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  ا؛ اي معلمان جغرافيبازنمايي تجارب تدريس غير حرفه
 يك پژوهش پديدارشناسانه

  ١يفرج زاهد                                                                  ٢٧/٠٦/١٤٠١ارسال: 
    ٢عارف اميري                                                                  ١٤٠١ /٠٨/١١پذيرش: 

  
  چكيده

ي است كه در دوره دوم متوسطه جغرافيا تدريس هدف از پژوهش حاضر بازنمايي تجارب معلمان
في و از نوع پديدارشناسي پژوهش كي ي دانشگاهي آنان آموزش جغرافيا نيست.كنند اما رشتهمي

معلمان دوره متوسطه دوم شهرستان همدان كه رشته  ،است. ميدان تحقيق اين پژوهش كيفي
به عنوان تدريس سال آموزش جغرافيا را  ٢باشد اما حداقل شان غير از آموزش جغرافيا ميتحصيلي

ها از آوري دادهجمعبراي معلمان به صورت هدفمند انتخاب شدند. اند. غير تخصصي تدريس كرده
ها و فرآيند مصاحبه تا اشباع نظري ادامه سازمان يافته استفاده شد و گردآوري دادهمصاحبه نيمه

سپس با استفاده از نرم افزار مكس كيودا  از ضبط مصاحبه، متن آنها تهيه شد، يافت. پس
(MAXQDA)   ٧ا شامل همضامين اصلي و مضامين فرعي استخراج گرديد. يافته ١١نسخه 

تاثير بر آموزش، چگونگي هماهنگ شدن با تدريس غيرتخصصي، نقش برنامه ريزان مضمون اصلي: 
انتخاب جغرافيا به عنوان درس غير  آموزان، داليلدر تدريس غيرتخصصي، مواجهه با دانش

تخصصي، چالش هاي تدريس غيرتخصصي جغرافيا و فرصت هاي تدريس غير تخصصي جغرافيا. 
غيرتخصصي در اكثر موارد به انتخاب و خواست معلم نبوده و  هش نشان داد كه آموزشنتايج پژو

معلم به داليل مختلف و برخالف ميل باطني مجبور به پذيرش تدريس غيرتخصصي آموزش جغرافيا 

                                                           
  .(نويسنده مسئول) رانيكردستان، ا انيدانشگاه فرهنگ يتيمدرس مدعو گروه علوم ترب . ١

zahedfaraji.74@gmail.com   
  مدرس سنندج ديشه سيپرد ا،يزش جغرافرشته آمو يدانشجو كارشناس.  ٢
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شود. الزم است تا آموزش و پرورش در جذب و استخدام نيازهاي تخصصي دروس را در مناطق مي
آموزش جغرافيا را غير تخصصي و در توان همه  ،و به بهانه سادگي و سهولت مختلف درنظر گيرد

   معلمان نپندارد.
  

  ، تخصص گراييپديدارشناسيجغرافيا، تدريس غيرتخصصي، آموزش كلمات كليدي: 
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  مقدمه-١
 .شودهاي جغرافيا و آموزش را شامل ميغرافيا يك رشته علمي است كه حوزهجآموزش 

ن را قادر كند تا فراگيراهاي جغرافيا را انتخاب ميها و نگرشهارتش مآموزش جغرافيا دان
محيط و جامعه را در فضاي جهاني درك كنند و به سواد جغرافيايي سازد كه تعامالت انسان، 

هاي گرشها و نزش جغرافيا تركيبي از دانش مهارتبه عبارت ديگر آمو .درباره آن دست يابد
نابراين . بگرفته و به كار ببرنددانش آموزان بتوانند آنها را فراه به نحوي ك ،جغرافيايي است

آموزش جغرافيا نه يك كپي ساده از علم جغرافيا و نه يك شكل از دانش به آموزش است 
آموزش و  ،بلكه يك رشته مستقل است كه ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم علمي جغرافيا

 ).٥٤: ١٣٩٩(صادقي، روانشناسي دارد
رت ديگر با ظهور انسان اوليه عمري برابر با عمر انسان بر كره زمين دارد به عباجغرافيا 

كره زمين و با شروع حركت بر روي آن براي پيدا كردن ماواي اوليه خود نياز داشت  بر روي
هاي ذهني را از قشهپديده ها و عناصري كه در اطرافش بودند را نامگذاري كند و اولين ن

: ١٣٨٩ها رودها و... در ذهن خود خلق نمايد(چوبينه،كوهطبيعي نظير  هاي جغرافياييدهپد
، مواردي همچون دانش را اهداف آموزش جغرافيا ،). اصول بين المللي آموزش جغرافيا١٥٤

هايي كه مطالعه و تمرين آنها باعث توسعه و پيشرفت شهروندان ها و ارزشنگرش ، هامهارت
ه اهميت كتاب درسي جغرافيا در مقطع دبيرستان و با توجه ب كند.شود معرفي ميمي

آموزان و رسيدن به اهداف براي باال بردن سطح يادگيري دانشهماهنگ با هدف هاي آنها 
مان متخصص در اين رشته الزامي آموزشي گنجانده شده در كتاب درسي استفاده از معل

مچنين شامل بحث آموزش جغرافيايي ه). ١٤٠٠و عبدي،  يسعيد (حسين پور،نمايدمي
شناختي براي آگاهي از آموزش نظري در مورد ماهيت علم جغرافيا است تفكر معرفت

 جغرافيا در مدارس كه بايد با اهداف كلي آموزش در مدرسه سازگار باشد ضروري است
 ).٦٨: ١٣٩٩(صادقي، 

انكار رابطه بين تخصص و كيفيت تدريس به معناي زير سؤال بردن هدف و كاركرد 
شناختي از موضوع، در ميان زش اوليه معلم است. در آموزش جغرافيا، آگاهي معرفتآمو

شود، جايي كه برخي از مفاهيم يادگيري ديگران، از طريق مفاهيم جغرافيايي نشان داده مي



 ١٤٠١ئيز اتخصصي پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي دورة چهارم، شماره سوم، پ فصلنامه علمي   ١٤٠

؛ ٢٠١٨ ،٣ي؛ ل٢٠١١ ،٢ني؛ ل٢٠١٦، ٢٠١٠، ١بروكس(كنند را مؤثرتر از ديگران پشتيباني مي
كند كه م پيوسته مفاهيم جغرافيا ثابت ميهاي توسعه يافته و به همسير). ٢٠١٦ ،٤كيپوت

تخصص در آموزش جغرافيا ممكن است نقش مهمي در فرآيند شكل دادن به هويت 
باعث موضوعي مطلوب معلمان داشته باشد. همچنين فرض بر اين است كه تخصص معلمان 

 باشدموزش جغرافيا ميآموزان از آي فهم صحيح جغرافيا و ارتقاي فهم دانشتوسعه
 ).٢٠١٩، ٥باستين(

كند كه دانش انضباطي و موضوعي حمايت ميمطلب از اين  كنشت و اسپورتاپژوهش 
سازد تا آمده در آموزش تخصصي معلمان، معلمان را قادر ميدستيافته بهخوبي توسعهبه

كر جغرافيايي آموزان انواع تفجغرافيا را در دامنه كامل آن ارائه كنند و براي دانش
 ).٢٠٢١، ٦ميانجيگري كنند (كنشت و اسپورنا

تري شناختي جغرافيايي عميقدهد كه معلمان متخصص آگاهي معرفتها نشان مييافته
شود و تر آشكار ميدارند كه از طريق اهداف، دامنه، منطق و عمق تفكر جغرافيايي گسترده

آموزان خود نيازهاي يادگيري دانش شود باجغرافيايي را كه توسط آنها آموزش داده مي
كنند. معلمان متخصص در آموزش جغرافيا از طريق مسيرهاي خود نشان مي مرتبط مي

تعامالت محيطي ، دهند كه تدريس جغرافيا را به عنوان فرصتي براي برقراري ارتباط با افراد
ميم بگيرند در مكان هاي خاص و در حال تغيير درك مي كنند. آنها آماده هستند تا تص

كه آيا و چگونه اين تعامالت را توضيح دهند و احتماالً زمينه هاي محيطي (از جمله توسعه 
اي را نيز به تصوير بكشند (كنشت و ت آب و هوايي)، محلي و ميان رشتهپايدار و تغييرا

 ).٢٠٢١اسپورنا، 

د بنابراين بيننماده درسي آماده شده و آموزش مي معموال معلمان براي تدريس در يك
برخي از آنها از تسلط و توانايي براي تدريس يك موضوع خاص برخوردارند به عنوان مثال 
براي تدريس علوم تجربي در دوره دوم متوسطه معلمان بايد از محتواي اين دروس آگاه 
باشند و به كسب مدارك مربوط نائل شده باشند، اما واقعيت موجود اين است كه در نظام 

رورش به داليل مختلفي معلمان در رشته هاي غير تخصصي خود مشغول به آموزش و پ
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تدريس هستند، تدريسي كه معلمان در دوره كارورزي و در دانشگاه براي آن آموزش دريافت 
تدريس خارج از تخصص يك نگراني  ).١٤٠٠و عبدي،  يسعيد (حسين پور، نكرده اند

توانند پتانسيل غيرمتخصص نميمان از سوي ديگر، معل). ٢٠٠١جهاني است(اينگرسول،
جغرافيايي در آموزش و پرورش را به طور كامل توسعه دهند. خط سير آنها نشان دهنده 
يك تهديد احتمالي از نظر كاهش جغرافيا به يك رشته توصيفي در مورد مكان ها و نقشه 

اص بدون هيچ هايي از مكان هاي خاي جغرافيايي با استفاده از مثالها يا نمايش پديده ه
توضيح عميق تر يا درك عميق تر در مورد هسته يا علل و آثار است. احتماالً، آنها ممكن 
است جغرافيا را به يك رشته عملي در مورد پايداري و تغييرات آب و هوا تقليل دهند. 

گر در مسيرها معلمان غيرمتخصص به مفهوم تسهيل همزمان، الزم است تاكيد شود كه
ند، كه ممكن است به عنوان عدم استفاده از جغرافيا براي رشد شخصي و يابدست نمي

 ).٢٠٢١مهارت هاي عمومي دانش آموزان تعبير شود (كنشت و اسپورنا، 

توصيف مي كند كه معلمان خارج از  يهابز تدريس خارج از تخصص را براي موقعيت
عاتي را تدريس كند موضوتخصص خود تدريس مي كنند اين پديده معلمان را ملزم مي

كنند كه با آموزش و تحصيالت آنها سنخيت ندارد اين بحث مهمي است چرا كه معلمان 
هاي نامتجانس فاقد شرايط و صصي خود ممكن است در ساير موقعيتشايسته در رشته تخ
ترين مسئله در تعليم و تربيت را شاكلي و آموس بحراني ).٢٢٠١ ،١شايستگي شوند(هابز

كند آنچه فعلي مهارت آموزش معلمان با سطح مطلوب آن گزارش ميتفاوت بين سطح 
ود به كنند در آموزش و پرورش ايران به روشني قابل مشاهده است زيرا خآنها بيان مي

ر و قابل التحصيل شدن از دانشگاه عنوان كردند كه آموزش موث عنوان يك معلم بعد از فارغ
و  سعيدي ت نكرده اند(شيربگي،تخصصي خود دريافاجرا براي كالس درس غير

تخصص و  ،تدريس در هرحوزه نياز به تخصص مربوط به آن حوزه داشتن )١٣٩٧نعمتي،
-ادگيري و توجه به شرايط سني دانشهاي يتسلط به نظريه  ،بر محتواي آن حوزهتسلط 

آموزان را دارد وگرنه تدريس حوزه و دروسي كه تسلط و مهارتي در محتواي آن وجود 
باشد قطعًا منجر به يادگيري نخواهد شد. يادگيري زماني موثر است كه يكي از  نداشته

مند باشد تا بتواند در سايه تالش است كارآزموده با انگيزه و عالقهعوامل اصلي آن كه معلم 
 براي آموزش بنيادي به انساني ازموده با فن هاي خود، امر يادگيري را تسهيل بخشد

بديهي است كه شرط اول و اساس اموزش درك و ). ١٤٠٠ي، و عبد يسعيد (حسين پور،
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فهم كامل مطالب از طرف معلم مي باشد وگرنه انتقال درست مفاهيم توسط كسي كه خود 
كه در حوزه تخصصي هايي رسد معلمپذير نيست و به نظر مي دانند امكانآن مفاهيم را نمي

ند(تحصيالت دانشگاهي) در ااند(دوره ضمن خدمت) و تحصيل كردهخود آموزش ديده
فرايند تدريس، ارزشيابي و امتحان و مشكل خاصي برخورد نكنند با توجه به تجربه معلمي 
خود آموزگار خوب كسي نيست كه در كمترين زمان بيشترين چيزها را بياموزد بلكه كسي 

 . )١٣٩٥است كه شوق فهميدن و آموختن را در شاگردان برانگيزد (شريعتمداري،
 در داخل شويم كه پژوهشيهاي انجام گرفته داخلي متوجه مياهي به پژوهشبا نگ

هاي جغرافيا نپرداخته است. در پژوهش مستقالً به بحث غيرتخصص گرايي در آموزش
-چنين تدريس غيرداخلي مواردي درباره تدريس غيرتخصصي در آموزش ابتدايي و هم

ده است و چون موضوع آموزش تخصصي در آموزش زبان متخصصان هوانوردي آورده ش
هاي تطبيقي آموزش جغرافيا و همچنين بررسي برنامه درسي باشد به پژوهشجغرافيا مي

  هايي شده است.اشاره
هاي آموزشي ها و فعاليتديدگاه) در پژوهشي تحت عنوان: ١٣٩٧غالمي و همكاران (

متخصص هوانوردي نوردي و مدرسان زبان انگليسي غيرمدرسان زبان انگليسي متخصص هوا
ار بين دو گروه فاوت معنادتدريافتند كه:  در تدريس زبان تخصصي هوانوردي در ايران

تواند در انتخاب مدرسان اصلح با توجه به ها بود. نتايج اين تحقيق ميمدرس از همه جنبه
  آخرين دستاوردها در امر آموزش زبان انگليسي براي اهداف ويژه مفيد واقع شود.

در  ايآموزش جغراف يدرس ةبرنام يبررس) در پژوهش خود تحت عنوان: ١٣٩٩( چوبينه 
 يليتحل -يفيكه با روش توص قيتحق هايافتهيبر اساس يل دست يافتند: ذبه نتايج  رانيا

را به قبل از  رانيدر ا ايآموزش جغراف متوانيياز اسناد مختلف به دست آمده است، م
دارالفنون،  ةدر دور يكه حت كهيي. اما از آنجاميكن بنديميسدارالفنون و بعد از دارالفنون تق

 لهيبه وس گريد هايرشته مستقل مطرح نبوده و عمدتًا در كنار رشته كيبه عنوان  ايجغراف
را به طور  ايجغراف يدرس ةبرنام ديتول ةاست، سابق گرفتهيمورد توجه قرار م گريد هايمعلم
شكل گرفت  رانيا نيكه آموزش و پرورش نو يزمان يعنيسال قبل  ٧٠به  توانيم يعلم
 هايوهيبر ش ديبا تأك رانيا رد ايآموزش جغراف ١٣٧٥حال، تا حدود سال  نيكرد. با ا كينزد
 يزرياز برنامه يانيجر يرگيبا شكل پايسال هم نيدر ا نكهيتا ا شديانجام م يفيتوص
مدون  يدرس هايبرنامه ديدر تولفرم  ينوع ،يو مدون در نظام آموزش يبه شكل علم يدرس

شد  ديتول الس نيا در ايجغراف يدرس يزريسند برنامه نيصورت اول نيشكل گرفت و به ا
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 هايبرنامه ،يليتحص هايهيو پا يليتحص هايمتناسب با دوره يبرنامه درس نيو از دل ا
 يرسم يهادر آموزش ديجد كرديرو كيبه عنوان  اياستخراج شد و آموزش جغراف يگريد
  شكل گرفت. رانيا

و  يخودكارآمد سهيمقا) در پژوهش خود تحت عنوان ١٤٠٠پور و همكاران (حسين 
يي به در مقطع ابتدا يرتخصصيو غ يدر حوزه تخصص سيتدر يمعلمان دارا يتعهد شغل

و خارج  يدر حوزه تخصص سيتدر يمعلمانِ دارا يِكه خودكارآمدهايي از قبيل اين يافته
در  سيتدر يمعلمانِ دارا يِتعهد شغل نيدارد. همچن يتفاوت معنادار ،يصاز حوزه تخص
  دارد. يتفاوت معنادار ز،ين يو خارج از حوزه تخصص يحوزه تخصص

بررسي تطبيقي آموزش ) در پژوهشي تحت عنوان: ١٤٠٠هدايت و صابور (احمدي 
هاي يافتهيافتند: به نتايجي از اين قبيل دست  جغرافيا در نظام آموزشي ايران و آمريكا

انداردهاي تپژوهش حاكي از آن است كه با توجه به نظام آموزشي متمركز در ايران اس
معيني، آموزش جغرافيا را تحت تأثير قرار داده است. اين در حالي است كه در آمريكا با 
توجه به نظام آموزشي غيرمتمركز، براي تدريس درس جغرافيا استانداردهاي متعددي وجود 

در كشور آمريكا آموزش جغرافيا قبل از مقطع ابتدايي آغاز ميشود، اما در ايران آموزش  .رددا
ورت يك كتاب با عنوان مطالعات صجغرافيا از پايه سوم تا ششم در مقطع ابتدايي به 

از شرايط  يايهايي كه در آمريكا، جغرافيا صرفاً با خالصهجاجتماعي تدريس ميشود. از آن
ريزي در خصوص ر هر ايالت، ارائه ميشود؛ مديريت، هماهنگي و برنامهمنحصر به فرد د

آموزش جغرافيا، امري پيچيده محسوب ميشود. اما در ايران كتابها و منابع مشخصي براي 
شود. از مهمترين شباهت هاي آموزش جغرافيا هر مقطع جهت تدريس در نظر گرفته مي
يكسان بودن موضوعات جغرافياي طبيعي اشاره در دو كشور ايران و آمريكا نيز ميتوان به 

  .كرد
 ا،يجغراف سيتخصص در تدر ايآ) در پژوهش خود تحت عنوان: ٢٠٢١كنشت و اسپورا (
 دهدبه نتايجي دست يافتند كه نشان مي كند؟ يم نييرا تع ايجغراف سيتصور معلمان از تدر

دهند كه يگزارش م ميهمفا نيرا ب يتريتر و قويروابط طوالن ايجغراف يمعلمان تخصص
دانش آموزان نشان دهد. معلمان  يموجود را برا ياهاياز جغراف يترعيوس فيممكن است ط

به  اين تحقيقاز موضوع نشان دادند.  يمحدود و محدود يمعرفت يفقط آگاه رمتخصصيغ
  كند. يم يبانيرشته پشت نيبودن تخصص معلمان در ا رياز اجتناب ناپذ يعنوان شواهد
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اره شد متاسفانه پژوهشي ه پيشينه پژوهش موجود همچنان كه در ابتدا نيز اشر بنظ
گرايي در آموزش جغرافيا گزارش نشده است؛ با وجود كنون درباره غيرتخصصداخلي تا 

  صوصاً در درس جغرافيا وجود دارد.گرايي در آموزش و پرورش ايران و مختخصصكه غيراين
به شيوه كمي و مقايسه اثربخشي معلمان تخصصي و عموماً نيز هاي خارجي پژوهشي

.در پژوهش حاضر بنابر روش پديدارشناسي ما به دنيال تجارب پرداخته اندغيرتخصصي 
معلمان غيرتخصصي در آموزش جغرافيا هستيم و درصدديم تجارب اين معلمان را بازنمايي 

زش درس آموكه هدف از پژوهش حاضر بازنمايي تجارب زيسته معلماني است  نماييم.
اند و ما در صدديم تا بتوانيم با روشي تخصصي انتخاب كردهجغرافيا را به عنوان درسي غير

پديدارشناسي جوهره اصلي تدريس غيرتخصصي را در مصاحبه با معلمان بيابيم به همين 
  .سوال فرعي خواهد بود ٥سوال اصلي و  يكخاطر سواالت مصاحبه شامل 

به عنوان يك در كالس جغرافيا،  تدريساولين تجربه ست كه: ال اصلي پژوهش اين اؤس
  تدريس غيرتخصصي چگونه بود؟

اند كه بنابر سوال فرعي ديگر نيز حول سوال اصلي قرار گرفته ٥ال اصلي ؤعالوه بر س
الت گان بيشتر از سواهاي كيفي گاهاً سواالت جانبي از مصاحبه شوندهماهيت سيال پژوهش

  مكتوب است
فرعي: چرا اموزش جغرافيا را با وجود غير مرتبط بودن با رشته تحصيلي خود االت ؤس

 انتخاب كرديد؟ داليل خود را بگوييد.
 چه چالش هايي در اموزش جغرافيا به عنوان يك رشته غير تخصصي داشتيد؟ 

 مديد؟ چه راه حل هايي داشتيد؟ آچگونه بر اين چالش ها فائق 
 ه غير تخصصي چه مزيت هايي براي شما داشته است؟ آموزش جغرافيا به عنوان يك رشت

؟ (نه صرفا جغرافيا بلكه همه غير تخصص گرايي و تدريس غير تخصصي چگونه است
  رشته ها)

 پژوهش روش-٢

. پديدارشناسي استفاده شده است يپديدارشناس از رويكرد واست اين پژوهش كيفي 
نگونه كه در موقعيتي خاص از سوي ها است. آتوصيف صريح و شناسايي پديدهي براي روش

اي به توصيف معناي يك مفهوم از ديدگاه عده پديدارشناسي شوند، در واقعافراد ادراك مي
پردازد و در پي فهم تجارب مشترك از مردم و برحسب تجارب زيسته آنان در آن مورد مي

تا مشخص  چارچوب نظري در صدديم) بر اساس اين ١٣٩٨(اسميت،  اي از مردم استعده
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ي درس جغرافيا را بر عهده دارند اما رشتهكه در تدريس،  معلماني تجربيات گردد كه
  .تحصيلي مرتبط يا آن را ندارند بازنمايي كنيم
باشد. سوال مصاحبه نيمه ساختاريافته مي ،ابزار گردآوري داده در اين پژوهش كيفي

سوال  پنجرافيا است و تشريح تجربه تدريس غيرتخصصي در آموزش جغاصلي مصاحبه 
ميدان تحقيق معلمان دوره متوسطه فرعي ديگر نيز حول سواالت اصلي تدوين گشته است. 

ي تحصيلي غيرمرتبط با آموزش جغرافيا را دارند دوم شهرستان همدان هستند كه رشته
- روش انتخاب معلمان مصاحبه ي تدريس آموزش جغرافيا را دارند.اما حداقل دو سال سابقه

ها تا زمان اشباع نظري ادامه نده به صورت هدفمند و از نوع نظري بوده است. مصاحبهشو
ها ضبط گرديد. متن آنها تهيه شد. پس از در پژوهش حاضر پس از اينكه مصاحبه .يافت
شوندگان مكرراً مطالعه گرديد. سپس ها، توضيحات و توصيفات مصاحبهسازي مصاحبهپياده

هاي مضامين اصلي و تم (MAXQDA) ١١ار مكس كيودا نسخه با استفاده از نرم افز
فرعي استخراج گرديده و به آنها معنا و مفهوم خاصي داده شد. سپس براي هريك از 

گرديد. براي تجزيه  هاي استخراج شده تدوينسازي از مقولهها يك جدول خالصهمصاحبه
. اسميت سه مرحله را براي ها از روش پيشنهادي اسميت استفاده شده استو تحليل داده

: تجزيه ٢ها :توليد داده١ها در روش پديدارشناسي پيشنهاد كرده است. تجزيه و تحليل داده
  ).١٣٩٨(اسميت،  : تلفيق موردها٣ها و تحليل داده

  مشخصات جمعيت شناختي مصاحبه شوندگان: ١جدول شماره 

مصاحبه 
  وندهش

رشته 
  تحصيلي

سابقه 
  خدمت

سابقه 
تدريس 

  صيتخص

سابقه تدريس 
غيرتخصصي 

  جغرافيا

نحوه جذب در 
  آموزش و پرورش

دروس تدريس 
شده غيرتخصصي 

  ديگر

شماره 
١  

كارشناسي 
رشته 
جامعه 
  شناسي

  اقتصاد و تاريخ  آزمون استخدامي  ٧  ٢٠  ٢٧

  ٢شماره
كارشناسي 
ارشد زمين 

  شناسي
  آزمون استخدامي  ٢  ١٣  ١٥

انسان و محيط 
  زيست

شماره 
٣  

كارشناسي 
جامعه  ارشد

  شناسي
  ندارد  مراكز تربيت معلم  ٣  ٨  ١١
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شماره 
٤  

كارشناسي 
ارشد جامعه 

  شناسي
  تاريخ  مراكز تربيت معلم  ٣  ٢٢  ٢٥

شماره 
٥  

كارشناسي 
جامعه 
  شناسي

  ندارد  مراكز تربيت معلم  ٢  ١٠  ٢٣

شماره 
٦  

كارشناسي 
ارشد جامعه 

  شناسي
  ندارد  مراكز تربيت معلم  ١  ٨  ٩

شماره 
٧  

كارشناسي 
ه جامع

  شناسي
١  ٤  ٥  

دانشگاه 
  فرهنگيان

  ندارد

شماره 
٨  

كارشناسي 
جامعه 
  شناسي

  ندارد  مراكز تربيت معلم  ١  ١١  ١٢

  هاي پژوهش:يافته-٣
مضامين  ،باشد و هر مضمون اصليمضمون اصلي مي ٧پژوهش در كل شامل يافته هاي 

  فرعي را در بطن خود دارد.
به تشريح هر يك از مضامين واحد،  ضمن آوردن همه مضامين در جدوليدر اين قسمت 

اصلي و سپس مضامين فرعي آن مضمون اصلي پرداخته و جهت روايي مضامين فرعي، اين 
كنيم. يعني برداشت مضامين گان مستدل ميشوندهي مصاحبهمضامين را به مصاحبه

ن باشد كه برداشت اصلي از كنشگراهاي اجتماعي ميرويكرد از پايين به باال در پژوهش
  ري دخالت دارد.كري در كنشگشود و پژوهشگر به مثابه همفاجتماعي اخذ مي

  مضامين فرعي و اصلي :٢جدول شماره 

  مضامين فرعي مصاحبه شونده
مضامين 

  اصلي

  پايين امدن كيفيت اموزش درس غير تخصصي  ٣و١

تاثير بر 
  آموزش

  درصد موفقيت پايين در تدريس غيرتخصصي  ١

  به معلم به جغرافياعدم اشراف همه جان  ١

  توقعها از معلم غير تخصصي ٣و٢

  توجه به بعد پرورشي و تربيتي دانش آموز ٦و ٤و٨

  مطالعه و استفاده از تجربه ٧و٦و٥و٤و٣و٢
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  عالقه و امادگي كامل الزامات موفقيت درس غير تخصصي  ٥و٨و١

چگونگي 
هماهنگ 
شدن با 
تدريس 

  غيرتخصصي

  قيت در درس غير تخصصيتالش مضاعف براي موف  ٦و٥و٢

  سوال و جواب اينترنتي از همكاران توانمند در زمينه تدريس  ٤و٢

  مسئوليت پذير بودن براي تدريس غيرتخصصي ٤و٥

  آزمون تعين سطح و بررسي منابع راه غلبه بر چالش تدريس ٣

٤ 
امادگي ذهني جسمي و علمي براي مواجه شدن با چالش هاي تدريس 

  غيرتخصصي

  استفاده موثر از فضاي مجازي براي ارتقاي توان تدريس ٥و٤و٣و٢

  كسب اطالعات رواشناسي گروه سني دانش آموزان ٣

  سوال پرسيدن و شرم نداشتن از پرسش ٢

  اينترنت و اپ هاي جديد تسهيل گر آموزش جغرافيا ٤و٢

  شده در آموزش و پرورشكارشناسيهاي غيرجذب ٤
نقش برنامه 
ريزان در 
تدريس 

  غيرتخصصي

  الويت اول تدريس رشته تخصصي  ٧و٤و٣و٢و١

  گراييتخصصبه تعداد نياز دانشجو گرفتن براي رفع مشكل غير  ٣و٧

  صالحيت سنجي از معلمان براي تدريس غيرتخصصي ٤

  برنامه ريزي و مديريت براي رفع مشكل تدريس غيرتخصصي ٧و٦و٥

  تخصصيم غيرتوجيه دانش آموزان به عنوان يك معل ١
مواجهه با 

  آموزاندانش
  يادگيري همزمان با دانش آموزان در هنگام تدريس  ٢

  سردرگمي دانش آموزان  ٣

  پويايي پركاربردي و مفيد بودن آموزش جغرافيا  ٢

 داليل
انتخاب 

جغرافيا به 
عنوان درس 

غير 
  تخصصي

  ي تخصصيمازاد بودن نيرو در رشته  ٦و٧و٥و٣و١

  فرصت اعزام به خارج دليل تدريس جغرافيااستفاده از   ٤

  كمبود معلم جغرافيا  ٨و٥و٤و٢

  نغيير از اداري  به اموزشي  ٥

  تكميل شدن ساعات تدريس موظفي  ٨

  نبود معلم جغرافيا و خالي ماندن كالس  ٥و١

چالش هاي   عدم توان كافي در پاسخگويي به سواالت دانش آموزان  ٨و٧و٢و١
تدريس 

غيرتخصصي 
  افياجغر

  دانش سطحي و در حد كتاب درسي  ٥و١

  تخصصياسترس در تدريس و فضاي اموزشي درس غير  ٧و١

  تخصصيدشواري اموزش مجازي درس غير  ٥
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  تخصصيعالقه و انگيزه پايين معلم براي تدريس درس غير  ٣و٧و٦

  تخصصيسردرگمي و كالفگي معلم در تدريس غير  ٣و٨

  آموزانبرخورد نادرست با دانش  ٦

  تخصصي براي معلمين كمال گراسخت بودن تدريس غير  ٦

  ٣و١
  پايين آمدن كيغيت آموزش

  

  اموزان با درس جغرافياارتباط بهتر دانش  ٤و٣و١
فرصت هاي 
تدريس غير 
تخصصي 
  جغرافيا

  شيريني و جذابيت درس جغرافيا  ٦و٥و٤و١

  تلفيق با رشته اصلي معلم در تدريس  ٥و٤و٢

  تخصصيمواجهه با چالش در تدريس غير يادگيري  ٦

  قبول نكردن كاري كه در ان تخصص ندارم  ٨

 تاثير بر آموزش: ١محور اصلي

تخصصي اموزش جغرافيا هش انتظاراتي است كه از معلم غيريكي از محور هاي اصلي پژو
رود كه در اين پژوهش به ان اشاره شده است.از مصاحبه با مشاركت كنندگان اين مي

  ضمون اصلي استخراج شد.م
  پايين امدن كيفيت اموزش تدريس غيرتخصصي:

نا معلمي كه در رشته غير تخصصي به مطم «:داردبيان مي ١مصاحبه شونده شماره 
تدريس ميپردازد ان عملكرد مطلوب را حداقل در ابتدا نخواهد داشت و چه بسا شخصي در 

ندارد ديگر چه رسد به اينكه فرد  رشته خود مدرك دكتري دارد و ان عملكرد مطلوب را
مصاحبه شونده  »هيچ تحصيالت اكادميك تخصصي مربوط به جغرافيا هم نداشته باشد.

وقتي معلم در رشته غير مرتبط تحصيالت خودش وارد كالس بشه «: داردبيان مي ٣شماره 
  ».تري دارداون شناخت نداشتن معلم و سردرگم ميكنه و اموزشش طبيعتا كيفيت پايين

  درصد موفقيت پايين در تدريس غيرتخصصي
مواردي هرچند كوچك معلماني هستند كه در «: داردبيان مي ١مصاحبه شونده شماره 

  »كنند.از رشته اصلي خودشان نيز موفق تر عمل مي
  نبه معلم به زمين و جغرافياااشراف همه ج عدم

من كه واقعا حسش كردم  بزرگترين چالش براي«: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره 
دانش جغرافيا  تمامي نقاط كره زمين در مورد خودبه روز بودن دانش جغرافيا در مورد 

  »است كه معلم بايد به همه جوانب اگاهي داشته باشد و بتواند انتقال بدهد به دانش اموزان.
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  توقعات از معلم غير تخصصي
غيرمرتبط باشه طبيعتا انگيزه و وقتي رشته «: داردبيان مي ٣مصاحبه شونده شماره 

نسبت به منبع درسي عالقه كمتر ميشه اطالعات معلم يا اموزگار كمتر ميشه شناخت معلم 
آموزان ان مقطع كمتر ميشه نيازهاشون همينطور و همه اينها دست به و همچنين دانش

مصاحبه  ».دهددست هم بده طبيعتاً معلم را دچار سردرگمي و انتظار از معلم را كاهش مي
اموزان را اگاه كنم با خودم فكر ميكردم كه اگر دانش گاها«: داردبيان مي ٢شونده شماره 

كه من معلم غير تخصصي جغرافيا هستم و سابقه علمي در اين رشته ندارم توقع پايين 
  »تري از من دارند.

وزش من در سال اول تدريس غير تخصصي ام«: داردبيان مي ٣مصاحبه شونده شماره 
ها بيشتر بود اما وقتي درس را شروع كردم، پرسش و پاسخ و جغرافيا خيلي توقعم از بچه

شروع كردم متوجه شدم كه دانش و اطالعات بچه هاي ان دوره، كالس دهم خيلي كمتر 
از حد معمولي و تصور من بوده و من مجبور بودم كه خيلي چيزهارو از پايه شروع كنم و 

  »داشته باشيم. تكرار و تمرين بسيار
  آموزانتوجه به بعد پرورش و تربيتي دانش

گيريم كه چقدر را در نظر نمي گاهي اين«: داردبيان مي ٨مصاحبه شونده شماره 
ميتوانيم در پرورش دانش اموزان تاثير گذار باشيم و چه خوب است كه مثبت تاثير بگذاريم 

نه انكه فقط براي رفع مسئوليت در با دانشي كه داريم با توانمندي و تخصصي كه داريم 
  »كالس حاضر شويم.

هايي دارد، بايد بدانيم كه معلمي رسالت و هدف«دارد: بيان مي ٤مصاحبه شونده شماره 
م امانت الهي نزد ما، نبايد كنيم، دانش اموزان نزد ما امانت هستند و اين شغل هچه مي

توانيم اينگونه هيم دلزده كنيم اگر نمياموزان را از خودمان و درسي كه به انها ميددانش
بنظر من حتي در درس تخصصي خودمان هم اگر مطلوب  عمل كنيم بايد تغيير رويه بدهيم،

تخصصي كه اگاهي چنداني از ان كنيم چه رسد درس غيرو موثر نباشيم نبايد تدريس 
  »نداريم

  يتخصصراهبردهاي تسهيل تدريس غير :٢محور اصلي 
  و استفاده از تجربيات ديگر همكاران از راه حل چالش ها افزايش مطالعات
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افزايش سطح علمي خودم در اين رشته و «: داردبيان مي ٦مصاحبه شونده شماره 
ديگر  كارهايي مانند يادگيري روش تدريس مناسب با اين درس مشورت و همكاري با

  »ها بودند.هاي غلبه بر چالشهمكاران و تالش، از راه حل
  تخصصيات موفقيت درس غيرو امادگي كامل الزامعالقه 

جغرافيا درس خيلي خوبيه اول اينكه اگه «: داردبيان مي ٥مصاحبه شونده شماره 
تخصص و يا عالقه ندارين به اين رشته و درس اصال انتخابش نكنيد ولي بدانيم اگه رفتيم 

كه هم معلم و هم رجسته كنيم ديگه نقطه ضعفارو بپوشانيم و نقاط قوت و به مرور ب
اي كه به اين درس و اين بسيار بستگي داره به عالقهاموز از كالس درس لذت ببرن دانش

  »و تدريس ان داريد.
  تالش مضاعف براي موفقيت در درس غير تخصصي

دائم در تالش بودم كه واقعا از پس تدريس «: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره 
بيايم و تمام اين مدت فكر درگيري كه آيا من اموزان خوب بر اموزش ان به دانش جغرافيا و

  »بهترين خودم در اين موقعيت هستم و دوست داشتم كه اينطوري باشد.
  ال و جواب اينترنتي از همكاران توانمند در زمينه تدريسؤس

مجازي و اينترنت  هاي فضاياالن جدا از اسيب«دارد: بيان مي ٤مصاحبه شونده شماره 
اي هم داشته است مخصوصا براي بنده كه وقتي در خارج از كشور بودم العادهفوايد فوق و...

و از وطن و ديار خود از همكاران و اشنايان خود دور بودم و هرگاه سوالي يا مشكلي پيش 
  »مي امد ابتدا از انها كمك ميگرفتم و يا نظرشان را جويا ميشدم.

  پذير بودن براي تدريس غيرتخصصيمسئوليت 
نميتوان گفت به اين دليل كه جغرافيا رشته «: داردبيان مي ٥مصاحبه شونده شماره 

و تمام گذرد ميتخصصي من نيست پس اگر مشكلي هم به وجود بيايد ايرادي ندارد و 
و  گذارد ولي معلم بايد سعيشود، درست است كه تاثير منفي بر فرايند تدريس ما ميمي

   »تالش كند و مسئوليت پذير باشد و تعهد شغلي را در نظر بگيرد.
  آزمون تعين سطح و بررسي منابع راه غلبه بر چالش تدريس

من قبل از تدريس يك آزمون تعيين كننده،  «:داردبيان مي ٣مصاحبه شونده شماره 
ع اصلي اين و مناب درسي جغرافياگرفتم كتاب  آموزاندانش آزمون پيش از شروع درس از
كردم تدريس ان پايه و درس را خواندم مطالعه كردم و سعي  رشته و مطالعه كردم راهنماي

كمي از خودم و دانش اموزان پايين بيارم و درحد و سطح درك دانش آموزان  را توقع خودم
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ها پيروز انستم تا حدودي بر اين چالشان منطقه و ان سن عمل كنم و با توكل بر خدا تو
  ».بشوم
مادگي ذهني جسمي و علمي براي مواجه شدن با چالش هاي تدريس آ

  غيرتخصصي
، علمي و تجربي اگر امادگي ذهني و جسمي «:داردبيان مي ٤مصاحبه شونده شماره 

باشد بلكه خود را از رشته و يا مبحث غير تخصصي افزايش دهيم نه تنها چالش زا نمي
  »ا رقم بزند.تواند تجربه اي جذاب و خوب را براي ممي

  استفاده موثر از فضاي مجازي براي ارتقاي توان تدريس
خيلي از همكاران ما در صفحات شخصي اينترنت «: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره

گذارند با بقيه و اين خيلي خوبه همين باعث به اشتراك مي اخود تجربه هاي خودش ر
 ، بدانيم،مدر موردش بفهمي مجربه را حس كنيكه دست ما باز باشه براي اينكه ان ت ودشمي

ها و بگيريم خيلي از گروهو مشورت اري، راهنمايي گذو در ميان ب سوال كنيم مشكالت
من سعي كردم كنند و اين فرصت خيلي خوبيه و صفحات شخصي مجازي دارند اين كار مي

  »تحقيق و سوال كردم. ،جوواز اين راه ها پرس
  ي گروه سني دانش آموزانكسب اطالعات رواشناس

سعي كردم براي اينكه دچار سردرگمي و اين «: داردبيان مي ٣مصاحبه شونده شماره 
چنين مشكالتي نشوم، رفتم به لحاظ روانشناسي با اون گروه سني از دانش آموزان اطالعات 

كردم نيازهاي اين بچه ها اين گروه سني و اطالعاتي متاسب جستجو كسب كردم اينترنت 
  »با انها را مطالعه و كسب كردم.

  سوال پرسيدن و شرم نداشتن از پرسش
كردن هيچ ايرادي نداره وقتي كه كمك سوال «: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره 

ش هيچ يهاانسان و بروز تواناييهاي كنه به تواناييكند به فهم انسان وقتي كه كمك مي
ينكه از همكاري بپرسم كه من اين رو بلد نيستم و ايرادي نداره من هيچ مشكلي ندارم از ا

براي من بگو يا مثال اين مبحث را چطوري بايد تدريس كرد چطور درست ميشه يا اين 
  »اموز بهتر فهماند.ي بايد از چه طريقي ميشه به دانشمبحث چطور

  يرتخصصيغ سيدر تدر زانينقش برنامه ر : ٣محور اصلي 
باشد: در مواردي عوامل هاي پژوهشي زير ميبا يافته محور اصلي همچنين مرتبطاين 

شود، كارشناسان داليل اين سيستمي و سازماني باعث تدريس خارج از تخصص معلمان مي
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 دانند.كار را نياز به نيروي انساني در دوره خاص و كمبود نيروي انساني در دوره ديگر مي
- رشناسان، ايجاد تغييرات بدون زيركادت مريزي بلندبرنامهعدم تامين نيروي انساني، عدم 

ري از جمله مقوله هايي ساخت، دخالت هاي ديگر سازمان ها و عدم توجه به شايسته ساال
  )١٣٩٧،نعمتي،شيربگي، ،سعيديانها به عنوان عوامل سيستمي قابل ذكرند( هستند كه 

  شده در اموزش و پرورشهاي غيركارشناسيجذب
وقتي خيانت به اين نظام شد كه با كمال احترام «: داردمي بيان ٤شونده شماره مصاحبه

ها وارد اين سيستم مدارس معلم شدند وقتي كه نهضتي هاي خدماتيافراد شاغل در پست
شدند اينها خيلي معضالت بزرگي براي اموزش پرورش ما به وجود اورد و همه از بي برنامگي 

  »و مديريت غلط حكايت دارد.
  رشته تخصصيالويت اول تدريس 

بنظر من الويت هميشگي بايد تدريس رشته «: داردبيان مي٧مصاحبه شونده شماره 
تخصصي اموزش جغرافيا بشويم مگر اينكه ملزم به تدريس درس غيرتخصصي خودمان باشد 

و يا مطمئن باشيم كه در اين رشته موفق تر عمل ميكنيم نسبت به رشته تخصصي 
  »خودمان.

  جو گرفتن براي رفع مشكل غير تخصص گراييبه تعداد نياز دانش
بايد تمام مسئولين اداره تالش كنند كه معلمين «: بيان ميدارد ٣مصاحبه شونده شماره 

و در حوزه رشته تحصيلي خودشون وارد اون كالس كنند و برابر با تقاضاشون آموزش 
نشگاه باز نكند اين رشته در دا تكميل استاگر مثالً در رشته جامعه شناسي ظرفيت هندبد

  »آموزش بدن.انند ان رشته اي كه نياز دارد در دانشگاه دانشجو بگيرند و بتو
  غير تخصصيمعلمان براي تدريس  از صالحيت سنجي

كامال اگاه بوديم از شرايط و نوع تدريس و «: داردبيان مي ٤مصاحبه شونده شماره 
چنداني براي تدريس  دروس متفاوت، در رشته تخصصي خودم به شخصه مشكل و چالش

بودم و در ان ازمون نداشتم و در ان سالها رتبه تك رقمي ازمون ارشد را هم كسب كرده 
هايي كه قرار بود تدريس داشته باشيم سنجش و ارزشيابي از ما صورت هم درس عملي

گرفت كه براي رشته جغرافيا مطالعات فراواني داشتم و در ازمون هم درصد بااليي كسب مي
  »ده بودم.كر
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  برنامه ريزي و مديريت براي رفع مشكل تدريس غيرتخصصي
سفانه مديريت منابع و امور انساني در بعضي أمت«: داردبيان مي ٧مصاحبه شونده شماره 

مناطق و ادارات خيلي مطلوب نيست و گاها بايد خيلي زياد فكر كرد تا متوجه بشي علل 
دارد اي كه در بعضي رشته ها معلم اضافه هصميم گيري ها بر چه اساسيه منطقبعضي ت

اي كند و يا اگر معلمي براي رشته تري براي ان رشته جذبخب قاعدتا نبايد معلم اضافه
دفعه نداره بايد براي اون رشته معلم يا دانشجو جذب كنه. اين تصميم گيري ها يك

نتيجه اين تصميم و همين كمبود معلم شديد در اموزش پرورش در اين  دكنهنرنمايي مي
  ».باشدمي گيري ها

  : مواجهه دانش آموزان٤محور اصلي 
  توجيه دانش آموزان به عنوان يك معلم غير تخصصي

- تصوري كه داشتم اين بود كه دانش البته يك«: داردبيان مي ١مصاحبه شونده شماره 

زيرا با بود اموز سوالي بپرسد و پاسخ ان برايم مشكل باشد اما خيالم از ان بابت راحت 
- هايي كه داشتم و اينكه برايشان توضيح داده بودم رشته بنده جغرافيا نيست نميمهارت

اگر هم پيش مي امد قابل گذشت بود زيرا توضيحات الزم را در  افتدگذاشتم اين اتفاق بي
  ».جلسه اول براي دانش اموزان شرح داده بودم

  سيهمزمان با دانش آموزان در هنگام تدر يريادگي
ها مسائلي اهرم فشار براي آدم كه بعضي وقت«: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره 

 ودشمي دو كسب كن دبفهم ،شود، كنجكاو نددرموردش تحقيق ك ودبه سمت چيزي بر
گفت مزيتي كه براي من داشته يادگيري همزمان با تدريس جغرافيا بود اينكه مجبور شدم 

ها و مطالب كتاب درسي و خيلي مسائلي ها قارهورد كشوريك سري اطالعات در مم وكه بر
  »كه با جغرافيا مرتبط بوده و برم دنبالش و بفهمم و اطالعات خودم افزايش پيدا كرد.

  آموزاندانشسردرگمي 
مرتبط تحصيالت در رشته غيروقتي معلم «: داردبيان مي ٣مصاحبه شونده شماره 

طبيعتا  او و اموزش دسردرگم ميكن راتن معلم ان شناخت نداش ودخودش وارد كالس بش
بازخورد خوبي به  وندسردرگم بش است آموزان حتي ممكند دانشتري داركيفيت پايين

يش مياد و حتي پهمه اين مشكالت خودش به صورت زنجير وار براي معلم  دنهمعلم ند
كه اين  دگيرو آموزش مطلوب صورت ن دآموزان هم انتقال پيدا كندانش به ودباعث ميش

  »چالش بسيار حائز اهميت است.
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  داليل انتخاب جغرافيا به عنوان درس غير تخصصي : ٥محور اصلي

  ي و مفيد بودن آموزش جغرافيابردپركار، پويايي
جغرافيا يكي از پويا ترين درس هايي است كه «: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره

آموز در پركاربرد يعني اطالعاتي كه دانش شود و پركاربرد خيليدر مدارس تدريس مي
گذارد جغرافيا اطالعاتي در اختيار فرد مي ميگيرد واقعا مفيد است. هاي جغرافيا فراكتاب

كه اطالعات زمين و دنيا است و خيلي وقتها جزو اطالعات عمومي دانش آموز حساب 
  »و به اين داليل به جغرافيا بيشتر عالقمند بودم. ودشمي

  ي تخصصي بودن نيرو در رشته زادما
 آموزش جغرافيا را انتخاب كردم چون نزديك« :داردبيان مي ٣مصاحبه شونده شماره 

شناسي اين بود و من مجبور بودم جغرافيا را انتخاب ترين رشته به رشته تحصيلي جامعه
  »كنم چون رشته خودم را آموزش و پرورش در ان سال نياز نداشت.

  اعزام به خارج دليل تدريس جغرافيااستفاده از فرصت 
هاي ديگر معموال براي اعزام معلمان به كشور« :داردبيان مي ٥مصاحبه شونده شماره 

هايي برخوردار معلم از رشته تحصيلي يا توانمنديگيرند كه ضوابط و مواردي را درنظر مي
شناسي رشد جامعهد و مدرك تحصيلي بنده اباشد كه بتواند بيش از يك رشته را تدريس كن

بود و در انجا به تدريس دروسي مانند جامعه شناسي، جغرافيا، تاريخ، مطالعات اجتماعي 
  »دادم.پرداختم كه اينگونه بود كه تدريس جغرافيا را نيز انجام ميو... مي

  كمبود معلم جغرافيا
خب در بعضي سالها پيش مي ايد كه در «: داردبيان مي ٢مصاحبه شونده شماره 

ها و بعضي مدارس با مشكل كمبود معلم و اينطور مسائل سازماندهي اداره بعضي كالس
ها شوند كه خب اداره بايد فكري كند كه كالس خالي از معلم نماند در يكي از سالروبرو مي

هم همين كمبود معلم جغرافيا از اداره به من پيشنهاد شد كه در يكي از مدارس استان 
  »باشم و من هم پذيرفتم. كالس جغرافيا داشته

خاطرم هست در ان موقع يكي از معلمان جغرافيا «دارد: بيان مي ١مصاحبه شونده شماره
توانستند در ان روز به ها مشكلي داشتند و نميتقريبا اواسط سال تحصيلي در بعضي از روز

ه اول مدرسه و كالس خود برسند كه با خواسته ايشان و پذيرفتن مدير مدرسه كالس پاي
  »دبيرستان ايشان را بنده بر عهده گرفتم و اينگونه شد كه پاي ما به كالس جغرافيا باز شد.
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  غيير از  اداري  به اموزشيت

و بگيرم مدرسه تدريس كالس تصميم داشتم «: داردبيان مي ٥مصاحبه شونده شماره 
ي كالس جغرافيا م از طرفي هم كمبود معلم وجو داشت و در سازماندهوو از اداره خارج بش

  ».را براي ما انتخاب كردند
  تكميل شدن ساعات تدريس موظفي

معلمان موظف هستند كه در هفته بيست و «: داردبيان مي ٨مصاحبه شونده شماره 
اي كوچك كه مدارس بخصوص هريس داشته باشند، در مناطق و شهرچهار ساعت تد

اعات تدريسشان تكميل نشده بايد ها كم هستند پيش مي ايد كه معلماني كه سدبيرستان
ها در يكي از سال كند را انتخاب كنند.هايي را كه معلم ندارد يا اداره مشخص ميكالس

هم كه در دبيرستان درس داشتم و معلمي هم براي يكي از كالس هاي جغرافيا نبود براي 
  ».همين مسئله پيش امد و يك كالس جغرافيا داشتم بنده نيز

 هاي تدريس غير مرتبطچالش: ٦محور اصلي 

  عدم توان كافي در پاسخگويي به سواالت دانش آموزان
خب بعد از اولين حضورم در كالس و اينكه «: داردبيان مي ١مصاحبه شونده شماره 

اموزان فعالي داشت گاها با سواالتي چالشي و مدارس خاص استان بود و دانشمدرسه هم جز
  »صحيح و كامل انرا دقيق نميدانستم.شدم كه پاسخ و تخصصي روبرو مي

  تخصصيسطحي و در حد كتاب درسي معلم غيردانش 
خواستم اين مورد را در نظر نگيرم و تنها : اگر ميداردبيان مي ١مصاحبه شونده شماره

م زيرا تفاوت شدكتاب را تدريس كنم و به خارج از كتاب نپردازم خيلي با چالشي روبرو نمي
از مطالب عمومي و كتاب متخصص را در اين ميبينم كه جداي يريك فرد متخصص و غ

هاي ديگري از علمي كه در ان تخصص دارد اشنا كند و به اموزان را با دريچهدرسي دانش
  روي انها بگشايد.

  تدريس در رس است
هاي اموزشي براي يك نو معلم در اوايل چالش« :داردبيان مي ٧مصاحبه شونده شماره

هم تدريس كنيد تخصصياي غيركالسداري اش زياد است و اگر رشتهتجربه  سال تدريس و
گفت كه هيچ چيزي  ودم شايد بشهم جامع پاسخ بدهكند. بخواها اضافه ميبه اين چالش

از جغرافيا بجز اطالعات و دانشي كه در سطح مطالعات دبيرستان داشتم در چنته نداشتم 
  »رس زا و سخت بود.تو خيلي اس
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  تخصصيدن تدريس غيرسخت بو
شايد بتوان گفت تنها مشكلي كه بود اين كه «: داردبيان مي ٤مصاحبه شونده شماره

خب بنظر بنده براي يك معلم يا كسي كه در يك رشته تخصصي و مورد عالقه تحصيل 
كرده و تمام پژوهش و تحقيقات و مطالعاتش در اين زمينه تخصصي است كمي سخت 

  »تخصصي تحصيل يا تدريس كند. رشته غير مرتبط و غير واهد در يكباشد كه بخ
  تخصصيي اموزش مجازي درس غيردشوار

چند ماه داشتيم به هرنحوي كه بود كالس و « :داردبيان مي ٥مصاحبه شونده شماره
ها تعطيل يگه از وقتي كه كرونا امد و كالسشكر هم بدنبود ولي دا ر برديم و خداپيش مي

  »موبايل ها دردسر تازه شروع شد.شد و رفت توي اين 
  عالقه و انگيزه پايين معلم براي تدريس درس غير تخصصي

دانم. قطعا نتايج مثبتي چه بصورت خوداگاه نمي«: داردبيان مي ٧مصاحبه شونده شماره
كردم و و چه بصورت ناخوداگاه براي من داشته ولي در سال اولي كه معلمي و تجربه مي

ريس جغرافيا نداشتم و مسير سختي هم براي استخدام در ازمون اي براي تدامادگي
  »ته دلم خالي شده بود. اياستخدامي پشت سر گذاشته بودم ذره

  تخصصيرگمي و كالفگي معلم در تدريس غيرسرد
توانستم هم مي البته دروس ديگري مثل تاريخ «:بيان ميدارد ٨مصاحبه شونده شماره

تر ترجيح دادم دريسش را داشتم اما اين دفعه  جغرافيا را بيشانتخاب كنم كه قبال سابقه ت
  »دانستم كه چه بايد انجام دهم و چطور تدريس كنم.و دقيقا هم نمي

  آموزانبرخورد نادرست با دانش
اموزي هاي دانشهاي درسي و چالشچالش« :داردبيان مي ٦مصاحبه شونده شماره 

اموزان اين درس هايي كه با دانششتم و چالشكه با درس جغرافيا دا هايييعني چالش
دانستم اختم و نميشنها هم رويكرد مطلوب و مناسب را نميمثًال حتي در ارزشيابي داشتم

  »آموزان را با چه مالكي بسنجم.نتايج كار و امتحانات دانش
  كمال گرا نيمعلم يبرا تخصصي-ريغ سيسخت بودن تدر

اگر بخواهم مبسوط توضيح بدهم يعني من «: ارددبيان مي ٦مصاحبه شونده شماره 
توانستم انطور كه در درس تخصصي خودم با خالقيت با اعتماد بنفس و روش معلم نمي

دهنده است سر كالس جغرافيا هم حاضر بشوم و خب اين  دانستم جوابتدريسي كه مي
  »ه باشم.كردم هميشه كالسي خوب داشتبراي خودم ناراحت كننده بود چون من سعي مي
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  يت آموزشفپايين آمدن كي
تخصصي به مطمئنا معلمي كه در رشته غير «دارد:بيان مي ١مصاحبه شونده شماره 

  »ايد.يس بپردازد كيفيت اموزش پايين ميتدر
  ايجغراف يتخصصريغ سيتدر يهافرصت: ٧محور اصلي 

  ارتباط بهتر دانش اموزان با درس جغرافيا
بنظر شخص بنده اينطور بود و عالقه فراواني به «: داردميبيان  ١مصاحبه شونده شماره 
تواند بهتر باشد اموزان با دبير و درس جغرافيا ميم ارتباط دانشاين درس پيدا كرده بود

نسبت به ساير دروس همچنين مطالب جغرافيايي در زندگي دانش اموزان تاثيزات و اهميت 
  »فراواني دارد.

  جذابيت آموزش جغرافيا
هايي است كه جغرافيا يكي از پويا ترين درس« دارد:بيان مي ٢ه شونده شماره مصاحب

ي اطالعاتي كه دانش آموز در خيلي پركاربرد يعن ،شود و پركاربرددر مدارس تدريس مي
  »گيرد واقعا مفيد است.هاي جغرافيا فرا ميكتاب

  تلفيق با رشته اصلي معلم در تدريس
تلفيق يادگيري جغرافيا با زمينه زمين شناسي  «:دارديبيان م ٢مصاحبه شونده شماره 

 اا رهروزتر شد خيلي چيزترش كرده بود در كل اطالعاتم ب كه از قبل داشتم خيلي جالب
ما در دوران دبيرستان در دوراني كه خودمان مشغول به تحصيل بوديم ياد گرفتيم كلياتي 

بروز  ااين اطالعات ر ويميه كه برولي خوب وقتي كه در بطن اين كار قرار ميگيري فرصت
 »افزايش بديم. و كنيم

  يادگيري مواجهه با چالش در تدريس غير تخصصي

هاي حل ا معلمان هم پيش مي ايد كه مهارتم«: داردبيان مي ٦مصاحبه شونده شماره
اذيت بشويم و مزيت اصلي هاي درست ندانيم و براي پيدا كردن راه حل مسئله را به خوبي

  »يادگيري حل مسئله در مواجهه با اتفاقات و تجربيات متفاوت بود.ن براي م

  نكردن كاري كه در ان تخصص ندارمقبول 
مزيت اصلي اين بود كه ياد بگيرم اگر در كاري «: داردبيان مي ٨مصاحبه شونده شماره

را تخصص ندارم و هيچ پيش زمينه تجربي و علمي قابل قبولي ندارم اشتباه است كه ان
جام دهم يا انتخاب كنم. و تاثيري هم گذاشت تا مطالعات بيشتري حداقل براي اطالعات ان

  »عمومي خودم انجام دهم.
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  گيريبحث و نتيجه-٤
غيرتخصصي هاي پيشين كه در حوزه تدريس هايي با پژوهشسويينتايج تحقيق هم

هاي كيفي نين به دليل كيفي و ماهيت اكتشافي بودن پژوهشانجام شده، دارد. و همچ
نتايج تحقيق  در پايان كند.د ادبيات تحقيق تدريس غيرتخصصي ميارنكات جديدي را نيز و

چنين در پايان دهيم و همهر كدام از مضامين اصلي را مورد بحث و كنكاش قرار مي
  هايي نيز آورده شده است.بخش موارد قابل پيگيري و توصيهاين

ها انتظار باال از است اكثر مصاحبه شونده آموزشتاثير بر مضمون اصلي اول كه درباره 
اند كه مشكالتي و مشقاتي را براي معلم معلم غيرتخصصي را چالشي اساسي عنوان كرده

هايي پيشين اين مورد اشاره شده است كه همين مثال در پژوهشبه همراه داشته است. 
در حيطه غير تخصصي معلماني كه . آموزشده استضعف معلم باعث تضعيف يادگيري دانش

تدريس ميكنند، شايستگي و تخصص الزم را ندارند، معلماني كه در اين حيطه فعاليت 
دارند، در ارزشيابي دچار خطا شده و اطالعات كافي در زمينه تدريس خود نداشته كه اين 

). مثال در حيطه ١٣٩٨امر منجر به افت تحصيلي دانش اموزان ميشود(زماني داراني، 
رود كه مانند معلمي تخصصي كار تدريس را و تدريس اين انتظار از معلم مي يابيارزش

گان دليل انتخاب غير تخصصي را همين عنوان پيگيري نمايد. اما يكي از مصاحبه شونده
كرده كه گاهًا انتظارات از معلمان غيرتخصصي كمتر است و اگر شما در زمينه اصلي خود 

شود كه با انتخاب تدريس غير تخصصي اين مورد تا ميتدريس كنيد باعث انتظارات باال 
  گردد.كنترل مي ديح

باشد گاها راهبردهايي راهبردهاي تدريس غيرتخصصي ميمضمون اصلي دوم كه درباره 
هايي پوشانيچنين تدريس تخصصي همعنوان شده است كه با تدريس دروس ديگر و هم
مختص جغرافيا و آن هم به صورت  دارد اما در اينجا درصدد هستيم تا راهبردهاي

غيرتخصصي را بيشتر مورد توجه و كنكاش قرار دهيم: نكته قابل توجه استفاده از اينترنت 
افزارهاي مناسب در اين و ظرفيت فضاي مجازي براي غيرتخصصي جغرافيا و استفاده از نرم

ا كرده است يهزي چنين بستري را براي معلمان ماكه فضاي مجاحتمال اين باشدحوزه مي
ه فضاي كبسيار زياد است چنانچه در پژوهش هاي پيشين به اين مورد تصريح شده است 

  )٢٠١٤ ،٢و پرستون ٢٠٠٠، ١نيمارتباشد (گر تدريس معلم ميمجازي تسهيل

                                                           
1-Martin 
2-Preston 
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ريزي سازماني در آموزش و پرورش به بحث درباره سازمان و برنامه سوممضمون اصلي 
باشند گان خواستار اولويت قرار دادن تدريس تخصصي ميدهشونپردازد و اكثر مصاحبهمي

، ١(راجرزشود دتر ظاهر مينكه قطعا معلم در تدريس تخصصص توانمبه دليل اين
آموزان حتي دانشاي كه الزم است توجهي ويژه بدان مبذول گردد اين است كه .نكته)٢٠١١

اموزان در آن برخورد دانش فوراً معلم غير تخصصصي را تشخيص داده و بايد متناسب با
  حين سوال پرسيدن و ... معلم هوشيار باشد.

تخصصي است تخاب جغرافيا به عنوان تدريس غيرمبحث و مضمون مهم بعدي داليل ان
كه بايد بدان توجه نمود. اكثر افراد دليل را كمبود نيرو در آموزش جغرافيا و مازاد بودن در 

ها به شوندهي قابل تامل كه يكي از مصاحبهاما نكتهكنند ي تخصصي خود عنوان ميرشته
اعزام به خارج آموزش جغرافيا را انتخاب طر آن اشاره كرد اعزام به خارج است و معلم به خا

نموده است. يا معلمي به دليل فرار از اداري بودن به تدريس غير تخصصي راضي شده است 
  .ليل كمبود و مازاد نيرو نيستهاي تحقيق است كه فقط دو اين از ارزش افزوده

 تدريسي تدريس جغرافيا به عنوان هاي خاصها و فرصتچالشهاي اصلي بعدي مضمون
  .هاي پژوهش بدان اشارات مفصلي شده استغيرتخصصي است كه در يافته
هايي به سازمان آموزش و پرورش جهت تخصص گرايي و نتايج تحقيق حاوي توصيه

تخصصي صورت اگر چنانچه الزم است تدريسي غير است و تخصصياز تدريس غير دوري
زم را طي كند. الزم و دوره ال ي نزديك به جغرافيا تدريس نمايدگيرد بايد معلم در رشته

  انگاري آن اجتناب شود.فيا به عنوان درسي تخصصي نگاه شود و از سادهاست به جغرا
تخصصي يس تخصصي و غيرقايسه اثربخشي تدرد درباره منتوانهمچنين محققين مي

گرايي را در آموزش و پروش ايران در فيا پژوهش انجام دهند و غير تخصصآموزش جغرا
  .ساير دروس مورد بررسي قرار دهند

  

  

  

                                                           
1-Rogers 
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  منابع-٥
 رانيا يدر نظام آموزش ايآموزش جغراف يقيتطب يبررس). ١٤٠٠( محدثه ،صابور و ديحم ،تيهدا ياحمد

  .٢٩-٤٥)، ٤( ٣، العات اجتماعيپژوهش در آموزش مط. كايو آمر
  ترجمه: عليا، مسعود. تهران: انشارات ققنوس پديدارشناسي.). ١٣٩٨( ديويدوودرافاسميت، 

بررسي رابطه بين شفافيت، نقش و اگاهي از شرح وظايف با تعهد شغلي ). ١٣٩٤بروند، غالمرضا. (
ارشد، دانشكده علوم تربيتي و  . پايان نامه كارشناسيشاوورعملكرد شغلي معاونين مدارس منطقه و 

  روانشناسي. دانشگاه شهيد چمران اهواز.
فصلنامه پژوهش در آموزش . رانيدر ا ايآموزش جغراف يدرس ةبرنام يبررس). ١٣٩٩چوبينه، مهدي (
  ١-١٦)، ٣( ٢، مطالعات اجتماعي
و متوسطه  ). مطالعه تطبيقي برنامه درسي جغرافيا در دوره هاي راهنمايي١٣٨٩چوبينه، مهدي.(

كميته علوم انساتي موسسه دركشورهاي ايران، هندوستان، مصر، برزيل، كانادا، استراليا و المان. 
  پژوهشي برنامه ريزي درسي و نواوري هاي اموزشي.

). مقايسه خودكارامدي و تعهد شغلي معلمان ١٤٠٠حسن پور، سهيال؛ سعيدي، فرهاد، عبدي، حيدر.(
. فصلنامه تخصصي در مقطع ابتدايي ناحيه يك شهرستان سنندجو غيرداراي تدريس در حوزه تخصصي 

  ١٧٩-٢٠٠):١٤(٤. علمي پژوهشنامه تربيتي
. مترجم: عليرضا كيامنش و كامران گنجي. مديريت كالس در دبستان). ١٣٨٤راگ، ادوارد كنراد. (

 تهران: رشد.

ر متوسطه اول از بررسي مشكالت و محدوديت هاي درس هن). ١٣٩٨زماني داراني، فاطمه (
، سومين همايش ملي پژوهش ديدگاه معلمان يك پژوهش كيفي؛ مورد مطالعه شهرستان فريدن

  هاي مديريت و علوم انساني در ايران، تهران، موسسه پژوهشي مديريت مدبر.
  . تهران: موسسه انتشارات اميركبير.اصول و فلسفه تعليم و تربيت). ١٣٩٥شريعتمداري، علي.(

اي گرايي معلمان: تجارب تدريس ). غيرحرفه١٣٩٧صر, سعيدي, فرهاد, نعمتي, سميه. (شيربگي, نا
 ١٦٦-١٣٩ ص)٢(١٤انديشه هاي نوين تربيتي .خارج از تخصص

.تهران: انتشارات دانشگاه موزش جغرافيا مباني و رويكردهاي جهانيآ). ١٣٩٩صادقي، علي.(
  فرهنگيان.
ديدگاه ها و فعاليت هاي آموزشي مدرسان ). ١٣٩٧( ژيال ،يامحمدن و مهدي ،جواد, قائيدرحمت ،غالمي

زبان انگليسي متخصص هوانوردي و مدرسان زبان انگليسي غير متخصص هوانوردي در تدريس زبان 
 .١٣١-١٦٢)، ٦٩( ١٨، فصلنامه مديريت نظامي. تخصصي هوانوردي در ايران

ين و اعتباريابي مدل تدريس اثربخش ). تدو١٣٩٤محمدي خانقاهي، محمد و حسين زاده، اميد علي. (
  . ٩٧-٧٧), ٣١(٨(علوم تربيتي),  آموزش و ارزشيابيبراي اساتيد دانشگاه تبريز. 
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