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 چکیده

ریزی درسی است. ارزشیابی ارزشیابی همواره یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت و یکی از اصول مهم در برنامه 

باشد و در حال حاضر روش ها و رویکردهای عنوان راهکاری جهت آگاهی از میزان یادگیری فراگیران مطرح میبه

تواند در جهت اصالح ایج حاصل از ارزشیابی میوتحلیل کمی و کیفی نتجدیدی وجود دارد. عالوه بر این تجزیه

وپرورش مفید و مؤثر باشد. با های درسی مربوط به وزارت آموزشهای ارزشیابی و رفع نواقص کتابتدریس، شیوه

ربه ای و تجتوجه به اهمیّت درس تاریخ به عنوان هویت و شناسنامه ملی؛ این پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه

دن های سنتی ارزشیابی و تحلیل علل پایین بوضمن تشریح مفاهیم وابسته به ارزشیابی، نقد روش تدریس تاریخ؛

ی با تأکید بر کتب آموزش -های نوین و کارآمد در ارزشیابی مربوط به درس تاریخ نمرات درس تاریخ، به ارائه روش

یت دانش، مهارت و بینش دانش آموزان هایی جهت تقوپرداخته است. درنهایت پیشنهاد -تاریخ دوره دوم متوسطه 

 و ارتقاء سطح ارزشیابی درس تاریخ ارائه کرده است.
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 مقدمه

شود؛ ها در نظام آموزشی ایران و بسیاری از کشورهای دنیا محسوب میترین درسزمره مهمدرس تاریخ در      

باشد. در سالهای اخیر تغییرات چراکه تاریخ هر سرزمینی بخشی از هویت و شناسنامه ملی مردمان آن سرزمین می

وم های تاریخ رشته علکتابهای درسی در مقاطع مختلف تحصیلی و ازجمله ای در زمینه تألیف کتابمالحظهقابل

انسانی دوره دوم دبیرستان، صورت گرفته است. در اینجا الزم است که معلمان و دبیران محترم نیز پیرو این 

شده درس ملی و اهداف نوین های تعریفهای تدریس و ارزشیابی خود، مطابق برنامهتغییرات ارزشمند در روش

 آموزشی، تجدیدنظر کنند.

های زیادی تألیف شده است، اما در مورد های نوین تدریس درس تاریخ، مقاالت و پژوهشروش پیرامون      

های بسیار کمی صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا های ارزشیابی درس تاریخ ویژه کتب جدید، پژوهشروش

 ؛ همچنین مسئلهمفاهیم کاربردی عمومی ارزشیابی و سپس مفاهیم اختصاصی ارزشیابی تاریخ ذکرشده است

یابی علل ضعف دانش آموزان رشته علوم انسانی در درس جذاب و ارزشمند ارتباط دوطرفه تدریس و آموزش، ریشه

طرح  هایتبع آن پایین بودن میانگین نمره تاریخ در امتحان نهایی و ضرورت استفاده از دستورالعملتاریخ و به

 سؤال ملی ویژه درس تاریخ مطرح شده است.  

 خش اول: ارزشیابی و مفاهیم وابسته به آنب

 جهت بررسی بهتر موضوع الزم است که ابتدا مفهوم ارزشیابی و مفاهیم وابسته به آن تعریف شوند.

طور ساده، به تعیین ارزش برای هر چیزی یا داوری ارزشی کردن گفته اصطالح ارزشیابی یا ارزیابی به ارزشیابی:

ارزشیابی به یک فرایند »توان به دست داد: تری از ارزشیابی میحال تعریف جامعین( باا90: 0901شود. )سیف، می

وردنظر های مشود به این منظور که تعیین شود آیا هدفآوری، تحلیل و تفسیر اطالعات گفته میدار برای جمعنظام

 (.90 :0901سیف، «)د و به چه میزانیاند یا در حال تحقق یافتن هستنیافتهتحقق

اصطالح سنجش معموالً بر دامنه وسیعی از اطالعات جامع و منسجمی داللت دارد که معلمان درباره  نجش:س

 .(00: 0900کنند. )صفوی، دانش آموزان و نیز آموزش خود گردآوری می

 تها یا صفاگردند و مقدار آن ویژگیها یا صفات اشیا و افراد تعیین میگیری، ویژگیدر اندازه گیری:اندازه

 .(91: 0901)سیف، شودصورت عدد یا رقم گزارش میهب
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روانشناسی و تعلیم  گیری درای از رفتار و یک وسیله اندازهدار برای سنجش نمونهآزمون یک روش نظام آزمون:

 .(00: 0911آبادی، )لطفو تربیت است

های روانی یا تربیتی فرد یا گروهی از افراد از آزمون استفاده گیری یکی از ویژگیکه برای اندازهوقتی آزمودن:

 .(94: 0901)سیف، شودن گفته میشود به این فعالیت آزمودمی

 هبینیم که همگیری و با استفاده از تعاریف باال میهای آزمون، سنجش و اندازهدر خالصه کردن رابطه واژه     

گیری با یکدیگر مترادف هستند. از دیدگاه واژگان فنی، ها تابعی از سنجش هستند و سنجش و اندازهانواع آزمون

گیری و احتماالً آزمودن است ولی همچنین داوری ارزشی را نیز با ارزشیابی فرایندی است که مشتمل بر اندازه

 .(94: 0914خود همراه دارد)وایزرما، ویلیام و جورز، استفن جی، 

گیرد و به ماهیت آن چنان با آموزش همبسته است که غالباً برای تأیید آموزش انجام میگیری آنعمل اندازه     

باید درک صحیحی از اندرکاران تعلیم و تربیت در این زمینه میشود. معلمان کالسی و همه دستتوجه نمی

 .(04: 0914رما و جورز، گیری و آزمودن داشته باشند)وایزطبیعت و هدف اندازه

 اهداف ارزشیابی

مند مستند کردن تغییرات یادگیرندگان در طور که نوشته شد، ارزشیابی عبارت است از فرایند نظامهمان     

ارزشیابی  گونه باشد فراینددانش، مهارت و بینش. بنا بر تعریف فوق ارزشیابی نباید فقط دانشی باشد که اگر این

شود مبنی بر اینکه، هدف از ارزشیابی دانش، بینش و مهارت یادگیرندگان اکنون سؤالی مطرح می ناقص خواهد بود.

چیست؟ آیا قرار است برنامه درسی بازنگری شود؟ آیا هدف بهبود یادگیری یادگیرندگان است؟ آیا قرار است 

کرد خود بازخورد بگیرد؟ بندی شوند؟ یا اینکه مدرس در خصوص عملهایشان رتبهیادگیرندگان بر اساس نمره

: 0900مسلماً پاسخ این است که هدف از ارزشیابی باید هر چهار مورد فوق باشد)رضایی زاده، بندعلی و شاهوردی، 

های تحلیلی ، مفاهیم مکان و نقش ارزشیابی گسترش در حال حاضر رویکردهای جدید، متدها، روش .(00-01

 عنوان یک عامل مهم درصورت پایدار و کارآمد جایگاه واقعی خود را بهیافته است. شاید بتوان گفت ارزشیابی به

های جدید ارزشیابی که به وجود آمده است بخشد. مدلریزی برنامه درسی و آموزشی تکامل میفرایند طرح

 کنند:های متنوعی را به سؤاالت زیر منعکس میپاسخ

 کند؟چه کسی ارزشیابی را اجرا می -0

 ی نتایج ارزشیابی چه افرادی هستند؟مخاطبان اصل -4

 شده است؟چه فرضیاتی تدوین -9

 هایی مورداستفاده قرارگرفته است؟چه روش -0
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 طبیعت اطالعاتی که مورداستفاده قرارگرفته است چیست؟ -1

ها چه امیدهایی وجود دارد؟)گالن سیلور،جی و ام الکساندر، ویلیام و در زمینه نتایج و بازده-4

 .(041، ترجمه غالمرضا خوی نژاد: 0901لوییز،آرنورجی، 

 مراحل ارزشیابی آموزشی

ه با ها هم در رابطگیریکند. این تصمیمگیری برای منظورهای مختلف کمک میارزشیابی آموزشی به تصمیم     

گونه ها. اینگیری و هم موارد دیگر نظیر اینها و ابزارهای اندازهها هستند، هم راهبردها، هم روشهدف

 های مختلف در سه دسته زیر قرار گرفته است:گیریتصمیم

یف ها، توصپذیرند: تحلیل موقعیت، تعیین و توصیف هدفمرحله طراحی: در این مرحله اقدامات زیر صورت می -0

 بندی.نیازها، انتخاب یا تولید وسایل و ابزارهای موردنیاز، توصیف راهبردها و تدارک یک برنامه زمانپیش

له شود. ازجمهای مربوط به اقدامات عملی یا اجرایی گرفته میمرحله فرآیندی یا اجرایی: در این مرحله تصمیم -4

شده های طراحیها و فعالیتازآن استراتژیباشد و پسآزمون یا رفتار ورودی میاقدامات این مرحله اجرای پیش

شده در ضمن این مرحله بازخورد الزم را به آوریعات جمعآیند. اطالشده به اجرا درمیبه سبکی که از قبل تعیین

آیند یا اشکاالتی در آن موجود است. شده به اجرا درمیکه از پیش تعییننحویدهند که مراحل اجرایی بهدست می

های آموزش و یادگیری است. های آتی برای بهبود فعالیتهدف اصلی ارزشیابی در این مرحله هدایت فعالیت

 شود.ه فرآیندی ارزشیابی همان چیزی است که ارزشیابی تکوینی نامیده میمرحل

ای ای: در این مرحله برخالف مرحله فرآیندی، تصمیمات در پایان برنامه یا پروژه یا در پایان دورهمرحله فرآورده -9

ابی این مرحله ارزشیابی ، ارزشیگردند. نام دیگر شوند، اتخاذ میها کامل مییا مقطعی از آن، یعنی زمانی که فعالیت

هایش گیریهایی است که متخصص ارزشیابی را در تصمیمآوری دادهتراکمی است. هدف اصلی این مرحله جمع

 .(000-000: 0901)سیف، نمایدپروژه آموزشی و.... کمک میدرباره اثربخشی کلی روش آموزش، برنامه درسی،

 انواع ارزشیابی

یص تواند در تشخکاربرد آن به هدف معلم، مربی و ارزشیابی بستگی دارد. ارزشیابی می انواع ارزشیابی و زمینه

بندی و تعیین قبولی آنان به کار رود. بنابراین، سه نوع ارزشیابی نقاط قوت و ضعف دانش آموزان، باهدف رتبه

 شود:مطرح می
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آوری شواهد و اطالعات، پردازش معارزشیابی تشخیصی: این ارزشیابی همانند سه نوع دیگر آن مستلزم ج -0

های نقطه شروع گیری است و دو هدف عمده دارد. هدف اول تعیین دانش و مهارتگذاری و تصمیمها، ارزشآن

 آموز در ارتباط با نقطه صفر.برای یادگیری درس یا مطلب جدید. هدف دوم: تعیین جایگاه دانش

بی منظم رود و ارزشیاآموز و عملکرد معلم به کار مید یادگیری دانشارزشیابی تکوینی: این ارزشیابی برای بهبو -4

قصد بهبود بخشیدن و برطرف شدن اشکاالت سازی، تدریس و یادگیری و نیز بهو مکرری است که در جریان برنامه

 گیرد.ها صورت میهر یک از آن

شیابی شود و در مقایسه با ارزصیلی انجام میارزشیابی پایانی: این ارزشیابی در پایان نیمسال یا پایان سال تح -9

 )صفوی،گیرددسنجش قرار میتر موروسیله آن نتایج درزمانی طوالنی تر است و نیز بهتر و جامعتکوینی کلی

0900 :00-01). 

آموزان در یک که طی آن، از میزان معلومات دانشآموزان، یک فن سنجش است امتحان گرفتن)آزمون( از دانش

آید. چنانچه به آن آزمون نمره داده شود، نمره دادن، جنبه ارزشیابی به خود درسی اطالعاتی به دست می موضوع

گذاری ن را قضاوت یا ارزشآموزااز این آزمون است که عملکرد دانشگیرد، زیرا معلم بر اساس اطالعات حاصل می

 .(01-00)همان: کندمی

 تاریخچه انواع آزمون

ی های شفاه: تا نیمه اول قرن نوزدهم در غرب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس آزمایشهای شفاهیآزمون-0

 داد. در اینطور ذهنی نمره میکرد و به جواب شفاهی آنان بهترتیب که معلم از دانش آموزان سؤال میاینبود. به

وجود  های دانش آموزانرزیابی پاسخنوع ارزیابی سؤاالت معلمان با یکدیگر هماهنگ نبودند و مالکی برای کیفیت ا

 شدند.طور فردی امتحان میکننده بود، زیرا دانش آموزان بهگیر و خستهنداشت. این روش بسیار وقت

های شفاهی شد که های کتبی هماهنگ، جایگزین آزمونهای کتبی: در نیمه دوم قرن نوزدهم ، آزمونآزمون-4

وشت. آزمون کتبی این مزیت را داشت که همه دانش آموزان به سؤاالت نآموز پاسخ سؤاالت را میطی آن دانش

رس کردند. همچنین تطور کامل استفاده میدادند و از فرصتی که برای پاسخگویی داشتند بهمشترکی پاسخ می

 .                                                                                                               ها هنوز ذهنی بودرفت؛ باوجوداین، قضاوت درباره پاسخحضور در مقابل معلم در این نوع آزمون از میان می

گیری، شتاب بیشتری یافت و معلمان، های معلم ساخته: در اوایل قرن بیستم، نهضت سنجش و اندازهآزمون-9

اخته های معلم ستحصیلی دانش آموزان به کار گرفتند. آزمونتری را برای آزمون و پیشرفت تر و دقیقفنون عینی

 های انشایی و عینی.اند از آزمونشوند که عبارتبه دودسته کلی تقسیم می
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گویند، معلم یک یا چند سؤال کلی مطرح پاسخ نیز می-الف( آزمون انشایی: در آزمون انشایی که آن را آزمون باز

دهند. برای مثال: ها میهای متفاوتی به آننشده است و دانش آموزان پاسخکند که پاسخ آن از پیش معین می

 اوضاع سیاسی ایران در دوره صدارت امیرکبیر را شرح دهید.

ه نویسد و بکند، مطالب را بابیان خود میدلخواه تنظیم و تشریح می ها را بهآموز پاسخدر آزمون انشایی دانش

 دهد.تعداد کمی سؤال جواب می

شوند که پاسخ هر سؤال، از قبل معلوم است؛ مانند ای تهیه میگونههای عینی بههای عینی: آزمون( آزمونب

 .(00-00)همان: ای، کامل کردنی و جور کردنیزینهغلط، چندگ-های صحیحپاسخ

 اجرای استاندارد آزمون

طور آشکار و کامل معین از قبل به منظور از اجرای استاندارد آزمون این است که شرایط اجرای آزمون که باید

شده برای زمان معیناند از: دستورالعمل اجرای استاندارد، مدتباشد رعایت گردد. این شرایط استاندارد عبارت

گذاری استاندارد آزمون. درواقع اجرای آزمون باید در شرایطی صورت گیرد که با همه انجام آزمون و نمره

ل تفاوت به دلی ها صرفاًان برخورد شود تا بتوان چنین فرض کرد که تفاوت نمرات آنشوندگان به نحوی یکسآزمون

 (.444-441: 0911آبادی، لطفهاست)عملکرد آن

 ارزشیابی کارآمد  

گیرد و بدون توجه به دانش آموزان روش مرسوم این است که آموزگار پس از تدریس مطلب، امتحان می     

گونه ارزشیابی بر عقیده واقع پایه این گذارد. درهای پایین جا میها را در رتبهرود و ضعیفناموفق، پیش می

ه انی آنان را افزایش دهیم و این کار باید با مقایسمنسوخی است: برای اینکه دانش آموزان بهتر یاد بگیرند باید نگر

های موفقشان باهدف ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر انجام شود. برخالف این برداشت، ها با همکالسیکردن آن

 آن و تأکید اصلی بر پیشرفت از شود، نه پسارزشیابی برای یادگیری طی فرایند یاددهی و یادگیری انجام می

ای کالسی استفاده هواقع آموزگاری که از روش ارزشیابی روزانه فعالیت همه دانش آموزان است. در مداوم در

طور مستقیم و عمیق در فرآیند یادگیری فردی خود شرکت دهد، سبب افزایش  آموزان را بهکند تا دانشمی

س احسا جای القای اصلی این روش بهشود؛ زیرا تأکید می نفس آنان و ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتراعتمادبه

نکه جای ای آموزان است. در این الگوی آموزشی، ارزشیابی دانش آموزان، بهشکست، بر موفقیت و پیشرفت دانش

وی، موسآموزشی برای ارتقای یادگیری است) شده باشد، نوعی ابزارها طراحیفقط برای سنجش و نمره دادن به آن

0909 :0). 

  شیابی در آموزش تاریخبخش دوم : ارز 
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 های این علم با سایر علوم مدنظر قرار داده شود.ها و تفاوتدر تدریس و ارزشیابی درس تاریخ الزم است که ویژگی

 اقسام علوم

کند که مرز بین علوم مختلف مشخص شود و علوم از با توجه به گستردگی و گوناگونی علوم، ضرورت ایجاب می

مدنظر  توانها معیارهای مختلفی را میبندیندی و تقسیم  قرار بگیرند. در این تقسیمبجهات مختلف مورد طبقه

توان علوم را به ها تقسیم بر اساس اسلوب و روش تحقیق است. بر اساس همین مالک میقرار داد که یکی از آن

                        بندی نمود.                                  دودسته کلی تجربی و غیرتجربی دسته

 ها از حسهای آنآیند و در کشف و اثبات گزارهعلوم تجربی: علومی هستند که به روش تجربی به دست می - 0

 شناسی و...    شود مانند: طب، شیمی، زیستوخطا استفاده میظاهر و تجربه و آزمون

ها تجربه و حس کاربرد مستقیم ندارد و به علوم های آنعلوم غیرتجربی: علومی هستند که دررسیدن به گزاره -4

 شوند:       مختلف زیر تقسیم می

شوند. مثل منطق، ریاضیات و علوم عقلی: که با کمک گرفتن از براهین و استنتاجات عقلی محض حاصل می -  

         فلسفه متافیزیک.                                                                    

 شوند مثل تاریخ و رجال   علوم نقلی: که بر اساس اسناد و مدارک منقول و تاریخی بررسی می -

علوم شهودی: که راه رسیدن به این علوم حس باطن و شهود درونی است، که درجه اعالی این علوم وحی است  - 

 شود.      که برای پیامبران حاصل می

 شود.)ویکی فقه، اقسام علم( .جعل و ابداع معتبرین حاصل میعلوم ابداعی: که بر اساس  -

های خاص و متأسفانه تعداد زیادی از دانش آموزان، اولیا و حتی عوامل آموزشی ، بدون در نظر گرفتن ویژگی

ها نظر آن نمایند. ازطورکلی دروس را به دودسته یادگرفتنی و حفظ کردنی تقسیم می مشترک علوم باهم، به

تر اهمیت قرار دارند؛ هرچند که  گرفتنی است و دروس حفظ کردنی در درجه پایین اولویت آموزش با دروس یاد

دسته هدف اصلی فقط کسب نمره مطلوب و باال رفتن درصد نمودارهای آموزشی در  ها در هر دونظر اغلب آن از

                                                                  باشد.                              امتحانات داخلی و نهایی می

 علم تاریخ و هدف آن

پردازد و علل و ها درگذشته میها و جامعههای مختلف زندگی انسانتاریخ علمی است که به مطالعه جنبه      

ه م تاریخ، شناخت و آگاهی نسبت بکند. بنابراین، هدف علنتایج افکار و اعمال پیشینیان را بررسی و تحلیل می
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تصادی،علمی، های فکری، مذهبی، سیاسی، نظامی، اقزندگی اجتماعی در گذشته است که شامل تمامی جنبه

                                                                                               .(4: 0904ریزی درسی، )سازمان پژوهش و برنامهشودحقوقی و هنری می

 درس تاریخ و مسئله حفظ کردن 

اندازه تاریخ به دلیل اتکا به حافظه مورد طعن و تعرض قرار نگرفته و هیچ درسی مانند تاریخ هیچ علمی به        

به دلیل حفظی بودن در معرض حمله و هجوم واقع نشده است؛ اما در اینجا الزم است این سؤال عمومی را طرح 

فایدگی، تکرار و تقلید و زحمت های همه علوم و دروس از هر نوعی در معرض فراموشی، بید که: مگر آموختهکر

نیستند؟ روزگاری جوامع بشری بدون خط بودند. در چنین وضعیتی خاطره و حافظه افراد وسیله حفظ و انتقال 

ابعاد اجتماعی و تمدنی تاریخ،کالس تاریخ  تاریخ گذشتگان بود. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان با تأکید بر

اند. آنان بدین ترتیب  حافظ و صورت میدان و آزمایشگاهی برای کشف و درک مستقیم علم تاریخ درآوردهرا به

ف و مخترع مطالب تاریخی هستند ناقل صرف وقایع تاریخی نیستند، بلکه با کمک و هدایت معلمان، خود کاش

                                                                                                                .(90-90: 0914خیراندیش،  )

 علل عدم توفیق نمرات درس تاریخ  

یافته در یک دوره، موجب آزار الف( علل مرتبط با کتاب درسی: عدم تناسب حجم کتاب با مقدار زمان اختصاص

 واسطهآموز بههای خویش را عرضه کند و هم دانشنوعی که هم معلم نتواند قابلیتشود. بهموز میآمعلم و دانش

 شود.بارش اطالعات زیاد، از درس و کتاب و محیط کالس بیزار می

شود و نقش رابط ب( علل مرتبط با دبیران تاریخ: در هر نظام آموزشی، معلم یکی از ارکان آموزش محسوب می

ها در جهت رسیدن به اهداف از پیش موز و کتاب را به عهده دارد. کمترین سستی در اجرای برنامهآبین دانش

 شده آموزشی، ممکن است به خیل عظیمی از مشکالت بینجامد.تعیین

ج( عوامل مرتبط با نظام آموزشی:  متأسفانه نظام آموزشی هم اهمیت چندانی برای درس تاریخ قائل نشده است 

عالوه بر استفاده از معلمان غیرمتخصص در این رشته، از تعداد ساعاتی که برای تدریس تاریخ در  و این مسئله

                                                                           .(0-4: 0904)حیدری، شده است کامالً مشهود استگرفته نظر

ین باشد.  برای ازشی ما درس تاریخ پایه دوازدهم رشته علوم انسانی مییکی از دروس اصلی تاریخ در نظام آمو     

های زیادی از تاریخ های بسیار طوالنی، شرح مفصل بخشکتاب علیرغم تعداد زیاد صفحات، سایز بزرگ، درس

در  یصورت نهایی) با در نظر گرفتن فرجه کم(، فقط دو ساعت آموزشایران و جهان و برگزاری امتحان پایانی به

 هفته منظور شده است. این زمان برای تدریس مفید نیز کافی نیست چه برسد به ارزشیابی و مرور. 
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آموزانی هستیم که بدون عالقه د( عوامل مرتبط با دانش آموزان: سالهاست که در رشته انسانی شاهد حضور دانش

رشته صحیح برای ورود به دوره دوم  و از سر اجبار مشغول به تحصیل هستند. علت اصلی این امر عدم انتخاب

ن به اجبار والدیآموزانی که مشتاق یادگیری دروس علوم انسانی هستند، بهباشد. تعداد زیادی از دانشمتوسطه می

آموزانی که در پایه نهم معدل علمی نسبتاً نامطلوب یا ضعیفی آورند و تعدادی از دانشرشته علوم تجربی روی می

 ای و کار وهای فنی و حرفهبا توصیه مشاوران و مخالفت والدین با ادامه تحصیل در هنرستان اندرا کسب نموده

 دهند. آموز در رشته علوم انسانی ادامه تحصیل میعنوان دانشناچار بهدانش، به

 رابطه میان تدریس و ارزشیابی

اتنگ و دوسویه وجود دارد؛ چراکه بدون شک میان دو عنصر تدریس و ارزشیابی در درس تاریخ ارتباط تنگ     

قبول در ارزشیابی را به همراه خود داشته باشد تواند نتایج قابلآموزش و تدریس جذاب و صحیح  تا حد زیادی می

های متنوع و اصولی و ارائه بازخوردهای مؤثر به دانش آموزان پیامدهای و همچنین ارزشیابی با استفاده از روش

همراه دارد، ازجمله: کالس را از حالت یکنواختی خارج نموده، شور و اشتیاق دانش آموزان را ای به مفید و سازنده

کند. در ادامه نکات های مختلف درس خواندن و یادگیری عمیق هدایت میها را به سمت شیوهانگیزاند و آنبرمی

 شود:زیر جهت ارتقا کیفیت تدریس درس تاریخ، توصیه می

مند باشد، با میل و رغبت و لذت مطالب تاریخی را تدریس ه خود معلم تاریخ به این علم عالقهکازهمه ایناول  – 

 کند و بدین گونه این لذت و عالقه را به دانش آموزان خود نیز منتقل کند.                                  

های درسی بسنده نکنند و کتاب معلمان با رویکردهای جدید آموزشی آشنا باشند و خود نیز به معلومات  – 

اول و منابع  منابع دستلعه کتب و مقاالت تحلیلی تاریخی)همواره برای افزایش اطالعات تاریخی خود به مطا

 دوم( بپردازند.   دست

تأکید بر لزوم مطالعه تاریخ با کمک گرفتن از آیات، روایات و سخنان بزرگان برای دانش آموزان تا انگیزه آنان  -

ای یادگیری تاریخ بیشتر شود. برای مثال بیان، توضیح و حتی بحث و گفتگو در مورد عباراتی از این قبیل:      بر

ای هستیم که طی آورد، یعنی احساس اینکه ما بخشی از مجموعهمعرفت به تاریخ حسی از تاریخیت به همراه می

یا تاریخ راستین  .(00: 0904)استنفورد، جریان دارد ها بعد از مرگمانها قبل از تولدمان تا مدتها، از مدتقرن

اند. کسی که تاریخ را چنانچه که هاست که زندگی کردهسرگذشت زندگی انسان است. سرگذشت زندگی انسان

ای هتواند فاصله زمان را در هم بنوردد و زندگی کنونی خویش را در زندگی انساننگرد به کمک آن میهست می

 : مقدمه(.                                           0901کوب، زریناله آن مشاهده کند)شته  و در دنبگذ
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جای معلم محوری( و استفاده از آموز محوری بههای نوین تدریس)مانند: تدریس دانشبا بهره گرفتن از روش -   

وزان را به سمت  یادگیری امکانات آموزشی موجود، در جهت تفهیم بهتر مطالب درسی تالش کند و دانش آم

    خالقانه سوق دهد.                                                                                                             

 )با تأکید بر کتب آموزشی تاریخ دوره دوم متوسطه( اصول ارزشیابی درس تاریخ  

د، همکاران ارجمن» چنین آمده است:  -قسمت سخنی با دبیران -ایه دهم انسانیدر بخشی از مقدمه کتاب تاریخ پ 

هایی برای فرزندان این مرزوبوم است که به مطالعه و شناخت گذشته جامعه هدف این کتاب، فراهم آوردن موقعیت

ها، ل و درک زمینهوتحلیهای کاوشگری خود را ارتقا دهند. در این کتاب تجزیهو کشور خویش عالقه یابند و مهارت

وجه انباشت ذهنی و هیچعلل، عوامل، آثار و پیامدهای رویدادها و تحوالت تاریخی، موردتوجه و تأکید است و به

کند. بنابراین، ضرورت دارد که دبیران محترم در فرایند ارزشیابی مستمر و به خاطر سپردن جزئیات و توصیه نمی

حال که اهداف اصلی ». یانی، به این نکته مهم توجه جدی داشته باشندهای کتبی پاویژه در طراحی آزمونبه

وپرورش، شده از سوی وزارت آموزشهای آموزشی مطرحریزیتدریس درس تاریخ ، مطابق با جدیدترین برنامه

باشد، الزم است که دبیران محترم، با این تغییرات و اهداف، همگام شوند و شده در متن فوق میموارد مطرح

 همچنین باید توجه نمود که نظام ارزشیابی نیز باید متناسب با تغییر محتوا و روش تدریس، تغییر کند. 

 قوانین ارزشیابی ساالنه درس تاریخ

ان عنوشود. نمره اول بهطورکلی در کارنامه پایان نیمسال اول و دوم تحصیلی، دو نمره برای هر درس ثبت میبه

ظر هم با در نباشد، آنپایانی) نمره سومی هم وجود دارد که میانگینی از نمرات کل میعنوان مستمر و نمره دوم به

گرفتن ضرایب خاص(. برای نمرات پایانی در پایان هر دو نیمسال، یک امتحان رسمی از طرف مدرسه برگزار 

ست که کلیه طراحان شود؛ الزم به ذکر اعنوان نمره امتحان پایان دوره ثبت میشود و نمره حاصل از آن بهمی

های آموزشی استان و شهرستان شده کشوری که از طریق گروههای تعیینبایست مطابق دستورالعملسؤال می

شده به طرح سؤال اقدام نمایند. برای مثال قانون طرح سؤال درس تاریخ دوره دوم متوسطه مطابق ها ابالغبدان

 باشد.جدول زیر می

 ردیف   بندی کیفیجدول بارم نمره

حداکثر 

9 

 0 غلط و تکمیل کردنی1ای،صحیحهای کوتاه، جور کردنی، چندگزینهبه خاطر آوردن) پرسش
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حداکثر 

4 

 4 تعریف اصطالحات یا مفاهیم تاریخی

حداکثر 

0 

 9 های تاریخیهای پدیدهبندی اجزا یا ویژگیتوصیف،فهرست و طبقه

 0 یهای تاریخها،علل،دالیل،آثار،نتایج و پیامدهای پدیدهزمینهتلخیص، تشریح و تحلیل  0حداقل 

 1 های تاریخیمقایسه پدیده 4حداقل 

حداکثر 

4 

 4 کاربست شواهد و مدارک تاریخی

حداکثر 

4 

 1 اظهارنظر و قضاوت

  

بلوم) حفظ  -ها همه سطوح شناختی هرم یادگیری بنجامینکنید، در این دستورالعملطور که مالحظه میهمان

کردن، فهمیدن، بکار گرفتن، تحلیل کردن، ارزیابی کردن و خلق کردن(، تا حد زیادی منظور شده است. متأسفانه 

برخی از همکاران در طرح سؤال درس تاریخ به مندرجات جدول فوق دقت و توجه چندانی ندارند و در این زمینه 

 کنند.ای عمل میصورت سنتی و سلیقهبه

باشد. آموز میشود. این نمره برآیندی از نمرات طول دوره دانشکارنامه تحت عنوان مستمر ثبت می نمره دوم در

تأمل اینجاست که در محاسبه نمره مستمر، بخشی به از نمرات حاصل از امتحانات کتبی یا شفاهی تعلق نکته قابل

ت در امر تدریس، ارائه تکالیف مربوط به های طول دوره دانش آموزان از قبیل مشارکگیرد و بخشی نیز به فعالیت

 های ضمن تدریس و... اختصاص یابد. هر درس، فعالیت

 هایی جهت ارتقا سطح ارزشیابی درس تاریخپیشنهاد

های برای تنوع بخشیدن به ارزشیابی در کالس تاریخ ابتدا باید دانش خود را در این زمینه بیشتر کنیم و با شیوه -

ها، روش مناسب را با توجه به هدف ارزشیابی شویم سپس با توجه به کاربرد هر یک از آن نوین ارزشیابی آشنا

شود، در حالیکه ارزشیابی از یک نظر انتخاب کنیم. برای بسیاری از دانش آموزان امتحان با ورقه و نمره تمام می

دهد  ها را نشانها و کاستیتواند ضعفشود. زیرا نتایج یک امتحان میپایان راه است ازنظر دیگر، آغاز راه تلقی می

های کیفی و دقت در های نوین  و اجرای آزمونکارگیری شیوهو آغازی برای اصالح و ترمیم آن باشد. عالوه بر به
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ها برطرف کنیم. خطاهای طراحی سؤاالت متنوع باید تالش کنیم تا خطاهای دانش آموزان را هنگام برگزاری آزمون

می نظها، عصبی شدن، تقلب، بیبیداریآموزان برای آمادگی جهت امتحان وجود دارد. نظیر شبزیادی بین دانش 

 (.0: 0900دار، ها و ....)سلیقهدر بررسی سؤاالت،نامنظم نوشتن پاسخ

در همان ابتدای سال تحصیلی ضمن تبیین اهداف آموزشی درس تاریخ برای دانش آموزان، روند و برنامه کاری  -

 ینه کیفیت و نحوه  ارزشیابی آنان را برایشان توضیح دهیم.خود در زم

ای باشد که تا حد امکان دانش آموزان دچار استرس نشوند . به گونهخصوص از نوع شفاهی بهنحوه ارزشیابی به -

 شدت پرهیز کنیم. ها باهم، بههای فردی توجه کنیم و از مقایسه کردن همکالسیاصل تفاوت

 زان هر کالس نیز تا حدودی بر نوع ارزشیابی تأثیر دارد.تعداد دانش آمو -

در طرح سؤاالت امتحانی سعی کنیم اصل آسان به دشوار را رعایت کنیم و از طرح سؤاالت مبهم و پیچیده برای  -

 عموم دانش آموزان پرهیز کنیم.

ث آرامش ای که باعدای برگه جملهکارگیریم و در ابتدر تهیه، تنظیم و تایپ امتحانات کتبی قواعد نگارشی را به -

 دانش آموزان شود بنویسیم.

صورت گروهی درگیر جستجو برای یافتن پاسخ آن شوند.) هایی را طرح کنیم که کل کالس بهدر کالس پرسش -

 دار: همان(سلیقه

عیارهای طرح در برخی از جلسات از دانش آموزان بخواهیم که از متن درس سؤال طرح کنند؛ البته قبل از آن م -

 سؤال استاندارد را برایشان شرح دهیم.

برای کالس تهیه کنیم؛ چنانچه خود دانش « بانک سؤال»های برگزارشده را تحت عنوان ای از آزمونمجموعه -

ای توانند برای خود بانک سؤال شخصی داشته باشند. برای دانش آموزان پایه دوازدهم نیز مجموعهآموزان نیز می

ها را چاپ و تکثیر کرده و در اختیار دانش کرده و در صورت امکان آنتهیه« بانک سؤاالت نهایی»عنوانتحت 

ها با امتحان نهایی آشنا شده ، میزان معلومات خود را بسنجند و سؤاالت آموزان قرار دهیم، تا بامطالعه و مرور آن

 پرتکرار را به ذهن بسپارند.

شود های صحیح درس خواندن که منجر به موفقیت و پیشرفت تحصیلی میروش سعی کنیم دانش آموزان را با -

ها بازگو کنیم. درس تاریخ برای اغلب دانش های شخصی خود را برای آنتوانیم تجربهآشنا کنیم، بدین منظور می

شابه و .... بدین باشد چراکه پر است از رویدادها، قراردادها، اسامی مختلف و مای میآموزان، درس سخت و پیچیده

منظور تعمیق یادگیری و حتی حفظ کردن صحیح و ماندگار را به دانش آموزان های مختلف مطالعه بهمنظور روش
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توصیه کنیم. برای نمونه: دانش آموزان عزیز، برای مطالعه کتاب درسی در منزل بدین شیوه عمل کنید. ابتدا متن 

بندبند مطالعه کنید، مطالب را در ذهن خود ) بدون توجه به آزمون(  صورتبار روخوانی کرده، سپس بهدرس را یک

ها را مانند یک فیلم در ذهن خود تداعی کنید، مطالب مختلف وتحلیل کنید. در خواندن وقایع تاریخی آنتجزیه

 ایاید بربندی کرده و سرانجام خود را یک معلم فرضی تصور کنید و مطالبی را که به خاطر سپردهرا دسته

 آموزانتان توضیح دهید.دانش

 در هنگام ارزشیابی و نمره دهی، جانب عدالت و انصاف را رعایت کنیم. - 

ها از دانش آموزان نظرسنجی به منظور رفع نواقص و اصالح روش تدریس و ارزیابی، پس از برگزاری آزمونبه -

 آوریم.عمل

به -صورت شفاهی یا کتبی به دانش آموزانو مؤثری را به ها  بازخوردهای مفیددر پایان همه انواع ارزشیابی -

ها ها را از میزان پیشرفت یا پسرفت خود آگاه سازیم، البته بر نقاط مثبت آنارائه دهیم و آن _صورت کلی و فردی

 بیشتر تأکید داشته باشیم.

الب مربوط به یک بند را تلفیق تدریس و ارزشیابی: در برخی جلسات تدریس از دانش آموزان بخواهیم که مط -

ها های خود از آن را بیان کنند . یا اینکه پس از مطالعه هر بند از آنطور شخصی مطالعه کنند و سپس برداشتبه

 ها پاسخ دهند.ها سؤاالتی از متن استخراج کنند و بدانسؤاالتی پرسیده شود یا اینکه خود آن

دارند ولی در امتحان پایانی، تمام مطالب  مناسبی در درس تاریخ ترم بازدهی علمیبیشتر دانش آموزان در طول -

نند. ککنند و در آزمون پایانی نمره خوبی کسب نمیاصطالح  باهم قاطی میکتاب را اعم از اسامی ، حوادث و... را به

بی شبیه هایی کتترم آزمونترم، سعی کنیم در طولبرای آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در امتحان پایان

سازی( مثالً پس از تدریس و ارزشیابی جداگانه دو یا سه درس، یک امتحان کلی آزمون پایانی برگزار کنیم)شبیه

 شده و مطابق مقررات طرح سؤاالت نهایی، در کالس برگزار کنیم.صورت تایپبه

بندی های مختلف با ترکیبها را به گروهبرخی اوقات دانش آموزان را در فرایند ارزشیابی مشارکت دهیم. آن -

صورت گروهی انجام دهند؛  ها بخواهیم ارزشیابی را بهمناسب تقسیم کرده، سرگروه را تعیین کنیم و سپس از آن

ها نظارت داشته باشیم و دیگر اینکه بخشی طور تناوبی عوض کرده و خود بر روند فعالیت آن ها را بهالبته سرگروه

 گروهی اختصاص دهیم.         هایاز نمره را به فعالیت

اص آموز اختصقسمتی از نمره به بیان شفاهی و سخنرانی پیرامون یک شخصیت یا دوره تاریخی توسط دانش  –

صورت تاریخ را بهها شود آنکند و هم موجب مییابد. این امر هم به احساس لذت و عالقه دانش آموزان کمک می

 (. 14: 0900دادور، کلی درک کنند)
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شود، بسیار صورت مجازی برگزار میطورکلی به استفاده از روش فوق در دوران شیوع ویروس کرونا که تدریس به

شود و با پاسخگویی در قالب صوت، تا حدودی احساس آموز وادار به کنکاش و تحقیق میکارآمد است، زیرا دانش

 شود.     حضور در کالس واقعی برایش تداعی می

. نویسی کنند)با اختصاص نمره(خالصهش آموزان بخواهیم یک درس یا تعداد صفحاتی از آن را گاهی از دان -

 کند. ها بر درس شده و مطالب تاریخی را در ذهنشان ماندگار میواگذاری این نوع فعالیت باعث تسلط آن

ها بخواهیم ل: از آنشود از قبیهای ارزشیابی موجب پرورش تفکر خالق در میان دانش آموزان میبرخی روش -

طرح  هامطالب دروس کتاب تاریخ را ارزیابی کنند  و نظر خود را بیان کنند. روش دیگر اینکه سؤاالتی برای آن

ؤاالت با گونه سافتاد اگر...؟. اینهای متفاوتی داشته باشند)سؤاالت واگرا(. برای مثال چه اتفاقی میکنیم که پاسخ

 (.44: 0901دار، دهد)سلیقهها را گسترش مییل، فکر خالق بچهاستفاده از قوه ابتکار و تخ

 گیرینتیجه

ویژه در امتحانات نهایی نسبت به سایر دروس رشته انسانی، نسبتاً میانگین نمره دانش آموزان درس تاریخ، به 

های ابپایین است. این مشکل دالیل متعددی همچون: عدم عالقه دانش آموزان به این درس، حجم باالی کت

بایست تاریخ به همراه مطالب سنگین متن کتاب، عدم تدریس و ارزشیابی صحیح و...دارد. برای رفع این مشکل می

اندرکاران نظام آموزشی همگام و همراه شوند و در جهت رفع این مشکل تالش کنند. انتخاب رشته تمام دست

سازگار باشد، تجدیدنظر در حجم مطالب درسی،  هاصحیح و اصولی دانش آموزان که با استعدادها و عالئق آن

ت تواند به پیشرفهای نوین تدریس و ارزشیابی و... میهای کارگاهی جهت آشنایی دبیران با روشبرگزاری کالس

تر از آن با تربیت نسلی آگاه و معتقد به هویت ملی، کمی دانش آموزان در درس تاریخ کمک کند و مهم

 تاوردهای تاریخی، به اهداف متعالی آموزشی جامه عمل پوشاند.پذیر و حافظ دسمسئولیت
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Evaluation in History Teaching 

Mojtaba Gravand & Zeinab Gholami 

Abstract:  

Evaluation is always one of the main pillars of education and one of the important 

principles in curriculum planning. Evaluation is considered as a way to know the 

level of learning of learners and now there are new methods and approaches. In 

addition, quantitative and qualitative analysis of the evaluation results can be useful 

and effective in order to improve teaching, evaluation methods and address the 

shortcomings of textbooks related to the Ministry of Education. Given the 

importance of history lessons as a national identity card; This research is based on 

library studies and history teaching experience; While explaining the concepts 

related to evaluation, criticizing the traditional methods of evaluation and analyzing 

the reasons for the low grades of the history course, he has presented new and 

efficient methods in the evaluation related to the history course - with emphasis on 

the history textbooks of the second year of high school. Finally, it offers suggestions 

to strengthen students' knowledge, skills and insights and to improve the level of 

evaluation of history lessons. 

Keywords: evaluation, test, students, history lesson, teachers, learning. 


