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 چکیده

آمهوزان بهه کهالس     پرداختم، متوجه عدم عالقهه و توجهه برخهي از دانه       از زماني که به تدريس درس تاريخ

اب و معلم گريزان و بیشتر سعي دارند که خودشان بصورت مسهتقل و بهدون اتکها بهه     ام؛ که از درس، کت شده

اين وضعیت چندان برای من و کالس خوش آيند نبود بنهابراين تصهمیم گهرفتم تها     . معلم درس را فرا بگیرند

نشها    توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کالسم را از هر لحها  دارای شهور و   آنجا که مي

 .کافي نمايم

های مختلف برای اينجانب عايد شده، شور و نشا  و عالقهه   ای که در نهايت پس از به کار بردن راه حل نتیجه

 .که اين مسئله برايم ارزش زيادی داشته است. آموزان در کالس بوده است به درس، همراه با فعالیت دان 

 .آموزان در آزمونهای مستمر و پاياني بود فقیت دان از ديگر مواردی که بايد به آن اشاره شود کسب مو

های کالسي، انجام برخي تکهالیف محولهه و رقابهت     آموزان به صورت داوطلبانه در پرس  شرکت همگي دان 

 .توان به سادگي گذشت سالم در بین آنها از ديگر مواردی است که از کنار آن نمي

های مهذکور، بیشهتر تشهوي      حل ام، در استفاده از راه داشته ها و گفتگوهايي که با همکاران مختلف در نشست

 .شدم مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 :مقدمه

گیهری شخصهیت و هويهت جوانهان ، نقه  اساسهي        تاريخ هر ملتي، نمادی از هويت آنان است که در شکل 

تهه  تاريخ يکي از مهمترين و بهترين مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاسهت و همهانطور کهه گف   . خواهد داشت

 1.«ی تاريخ در هويت بخشي موثر نیست هیچ قسمتي از فرهنگ يك جامعه به اندازه»شده 

ای جهذب   آمهوزان را بهه گونهه    و در اين راه بايد دانه  . شود اين مسئله تنها با آموزش درست تاريخ میسر مي

مسهائل برونهد و بهه    ی حاکم بر آن کرد که بعد از پايان درس، آنان خود به دنبال چرايي  درس تاريخ و فلسفه

 .غور و تحقی  در امور بپردازند

جهويي و   ی کنجکهاوی، حقیقهت   ی درس تاريخ، چه به صورت سنتي و يا شکل نوين آن، بايهد روحیهه   در ارائه

آموزان ايجاد کنهیم؛   ی دان  ها و نتايج تاريخي و نق  آنها را در زندگي حال و آينده دنبال کردن داليل، علت

ای حال و آينده را واقعاً در روح و جهان آنهها و کسهانیکه تهاريخ را تنهها حهديگ گذشهتگان        و کاربرد تاريخ بر

 .پندارند، به صورت علمي و کاربردی تقويت کنیم مي( مردگان)

تواند آموخت شناخت خوي  است شناخت معني حیات  آنچه انسان امروز از تاريخ مي»کوب  بقول دکتر زرين

هم نیست؛ با دنیای گذشهته و بها آنچهه در     -زمان جاری -دود به دنیای حاضرتاريخ تنها مح...خوي  در واقع

 2« ...و . آينده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد

درس تاريخ در طي سالهای اخیر شايد برای اولین بار با رويکرد روشهمداری و پیونهد دادن مباحهگ تهاريخ بها      

و متنوع جهت بیان جايگهاه و نقه  زنهدگي تهاريخي      آموزان، با طرح مباحگ متفاوت ی دان  زندگي روزمره

تهوان ايهن    که مي. ها در رويکرد پژوه  در تاريخ و ارتبا  تاريخ با علوم ديگر تدوين و تألیف شده است انسان

 .امر را نويد بخ  تحولي در چگونگي تنظیم کتب درسي بحساب آورد

باشهد،   برخواسته از يکسری عوامل گوناگون مي اما علیرغم محسنات کتاب، به واسطة سابقه ذهني، که آن هم

در صهورتیکه اگهر درس تهاريخ بهه     . آموزان نسبت بهه ايهن درس هسهتیم    رمقي و عالقة کم دان  ما شاهد بي
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انگیزانهد، در   آموزان را بهر مهي   پذيری دان  شود، عالوه بر اينکه حس مسئولیت ای جذاب و اثرگذار ارائه  شیوه

 .ساز اين ديار نیز نق  بسزايي  خواهد داشت اجتماعي نسل جوان و آيندهگیری هويت فرهنگي و  شکل

هايي است که در حین تهدريس جههت ايجهاد عالقهه و طهراوت       آيد تنها شرح برخي از تجربه آنچه در پي مي

البته امیدوارم که اين تجربیات برای همکهاراني کهه در آغهاز راهنهد مفیهد      . بیشتر در کالس کسب شده است

 .اشدفايده ب
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 :بیان مسئله

آمهوزان بهه کهالس     پرداختم، متوجه عدم عالقهه و توجهه برخهي از دانه       از زماني که به تدريس درس تاريخ

ام؛ که از درس، کتاب و معلم گريزان و بیشتر سعي دارند که خودشان بصورت مسهتقل و بهدون اتکها بهه      شده

س خوش آيند نبود بنهابراين تصهمیم گهرفتم تها     اين وضعیت چندان برای من و کال. معلم درس را فرا بگیرند

توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کالسم را از هر لحها  دارای شهور و نشها      آنجا که مي

 .کافي نمايم

ام، به اين نتیجه  داشته( حتي در مناط  و شهرهای ديگر)هايي که با ديگر دبیران تاريخ  ها و تماس در نشست

که اين مسئله تنها خاص من نیست بلکه آنها هم بنوعي با ايهن مشهکل مواجهه هسهتند و هرکهدام       رسیده ام

 .ای مشکل را حل کنند و يا از شدت آن بکاهند کوشند به شیوه مي

ام که تقريباً همگي  در اين اثنا با برخي همکاران ديگر، مديران، معاونین و مشاوران نیز به گفت و گو پرداخته

 .اند القول بوده مسئله متف در باب اين 

همچنین با توجه بهه  . گذاشت جدای از اين رجوع به برخي دفاتر ثبت نمرات نیز بر اين مسئله کامالً صحّه مي

تحصیلي در باب درس مذکور انجهام داده بهودم، نتیجهة    ( جلسة اول يا دوم)هايي که در اوايل سال  نظرخواهي

 .بدست آمده مؤيد نظر باال بوده است

هايي که در نتیجة تحقیقات مختلف کسب شده بود دريافتم که  های همکاران و يافته ابراين از مجموع گفتهبن

ی  ای نشان نداده و بسیاری از آنها درس را فقط به واسهطة  عالقه  آموزان نسبت به درس تاريخ تعدادی از دان 

 .دهند کسب امتیاز در کنکور مورد مطالعه قرار مي

ين مسئله آن است که هنوز جايگاه و اهمیّت درس تهاريخ در نظهام آموزشهي مها مشهخ       شايد علت اصلي ا

کننهد   آموزان نیز صرفاً تالش مي دان . شود نمي  نشده است و به آن به عنوان يك درس اصلي و پايه نگريسته

تهه نبايهد از   الب. آن را بدون يادگیری تنها حفظ کنند، بدون اينکه درك درستي از تاريخ بدسهت آورده باشهند  
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اهمیت جلوه دادن اين درس در مقايسهه   نوع نگاه کادر اداری مدارس و ساير دبیران غافل ماند، که خود در بي

 .آموزان تأثیر بسزايي دارند با دروس ديگر و دادن انرژی منفي به دان 

 1گردآوری شواهد 

آن داشهت تها از کهنهه مسهئله آگهاهي       اين مسئله که تا حدود زيادی فکر مرا به خود مشغول کرده بود، مرا بر

آوری نظهرات همکهاران    يابم؛ و با حضور در برخي از مدارس و صرف وقت بیشتری پیرامون اين قضیه به جمع

 :پردازيم هايشان مي هايي از گفته که در زير به نمونه. مختلف روی بیاورم

اسهت، همیشهه سهبب خسهتگي و     بعضي از دروس علوم انساني که تاريخ هم جزوشهان  »: آموزشگاه مدیر -

کنند بدون دبیهر ههم    علت آن هم بنظر اين است که آنها احساس مي. شود آموزان در کالس مي کسالت دان 

 «...توانند از عهدة آن برآيند و  مي

. دانم در کالس چه کار کهنم  ی فراواني به تدريس تاريخ دارم نمي با اينکه عالقه»: یکی از همکاران تاریخ -

خواهند سؤال به آنها بدهم، و بعهد از تعیهین جهواب، کهاری بهه آنهها        ها فقط از من مي میلم اکثر بچهعلیرغم 

 .نداشته باشم

هماننهد دروس عربهي،   ...( جغرافیا، علوم اجتماعي و )برای درس تاريخ و مثل آن » :یکی از دبیران تاریخ -

، ديگر ما از (از طرف مسئولین امر)شد  ته مياگر اين درس هم جدی گرف. اند ادبیات و زبان اهمیت قائل نشده

آمهوز ههم بهه ارزش درس و     و دانه  . کهرد  رفتیم و کالس حکم جهنم را پیدا نمي روی ناچاری به کالس نمي

 .«برد اهمیت آن پي مي

آوريهم   زماني که ما برای برخي از دروس مثل زبان و عربي وقت کهم مهي  ... » :آموزشگاه آموزشیمعاون  -

 .«رسیم شويم و البته به مرادمان مي ن دبیر تاريخ ميدست به دام

آورم و برخهي از سهؤاالت مههم را     ها از اول تا آخر کتاب سهؤال در مهي   من برای بچه... »: از دبیران تاریخ -

 . «ها را بخوانید ديگر کارتان نباشد کنم که همین گوشزد مي



 

7 

 

اطالعهات زيهاد کتهاب و     -2حجم زياد کتاب   -1: شود در چند محور خالصه مي آموزان اظهار نظر دانش -

 ...پراکندگي مطالب و  -4(  مونولوگ)نوع بیان معلم  -3.  توانند آن را به خاطر بسپارند اينکه نمي

آموزان يکي از مشکالتي که دامنگیر اکثر دبیهران   های همکاران و اظهارنظرهای دان  بنابراين از مجموع گفته

بهه   متوسهطه کهه البتهه ايهن مشهکل در دورة     . باشد آموزان به درس تاريخ مي ان عالقه بودن د تاريخ است بي

 .واسطة نوع، شکل و چگونگي تألیف کتاب از شدت کمتری برخوردار است؛ ولي بسته به شرايط وجود دارد

ود داری غافهل به   ها در شیوة تدريس و کهالس  البته نبايد از برخي از همکاران بزرگوار و تجربیات گرانبهای آن

 .ام که در دستیابي به اهدافم بسیار از آنها استفاده نموده

بنابراين با توجه به بررسي وضع موجود، در همه حال اين دغدغة خاطر را داشته و دارم کهه چگونهه و از چهه    

مند سازم و درس تاريخ را به درسي زنده، پويها   آموزانم را به درس، کالس و کتاب عالقه توانم دان  طريقي مي

 با نشا  تبديل کنم؟ و

 هدف های کلي درس تاريخ در دوره متوسطه 

 هدف های شناختي( الف

 تعمی  آشنايي با ضرورت مطالعه تاريخ و روش کار مورخان؛  .1

 تعمی  آشنايي با مهم ترين تحوالت سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و تمدن ايران و جهان در طول تاريخ؛. 2

 ان در تاريخ جهاني؛آشنايي با جايگاه تاريخ اير .3

 آشنايي با مفهوم تغییر و تداوم در تاريخ؛.4

 تعمی  آشنايي با شخصیت های مهم و موثر در تاريخ؛ با تاکید بر مفاخر ملي، ديني؛.5

 تعمی  آَشنايي با جغرافیای تاريخي ايران و جهان با تاکید بر تاريخ ايران؛.6

 ها؛ درك علت های پیداي  و زوال تمدن ها و دولت  .7

 .تعمی  آشنايي با مهم ترين آثار و بناهای تاريخي ايران و جهان.8

 :هدف های نگرشي و ارزشي( ب
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 تقويت حس خودشناسي و خداشناسي از طري  تامل در تاريخ و عبرت آموزی از آن؛.1

آنان و بزرگداشت شخصیت های بزرگ تاريخي نظیر پیامبران، امامان و مفاخر ملي، ديني، الهام پذيری از  .2

 برانگیختن حس بیزاری از ستمگران و خائنان؛

عدالت طلبي، سخت کوشي، درست کاری، علم آموزی : ارج نهادن به ارزش های اسالمي، انساني از قبیل .3

 ؛....و 

تقويت حس میهن دوستي و ارج نهادن به خدمات و فداکاری های پیشینیان و ايجاد آمادگي برای دفاع   .4

 ه با تهاجم فرهنگي؛از میهن و مقابل

تقويت حس احترام به ساير ملت ها و پرهیز از يك سو نگری و خودبیني از طري  تأمل در دستاوردها و .5

 تعامالت تمدني آنان و اعتقاد به سهیم دانستن همه ملت ها در تعیین سرنوشت جامعه بشری؛

 عالقه مندی به مطالعه تاريخ و حفظ میراث فرهنگي؛ .6

 .ه عبرت آموزی از رويدادهای تاريخي و موثر ساختن تاريخ در زندگي و عملتقويت روحی.7

  

 

 هدف های مهارتی( ج

 برخوردار شدن از توانايي نسبي برای تجزيه و تحلیل رويدادهای تاريخي؛. 1

 توانايي انجام يك پژوه  ساده تاريخي و ارائه گزارش درباره موضوعات تاريخي؛. 2

 س، نقشه و نمودار تاريخي و تفسیر، تحلیل و مقايسه آن ها؛توانايي استفاده از عک.3

 توانايي مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاريخي؛ .4

 توانايي استدالل درباره اهمیت تاريخي ايران و منافع ملي؛.5

توجه و حساسیت عملي نسبت به میراث تمدني و فرهنگي بشر به ويژه، میراث فرهنگي و تمامیت ارضي .6

 .کشور



 

9 

 

 هدف های درسي در پايه دوم متوسطه  

 هدف های شناختی ( الف 

 تعمی  آشنايي با مفهوم زمان، تغییر، تحول و تداوم در تاريخ؛ . 1

 تعمی  آشنايي با علت های اهمیت مطالعه تاريخ و نق  آن در زندگي انسان؛. 2

 آشنايي با علت های اهمیت مطالعه تاريخ و نق  آن در زندگي انسان؛. 3

تعمی  آشنايي با مهم ترين تحوالت سیاسي،اجتماعي ايران و جهان، از قديم ترين اعصار تا قرن دهم  .4

 ؛(شانزدهم میالدی ) هجری 

تعمی  آشنايي با مهم ترين تحوالت فرهنگي و تمدني ايران و جهان تا قرن دهم هجری با تاکید بر تاريخ  .5

 ايران؛

 ان در تاريخ جهاني تا قرن دهم هجری؛آشنايي با جايگاه ايران و ايرانی .6

 درك تحول و تداوم در تاريخ ايران تا قرن دهم هجری؛ .7

 درك تحول و تداوم در تاريخ تمدن بشری تا قرن دهم هجری؛ .8

 تعمی  آشنايي با نق  پیامبران در تاريخ بشر؛.9

 درك علت های پیداي  و زوال تمدن ها و دولت ها تا قرن دهم هجری؛.11

 تعمی  آشنايي با جغرافیای تاريخي ايران و جهان تا قرن دهم هجری؛ .11

 تعمی  آشنايي با مشهورترين شخصیت ها و افراد موثر در تاريخ ايران و جهان تا قرن دهم هجری؛.12

 تعمی  آشنايي با مهم ترين آثار و بناهای تاريخي ايران و جهان تا قرن دهم دهم هجری؛ .13

 م و تعالیم اسالمي در تحوالت تاريخي تا قرن دهم هجری؛آشنايي با نق  اسال.14

  .آشنايي با نق  ايرانیان در شکل گیری و شکوفايي تمدن اسالمي.15

 هدفهای نگرشی و ارزشی( ب 

 عالقه مندی به مطالعه تاريخ و میراث فرهنگي؛ .1
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 عبرت آموزی از آن؛تقويت حس خودشناسي و خداشناسي از طري  تأ مل در تاريخ دوره مورد نظر و .2

بزرگداشت شخصیت های تاريخي، نظیر پیامبران و امامان همراه با الهام گرفتن از آنان و برانگیختن حس .3

 بیزاری از ستمگران و خائنان؛

 ارج نهادن به ارزشهای اسالمي، انساني از قبیل عدالت طلبي، سخت کوشي، علم آموزی و درست کاری؛.4

 ي و ديني ، آمادگي برای دفاع از میهن و مقابله با تهاجم فرهنگي؛تقويت حس خودباوری مل .5

 دست يابي نسبي به بین  و نگرش تاريخ؛ .6

احترام به ساير ملت ها و پرهیز از يك سو نگری و خودبیني از طري  انديشیدن در دستاوردها و تعامالت .7

 تمدني آنان تا قرن دهم هجری؛

 اسالمي؛ –حفظ آن به ويژه میراث ايراني  تقويت عالقه به میراث فرهنگي و.8

 .تقويت حس همدلي با مسلمانان جهان .9

 هدف های مهارتي ( ج 

 توانايي انجام يك پژوه  ساده تاريخ و ارائه گزارش درباره موضوعات تاريخي تا قرن دهم هجری؛.1

 توانايي نسبي برای تجزيه و تحلیل رويدادهای مهم تاريخي تا قرن دهم هجری؛ .2

 توانايي مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاريخي تا قرن دهم هجری؛.3

توانايي اولیه برای تجزيه ، تحلیل و مقايسه عکس ها ، نقشه ها و نمودارهای تاريخي و بهره گیری علمي  .4

 از آثار و منابع تاريخي، 

 توانايي استدالل درباره اهمیت تاريخي ايران تا قرن دهم هجری؛ .5

 ه و حساسیت عملي نسبت به میراث فرهنگي ملي و جهاني و تمامیت ارضي کشور؛توج.6

 توانايي ترسیم خط زمان و تقسیم آن؛.7

 . توانايي استدالل درباره اهمیت تمدن اسالمي و جايگاه تاريخي ايران تا قرن دهم هجری.8
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 هدف های درسي در پايه سوم متوسطه  

 هدف های شناختی ( الف  

 با کنون، تا هجری دهم قرن از جهان و ايران اجتماعي –شنايي با مهم ترين تحوالت سیاسي تعمی  آَ .1

  ايران؛ تاريخ بر تأکید

تعمی  آَشنايي با مهم ترين تحوالت فرهنگي و تمدني ايران و جهان از قرن دهم تا کنون با تاکید بر تاريخ .2

 ايران؛

 ز قرن دهم تا کنون؛درك تحول و تداوم در تاريخ ايران و جهان ا .3

 تعمی  آشنايي با استعمار و امپريالیسم جهاني و تاثیر آن در تاريخ معاصر ايران؛ .4

و ضد استبدادی در  استعماری ضد مبارزات و اجتماعي –تعمی  آشنايي با قیام ها و نهضت های سیاسي .5

 تاريخ ايران از صفويه تا انقالب اسالمي؛

 تاريخچه ی انقالب اسالمي و رهبری امام خمیني؛تعمی  آشنايي با علت ها و .6

 تعمی  آشنايي با نق  زنان در تاريخ معاصر ايران و جهان؛ .7

 تعمی  آشنايي با نق  دين و علمای ديني ايران از دوره صفويه تا کنون؛.8

 تعمی  شناخت دشمنان انقالب اسالمي و شیوه های مقابله با آنان؛.9

 تاوردهای داخلي و خارجي انقالب اسالمي؛آشنايي با پیامدها و دس.11

تعمی  آشنايي با مهم ترين شخصیت های تاريخي ايران و جهان در قرن های جديد و دوره معاصر با .11

 تاکید بر تاريخ ايران؛

 آشنايي با جغرافیای تاريخي ايران و جهان در قرن های جديد و دوره معاصر؛.12

 امروز؛ جهان اجتماعي –ی سیاسي شناخت مهم ترين مسائل و بحران ها.13

 .تعمی  آشنايي با مهم ترين آثار و بناهای تاريخي ايران و جهان از قرن دهم هجری تا کنون.14

 هدف های نگرشی و ارزشی( ب
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 تقويت حس خودباوری ملي و ديني و آمادگي برای دفاع از کشور؛.1

وره معاصر و موثر ساختن تاريخ در زندگي و تقويت عبرت آموزی از رويدادهای تاريخي قرن های جديد و د.2

 عمل؛

 افزاي  عالقه به مطالعه تاريخ به ويژه تاريخ ايران و جهان در قرن های جديد و دوره معاصر؛.3

 حاضر؛ عصر اجتماعي –ايجاد حساسیت به رويدادها و تحوالت سیاسي .4

جديد و دوره معاصر، در زندگي  الهام پذيری از زندگي ومبارزات مردم و شخصیت های بزرگ قرن های.5

 فردی و اجتماعي و بیزاری از ستمگران و خائنان؛

 تقويت روحیه مبارزه با استکبار جهاني و دشمنان ايران و انقالب اسالمي؛.6

 .و نظام واليت فقیه( ره)تقويت نگرش مثبت به رهبری امام خمیني .7

 هدف های مهارتي( ج

ل رويدادهای مهم تاريخي قرن های جديد و دوره معاصر و اوضاع کنوني توانايي نسبي برای تجزيه و تحلی.1

 جهان؛

 توانايي مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاريخي مربو  به تاريخ در قرن های جديد و دوره معاصر؛.2

 توانايي انجام يك پژوه  ساده تاريخي و ارائه گزارش درباره موضوعات تاريخي مربو  به قرن های جديد.3

 و دوره معاصر؛

توانايي تجزيه، تحلیل و مقايسه عکس ها، نقشه ها و نمودارهای تاريخي و بهره گیری علمي از آثار و منابع .4

 تاريخي؛

 مشارکت فعاالنه در برنامه های ملي و ديني؛.5

 توانايي تشخی  دشمنان کشور و اسالم؛.6

 .ديني –های ملي توجه و حساسیت عملي نسبت به تمامیت ارضي کشور و ارزش .7
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 :های کلیدی تعريف و تبیین واژه -1

 .های آموزشي سالمت و شور و نشا  فضای محیط :عالقه در کالس

های مختلف کاربردهای معین و مشابهي دارد و به معنای نقل و قايع و حهوادث   از نظر واژگان در زبان :تاریخ

 3 .درو بکار مي... گذشته، بررسي، قضاوت، تحقی  و کنکاش و 

يهابي ابعهاد مختلهف حیهات      اما تاريخ را بسیاری از صاحبنظران تالش و کوششي روشمند برای تحلیل و ريشه

به تعبیهر ديگهر علهم     4 .دانند مي« گذشته»به ياری « اکنون»اجتماعي انسان در بستر زمان آنهم به قصد فهم 

 .دانند مطالعه اکنون، در پرتو گذشته را تاريخ مي

تهاريخ بهه منزلهة راهنمهای عمهل      ( الهف : باشد ظور کارکرد تاريخ در سه حوزة علوم انساني ميمن :تاریخ پویا

تاريخ بهه منزلهة نههادی بهرای     : اجتماعي از طري  انتقال مفاهیم و مضامین و رويدادهای گذشته به حال   ب

مور سیاست، جامعهه،  تاريخ به منزلة نهادی برای سازماندهي و ساماندهي ا: ج. آموزش، انتقال و اشاعة مدنیت

 5فرهنگ و اقتصاد در حال و آينده

 

 :روش گردآوری اطالعات -2

نامهه نیهز جههت     ی مستقیم آنچه که خود در کالس با آن مواجهه بهودم، از مصهاحبه و پرسه      غیراز مشاهده

 .آوری اطالعات بهره گرفتم جمع

 .آموزان خود توزيع نمودم ر بین دان و آن را د( در حد نظرخواهي)پرسشنامه را به صورت باز انتخاب نمودم 

ها خواستم که با دقت به پرسشها پاسخ داده و نقطهه   با توجه به فرصتي که در اختیارشان قرار داده بودم از آن

خانوادگي و هرگونه ترس و هراس از عاقبت اظهارنظر، با خهاطر آسهوده    نظرات خودشان را بدون درج نام و نام

های احتمالي همکاران را سبب نشهود بهه صهورت رسهمي      ه واسطة اينکه حساسیتها هم ب مصاحبه. بنويسند

با برخي همکاران تاريخ، مديران، مشهاوران و  )انجام نشدند، بلکه بیشتر به صورت عادی و خودماني برگزار شد 
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يکتر آيد به حقیقت نزد وگوی عادی بدست مي بنظر اينجانب مطالبي که از طري  گفت(. ها دبیران ديگر رشته

 .بخشي ديگر از کارم را برای کسب اطالعات معطوف به دفاتر ثبت نمرات درس تاريخ نمودم. باشد مي

آمهوزان را   عالقگهي دانه    آوری شده عوامل مهؤثر بهر بهي    در عین حال پس از مطالعه و بررسي اطالعات جمع

 .بندی نمودم اپنچنین دسته « تاريخ»نسبت به درس 

 عوامل مرتبط با کتاب درسی: الف

ی کتاب محوری و همچنین با تکیه بر حافظه و در نهايهت آزمهوني    نظام آموزش و پرورش در کشور ما بر پايه

 .سنتي در پايان ترم استوار است

 .آموزان از تأثیر بسزايي برخوردار است بايد بیان شود که ويژگیهای کتب درسي، بر آموزش دان 

های آموزشي مورد استفاده بوده است، علیهرغم   که بی  از يك دهه در عرصه متوسطهی  دوره«  تاريخ»کتاب 

ای دارد تا به کیفیت و ارزش علمهي آن افهزوده    ماهیت علمي و روشمند خود نیاز به بازنگری مختصر و جزئي

 :شود در زير به برخي از ايراداتي که در باب کتاب قابل طرح است اشاره مي. شود

و حتي کتاب تعريفهي صهحیا از   . یین چارچوب مفهومي تاريخ تالش در خور توجهي انجام نشده استدر تب -

آموز بايهد قبهل از فراگیهری منهابع تحقیه ، بها تهاريخ و اهمیهت و          همچنین دان . ارائه نکرده است« تاريخ»

ريخ را بشناسهد و  گیهری کلهي تها    جهت. ضرورت آن در زندگي بشر، و نیز انواع مکاتب تاريخ نگاری آشنا شود

 .دريابد که تاريخ، علمي زنده و تأثیرگذار در سرنوشت فعلي و آينده ی بشر است

شهود   ی کار آنهها، کهه موجهب جهذابیت آن مهي      در کتاب جای آشنايي با برخي از مورخان و اهداف و شیوه -

 .کامالً خالي است

مسهلماً بهه زيبهايي و    ... های الکترونیکي و  ها و کتابخانه ها مثل سايت موزه در صورت معرفي برخي از سايت -

 .شد آموزان نسبت به مباحگ کتاب مي مندی دان  شد و باعگ افزاي  عالقه غنای کتاب افزوده مي

ديگری که قابل طرح است عدم تناسب حجم کتاب بها مقهدار زمهان اختصهاص يافتهه در يهك دوره        مشکل -

شهود، بنهوعي کهه ههم معلهم نتوانهد        آمهوز مهي   معلم و دانه   که واقعاً سبب آزار. است( خصوصاً در ترم دوم)



 

15 

 

آموز به واسطه بارش اطالعهات و فشهار زيهاد از درس و کتهاب و      های خودش را عرضه کند و هم دان  قابلیت

 .محیط کالس بیزار شود

 علل مرتبط با دبیران تاریخ: ب

ز کلمات از جزوات درسهي  معلهم بهه    ای ا شود که رشته منقول است که تعلیم و تربیت بد، هنگامي واقع مي»

 6«شود، بدون اينکه ذهن هیچ يك از اين دو را به تکاپو بیندازد آموزان سرازير مي دفتر دان 

آمهوز و   شود و نق  رابط و واسهطه بهین دانه     در هر نظام آموزشي، معلم يکي از ارکان آموزش محسوب مي

ها در جهت رسیدن به اههداف از پهی  تعیهین شهده      مهترين سستي در اجرای برنا کم. کتاب را به عهده دارد

هها،   ها، ترك تحصیل و بقولي رشد درصد مردودی. آموزشي، ممکن است به خیل عظیمي از مشکالت بینجامد

ههای کالمهي و رفتهاری     آموزان و دانشجويان، رشد درصد خودکشي و بسیاری ديگر از ناهنجاری اعتیاد دان 

در اين زمینه بهه برخهي از موانهع موجهود، در راه اجهرای نقه  معلهم         7 .ت باشدتواند معلول تعلیم و تربی مي

 .شود خصوصاً معلمان تاريخ که رسالت آنها همطراز با رسالت مورخان است اشاره مي

انگیهزه   ، در بهي (برای دبیهران )شرايط اقتصادی و اجتماعي که مشکالت معیشتي زيادی را سبب شده است  -

 .وز و در نتیجه در افت تحصیلي بسیار اثرگذار بوده استآم نمودن معلم و دان 

 .پرداختن به مشاغل کاذب در کنار معلمي فرصت مطالعه را برای بهتر شدن معلم گرفته است -

ها و مطالعات دوران تحصیل در دانشگاه، نه تنها او را  منحصر ماندن دان  و مطالعات دبیر تاريخ به آموخته -

دارد بلکه کالس را نیز به شکل بارزی برای او و شاگردان  همهراه بها    د و جذاب باز مياز توجه به مسائل جدي

 .کند کسالت و زجر مي

هسهتند معلمهاني کهه در طهول     . به کارگیری معلمان غیرمتخص  نیز در اين زمینه بسیار تأثیرگذار اسهت  -

اند و از مباحهگ ابتهدايي    اندهيك مقاله و کتاب تاريخي نخو( حتي زندگي خودشان)دوران تحصیل دانشگاهي 

دهند برای پرکردن سهاعات تهدريس خهود، ابهال       اما به خود جرأت مي. تاريخ ايران و جهان نیز آگاهي ندارند

 8 .ای هم به اين رشته ندارند جالب است بدانید که حتي برخي از آنها عالقه. درس تاريخ را بگیرند
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 عوامل مرتبط با نظام آموزشی: ج

ظام آموزشي هم اهمیت چنداني برای درس تاريخ قائل نشده است و اين مسئله عالوه بهر اسهتفاده   متأسفانه ن

از همکاران غیرمتخص  در اين رشته، از تعداد ساعاتي که برای تدريس تهاريخ در نظهر گرفتهه شهده کهامالً      

 .مشهود است

ای و کهار و دانه ،     فني و حرفهه دانیم که درس تاريخ معاصر در سال سوم تجربي، رياضي،  به عنوان مثال مي

و يا درس تاريخ با تمام اهمیتهي  . آيد آموزان دارد و در کنکور سؤالي از آن نمي حالت تقريباً تفنّني برای دان 

سهؤال را بهه خهود اختصهاص      15به صورت مشترك با جغرافیا بوده و تنها ( رشتة انساني)که دارد، در کنکور 

آموزان يا وقهت بسهیار    ضريب بسیار پايیني برخوردار است، بنوعي که اکثر دان ها از  و در اکثر رشته. دهد مي

 .دهند و يا اصالً به خاطر ضريب پائین  اصالً کاری به آن ندارند اش اختصاص مي کمي را برای مطالعه

 بهه درس ... توجهي مسهئوالن آموزشهي، مهديران مهدارس و      متأسفانه اين عوامل در کنار کم توجهي و گاه بي

 .تاريخ که سبب به حاشیه راندن اين درس شده، بسیار آزار دهنده است



 

17 

 

 اقدام راه حل پیشنهادی -3

ی دبیهران تهاريخ از جديهدترين متهدها و      انتقال مفاهیم و مضامین تاريخ و شرح و بسط آن تنها بها اسهتفاده  

استفاده از روش سخنراني  متأسفانه آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم. باشد الگوهای روش تدريس میسر مي

زيهرا  . باشد، که از سطا بسیار پهايیني در انتقهال مفهاهیم آموزشهي برخهوردار اسهت       جهت تدريس تاريخ مي

در صورتیکه از حس ديداری و لمسي نیز برخوردار شهوند،  . مند مي باشند مخاطبان فقط از حس شنوايي بهره

های سنتي، جامعهه و افهراد آن را    توان با روش يگر نميد». تر خواهد بود تر و عمی  يادگیری به صورت صحیا

انهد، لحظهاتي را    ه ههای سهنتي آمهوزش ديهد     ی کساني که با روش همه.... به سوی تحول و پیشرفت سوق داد

آورند که نشستن سر کالس، گوش دادن به صدای يکنواخت معلم، از برکردن مطالب درسي بهدون   بخاطر مي

ناشي از امتحان، و تحمل سرزن  معلمان و والهدين، چگونهه موجهب نفهرت و      فهم و درك، دلهره و اضطراب

هههای آموزشههي  راسههتي چههرا؟ چههرا بسههیاری از فعالیههت. شههد گريههز از کههالس، درس و محههیط آموزشههي مههي

 9«...مند کنند؟ نوس و به يادگیری عالقه های آموزشي مأ توانستند ما را با محیط نمي

شهد، سهعي شهده اسهت، در      مهي   عدم نشا  کافي در کالس و درس تهاريخ با توجه به عوامل مؤثری که سبب 

آموزان به  مندی دان  هايي برای نشا  بیشتر و عالقه حل حیطة کاری خودم، حداقل در محدوده ی کالس راه

 .درس تايخ به کار ببندم

بنهي بهر تعريهف    ، با طهرح سهؤالي م  (برای تعیین سطا)آزمون  در جلسة اول بعداز معارفه و برگزاری پی  -1

آموزان را وارد بحگ نمودم، به طوری که هر يك بهه فراخهور حهال      خوانیم، دان  تاريخ، و اينکه چرا تاريخ مي

ی پاسخي صحیا سهعي نمهودم در همهان جلسهة      اما بعد از شنیدن پاسخهای متفاوت، با ارائه. داد پاسخي مي

توانهد   یاموزنهد کهه آنچهه انسهان امهروز از تهاريخ مهي       آموزانم تعريفي درست از تاريخ را آموخته و ب اول، دان 

 .آموخت شناخت خوي  است شناخت معني حیات خوي 

بايد بیان شود که متأسفانه در کتابهای درسي تاريخ، تعريفي جامع از آن نشده است و تهاريخ را تنهها حهديگ    

همچنین در ادامه ( متوسطه کتاب درسي دوم انساني و. ك.ر. )پندارد گذشتگان و تاريخ اجتماعي مردگان مي
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ی قبولي در امتحان اسهت   تابوی گرفتن نمره که يکي از مهمترين داليل مطالعة درس تاريخ برای کسب نمره

ام را بپذيرنهد، طبه  آمهار     شکنم، و با بیان اين مطلب که اگر با کالس همراههي کننهد و شهرايط سهاده     را مي

 (آرام  به کالس بخشیدن. )شوند سالهای قبل، به راحتي قبول مي

 با استفاده از يکسری سؤاالت : الف: آموزان در کالس به دو طري  مشارکت همة دان  -2

برانگیزاننده و محرك در آغاز و يا در بین مباحگ درسي، که اين روش با توجه به پاسهخهای مختلهف، سهبب    

 .دهندشود که بچه ها به شنیدن پاسخ صحیا بی  از پی  راغب شوند و شوق نشان  مي

ای مطلبهي يها    کنم که در يك فاصلة کوتاه زمهاني يهك يها دو دقیقهه     آموزان را ترغیب مي گاهي هم دان : ب

کهه  . پارگرافي را بخوانند و بعد به صورت داوطلبانه درك و استنبا  خودشان را در باب آن موضوع بیان کنند

 .شود از اين طري  به خوبي جو گفت و گو در کالس حاکم مي

ام با به همهراه آوردن يکهي از منهابع و يها گهاهي چنهد منبهع         سعي کرده  ی هر درس از درسهای تاريخبرا -3

 .آموزان را هر چه بیشتر با منابع تاريخ آشنا کنم مرتبط با کالس و درس، دان 

از ها تصاوير برخهي   خصوصاً زماني که بچه. که اين خود در ايجاد شور و نشا  در فضای کالس بسیار مؤثر بود

کنند و بعد به يکباره خهود آن منبهع را در    های مرجع و مرتبط با درس را، در کتاب درسي مشاهده مي کتاب

شهان را نسهبت بهه درس     ی شهود و عالقهه   زنند، برای آنها باعگ تعجب مي کنند و ورق مي شان حس مي دست

 .کند تشديد مي

ی  بهرای قرائهت در کهالس بهر عالقهه     ( ده اسهت که با دقت در منزل فهراهم شه  )ای از منابع  انتخاب گزيده -4

( 11درس )هها   به عنوان نمونه در درس سفرنامه. شود آموزانم به درس افزوده و سبب تنوع در کالس مي دان 

پهردازم   ها مي و يا زماني که به زندگي نامه. آموزان شده است ای از يك سفرنامه سبب نشا  خاطر دان  گزيده

بهه قلهم خهودش کهه ايهن انتخهاب بهه چنهد دلیهل          )نامة عباس اقبال  از زندگي با انتخاب بخشي( 11درس )

دهم به سهبك نگهارش فارسهي و قلهم      شود به آنها هشدار مي عالوه بر اينکه کالس سراسر گوش مي( باشد مي

 .(که در اين رابطه منظور دارم)که چقدر سلیس و روان است . عباس اقبال توجه کنند
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، از هر کدام متني را برگزيهده و  (14درس )کند  ريخ نگاری کهن و نوين اشاره ميهمچنین در درسي که به تا

آمهوزان   نگهاری بهه عههدة دانه      کنیم و بعد قضاوت را برای مقايسة ايهن  دو نهوع تهاريخ    در کالس قرائت مي

 .گذارم مي

ههايي کهه از    فهیلم دی و يا  های تاريخي، سي ها، نمودارها، عکس برای تفهیم بهتر سعي شده است از نقشه -5

و ( کتاب قاسهم صهافي  )های قديمي ايران  نشان دادن عکس. ام استفاده نمايم آوری نموده طري  مختلف جمع

از جمله مهواردی  ( 7برای درس )های گمشده در باب عکاسي و سینمای دوره قاجار  پخ  فیلمي با نام حلقه

 .است که به عنوان نمونه اشاره شده است

با طراز، حاشیه و مهر سالطین کهه بهه   )یدن به منظورم به فراخور حال از اسناد قديمي همچنین برای رس -6

ههای بزرگهان علهم و ادب     هايي از دسهت نوشهته   ، نمونه(ی اصل عکس گرفته شده صورت رنگي از روی نسخه

 .ام نموده های مفیدی های دورة قاجار استفاده و روزنامه...( مثل مجلسي، عالمه حلي، مالصدراو)ايران زمین 

ههای   ها، قباله آموزان جهت همراهي در کالس با تهیه ی برخي از اسناد قديمي، عکس مشتاق شدن دان  -7

که در منزلشان بود، در نوع خهود حرکتهي مثبهت    ... شعر و فولکلور منطقه و ( پدر بزرگ و مادربزرگ)ازدواج 

 .مندی به اين رشته بوده است جهت عالقه

ههای زيسهتي و معیشهتي     ها و مشاغل، نحوة خوراك و پوشاك، شیوه رش از اقسام پیشهتهیه و نگارش گزا -8

آموزان با رويکرد به تاريخ محلهي و   در گذشته و حال و نوع مراودت و معاشرت و آداب و رسوم، از سوی دان 

مدرسهه ايهن   که حتي برای تنوع در محیط . آمد های فوق برنامة مدرسه به شمار مي ای از ديگر فعالیت منطقه

 .شد به معرض عموم گذاشته مي( ها مخت  بچه)گزارشها بعداز تصحیا و تنقیا در تابلوی اعالنات 

 . ها بود آمیز تاريخي جهت ايجاد فضای متبوع در کالس از ديگر برنامه بیان برخي داستانها و سخنان طنز -9

های مختلف برای هر درس  به شکل ی سؤال تهیه)دقیقه  11انجام پرس  مستمر در هر جلسه به مدت  -11

آموزان را با نوع سؤاالت امتحاني آشهنا سهاخته و ههم از     سبب شده است تا هم دان ( ها و تکثیر آن بین بچه

 .ی نهايي کاسته شود نگراني آنها نسبت به امتحان پاياني و نمره
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و ههر  ( به صورت اتفاقي)سیم شود ها تق ها بین بچه شود که برگه بايد بیان شود که بعد از هر امتحان سعي مي

شهود کهه بهار     اين روش سبب مهي . پردازند کدام با بیان جوابها آنهم به صورت همگاني به تصحیا سؤاالت مي

 .ديگر سؤاالت مرور شود و جوابها در خاطر آنها بماند

؟ يها روش  آموزان مبتال به آن هستند مثل چگونه امتحهان بهدهیم   طرح برخي از مباحگ علمي که دان  -11

ای است که  های فوق برنامه از ديگر فعالیت... مطالعه به شکل صحیا آن چگونه است؟ و يا نحوة تست زدن و 

البتهه بهه جههت محهدوديت     . )های نادرست داشته است بنظر بنده تأثیر بسیار زيادی در اصالح برخي از روش

شهود، و يها بها     اين گونه مسائل اسهتفاده مهي  ها از زنگ تفريا جهت طرح  زمان در بیشتر مواقع با رضايت بچه

 .شود نصب مي( ی انساني به غیر از رشته)هماهنگي قبلي در تابلوی اعالنات برای مطالعة عموم 
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 :2گرداوری شواهد ارزيابي نتايج -4

 های مختلف برای اينجانب عايد شده، شور و نشا  و عالقهه  ای که در نهايت پس از به کار بردن راه حل نتیجه

 .که اين مسئله برايم ارزش زيادی داشته است. آموزان در کالس بوده است به درس، همراه با فعالیت دان 

آموزان در آزمونهای مستمر و پايهاني بهود؛ بهه     از ديگر مواردی که بايد به آن اشاره شود کسب موفقیت دان 

انه که دارای چهار کالس انساني آموزان در يك مدرسه پی  دانشگاهي دختر طوری که میانگین نمرات دان 

اين مسئله با مقايسة مختصر نمرات پی  آزمون و نهايي کامالً مشههود  . بود، افزاي  چشمگیری داشته است

 (21/16به  51/11. )است

اند که ايهن امهر بهرايم بسهیار لهذت       ها به صورت صد درصد قبول شده همچنین در امتحان پاياني تمامي بچه

 .بخ  بوده است

های کالسي، انجام برخي تکهالیف محولهه و رقابهت     آموزان به صورت داوطلبانه در پرس  ت همگي دان شرک

 .توان به سادگي گذشت سالم در بین آنها از ديگر مواردی است که از کنار آن نمي

ي  های مهذکور، بیشهتر تشهو    حل ام، در استفاده از راه ها و گفتگوهايي که با همکاران مختلف داشته در نشست

 .شدم مي

مواجهه    هها در روزی کهه بها درس تهاريخ     مدير مدرسه، معاون، مشاور و ديگر همکاران از عالقه و نشها  بچهه  

 .کردند هستند، برايم نقل مي

 .آموزان در اصالح کارم بسیار راهگشا و مفید بوده است استفاده از نظرات و پیشنهادات دان 

آموزان در کالس، بهرای ارزيهابي کهار      یان عقايد، و نظرات دان بايد توجه داشت که ايجاد فضای الزم جهت ب

 .معلم از اهمیت بسزايي برخوردار است

ها دادم که با آزادی کامل، بهدون ذکهر نهام، نقطهه نظهرات و پیشهنهادات        در اواسط هر ترم فرصتي را به بچه

دی در جهت اصالح به مهن گوشهزد   توانم بگويم با استفاده از اين روش موار به جرأت مي. خودشان را بنويسند

 .شدم کردم شايد متوجه آن نمي شود که سالهای سال اگر من کار مي مي
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آمهوزان   مرتب راه بروم، که برخي از دانه  ( جلوی تخته)به عنوان مثال من عادت داشتم که در عرض کالس 

شهد و ههم    ها مهي  مرکز بچهاز من خواستند که کمتر به اين امر مبادرت ورزم چرا که هم سبب از بین رفتن ت

 .باعگ سرگیجه برای آنها

توان در کنار چنین نکات ريز و مهمي به آن اشهاره داشهت ايهن اسهت کهه تقريبهاً        ولي در نهايت آنچه که مي

 .آموزان از افزاي  عالقه و رغبت خودشان به کالس و درس تاريخ ياد کرده بودند ی دان  همه

 

 :نهبرخي از اظهارنظرها به عنوان نمو

گهرفتم، امها اکنهون بهه آن      ی کهم از آن مهي   آمد و حتي نمهره  من در سالهای پی  از تاريخ خوشم نمي... » -

ام به نحوی که اگر خدای ناکرده امسال کنکور قبول ههم نشهوم بهازهم مطالهب کتهاب ازيهادم        مند شده عالقه

 «...رود نمي

اگر ممکن است بهه  . آوريد بسیار ممنونم به همراه ميکنید و  از اينکه برايمان منابع مختلفي را انتخاب مي» -

 .«مان بیشتر آشنا کنید و ما را با گذشتة. اين کار ادامه دهید

همیشه در اين فکهرم کهه   . کردم کالس تاريخ يکي از بهترين کالسها برايم بود و گذشت زمان را حس نمي» -

 «بعداز پايان ترم جای خالي کالس تاريخ را چگونه پر کنم؟

با توجه به صحبتهای شما نظرمان نسبت بهه درس و رشهتة تهاريخ دگرگهون     . برم از کالس تاريخ لذت مي» -

 «.شده است

 «.لطفاً در صورت امکان دربارة رشتة تاريخ در دانشگاه و تحصیل آن، برايمان بیشتر صحبت کنید.... » -

يخ خوانهدن تهازه فهمیهدم تهاريخ     من بعد از چنهد سهال تهار   . نحوة تدريس و کالس داری شما عالي است» -

 «...چیست و 

های قديمي ايران را دوباره برايمان بیاوريد چون که در جلسة قبل فرصهت نشهد آنهرا     لطفاً کتاب عکس... » -

 «.نگاه کنیم
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شهدم امها خهدا را     ترسیدم و به راحتي قبهول نمهي   درس تاريخ از جمله درسهايي بود که همیشه از آن مي» -

 «...و کتاب برايم جور ديگری شده است و هیچ ترسي از آن ندارم شکر امسال کالس

برداشت من در ابتدا از شما و کالس تاريخ مانند گذشته بود ولهي بهه مهرور فهمیهدم کهه اشهتباه فکهر        ... » -

 «...کردم و  مي

ة مهن و  های بزرگان هم سبب عالقه  های خطي و دست نوشته های قديمي و نسخه ديدن اسناد، روزنامه.... » -

به کالس مرا هر چه بیشتر بهه  ( منبع)ها  بايد بگويم که آوردن بعضي از کتاب. هم سبب حیرت من شده است

 «.آوری کتاب تشوي  کرده است مطالعه و جمع

دانم به چه صورت است؛ شهوق زايدالوصهفي دارم کهه     در طي اين مدت که به تدريس تاريخ اشتغال دارم نمي

البته اينکه آيا واقعاً من توانستم به اهدافي که مد نظرم بهوده دسهت پیهدا    . شوم هر چه زودتر سرکالس حاضر

 .آموزان، همکاران و ديگر اطرافیان واگذار کرد کنم يا نه، امريست که بايد قضاوت آنرا به عهدة دان 

ی بهه آن  در عین حال معتقدم که هر وقت دبیری از کالس با رضايت بیرون بیايد احتماالً توانسهته تها حهدود   

آمهوزان و رضهايت خهاطر خهودش در      به تعبیر ديگر رفتار دان . اهدافي که مورد نظرش بوده دست پیدا کند

 .پايان کالس بنظرم بهترين گواه بر توفی  و يا عدم توفی  آن معلم است

ت و من همیشه در صددم که بی  از هر کس خودم از کالس لذت ببرم و شاد شوم تا در ادامه بتوانم اين لهذ 

در اين اثنا ممکن اسهت نتوانسهته   . شادابي را انتقال دهم در غیراينصورت، افسرده دلي افسرده کند انجمني را

باشم رغبت و میل همه را نسبت به کالس تاريخ جلب کرده باشهم ولهي همانطوريکهه بیهان نمهودم از رفتهار       

شان از کهالس و مدرسهه بها مهن      داييآموزانم در بیرون از کالس و برخوردهايي که طي سالها پس از ج دان 

 .شود ی راه و پیشبرد اهداف آموزشي و تغییر در جهت بهتر شدن چیزی استنا  نمي داشته اند، به جز ادامه
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 بیان محدوديتها

يکي از مواردی که بسیار آزار دهنده است، وقت بسیار کمي است که برای اين درس در نظهر گرفتهه شهده     -

ها و اهداف مورد نظر به صهورت نهاق  اجهرا     شود بسیاری از برنامه م، که سبب مياست به خصوص در ترم دو

 .شود

 .ها به واسطة عدم صدور مجوز و کمبود وسیلة نقلیه عدم همکاری جهت سفرهای علمي و بازديد از موزه -

 .های مدارس پی  دانشگاهي نبود برخي از کتابهای مرجع و منابع اصلي در کتابخانه -

موانع، مشکالت اقتصادی و اجتماعي و معیشتي معلمین است که سبب شده وقهت و انگیهزة کهافي     از ديگر -

 .برای مطالعه نداشته باشند

های گروهي و شرکت داوطلبانه در پاسهخ گهويي بهه سهؤاالت      آموزان در فعالیت عدم شرکت برخي از دان  -

 .تهايم بوده اس مطروحه در کالس از ديگر موانع در اجرای برنامه
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 ارائه پیشنهادات

 .در نظام آموزشي در پويايي اين رشته تأثیر بسزايي دارد(به طور کلي)اهمیت بیشتر به جايگاه درس تاريخ  -

شود به اينکه نبايد خود و مخاطبان خود، به ويژه نسل جوان را بها اطالعهات نهاچیز و انهدك و      پیشنهاد مي -

 .قانع و سرگرم سازيم (out- of- dete)مد بعضاً گمراه کننده يا غیر روز آ

 .بلکه با مطالعة مداوم، در رفع اين نقیصه بسیار بکوشیم

ها در آرشیو مدرسهه از نکهات بسهیار     داری آن ها و نگه تاريخي و برخي از فیلم -های آموزشي دی ی سي تهیه -

 .شود توصیه مي( اداره يا مدرسه)مهمي است که به مديران در هر سطحي 

ديگر اينکه معتقدم معلم بايد به کارش عش  بورزد و عاش  باشد از حضور در کالس لهذت ببهرد تها بتوانهد      -

 .ساعات مفیدی را در کنار دان  آموزان تحربه کند

آمهوزان و   شود نوع نگاه معلم به کالس حالتي برابر داشته باشد و از توجه زياد به برخهي از دانه    توصیه مي -

 .پرهیز شود غفلت از ديگر کسان

 تهیة طرح درس و برنامه برای هر جلسه و مرور آن، برای موفقیت الزامي است -

بهرای  ( کمتهر و بیشهتر  )دقیقهه   11شود برای هر درس سؤاالتي طرح و تکثیر شهود و در نهايهت    توصیه مي -

جههت  الزم نیست که حتماً در هر جلسه اينگونه پرس  شهود گهاهي بهه    )پرس  مستمر وقت گذاشته شود 

کمبود وقت سؤاالت را در کالس توزيع کنید، و بعد به آنها اجازه دهید که خودشان را در منزل محك بزننهد،  

 .(به خودشان نمره بدهند و اشتباهاتشان را تصحیا کنند



 

26 

 

 های مورد استفاده منابع و پیشینه

،  تههران، دفتهر   1385ان ، زمسهت 2ی  ، دورة هشتم، شماره(2)، ويژه آموزش تاريخ 25رشد آموزش تاريخ  -1

 .2انتشارات کمك آموزشي، سخن سردبیر، ص 

 . 26، ص 1381کوب، عبدالحسین، تاريخ در ترازو، تهران، انتشارات امیرکبیر، زرين -2

 .122، ص 1379نوذری، حسینعلي، فلسفه تاريخ، انتشارات طرح نو، تهران،  -3

، ص 1381اسالمي، تههران، انتشهارات نقه  جههان،      نگاری حضرتي، حسن، تامالتي در علم تاريخ و تاريخ -4

 .21و 21

ی  نورائي، مرتضي، کارگاه آموزش تاريخ شفاهي، فصلنامة تخصصي تاريخ معاصر ايران سال هشهتم شهماره   -5

 .25، ص 1383، بهار 29

، ص 1384استنفورد، مايکل، درآمدی بر تاريخ پژوهي، ترجمة مسعود صادقي، تههران، انتشهارات سهمت،     -6

211. 

بهه مناسهبت سهالگرد درگذشهت دکتهر      » ، 1386مهرداد   9، 1455ی  روزنامة اعتماد، سال ششم، شهماره  -7

 .«امیرحسین آريانپور

ديهوار کوتهاه درس   » صهالحي، مقالهة   ... ، همهان، نصهرا  25رشد آموزشي تهاريخ  . ك.برای آگاهي بیشتر، ر -8

 .31- 41، ص «تاريخ

ن اصفهان، بروشور روشهای فعال تهدريس درس تهاريخ، شهمارة يهك،     دبیرخانه راهبردی درس تاريخ استا -9

 .1، ص 1382مهر 

 


