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 چکیده
ام؛  آموزان به كالس شده پرداختم، متوجه عدم عالقه و توجه برخي از دانش  از زماني كه به تدريس درس تاريخ

رس را كه از درس، كتاب و معلم گريزان و بیشتر سعي دارند كه خودشان بصورت مستقل و بدون اتکا به معلم د

توانم  اين وضعیت چندان براي من و كالس خوش آيند نبود بنابراين تصمیم گرفتم تا آنجا كه مي. فرا بگیرند

 .وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و كالسم را از هر لحاظ داراي شور و نشاط كافي نمايم

اينجانب عايد شده، شور و نشاط و عالقه به  هاي مختلف براي اي كه در نهايت پس از به كار بردن راه حل نتیجه

 .كه اين مسئله برايم ارزش زيادي داشته است. آموزان در كالس بوده است درس، همراه با فعالیت دانش

 .آموزان در آزمونهاي مستمر و پاياني بود از ديگر مواردي كه بايد به آن اشاره شود كسب موفقیت دانش

هاي كالسي، انجام برخي تکالیف محوله و رقابت سالم  داوطلبانه در پرسش آموزان به صورت شركت همگي دانش

 .توان به سادگي گذشت در بین آنها از ديگر مواردي است كه از كنار آن نمي

هاي مذكور، بیشتر تشويق  حل ام، در استفاده از راه ها و گفتگوهايي كه با همکاران مختلف داشته در نشست

 .شدم مي

 :مقدمه

گیري شخصیت و هويت جوانانش، نقش اساسي خواهد  ملتي، نمادي از هويت آنان است كه در شکل تاريخ هر

هیچ »تاريخ يکي از مهمترين و بهترين مآخذ تعلیم و تربیت براي انسانهاست و همانطور كه گفته شده . داشت

 1.«ي تاريخ در هويت بخشي موثر نیست قسمتي از فرهنگ يك جامعه به اندازه
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اي جذب درس  آموزان را به گونه و در اين راه بايد دانش. شود ه تنها با آموزش درست تاريخ میسر مياين مسئل

ي حاكم بر آن كرد كه بعد از پايان درس، آنان خود به دنبال چرايي مسائل بروند و به غور و  تاريخ و فلسفه

 .تحقیق در امور بپردازند

جويي و دنبال  ي كنجکاوي، حقیقت ا شکل نوين آن، بايد روحیهي درس تاريخ، چه به صورت سنتي و ي در ارائه

آموزان ايجاد كنیم؛ و كاربرد  ي دانش ها و نتايج تاريخي و نقش آنها را در زندگي حال و آينده كردن داليل، علت

 (مردگان)تاريخ براي حال و آينده را واقعاً در روح و جان آنها و كسانیکه تاريخ را تنها حديث گذشتگان 

 .پندارند، به صورت علمي و كاربردي تقويت كنیم مي

تواند آموخت شناخت خويش است شناخت معني حیات  آنچه انسان امروز از تاريخ مي»كوب  بقول دكتر زرين

هم نیست؛ با دنیاي گذشته و با آنچه در آينده  -زمان جاري -تاريخ تنها محدود به دنیاي حاضر...خويش در واقع

 1« ...و . یوند اتصال داردخواهد بود نیز پ

درس تاريخ در طي سالهاي اخیر شايد براي اولین بار با رويکرد روشمداري و پیوند دادن مباحث تاريخ با زندگي 

ها در  آموزان، با طرح مباحث متفاوت و متنوع جهت بیان جايگاه و نقش زندگي تاريخي انسان ي دانش روزمره

توان اين امر را نويد  كه مي. اريخ با علوم ديگر تدوين و تألیف شده استرويکرد پژوهش در تاريخ و ارتباط ت

 .بخش تحولي در چگونگي تنظیم كتب درسي بحساب آورد

باشد، ما  اما علیرغم پروانهات كتاب، به واسطة سابقه ذهني، كه آن هم برخواسته از يکسري عوامل گوناگون مي

اي  در صورتیکه اگر درس تاريخ به شیوه. به اين درس هستیمآموزان نسبت  رمقي و عالقة كم دانش شاهد بي

گیري  انگیزاند، در شکل آموزان را بر مي پذيري دانش شود، عالوه بر اينکه حس مسئولیت جذاب و اثرگذار ارائه 

 .ساز اين ديار نیز نقش بسزايي  خواهد داشت هويت فرهنگي و اجتماعي نسل جوان و آينده
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هايي است كه در حین تدريس جهت ايجاد عالقه و طراوت بیشتر  ها شرح برخي از تجربهآيد تن آنچه در پي مي

 .البته امیدوارم كه اين تجربیات براي همکاراني كه در آغاز راهند مفید فايده باشد. در كالس كسب شده است
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 :بیان مسئله

  از زماني كه به تدريس درس تاريخ. باشم يسال سابقة كار م.......دبیر علوم اجتماعي داراي ............. اينجانب 

ام؛ كه از درس، كتاب و معلم گريزان و  آموزان به كالس شده پرداختم، متوجه عدم عالقه و توجه برخي از دانش

اين وضعیت چندان براي . بیشتر سعي دارند كه خودشان بصورت مستقل و بدون اتکا به معلم درس را فرا بگیرند

توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول  نبود بنابراين تصمیم گرفتم تا آنجا كه مي من و كالس خوش آيند

 .نموده و كالسم را از هر لحاظ داراي شور و نشاط كافي نمايم

ام، به اين نتیجه  داشته( حتي در مناطق و شهرهاي ديگر)هايي كه با ديگر دبیران تاريخ  ها و تماس در نشست

ئله تنها خاص من نیست بلکه آنها هم بنوعي با اين مشکل مواجه هستند و هركدام رسیده ام كه اين مس

 .اي مشکل را حل كنند و يا از شدت آن بکاهند كوشند به شیوه مي

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

 .اند القول بوده باب اين مسئله متفق

همچنین با توجه به . گذاشت جداي از اين رجوع به برخي دفاتر ثبت نمرات نیز بر اين مسئله كامالً صحّه مي

تحصیلي در باب درس مذكور انجام داده بودم، نتیجة ( جلسة اول يا دوم)هايي كه در اوايل سال  نظرخواهي

 .بدست آمده مؤيد نظر باال بوده است

هايي كه در نتیجة تحقیقات مختلف كسب شده بود دريافتم كه  هاي همکاران و يافته مجموع گفتهبنابراين از 

ي  اي نشان نداده و بسیاري از آنها درس را فقط به واسطة عالقه آموزان نسبت به درس تاريخ تعدادي از دانش

 .دهند كسب امتیاز در كنکور مورد مطالعه قرار مي

است كه هنوز جايگاه و اهمیّت درس تاريخ در نظام آموزشي ما مشخص نشده  شايد علت اصلي اين مسئله آن

كنند آن را  آموزان نیز صرفاً تالش مي دانش. شود نمي  است و به آن به عنوان يك درس اصلي و پايه نگريسته
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نوع نگاه  البته نبايد از. بدون يادگیري تنها حفظ كنند، بدون اينکه درك درستي از تاريخ بدست آورده باشند

اهمیت جلوه دادن اين درس در مقايسه با دروس  كادر اداري مدارس و ساير دبیران غافل ماند، كه خود در بي

 .آموزان تأثیر بسزايي دارند ديگر و دادن انرژي منفي به دانش

گاهي يابم؛ و اين مسئله كه تا حدود زيادي فکر مرا به خود مشغول كرده بود، مرا بر آن داشت تا از كُنه مسئله آ

آوري نظرات همکاران مختلف  با حضور در برخي از مدارس و صرف وقت بیشتري پیرامون اين قضیه به جمع

 :پردازيم هايشان مي هايي از گفته كه در زير به نمونه. روي بیاورم

شه بعضي از دروس علوم انساني كه تاريخ هم جزوشان است، همی»(: دخترانه)مدير يك مدرسه راهنمايی  -

كنند  علت آن هم بنظر اين است كه آنها احساس مي. شود آموزان در كالس مي سبب خستگي و كسالت دانش

 «...توانند از عهدة آن برآيند و  بدون دبیر هم مي

. دانم در كالس چه كار كنم ي فراواني به تدريس تاريخ دارم نمي با اينکه عالقه»: يكی از همكاران تاريخ -

خواهند سؤال به آنها بدهم، و بعد از تعیین جواب، كاري به آنها نداشته  ها فقط از من مي ر بچهعلیرغم میلم اكث

 .باشم

همانند دروس عربي، ...( جغرافیا، علوم اجتماعي و )براي درس تاريخ و مثل آن » :يكی از دبيران تاريخ -

، ديگر ما از (از طرف مسئولین امر) شد اگر اين درس هم جدي گرفته مي. اند ادبیات و زبان اهمیت قائل نشده

آموز هم به ارزش درس و اهمیت  و دانش. كرد رفتیم و كالس حکم جهنم را پیدا نمي روي ناچاري به كالس نمي

 .«برد آن پي مي

آوريم دست به دامن  زماني كه ما براي برخي از دروس مثل زبان و عربي وقت كم مي... » :معاون يك مدرسه -

 .«رسیم شويم و البته به مرادمان مي دبیر تاريخ مي



قابل برای خرید فایل . فایل برای مشاهده است این 

.به سایت مراجعه کنید  ویرایش  

8 
 

آورم و برخي از سؤاالت مهم را گوشزد  ها از اول تا آخر كتاب سؤال در مي من براي بچه... »: از دبيران تاريخ -

 . «ها را بخوانید ديگر كارتان نباشد كنم كه همین مي

توانند آن را به  كتاب و اينکه نمي اطالعات زياد -1: شود در چند محور خالصه مي:  آموزان اظهار نظر دانش -

 ...پراكندگي مطالب و  -3(  مونولوگ)نوع بیان معلم  -1.  خاطر بسپارند

آموزان يکي از مشکالتي كه دامنگیر اكثر دبیران  هاي همکاران و اظهارنظرهاي دانش بنابراين از مجموع گفته

البته نبايد از برخي از همکاران بزرگوار و . باشد آموزان به درس تاريخ مي عالقه بودن دانش تاريخ است بي

داري غافل بود كه در دستیابي به اهدافم بسیار از آنها استفاده  ها در شیوة تدريس و كالس تجربیات گرانبهاي آن

 .ام نموده

بنابراين با توجه به بررسي وضع موجود، در همه حال اين دغدغة خاطر را داشته و دارم كه چگونه و از چه 

مند سازم و درس تاريخ را به درسي زنده، پويا و با  آموزانم را به درس، كالس و كتاب عالقه توانم دانش قي ميطري

 نشاط تبديل كنم؟
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 :هاي كلیدي تعريف و تبیین واژه -1

 .هاي آموزشي سالمت و شور و نشاط فضاي محیط :عالقه در كالس

معین و مشابهي دارد و به معناي نقل و قايع و حوادث  هاي مختلف كاربردهاي از نظر واژگان در زبان :تاريخ

 3 .رود بکار مي... گذشته، بررسي، قضاوت، تحقیق و كنکاش و 

يابي ابعاد مختلف حیات  اما تاريخ را بسیاري از صاحبنظران تالش و كوششي روشمند براي تحلیل و ريشه

به تعبیر ديگر علم  4 .دانند مي« گذشته»ي به يار« اكنون»اجتماعي انسان در بستر زمان آنهم به قصد فهم 

 .دانند مطالعه اكنون، در پرتو گذشته را تاريخ مي

تاريخ به منزلة راهنماي عمل اجتماعي ( الف: باشد منظور كاركرد تاريخ در سه حوزة علوم انساني مي :تاريخ پويا

به منزلة نهادي براي آموزش، انتقال و  تاريخ: از طريق انتقال مفاهیم و مضامین و رويدادهاي گذشته به حال   ب

تاريخ به منزلة نهادي براي سازماندهي و ساماندهي امور سیاست، جامعه، فرهنگ و اقتصاد در : ج. اشاعة مدنیت

 5حال و آينده
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 :( 1شواهد ) روش گردآوري اطالعات -2

نامه نیز جهت  از مصاحبه و پرسشي مستقیم آنچه كه خود در كالس با آن مواجه بودم،  غیراز مشاهده

 .آوري اطالعات بهره گرفتم جمع

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

ه ها خواستم كه با دقت به پرسشها پاسخ داده و نقط با توجه به فرصتي كه در اختیارشان قرار داده بودم از آن

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

هاي احتمالي همکاران را سبب نشود به صورت رسمي انجام  ها هم به واسطة اينکه حساسیت مصاحبه. بنويسند

کاران تاريخ، مديران، مشاوران و دبیران با برخي هم)نشدند، بلکه بیشتر به صورت عادي و خودماني برگزار شد 

. باشد آيد به حقیقت نزديکتر مي وگوي عادي بدست مي بنظر اينجانب مطالبي كه از طريق گفت(. ها ديگر رشته

 .شناسي نمودم بخشي ديگر از كارم را براي كسب اطالعات معطوف به دفاتر ثبت نمرات درس تاريخ

آموزان را نسبت به  عالقگي دانش آوري شده عوامل مؤثر بر بي العات جمعدر عین حال پس از مطالعه و بررسي اط

 .بندي نمودم اپنچنین دسته« تاريخ»درس 

 

 عوامل مرتبط با كتاب درسی: الف

ي كتاب محوري و همچنین با تکیه بر حافظه و در نهايت آزموني  نظام آموزش و پرورش در كشور ما بر پايه

 .تسنتي در پايان ترم استوار اس

 .آموزان از تأثیر بسزايي برخوردار است بايد بیان شود كه ويژگیهاي كتب درسي، بر آموزش دانش
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اي دارد تا به كیفیت و  ، علیرغم ماهیت علمي و روشمند خود نیاز به بازنگري مختصر و جزئي»  تاريخ»كتاب 

 :شود ابل طرح است اشاره ميدر زير به برخي از ايراداتي كه در باب كتاب ق. ارزش علمي آن افزوده شود

و حتي كتاب تعريفي صحیح از . در تبیین چارچوب مفهومي تاريخ تالش در خور توجهي انجام نشده است -

آموز بايد قبل از فراگیري منابع تحقیق، با تاريخ و اهمیت و ضرورت آن  همچنین دانش. ارائه نکرده است« تاريخ»

گیري كلي تاريخ را بشناسد و دريابد كه تاريخ،  جهت. خ نگاري آشنا شوددر زندگي بشر، و نیز انواع مکاتب تاري

 .علمي زنده و تأثیرگذار در سرنوشت فعلي و آينده ي بشر است

شود كامالً  ي كار آنها، كه موجب جذابیت آن مي در كتاب جاي آشنايي با برخي از مورخان و اهداف و شیوه -

 .خالي است

مسلماً به زيبايي و غناي ... هاي الکترونیکي و  ها و كتابخانه ها مثل سايت موزه يتدر صورت معرفي برخي از سا -

 .شد آموزان نسبت به مباحث كتاب مي مندي دانش شد و باعث افزايش عالقه كتاب افزوده مي

 علل مرتبط با دبيران تاريخ: ب

مات از جزوات درسي  معلم به دفتر اي از كل شود كه رشته منقول است كه تعلیم و تربیت بد، هنگامي واقع مي»

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

آموز و كتاب  شود و نقش رابط و واسطه بین دانش در هر نظام آموزشي، معلم يکي از اركان آموزش محسوب مي

ا در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده آموزشي، ه ترين سستي در اجراي برنامه كم. را به عهده دارد

ها، اعتیاد  ها، ترك تحصیل و بقولي رشد درصد مردودي. ممکن است به خیل عظیمي از مشکالت بینجامد

تواند  هاي كالمي و رفتاري مي آموزان و دانشجويان، رشد درصد خودكشي و بسیاري ديگر از ناهنجاري دانش

در اين زمینه به برخي از موانع موجود، در راه اجراي نقش معلم خصوصاً معلمان  1 .شدمعلول تعلیم و تربیت با

 .شود تاريخ كه رسالت آنها همطراز با رسالت مورخان است اشاره مي
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انگیزه  ، در بي(براي دبیران)شرايط اقتصادي و اجتماعي كه مشکالت معیشتي زيادي را سبب شده است  -

 .در نتیجه در افت تحصیلي بسیار اثرگذار بوده است آموز و نمودن معلم و دانش

 .پرداختن به مشاغل كاذب در كنار معلمي فرصت مطالعه را براي بهتر شدن معلم گرفته است -

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

دارد بلکه كالس را نیز به شکل بارزي براي او و شاگردانش همراه با كسالت  توجه به مسائل جديد و جذاب باز مي

 .كند و زجر مي

 اقدام راه حل پیشنهادي -3

دها و الگوهاي ي دبیران تاريخ از جديدترين مت انتقال مفاهیم و مضامین تاريخ و شرح و بسط آن تنها با استفاده

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

زيرا مخاطبان فقط از . باشد، كه از سطح بسیار پايیني در انتقال مفاهیم آموزشي برخوردار است تدريس تاريخ مي

اري و لمسي نیز برخوردار شوند، يادگیري به صورت در صورتیکه از حس ديد. مند مي باشند حس شنوايي بهره

هاي سنتي، جامعه و افراد آن را به سوي تحول و  توان با روش ديگر نمي». تر خواهد بود تر و عمیق صحیح

آورند كه  اند، لحظاتي را بخاطر مي ه هاي سنتي آموزش ديد ي كساني كه با روش همه.... پیشرفت سوق داد

ادن به صداي يکنواخت معلم، از بركردن مطالب درسي بدون فهم و درك، دلهره و نشستن سر كالس، گوش د

اضطراب ناشي از امتحان، و تحمل سرزنش معلمان و والدين، چگونه موجب نفرت و گريز از كالس، درس و 

هاي  توانستند ما را با محیط هاي آموزشي نمي راستي چرا؟ چرا بسیاري از فعالیت. شد محیط آموزشي مي

 9«...مند كنند؟ نوس و به يادگیري عالقه موزشي مأآ
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شد، سعي شده  شناسي مي با توجه به عوامل مؤثري كه سبب عدم نشاط كافي در كالس و درس تاريخ -

مندي  هايي براي نشاط بیشتر و عالقه حل است، در حیطة كاري خودم، حداقل در محدوده ي كالس راه

 .آموزان به درس تايخ به كار ببندم دانش

، با طرح سؤالي مبني بر تعريف (براي تعیین سطح)آزمون  در جلسة اول بعداز معارفه و برگزاري پیش -

آموزان را وارد بحث نمودم، به طوري كه هر يك به فراخور   خوانیم، دانش تاريخ، و اينکه چرا تاريخ مي

حیح سعي نمودم در همان ي پاسخي ص اما بعد از شنیدن پاسخهاي متفاوت، با ارائه. داد حال پاسخي مي

آموزانم تعريفي درست از تاريخ را آموخته و بیاموزند كه آنچه انسان امروز از تاريخ  جلسة اول، دانش

 .تواند آموخت شناخت خويش است شناخت معني حیات خويش مي

نها حديث بايد بیان شود كه متأسفانه در كتابهاي درسي تاريخ، تعريفي جامع از آن نشده است و تاريخ را ت

همچنین در ادامه تابوي گرفتن نمره كه يکي از مهمترين داليل . پندارد گذشتگان و تاريخ اجتماعي مردگان مي

شکنم، و با بیان اين مطلب كه اگر با كالس  ي قبولي در امتحان است را مي مطالعة درس تاريخ براي كسب نمره

بخشیدن آرامش به . )شوند سالهاي قبل، به راحتي قبول ميام را بپذيرند، طبق آمار  همراهي كنند و شرايط ساده

 (كالس

 با استفاده از يکسري سؤاالت : الف: آموزان در كالس به دو طريق مشاركت همة دانش -1

برانگیزاننده و محرك در آغاز و يا در بین مباحث درسي، كه اين روش با توجه به پاسخهاي مختلف، سبب 

 .پاسخ صحیح بیش از پیش راغب شوند و شوق نشان دهندشود كه بچه ها به شنیدن  مي

اي مطلبي يا  كنم كه در يك فاصلة كوتاه زماني يك يا دو دقیقه آموزان را ترغیب مي گاهي هم دانش: ب

كه از . پاراگرافي را بخوانند و بعد به صورت داوطلبانه درك و استنباط خودشان را در باب آن موضوع بیان كنند

 .شود وبي جو گفت و گو در كالس حاكم مياين طريق به خ
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ام با به همراه آوردن يکي از منابع و يا گاهي چند منبع مرتبط با  براي هر درس از درسهاي تاريخ سعي كرده -3

 .آموزان را هر چه بیشتر با منابع تاريخ آشنا كنم كالس و درس، دانش

ها تصاوير برخي از  خصوصاً زماني كه بچه. ر بودكه اين خود در ايجاد شور و نشاط در فضاي كالس بسیار مؤث

كنند و بعد به يکباره خود آن منبع را در  هاي مرجع و مرتبط با درس را، در كتاب درسي مشاهده مي كتاب

شان را نسبت به درس تشديد  ي شود و عالقه زنند، براي آنها باعث تعجب مي كنند و ورق مي شان حس مي دست

 .كند مي

ي  براي قرائت در كالس بر عالقه( كه با دقت در منزل فراهم شده است)اي از منابع  يدهانتخاب گز -4

 .شود آموزانم به درس افزوده و سبب تنوع در كالس مي دانش

هايي كه از طريق  دي و يا فیلم هاي تاريخي، سي ها، نمودارها، عکس براي تفهیم بهتر سعي شده است از نقشه -5

 ( .كتاب قاسم صافي)هاي قديمي ايران  براي مثال نشان دادن عکس. ام استفاده نمايم آوري نموده مختلف جمع

با طراز، حاشیه و مهر سالطین كه به )همچنین براي رسیدن به منظورم به فراخور حال از اسناد قديمي  -6 

و ادب ايران هاي بزرگان علم  هايي از دست نوشته ، نمونه(ي اصل عکس گرفته شده صورت رنگي از روي نسخه

 .ام هاي مفیدي نموده هاي دورة قاجار استفاده و روزنامه...( مثل مجلسي، عالمه حلي، مالصدراو)زمین 

 ها،  آموزان جهت همراهي در كالس با تهیه ي برخي از اسناد قديمي، عکس مشتاق شدن دانش -1

هاي زيستي و معیشتي در  ، شیوهها و مشاغل، نحوة خوراك و پوشاك تهیه و نگارش گزارش از اقسام پیشه -8

آموزان با رويکرد به تاريخ محلي و  گذشته و حال و نوع مراودت و معاشرت و آداب و رسوم، از سوي دانش

كه حتي براي تنوع در محیط مدرسه اين . آمد هاي فوق برنامة مدرسه به شمار مي اي از ديگر فعالیت منطقه

 .شد به معرض عموم گذاشته مي( ها مختص بچه)اعالنات  گزارشها بعداز تصحیح و تنقیح در تابلوي

 . ها بود آمیز تاريخي جهت ايجاد فضاي متبوع در كالس از ديگر برنامه بیان برخي داستانها و سخنان طنز -9
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هاي مختلف براي هر درس و  ي سؤال به شکل تهیه)دقیقه  12انجام پرسش مستمر در هر جلسه به مدت  -12

آموزان را با نوع سؤاالت امتحاني آشنا ساخته و هم از نگراني  سبب شده است تا هم دانش( ها هتکثیر آن بین بچ

 .ي نهايي كاسته شود آنها نسبت به امتحان پاياني و نمره

و هر ( به صورت اتفاقي)ها تقسیم شود  ها بین بچه شود كه برگه بايد بیان شود كه بعد از هر امتحان سعي مي

شود كه بار ديگر  اين روش سبب مي. پردازند ها آنهم به صورت همگاني به تصحیح سؤاالت ميكدام با بیان جواب

 .سؤاالت مرور شود و جوابها در خاطر آنها بماند

آموزان مبتال به آن هستند مثل چگونه امتحان بدهیم؟ يا روش  طرح برخي از مباحث علمي كه دانش -11

اي است كه بنظر بنده تأثیر بسیار  هاي فوق برنامه از ديگر فعالیت ...مطالعه به شکل صحیح آن چگونه است؟ و 

البته به جهت محدوديت زمان در بیشتر مواقع با . )هاي نادرست داشته است زيادي در اصالح برخي از روش

 . شود ها از زنگ تفريح جهت طرح اين گونه مسائل استفاده مي رضايت بچه
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 :( 2 گردآوري شواهد)  ارزيابي نتايج -4

هاي مختلف براي اينجانب عايد شده، شور و نشاط و عالقه به  اي كه در نهايت پس از به كار بردن راه حل نتیجه

 .كه اين مسئله برايم ارزش زيادي داشته است. آموزان در كالس بوده است درس، همراه با فعالیت دانش

 .وزان در آزمونهاي مستمر و پاياني بودآم از ديگر مواردي كه بايد به آن اشاره شود كسب موفقیت دانش

هاي كالسي، انجام برخي تکالیف محوله و رقابت سالم  آموزان به صورت داوطلبانه در پرسش شركت همگي دانش

 .توان به سادگي گذشت در بین آنها از ديگر مواردي است كه از كنار آن نمي

هاي مذكور، بیشتر تشويق  حل ر استفاده از راهام، د ها و گفتگوهايي كه با همکاران مختلف داشته در نشست

 .شدم مي

شناسي مواجه  ها در روزي كه با درس تاريخ مدير مدرسه، معاون، مشاور و ديگر همکاران از عالقه و نشاط بچه

 .كردند هستند، برايم نقل مي

 .است آموزان در اصالح كارم بسیار راهگشا و مفید بوده استفاده از نظرات و پیشنهادات دانش

آموزان در كالس، براي ارزيابي كار معلم   بايد توجه داشت كه ايجاد فضاي الزم جهت بیان عقايد، و نظرات دانش

 .از اهمیت بسزايي برخوردار است

ها دادم كه با آزادي كامل، بدون ذكر نام، نقطه نظرات و پیشنهادات خودشان  در اواسط هر ترم فرصتي را به بچه

شود كه  توانم بگويم با استفاده از اين روش مواردي در جهت اصالح به من گوشزد مي رأت ميبه ج. را بنويسند

 .شدم كردم شايد متوجه آن نمي سالهاي سال اگر من كار مي

آموزان از  مرتب راه بروم، كه برخي از دانش( جلوي تخته)به عنوان مثال من عادت داشتم كه در عرض كالس 

شد و هم باعث  ها مي ن امر مبادرت ورزم چرا كه هم سبب از بین رفتن تمركز بچهمن خواستند كه كمتر به اي

 .سرگیجه براي آنها
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ي  توان در كنار چنین نکات ريز و مهمي به آن اشاره داشت اين است كه تقريباً همه ولي در نهايت آنچه كه مي

 .كرده بودند آموزان از افزايش عالقه و رغبت خودشان به كالس و درس تاريخ ياد دانش

 :برخي از اظهارنظرها به عنوان نمونه
مند  گرفتم، اما اكنون به آن عالقه ي كم از آن مي آمد و حتي نمره من در سالهاي پیش از تاريخ خوشم نمي... » -

 «ام شده

ت به اين اگر ممکن اس. آوريد بسیار ممنونم كنید و به همراه مي از اينکه برايمان منابع مختلفي را انتخاب مي» -

 .«مان بیشتر آشنا كنید و ما را با گذشتة. كار ادامه دهید

همیشه در اين فکرم كه . كردم كالس تاريخ يکي از بهترين كالسها برايم بود و گذشت زمان را حس نمي» -

 «بعداز پايان سال جاي خالي كالس تاريخ را چگونه پر كنم؟

هاي شما نظرمان نسبت به درس و دبیري تاريخ دگرگون شده با توجه به صحبت. برم از كالس تاريخ لذت مي» -

 «.است

من بعد از چند سال تاريخ خواندن تازه فهمیدم تاريخ چیست و . نحوة تدريس و كالس داري شما عالي است» -

...» 

نگاه هاي قديمي ايران را دوباره برايمان بیاوريد چون كه در جلسة قبل فرصت نشد آنرا  لطفاً كتاب عکس... » -

 «.كنیم

شدم اما خدا را شکر  ترسیدم و به راحتي قبول نمي درس تاريخ از جمله درسهايي بود كه همیشه از آن مي» -

 «...امسال كالس و كتاب برايم جور ديگري شده است و هیچ ترسي از آن ندارم

كردم  دم كه اشتباه فکر ميبرداشت من در ابتدا از شما و كالس تاريخ مانند گذشته بود ولي به مرور فهمی... » -

 «...و 
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هاي بزرگان هم سبب عالقة من و هم  هاي خطي و دست نوشته هاي قديمي و نسخه ديدن اسناد، روزنامه.... » -

به كالس مرا هر چه بیشتر به مطالعه ( منبع)ها  بايد بگويم كه آوردن بعضي از كتاب. سبب حیرت من شده است

 «.تآوري كتاب تشويق كرده اس و جمع

دانم به چه صورت است؛ شوق زايدالوصفي دارم كه هر  در طي اين مدت كه به تدريس تاريخ اشتغال دارم نمي

البته اينکه آيا واقعاً من توانستم به اهدافي كه مد نظرم بوده دست پیدا كنم يا . چه زودتر سركالس حاضر شوم

 .ران و ديگر اطرافیان واگذار كردآموزان، همکا نه، امريست كه بايد قضاوت آنرا به عهدة دانش

در عین حال معتقدم كه هر وقت دبیري از كالس با رضايت بیرون بیايد احتماالً توانسته تا حدودي به آن 

آموزان و رضايت خاطر خودش در پايان  به تعبیر ديگر رفتار دانش. اهدافي كه مورد نظرش بوده دست پیدا كند

 .و يا عدم توفیق آن معلم است كالس بنظرم بهترين گواه بر توفیق

من همیشه در صددم كه بیش از هر كس خودم از كالس لذت ببرم و شاد شوم تا در ادامه بتوانم اين لذت و 

در اين اثنا ممکن است نتوانسته . شادابي را انتقال دهم در غیراينصورت، افسرده دلي افسرده كند انجمني را

س تاريخ جلب كرده باشم ولي همانطوريکه بیان نمودم از رفتار باشم رغبت و میل همه را نسبت به كال

شان از كالس و مدرسه با من داشته  آموزانم در بیرون از كالس و برخوردهايي كه طي سالها پس از جدايي دانش

 .شود ي راه و پیشبرد اهداف آموزشي و تغییر در جهت بهتر شدن چیزي استناط نمي اند، به جز ادامه
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 ديتهابیان محدو

 .ها به واسطة عدم صدور مجوز و كمبود وسیلة نقلیه عدم همکاري جهت سفرهاي علمي و بازديد از موزه -

 .هاي مدارس نبود برخي از كتابهاي مرجع و منابع اصلي در كتابخانه -

اي از ديگر موانع، مشکالت اقتصادي و اجتماعي و معیشتي معلمین است كه سبب شده وقت و انگیزة كافي بر -

 .مطالعه نداشته باشند

هاي گروهي و شركت داوطلبانه در پاسخ گويي به سؤاالت  آموزان در فعالیت عدم شركت برخي از دانش -

 .هايم بوده است مطروحه در كالس از ديگر موانع در اجراي برنامه
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 ارائه پیشنهادات

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

شود به اينکه نبايد خود و مخاطبان خود، به ويژه نسل جوان را با اطالعات ناچیز و اندك و بعضاً  پیشنهاد مي -

 .قانع و سرگرم سازيم (out- of- date)گمراه كننده يا غیر روز آمد 

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

ها در آرشیو مدرسه از نکات بسیار  داري آن ها و نگه تاريخي و برخي از فیلم -هاي آموزشي دي ي سي تهیه -

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

ساعات ديگر اينکه معتقدم معلم بايد به كارش عشق بورزد و عاشق باشد از حضور در كالس لذت ببرد تا بتواند  -

 .مفیدي را در كنار دانش آموزان تحربه كند

آموزان و غفلت  شود نوع نگاه معلم به كالس حالتي برابر داشته باشد و از توجه زياد به برخي از دانش توصیه مي -

 .از ديگر كسان پرهیز شود

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

براي پرسش ( كمتر و بیشتر)دقیقه  12شود براي هر درس سؤاالتي طرح و تکثیر شود و در نهايت  توصیه مي -

الزم نیست كه حتماً در هر جلسه اينگونه پرسش شود گاهي به جهت كمبود وقت )مستمر وقت گذاشته شود 

بزنند، به خودشان  سؤاالت را در كالس توزيع كنید، و بعد به آنها اجازه دهید كه خودشان را در منزل محك

 .(نمره بدهند و اشتباهاتشان را تصحیح كنند
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