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  دهیچک

 نیمعکوس)وارونه( است که ا یریادگیروش  ایمعکوس  ۀویبه ش سیروش تدر س،یموثر در تدر یهااز روش یکی

 ترشیکالس درس و مشارکت ب یسازو امکانات آموزشگاه، درصدد متنوع یآموزش یبا در نظر داشتن محتوا وهیش

هم م یپژوهش آن است که ابزارها نیا یاصل لاساس، سوا نیاست. بر ا سیتدر ندیدر فرآ رانیآموزان و فراگدانش

 یگردآورروش ،یلیتحل-یفیبه روش توص سندگانینو ست؟یچ خیمعکوس در آموزش درس تار یریادگی ۀویش یبرا

وپرورش، درصدد درس آموزش یهاخدمت در کالس اتیو با استفاده از تجرب یاکتابخانه ۀویاطالعات به ش

 انیمعکوس، به ب سیاز روش تدر یپژوهش ضمن مفهوم ساز نیا. باشندیبه سوال و ابهام فوق م ییپاسخگو

ها استفاده دوم متوسطه( از آن ۀ) دورخیمعکوس درس تار سیدر تدر توانیو م پردازدیروش م نیمشخصات بارز ا

 یمعکوس به خوب یریادگیاز روش  توانیم خ،یآن است که در آموزش تار ۀدهندنوشتار نشان نیا یکرد. خروج

استفاده کرد. حجم انبوه  یخیتار یهاسلسله یاجتماع -یاسیس یدادهایحوادث، رو انینمود و از آن در ب استفاده

 یزو بارش مغ یکالس یبندچون گروه سیتدر یهااستفاده از روش نیو همچن یخیتار یهامستند، نقشه داتیتول

دارند و  یکاربرد مؤثر یو علوم اجتماع خیارت یهامعکوس در درس یریادگی وهیبه ش سیتدر ندیدر فرآ زین

 مسلط باشند. سیتدر یهااز روش یقیبه تلف یدرس یهاکتاب نیمدرسان ا ست،یبایم
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 مقدمه (1

فعّالیّت آموزشی باید براساس چارچوب مشخص و دارای برنامۀ از قبل تعیین شده باشد. یادگیری و نیاز به آن      

همواره در طول تاریخ جوامع بشری وجود داشته است و امروزه با توجّه به تحواّلت جوامع بشری و ارتباطات، این 

های های انسانی کشور و امانت الهی باید با روشسرمایه آموزان به عنوانشود. دانشنیاز بیش از پیش احساس می

نوین و برنامۀ تعیین شدۀ وزارت آموزش و پرورش، تحصیل نمایند و در این میان معلّمان به عنوان مربی و راهنما 

آموزان را در کالس درس برعهده دارند. هر معلّمی برای موفّقیّت در کار تدریس، وظیفۀ هدایت و آموزش دانش

الوه بر عشق و ایمان به کار معلّمی، نیاز به ابزار برای تدریس نیز دارد. یکی از این ابزارها، روش تدریس است که ع

 هایگیرد و این موضوع همواره یکی از دغدغهانتخاب روش تدریس براساس موضوع درس و زمان تدریس صورت می

اب روش تدریس، بدون شک در بهبود یادگیری رود؛ زیرا هدف از آموزش و نحوۀ انتخمعلّمان به شمار می

 سزایی خواهد داشت.آموزان تأثیر بهدانش

آموزان، محتوای آموزشی و امکانات آموزشگاه به فعالیت تدریس و  انتخاب معلّم براساس شناخت از توانایی دانش    

های ست به نحوۀ موقعیت و روشبایپردازد در این میان معلّم به جز تدریس و انتقال مباحث، میروش تدریس می

آموزان توجّه کند. ضمناً تاکنون به طور مستقل دربارۀ آموزش درس تاریخ به شیوۀ تدریس و یادگیری دانش

 یادگیری معکوس، مطالبی منتشر نشده است.

 تدریس های مؤثر درنگاهی به روش (2

های جوامع بشری، حجم زیادی از اطالعات ارزشمند و مفید وجود دارد که باید امروزه با توجّه به پیشرفت     

های آموزشی انتخاب و تدریس شود. در فرآیند تدریس، معلّم نقش کلیدی دارد؛ زیرا او براساس نیاز در نظام

آموزان به عنوان ند تدریس، با وجود دانشنماید. فرآیبراساس پارامترهایی روش و نوع تدریس را مشخص می

آموز گیرد و ارتباط دوسویه و متقابلی بین دانشفراگیران و تحقق اهداف از پیش تعیین شده )یادگیری( شکل می

رتّب، های متدریس سلسله فعّالیّت "توان گفت: و معلّم وجود دارد. برای تدریس تعاریف مختلفی وجود دارد، امّا می
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انی، ) شعب "ای است؛ فعّالیّتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری است.فدار و از پیش طراحی شدهمنظّم، هد

0630 :010). 

ترین ابزارهای معلّمان، روش تدریس است. هر معلّمی برای تدریس نیاز به ابزار و طرح دارد و یکی از مهم     

 آموزان وبراساس موضوع، هدف، امکانات، توانایی دانش های مختلفی برای تدریس وجود دارد و معلّمامروزه روش

ت بایسمیان جهت انتقال مطالب و یادگیری عمیق، میپردازد. در اینتدریس میزمانی به انتخاب روش محدودیت

طرت فآورد و رویکرد درسی باید براساس برنامۀ درسی ملّی به  های تدریس انگیزشی و مشارکتی رویبه شیوه

منظور دستیابی به موقعیت و اصالح آن را به از طریق درک منجر گردد و شرایط و زمینۀ الزم را  وحیدیگرایی ت

های الهی بر زندگی درک چگونگی حاکمیت سنت( 00: 10فراهم نماید. )برنامۀ درسی ملّی،مراتبی از حیات طیبه 

 ل برنامه درسی ملّی بوده است.ترین اصو( یکی از مهم60: 10)برنامۀ درسی ملّی،انسان در طول تاریخ

 روش تدریس یادگیری معکوس (3

توانند در فرآیند تدریس به یک روش با توجه به تحواّلت آموزشی در سراسر جهان و ایران، دیگر معلّمان نمی     

توان ادعا نمود که یاددهی جوابگوی نیاز فراگیران نیست و حتّی می-های سنتی یادگیریتکیه کنند و روش

 سنتی آموزش الگوهای به آموزان در مقطع متوسطه است. گرایشهای سنتی یکی از علل ترک تحصیل دانشروش

کنند؛  آماده آینده برای را آموزانیا دانش داده پوشش را آموزش محتوای باید مربیان که است تصوّر این از ناشی

 نیاز دلیل به پژوهش( و حل مسأله همیارانه کالسی، بحث جمله از فعّال ) آموزشی الگوهای به مربیان این بر عالوه

آموزان را در الگوها، دانش این که حالی در دهند.نشان می کمتر عالقه سخنرانی، روش با مقایسه در بیشتر زمان به

 .(03: 0113دیکارلو، و کند.) الجانمی متمرکز های مهم،به سوال پاسخ برای علمی دانش کاربرد خصوص

رود که بر موضوع تدریس مسلط باشند و در حین علم و هنر الزمۀ فن تدریس است و از معلّمان انتظار می      

آموزان توضیح دهند و الزم به ذکر است؛ های جذاب، نو و مطالب قابل فهم را برای دانشفرآیند تدریس ایده

 ها را برای پژوهش،تری از معلومات برساند و آنآموزان را به سطح باالتدریس باید فراتر از توضیح باشد و دانش

 (.000: 0631. )میرزایی و همکاران،تفکّر و کشف محیط اطراف آماده کند

، ندهای آموزشی مطرح هستنیازمند تغییر به منظور بهبود در سیستم تدریس، مان به عنوان یکی از عناصرمعلّ    

 حاتالمان در ایجاد اصمعلّ ۀشوند. این وضعیت دوگانمحسوب میتغییر نیز  ترین عامل ایجادمهم هاهمچنین آن

ای در حال رشد و مان را به حوزهای معلّحرفه ۀتوسع (به عنوان یکی از عناصر اصلی و مجری تغییرات)آموزشی

دانش و کنندۀ  عرضه را که خودم به جــاى اینال و مشارکتى، معلّیادگیرى فعّ در .ه تبدیل نموده استقابل توجّ

. در این میان پیشرفت در عرصۀ فناوری و کندیروند یادگیرى را اداره و تســهیل م بداند، آموزدانش مفاهیم به
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های سنتی شده است و محتوای آموزشی قبل از تدریس در اختیار گیری از کالسفضای مجازی منجر به فاصله

 .( 13: 0633 ،ذوفن) گیرد.فراگیران قرار می

 هب کالمی هایاشاره و تابلو روی مباحث کلیات نوشتن با آموزشی دورۀ از روز نخستین در بایستمی معلّم     

 قبل او واقع، در. دهد ارائه را طرح این است، مؤثر هاکالس در حضور جهت انگیزه ایجاد در که جزئیاتی از برخی

 اب علمی طرح این اجرای در حین تا کند، تنظیم خاصی بندیزمان با متناسب را مطالب باید کالس در حضور از

 کندمی مشخص فراگیران برای آموزشی دورۀ این فرآیند از روشنی افق عمل، این. نشود مواجه جاییجابه و تغییر

 .نمایند ریزیبرنامه ساالنۀ معلم طراحی با مطابق خود، برای توانندمی هاآن و

های تدریس نوین، روش تدریس یادگیری معکوس است. در این نوع روش محتوای آموزشی از یکی از روش    

گیرد. از مزایای این روش، تماشای آموزان قرار میافزار توسط معلّم در اختیار دانشطریق فضای مجازی یا نرم

آموز با آمادگی بیشتر و تسلط نسبی به آموز است. همچنین دانشچندباره مطالب و ویدئوهای درسی توسط دانش

شود و فرصت بیشتری برای تعامل، فعّالیّت و یادگیری خواهد داشت. )ضرابیان مطالب درس در کالس حاضر می

 .(00: 0611و عزیزی، 

گیرد و آموزان قرار میها، خارج از وقت رسمی کالس در اختیار دانشدر روش یادگیری معکوس، آموزش        

شود. ها بررسی و اشکاالت برطرف میشود و در کالس درس فعّالیّتآموزان انجام میتکالیف در منزل توسط دانش

آموزان در اختیار آنان مطالب را براساس توانایی دانشها و بایست فعّالیّتمعلّم به عنوان راهنما در این روش می

 آموز به عنوانهای سنتی دانشآموزان در فرآیند تدریس و یادگیری نقش فعّالی دارند. در روشدهد و دانشمیقرار 

 یادگیری دهد و نقشی در فرآیند تدریس ندارد. روشفراگیر تنها به سخنرانی معلّم در خصوص درس گوش می

س معکوس در آموزش منجر به وقوع الکاربست ک (6: 0616به کالس وارونه نیز شهرت دارد. )فضلعلی، س،معکو

ر بعد د هفت شامل؛ ها در محورهای کلیبندی بازدهشود که با توجه به دستهنوع بازده آموزشی مییکصدونوزده 

 .(61: 0613احب یار، ص)دوشتعامل، فردی، گروهی، تحصیلی و تدریس می مهارت، های زمانی،حیطه

یز نبه صورت متنی، صوتی و تصویر از طریق نرم افزار  آموز در روش یادگیری معکوسبین معلّم و دانش ارتباط    

منبعی خاص و  توانند، با پاسخ مستقیم خود یا ارجاع به سایتآموزان میمدرس یا دانش پذیر است.امکان

ت خود را د سؤاالنتوانآموزان میکه دانشیا این ،نمایندا راهنمایی درسی مواجه است ر مشکلبا آموزی که نشدا

س البل از کت قالیّاین فرآیند، به فعّ م درالبته معلّ. دناشتراک بگذار وگو وگفت ،س به بحثالو درک کنند یادداشت

 ت هدایت شدهاالو کاربرگ یا سؤ نمایدآموزان میهای دانشداشتدو هر جلسه اقدام به بررسی یا نیسته توجّبی

 .(04)همان:دهدیم آموزان ارائهبه دانش الزم رابررسی و بازخوردهای جلسۀ قبل را 
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 کاربرد تدریس به روش یادگیری معکوس در رشتۀ تاریخ (4

ظیفه پرورش ووشود و آموزشتاریخ علمی است که یادگیری در آن با تکیه بر پیشینه و زمان تاریخی انجام می     

 .(003: 0611 )فیوضات،های آینده انتقال دهدرا به نسل ورسومها، افتخارات و آدابدارد، سنت

تواند جذّابیت درس را افزایش دهد. در این زمینه آموزان مبتنی بر روش تدریس معکوس مییادگیری دانش     

های وع کنیم، چرا که الزمۀ تدریس ابزارهای الزم دسترسی داشته باشیم و بعد آموزش را شرابتدا باید به ابزار

های الگوی تدریس شناخت و آگاهی داشته های یادگیری و روشآموزشی است. همچنین یک معلّم باید از نظریه

: 0631ای، شلدره ها استفاده کند.) اکبریبایست از آنباشد؛ زیرا او به عنوان راهنما و ناظر در فرآیند تدریس، می

، کشها متفاوت هستند. مثالً در درس ریاضی ابزارهایی مانند: خطآموزشی با توجه به محتوای درس( ابزارهای 63

تیب شود که به ترگیرد و در درس تاریخ ابزارهای دیگری استفاده مینقاله، پرگار، گونیا و.. مورد استفاده قرار می

 نماییم.معکوس بررسی میها را در تدریس شود و سپس جایگاه آنها اشاره میاهمّیت به آن

-های آموزش در درس تاریخ با روش تدریس معکوس، عبارتند از: نقشه، نمودار خطمهمترین ابزارها و حیطه     

های تاریخی، بحث گروهی، آموزش آنالین، تدریس پروژه محور، های مستند، عکسها، فیلمنامۀ سلسلهزمان، نسب

 آموزش تحلیلی و روش ایفای نقش.

 نقشه (4-1

دهد و برای تعیین مکان دقیق حوادث تاریخی، دانیم حوادث تاریخی در زمان و مکان رخ میطور که میهمان     

های سطح زمین بر روی نقشه، تصویر قائم یا عمودی پدیدهشود. ها و ... از نقشه استفاده میمحل ظهور سلسله

ه اند. بیکسان و با یک نسبت مشخص کوچک شدهزمین به طور  های سطحصفحۀ افقی است که در آن پدیده

ت هندسی در یک مقیاس های مرئی یا نامرئی سطح زمین را با دقّای است که پدیدهوسیله ؛عبارت دیگر نقشه

رتباط ها، مفهوم و اتوان گفت: نقشه نمایش فضایی پدیددر کل می دهد.نمایش می تر نسبت به سطح زمینکوچک

ها، پوشش گیاهی، پستی و بلندی :های مرئی مانندپدیده ( و 603: 0634ص )پوراحمد،ها در یک قلمرو خاآن

 سازد.                            را نمایان می مناطقهای میزان و اسامیمنحنی :نامرئی مانند هایپدیدهو  هاشهرها، جاده

ه ها بر اساس سد. در یک تقسیم بندی، نقشهبندی نموهای مختلف تقسیمتوان از جنبهها را میانواع نقشه     

 :اندبندی شدهعامل طبقه

 بندی براساس کاربرد نقشهطبقه -

 بندی براساس محتوای نقشهطبقه -
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 .(03:0610)مقیمی،بندی براساس مقیاس نقشهطبقه -

ته های گذشدولتترسیم موقعیت جغرافیایی جوامع و شود که به هایی اطالق میهای تاریخی به نقشهنقشه     

های ها با یکدیگر، نقشهبا در نظر داشتن روابط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت .اختصاص دارند

-تموقعی ، شناساییهاکوچ ،هامهاجرت ، شرحهاها و جنگلشکرکشی توانند اطالعات مفیدی از موقعیتتاریخی می

موانع ، موقعیت حیات گیاهی و حیوانیآتشفشان،  ،یاچهدر ،دشت، رود، کوه :های طبیعی یک سرزمین مانند

محل برقراری ، نیهای تمدّهای انسانی و پایگاهمحل استقرار گروه،  هکویرها، باتالق :زندگی اجتماعی مانند ،طبیعی

برای  توان تاریخ راهای تاریخی میبا کمک نقشه و .... را ارائه دهند. معادن و ذخایر طبیعی، هاشهرها و آبادی

آموزان ملموس و جذاب نمود و حالت انتزاعی آن را به مقدار زیادی تقلیل داد. بسیار دانش مندان مخصوصاًعالقه

 بیشتری ببرند و حتی االمکان تواناییۀ مان عزیز تاریخ از این امکان برای آموزش تاریخ استفادبه جا است که معلّ

  .کنندهای تاریخی را در خود نیز تقویت ترسیم نقشه

های توان نقشهشود. در سرویس اختصاصی گوگل مپ میها بارگزاری میهای آنالین در برخی سایتامروزه نقشه    

سکو همکاری یونها، باآنالین و مراکز فرهنگی و تاریخی یک شهر و یا کشور را مشاهده کرد. در یکی از این سرویس

از این پس بدون  .ر شده استمیراث جهانی میسّۀ از نوزده محوطو گوگل، امکان دیجیتالی کردن و بازدید مجازی 

را که  هایید توانست زوایای مختلف بناها یا مکاننمندان آثار تاریخی، هنری و طبیعی خواهحضور فیزیکی، عالقه

 Google's "ۀ درحال حاضر کاربران از طریق صفح .بررسی کننداست را  نامشان در این فهرست ثبت شده

Street View "توانند به این نوزده محوطه میراث جهانی دسترسی پیدا در گوگل می« نمای خیابانی»یا سرویس

 کنند. 

سرویس  .دنها هستبعدی از این مکانهای گوگل نیز دارای تصاویر سهو نقشه« گوگل زمین»های سرویس     

 .ذاردگعمودی را در اختیار کاربران می ۀدرجنود  و افقی و دویست ۀشصت درج و دید سیصد ۀزاوی« نمای خیابانی»

ر درا ببینند و های تاریخی های محوطهتمام قسمت ،خودرایانۀ از  هستند که کاربران اینترنتی اکنون قادر    

 ۀفضای مجازی آن قدم بزنند و همانند یک بازدید کننده از حضور در بناهای تاریخی لذت ببرند. این نوزده محوط

 .اند در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، هلند، چک و بریتانیا قرار دارنداول انتخاب شده ۀرای مرحلتاریخی که ب

های کاخ و باغ ورسای متعلق به لویی پانزدهم در فرانسه و ساحل تاریخی رودخانه سن در پاریس، محوطهاز جمله: 

چنین مراکز تاریخی زیر خاکستر دفن شدند و هم ی و هرکوالنوم در ایتالیا که با آتشفشانیئشناسی پمپباستان

پیش از تاریخ استون هنج و آوری با کاربردهای نجومی و همچنین  ۀینا و اوربینو، محوطتاریخی شهرهای سی
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 ها در کیندرجکشناسی کیو در بریتانیا، مرکز تاریخی شهر پراگ در جمهوری چک، شبکه آسیابهای گیاهباغ

ای تاریخی سانتیاگو دل کمپوستال و کاسرس، ساالمانکا، شهر محصور کوئنکا و شهر السوت در هلند و شهره

هایی هستند که اکنون تاریخی آویال به همراه کلیساهای خارج از حصارش، شهر سگوویا در اسپانیا جز محوطه

 هاد و مدارک و کلیّهای دیگر امکان دسترسی به اسنچنین در برنامه هم است.ها امکان پذیر بازدید مجازی از آن

های . زبانداردشوند، وجود ثبت می« حافظه جهان»اطالعات مربوط به میراث مکتوب جهانی که در فهرستی به نام 

ا موارد باال تنه .گیرندهای مشترک گوگل و یونسکو قرار میپروژه ۀدر معرض خطر نابودی نیز به زودی در حیط

 کنند. دریس تاریخ برای ما فراهم میها در تبخشی از امکاناتی است که نقشه

 نمودارهای تاریخی یا خط زمان -4-2

های درسی تاریخ ترین ابزارهایی که در آموزش تاریخ کاربرد دارد، نمودار است که امروزه در کتابیکی از مهم    

ان دادن وقایع شود. در تعریف خط زمان گفته شده است که ابزاری برای نشدر قالب نمودار خط زمان دیده می

شود. حوادث تاریخی روی یک خط سیر زمانی. کاربرد مهم این نمودارها در تدریس به روش معکوس، آشکار می

ل آموزان تفهیم و تحلیافتد، بنابراین باید در مرحلۀ اول، مفهوم زمان برای دانشو وقایع تاریخی در زمان اتفاق می

خواهیم تا روند تاریخ تشخیص دهند. در این روش از دانش آموز میشود و آنان بتوانند سیر حرکت زمان را در 

ها، ها، جنگترین دالیل انقراض سلسلهتحواّلت تاریخی یک سلسله را از انتها به ابتدا پیگیری کنند. با این روش مهم

نمودار را از ابتدا به بار روند خواهیم اینشود. سپس از دانش آموز میآموزان آشکار میها و... برای دانشلشگرکشی

انتها بررسی کند تا یادگیری او تثبیت شود و تصوّری از زمان در او ایجاد شود. خط زمان در اینجا دارای سه بخش 

توان آن را به دهه، صده و هزار تقسیم نمود. است: گذشته، حال و آینده. براساس درس و سلسلۀ مورد تدریس می

 عنوان گذشته در خط زمان مشخص شود. بندی باید مبدا بهدر این تقسیم

ترین نمودارهای تاریخی در مؤسسه سحاب طراحی و تنظیم شده است که تهیّه عالوه بر خط زمان یکی از مهم     

رویدادهای تاریخی و تمدنی اقوام، )تاریخ ایران و جهان  به نمودارباشد. در این آموزان ضروری میآن برای دانش

 ،این تاریخ گویانگاه تطبیقی صورت گرفته است.  شمسی 0641 میلیون سال قبل تا 0.4 از( هاتها و ملّسرزمین

ایران و جهان را یکباره در کنار هم  دهد وقرار میدر مقابل دیدگان  گذشته را ای قرون و اعصاربه صورت پرده

و است خط زمان ترسیم گردیده به صورت ( قمری و شمسی، میالدی)این نمودار وقایع جهان به در  .خواهید دید

 .کندفراهم میها و وقایع رخ داده در کشورها را در یک زمان نوع حکومت امکان مشاهدۀ ،با گذر از این خط

  آمده است. ایرانی هایسلسله نام و تعداد مختلف(، هایدوران )در ایران مساحت نمودار پایین قسمت در     
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 هانامه سلسله(  نسب4-3

شناسی، از گذشته دور در کشور ما وجود داشته است. علما و دانشمندان زیادی از طریق نامهعلم انساب و شجره    

های مختلف را شناسایی و به رشته تحریر حال خانداناند که تاریخچه و شرحهای خاص خود سعی نمودهروش

متعددی مانند علم انساب که دربردارندۀ نسب قبایل های درآورند. این رشته بعدها تطورات زیادی یافت و به شاخه

های محلی، علم حدیث که دربرگیرندۀ زندگینامۀ محدثان، مزارات که در خصوص مدفن بزرگان است و و سلسله

شناسی بیشتر در حوزۀ نسب خاندان شاهی مورد تأکید است. شود. در تدریس تاریخ علم نسبتذکره ها تقسیم می

خصوص شوند. وظیفۀ معلّم در تدریس، بهها مواجه مینامهتاب درسی با مواردی از این نسبآموزان در کدانش

آموزان ها را در شناخت یک سلسۀ تاریخی برای دانشنامهتدریس معکوس این است که اهمّیت و جایگاه نسب

خّر هر ه باشند و تقدّم و تاها بخواهند تا حداقل با اسامی شاهان یک سلسله، آشنایی کلی داشتتشریح کنند و ازآن

شود و برخی از های شاهی منتهی نمیها را درک کنند. البته دامنۀ شناخت انساب فقط به خاندانیک از آن

ی هاهایی هستند که از طریق آن بتوان اطالعات مربوط به خانوادهنگاری در پی روشمند به محلیمورخین عالقه

رشیو اختصاصی نگهداری نمایند. شکی نیست که چنین آرشیوهایی برای آوری کرده و در یک آمختلف را جمع

های فرهنگی یک جامعه و کالبدشکافی برخی از عادات اجتماعی اقوام به چه میزان دارای اهمیّت بررسی ریشه

کشورهای  ها قبل در برخی ازها از سالرساند.  از این دست فعّالیّتای میبوده و مورخین را به نتایج جالب توجّه

( تأسیس نموده و F.R.C Family records centerها مراکزی را تحت عنوان)اروپایی شروع شده است. آن

 کنند.ها را به نگهداری اسناد خانوادگی در این مراکز تشویق میهمه خانواده

 های مستند(  فیلم4-4

های مستند و تاریخی است. یکی دیگر از ابزارها در آموزش درس تاریخ به شیوۀ معکوس، نمایش فیلم     

خوشبختانه رشتۀ تاریخ و محتوای مورد نظر برای آموزش تاریخ از طریق فیلم از غنای زیادی در این زمینه 

علمی در موضوعات درسی برای  های مستند وتوان فیلمبرخوردار است و با اندکی تالش و وقت گذاشتن می

ین باید در نظر داشت که نقش و اهیمّت عرضۀ محتوای درسی به صورت نمایش در نفراگیران فراهم کرد. همچ

ی و آموزش هایاز فیلم هدر یک موضوع مشترک، امکان استفاداگر  ،در نتیجهفرآیند یادگیری بسیار موثر است. 

  .خواهند شدو به آن مسلط  گیرندبهتر یاد میموضوع را فراگیران باشد، کتاب فراهم 

ها را توجیه نماید که فیلم بخشی از موضوع آموزان این مطالب را تفهیم کند و آندبیر تاریخ باید به دانش     

آموزان بخواهد تا برداشت خود گیرد. در مرحلۀ بعد از دانشدرس می باشد و مثالً صفحات فالن تا فالن را در برمی
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ز فیلم، به عنوان تکلیف کالسی نوشته و ارائه دهند و از آنان بخواهد که روشن کنند؛ آیا این فیلم براساس را ا

نویسی در آن رعایت شده یا نه؟ آیا مخاطب با دیدن طرفی و اصول تاریخواقعیات تاریخی ساخته شده یا نه؟ آیا بی

ی فیلم بایست محتوانه؟ براساس یادگیری معکوس میگیرد یا فیلم، اطالعاتی بیشتر از دانش قبلی خود یاد می

و  بر این، یک سخنرانی عالوهدر یادگیری دانش آموزان اثرگذار باشد و بر فهم و تحلیل آنان تأثیر داشته باشد. 

و این مسئله تأثیر زیادی در یادگیری خواهد داشت. به همین دلیل  شودباعث تحریک مغز فراگیران میویدئو، 

اطر آورند، ولی در یادگیری و به خاند را به خاطر میهایی که دیدهاز فیلم یز کودکان، جزئیات بسیار دقیقبسیاری ا

 شوند.شان با مشکل مواجه میهای درسیسپردن مواردِ موجود در کتاب

 ( بحث گروهی4-5

-مباحثهآورد و بر وسعت دید و عمق بینش میرا در کنار هم ها ها و بینشبحث و مذاکره گروهی، دانسته     

معلّم در جریان بحث  .سازدتر و سازگارتر میافزاید و در نتیجه، تصمیمات آنان را با واقعیات نزدیکمی کنندگان

 :اصلی بر عهده دارد ۀگروهی سه وظیف

رد، باید پیش از شروع جلسه، رهبری گروه را بر عهده دا ۀهای مقدّماتی )پیش از جلسه(: معلّم که وظیففعالیت (0

 :های زیر را انجام دهدفعالیت

ه و آرایش هندسی نشستن افراد ـ تدارکات الزم از قبیل محل تشکیل بحث گروهی، مواد و تجهیزات الزم را تهیّ

 .را تعیین کند

 .مطالعه و نکات اصلی را یادداشت کند ،ـ پیرامون موضوع بحث

 .مه بحث الزم است، تهیه و تنظیم کندـ سؤاالتی را که برای شروع و ادا

 .های اعضای گروه را معین سازدـ وظایف و مسئولیت

  .بحث را شناسایی کند ۀـ منابع مورد نیاز در زمین

 ۀکننده در بحث بخواهد پیرامون موضوع مورد بحث مطالعه کنند و با آمادگی قبلی در جلسـ از همه اعضای شرکت

 .بحث گروهی حاضر شوند

 :بحث گروهی عبارت است ازآموزان در دانشوظایف  همّا 

 .داشته باشندفکر و مطالعه ت ،موضوع مورد بحث ۀـ دربار
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 .ـ عقاید و تجربیات خود را در جلسه مطرح کنند

 .وگو گوش دهندت به  بحث و گفتـ با دقّ

 .ه، از اعضا بخواهند که آن را دوباره توضیح دهندـ در صورت عدم توجّ

 ها حتماًانتظار نداشته باشند که نظر آنو  با یکدیگر به طور خصوصی صحبت نکنند بحث گروهی،در جریان  ـ

 .پذیرفته شود

 .ـ اگر نظر و پیشنهادی دارند، به طور صریح بیان کنند

 .(601: 0630 )شعبانی،گیری کنندآینده تصمیم ۀـ پس از پایان بحث، در مورد برنام

 باشد به نحوی که مسائل وهای معلّم میترین ابزاردر تدریس تاریخ به شیوۀ معکوس بحث گروهی یکی از مهم    

های گیرد و در گروهآموزان قرار میمحورهای بحث با تأکید بر موضوع و بحث تاریخی توسط دبیر در اختیار دانش

ل با موضوع اصلی، نتیجه را در قالب گزارش به دبیر آموزان با در نظر داشتن ارتباط موضوعی مسائدرسی، دانش

بندی تواند موضوع علل فروپاشی ساسانیان را روی تابلو نوشته و پس از گروهکنند. به طور مثال: دبیر میارائه می

کرد لها، یکی از دالیل فروپاشی را انتخاب و با در نظر داشتن آن به تحلیل عمآموزان از آنان بخواهد در گروهدانش

 پادشاهان ساسانی بپردازند.

 (  آموزش آنالین4-6

اند و تقریباً در کالس و خصوصاً خارج از کالس درس با آموزان با تکنولوژی و اینترنت عجین شدهامروزه دانش    

به آموزان دانش ۀعالق برند. مربیان آموزشی باید از اینمی بهره آن از نحو بهترین به و هستند ارتباط در آن

 .نمایندمنتقل  فراگیرانو موضوعات آموزشی را از طریق آن به  ندتکنولوژی استفاده کن

در  یادگیری ۀترین ابزارهای تکنولوژی برای توسعآموزان فرصت استفاده از مناسبسنتی به دانشدر روش      

ه ویژه دارد و از تکنولوژی م توجّم به این مهمعلّ ،در روش یادگیری معکوس شود، امّاداده نمیخارج از کالس درس 

 ۀمشاهد جهتها ها و وبالگهای آموزشی را بر روی سایتفیلم کند.آموزشی استفاده میعنوان یک ابزار کمکبه

کند و با ارتباط آموزان عرضه میهای انفرادی مختلفی از طریق اینترنت به دانشتالیّدهد، فعّآموزان قرار میدانش

 کند.ها کمک میگیرد و به آنها بازخورد میصورت انفرادی از آنآموزان بهآنالین با دانش
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در اختیار  ؛ راخوانی داشته باشدهای یادگیری مختلف هممنابعی که با سبک دبیرانهای درس سنتی، در کالس    

شود و به نفس آنان میآموزان و عدم اعتماد احساس بیهودگی در دانش ایجاد نجر بهندارند. متأسفانه این امر م

هایی نقشی در فرآیند یادگیری نخواهند داشت. در درس تاریخ به مانند سایر دروس، آموزش آنالین متکی بر ابزار

های تدریس مؤثر تواند در بهبود روشچون ارسال فیلم، عکس و پخش زنده تدریس است و آموزش آنالین می

تواند که یادگیری معکوس می معتقدندمان معلّفراگیران فعّال کند. باشد به نحوی که همۀ جوانب یادگیری را در 

 م برای فراهم کردن تدریس متفاوت را باال ببرد. ای، توانایی معلّطور فزایندهبه

 (  تدریس پروژه محور4-7 

نیز  و دیگرانهای تعامل با م و روشمعلّ ۀاز جمله پیشین ؛حاصل ترکیبی از عوامل مختلف است ،دریس موثرت    

 های یک معلم مؤثر عبارتند از:گردد. ویژگیبرمی های خاص تدریسبه روش

  پیچیدگی را تشخیص دهد. -

  .کند برقرار ارتباط راحتی به -

 در حین خدمت وجدان و اخالق را در نظر بگیرد. - 

تجزیه و تحلیل قرار  ،رد بررسیمو ،عنوان پروژهآموزان یک موضوع واقعی را بهدر روش یادگیری معکوس دانش     

 حلی برای برطرف کردن آن مشکل مناسب است.رسند که چه راهدهند و به این نتیجه میمی

 ( آموزش تحلیلی)تدریس فعّال(4-8

 فعال به صورت فراگیران تمام که شکلی به شود،می تحریک فراگیران باالی فکری سطوح فعّال، یادگیری روش در

 دارند. مشارکت آموزشی فرایند در

. هرچند استآموزان تر و ماندگارتر دانشیادگیری عمیق برم همواره در تحلیل محتوای آموزشی، هدف معلّ     

واقع معلم سکان این جریان را در  ا دریادگیری به تنهایی نقش هدایتگری را دارد، امّـمحتوا در مسیر یاددهی

ها در یادگیری است. ترین مسیر و گاماو، تشخیص و انتخاب مناسب های راهبریاختیار دارد و از جمله مسئولیت

د یاددهی را آغاز کنفرآیند آموزان قاعده اصلی این است که محتوا و شیوه ارائه، با ایجاد انگیزه و جلب ذهنی دانش

پس در س و ردهایی را در نظر بگیآموز فعالیتگیری نگرش دانشو توانایی و شکل و بعد به منظور افزایش دانش

کند، پیشنهادهایی برای های مناسب خودارزیابی و دگرارزیابی مسیر را روشن میکه به کمک شیوهضمن این
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جوانبی  دهد درها داشته باشد. تحلیل محتوای یادگیری به معلم نشان میتثبیت، بسط دادن و تعمیق یادگرفته

 عبارتند از: مشارکتی و الفعّ تدریس روش خصوصیات .ایجاد کند را در محتوا دخالت و تغییراتیمعلم  ؛الزم است

 باشد. اجرا قابل کالس در (0

 در معلم که هایبرگ به توجه با را اصلی مطالب سرعت به ممعلّ توسط درس شروع از قبل آموزشدان (0

 .گیرد یم یاد داده قرار نفری چند های روهگ اختیار

 .نباشد گیر وقت (6

 .رودب پیش معلم با تدریس حین در فراگیر (0

 ( روش نمایشی )ایفای نقش(4-9

 به کمک  در سعی فراگیران، فعّال مشارکت تکیه بر با که است آموزشی نوین هایشیوه از یکی نقش ایفای     

 دو در خود تصمیم اتخاذ برای های اجتماعیگروه از برداریهبهر و جامعه در گراییمعنی به برای دستیابی افراد

های تاریخی در آموزش تاریخ کاربرد زیادی استفاده از نمایشنامه(. 033: 0630سخت است)شعبانی، هایراهی

ا در آموزان رتواند دانشدارد. این الگوی تدریس که در نزد محققان علوم تربیتی به ایفای نقش معروف است، می

ی از حوادث تاریخ، قالب حاکم بر وقایع آموزی خالق بسازد. در بسیارهای تاریخی درگیر کرده و از آنان دانشنقش

توان می آموزانتوان از آن در ساخت نمایشنامه استفاده کرد. به عنوان تکلیف از دانشنوعی تم داستانی است که می

ایفای نقش، روشی است که می تواند برای هایی از درس را به صورت نمایشنامه اجرا کنند. درخواست کرد تا بخش

هایی که برای نمایش مناسب باشند، به کار رود. در این روش، فرد یا افرادی از وعات و درستجسم عینی موض

 .(013 :0630 ،کنند)صفویدانش آموزان، موضوعی را به صورت نمایش کوتاه اجرا می

و های خاص هنری مثل بازیگری در تئاتر به مهارت که رودجا به کار میایفای نقش، به معنایی که در این    

 کندم بنا به موقعیت، هدف و موضوع مورد نظر، به عنوان یک روش از آن استفاده میسینما نیازی ندارد، بلکه معلّ

های ( تا موجب تکوین شخصیت فردی و اجتماعی فراگیران گردد. اگر دانش آموزان مهارت003 :0630،)شعبانی

 .(033 :0630فضلی خانی، )کنندیشتری زندگی میقیت بزندگی کردن را کسب کنند، در تمام شئون زندگی با موفّ

م و کنند و با نظارت معلّهای مورد نظر را انتخاب میق خویش، نقشئآموزان براساس عالدر این روش، دانش    

پردازند. از این طریق، آموزش قوانین و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه به ایفای نقش میها یهمکاری همکالس

پردازند و می نیز هاآموزان ضمن شناخت هنجارهای اجتماعی، به تحلیل آنزیرا دانشهند نمود؛ درک خوابهتر ا
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فضلی )ازندسکنند و نوعی ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران برقرار میدر حین ایفای نقش، نگرش خود را تثبیت می

 .(033 :0630خانی، 

 ها نمایشی را طراحیبندی موضوعات و سرفصلو با تقسیم م بر اساس موقعیت یا موضوع درسمعلّ روشدر این    

دهد و در حین انجام نمایش نیز خطاها را کند، به هرکدام نقشی میآموزان را انتخاب میکند، تعدادی از دانشمی

شوند. بقیه که آموزان وارد نمایش میای از دانشکند. عدهکند و روند انجام نمایش را مدیریت میتصحیح می

 ۀدر این مرحل .شوندال محسوب میگر فعّگیری دارند و مشاهدهپرسشگری و نتیجه ۀگر هستند، وظیفمشاهده

ها و معیارهای طراحی شده ارزیابی خود را مطرح نمایند، خواهد با توجه به مالکمهم از بازیگران و تماشاگران می

 هایی مانند زیر نظرات و پیشنهاداتالؤه سئم نیز با ارامعلّاالتی که در ذهن آنان ایجاد شده را طرح نمایند. ؤضمناً س

 خواهد.از آنان میانتقادی را 

 نظرتان درباره ی الگوی رفتاری بازیگران نقش ها چیست؟ (0

 چه پیشنهادی برای بهینه سازی رفتارها دارید؟    (0

 عملکرد مطلوب از دیدگاه شما چه ویژگیهایی دارد؟ (6

 :ارتند ازمراحل دقیق روش ایفای نقش عب

های مهم معرفی مسأله، توضیح مسأله، تفسیر داستان مسأله، نشان دادن موضوع : مرحله اول، گرم کردن گروه- 

 .هاو توضیح ایفای نقش

 .ها، گزینش بازیگران نقشتحلیل نقش: کنندگانمرحله دوم، گزینش شرکت

 .ها و وارد شدن در موقعیت مسألهنقش تنظیم اصول رفتارها در نقش، بیان مجدد :مرحله سوم، پردازش صحنه

 .تعیین موضوعی برای جستجو و توضیح وظایف مشاهده :گرانمرحله چهارم، آماده ساختن مشاهده

 .شروع نمایش، حفظ ایفای نقش و قطع ایفای نقش  :مرحله پنجم، نمایش

گرایی( بحث درباره موارد واقعیتها، بازنگری به رفتار ایفای نقش )حوادث، موضوع : مرحله ششم، بحث و ارزشیابی

 .و ایجاد نمایش بعدی

شده و پیشنهاد مراحل بعد با جانشینی رفتارهای های اصالحایفای نقش: مرحله هفتم، نمایش دوباره

 .(000: 0613)احدیان و آقازاده، ترمناسب
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آموزان مطالب درسی را قبالً از طریق که دانشروش ایفای نقش در درس تاریخ بسیار مؤثر است؛ با توجه به این    

وش شود و از دیگر مزایای این راند؛ با اجرای روش ایفای نقش یادگیری آنان تثبیت مییادگیری معکوس فراگرفته

زمینۀ بحث گروهی را فراهم ن اشاره نمود. و آموزاتوان به ایجاد انگیزه، شور و ذوق در دانشمی

 توانند:آموزان می( و در بحث گروهی دانش031: 0630شعبانی،کند)می

با روش بحث گروهی، همکاری گروهی و احساس دوستی در بین اعضا ، در عقاید و تجربیات یکدیگر سهیم شوند -

 .شودتقویت می

 دهد.رار میه افراد، خود را مورد ارزیابی قدر جریان بحث گروهی، فرصتی فراهم می شود ک -

 گیرد.شکل میدر آنان  یدر فرایند بحث گروهی، اعتماد به نفس در افراد تقویت می شود و روحیه نقاد -

 دهد.می کاهشرا بحث گروهی، هراس افراد کمرو و خجالتی را برای صحبت کردن در جمع -

  د.کنقدرت مدیریت و رهبری فراگیران را تقویت می -

 .(011: 0630)شعبانی،منظم بسیار مفید است ۀل و قدرت اندیشالدر تقویت استد -

 ها در تدریس معکوس درس تاریخ(جایگاه آزمون5

آموزان توان به طور مختصر گفت: در تدریس معکوس با در نظر داشتن اینکه نقش دانشها میدربارۀ آزمون   

، امروزه روش یادگیری معکوس را به عنوان نتایج ارزشیابی لحاظ کرد.های بایست خروجیبسیار مهم است، می

 است  "های یادگیری و  پرورش آموختن برای زیستن آموزش شیوه"ها و نقش آموزش در مدرسه هترین وظیفمهم

 .دهدمی ت راالوکشف مجه و  ، مسائلکه به فرد توانایی حلّ

 گیرینتیجه

توان گفت: این روش در آموزش تاریخ های فعّال یادگیری میمعکوس و روشبا بررسی روش تدریس به شیوه    

 ای دارد. در این)دورۀ متوسطه دوم( کاربرد زیادی دارد؛ رشتۀ تاریخ با این روش تدریس، ارتباط عمیق و گسترده

قرار گرفت. مقاله روش تدریس معکوس و کاربرد آن در رشتۀ تاریخ و ابزارهای اجرای آن مورد بررسی و تحلیل 

ترین ابزارهایی که در آموزش تاریخ کاربرد دارد، نمودار است که امروزه در کتاب های درسی تاریخ در یکی از مهم

 مندان مخصوصاًتوان تاریخ را برای عالقههای تاریخی میبا کمک نقشه شود.قالب نمودار خط زمان دیده می

 مانانتزاعی آن را به مقدار زیادی تقلیل داد. بسیار به جا است که معلّآموزان ملموس و جذاب نمود و حالت دانش
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تاریخی را  هایاالمکان توانایی ترسیم نقشهبیشتری ببرند و حتیۀ تاریخ از این امکان برای آموزش تاریخ استفاد

ن در برخی های آنالیبایست از نقشه استفاده کرد. امروزه نقشهدر تدریس معکوس می .در خود تقویت کنند

های آنالین، مراکز فرهنگی و تاریخی توان نقشهشود. در سرویس اختصاصی گوگل مپ میها بارگزاری میسایت

های یک شهر و یا کشور را مشاهده کرد. یکی دیگر از ابزارهای موثر در آموزش به شیوۀ معکوس، نمایش فیلم

های تاریخی است. خوشبختانه رشتۀ تاریخ ستفاده از فیلمترین ابزارها، امستند است. در آموزش تاریخ یکی از مهم

زی ریو محتوای مورد نظر برای آموزش تاریخ از غنای زیادی در این زمینه برخوردار است و با اندکی تالش و برنامه

 انفراگیر باالی فکری سطوح فعّال، یادگیری روش های مستند و علمی برای فراگیران فراهم کرد. درتوان فیلممی

هدف معلم  دارند. همواره مشارکت آموزشی فرایند در فعّال به صورت فراگیران تمام که شکلی به شود،می تحریک

است و یادگیری معکوس تنها به این معنا نیست که یک کلیپ یا آموزان تر و ماندگارتر دانشیادگیری عمیق بر

ریزی الزم برای کالس و ارزیابی آن داشته ها، برنامهمحتوا طراحی شود، بلکه معلم باید با استفاده از سایر روش

همچنین در تدریس این رشته،  آموزان را به سمت پژوهش در خارج از کالس هدایت نماید.باشد و بتواند دانش

 .شودیاز طـریـق ادارات آمـوزش و پـرورش، پیشنهاد م تاریخهاى مرتبط بـا درس بـازدیـد از مکان

 و مآخذ منابع

 کتب: الف(

 .آییژنشر هران، ت ،های تدریس برای آموزش و کارآموزیراهنمای روش ،(0613)محرم دیان، محمد و آقا زاده،اح -

، تهران انتشارات ها در آموزشهای نوین یاددهی ـ یادگیری و کاربرد آنروش ،(0631)فریدون ،اکبری شلدره ای -

 .فرتاب

 .آموزش و پرورش(، تهران، وزارت 0610)برنامه درسی ملی -

 .تهران، انتشارات دانشگاه تهران قلمرو و فلسفه جغرافیا،(، 0634)پوراحمد، احمد -

 .انتشارات سمت ،، تهرانکاربرد فناوری های جدید در آموزش(، 0633) ذوفن، شهناز -

 .تانتشارات سم ها و فنون تدریس(، تهران،های آموزشی و تربیتی) روشمهارت(، 0630)شعبانی، حسن -

 تهران، انتشارات سمت. ها و فنون تدریس،روش ،(0630)صفوی، امان اهلل -

 .آزمون نوین ، نشرتهران راهنمای عملی روش مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس، ،(0630خانی، منوچهر)فضلی -
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abstract 

One of the effective methods in teaching is the method of teaching in reverse or the 

method of reverse learning. This method, taking into account the educational content 

and facilities of the school, It seeks to diversify the classroom and increase the 

participation of students and learners in the teaching process. Accordingly, the main 

question of this research is what are the important tools for reverse learning in history 

teaching? The authors try to answer the above question by descriptive-analytical 

method, method of collecting information in a library way and using educational 

experiences. This research, while conceptualizing the reverse teaching method, has 

expressed the salient features of this method And they can be used in important 

branches of reverse history teaching. The output of this article indicates. The output 

of this article shows that in teaching secondary history, the reverse learning method 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=6573
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can be used well. And used it to describe the events, political and social events of 

historical dynasties. Massive volume of documentary productions, history maps as 

well as the use of teaching methods such as Class grouping and brainstorming are 

also in the process of teaching in reverse learning They are and should be used 

effectively in history and social science courses Instructors of these textbooks are 

fluent in a combination of teaching methods. 

Keyword: History teaching, History, Education , Reverse learning, education and 

training 
 


