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چکیده
از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم ،متوجه عدم عالقه و توجهه برخهی از دانه آمهوزان بهه کهالس
شدهام؛ که از درس ،کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بهدون اتکها بهه
معلم درس را فرا بگیرند .این وضعیت چندان برای من و کالس خوش آیند نبود بنابراین تصهمیم گهرفتم تها
آنجا که می توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کالسم را از هر لحاظ دارای شور و نشهاط
کافی نمایم.
نتیجهای که در نهایت پس از به کار بردن راه حلهای مختلف برای اینجانب عاید شده ،شور و نشاط و عالقه
به درس ،همراه با فعالیت دان آموزان در کالس بوده است .که این مسئله برایم ارزش زیادی داشته است.
از دیگر مواردی که باید به آن اشاره شود کسب موفقیت دان آموزان در آزمونهای مستمر و پایانی بود.
شرکت همگی دان آموزان به صورت داوطلبانه در پرس های کالسی ،انجام برخی تکالیف محولهه و رقابهت
سالم در بین آنها از دیگر مواردی است که از کنار آن نمیتوان به سادگی گذشت.
در نشستها و گفتگوهایی که با همکاران مختلف داشتهام ،در استفاده از راهحلهای مذکور ،بیشهتر تشهوی
میشدم.
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مقدمه:
تاریخ هر ملتی ،نمادی از هویت آنان است که در شکلگیری شخصهیت و هویهت جوانهان  ،نقه

اساسهی

خواهد داشت .تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همهانطور کهه گفتهه
0

شده «هیچ قسمتی از فرهنگ یك جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست».

این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر میشود .و در این راه باید دان آمهوزان را بهه گونههای جهذب
درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس ،آنان خود به دنبال چرایی مسائل برونهد و بهه
غور و تحقی در امور بپردازند.
در ارائه ی درس تاریخ ،چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن ،باید روحیههی کنجکهاوی ،حقیقهتجهویی و
دنبال کردن دالیل ،علتها و نتایج تاریخی و نق

آنها را در زندگی حال و آیندهی دان آموزان ایجاد کنیم؛

و کاربرد تاریخ بر ای حال و آینده را واقعاً در روح و جان آنهها و کسهانیکه تهاریخ را تنهها حهدیت گذشهتگان
(مردگان) میپندارند ،به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.
بقول دکتر زرینکوب «آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خوی
خوی

است شناخت معنی حیات

در واقع...تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر -زمان جاری -هم نیست؛ با دنیای گذشته و بها آنچهه در

آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد .و »...

0
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درس تاریخ در طی سالهای اخیر شاید برای اولین بار با رویکرد روشمداری و پیونهد دادن مباحهت تهاریخ بها
زندگی روزمرهی دان آموزان ،با طرح مباحت متفاوت و متنوع جهت بیان جایگهاه و نقه
انسان ها در رویکرد پژوه
امر را نوید بخ

زنهدگی تهاریخی

در تاریخ و ارتباط تاریخ با علوم دیگر تدوین و تألیف شده است .که میتوان ایهن

تحولی در چگونگی تنظیم کتب درسی بحساب آورد.

اما علیرغم محسنات کتاب ،به واسطة سابقه ذهنی ،که آن هم برخواسته از یکسری عوامل گوناگون میباشد،
ما شاهد بیرمقی و عالقة کم دان آموزان نسبت به ایهن درس هسهتیم .در صهورتیکه اگهر درس تهاریخ بهه
شیوهای جذاب و اثرگذار ارائه شود ،عالوه بر اینکه حس مسئولیتپذیری دان آموزان را بر مهیانگیزانهد ،در
شکلگیری هویت فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و آیندهساز این دیار نیز نق

بسزایی خواهد داشت.

آنچه در پی میآید تنها شرح برخی از تجربه هایی است که در حین تدریس جههت ایجهاد عالقهه و طهراوت
بیشتر در کالس کسب شده است .البته امیدوارم که این تجربیات برای همکارانی کهه در آغهاز راهنهد مفیهد
فایده باشد.
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بیان مسئله:
از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم ،متوجه عدم عالقه و توجهه برخهی از دانه آمهوزان بهه کهالس
شده ام؛ که از درس ،کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بهدون اتکها بهه
معلم درس را فرا بگیرند .این وضعیت چندان برای من و کالس خوش آیند نبود بنابراین تصهمیم گهرفتم تها
آنجا که می توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کالسم را از هر لحاظ دارای شور و نشهاط
کافی نمایم.
در نشستها و تماسهایی که با دیگر دبیران تاریخ (حتی در مناط و شهرهای دیگر) داشتهام ،به این نتیجه
رسیده ام که این مسئله تنها خاص من نیست بلکه آنها هم بنوعی با این مشهکل مواجهه هسهتند و هرکهدام
میکوشند به شیوهای مشکل را حل کنند و یا از شدت آن بکاهند.
در این اثنا با برخی همکاران دیگر ،مدیران ،معاونین و مشاوران نیز به گفت و گو پرداختهام که تقریباً همگی
در باب این مسئله متف القول بودهاند.
جدای از این رجوع به برخی دفاتر ثبت نمرات نیز بر این مسئله کامالً صحّه میگذاشت .همچنین با توجه به
نظرخواهی هایی که در اوایل سال (جلسة اول یا دوم) تحصیلی در باب درس مذکور انجام داده بودم ،نتیجهة
بدست آمده مؤید نظر باال بوده است.
بنابراین از مجموع گفتههای همکاران و یافتههایی که در نتیجة تحقیقات مختلف کسب شده بود دریافتم که
تعدادی از دان آموزان نسبت به درس تاریخ عالقهای نشان نداده و بسیاری از آنها درس را فقط به واسطةی
کسب امتیاز در کنکور مورد مطالعه قرار میدهند.
شاید علت اصلی این مسئله آن است که هنوز جایگاه و اهمیّت درس تاریخ در نظهام آموزشهی مها مشهخص
نشده است و به آن به عنوان یك درس اصلی و پایه نگریسته نمیشود .دان آموزان نیز صرفاً تالش میکنند
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آن را بدون یادگیری تنها حفظ کنند ،بدون اینکه درك درستی از تاریخ بدست آورده باشند .البتهه نبایهد از
نوع نگاه کادر اداری مدارس و سایر دبیران غافل ماند ،که خود در بیاهمیت جلوه دادن این درس در مقایسه
با دروس دیگر و دادن انرژی منفی به دان آموزان تأثیر بسزایی دارند.
اهداف گزارش تخصصی :
هدف اصلی :
لذت بخ

کردن ساعت درس تاریخ برای دان

آموزان

اهداف تخصصی :
بررسی علل بی عالقگی دان

آموزان به درس تاریخ

پیدا کردن و بکار بردن روش هایی برای عالقه مند کردن دان
با چه روش هایی کالس درس تاریخ را می توان برای دان

آموزان به درس تاریخ
آموزان جذاب کرد

ارائه راهکارها و پیشنهادات به سایر همکاران دبیر تاریخ برای عالقمند کردن دان

آموزان به درس تاریخ

مقایسه با شاخص :
در مقایسه با شاخص  ،باید درس تاریخ آن چنان برای دان

آموزان لذت بخ

کرد که آنها با عالقه زیاد در

سر کالس حاضر شوند و مطالب تاریخی را فرا گیرند .
جمع آوری اطالعات
این مسئله که تا حدود زیادی فکر مرا به خود مشغول کرده بود ،مرا بر آن داشت تا از کُنهه مسهئله آگهاهی
یابم؛ و با حضور در برخی از مدارس و صرف وقت بیشتری پیرامون این قضیه به جمعآوری نظرات همکهاران
مختلف روی بیاورم .که در زیر به نمونههایی از گفتههایشان میپردازیم:
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 مديرآموزشگاه « :بعضی از دروس علوم انسانی که تاریخ هم جزوشان اسهت ،همیشهه سهبب خسهتگی وکسالت دان آموزان در کالس میشود .علت آن هم بنظر این است که آنها احساس میکنند بدون دبیر ههم
میتوانند از عهدة آن برآیند و »...
 يكي از همكاران تاريخ« :با اینکه عالقهی فراوانی به تدریس تاریخ دارم نمیدانم در کالس چه کار کنم.علیرغم میلم اکثر بچهها فقط از من میخواهند سؤال به آنها بدهم ،و بعد از تعیهین جهواب ،کهاری بهه آنهها
نداشته باشم.
 يكي از دبيران تاريخ« :برای درس تاریخ و مثل آن (جغرافیا ،علوم اجتماعی و  )...همانند دروس عربهی،ادبیات و زبان اهمیت قائل نشدهاند .اگر این درس هم جدی گرفته میشد (از طرف مسئولین امر) ،دیگر ما از
روی ناچاری به کالس نمیرفتیم و کالس حکم جهنم را پیدا نمیکرد .و دانه آمهوز ههم بهه ارزش درس و
اهمیت آن پی میبرد».
 معاون آموزشي آموزشگاه ...« :زمانی که ما برای برخی از دروس مثل زبان و عربی وقت کم مهیآوریهمدست به دامن دبیر تاریخ میشویم و البته به مرادمان میرسیم».
 از دبيران تاريخ ...« :من برای بچهها از اول تا آخر کتاب سؤال در مهیآورم و برخهی از سهؤاالت مههم راگوشزد میکنم که همینها را بخوانید دیگر کارتان نباشد».
 اظهار نظر دانشآموزان در چند محور خالصه میشود -0 :حجم زیاد کتاب  -0اطالعات زیهاد کتهاب واینکه نمیتوانند آن را به خاطر بسپارند -1 .نوع بیان معلم (مونولوگ)  -4پراکندگی مطالب و ...
بنابراین از مجموع گفتههای همکاران و اظهارنظرهای دان آموزان یکی از مشکالتی که دامنگیر اکثر دبیران
تاریخ است بیعالقه بودن دان آموزان به درس تاریخ میباشد .که البتهه ایهن مشهکل در دورة متوسهطه بهه
واسطة نوع ،شکل و چگونگی تألیف کتاب از شدت کمتری برخوردار است؛ ولی بسته به شرایط وجود دارد.
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البته نباید از برخی از همکاران بزرگوار و تجربیات گرانبهای آنها در شیوة تدریس و کالسداری غافهل بهود
که در دستیابی به اهدافم بسیار از آنها استفاده نمودهام.
بنابراین با توجه به بررسی وضع موجود ،در همه حال این دغدغة خاطر را داشته و دارم که چگونهه و از چهه
طریقی میتوانم دان آموزانم را به درس ،کالس و کتاب عالقهمند سازم و درس تاریخ را به درسی زنده ،پویا
و با نشاط تبدیل کنم؟

هدف های کلی درس تاریخ در دوره متوسطه
الف) هدف های شناختی
 .0تعمی آشنایی با ضرورت مطالعه تاریخ و روش کار مورخان؛
 .0تعمی آشنایی با مهم ترین تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تمدن ایران و جهان در طول تاریخ؛
 .1آشنایی با جایگاه تاریخ ایران در تاریخ جهانی؛
.4آشنایی با مفهوم تغییر و تداوم در تاریخ؛
.5تعمی آشنایی با شخصیت های مهم و موثر در تاریخ؛ با تاکید بر مفاخر ملی ،دینی؛
.1تعمی آَشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان با تاکید بر تاریخ ایران؛
 .7درك علت های پیدای

و زوال تمدن ها و دولت ها؛

.8تعمی آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهان.
ب) هدف های نگرشی و ارزشی:
.0تقویت حس خودشناسی و خداشناسی از طری تامل در تاریخ و عبرت آموزی از آن؛
 .0بزرگداشت شخصیت های بزرگ تاریخی نظیر پیامبران ،امامان و مفاخر ملی ،دینی ،الهام پذیری از آنان و
برانگیختن حس بیزاری از ستمگران و خائنان؛
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 .1ارج نهادن به ارزش های اسالمی ،انسانی از قبیل :عدالت طلبی ،سخت کوشی ،درست کاری ،علم آموزی
و ....؛
 .4تقویت حس میهن دوستی و ارج نهادن به خدمات و فداکاری های پیشینیان و ایجاد آمادگی برای دفاع
از میهن و مقابله با تهاجم فرهنگی؛
.5تقویت حس احترام به سایر ملت ها و پرهیز از یك سو نگری و خودبینی از طری تأمل در دستاوردها و
تعامالت تمدنی آنان و اعتقاد به سهیم دانستن همه ملت ها در تعیین سرنوشت جامعه بشری؛
 .1عالقه مندی به مطالعه تاریخ و حفظ میراث فرهنگی؛
.7تقویت روحیه عبرت آموزی از رویدادهای تاریخی و موثر ساختن تاریخ در زندگی و عمل.

ج) هدف های مهارتی
 .0برخوردار شدن از توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی؛
 .0توانایی انجام یك پژوه

ساده تاریخی و ارائه گزارش درباره موضوعات تاریخی؛

.1توانایی استفاده از عکس ،نقشه و نمودار تاریخی و تفسیر ،تحلیل و مقایسه آن ها؛
 .4توانایی مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاریخی؛
.5توانایی استدالل درباره اهمیت تاریخی ایران و منافع ملی؛
.1توجه و حساسیت عملی نسبت به میراث تمدنی و فرهنگی بشر به ویژه ،میراث فرهنگی و تمامیت ارضی
کشور.

هدف های درسی در پایه دوم متوسطه
الف ) هدف هاي شناختي
 .0تعمی آشنایی با مفهوم زمان ،تغییر ،تحول و تداوم در تاریخ؛
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 .0تعمی آشنایی با علت های اهمیت مطالعه تاریخ و نق
 .1آشنایی با علت های اهمیت مطالعه تاریخ و نق

آن در زندگی انسان؛

آن در زندگی انسان؛

 .4تعمی آشنایی با مهم ترین تحوالت سیاسی،اجتماعی ایران و جهان ،از قدیم ترین اعصار تا قرن دهم
هجری ( شانزدهم میالدی )؛
 .5تعمی آشنایی با مهم ترین تحوالت فرهنگی و تمدنی ایران و جهان تا قرن دهم هجری با تاکید بر تاریخ
ایران؛
 .1آشنایی با جایگاه ایران و ایرانیان در تاریخ جهانی تا قرن دهم هجری؛
 .7درك تحول و تداوم در تاریخ ایران تا قرن دهم هجری؛
 .8درك تحول و تداوم در تاریخ تمدن بشری تا قرن دهم هجری؛
.2تعمی آشنایی با نق
.01درك علت های پیدای

پیامبران در تاریخ بشر؛
و زوال تمدن ها و دولت ها تا قرن دهم هجری؛

 .00تعمی آشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان تا قرن دهم هجری؛
.00تعمی آشنایی با مشهورترین شخصیت ها و افراد موثر در تاریخ ایران و جهان تا قرن دهم هجری؛
 .01تعمی آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهان تا قرن دهم دهم هجری؛
.04آشنایی با نق

اسالم و تعالیم اسالمی در تحوالت تاریخی تا قرن دهم هجری؛

.05آشنایی با نق

ایرانیان در شکل گیری و شکوفایی تمدن اسالمی .

ب) هدفهاي نگرشي و ارزشي
 .0عالقه مندی به مطالعه تاریخ و میراث فرهنگی؛
.0تقویت حس خودشناسی و خداشناسی از طری تأ مل در تاریخ دوره مورد نظر و عبرت آموزی از آن؛
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.1بزرگداشت شخصیت های تاریخی ،نظیر پیامبران و امامان همراه با الهام گرفتن از آنان و برانگیختن حس
بیزاری از ستمگران و خائنان؛
.4ارج نهادن به ارزشهای اسالمی ،انسانی از قبیل عدالت طلبی ،سخت کوشی ،علم آموزی و درست کاری؛
 .5تقویت حس خودباوری ملی و دینی  ،آمادگی برای دفاع از میهن و مقابله با تهاجم فرهنگی؛
 .1دست یابی نسبی به بین

و نگرش تاریخ؛

.7احترام به سایر ملت ها و پرهیز از یك سو نگری و خودبینی از طری اندیشیدن در دستاوردها و تعامالت
تمدنی آنان تا قرن دهم هجری؛
.8تقویت عالقه به میراث فرهنگی و حفظ آن به ویژه میراث ایرانی – اسالمی؛
 .2تقویت حس همدلی با مسلمانان جهان.
ج) هدف های مهارتی
.0توانایی انجام یك پژوه

ساده تاریخ و ارائه گزارش درباره موضوعات تاریخی تا قرن دهم هجری؛

 .0توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی تا قرن دهم هجری؛
.1توانایی مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاریخی تا قرن دهم هجری؛
 .4توانایی اولیه برای تجزیه  ،تحلیل و مقایسه عکس ها  ،نقشه ها و نمودارهای تاریخی و بهره گیری علمی
از آثار و منابع تاریخی،
 .5توانایی استدالل درباره اهمیت تاریخی ایران تا قرن دهم هجری؛
.1توجه و حساسیت عملی نسبت به میراث فرهنگی ملی و جهانی و تمامیت ارضی کشور؛
.7توانایی ترسیم خط زمان و تقسیم آن؛
.8توانایی استدالل درباره اهمیت تمدن اسالمی و جایگاه تاریخی ایران تا قرن دهم هجری.
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هدف های درسی در پایه سوم متوسطه
الف ) هدف هاي شناختي
 .0تعمی آَشنایی با مهم ترین تحوالت سیاسی – اجتماعی ایران و جهان از قرن دهم هجری تا کنون ،با
تأکید بر تاریخ ایران؛
.0تعمی آَشنایی با مهم ترین تحوالت فرهنگی و تمدنی ایران و جهان از قرن دهم تا کنون با تاکید بر تاریخ
ایران؛
 .1درك تحول و تداوم در تاریخ ایران و جهان از قرن دهم تا کنون؛
 .4تعمی آشنایی با استعمار و امپریالیسم جهانی و تاثیر آن در تاریخ معاصر ایران؛
.5تعمی آشنایی با قیام ها و نهضت های سیاسی – اجتماعی و مبارزات ضد استعماری و ضد استبدادی در
تاریخ ایران از صفویه تا انقالب اسالمی؛
.1تعمی آشنایی با علت ها و تاریخچه ی انقالب اسالمی و رهبری امام خمینی؛
 .7تعمی آشنایی با نق

زنان در تاریخ معاصر ایران و جهان؛

.8تعمی آشنایی با نق

دین و علمای دینی ایران از دوره صفویه تا کنون؛

.2تعمی شناخت دشمنان انقالب اسالمی و شیوه های مقابله با آنان؛
.01آشنایی با پیامدها و دستاوردهای داخلی و خارجی انقالب اسالمی؛
.00تعمی آشنایی با مهم ترین شخصیت های تاریخی ایران و جهان در قرن های جدید و دوره معاصر با
تاکید بر تاریخ ایران؛
.00آشنایی با جغرافیای تاریخی ایران و جهان در قرن های جدید و دوره معاصر؛
.01شناخت مهم ترین مسائل و بحران های سیاسی – اجتماعی جهان امروز؛
.04تعمی آشنایی با مهم ترین آثار و بناهای تاریخی ایران و جهان از قرن دهم هجری تا کنون.
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ب) هدف هاي نگرشي و ارزشي
.0تقویت حس خودباوری ملی و دینی و آمادگی برای دفاع از کشور؛
.0تقویت عبرت آموزی از رویدادهای تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و موثر ساختن تاریخ در زندگی و
عمل؛
.1افزای

عالقه به مطالعه تاریخ به ویژه تاریخ ایران و جهان در قرن های جدید و دوره معاصر؛

.4ایجاد حساسیت به رویدادها و تحوالت سیاسی – اجتماعی عصر حاضر؛
.5الهام پذیری از زندگی ومبارزات مردم و شخصیت های بزرگ قرن های جدید و دوره معاصر ،در زندگی
فردی و اجتماعی و بیزاری از ستمگران و خائنان؛
.1تقویت روحیه مبارزه با استکبار جهانی و دشمنان ایران و انقالب اسالمی؛
.7تقویت نگرش مثبت به رهبری امام خمینی (ره) و نظام والیت فقیه.
ج) هدف های مهارتی
.0توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و اوضاع کنونی
جهان؛
.0توانایی مطالعه روشمند و موثر نوشته های تاریخی مربوط به تاریخ در قرن های جدید و دوره معاصر؛
.1توانایی انجام یك پژوه

ساده تاریخی و ارائه گزارش درباره موضوعات تاریخی مربوط به قرن های جدید

و دوره معاصر؛
.4توانایی تجزیه ،تحلیل و مقایسه عکس ها ،نقشه ها و نمودارهای تاریخی و بهره گیری علمی از آثار و منابع
تاریخی؛
.5مشارکت فعاالنه در برنامه های ملی و دینی؛
.1توانایی تشخیص دشمنان کشور و اسالم؛
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.7توجه و حساسیت عملی نسبت به تمامیت ارضی کشور و ارزش های ملی – دینی.

روش های دیگرگردآوری اطالعات:
غیراز مشاهده ی مستقیم آنچه که خود در کالس با آن مواجه بهودم ،از مصهاحبه و پرسه نامهه نیهز جههت
جمعآوری اطالعات بهره گرفتم.
پرسشنامه را به صورت باز انتخاب نمودم (در حد نظرخواهی) و آن را در بین دان آموزان خود توزیع نمودم.
با توجه به فرصتی که در اختیارشان قرار داده بودم از آنها خواستم که با دقت به پرسشها پاسخ داده و نقطه
نظرات خودشان را بدون درج نام و نامخانوادگی و هرگونه ترس و هراس از عاقبت اظهارنظر ،با خاطر آسهوده
بنویسند .مصاحبهها هم به واسطة اینکه حساسیتهای احتمالی همکاران را سبب نشهود بهه صهورت رسهمی
انجام نشدند ،بلکه بیشتر به صورت عادی و خودمانی برگزار شد (با برخی همکاران تاریخ ،مدیران ،مشاوران و
دبیران دیگر رشتهها) .بنظر اینجانب مطالبی که از طری گفتوگوی عادی بدست میآید به حقیقت نزدیکتر
میباشد .بخشی دیگر از کارم را برای کسب اطالعات معطوف به دفاتر ثبت نمرات درس تاریخ نمودم.
در عین حال پس از مطالعه و بررسی اطالعات جمعآوری شده عوامل مؤثر بهر بهیعالقگهی دانه آمهوزان را
نسبت به درس «تاریخ» اپنچنین دستهبندی نمودم.
محدودیت ها ومشکالت تدریس تاریخ دبیرستان
الف :عوامل مرتبط با كتاب درسي
نظام آموزش و پرورش در کشور ما بر پایهی کتاب محوری و همچنین با تکیه بر حافظه و در نهایت آزمهونی
سنتی در پایان ترم استوار است.
باید بیان شود که ویژگیهای کتب درسی ،بر آموزش دان آموزان از تأثیر بسزایی برخوردار است.
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کتاب «تاریخ» دورهی متوسطه که بی

از یك دهه در عرصههای آموزشی مورد استفاده بوده است ،علیرغم

ماهیت علمی و روشمند خود نیاز به بازنگری مختصر و جزئیای دارد تا به کیفیت و ارزش علمی آن افهزوده
شود .در زیر به برخی از ایراداتی که در باب کتاب قابل طرح است اشاره میشود:
 در تبیین چارچوب مفهومی تاریخ تالش در خور توجهی انجام نشده است .و حتی کتاب تعریفی صحیح از«تاریخ» ارائه نکرده است .همچنین دان

آموز باید قبهل از فراگیهری منهابع تحقیه  ،بها تهاریخ و اهمیهت و

ضرورت آن در زندگی بشر ،و نیز انواع مکاتب تاریخ نگاری آشنا شود .جهتگیری کلهی تهاریخ را بشناسهد و
دریابد که تاریخ ،علمی زنده و تأثیرگذار در سرنوشت فعلی و آینده ی بشر است.
 در کتاب جای آشنایی با برخی از مورخان و اهداف و شیوهی کار آنها ،کهه موجهب جهذابیت آن مهیشهودکامالً خالی است.
 در صورت معرفی برخی از سایتها مثل سایت موزهها و کتابخانههای الکترونیکی و  ...مسلماً بهه زیبهایی وغنای کتاب افزوده میشد و باعت افزای

عالقهمندی دان آموزان نسبت به مباحت کتاب میشد.

 مشکل دیگری که قابل طرح است عدم تناسب حجم کتاب با مقهدار زمهان اختصهاص یافتهه در یهك دوره(خصوصاً در ترم دوم) است .که واقعاً سبب آزار معلم و دان آمهوز مهیشهود ،بنهوعی کهه ههم معلهم نتوانهد
قابلیتهای خودش را عرضه کند و هم دان آموز به واسطه بارش اطالعات و فشهار زیهاد از درس و کتهاب و
محیط کالس بیزار شود.
ب :علل مرتبط با دبيران تاريخ
«منقول است که تعلیم و تربیت بد ،هنگامی واقع میشود که رشتهای از کلمات از جزوات درسی معلهم بهه
دفتر دان آموزان سرازیر میشود ،بدون اینکه ذهن هیچ یك از این دو را به تکاپو بیندازد»
در هر نظام آموزشی ،معلم یکی از ارکان آموزش محسوب میشود و نق

1

رابط و واسطه بهین دانه آمهوز و

کتاب را به عهده دارد .کمترین سستی در اجرای برنامهها در جهت رسیدن به اهداف از پهی
17

تعیهین شهده

این فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش
تخصصی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پزوهشی آسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.
آموزشی ،ممکن است به خیل عظیمی از مشکالت بینجامد .و بقولی رشد درصد مردودیها ،ترك تحصیلها،
اعتیاد دان آموزان و دانشجویان ،رشد درصد خودکشی و بسیاری دیگر از ناهنجاریههای کالمهی و رفتهاری
میتواند معلول تعلیم و تربیت باشد 7 .در این زمینه به برخهی از موانهع موجهود ،در راه اجهرای نقه

معلهم

خصوصاً معلمان تاریخ که رسالت آنها همطراز با رسالت مورخان است اشاره میشود.
 شرایط اقتصادی و اجتماعی که مشکالت معیشتی زیادی را سبب شده است (برای دبیران) ،در بهیانگیهزهنمودن معلم و دان آموز و در نتیجه در افت تحصیلی بسیار اثرگذار بوده است.
 پرداختن به مشاغل کاذب در کنار معلمی فرصت مطالعه را برای بهتر شدن معلم گرفته است. -منحصر ماندن دان

و مطالعات دبیر تاریخ به آموختهها و مطالعات دوران تحصیل در دانشگاه ،نه تنها او را
همراه بها

از توجه به مسائل جدید و جذاب باز میدارد بلکه کالس را نیز به شکل بارزی برای او و شاگردان
کسالت و زجر میکند.

 به کارگیری معلمان غیرمتخصص نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار است .هسهتند معلمهانی کهه در طهولدوران تحصیل دانشگاهی (حتی زندگی خودشان) یك مقاله و کتاب تاریخی نخواندهاند و از مباحت ابتهدایی
تاریخ ایران و جهان نیز آگاهی ندارند .اما به خود جرأت میدهند برای پرکردن ساعات تهدریس خهود ،ابهال
درس تاریخ را بگیرند .جالب است بدانید که حتی برخی از آنها عالقهای هم به این رشته ندارند.
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ج :عوامل مرتبط با نظام آموزشي
متأسفانه ن ظام آموزشی هم اهمیت چندانی برای درس تاریخ قائل نشده است و این مسئله عالوه بر اسهتفاده
از همکاران غیرمتخصص در این رشته ،از تعداد ساعاتی که برای تدریس تاریخ در نظهر گرفتهه شهده کهامالً
مشهود است.
به عنوان مثال میدانیم که درس تاریخ معاصر در سال سوم تجربی ،ریاضی ،فنی و حرفهای و کهار و دانه ،
حالت تقریباً تفنّنی برای دان آموزان دارد و در کنکور سؤالی از آن نمیآید .و یا درس تاریخ با تمام اهمیتی
که دارد ،در کنکور (رشتة انسانی) به صورت مشترك با جغرافیا بوده و تنها  05سؤال را بهه خهود اختصهاص
میدهد .و در اکثر رشتهها از ضریب بسیار پایینی برخوردار است ،بنوعی که اکثر دان آموزان یا وقت بسهیار
کمی را برای مطالعهاش اختصاص میدهند و یا اصالً به خاطر ضریب پائین

اصالً کاری به آن ندارند.

متأسفانه این عوامل در کنار کم توجهی و گاه بیتوجهی مسئوالن آموزشی ،مهدیران مهدارس و  ...بهه درس
تاریخ که سبب به حاشیه راندن این درس شده ،بسیار آزار دهنده است.
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راه حل پیشنهادی
انتقال مفاهیم و مضامین تاریخ و شرح و بسط آن تنها بها اسهتفادهی دبیهران تهاریخ از جدیهدترین متهدها و
الگوهای روش تدریس میسر میباشد .متأسفانه آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم استفاده از روش سخنرانی
جهت تدریس تاریخ می باشد ،که از سطح بسیار پهایینی در انتقهال مفهاهیم آموزشهی برخهوردار اسهت .زیهرا
مخاطبان فقط از حس شنوایی بهرهمند می باشند .در صورتیکه از حس دیداری و لمسی نیز برخوردار شوند،
یادگیری به صورت صحیحتر و عمی تر خواهد بود« .دیگر نمیتوان با روشهای سنتی ،جامعه و افهراد آن را
به سوی تحول و پیشرفت سوق داد ....همهی کسانی که با روشهای سهنتی آمهوزش دیهدهانهد ،لحظهاتی را
بخاطر می آورند که نشستن سر کالس ،گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،از برکردن مطالب درسی بدون
فهم و درك ،دلهره و اضطراب ناشی از امتحان ،و تحمل سرزن

معلمان و والدین ،چگونهه موجهب نفهرت و

گریهز از کهالس ،درس و محهیط آموزشهی مههیشهد .راسهتی چهرا؟ چههرا بسهیاری از فعالیهتههای آموزشههی
2

نمیتوانستند ما را با محیطهای آموزشی مأنوس و به یادگیری عالقهمند کنند؟»...

با توجه به عوامل مؤثری که سبب عدم نشاط کافی در کالس و درس تاریخ میشهد ،سهعی شهده اسهت ،در
حیطة کاری خودم ،حداقل در محدوده ی کالس راهحلهایی برای نشاط بیشتر و عالقهمندی دان آموزان به
درس تایخ به کار ببندم.
 -0در جلسة اول بعداز معارفه و برگزاری پی آزمون (برای تعیین سطح) ،با طرح سهؤالی مبنهی بهر تعریهف
تاریخ ،و اینکه چرا تاریخ میخوانیم ،دان

آموزان را وارد بحت نمودم ،به طوری که هر یك به فراخهور حهال

پاسخی میداد .اما بعد از شنیدن پاسخهای متفاوت ،با ارائهی پاسخی صحیح سعی نمهودم در همهان جلسهة
اول ،دان آموزانم تعریفی درست از تاریخ را آموخته و بیاموزند کهه آنچهه انسهان امهروز از تهاریخ مهیتوانهد
آموخت شناخت خوی

است شناخت معنی حیات خوی .
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باید بیان شود که متأسفانه در کتابهای درسی تاریخ ،تعریفی جامع از آن نشده است و تاریخ را تنهها حهدیت
گذشتگان و تاریخ اجتماعی مردگان میپندارد( .ر.ك .کتاب درسی دوم انسانی و متوسطه) همچنین در ادامه
تابوی گرفتن نمره که یکی از مهمترین دالیل مطالعة درس تاریخ برای کسب نمرهی قبولی در امتحان است
را میشکنم ،و با بیان این مطلب که اگر با کالس همراهی کننهد و شهرایط سهادهام را بپذیرنهد ،طبه آمهار
سالهای قبل ،به راحتی قبول میشوند( .بخشیدن آرام

به کالس)

 -0مشارکت همة دان آموزان در کالس به دو طری  :الف :با استفاده از یکسری سؤاالت
برانگیزاننده و محرك در آغاز و یا در بین مباحت درسی ،که این روش با توجه به پاسخهای مختلهف ،سهبب
میشود که بچه ها به شنیدن پاسخ صحیح بی

از پی

راغب شوند و شوق نشان دهند.

ب :گاهی هم دان آموزان را ترغیب میکنم که در یك فاصلة کوتاه زمانی یهك یها دو دقیقههای مطلبهی یها
پارگرافی را بخوانند و بعد به صورت داوطلبانه درك و استنباط خودشان را در باب آن موضوع بیان کنند .که
از این طری به خوبی جو گفت و گو در کالس حاکم میشود.
 -1برای هر درس از درسهای تاریخ سعی کردهام با به همراه آوردن یکهی از منهابع و یها گهاهی چنهد منبهع
مرتبط با کالس و درس ،دان آموزان را هر چه بیشتر با منابع تاریخ آشنا کنم.
که این خود در ایجاد شور و نشاط در فضای کالس بسیار مؤثر بود .خصوصاً زمانی که بچهها تصاویر برخی از
کتاب های مرجع و مرتبط با درس را ،در کتاب درسی مشاهده میکنند و بعد به یکباره خود آن منبهع را در
دستشان حس میکنند و ورق میزنند ،برای آنها باعت تعجب میشود و عالقههیشهان را نسهبت بهه درس
تشدید میکند.
 -4انتخاب گزیدهای از منابع (که با دقت در منزل فراهم شهده اسهت) بهرای قرائهت در کهالس بهر عالقههی
دان آموزانم به درس افزوده و سبب تنوع در کالس میشود .به عنوان نمونه در درس سفرنامهها (درس )01
گزیدهای از یك سفرنامه سبب نشاط خاطر دان آموزان شده است .و یا زمانی که به زندگی نامهها میپردازم
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(درس  )00با انتخاب بخشی از زندگی نامة عباس اقبال (به قلهم خهودش کهه ایهن انتخهاب بهه چنهد دلیهل
میباشد) عالوه بر اینکه کالس سراسر گوش میشود به آنها هشدار میدهم به سبك نگهارش فارسهی و قلهم
عباس اقبال توجه کنند .که چقدر سلیس و روان است (که در این رابطه منظور دارم).
همچنین در درسی که به تاریخ نگاری کهن و نوین اشاره میکند (درس  ،)04از هر کدام متنی را برگزیده و
در کالس قرائت می کنیم و بعد قضاوت را برای مقایسة این دو نهوع تهاریخنگهاری بهه عههدة دانه آمهوزان
میگذارم.
 -5برای تفهیم بهتر سعی شده است از نقشهها ،نمودارها ،عکسهای تاریخی ،سیدی و یا فیلمههایی کهه از
طری مختلف جمعآوری نمودهام استفاده نمایم .نشان دادن عکسهای قدیمی ایران (کتاب قاسم صهافی) و
پخ

فیلمی با نام حلقه های گمشده در باب عکاسی و سینمای دوره قاجار (برای درس  )7از جمله مواردی

است که به عنوان نمونه اشاره شده است.
 -1همچنین برای رسیدن به منظورم به فراخور حال از اسناد قدیمی (با طراز ،حاشیه و مهر سالطین که بهه
صورت رنگی از روی نسخهی اصل عکس گرفته شده) ،نمونههایی از دست نوشهتهههای بزرگهان علهم و ادب
ایران زمین (مثل مجلسی ،عالمه حلی ،مالصدراو )...و روزنامههای دورة قاجار استفادههای مفیدی نمودهام.
 -7مشتاق شدن دان آموزان جهت همراهی در کالس با تهیه ی برخی از اسناد قدیمی ،عکسها ،قبالههای
ازدواج (پدر بزرگ و مادربزرگ) شعر و فولکلور منطقه و  ...که در منزلشان بود ،در نوع خود حرکتهی مثبهت
جهت عالقهمندی به این رشته بوده است.
 -8تهیه و نگارش گزارش از اقسام پیشهها و مشاغل ،نحوة خوراك و پوشاك ،شیوههای زیسهتی و معیشهتی
در گذشته و حال و نوع مراودت و معاشرت و آداب و رسوم ،از سوی دان آموزان با رویکرد به تاریخ محلی و
منطقهای از دیگر فعالیتهای فوق برنامة مدرسه به شمار میآمد .که حتی برای تنوع در محیط مدرسه ایهن
گزارشها بعداز تصحیح و تنقیح در تابلوی اعالنات (مختص بچهها) به معرض عموم گذاشته میشد.
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 -2بیان برخی داستانها و سخنان طنزآمیز تاریخی جهت ایجاد فضای متبوع در کالس از دیگر برنامهها بود.
 -01انجام پرس

مستمر در هر جلسه به مدت  01دقیقه (تهیهی سؤال به شکلهای مختلف برای هر درس

و تکثیر آن بین بچهها) سبب شده است تا هم دان آموزان را با نوع سؤاالت امتحانی آشنا سهاخته و ههم از
نگرانی آنها نسبت به امتحان پایانی و نمرهی نهایی کاسته شود.
باید بیان شود که بعد از هر امتحان سعی میشود که برگهها بین بچهها تقسیم شود (به صورت اتفاقی) و هر
کدام با بیان جوابها آنهم به صورت همگانی به تصحیح سؤاالت میپردازند .این روش سبب میشهود کهه بهار
دیگر سؤاالت مرور شود و جوابها در خاطر آنها بماند.
 -00طرح برخی از مباحت علمی که دان آموزان مبتال به آن هستند مثل چگونه امتحان بهدهیم؟ یها روش
مطالعه به شکل صحیح آن چگونه است؟ و یا نحوة تست زدن و  ...از دیگر فعالیتهای فوق برنامهای است که
بنظر بنده تأثیر بسیار زیادی در اصالح برخی از روشهای نادرست داشته است( .البته به جههت محهدودیت
زمان در بیشتر مواقع با رضایت بچهها از زنگ تفریح جهت طرح این گونه مسائل استفاده مهیشهود ،و یها بها
هماهنگی قبلی در تابلوی اعالنات برای مطالعة عموم (به غیر از رشتهی انسانی) نصب میشود.

ارزیابی بعد از اجرای راه حل
نتیجهای که در نهایت پس از به کار بردن راه حلهای مختلف برای اینجانب عاید شده ،شور و نشاط و عالقه
به درس ،همراه با فعالیت دان آموزان در کالس بوده است .که این مسئله برایم ارزش زیادی داشته است.
از دیگر مواردی که باید به آن اشاره شود کسب موفقیت دان آموزان در آزمونهای مستمر و پایانی بهود؛ بهه
طوری که میانگین نمرات دان آموزان در یك مدرسه پی
بود ،افزای

دانشگاهی دخترانه که دارای چهار کالس انسانی

چشمگیری داشته است .این مسئله با مقایسة مختصر نمرات پی

است 01/51( .به )01/01
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همچنین در امتحان پایانی تمامی بچهها به صورت صد درصد قبول شدهاند که این امهر بهرایم بسهیار لهذت
بخ

بوده است.

شرکت همگی دان آموزان به صورت داوطلبانه در پرس های کالسی ،انجام برخی تکالیف محولهه و رقابهت
سالم در بین آنها از دیگر مواردی است که از کنار آن نمیتوان به سادگی گذشت.
در نشستها و گفتگوهایی که با همکاران مختلف داشتهام ،در استفاده از راهحلهای مذکور ،بیشهتر تشهوی
میشدم.
مدیر مدرسه ،معاون ،مشاور و دیگر همکاران از عالقه و نشاط بچهههها در روزی کهه بها درس تهاریخ مواجهه
هستند ،برایم نقل میکردند.
استفاده از نظرات و پیشنهادات دان آموزان در اصالح کارم بسیار راهگشا و مفید بوده است.
باید توجه داشت که ایجاد فضای الزم جهت بیان عقاید ،و نظرات دان آموزان در کالس ،برای ارزیهابی کهار
معلم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در اواسط هر ترم فرصتی را به بچه ها دادم که با آزادی کامل ،بدون ذکهر نهام ،نقطهه نظهرات و پیشهنهادات
خودشان را بنویسند .به جرأت می توانم بگویم با استفاده از این روش مواردی در جهت اصالح به من گوشزد
میشود که سالهای سال اگر من کار میکردم شاید متوجه آن نمیشدم.
به عنوان مثال من عادت داشتم که در عرض کالس (جلوی تخته) مرتب راه بروم ،که برخی از دان آمهوزان
از من خواستند که کمتر به این امر مبادرت ورزم چرا که هم سبب از بین رفتن تمرکز بچهها میشهد و ههم
باعت سرگیجه برای آنها.
ولی در نهایت آنچه که میتوان در کنار چنین نکات ریز و مهمی به آن اشاره داشهت ایهن اسهت کهه تقریبهاً
همهی دان آموزان از افزای

عالقه و رغبت خودشان به کالس و درس تاریخ یاد کرده بودند.
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برخی از اظهارنظرها به عنوان نمونه:
 ...« -من در سالهای پی

از تاریخ خوشم نمیآمد و حتی نمرهی کهم از آن مهیگهرفتم ،امها اکنهون بهه آن

عالقهمند شده ام به نحوی که اگر خدای ناکرده امسال کنکور قبول هم نشهوم بهازهم مطالهب کتهاب ازیهادم
نمیرود»...
 «از اینکه برایمان منابع مختلفی را انتخاب میکنید و به همراه میآورید بسیار ممنونم .اگر ممکن است بهاین کار ادامه دهید .و ما را با گذشتةمان بیشتر آشنا کنید».
 «کالس تاریخ یکی از بهترین کالسها برایم بود و گذشت زمان را حس نمیکردم .همیشه در این فکرم کههبعداز پایان ترم جای خالی کالس تاریخ را چگونه پر کنم؟»
 «از کالس تاریخ لذت می برم .با توجه به صحبتهای شما نظرمان نسبت به درس و رشهتة تهاریخ دگرگهونشده است».
 « ....لطفاً در صورت امکان دربارة رشتة تاریخ در دانشگاه و تحصیل آن ،برایمان بیشتر صحبت کنید». «نحوة تدریس و کالس داری شما عالی است .من بعد از چند سهال تهاریخ خوانهدن تهازه فهمیهدم تهاریخچیست و »...
 « ...لطفاً کتاب عکس های قدیمی ایران را دوباره برایمان بیاورید چون که در جلسة قبل فرصت نشهد آنهرانگاه کنیم».
 «درس تاریخ از جمله درسهایی بود که همیشه از آن میترسیدم و به راحتی قبول نمهیشهدم امها خهدا راشکر امسال کالس و کتاب برایم جور دیگری شده است و هیچ ترسی از آن ندارم»...
 « ...برداشت من در ابتدا از شما و کالس تاریخ مانند گذشته بود ولی بهه مهرور فهمیهدم کهه اشهتباه فکهرمیکردم و »...
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 « ....دیدن اسناد ،روزنامههای قدیمی و نسخههای خطی و دست نوشتههای بزرگان هم سبب عالقة مهن وهم سبب حیرت من شده است .باید بگویم که آوردن بعضی از کتابها (منبع) به کالس مرا هر چه بیشتر به
مطالعه و جمعآوری کتاب تشوی کرده است».
در طی این مدت که به تدریس تاریخ اشتغال دارم نمیدانم به چه صورت است؛ شوق زایدالوصهفی دارم کهه
هر چه زودتر سرکالس حاضر شوم .البته اینکه آیا واقعاً من توانستم به اهدافی که مد نظرم بوده دست پیهدا
کنم یا نه ،امریست که باید قضاوت آنرا به عهدة دان آموزان ،همکاران و دیگر اطرافیان واگذار کرد.
در عین حال معتقدم که هر وقت دبیری از کالس با رضایت بیرون بیاید احتماالً توانسته تها حهدودی بهه آن
اهدافی که مورد نظرش بوده دست پیدا کند .به تعبیر دیگر رفتار دان آموزان و رضهایت خهاطر خهودش در
پایان کالس بنظرم بهترین گواه بر توفی و یا عدم توفی آن معلم است.
من همیشه در صددم که بی

از هر کس خودم از کالس لذت ببرم و شاد شوم تا در ادامه بتوانم این لذت و

شادابی را انتقال دهم در غیراینصورت ،افسرده دلی افسرده کند انجمنی را .در این اثنا ممکن است نتوانسهته
باشم رغبت و میل همه را نسبت به کالس تاریخ جلب کرده باشم ولهی همانطوریکهه بیهان نمهودم از رفتهار
دان آموزانم در بیرون از کالس و برخوردهایی که طی سالها پس از جداییشان از کالس و مدرسهه بها مهن
داشته اند ،به جز ادامهی راه و پیشبرد اهداف آموزشی و تغییر در جهت بهتر شدن چیزی استناط نمیشود.

نقاط ضعف
 یکی از مواردی که بسیار آزار دهنده است ،وقت بسیار کمی است که برای این درس در نظر گرفتهه شهدهاست به خصوص در ترم دوم ،که سبب میشود بسیاری از برنامهها و اهداف مورد نظر به صورت ناقص اجهرا
شود.
 -عدم همکاری جهت سفرهای علمی و بازدید از موزهها به واسطة عدم صدور مجوز و کمبود وسیلة نقلیه.
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 -نبود برخی از کتابهای مرجع و منابع اصلی در کتابخانههای مدارس پی

دانشگاهی.

 از دیگر موانع ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی و معیشتی معلمین است که سبب شده وقت و انگیهزة کهافیبرای مطالعه نداشته باشند.
 عدم شرکت برخی از دان آموزان در فعالیت های گروهی و شرکت داوطلبانه در پاسخ گهویی بهه سهؤاالتمطروحه در کالس از دیگر موانع در اجرای برنامههایم بوده است.

ارائه پیشنهادات
 اهمیت بیشتر به جایگاه درس تاریخ (به طور کلی)در نظام آموزشی در پویایی این رشته تأثیر بسزایی دارد. پیشنهاد می شود به اینکه نباید خود و مخاطبان خود ،به ویژه نسل جوان را با اطالعهات نهاچیز و انهدك وبعضاً گمراه کننده یا غیر روز آمد ) (out- of- deteقانع و سرگرم سازیم.
بلکه با مطالعة مداوم ،در رفع این نقیصه بسیار بکوشیم.
 تهیهی سیدیهای آموزشی -تاریخی و برخی از فیلمها و نگهداری آنها در آرشیو مدرسه از نکات بسهیارمهمی است که به مدیران در هر سطحی (اداره یا مدرسه) توصیه میشود.
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 دیگر اینکه معتقدم معلم باید به کارش عش بورزد و عاش باشد از حضور در کالس لذت ببهرد تها بتوانهدساعات مفیدی را در کنار دان

آموزان تحربه کند.

 توصیه می شود نوع نگاه معلم به کالس حالتی برابر داشته باشد و از توجه زیاد به برخی از دان آمهوزان وغفلت از دیگر کسان پرهیز شود.
 تهیة طرح درس و برنامه برای هر جلسه و مرور آن ،برای موفقیت الزامی است توصیه می شود برای هر درس سؤاالتی طرح و تکثیر شود و در نهایت  01دقیقهه (کمتهر و بیشهتر) بهرایپرس

مستمر وقت گذاشته شود (الزم نیست که حتماً در هر جلسه اینگونه پرس

شود گهاهی بهه جههت

کمبود وقت سؤاالت را در کالس توزیع کنید ،و بعد به آنها اجازه دهید که خودشان را در منزل محك بزنند،
به خودشان نمره بدهند و اشتباهاتشان را تصحیح کنند).
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