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چکیده :هدف اين پژوهش تحلیل محتواا تتوا هوا درسوی تواريخ
رشته علام انسانی دوره دوم متاسطه براساس ديدگاه اسوممی عمول در

آمازش تاريخ با روش تحلیل محتاا قیاسی -مضمانی -تموی ،موی-
باشد .بدينمنظار ،ابتدا دو سازه مفهامی براساس ايون ديودگاه تودوين
شده است و پس از اعتباريابی آنهوا ،ههوار تتوا

تواريخ  )1ايوران و

جهانِ باستان ،تاريخ  )2از بعثت پیامبر ص) تا پايوان فوفايه ،تواريخ
ايران معافر و تاريخشناسی ،براساس آنها تحلیلشدهاند .نتايج پژوهش
نشانمیدهد ته اغلب مقالهها و شاخصهها نوارر بوه آموازش تواريخ
براساس ديدگاه اسممی عمل ،در اين تتب ،بطار هدفمند و جامع مارد
تاجه مؤلفان محترم قرارنگرفتهاند .هنانته فراوانی برخی شواخ

هوا،

«فووفر» درفوود موویباشوود« .شخصوویتسووتايی» ،نگوواه سوویاه /سووفید بووه
شخصیتها ،عدم نگاه جامع به تاريخ و فروتاهش آن به تاريخ سلسوله
حکامتها ،عدم ارتباط مسائل تنانی دانشآمازان با مباحو

تواريخی،

فقدان تبیینها مختلف درباره رخودادها و مسوائل تواريخی مناقشوه-
برانگیز ،و  ،...از مهمترين آسیبها اين تتب براساس ديدگاه اسوممی
عمل در آمازش تاريخ میباشند.

تلیدواژهها :تحلیل محتاا ،تتا ها درسی تاريخ ،ديدگاه اسممی عمل
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Abstract: The purpose of this study was
to analyze the content of history
textbooks in humanities at high school,
based on the Islamic view of action in
history education. To this end, two
conceptual constructs have been defined
based on this view, a deductive-thematicquantitative content analysis method was
used to analyze four books. The results
of the quantitative and qualitative
analysis of each one of these books
revealed that most of the categories and
sub-categories relevant to history
education based on the Islamic view of
action have not been purposefully and
comprehensively taken into account by
the authors of these books as the
frequency of some categories is “zero”,
including a black/white view of
characters, lack of a comprehensive view
of history and reducing it to a review of
dynasties.
Keyword: content analysis, history
textbooks, Islamic view point of action
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مقدمه
نقد و بررسی محتاا تتب درسی از جمله ماضاعاتی است ته در هند دهه اخیر مارد تاجوه
پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت ايران قرارگرفته است .تاجه به اين ماضاع مویتاانود
تاستیها تتا ها درسی را آشکار تند و به متخصصان برناموهريز درسوی در بوازنگر و
تدوين بهتر تتا ها درسی تمک تند .اهمیت ايون نواع پوژوهشهوا ،در جامعوه موا از ايون
روست ته نظام تعلیم و تربیت ما ،يک نظام بوه شودت متمرتوز اسوت توه تتا هوا درسوی
يکسان ،محار فعالیتها آمازشی و تربیتی آن میباشود .آموازش تواريخ و تتوب درسوی آن،
يکی از جنبهها مهم در اين نظام تعلیم و تربیت متمرتز میباشند.
در اين میان تتا

درسی تاريخ اهمیت خافی دارد هرا ته عموه بر اينکه عبورت گورفتن

از تاريخ يکی از اهداف مهم اين درس است ،تاريخ نقش مهمی در شوکلگیور هايوت ملوی
افراد ايفامیتند .لذا جهت شکلگیر هايت فحیح ملی به نظر میرسد ته الزم است با نگواه
انتقاد به آمازش تاريخ نگريست .در مارد تتا ها درسی تاريخ نظام تعلویم و تربیوت موا،
پژوهشهايی انجامشده است .هاشمی  )1388در پژوهشی به تحلیل محتاا تتا ها درسی
دوره دوم متاسطه و پیش دانشگاهی بر اساس مالفه آموازش فولح پرداختوه اسوت .غیوایی و
همکاران  )1390در پژوهشی به تحلیل محتواا تتوا

تواريخ معافور ايوران در دوره دوم

متاسطه از بعد تفکر انتقاد پرداختهاند .ینايی  )1393در پژوهشی به تحلیل محتواا تموی و
مقايسه تتا ها درسی تاريخ دوره متاسطه از منظر مفاهیم «شیعه» پرداختوه اسوت .معموار
 )1394در مقالها با عناان «تحلیل محتاا تتا
تأتید بر سطح خاانايی» ،به اين دو تتا

تاريخ معافر و تاريخ ايران و جهان  )2بوا

تاريخی پرداختهاست .وفائی و همکواران  )1394در

پژوهشی مؤلفهها آمازش هند فرهنگی و تحلیل آن در محتاا تتب درسی را مارد بررسی-
قرار دادهاند .اين پژوهش با هدف بررسی میزان تاجه به مؤلفهها آمازش هنود فرهنگوی در
تتا ها درسیِ دورۀ متاسطه از جمله تتب تاريخی انجوام شوده اسوت .اسودپار  )1396در
پژوهشی به تحلیل محتاا تتا

تاريخ ايران وجهان باستان پايه دهم بر اساس مؤلفهها تفکر

انتقاد پرداخته است .سجاديه و محمد پايا  )1396در پژوهشی بوا هودف تحلیول محتواا
تتا ها تعلیمات اجتماعی قديم و جديد در پرداختن به افال معرفتشناختی تربیوت منوتج
از واقعگرايی سازهگرايانه ،به تحلیل تتا ها اجتمواعی قوديم و جديود پرداختوهانود .پروانوه
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 )1399در مقالها با عناان «تحلیل تتا ها درسیِ تاريخِ مقطع متاسطه نظام آمازشی ايوران
در دوره پهلا دوم از منظر بررسی و مقايسه مؤلفهها هايّت ملّی با هايّوت دينوی» بوه ايون
نتیجه میرسد ته در تتا ها درسی مؤلفهها و مفاهیم مرتبط با هايّت ملی از بیشترين درجوه
تاجه برخاردار است.
هنانکه ته روايتشد به نظر میرسد تحلیل و بررسی انتقاد محتواا تتا هوا درسوی
تاريخ رشته علامانسانی دوره دوم متاسطه در نظام تعلویم و تربیوت موا ،براسواس يوک مبنوا و
ديدگاه فلسفی نارر به هیستی و هگانگی آمازش تاريخ و شخصیتهوا تواريخی ،فوارت-
نگرفته است .از اين رو نايسندگان اين مقاله از يک سا ،با آگاهی از ايون خوم پژوهشوی ،و از
سا ديگر ،با انتخا

ماضِع فلسفی ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ ،بوه ايون پوژوهش

پرداختهاند.
ماضِع فلسفی ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ به اين دلیل انتخا شده است ته اين
ديدگاه يکی از ديدگاهها اساسی و مادر در تدوين مبانی نظر سند تحال بنیادين آموازش و
پرورش جامعه ما میباشد .از اين رو ،ارزيابی انتقاد تتب تاريخی رشوته علوام انسوانی دوره
دوم متاسطه براساس ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ ،به نحا نوارر بوه همسوايی يوا
عدم همسايی محتاا اين تتب با مبانی نظر سند تحال بنیادين آمازش و پرورش میباشود
و میتااند زمینه بازنگر و بهساز آنها را فراهمنمايد .در اين بُرهه زمانی ،با نظور بوه اهتموام
جد متالیان نظام تعلیم و تربیت ما به اجرا سند تحال بنیادين آمازش و پرورش ،اهمیت و
ضرورت هنین پژوهشهايی دوهندان میباشد.
ديدگاه اسممی عمل ،نارر به مجماعه پژوهشها منسجم خسرو باقر است ته بوا نظور
به انديشه و متان دينی اسممی تدوينشدهاند و به مثابه «سختهسوته» علوام انسوانی پیشونهاد
شدهاست .هايت علم دينی باقر  ،)1382 ،درآمد بر فلسوفه تعلویم و تربیوت در جمهوار
اسممی ايران جلد اول و دوم باقر  ،)1389 ،الگا مطلا

آمازش و پرورش در جمهوار

اسممی ايران باقر  )1394 ،و مقالهها مستقل ديگر از ايشان ،دربردارنوده ديودگاه و در
زمینه عمل از ديدگاه اسممی است .باقر

 )1389در پژوهشی پیرامان فلسفه برنامه درسی در

جمهار اسممی ايران ،بطار مبساط اهداف آمازش تاريخ ،افال نارر بوه انتخوا

محتواا

آن ،افال نارر به آمازش تاريخ ،افال نارر به يادگیر تواريخ و افوال نوارر بوه ارزشویابی
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درس تاريخ را بیانتردهاند .بعموه نامبرده در پژوهش ديگر با عنواان «شخصویتشناسوی در
تاريخ با تأتید بر واقعه عاشارا»  )1391به هگانگی آمازش درسوت شخصویتهوا در تواريخ
پرداختهاند .از ديدگاه باقر

« ،)1391شخصیتسُتايی و شخصیت ِسوتانی» دو آفوت جود در

پرداختن به شخصیتها در تاريخ میباشد ته دارا آسیبها نظر و تربیتی جد میباشند.
«شخصیتشناسی» رويکرد درست در معرفی شخصیتها تاريخی از ديدگاه ايشان است .بوه
زعم ايشان ،در آفت «شخصیتستايی» شخصیت عمده و برجسته میشاد هنانتوه رخودادها
تاريخی به مثابه نتیجه اراده و خمقیت او در نظر گرفته مویشواد و نقوش عاامول و اشوخاص
ديگر ناديده گرفته میشاد و از شخصیت ،ههرها قهرمانی و اسطارها معرفیمیگوردد .ايون
ناع مااجهه با شخصیتها تاريخی و معرفی اسطارها آنها ،موانع از الگواگیر مخاابوان و
متربیان و پرورش استعدادها آنها میشاد زيرا انسانها را به قهرمان و افراد عاد تقسیم می-
تند .در قطب «شخصیتسِتايی» برجستگیها و خمقیتها تعیینتننوده اموار را از شخصویت
نفی میتند و آنها به اقتضا شرايط و ماقعیتها تاريخی و اجتماعی تواهشمویدهود و بوه
ناعی جبر و تقدير تاريخی باور دارد ته حاادث را رقممیزند .در رويکرد »شخصیتشناسوی»
تمش میشاد تا از آفتها نظر و تربیتی دو قطب يادشده پرهیوز شواد و بوا ترسویم سوهم
برجستگی و خمقیتها شخصیت از يکسا و مشخ

تردن سهم عاامول ديگور از سوايی

ديگر ،ههرها انسانی نوه اسوطارها و قهرموانی) و الگاپوذير از شخصویت بورا مخااوب
معرفیگردد .مؤلفهها و شاخصهها اين ناع نگاه به شخصویتهوا در سوازه مفهوامی نخسوت
تحلیلی پژوهش ،بیانشده است و در قسمت يافتههوا پوژوهش بوا نظور بوه بررسوی آنهوا در
تتا ها درسی تاريخ ،بح شده است.
پرسشهای پژوهش:
 -1شاخصهها نارر به مقاله «شخصیتشناسی» در آمازش تاريخ از ديدگاه اسممی عمل،
تا هه اندازه در تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی ،حضار دارند؟
 -2شاخصهها نارر به افال انتخا

محتاا تاريخ در ديدگاه اسممی عمل ،تا هه اندازه

در تتا ها درسی تاريخ رشته علامانسانی ،وجاد دارند؟
 -3شاخصهها

نارر به افال ارزشیابی تاريخ در ديدگاه اسممی عمل ،تا هه اندازه در

تتا ها درسی تاريخ رشته علامانسانی ،وجاد دارند؟
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روش و ابزار پژوهش
در اين پژوهش ابتدا دو سازه مفهامی برا تحلیل تتب درسی تاريخ رشته علام انسوانی دوره
دوم متاسطه تدوينگرديده است .برا تدوين اين سازهها ،افال نارر به رويکرد «شخصویت-
شناسی» در آمازش تاريخ ،افال نارر به انتخا

محتاا آموازش تواريخ و افوال نوارر بوه

ارزشیابی تاريخ در ديدگاه اسممی عمل ،مبنا قرارگرفتهاند .سازه نخست مفهامی تودوين شوده
جهت تحلیل محتاا تتب براساس رويکرد «شخصویتشناسوی» و افوال نوارر بوه انتخوا
محتاا تاريخ) ،شامل  7مقاله افلی و  17شاخ

فرعی میباشد ته به فارت يوک جودول

تامل ،مبنا قرارگرفته است و سازه دوم مفهامی تدوينشده جهوت تحلیول پرسوشهوا تتوب
تاريخی براساس افال نارر به ارزشیابی) شامل  5مقاله افلی و  10شاخ

فرعی میباشود.

دلیل تدوين دو سازه مفهامی از اين رو باده است ته تحلیل تتب بصارت دقیقتر انجامشواد.
زيرا بررسی تحلیلی همه جنبهها آمازش تاريخ در ديدگاه اسوممی عمول در تتوب ،در يوک
سازه ،باع

تعدد مقاالت افلی و شاخصهها فرعی گاناگان میشاد .اين امر باع

سوختی

تار و تاهش دقت تحلیل میشده است .از اين رو ،دو سازه تدوين شوده اسوت توا تحلیول بوا
سهالت و دقت بیشتر انجام شاد .مقالهها افلی و شاخصهها فرعی اين سازهها ،بوا اتکوا
به مبانی نظر پژوهش يعنی ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ و بوا تموک روش تحلیول
مفهامی و زبانی باقر و همکاران ،)1389 ،تدوين شدهاند .در روش تحلیل زبانی و مفهوامی
از ناع تحلیل برحسب شبکه معنايی ارتباط اندارجی میوان مفواهیم) ،برخوی مفواهیم در ذيول
مفهامی ديگر قرار میگیرند و بعد يا ابعاد از آن را تشکیلمیدهند« .در اين ناع رابطه ،فرض
بر آن است ته يک مفهام ،دارا ابعاد يا جنبهها مختلفی است ته هريک از آنها تاسوط يوک
مفهام خاص بیان شده است« همان ،ص  .)180در تشکیل سازههوا تحلیلوی ايون پوژوهش،
سعیشده است مقاالت افلی و شاخصهها فرعوی آنهوا ،رابطوها از نواع ارتبواط انودارجی
داشتهباشد .جهت اعتباربخشی به اين سوازههوا ،از راهنموايی و مشوارت متخصصوان تعلویم و
تربیت و آمازش تاريخ ،استفاده شده است .اين دو سوازه ،در قسومتيافتوههوا پوژوهش ،در
جدولهايی بیانشدهاند.
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نمونه و واحد تحلیل
در اين پژوهش ،تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی دوره دوم متاسوطه توألیف )1396
ته شامل ههار تتا

میشاد ،به عناان نمانه مارد مطالعه در نظر گرفته شدهاند .نمانه انتخا

شده از ناع نمانهگیر از قبل معین باده و غیرپیدايشی میباشد .واحد تحلیل متن در محتواا
تتا ها ،يک «بنود» پوارگراف) و در تحلیول پرسوشهوا ،يوک «پرسوش» بوادهاسوت .جودول
مشخصات اين تتا ها به شرح ذيل است.
جدول  )1مشخصات تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی
کتاب ها

کتاب تاریخ ()1

کتاب تاریخ ( )2از

تاریخ معاصر

مشخصات

ایران و جهانِ

بعثت پیامبر (ص)

ایران

باستان

تا پایان صفویه

تاریخشناسی

تعداد ففحات

152

186

276

178

تعداد درسها

16

16

26

14

سال انتشار

1396

1396

1396

1396

شیوه تحلیل دادهها
روش تحلیل دادهها در اين پوژوهش ،روش قیاسوی -مضومانی -تموی مویباشود سوجاديه و
محمد پايا .)1396 ،قیاسیبادن در مقابل استقرايیبادن) نارر به اين معنا است ته مقالهها و
شاخ

ها سازه تحلیل محتواا از قبول براسواس ديودگاه اسوممی عمول در آموازش تواريخ،

مشخ

شدهاند و وجاد يا عدم وجاد شااهد نارر به آنها در تتب تاريخی ،مارد تاجه باده

است .مضمانی بادن در مقابل واژهبادن) نارر بوه ايون معناسوت توه وجواد يوا عودم وجواد
شااهد آشکار يا پنهان نارر به مضامین و معانی مرتبط با مقالهها و شاخ

ها سوازه ،مبنوا

بادهاست نه وجاد يا عدم وجاد واژهها خافی در تتب تاريخی موارد پوژوهش عابود و
همکاران .)1390 ،تمی در مقابل تیفی)؛ ته در اين پوژوهش از تحلیول محتواا تموی رويکور
مفهامی ساد جسته شده است؛ در روش تحلیل محتواا مفهوامی ،محقوق بوه تعیوین بسوامد
محتاا ماجاد در متن اتتفا میتند و درفدها حافل از شومارش وجواد يوا عودم وجواد
واحدها تحلیل را تعیین مینمايد و در واقع با اين روش به تعیین فراوانی و يا اتتفا به تمیت
از اين ناع تحلیل مضامین ماجاد در متن میپردازد پالم تائیست ،بوه نقول از مزيود .)1385
180
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سیه و شانان  1)2005از اين نواع تحلیول محتواا تحوت عنواان تحلیول محتواا جهوت دار
يادتردند.
فرايند پژوهش بدين فارت باده است ته ابتدا هر تتا

بصارت مستقل ،هنودبار بوا دقوت

مطالعهشده است تا ذهن پژوهشگران با محتواا آن درگیور شواد .در گوام دوم ،هرتتوا

بنود

پارگراف) به بند ،با دقت خاانششدهاست و مضامین آشوکار يوا پنهوان نوارر بوه مقالوههوا و
شاخ

ها سازه در آن جستجا شدهاند و در فارت وجاد ،فراوانی آنها يادداشتشده است.

در اين راستا از تحلیل محتاا تأملی استفاده شده است « .تحلیل تأملی فرايند است توه در
آن پژوهشگر بر تاانايی شهاد و قاه تشخی

خاد برا بوه تصواير تشویدن يوا ارزيوابی

پديدهها مارد پژوهش تکیه میتند» فرزانفر و همکاران .)128 :1389 ،تحلیل پرسوشهوا
هرتتا

هم به همین فارت انجامشده است .به منظار ارزيابی اعتبار يافتهها پژوهش ،تاربه

فارت گروهی انجام شده است و شااهد در پاورقی جداول تحلیل محتاا هر تتا  ،بیان-
شدهاست.
یافتههای

پژوهش2

در ارائه يافتهها پژوهش ،ابتدا يافتهها نارر به تحلیل «قیاسی -مضمانی -تمی» محتاا هر
يک از تتا ها مارد پژوهش ،بیان شده است و در ادامه ،يافتهها نارر به تحلیول «قیاسوی-
مضمانی -تمی» پرسشها هر يک از اين تتا ها ،تبیین و تفسیرشدهاند.

1. Hsieh & Shannon
 - 2نتايج تحلیل درس به درس هر يک از تتا ها همراه با شااهد نارر به مقالهها در افل پژوهش ماجاد است .اما به دلیل
محدوديت حجم مقاله ،نتايج تلی همه تتا

ها در يک جدول ،همراه با شااهد بسیار تم در پاورقی بیانشده است.

181

182

تتا

ايران جهان باستان

شاخ

ها
بازپرداز شخصیت در شرايط محیطی و اجتماعی مرباط به و
سهم عاامل ديگر به جز شخصیت) در واقعه تاريخی

امکانات شناسايی نشده و يا استفاده نشده تاسط شخصیت
بازنمايی فرايند رويارويی شخصیت با امار و محدود نشدن به بازنمايی نتايج آن

مقالهها

شخصیت شناسی در تاريخ

ارتباط مستقیم با واقعه تاريخی

پشتیبانی از ماضاعات و مطالب تاريخی با اسناد و مدارک
استفاده از سفرنامه ،زندگینامه و تصاوير از اماتن تاريخی مرتبط
ساماندهی اسناد و مدارک و تصاوير برا مطالب تاريخی
ذتر تبیینها و اسناد جديد برا حاادث

استناد بر شااهد و مدارک تاريخی
تاتید بر حقايق تاريخی
تبیینها مختلفِ حاادث تاريخی

ارتباطِ رخدادها دوردست تاريخی با مسائل جديد جامعه و دانشآمازان

گنجاندن بخشی از اسناد و يا تصاوير اماتن تاريخی در محتا

7

2

4

0

5

 . 1برا نمانه در ففحه  3بخشی از سنگ ناشته بیستان آورده شده است.

 . 2برا نمانه در ففحه  8منشار تارش و يک نمانه سکه اشکانی به تصاير تشیده شده است.

تاجه تردن به مالفهها و نهادها اجتماعی مرتبط با دين و فرهنگ و هنر

245

456

مجماع شاخ

5

0

ها

پرداختن به مؤلفهها اجتماعی عصر حاضر و بیان تاريخ علم و زبان و خط

7

نگاهِ جامع به تاريخ

ارتباط مطالب تاريخی با مسائل

3

8

بیانِ تاريخ وقايعی از گذشته ته مشابه وقايع تنانی است

2

3

تنانی جامعه

استفاده بجا از اشیاء ،زندگینامه  ،سفرنامه و عنافر مرتبط با واقعه تاريخی

برگرفتن تعمیمها محتااانه از گذشته برا آينده

1

استفاده از تافیفها دقیق و روشها روايی هنر

استفاده خمقانه شخصیت از امکانات در دسترس

2

5

1

0

0

5

1
1
2

4

2

5

1

1

تل واحدها تحلیل
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جدول  :)2تحلیل محتاا تتا ها تاريخ ايران پايه دهم،يازدهم،دوازدهم و پیشدانشگاهی)

تاريخ 2از بعثت پیامبر تا پايان ففايه)
درفد

1/5

درفد

3/51

0/88

0

2/3

0/7

0/5

9

56/5

0/4

3/6

0

0

4/3

0/7

0/2

86/03

100

تتا

تاريخ معافر ايران

درفد

0/8

9/5

2

4/5

5/2

1/5

0

0

0

2
3

0/3

5/8

16/3

16

6/7

13/8

0/4

9/4

15/5

19/2

9

22/1

0
0

0/3

4/3

5/2

2

2/8

6/1

324

53/7

11/1

7/3

4

6

6

4

8/3

2

6

0

1

5

4

2

8

3

5

0

0

0

55

2

683

5

0

3

59/9

6

5

4

6

3

2

3

791

7

7

100

1

2

5

0

0

1

9

3

2

2

5

0

1

4

7

6

541

5

1

2

1

1

5

5

2

4

1

1

3

100
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 . 1برا نمانه در ففحه  26نقش افراد ديگر به جز پیامبر در گسترش اسمم
 . 2برا نمانه در ففحه  33استفاده مناسب پیامبر ص) از امکانات در دسترس در پیمان ها عقبه اول و دوم.
 . 3برا نمانه در ففحه  25در بح
 . 4برا نمانه در ففحه  65در بح

شرايط زندگی میرزا اباالقاسم فراهانی در فدرالعظم محمدشاه.
اختمف بین احزا

سیاسی.

 . 5برا نمانه در ففحه  228پرداختن به مالفهها دينی.
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2

6

6

0

0

2

10

10

تتا
درفد

30

20

4

6

0

0

0

4

0

12/3

5

50

3

0

0

1

5

5

0

0

100

1

3

1

0

2

3

0

22

0

404

1

1

تحلیل محتوا کتاب تاریخ ( )1ایران و جهانِ باستان
در اينجا ابتدا جدول تحلیل محتاا متن تتا
ته با زبان اعداد ،وضوعیت ايون تتوا

«تاريخ ايران و جهان باستان» ،ارايه شده اسوت

را از جهوت برخوادار از مقالوههوا و شواخ

هوا

ماردبررسی نشان میدهد.
تحلیل دادهها حافل از جدول  )2حاتی از اين است ته در تتا
باستان  456واحد تحلیل برا هفده شاخ

تاريخ ايوران و جهوان

مقالههوا شخصویتشناسوی و افوال نوارر بوه

محتاا تاريخ ،شمارش شده است ته از اين تعداد 142 ،واحد تحلیول  31/2درفود) حواو
برخی از شاخ

ها مارد نظر است .در اين تتا  ،شواخ

تصاوير برا مطالب تاريخی" با فراوانی  22/1درفود و شواخ

"سواماندهی اسوناد و مودارک و
"پشوتیبانی از ماضواعات و

مطالب تاريخی با اسناد و مودارک" بوا فراوانوی 19/2درفود بیشوتر از شواخ
شاخ

هوا ديگور و

ها " امکانات شناسايی نشده و يا استفاده نشده تاسط شخصیت" و" بازنمايی فرايند

رويارويی شخصیت با امار و محدود نشدن به بازنمايی نتايج آن" و " ذتور تبیوینهوا و اسوناد
جديد برا حاادث" با فراوانی  0درفد افمً مارد تاجه مؤلفان اين تتا
از بررسی و تحلیل محتاا تتا
همه شاخ

تاريخ ايران و جهان باستان اين نکته برداشت میشاد توه بوه

ها نارر به افال انتخا

محتاا آمازش درس تاريخ تاجه جد نشدهاست و

 . 1برا نمانه در ففحه  39استفاده از نقشه برا درک بهتر مطالب.
 . 2برا برا نمانه در ففحه  84در بح

184

قرار نگرفته است.

نقاشی قديمی ترين هنر انسانی.

تحلیل محتاا تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی براساس ...

فقط نیمی از محتاا اين تتا

 53/7درفد) حاو درفد از شاخ

هوا موارد نظور موی-

باشد.
در اين تتا

به برخی از اين شاخصهها افمً تاجه نشده اسوت و بوه برخوی ديگور بسویار

اندک پرداخته شدهاست ته اين عدم تاجه ،زمینه تربیتوی مناسوبی را بورا خااننودگان ايون
تتا

فراهم نخااهد ترد .به اار نمانه در اين تتا

به شاخ

" ذتر تبیینها و اسناد جديود

برا حاادث" افمً تاجه نشده است و با تاجوه بوه اينکوه دانوش انسوان بوا در نظور گورفتن
محدوديتها وجاد او ،نمیتااند به عناان دانشی تغییرناپوذير در نظرگرفتوه شواد .بوا ايون
حال ،تشف اسناد جديد و تاضیحات تاملتر باع
تتا

میشاد ته نگاه دانشآمازان و خاانندگان

تاريخ به حاادث تاريخی دهار دگرگانی و تغییر شاد .با تاجه به اينکه برخوی حواادث

ته اختمف تبیینها آنها با عصر حاضر ادامه دارد ،زمینه مناسوبی بورا ارائوه تبیوینهوا
مختلف میشاد ته خاانندگان تتا

با ابیعت اختمف تبیینها تاريخی آشونا مویشواند .بوه
،

عبارت ديگر ،با گسترش فناور اامعات در جامعه تنانی ،ضرورت تاجه بوه ايون شواخ

بیشتر خااهد شد؛ زيرا دانشآمازان در معرض انباهی از اامعات و اسوناد جديود قورار موی-
گیرند ته میتااند نظر آنها را درباره حاادث تاريخی تغییردهد .ولی در اين تتا

از تبیینهوا و

اسناد جديد استفاده نشده است ته اين امر مانع از آشنايی دانشآمازان با ماهیوت پايوا علوم
تاريخ میشاد.
از ديگر شاخ

هايی ته تمتر مارد تاجه مؤلفان محترم قرارگرفته ،مویتواان بوه شواخ

"ارتباطِ رخدادها دوردست تاريخی با مسائل جديد جامعه و دانشآمازان" اشارهترد ته تنهوا
 2درفد واحدها تحلیل ماجاد در اين تتا  ،به اين شاخ

تعلقگرفته است .درس تواريخ

بايد به دانشآمازان در جهت شناخت و حل بهتر مسائل امروز جامعه تموک تنود ،برقورار
ارتباط با مسائل جامعه از جمله افالی است توه بايود در محتواا درس تواريخ بوه آن تاجوه
بیشتر شاد .با تاجه به اينکه مقاله "مرتبط ساختن مطالب تاريخی با مسائل تنانی جامعه"
با نظر به ارتباط تعلیم و تربیت با نیازها و مسائل در نظور گرفتوه شوده اسوت؛ ايون ارتبواط در
فرايند تعلیم و تربیت شکاف میان نظر و عمل و همچنین رخنه میان آمازش و پوژوهش را پور
خااهد ترد و اين ارتباط سازنده ،يادگیر را برا دانوشآموازان دلذوذير سواخته و منجور بوه
يادگیر پايدار و مفید میشاد ته در اين تتا

تاريخ به اين ارتباط مؤیر تمتور تاجوه شوده و
185
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مارد اغفال واقع شده است .عدم تاجه به اين شاخ

 ،هه بسا بتااند زمینه رويگردانی دانش-

آمازان از دانش تاريخ را فراهم سازد.
تاريخ  )1ايران و جهانِ باستان ،ارايه شوده اسوت

در ادامه نمادار تحلیل محتاا متن تتا
ته با زبان اعداد و نمادار وضعیت ايون تتوا

را از جهوت برخوادار از شواخ

بررسی نشان میدهد.
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ها موارد
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تحلیل محتوا کتاب تاریخ ( )2از بعثت پیامبر (ص) تا پایان صفویه
در تتا

تاريخ «از بعثت پیامبر توا پايوان فوفايه» 541 ،واحود تحلیول بورا هفوده شواخ

شمارش شدهاست توه از ايون تعوداد 324 ،واحود تحلیول  59/9درفود) حواو تعوداد از
شاخ

ها مارد نظر میباشد .در اين تتا

شواخ

"اسوتفاده بجوا از اشویاء ،زنودگیناموه،

سفرنامه و عنافر مرتبط با واقعه تاريخی" بوا فراوانوی  16/3درفود و شواخ

"پشوتیبانی از

ماضاعات و مطالب تاريخی با اسناد و مدارک "با فراوانوی 16درفود بیشوتر از شواخ

هوا

ها "بازنمايی فرايند رويارويی شخصیت با امار و محدود نشدن به بازنموايی

ديگر و شاخ

نتايج آن" و"ذتر تبیینها و اسناد جديود بورا حواادث "بوا فراوانوی  0درفود ،موارد تاجوه
نايسندگان تتا
در تتا

قرار نگرفته است.

تاريخ «از بعثت پیامبر تا پايان ففايه» بیش از نیمی از پواراگرافهوا حودودا 60

درفد) حاو برخی از شاخ
شاخ

ها موارد نظور بوادهانود و بوه فوارت متعوادلتور اغلوب

ها مارد تاجه قرارگرفتهاند .ولی همچنان ،متناسب با هموه مقالوههوا و شواخ

هوا

ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ ،نمیباشد ،هنانته به برخی از شاخصهها افمً پرداخته
نشده و برخی هم به فارت جزئی مارد تاجه قرار گرفته است .در اين تتوا

بوه شاخصوه

"بازنمايی فرايند رويارويی شخصیت با امار و محودود نشودن بوه بازنموايی نتوايج آن" افومً
پرداخته نشده است و فقط به نتايج امار و آنچه در نهايت تاسط شخصیتها بوه یمور نشسوته
است ،را مارد بررسی قرار داده است و فرايند امار ،تا رسیدن به نتیجوه توه تاسوط شخصویت
فارت میگیرد ،مارد بررسی قرار نگرفته است .اين نواع شخصویتسوتايی در تتوا
همراه با آفتها نظر و تربیتی در ذهن و ضمیر مخاابان اين تتا
در تتا

تواريخ،

خااهد باد.

تاريخ بايد با استفاده از تافیفها دقیق و نیز روشها روايوی هنور  ،فضوا

واقعه تاريخی به خابی تصاير شاد تا دانشآمازان خاد را در ايون فضوا احسواس تننود .ايون
ارتباط ماجب میشاد تا مدار آماختن باز شاد و يادگیر در فرايند معنادار فارت پذيرد .اما
در اين تتا

تاريخ ،به شاخ

"استفاده از تافیفها دقیق و روشها روايی هنور " توم

پرداخته شده است و در متن اين تتا  ،تمتر از يک درفد به اين شاخ
عدم تاجه به اين شاخ

تاجه شوده اسوت.

 ،دانشآمازان را از ارتباط مستقیم با وقايع تاريخی دور خااهد تورد،

يادگیر بامعنا رخ نخااهد داد ،دانشآمازان با تتا

تاريخ ارتباط مستقیم برقرار نخااهند تورد
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و وقايع تاريخی برا آنها گنگ خااهد باد و درک فحیحی از مطالب تاريخی بدسوت نموی-
آورند.
تاريخ «از بعثت پیامبر تا پايان ففايه» ،ارايه شده

در ادامه نمادار تحلیل محتاا متن تتا

است ته با زبان اعداد و نمادار وضعیت اين تتا

را از جهت برخادار از شاخ

بررسی نشان میدهد.
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ها مارد

تحلیل محتوا کتاب تاریخ معاصر ایران
در جدول  )2تحلیل محتاا متن تتا
وضعیت اين تتا

تاريخ معافر ايران ،ارايه شده است ته با زبان اعداد

را از جهت برخادار از شاخ

ها مارد بررسی نشان می دهد.

تحلیل دادهها حافل از جدول  )2حاتی از اين است ته در تتا
واحد تحلیل برا هفده شاخ
حاو برخی شاخ

تاريخ معافر ايوران791 ،

شمارش شده است توه از ايون تعوداد 86/03 683 ،درفود)

ها مارد نظر باده است .در اين تتا

شاخ

"پشتیبانی از ماضاعات

و مطالب تاريخی با اسناد و مدارک" با فراوانی  56/5درفود بیشوتر از شواخ
شاخ

هوا ديگور و

ها "ذتر تبیینها و اسوناد جديود بورا حواادث" و"ارتبواطِ رخودادها دوردسوت

تاريخی با مسائل جديد جامعه و دانشآمازان" و" بازنمايی فرايند رويارويی شخصیت با اموار
و محدود نشدن به بازنمايی نتايج آن" با فراوانی  0درفد ،به نظر میرسود افومً موارد تاجوه
مؤلفان واقع نشدهاست.
بیش از نیمی از پاراگرافها تتا

تاريخ معافر ايران حاو برخی شواخ

نظر است و به اار تلی ،به فارت متعادل به همه شاخ
ته برخی شاخ

هوا موارد

ها پرداخته نشده است ،بوه اوار

ها بیش از  50درفد و برخی هم افمً مارد غلفت واقع شدهاست.

در مقاله "نگاه جامع به تاريخ" ته شوامل دو شاخصوه "تاجوه توردن بوه مؤلفوههوا و
نهادها اجتماعی مرتبط با دين و فرهنگ و هنر" و "پرداختن به مؤلفوههوا اجتمواعی عصور
حاضر و بیان تاريخ علم و زبان و خط" میباشد ،تمتر از يک درفد به اين شاخصههوا تاجوه
شده است .يکی از مبانی معرفتشناسی تعلیم و تربیت ،اقسام حقیقی علم است .بر اين اسواس
مبنا و افال برگرفته از آن علم نمیتااند و نبايد خاد را به يک حازه خاص محودود نمايود
بلکه بايد با نگاهی جامع و نیز تثرتگرا به دنبال حقايق باشد؛ محدود ساختن تاريخ به حازه-
ا خاص ماجب میشاد ته علم تاريخ از تشف حقايق بوازبمانود و در يوک حوازه محصوار
شاد .بیان تاريخ علم ،زبان ،خط و نیز ديگر مؤلفهها اجتماعی عصور حاضور در جوا خواد
میتااند درس تاريخ را به سادمند بیشتر نزديک سازد و دايره دانش تاريخی دانشآموازان
و در نتیجه وسعت و عمق نگاه آنان را گسوترش بخشود بواقر  .)1389 ،ايون توار در تتوا
درسی تاريخ معافر ايران فارت نگرفته و در هر بخش فرفاً به تواريخ حکوامتی پرداختوه و
تاريخ هنر ،علم و فرهنگ به گانها حاشیها و در حد تصاوير و تاضیحات مجمل و نامفهام
189
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مطرح شده است .اين عدم تاجه درباره نهادها اجتماعی مرتبط با ديون و فرهنوگ نیوز بوه
هشم میخارد .فقدان اين شاخصهها ،مانع از تحقق واقعی اهداف اين درس میشاد.
در ذيل نمادار تحلیل محتاا متن تتا
اعداد و نمادار وضعیت اين تتا

تاريخ معافر ايران ،ارايه شده است ته با زبوان

را از جهت برخادار از شاخ

ها موارد بررسوی نشوان

میدهد.
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تحلیل محتوا کتاب تاریخ شناسی
هنانچه در جدول  )2تحلیل محتاا متن تتا
اعداد وضعیت اين تتا

«تاريخ شناسی»  ،ارايه شده است ته بوا زبوان

را از جهت برخادار از شاخ

ها مارد بررسی نشان میدهد.

تحلیل دادهها حافل از جدول  )4حاتی از اين است ته در تتا
پیشدانشگاهی) 404 ،پاراگراف برا هفده شاخ
190

تواريخشناسوی دوره

شمارش شده است توه از ايون تعوداد50 ،

تحلیل محتاا تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی بر اساس ...

واحد تحلیل  12/4درفد) حاو برخی شاخ

ها مارد نظور بواده اسوت .در ايون تتوا

"استفاده بجا از اشیاء ،زندگینامه ،سوفرنامه و عنافور مورتبط بوا واقعوه تواريخی" بوا

شاخ

فراوانی  30درفد و شاخ

"پشتیبانی از ماضاعات و مطالب تاريخی با اسناد و مودارک" بوا

فراوانی 20درفد بیشتر از شاخ

ها ديگر و شاخ

هوا "امکانوات شناسوايی نشوده و يوا

استفاده نشده تاسط شخصیت" و "بازنمايی فرايند رويارويی شخصیت با امار و محدود نشدن
به بازنمايی نتايج آن" و "برگرفتن تعمیمها محتااانه از گذشته برا آينوده" و"پورداختن بوه
مؤلفهها اجتماعی عصر حاضر و بیوان تواريخ علوم و زبوان و خوط" و" ارتبواطِ رخودادها
دوردست تاريخی با مسائل جديد جامعه و دانشآمازان" و "بیانِ تاريخ وقايعی از گذشوته توه
مشابه وقايع تنانی است"با فراوانی  0درفد ،به نظر میرسد افمً موارد تاجوه قورار نگرفتوه
است.
تتا

«تاريخشناسی» در پی ارائه مطالبی برا شناخت خاد تاريخ است؛ علوم تواريخ،

مارخان و شیاهها پژوهش آنان و علام مرتبط با تاريخ در اين تتا
شیاه نگارش و مضمان مطالب در اين تتا
تمتر در متن تتا

باع

بررسی میشواد .هموین

شده ته شاخصهها رويکرد اسممی عمل

قابل مشواهده باشود و تنهوا حودود  13درفود موتن تتوا

حواو برخوی

شاخصهها مارد نظر باشد.
«در رويکرد شخصیتشناسی ،پیدايش شخصویتهوا تواريخی ،بوه منزلوه فعلیوتيوافتن
امکانهايی است ته در ماقعیت معینی مطرح باده ،به اار ته اين فعلیتيابی گانها معمال
و معقال دارد ،به اين معنا ته دستاورد دستی نوامرئی نیسوت و معجوزها در رهوار آن دخیول
نیست .بخشی از معقال و معمال بادن اين جريوان ،قابلیوت تبیوین و تاضویح پیداشودن يوک
شخصیت و نحاه عمل او برحسب عاامل و زمینهها مختلف دخیل در آن است توه مشوتمل
بر اراده او نیز می باشد» باقر  ،1391 ،ص)13؛ با تاجه به اين مطلب ،در اين تتوا

مقالوه

"شخصیت شناسی در تاريخ" بسیار تم مارد تاجه مؤلفان باده است و تل شاخصههوا ايون
مقاله حدود  15درفد فراوانی مقالهها را به خاد اختصاص داده است؛ اين آموار پوايین نشوان
دهنده اين است ته تاجه اندک به شناخت دقیق شخصیتهوا تواريخی در ايون موتن شوده
است و شاخ

ها مارد نظر ،مارد تاجه نايسندگان نباده است و عدم تاجوه بوه ايون مقالوه،

دانشآمازان را با دو آفت شخصیتشناسی يعنی شخصیت ِسوتانی و شخصویت ُسوتايی مااجهوه
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عملی و تربیتی دانشآمازان را دهار آسیب خااهد ترد زيرا اين آفتها

خااهد ترد و از حی

خاد مانع شکلگیر شخصیتها يا پرورش استعدادها میشاد و اين در ایر تقسیم انسانها بوه
قهرمان و افراد عاد است ،ته اين بدفهمی از شخصیتها در تاريخ ،دانشآموازان را از مسویر
فحیح تربیتی دور خااهد ترد .آفت نظر آن ،ناشی از فرض دستی نامرئی و تقدير در پس
عملی به نفی عاملیت افراد منجر مویشواد لوذا موانع شوکل گیور و

حاادث است و از حی

پرورش هايت انسان عامل در دانشآمازان میشاد باقر .)1391 ،
در ذيل نمادار تحلیل محتاا متن تتا
و نمادار وضعیت اين تتا

تاريخشناسی ،ارايه شده است ته با زبوان اعوداد

را از جهت برخادار از شاخ

ها مارد بررسی نشان میدهد.
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جدول  )3تحلیل محتاا پرسشها تتا ها تاريخ پايه دهم ،يازدهم ،دوازدهم و پیش دانشگاهی)

192

پرسشها تتا
تاريخ ايران و جهانِ
باستان

شاخ

ها
ارزشیابی از اامعات تاريخی و روشها تاريخی در

درفد

بررسی اسناد و مدارک )1-1
ارزشیابی از تاان دانشآمازان در فارتبند تبیینها
تاريخی و داور میان تبیینها مختلف )2-1
ارزشیابی از فهم مسائل اجتماعی تنانی در پرتا تحلیلها

46/2
14/1
2/8
0/9
0/9
0/9
26/4
0/9
2/8
3/7
60/2
100

 .1را نمانه در ففحه  3در بح

 .2برا نمانه در ففحه  46در بح

تصايرساز
)2-4
اراحی مسائل و ماقعیتها واقعی )1-5
مجماع شاخ
ها

حادیه )1-4
در قالب نقاشی يا نمايش) از واقع تاريخی

بررسی و تشف تناقضها ماجاد در مدارک مرباط به

تعامل گروهی و بح ها جمعی )1-3

دسترسی به اسناد و متخصصان تاريخ )3-2

)2

افمح و مستدل تردن تبیین و بیان مستند و مستدل آن -2

بررسی اسناد و بازپرداز حادیه تاريخی )1-2

تاريخی )3-1

49

15
3
11

1
1
228
31

3
4
106
174

تل واحدها تحلیل

مقالهها

تاازن ارزيابی میان دانش ،بینش و
روششناسی تاريخی )1

خادارزيابی در نیل به فهم تاريخی
)2

ارزيابی تعاملی و متقابل از فهم و
تبیین تاريخی دانشآمازان )3
بهتارگیر گانهها ارزشیابی
مخت

به تاريخ )4

استفاده از دانش تاريخی در حل
مسائل واقعی زمان حاضر )5

تحلیل محتاا تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی بر اساس ...

بررسی سنگ ناشته بیستان.

گفتوگا تمسی برا رسیدن به پاسخ.

 .3برا نمانه در ففحه  69تحال در شناخت جديد حاادث تاريخی.
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پرسشها تتا

ايران

تاريخ معافر

درفد
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250

پرسشها تتا

تاريخ شناسی

درفد

درفد

 .1برا نمانه در ففحه  63دسترسی به اسناد و منابع معتبر.
 .2برا نمانه در ففحه  52بررسی تتا

مرباط به مشرواه.

 .3را نمانه در ففحه  90تحقیق در مارد بندها قانان اساسی و داليل تغییر آن.
 .4برا نمانه در ففحه  12مشاهده غیرمستقیم و تهیه گزارش.
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تحلیل محتاا تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی بر اساس ...

تحلیل محتوای پرسشهای کتاب تاریخ ( )1ایران و جهانِ باستان
در اين قسمت پژوهش ،دادهها حافل از تحلیل تتا هوا براسواس سوازه مفهوامی نوارر بوه
هگانگی ارزشیابی از آماختهها در درس تاريخ ،بیان میشاند.
در جدول  )3تحلیل محتاا پرسشها تتا
ته با زبان اعداد وضعیت اين تتا

تاريخ ايران و جهانِ باستان  ،ارايه شوده اسوت

را از جهت برخادار از شاخ

ها مارد بررسوی نشوان

می دهد.
تحلیل دادهها حافل از جدول  )6حاتی از اين است ته در تتا
باستان 174 ،پرسش واحد تحلیل) برا ده شاخ
پرسش  52/3درفد) حاو برخی شاخ

تاريخ ايوران و جهوانِ

شمارش شده است ته از ايون تعوداد91 ،

ها مارد نظر باده است .در اين تتوا

شواخ

"ارزشیابی از اامعات تاريخی و روشها تاريخی در بررسی اسناد و مودارک " بوا فراوانوی
 46/2درفد بیشتر از شاخ

ها ديگر و شاخ

هوا "بررسوی اسوناد و بوازپرداز حادیوه

تاريخی" و "افمح و مستدل تردن تبیین و بیان مستند و مستدل آن" و "دسترسی به اسوناد و
متخصصان تاريخ" و "بررسی و تشف تناقضها ماجاد در مودارک مربواط بوه حادیوه" بوا
فراوانی  0/9درفد تمتر مارد تاجه مؤلفان قرار گرفته است.
ارزشیابی از تار دانشآمازان بايد بوه منظوار اامینوان از تحقوق اهوداف تعلویم و تربیوت،
فارت پذيرد تا به ناعی اجازه ورود دانوشآمواز بوه مراحول بواالتر محسوا

شواد .نگواه

ارزشیابی بايد نگاهی جامع و متاازن باشد .يکسانگر و تمرتز بر بخشها خاص ،ارزشیابی
مناسبی محسا

نمیشاد باقر .)1389 ،

با تاجه به جدول شماره  ،)3برخی از شاخصهها مرباط به ارزشیابی آنگانه ته متناسب
با اهداف درس تاريخ است ،به تار برده نشدهانود ،عودم تاجوه بوه ايون شواخ

هوا ،نوه تنهوا

ارزشیابی را در درس تاريخ بی اهمیت جلاه میدهد بلکه دانشآمازان را از آنچوه توه بايود از
محتاا تتا

تاريخ بدانند و در زندگی آينده بکار ببرند بینصیب خااهد ترد .به اار نمانوه،

در مقاله "خادارزيابی در نیل به فهم تاريخی" ته شوامل سوه شاخصوه "بررسوی اسوناد و
بازپرداز حادیه تاريخی" " ،افمح و مسوتدل توردن تبیوین و بیوان مسوتند و مسوتدل آن" و
"دسترسی به اسناد و متخصصان تاريخ" است ،تمتر از  3درفد فراوانی شاخصهها را به خواد
اختصاص داده است .اين بررسی حاتی از اين است ته فراهمآوردن شرايط خاد ارزيابی بورا
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دانشآمازان از اهمیت بااليی برخاردار است ،بايد شرايطی فراهم آيد ته دانشآمواز بوه اسوناد
دسترسی داشته باشد و تعامل مؤیر با معلم و دانشآمازان ديگر داشته باشد ،در فارت تواربرد
شاخصهها فاق ،شرايطی فراهم میشاد ته لذت فهم تواريخی و بهورهگیور از آن در خواد
تواريخ ،شورايط نامناسوبی را از

دانشآماز شکلگیرد .اما تاجه اندک بوه ايون مقالوه در تتوا

خادارزيابی برا دانشآمازان فراهم میتند و آنها را از اين درس ،دور خااهد ترد.
تحلیل محتوای پرسشهای کتاب تاریخ ( )2از بعثت پیامبر تا پایان صفویه
در ادامه جدول  )3تحلیل محتاا پرسشها تتا
ارايه شده است ته با زبان اعداد وضعیت اين تتوا

تاريخ از بعثت پیامبر تا پايان ففايه،

را از جهوت برخوادار از شواخ

هوا

مارد بررسی نشان میدهد.
تحلیل دادهها حافل از جدول  )7حاتی از اين است ته در تتا
تا پايان ففايه 250 ،پرسش واحد تحلیل) برا ده شاخ
تعداد 195 ،پرسش  78درفد) حاو برخی شاخ
شاخ

تاريخ از بعثت پیوامبر

شمارش شوده اسوت توه از ايون

ها مارد نظر باده است .در اين تتوا

" ارزشیابی از اامعات تاريخی و روشها تاريخی در بررسی اسوناد و مودارک "بوا

فراوانی  50/7درفد بیشتر از شاخ

ها ديگر و شاخ

ها "افمح و مستدل تردن تبیوین

و بیان مستند و مستدل آن" و "بررسی و تشف تنواقضهوا ماجواد در مودارک مربواط بوه
حادیه" با فراوانی  0درفد ،تمتر مارد تاجه مؤلفان قرار گرفته است.
تألیف محتاا تتا

تاريخ ،به اار توه بوه فوارت متواازن از شاخصوههوا رويکورد

اسممی عمل در آن استفاده شده باشد ،میتااند زمینه آمازش بهتر و رسیدن به اهداف تتا
تاريخ را برا معلمان و همچنین دانشآمازان فراهم تند .ارزشیابی از جمله ارتان مهم در يوک
تتا

محسا

میشاد ته بدون آن آمازش و تعلیم و تربیت بیفايده خااهد بواد و همچنوین

ناع ارزشیابی و هگانگی آن بايد بر اساس شاخصهها متناسب با اهداف هور درس باشود توا
دانش آمازان از فهم و تربیت الزم برخاردار شاند .تاربرد نامناسب و نامتاازن اين شاخصوههوا
مانع تحقق اهداف اين درس میشاد .به اار نمانه در اين تتا

تنها يک درفد پرسشهوا بوه

مقاله مهم و تاربرد "استفاده از دانش تاريخی در حل مسائل واقعوی زموان حاضور" تعلوق
گرفته ته اين حاتی از اهمیت ندادن به اين شاخ
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تحلیل محتاا تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی بر اساس ...

است ته دانشآمازان بايد قادر باشند تا با عبرت از عملکرد گذشتگان ،به تصحیح عمول خواد
در زمان حاضر و ماقعیت حال و آينده خايش و جامعه بذردازد.
برا تحقق اين مقاله در ارزشیابی بايد ماقعیتها و و مسوائل واقعوی را مطورح تورد و از
دانشآمازان خااست تا با تحلیل تاريخی ،رهنمادهوا و راهحولهوايی بورا آنهوا بیوان تننود.
ماقعیتهايی مانند نهضت ترجمه آیار يانانی در زمان عباسیان و تأسیس دانشوگاه و دعوات
از استادان بنام از سراسر جهان در همان زمان ،همچنین اعزام محصل به اروپا در زمان امیرتبیور
و تأسیس دارالفنان میتااند برا اين بررسی انتخا

شاد .مطالعه هر يک از اين راهحلها و

ارزيابی نتايج آنها میتااند مسیر را برا راهحلها جديد باز تند .اما اين ارزيابی تارآمود در
اين تتا  ،مارد تاجه مؤلفان قرار نگرفته تا آیار نامطلا

آن دامنگیر دانشآمازان در عرفه-

تعلیم و تربیت نشاد.
تحلیل محتوای پرسشهای کتاب تاریخ معاصر ایران
در ادامه جدول  )3تحلیل محتاا پرسشها تتا
زبان اعداد وضعیت اين تتا

تاريخ معافر ايران ،ارايه شده است ته با

را از جهت برخادار از شاخ

ها مارد بررسی نشوان موی-

دهد .تحلیل دادهها حافل از اين جدول حاتی از اين است ته در تتا
 182پرسش واحد تحلیل) برا ده شاخ
 98/9درفد) حاو برخی شاخ

تاريخ معافر ايوران،

شمارش شده است ته از اين تعداد 180 ،پرسوش

ها مارد نظر میباشد .در اين تتا  ،شاخ

" ارزشیابی

از اامعات تاريخی و روشها تاريخی در بررسی اسناد و مدارک" با فراوانوی  57/7درفود
بیشتر از شاخ

ها ديگر و شاخ

ها "تعامل گروهی و بح ها جمعوی" و" بررسوی و

تشف تناقضها ماجاد در مدارک مرباط به حادیه" و" تصايرسواز

در قالوب نقاشوی يوا

نمايش) از واقع تاريخی" و" ارزشیابی از فهم مسوائل اجتمواعی تنوانی در پرتوا تحلیولهوا
تاريخی"با فراوانی  0درفد ،به نظر میرسد افمً مارد تاجه مؤلفان قرار نگرفتهاند.
تحلیل محتوای پرسشهای کتاب تاریخ شناسی
در پايان جدول  )3تحلیل محتاا پرسشها تتا
اعداد وضعیت اين تتا

تاريخ شناسی ،ارايه شده است ته با زبان

را از جهت برخادار از شاخ

ها مارد بررسی را بیان میدارد.
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تحلیل دادهها حافل از جدول  )3حاتی از اين است ته در تتا
پیشدانشگاهی)  107 ،پرسش واحد تحلیل) برا  10شاخ
تعداد 40 ،پرسش  37/3درفد) حاو برخی شاخ
شاخ

تاريخ شناسوی دوره

شمارش شده است توه از ايون

ها مارد نظر باده است .در اين تتوا

"ارزشیابی از اامعات تاريخی و روشها تاريخی در بررسوی اسوناد و مودارک" بوا

فراوانی  42/5درفد بیشتر از شاخ

هوا "ارزشویابی از فهوم مسوائل

ها ديگور و شواخ

اجتماعی تنانی در پرتا تحلیلهوا تواريخی" و "بررسوی و تشوف تنواقضهوا ماجواد در
مدارک مرباط به حادیه" و"تصايرساز

در قالوب نقاشوی يوا نموايش) از واقوع تواريخی" و

"افمح و مستدل تردن تبیین و بیان مستند و مستدل آن" با فراوانی  0درفد تمتر مارد تاجه
مؤلفان قرار گرفته است .نقدها وارد به پرسشها نارر به تتوا
پايان ففايه ،به اين تتا

تواريخ از بعثوت پیوامبر توا

هم وارد میباشد.

درفد واحدها دارا شاخ

ها ديدگاه اسممی عمل در تتا ها تاريخ دوره دوم متاسطه
واحدهای دارای شاخصهای
دیدگاه اسالمی عمل

کتابهای درسی
متن درس

پرسشها

مجماع

تاریخ ()1

53/7

62/02

57/86

تاریخ ()2

59/9

78

68/95

تاریخ معاصر ایران

86/03

99/9

92/96

تاریخشناسی

12/3

37/3

24/8

53/05

69/30

61/14

نتیجهگیری
به منظار ارزيابی انتقاد محتاا تتا ها درسی تاريخ رشته علام انسانی دوره دوم متاسطه
از جهت افال نارر به آمازش تاريخ در ديدگاه اسممی عمل ،ههار تتا

اين دوره مارد

بررسی قرار گرفتند .در اين راستا ،در مجماع  2905واحد تحلیل بند /پاراگراف) در اين
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تتا ها تاريخی مارد تحلیل واقع شد .نتايج پژوهش نشان داد ته از اين  2905واحد تحلیل،
 39/2 785درفد) واحد تحلیل حاو برخی از شاخ

ها بادهاند و همچنین از  713واحد

تحلیل در ارزشیابی تتب تاريخی پرسش)  64/5 460درفد) واحد تحلیل ،برخاردار از
تعداد از شاخ

ها مارد پژوهش ،بادهاند .به عبارتی ديگر ،حدود  67درفد محتاا و 33

درفد پرسشها اين تتا ها ،فاقد اين شاخصهها بادهاند.
هنانته در تحلیل جداگانه هريک از تتا ها ،بیانشد به اار تلی میتاان گفت شاخصه-
ها نارر به مقاله «شخصیتشناسی» ،شاخصهها نارر به مقالهها انتخا
و شاخصهها

نارر به مقالهها

افال نارر به ارزشیابی آماختهها

محتاا تاريخ

تاريخی از ديدگاه

اسممی عمل در اين تتا ها بصارت هدفمند ،جامع و متاازن ،مارد تاجه قرار نگرفتهاند.
هنانکه به برخی شاخصهها به فارت افراای و به برخی ديگر افمً تاجها نشده است .به
عناان مثال به شاخصههايی هان «تاتید بر حقايق تاريخی» با  127فراوانی و شاخ
جامع به تاريخ» با  87مارد تاجه و شاخ

«نگا ِه

«ارتباط مطالب تاريخی با مسائل تنانی جامعه» با

فراوانی  57مارد تاجه ،از شاخصههايی هستند ته تمتر مدنظر مؤلفان قرار گرفتهاند .شاخ
ف حاادث تاريخی» با فراوانی  0مارد ،از نظر میزان تاجه به شاخصهها ،در
«تبیینها مختل ِ
پايینترين رتبه تاجه به مقالهها اراحی شده برا آمازش تاريخ در ديدگاه اسممی عمل،
در تتب تاريخی قرار دارد .بنابراين میتاان گفت مهمترين فايده تاريخ ته روشنگر درباره
گذشته و ارائه فرضیات متفاوت به مردم اين روزگار برا زندگی در عصر حاضر است ،در
اين تتا ها مارد غفلت واقع شده است و شايد بتاان علت آن را اينگانه بیان ترد ته رويکرد
حاتم بر نگارش تتا ها تاريخ بیشتر بر تشف رابطه علت و معلالی و بررسی خاستگاه و
نشا و نما تمدن ها مختلف بنا شده است نه بر روشنگر و تبیین حاادث تاريخی.
هماناار ته در بررسی جداگانه هر يک از تتا ها ،روايتشد ،نتايج حافل از بررسی
مقاله افلی «شخصیتشناسی» در تتب تاريخی نیز حاتی از اين است ته اين مقاله و
شاخ

ها آن به فارت هدفمند و متاازن در ههار تتا

نگرفته است؛ به اار ته در تتا
تتا

درسی تاريخی مارد تاجه قرار

تاريخ معافر ايران با فراوانی  161مارد ،بیشتر از سه

ديگر دوره دوم متاسطه مارد تاجه قرار گرفته است .اين فقدان تاجه به شاخ

ها

نارر به اين مقاله افلی ،در محتاا تتب تاريخی ،آسیبها جد به فهم دانشآمازان از
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تاريخ وارد خااهد ترد و آنها را در معرض آفات «شخصیتسِتانی» و «شخصیتسُتايی» در
آمازش تاريخ قرارخااهد داد و جنبه الگاگیر از شخصیتها تاريخی در تتب برا دانش-
آمازان از بین خااهد رفت.
تحلیل و بررسی جايگاه افال نارر به مقاله افلی ارزشیابی از آماختهها در درس
تاريخ ،نیز نشان داد ته در پرسشها نارر به ارزشیابی آماختهها در اين تتب ،همه شاخصه-
ها افال نارر به اين حیطه در ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ ،بصارت هدفمند،
جامع و متاازن تاجها فارت نگرفتهاست .به اار نمانه «شاخ

ِ ارزشیابی از فهم مسائل

اجتماعی تنانی در پرتا تحلیلها تاريخی» با فراوانی تنها ههار مارد در تتب تاريخی آورده
شده است ته اين عدم تاجه جد به افال نارر به مقاله ارزشیابی ،دانش تاريخ را برا
دانشآمازان به يک نگاه سرسر و مرباط به گذشته ،تبديل خااهد ترد و اين پیام را منتقل
خااهد نماد ته اين درس ،استفاده هندانی برا زندگی تنانی دانشآمازان و انسان ندارد.
در رابطه با همسايی نتايج اين پژوهش با پژوهشهايی ته قبم انجام گرفته ،نمیتاان به
اار دقیق ارهارنظر ترد؛ زيرا همانطار ته بیان شد در رابطه با تحلیل و بررسی انتقاد
محتاا

تتا ها

درسی تاريخ رشته علام انسانی دوره دوم متاسطه براساس يک مبنا و

ديدگاه فلسفی رويکرد ديدگاه اسممی عمل) نارر به هیستی و هگانگی آمازش تاريخ و
شخصیتها تاريخی ،پژوهشی فارت نگرفته است اما با تاجه به اينکه برخی از مقالهها
اين پژوهش همهان «تاتید بر حقايق تاريخی»« ،خادارزيابی در نیل به فهم تاريخی» با
مؤلفهها تفکر انتقاد مشابهت دارند ،میتاان نتايجی از اين پژوهش با نتايج پژوهشها
غیایی و همکاران )1390 ،و اسدپار  )1396همخاانی دارد.
اينک در اين بُرهه زمانی ته متالیان نظام تعلیم و تربیت ما درفدد تغییر و بازنگر تتب
درسی در راستا

تحقق سند تحال آمازش و پرورش هستند ،نتايج اين پژوهش میتااند

زمینه بازنگر در تتا ها تاريخ دوره دوم متاسطه را فراهم نمايند و باع
تارشناسان دفتر تألیف تتب درسی وزارت آمازش و پرورش در انتخا
درس ،به مقالهها و شاخ

و تنظیم محتاا اين

ها ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ ،تاجه جد نمايند و

زمینه را برا تحقق اهداف اين درس فراهم تنند.
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به هر رو  ،نکته قابل تأمل اين است ته اگر بخااهیم تتا ها را با همین محتاا بذذيريم
بايد به ساير عاامل مؤیر در آمازش تاريخ تاجه تنیم .يکی از اين عاامل مهم روش تدريس
میباشد ،رويکرد ته در تدريس درس تاريخ میتاان پیش گرفت رويکرد تحلیلی  -انتقاد
است .در اين رويکرد دانشآمازان با استفاده از روشها

فعال مشارتتی ،اتتشافی و حل

مسئله با حاادث تاريخی روبرو میشاند و به تحلیل عاامل و علل وقاع حاادث میپردازند و
بعد از آگاهی دقیق از اين وقايع تاريخی ،به نقد و ارزيابی اين حاادث میپردازند .يعنی اينکه
فرفاً به دنبال افتخارات ملی و پررنگ تردن آنها نیستند بلکه با شکستها هم روبرو می-
شاند ،آنها را میپذيرند و آن را جزيی از تاريخ تشار خاد میدانند و مسئالیت آن را برعهده
میگیرند و درفدد جبران آن برمیآيند .پس در اينجا يک ناع تعلق خاار تارتارانه به
گذشته فارت نمیگیرد ،بلکه يک ناع خادآگاهی و احساس مسئالیت فارت میگیرد.
پژوهشگران عمقمند به تحلیل تتا ها درسی و اسناد باالدستی نهاد تعلیم و تربیت می-
تاانند با الهام از اين پژوهش و با اتکا به ديدگاه اسممی عمل در آمازش تاريخ ،پژوهشهايی
درباره تحلیل محتاا اسناد باالدستی نهاد تعلیم و تربیت هان سند تحال بنیادين آمازش و
پرورش ،برنامه درسی ملی ،راهنماها
رشتهها

تدوين تتب درسی تاريخ و تتا ها

تاريخ ساير

دوه دوم متاسطه انجام دهند .به نظر میرسد مقاله شخصیتشناسی تاريخی در

ديدگاه اسممی عمل ،بتااند مبنا
شخصیتها

نظر

مناسبی پیرامان تحلیل و بررسی هگانگی معرفی

تاريخی -سیاسی -مذهبی -ملی در تتا ها

درسی ساير دورهها و پايهها

تحصیلی و حتی تتب دانشگاهی تاريخی و فیلمها و مستندها  1تاريخی باشد .بعموه تدوين
هارهابی هدفمند ته نحاه هگانگی نگارش تتب درسی بر اساس ديدگاه اسممی عمل را
مشخ

تند و اراحی برنامها برا آمازش و درونی تردن مقاله ها ديدگاه اسممی عمل

در آمازش تاريخ به معلمان میتااند از افق ها پژوهشی جديد متناسب با نتايج اين پژوهش
باشد.
هنان ته هر پژوهشی از محدوديتهايی ناگزير است ،اين پژوهش هم از هنین قاعدها
 .1به عناان مثال میتااند فیلمها و مستندهايی ته با ماضاع شخصیتها دينی ،ملوی و سیاسوی ،فرهنگوی ،سورداران شوهید
دوران دفاع مقدس و بعد از آن ،تالید و پخش میشاند را با اين ناع نگاه به شخصیتها در تاريخ ،تحلیل و بررسویتورد .يوا
تتا ها متعدد ته در مارد خاارات و زندگینامه اين ناع افراد ،منتشر شده است را با اين رويکرد ،آسیبشناسی ترد.
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بدور نباده است .رويکرد تیفی تفسیر ) مضمانی به وجاد يا عدم نشانههايی برا مقاالت
افلی و شاخصه ها فرعی آنها ،از يک سا و عدم باور به دياار و تمايز رياضی میان مقاالت
و شاخصهها آنها ،باع

شده است تا نتايج اين پژوهش علیرغم استفاده از آمار تافیفی ،از

قطعیت رياضی وار بدور باشند .بعموه محدوديت در عدم ارزيابی همزمان ساير عاامل مؤیر در
آمازش تاريخ همچان روش تدريس و ارزشیابی معلمان درس تاريخ جهت تکمیل نتايج
پژوهش حاضر ،بمنظار دريافت اين نکته ته آيا بی تاجهی به برخی مقالهها در تتب درسی از
اريق روش تدريس و ارزشیابی معلمان مارد تاجه قرار میگیرد و جبران میشاد يا خیر؟.
امید است پژوهشها

ساير پژوهشگران در زمینه آمازش تاريخ در مدارس و تتا ها

درسی ،از محدويتها اين پژوهش بدور باشد و نتايج آن را تکمیلتند.
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