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  :چکیده

های مختلف از حوادث تاریخ معاصر ایران و تأثیرپذیری مستقیم حاکمیت سیاسی، در روایت، بازنمایی و نمایش آن در وجود روایت
ارتباط نیست که گروه مؤلفان درسی، همواره بر سر تدوین برانگیز کرده است و بیدرسی، این درس و تدریس آن را چالش هایکتاب

اند. با در نظرداشتن محتوای درسی کتاب تاریخ معاصر دورۀ متوسطه، این پژوهش بر آن است تا ابتدا محتوای این درس مناقشاتی داشته
آموزان متوسطۀ دوم به تاریخ ایران معاصر را مورد سنجش قرار داده و سپس بر مندی دانشنوع و میزان عالقهبه عنوان یک نمونۀ پیمایشی، 

شده، سؤال طبق نقشۀ طرح آموزان را مورد بررسی قرار دهد.مندی آنان به تاریخ و نوع تدریس، میزان رضایت دانشاساس میزان عالقه
ر مندی و شناخت آنان از تاریخ معاصآموزان از دبیر تاریخ بر عالقهبیران و رضایتمندی دانشاصلی پژوهش این است که آیا روش تدریس د

تۀ علوم آموزان رشدهد دانشآمده است، نشان میدستایران تأثیر دارد؟ نتایج پژوهش که به روش تحقیقات میدانی و تحلیل پرسشنامه به
ها، همچنین دارا بودن ساعات تدریس و واحدهای بیشتر نسبت به سایر گروه تاریخ برای کنکور سراسری و ۀانسانی به دلیل مطالع

کید دبیرمندی و آشنایی بیشتری نسبت به تاریخ ایران معاصر دارند و این عالقهعالقه اهمیت درس  تاریخ بر انمندی با در نظر داشتن تأ
های آموزان رشتهنفری از دانشآماری دویست ۀمه و جامعحاضر بر اساس پرسشنا ۀیابد. مطالعتاریخ در آزمون سراسری افزایش می

بیران تاریخ و دتغییر نگرش تواند در های تحقیق میای و ادبیات و علوم انسانی صورت گرفته است. یافتهحرفه-ریاضی، تجربی، فنی
 .وپرورش اثرگذار باشدریزان امور آموزشی و فرهنگی وزارت آموزشبرنامه

 
 زش تاریخ، تاریخ معاصر ایران، روش تدریس ، دبیران تاریخ، آموزش و پرورشآمو واژگان کلیدی:

                                                           
کرج  4دبیرتاریخ ناحیه  دانشجوی دکتری تاریخ انقالب اسالمی، پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی،- 1

mo.jamal1369@gmail.com 

 9محمد جمالو 2911-21-50تاریخ ارسال : 
  2055-52-26:  تاریخ پذیرش



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                                                                          84

 
 

 

 مقدمه

ن به آموزان در آترین نهادی که دانشعنوان مهم . نهاد مدرسه به، فرآیند تعلیم و تربیت دانش آموزان استزیربنای نظام آموزشی هر کشور
زم ال ۀزمین ،آموز داشته و از سوی دیگردهی رفتار و آداب اجتماعی دانشای در شکلویژهپردازند، نقش یادگیری مواد آموزشی خاص می

این نهاد در  توان گفت سه ضلع اصلیسازد. به تعبیر دیگر با نگرش سیستمی به نهاد تعلیم و تربیت میبرای یادگیری آنان را فراهم می
مندی و نوع روش تدریس و همچنین میزان میزان عالقه ،ر داشتن این موضوعآموز هستند. با در نظعرصه آموزش: معلم، مدرسه و دانش

قه در سوی یادگیری و ایجاد عالواقع اساس تعلیم، هدایت دانش آموزان به باشد. درداد نهاد تعلیم و تربیت مییادگیری، نتیجه و یا برون
(. همچنین 2: 1538کار اصلی معلم است)سیف، ،و آموزش معلمان گذاشته شده ۀ(. این وظیفه به عهد183:1571آنان است)هولفیش،

آموزان مندسازی دانشعالقه پرورش کمتر به آن پرداخته شده است، و آموزش ۀرسد در تعاریف و در فلسفدیگر معلم که به نظر می ۀوظیف
س را بایست روش بهینه تدریتدریس، میهای مختلف تدریس و ارزیابی از نتایج حاصله از نوع به یادگیری است. معلمان با اتخاذ روش

اصلی اقدام پژوهان در راستای  ۀآموزان قرار دهند. دغدغانتخاب نموده و اساس روش تدریس خود را ایجاد یادگیری و عالقه در دانش
یان ارتباط متواند های مرتبط با تدریس و آموزش سنجش میزان یادگیری است. در این راستا روش تدریس به نحو مؤثری میپژوهش

 مندی را مشخص سازد. یادگیری و عالقه

 آموزش تاریخ در مدارس و نقش معلم در آموزش و یاددهی 

رک منظور د آموزان است و طبیعی است که معلمان بههدایت یادگیری دانش ،ترین کار معلم  یا مدرس است.  اساس تعلیمتدریس عمده
و  شرایط ویژهدرس تاریخ به دلیل دارا بودن  .(183:1571شناسی مراجعه کنند)هولفیش،بایست به نظریات روانعملی این وظیفه می

نجا آ رسد این امر ازمتفاوت است. به نظر می ،علوم ۀاهداف آموزشی خاص، یکی از دشوارترین دروسی است که تدریس آن غالبًا با بقی
دور از دسترس  آن،های تاریخی و شواهد و مدارک یعنی داده ؛روستدسترس روبهشود که مدرس تاریخ با اموری غیرقابلناشی می

های تدریس پیشنهادی برای درس تاریخ نیز به دلیل داشتن تمایزات ساختاری و اساسی این درس با سایر روش ،حالاین باشد. بامی
 مانندهایی گیرد روشقرار می استفاده معلمان های تدریس که در تدریس تاریخ موردترین روشازجمله مهم؛ دروس متمایز است

 باشد.سخنرانی، بحث گروهی و ایفای نقش می

ای نیست که صرفًا بر مبنای تکالیف اداری و سازمانی باشد، بلکه تدریس وظیفه»برخی از پژوهشگران در مورد تدریس تاریخ معتقدند  
مندی مدرس به بر این اساس عالقه؛ (8: 1531بوث،«)بگذاریمآورد که عالقه به یک موضوع را با دیگران به اشتراک فرصتی را فراهم می

. مدرسان دردا انتخاب روش تدریس متناسب با درس قرار ،بعد ۀهای الزم برای ورود به تدریس بوده و در مرحلشرطیکی از پیش ،تدریس
نار هم ک ۀشیو ۀبار رسی، راهنمایی کردن درد ۀدهی و مدیریت برناممندی به تدریس، سازمانبایست ضمن دارا بودن عالقهتاریخ نیز می
های رطشنیازهای متغیر دانشجویان را نیز جزو پیش اهای تفکر تاریخی و داشتن واکنش منعطف بها، الگوسازی از شیوهگذاشتن داده

ل کند. اتخاذ روش تدریس آموز و دانشجو را تسهیبایست راه یادگیری دانشهمچنین تدریس می. (81: همانورود به تدریس تاریخ بداند)
تواند کارآیی و اثربخشی تدریس را ارتقا ترین عواملی است که میآموز و یا دانشجو از مهممتناسب یا دانش، مهارت و فهم تعامل با دانش

اریخ و های تهای شخصی از تاریخ و فهم نظریهبندی روشن از برداشتآموزش تاریخ معتقدند ارائه صورت ۀبار دهد.  محققان در
( استفاده از  مدل 33: همانباشد)های تدریس تاریخ میشرطترین پیشچگونگی ارتباط نظریات آموزشی با آموزش تاریخ یکی از مهم

وسط ابتدا ت ،باشد. مدل همیاریها میبرای تدریس تاریخ در مدارس و دانشگاه هایکی دیگر از پیشنهاد ،همیاری در یادگیری و تدریس
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هایی تقسیم کنند. از دیگر افرادی آموزان را به گروهدانش ،کرد برای بررسی و حل مسئلهوی معلمان را تشویق می .رح شدجان دیویی مط
توان به مورتون دوچ، تئودورگریو، الیوت آندرسون، نانسی شندویند، اسکلومو و ییل اند مینظریات خود را ارائه داده ،که  در این زمینه

 .(13-11: 1583نام برد)آلیس،شاران و پاتریشاروی 

 ،اریخدر تدریس ت«. بارش مغزی»ای است برای فن زمینهپیش ،باشدنیز معروف می« یادگیری گروهی»یادگیری از طریق همیاری که به  
( دنظر است)در اینجا معلم تاریخ م رهبر گروه ،تواند اثرگذار باشد. در این روشفن بارش مغزی در تحلیل علل رویدادهای تاریخی می

 سپس ؛مثاًل علل سقوط یک سلسله ارائه کنند ،یک موضوع ۀبار خواهد نظرات خود را آزادانه درآموزان میای از دانشدقیقه 13در فرصت 
نظرات خود را ارائه  ،آموزانشود تا هر یک از دانشنظرات جدید باعث می ۀشود و ترغیب به ارائتوسط وی یادداشت می ،نظرات ۀهم
های یادگیری و یاددهی به روش همیاری است. این روش نیز در یکی دیگر از روش« بحث گروهی(. »175-172: 1533)صفوی،ندده

ا فراهم آموزان به بحث رمندی دانشهای عالقهزمینه ،بایست قبل از شروع بحث معلمالبته می ؛باشداهمیت می بسیار با ،تدریس تاریخ
 مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد.  ،بحث را قبل از ورد به بحثۀ بار آموزان درکند و اطالعات دانش

مندی الزم برای عالقه ۀزمین ،استفاده قرارداد روش آموزش دوجانبه است. این روش توان در آموزش تاریخ موردروش دیگری که می
وز با آمروش آموزش دوجانبه دانش سازد. پالینسکار و بروان از پدیدآورندگان این روش هستند. درآموزان به درس تاریخ را فراهم میدانش

اگردان نخست معلم و ش .شودصورت گروهی انجام می تواند نقاط ضعف معلم را به وی ابراز کند. این روش بهایفای نقش معلم می
ینی کردن براهبردهای خالصه کردن، سؤال کردن، توضیح دادن و پیش ،خوانند و سپس معلمصدا برای خود میقسمتی از یک موضوع را بی

از  کنند و این بار یکیقسمت دیگری از موضوع را مطالعه می ،کند . سپس معلم و شاگردانپیاده می ،شده است متنی که خوانده ۀرا دربار
 .(73 -71: 1578یابد) سیف، ادامه می ،کند این جریان تا جایی که الزم باشدنقش معلم را ایفا می ،آموزاندانش

آموزان در نظر گرفتن امور رفتاری دانش -1یادگیری مناسب برای تدریس دو شرط الزم است:  ۀنهایت باید مجددًا اشاره کرد که در نظری در
بایست  رفتار انسانی را پذیرش این فرضیه که نظریات یادگیری و تدریس می -2 ؛ریس معلمعنوان محور اصلی انتخاب روش تدبه

 .(171-183: 1571کم تا حدی تغییرپذیر و تصحیح شدنی تلقی کند)هولفیش، دست

 پژوهش ۀپیشین

تاریخ و نقش معلمان تاریخ در  ۀرشت ۀآموزان از تاریخ معاصر انجام نشده است و دربارسنجش شناخت دانش ۀتاکنون پژوهشی دربار
آموز از روش تدریس دبیر تاریخ، نیز پژوهش خاصی انجام نشده است. تاریخ و تأثیرپذیری دانش ۀآموزان به مطالعمندسازی دانشعالقه

یخ در مدارس آموزش تار ۀهای ساالنتوان به همایشهای مشابه که در راستای آموزش تاریخ معاصر انجام شده است میاما  از پژوهش
ها، یا به کاربرد ابزارهای آموزشی همچون نقشه و نمودار و.. در آموزش تاریخ پرداخته است و یا به تحلیل محتوای اشاره کرد. این پژوهش

ی چگونگ» ۀبایست از مقالهای مشابه میاند. از دیگر پژوهشیک مسئله و موضوع تاریخی اهمیت داده ۀهای درسی تاریخ دربارکتاب
هایی چون عوامل ابتدا علت ،اشاره کرد. در این مقاله« محمد گودرزی»به قلم « آموزان به درس تاریخ معاصر ایرانمندسازی دانشالقهع

مندسازی القهحل عمرتبط با کتب درسی، عوامل مرتبط با دبیر تاریخ و عوامل مرتبط با نظام آموزشی مطرح شده است . سپس نویسنده راه
های تاریخ، استفاده از تاریخ اجتماعی در آموزش تاریخ و استفاده از روش ۀبه درس تاریخ معاصر را پرسش از چرایی مطالعآموزان دانش

 های متناسب با آموزش تاریخحلضعف اساسی پژوهش وی آن است که، نویسنده نتوانسته است راه داند.  نقطهجدید تدریس تاریخ می
سنجش و بررسی  ۀجای پژوهش دربار ،حالاین با. (13-11: 1573بیان کلیات اکتفا کرده است)گودرزی، معاصر را ارائه دهد و تنها به



 تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ-فصلنامه علمی                                                                                                                                          05

 
 

 

 مبنای روش استفاده از پرسشنامه و استفاده از روش تحلیل آماری، دوم  به تاریخ معاصر ایران بر ۀآموزان متوسطمندی دانشعالقهمیزان 
 خالی است.

عف بر نتایج حاصل از پرسشنامه بر آنیم تا به واکاوی نقاط ض کیفی و با تکیه-این پژوهش به روش کمیبا در نظر داشتن مفروض فوق در 
نسبت به تاریخ معاصر  ،دوم ۀآموزان متوسطمندی و یادگیری دانشبررسی عوامل مؤثر بر میزان عالقهو قوت آموزش تاریخ در مدارس و 

 بپردازیم.  ایران

 چارچوب نظری پژوهش

عمدتًا دو نوع  ،روان شناسان نظریاتاستفاده در این پژوهش برمبنای استفاده از نظریات یادگیری است. در  نظری موردچهارچوب 
ظریاتی که ب: تعاریف و ن ؛بندی از یادگیری ارائه شده است: الف: تعاریف و انتظاراتی که روان شناسان رفتارگرا از یادگیری دارندتقسیم

های یک از نظریات در فرآیند آموزش و یادگیری کتاببایست روشن کنیم که کدامز یادگیری دارند. حال میروان شناسان شناخت گرا ا
 توان در آموزش و یادگیری تاریخ به کار برد.رسد نظریات هر دو گروه را میدرسی تاریخ کاربرد دارد. به نظر می

ای ا یادگیری تعدادی از دروس رشته تاریخ دارد. در تعریف یادگیری زنجیرهشباهت زیادی ب« اییادگیری زنجیره»رفتارگرایان از دیدگاه  
پاسخ -ای از رفتارهای پیچیده محرکزند و زنجیرههای محرک_ پاسخ  قبلی را به هم پیوند مییادگیرنده تعدادی از یادگیری»آمده است: 

دی بندوم، در تقسیم ۀهای تاریخ متوسطدر بازنگری کتاب بر این اساس در آموزش درس تاریخ و .(77-78: 1538سیف،«)آموزد.را می
 فصول و دروس ابتدا تاریخ سیاسی سلسله آمده است و سپس تاریخ فرهنگی و اجتماعی آن بیان شده است. 

اشد. هرچند بمی« اصلیادگیری قانون یا »، آموزان استفاده کردتوان در آموزش و ایجاد یادگیری در دانشاز دیگر نظریات رفتارگرایان که می
یز ما در آموزش تاریخ ن توان گفترسد این روش یادگیری در محاسبات ریاضی و قوانین تجربی کاربرد دارد اما میدر نگاه اول به نظر می

ت: آمده استوان استخراج کرد. در تعریف این نوع یادگیری ها استنباط یک اصل را میشویم که از آنهمواره با مفاهیم خاصی مواجه می
: 1538سیف،«)آوردها یک معنی تازه به دست میدهد و از آندر یادگیری قانون یا اصل یادگیرنده دو یا چند مفهوم را به هم ربط می»

مخرج  ،ها نیز برخی از این اصولباشد و در تحلیل علت انقالبها مشترک میها تعدادی از علتدر تحلیل علل سقوط حکومت .(31
 باشد. خاص می ۀوقوع رویداد و یا نتیج ،که حاصل آن مشترکی است

ادگیری نظریات ی .باشدحاکم بر رفتار می ،های ذهنیبیشتر بر این باورند که فرآیندها و جریان ،شناخت گرا یشناسرواننظران صاحب
کید بر یادگیری از طریق بیعمدتًا به ین نوع نگاه به ترین اصول در ایکی از مهم ،نشسوی نظریاتی است که با اندیشه و فکر ارتباط دارد. تأ
ه روان است ک این ،نظری که عمدتًا در بین پیروان روان شناسان رفتارگرا و روان شناسان شناخت گرا وجود دارد . اختالفاستیادگیری 

ینش و اندیشه ب ،چیزی بیش از اطالعات و تجارب قبلی الزم است و آن ،شناسان شناخت گرا معتقدند برای حل مسائل
است. این نظریه توسط « یادگیری معنادار کالمی»ترین نظریات یادگیری شناخت گرایان یکی از مهم .(123: 1538باشد)سیف،می

داده است  اختصاص ،کالمی دارد ۀخود را به تبیین و توضیح یادگیری آموزشگاهی که عمدتًا جنب ۀنظری ،مطرح شد. آزوبل« دیوید آزوبل»
ها پرداخته است. وی با تمایز دو نوع یادگیری )معنادار و غیر اندوزی انسان، ربط دادن این تجارب با یکدیگر و سازمان دادن آنو بر تجربه

بلی ربط شده قآموزد به مطالب آموختهدار آن نوع یادگیری است که یادگیرنده بتواند مطلبی را که میایادگیری معن»معنادار( معتقد است 
 مدنظر قرار ،آموزان نیز این نوع یادگیریضروری است در یادگیری درس تاریخ در بین دانش ،(. بر این اساس123: 1538سیف،«)دهد
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درسی خود را طراحی و تدوین کند. در تعریف  ۀپیش سازمان دهند ،معلم تاریخ باید ابتدا طبق پیشنهاد آزوبل ،داده شود. بر این اساس
ای از مفاهیم مربوط به مطالب یادگیری است که پیش از آموزش جزئیات یش سازمان دهنده مجموعهپ» پیش سازمان دهنده آمده است که

قبلی  ۀشدیادگیری مطالب آموخته ۀشود. هدف اصلی از پیش سازمان دهنده آن است که پایتفصیلی در اختیار یادگیرنده گذاشته می
 (.123: 1538باشد)سیف،

 ادبیات پژوهش

کسب  ها یادگیری معادلیکی از فرهنگ لغت امری سهل ممتنع است. در ،شناسان تربیتی معتقدند تعریف یادگیریعموم روان  یادگیری:
نظر روان شناسان قرار نگرفته است. یکی از  چندان مد ،دانش فهمیدن یا تسلط از راه تجربه یا مطالعه معنی شده است اما این تعریف

داند که در رفتار یادگیری را تغییر نسبتًا پایداری می ،یفی است که کیمبل ارائه داده است. کیمبلترین تعاریف در مورد یادگیری تعرشناخته
هرچند عمومیت یافته است اما انتقادات زیادی به همراه  ،این تعریف .(17، 1581بالقوه  فرد و در اثر تمرین رخ داده است)هرگنهان،

  آموز و کسب تجربه است.دگیری درس تاریخ و ایجاد تغییر در رفتار  علمی دانشیادگیری به معنای یا ،داشته است. در این پژوهش

آموزش در تعاریف  .(25-21: 1533نظر لغوی به معنی عمل، تمرین و یا حرفه معلمی است)قراملکی و سایر،  آموزش: لفظ آموزش از
ت بیشتر برای باشد و تعلیم و تربیتر از تعلیم و تربیت میئیجز ،با این تفاوت که آموزش ؛گیردتعلیم و تربیت قرار می ۀزیرمجموع ،علمی

پروری و کارآموزی دهد. هدف آموزش مهارتتخصصی تدریس را پوشش می ۀدایر ،که آموزشدرحالی ؛آموزش عمومی مدنظر است
موزان یا دانشجویان بین معلم و آهدف ایجاد یادگیری در دانش شود که باشده گفته میریزیهای از پیش طرحاست و آموزش به فعالیت

 .(2: 1538شود)سیف،دوجانبه انجام می ۀصورت کنش متقابل یا رابطآموز بهیک یا چند دانش

تمایز  ۀکه نقطنحویترین ضلع تدریس، معلم است بهاصلی ،شناسی تربیتیباشد. در تعاریف روانمترادف با آموزش می ،تدریس: تدریس
های کالسی معلم شامل فعالیت  ،طور عمده(. تدریس به1533:53باشد)سیف،وابستگی تدریس به معلم می ،میان آموزش و تدریس

 (21: 1533شود)قرا ملکی و سایر،صورت کالمی انجام میآموز و یا دانشجو است که غالبًا بهدر حضور دانش

 روش تحقیق و واحد تحلیل
حقیق های تها، پیمایش است که جزو بهترین روشروند. یکی از این روشکار میه خ بشناسی و تاریهای تحقیق گوناگونی در جامعهروش

یق در های تحقدر مطالعات پهنانگر کّمی است. در این تحقیق نیز از روش پیمایش استفاده شده است که با چهار مشخصه از سایر روش
( واحد 2شود؛ ها که ماتریس متغیر برحسب مورد نامیده میدادهساختمند و منظمی از  ۀ(وجود مجموع1گردد: علوم اجتماعی متمایز می

  (.1581( تحلیل آماری )ر. ک. به: دواس 1ای؛ و ( استنباط نمونه5مشاهده= فرد پاسخگو؛ 
زمان صورت گرفته و واقعیت چراکه صرفًا در یک ؛نظر زمانی واجد طرح مقطعی است از نوع توصیفی و از از سویی دیگر، تحقیق حاضر

 است.« فرد»بررسی قرار داده است. همچنین واحد تحلیل و واحد مشاهده در تحقیق حاضر  را در یک برهه از زمان مورد
 جمعیت و نمونه تحقیق

(. به 31: 1588مد و دیگران ای از افراد یا واحدها هستند که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند)سرعبارت از مجموعه ،جمعیت
 211 مشتمل بر نمونه حجم ،باشند. درنهایتدوم متوسطه می ۀعبارت از نوجوانان دور ،ترین جمعیتاقتضای موضوع پژوهش ، مناسب

 نفرگردید.

 گیریروش نمونه
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نظر مد ۀمتوسطه دوم منطق ۀدور ۀحاضر نیز پنج مدرس ۀشده است. در مطالعگیری تصادفی ساده استفاده در این پژوهش از روش نمونه
صورت تصادفی انتخاب گردید. درنهایت، دویست نفر نفر ( به 11 ۀ درسیرشتهر آموز )از دانش 11قرارگرفته و سپس از هر مدرسه 

 نهایی این تحقیق را تشکیل دادند. ۀنمون، ایهای تجربی ، انسانی، ریاضی و فنی و حرفهآموز در رشتهدانش

 وتحلیل اطالعاتی و تجزیهآورتکنیک جمع
های هماتریس داد ۀترین راه تهیساده ،که پرسشنامه های تحقیق از تکنیک پرسشنامه استفاده گردیده است. ازآنجاآوری دادهجهت جمع

آوری جمع(. در این تحقیق نیز برای  11: 1581استفاده در تحقیقات پیمایشی است)دواس  ترین تکنیک موردساختمند است، رایج
آوری جمعۀ ها مبادرت شده است. البته، پس از اتمام مرحلصورت حضوری به گردآوری دادهاطالعات، با استفاده از پرسشنامه و به

وارد گردید.   Spssآماری ۀها به برناماطالعات مندرج در پرسشنامه ۀبعد کلی ۀها مورد بازبینی قرار گرفتند. در مرحلآن ۀها ، همپرسشنامه
 سپس، توزیع فراوانی تمام متغیرها گرفته شد تا در صورت وجود ُکد غیرمتعارف، بتوان اطالعات را تصحیح کرد . 

تحلیل در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی  و صورت گرفته است. این تجزیه  Spss افزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده و تجزیه ۀکلی
 ن در ادامه آورده شده است.انجام گرفته که نتایج آ

 های تحقیقمقیاس 9و پایایی 2شواهد مربوط به اعتبار -
مقیاسی شامل چندین گویه در مقیاس لیکرت تدوین گردید که قبل از تشخیص و  ،نظر الزم به ذکر است که برای هر یک از ابعاد مورد

 د. گردیدنهای تحقیق الزم بود بر اساس دو معیار اصلی سنجش در علوم اجتماعی، یعنی اعتبار و پایایی، پاالیش مییافته ۀارای
 اعتبار-
های آن، مفهوم گویه ۀُبعدی مقیاسی است که همُبعدی بودن استفاده شد. مقیاس تکمنظور پی بردن به اعتبار ابعاد تحقیق از آزمون تکبه

ده به یک شهای ارائهسنجد، حذف کرد. بدین منظور باید دید پاسخای که آن مفهوم را نمیلذا، باید هر گویه ؛سنجندیکسانی را میبنیادی 
های دیگر همخوانی نداشت، ای با گویههای دیگر هست یا نه. چنانچه گویهشده به گویههای ارائهخاص، بازتاب الگوی پاسخ ۀگوی
(. برای این  231 – 232:  1581سنجد و بایستی آن را از مقیاس حذف کرد)دواس چیز دیگری را می ،آن گویهتوان فرض کرد که می

نتیجه  ،بود 51/1هایش را محاسبه نمود و اگر میزان همبستگی کمتر از مقدار تک گویهمنظور، بایستی ضریب همبستگی هر بعد با تک
حقیق نشان سنجش ت ُبعدی بودن ابعاد موردو بایستی حذف گردند. نتایج آزمون اعتبار یا تکگیریم که از اعتبار الزم برخوردار نبوده می

 ها از اعتبار الزم برخوردار بودند .گویه ۀدادند که هم
 پایایی   -

ص پایایی کل دهد. شاخنتایج یکسانی به دست می ،گیری در شرایط یکسان تا چه اندازهکه ابزار اندازه مرتبط استمفهوم پایایی با این امر 
تا یک است. هر چه مقدار آلفا بیشتر باشد، پایایی مقیاس بیشتر خواهد بود.  ضریب آن از صفر ۀای است به نام آلفا که دامنمقیاس، آماره

های گویه ۀافزایش پایایی مقیاس باید هم ۀیجنت ها بستگی دارد. برای افزایش مقدار آلفا و درتک گویهآلفای مقیاس، به پایایی تک ۀانداز
. در پژوهش ( 232 –235: 1581شود)دواس، معین، مقدار آلفا چقدر می ۀناپایا را حذف کرد. بدین منظور باید دید با حذف هر گوی

                                                           
2 Validity  

3 Reliability  
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بوده ظر ن فای ابعاد موردای که موجب کاهش ضریب آلگرفته و  هیچ گویه سنجش قرار حاضر  با استفاده از این روش، پایایی ابعاد مورد
 و الزم باشد از مقیاس حذف گردد، یافت نشد.

 های پژوهشیافته
ارائه و  تحقیق ۀهای فردی پاسخگویان نمونویژگی های تحقیق اختصاص دارد و شامل دو بخش است. در بخش اول،این قسمت به یافته

  ت.در بخش بعدی به نتایج توصیفی و تحلیلی اطالعات پرداخته شده اس

 پاسخگویان  های فردیویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31طور یکسان هرکدام ای بهدهند که از چهار گروه تجربی، انسانی، ریاضی و فنی و حرفهاطالعات مندرج در جدول باال نشان می
 نفر انتخاب گردیده است . 211آموز و جمعًا دانش

 

 

 

 

 

 

 تحصیلی ۀآموزان برحسب رشت( : توزیع فراوانی دانش1) ۀجدول شمار

 درصد مطلق درصد نسبی درصد فراوانی  

 

 23/1 23/1 23/1 31 تجربی

 31/1 23/1 23/1 31 انسانی

 83/1 23/1 23/1 31 ریاضی

 111 23/1 23/1 31 ایفنی و حرفه 

  111 111 211 کل 

 آموزان برحسب مقطع تحصیلی( : توزیع فراوانی دانش2) ۀجدول شمار

 درصد مطلق درصد نسبی درصد فراوانی پایه 

 

 83/1 83/1 83/1 131 یازدهم

 100.0 23/1 23/1 31 دوازدهم

  100.0 100.0 211 کل
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 ۀآموزان پایرا دانش 23/1یازدهم و  ۀآموزان پایرا دانش 83/1پاسخگویان،  ۀدهد که از بین کلیاطالعات مندرج در جدول باال نشان می
 اند .دوازدهم تشکیل داده

 های تحقیقتوصیف سنجه

عد بُ  1های خاصی تعبیه گردید که درمجموع شامل طور که قباًل ذکر شد، برای سنجش مقیاس اصلی پژوهش ، برای هر ُبعد گویههمان
 12گویه در طیف لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( و  23متشکل از  ،نهایی این پژوهش ۀگویه شد و سنج 11اصلی و 

 پردازیم. های هر بعد میغلط شد. در این بخش به توصیف گویه –ه طیف دوتایی صحیح گوی

 ( N=200) ( : توزیع درصدی پاسخگویان به نوع تدریس و میزان رضایت از آن 5جدول شماره ) 

 سؤال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

1 
متوسطه اول رضایت  ۀآیا از تدریس درس مطالعات اجتماعی در دور

 داشتید؟
11 11 21 23 53 

 11 57 13 3 1 از تدریس دبیر تاریخ معاصر چه اندازه رضایت دارید؟ 2

5 
های آموزشی جدید )نقشه، آیا در تدریس تاریخ معاصر از روش

 شود؟نمودار ، پاورپوینت، فیلم و عکس و..( استفاده می
13 23 8 5 1 

1 
اول و  ۀمطالعات اجتماعی متوسطنمرات درسی شما در دروس 

 تاریخ معاصر ایران چگونه است؟
5 3 57 27 22 

3 
دبیر تاریخ تا چه میزان در شناخت شما از حوادث مهم تاریخ معاصر 

 تأثیرگذار بوده است؟
1 8 23 23 53 

 

دو طیف خیلی زیاد و زیاد را با همدیگر  عنوان کم و هم به در تفسیر جدول باال باید ذکر نمود که اگر ما دو طیف خیلی کم و کم را با
وط آموزان ( ، بیشترین میزان رضایت مربپاسخگویان)دانش ۀدهد که از بین کلیعنوان زیاد در نظر بگیریم، اطالعات این جدول نشان میبه

 باشد.درصد می 83تدریس دبیر درس تاریخ معاصر ( با  ۀ)نحو 2شماره  ۀبه گوی

 ( N=200)بر کتب درسی مندی به تاریخ با تکیهیع درصدی پاسخگویان از حیث عالقه( : توز 1)  ۀجدول شمار

 سؤال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

1 
صورت هفتگی چند ساعت از وقت خود را صرف خواندن کتاب تاریخ معاصر به

 کنید؟منظور امتحان یا پرسش درسی میایران به
1 21 21 23 51 
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2 
دوستان خود درباره حوادث مهم تاریخ معاصر بحث و گفتگو انجام آیا با 

 دهید؟می
21 53 21 11 1 

5 
مراجعه  خذ انتهای کتابآبیشتر به  فهرست منابع و م ۀمنظور مطالع حال بهآیا تابه

 اید؟کرده
11 51 21 3 1 

 21 13 13 11 1 مند هستید؟تا چه میزان به تاریخ معاصر ایران عالقه 1

3 
 های تاریخی مؤثرهای درسی تا چه حد در میزان آشنایی شما باشخصیتکتاب

 بوده است؟
1 5 17 53 11 

1 
های مهم تاریخ معاصر دبیر تاریخ تا چه میزان در شناخت شما از شخصیت

 تأثیرگذار بوده است؟
1 1 13 11 13 

8 
وده مؤثر بهای فوق شخصیت های درسی تا چه حد در میزان آشنایی شما باکتاب

 است؟
1 1 21 58 53 

7 
های درسی تا چه حد در میزان آشنایی شما رویدادهای تاریخی مؤثر بوده کتاب

 است؟
1 1 21 11 53 

 

عنوان زیاد در نظر  عنوان کم و دو طیف خیلی زیاد و زیاد را با همدیگر به هم به در تفسیر جدول اگر ما دو طیف خیلی کم و کم را با
 ۀشمار ۀمندی مربوط به گویآموزان(، بیشترین میزان عالقهپاسخگویان )دانش ۀدهد که از بین کلیاطالعات این جدول نشان میبگیریم، 

 باشد .درصد می 73تدریس دبیر تاریخ( با  ۀهای مهم تاریخ از طریق نحو)کسب شناخت از شخصیت 1

 ( N=200)های غیردرسی با کتاب ( : توزیع درصدی پاسخگویان از حیث آشنایی 3)  ۀجدول شمار

 سؤال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

1 
میزان آشنایی شما با تاریخ معاصر ایران قبل از خواندن درس تاریخ 

 معاصر چقدر بوده است؟
11 21 11 7 2 

 1 1 23 11 13 آشنایی دارید؟ ،های غیردرسی در موضوع تاریختا چه حد با کتاب 2

5 
ل قب ،های تاریخ معاصر ایرانآشنایی شما با  رجال و شخصیتمیزان 

 از خواندن درس تاریخ معاصر چقدر بوده است؟
31 18 13 11 8 

1 
قبل از خواندن  ،میزان آشنایی شما با  حوادث مهم تاریخ معاصر ایران

 درس تاریخ معاصر چقدر بوده است؟
13 13 21 3 8 
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 عنوان زیاد در نظر عنوان کم و دو طیف خیلی زیاد و زیاد را با همدیگر به خیلی کم و کم را باهم بهدر تفسیر جدول که اگر ما دو طیف 
 5 ۀشمار ۀآموزان(، بیشترین میزان آشنایی مربوط به گویپاسخگویان )دانش ۀدهد که از بین کلیبگیریم ، اطالعات این جدول نشان می

 باشد .درصد می17قبل از خواندن درس تاریخ معاصر( با  ،ایران های تاریخ معاصر)آشنایی با  رجال و شخصیت

 ( N=200)( : توزیع درصدی پاسخگویان از حیث شناخت نامه رجال معاصر   1)  ۀجدول شمار

 زیاد متوسط کم خیلی کم سؤال ردیف
خیلی 

 زیاد
 1 1 12 51 37 آیا با آثار امام خمینی آشنایی دارید؟ 1
 21 17 51 21 12 امیرکبیر و اقدامات وی آشنایی دارید؟تا چه حد با  2
 1 11 22 21 17 باشد؟میزان اطالعات شما در مورد مصدق چه اندازه می 5
 28 21 51 21 5 درباره رضاشاه و اقدامات وی چه میزان اطالع دارید؟ 1
 51 22 18 11 21 درباره محمدرضا شاه و اقدامات وی چه اندازه آشنایی دارید؟ 3

 1 3 51 21 13 شاه و اقدامات وی چه اندازه است؟میزان آشنایی شما با ناصرالدین 1

 

ر عنوان زیاد در نظعنوان کم و دو طیف خیلی زیاد و زیاد را با همدیگر به هم به در تفسیر جدول  که اگر ما دو طیف خیلی کم و کم را با
 3 ۀشمار ۀمربوط به گوی ،آموزان(، بیشترین میزان شناختپاسخگویان )دانش ۀکلی دهد که از بینبگیریم، اطالعات این جدول نشان می

 باشد .درصد می 35)آشنایی با محمدرضا شاه و اقدامات وی( با 

 ( N=200ترین رویدادهای تاریخ معاصر )( : توزیع درصدی پاسخگویان از حیث شناخت و آشنایی با مهم8)  ۀجدول شمار

 

در 

عنوان زیاد در نظر  زیاد و زیاد را با همدیگر بهعنوان کم و دو طیف خیلی  تفسیر جدول که اگر ما دو طیف خیلی کم و کم را باهم به
 ۀآموزان(، بیشترین میزان شناخت و آشنایی مربوط به گویپاسخگویان )دانش ۀدهد که از بین کلیبگیریم، اطالعات این جدول نشان می

 باشد .درصد می13)آشنایی با انقالب اسالمی ایران( با  1 ۀشمار

 سؤال ردیف
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 
 زیاد

 1 3 51 21 13 شاه دارید؟چه میزان اطالعات در مورد دوره سلطنت ناصرالدین 1
 51 13 13 13 23 اطالعات شما از تاریخ مشروطه ایران چه اندازه است؟ 2
 3 13 51 21 23 آیا در مورد به قدرت رسیدن رضاشاه اطالعاتی دارید؟ 5
 1 1 13 23 32 چه میزان اطالع دارید؟ 1552مرداد 27در مورد کودتای  1
گاهی دارید؟ 1512خرداد  13آیا از علل قیام  3  1 5 13 51 21 آ

 57 28 21 1 11 درباره علل انقالب اسالمی ایران چه میزان آشنایی دارید؟ 1
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 (N=200)ها نسبت به تاریخ معاصر و تحوالت آن شناخت کلی آن ۀ( : توزیع درصدی پاسخگویان از حیث دامن7)  ۀجدول شمار

 غلط صحیح اطالعات ردیف
 33 11 .شاه به قتل رسیددربار ناصرالدین ۀامیرکبیر توسط بدخواهان و با توطئ 1
 71 13 شاه به مرگ طبیعی درگذشت.ناصرالدین 2
 37 2 شاه روی داد.سلطنت ناصرالدین ۀایران در دور ۀانقالب مشروط 5
 57 12 انگلیس در به قدرت رساندن رضاشاه نقش داشت 1
 52 17 کشف حجاب از رویدادهای دوره سلطنت احمدشاه است. 3
 83 21 دار بود.وزیری محمدرضا شاه را عهدهمحمد مصدق نخست 1
 31 11 محمدرضا شاه استآهن سرتاسری ایران از اقدامات احداث راه 8
 13 31 مرداد انگلیس و آمریکا هیچ نقشی نداشتند. 27در کودتای  7
 7 32 ترین مخالف مذهبی محمدرضا شاه پهلوی امام خمینی بود.مهم 3

 28 85 علل مختلفی در پیروزی انقالب اسالمی نقش داشتند. 11
 35 18 باشد.امام می ۀبیانات وی تحت عنوان صحیف ۀمجموع ،یکی از آثار امام خمینی 11
 11 33 تاریخ معاصر ایران است. ۀترین منابع درباریکی از مهم ،خاطرات 12

 

ترین )مهم 11 ۀشمار ۀآموزان، مربوط به گویدانش ۀدهند که بیشترین میزان پاسخگویی در بین کلیاطالعات مندرج در جدول باال نشان می
)انقالب  5ۀ شمار ۀدرصد و کمترین میزان پاسخگویی نیز مربوط به گوی 32امام خمینی بود( با  ،مخالف مذهبی محمدرضا شاه پهلوی

 باشد .درصد می 2شاه روی داد( با ایران در دوره سلطنت ناصرالدین ۀمشروط
 تحلیل نهایی اطالعات

رشته )تجربی، انسانی، ریاضی  1آموزان در دانش ۀنگرش و همچنین میزان شناخت و آشنایی کلیهدر این بخش سعی خواهد شد دیدگاه و 
نظر پژوهش، کدام  طور جداگانه بررسی گردد تا مشخص شود که در هریک از ابعاد موردنظر به ای( با هریک از ابعاد موردو فنی و حرفه

 باشد.دارای بیشترین میزان می ،گروه تحصیلی
راستا و برای راحتی کار، در هرکدام از ابعاد میزان آشنایی/شناخت و یا رضایت زیاد و خیلی زیاد را تحت عنوان قوی / مثبت و کم در این 

 نماییم.و خیلی کم را تحت عنوان ضعیف/منفی قلمداد می
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 های چهارگانه از حیث نوع تدریس و رضایت از آن: توزیع درصدی رشته (1) ۀنمودار شمار

 
 های چهارگانه از حیث نوع تدریس و رضایت از آن( : توزیع درصدی رشته 3)  ۀول شمارجد

 کل ضعیف /  منفی متوسط قوی / مثبت عنوان گروه / رشته
 111 17 53 18 تجربی
 111 51 21 11 انسانی
 111 23 11 51 ریاضی

 111 21 11 57 ایفنی و حرفه
دهند که از حیث نوع تدریس و رضایت از آن، بیشترین میزان رضایت مربوط به گروه تجربی با میاطالعات مندرج در جدول باال نشان 

 باشد.درصد می 51درصد و کمترین میزان نیز مربوط به گروه ریاضی با  18
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 بر کتب درسی مندی به تاریخ با تکیههای چهارگانه از حیث عالقه(: توزیع درصدی رشته2نمودار شماره)

 
 بر کتب درسی مندی به تاریخ با تکیههای چهارگانه از حیث عالقه( : توزیع درصدی رشته 11شماره )  جدول

 کل ضعیف /  منفی متوسط قوی / مثبت عنوان رشته / گروه
 111 27 12 51 تجربی
 111 7 53 38 انسانی
 111 51 51 53 ریاضی

 111 51 11 23 ایفنی و حرفه
دی مربوط منبر کتب درسی، بیشترین میزان عالقه مندی به تاریخ با تکیهدهند که از حیث عالقهباال نشان میاطالعات مندرج در جدول 

 باشد .درصد می23ای با درصد و کمترین میزان نیز مربوط به گروه فنی و حرفه 38به گروه انسانی با 
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 های غیردرسیحیث آشنایی با کتابهای چهارگانه از : توزیع درصدی رشته (5)ۀ نمودار شمار
 

 های غیردرسیهای چهارگانه از حیث آشنایی با کتاب( : توزیع درصدی رشته11) ۀجدول شمار
 کل ضعیف /  منفی متوسط قوی / مثبت عنوان رشته /گروه

 111 23 11 51 تجربی
 111 28 51 58 انسانی
 111 11 51 21 ریاضی

 111 13 51 13 ایفنی و حرفه
 

های غیردرسی، بیشترین میزان آشنایی مربوط به گروه انسانی با دهند که از حیث آشنایی با کتاباطالعات مندرج در جدول باال نشان می
 باشد .درصد می13ای با درصد و کمترین میزان نیز مربوط به گروه فنی و حرفه 58
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 رجال معاصر ۀحیث شناخت نامهای چهارگانه از : توزیع درصدی رشته (1)ۀنمودار شمار

 
 رجال معاصر ۀهای چهارگانه از حیث شناخت نام( : توزیع درصدی رشته 12جدول شماره ) 

 کل ضعیف /  منفی متوسط قوی / مثبت عنوان رشته / گروه
 111 53 52 23 تجربی
 111 21 53 11 انسانی
 111 53 51 53 ریاضی

 111 12 51 22 ایفنی و حرفه
 

درصد  11نامه رجال معاصر، بیشترین میزان مربوط به گروه انسانی با دهند که از حیث شناختمندرج در جدول باال نشان میاطالعات 
 باشد .درصد می 22ای با و کمترین میزان نیز مربوط به گروه فنی و حرفه
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 ترین رویدادهای تاریخ معاصربا مهم های چهارگانه از حیث شناخت و آشنایی: توزیع درصدی رشته (3)ۀ نمودار شمار

 
 ترین رویدادهای تاریخ معاصرهای چهارگانه از حیث شناخت و آشنایی با مهم( : توزیع درصدی رشته15) ۀجدول شمار
 کل ضعیف /  منفی متوسط قوی / مثبت عنوان رشته / گروه

 111 15 52 23 تجربی
 111 21 11 53 انسانی
 111 53 51 23 ریاضی

 111 33 23 11 ایو حرفه فنی
 

ترین رویدادهای تاریخ معاصر، بیشترین میزان آشنایی مربوط به دهند که از حیث آشنایی با مهماطالعات مندرج در جدول باال نشان می
 باشد .درصد می11ای با درصد و کمترین میزان نیز مربوط به گروه فنی و حرفه 53گروه انسانی با 
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 شناخت و آشنایی کلی با تاریخ معاصر و تحوالت آن ۀهای چهارگانه از حیث دامن: توزیع درصدی رشته (1)ۀ نمودار شمار

 
 شناخت و آشنایی کلی با تاریخ معاصر و تحوالت آن ۀهای چهارگانه از حیث دامن( : توزیع درصدی رشته 11)  ۀجدول شمار

 ضعیف / منفی قوی / مثبت عنوان رشته
 33 11 تجربی
 53 11 انسانی
 31 11 ریاضی

 81 23 ایفنی و حرفه
 

شناخت و آشنایی کلی با تاریخ معاصر و همچنین تحوالت آن، بیشترین  ۀدهند که از حیث دامناطالعات مندرج در جدول باال نشان می
گاهی و شناخت از آن    باشد .درصد می 23ای با درصد و کمترین میزان نیز مربوط به گروه فنی و حرفه 11گروه علوم انسانی با  میزان آ

 هاپیشنهاد ۀگیری و ارائنتیجه

گرمیزان سو و از سوی دییکمندی و روش تدریس دبیر تاریخ از مستقیمی بین میزان عالقه ۀتوان رابطهای آماری میتحلیل داده و با تجزیه
آموزان، درس تارخ معاصر ایران را دهد دانشآمده نشان میدستهای بهتحصیلی به دست آورد. داده ۀنایی با تاریخ معاصر ایران و رشتآش

درصد  71ها رویدادها و حوادث تاریخ معاصر می دانند. همچنین مشخص شد که حدود فرصتی برای آشنایی بیشتری با شخصیت
ها و رویدادهای تاریخ معاصر ایران را از دبیر تاریخ تاریخ رضایت داشتند و بیشترین اطالعات از شخصیتآموزان از تدریس دبیر دانش

  ،های غیردرسی تاریخ آشنایی ندارند و همچنین  قبل از فراگیری درس تاریخآموزان با کتابکسب کرده بودند. بیش از نیمی از دانش
شنایی آ ،آموزاننزدیک به نیمی از دانش ،اند. در مورد حوادث مهم تاریخ معاصر نیزداشتههای غیردرسی تاریخی آشنایی اندکی با کتاب
آموزان دانش ،های تاریخ معاصرهای درسی در مقاطع قبلی به دست آورده بودند. در بحث آشنایی با شخصیتقبلی را از طریق کتاب
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 های موردکه عمدتًا بین شخصیتنحویبه ؛بودند رفتهبخشی فراگهای تاریخ معاصر را تا حد رضایت شخصیت ۀاطالعات الزم دربار
بیشترین آشنایی با رویداد انقالب اسالمی ایران و  ،توزیع نسبی آشنایی وجود دارد. در بحث رویدادهای تاریخ معاصر ایران ،پژوهش

آموزان نسبت به دوره تاریخ ناخت کلی دانشبندی درباره اطالعات و شمرداد است. در نگاه کلی و جمع 27کمترین آشنایی با کودتای 
ر در بهت ۀاطالعات الزم در مورد تاریخ معاصر ایران را داشتند. برای اخذ نتیج ۀدامن ،آموزان در حد رضایت بخشیمعاصر ایران نیز دانش

 شود:های مرتبط آتی، پیشنهاد میپژوهش

 مند شوند.از آن بهره های نوین تدریس آشنا شده و در تدریسدبیران محترم با روش -1
 های درسی تاریخ دنبال شود.صورت جدی در کالسبحث گروهی و یادگیری به روش همیاری به -2
 آموزان معرفی شود.های غیردرسی و مرتبط با موضوع درس به دانشکتاب -5
 انجام شود.سال تحصیلی  آغازآموزان در منظور سنجش اطالعات ورودی دانشآموزان، بهارزشیابی اولیه از دانش -1
منظور رفع نواقص روش تدریس دبیر و بهبود اثربخشی آن و همچنین رفع ابهامات و اشکاالت اطالعات ارزشیابی تکوینی به -3

 آموزان انجام شود.درسی دانش
 واگذار شود. ،ضروری است تدریس تاریخ به دبیرانی که تحصیالت مرتبط با رشته تاریخ دارند -1

 

 منابع و مآخذ

 ( آشنایی با یادگیری از طریق همیاری، ترجمه طاهره رستگار و مجید ملکان، تهران: نشر نی1583ن و سوزان والن)الیس، سوزا -

 .( آموزش تاریخ در دانشگاه ارتقای سطح یادگیری و فهم ، ترجمه سید محسن علوی پور، تهران: سمت1531بوث، آلن) -

 .جمه هوشصنگ نایینی، تهران: نی( پیمایش در تحقیقات اجتماعی، تر1581دواس، دی .ای) -

 .( روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران:نشرآگه1588زهره و دیگران ) سرمد، -

 .شناسی پرورشی نوین، تهران: نشر دوران( روان1533اکبر )سیف، علی -

 .های یادگیری و مطالعه، تهران: نشر دوران( روش1578اکبر)سیف، علی -

 .شناسی تربیتی، تهران: دانشگاه پیام نورروان( 1538اکبر)سیف، علی -

 .ها، فنون و الگوهای تدریس، تهران: سمت( روش1573صفوی، امان الله) -

 ای در مدرسه، تهران: موسسه خیریه آموزشی.( اخالق حرفه1533قرا ملکی، احد فرامز و سایر)  -

 .اکبر سیف، تهران: نشر دورانهای یادگیری، ترجمه علیای بر نظریه( مقدمه1581هرگنهان، بی. آر و متیو اچ.السون ) -

 .( تفکر منطقی روش تعلیم و تربیت، ترجمه علی شریعتمداری، تهران: سمت1571هولفیش، گوردون و فلیپ ژ.اسمیت) -

 .، بهار22آموزان به درس تاریخ معاصر ایران، رشد آموزش تاریخ ،شمارهمندسازی دانش( چگونگی عالقه1573گودرزی، محمد) -



کید بر نقش دبیران تاریخ معاصر ایران درس نسبت به متوسطۀ دوم آموزانمندی دانشسنجش میزان عالقه   50                                                                با تأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessing students' interest in contemporary Iranian history 

4Mohamad Jamalou 
Abstract 

The existence of different narratives of contemporary Iranian history and its direct influence on the narrative 
of political rule, its representation and display in the form of textbooks and its teaching has been challenging, 
and it is not irrelevant that the group of textbook authors have always had controversy over the content of this 
lesson. Considering the content of the textbook of contemporary history of high school, this study aims to 
first as a survey sample to assess the type and degree of interest of secondary school students in the history 
of contemporary Iran and then based on their interest in history and type Teaching to measure students' 
satisfaction. According to the proposed map, the main question of the research is: Does the teaching method 
of teachers and students' satisfaction with the history teacher affect their interest and knowledge of 
contemporary Iranian history? The results of the research obtained through field research and questionnaire 
analysis show that humanities students are more interested in and familiar with the history of contemporary 
Iran due to studying history for the national entrance exam and also having more teaching hours and units 
than other groups. This interest is heightened by the history teachers emphasis on the importance of history 
lessons in the entrance exam. The present study is based on a questionnaire and a statistical population of two 
hundred students in the fields of mathematics, experimental, vocational, and literature and humanities. 
Research findings can be influential in the view of history teachers and educational and cultural affairs 
planners of the Ministry of Education. 
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