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 ی ایرانهاهای آموزش تاریخ در دانشگاهموانع و چالش

 0کوروش فتحی

 چکیده

ی کشور با چالش های ساختاری و عملکردی متعددی مواجه است. از یک هاآموزش و تدریس تاریخ در دانشگاه  

سو بی توجهی نظام دانشگاهی به تدریس به مثابه مهم ترین مقوله در آموزش  و توجه افراطی به پژوهش موجب 

ا  هت به تدریس شده و از سوی دیگر تدریس تاریخ  در مدارس و حتی دانشگاهبروز نوعی بی انگیزگی در اساتید نسب

گیرد که این امر فاقد هر نوع تحولی است. این امر ریشه در عوامل  غالبا به روش سنتی و شیوه سخنرانی صورت می

 مختلفی دارد که شناسائی آن ها نیاز به پژوهش عمیق  دارد. 

در دانشگاه های ایران با چه شود اینست که آموزش و تدریس تاریخ رح میسئواالتی که دراین پژوهش مط  

هایی مواجه است؟ برای رفع چالش های تدریس و آموزش تاریخ چه راهکارهایی وجود دارد؟ برای پاسخ به چالش

 این پرسش ها با روش تاریخی و کتابخانه ای و بررسی شواهد عینی این نتیجه حاصل آمد که اولویت پژوهش

 آموزش و تدریس ها و غلبه شیوه های سنتی تدریس از مهم ترین عوامل عدم تحولنسبت به تدریس در دانشگاه

های کشور است و برای برون رفت از این امر باید روش ها و ابزارهای نوین آموزش و تالش برای تاریخ در دانشگاه

های آموزشی گیرد و در قوانین و نظام نامه ارارتقای سطح فهم و تفکر تاریخی در دانشجویان مورد توجه قر

 ها بازنگری با هدف ارتقای جایگاه آموزش و تدریس صورت گیرد. دانشگاه

تاریخی، روش سازنده گرائیآموزش تاریخ، شیوه سنتی تدریس، تفکر واژگان کلیدی: 
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 مقدمه

ش( سابقه دارد.  .ـ ه0131نظام آموزش عالی در ایران بیش از یک قرن )از تاسیس دارالمعلمین مرکزی در سال 

ش( و در پی آن راه اندازی رشته تاریخ و جغرافیا در این دانشگاه،تدریس این  .ـ ه0909با تاسیس دانشگاه تهران)

رشته مورد توجه قرار گرفت. با اینحال تدریس تاریخ در دانشگاه ها، به عنوان مقوله ای شایسته تأمل و تحقیق 

س ه است. تدریشدمورد توجه قرار نگرفته و به شکل گسترده ای در زمینه ارائه روش و متد علمی تدریس غفلت 

های ایران غالبا به دنبال اخذ مدرک در سطوح عالی این رشته)کارشناسی ارشد و دکترا( و بدون تاریخ در دانشگاه

آزمودن مهارت ویژه تدریس صورت گرفته و البته منابع نظری در خوری نیز در مورد آن وجود ندارد. در نتیجه 

م گرفتن از شیوه استادان خود و اقتباس از شیوه دیگر مدرسان مدرسان تاریخ اغلب بر اساس تجارب شخصی، الها

زش در تدریس به ویژه مدرسان دیگر رشته های هم عرض تاریخ پرداخته، و به همین سبب نوآوری و روزآمدی آمو

 جامع تجربیات تدریس گیرد. تجربی بودن تدریس و پرهیز مدرسان از ارائه صورت بندیآنان به کندی شکل می

 این تجربیّات به فراموشی سپرده شود. ،ناره گیری مدرس از فعالیت تدریسیشود که با کجب میشان مو

ها به وجود آمده مقوله آموزش و پژوهش در دانشگاه های اخیر تفکیک نادرستی میان دواز سوی دیگر، در سال  

غالباً به نفع پژوهش بهم خورده تعادل میان آموزش)تدریس( و پژوهش)ارائه مقاالت و کتب(  و متأسفانه توازن و

است. به همین دلیل اساتید رغبتی برای نوآوری و ارائه تدریس به شیوه خلّاقانه نداشته و  بیشتر به دنبال غنی 

نمودن رزومه پژوهشی خود باشند. این مسئله پیش از آن که ناشی از کم توجهی یا مسئولیّت ناپذیری مدرسان 

شه ری-تر از آنیا حتی مهم–ای هم پایه پژوهش از اهمیّت تدریس به عنوان مقوله یباشد، در غفلت نظام دانشگاه

 دارد.

های نوین تدریس و اصرار بیش از حدّ بر شیوه ی اساتید و مدرسان تاریخ با شیوهبی توجهی و گاه عدم آشنائ  

آموزش و تدریس تاریخ در  هایترین چالشهای منفعالنه از مهمنی و مباحثهسنتی که بیشتر مبتنی بر سخنرا

باشد. توجه به فهم و ادراک تاریخی، تشویق و ایجاد تفکر تاریخی در دانشجویان و هدایت های کشور میدانشگاه

دانشجویان به روش سازنده گرائی از جمله اهدافی است که آموزش و تدریس تاریخ باید در پی آن باشد. تحقق 

ها و مراکز آموزش عالی کشور مورد نیاز دارد که بایستی در دانشگاه ای خاصّیهن اهداف به ابزارها و تغییر نگرشای

سئواالتی که این پژوهش در پی پاسخگوئی به آنست بر دو مقوله مهم در آموزش و تدریس تاریخ  توجه قرار گیرد.

های ی رفع چالشبرا -1هایی مواجه است؟های کشور با چه چالشدر دانشگاه آموزش و تدریس تاریخ -0ناظر است:

 ترینخست مهمبنابراین مقاله حاضر دو بخش دارد: در بخش ن آموزش و تدریس تاریخ چه راهکارهایی وجود دارد؟

در بخش دوم با تاکید بر چهار   شود.های کشور بررسی مییخ در دانشگاههای آموزش و تدریس تارموانع و چالش
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مهم ترین روش ها و ابزارهای آموزش و روش سازنده گرائی  و  تبیین،تفکر تاریخی،فهم تاریخیمقوله 

 گیرد.دانشگاه ها مورد واکاوی قرار می تدریس تاریخ در

 های آموزش و تدریس تاریخچالش.1

گونه که در مقدمه اشاره شد مشکالت آموزش و تدریس تاریخ در دانشگاه های کشور متعدد و دارای مبادی همان

اولویت پژوهش نسبت به تدریس برای اساتید یکی از مهم ترین عوامل چالش تدریس و و مبانی مختلفی است. 

عدم تحول آن است. اگرچه  در دانشگاه های کشور ما نیز مانند اغلب کشورهای جهان توصیه می شود در ارزیابی 

ر رد و به این منظوعملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، هم زمان دوکارکرد تدریس و تحقیق مورد توجه قرار گی

تأکید می شود فعالیت های دانشگاهی به گونه ای سازمان یابند که ارتباط نزدیکی بین تدریس و تحقیق برقرار 

شود تا در نتیجه اعضای هیئت علمی هم معلم و هم محقق باشند و هر دو فعالیت را به طور همزمان و در راستای 

عمل اهمیتّی که به تدریس داده می شود بسیار کمتر از تحقیق است.  تکمیل همدیگر پیش ببرند، با وجود این، در

حداقل و حداکثر امتیازبرای 1ها و مؤسسات آموزش عالیدانشگاهعلمی نامه ارتقای اعضای هیئتمثالً براساس آئین

این مقدار امتیاز در نظر گرفته شده است از  011امتیاز از  01ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش

امتیاز آن مربوط به کیفیّت تدریس و بقیه به کمیّت تدریس )ساعات تدریس به نسبت مقاطع تحصیلی  11تنها 

علمی شامل مربی، استادیار و دانشیار به ترتیب تنها با یابد. اعضای هیئتکند( اختصاص میکه مدرس تدریس می

ران، )معروفی و دیگند به مراتب باالتر ارتقاء یابندتوانیامتیاز در زمینه کیفیّت تدریس م 01تا  00کسب حداقل 

ای است. درجدول امتیازدهی کیفیت در ضمن سنجش کیفیّت تدریس نیز امری کامالً نسبی و سلیقه. (30: 0931

کیفیت تدریس بر اساس میانگین امتیازدهی دانشجویان در کاربرگ های ارزیابی کیفیت » تدریس آمده است:

یده تأیید هیأت ممیزه(سنج در چهارسال قبل از دوره ارتقاء و ارزیابی گروه و دانشگاه )با شیوه مورد تدریس متقاضی

که در بخش امتیازات پژوهشی، دقت و عینیّت بخشی قابل در حالی. (01 :0931 )طاهری و شمس بخش،شودمی

دانشجویان در بسیاری از  (شیوه ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید از سوی10شود.)همان،صتوجهی مشاهده می

در مورد دانشگاه های  3ریندرمندانشگاه های معتبر جهان پذیرفته شده است اما در برخی موارد همان گونه که 

فاوت ه تبیشتر نتیجه برداشت ها و قضاوت های دانشجویان متفاوت است ن»آلمان نشان می دهد این ارزشیابی ها 

 .( Rinderman and schfield‚1110‚p911)«در کیفیت تدریس اساتید.

با نگاهی به برنامه درسی مقاطع مختلف رشته های گوناگون علمی)به ویژه رشته تاریخ که موضوع پژوهش   

زی اشویم که اگرچه یکی از اهداف تربیت دانشجو درمقاطع تحصیالت تکمیلی آماده ساست(به خوبی متوجه می

                                                           
 به تصویب وزیر علوم تحقیقات و فنآوری رسیده است.9/01/0911که در 11/0/0913مورخ  0101/113/01بخش نامه شماره  -1 

  9 . Rinderman   
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است اما هیچ واحد درسی برای جلب توجه دانشجویان به اهمیّت  ها و یا مدارسافراد برای تدریس در دانشگاه

تدریس و زوایای مختلف فعالیت در این عرصه در نظر گرفته نشده است و آنچه دانش آموختگان این مقاطع با 

خود به اولین جلسه تدریس می برند بیشتر ملغمه ای است از آنچه در مواجهه با استادان مختلف در طول دوران 

ل خود دریافته اند. در نتیجه خود آنها هم نمی دانند که در کالس از چه راهبردی برای تدریس بهره خواهند تحصی

بسیاری  علیرغم وجود ضوابط آن دری در مقام دستیار آموزشی استاد )( فقدان کارآموزی عمل1 :0930 برد.) بوث،

این زمینه است. ضعف و کاستی های ناظر برشیوه های اساسی در از کمبود های تراز اول کشور( یکیاز دانشگاه

 های تدریستدریس در غالب رشته های علوم انسانی )به ویژه تاریخ( نکته چشمگیری است. فعّال نبودن روش

کنونی و خالصه شدن آن در روش تدریس سخنرانی و نبود یک سیستم ارزشیابی دقیق از تدریس استادان موجب 

 .(100 : 0931عمال بی معنا باشد)حاتمی،  ضعیف استاد خوب و یک استاد شده است تا تفاوت میان یک

بروز کم تحرکی علمی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به شکل عمده ای در آموزش و تدریس تأثیر   

انجام  درمنفی داشته  که این امر خود ناشی از ضعف پرورش روحیه انتقادی و تفکر خلّاق، القای روحیه فردگرائی 

حضور اجباری،تحمیلی و  .(01 :0931 )یمینی سرخابی،باشدگرائی میصیلی و روحیه مدرکهای تحفعالیت

ها سبب شکل گیری سطح قابل از جمله رشته تاریخ( در این رشتهناآگاهانه دانشجویان رشته های علوم انسانی)

ی عالقگی به این رشته ها شده ب توجهی از نارضایتی عمومی آنها از رشته تحصیلی شان و در نتیجه

این امر در ناکارآمدی آموزش تفکر تاریخی در دانشجویان رشته تاریخ سهم به سزائی  .(01 : 0931)عزیزی،است

 دارد.

ای کشور هعضالت تدریس این رشته در دانشگاهعقب ماندگی و آشفتگی تئوریکی در علوم انسانی یکی از اصلی م  

ز ا صحیح و معضل روش شناختی نظریه پردازی در علوم انسانی)و البته رشته تاریخ(است.کمبود نظریه پردازی 

ند چ دیگر مشکالت در این زمینه است که ریشه در این عوامل دارد: ماهیّت پیچیده علوم انسانی که از طبیعت

بودن آن(، د گیرد، ذهنی بودن موضوع علوم انسانی)در مورد تاریخ زمان منوجهی و متکثر انسان نشأت می

ی گرایانه های اثباتاین قلمرو علمی و حاکمیت اندیشه ، عدم امکان تعمیم پذیری تحقیقاتپیچیدگی روابط انسانی

 .ه صرفو علم گرایان

یکی دیگر از مشکالت در زمینه آموزش و تدریس رشته های علوم انسانی به طور عام و رشته تاریخ به شکل   

مباحث تئوری  و علمی و مکاتب نظری مطروحه »ها  نهفته است. ریس این رشتهخاصّ در  وضعیّت منابع اصلی تد

در این علوم ریشه در مطالعات انجام گرفته در دیگر جوامع دارد و تا زمانی که بومی نشده و با مقتضیات جامعه ما 

ع رتباطات نزدیک با مجامانطباق داده نشوند، اصوالً خالی از اشکال نمی باشد و)از سوی دیگر(علیرغم وجود امکان ا

ل قابعلمی دیگر کشورها، متون اقتباس شده و ترجمه شده در کتاب های درسی عمدتاً با یک تأخیر زمانی غیر
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( آنچه در غالب رشته های علوم 03)همان:« های درسی و مجامع دانشگاهی ما طرح می گردند.توجیه در کالس

ن منبع درسی معرفی می شود اغلب منابع درسی و تحقیقات قدیمی های کشور عموماً به عنواانسانی در دانشگاه

های غربی است که ریشه در بینش نویسندگان و اقتضائات علمی، فلسفی ،فکری و فرهنگی زمانه و جوامع دانشگاه

نوشته  « ایران از آغاز تا اسالم»های کشور کتاب های تاریخ دانشگاهآنان دارد. مثالً هنوز در بسیاری از گروه

که در سال های آغازین سده بیستم  نوشته  کریستین سننوشته « ایران در زمان ساسانیان»و  گیرشمن

گیرد و متأسفانه منبع درسی در خوری غیر از این کتاب ها نیز شده به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار می

 تاکنون عرضه نشده است. 

 ریخراهکارها و ابزار های نوین آموزش تا. 2

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورهای توسعه یافته، رویکردها و نگرش  از نیمه دوم سده بیستم میالدی در  

های جدید انسانی)و از جمله تاریخ( شکل گرفت. پیدایش نظریههای جدیدی در زمینه آموزش و تدریس در علوم

ن ها در ایآموزش علوم انسانی)و تاریخ( در دانشگاهیادگیری و به کار گرفتن الگوها و روش های نوین تدریس در 

ها از حوصله این مقاله خارج است اما در مورد آموزش و زمینه بسیار مؤثر بود. بررسی همه این نظریات و روش

 تبیین تاریخی و روش سازنده گرائی اشاره کرد. توان به چهار مقوله: تفکر تاریخی، فهم تاریخی،تدریس تاریخ می

 فکر تاریخی و آموزش تاریخت 2-1

 ها،بلکه عبارت است از بیان تفاوت تفکر تاریخی به معنای داشتن دانش هرچه بیشتر از وقایع تاریخی نیست،»  

ها، احتمال دادن، مقایسه کردن، تمییز قائل شدن، پیش بینی کردن، ارزیابی کردن ها، یافتن دالئل و علّتشباهت

یک وجه تفکر تاریخی این است که اشیاء از  .(1 : 0931)مقصودی،باشد(ها )میدستیابی به قضاوت و در نهایت

لذا  ،آیندتوانند فاصله بگیرند و فارغ از مختصات زمانی و مکانی اصالً به فهم در نمیزمان و مکان خودشان نمی

مؤرخ اگر راجع به انقالب فرانسه، انقالب اکتبر روسیه، انقالب اسالمی ایران و یا راجع به تحولّات آمریکای التین 

یا جاهای دیگر بخواهد قضاوتی بکند اگر آن قضاوت را با مختصات زمانی و مکانی پیوند نزند قضاوتش، قضاوت 

 .ر سوال خواهد بودآید یا حداقل اعتبارش زیای از آب در میناپخته

ها ،فراتر رفتن ها و مرتب کردن شواهد محکم در دفاع از پاسخشامل طرح پرسش»تفکر تاریخی را  4،آلن بوث  

 .(993 داند)بوث :می« ها و بررسی اختصاصی اسناد تاریخی.... های مطرح شده در کتاباز واقعیّت

                                                           
2  .Alan Booth 
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د یابند و نه اسرار آمیزنحوادثی که نه در خأل وقوع می حوادث، در توالی» داند:تفکر تاریخی را جریانی میآدمیّت   

ورد آریخی حادثه دیگری را به دنبال میبلکه قانون منطقی ترتب معلول حاکم بر سلسله حوادث است.هر حادثه تا

ناب اجت حادثه ایای می تواند محتوم و پرهیز ناپذیر باشد ورنه هیچ این نظرگاه است که قضیه و واقعه و تنها از

کار مورخ گردآوردن واقعیات از هر قبیل و تلمبار کردن آنها »به عقیده او  .(191 : 0911)آدمیّت،«ناپذیر نیست...

دهد گنجاندن کل ریزه آنچه به تاریخ روح و معنا می ... به صورت خشکه استخوان در موزه آثار باستانی نیست

تفکر  .(191 )همان:«نده و شناخت جریان تاریخ است...شته زوقایع در متن تاریخ نیست بلکه دست یافتن به گذ

سیم رتاریخی نیازمند عبور از توالی تاریخی یا نگاه توالی مدارانه به تاریخ است. در ورای این عبور به رویکردی می

تغییر  زاید. برخی محققان وجود پنج مفهوم:داند که هریک دیگری را میای از رخدادها میکه تاریخ را مجموعه

خی تاری پذیرش از تفکردر طول زمان، علیّت، متن یا زمینه، پیچیدگی و رابطه را الزمه ارائه یک تعریف قابل 

 .(1 :اند)مقصودیدانسته

را مطرح کرد. به عقیده او « جمع کردن رویدادها تحت مفاهیم مناسب»تاریخی مسئلهبحث تفکر در1والش   

انجام دهد این است که در جستجوی پاره ای مفاهیم اساسی تا تصورات مهم آنچه یک مورخ)و مدرس تاریخ(باید 

باشد که به وسیله آن واقعیاتی که در اختیار دارد را روشن نموده و رابطه خود با آن مفاهیم و تصوّرات را بیابد و 

 .(Ritter,0331:11-10با اینکار توانائی قابل فهم نمودن واقعیّات جزئی را کسب نماید) 

ای هسازمان نایافتگی علوم جدید در ایران، ناهماهنگی موجود بین دیدگاه»اما آموزش تفکر تاریخی به دلیل    

 گرایی و به دنبالها، هدفمند نبودن علوم، تقلیدکاران حکومتی، باقی ماندن در مرحله تئورینظری و دست اندر

ای هاعتنائی به ریشهدم توجّه به عالئق عمومی، بیها و حوادث تاریخی، عمندی از فرصتاعتنائی به بهرهآن بی

با دشواری  .(33: 0939پور،سدید)هاشمی و سادات«های گذشتهرد نقادانه با اندیشهتاریخی مسائل و عدم برخو

ای روبرو است و به همین سبب برای آموزش تفکر تاریخی، نیاز به قرائت مجدد و بازاندیشی در علوم های عمده

-شود. از سوی دیگرعلوم انسانی و اجتماعی دارای پیچیدگیبه ویژه آموزش تاریخ یک ضرورت تلقی میاجتماعی و 

سازد. این افتراق ناشی از پیچیدگی، به جنس های خاصّی است که آن را از علوم طبیعی و فیزیکی ممتاز می

ت و البته ریشه تمامی این موضوعات ها موضوع این علوم اسگردد که شناخت آنها، مضامین یا مسائلی باز میمقوله

ی های شاخصانسان است. انسان از برترین مخلوقات الهی است که شناخت او ضرورتاً بایستی با مالحظه ویژگی

، خودآگاهی، تاریخ مندی، فرهنگ پذیری و فرهنگ ستیزی و حیث التفاوت فردی و همچون زبان، شعور و فکر

 .(0931:191جمعی انجام پذیرد)حاتمی،

                                                           
3   .W.H.Walsh 
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با توجه به تغییرات سریع جهانی، نهاد آموزش عالی نیز بایستی متناسب با آن تحول یابد. به گفته محققان یکی   

 جامعه ای که افراد است.« جامعه یادگیری»از اثربخش ترین اقدامات در این زمینه، تالش برای تبدیل شدن به 

 0911و سازگاری خود را افزایش دهند)سیلور و دیگران،آن پیوسته در حال یادگیری باشند و قابلیت رقابت پذیری 

:911). 

 تدریس تاریخ برمبنای آموزش فهم و معرفت تاریخی 2-2

فهم کانون اصلی نظریه  .(011: 0931ها و شالچی،)جمشیدیاندتاریخ و فهم دو روی یک سکه1دیلتایبه تعبیر 

ایم، جهان این رویدادها همواره دادهای گذشته نزیستهدر تاریخ است. به عقیده او، از آنجا که با روی 1هرمنوتیک

باز ». بنابراین تنها راه ممکن برای فهمیدن گذشته، کوشش در جهت ماندگانه و دست نیافتنی باقی میبرای ما بی

اینکه دانشجو بفهمد  .(93: 0930)مفتخری،های گذشته استخویش به جای انسانآن از راه قراردادن « زیستن

اداری و نظامی  عباس صفوی برای وارد کردن نیروی سوم )غالمان گرجی و چرکس( در ساختاردالیل شاهکه مثالً 

؟ مستلزم آن است که شرایط زمانی و ضرورت های آن دوره تجسّم و عینی شود و آنگاه به دولت صفوی چه بود

 توانستیم انجامه اقدام دیگری میاین قضاوت برسیم که اقدام او درست بوده است یا نه و اگر ما جای او بودیم چ

 دهیم.

معرفت حالتی است که در اثر برخورد با امری به ما دست می دهد. معرفت حالت یا اعتقادی است که در شرایط   

کنیم. به عبارت دیگر، معرفت حالتی است که در اثر برخورد فرد با محیط، در معین و نسبت به چیزی پیدا می

 .(3-1: 0930ها، عادات، اطالعات، عقاید، احساسات و افکار است)مفتخری،شامل مهارتشود و ذهن ایجاد می

آموزش تاریخ در دانشگاه های ایران در ایجاد فهم و معرفت تاریخی در دانشجویان تا حدود زیادی ناتوان مانده    

ارشناسی در برنامه مقطع کسازد. است. نگاهی به سرفصل دروس تخصصی رشته تاریخ این نقص را بیشتر نمایان می

 خوددر تدوین برنامه، اصول مدیریت پویا و استفاده از »آمده است: 3مجموعه آموزشی تاریخ)گرایش دبیری و آزاد(

ا های ساختاری یا مدیریتی در رابطه با تضمین کیفیت تمورد تأکید قرار گرفته و از تکیه بر پیش فرضتنظیمی 

های آموزشی در چارچوب مصوّب برنامه و از طریق وزارت ن دیدگاه تضمین حداقلاست. در ایحدّ امکان پرهیز شده

(در 0-0-1برعهده مجری خواهد بود. )بند علوم ،تحقیقات و فنآوری صورت گرفته و تضمین مابقی استانداردها ....

همگونی ( و عدم 1-9-0بحث خودتنظیمی بیشتر موضوعات غیر آموزشی مانند بازار کار رشته تاریخ )بند 

های آموزشی ( مورد توجه قرار گرفته و صحبتی از شیوه0-9-0دانشجویان و عالیق و استعدادهای متفاوت آنان)بند 

                                                           
2  . Wilhelm Dilthey  

 1  .Hermeneutics .نظریه و قواعد روشمند تفسیر متن به منظور کشف پیام ها ،نشانه ها و معانی یک متن یا پدیده است 
برنامه ریزی  شورای 1././77مورخ 1-292برنامه مقطع کارشناسی مجموعه آموزشی تاریخ)گرایش آزاد و دبیری( مصوب جلسه شماره - . 

 آموزش عالی.
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(شده و عدم تشویق تدریس دروس تکراری به 0-0ای بر امر پژوهش اساتید )بندنیست در حالی که تأکید ویژه

(در حالی که در اهداف دوره کارشناسی 0-0-0است.)بندوسیله اساتید یک راهکار مؤثر در این زمینه شناخته شده 

ذکر شده اما در برنامه دروس و «ها و موسسات تحصیالت عالیهتأمین اعضاء آموزشی دانشگاه»3ارشد رشته تاریخ

محتوای »حتی سرفصل هیچ نشانی از رویکردهای آموزشی و شیوه تدریس و آموزش تاریخ وجود ندارد. در ضمن

بینی شده و سرفصل های تعیین شده به وسیله شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای گسترش برنامه درسی پیش 

رشته های دانشگاهی مربوط به سال های دهه شصت با تغییرات جزئی در دهه هفتاد )و هشتاد( می باشد و تناسب 

دانش معتبر روز که هر سه  چندانی با نیازها و عالئق دانشجویان و جامعه ندارد و از جهت دیگری غالباً منطبق بر

( بنابراین بازنگری در برنامه و سرفصل دروس 11)عزیزی :« از منابع اصلی تهیه برنامه درسی است، نمی باشد

ونه چگرسد. اما اینکه فهم تاریخی چیست ؟و ا رویکرد تفهّمی ضروری به نظر میمقاطع مختلف رشته تاریخ ب

 :کندز فهم را در تدریس تاریخ بیان میسه سطح اآلن بوث است. شود؟ نظریّات متعدّدی مطرح شدهحاصل می

. این امر شامل آگاهی از ساختارها و الف( فهم به مثابه بازنمائی ذهنی رخدادها و جوامع در گذشته

فرایندهایی زیر بنایی است که تشکیل دهنده یک جامعه خاصّ یا دوره تاریخی معیّن، تعامل های پیچیده 

 .(13 ) بوث:های اساسی یا نقاط عطف هستندونیهای اجتماعی و محیط اطرافشان و دگرگروهمیان افراد و گ

د توانیتاریخ راهی است که می.»ب( فهم به مثابه بازنمائی ماهیّت و اهمیّت زندگی مردمان در گذشته

مهم ترین مسئله در زندگی همانا فهم رفتار  ... های انسانی را تجربه کنیددر آن نسخه ثانوی همه انواع رفتار

ها و سازد، مشاهده مردم در تمام موقعیّتدیگران است، و این همان چیزی است که تاریخ ما را بر آن توانا می

 .(90 همان:«)های زندگی.در تمامی گام

پیوند  فرآیند»ه معنی. و این بایها و مفاهیم رشتهها، رویهج( فهم به مثابه قابلیّت استفاده از تکنیک

دادن شواهد مختلف از منابع دست اول و ثانوی..... آگاهی از معنای یک مفهوم یا کنش خاص....توانائی فرد 

( نتیجه 99 باشد)همان:می« پرداختن به مسائل تاریخی....برای به کارگیری منعطف و متناسب آن معنا در 

نگاری یک موضوع و در پی آن ،درک ماهیّت پویا و در خهای مختلف و تاریتسلّط برتفسیر» این سطح فهم،

« ست لوازم و ابزارهای پژوهشو اینکه وصول به فهم مستلزم شناخت و کاربرد در ..…حال رشد رشته تاریخ

   .(,Alan, 1111,p01) Booth( و 99)همان:است

ش تاریخی  و در نتیجه وضعیّت دانشجویان در فرآیند به دست آوردن فهم بیش از پیش از ماهیت ساختاری دان   

آن آگاه می شوند و پس از آن، دانشجویان دیگر در آرزوی دستیابی به یقین و قطعیّت نیستند بلکه انعطاف  «موقتی»

                                                           
مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس تاریخ دوره کارشناسی ارشد تاریخ مصوب در دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه   - 9 

 .73/9/7017ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ 
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فهم تاریخی موجب بروز  توانائی  .(93 )بوث:و با آن دست و پنجه نرم می کنند پذیری شواهد تاریخی را تصدیق کرده

 شود از جمله:های در دانشجویان می 

توانائی قرائت و استفاده از متون دیگر منابع هم به شکل انتقادی و هم همدالنه و در عین حال پرداختن به سئواالتی  -0

 01درباره ژانر)نوع(، محتوا، رویکرد و هدف.

 فهم مسائل تنیده در خود سند تاریخی. -1

 ریخی(مهارت های انتقادی بنیادین)مانند اعتبارسنجی منابع و موضوعات تا -9

توانائی جمع آوری، غربالگری،  ای،های کتابخانهها مانند: مهارتای از مهارتاستقالل فکری،که شامل طیف گسترده -0

مودن ها و فراهم نبندی متناسب پرسشای از شواهد، توانائی صورتانتخاب، سامان بخشی و تلفیق مجموعه گسترده

 پاسخ برای آنها با استفاده از شواهد می باشد.

 های نوشتاری و گفتاری.مرتب کردن مباحث در صورت -1

های مفهومی و روش شناختی ای که زیربنای دانش  و تفسیر  تاریخی را شکل می توانائی فهم و ارزیابی چارچوب -1

 بخشند.از جمله آگاهی از اهمیت تاریخ نگاری و توانائی به کار گیری این دانش در رابطه با موضوعی خاص.

های خود.که توانائی در نظر به منظور گسترش بینش ها و تفسیر های تاریخیاز دانش و مهارت توانائی استفاده -1

گرفتن رویکردهای مختلف به یک موضوع تاریخی،آمادگی برای به چالش کشیدن داوری ها دریافت شده از آن 

ضوع مورد مطالعه موهای گذشته در جربهموضوع، خلق دانش جدیدی از دل دانش قدیمی و توانائی به کارگیری ت

 های این مهارت است.از جمله پیش شرط

که این توانائی شامل مهارت پیوند دادن دانش جدید با دانش موجود و  توانائی پرداختن به مسائل و حل آنها. -3

استفاده از یکی برای تقویت دیگری ،شناسائی و روشن کردن مسائل،صورت بندی فرضیه ها و انتخاب راه حل بهتر 

 شد.می با

در  ذهنی انتقادی-توانائی تفکر خلّاقانه در چارچوب و ورای مطالعات تاریخی خود.در این زمینه باید قدرت تصویری -3

دانشجویان چنان رشد نماید که بتوانند با گذشته پیوند برقرار نمایند. این امر مستلزم استفاده مفید از تفکر تحلیلی 

 (.01-93)همان:انتقادی به شیوه خالقانه می باشدگیری تفکر و توانائی خلق اندیشه های تازه و به کار 

 اند و یا تالشها، از علوم تفهیمی با عنوان علوم تاریخی یاد کردهآلیستو برخی از ایده 00برخی همچون دیلتای و زیمل

فاهیم اساسی در توجه به م.ی تفهّم را به موضوع مفهوم بودن تاریخ محدود کنند ی خود دربارهاند تا اندیشهنموده

                                                           
از دوره کارشناسی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان حذف و در دروس رشته تاریخ  «قرائت متون تاریخی به زبان فارسی»متاسفانه درس   - 71 

د دانشگاه های دولتی و آزاد اسالمی چندان جدی گرفته نشده و در حدخواندن کوتاه چند متن  تاریخی بوده و ضمنا در بازنگری دروس دوره ارش
 این درس حذف شده است.

 
77  .Georg  Simmel 
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یرند در فهم تاریخ بسیار مهم گها شکل میخصوص انسان و جامعه و طبیعت که معانی اعمال انسانی در ارتباط با آن

و  هاهای انسانی، سعی در کشف واقعیّتگیری از تأویل و بازسازی معنای کنشمؤرخان با بهره .(011: 0939)فی، است

های گیری از تجربیّات و آموختهفهم نظام مند امور تاریخی دارند. محققان تاریخ با بهرهها در راستای ترتیب و تعمیم آن

اصطالح،  ها، در مفهوم متداخل حال و گذشته و بهخویش از زندگی و با تالش در جهت کشف معنای رویدادها و کنش

، موضوعات پژوهشی خویش را فهم های خویش با معانی مورد نظر فاعالن افعال در اعصار مورد نظرامتزاج اندیشه

 .(111: 0930کنند)استنفورد،می

 تبیین و آموزش تاریخ 2-3

و علل «  چرائی»رخدادهای تاریخی ،توضیح « چیستی»یکی از وظایف مؤرخان)و مدرسان تاریخ( عالوه بر بیان  

 0930)روشر، زّل خواهد نمودیع نگار ساده تنکه اگر چنین باشد منزلت مؤرخ در حدّ یک وقا رخدادهای تاریخی است.

او باید شرایط احراز واقعیات تاریخی را فراهم و آن را قابل فهم نماید و البته متناسب با نیاز های روز و  .(011-019:

روش تفسیر بر فرایند  .(11: 0911 و مناف زاده، 9: 0933)مفتخری،ندگان آن را تفسیر و تبیین نمایدتوان فکری خوان

شود، بدین معنا که محقق در خصوص حاالت روحی و روانی فاعل و معنای احتمالی که از انجام می سازی بنافرضیه

زند. هدف از طرح این فرضیه سازد و سپس آن را با رفتار و گفتار فاعل محک میای میعمل خود داشته است فرضیه

م فعل خاصی سوق داده است. چنین فرایندی ها و اغراضی است که فاعل را به انجاو آزمودن آن، فهم اعتقادات و ارزش

کند درک معنی موضوع یاد می« همدلی»ی گیری محقق از شیوهو یا بهره« درک تبیینگر»با عنوان « ماکس وبر»که 

 .(03: 0919مورد مطالعه را در نظر دارد )لیتل، 

حوالت ه جوامع انسانی و تبیین علّی تمدرسان تاریخ باید درپی این هدف باشند که با شناخت و تحلیل نظام مند گذشت  

و در این جهت حال  ای که در آن زندگی می کنند بیابندبرای مشکالت موجود و مسائل جامعهپاسخی  و وقایع تاریخی

 و گذشته را به هم پیوند بزنند.

دارد. تبیین معموال پدیده ای در واقع نشان دادن این است که چرا این پدیده به آن حالت ویژه خود وجود  12تبیین  

 0911سال چرا انقالب اسالمی ایران در .(31: 0930)مفتخری،شروع می شوند« چرا»واالتی که با پاسخی است به سئ

و نقش آفرینی آن در وقوع  0911اتفاق افتاد؟ در این سئوال شرایط ویژه که باید مدرس تاریخ به آن توجه کند سال 

و تبیین قائل نیستند و در درون  و  13توصیفز محققان مرزی میان دو مفهوم انقالب اسالمی است. البته بسیاری ا

تاریخ را کنش جمعی آدمیان در گذشته و شناخت آن  بنابراین اگر .جا( )همانهیت هر توصیفی نوعی تبیین قائلندما

 مند این علمم نظامتاریخ و فههای جمعی در ادوار بعدی بدانیم، این برداشت کنشمند از در راستای رقم خوردن کنش

                                                           
71 . Explanation    
70 . Description 
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شود و مانع از تکرار تاریخ در مفهوم آزمون و خطای تاریخی ملل و اقوام مؤثر واقع  باید در تکوین و یا تقویت حافظه

  .گیردمداوم آن قرار 

های مختلف گفتمان شناسی از صورتنوعی گونه 00موریس ماندلباوم  ؟رودچگونه به کار میتبیین در تدریس تاریخ    

تیب جمع بندی نمود. که به تر تفسیری و ترتیبی،تبیینی:دستهدهد که می توان آن را در سه تاریخی به دست می

)همانند آنچه در ادبیات مرسوم  توصیفیکنیم(، روش)همانند آنچه در گفتمان علمی مشاهده می اکتشافیروش

ی یعن -تاریخ تبیینی گانه می باشد.های سهاه ها و ابزار های وصول به هرکدام از این صورترشناختی است(، وروش 

تنها زمانی وجود دارد که ]مورخ[... از پیش بداند )یا تصور » -دهدصورت نخستینی که ماندلباوم مورد بحث قرار می

ی هاستعاره، به مثاب د آن تالش نماید.بنابراینداند( که در واقع چه رخ داده است و برای تبیین چراییِ رخداکند که می

 -تاریخ ترتیبی .خواهد داشت« اکتشافی»ی گفتمانی کارکردی نگاری تبیینی، در سطح اندیشههای تاریخیکی از مؤلفه

چنان است که گویی به جای آن که با تحلیل متغیرهای  -کندبندیی که ماندلباوم پیشنهاد مییعنی دومین صورت

کند.به همین دلیل وجه توصیفی این از یک خط سیر غالب داستانی تبعیت می -همانند روایت -نمایدغاز میمستقل آ

گونه این را« بندی ساختاری در آثار تاریخیصورت»یعنی سومین  -ماندلباوم، تاریخ تفسیری گفتمان برجسته است.

در »به این که بنا به رخدادهای بعدی، کدام رخداد کند: تعبیر مؤرخ از یک وضعیّت خاصّ امور، بدون توجه تعریف می

را  «های زندگیبندیهای اصلی صورتویژگی»نگاری برخوردار بوده است. این تاریخ« این ساختار از باالترین اهمیت

نه ترسیم ترتیبی یا تبیین رخدادهای مختلفی که در گزارش وارد »کند، و آشکار می

اگر تبیین در بیان و تدریس مدرسان تاریخ عملیاتی  ( article/show/https://rasekhoon.net/0930111 )»شودمی

 شود بسیاری از دلزدگی ها در زمینه آموزش تاریخ کاسته خواهد شد.

 آموزش تاریخ با تکیه بر رویکرد سازنده گرائی 2-4

فیلسوفان و روان شناسان در سده نوزدهم و اوایل قرن بیستم آغازگر جنبش سازنده گرائی  در نظریه های یادگیری 

چهره برجسته این جنبش است. در این رویکرد، افزایش توانایی کاوشگری فراگیران مورد توجه است. از  15پیاژهبودند 

ئی اینست که فراگیران بیش از آنچه در پی یادگیری باشند ، هدف اصلی سازنده گرانظر محققان برجسته این رویکرد

سازنده گرائی دیدگاه معلمان را از اینکه چه  .(001-000: 0931)سیف،فهم و ساختن دانش جدید تالش کنندبرای 

و معلم . (19: 0930)ذاکری و نوابی،چه چیزی را می آموزند تغییر دادهچیزی تدریس می کنند به اینکه دانش آموزان 

بیش از آن که دغدغه بیان محتوا و انتقال اطالعات را داشته باشد به دانش آموز و نیازهای آموزشی وی توجه می کند. 

، کتیمشار، اکتشافی، ایفای نقش، گروهیتفحصاز: گرائی عبارتندهای تدریس مبتنی بر سازندهترین روشمهم

                                                           
72 . Maurice  Mandellbaum 
73  .Jean William Fritz Piaget 



 019                                                                                                     های ایرانهای آموزش تاریخ در دانشگاهموانع و چالش

 

ت متفاوها ن هرکدام از شیوهو موقعیّت بکاربست .که البته کارآئی و شیوهگفتگوی آموزشیو  گرخودتنظیم

این نظریه تأکید خود را بر این می گذارد که معرفت حاصل تعامالت فرد با جهان  .( 33: 0931)جویس و دیگران،است

از نظریه پردازان این اندیشه معتقد است فرد  01بندورا( 19طبیعی در زمینه اجتماعی و فرهنگی است.)ذاکری و نوابی:

ساخت دانش بر مبنای  .(001)سیف:مشق شده دست به ساخت دانش می زندطریق مشاهده و سازگاری با رفتار سر از

تجربه ها و تفسیرهای شخصی فرد، خلق معنا بر مبنای تجارب اجتماعی و در جریان تعامالت اجتماعی و فعالیت فراگیر 

   (.11ت)ذاکری و نوابی :ادگیری اسدر محیط واقعی از مهم ترین شاخصه های این نظریه ی

سازنده گرائی به یادگیری فعّال کمک می کند. دانشجویان با صرف نشستن در کالس و گوش سپردن به استاد ،حفظ    

کردن تکالیف پیش بافته و تحویل دادن پاسخ ها چیزی نمی آموزند. باید درباره آنچه می آموزند صحبت کنند، درباره 

ا می ر آنها باید آنچه ه های پیشینی خود مرتبط کنند و وارد زندگی روزمره شان کنند.آن بنویسند، آن را به تجرب

متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه ریزان درسی به جای انتقال حقایق علمی به  .(011 بوث:آموزند جزئی از خود کنند.

ایق علمی، به فرایندها نظر دارند. کنند و حتی به جای تولید مجدد حقهای توجه میها و نگرشپرورش و تقویت روش

به نظر این دسته از متخصصان فراگیران بیش از آن که دنبال کسب حقایق علمی باشند شایسته است که در پی راه و 

( در مورد رشته تاریخ، برانگیختن دانشجویان به  Matthews,0330,pp093-001روش کسب آن حقایق باشند) 

ع تاریخی ، پرسش ها و مسائل جزء اولویت هاست. یادگیری فعال و سازنده گرا در پرداختن عمیق و چالشی به مناب

آموزش تاریخ بر موارد زیر تأکید دارد: اهمیّت درگیری علمی و فردی در موضوع، تاریخ ورزی و به کار بردن طیف 

استاد و تالش برای باز به جای دریافت اطالعات از -های مربوطه برای پرداختن به مسائل تاریخیمتنوعی از مهارت

در این رویکرد  باشند.به مطالعاتشان داشته  01گرایانهشوند که رویکردی کنشتولید آن. در نتیجه، دانشجویان تشویق می

 باشد.ترین راهبردهای یادگیری میانتقادی و مسئولیّت پذیری مهممشارکت، تأمل

انی که نگرند کسی هم چون پردازش کنندگان فعال اطلّاعات مینظریه پردازان شناختی به فراگیران در فرایند یادگیر  

تجربه می کنند وبرای حل مسائل )وپرسش های(جدید، پاسخ های  مفید تشخیص می دهند به کار می گیرند، به جای 

 مهرمحمدی،ی و )شعبانکنندتخاب، تمرین یا چشم پوشی میاینکه به طور انفعالی تحت تأثیر محیط قرار گیرند فعالّانه ان

ها برای کاربردی شدن تدریس می ( به کار بستن  روش سازنده گرائی در آموزش تاریخ  از مؤثرترین روش001: 0913

ر روش ب که مبتنی ،گرائی آنست که نه تنها روش سنتی تدریسباشد. نکته مهّم در زمینه تدریس به شیوه سازنده

 برد. وه هدفمند از آن بهره میرس به شیشود بلکه مدسخنرانی است، بی اثر نمی

 

                                                           
72  .Albert Bandura 
71  . proactive 
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 نتیجه

آموزش و تدریس تاریخ در دانشگاه های کشور به مانند بسیاری از رشته های علوم انسانی با چالش های عمده مواجه 

ها که در آن امر پژوهش بر آموزش و های آموزشی و پژوهشی دانشگاهاست. تنگناهای ناشی از مقررات و نظامنامه

رد، فقدان شیوه عینی و دقیق ارزشیابی تدریس اساتید، بی توجهی برخی اساتید نسبت به تدریس تدریس ارجحیت دا

و اهمیّت آن، ناکارآمدی تدریس به شیوه سنتی و مبتنی بر روش سخنرانی و مباحثه منفعالنه و بی هدف، عدم آگاهی 

سبت به استفاده از این روش ها و بی های جدید و فعّال تدریس تاریخ، بی انگیزگی اساتید نبرخی اساتید از روش

انگیزگی و بی عالقگی دانشجویان نسبت به رشته تاریخ که غالبا به دلیل شیوه پذیرش دانشجو می باشد، از مهم ترین 

 چالش های آموزش و تدریس تاریخ در دانشگاه ها می باشد.

آموزش تفکر تاریخی،تفهّمی نمودن تدریس، در مورد آموزش و تدریس تاریخ روش های نوین و کاربردی وجود دارد که  

آموزش مبتنی بر تبیین تاریخی و  روش سازنده گرائی از جمله روش هایی است که می توان در این زمینه از آن یاد 

 نمود.

 منابع و مآخذ

امام (، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی،تهران: انتشارات سمت و دانشگاه 0930استنفورد، مایکل) -

 صادق.

 .، دی ماه30، کلک، ش«و روش تحقیق در تفکر تاریخی»(، 0911آدمیت، فریدون) -

(، آموزش تاریخ در دانشگاه، ارتقای سطح یادگیری و فهم، ترجمه سیدمحسن علوی پور، تهران، 0930بوث، آلن) -

 سمت.

، تحقیقات «فهم انسانی هرمنوتیک و مسئله تاریخ مندی»(، 0931ها، غالمرضا و شالچی، وحید)جمشیدی -

 ، زمستان.0فرهنگی، سال اول، ش

، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: 1110(، الگوهای تدریس0931جویس، بروس و ویل، مارشا و کالهون، امیلی) -

 .3نشرکمال تربیت، چ 

ش در ، پژوه«یک مطالعه کیفی-چالش آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران»(، 0931)جوادحاتمی،  -

 ، بهار.91،ش01های آموزشی، دورهنظام

(، روش و رسانه های جدید تدریس در دانشگاه و مراکز آموزش عالی،ترجمه لطفعلی 0931دیویس، بارباراگراس) -

 عابدی و سید حسین زارع و احمد رضا نصر اصفهانی، تهران:سمت.
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رسی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی تحلیل محتوای کتاب های فا»(، 0930ذاکری،مختار و نوابی، مسعود) -

، پائیز و 09، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، سال چهارم،ش«ششم دبستان بر مبنای مفروضه های سازنده گرائی

 زمستان.

، ترجمه عباس بخشی پور رودسری، حوزه و دانشگاه، «آیا تبیین های تاریخی متفاوتند»(، 0930روشر، نیکوالس) -

 ستان.، زم99سال هشتم، ش

(، برنامه ریزی درسی برای تدریس و یادگیری 0911سیلور، جی. گالن و الکساندر، ویلیام ام و لوئیس، آرتور جی) -

 بهتر، ترجمه غالمرضا خوی نژاد، مشهد: آستان قدس رضوی.

 (، روان شناسی پرورشی،تهران: نشر دوران.0931سیف، علی اکبر) -

، مدرس، «پرورش تفکر انتقادی با استفاده از شیوه مسأله محور»(، 0913شعبانی، حسن و مهرمحمدی، محمود) -

 ، بهار.0، ش0دوره

(، آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی 0931طاهری، عبدالحسین و شمس بخش، مسعود)گردآورندگان() -

 آموزشی و پژوهشی و فنآوری، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.

، تاریخ معاصر، «دانشکده حقوق و علوم سیاسی-مدرسه علوم سیاسی، مدرسه عالی حقوق»(، 0911باقر)عاقلی،  -

 ، پائیز.1، ش1سال

بررسی چالش ها و نارسائی های تحصیالت دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تأملی »(، 0931عزیزی، نعمت اهلل) -
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Barriers and challenges of teaching history in Iranian universities 

Kourosh Fathi18 

 

Abstract: 

Teaching and teaching history in the country's universities faces several structural 

and functional challenges. On the one hand, the neglect of the university system to 

teach as the most important category in education and extreme attention to research 

has caused a kind of lack of motivation in teachers to teach, and on the other hand, 

teaching history in schools and even universities is often traditional and lecturing. 

It happens that this does not have any kind of development. This is rooted in 

various factors that require in-depth research to identify. 

  The questions that arise in this research are what are the challenges of teaching 

and teaching history in Iranian universities? What are the solutions to solve the 

challenges of teaching and teaching history? To answer these questions with 

historical and library methods and review the objective evidence, it was concluded 

that the priority of research over teaching in universities and the dominance of 

traditional teaching methods is one of the most important factors in the lack of 

development of teaching and teaching history in universities. And to get out of this, 

new methods and tools of education and efforts to improve the level of 

understanding and historical thinking in students should be considered and the 

educational laws and regulations of universities should be reviewed with the aim of 

improving the status of education and teaching.  

Key words: history teaching, traditional teaching method, historical thinking, 

constructivism 

 

 

   

 

                                                           
7. ) Assistant Professor, Department of Humanities and Social Studies, Farhangian University, Hakim Ferdowsi 
Alborz Campus E-mail: k.fathi@cfu.ac.ir 


