزشی است که
طی ان یادگیری صییورت می گیرد .در فرایند آموزشییی معلم باید انواع مهارت های روانشییناسییی ،تربیتی ،ارتباطی و گفتاری و
مجموعه ایی از تجارب را دا شته با شد و در این رابحه یافته های این پژوهش در زمینه فرایند آموز شی با یافته های کیمر ()1001
همسو می باشد .با توجه به مصاحبه های صورت گرفته فرایند آموزشی هرآنچه به نکات فکاهی و جذاب تاریخ ن دیک شود و
در کنار آن معلم رابحه مثبت تری با دانش آموزان داشییته باشیید یادگیری بهتر صییورت میگرد .یکی از آفت های فرایند آموزش
دوری از مکمالت تدریس اسییت به عنوان مثال در کنار ذکر حوادب باید به انواع شییعر ،روایت و ضییرب المثل و داسییتان های
تاریخی توجه داشته باشیم .با رعایت اصولی که در مقاله آورده شده است معلمان تاریخ میتوانند با سهولت و سرعت بیشتری به
اهداف آموز شی که همان فراگیری سرگذ شت تاریخ فرهنگ و تمدن ایران ا ست د ست یابند .در رابحه با تدریس درس تاریخ
باید یادآور شد نوع عملکرد معلمان میتواند در نگرش دانش آموزان به جامعه خود تاثیر گذار باشد به همین دلیل رعایت نکات
اصولی تدریس ،از اهم موضوعات است.
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