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سخنی با دبيرانسخنی با دبيران

همکار محترم کتابی را که پيش رو داريد با تجديد نظر و اصالح کلی به چاپ رسيده است. دربارٔه 
تدريس و ارزشيابی آن چند نکته ضروری به نظر می رسد.

الف) تدريس
۱ــ توجه دادن دانش آموزان به موضوع و روش يا روش های هر علمی و بيان اهميت و هدف های 
آن شرط الزِم آموزِش هر مادٔه درسی است. بنابراين ضرورت دارد روش، اهميت و هدف های علم تاريخ 

برای دانش آموزان تبيين شود. 
۲ــ هدف از آموزش تاريخ به ويژه در مقاطع راهنمايی و متوسطه فقط انتقال پاره ای از اطالعات 
و مفاهيم تاريخی به مخاطبان نيست؛ بلکه مقصود در مرتبٔه نخست ايجاد انگيزه و عالقه در دانش آموزان 
برای مطالعه و پژوهش مستمر در تاريخ است و در مرتبٔه بعد فراهم کردن زمينه و موقعيِت شناخت و تجزيه 

و تحليل فرايندها و تحوالت تاريخی مبتنی بر ظرفيت و استعدادهای فردی مخاطبان است.
۳ــ دستيابی به هدف پيش گفته، از طريق روش سنتی آموزش تاريخ، مانند روش سخنرانی و تبديل 
درس های کتاب به مجموعه ای از پرسش و پاسخ های جزئی و بی ارتباط با يکديگر امکان پذير نيست ،بلکه 
بينش، ابتکار و روش های تازه را در تدريس و ارزشيابی می طلبد، مانند روش تدريس مشارکتی بر مبنای 
مطالعٔه دقيق کتاب و منابع کمک آموزشی، پرسشگری نقادانه، اظهار نظر و استدالل؛ توجه داشته باشيد که 
تقويت مهارت گفت وگو، اظهارنظر و بيان تحليل های مستند و مستدل از جمله هدف های ارزشمند آموزش 

تاريخ است که از طريق فرايند تدريس مشارکتی تحقق پذير است. 
۴ــ مطالب و مباحث کتاب براساس نظم علّی و معلولی تنظيم شده اند و الزم است در فرايند ياددهی 
و يادگيری درس تاريخ، همواره تبيين ِعلّی و معلولی پديده ها و تحوالت تاريخی مورد توجه قرار گيرد؛ چرا 
که رخ دادهای تاريخی چون شبکه و زنجيره ای به هم پيوسته و در قالب نظم علّی و معلولی جريان دارند و 
تبديل درس تاريخ به گزاره های جزئی و بريده از هم در خوشبينانه ترين شکل، تنها به انباشت ذهنی موقت 

مجموعه ای از اسامی و تاريخ ها می انجامد و کارکرد و پيامد شناختی و نگرشی مؤثری نخواهد داشت.
۵  ــ فرايندها و تحوالت مهم تاريخی مانند پيدايش و نابودی تمدن ها، ظهور و سقوط حکومت ها، 
جنگ ها (شکست ها و پيروزی ها) و وقوع نهضت ها و انقالب ها، پديده هايی پيچيده و چند بعدی  هستند. 
قرار  التفات  و  توجه  مورد  را  پديده ها  گوناگون  عوامل  و  ابعاد  ارزشيابی  و  تدريس  جريان  در  بنابراين، 

دهيد.
۶  ــ استفاده از وسايل کمک آموزشی به خصوص رسانه های ديداری مانند نقشه ها، نمودارها، 
جدول ها، تصاوير، عکس ها، اساليدها و فيلم های آموزشی موجب گسترش و تعميق يادگيری خواهد شد. 



توصيه می شود نمودار يا نمودارهايی از تحوالت مهم تاريخ در دوران موردنظر (از صفويان تا جمهوری 
اسالمی ايران) طراحی و هنگام تدريس در معرض ديد دانش آموزان قرار دهيد.

۷ــ بازديد علمی از آثار، بناهای تاريخی و موزه ها را در برنامٔه درسی خود بگنجانيد.
۸   ــ مطالعٔه مستمر و منظم منابع و پژوهش های تاريخی از جملٔه مؤثرترين شيوهٔ دانش افزايی و 

ارتقای کارآيی دبيران تاريخ است.
پايگاه الکترونيکی خبرگزاری کتاب ايران به نشانی:

http://ibna.ir
 و پايگاه الکترونيکی گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف  کتاب های درسی می کوشند تا نوشته ها 

و پژوهش های تازهٔ تاريخی را به شما معرفی کنند.
۹ــ در پايان هر درس، فعاليتی تکميلی طراحی شده که ناظر بر مطالب و مباحث مهم و کليدی آن 
درس است. انجام اين فعاليت، برای تمامی دانش آموزان الزامی است و قسمتی از نمرهٔ مستمر را مشروط به 
انجام آن کنيد. پيشنهاد می شود برای اجرای اين فعاليت، اعضای کالس را به گروه های ۳ تا ۵ نفره تقسيم 

کرده، از آنان بخواهيد نتايج کارشان را در جلسٔه بعد به مدت ۱۰ دقيقه به بحث بگذارند.
ب) ارزشيابی

۱ــ ارزشيابی را ابزاری برای تسهيل و ترفيع فرايند ياددهی و يادگيری تلقی کنيد. بنابراين، چه 
در ارزشيابی مستمر هفتگی و چه در ارزشيابی پايانی، همواره هدف های اصلی آموزش تاريخ و کتاب و 

درس ها را مّدنظر قرار دهيد.
۲ــ در ارزشيابی به جای سنجش توانايی حفظ مطالب دانشی و سطحی  ، نظير اسامی شخصيت ها، 
مکان ها و تاريخ ها، برفهم کلّيت مباحث کتاب و درک مباحث مهم درس ها مانند زمينه ، علت  ، پيامد و 
نتيجۀ وقايع تاريخی تأکيد شود. به دانش آموزان تأکيد کنيد تا از مجموعه های کمک درسی با محتوای 

پرسش و پاسخ های سطحی استفاده نکنند.
۳ــ در ارزشيابی نوبت اول و پايانی از مطالبی که تحت عنوان آيا می دانيد و نيز اطالعات مندرج 

در نقشه ها، نمودارها و جدول ها پرسشی طرح نشود.
کارشناسان و اعضای شورای برنامه ريزی گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های 

درسی همواره پذيرای پيشنهادها و انتقادهای شما از طريق:
history- dept@talif.sch.ir  (ايميل) پيام نگار
http://history-dept.talif.sch.ir وب گاه (وب سايت)  

خواهند بود.
گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی



سخنی با دانش آموزان
دانش آموزان عزيز، علم تاريخ از جمله علومی است که هر شهروندی بدان نيازمند است و برای بسياری 

از انسان ها جذابيت فراوان دارد.
مهم ترين داليل اهميت و سودمندی علم تاريخ عبارت اند از:

را  مردم  کريم  قرآن  از  متعددی  آيات  در  خداوند  دليل  همين  به  است.  تفکر  و  شناخت  منبع  تاريخ،  ۱ــ 
به عبرت گرفتن از سرنوشت امت های پيشين فرا خوانده است و امام علی (ع) در نهج البالغه خطاب به فرزندش 
امام  حسن (ع) سفارش کرده اند که زندگی اقوام و ملت های گذشته را مطالعه و بررسی کند و از سرنوشت آنان 
عبرت بگيرد. بدون ترديد، شناخت تاريخی، سنگ بنای شناخت وضع موجود است و درک شرايط و موقعّيت 
کنونی از راه فهم صحيح گذشته امکان پذير است. بدون شناخت وضع حال نيز قادر به برنامه ريزی و تصميم گيری 

برای آينده نخواهيم بود.
۲ــ تاريخ گنجينٔه ارزشمندی از ميراث فرهنگی، ارزش ها، باورها و هنر است و شناخت چنين گنجينه ای 

موجب تعالی و تکامل افکار و رفتار آدميان خواهد شد.
۳ــ از آنجايی که تاريخ، دفتر تجربيات تلخ و شيرين گذشتگان است، مطالعه و کنکاش در اين دفتر باعث مشارکت 

مؤثر و سازندهٔ افراد در امور اجتماعی، فرهنگی و سياسی و امکان انتخاب منطقی و معقول آنان می شود.
۴ــ اطالع و آگاهی مردمان يک جامعه و سرزمين از گذشتٔه مشترکشان به تقويت حس ميهن دوستی و 

تحکيم پايه های هويت ملی آنان کمک می کند.
۵  ــ تاريخ، روحئه کنجکاوی و جست وجوگری اشخاص را تقويت و اقناع می کند.


