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 چکیده

ین افعان است. میان ذین گفتگو اه برون رفت از این معضل،ر برد ودر ایران از مشکالتی رنج می رسد روش آموزش تاریخبه نظر می 

یرانی ارورش انجمن کارگروه آموزش و پ»ل یتشک. گیردهای عمومی صورت میهای مدنی و فعالیت در عرصهگفتگو با ایجاد تشکل

ها ده و شد سیسأت 1393از سال  این نهادهاست که جملۀاز  مند درس تاریخ در تهرانمتشکل از جمعی از معلمان دغدغه« تاریخ

 در ست کها «ر مدارسدهای آموزش تاریخ همایش»برگزاری سلسله  ،آن اتاقدام دستور کار خود قرار داد. از جملۀ فعالیت را در

گرفته  ازکاوی قراربمورد توسط برخی از معلمان تاریخ  ،آموزش تاریخ در های ناکارآمدروشهای مشکالت و چالش هااین همایش

چهار در ریخ های آموزش تاوای مقاالت روشتوصیفی و مبتنی بر محت -گیری از روش آماریبا بهره که این مقالههای یافته است.

های آموزش درس روش دهدشان مین -منتشر شده که مجموعه مقاالت برگزیده آنها چاپ و -همایش دوم، سوم، چهارم و پنجم

نوین  هایفناوری گیری ازدرت معلمان این درس تمایلی به بهرهوده و به نب -به سبک سخنرانی غالباً- تاریخ در مدارس ایران سنتی

 در آموزش تاریخ دارند.
 

 های آموزش تاریخ در مدارس.، همایشهای آموزشروشهای مدنی، معلمان تاریخ، تشکل واژگان کلیدی:
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 و بیان مسأله مقدمه

هران های تهشگاتاریخ دان استادان، بین 1387سیس رسمی آن در سال انجمن تاریخ از یک دهه قبل از تأ سیسدغدغۀ تأ

خ در های تاریوهگر رغم فعالیتشد. زیرا علیمطرح می های مختلفها و نشستهمایشوجود داشت و بارها در جلسات، 

و  کردندیبه صورت پراکنده فعالیت مها و مدارس و حتی پژوهشگران مراکز پژوهشی، اصحاب این رشته دانشگاه

غدغه د. این گذشتهای علمی در ایران چند دهه میسیس برخی انجمنأانسجامی نداشتند. این در حالی بود که از ت

-امگات فشرده اقدام قدیم و جدید تاریخ دست به کار شده و با پیگیری و استادانگروهی از  ،باعث شد که در دهه هشتاد

ن، مجوز مؤسسا ها و برگزاری جلسات متعدد توسطه دنبال این پیگیریسیس انجمن را بردارند. بهای اولیه برای تأ

ولین اخذ و ا« تاریخ انجمن ایرانی»سیس انجمن علمی تاریخ با عنوان پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یعنی تأ

 )س( برگزار شد. در دانشگاه الزهرا5/2/1387مجمع عمومی آن در تاریخ 

ماده  ماده به تصویب مجمع عمومی انجمن رسید. در 25فصل و  6اسنامه انجمن مشتمل بر در همین جلسه، اس      

، زارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید)معاونت پژوهشی( و های علمی ایرانیید دفتر انجمننخست این اساسنامه که به تأ

ی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن رشته تاریخ و توسعه کیفبه منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی »آمده است: 

 این در پس این از که تاریخ ایرانی انجمن فرهنگ،  تمدن و ایران،، های تاریخ اسالمبه امور آموزشی و پژوهشی در زمینه

انتفاعی دانسته و مرکز فعالیت ای غیردر مفاد بعدی، انجمن را موسسه« .گرددشود تشکیل میاساسنامه انجمن نامیده می

 1شهر تهران ذکر کرده است. آن را

نجمن ف اوظایجمله از  ،تاریخ ۀهای مرتبط برای فعالیت در حوزاساسنامه انجمن، تشکیل کارگروه 16به هر حال طبق ماده    

 نجمن که باهای اوهاند. یکی از کارگراساس آن تاکنون چند گروه و کارگروه در انجمن تاسیس شده شمرده شده است که بر

ی هااز سرگروه ی تاریخ متشکل از جمعیتشکیل شد، کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایران 1393طوالنی در سال تاخیری 

عضای ا توسط ههای متعدد اولیدرس تاریخ مناطق آموزش و پرورش و معلمان تاریخ شهر تهران بود. در جلسات و نشست

 فت: قرار گر آن در دستور کار اقداماتبرخی کارگروه، اهداف تاسیس آن به شرح ذیل تصویب و بر این اساس 

 :شامل آموزش و توانمندسازی معلمان تاریخالف( 

 ؛ر شده است(همایش برگزا ششکنون )تا های آموزش تاریخ در مدارسبرگزاری سلسله همایش-

 ؛)سه نشست( های علمی اعم از مناسبتیبرگزاری نشست -

 ؛)دو مراسم( تقدیر از معلمان تاریخ پیشکسوت-

 ؛(بازدید)دو و میدانی  علمیبازدیدهای -

 ؛)دو نشست( هانامهبرگزاری معرفی و نقد پایان-

 ؛)سه سخنرانی( های علمیبرگزاری سخنرانی-

 تب تاریخیکررسی و نقد .. و جلسات ب.، نویسیهای نوین آموزش تاریخ، مقالههای آموزشی اعم از روشبرگزاری کارگاه-

 .خ برای معلمان تاریخاز جمله کتاب درسی تاری

 

                                                           
 .برگرفته از سایت رسمی انجمن ایرانی تاریخ می باشداین مطالب  -1
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 :شامل بررسی تاریخ و مفاخر نظام نوین آموزشی -1

ز این راستا ادر  های آموزش تاریخ:ای سلسله همایشهبررسی تاریخ آموزش و پرورش در ذیل محورهای فراخوان -

اریخ آموزش تمقاله به  54دو کتاب با  ،های آموزش تاریخمجموع شش کتاب چاپ شده مجموعه مقاالت سلسله همایش

 و پرورش ایران اختصاص یافته است. 

ا عنوان ستین آن بارد که نخدهایی نیز برای تجلیل از بانیان نظام نوین آموزشی در دستور کار قرار عالوه بر آن برنامه -

 لندر سا -دارس ابتدایی در ایرانینانگذار مب -جهت بزرگداشت میرزا حسن رشدیهبا همکاری مجله بخارا  ،«شب رشدیه»

 برگزار گردید. 1398اردیبهشت  31تاریخ  اجتماعات بیناد موقوفات افشار به

 :هایها و نهادهای مرتبط برای ارتقای جایگاه درس تاریخ شامل برنامههمکاری با سازمان -2

مستقر در  -رش(وزارت آموزش و پرو)زیر مجموعه معاونت متوسطه  تفاهنامه با دبیرخانه دائمی درس تاریخانعقاد -

 رك. های مشتبرای اجرای برنامه -مازندران

رورش کاری مناطق آموزش و پهای نوین تاریخ در همهایی در مدارس با هدف ترویج و گسترش یافتهبرگزاری نشست-

 شهر تهران.

 های مشترك با گروه تاریخ سازمان تالیف کتب درسی.برگزاری نشست-

 ها: ستها و نشهای آموزش تاریخ و دستاوردهای سایر همایشوعه مقاالت سلسله همایشانتشار مجم -3

، مقاله 26با  -هرانت-دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس)مجموعه مقاالت  جلد ششانتشار و عرصه عمومی  -

سیستان و  -پنجم همایش ،مقاله در دو جلد 49با  -رمانک -مقاله و همایش چهارم 21ا ب -صفهانا -همایش سوم

ان های آموزش تاریخ در مدارس برای صاحباالت سلسله همایشاز مجموعه مق ،(در دو جلد مقاله 44با  -بلوچستان

 ها.شمجموعه مقاالت این همای هایکتابمقاالت و سایر عالقمندان. همچنین برگزاری مراسم رونمایی از 

لمان تاریخ عالقمند از تن از مع 400با عضویت بیش  از « آموزش تاریخهمایش »ایجاد کانال ارتباطی تلگرامی با عنوان  -

 .ارگروهکهای های آموزش تاریخ و سایر برنامهسراسر کشور جهت اطالع رسانی فراخوان و اخبار سلسله همایش

رسانی عطالریزی آموزشی( جهت درج و ابرنامه )از مجموعه مجالت سازمان پژوهش و همکاری با فصلنامه رشد تاریخ-

 های آموزش تاریخ.گزارشات سلسله همایش

 های آموزش تاریخ در مدارس:برگزاری سلسله همایش ب(    

چنانکه گذشت کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ متشکل از جمعی از معلمان تاریخ شهر تهران از میانه     

ها و ... را در دستور کار خود های علمی، برگزاری همایشتشکیل و اقدامات چندی از جمله برپایی نشست 1393سال 

آموزش تاریخ در »هایی تحت عنوان ریزی برگزاری سلسله همایشبرنامه 1394قرار داد. کارگروه در گام نخست و از سال 

تشکیل  و باها را، بعد از یک سال از این سلسله همایش موردرا در دستور کار خود قرار داد. سپس اولین « مدارس

-دانش معلمان واستقبال گسترده معلمان، دانشجو 1برگزار کرد. 1395خرداد  6جلسات و تمهیدات اولیه در تاریخ 

                                                           
آموزش و پژوهش » نیز همایشی با عنوان 1389شود. زیرا انجمن ایرانی تاریخ آذرماه شناسی آموزش تاریخ تلقی میاین همایش به عنوان دومین همایش آسیب- 1

 های آموزش تاریخ در مدارس یاد کرد.ان به عنوان نخستین همایش از سلسله همایشتوبرگزار کرده بود که از آن می« ها و راهکارهاتاریخ در ایران: آسیب
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آموختگان تاریخ به خصوص از شهرهای مختلف کشور، عزم اعضای کارگروه را بر آن داشت که بالفاصله برگزاری همایش 

و تعدادی از  به دنبال اعالم آمادگی برخی همکاران گرامی معلم تاریخ تور کار خود قرار دهد. از این رو،بعدی را در دس

ها جهت برگزاری همایش بعدی، مقرر گردید، سومین همایش آموزش در استان درس تاریخ دانشگاه فرهنگیان تاداناس

، سومین همایش «انجمن علمی معلمان تاریخ اصفهان»تاریخ در مدارس در یکی از مراکز استانی برگزار شود. با پیشگامی 

های ایشسلسله هم باالخره در همان سال چهارمین همایش از 1در اصفهان برگزار شد. 1396اردیبهشت  7تاریخ  در

بهمن در این  5در  کرمان، کرمان و معلمان تاریخ استان با همکاری گروه تاریخ دانشگاه شهید باهنر آموزش تاریخ

معلمان و پژوهشگران تاریخ از اقصی نقاط  له و استقبال گستردۀدانشگاه برگزار گردید که با دریافت بیش از یکصد مقا

های درسی تاریخ آموزش و پرورش با همکاری گروهپنجمین همایش اری زبرگ به. باالخره این کارگروه 2کشور مواجه شد

انجمن  ما اینکه شعبۀ. ک3دشهر زاهدان اهتمام ورزیدر  1397دیماه  26تاریخ  در و تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

در سلسله همایش آموزش تاریخ در مدارس را از در استان کرمانشاه با همکاری معلمان تاریخ استان نیز همایش ششم 

-تداوم برگزاری همایش 4.دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار کرد در 1399آبان  28دوران کرونا و به صورت مجازی به تاریخ 

 5ها در دستور کار کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ قرار دارد.در سایر استاننیز های بعدی 

 های آموزش تاریخ: ی سلسله همایش(محورهای اصل1

ش( در ده همای)ویژه استان برگزارکنن ها، چهار محور اصلی و یک محور خاصبه طور کلی در این سلسله همایش    

 شود. این محورها عبارتند از: رسانی میفراخوان همایش اطالع

های نوین آموزشی در عرصۀ تدریس، به های آموزش تاریخ: این محور با توجه به گسترش شیوهتکنولوژی و روش -1   

های آموزش تاریخ در های سلسله همایشخصوص تجرببات موفق برخی از همکاران در آموزش تاریخ، در تمام فراخوان

خصوص کتاب درسی تاریخ، به هایهای: ایدئولوژی محوری کتابشود. این محور در تنگنای چالشمدارس منظور می

آموزان به عالقگی دانشگذاری نظام آموزش و پرورش، بیتوجهی به تاریخ و هویت در سیاستتاریخ معاصر ایران، بی

تاریخ، حذف درس تاریخ در ضرایب آزمون کنکور، رواج روش سنتی)سخنرانی در کالس( آموزش تاریخ و ... در صدد ارائه 

رفت از معضالت مذکور است. در این محور، موضوعاتی نظیر: بررسی و نقد تاریخ جهت برون کارهایی به معلمانراه

های ایجاد های نوین و سنتی آموزش تاریخ، بازخوانی تجارب ابتکاری و موفق تدریس تاریخ توسط معلمان، شیوهروش

                                                           
مقاله توسط انتشارات نگارستان اندیشه به چاپ رسیده  21و  26های دوم )تهران( و سوم )اصفهان( به ترتیب با گفتنی است که مجموعه مقاالت همایش- 1

آباد شرکت کرده و در این همایش به همراه دانشجویان خود از پردیس فرهنگیان خرم -فیروز آزادی آقای دکتر -است. یکی از اساتید دانشگاه فرهنگیان

 زمینه گفتگوی مستقیم معلمان تاریخ فردای کشور را با معلمان تاریخ پیشکسوت میهمان فراهم نمود.

 توسط انتشارات نگارستان اندیشه به زیور طبع آراسته شد.  1398مقاله منتخب این همایش نیز در دو جلد تدوین و در مرداد  49تعداد - 2

ه ستانه چاپ توسط انتشارات نگارستان اندیشه قرار دارد. گفتنی است کآآماده و در  -مقاله 44 -جموعه مقاالت برگزیده این همایش نیز در دو جلدم -4

 ند.کافت نمیها از هیچ نهادی کمک دریشود و کارگروه بابت این فعالیتهزینه چاپ این مقاالت توسط خود معلمان صاحب مقاله پرداخت می

 استه گردد.جموع مقاالت این همایش مورد ارزیابی قرار گرفته و قرار است مقاالت برگزیده توسط دانشگاه رازی کرمانشاه به زیور طبع آرم - 5

ز اریخ پژوهشگر ر همینجا الزم به ذکر است که گروه تلگرامی و واتساپی سلسله همایش های آموزش تاریخ در مدارس نیز با عضویت صدها معلم تاد - 6

 اقصی نقاط کشور جهت اطالع رسانی اخبار و گزارشات همایش فعال می باشد.
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اثیر فضای مجازی در آموزش تاریخ و ... مورد ت آموزان،کارهای ایجاد انگیزه و عالقه به تاریخ در میان دانشخالقیت، راه

 گیرد. خصوص معلمان تاریخ قرار میتوجه پژوهشگران، به

های آموزش تاریخ، اصل مندی وی در تمام سلسله همایشمعلم و آموزش تاریخ: جایگاه معلم تاریخ و مسئله -2       

های اصلی آموزش تاریخ، سیطره نگاه ایدئولوژی اناساسی مورد توجه متولیان همایش است. چنانکه گذشت یکی از بحر

دار های درسی و تحلیل جهتهای درسی تاریخ است. این معضل، منجر به تعریف محتوایی وقایع در کتابرسمی بر کتاب

های درسی تاریخ را به منزلۀ یک مانیفست ایدئولوژی تلقی آنها شده است. ناگفته پیداست که این رویکرد، نقش کتاب

رده و نقش معلم تاریخ را به عنوان آموزش و انتقال دهندۀ آن ایدئولوژی تقلیل داده است. به طوری که این امر، جایگاه ک

آموزان تنزل داده و های دانشمدرسه و سایر همکاران و حتی خانواده کارکنانو رسالت آموزشی معلمان تاریخ را در میان 

شود. بنابراین در این محور، خ به افراد غیرمتخصص بر این عمل دامن زده میدر بعضی موارد، با واگذاری تدریس تاری

، 2و  1های مختلف درسی تاریخ به خصوص تاریخ ایران و جهان های معلمی نظیر: نقد محتوایی و تصاویر کتابدغدغه

های درسی تاریخ، نقد ابهای مفهومی مطالب کتشناسی رویکرد ایدئولوژی کتاب درسی تاریخ معاصر ایران، مغالطهآسیب

های درسی، های مختلف تحصیلی و تاریخی کتابهای درسی تاریخ، مقایسه محتوایی دورهجایگاه هویت ملی در کتاب

 مند قرار گرفته است.مورد توجه معلمان دغدغه ها و ...نقد ساختاری و شکلی کتاب

ای تاریخ و رشتهعنایت به گسترش عرصه مطالعات میانهای نوین تاریخ نگاری و تاریخ نگری: این محور با . عرصه3 

خصوص رویکردهای نوین دانش تاریخ نظیر: تاریخ محلی، تاریخ شفاهی، تاریخ اجتماعی و ... مورد توجه پژوهشگران به

زوم نگری و لنگاری و تاریخهای نوین تاریخقرار گرفته است. توجه به این محور در راستای آشنایی معلمان با عرصه

 باشد.آموزان و تسهیل یادگیری این درس میگیری از آنها برای ایجاد عالقه به درس تاریخ از سوی دانشبهره

ویژه تاریخ و تحوالت نظام آموزشی در ایران محور تاریخ آموزش و پرورش کشور: با عنایت به اینکه تاریخ فرهنگ، به-4  

های آموزش تاریخ، فرصتی غفلت واقع شده، طرح این محور در سلسله همایشها مورد ها در دانشگاهنسبت به سایر عرصه

کند تا تاریخ و بانیان نظام نوین آموزشی در اقصی نقاط کشور معرفی و اقدامات آنان مورد بازکاوی قرار گیرد. فراهم می

و مدارس جدید، مدارس  در این محور، موضوعاتی نظیر: نظام آموزش سنتی، نظام نوین آموزشی، بانیان نظام نوین

های فرهنگی و آموزشی، نظام آموزشی در عصر قاجار و دورۀ پهلوی، قوانین و ها، نقش نهادها و انجمنمسیونری و اقلیت

ها و مقاالت گیرد. تعداد چکیدهمیقرار های درسی تاریخ مورد توجه پژوهشگران مقررات و محتوای آموزشی کتاب

 با باالترین آمار نسبت به سایر محورهاست.  -چهارم به بعداز همایش -دریافتی این محور

های آموزش تاریخ در مدارس، به . تاریخ آموزش و پرورش استان برگزارکننده همایش: این محور در سلسله همایش5

 های سوم و چهارم، مورد توجهعنوان محور ویژۀ استان برگزار کنندۀ همایش منظور شده است. این محور در همایش

موضوعی، فرصتی برای بازخوانی و  ر قرار گرفته و با عنایت به گسترۀهای همجواپژوهشگران اصفهانی و کرمانی و استان

 سندپژوهی هزاران برگ اسناد نظام نوین آموزشی اصفهان و کرمان را فراهم نمود. 

 

 

 های آموزش تاریخ:( دستاوردهای سلسله همایش2
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ریزی و اجرای سه دبیری دو همایش از این سلسله همایش را به عهده داشته و در برنامهبا عنایت به اینکه نگارنده      

-می منظر چند از تاریخ آموزش هایهمایش سلسله دستاوردهایتواند اذعان کند که همایش دیگر نیز نقش داشته، می

 باشد: توجه  تواند قابل

 نهاد یک قالب در شدند موفق که هستند آموزش و پرورشدرسی در وزارت  گروه تنها تاریخ معلمان حاضر حال در-1

 .کند برگزار مربوطه هایکتاب شناسیآسیب در هاییهمایش مستقل، مدنی

-هم به کشور، نقاط اقصی در ارتباطی گسترده شبکه یک قالب در شدند، موفق ها،همایش این قبل از تاریخ معلمان-2

 .بپردازند خویش علمی فعالیت معضالت درباره اندیشی

 عنصری عنوان به عزیزان این برای وجود ابراز برای فرصتی ها،همایش این تاریخ، معلمان جایگاه وضعیت و به عنایت با-3

 .است کرده ایجاد مدارس همکاران سایر میان در فرینآنقش و آگاه

 در اموزشیآمدناکاآ ساختار خویش، هایدغدغه طرح ضمن برده، قلم به دست ها،همایش این بواسطه تاریخ معلم هاده-4

 .کشیدند چالش به را تاریخ حوزه

 هاده بنیادین نقد مورد تاریخ درسی کتب تمرگزگرایی و ایدئولوژیک نگاه سیطره مهم، عرصه دو اخیر، همایش سه طی-5

 .گرفت قرار محلی تاریخ حوزه پژوهشگران خصوص به نویسنده معلم

-هم به تاریخ معلمان هایدغدغه جوییچاره برای تاریخ پژوهشگران و دانشگاهاستادان  از بسیاری ها،همایش این طی-6

 . کردند مطرح را خود اصولی نقدهای ها،همایش بودن مستقل و مدنی علت پرداختند و به اندیشی

  .باشد آیندگان مندیبرای بهره هاهمایشاین  ماندگار میراث تواند،می مذکور، همایش سه مقاله یکصد قریب چاپ-7

آموزش تاریخ »گانه های سههای آموزش تاریخ در سلسله همایشبررسی مقاالت محور تکنولوژی و روش ج(

 «در مدارس

های دوم، چنانکه گذشت از مجموعه مقاالت دریافتی پنج همایش مذکور، مقاالت برگزیده سه همایش یعنی همایش   

در اختیار صاحبان مقاالت و پژوهشگران عالقمند قرار گرفته است. در این سوم و چهارم به زیور طبع آراسته شده و 

های آموزش این سه همایش که در ارتباط با محور تکنولوژی و روش در نوشتار آن دسته از مقاالت دریافتی و منتشره

ای تدریس تاریخ در هشناسی روشباشد، با هدف ارزیابی آماری و آسیبهای آموزشی میتاریخ و به طور کلی فناوری

گیرد. توضیح این نکته ضروری است که در این بررسی، ادی مربوطه مورد بازکاوی قرار میمدارس و راهکارهای پیشنه

های آموزشی در آموزش کنفرانس ملی جایگاه فناوری»های آموزشی، چنانکه از محورهای همایش منظور از تکنولوژی

ها و کارگیری روشین در امر آموزش تاریخ، بررسی بهگیری از ابزار و تکنولوژهای نوهرهنظر از بآید، صرفمی نیز بر« تاریخ

خی محورهای همایش در باشد. لذا با عنایت به برنوین جهت تسهیل یادگیری درس تاریخ نیز میو های خالقانه شیوه

ای، گردشگری، مطالعات میان رشتههای مطالعاتی تاریخ نظیر: تاریخ محلی، های آموزشی با عرصهنسبت فناوری

کارآفرینی و ...، در این نوشتار مقاالت مربوطه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. برای این منظور در گام نخست مقاالت 

 گیرد: های مذکور تفکیک شده، سپس مورد مطالعه محتوایی و تحلیلی قرار میمرتبط هر یک از همایش

 

 

 )تهران( مایش آموزش تاریخبررسی مقاالت دومین هالف( 



  67  معلمان جایگاه ارتقاء برای تاریخ عرصۀ در مدنی های تشکل ایجاد ضرورت                                                                                               

در سالن  95انجام و در خرداد  1394ریزی دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس در سال چنانکه گذشت برنامه      

مقاله  21مقاله دریافت گردید که از این مقاالت، تعداد  77اصلی آرشیو ملی ایران برگزار شد. برای این همایش تعداد 

در اینجا ضمن ارائه فهرستی از عناوین و نویسندگان این مقاالت، برخی از آنها  .1های آموزشی بودریها و فناودرباره روش

 گیرند: به اختصار مورد بازکاوی قرار می

بیرتاریخ دار، دیقهنگارش: سکینه سل راه پژوهش با تاکید بر درس تاریخ.های نوین آموزش تاریخ: آموزش از روش -1

 .چهار تهران آموزش و پرورش منطقه

 شهناز ،نگارش .های علمیهای تاریخی و گردشهای نوین آموزش در تاریخ، بررسی موردی استفاده از نقشهروش -2

 تهران. هایرستانان شهمسلمی، دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه پیام نور و دبیر تاریخ منطقه بهارست

، حسابی( آموزان دوره دوم دبیرستان دخترانه دکتر)مطالعه موردی دانش تاریخدرس  جایگاه فضای سایبری در یادگیری -3

های ندیشهی اکتردی دانشجو وحید عضدی کارشناس ارشد تاریخ، مدرس دانشگاه پیام نور کرمان، زهرا گلستانینگارندگان: 

 . اجاانتظامی و مطالعات نسیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 

ران تاریخ ای رشناس ارشدفائزه بهارلو: کا بع آرشیوی.آموزان دوره متوسطه دوم با تصاویر مناآموزش تاریخ به دانش -4

 ا.لزّهراسالمی از دانشگاه خوارزمی. فرزانه بهارلو، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه ا

ریخ، اس ارشد تافائزه توکلی، کارشن .در مدارس ایران با تکیه بر نمونه طرح درس ضرورت آموزش تاریخ شفاهی -5

 کارشناس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی.

مند ( عالقه1)یران و جهان ایک تجربه موفق در تدریس تاریخ: چگونه توانستم یک کالس فاقد انگیزه را به درس تاریخ  -6

ین مقاله روش آموزشی و دبیر تاریخ شهرستان نیشابور. نویسنده در ا  تاریخ گنجعلی، کارشناسی ارشدسازم؟ نگارش: زهرا 

، تبیین ل مسئلهحهای: ایفای نقش، اکتشافی، شارکتی نام برده که از تلفیق روشمورد استفاده خود را روش فعال و م

 مده است.باالخره کنفرانس دادن به دست آها، بارش مغزی، الگوی تفکر استقرایی و آموزش اعضای تیم و ارزش

نطقه ماریخ، دبیر تو، . نسرین میراخورلکارگیری هوش بصریه دهنده و بآموزش تاریخ با روش تدریس پیش سازمان -7

از  ان، معلمنمایش تصاویر و کشیدن چارت و جدول و خط زم با»باره این روش نوشته است: تهران. نویسنده در 15

ود مجسم در ذهن خا برخی تصاویر تاریخی رکنند، ای که مشاهده میخواهد با مفاهیم و موضوعات عمدهآموزان میدانش

. مانی باشدط سیر زختوانند به شکل نقشه، ظروف، سکه، لباس، چهره و این تصاویر می کرده، سپس آنها را ترسیم کنند.

 .«اشدبمانی میی تقویت هوش مکانی و زبر پایه آموزانن روش توجه عمده به یادگیری دانشکارگیری ایه هدف از ب

 4ریخ ناحیه ین فروغی، دبیر تامحمدحس دکترآموزان، نقش معلمان در کارآمد ساختن درس تاریخ برای دانش -8

ها و تیک از مهار تا مشخص کند کدام بوددر پی آن  ایشانپژوهش دانشجوی رشته تاریخ.  اصفهان، علیرضا آقاکوچکی،

تری در تفهیم های معلم تاریخ مانند: بیان مناسب، آراستگی ظاهر، مدرك تحصیلی و حسن اخالق، نقش مشخصویژگی

ی های تحقیق که از راه پژوهش میدانی و نیز مطالعهشود. یافتهی الزم به این درس میدرست و ایجاد انگیزه و عالقه

م که یت در کالمعلم تاریخ در ایجاد ارتباط میان گذشته و حال و نیز جذاب توانایی داد،آمده، نشان دستای بهکتابخانه

 های او اهمیت بیشتری دارد.ها و ویژگیی تاریخ است نسبت به سایر مهارتمتأثر از آشنایی وی با فلسفه

اریخ محلی در دانشگاه اختیار، دانشجوی دکترای تمهدی احمدی .های جدید تاریخ نگاری و آموزش تاریخنحله -9

دبیر تاریخ در استان اصفهان. مصطفی پیرمرادیان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان. نویسندگان در این  و اصفهان

                                                           
 .1395[ همایش آموزش تاریخ در مدارس، تهران، نگارستان اندیشه، بخش، مجموعه مقاالت]دومینپور، طوبی و رحیم روحفاضلی - 1
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گیری از های تاریخ: محلی، خاندانی، خرد، شفاهی، آینده، جایگزین، مجاور و فرودستان و راهکارهای بهرهمقاله از نحله

 اند.یخ سخن گفتهآنها در آموزش تار

اریخ تش آموزش دومین همای»های نوین آموزش تاریخ در مجموعه مقاالت حوزه فناوری و روشیک بررسی کلی از      

 وعی مقالها، به نهگیری از این روش حاکی است بسیاری از نویسندگان مقاالت، معلمانی هستند که با بهره« در مدارس

الت احبان مقافیایی صاند. کما اینکه تنوع جغرامبتنی بر تجربه زیسته خویش مستند کردهخویش را به یک کار میدانی و 

غدغه ددر تدریس  های نوین آموزشیکارگیری روشی و بههای آموزشگیری از فناوریدهد که دغدغه بهرهنیز نشان می

شور در کنقاط  ت دریافتی از اقصیباشد. البته گستره این دغدغه در خالل مقاالعمومی طیفی از معلمان تاریخ می

 بیشتر نمایان شد.« آموزش تاریخ در مدارس»های بعدی همایش

 سومین همایش آموزش تاریخ)اصفهان(بررسی مقاالت ب( 

اریخ تآموزش  آموختگان تاریخ به خصوص از شهرهای مختلف کشور از دومین همایشاستقبال گسترده معلمان و دانش 

موزش آمایش هدر مدارس، اعضای کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ را بر آن داشت که برگزاری سومین 

زاری این برای برگ «فهانخ اصانجمن علمی معلمان تاری»تاریخ را در دستور کار خود قرار دهد. لذا به دنبال اعالم آمادگی 

علمان تاریخ شورای اجرایی انجمن مدر اصفهان برگزار گردید.  1396اردیبهشت  7همایش، سومین همایش به تاریخ 

یجاد ری در انقش بسیار مهم و موث« آموزش تاریخ در مدارس»استان اصفهان به عنوان مجری برپایی سومین همایش 

ین همایش رکت و حضور موثر در برگزاری اپژوهشی در ش -های علمیان و سایر انجمنارتباط و جذب دبیران و دانشجوی

رصه وتان عاندیشی و توجیهی، برگزاری پیش همایش، دعوت از پیشکسداشت. این شورا با برپایی چندین جلسه هم

مایش شکوه هبا رگزاریینه بزم ،معلمان تاریخ، دعوت از دانشجوگروه تاریخ دانشگاه فرهنگیان استادان، همکاری با تاریخ

ی معلمان من علمهای علمی است که با پیشنهاد انجانجمن تاریخ محلی استان اصفهان از جمله انجمن را فراهم کرد.

ن ا با انجمرالزم  هایدعوت از اعضا برای شرکت در همایش همکاری تاریخ در این همایش شرکت داشت و با ارائه مقاله،

ا ارائه هنگیان، بشگاه فردانهای اصفهان، شیراز، نجف آباد و های دانشجویی دانشگاههمچنین انجمن علمی تاریخ انجام داد.

 مقاله و شرکت در همایش نقش موثری در برپایی همایش داشتند. 

آموزش تاریخ در »کما اینکه با تالش و مساعی انجمن علمی معلمان تاریخ استان اصفهان در سومین همایش     

 های دیگری مثل آموزش وهای علمی، نهادها و سازمانوه بر جذب و مشارکت دبیران و دانشجویان و انجمنعال« مدارس

سازمان میراث فرهنگی در این همایش مشارکت داشتند و با شناسی و مرکز اصفهان استانداری، شهرداری، پرورش،

اسکان  گذاشتن سالن اجتماعات، چاپ بنرها ور اهدای ده سفره قلمکار، پاکت و خودکار همایش، اهدای کتاب، دراختیا

مهمانان به طریق موثری در همایش سهیم بودند و این خود موجبات اهمیت و ارزشمندی تاریخ و جایگاه آن را بر این 

استانداری و مرکز  ،نهادها روشن و آشکار کرد. یکی از تاثیرات مهمی که این همایش داشت این بود که شهرداری

ی معلمان تاریخ دست های خود به تعامل و مشارکت موثری با انجمن علمدانشگاه فرهنگیان در برنامهو  سیشنااصفهان

 . 1های بعدی را فراهم کردنداندیشی و همکاریهم یافته و زمینۀ

                                                           
در پژوهشگاه علوم  1397دیماه  29سرکار خانم رضوان نعمتی از دبیران  این همایش در مراسم رونمایی کتاب مجموعه مقاالت همایش که در  تاریخ   - 1

 های فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان اشاره کرد.هانسانی و مطالعات فرهنگی به بیش از ده دستاورد این همایش در عرص
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محورهای اصلی مقاله دریافتی همایش در قالب  95مقاله برتر از مجموع  21تعداد به هر حال بعد از پایان همایش،       

در این همایش نیز همچون همایش پیشین، چندین مقاله در محور  .1فراخوان مقاله انتخاب و به زیور طبع آراسته گردید

 به همراه دستاوردهای آنها های آموزش تاریخ و فناوری های آموزشی دریافت گردید. عناوین مهمترین این مقاالتروش

 عبارتند از: 

  اصفهان 3 هیناح خیتار ریدبی، کاظم اعظم، خیتار آموزش نینو یکردهایرو بر آن نقش و یاجتماع ینگارخیتار -1

 و خینقش مردم در تار دیخوانش جد ،یاجتماع یشناسمعرفت یبر مبنا ریاخ یهاسدهغرب در  ینگارخیتارتحوالت  

 شدامر موجب  نیت. او مدرن شده اس یبه سنت ینگارخیتار یبندمیتقسموجب  یآموزش یهاکتابدر  آنبازخورد 

هارچوب گونه خود را در چنیبد و افتهی شیگرا یاجتماع ینگارخیتاربه سمت  یاسیس ینگارخیتاراز سمت  ینگارخیتار

 امر آموزش، نگرش تیفیل بر کتحوّ نی. ادینما فیتعر ریاخ یهاسالدر  مدرنپستگذشته و  یهاسدهدر  تهیمدرن

 ینگارخیرتاذار از جهت گبنابر این بوده است.  موثر گرید مسائلاز  یاریبس و خیملهم از آموزش تار خیاجتماع به تار

 :دشویمارائه  لیذ شنهاداتیپ خیو برطرف نمودن مشکالت آموزش تار یسنت

 ؛باشد یمحل خیتار دهکنن انیبکه  دوم، متوسطه خیتار کتاب کنار در هااستان خیتار نام به کوچک هرچند یکتاب وجود  ـ

 ؛خیتار یدرس یهاکتاب یالدر البه  family historyوmicrohistory  ه ازجمل یاجتماع یهاخیتارتوجه به  ـ

 ؛خیمان تارو معل آموزاندانش نیدر ب یپژوهش یکردهایبا رو یاجتماع خیو توجه به تار یاسیس خیکم نمودن حجم تار ـ

. رهیو غ اتی، الهفلسفه ،یشناسستیز ،یشناسجامعه جمله از گریو دروس د خیتار نیب یارشته انیتوجه به مطالب م ـ

 ؛خواهد بود آموزاندانشال مدرن و مورد استقب ینگارخیتار یهامشخصهاما از  ؛امر دور از ذهن باشد نیا دیهرچند شا

 ی.لیمقاطع تحص نیدر ب خیتار یهاکتابتفاوت مطالب و اهداف آموزش  جادیا ـ

ی، رمیسم ینیام مراهللا، خیتار درس کالس در آموزاندانش کردن مندعالقه و تیجذاب بر یمحل خیتار انیب ریتأث -2

   رمیسم پرورش و آموزشتاریخ ،  ریدب

 نیقه نسبت به اعال جادیسبب ا خ،یتار درس کالس در یمحل خیتار انیب که دهدیم نشان پژوهشاین  یهاافتهی     

 آموزاندانشکه  ینه است. زماشدبرخوردار  ییباال ییایکالس از تحرك و پو نیشده و ا آموزاندانش نیدرس در ب

خود خوانده و  یهایهمکالس یو غرور برا اقیچنان با اشت آورند،یم کالس به یمحل خیبر تار یخود را مبن یهاپژوهش

 نیب ترمانهیابط صمرو جادیپژوهش، ا یهاافتهی گری. از داندداشتهقصه نقش  آنخود در  ییکه گو کنندیم فیتعر

 قه نشان دادهموضوع عال نیبه ا زین هانوادهخااز پژوهش،  آمدهدستبه یهاگزارشآنان است. طبق  یایو اول آموزاندانش

رده کرا مرور  شانینوادگخا ۀگذشت نکهی. آنان از ااندکردهبه اهداف پژوهش کمک  یابیدست یو به فرزندان خود در راستا

 نراموینظر پ و دهیو ابراز عق یگروه یهابحث .کنندیماحساس شعف  ندینما یمعرف گرانیشان را به دو بزرگان

علم و توسط م یمحل خیتار انیب دهدیماست که نشان  یموارد گریدر کالس درس از د یخیموضوعات مختلف تار

  شود. خیارتنسبت به درس  رانیفراگ یمندعالقهکالس و  نیسبب مجذوب کردن ا تواندیم آموزاندانش

اد بخش، مسئول واحد اسنم روح، رحیاستان هر متوسطه مدارس خاص ،یمحل خیتار یدرس کتاب فیتأل ضرورت -3

 شورای عالی آموزش و پرورش، بهمن شعبانزاده، دبیر تاریخ در تهران

                                                           
 1397فروغی، محمد حسین و رضوان نعمتی، مجموعه مقاالت سومین همایش آموز تاریخ در مدارس، تهران، نگارستان اندیشه،  - 1



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    70 

 تینسبت به هو مطلوبینگاه  رد،یگیمرا در بر آموزاندانش یریپذتیاز هو یاعمدهکه بخش  خیتار یدر کتب درس     

 یهاتیهو عیاست که از تجم یهمچون قطعه پازل ،استان کی یمحل تیکه هو داستیناگفته پ ی اتخاذ نشده است.محل

 ه با نگارشکاست  نینوشتار ا نیمطروحه مشخص ا شنهادیپ .ردیگیمشکل  جهانی تیهو تینها درو  یمل تیهو ،یمحل

از  یبخش توانیممعاصر،  خیتار یکتاب درس مهیضم عنوانبهخاص هر استان ـ  ـ یمحل خیمستقل تار یکتاب درس

 یتلق یمل یریپذتیهو گام نخست تواند،یم یمحل یابیتیهو رایزآموزان آموزش داد؛ را به دانش یمحل تیهو یهامؤلفه

 آموزاندانش یرارا ب آنو  را کاسته خیتار یدرس یهاکتاب کیدئولوژیاز بار ا یبخش تواند،یم کردیرو نیا نکهیشود. کما ا

 ،یدر کتاب درس طرح یبرا یمحل خیتار گانهده یهاشاخص یمنظور در مقاله، ضمن معرف نیا ی. برادیجذاب نما

 است. شدهارائه آن یهافصلشامل اهداف و سر یمحل خیتار یبرنامه درس یراهنما

 )کرمان( بررسی مقاالت چهارمین همایش آموزش تاریخ ج(

ه تاریخ دانشگاه در اصفهان؛ گرو 1396اردیبهشت ماه  طی مدارس، در تاریخ آموزش همایش سومین برگزاری به دنبال   

یره ه هیأت مدتان بشهید باهنر و شعبۀ انجمن ایرانی تاریخ در کرمان پیشنهاد برگزاری چهارمین همایش را در این اس

وسط تی و مشورت ریزیهبعد از چندین جلسه برنامانجمن ایرانی تاریخ ارائه نموده و این پیشنهاد مورد تأیید واقع شد. 

 روش»، «نایرا در آموزش تاریخ»کارگروه آموزش و پرورش انجمن، فراخوان ارسال مقاالت حول چهار محور اصلی 

« وزش تاریخآم با آن پیوند و کرمان محلی تاریخ»و « تحلیل محتوای کتب درسی تاریخ»، «مدارس در تاریخ آموزش

چکیده مقاله  140(، برای دریافت چکیده مقاالت، تعداد 1396گردید. در مهلت اعالم شده )آذر  )محور ویژه(، صادر

اکی ز پژوهشگران، حاچکیده مورد پذیرش قرار گرفت. دریافت این تعداد چکیده مقاله  135دریافت شد، که از این تعداد 

رحله م این دانش و بیانگر یک و معلمان تاریخ نسبت به جایگاه و وضعیت آموزش استادانهای روز افزون از دغدغه

های های سلسله همایشهای آموزش تاریخ بود. این آمار تقریبا دو برابر تعداد چکیدهجهشی در تداوم سلسله همایش

ویش خرسالت  بوده و نشان دهندۀ ظرفیت علمی و آگاهی پژوهشگران حوزۀ تاریخ از« آموزش تاریخ در مدارس»قبلی 

از  ه فرهنگیاناز جمله دانشگاها گرامی تاریخ مراکز آموزش عالی و دانشگاه استاداناست. کما اینکه، استقبال شایسته 

در  -چکیده  86با ارسال  -چکیده بعد از معلمین تاریخ 41فراخوان مقاله نیز موید این نکته بود. به طوری که با ارسال 

یده جایگاه سوم چک 38ا بمراکز پژوهشی ، پژوهشگران آزاد یا وابسته به دانشگاه فرهنگیانردیف دوم قرار گرفته و بعد از 

اه و ذار دانشگش دو نهاد تاثیرگناگفته پیداست که این تکاپوها، زمینۀ پیوند و همکاری بیش از پی .دست آوردندرا به

 ن دو عرصهای برای تبادل تجربیات صاحبان اندیشه ایآموزش و پرورش در عرصۀ آموزش تاریخ را فراهم کرده و زمینه

 اریخ ایجاد خواهد کرد. آموزشی ت

. بر این اساس تعداد نه تاریخ مورد توجه ویژه قرار گرفت های آموزشی آموزشها و فناوریدر این همایش محور شیوه

 : 1مقاله از میان مقاالت دریافتی این محور انتخاب و در جلد دوم به  شرح ذیل به زیور طبع آراسته گردید

 .نژاد، دبیر تاریخ از زابلآموزان، امیر آریایید روحیۀ تحقیق نزد دانشایجاتجربیات معلمان تاریخ در-1

حمید اشرفی (، دکتر س تاریخسال تدری 24گذری بر)های معلمان تاریخ توجه به تاریخ محلی یکی از رسالت-2

 .خیرآبادی، دبیر تاریخ از تهران

                                                           
ها و راهکارها، تهران، نگارستان اندیشه، روستا، جمشید و رحیم روح بخش، مجموعه مقاالت چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس، جلد دوم: چالش - 1

صرفا به مقاالت تاریخی « تاریخ آموزش در ایران»)قابل تذکر است که مقاالت این همایش در دو جلد انتشار یافت که جلد نخست آن با عنوان  .1398

 . اختصاص یافته است(
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 .خوزستان شریفات، دبیر تاریخ از امیدیهنقش گردش علمی در تقویت یادگیری درس تاریخ در مدارس، زهرا -3

 .آموزان به درس تاریخ، اعظم کاظمی، دبیر تاریخ از اصفهاندانشـ تاریخ اجتماعی و گرایش 4

ستانی آموزان در حوزۀ مطالعات تاریخی، زهرا گلـ راهکارهایی برای هدایت و تشویق استعدادهای تحصیلی دانش5

 .م نور کرمانحتکنی، مدرس تاریخ در دانشگاه پیا

ات سندکاوی بر آموزش تاریخ در مدارس )با جستاری در اسناد کرمان(، الهه محجوب، دبیر تاریخ از تأثیرـ بررسی 6

 .اصفهان

ره های نوین در این حوزه، فاطمه مرتضوی و زههای ارتقای لذّت یادگیری در فرایند تدریس تاریخ و رویکردـ راهکار7

 .بجنورد مرتضوی، دبیران تاریخ از

 .راناریخ از تهتهای درسی تاریخ، دکتر سهیال نعیمی، دبیر ـ چه بنویسیم و چگونه تدریس کنیم: از تألیف تا تدریس کتاب8

 های کتاب صوتی در آموزش تاریخ، دکتر ویدا همراز، هیات علمی دانشگاه صدا و سیما.ـ کارکرد9

موزش های آوریو فنا هات مقاله دیگر نیز در ارتباط با موضوع روشالبته به جز مقاالت منتشر شده مذکور، تعداد بیس  

 تاریخ دریافت شد که به علل مختلف از انتشار باز ماند. 

 )سیستان و بلوچستان( بررسی مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ د(

های آموزش تاریخ در مدارس بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره وقت انجمن ایرانی تاریخ همایش پنجم از سلسله همایش

در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. این همایش توسط گروه  -ها در استانهای محرومضرورت برگزاری همایش–

روه درسی تاریخ اداره کل آموزش و با همکاری گ -آقای دکتر مسعود مرادیسرگروه  -تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

های علمی، فرهنگی و آموزشی و حمایت برخی نهادها و سازمان -فرآقای دکتر علی نادریان سرگروه-و پرورش استان

ها تن از اساتید و معلمان تاریخ از در سالن اصلی دانشگاه مذکور برگزار شد. شرکت ده 1397دیماه  26 استان در تاریخ

و به خصوص حضور بیش از یکصد تن از معلمان تاریخ شهرهای مختلف استان در این همایش، شکوه اقصی نقاط کشور 

خاصی به آن بخشیده بود. بازکاوی تاریخ محلی استان باستانی سیستان و بلوچستان در این همایش مورد توجه ویژه قرار 

 محلی و بومی نیز سخن گفته شد. آموزش تاریخ از منظر اقتضائات تاریخ آموزش و گرفت، کما اینکه درباره

 های آموزش تاریخ در این همایش عبارتند از: ها و فناوریحوزه روش 1مقاالت

  ؛، دبیر تاریخ از زابلنژادامیر آریایی، های معلمان در آموزش تاریختوانمندی .1

 ؛ادآبخرم ردیسدانشگاه فرهنگیان، پریخ فر، استاد تافروزان ادیبنقش معلم در انتخاب بهترین روش تدریس درس تاریخ،  .2

 ؛از کرج تاریخ ، دبیرگرایی، مریم بیژنییادگیری درس تاریخ براساس شیوۀ پرسش و استدالل بر مبنای نظریۀ ساخت .3

 ؛هانی، دبیران تاریخ از اصفنعمت رضوانی، پروانه گودرز ،مسئله طرح صورتبه خیتار آموزش .4

بادی، فی خیرآبه عنوان یک ضرورت در امر آموزش تاریخ، حمید اشراستفاده از رسانه و وسایل کمک آموزشی  .5

 ؛دبیر تاریخ از تهران

آموزان مند کردن دانشفیلم، مستندهای تاریخی و برگزاری اردوهای تاریخی در آموزش تاریخ و عالقه نقش .6

  ؛سیستان و بلوچستاننسبت به درس تاریخ، نادر راز، هاشم ملکشاهی، دبیران تاریخ از 

                                                           
ش تاریخ در مدارس، جلد دوم: روش های آموزش تاریخ، تهران، نگارستان روح بخش، رحیم و فریده حشمتی، مجموعه مقاالت پنجمین همایش آموز - 1

« تاریخ تحوالت نظام نوین آموزشی در ایران».)قابل تذکر است که مقاالت این همایش در دو جلد انتشار یافت که جلد نخست آن با عنوان 1399اندیشه، 

  صرفا به مقاالت تاریخی اختصاص یافته است.(
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عضو هیات علمی گروه تاریخ ی، کورش صالح، ثیر رویکرد همگرایانه جمعی در آموزش تاریخ در مدارستأ .7

 ، دانش آموخته تاریخ.لیال عزیزیاندانشگاه سیستان و بلوچستان، 

 .از اصفهان ، دبیر تاریخالهه محجوب، گذار ادبیات کودك و نوجوان بر آموزش تاریخهای تأثیرجستاری در گونه .8

، کارشناس تاریخ شفاهی سازمان مسیح جواهردهی ،های پژوهشی تاریخ شفاهیتدریس تاریخ با روشضرورت  .9

 اسناد و کتابخانه ملی ایران.

 .پژوهی محلی در مدارس، از دیدگاه معلمان تاریخ استان مازندرانهای گسترش مهارت تاریخبررسی مؤلفه .10

 .، دبیران تاریخ از مازنداراننژادیوسف علی اهلل بالویی جامخانه/رضا عبادی جامخانه/ رحیم حیدری گرجی/ حبیب     

، سرگروه درس تاریخ اداره کل آموزش و رزا معماری، های آموزشی در نظام آموزشی کشوربررسی نقش گروه .11

 پرورش استان مرکزی.

 نتیجه گیری

توسط کارگروه  قانه بود کهپیشنهادی نو و خال« آموزش تاریخ در مدارس»هایی با عنوان برگزاری سلسله همایش     

موثری نقش  ها. این همایشآموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ به عنوان یک نهاد مدنی پیشنهاد و اجرایی گردید

ت به رشته و حرفه شغلی آنان داشته است. در این راستا درآموزش، توانمندسازی و آگاهی بخشی دبیران تاریخ نسب

ها، مورد توجه و ریزی همایشهای ناکارآمد آموزش تاریخ، از همان نخستین جلسات برنامهشناسی روشارزیابی و آسیب

ها، همکاران تاریخ در آموزش و دغدغه اعضای کارگروه قرار گرفت. کما اینکه با طرح این موضوع به عنوان محور همایش

، از آن استقبال به عمل آورده و مقاالت و دانشگاه فرهنگیان درس تاریخ در مراکز آموزش عالی استادانپرورش و حتی 

درخور توجهی ارسال کردند. به خصوص اینکه طرح و نگارش تجرببات زیسته و موفق برخی از همکاران در آموزش تاریخ، 

ها مقاله در ده از این رو،. معلمان انتقال دهدن عرصه آموزش تاریخ را به دانشجوتجارب پیشکسوتابخشی از تواند می

و نوین مورد بررسی و نقد  های آموزشی درس تاریخ اعم از سنتیها و فناوریتمام روش دریافتی ذیل محور مذکور، تقریباً

محور در هر همایش نسبت به همایش قبلی افزایش  بررسی کیفیت مقاالت اینکما اینکه  شناسی قرار گرفت.و آسیب

و گستره جغرافیای نیز از تنوع و تکثر بیشتری برخوردار شده است.  -ذیل محور مذکور -از نظر موضوعی همچنینیافته، 

امر توان آئینه تمام نمای رویکرد، نگرش و دغدغه معلمان و مدرسان درس تاریخ در در یک ارزیابی کلی این مقاالت را می

 شمسی در ایران تلقی کرد. 14های پایان قرن شیوه آموزش این درس در سال

 منابع
 . تهران، نگارستان اندیشه مجموعه مقاالت سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس.،(؛ 1399رضوان ) ،فروغی، محمدحسین؛ نعمتی

تهران  دومین همایش آموزش تاریخ در مدارس ایران.مجموعه مقاالت (؛ 1395آباد، رحیم )اله بخشپور، طوبی؛ روحفاضلی

 . نگارستان اندیشه

  اندیشه نگارستان تهران، آموزش تاریخ در مدارس؛ چالش ها و راهکارها.(؛ 1398)آباد، رحیم اله بخشروحروستا، جمشید؛ 

های مدارس، جلد دوم: روشمجموعه مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در (؛ 1399بخش، رحیم و فریده حشمتی )روح
 تهران، نگارستان اندیشه آموزش تاریخ،

  http://ishistory.irسایت رسمی انجمن ایرانی تاریخ  


