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چکیده
متاسفانه تدریس تاریخ ایران اسالمی به روشهای سنتی و غفلت از روشهای مدرن آموزشی از قابلیتهای آن
کاسته و باعث یکنواختی امر تدریس شده است .در این راستا برای اثر بخشی تدریس تاریخ روش تدریس مبتنی
بر پیش سازمان دهندهها بهعنوان روشی نوین در کشورمان میتواند در تسهیل و اثربخشی تدریس تاریخ ایران
اسالمی ثمربخش باشد .بر این اساس برای اصالح ضعفهای موجود در آموزش تاریخ نیازمند استفاده از تکنولوژی
و نرم افزارهای نوین طراحی شده در این عرصه میباشیم که نرمافزارهای کمک آموزشی تاریخی نوع جدیدی از
این نوعاند که در زمینه پرورش قدرت تحلیل و تفهیم دانشجویان تواناییهای بسیاری دارند .هدف کلی این نگاشته
بررسی کارایی روش پیش سازمان دهنده در تدریس دروس تاریخ ایران اسالمی در دانشگاهها میباشد .در این
پژوهش ،روش توصیفی مورداستفاده قرارگرفته از نوع کیفی و تحلیلی است که با استفاده از ابزار فیشبرداری برای
جمعآوری دادهها اقدام شده است .یافتههای مقاله نشان میدهد که نرمافزار تاریخ ایران اسالمی 2با داشتن
قابلیتهای فراوانش عرصهای جدیدی برای آموزش تاریخ ایران اسالمی با روش پیش سازمان دهنده در دانشگاه
محسوب شده و امر آموزش این علم را آسانتر و مؤثرتر میکند .در این راستا استفاده و بهرهگیری از ظرفیتهای
موجود این نرمافزار در جهت امر تدریس تاریخ پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،تاریخ ایران اسالمی ،پیش سازمان دهنده ،نرمافزار تاریخ ایران اسالمی .2
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مقدمه:
برای تعریف واژهی تاریخ دو نوع تعریف به چشم میخورد :نخست ،گذشته یا به بیان دقیقتر ،آنچه درگذشته
رویداده است که در این معنا ،تاریخ یعنی مجموعهی رویدادهای متعلق به زمان گذشته که مساوی بامعنی رایج
این واژه میباشد ولی در معنای دوم ،تاریخ نوعی عمل یا تالش برای شناختن همان مجموعه رویدادهای متعلق
به زمان گذشته است ( .) 2100, Golmohammadiدرواقع حوادث و وقایع تاریخی ،سرگذشت حیات و فرهنگ
یک قوم و ملت است که توسط مورخ ترسیم میشود .مورخان با استناد به منابع مکتوب و غیر مکتوب میکوشند
به درک روشن و صحیحی از گذشته دست یابند و از آن تصویری مبتنی بر حقیقت ارائه دهند تا بتوان زمان حال
را بهتر درک کرد که بر این اساس میتوان گفت تاریخ آموختن از گذشته برای فهمیدن حال و ساختن آینده
است .بر این اساس میتوان تاریخ ایرانیان به چهار قسمت عمده تقسیم مىشود .0 :عهد قدیم ،که از آخر قرن
هشتم ق .م شروعشده در نیمۀ قرن هفتم میالدى خاتمه مىیابد.
 .2عهد متوسط ،که از نیمۀ قرن اوّل هجرى تا بدو سلطنت صفویه امتدادیافته.
 .9عهد ،که از دورۀ صفویه تا آغاز مشروطیت ایران امتداد مىیابد.
 .0عهد معاصر ،که از ابتداى مشروطیت تاکنون (پیرنیا .)069 :0957 ،که با فتح ایران توسط مسلمین ،به مدت
شش قرن تاریخ این کشور عنوان اسالمى پیداکرده است ،اگرچه محتواى اسالم را فاقد بود (مدنی.)06 :0935 ،
باید توجه کرد که ملت ایران در دوران بعد از اسالم مورد تهاجم اقوام بیابانگردی همچون مغوالن و ترکان و
استعمارگرانی همچون روسیه و انگلیس قرارگرفته است ،ولی به دلیل وجود شاخصههای تمدنی قدرتمند خود نه
تنها بنیانهای هویتی و تمدنی خود را از دست نداده بلکه توانسته آنها را در خود تحلیل کند یا در مواقعی آنها
را براند(مالیری .)002 :0953 ،کلیۀ اقوام و قبایل خارجى که در طول تاریخ ایران بعد از اسالم به ایران هجوم برده
و زمام امور سیاسى را در دست گرفتهاند ،بهتدریج کلیۀ عادات و سنن قومى خود را از دست داده و به مختصات
فرهنگ و تمدن ایران آشنا و مأنوس شدهاند(راوندی .)657 :0970با ظهور اسالم و گرایش ایرانیان به این دین،
تاریخ ایران اسالمی شروعشده و با ظهور دولتهای متقارن (طاهریان ،صفاریان ،سامانیان و )...مقدمات رهایى
ایرانیان از قید حکومت اعراب فراهم شد(راوندی .)92 :0970 ،در دوران بعدی ناگهان شیعیانی که ده قرن خود را
در زیر شکنجه حکام تسنن ،خلفاى تسنن و سالطین غزنوى و سلجوقى و خوارزمشاهى و ایلخانان و تیموریان و
ائمه و قضاوت وابسته به حکومت و نظام تسنن مىیافتند و در پشت پردههاى تقیه و عمق سیاهچالهای زندان
همواره احساس خفقان مىکردند ،در این زمان قهرمانانى پیداکرده بودند که مىتوانستند عقدههاى نفرت و کینۀ
خودشان را با شمشیرهایی برای آنها در ذیل حکمت صفوی باز کنند (شرلی .)292 :0935 ،با سرنگونی صفویه،
ملت ایران شاهد دولتهای مستقل کوتاهمدت افشاریه ،زندیه ،و در د.وران معاصر قاجاریه و پهلوی بودند که همگی
این سلسلهها تاریخ ایران اسالمی را شکل میدهند .در این دوران است که علم و هنر و علوم مختلف به اوج
شکوفایی خود در ایران میرسند (مالیری .)001 :0953 ،با ظهور دانشمندان و حکیمانی همچون :ابوریحان بیرونی،
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فارابی ،ابنسینا ،خوارزمی ،ابو حامد غزالی ،جابر بن حیان ،زکریای رازی ،عمر خیام ،مالصدرا ،سهروردی ،شیخ
بهایی و ...و شاعرانی همچون :رودکی ،فردوسی ،عطار ،سعدی ،حافظ ،مولوی ،نظامی و هزاران شاعر دیگر ،تمدن
ایرانی-اسالمی به اوج شکوه خود میرسد.
بنابراین برای بقا و استمرار فرهنگ و تمدن تاریخی ،هر جامعهای باید میراث خود را به نسلهای آتی انتقال
دهد .به طور رسمی نظام آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی این مهم را عهدهدار است و در راستای
چنین وظیفه مهمی درس تاریخ در برنامه درسی قرارگرفته است(چنگائی .)30 :0933 ،در این راستا برای تدریس
اثر بخش این دروس در واحدهای درسی مختلف نیاز به استفاده از فنون و روشهای تدریس مدرن بیشتر از
گذشته مورد توجه قرار گرفته و با توجه به آنکه تاریخ را فقط یک درس در مجموعه دروس مقاطع تحصیلی و یا
یک رشته تحصیلی دانشگاهی در نظر آوریم ،تقریباً همه استادان و فراگیران تاریخ در این نکته اتفاقنظر دارند که
امروزه بازنگری در روشهای آموزش تاریخ ضروری است(همراز .)003 :0931 ،در عین حال ،بسیاری از شیوههای
آموزشی دروس تاریخ متأثر از روشهای تدریس گذشته و مبتنی بر دیدگاههای سنتی هستند که در اصل فقط
امر تدریس را بیان میکند؛ امّا در انتقال اطالعات به دانشآموزان برخالف روشهای نوین در پرورش داناییها و
تواناییهایی که دانشآموزان برای زندگی روزانه خود نیاز دارند ،ناموفق بوده است ( .)Eftekhari, 2103روش
تدریس مبتنی بر استفاده از پیش سازمان دهندهها از جمله فنونی میباشد که بر آموزش معنادار فراگیران تأکید
دارد و تحقیقهای بسیاری حاکی از اثربخش بودن این نوع از تدریس در دروس مختلف دارد؛ اما هنوز تدریس
دروس تاریخ با استفاده از این روش مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است.
پیشینه پژوهش:
افروز و دیگران ( )0937در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر پیش سازمان دهندهها در یادگیری دانش آموزان ،با
آزمایش بر روی دانش آموزان رشته تجربی و انسانی شهر شیراز به این نتیجه میرسند که نمرات دانش آموزان
گروه آزمایش در پسآزمون افزایشیافته و بنابراین پیش سازمان دهندهها نقش مؤثری در یادگیری دارند (افروز،
.)0937
نتایج پژوهش آزوبل در سال  0361که بر روی  001تن از دانشجویان به اجرا درآمده بود نشان میدهد که
پیش سازمان دهندهها در آموزش کوتاهمدت میتوانند مؤثر باشند( .)0361Ausubel,
مه یر در تحقیق خود در سال  0353با مطالعه چهل و چهار تحقیق در مورد پیش سازمان دهندهها ،چهار
پیشبینی را مورد ارزیابی قرارداد :اینکه  .0پیش سازمان دهندگان باید برای متون ضعیف سازمان یافته تأثیر
بیشتری نسبت به متون خوب سازمانیافته داشته باشند .2 ،پیش سازمان دهندگان باید یک اثر مثبت قوی برای
یادگیرندگان فاقد دانش پیشنیاز داشته باشند .9 ،پیش سازمان دهندگان باید یک اثر قویتر برای زبان آموزان
فاقد تواناییهای پیششرطی داشته باشند  .0مخصوصاً پیش سازمان دهندگان باید تأثیر بیشتری بر اقدامات انتقال
اطالعات داشته باشند تا نگهداری آنها)  .(Mayer, 0353همچنین نتایج پژوهش لویتن و همکارانش نیز حاکی
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از این است که پیش سازمان دهندهها تأثیر تسهیلکنندهای بر یادگیری و حفظ مطالب دارند ).)Luiten, 0331
با اینحال تحقیقات عدهای از محققان مانند :فلر0359 ،؛ بارنز و کالوسون0357 ،؛ باسوپو0336 ،؛ نشانگر آن
است که پیش سازمان دهندهها تأثیری در آموزش و افزایش یادگیری افراد ندارند (افروز به نقل از کالنتری،
.)0937
شاه نعمتی و فانی ( )2113در پژوهشی با موضوع مقایسه تأثیرات روش تدریس پیش سازمان دهنده و سخنرانی
با استفاده از آزمایش دانش آموزان در گروههای کنترل و آزمایش به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری در
یادگیری ،وسعت انتقال و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش با گروه کنترل مشاهدهشده و روش پیش
سازمان دهنده بیشتر از روش سخنرانی دانش آموزان را در عرصه یادگیری و انتقال اطالعات یاری میکند
).)Shahnemati, 2113
الفکی نیز در تحقیق خود در سال  2121به این نتیجه میرسد که :موفقیت و عملکرد شرکتکنندگانی که
محتوای دوره را از طریق سخنرانی در آموزش معکوس با استفاده از یک سازمان دهنده پیشین آموختهاند ،بهتر از
عملکرد و موفقیت همکارانشان در گروه کنترل است که توسط هیچ سازمان دهنده قبلی ارائه نشده است؛ بنابراین
پیش سازمان دهندگان ،اگر در آموزش معکوس استفاده شوند ،میتوانند مزایای جالبتوجهی برای تحقیق و توسعه
مهارتهای فرآیند علوم یکپارچه فراگیران داشته باشند (.)elfeky, 2121
گوناوان و همکارانش در تحقیقی در سال  2121با عنوان «افزایش توانایی حل مسئله دانشجویان با استفاده
از مدل یادگیری پرسشگری یکپارچه با پیش سازمان دهندگان در مورد مفهوم کار و انرژی» ثابت کرده است که
مدل پرسوجو با پیش سازمان دهندگان در افزایش توانایی دانشجویان در حل مشکالت در مفهوم کار و انرژی
مؤثر است.)Gunawan, 2121( .
نیشاه و دیگران در سال  2121در پژوهشی با عنوان «مدل یادگیری تحقیق با پیش سازمان دهندگان برای
بهبود درک دانش آموزان از مفاهیم فیزیک» با آزمایش بروی دانش آموزان در گروههای کنترل و آزمایش به این
نتیجه میرسند که :ادراک مفاهیم گروه آزمایش از گروه کنترل بهتر بوده و مدل تحقیق همراه با یک پیش سازمان
دهنده در افزایش تسلط بر مفاهیم فیزیک دانشجویان مؤثر است .در این راستا بیان میکنند که پیشرفت در گروه
آزمایش هم ازنظر شناختی و هم ازنظر هر ماده فرعی باالتر از گروه کنترل بود(.)Nisyah, 2121
یافتههای پژوهش بیرابل در سال  2121نشان داد که استراتژی تدریس پیش سازمان دهنده ،پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان را بهبود بخشیده و همچنین پیش سازمان دهندگان توانایی حفظ مطالب را تا حدود زیادی افزایش
میدهند .در این راستا او استفاده از پیش سازمان دهندگان را برای آموزش مطالعات اجتماعی در تمام مقاطع
تحصیلی و آموزشهای ضمن خدمت و اجرای کارگاههای آموزشی برای معلمان در جهت استفاده از تدریسهای
پیش سازمان دهنده پیشنهاد میکند(.)birabel, 2121
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الزم به ذکر است که با توجّه به جستجوی صورت گرفته هرچند مقاالت متعدّدی در مورد تأثیرات آموزش
دروس مختلف با پیش سازمان دهنده نگاشته شده است ولی پژوهشی که به بررسی ابعاد نوین آن در رشته تاریخ
بپردازد ،تاکنون صورت نگرفته و از این نظر ،پژوهش پیش رو نوشتاری نو و قابلاعتنا میباشد.
بنابر پژوهشهای صورت گرفته ،اکثر آنها بر تاثیر مثبت و موثر پیش سازمان دهندهها در امر آموزش و تدریس
دارند و بر این اساس مسئله اصلی این پژوهش چگونگی تدریس تاریخ باقابلیتهای پیش سازمان دهندهها میباشد؛
که بخش مهمی از این قابلیتها میتواند با استفاده از نرمافزارهای تاریخی قابل اجرا شود .اهداف پژوهش حاضر
شناخت صحیح قابلیتهایی که نرمافزارها میتوانند در اختیار دانشجویان و اساتید آموزش تاریخ با بهرهگیری از
روش پیش سازمان دهنده قرار دهند و همچنین بررسی قابلیتهای آموزش پیش سازمان دهنده با آموزش تاریخ
و در نهایت کشف لزوم استفاده از آموزش تاریخ با استفاده از روش پیش سازمان دهنده در بستر نرمافزارهای
تاریخی است .فرضیه پژوهشگران مبنی بر این است که با توجه به ویژگیهای موجود در این نرمافزار ،آن را میتوان
یکی از بسترهای مناسب جهت آموزش تاریخ با روش پیش سازمان دهنده دانست.
روش تحقیق:
با توجه به رویکرد نظری در پژوهش پیش رو ،این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع کیفی و تحلیلی
و با استفاده از ابزار فیشبرداری برای جمعآوری دادهها ،انجامشده است و اصل مطالعات نظری در منابع اسنادی
(کتابخانهای و اینترنتی) میباشد .در ضمن باید اشاره کرد که با توجه به موضوع و اهداف پژوهش ،این تحقیق
ماهیتی میانرشتهای بین علوم :تاریخ ،روانشناسی و علوم تربیتی میباشد.
مبانی نظری:
آموزش تاریخ:
استفاده از روشهای سنتی تدریس از سوی اساتید تاریخ یکی از مهمترین علل عدم جذابیت درس تاریخ برای
دانشجویان میباشد .رویکرد سنتی در آموزش تاریخ ،با تأکید بر واقعیت تاریخی و تالش برای انتقال آن به ذهن
دانشآموزان ،با تکیهبر شواهد قطعی و خدشهناپذیر در تالش است تا نگاه مطابق با واقع خویش را به دانشجو
منتقل کند و شرایط را برای عبرت گرفتن وی فراهم آورد .در این میان ،در منازعه میان ارزش ذاتی دانش تاریخی
و ارزش ابزاری آن ،رویکرد سنتی جانب نخست را میگیرد و بر واقعیت روی داد تاریخی تأکید میورزد (وحدتی
دانشمند .)33 :0935 ،درواقع از بعد آموزشی درس تاریخ بهعنوان یک درس حفظی تلقی شده و کتب درسی
تاریخ انباشته از مفاهیم متعدد ،اسامی اشخاص ،زمانها ،مکانها و جزئیات حوادث و رویدادهایی است که دانش
جویان آنها را حفظ میکنند و بعد از امتحان هم آنها را فراموش میکنند .روش تدریس اساتید نیز که عمدتاً از
روشهای معمول و سنتی تدریس همچون سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،روخوانی و غیره استفاده میکنند ،مزید بر
علت است .همچنین این تصور که تاریخ مربوط به گذشته است و در زمان حال که کاربردی بودن علم حائز اهمیت
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میباشد چندان فایدهای برای فراگیر ندارد ،از جمله عواملی هستند که آموزش این درس را با مشکل مواجه
کردهاند .بنابراین چالشهای پیش رو در آموزش تاریخ را میتوان در سه بخش محتوا ،روشهای تدریس و روشهای
ارزشیابی موردبررسی و تحلیل قرارداد(چنگائی .)37 :0933 ،روش سخنرانی سالها یگانه راه گزارش و انتقال
اطالعات تاریخی به مخاطبان در تدریس دروس تاریخ بوده است که متأسفانه این روش در بسیاری از موارد موجب
خستگی و مالل و حتی انزجار فراگیران میشد .در این روش استاد پیامدهنده و شاگردان پیامگیران بودند؛ شیوهای
یکسویه که در آن فراگیر نقشی غیرفعال داشت(همراز .)003 :0931 ،ادامه این گرایش میتواند باعث گرایش
دانشجویان از تحلیل تاریخ برای حل مشکالت کنونی جامعه بهسوی حفظ تاریخ رویدادها و وقایع و درنتیجه کسب
یک سطح ناچیز از درک تاریخی بشود .در روشهای سنتی تنها استاد ،بدون اجازه مشارکت به دانشجویان و
بااقتدار تمام فرایند تدریس را به پایان میبرد ،ولی با رشد علوم یادگیری و همچنین فناوری اطالعات روشهای
سنتی منسوخشده و جای خود را بهروشهای نوین در آموزش دادند .روشهای تدریس مسئله محور ،پیش سازمان
دهنده ،پروژه محور و تدریس همگام با امکانات الکترونیکی ازجمله موفقترین و همچنین جدیدترین روشهای
تدریس میباشند که هم دروس نظری همچون :تاریخ را برای دانشجویان جذابتر میکند و هم میزان یادگیری و
مشارکت آنها را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد .دروس تاریخ به دلیل حجم مطالب و یکنواختی ذاتی آن،
از فراریت بسیاری برخوردار میباشند که اگر مطالب بهصورت مناسبی توسط اساتید منتقل نشود و آموزش تاریخ
به صورتی عمیق صورت نگیرد ممکن است بسیاری از مطالب بعد از مدتی کوتاه فراموش شود و درنتیجه تدریس
تاریخ تأثیر خود را از دست بدهد.
پیش سازمان دهنده:
روش تدریس مبتنی بر الگوی پیش سازمان دهنده که به روش یادگیری معنیدار نیز معروف است یکی از
پرکاربردترین روشهای تدریس برای رشد یادگیری معنادار ،میباشد .روش پیش سازمان دهنده شیوه سودمندی
برای ساختن و شکلدهی برنامه درسی یا دروس ،بر اساس توالی خاص و برای آموزش نظامدار ایدههای کلیدی
دروس خاص است .این روش در پرورش مهارتها و تسلط بر محتوای آموزشی بسیار مفید بوده و بر کار دیوید
آزوبل یکی از نظریه پردازان شناختی مبتنی میباشد .این روش با ارائه یا استفاده از سازمان دهندههای گرافیکی
طریق منجر به تسلط در یادگیری و پایداری یادگیری میشود .با استفاده از این روش انتظار میرود که اساتید
فهم یادگیرندگان از اطالعات را افزایش داده و مفاهیم کلی و بنیادی را گسترش دهند (کاتایاهان و رابینسون،
 ،2111نقلشده در یوسف زاده .)261 :0935 ،برای مثال در طراحی درس تاریخ و ترسیم حوادث مندرج در تاریخ
ایران اسالمی از قرون گذشته تاکنون اساتید دانشگاه سعی میکنند تا به دانشجویان کمک کند تا به تحلیل و
شناسایی نتایج حوادث گذشته بر روندهای معاصر بپردازند .برای این کار اساتید اطالعاتی را که دانشجویان در
واحدهای قبلی خوانده بودند را در قالب سوال مطرح کرده و از آنها میخواهند که خالصهای از کلیات آن واحد
را با توجه به موضوع بیان کنند .استاد در این روش با طرح جمالتی مانند حکومت ،استعمار ،مشروطیت و ...سعی
میکند که در یادآوری کلیات به آنها کمک کند .این روش برای آموزش مفاهیم از کل به جزء مفید است؛ یعنی
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از دنیای ذهنی آنها را به دنیای واقعی عینی هدایت میکند (اقتباس از یوسف زاده .)260 :0935 ،ازجمله
مهمترین اهداف روش پیش سازمان دهنده در علوم انسانی ازجمله :تاریخ ،معنیدار کردن یادگیری علم تاریخ
است ،به اینگونه که این الگو به اساتید تاریخ کمک میکند تا بتوانند حجم زیادی از اطالعات را بهطور معنیدار
و مؤثر به دانشجویان منتقل کنند .منظور از یادگیرى معنیدار در دروس تاریخ این است که وقتى دانشجویان
مطلبى را میآموزند ،باید آن مطلب تاریخی براى آنها مفهوم شناختهشدهای داشته باشد ،به این معنا که فرایند
یاددهى  -یادگیرى باید بهگونهای تنظیم شود که مطلب و مفهوم جدید یادگیرى را به نحوى با دانستنىها و
آموختههاى قبلى دانشجویان مرتبط سازد؛ اما اگر دانشجو مطالب را بهصورت تکرار ،تمرین و جمله به جمله حفظ
کند و به ابعاد شناختى یادگیرى توجهى نداشته باشد ،مطالب و مفاهیم ،ارتباط و پیوندى با یادگیریهای قبلى او
پیدا نمیکنند و درنتیجه تمامی آموختهها و یادگیریهایش سطحی و بىمعنا خواهند بود .یادگیرى معنىدار با
درک مفاهیم موجود و عوامل مرتبط با آن در ساخت شناختی ارتباط پیدا مىکند و چنانچه یادگیرى معنىدار
باشد ،دانشجو قادر خواهد بود آن را به راهکارهایی تبدیل کند که در موقعیتهای تازه به کار گیرد (توکتله:0933 ،
.)20-21

انقالب

انقالب های

مشروطه

اسالمی

مثال و نمونه:

محتوای درس:

پدیده های

مفاهیم و

ملموس و آشنا

مطالب جزئی

جنبش ها و
نهضت های
اسالمی

پیش سازمان
دهنده:
یک مفهوم کلی

شکل شماره ( :)0نمونهای از روش پیش سازمان دهنده در تدریس تاریخ ایران اسالمی
بر اساس نظریه یادگیری معنیدار (آزوبل )0363 ،دانشهای مربوط به هم در یکرشته تحصیلی بهصورت یک
هرم فرضی با یک سلسلهمراتب به صورتی بسیار صرفهجویانه ،در ارتباط با یکدیگر سازمان مییابند و ساخت
شناختی آن زمینه علمی را به وجود میآورند .در این راستا مطالب درسی باید بهگونهای طراحی شوند که ابتدا
کلیترین مفاهیم و اندیشهها بهصورت خالصه و اجمالی ارائه گردند و سپس بهتدریج مطالب و مفاهیم جزئیتر
مطرح شوند (سیف نقلشده در شاه نعمتی.)001 :2113 ،
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جنگ
جنگ های ایران با دشمنان

خارجی
جنگ های ایران و روس

شکل شماره ( :)2نمونهای از هرم پیش سازمان دهنده در تدریس تاریخ ایران اسالمی
ظرفیتها:
پیش سازمان دهندهها نمونههایی از فنون و ابزارهای آموزشی باکیفیت باال هستند که به ایجاد اعتمادبهنفس،
دانش معنیدار و عمیق و همچنین کمک به دانش جویان در ایجاد ارتباط با همکالسیها کمک میکنند ( Dean,
 .)2102درواقع پیش سازمان دهنده بسیار متنوع هستند و در رشتههای مختلف کاربرد دارند .با توجه به اینکه در
حوزههای میانرشتهای دروس تاریخ نیاز به بررسی و یاریگرفتن از دیگر علوم میباشیم؛ پیش سازمان دهندهها
در رشتههای روانشناسی ،گرایشهای آموزش و دورههای بازرگانی ،موضوعات خاص همچون علوم ،انگلیسی و
تاریخ استفاده میشوند (https://www.collegestar.org/modules/advance- ,James, 2100
.)organizers
استفاده از این نوع تدریس متناسب برای دروس نظری و دانشگاههای کم امکانات میباشد؛ به این دلیل که
بهجز استاد تاریخ و دانشجو به دیگر امکانات آموزشی نیازی نداشته و این در حالی است که افزایش امکانات
آموزشی میتواند در اثربخشی این شیوه مثمر ثمر باشد .در این روش مطالب بانظم و تربیت تدریس شده و میتوان
حجم زیادی از اطالعات تاریخی را درزمانی کوتاه تدریس کرد (جویس نقلشده در مصطفیزاده،0930 ،
 .)http://mahabadedu.blogfa.com/post/63با توجه به اینکه برای در عمیق تاریخ نیاز به تفکر عمیق و
انتقادی در مباحث آن میباشم ،این نوع از آموزش به رشد آگاهیهای انتقادی دانشجویان کمک فراوانی میکند
(یوسف زاده .)269 :0935 ،درواقع این روش با استفاده از اطالعات قبلی دانشجویان تاریخ مبحث درس را شروع
کرده و فرآیند تدریس را مرحلهبهمرحله با استفاده از دانشهای آنان بهپیش میبرد و از خارج شدن بحث تدریس
از اهداف آموزشی جلوگیری میکند .همچنین دروس تاریخ نیز به دلیل تنوع بسیار و وجود مطالب گسترده توانایی
بالقوهای در ساخت و اجرای پیش سازمان دهندهها را در خوددارند.
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ایجاد دانش
معنی دار

تنوع زیاد

رشد تفکر
انتقادی

کم هزینه

مناسب برای
دروس نظری

صرفه جویی
در زمان
قابلیت استقاده
در مطالب
حجیم

شکل شماره ( :)9ظرفیتهای روش پیش سازمان دهنده در دروس تاریخ
محدودیتها:
با توجه به اینکه هیچ روش تدریسی کامل نیست و تمامی روشهای تدریس در شرایط و موقعیتهای مختلف
کاربرد دارند؛ روش تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده نیز از این امر مستثنا نیست.
جو یادگیری در این روش به این دلیل که استاد مستقیماً جریان یادگیری را مدیریت میکند و مواد آموزشی
کامالً ساختیافته مورد تأکید است کامالً ساختاریافته میباشد و در این راستا استاد بهطور پیوسته سعی میکند
بین اطالعات جدید و پیش سازمان دهندهها ارتباط و پیوند برقرار کند (یوسف زاده .)262 :0935 ،ازجمله
بزرگترین محدودیتهای این روش ،لزوم آگاهی دانشجویان از مباحث و دروس قبلی میباشد؛ به این معنی که
اگر دانشجویان مباحث قبلی را بهکل از یاد برده باشند یا آنها را بهخوبی یاد نگرفته باشند ،این روش با چالشی
بزرگ روبرو میشود ،به همین دلیل است که اگر استاد درس تاریخ از صالحیت و دانش کافی برخوردار نباشد
ممکن است ،روند تدریس دچار اختالل بشود .در این الگو تمام تصمیمات توسط استاد گرفته میشود به نیازها و
عالیق و تواناییهای دانشجویان کمتر توجه میشود ،محتوا بازندگی واقعی شاگردان چندان ارتباطی ندارد و
همچنین به مسائل روانی ،عاطفی و اجتماعی شاگردان کمتر توجه میشود (مصطفیزاده،0930 ،
.)http://mahabadedu.blogfa.com/post/63
شکل زیر چگونگی ارتباط دانش جویان با استاد را در تدریس با استفاده از پیش سازمان دهنده نشان میدهد.
با توجه به تصویر بین دانش جویان هیچ نوع مشارکت و ارتباطی برقرار نم باشد و این تنها استاد است که به انتقال
دادههای تاریخی میپردازد.
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استاد

دانشجو

دانشجو

دانشجو

دانشجو

دانشجو

شکل شماره ( :)0نحوهی تعامل استاد با دانشجویان

کاهش تعامالت

نیاز به اساتید

میان دانشجویان

مجرب

نظارت کامل استاد
بر آموزش

لزوم آگاهی
دانشجویان از
مباحث قبلی

عدم توجه به نیاز

غفلت از ابعاد

های دانشجویان

عاطفی و روانی

شکل شماره ( :)7محدودیتهای روش تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده در دروس تاریخ
مراحل:
عناصر روش پیش سازمان دهنده بر این اصل مبتنی می باشد که در ابتدا باید یک یا چند پیش سازمان
دهنده تاریخی ارائه توسط استاد به دانشجویان ارائه شود و خود این مرحله با تعیین دقیق اهداف درس تاریخ،
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تشریح عناصر پیش سازمان دهنده همراه با مثال تاریخی و کمک به دانشجویان جهت یادآوری اطالعات قبلی
مرتبط با موضوع تاریخی صورت می گیرد .در واقع در این مرحله استاد به ارزیابی اولیه و سنجش میزان
اطالعات دانشجویان پرداخته و پس از زمینه چینی ،پیش سازمان دهنده را مطرح می کند.
در مرحله دوم که بخش اصلی تدریس را شامل می شود استاد با ارائه مطالب درسی تاریخ پیش سازمان دهنده
ها را با مطالب اصلی مرتبط می کند .او در ابتدا با ارائه اطالعات آموزشی مناسب ،دانشجویان را به مبحث
درس جلب کرده و با تصریح اطالعات سازمانیافته ،بحث درباره تلفیق بین اطالعات از طریق کشف روابط بین
دادههای تاریخی و پیش سازمان دهنده ها ،تجزیه و تحلیل مطالب تاریخی را صورت می دهد.
در آخرین مرحله استاد در پی تحکیم سازمان شناختی دانشجویان می باشد .او با کمک به دانشجویان برای
تعمیق یادگیری و کاربرد ادراکات کسبشده ،تشویق یادگیری فعال و مشترک دانشجویان در کسب اطالعات
تاریخی ،کمک به دانشجویان جهت بررسی انتقادی آگاهیهای تاریخی کسبشده برای تعمیق ادراکات و ایجاد
ارتباط بین بحث و اهداف درس و بازدههای عملکرد ،ابعاد یادگیری را در ذهن دانشجویان معنادار تر می سازد
(اقتباس از یوسف زاده.)260-2 :0935 ،

تحکیم سازمان

ارائه مطالب درسی

ارائه پیش سازمان

شناخت

تاریخ

دهنده تاریخی

شکل شماره ( :)6مراحل اجرای روش تدریس پیش سازمان دهنده در دروس تاریخ
با توجه به توضیحات فوق اهمیت و جایگاه روش پیش سازمان دهنده در تدریس تاریخ آشکارشده است اما
باید توجه نمود که نباید از قابلیتهای فضای الکترونیکی و اطالعاتی در این عرصه غافل ماند .استفاده از نرمافزارهای
جدید برای بررسی و شناخت وقایع گذشته و تحلیل و بررسی آنها در راستای تشخیص پیش سازمان دهندهها و
ارزیابی آنها یکی از چالشهای پیش روی اساتید و دانشجویان این رشته میباشد.
نرمافزار تاریخ ایران اسالمی:
بهکارگیری فناوریهای نوین در امر آموزش به دانشجویان کمک میکند تا درک بهتری و جامعتری از مطالب
درسی داشته باشند و همچنین آنها را یاری میکنند تا فرایند یادگیری منوط به محیط آموزشی نشود؛ امّا آنچه
درخور توجه میباشد؛ انتخاب صحیح نوع فناوری بر اساس روشها و امکانات میباشد که یک مجموعه آموزشی
میتواند به آن دسترسی داشته باشد (میری نقلشده در رومانی .)52 :0933 ،دسترسی دائم و آسان به آموزش
تاریخ که از طریق محتوای طراحیشده در فضای الکترونیکی ،امکان تمرکز بیشتر دانشجویان بر آنچه هدف اصلی
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آموزش تاریخ ،یعنی تسهیل قدرت و توان اکتشافی دانشجویان تاریخ در منابع دستاول بهجای اکتفا کردن بر
تدریس استادان و منابع دستدوم را فراهم میآورد (بوث.)059 :0930 ،
در کشورهای پیشرو در امر آموزش ،برای افزایش و تسهیل یادگیری دروس تاریخ برای فراگیران این علم،
نرمافزارهای مختلف و باقابلیتهای فراوانی طراحی و منتشرشده است ( برای مطالعه بیشتر:
https://techiehomeschoolmom.com/02-history-apps-that-will-get-your-kids /excited-about-learningو https://sites.google.com/site/historygeekteacher/great-
 .)sites-and-apps-for-history-teachersاین نوع از نرمافزارها نهتنها برای دانشجویان و عالقهمندان به این
علم بلکه برای اساتید و پژوهشگران این عرصه بسیار مفید و کارآمد میباشند.
نرمافزار تاریخ ایران اسالمى نسخهی  ،2مشتمل بر  232عنوان کتاب در  012جلد از مهمترین کتابهاى کهن
مربوط به تاریخ ایران میباشد که دامنه آن ،به لحاظ زمانى ،تاریخ ایران دوره اسالمى تا اواخر دورهی قاجار را در
برمیگیرد و نیز بهعنوان پیشدرآمد ،برخى از کتب کهن و پژوهشهاى جدید دربارهى تاریخ ایران باستان در
برنامه گنجاندهشده است .موضوع کتابهاى این کتابخانه ،حول محور دولتهاى شکلگرفته در ایران مانند
طاهریان ،سامانیان ،صفاریان ،غزنویان ،سلجوقیان ،خوارزمشاهیان ،مغول ،ایلخانان ،صفویه ،افشاریه ،زندیه ،قاجاریه
و مشروطه است که در این برنامه ،به لحاظ محتوایى در محورهاى زیر دستهبندى میشوند :تاریخهاى عمومى،
تاریخ دولتها ،تاریخهاى سلسلهاى ،تاریخهاى محلى ،تاریخ ایران باستان ،تاریخ اجتماعی.
امکانات و قابلیتها:
نرمافزار تاریخ ایران اسالمی  2دارای قابلیتهای و ویژگیهای بسیاری برای دانشجویان و اساتید رشتههای تاریخ
میباشد .امکان محدود کردن کتب تاریخی برنامه بر اساس موضوعات :ایران باستان ،سلسلههای ایران ،تاریخ
عمومی ،تاریخ محلی ،تاریخ اجتماعی و تاریخ دولتها ،این امکان را در کالس درس به دانشجویان و اساتید می
دهد تا بر اساس پیش سازمان دهنده های مطرح شده در کالس به جست و جو در میان منابع موجود در این
برنامه بپردازند .قابلیت جستوجو در لغتنامه ها و ارتباط با متون کتاب های تاریخی نیز به عنوان یکی از مهمترین
منابع تاریخ ایران برای شناسایی پیش سازمان دهنده ها در زمینه ادبیات تاریخی ی امتیاز منحصر به فرد را برای
آن ایجاد کرده است.
همچنین قابلیت نمایش کتب بر اساس :موضوعات ،پدیدآور ،زبان و زمان نیز امکان تحلیل مطالب تاریخی بر اساس
مولفه های بسیاری را فراهم می کند تا بتوان مفاهیم مختلف را اولویت بندی کرد .بهرهمندی این نرم افزار از موتور
جستوجوی پیشرفته ،با قابلیتهای :اولویتدهی پیشرفته به پاسخها؛ پاالیش نتایج جستوجو بر اساس :کتاب،
پدیدآور و زبان؛ انعطاف در برابر پیشوند و پسوند کلمات؛ محدود کردن جستوجو به :آیات ،روایات و اشعار موجود
در متون کار اساتید تاریخ را بسیار راحت تر کرده است .دسترسی به ابزار پژوه نگار جهت یادداشتبرداری از کتب
برنامه و ساماندهی آنها نیز از ابزار های تکمیلی این نرم افزار برای پژوهشگران می باشد که اساتید نیز می توانند
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برای سازماندهی و شناسایی مطالب تاریخی در راستای تدریس بهره ببرند .امکان ایجاد میز پژوهشی جهت انجام
و ثبت پژوهشهای کاربر و امکان بهروزرسانی برنامه امکان افزایش کتب و منابع موجود در برنامه ممکن می سازد.
(بهاء احمد.)https://www.noorsoft.org/fa/software/View/07307 ،0935 ،
امکان محدود کردن کتب برنامه بر اساس موضوعاتایجاد ارتباط بین کتابها و ترجمههای آنها
قابلیت جستوجو در لغتنامه و ارتباط با متن
قابلیت نمایش کتب بر اساس :موضوعات ،پدیدآور ،زبان و زمان
امکان ایجاد میز پژوهشی جهت انجام و ثبت پژوهشهای کاربر
بهرهمندی از موتور جستوجوی پیشرفته و دسترسی به ابزار پژوه نگار جهت یادداشتبرداری از کتب برنامه و ساماندهی آنها
امکان بهروزرسانی برنامه

شکل شماره ( :)5قابلیتهای مختلف نرمافزار تاریخ ایران اسالمی 2
در این راستا آموزش تاریخ در فضای الکترونیکی و با استفاده از محتوای تولیدشده در آن ،نوع جدیدی از
قالبهای تدریس این علم میباشند که میتواند پاسخ گوی نیازهای انسان در فهم تاریخ گذشتگان باشد بله
میتواند در مسیر تحلیل ،تعمیق و ارتقای آموزش تاریخ در جامعه مثمر ثمر باشد .با اجرایی شدن این نوع از
آموزش آرمان آموزش برای همه ،در هر زمان و مکانی میسر شده و از این طریق میتوان مسیر بهره بری از علم
تاریخ را هموار کرد (  .)Khosrobeigi, 2103با استفاده از این نرمافزار نهتنها استاد میتواند بهراحتی به
مجموعهای از منابع دسترسی پیدا کند بلکه میتواند برای تحلیل و شناسایی پیش سازمان دهنده از قابلیتهای
آن استفاده کند.
نتیجهگیری:
تحقیق حاضر باهدف بررسی تدریس تاریخ با روش پیش سازمان دهنده با بهرهگیری از نرمافزار تاریخ ایران
اسالمی  2صورت گرفت .با توجه به چالشهای پیشروی آموزش تاریخ در ایران ابتدا به بررسی و تشخیص
چالشهای تدریس این علم پرداخته شد و پسازآن روش پیش سازمان دهنده و ظرفیتها و محدودیتهای آن
در آموزش علم تاریخ موردبررسی و کنکاش قرار گرفت .در انتها نیز نرمافزار تاریخ ایران اسالمی  2معرفی و مورد
تحلیل قرار گرفت که با دارا بودن قابلیتهای فراوانی همچون :محدود کردن کتب تاریخی ،ایجاد ارتباط بین
کتابها و ترجمههای آنها ،جستوجو در لغتنامه ،قابلیت نمایش کتب بر اساس :موضوعات ،پدیدآور ،زبان و قرن،
ایجاد میز پژوهشی ،موتور جستوجوی پیشرفته و ...عرصهای جدید برای آموزش تاریخ بهحساب آمد .نگاشته
حاضر با بررسی تمامی ابعاد مطرحشده به این نتیجه رسید که در جهان کنونی ،تدریس صرف دروس تاریخ به
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همراه کتاب و عدم استفاده از دیگر امکانات نوین آموزشی در کنار استفاده از شیوهای سنتی تدریس ،باعث
رویگردانی دانشجویان عالقهمند به این عرصه و کاهش جذابیت این علم شده است .همچنین فضای الکترونیک
و نرمافزارهای آموزشی طراحیشده برای تدریس تاریخ در تمامی جهان ،جایگاه خود را هرروز ارتقاء میبخشند و
امکان جایگزینی کتابهای درسی طراحیشده برای دانشجویان را افزایش میدهند .نرمافزار تاریخ ایران اسالمی
 ،2زمینه الزم را برای تحلیل ،شناسایی و ارزیابی تمامی منابع خود را برای تدریس تاریخ ایران اسالمی با روش
پیش سازمان دهنده را در دانشگاهها دارا میباشد و در این راستا میتوان ادعا نمود که با بهره بردن از این نرمافزار
که حاصل تالش جوانان ایرانی میباشد ،میتوان تدریس تاریخ را بسیار آسانتر و باکیفیتتر نمود .در این راستا
لزوم تحول در آموزش دروس تاریخ روزبهروز بیشتر احساس میشود و نظام آموزش عالی ملزم به استفاده از تمامی
قابلیتهای موجود درراه ارتقاء فرآیند تدریس و آموزش این علم در ابعاد مختلف میباشد .درواقع بهکارگیری این
نوع از نرمافزار و حمایت مادی و معنوی از آنها ،میتواند در راه تدریس بهتر و آموزش موفقتر در دانشگاه قدمی
مثمر ثمر باشد.
منابع و مآخذ
 افروز ،غالمعلی؛ کالنتری ،فتح اله؛ نصرتی ،فاطمه ( ،)0937بررسی تأثیر پیش سازمان دهندهها در یادگیریدانش آموزان ،روانشناسی و علوم تربیتی ،شماره  0و .0-07 ،2
 بوث ،آلن ( .)0930آموزش تاریخ در دانشگاه-ارتقای سطح یادگیری و فهم ،مترجم سید محسن علوی پور،تهران :سمت؛ دانشگاه فرهنگیان.
 بهاء احمد ،سوران (.https://www.noorsoft.org/fa/software/View/07307 .)0935 پیرنیا ،حسن ( .)0975تاریخ ایران باستان ،جلد ،0 :تهران :دنیاى کتاب. توتکله ،علی پور علیرضا ( .)0933مدیریت تدریس با استفاده از پیش سازمان دهندهها ،رشد تکنولوژى آموزشى،دورۀ  ،90شمارۀ .21-22 ، 5
 چنگائی ،مهتاب ( .)0933نگاهی به وضعیت آموزش تاریخ در مدارس" ،فصلنامۀ علمی – تخصصی پژوهش درآموزش تاریخ" ،دوره  ،0شمارۀ .011-39 ،9
 راوندی ،مرتضی ( .)0970تاریخ اجتماعی ایران ،جلد ،9 :تهران :امیرکبیر. رومانی ،سعید؛ سبزواری نژاد ،حدیث؛ یاراحمدی ،رضوان؛ هاشمی ،فاطمه ( .)0933اهمیت و کاربرد فناوری درآموزش تاریخ ،پیشرفتهای نوین در روانشناسی ،علوم تربیتی و آموزشوپرورش ،سال  ،9شماره .50-39 ،23
 مدنی ،جاللالدین ( .)0935تاریخ سیاسی معاصر ایران ،جلد ،0 :قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .دفترانتشارات اسالمی.
 مصطفیزاده ،اسماعیل (.http://mahabadedu.blogfa.com/post/63 .)0930 مالیری محمدی ،محمد ( .)0953تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی ،جلد: ،0تهران :توس.
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A Reflection on teaching the history of Islamic Iran with the pre-organizing
method using the history of Islamic Iran software 2
Abstract:
Unfortunately, teaching the history of Islamic Iran in traditional ways and
neglecting modern educational methods has reduced its capabilities and caused the
uniformity of teaching. In this regard, for the effectiveness of history teaching, the
teaching method based on pre-organizers as a new method in our country can be
useful in facilitating and effectiveness of teaching the history of Islamic Iran.
Accordingly, to correct the weaknesses in the teaching of history, we need to use
new technology and software designed in this field. Historical teaching aids are a
new type of software that have many capabilities in developing students' ability to
analyze and understand. The general purpose of this paper is to investigate the
effectiveness of the pre-organizing method in teaching the history of Islamic Iran
using the history of Islamic Iran 2 software. In this research, the descriptive method
used is of qualitative and analytical type and has an interdisciplinary nature that has
been done by using taking notes tools to collect data. Findings of the article show
that the history of Islamic Iran 2 software with many capabilities such as: restricting
historical books, creating a connection between books and their translations,
searching the dictionary, the ability to display books based on: topics, author,
language and century, creating a table Research, advanced search engine, etc. is a
serious field for teaching history in the university and makes teaching this science
easier and more effective. In this regard, using the existing capacities of this software
in order to teach history is suggested.
Keywords: history education, history of Islamic Iran, pre-organizing method,
history of Islamic Iran software 2.

