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 چکیده

 متوسطه در برنامه درسی تاریخ دوره دوم آموزان ازمطالبات والدین و دانشکشف  با هدف تبیین و پژوهش حاضر
سی توصیفی شناهای کیفی و روش آن پدیدارزمره پژوهش انجام شده است. این پژوهش از منظر طرح در 1395- 96 سال

ستفاده از رویکرد شهر کرج بود که با ا 7آموزان منطقه شامل کلیه والدین و دانش ة پژوهشکنندگان بالقواست. مشارکت
 20و  نیوالد از نفر 20یافته باساختارگیری با حداکثر تنوع و از طریق مصاحبه نیمهگیری هدفمند و روش نمونهنمونه

ز روش نویسی شد و با استفاده اسپس دست مکالمات ضبط وانجام گرفت.  شهرکرج 7 منطقه آموزاننفر از دانش
جارب والدین تها و دیدگاه ها شامل،داده. وتحلیل شدکالرک و به صورت تحلیل مضمون تجزیه ای براون ومایهدرون

ای حاصل از هیافته مل محتوا و روش تدریس تاریخ بود.مربوط به آن شاموزان پیرامون درس تاریخ و موارد آو دانش
دافعه درس » ،«یخیوفاداری به حوادث تار»، «فهم و تربیت تاریخ»شامل:  موزان در پنج کد بازآمطالبات والدین و دانش

ها موع یافتهد. در مجو یازده کد محوری شناسایی ش «دهی محتواساختار و سازمان»، و «معلم و درس تاریخ»، «تاریخ
ا و شیوه تدریس آموزان در تدریس تاریخ، توجه خاص به محتومطالبات والدین و دانشترین مهمحاکی از آن است که از 

آموزان دانش .در درس تاریخ است. همچنین انتظار داشتند متن تاریخ به صورت وفادارنه به حوادث تاریخی عنوان شود
های فعال تدریس شان استفاده از روشترین مطالباتاز مهم کید ویژه داشتند وأای تدریس تهنیز بر نقش معلم و شیوه

باشد بلکه  در واقع در عصر اطالعات، انتقال اطالعات نباید هدف آموزان در کالس درس بود.به جهت فعالیت دانش
حتوای مندی از مو بهرههای نوین تدریس، تحلیل و پردازش اطالعات هدف است و این نیز ضمن استفاده از روش

 درس مخاطبان  ترینو اصلی ترینگسترده عنوان به آموزاندانشدر نهایت باید گفت که  پذیر خواهد بود.مناسب امکان

 در کنکاش و جستجو جهت را آنها گذشته، از درست تصویری ارائه ضمن تاریخ درسی کتاب دارند انتظار تاریخ
  .باشد همراه وی با آن رازهای و رمز و تاریخی گذشته کشف در تا بیندازد تکاپو به موضوعات تاریخی
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 مقدمه
 تاریخ  های پیشین انجام شده است،رویدادهایی که به دست انسان به مجموعه حوادث و

أت گرفته از نظامی باشند. تاریخ نش از نوع سیاسی، فرهنگی وتوانند می این حوادث گویند.می

مطالعه  رود. تربیتی که ازمی برای تربیت فرد به شمار بهترین ابزار یکی از تجربیات گذشتگان است و

مطالعه  ای که ازترین نتیجهبتوان گفت مهم شاید است و ثرؤم و مفید آید بسیاردست میتاریخ به

بنابراین (mahdizadeh,1385)  تربیت است آید،دست میوزش صحیح آن بهآم و تفکر تاریخ و

 را از که او هایی داردبه ویژگی نگرشی که فرد اهمیت بسزایی برخوردار است. آموزش تاریخ از

 در شود.تلقی میمواریث مهم  ملتی جزء تاریخ مشترک هر کند، درمی اقوام متمایز ملل و افراد سایر

فرهنگ  حفظ هویت و بسزایی در ثیرأتواند تمواریث یک ملت می گذشته تاریخ و این میان شناخت

 تاریخ است، ملل هادی و راهنما تاریخ است، ملت آن شناسنامه ملت هر تاریخآن ملت داشته باشد. 

 درس راهبردی دبیرخانه) نمیشود آگاه خود معایب و محاسن از آن بدون جامعه و است زندگی آئینه

 (.1391 تاریخ،

که  انجام پذیرد ایهویتی به گونه گوناگون فرهنگی و ابعاد بنابراین الزم است این شناخت در

نگاه  را آنها حراست از پایبندی به حفظ و اجتماعی و بوم مصادیق فردی و و سازان یک مرزآینده

 حذف تعدیل یا جهان توانایی جرح و آمده در پدید های تازهارزشی هویتی قلمداد کنند تا فرهنگ

نشانی  شود، قطعاًملتی دیده می تاریخ هر آنچه در نداشته باشند. تاریخ آیینه گذشتگان است و آن را

در تأیید این نکته  .شودملت دارد که شاکله وجودی آن محسوب می ها و هنجارهای آناز ارزش

آید؛ می ملت به شمار موجودیت آن هویت و ملتی، بخشی مهم از تاریخ هر» خیراندیش آورده است:

 khair) «نیست. پذیروجه امکانهیچآن به انکار چنان کهآن ساز،سرنوشت بخشی حساس و

andish,1384) افزاید و زندگی ما های کنونی ما میهای گذشته را به تجربهتجربه واقع تاریخ، در

کند. هرکس با اخذ تصمیم را در زندگی آسان می کند. اتکا بر تجارب گذشته غالباًتر میرا پرمایه

کند و در هر قدم خویش خودآگاه تاریخ را خرد زندگی خود مینا ،بازنگری در خاطرات گذشته خود

 (.Gal،1348،1)گیرد از آن فایده می

  آموزانی     گروه اول دانش گروه در رابطه با برنامه درسی از اهمیت باالیی برخوردارند. دو      

شوند، شناخت آنان منوط به های درسی درگیر میهستند که از منابع بنیادی هستند و با موضوع

های کند، ویژگیثر میأهای رشدی، تمایالت و هیجاناتی که یادگیری آنها را متآگاهی از توانمندی
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بهترین موقعیت آموزان فردی و فهم موقعیت و کارکرد احتمالی اقتصادی آنان در آینده است. دانش

که مواد درسی باید برای یادگیرنده جالب و معنادار ا و موانع برنامه درسی دارند چرارا برای شرح مزای

های اساسی (. در واقع در آموزش و پرورش باید به خواسته(Fathi vajargah, 1388 باشد

هایی را برای زندگی مهارتها و آموز تواناییآموزان توجه شود تا بر مبنای آن مطالبات، دانشدانش

آموزان را شناخت تا بتوان رهنمودهای های دانشها و خواستهواقعی کسب کند. بنابراین باید الویت

تواند آموز و آگاهی از مطالبات وی میها سازش داد. بنابراین شناخت دانشآموزشی را با این شناخت

آموزان مختلف از جمله تاریخ باشد. دانشآموز به مطالعه دروس راهی برای عالقمند کردن دانش

ای است که از طریق روند. از منظر کالین این نوع برنامه پدیدهسطح تجربی برنامه درسی به شمار می

آموزان پس از این که در معرض برنامه درسی قرار گرفتند های دانشها و برداشتدریافت ادراک

آموزان نسبت به برنامه درسی های دانشمل نگرشگیرد. برنامه درسی تجربه شده هم شاشکل می

. (Mehrmohammadi، 26:1390) گیردمی های آنان را از برنامه درسی دربراست و هم آموخته

ها و تجارب قبلی خود نسبت به مطالب ها، توانمندیآموز بر مبنای عالیق، ارزشدر واقع هر دانش

 ای زند. و بدین ترتیب برنامهانتخاب میدهد و دست به العمل نشان میارائه شده عکس

تحت عنوان برنامه درسی تجربه گیرد که از آن فرد و شخصی برای هر یک از آنها شکل میبهمنحصر

   (Fathi vajargah, 1392,17)برندمینام  شده

 باشد. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که فرد در آن پا به عرصه زندگیگروه دوم خانواده می

آور به نظر شود. شاید این سخن شگفتهای تعلیم وتربیت در آن گذارده میگذارد و اولین پایهمی

 ها شکل گرفته است. بدین معنا که، در درس تاریخ ها، درخانهبرسد که نخستین کالس آدم

نه محیط خا اصل مادران، در در اند، زنان، وهایی که دارای سنت پهلوانی و جنگجویی بودهجامعه

اند، سخن به میان مردان خاندان خویش بودهاقدامات پهلوانان، که همان دالوربرای کودکان خود، از 

اند که به کلی زنان بوده طوربه کنندگان پهلوانان، همسران ودر واقع نخستین تحسین اند.آوردهمی

ترتیب تاریخ با هر  (. بدینKhair andish, 1384اند )نگریستهتحسین به اعمال پهلوانی می ةدید

روست که از ایند. وشمسائل اساسی تربیت نسل آینده محسوب می ةمحتوا و مضمونی، دربردارند

 .ها بوده است. شفاهی و با مقاصد معین تربیتیکالس تاریخ، در خانه گوییم نخستین درس ومی

تکراری  همیت وبسیاری از وقایع درون آن کوچک وکم ا ی کوچکی است وخانواده، هر چند دنیا

خصوص در سنین کودکی، بسیار تأثیرگذار است هاست، اما نباید فراموش کرد که محیط خانواده، ب

شود. همچنین شود، در حافظه بلند او وارد میرو میو در همان حال، آنچه که شخص با آن روبه
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در این مرحله دهد بینش یک فرد را تشکیل می ها و آنچه که منش وسلیقه گیری عالیق وشکل

ها آیند و این سرمشقآموزان سرمشق به حساب میگیرد. در واقع والدین برای دانشصورت می

برنامه درسی  آموز به چه چیزهایی اهمیت دهد. بنابراین مطالباتی که والدین ازکنند که دانشتعیین می

نقش  .ثیرگذار باشدأدرس تآموزان نسبت به این تواند در نگرش دانشبه ویژه درس تاریخ دارند می

آموزان به عالقمندی دانش تواند سبب رشد چشمگیرباالخص دبیران می کنار مدرسه و خانواده در

 .موضوعات درسی شود

آموزان از درس تاریخ تحقیقاتی اندکی صورت گرفته است ارتباط با مطالبات والدین و دانش در

ها درس تاریخ و شد. با این حال برخی از پژوهشباابتدای راه خود می در و به عبارتی این امر

 .پردازیمها میاند که در ادامه به برخی از آنهداد ن را مورد توجه قرارآهای ویژگی

آموزان به یادگیری درس تاریخ، به عوامل در پژوهشی با عنوان بررسی علل عدم تمایل دانش

در پژوهشی با  .عنوان کرده است ثیرگذارأتآن را بسیار  والدین توجه شده و و مربوط به خانواده

آموزان نسبت به تاریخ به عنوان یک آموزان درباره تاریخ،  به بررسی دیدگاه دانشدانش ةعنوان عقید

آموزان درباره سودمندی موضوع درسی پرداخته شده. هدف از این پژوهش بررسی ادراکات دانش

مواد آموزشی استفاده شده در تدریس تاریخ و سهم آموزان نسبت به مطالعه تاریخ، بازخورد دانش

معلمان در این بازخورد عنوان شده بود. در این پژوهش به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی 

و پیشینه قومی توجه شده بود. پژوهش کیفی و به صورت مصاحبه صورت گرفته و نتایج به دست 

آموزان از درس تاریخ با مفهومی که برنامه درسی تاریخ شدهد که بین درک دانآمده از آن نشان می

گونه تاریخ برای آنها مفید آموزان اینسعی در ترویج آن دارد تضادی عمیق وجود دارد. از نظر دانش

ثیری بگذارد. این پژوهش أآموزان در رابطه با گذشته تتواند روی فکر و درک دانشباشد و نمینمی

آموزان توجه شود های دانشهد که در زمان تدوین درس تاریخ به خواستهددر نهایت پیشنهاد می

آموزان های تاریخی را در زندگی واقعی خود تجربه کنند و دانشآموزان باید آموزشزیرا دانش

های درسی ترین بخش در فرایند یاددهی یادگیری هستند. بررسی نمادهای هویت ملی در کتابمهم

 دوره متوسطه عنوان پژوهش دیگری است که توسط فیاض و قوشچی تاریخ و علوم اجتماعی

در این تحقیق سعی بر آن بوده نمادهای هویت ملی در کتاب درسی  ( به انجام رسیده است.1389)

در این تحقیق از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا  تاریخ و علوم اجتماعی مورد کنکاش قرار گیرد.

ژوهش حاکی از آن است که با توجه به نقش مهمی که نهاد آموزش و نتایج پ بهره برده شده است.

های درسی که در نظام آموزشی آموزان دارد و به تبع آن کتابیابی دانشپرورش در فرایند هویت
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ها به هویت ه شایسته است در این کتابکچنان ایران محور و رکن اساسی کار در مدارس هستند، آن

( در پژوهش 2020)1رابرت تورب ده و توجه قابل قبولی مبذول نشده است.ملی مخاطبان پرداخته نش

های موزش تاریخ به مفهوم تفکر تاریخی و توصیف شایستگیآخود با عنوان تفکر تاریخی و چالش 

موزش تاریخ از دو جنبه آدر این پژوه به مفهوم  شناختی مربوط به تفکر تاریخی پرداخته است.

 موزش تاریخ توجه شده است.آو پیامدهای تفکر تاریخی در  آموزش تاریخمفهوم تفکر تاریخی در 

تر از تر و پیچیدهموزش تاریخ باید بسیار گستردهآدهد که به چالش در نهایت این پژوهش نشان می

( 2019)2وسیله ساونیجشود اهمیت داد. در پژوهش دیگری که بهنچه که به تفکر تاریخی مربوط میآ

ثیر موضوعات أت در آموزش تاریخ در سراسر اروپا و اسرائیل انجام شده به بررسی تبا عنوان حساسی

موزش تاریخ پرداخته شده است. محقق در آن با آموزش تاریخ و ادغام آروی  ثیرگذار برأخاص و ت

نماید که موضوعاتی خاص و حساس از قبیل معلم )مهارت، دانش، اعتقادات این پژوهش اذعان می

های ملی مواردی هستند که بر روی یب کالس درس، برنامه درسی ملی و سیاستو هویت( ترک

آموزان درباره (، در پژوهشی با عنوان عقیده دانش2010)Chrysa3 .ثیرگذارندأموزش تاریخ بسیار تآ

 نوان یک موضوع درسی پرداخته است.آموزان نسبت به تاریخ به عبه بررسی دیدگاه دانش تاریخ،

آموزان درباره سودمندی مطالعه تاریخ، پژوهش را بررسی ادراکات دانش وی هدف از این

در این  آموزان نسبت به مواد آموزشی استفاده شده در تدریس تاریخ و سهم معلمانبازخورد دانش

دست آمده پژوهش کیفی و به صورت مصاحبه صورت گرفته و نتایج بهبازخورد عنوان کرده بود. 

آموزان از درس تاریخ با مفهومی که برنامه درسی تاریخ سعی بین درک دانشدهد که از آن نشان می

دهد که در زمان در ترویج آن دارد تضادی عمیق وجود دارد. این پژوهش در نهایت پیشنهاد می

های آموزان باید آموزشآموزان توجه شود زیرا دانشهای دانشتدوین درس تاریخ به خواسته

ترین بخش در فرایند یاددهی آموزان مهمقعی خود تجربه کنند و دانشتاریخی را در زندگی وا

آموزان در رابطه ( در پژوهشی به بررسی موضوعاتی پرداخته که دانش2011)Berk4یادگیری هستند. 

با آنها کنجکاو هستند و تمایل دارند در درس تاریخ وجود داشته باشد. در این پژوهش همچنین به 

 موزان برای این کنجکاوی بودند. ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش آدنبال دالیل دانش

ای که با دبیران انجام گرفته آموزان انجام شده و مصاحبهساخته بوده که با دانشنامه محققپرسش
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آموزان تمایل داشتند به جای تاریخ جهان و اروپا به بررسی نتایج پژوهش مبین آن بود که دانش است.

 های آنها بپردازند.نها وجود داشته و پیروزیآهای قوی که در کشور حکومتدوران 

muriirs Isabella 1 های آموزش تاریخ در مدارس ( به تحلیل روش2014) و همکاران

های تدریس  کنند دستیابی به روشاند. هدفی که آنها از انجام این مطالعه عنوان میمتوسطه پرداخته

کارایی درس تاریخ را افزایش دهد. روش استفاده شده در این پژوهش  تاریخ است به طوری که

های مختلف آموزش تاریخ در مدارس پیمایشی بوده است. نتایجی که آنها از تحلیل روش _توصیفی

های هایی مانند بارش مغزی، مناظره و روشدست آوردند حاکی از این بوده است که روشمتوسطه به

بر روی کارایی آموزش تاریخ دارند. در انتها به این نکته نیز توجه شده که در ثیر را أپنل بیشترین ت

 شوند.ثیر باال به ندرت استفاده میأها با وجود تمدارس متوسطه این روش

معلمان در  های واگذار شده بههای درسی، به ویژه مسئولیتها و برنامهدر این میان، نقش کتاب

 ارزش درس تاریخ دارند نسبت به جایگاه و ءهمچنین دیدگاهی که اولیا نظام آموزشی هرکشور، و

گری معلم هدایت نظر و موضوعات مورد اساسی و زیربنایی خواهد بود؛ زیرا در طراحی مباحث و

یادگیری تاریخ " روکنند. ازاینکسب می آموزان این نوع آگاهی راتشویق والدین است که دانش و

(. Ahmadi)1380 "کشور ما کمک کند. ویژه ایجاد وحدت ملی در فرهنگی بههویت  تواند بهمی

ثیرگذار هستند. تصوراتی که از طریق أموفقیت یا عدم موفقیت یک درس ت آموزان دردانش ءاولیا

 گیرد خود عامل مهمی در عالقمندی یاآموزان شکل میدانش و فضای حاکم بر خانه در ءاولیا

حساسیتی  عالقه و نسبت به دروس گوناگون و ءاولیا ص است. طرز تلقیتوجهی به یک درس خابی

را در ذهن فرزندان نسبت به پیگیری امور  هاییآنان نسبت به برنامه درسی وجود دارد نگرش که در

هم  و به نقش فعال وادار نمایند آموز راتوانند دانشها هم میآورد. این نگرشتحصیلی به وجود می

نسبت به درس  آموزانبنابراین دیدگاه دانشMaleki). ، 1390( را منفعل ساز ممکن است آنها

یکی  ت گرفته از دیدگاه والدین باشد. اطالعات تاریخیأتواند نشزندگی می اهمیت آن در تاریخ و

تواند به کمال برسد. تاریخ با فهم اجتماعی است که بدون آن انسان نمی ترین ابعاد درک واز مهم

ها فرصت مغتنمی را در انگیز و موفقیتهای شگفتسرگذشت ها وبزرگ، سرنوشت ذکرحقایق

دوره متوسطه بیش از باید اشاره کرد که   گذارد تا از آنها بیاموزد. از سوی دیگراختیار خواننده می

آموزان در این دوره هم از لحاظ روانی و ذهنی خود را های قبلی با جامعه ارتباط دارد. دانشدوره
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های بینند و هم جامعه از او انتظار دارد که تواناییهای مختلف میآماده ورود به جامعه و ایفای نقش

آموزان در این نسبی در انجام وظایف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را کسب نماید. از آنجا که دانش

پذیرند. به سختی میهای یک طرفه و القایی را دوره از تفکر انتزاعی سطح باالیی برخوردارند پیام

آموزان خواهد داشت و ثیر شگرفی بر نگرش و بینش دانشأبنابراین شناخت و آگاهی از تاریخ ت

که این نیز های صحیح در زندگی کمک کند. گیریتواند به آنها در درک واقعیت و اتخاذ موضعمی

 تاریخ، از آموزاندانش برداشت که بپذیرد تاریخ دبیر اگر پذیر است.به کمک دبیران تاریخ امکان

 به پیش از بیش کند،می معرفی آنها به تاریخ عنوان به او که است چیزی همان بازخورد و انعکاس

 و صحیح نگرش کسب در و شد خواهد واقف تاریخ درس تدریس در صحیح هاینگرش ثیرأت

توجه به  با  (afzalan,1384)کوشید خواهد تاریخ درس به نسبت خود کنونی باورهای اصالح

دهی هویت و وحدت شهروندان، چنین نقش کلیدی درس تاریخ در شکلاهمیت دوره متوسطه و هم

 هویت گیریشکل جهت ابزاری عنوان به آنها محتوای ویژه به و درسی هایکتاب باید عنوان کرد که

 ,baharloo,1387) تحقیقات نتایج که است حالی در این .شودمی استفاده آموزاندانش ملی و فردی

sadeghzadeh,1386, shamshiri & noshadi 1386) در ملی هویت که دارد آن از نشان 

 .است نگرفته قرار توجه مورد مناسب طور به ایران درسی هایکتاب محتوای

ا تکیه باتوجه به اهمیتی که درس تاریخ دارد هدف از این پژوهش، نقد و تحلیل درس تاریخ ب

مطالبات  -1 االت این پژوهش عبارت است از:ؤبه عبارتی س آموزان است.بر مطالبات والدین و دانش

آموزان از درس های دانشطالبات و خواستهم -2 های والدین از درس تاریخ چیست؟و خواسته

 تاریخ چیست؟

 پژوهش روش

برای  یا هوسرلیو روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی 1پژوهش کیفی طرحرو با مطالعه پیش

تماتیک  تحلیلحاصل از مصاحبه انجام گرفته است. نتایج  2های کیفی با تحلیل مضمونتحلیل داده

 این روش فرایندی .های کیفی استگزارش الگوهای موجود در داده تحلیل و روشی برای شناخت،

تفصیلی  هایی غنی ودادهبه  متنوع را های پراکنده وهمچنین داده های متنی واست برای تحلیل داده

گیری روش نمونه رویکرد کیفی در این پژوهش از در). Braun & Clarck ) ،2006  کندتبدیل می

                                                           
1. qualitative research 
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موزان از اقشار متفاوت جامعه و آچرا که والدین و دانش است استفاده شده حداکثر تنوع و هدفمند

نموده است به صورت غیرتصادفی محقق سعی گیری هدفمند نمونهدر  .های متفاوتی بودندبا نگرش

هایی را انتخاب کند که از درک و و با استفاده از قضاوت، داوری شخصی و تالش سنجیده  نمونه

یان عقاید و نگرش اطالعات کافی در رابطه با موضوع مورد مطالعه و بیشترین تفاوت ممکن در م

ه دهند یا با ئانند اطالعات مورد نیاز را اراتوتنها افرادی هستند که می افرادزیرا این  .برخوردار باشند

در این پژوهش، ابتدا پژوهشگر اولین . برخی از معیارهایی که مد نظر محقق است مطابقت دارند

و  حدود سی نفر از والدین و بیستآوری اطالعات تا جمع و مصاحبه آزمایشی را به انجام رساند

ای جدید و افزایش رسید با انجام مصاحبهکه به نظر میتا جایی  .ادامه یافتموزان آهفت نفر از دانش

ها تا آنجا ادامه یافت که به نظر در واقع مابقی مصاحبه .آیداطالعات، مقوالت جدیدی به دست نمی

 .آید، اصطالحاً اشباع حاصل شده و مقوالت جدیدی به دست نمیرسید با افزایش اطالعاتمی

ها و مشاهدات، باید تا آنجا ادامه یابد که مطالعات کیفی این است که مصاحبهمنظور از اشباع در 

های جدید، تکراری پژوهشگر نوع و یا مقوله جدیدی کشف نکند و به تدریج دریابد که مصاحبه

 آموزاندانش نفر از 20والدین و  از تن 20شامل پژوهش این نمونه گیرینمونه روش با این است.

 صوتی ضبط و تک و رودررو، بر روی نواربهها به صورت تکمصاحبه .بودند متوسطه دوم دوره

تر، از میان پاسخ سپس به صورت متن پیاده شد. محقق در فرایند مصاحبه به لحاظ ایجاد درکی عمیق

تر نتایج االت دیگری را مطرح نمود تا بدین ترتیب به تحلیل عمیقؤاالت مصاحبه شونده، سؤس

گانة روش تحلیل تحلیل اطالعات، مطابق با مراحل ششوژوهش دست یابد. روش تجزیهحاصل از پ

اول که آشنایی با  مرحلة ای پیشنهادی براون و کالرک، به این صورت انجام گرفت که درمایهدرون

درون  مسائل ها به دفعات متعدد، نظرات و درک کلی از مصاحبه وخوانی دادهبا باز است، 1هاداده

 آنها یادداشت شده است. مرحله دوم شامل ایجاد کدهای ابتدایی بود که از میان سخنان 

کدگذاری شد. مرحلة سوم که مرحلة یافتن  کنندگان در مصاحبه نکات بارز استخراج وشرکت

های ابتدایی و مایهمرتب کردن و جاگذاری کدهای ابتدایی در درون بر ها است، مبتنیمایهدرون

های تکراری حذف مایهها پرداختیم تا درونمایهبازنگری درون بعد به ةدر مرحل .ذاری آنها بودنامگ

ها نام مایهدرون 2نامگذاری شود. مرحله بعد که تعریف و مایه تبدیلمایه به یک درونو یا دو درون

 دارند، نامگذاری شدند.اصلی که ماهیتی انتزاعی  هایمایهها در قالب درونمایهدارد، جوهرة این درون

                                                           
1. familiarizing with data 
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است، انجام شد. جهت تأیید اعتبار  1هاای که گزارش یافتهمایهدر نهایت مرحلة آخر تحلیل درون

را در مورد هماهنگی  آنها نظرات خود کنندگان ارایه شده وهای این مطالعه به شرکتها، یافتهداده

در صورتی که اطالعات جدیدی از آنها به تجربیات خود ابراز کردند و  ها بامایهها و درونیافته

شد. به منظور افزایش اعتبار تحقیق، تحلیل و کدگذاری آمد، در توصیف نهایی لحاظ میدست می

 .صورت گرفت.ای. افزار اطلس تیها با استفاده از نرمداده
 

 هایافته

رنامه درسی بشان از آموزان در ارتباط با مطالباتهای حاصل از مصاحبه با والدین و دانشیافته

 الدین و مده از وآدست های به. در یافتههر کدام خواستار تغییراتی بودند تاریخ نشان داد که

های باز و کدبه ذیل که در  موزان در مجموع به پنج کد باز و یازده کد محوری دست یافتیم.آدانش

 شود.اشاره مینها آبرخی از مصادیق  کدهای محوری و

 فهم و تربیت تاریخ: 1کد باز

ردای ف توجهی به آن اثرات نامطلوبی درتاریخ عامل تربیت فرزندان این مرزوبوم است و بی

ا والدین های انجام شده بداشت. نتیجه این عدم توجه تا حدودی در مصاحبه خواهد ماننوجوانان

شاره نشد چراکه در میان سخنان هیچ یک از والدین به نقش هویت بخشی تاریخ ا .آمد به نمایش در

رعی از نظر فمایه در اینجا به تنها درون. باشدکه خود نشانگر عدم اطالع افراد از این موضوع می

 :شودوالدین اشاره می

 آموزیعبرت :1کد محوری 

این داشت که از نظر بیشتر والدین  ازهای انجام شده با والدین نشان وتحلیل مصاحبهتجزیه

های قبلی در جریان زندگی امروز مطالعه زندگی گذشتگان و استفاده از تجربیات نسل تاریخ جهت

آموزی شود این باور بودند که تاریخ به شکل درستی که سبب عبرت والدین بر است. اما بسیاری از

 4شود که کد شماره ز سخنان والدین اشاره میهایی امثال به بخش شود. به عنوانآموزش داده نمی

 آموزان با تاریخ، سرنوشت ومن هدف از مطالعه تاریخ، آشنا کردن دانش به نظر» باره گفت:ایندر

آموز رو نسبت به سرنوشتش حساس اتفاق افتاده به شکلی که دانش وقایعی هست که در گذشته

تونیم حفظ کردن مطالب و نمره گرفتن شده، نمی ها فقطکنه. اما با این شیوه آموزش که هدف بچه

                                                           
1. producing the report  
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 «به این هدف دست پیدا کنیم

های گوناگون به این موضوع اشاره کرده و مطالعه تاریخ و آموزان نیز به شکلدر این میان دانش

 2دانستند. به عنوان مثال به بخشی از سخنان کد آموزی میسیر در حوادث گذشته را موجب عبرت

 شود:می در زیر اشاره

مون و عبرت گرفتن از اونهاست. منم هدف از مطالعه تاریخ آشنایی ما با زندگی گذشتگان»
کردن و چه کارهایی انجام دادن. ولی به خاطر دوست دارم بدونم افراد در گذشته چطور زندگی می

مجبورم به جای ای به فرا رسیدن ساعت تاریخ ندارم چون در نهایت عالقه محتوا و حجم زیاد اصالً
 «.توجه به زندگی گذشتگان، فقط مطالب رو حفظ کنم

 : وفاداری به حوادث و وقایع تاریخی2کد باز 

دانند. والدین والدین به شیوه نگارش تاریخ توجه کرده و آن را عامل جاذبه یا دافعه در تاریخ می

 :آیدزیر می مایه فرعی اشاره کردند که به تفکیک کد دربه دو درون در این زمینه

 امانتداری :1 کد محوری

همه جانبه مسائل را مطرح نکرده و در برخی  نظر والدین کتاب تاریخ به شکل کامل و از

آموز ها سبب درگیری ذهنی دانشوجود دارد. بر طبق نظر والدین همین کاستی ها کم و کاستقسمت

آموزان به منابع مختلفی مجهز دانشارتباطات  که امروزه با توجه به عصر اطالعات وشود. چرامی

جدیدی دریافت کنند. زمانی که این مطالب در تناقض با  توانند از طریق آنها مطالبهستند که می

به  آموز دلیل موجهی برای رد آن نداشته باشد دچار سردرگمی شده ومطاب کتاب باشد و دانش

به نظر من در »در این ارتباط گفت:  9ه مار. به عنوان مثال کد ششودمرور از مطالعه تاریخ خسته می
در واقع   .شینهنمیبه همین علت هم مطالب اون خیلی به دل  سقم تاریخ دستکاری شده و صحت و

اگه به تاریخ به شکل واقعی نگاه بشه و در عنوان کردن مطالب به ذکر حقایق، چه خوب و چه بد، 
 .«شهپرداخته بشه باعث جذابیت درس می

یکی از مطالبات والدین از برنامه درسی تاریخ این است که حوادث و رویدادها و نقش  بنابراین

های وکسری گفته شود و در نهایت با استفاده از روشبدون کم افراد در این حوادث به شکل کامل و

آموز داده شود که خود به خوب یا بد بودن یک فرد پی ببرد نه فرصت به دانش وتحلیل اینتجزیه

 .وی القا کند که محتوا این موضوع را بهاین
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 درس تاریخ ۀ: دافع3کد باز 

دیدگاهی که جامعه نسبت  توجه به نوع نگارش و والدین تاریخ با تمام اهمیتی که دارد با نظر از

با این  .دشوتاریخ می ةبلکه این عوامل سبب دافع ،آموزان نه تنها جذاب نیستبرای دانش به آن دارد

 :پردازیمهای فرعی زیر، از نظر والدین میمایهدرون مقدمه به توضیح

 : حجم کتاب1 کد محوری

آموز مجبور است ساعات زیادی را ای است که دانشوالدین حجم کتاب تاریخ به اندازه نظر از

گذشت هیچ  کهبه یادسپاری حوادث آن نماید. از طرفی محتوایی که ارائه شده چنان صرف مطالعه و

به عبارتی فراگیر ناچار است تمام این حجم را حفظ کند  آموز ندارد.دانش ارتباطی با زندگی واقعی

انبوه  کسب کند. عدم ارتباط محتوای ارائه شده با زندگی واقعی و تا بتواند نمره مناسبی در امتحان

شود. چراکه آموزش آن یآموز از مطالعه تاریخ مرویدادها سبب دلزدگی دانش حوادث و اسامی و

پیرامون حوادث را.  تفکر وتحلیل ونه تجزیه کند،مداری را تقویت میای است که حافظهنیز به گونه

کالس درس فقط روخوانی یا  وقتی در» :شوداشاره می 8سخنان کد  در این زمینه به بخشی از
کنه. مطالب صرف می کردن همون افته، فرزند منم زمان زیادی رو برای حفظسخنرانی معلم اتفاق می

به نظر ما اگه حجم  .خونه گیره، در نتیجه اونو به اجبار میای از درس تاریخ نمیو چون هیچ نتیجه
ها به شه و بچهتر میها باشه فراگرفتن اون آسونمطالب کم بشه و یا مرتبط با زندگی امروز بچه

کتاب باید کاهش یابد یا ارتباط مستقیم با زندگی از نظر والدین، یا حجم « مطالعش  عالقمند میشن

 .آموز داشته باشد تا فراگیر بتواند به راحتی آن را درک کنددانش

 : جایگاه رشته تاریخ در جامعه2کد محوری 

ای را در جامعه به رسد از نظر والدین، تحصیل در رشته تاریخ، جایگاه بلندمرتبهنظر میبه

های علوم انسانی به شکل البته این امر در جامعه امروز ما در رابطه با رشتهداد.  فرزندشان نخواهد

این زمینه نظرات والدین  نیست. در میان تاریخ نیز از این دیدگاه مبرا گسترده وجود دارد و در این

زمان بیشتری رو صرف مطالعه ریاضی و فیزیک بکنه، چون  من ترجیح میدم فرزندم» :شودارائه می
روی  در واقع جو حاکم بر جامعه به نوعی بر...«  ها در آیندش خیلی بیشتر از  تاریخهاین درسثیر أت

فنی را مایه افتخار  های علوم ودر رشته قبولی فرزندان خود بوده و ثیرگذارأنگرش والدین نیز ت

 .وجود ندارد های انسانیرشته دانند. در حالی که این امر در ارتباط با بسیاری ازمی
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 نگارش مندی در: لذت3کد محوری 

آنهاست.  کارهای گوناگون، لذت بردن از دی انسان به موضوعات وقمنل گرایش وعالیکی از دالی

طلبد تا افراد به سمت آن سوق پیدا کنند. اگر متن کتاب تاریخ های خاصی را میویژگی کتاب تاریخ

باشکوه، اعمال مثبت حماسی قهرمانان،  همچون یادآوری لحظات شیرین و هاییدر خود جنبه

 به همراه داشته باشد خواننده از مطالعه آن احساس لذت خواهد ها راکامیابی ها وسرگذشت پیروزی

شان به یکنواختی کتاب باعث عدم عالقه فرزندان این زمینه والدین نیز اعتقاد داشتند که کرد. در

من »: شوداشاره می 2هایی از سخنان کد وضوع به بخششود که در ارتباط با این متاریخ می ةمطالع
در این صورت فرزندم عالقه  ،...آوردنبود وقایع تاریخی رو در قالب داستان می کنم بهترمی فکر

از اسامی و  همچنین والدین استفاده بیش از حد «کرد...بیشتری به دنبال کردن مطالب پیدا می

 .دانستندآموز به مطالعه تاریخ میدانش ةجهت کاهش انگیز ها در متن کتاب را عاملی درشخصیت

 معلم و درس تاریخ :4د باز ک

آید منجر به عدم توانایی معلم های خود به مواردی اشاره داشتند که به نظر میمصاحبه والدین در

شود از بار ارزشی این درس نیز کاسته شود و حتی موجب میصحیح درس تاریخ می در آموزش

 کند.آموزان  نیز معلم نقش اصلی را در ارائه مطالب تاریخی ایفا میدانش از نظرشود. 

 : روش تدریس1کد محوری 

تدریس معلم توجه زیادی مبذول  ةهای انجام شده حاکی از آن بود که والدین نیز به نحومصاحبه

دانند. به طوری که آموزان به درس تاریخ میعالقمند ساختن دانشیکی از علل اصلی  آن را داشته و

تواند کسل آورترین متون و دروس را به معلم با هنری که دارد می از نظر بسیاری از والدین،

مطلب بود که یک معلم با انتخاب روش  والدین گویای این ها تبدیل کند. به عبارتی سخنانجذابترین

 آن متنفر بوده شود و یا بالعکس  درسی که از آموز بهالقمندی دانشتواند باعث عتدریس می

ای انگیزه کند. به عنوان مثال به گزیدهآموزی را که به درسی عالقه داشته، نسبت به مطالعه بیدانش

ارائه مطالب از طرف معلم، باعث جذب  ةروش تدریس و نحو» شود:اشاره می 4از سخنان کد 
سخنرانی تدریس  فقط به شیوه ولی معلمی که درسی مثل تاریخ رو...  میشهآموز به درس دانش

جای به های نویندارند از روش والدین انتظار .«تونه هیچ جذابیتی برای درسش ایجاد کنهکنه نمیمی

آموزان نیز درگیر فرایند یاددهی یادگیری شوند تا با دریافت مسئولیت سخنرانی استفاده شود و دانش

آموزان نیز از نظر دانش .تاریخ عالقمند شوند ةزمین به کاوش در لت منفعل بودن خارج شده وحا از
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آموزان را به مشارکت در امر تدریس دانش کنند معموالًهای نوین استفاده میدبیرانی که از شیوه

برای گیرند، یادگیری عهده میزان مسئولیت بخشی از آموزش را برآموتشویق کرده و چون دانش

های تدریس آموزان نیز به روشهایی که انجام شد دانشبخش خواهد بود. در مصاحبهآنها لذت

دانستند که به را عامل مهمی در تقویت انگیزه خود برای مطالعه می دبیران خود اشاره کرده و آن

دریس معلم ما روش ت» در این ارتباط گفت: 5به عنوان مثال کد شماره  شود.برخی از آنها اشاره می
گه که برای ما آسون و قابل در واقع معلم ما مطالب رو به شکلی می همراه با ذکر داستان و شوخیه...

 «حتی اگه اون مطلب رو در کتاب نخونده باشیم. فهم میشه.

 : آگاهی معلم2کد محوری 

علم معلم نسبت  مایه فرعی که والدین به نسبت باالیی به آن اشاره داشتند آگاهی ودومین درون

با توجه به اطالعاتی که در  اطالعات، و از نظر آنان در زمان انفجارد. کند بوتدریس می به درسی که

 ةهست، معلمان نیز باید همگام با این پیشرفت اطالعات پیشرفته و دامن آموزاندسترس دانش

آموزان داشته های دانشالؤقابل قبول به س بتوانند پاسخی منطقی و کنند تا اطالعات خود را به روز

 ةداشتند که معلمان فرزندان آنها حتی نسبت به رشت والدین اعتقاد این حال بسیاری از باشند. با

در این  هم به بخشی از مطالبات والدین اینجا آگاهی و دانش کافی را ندارند. در تخصصی خود نیز

گه می کنه وی اوقات فرزند من اعتراض میگاه» :عنوان کرد 6 شود به عنوان مثال کدرابطه اشاره می

االی ؤگه به سبه جای پاسخ درست فقط می تونه جواب بده وپرسم نمیمعلم می که از الی روؤس
ال من اگه خارج از متنه مربوط به تاریخ که هست. از نظر من این ؤدم. سخارج از متن جواب نمی

مایه آموزان نیز به این دروندانش«. امر به خاطر عدم اطالع صحیح معلم از مباحث رشته تخصصیشه.

نسبت به ناکافی بودن اطالعات دبیر خود اعتراض کرده و آن و  با عنوان اطالعات دبیر اشاره داشتند

دانستند که در زیر به برخی جهت مطالعه و تحلیل مسائل تاریخی می ة خودش انگیزرا دلیلی بر کاه

کنم اطالعات من فکر می»در این ارتباط عقیده داشت:  3شود. به عنوان مثال کد از آنان اشاره می

آموز هم چه مثبت و چه منفی(  به دانش) گذاره و این نگاهأثیرتاریخی دبیر روی نگاهش به تاریخ ت
شه. اما اطالعات تاریخی دبیر تاریخ ما، اطالعاتی در حد کتابه و نه بیشتر، چرا که وقتی منقل می

تونه جواب بده. همین کارش پرسیم که خارج از کتابه ولی در رابطه با درسه، نمیالی ازش میؤس
گیرش یلی پیالی پیش بیاد خؤباعث شده منم فقط محتوای کتاب برام مهم باشه و اگه در جایی برام س

 «ال بیادؤشم چون قرار نیست تو امتحان ازش سنمی
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 ارزشیابی ۀ: شیو3کد محوری 

بیان  آموز درتوانایی دانش یادگیری، ارزشیابی بر امروزه با تحول ایجاد شده در سیستم آموزش و

ارزشیابی تاریخ همچنان  ةرسد شیوکید دارد. با این همه به نظر میأها تمهارت دانش و کاربرد و اثبات

در نتیجه گرایش  دارد. از نظر والدین ارزشیابی بر پایه محفوظات و کیدأت آموزبر محفوظات دانش

آموز از یادگیری عمیق مطالب درسی به سوی حفظ کردن موجب تغییر تمرکز دانش 20 به نمره

آموز فقط بر دانش ابد ویدرونی برای یادگیری کاهش می ةشود. در نتیجه انگیزسطحی مطالب می

شود. والدین اشاره می های انجام شده بااین رابطه به مصاحبه شود. درروی دریافت نمره متمرکز می

رسه، فرزند من مدت زمان زیادی رو وقتی زمان امتحان تاریخ می» :در این ارتباط عنوان کرد 9 کد

کنه که اگه بتونه مدام تکرار می ، و...کنهبتونه همه مطالب کتاب رو حفظ  به تاریخ اختصاص میده تا
همچنین والدین به محتوای «. گیرهحفظ کنه نمره خوبی در امتحان می عیناً  همه مطالب کتاب رو

دانستند که موجب ها و حوادث مختلف است اشاره داشتند و آن را نیز دلیلی میکتاب که غنی از نام

 ةهای انجام شده، والدین شیوتوجه به مصاحبه با و این اساس شود. برمی محورارزشیابی حافظه

االت ؤزمان تدوین س تواند دراعتقاد دارند که معلم می دانند وهنرهای معلم می ءارزشیابی را نیز جز

 .توجه کند، به تفکر از بارحافظه محوری بکاهد و

 دهی محتوا: ساختار و سازمان5 کد باز

های خود به آن اشاره آموزان در مصاحبهبود که دانشهای تاریخ عامل دیگری محتوای کتاب

دانستند. از نظر آنان محتوای ارائه شده  عالقگی خود به درس تاریخو آن را یکی از دالیل بی کردند

آموزان نیست و از جذابیت خاصی های دانشدر درس تاریخ خیلی متناسب با سن و خواسته

عدم پیوستگی مطالب در کتاب تاریخ گله داشتند و معتقد بودند باشد. همچنین آنان از برخوردار نمی

شود. این در حالی یابند که این امر موجب سردرگمی آنها میموضوعات به صورت ناگهانی تغییر می

درسی به دلیل اهمیتی که در تعیین محتوا و خط مشی نظام آموزشی کشور دارد،  است که کتاب

 بر این اساس به  پرورش است.واندرکاران آموزشن و دستکانون توجه مسئوالن، کارشناسا

 شود:های فرعی زیر اشاره میمایهدرون

 : جذابیت1کد محوری 

ای تدوین شود که متناسب با نیازها و عالیق فراگیران باشد و آنان ها باید به گونهمحتوای کتاب

های درسی سد محتوای کتابررا به سمت و سوی مطالعه متن سوق دهد. با این حال به نظر می
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به عنوان  باشد.ترین جذابیت چه از لحاظ تصاویر و چه از لحاظ خود متن درسی میتاریخ دارای کم

متن کتاب به شکلیه که منو به تاریخ کشورم عالقمند » شود: اشاره می 4مثال به بخشی از سخنان کد 

قرارداد  مثالً ای ندیدم.کشورم چیز دیگهمن در کتاب تاریخ معاصر به جز بدبختی مردم کنه. نمی
بدبختی مملکت ما بوده. نصف مملکت رو دو یا سه شاه دادن  ة، ترکمنچای و ... همه نشان1907

بدبختی ایران به شمار  ءرفته، امتیازهایی که به کشورهای دیگه دادیم، سفرهای پادشاهان، اینا همه جز
آموزان به تکراری بودن متن همچنین دانش «تی پیدا کنم.ای میتونم به این بدبخمیرن. من چه عالقه

 نیز اشاره کردند و آن را عامل عدم جذابیت کتاب درسی دانستند.

 : پیوستگی2کد محوری 

باشد. آموزان بود پیوستگی مطالب میعامل دومی که در رابطه با محتوای درسی مورد توجه دانش

پیوستگی مناسبی برخوردار نبوده و وقایع تاریخی بدون هیچ آموزان متن درسی از از نظر بیشتر دانش

ای ذکر کید داشتند که این حوادث به گونهأآموزان تاند. دانشارتباطی با هم، پشت سر هم آمده

اند، که آنها هنوز با سلسله یا حکومت اول ارتباط برقرار نکرده و آن را درک نکردهحالیاند، درشده

رود. از نظر بیشتر آنان عدم پیوستگی و به سراغ سلسله و حکومت بعدی می ناگهان مطلب تمام شده

توانند ارتباط عمیقی با محتوای کتاب شود. در نتیجه نمیو انسجام مطالب باعث سردرگمی آنان می

 ةشود. اشاربرقرار کنند که این امر منجر به مطالعه سرسری و روخوانی و حفظ کردن وقایع می

معتقد بود:  7آید. به عنوان مثال کد شان در ادامه میاین مسائل در بخشی از سخنان آموزان بهدانش

ای منسجم نیست و مدام از یک موضوع به موضوع دیگه به نظر من مطالب به صورت پیوسته و»

 .«.. در واقع فرصتی برای درک مطالب نیستکه ارتباط دو موضوع رو درک کنیم.میریم، بدون این 

 سازیساده :3کد محوری 

سومین عاملی که در بحث محتوا نسبت به آن توجه شد، ساده و قابل فهم بودن مطالب کتاب 

ای است که متناسب با سن آموزان نوع متن کتاب درسی تاریخ به گونهدرسی است. از منظر دانش

شده  های انجامآموزان تا حدودی سخت و سنگین است. مصاحبهآنان نبوده و درک آن برای دانش

کافی ساده و قابل فهم  ةدهنده این است که متن کتاب درسی تاریخ به اندازآموزان نشانبا دانش

باره عنوان در این 10شود. به عنوان نمونه کد ادامه به سخنان برخی از آنان اشاره می نیست که در

در اول  کردن. مثالًتر بیان میمطالب خیلی سنگین و پیچیده است. ای کاش مطالب رو ساده»کرد: 

 شدیم. این امرکردیم بعد وارد بحث پیچیده میهای قبل خوندیم مرور میکتاب از مطالبی که سال
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 «.جذابیت کتاب رو برای من کم کرده
 

 گیریبحث و نتیجه

آموزان مورد بررسی مهم دانش مطالبات والدین از برنامه درسی تاریخ به عنوان الگوهای اولیه و

نگاری اشااااره داشاااتند. در زمینه والدین به تاریخ اابطه با محتور قرارگرفت. در وتحلیلتجزیه و

ارتباط با  نگارش اشاره کردند. در مندی درلذت داری وفرعی امانت ةنگاری به دو زیرمجموعتاریخ

شتندامانت شده و که کتاب داری اعتقاد دا شته  سوگیری جانبدارانه نو ضاوت در رابطه ب با  ا عدم ق

مسااائل تاریخی  آنها معتقد بودند نگارنده در رابطه با آن روی نداده. به عبارتی حوادث تاریخی در

ضاوت انجام داده و ست. از نظر گونه که اتفاق افتادههمان همه چیز ق شده ا والدین عنوان  تعریف ن

 شود. دردثه میرابطه با آن حا در آموزوکاستی منجر به تفکر دانشکردن مطالب تاریخی بی هیچ کم

شد. بنابراین در این  عوامل آن حادثه خواهد آموز به بررسی علل ونتیجه سبب افزایش تمایل دانش

لدین همه بات وا طه مطال بهراب تاریخ بود. ازجان لدین اگر نظر نگری در نگارش کتاب  کتاب  در وا

 ها وبیگانه، به مقاومتامتیازات داده شااده به کشااورهای  ها وتاریخی به جای این همه شااکساات

داد. افزایش می آموزان برای مطالعه راشااد، تمایل دانشهای مختلف اشاااره میزمان در هاپیروزی

های موجود درحوادث تاریخی کتاب تاریخ آنقدر ناکامی ها وتعداد شکست والدین معتقد بودند که

هرگونه  عاری از ی ضاعیف وگذشاته کشاور که در رسادمی باور آموز به اینزیاد اسات که دانش

نگارش محتوای کتاب درسی تاریخ باید به  ةآموزان نیز معتقد بودند نحوموفقیتی داشته است. دانش

ها شااکساات و ای باشااد که موجبات احساااس حقارت را در خواننده ایجاد نکند. تمام ملتگونه

تاریخ را ساافید و ساایاه جلوه نمایی آن خوددرای کرده و اند اما بهتر اساات از بزرگپیروزی داشااته

سرشکستگی  ةکند بلکه آن را مایندهند. در غیر این صورت خواننده نه تنها به این تاریخ افتخار نمی

داشتند وقایع تاریخی به جای نقل قول، به شکل داستان روایت  داند. از سویی والدین انتظارنیز می

سامی و آموز را جذب نماید. همچنین والدین بهدانش شود تا شمار ا حوادث نیز در کتاب  تعداد بی

روش  رابطه با محوری. درو آن را عاملی دانساااتند بر ایجاد رویکرد حافظه تاریخ اشااااره کردند

سپس روش تدریس  اهمیت او در امر آموزش اشاره داشتند و والدین ابتدا به نقش معلم و ،تدریس

 و قرار دادند. از منظر والدین تمامی کمبودهاروش ارزشاایابی را مورد بحث  میزان آگاهی معلم و و

توان با آموزش صحیح جبران کرد که این نیز از وظایف معلمان یک برنامه را می نقایص موجود در

شتند نحو ست. در ارتباط با روش تدریس، والدین انتظار دا شد که منجر به تدریس به گونه ةا ای با
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شود، ستفاده ازسویی به نظ از فعالیت فرزندان آنها  تواند های جدید میروش ر برخی از آنان عدم ا

شد. برروش علوم روز و به دلیل عدم آگاهی معلم از شتر های نوین با ساس بی والدین به این  این ا

 های دیگرکه در برخی رشته ،تخصصی خود ةرشت در تنهانه حاضر عصر که دبیر کید داشتندأت امر

آموز دنیای فناوری االت مکرر دانشؤبتواند در مقابل ساا باشااد تااطالعات مناساابی داشااته  باید نیز

 روش تدریس منجر به رویکرد نهایت آنان معتقد بودند محتوای زیاد کتاب و پاسااخگو باشااد. در

شده وحافظه شیابی  سشؤس محوری در ارز ستنداالت امتحانی همه پر آموز باید که دانش هایی ه

محتوا و روش  ةکه مطالبات والدین در زمینهد. در نهایت اینمانند مطالب کتاب به آنها پاساااخ د

به عبارتی توجه به  مندی در نگارش یاتدوین محتوا، اصااال لذت نگری درتدریس به همه جانبه

تاریخ و ها، کاهش حجم کتاب، نقش خود معلم وپیروزی و هاموفقیت  هم از آگاهی وی هم از 

ابتدا به معلم توجه کرده و  آموزان نیزدانش .ارزشیابی خالصه شده است ةبهبود شیو علوم و سایر

شاره مینقش او را متذکر می سپس به روش تدریس او ا آموزان، معلم کردند. از نظر دانششدند و 

آموزان به مطالعه ترین دانشانگیزهکند و توانایی آن را دارد که بینقش اصاالی را در آموزش ایفا می

سبانگیزهرا به با روش  ةآموزان در زمینترین تبدیل کند. دانشترین محتوا را به جذابترین، و نامنا

سخنرانی و یک طرفه بودن آموزش را عنوان  تدریس، تمرکز بیش از حد دبیر تاریخ بر روی روش 

شتند با توجه به پیکردند و آن را مانعی برای جذب به درس تاریخ می ستند. آنها انتظار دا شرفت دان

ستفاده از روشروز افزون علم و ایجاد روش شد تا های نوین تدریس معلم نیز به فکر ا های تازه با

آموزان نیز درگیر شااوند و از سااویی بتوانند با دیدی بازتر به مطالب تاریخی در حین آموزش دانش

شانگر این بود کهتحلیل نمایند. سخنان دانشونگاه کنند و آن را تجزیه آنان نیز با برخی از  آموزان ن

تر از سااخنرانی های تدریس آشاانایی داشااته و اسااتفاده از آنها را برای درس تاریخ مناساابروش

شان داد که دانشمی شتر ن سخن زمانی خود را بی صاحبه اعالم کردند دیدند. این  آموزانی در طی م

شیوه ستفاده میکه دبیران آنها از  صورت نبود امهای نوین ا کانات نیز، خود امکاناتی را کنند و در 

هایی چون بحث گروهی، تحلیل و تفکر، اساااتفاده از فیلم، آموزان به روشآورند. دانشفراهم می

آموزان به اشااکال مختلف به محتوا نیز اشاااره داشااتند و عنوان تصاااویر و ... اشاااره کردند. دانش

ها را جذب نمیمی ها آن نه تن ها از محتوا نیز کند بلکه عکردند که این محتوا  امل دوری گزیدن آن

ست شک سیر کمبودها و  ست چرا که محتوا فقط م شیده که ه صویر ک شورمان را به ت های تاریخ ک

شته تاریخی خود می باعث ناامیدی آنها از شود. در واقع آنها نه تنها به این تاریخ افتخار دوران گذ

ساری نیز می ةکنند، بلکه آن را ماینمی ستگی مطالب دانند. عالشرم وه بر جذابیت، این گروه به پیو
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شتند شاره کردند و اعتقاد دا سته بوده و هیچ ارتباطی بین  نیز ا س این مطالب تا حد زیادی از هم گ

شااود و توانایی های مختلف تاریخی وجود ندارد که این امر موجب سااردرگمی آنها میساالسااله

رود. همچنین آنها انتظار داشاااتند که از بین می آموزانتاریخی در بین دانش ةثر با حادثؤارتباط م

تر اشاره شد طور که پیشمحتوای آموزشی متناسب با سن و نیازهای فراگیران تدوین شود که همان

سن دانش سب متن کتاب تاریخ با  شان از عدم تنا شود آموزان دارد. این امر موجب میتحقیقات ن

شود و در ن تیجه به جای درک منطقی و درست وقایع تاریخی درک مطالب کتاب برای آنها سخت 

کنند و به زودی نیز به فراموشی خواهند سپرد. با توجه به این موارد امید است فقط آنها را حفظ می

آموزان توجه شااود و در تدریس های درساای به مطالبات والدین و دانشدر تدوین محتوای کتاب

خواهان مطالعه تاریخ هسااتند و آن را مهم و کارآمد تلقی  ،تاریخ از دبیرانی اسااتفاده شااود که خود

 کنند.می
 های اصلی و فرعی از دیدگاه والدینمایهبندی درونطبقه .1جدول 

 مایه فرعیدرون مایه اصلیدرون

 آموزیعبرت فهم و تربیت تاریخ

 داریامانت وفاداری به حوادث و وقایع تاریخی

 دافعه درس تاریخ

 کتابحجم زیاد 

 جایگاه تاریخ

 لذتمندی در نگارش

 معلم و درس تاریخ

 روش تدریس

 آگاهی معلم

 ارزشیابی

 

 آموزانای اصلی و فرعی از دیدگاه دانشمایهبندی درونطبقه .2جدول 

 مایه فرعیدرون مایه اصلیدرون

 آموزیعبرت فهم و تربیت تاریخ 

 دارینتاام وفاداری به حوادث و وقایع تاریخی

 معلم
 روش تدریس

 اطالعات دبیر

 ساختار و سازمان دهی محتوا

 جذابیت 

 پیوستگی

 سازیساده
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Introduction 

The main objectives of this study were to understand and discover the demands of 

parents and students from the secondary school history curriculum over the academic year 

2016-2017 and to take a critical look at history curriculum courses in this regard. 

 

Research questions 
1- What are the demands and expectations of parents from the history curriculum?  

2- What are the demands and expectations of students from the history curriculum? 
 

Methods 
The present researchers have adopted a qualitative approach to research, and more 

specifically a descriptive phenomenological method of research for conducting this study. 

The study population consisted of all parents and students in District 7 of Karaj. Purposive 

sampling strategy and maximum variation sampling were used to semi-structurally 

interview 20 parents and 20 student in the District 7 of Karaj . The interviewees talked 

about their views about and experiences of history courses.  The interviews were recorded 

and then transcribed. Data analysis was, then, carried out through using Brown and 

Clarks' (2006) six-step thematic analysis procedures.  

 

Findings 
Based on the findings, 5 open codes, namely understanding and studying history, 

loyalty to historical events, repetitive history lessons, teacher and methods of teaching 

history, and  content structure and organization, and 11 central codes were identified. The 

overall findings revealed that one of the most important demands of parents and students 

was paying particular attention to the content and method of teaching of school history 

curriculum. Additionally, parents believed the history course can be very useful in their 

children's lives.They believed that history courses play a key role in creating national 

cohesion and solidarity, can help create a spirit of cooperation amongst individuals, and 

can increase the level of commitment to current governments. Therefore, the accuracy, 
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caution and obsession with which authors compile the content of history textbooks are 

very important. However, participants believed that the foundation of history textbooks 

are based on  narration of past events which caused teaching of history to be limited to 

the preservation of historical events. In other words, participants stated that the content 

of history textbooks was often about political and military events, and this made the 

course boring for them. In fact, social, cultural and economic aspects of history had been 

neglected in teaching history, and thus the concept of the science of history was limited 

to description of lives of those in power and  political and military elites. Therefore, the 

history textbooks did not seem to be authentic and were not attractive to students.  

Students also emphasized the role of teacher and  teaching methods and their major 

demands were to use practical teaching methods and to engage students in classroom 

affairs. In other words, the most important expectations of parents and students from the 

school history curriculum was that special attention be paid to adopting efficient methods 

for teaching history. Based on what they stated, history was mainly taught using 

traditional methods of teaching, the textbooks were the main source of information, and 

teachers only transmitted information from the textbooks to their students.  This way 

students became passive in their learning process and the only task which they needed to 

do was retaining historical information in their head. All of these made students bored 

and incited their hatred against the course. The interviewees also believed that in order to 

increase students' power of thinking, questioning, and information processing, and the 

history classroom should not be textbook centered and limited to transmission of 

historical information. Rather, teachers must benefits from the use of new effective 

methods for teaching history. In other words, in the information age, information transfer 

should not be the goal of education. Rather, attention should be paid to analysis and 

processing of information. And this will be only possible through using new teaching 

methods, and appropriate textbook contents. Finally, it should be said that students, as the 

target  audience of history courses, expected that their history textbooks present a true 

picture of the past, and make them search and explore historical issues. Considering 

parents' and students' expectations, history should be taught with regard to its different 

aspects, conditions for teaching this course should be improved, and history textbooks 

should be revised. All of these can help making the history course interesting for students. 

Overall, the findings of this study can explain why paying attention to the demands of 

parents and students from the school history curriculum can improve the conditions for 

teaching this course.   
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