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Abstract 

he aim of this study was to analyze teacher’s experences of history teachers from 

the factors and obstacles of teaching in the history curriculum of the second 

year of high school in 1395-96. History lesson according to the characteristics 

and importance of educating the young generation, it should be considered in 

many cases By improving the teaching conditions and also reviewing the 

content of the textbook, a way will be created to make students interested in 

this lesson. Due to this important point, the main purpose of this study is to 

critique and analyze the history curriculum from the perspective of history 

teachers and the main research question is: 1- What do teachers expect from a 

history curriculum? 2- What is the reason for students' indifference and 

inattention to the history lesson and establishing a relationship with it? 

 This research is a qualitative research and a descriptive phenomenology which 

uses targeted and skilled person-based sampling, and was done through a semi-

structured interview with 13 teachers in the 7th district of  karaj city. interviews 

were recorded and then transcribed and using the Brown and Clark thematic 

method and were analyzed in the form of content analysis and coded using 

AtlasTi. findings from interviews with teachers in relation to teachers 

experiences of barriers to teaching history ,especially in terms of  content and 

method of teaching history lesson, included in six main themes “the 

educational role of history”, ”historiography”, “repulsion of history”, “history 

teaching”, “the place of history”, and “audience” and sixteen sub-themes were 
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identified. Overall, the findings showed that the teachers believed learning 

history as a regular and continuous process requires adopting appropriate 

methods with its ownteaching, and that is the transition from general and 

general ideas to specific and specific information in the process of education 

and emphasis on unity between all components, while avoiding excessive 

partisanship, regardless of the more general pre-organizers. In this case, it will 

accelerate learning and provide an accurate and scientific insight to the person. 

However, it seems that in the history lesson, less attention has been paid to its 

principles and teaching methods. In Iran, students are faced with a huge 

amount of names, years, regions and raw information that have no thematic 

connection with each other. Preserving this wealth of information, while 

tedious and tedious, in many cases makes the learner elusive. On the other 

hand, the dryness and aimlessness of the material is another reason for the 

reluctance of students to learn history. History teaching generally faces many 

problems and shortcomings, History teaching is traditional and book-based, 

based on teacher lectures and often one-sided. In this type of education, 

students have no role in teaching and teaching is based on memorization, 

listening and speaking. On the other hand, it can be said that the lack of direct 

connection between history textbooks and students 'personal lives in teaching 

history is another reason for students' indifference and lack of interest in 

studying history. Of course, it should be acknowledged that the use of various 

active teaching methods in history lessons in Iranian schools, despite the 

obstacles and problems such as high student density, lack of necessary 

facilities, generally wrong view of history lessons, large volume of materials 

and short teaching hours The lesson of history and ... seems difficult. But with 

all the problems and obstacles, history teachers can use their art to make 

students aware of history lessons and its role in the future of the country with 

a combination of different teaching methods, and while creating a cheerful and 

inquisitive spirit of students, their minds to create Prepare the connection 

between the historical space of the past and the space of the present. When 

history teachers are familiar with the three pillars of teaching, namely the 

content of the lessons, the teaching method and the students' knowledge, and 

strive to increase their knowledge, In this case, they can better play a role in 

shaping the lesson, creating interest in students and providing the opportunity 

for creativity and talent. In discussing the content of the book, the teachers 

pointed to two main topics of historiography and the content of the book, and 

considered each of them important in making students interested in studying 

history. The secretaries believed that the way history was written was very 
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important, emphasizing the three pillars of trustworthiness, balance of events, 

and simplification. In discussing fiduciary duty, many of them demanded that 

the historical material be presented in exactly the same way as what happened 

in the book. Do not underestimate people or give them the role of myth. 

According to the teachers, every human being makes mistakes in her life and 

a human being cannot be considered innocent. They believed that this would 

seem very unrealistic to today's student because they have access to a variety 

of sources to check the accuracy of the book. Therefore, the best thing to do is 

to be trustworthy while writing, and without one-sided judgment, to state 

everything that has happened and leave the judgment to the student. The 

teachers also believed that the content of the history book was not attractive 

enough to attract the student to the text, and this was due to the great 

fragmentation of the material. Finally, the teachers emphasized that in writing 

textbooks, it is very important to pay attention to the learner's learning ability, 

because in the absence of such a comprehensive ability, she only memorizes 

the material, according to the teachers' interviews, this happened in connection 

with the history lesson and it is more important for the students to get a passing 

grade than anything else. This indicates that in the content of the history 

textbook, no attention has been paid to the learner's ability to learn. Overall the 

finding showed that teachers pay special attention to the impact of the content 

and method of teaching history lesson, and it was considered a factor for 

students to escape from history. They want to change in the way content is 

written, as well as the proper training of teachers to use new teaching methods. 

The last point is that the history curriculum of the secondary school is very 

important both in terms of belonging to a specific age group that has a high 

level of abstract thinking and in terms of its content, which influences the 

attitude and political orientation of students. In addition, due to the vast amount 

of information and its diversity in the current era, there is a need for content 

that prepares students to live in real life and should be a teaching method that 

helps students in the correct processing of information and correct judgment. 

And instill national and individual identity in students  
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 چکیده
-9۶دوره دوم متوسطه در سال  خیدرس تار  سیاز عوامل و موانع تدر خیتار رانیتجارب دب لیپژوهش حاضر با هدف تحل

 یند و مبتنهدفم یریگفاده از نمونهکه با است باشدمی یفیتوص یدارشناسیاز نوع پد یفیانجام شده است. پژوهش ک ۱395

و ضبط  هامصاحبهشهر کرج انجام گرفت.  ۲منطقه  رانیتن از دب ۱3با  افتهیساختارنیمهمصاحبه  قیبر فرد ماهر و از طر

د ش وتحلیلتجزیهمضمون  لیتحل صورتبهبراون وکالرک و  ای¬هیشد و با استفاده از روش درونما نویسیدست سپس

، "نگاریتاریخ "  یحاصل ، در پنج مضمون اصل های¬افتهیبود.  خیدرس تار سیموانع تدر از رانیتجارب دب شامل هاداده.

 هایافتهشد.  ییشناسا یو شانزده مضمون فرع "شناسیمخاطب"، و "خیتار گاهیجا "، "خیتار آموزش"،"خیدافعه تار "

لی دبیران دو مانع اص .دانستندیم آموزاندانش زدگیتاریخ یبرا یرا عامل سیمحتوا و روش تدر ریتاث  رانینشان داد که دب

 هادانشگاهکه هم در سطح مدارس و هم در سطح  دانستندمیآن  آموزشتدریس تاریخ را نحوه نگارش آن و نیز شیوه 

جهت  انریدب حیصح آموزش ازمندیموانع ن نیرفع ادر تدریس فعال باشد . آموزدانشدبیران اعتقاد داشتند باید وجود دارد. 

 است خیتار رشدر محتوا و نگا یبازنگر چنینهمو  سیتدر نینو هایروشاستفاده از 

 محتوا، روش تدریس، بنونورنامه درسی، تاریخ، دوره متوسطه واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مسئله

. ستا گذشته هاآن مینزسر بر که ستا تحوالتی و ملت یک گذشترس یهندداربردر یخرتا درس

های تاریخی و افتخارات ورزند. میراثوطن خویش را دوست دارند و بدان عشق می هاانسانی همه

ارزش به شمار  عنوانبههای تالش و فداکاری برای تمامی افراد یک کشور فرهنگی، مشاهیر و عرصه

اگر شناسنامه سازد. ها است که خاطره قومی و ملی و هویت یک ملت را میآیند. تمام این ویژگیمی

توانیم مبین هویت جمعی یا ملی وی تلقی کنیم. هر کس را بیانگر هویت فردی او بدانیم، تاریخ را می

واژه هویت بیانگر چه کسی بودن است که از احتیاج بشر به شناخته شدن و شناسانده شدن خود به 

دادن به هویت ملی صورت خاص نقش حساسی در شکل . تاریخ نیز بهشودمیچیزی یا جایی ناشی 

ای است که همه هویت یک ملت در تاریخ آن است و هویت ملی مانند ساقه هایریشههر ملت دارد. 

 ((Zardand, 1394:28یابند. اجزای فرهنگی یک ملت براساس آن وحدت می

دهی ی متوسطه از جایگاهی خاص در شکلترین دروس دورهیکی از اساسی عنوانبهدرس تاریخ 

با تاریخ ملی و هویت ملی خویش  آموزاندانشبرخوردار است. آشنایی  آموزاندانشا و افکار به باوره

، گیری وحدتموجب شکل عالوهبهنسبت به مباحث و موضوعات ملی خود و  هاآنباعث باال رفتن درک 

 زشیوآمدرس تاریخ در نظام  رسدمیسجام ملی خواهد شد. این در حالی است که به نظر وانیکپارچگی 

را  آموزاندانشباید شور و اشتیاق  کهچنانوانای در رنج است های عدیدهها و نارساییما از کاستی

( نشان norozi, 1383انگیزد. نتایج تحقیقات متعدد )برای مطالعه عمیق و دقیق این درس بر نمی

قه زیادی ندارند. به درس تاریخ به ویژه از حیث محتوا و روش تدریس آن، عال آموزاندانش دهدمی

و  آموزشیهای روز دنیا، جهت توسعه نظام این در حالی است که برای همگام شدن با پیشرفت

یخ تار آموزشحدت ملی، وگیری هویت های تعلیم و تربیت و شکلها و رسالتنیل به آرمان طورهمین

 ما آموزاندانش هک است این تاریخ آموزش در بحث ترینمهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 ما اگر کهدرصورتی  (Torabi, 1395) چیست آن مطالعه لزوم و بخوانند تاریخ باید چرا که دانندنمی

 آنچه بداند و کند تجربه خودش در زندگی را آن آموزدانش که دهیم آموزش ایگونه به را تاریخ بتوانیم

 او گذشته در و دارد تاریخ به ربطی ت،اوس شخصیتی صفات جز آنچه حتی و دهدمی انجام اآلن که را

 حالبااین(Lalavi,1395) یابد  افزایش تاریخ مطالعه به عالقه شودمی باعث امر این است، گرفته شکل

از نظر دبیران موانعی بر سر راه تدریس صحیح تاریخ وجود دارد که در این پژوهش به بررسی برخی 

 .پردازیممیاز این موانع از منظر دبیران 
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 ایهروشسازد، ناشی از عالقه میرا نسبت به درس تاریخ بی آموزاندانشدالیلی که برخی از  ازجمله

-( معتقدند که درس تاریخ و شیوهAsgarani,1389؛Asemi, 1393 ) تدریس دبیران است.  پژوهشگران

 آموزش. ملت ایران و تاریخ غنی و ژرف آن نیست شأنمتناسب با منزلت و  وجههیچبهآن  آموزشی 

ر این نوع . دشودمیانجام  سویهیک غالبا  سنتی و کتاب محور، بر پایه سخنرانی معلم و  صورتبهتاریخ 

هیچ نقشی در امر تدریس ندارند و تدریس بر مبنای حفظ کردن، شنیدن و گفتن  آموزاندانش آموزش

ه درس تاریخ از اهمیت باالیی ب آموزاندانشساختن  مندعالقهاز سوی دیگر محتوا نیز در  استوار است.

 نظرانصاحب و متخصصان نظر و شناختیروان اجتماعی، فلسفی، هایدیدگاه براساس برخوردار است.

 در 1387)همکاران، و هرندی جعفری ؛1972 رابینسون، ؛1993موریسون، ؛1385شعبانی،) (درس برنامه

 ارتباط آموزان، نشدا عالیق و نیاز یادگیری، قابلیت سودمندی، ، تاهمی معیارهای به باید محتوا انتخاب

 علمی هایپیشرفت و جامعه مهم موضوعات و نیازها با تناسب روز، مسائل و روزمره تجربیات و زندگی با

این در حالی است که بررسی  .داشت مبذول کافی دقت و توجه فرد جانبههمه رشد به توجه و فناوری و

درس اصل تعادل و توازن رعایت نشده  ارائهکه در  دهدمینشان  درسی تاریخ دوره متوسطه هایکتاب

های خاصی از تاریخ که به جنبه و جهات خاص سیاسی و نظامی مربوط است، و بیشتر به قلمرو

ع قرار گرفته است. درواق موردتوجههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمتر و حیطه شدهپرداخته

نشانی  و کمتریابد تاریخ حاکمان و سیاستمداران سوق می وسویکتاب درسی تاریخ، بیشتر به سمت

. همه این دالیل بستری را به وجود آورده که شودمیاز مردم و زندگی اجتماعی در آن دیده 

 را کم اهمیت و نامطلوب تلقی کنند و آننسبت به این درس نگاه مثبتی نداشته باشند  آموزاندانش

(Khair abadi, 1388.) 

متعلق به گروه سنی است که از تفکر انتزاعی برخوردار  درسی تاریخ دوره متوسطه دومنامه بر

راین است، بناب تأثیرگذار آموزاندانشمحتوای آن که بر نگرش و گرایش سیاسی  حالدرعینهستند و 

عالوه بر این، به دلیل حجم گسترده اطالعات و تنوع و  س از اهمیت باالیی برخوردار است.این در

را برای زندگی در شرایط واقعی  آموزاندانشناگونی آن در عصر کنونی، نیاز به محتوایی است که گو

باشد که در پردازش صحیح اطالعات و قضاوت صحیح یاریگر  مدنظرآماده نماید و باید روش تدریسی 

 نگذشتگا ینهآی یخرتاباشد. چرا که  آموزاندانشهویت ملی و فردی در  القاکنندهبوده و  آموزاندانش

 که دارد ملت آن یهارهنجا و هاارزش از نینشا قطعا   ،شودمی هیدد ملتی هر در تاریخ چهوآن ستا

 ازجملههر کشور  آموزشیمهم در نظام  هایدرساز  یکی روازاین. شودمی بوـمحس آنی دجوو کلهشا

گیری شخصیت و لایران درس تاریخ است. تاریخ هر ملتی نمادی از هویت آن ملت است که در شک



 1400 ۱90 تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                                     فصلنامه تدریس پژوهی

هویت جوانانش نقش اساسی دارد. ملتی که به تاریخ خود بها دهد و جوانان را با فرهنگ و تمدن خود 

بازد. )دبیرخانه های فرهنگی رنگ و بوی خود را نمیشک در مواجهه با تهدیدها و تهاجمآشنا کند بی

 ،تـسا دممر لیم ظیفةو مینزسر هر یخرتا از ستاحر و حفظ ،ینابنابر (۱39۱راهبردی درس تاریخ، 

 باـتزبا نوـکنا و تـسا داده رخ ناـمز یـط در هـک تـسا تیتفاقاا از برگرفته ادفرا تـهوی هـک اچر

 هر داـحآ دوش رـب سنگین لتیسار که گفت انتومی منظر ینا از یابد.می جلیت ملت یهارفتار در آن

 هر وپرورشآموزش منظا در سمیر یهاشزموآ که سترو ینازا .ستامعلم  دوش بر خاصه وملتی 

 جامعه آن مناسب و یتیهو یهایجهتگیر با را دخو سیدر هایبرنامه اهداف و دیکررو یرکشو

افزاید و زندگی ما را های کنونی ما میهای گذشته را به تجربهتاریخ، تجربه درواقع کند.می تنظیم

ازنگری کند. هر کس با بتصمیم را در زندگی آسان میاخذ  غالبا کند. اتکا بر تجارب گذشته تر میپرمایه

کند و در هر قدم خویش از آن فایده در خاطرات گذشته خود تا خودآگاه تاریخ را خرد زندگی خود می

 اهداف تدریس تاریخ است. ترینمهمو به کسب سواد تاریخی دست میابد که از  (.Gal, 1384گیرد )می

دیدگاه استوار است که تاریخ یک درس نیست که فقط افراد در دوره  دستیابی به سواد تاریخی بر این

مدرسه و دبیرستان مجبور به مطالعه آن باشند، بلکه فهم گذشته، بخشی از زندگی هر فرد در سراسر 

و ضرورتی برای هر شهروند آگاه و مسئول در دنیای امروز است. دانستن آنچه درگذشته  اشزندگی

ناد، اس وتحلیلتجزیهدرباره گذشته از منابع مختلف، توانایی  اطالعات آوردنم رخ داده توانایی فراه

شواهد و مدارک، فهم زبان تاریخ و مفاهیم اصلی تاریخ و توانایی برقراری ارتباط با گذشته و امروز از 

چون اید تاریخ را همبرای رسیدن به این هدف ب. (fallahian, 1390) اندتاریخیارکان سواد  ترینعمده

 لمیع آن، در ثابت نتعریف و ارائه کرد و با نشان دادن اصول و قوانی پیوستههمبهیک جریان پویا و 

 نهاغرضیبدرست و  درک و تعمق با هک داد اننش آموزدانش به و ساخت نآن را روش مندیفایده و بودن

میتوان  ،بترتیاینبهو کرد  بینیپیشحال را  زمان اجتماعی سیاسی جریانات دهآین میتوان حتی تاریخ،

حال روشن نمود و با ذکر  زمان جریانات و هاپدیده تدرک درس در را، گذشته تاریخ عهتأثیر مطال

 به اندشده منتهی انیاز اعمال و رفتارهایی که در دوران متفاوت تاریخی به نتایج یکس هایینمونه

 (allahdadi, 1392). د علوم تجربی، رسیدبودن تاریخ که کشف قوانین ثابت در آن است، مانن علمی

اهمیت تاریخ و نوع به  نمحققا توجه مؤید خوبیبه نیز زهحو ینا در گرفته رتصو خلیدا تمطالعا

( در پژوهش خود به بررسی ۱390. شکاری و خدادای )باشدمیدیدگاه دبیران نسبت به درس تاریخ 

درسی تاریخ ایران و جهان در دوره متوسطه  محتوای برنامه دهیسازمانکاربست اصول و معیارهای 

در خصوص اصول و معیارهای  آموزاندانشاند. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دبیران و پرداخته
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 دیدگاه بین که است آن مبین تحقیق نتایج .باشدمیمحتوای کتاب تاریخ ایران و جهان  دهیسازمان

 تفاوت شدهتعیین قبل از اهداف با تاریخ درس وایمحت انطباق خصوص در آموزاندانش و دبیران

 با تاریخ درس محتوای دهیسازمان و انتخاب معیارهای و اصول رعایت مورد در. دارد وجود معناداری

کاهش انگیزه  دهدمیهای حاصل از پژوهش نشان یافته،دارد وجود معناداری تفاوت یادگیری تجربیات

ه درسی، در مجموع موجب کاهش میزان کارایی برنامه درسی در فراگیران به مطالعه محتوای برنام

 علوم انسانی خواهد شد. زیرمجموعه هایرشته

 از آمدهدستبه هایمؤلفه بررسی( در پژوهشی دیگر نشان داد که ۱390) محمودی معظم

 آموزش که است آن مبین محلی تاریخ آموزش اهمیت چرایی درباره آموزاندانش و معلمان هایدیدگاه

 اجتماع و فرد هایریشه و اصالت و هویت حفظ و ساختن روشن به کهاین بر عالوه محلی تاریخ ابعاد

 دهند، افزایش خویش زندگی محیط درباره را خود اطالعات میکند کمک افراد به ،شودمی منجر

 هاآن روحی هایخواسته برخی کردن برآورده و افراد وجود در پرستیوطن روح تقویت باعث همچنین

 از باید محلی تاریخ ابعاد تدریس برای که داد نشان معلمان هایدیدگاه بررسی همچنین .شودمی

 شفاهی تاریخ نگری روایت محور، پژوهش مشارکتی، ،ایمشاهده شامل تدریس نوین هایروش مجموعه

 .برد بهره الکترونیکی منابع بر مبتنی روش و

تاریخ در نظام  آموزش شناسیآسیباز مقاله خود با عنوان  ( در بخشی۱3۸9) عسگرانی چنینهم

را از  نو آکند سنتی تدریس تاریخ اشاره می هایروشتعلیم و تربیت ایران به پایبندی معلمان به 

 سؤالکند که درج داند. وی در پژوهش خود اذعان میمطلوب درس تاریخ می آموزشمواتع  ترینمهم

در کالس درس را گرفته  آموزاندانشجای بارش فکری  تدریجبه هاتابکدر  ایکلیشه هایجواب.و 

 است.

تدریس  هایروشدهنده اهمیت درس تاریخ و خارجی انجام شده نیز به خوبی نشان هایپژوهش

 آموزش( با عنوان حساسیت در Geerte m.savenije ،2019 نمونه پژوهش ) عنوانبه.  باشدمیآن 

 آموزش بر روی تأثیرگذاراسرائیل انجام شده به بررسی تاثیر موضوعات خاص و  تاریخ در سراسر اروپا و

که  نمایدمیاست. محقق در این پژوهش اذعان  شدهپرداختهتاریخ  آموزشتاریخ و ادغام ان با 

موضوعاتی خاص و حساس از قبیل معلم )مهارت، دانش، اعتقادات و هویت( ترکیب کالس درس، 

 اِبرو. تأثیرگذارندتاریخ بسیار  آموزشملی مواردی هستند که بر روی  هایاستسیبرنامه درسی ملی و 

 در شفاهی تاریخ یا روایتگری روش از استفاده در معلمتربیت دانشجویان نگرش مطالعه به (2016)

 از آمدهدستبه نتایج و کرده استفاده کیفی رویکرد از وی پژوهش این در .است پرداخته تاریخ آموزش
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 استفاده زمینه در را ابتدایی هایدانسته و هامهارت معلمتربیت دانشجویان که است این مبین قتحقی

 هایروش از یکی شرواین که آموزندمی هاآن همچنین .آورندمی دست به تاریخ روایتگری روش از

 تاریخ درس اندتومی شرواین کهاین نهایت در و است تاریخ درس فعال یادگیری از پشتیبانی برای مهم

 در تاریخ آموزش هایروش تحلیل به (2014) همکاران و ایزابال موریس.کند بخشلذت و جذاب را

 هایروش به دستیابی کنندمی عنوان مطالعه این انجام از هاآن که هدفی .اندپرداخته متوسطه مدارس

 پژوهش این در شدهاستفاده روش .دهد افزایش را تاریخ درس کارایی کهطوریبه است تاریخ  تدریس

 مدارس در تاریخ آموزش مختلف هایروش تحلیل از هاآن که نتایجی .است بوده پیمایشی _توصیفی

 هایروش و مناظره مغزی، بارش مانند ییهاروش که است بوده این از حاکی آوردند دست به متوسطه

 در که شده توجه نیز نکته این به انتها در .دارند تاریخ آموزش کارایی روی بر را تاثیر بیشترین پنل

ها در این میان، نقش کتاب .شوندمی استفاده ندرت به باال تاثیر وجود با هاروش  رواین متوسطه مدارس

 نو همچنی، هر کشور آموزشیمعلمان در نظام  به واگذارشدههای های درسی، به ویژه مسئولیتو برنامه

 اساسی و زیربنایی خواهد بود. درس تاریخ دارند و ارزشنسبت به جایگاه  دبیراندیدگاهی 

صحیح درس تاریخ و اهمیت این درس در زندگی افراد با  آموزشبا توجه به مباحث فوق و لزوم  

قرار  موردتوجهها و اهمیتی که در پرورش نسل جوان دارد باید در بسیاری از موارد توجه به ویژگی

 ندمعالقهچنین بازبینی محتوای کتاب درسی راهی برای و هم آن آموزشگیرد تا با بهبود شرایط 

شود که شناخت دقیق دردها و مشکالت، گفته می دائما به این درس ایجاد شود.  آموزاندانشکردن 

 موانعشود و به همین دلیل درک درست و دقیق را شامل می حلراهاز جریان درمان و ارائه  نیمی

اما  .، ما را در طراحی برنامه جامع در این زمینه، کمک خواهد کردکشور رسمیتاریخ در نظام  آموزش

فی کی کمی وو مبتنی بر آمارهای  جانبههمه، رسد که جای یک مطالعه دقیق، علمیچنین به نظر می

بنابراین .، خالی است و باید انجام شودآموزشیتاریخ در نظام  آموزشدر زمینه بررسی آسیب شناسانه 

به این درس از منظر دبیران  آموزاندانش توجهجلب هایراهتاریخ و نیز  آموزش ناکارآمدی بررسی علل

دبیران بیشترین وقت را برای تماس با . باشدمیبیشتری در سطح مدارس  هایپژوهشنیازمند انجام 

محیطی  نندتوامیدر اختیار دارند. و  هاآن، مشاهده آنان و کمک به جریان رشد و تکامل  آموزاندانش

دبیر به این موضوع منجر شود. آموزاندانشد که در حد توان به اصالح و تغییر رفتار نرا به وجود آور

برای  ایمقدمه، خود آموزاندانشایمان داشته باشد که رفع موانع تحصیلی و کاهش مشکالت 

یت به آنچه گذشت هدف با عنا بنابراین .باشدمیو ارائه مطالب درسی  آموزاندانشذهنی  سازیآماده

صلی ا سؤال باشد ومیاصلی در این مطالعه نقد و تحلیل برنامه درسی تاریخ از نگاه دبیران تاریخ 
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علل و موانع تدریس درس تاریخ از نظر دبیران از برنامه درسی تاریخ  -۱پژوهش عبارت است از: 

 ایجاد ارتباط با آن چیست؟  به درس تاریخ و آموزاندانشتوجهی عالقگی و بیعلت بی -۲چیست؟ 

 تحقیق شناسیروش

کیفی  یهادادهپژوهش پدیدارشناسی توصیفی برای تحلیل  و روش کیفی با طرح پژوهش مطالعه این

 هب ایدرونمایه تحلیل در این پژوهش از با تحلیل مضمون نتایج حاصل از مصاحبه انجام شده است.

 جربیات دبیران تاریخ از عوامل و موانع تدریس تاریخ ت بررسی برای ۱کالرک و براون پیشنهادی شکل

 پژوهش؛ کنندگانشرکت. است شده استفاده فرعی، و اصلی هایمایهدرون تشخیص ، و همچنین

 هدفمند و مبتنی بر فرد صورتبه که دبیران تاریخ دوره دوم متوسطه شهر کرج بودند نفر  ۱3 شامل

افراد آگاه و دارای  عنوانبهورد مطالعه دارای تجربه بودند و شدند که نسبت به موضوع م ۲ماهر انتخاب

کرج بودند که  ۲دبیران تاریخ منطقه  موردنظرجامعه  اطالعات از وضعیت درس تاریخ در مدار بودند.

در این پژوهش، ابتدا  سال بود. 5مالک برای حضور در مصاحبه سابقه تدریس باالی  ترینمهمو 

اطالعات تا حدود سی نفر از دبیران  آوریجمعزمایشی را به انجام رساند و پژوهشگر اولین مصاحبه آ

فزایش جدید و ا ایمصاحبهرسید از مصاحبه بیست به بعد و با انجام ادامه یافت. تا جایی که به نظر می

جا ادامه یافت که به نظر ها تا آنمابقی مصاحبه درواقع .آیداطالعات، مقوالت جدیدی به دست نمی

ور منظ .. آیدرسید با افزایش اطالعات، اصطالحا  اشباع حاصل شده و مقوالت جدیدی به دست نمییم

و مشاهدات، باید تا آنجا ادامه یابد که پژوهشگر  هامصاحبهاز اشباع در مطالعات کیفی این است که 

-نمونه شروینابا  ی جدید، تکراری است.هامصاحبهدریابد که  تدریجبهمقوله جدیدی کشف نکند و 

 اطمینان ایجاد از پس بودند. متوسطه دوم دوره تن از دبیران تاریخ  ۱3شامل  پژوهش این نمونه گیری

 ارتباط با همراه نیمه ساختاریافته و عمیق مصاحبة ،هاآن از اجازه کسب و کنندگانشرکت برای خاطر

 ایمایهدرون تحلیل روش گانةشش لمراح با مطابق ،هاداده وتحلیلتجزیه روش .پذیرفت انجام کالمی

 مکالمات مصاحبه، هر اتمام از بعد بالفاصله که گرفت انجام صورت این به کالرک و براون پیشنهادی

با  محتوا، درک برای است، 3هاداده با آشنایی که اول مرحلة در و درآمده مکتوب صورتبه شدهضبط

 مسائل و مصاحبه از کلی درک و نظرات متعدد، دفعات به هاآن بازخوانی و هاداده در شدن ورغوطه

                                                      
1. Braun & Clarke 

2. Based on skilled person 
3 .familiarizing with data 
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 سخنان بارز ، نکات۱ابتدایی کدهای ایجاد مرحلة در آن، از پس. شده است یادداشت هاآن درون جالب

 سوم مرحلة .شد استخراج مطالبات سه گروه از تاریخ با مرتبط اولیة کدهای قالب در کنندگانشرکت

 هایمایهدرون در ابتدایی کدهای جاگذاری و مرتب کردن بر مبتنی ت،اس هامایهدرون یافتن مرحلة که

 پاالیش و بازنگری ابتدا هامایهدرون ،۲هامایهدرون بازنگری مرحلة در .بود هاآن گذارینام و ابتدایی

 دشون حذف گیرند،نمی قرار هاداده و اطالعات حمایت مورد کافی اندازۀ به که هاییمایهدرون تا شدند.

 این به بازنگری این در بندیطبقه اساس شود. تبدیل مایهدرون دو به مایهدرون یک نیاز صورت در یا

 داشته هامایهدرون بین را تفاوت بیشترین و درون در را شباهت بیشترین کدها و هاداده که بود صورت

 این جوهرۀ دارد، نام هایهمادرون 3گذارینام و تعریف که مرحله بعد(. ۲00۶ ،کالرک و براون (باشند

 عیفر هایمایهدرون دیگر بار بخش، این در. شدند گذارینام اصلی هایمایهدرون قالب در هامایهدرون

 و وتحلیلتجزیه اتمام از بعد. شود حاصل اطمینان اصلی مایةدرون با هاآن همخوانی از تا شدهبازبینی

-یافته گزارش که ایدرونمایه تحلیل آخر مرحلة ،هاآن بندیطبقه از اطمینان و هامایهدرون استخراج

، در انتهای هر سؤاالتعالوه بر در نظر گرفتن وضوح  هادادهشد. برای تأمین اعتبار  است، انجام  ۴ها

فزایش ا منظوربهمصاحبه، موافقت پاسخگو با صحت ساختار کلی اظهارات وی مورد بررسی قرار گرفت. 

افزار اطلس تی. ای. صورت گرفت. این با استفاده از نرم هادادهیل و کدگذاری اعتبار تحقیق، تحل

های رود و هدف اصلی آن تغییر شیوههای کیفی به شمار میافزار ابزار مناسبی برای تحلیل دادهنرم

 سنتی تفسیر متون است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. generating initial code 

2. reviewing themes 

3. defining and naming themes 

4. producing the report 
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 کنندگانشرکتمشخصات دموگرافیک -1جدول

 سابقه کار                       رشته تحصیلی                               میزان تحصیالت              کنندهشرکت

 لیسانسفوقتاریخ                                                                          9                                ۱

 لیسانسفوقتاریخ انقالب اسالمی                                                     ۱0                               ۲

 تاریخ                                          لیسانس                                          ۱3                               3

 لیسانسفوقتاریخ                                                                         ۱۱                               ۴

 تاریخ                                          لیسانس                                  ۲5                               5

 تاریخ                                          لیسانس                                  ۱7                               ۶

 تاریخ انقالب اسالمی                             لیسانس                            ۲0                               7

 لیسانسفوقدانشجوی                            تاریخ                                         ۶                                ۸

 لیسانسفوقتاریخ انقالب اسالمی                                                      ۱5                               9

 لیسانس                تاریخ انقالب اسالمی                                        ۱۸                             ۱0

 لیسانسفوقتاریخ انقالب اسالمی                                                       ۸                             ۱۱

 سانسلیفوقتاریخ                                                                        ۱3                             ۱۲

 تاریخ                                          لیسانس                                  ۱۶                             ۱3
 

 

 از منظر براون و کالرک هاداده:مراحل کدگذاری 2جدول

 مراحل از یک هر توصیف مراحل

 اولیه هایایده کردن یادداشت ،هاآن بازخوانی و هاداده در شدن ورغوطه ،هاداده سازیپیاده هاداده با محقق آشنایی.۱

 اولیه کدهای ایجاد.۲
 یهاداده تلفیق ،هاداده کل از سیستماتیک روش یک در هاداده جالب هایویژگی کدگذاری

 تمها از هر به مربوط

 بالقوه تم هر به مربوط اتاطالع تمام آوریجمع بالقوه، هایتم در کدها تلفیق هامایهدرون یافتن.3

 هاتم بررسی.۴
 به نسبت( ۱مرحله هستند مناسب کدگذاری عصاره با رابطه در تمها آیا که کدها کردن چک

 هاداده وتحلیلتجزیه از تماتیک نقشه یک طراحی( ۲مرحله مجموعه کل

 گذارینام و تعریف.5

 (مضامین)هاتم

 نام و تعریف کردن عنوان نهایت در و تم، هر هایویژگی اصالح برای مداوم وتحلیلتجزیه

 مضمون یا تم هر برای روشن

 گزارش ارائه.۶

 نهایی وتحلیلتجزیه ،کنندهقانع هاینمونه استخراج ،وتحلیلتجزیه برای نهایی فرصت

 ارائه نهایت در و باشد داشته همخوانی پژوهش ادبیات و سؤاالت با که شدهاستخراج کدهای

 هاوتحلیلتجزیه از علمی گزارش یک

 ی تحقیقهایافته

، سازیساده، تعادل در رویدادها، داریامانتچهارده مضمون فرعی شامل  هاداده وتحلیلتجزیه

زدگی معلم، کمبود تقاضا، دانش تاریخی معلم، روش عدم جذابیت محتوا، گسستگی مطالب، تاریخ

رس تاریخ، فراگیر و مجریان برنامه را نشان تدریس، ارزشیابی، ارجحیت دروس علوم و ریاضی، ساعت د



 1400 ۱9۶ تابستان، دومسال نهم، شمارة                                                                     فصلنامه تدریس پژوهی

مضامین اصلی قرار گرفتند که در ذیل به این مضامین و  بندیدستهاین مضامین فرعی در پنج  داد.

  :پردازیممیبرخی مصادیقشان 

 کدهای اولیه مرتبط با علل و موانع تدریس-3جدول

 کد اولیه نمونه سخن ردیف

یا خوب مطلق یا بد مطلق بپذیرد که این موضوع را  هاشخصیتباید  آموزدانش ۱

 مورخ در تناقض است. طرفیبی باقاعده

نداشتن تعصب و نظر و غرض 

 شخصی در نگارش تاریخ

از نظر محتوایی غلبه با تاریخ سیاسی است که خود عاملی در جهت از تعادل خارج  ۲

 .باشدمیشدن محتوا 

 خبه جنبه سیاسی تاری بعدیتکنگاه 

شود تا او بتواند با متن  نیتدو آموزدانشدرک و فهم  زانیبر اساس م دیوا بامحت 3

 .کتاب ارتباط برقرار کند

 از مطالب آموزاندانشمیزان درک 

ذب را ج آموزاندانش یشکل چیخشک است و به ه اریبس خیتار هایکتاب یمحتوا ۴

 کندنمی

و عالیق  هاخواستهعدم توجه به 

 آموزدانش

 یباطارت چیه یپادشاه هایسلسلهاست که  یصورتبه تاریخ یکتاب درسنگارش  5

 .دکنیم یبررس یو دورها یکیمکان صورتبهرا  هاسلسلهندارند و  گریکدیبا 

جدا بودن حوادث تاریخی از هم 

 بدون ارتباط با حوادث قبلی و بعدی

 یبرا ایگیزهان چیو ه دانستندمی یرا کاف یکه مطالعه صرف مطالب کالسدبیرانی  ۶

 خود نداشتند. آموزاندانش یبرا یخیمسائل تار وتحلیلتجزیهکنکاش و 

 مندعالقه آموزشی یروینبود ن

کار  یراب ییتقاضا چیه التیتحص انیپس از پا بینندمی التحصیالنفارغ یوقت 7

 دهندمیرشته از دست  نیدر ا لیادامه تحص یو رغبت را برا زهیوجود ندارد انگ

بازار کار خوب و پرستیژ  نداشتن

 عالی

 زمینه در باید تاریخی، و اجتماعی اطالعات دهندگانانتقال عنوانبه معلمان ۸

 ندباش برخوردار الزم تجربه و دانش از دهندمی آموزش که درسی با مرتبط موضوع

محول شدن تدریس تاریخ به 

 غیرمتخصص

 روخوانی سخنرانی، همچون سنتی تدریس هایروش از همچنان معلمان بیشتر.  9

 .کنندمی استفاده آموزاندانش برای..  و جواب و سؤال کردن دیکته کتاب،

 هایروشبه اصول و  توجهیبی

 تدریس صحیح

 صورتبهانتظار حفظ کردن مطالب  است محفوظات سنجش به منجر تنها که تاریخ آموزش در گرایینتیجه ۱0

 هاپرسشکامل و پاسخ به 

 و انسانی علوم و است ریاضی و تجربی علوم دروس با اولویت ما آموزشی منظا در ۱۱

 است شدهرانده حاشیه به تاریخ آن تبعبه

نداشتن درک درست از اهمیت و 

 جایگاه تاریخ در تربیت و پرورش

 ندارد نیاز را زیادی زمان که آیدمی حساب به هاییدرس جز درس این مدارس در ۱۲

 تابک حجمی به توجه با که است شده گرفته نظر در آن برای ساعت دو هفته در و

 است کم بسیار تدریس برای زمان این

 عدم تناسب حجم و زمان تدریس

 هانآ جذب در عاملی تواندمی فراگیران زندگی با تاریخی مسائل سازیهمسان که ۱3

 باشد تاریخ درس سمت به

ی هاخواستهو  هااولویتشناخت 

 آموزدانش

 به و گیرند قرار موردتوجه باید آموزش در بخش تریناصلی عنوانبه علمانم ۱۴

 نیز آنان تجربیات از محتوا و برنامه تدوین در و شده رسیدگی هاآن مطالبات

 شود استفاده

 کلیدی عنصر عنوانبه معلم اهمیت

 درسی برنامه اجرای در
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ی اولیه در گام سوم به تحلیل و ترکیب این فهرستی از کدها آوردنبا اتمام کدگذاری اولیه و به دست 

 .پردازیممیکدها 

 ی فرعی مرتبط با علل و موانع تدریسهاتم -4جدول 

 تم فرعی                                                                    کد اولیه                              ردیف           

 داریامانت                                 نظر شخصی در نگارشش محتوا                       نداشتن غرض و          ۱

 تعادل در رویدادها                                        هاجنبهبه جنبه سیاسی تاریخ بدون توجه بر سایر  تأکید          ۲

 سازیساده              و درک ایشان از مطالب               هاناییتواو میزان  آموزاندانشتوجه به سن           3

 عدم جذابیت محتوا                        درزمان تدوین محتوا  آموزاندانشو عالیق  هاخواستهبه  توجهیبی          ۴

 گسستگی مطالب                      پادشاهی بدون ایجاد ارتباط                    هایسلسلهنگارش منقطع           5

 تاریخ زدگی معلم      استفاده از نیروهایی بدون عالقه به تدریس تاریخ                                                    ۶

 کمبود تقاضا                 تاریخ                                      التحصیالنفارغنبود بازار کار خوب برای           7

 دانش تاریخی معلم                                    ان این رشته    غیرمتخصصبه  محول شدن تدریس تاریخ          ۸

 روش تدریس           سنتی تدریس جهت حفظ مطالب                                هایروشاستفاده از           9

 ارزشیابی        بر مبنای مطالب حفظی    سؤاالتکامل و پاسخ به  صورتبهفظ مطالب درخواست ح        ۱0

 ارجحیت دروس علوم و ریاضی          آموزاندانشر تعلیم و پرورش نسبت به اهمیت درس تاریخ د توجهیبی        ۱۱

 ساعات درسی تاریخ                        مناسب نبودن زمان تدریس با محتوای کتاب                                 ۱۲

 فراگیر                                   از درس تاریخ     آموزاندانشی هاخواستهو  هااولویتشناخت         ۱3

  مجریان برنامه      توجه به تجربیات معلمان در زمان تدوین محتوای کتاب درسی                                ۱۴

ین ا بندیدستهی فرعی وجود داشت در مرحله بعد با هاتمکه در برخی از  هاییمشابهتبه دلیل 

 به پنج تم اصلی دست یافتیم. هاتم
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 از مصاحبه آمدهدستبهمضامین اصلی و فرعی . 5 جدول

 فرعی مایهدرون اصلی مایهدرون

 نگاریتاریخ

 داریامانت

 تعادل در رویدادها

 یسازساده

 دافعه تاریخ

 عدم جذابیت محتوا

 گسستگی مطالب

 تاریخ زدگی معلم

 کمبود تقاضا

 تاریخ آموزش

 دانش تاریخی معلم

 روش تدریس

 ارزشیابی

 جایگاه تاریخ
 ارجحیت دروس علوم و ریاضی

 ساعات درسی تاریخ

 مخاطب شناسی
 فراگیر

 مجریان برنامه

 

 نگاریتاریخ: ۱اصلی مضمون 

های اصلی دبیران مربوط به شیوه های با دبیران دریافت شد که یکی از دغدغهمصاحبه در

 . ازشودمی آموزاندانشنگاری است که از نظر آنان موجب عدم عالقه به مطالعه تاریخ در میان تاریخ

س فسالمت ن یو دارا یو مذهب یقوم ،یمنصف، به دور از تعصبات نژاد یبه مورخ خیتار منظر دبیران

و کشورها فارغ از  هاانسانکه به همه  یدارد. مورخ ازین و انسانی یمحسنات اخالق یو شجاع، دارا

همه شواهد و  یپس از بررس یمحقق نیبنگرد. چن یخانواده جهان کیرنگ و نژاد و فکر به شکل 

به  اهنسانا گریعبرت د یبرا یدرزان وآن، محکمه پند  جیگاه از نتاوان نشیندمیبه قضاوت  ن،قرائ

به سه مضمون فرعی به  هاآن وتحلیلتجزیهبر اساس سخنان دبیران و  نگاریدر تاریخ .آوردمیارمغان 

 : شودمیشرح زیر اشاره 
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 داریامانت: ۱مضمون فرعی 

نکته در نوشتن تاریخ نداشتن تعصب و نظر و غرض شخصی است این در حالی است که  ترینمهم

سنتی و کتاب محور کنونی، بیشتر  آموزش( در ۱39۴ده )علم و بابادی، های انجام شطبق پژوهش

... دارندمطالب درسی با هم تناقض »اعتقاد داشت:  7کد شماره  بارهدرایناست  سویهیکها قضاوت

در تاریخ معاصر گاهی از اصالحات رضاخانی صحبت میشه و گاهی به اقدامات او توجه میشه.  مثال .

به مطالب تاریخی و عدم  سونگرییک «نمیده این اصالحات خوب بودن یا بدتشخیص  آموزدانش

، در این برهه زمانی، که خود قادر به تفکر و آموزدانش شودمیداری در نگارش تاریخ باعث امانت

ته شود و از جذابیت کتاب کاس اعتمادبیمسائل است، نسبت به متن کتاب تا حدودی  وتحلیلتجزیه

 خصوص در متناقض هایروایت چنینهم جاد عالقه و رغبت در مطالعه تاریخ شود.شده و مانع ای

 داشتند گالیه نکته این از آنان .است بوده شوندگانمصاحبه موردتوجه نیز تاریخی مهم هایشخصیت

 که نوعی به .خوردمی چشم به تاریخی حوادث و هاشخصیت معرفی در وتفریطافراط نوعی گویی که

 سقوط درجات تریننازل به دیگر شخصیتی و میکند جلوه اسطوره شخصیتی گاهی اریخت نگارش در

 :شودمی اشاره دبیران از یکی سخنان از بخشی به مثالعنوانبه .میکند

 خیلی رو ایهدیگ شخصیت و دادن جلوه بد خیلی رو هاشخصیت گاهی تاریخ کتاب محتوای در»

 این آیا ... نیست درسی کتاب در امیرکبیر از نقدی هیچ مثالعنوانبه .دادن قرار ستایش و موردتوجه

 «نیست؟ وارد بهش نقدی هیچ و بوده درست امیرکبیر کارهای همه که است معنی این به

 : تعادل در ارائه حوادث و رویدادهای تاریخی۲مضمون فرعی

را عاملی  و آنتند بودن مطالب تاریخی گله داش بعدیتکدبیران نیز از سیاسی بودن و به عبارتی 

اب در متن کت از دبیران. از نظر بسیاری دانستندمیدر جهت تضعیف عالقه فراگیر به مطالعه تاریخ 

از »... اظهار داشت: 3کد شماره  مثالعنوانبه تاریخ سیاسی حبس شده و پا را از آن فراتر ننهاده است.

هت از تعادل خارج شدن محتوا به حساب نظر محتوایی، غلبه با تاریخ سیاسیه که خودش عاملی در ج

هم وجود  هایدیگهای در زندگی گذشتگان ما همه چیز سیاسی نبوده و جنبه کهدرصورتیمیاد. 

 «داشته که باید به اونها پرداخته بشه...

 این از من آموزاندانش ....سیاسیه مسائل از ماالمال تاریخ» اعتقاد داشت بارهدراین 5یا کد شماره 

 «نمیشه ایاشاره تاریخ هایبخش سایر به چرا که میپرسن مدام و میکنن شکایت قضیه

 صحبت درس کالس در اجتماعی تاریخ عبارتی به یا گذشتگان زندگی از قسمتی از من که زمانی...»

 توجه سیاسی بخش به که زمانی ولی میکنن دنبال رو بحث عالقه با مآموزاندانش میشم متوجه کنممی
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 و تکراری خیلی تاریخ بخش این که میکنن تکرار مدام و .میشن حوصلهبی و کسل مآموزانشدان میشه

 «هست کنندهکسل

 محتوا سازیساده: 3مضمون فرعی

موضوعات در زمان تدوین محتوای دروس توجه به این نکته است که این محتوا را  ترینمهماز 

 وزآمدانشا باید بر اساس میزان درک و فهم کدام گروه سنی قرار است مطالعه کند، بنابراین محتو

بتواند با متن کتاب ارتباط برقرار کند. این در حالی است که از نظر بسیاری  راحتیبهتدوین شود تا او 

 مثالعنوانبه.کندنمیدرک  راحتیبهآن را  آموزدانشاز دبیران متن کتاب سنگین و پیچیده است و 

متن کتاب برای افرادی با سن باالتر نوشته شده.... خیلی از » کرد بیان می گونهاین ۴کد شماره 

  «واضح بشه آموزدانشدرس رو باید دوباره توضیح بدم تا برای  هایقسمت

 در اما .کنم تموم رو زودتر کتاب تا کنممی استفاده سخنرانی روش از من و زیاده کتاب حجم»...

 «...بشن متوجه رو مطلب راحتیبه نمیتونن و داره وجود امابه مآموزاندانش برای کتاب هایبخش بعضی

به تاریخ باشد،  آموزدانشعاملی در جهت افزایش عالقه  تواندمیمتن درس تاریخ هم  سازیساده

 استفاده کند. آموزشبرای  تریمناسب هایروشراهی باشد تا معلم از  تواندمیو هم 

 بودن درس تاریخ ایدافعه: ۲اصلی  مضمون

سوی مربیان تعلیم  و از بوده موردتوجه همواره یک ابزار مهم آموزشی عنوانبهقش کتاب درسی ن

وسیله  وانعنبهمستمری برای بهبود کمی و کیفی و استفاده هر چه بیشتر از آن  هایفعالیتو تربیت، 

 علت و ،هاشباهت و هاتفاوت بیان تاریخی تفکر و تاریخ مطالعه از هدف به کار برده شده است. آموزشی

 تاریخ جذابیت به نگرشی چنین با .است رخدادها این وتحلیلتجزیه و کردن مقایسه و حوادث رخداد

برخی از کدها و  .شوندمی مندعالقه آن به تاریخ از دوری جای به نیز آموزاندانش و شد خواهد افزوده

ی یا به عبارتی کدهای شودمیه تاریخ  به مطالع آموزاندانش خاطرتعلقگرایش و  ملی که موجب عدمعوا

مضمون  زیرمجموعهدر  شوندمی آموزاندانشموانع تدریس تاریخ و دافعه تاریخ میان  عنوانبهکه 

 :شودمیاصلی دافعه تاریخ توضیح داده 

 : محتوا۱مضمون فرعی

یاری از ولی به نظر بس است مهم یادگیری چگونگی که دارد اهمیت اندازه همان به « دانستن چه

. کندنمیرا جذب  آموزاندانشتاریخ بسیار خشک است و به هیچ شکلی  هایکتابدبیران محتوای 

سیاسیه. چیزی که  کامال محتوا »شود: در زیر توجه  5در این رابطه به بخشی از سخنان کد شماره 

باید  آموزدانشو احساسی ر هرگونهاز  وخالیخشکیه متن  درواقعاز اون خوشش نمیاد....  آموزدانش
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در» «بخونه. هاخواسته به توجهی هیچ تاریخ کتاب محتوای  آموزدانش عالیق و  آموزاندانش ....نشده   

مندعالقه هم اجتماعی و فرهنگی مباحث به ما «میشه مشاهده ندرت به کتاب در مطالب این ولی هستن   

 نوع که است درحالی این .شود آموزاندانش هایگرایش و هامهارت ،هاتوانایی رشد باعث باید محتوا

 برای گرفتن نمره و آن مطالب کردن حفظ آموزدانش که است ایگونه به تاریخ درسی کتاب محتوای

 سپرده فراموشی به و شدهپاک وی ذهن از مطالب تمام امتحان از پس و میداند کافی را پایانی امتحان

 :شودمی ذکر ندبیرا سخنان از ایگزیده بارهدراین .شودمی

 نیازی بنابراین ...نداره، اونها واقعی زندگی با مناسبتی هیچ درس این میکنن فکر من آموزاندانش»

 بگیرن نمره امتحان برای کههمین اونها نظر از. بخونن موشکافانه و دقیق خیلی رو مطالب که بینننمی

 «کافیه

 دقیق مطالعه برای لزومی هیچ بشه استفاده امحتو این از نیست قرار وقتی ها بچه از خیلی نظر از»

 هیچ در کرده بسنده هاحکومت ذکر به فقط که محتوایی که هستن عقیده این بر اونها نداره، وجود اون

 «...نداره کارایی زندگیشون بخش

محتوای آن است، چه از حیث  شودمیبه درس تاریخ  آموزاندانشاز عواملی که سبب عدم عالقه 

متن و چه از حیث تصاویر و رنگ. بر این اساس یکی از مطالبات دبیران جهت افزایش عالقه 

به عبارت بهتر  است. آموزاندانشتغییر محتوا و جذاب نمودن آن متناسب با سن رشدی  آموزاندانش

ان گیری آنو چگونگی بهره موزانآدانشآن با سن  تصاویرکتاب باید دارای کاغذ خوب باشد و جلد و 

ب سبک نوشتن مطال .ی کنجکاوی باشدها واضح و برانگیزندهشکل درواقعاز کتاب متناسب باشد. 

  .نویسی باشدساده، رسا و گیرا و به دور از درازنویسی و پیچیده

 : گسستگی۲مضمون فرعی

است  تاب درسی است، اینتاریخ که البته نشات گرفته از سبک نگارش ک آموزشیکی از مشکالت 

شکل انتزاعی یعنی بدون ارتباط با قبل و بعد  را بهکند و هر یک که حوادث تاریخی را از هم جدا می

را  آن ومختلف تاریخی اشاره داشتند  هایدورهاکثر دبیران به عدم ارتباط منطقی بین  کند.بیان می

به بخشی از سخنان کد شماره  مثالنوانعبه. دانستندمی آموزدانشسبب تشتت ذهنی و سردرگمی 

در متن کتاب پیوستگی وجود نداره و این امر باعث گیج  متأسفانه: »شودمیدر این زمینه اشاره  ۱0

دوره اشکانی تموم میشه به دوره  کهاین محضبهدر کتاب تاریخ معاصر  مثال میشه.  آموزدانششدن 

ط بین این دو دوره رو درک کنه و بفهمه چطور یک ارتبا آموزدانش کهاینساسانی میریم بدون 
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ه ب ایعالقهحکومت سرنگون شد و حکومت بعدی به سر کار اومد. همین موضوع باعث میشه خیلی 

 «دنبال کردن مطالب تاریخی نداشته باشه

 : تاریخ زدگی معلم3مضمون فرعی

اقعی را فراهم واز دنیای امروز  آموزدانشموجبات دور شدن  تواندمیاین امر نیز از آفاتی است که 

نظریات و پندارهای گذشته را تغییر دهد، محروم  تواندمیکند و او را از دریافت اطالعات جدیدی که 

اشد تا ب مندعالقه، دبیر تاریخ خود باید به تاریخ و مطالعه آن شوندگانمصاحبهاز نظر بیشتر سازد. 

-نیز برانگیخته نماید. در این رابطه به بخش آموزاندانشدر  برای مطالعه را و انگیزهبتواند این عالقه 

 هایروشاز نظر من معلم تاریخ باید به علم تاریخ و : »شودمیاشاره  ۱های کد شماره هایی از صحبت

یز ن آموزشاون مسلط باشه. به عبارتی تاریخ رو با دل و جون مطالعه کنه نه به اجبار... در این صورت 

ونم تکنه. پس میافته، در نتیجه فراگیر هم به دنبال کردن مطلب عالقه پیدا میق میبا عالقه اتفا

تاریخ به نیروی انسانی کارآمد احتیاج داریم. چیزی که در بعضی از مدارس  آموزشنتیجه بگیرم که در 

 «شهدیده نمی

 رو رشته ینا یا نیست تاریخ تخصصیشون رشته یا که هستند کسانی همکاران بین در متأسفانه»

 مشغول درس این تدریس به عالقگیبی با نتیجه در دادن، تحصیل ادامه و کردن انتخاب اجبار به

 درس از رضایتی تنهانه نتیجه، در میشه، معلم عالقه عدم متوجه سریع خیلی امروز آموزدانش .هستند

 هم درسی ساعت پایان یبرا شماریلحظه و زدگیدل نوعی باعث بلکه نمیشه، ایجاد آموزدانش برای

 «میشه

گاه دیگر نسوی اند و از مواجه آموزاندانشاهمیتی درس خود در بین معلمین تاریخ از سویی با بی

در کنار  دبیران تاریخ چنینهمآمیز است. بعضا  استخفاف هاآنبه  آموزشیسایر همکاران و کادر 

اند که سهم مهمی در تنزل مواجهم هدبیران غیرمتخصص در کنار خود مشکل با  موجود مشکالت

 واند فاقد بینش تاریخی مناسب و علمی غالبا جایگاه تاریخ در میان فراگیران دارند چون این اشخاص 

 اخبار متنوع.تر از میان یافتن مطلب درست مهارتی است در جهتداند علم تاریخ نمی

 : کمبود تقاضا ۴مضمون فرعی

در فراگیری درس تاریخ در مقطع متوسطه این  آموزاندانشقگی عالدالیل بی ترینمهمیکی از 

، جایگاه استخدامی خاصی به جز شغل معلمی یا هادانشگاهرشته تاریخ از  التحصیالنفارغاست که 

سلیقه و امکانات  برحسب، زمانی که هر دانشگاهی در کشور درواقع چند شغل دیگر در جامعه ندارند.

 نالتحصیالفارغای جز کمبود بازار کار برای در نهایت نتیجه نمایدمیجو خود اقدام به پذیرش دانش
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ای است که بتواند بین علوم و معارف متعدد خود تعادل ایجاد نخواهد داشت. یک جامعه خوب جامعه

اشاره کرده  ۱۲کند، به عبارتی همه علوم را به یک میزان اصالت بخشد.در این رابطه نیز کد شماره 

ه و یا به اون عالقه داره بالفاصل خونهمیتاریخ  آموزدانش بیننمیها وقتی بسیاری از خانواده »است که: 

ره. به ندا ایفایدهبشی؟ خوندن تاریخ برات هیچ  کارهچهپرسن که تاریخ بخونی که در آینده ازش می

رشته دانشگاهی  نعنوابهعبارتی چون تاریخ هیچ بازار کار خاصی نداره والدین هم با انتخاب اون 

 «کنن. البته این موضوع بیشتر در بین پسرا وجود دارهمخالفت می

 ازش بالفاصله داره عالقه اون به یا و خونهمی تاریخ آموزدانش بیننمی وقتی خانوادهها از بسیاری »

 عبارتی هب .نداره ایفایده هیچ برات تاریخ خوندن بشی؟ کارهچه آینده در که بخونی تاریخ که میپرسن

 مخالفت دانشگاهی رشته عنوانبه اون انتخاب با هم والدین نداره خاصی کار بازار هیچ تاریخ چون

 «داره وجود پسرا بین در بیشتر موضوع این البته. میکنن

 ازش چون اشتباهه، تاریخ رشته در تحصیالت میگه و میکنه شکایت مدام که دارم همکاری من»

 که باشیم داشته انتظار نباید اوصاف این با .میزنه هم درسش کالس در ور حرفا همین .درنمیاد نون

 «کنه نگاه آینده در دانشگاهی رشته عنوانبه درس این به آموزدانش

 : دانش و تربیت تاریخی3اصلی مضمون 

ن تاریخ است.باید اذعا آموزشتاریخ، شیوه صحیح و درست  آموزشترین مشکالت در یکی از بزرگ

وله تاریخ که مق آموزش تاریخ به این علت است که تربیت تاریخی اتفاق بیافتد. موزشآداشت که 

احتیاج دارد. چیزی که  آموزشیهای های علمی و هم به مهارتای است هم به تواناییبسیار پیچیده

ه ب شاید در بین تعدادی از دبیران تاریخ وجود نداشته باشد و یا اگر باشد به علت جایگاه تاریخ خیلی

های صورت گرفته با دبیران تاریخ ذکر این نکته بر اساس سه شود. در مصاحبهآن اهمیت داده نمی

 :شودمیاشاره  هاآناز  هرکدامقرار گرفت که در زیر به  موردتوجهمضمون فرعی 

 : دانش تاریخی معلم۱مضمون فرعی

حالی است که برخی از جدیدی در ذهن دارند. این در  سؤاالتاین نسل همواره  آموزاندانش

 ومربیان و معلمان به دلیل برخوردار نبودن از دانش کافی و آشنا نبودن با چگونگی پرورش فکر 

 انگیزه وعالقه  مروربهقادر به پاسخگویی نبوده که این امر  آموزاندانشمکرر  سؤاالت، در مقابل اندیشه

ابراین دبیران تاریخ باید با روشی منطقی و برد. بناز بین می آموزاندانشبرای مطالعه را در بین 

پژوهشی در تدریس خود، کیفیت کار خود را افزایش داده و سبب افزایش _برخوردار از پشتوانه علمی

توجه  9شوند. در این رابطه به بخشی از سخنان کد شماره  آموزاندانشانگیزه و عالقه به مطالعه در 
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، یعنی من معلم تاریخ، باید عالوه بر تاریخ به بعضی ایهرشتهن از نظر من تاریخ یه هنر میا: »شودمی

و خیلی از علوم دیگه تا حدودی مسلط  شناسیجامعهادبیات، جغرافیا و  ازجملهدیگه  هایرشتهاز 

که بعضی از همکارای من  بینممی متأسفانهداشته باشم. اما  هازمینهباشم و اطالعات کافی در این 

 «تاریخ رو روخوانی و حفظ کردن مطالب میدونن آموزشهم تسلط کافی ندارن و حتی به خود تاریخ 

 کند عشق بورزد. الزمباید به آنچه تدریس می آموزدانشباید ذکر کرد که معلم برای ایجاد عالقه در 

است موضوع درس را بشناسد و هر روز در مورد آن مطالب بیشتری بیاموزد و چیزی را که تدریس 

 ی از وجود خود سازد.کند بخشمی

 ....میکنن تدریس که کتابیه همون حد در شونهمطالع که هستن همکاران از بعضی متأسفانه»

 پاسخ از نیست مربوط درس موضوع به که بهانه این با ،پرسهمی رو سؤالی یآموزدانش وقتی درنتیجه

 آگاهیه و اطالعات کمبود دلیل به امر این من نظر به کهدرصورتی.میکنن خالی شونه سؤال اون به دادن

 «همکاره اون

 کیفیت خود، تدریس در پژوهشی_علمی پشتوانه از برخوردار و منطقی روشی با باید تاریخ دبیران

 رابطه این در .شوند آموزاندانش در مطالعه به عالقه و انگیزه افزایش سبب و داده افزایش را خود کار

 :شودمی هتوج از دبیران یکی سخنان از بخشی به

 از بعضی به تاریخ بر عالوه باید تاریخ، معلم من یعنی ،ایهرشته میان هنر یه تاریخ من نظر از»

 باشم مسلط حدودی تا دیگه علوم از خیلی و شناسیجامعه و جغرافیا ادبیات، ازجمله دیگه هایرشته

 به حتی من همکارای از بعضی که بینممی متأسفانه اما .باشم داشته هازمینه این در کافی اطالعات و

 «میدونن مطالب کردن حفظ و روخوانی رو تاریخ آموزش و ندارن کافی تسلط هم تاریخ خود

 : تدریس۲مضمون فرعی

تر . بیشباشدمییکی از مشکالت مهم در رابطه با درس تاریخ مربوط به روش تدریس این درس 

و  سؤال، روخوانی کتاب، دیکته کردن تدریس سنتی همچون سخنرانی هایروشمعلمان همچنان از 

چه پیداست در این حالت معلم محوری و عدم . چنانکنندمیاستفاده  آموزاندانشجواب و .. برای 

و این موضوع خود از  دهدمیدر فرایند یاددهی یادگیری رویکرد اصلی را تشکیل  آموزدانشدخالت 

از  ایگزیدهدرس تاریخ است. در این رابطه  به آموزاندانشعالقگی علل اصلی افت تحصیلی و بی

راین بنابحجم کتاب خیلی زیاده و ساعت تدریس کم.  متأسفانه»...است:  ذکرقابل ۶سخنان کد شماره 

 یزدگدلو به شکل سخنرانی انجام میشه که این موضوع عاملیه در  سویهیک معموال تدریس  روش
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درس رو در زمان مقرر تموم  موزیمنداریم. چون  هایدیگ  از درس تاریخ. البته ما هم چاره آموزدانش

   «کنیم...

 استفاده سخنرانی روش از مباحث بیشتر در مجبوریم ما که شکلیه به محتوا نوع کنممی فکر من»

 موظف رو خودش هم، فراگیر تدریس، شرواین با .میشه آموزدانش تفکر مانع کار این البته که. کنیم

 اگه شاید نمیده انجام مطالب روی یوتحلیلتجزیه و فکر هیچ و کنه حفظ فقط رو مطالب که میدونه

 «داشتیم مختلف هایروش از استفاده برای بیشتری زمان ما بود کمتر کتاب حجم

، با توجه به پیشرفت تکنولوژی، دیگر آموزشهای سنتی امروزه شیوه رسدمیبه نظر  حالبااین

ز ا تواندمیهای نوین معلم نوین روی آورند. در تمام شیوه هایشیوهبه  کاربردی ندارد و معلمان باید

بهره ببرد و این فرصت را دارد که بهتر فرایند یاددهی یادگیری را در  آموزدانشتمام حواس 

 به وجود آورد. آموزاندانش

 آموزدانش صورت این در... پیدا کنه خارجی ازای مابه تاریخی مطالب برای کنه سعی باید معلم»

 پاسخ اومده پیش براش زندگی در که هاییپرسش به میتونه تاریخ خوندن با که رسهمی نتیجه این به

 «میکنه بیشتری پیدا انگیزه تاریخ یادگیری برای شکل این به و بده

 وقتی مثال  .کنه استفاده تاریخ آموزش در اونها همه از و بشناسه رو هوش انواع باید تاریخ معلم»

 بتونه تا باشه داشته آشنایی زبانی کالمی هوش با معلم بهتره گذرهمی سخنرانی به تاریخ زمان تربیش

 «بده ارائه شکل ترینبه رو مطالب

ز ا نباید هرگز را یادگیری امر در آنان یدائم دادن دخالت و فراگیران یتوجه به توانایدر مجموع 

 کردن آماده و فکر هب آموزاندانش تن، برای واداشهر درس آغازدر  استفاده از سؤال . تنظر دور داش

و جواب در خالل تدریس  سؤالاستفاده از روش طرح  تدریس، موضوع برای زمینه  ذهنی ادایج و آنان

از کارهایی است که  هایینمونهدر امر تدریس از طریق کنفرانس  آموزانمشارکت دانش  چنینهم، 

 .داردمی وا ارکتفراگیرنده را به مش

 : ارزشیابی تاریخی3مضمون فرعی 

یدن میزان پیشرفت یادگیرنده در رس و تشخیصارزشیابی عبارت است از فرایند منظم برای تعیین 

گیری اندازه آموزدانشاین در حالی است که در ارزشیابی تاریخ فقط محفوظات  .آموزشیبه اهداف 

 و حتی آموزاندانشاند باشد و از سوی دیگر تونمی آموزدانشدهنده آگاهی و این میزان نشان شودمی

تاریخ که تنها منجر به  آموزشدر  نتیجه گرایی .دهدمیسوق  نتیجه گرایی سویبهرا  هاآنوالدین 

تدریس  متأسفانه»به آن اشاره داشت:  ۸مواردی بود که کد شماره  ازجملهسنجش محفوظات است 
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 وزآمدانشحفظیات حرکت کنه.  سویبهبی اون هم تاریخ با توجه به حجم زیادش باعث شده ارزشیا

مطالب رو درک  کهایننویسه و همه هدفش گرفتن نمره عالیه. بدون عین مطالب رو در امتحان می

 «.  کرده باشه

 شود توجه آن دانشی بعد به فقط شناختی حیطه در که شودمی باعث زیادی تا حدود مشکل این

 امتحان زمان نزدیک وقتی» نگیرد قرار موردتوجه خیلی قضاوت و رکیبت ،وتحلیلتجزیه کاربرد، فهم، و

 سؤال هاقسمت کدوم از یا و ترهمهم هابخش کدوم بگم بهشون دارند انتظار من از مآموزاندانش میشیم

 «است نمره روی تمرکزشون همه چون ...میاد

 محترم دبیران چنانچه که نباشد اهمیت از خالی هم نکته این ذکر شاید مطالب این به توجه با

 دهند تغییر وتحلیلتجزیه و تفکر و تعاملی هایروش به سنتی و سخنرانی از را خود تدریس روش

انجام شود که  ایگونه. از نظر دبیران ارزشیابی باید به کند تغییر آن با متناسب نیز ارزشیابی سیستم

ودند ارزشیابی تاریخ باید از دل تاریخ باشد تا معتقد ب هاآنتوانایی نقادی داشته باشند. آموزاندانش

برای مطالعه افزایش  آموزاندانشبدین شکل راز و رمزهای تاریخی بیشتر شود و در نتیجه اشتیاق 

 یابد.

 : جایگاه تاریخ۴اصلی  مضمون

است.  آموزشییک مکمل  درواقعاست و  مؤثرتاریخ دانشی است که در حوزه تعلیم و تربیت 

باید با مطالعه عمیق تاریخ به جایگاه اصلی  آموزدانشخ به مثابه یک روش پژوهشی است و تاری درواقع

افول  .شودمیآن دست پیدا کند. فقدان آن باعث ناقص شدن و نارسا بودن بینش تاریخی یک ملت 

 اهای خود به آن اشاره داشتند و خواستار ارتقجایگاه تاریخ موضوعی بود که دبیران نیز در مصاحبه

و چه در کل جامعه بودند. کدهای حاصل از مصاحبه دبیران در ارتباط  آموزشیاز لحاظ  چهآنسطح 

 .شودمیبا جایگاه تاریخ در دو مضمون فرعی در زیر آورده 

 : ارجحیت دروس علوم و ریاضی۱مضمون فرعی

ت و ریاضی اس با دروس علوم تجربی اولویتما  آموزشیمعتقد بودند که  در نظام  هاشوندهمصاحبه

امروزه شاهد آن هستیم که  کهطوریبهاست  شدهراندهآن تاریخ به حاشیه  تبعبهو علوم انسانی و 

مهندسی  هایرشته التحصیالنفارغهای مختلف، و مسئولین در حوزه مدارانسیاستبسیاری از 

 آموزامدانشاز  وقتی سر کالس درس: »شودمیتوجه  3هستند. در این زمینه به سخنان کد شماره 

کنن که فرصت این کارو ندارن و تمام مطلب تحقیقی آماده کنن همه اعتراض می مثال خوام که می
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ریاضی و فیزیک و شیمی و... صرف میشه و نمیتونن از زمان اون  هایدرسزمانشون برای مطالعه 

 «کم کنن و به درس تاریخ هم برسن هادرس

 که گفتن من به اضحو صریح خیلی دادم توضیح تاریخ رشته با هرابط در آموزامدانش برای وقتی»

 «...میارن دست به رو باالتری جایگاه جامعه در چون بخونن تجربی یا ریاضی میدن ترجیح

 تاریخ آموزش: زمان ۲مضمون فرعی

مهری چه در جامعه و چه در خود مدارس اجحاف و بی رسدمیدر رابطه با درس تاریخ به نظر 

که زمان زیادی را نیاز ندارد و  آیدمیبه حساب  هاییدرسته است. در مدارس این درس جز قرار گرف

در هفته دو ساعت برای آن در نظر گرفته شده است که با توجه به حجمی که اکثر دبیران به آن اشاره 

کتاب  حجم»بیان کرده است:  ۴در این رابطه کد شماره  کردند این زمان برای تدریس بسیار کم است.

خیلی زیاده و زمانی که در برنامه هفتگی مدرسه برای اون قائل شدن، فقط دو ساعته، من تو این دو 

تونم همه نمی واقعا قبلی اختصاص داره  هایدرسساعت که نیمی از اون هم به حضور و غیاب و مرور 

 « محتوا را تدریس کنم.

 یک هر و بوده زیاد هم دو ساعت همین دبیران سایر نظر از که داشتند اعتقاد دبیران دیگر سوی از

 خود این که .شوندمی تاریخ دبیر دامن به دست بیاورند کم زمان کهدرصورتی دیگر هایدرس دبیران از

 در» :کرد اشاره مورد این به نیز دبیری .دارد آن کالس و تاریخ درس از افراد سایر آگاهی عدم از نشان

 دو که میکنن درخواست من از راحت خیلی میارن کم زمان فیزیک و ریاضی دبیر وقتی ما مدرسه

 درس برای چقدر ساعت دو این باشن متوجه کهاین بدون بدم قرار اونها اختیار در رو کالسم ساعت

 «کنم قبول رو درخواست این من که دارند انتظار هم معاون و مدیر که جاست این جالب و حیاتیه تاریخ

از سویی حجم کتاب با ساعات درسی متناسب نیست و از  رسدمیبه نظر  با توجه به این موارد

ر رابطه باید د روازاینسوی دیگر نگرش افراد نسبت به درس تاریخ و اهمیت آن بسیار نامناسب است و 

 با این موضوع نیز به مطالبات دبیران توجه شود و سایر دبیران نیز در رابطه با نقش تاریخ توجیه شوند.

 : مخاطب5اصلی مضمون

تاریخ باید در درجه اول مخاطبان خود را بشناسد و  آموزشیمعتقد بودند متن  هاشوندهمصاحبه

چنین باید به این امر توجه شود که نباشد. هم آموزدانشخیلی فراتر و فروتر از دانش و توان ذهنی 

و  آموزاندانشدو گروه  بهدبیران در هنگام انجام مصاح این متن توسط چه کسانی ارائه خواهد شد.

 هاواستهخمجریان برنامه درسی اشاره داشتند که مخاطبان اصلی برنامه درسی تاریخ هستند و توجه به 

 عاملی برای جذابیت درس تاریخ شود. تواندمی هاآن و مطالبات
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 : فراگیر۱مضمون فرعی

گیری از تجارب شخصی خود بهرهبا  تواندمیکند زمانی که معلم تاریخ مباحث تاریخی را تدریس می

ایجاد شود. در اینجا  آموزاندانشهایی را مطرح کند تا درک بهتری از وقایع برای ، مثالآموزاندانشو 

من در : »شودمیکه در ارتباط با همین موضوع است اشاره  ۱نیز به بخشی از سخنان کد شماره 

ر کنه. تملموس مآموزاندانشکه موضوع رو برای هایی استفاده کنم از مثال کنممیتدریس تاریخ سعی 

ه ک کنممیزمانی که بحث از بین رفتن یه قدرته، دروغ و تهمت و حسد و کارشکنی رو عنوان  مثال 

 «  حتی امروزم وجود داره و ممکنه بین اعضای یه خانواده هم باشه.

 مطلب این خوب که اینه مزانآمودانش سؤال اولین کتاب، هایبخش از کدوم هر تدریس زمان در»...

 «...کنیم استفاده موضوع این از باید زندگیمون کجای در ما و داره ما اآلن به ربطی چه

 حوادثی و خودش زندگی بین ارتباطی هیچ آموزدانش نتیجه در...شده نوشته سیاسی خیلی تاریخ»

 «نداره اون وندنخ به هم ایعالقه دلیل همین به .بینهنمی افتاده اتفاق گذشته در که

 .بخونه رو مطلب این قراره کسی چه که بشه توجه موضوع این به باید تاریخ متن نوشتن زمان در»

 جاها بعضی در اومدن، کتاب متن در هم دنبال به که سیاسی حوادث همه این جای به بهتره من نظر از

 حکومتی هایسلسله لعهمطا فقط امروز فراگیر نیاز بشه فرهنگی و اجتماعی وضعیت از صحبت هم

 «هستن ... و فرهنگی اجتماعی، هایبخش مطالعه مشتاق اونها .نیست

که بعد از پایان درس و مدرسه آنان خود به کرد ای جذب درس تاریخ گونهرا به آموزاندانشباید  

باید  انزآمودانشتاریخ بپردازند.  مسائلمورد بروند و به تحقیق و تفحص در  شدهمطرح سؤاالتدنبال 

 بارهدر کنجکاوی، جستجوگری کنند تاروح حاکم بر کل تاریخ را درک  در کنار درک جزییات تاریخ،

مسائل  سازیهمسانشود.ایجاد  هاآندر زندگی در زندگی حال و آینده  هاآنحوادث تاریخی و نقش 

یشتر ب حالبااینشد به سمت درس تاریخ با هاآنعاملی در جذب  تواندمیتاریخی با زندگی فراگیران 

دبیران اظهار داشتند که در قدم اول باید متن کتاب درسی تا حدودی متناسب با شرایط فراگیر امروز 

 باشد.

 : مجریان برنامه۲مضمون فرعی 

ریزی درسی از اهمیت باالیی برخوردار هستند. محتوایی مجریان برنامه در برنامه عنوانبهمعلمان 

 نآموزادانشگیرد و این معلم است که آن را به یت در اختیار معلم قرار میدر نها شودمیکه تنظیم 

چنین امکاناتی که در اختیار معلم قرار دارد نیز باید و هم هاتواناییپس توجه به  کند.منتقل می

را در تدریس با مشکل مواجه کرده  هاآنقرار گیرد. دبیران معتقد بودند که کمبود امکانات   موردتوجه
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کرد: بیان می 3نمونه کد شماره  عنوانبهو این در حالی است که روش تدریس تاریخ باید تغییر کند. 

 های هوشمند و ...های تاریخی، کالسهای تاریخی، فیلممثل نقشه آموزشیکمبود وسایل و امکانات »

ره تاریخ به شیوه نوین انتظار دا آموزدانشریزان و حتی اولیا و کمبود، برنامه همهبااینوجود داره. 

 « تدریس بشه. وقتی امکاناتی در اختیار ما نیست این توقع به جا نمیتونه باشه...

 در نقشی معلم معموال  باشدمی پایین به باال از و متمرکز نظامی که ایران پرورش و آموزش نظام در

 هیچ و دهند وفق برنامه با مدام را خود باید معلمان این .است آن دهندهارائه فقط و ندارد محتوا تدوین

 :شودمی اشاره دبیران از یکی سخنان به نیز مورد این در .ندارند برنامه روی تأثیری

 آموزمدانش بدم تشخیص بهتر خیلی میشه باعث که میشم مواجه مسائلی با درسم کالس در من »

 کار این اگه که نمیشه هم ینظرخواه ما از حتی محتوا تدوین زمان در ولی داره عالقه متنی چه به

 هم آموزدانش که میشه ارائه تریمناسب و بهتر محتوای قطعا   دارند معلما که تجربیاتی با بگیره صورت

  «میشه مندعالقه اون به

 هایهبرنامدر زمان تدوین  وقرار گیرند  موردتوجهباید  آموزشبخش در  تریناصلی عنوانبهمعلمان 

استفاده شود تا به این شکل بخشی از موانعی مربوط به درس تاریخ از میان  اهآندرسی از تجربیات 

 برداشته شود.

 دبیران تجربیاتها در رابطه با تم، تخصیص .ای .اطلس تی افزارنرمخروجی حاصل از  . 1شکل 
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 رابطه با تجربیات دبیراندر  هاتم، تخصیص .ای .اطلس تی افزارنرمخروجی حاصل از  . 2شکل 

 
 

اطلس تی. ای. مدل تماتیک مربوط به تجربیات دبیران از علل و موانع  افزارنرم.خروجی حاصل از 3شکل

 تدریس تاریخ
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 گیرینتیجهبحث و 

دی و ایران و اهمیتی که این درس در پرورش هویت فر آموزشیدر نظام  رغم اهمیت درس تاریخعلی

 که دهدمیدبیران از عوامل و موانع تدریس صحیح تاریخ نشان  تجاربتحلیل  ملی یک فرد دارد،

ر های پژوهش حاضیافته است. روروبهتدریس و یادگیری اثربخش این درس در مدارس ما با مشکالتی 

-متصمی ازجملهگفته شد  ترپیشکه  طورهماندارد.  تأکیدبه اهمیت نقش دبیران در درس تاریخ 

بندی خود به برنامه درسی نیز در طبقه ۱چه پوزنرباشند. چنانگیرندگان در برنامه درسی دبیران می

و چگونگی  شودمیداند که عمال توسط معلم تدریس را شامل چیزی می و آنکند اجرایی اشاره می

: دشومیدو جنبه را شامل  را نیز دربردارد. از نظر پوزنر برنامه درسی اجرایی آموزدانشانتقال آن به 

و دوم  شودمیبرنامه درسی تدریس شده یاد  عنوانبهکه  دهدمیاول آنچه که معلم در کالس درس 

در قبال آن مسئول هستند که تحت عنوان برنامه درسی آزمون شده  آموزاندانشنتایج یادگیری که 

مسئوالن اجرایی  عنوانبهبه دبیران  توانبنابراین می (۱۶:۱39۲)فتحی واجارگاه،  شودمینام برده 

 و مندعالقه آن مباحث و تاریخ به باید که است کسی تاریخ معلم برنامه درسی نگاهی ویژه داشت.

 تاریخ رشد) باشد داشته نیز آموزاندانش میان در را اشتیاق و اعتقاد این انتقال توانایی و باشد معتقد

،1385) 

تری نسبت به درس تاریخ و موانع و لیم و تربیت نگاه جامعمتخصصان امر تع عنوانبهدبیران 

های آن داشته و عالوه بر محتوا و روش تدریس به مسائل مختلفی اشاره داشتند. معلمان محدودیت

دهنده این سه سازد و هویت ملی نشانکه هویت فرزندان این کشور را می جهتازآندرس تاریخ را 

فاداری نسبت به ملت خود دارد، واحساس همبستگی، وابستگی واقعیت است که صاحب هویت ملی 

نمودند که این درس همانند بسیاری از دروس علوم انسانی  تأسفولی ابراز  دانستندمیدرسی مهم 

  شود.مثبت به آن توجه نمی صورتبهو  دادهازدستجایگاه اصلی خود را در جامعه 

 مجموعهزیرکه آن را در سه  باشدمینحوه نگارش تاریخ از دیگر موانع تدریس تاریخ از منظر دبیران 

 تاریخ نوشتن در نکته ترینمهمقرار دادند.  موردبحث سازیسادهداری، تعادل در رویدادها و امانت

 عقیده نباید "گویدمی بارهدراین دوکوالنژ فوستل کهچنان.است شخصی غرض و نظر و تعصب نداشتن

 هایپژوهش طبق که است حالی در این . (Binesh, 1374)"داد تدخال تاریخ در را شخصی میل و

 سویهیک هاقضاوت بیشتر کنونی، محور کتاب و سنتی آموزش در ( alam &babadi, 1394)شده انجام

                                                      
1  . Posner 
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انسانی  توانو نمی شودمی. بر مینای سخنان دبیران هر انسانی در زندگی خود مرتکب اشتباهاتی است

به نظر  غیرواقعیامروز بسیار  آموزدانشان معتقد بودند که این امر برای را مبرا از خطا دانست. آن

 مطالب کتاب دسترسی دارند. بنابراین وسقمصحتچرا که آنان به منابع مختلفی برای بررسی  آیدمی

همه آنچه را که اتفاق افتاده  سویهیکداری در حین نگارش است و بدون قضاوت بهترین کار امانت

محتوای کتاب درسی تاریخ از نظر  چنینهمبگذاریم.  آموزدانشو قضاوت را بر عهده خود  عنوان کرده

رود. این در حالی است که مباحث بسیاری از دبیران مختص مسائل سیاسی شده و از آن فراتر نمی

عتقاد انیز، دبیران بر این  سازیسادهجایگاه چندانی ندارد. از جنبه  آموزدانشسیاسی در زندگی امروز 

هبود نگارش ب مطالباتشاننوشته شده بنابراین یکی از  آموزاندانشبودند که کتاب باالتر از سطح فهم 

کتاب تاریخ بر اساس مسائلی است که مطرح شد. دبیران بر این باور بودند که محتوای کتاب تاریخ 

زیاد مطالب از هم  را جذب متن کند.و این خود به علت گسستگی آموزدانشجذاب نیست که  قدرآن

 صورتهببود. کیوان نیز در این زمینه اعتقاد دارد: تاریخ موضوعی دیالکتیکی است ولی در مدارس ما 

 هانآانتزاعی در نظر گرفت، بلکه  صورتبههای تاریخی را نباید . پدیدهشودمیداده  آموزشمکانیکی 

ت در حرک و انسانیهدفی منطقی  رفطبهرا باید نوعی هستی سیال، تداومی و تکاملی دانست که 

فویه تاریخ اواخر ص العملعکسدیالکتیکی، تداوم و  ایگونهبه  دقیقا است. برای مثال تاریخ افشاریه، 

 (.Kayvan, 1385) است

-مایهروندتاریخ اشاره داشتند و به  آموزشاصلی  مایهدروندر ارتباط با روش تدریس نیز دبیران به 

تاریخ  آموزشای از زیرمجموعه عنوانبهو ارزشیابی و دانش تاریخی معلم های فرعی روش تدریس 

که هم در سطح  دانستندمیآن  آموزشمشکالت تاریخ را نحوه  ترینمهم ازجملهاشاره کردند. دبیران 

سنتی ناشی از این تصور  آموزشگرایش به الگوهای  وجود دارد. هادانشگاهمدارس و هم در سطح 

 وهالرا برای آینده آماده کنند. ع آموزاندانشرا پوشش داده یا  آموزشباید محتوای که مربیان  تاس

 هایتو فعالی یارانههم مسئله لسی، حالبحث ک ازجملهفعال  آموزشیبر این مربیان به الگوهای 

، ددهنمیان قه نشالنیاز به زمان بیشتر در مقایسه با روش سخنرانی، کمتر ع لمبتنی بر پژوهش، به دلی

م مه هایسؤالکاربرد دانش علمی برای پاسخ به گونگی چرا روی  آموزاندانشاین الگوها  کهدرحالی

(. در رابطه با دانش تاریخی معلم از دید دبیران، اعتقاد بر این ۲00۶)الجان و دیکارلو، کند.متمرکز می

یخی را طریق بتواند حوادث تار بود که دبیر تاریخ خود باید نگاه و بینش تاریخی داشته باشد تا از این

بیر د کهچنانمنتقل کند. دبیران معتقد بودند  آموزدانشبه  درستیبهرا  و آندرک کند  درستیبه

بپردازد  یآموزاندانش و اندیشهتواند به پرورش فکر تاریخی کافی نداشته باشد نمی خودآگاهیتاریخ 
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 برداشت که بپذیرد تاریخ دبیر اگرشکل گرفته است. که در سنی قرار دارند که تفکر انتقادی در آنان 

 کند،می معرفی هاآن به تاریخ عنوانبه او که است چیزی همان بازخورد و انعکاس تاریخ، از آموزاندانش

 نگرش کسب در و شد خواهد واقف تاریخ درس تدریس در صحیح هاینگرش تاثیر به ازپیشبیش

با توجه (Afzalan, 1384) . کوشید خواهد تاریخ درس به سبتن خود کنونی باورهای اصالح و صحیح

ود. ش آموزاندانشدر  و نوآوریباشد که منجر به خالقیت  ایگونهبه نظر دبیران روش تدریس باید به 

 و اطالعات و دانش انتقال کنندهتسهیل یادگیری،-یاددهی فرایند در مناسب هایروش انتخاب درواقع

 اوال  که است فعالیت یک تدریس (Fathi vajargah, 1388). بود خواهد گیرانفرا یادگیری فرایندهای

 رابعا  و است هدفمند ثالثا   کند،می عمل شاگردان شناختی وضع پایه بر ا  یثان پذیرد،می صورت آگاهانه

 که شودمی خلق موقعیتی آن در که است فعالیتی تدریس .است گرفته نشانه را شاگردان در تغییر

 آوردمی وجود به شاگردان برای را کردن تجربه امکان عبارتی به گردد،می آسان شاگردان برای ییادگیر

((Maleki, 1393،  به این موضوع اشاره کردند که محتوای ارائه شده در  از دبیرانا این حال برخی

ز ا متناسب با ساعات تدریس این درس در مدارس نیست. متأسفانهدرس تاریخ بسیار حجیم است و 

مختلف تدریس را ندارند. به عبارتی ساعات  هایروشاین جهت دبیران خیلی فرصت استفاده از 

مطالبات بسیاری از  ازجمله. دانستندمیفعال  هایروشکننده در استفاده از تدریس را عامل محدود

 قدرت مانور آموزدانشدبیران این بود که در محتوا بهتر است رئوس مطالب عنوان شود و به دبیر و 

بدهند تا آنان نیز بتوانند متناسب با شرایط کالس بهترین روش را انتخاب کرده و مورد استفاده قرار 

 کردن آماده و تربیت جریان بر ،آموزش فرایند کانونی عنصر عنوانبه معلم تاثیرگذاری دهند.

 انکارغیرقابل اصل یک زندگی، طول در هاآموخته کارگیریبه نیز و اندیشیدن عقالنی برای آموزاندانش

ه قدر که معلم در جریان تدوین چهر   (Anderson, 1384).آیدمی شمار به تربیت و تعلیم نظام در

قرار داده و  آموزشهای یادگیری به میزان بیشتری فراگیر را محور ،تجربه آموزشیهای تفعالی

به همان میزان شاهد رشد  فراهم کندتحلیلی  ع،، متنوجومشارکت، پذیرانعطاف آموزشی حالدرعین

 و علم سریع تولید با امروزه(. ۱399)موسوی، توان بوددر فراگیران می تهای فراشناخبیشتر مهارت

 از هستند و موضوعی دانش افزایش برای تقاضا تاثیر تحت شدت به معلمان ،هازمینه همه در دانش

 ما امروز جامعه در .باشند داشته کارشناسانه ینشب و دانش مختلف، هایحوزه در رودمی انتظار آنان

-دانش درواقع و باشندمی هاجنبه تمام از تاریخی، و اجتماعی اطالعات دهندگانانتقال اصل در معلمان

 به وظیفه این انجام برای اساس این بر. کنندمی منتقل بعد نسل به را ارزش و فرهنگ ،هامهارت ها،
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 برخوردار الزم تجربه و دانش از دهندمی آموزش که درسی با مرتبط موضوع زمینه در باید احسنت، نحو

 ( 1383براون، کنرادراگ،) باشند آگاه  "روشنفکر" عنوانبه خود نقش به و باشند

 

 مالحظات اخالقی

ای مرتبط با و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخالق حرفه پژوهشدر جریان اجرای این 

لفین و مصنفین رعایت ها و نهادها و نیز مؤها، سازماناز جمله رعایت حقوق آزمودنی پژوهشموضوع 

 آگاهانه نامهرضایت هایفرم رعایت شده و در مطالعه حاضر پیروی از اصول اخالق پژوهش. شده است

 .شد تکمیل هاسط تمامی آزمودنیتو

 حامی مالی

 .شد ینتام مقاله نویسندگان توسط حاضر مطالعه هایهزینه

 تعارض منافع

این مقاله قبال  در هیچ . بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است

ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است و صرفا  جهت بررسی و چاپ به فصلنامه تدریس نشریه

 پژوهی ارسال شده است.
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