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در  وم متوسطهد درسی آموزش تاریخ دوره مطالعه تطبیقی برنامه
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 چکیده

از این پژوهش مقایسه برنامه درسی آموزش تاریخ دوره متوسطه دوم در ایران با برنامه درسی  هدف

و هندوستان با روش تطبیقی و به کمک  پاکستان توسطه دوم در کشورهای، انگلستان،آموزش تاریخ دوره م

از طرف دیگر، در جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود  تحلیلی–طرف و روش توصیفی الگوی بردی ازیک

صورت دهد اهداف آموزش تاریخ بههای این پژوهش نشان میآموزش تاریخ در ایران بوده است. یافته

کسب سواد تاریخی و آموزش تفکر انتقادی را به  توانیا توجه به نتایج پژوهش می شده است.تدوین کامل

دهی مداری در راستای تحقق اهداف، سازمان-اهداف اضافه کرد. محتوای موردمطالعه با رویکرد نتیجه

ره کرد. توان به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ اشاهای رایج تدریس مینشده است. ازجمله روش

های فعال در جزء روش ICTکه روش پژوهش محور، مراجعه به منابع تاریخی، استفاده از درحالی

های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تحت تاثیرآزمون سراسری باشد. روشکشورهای هند و انگلستان می

کنند. بی نمینگرند و بر روی حافظه تأکید دارند و سطوح باالی شناختی را ارزشیاها جزئیدانشگاه

در کشورهای  برجسته ارزشیابی آموزش تاریخ های کیفی ارزشیابی از نکاتارزشیابی مستمر و شیوه

 باشد.منتخب می

 ، بررسی تطبیقی، برنامه درسیخیتار آموزش کلمات کلیدی:

                                                                                                                                        
 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران5 

 کارشناسی ارشد، دبیر آموزش و آموزش و پرورش، اصفهان0 
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 مقدمه

کشور ایران دارای تاریخ بسیار طوالنی است. قدمت تمدنی آن به چندین هزار سال 

جامانده از این تمدن پرشکوه بسیار متنوع و فراوان است. آثار تاریخی به رسد.می ازاینپیش

شماری از این ابنیه، اشیا و آثار توان یافت که دارای آثار بیجایی از این سرزمین را نمی

تاریخی نباشد. شناخت این دنیای گسترده آموزش و تعلیم و تربیت مستمر و عمیق را 

 (.0ص  ،5973خیراندیش،) طلبدمی

 .کندمیعنوان معلم عقل و احساس نقش مهمی در حیات جامعه بازی تاریخ به

ابعاد درک و فهم اجتماعی است که بدون آن انسان  ترینمهماطالعات تاریخی یکی از 

 (581ص  ،5912،یفبه کمال برسد. )یروف،  تواندنمی

 راثیم یدرباره شوپرورآموزش نقش بر س،یسوئ در ونسکوی 5330 کنفرانس امیپ 

 یبانیپشت و مردمان یفرهنگ تیهو به تنهانه یفرهنگ راثیم آموزش". دارد تأکید یفرهنگ

 نیب هایمشابهت و هاتفاوت شتریب چه هر ییشناسا موجب بلکه ،شودمی منجر آن از

 دنیرس یبرا یهمکار از یدرست درک به هاانسان شود سبب تواندمی و گرددمی یفرهنگ

 .(1 ص ،5935نسب، یتقو) یابند دست یجهان تمدن ای همگان تسعاد به

سازد و درنتیجه مان آشنا میمطالعه تاریخ ما را به چگونگی و چرایی وضعیت کنونی

نماید. مطالعه تاریخ موجب رشد عقالنی و روانی جوانان تر میدرک حال را برایمان آسان

 تربیتی و اخالقی چشمگیری برای ایشان دارد. دارد و فوایدمیشود و آنان را به اندیشه وامی

ع( ) به همین دلیل است که امام علی )ع( در وصیت معروف خویش به فرزندش امام حسن

 (.0 ص ،5931جوادیان،) خواندوی را به غور درگذشته فرامی

 تیهو نیمب توانیممی را خیتار م،یبدان او یفرد تیهو انگریب را هرکس شناسنامه اگر

 به بشر اجیاحت از که است بودن یکس چه انگریب تیهو واژه .میکن یتلق یو یمل ای یجمع

 صورتبه زین خیتار .شودمی یناش ییجا ای یزیچ به خود شدن شناسانده شدن شناخته

 ملت کی تیهو هایریشه .دارد ملت هر یمل تیهو به دادن شکل در یحساس نقش خاص
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بر  ملت کی یفرهنگ یاجزا همه که است ایساقه مانند یمل تیهو و است آن خیتار در

 (08 ص ،5931زردند،. )یابندمی وحدت آن اساس

 سرگذشت و نیشیپ اقوام و ملل خیتار در مطالعه یاسالم تیترب یاصول هایراه از یکی

 .هاستآن شکست و تیموفق عوامل یبررس و گذشته آثار ماندهباقی آثار از دارید ها،آن

 .شوندمی آن نیگزیجا گرید یقوم و روندمی یقوم همواره است، تکرار حال در خیتار

 و هاپدیده نیا سهیمقا و موازنه با ریگ عبرت و عاقل انسان .است هم مثل هم هاآن اختالف

 مورد هر در و کرده بینیپیش را هاآن جینتا و امدهایپ تواندمی هاآن اسباب و علل یبررس

 (3 ص ،5932روس،یس یمحمود شاه؛ میر ،یجعفر. )ردیبگ مناسب میتصم

 .است تاریخ درس ایران ازجمله کشور هر آموزشی نظام در مهم هایدرس از یکی

 در شکبی کند خـودآشنا تمدن و فرهنگ با را جوانان و دهد بها خود تاریخ به که ملتی

ی دبیرخانه) بازد.نمی را خود بوی و رنگ فرهنگی هایتهاجم و تهدیدها با مواجهه

 (5935اهبردی درس تاریخ،ر

صورت سنتی و کتاب محور بر پایه نقل وقایع و در بیشتر مواقع آموزش تاریخ به

یادگیری فعلی که بر –یاددهی  آموزش سنتی و نحوه گرفته است.سویه شکلصورت یکبه

آموز استوار است، خود مانعی مبنای گفتن، شنیدن، حفظ کردن و بدون مشارکت دانش

ها آموزی و شناخت تجربهآموزان بدون درسشود. دانشانگیزه محسوب می برای افزایش

ها و خطاهای گذشته برای کاربرد در مسیر حال و آینده خود، تنها وتحلیل آزمونو تجزیه

 (50ص  ،5932موفق،) پردازند.به حفظ وقایع و رویدادها می

 خصوصاً وپرورش،آموزش نظام در که است داده نشان (5985) شکاری پژوهش جینتا

 روش ویژهبه سیتدر مختلف هایروش از ران،یا در متوسطه و ییابتدا آموزش دوره

 معلومات صرف کردن حفظ ،طرفهیک یارتباط یالگو لیدل به و شودمی استفاده یسخنران

 درنهایت و ستندین برخوردار الزم ییکارا از هاروش نیا آن، بودن ناکارآمد و یخیتار

 و نقش یفایا روش از استفاده یآموزش هایروش در تنوع زین و ییکارا شیزااف منظوربه

 .(509 ص ،5982،یشکار. )است پیشنهادشده خیتار درآموزش فعال هایروش ریسا
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دانشگاهی با عنوان نقد و ارزشیابی درس تاریخ دوره پیش( 5981) پژوهش میرعارفین

اصلی تاریخ ایران و جهان آشنا  ائلآموزان را با مسدهد محتوای کتاب دانشنشان می

تاریخ  یابند که نگرش قرآن و اسالم نسبت به تاریخ و آیندهآموزان درنمیکند و دانشنمی

 (.10 ص ،5981 چیست. )میر عارفین

 باب در موجود مسائل و مشکالت درباره تحقیقات پایه بر که تجربی هایداده مورد در

 های سومسال آموزاندانش از درصد 79 که شدهاست، مشاهده گرفته صورت ملی هویت

 بررسی در باشند، امامند میعالقه ایران تاریخ درس تهران به هایدبیرستان چهارم و

 حد تا معاصر تاریخ واقعیات به نسبت آموزاندانش که است شده مشخص بیشتر جزئیات

 (.4 ص ،5932شهسواری،) اطالع هستندبی وسیعی

دهی ( با عنوان کاربست اصول و معیارهای سازمان5932) ینتایج پژوهش خداداد

دهد در مورد رعایت نشان می محتوای برنامه درسی تاریخ ایران و جهان در دوره متوسطه

دهی محتوای درس تاریخ با تجربیات یادگیری تفاوت و معیارهای انتخاب و سازمان اصول

 معناداری وجود دارد.

 تواندمی مدارس در خیتار سیتدر ایآ عنوان با یپژوهش در( 0255) 5راب لبرتیگ

 عوامل از ایمجموعه نیازمند مدرسه هر در یدرس برنامه توسعه: کندمی تأکید باشد؟ موفق

 ،محتوا انتخاب یبرا مؤثر توافق گسترده، و مدون اهداف .دارد یاساس و روشن

 نیا با مواجه در خیتار هرشت که دهدمی نشان پژوهش نیا .محتوا مؤثر و دیمف دهیسازمان

 .روبروست یجد هایچالش با ازهاین

 0کالرک که است یپژوهش عنوان ایاسترال و کانادا در خیتار سیتدر یقیتطب یبررس

 معلم سیتدر وهیش آموزاندانش یبرادهد که نشان می است داده انجام (0228)

 با را خیتار دارند ستدو آموزاندانش نیهمچن شده، سیتدر یمحتوا تا است تأثیرگذارتر

 .کنند حفظ افتاده اتفاق را آنچهاینکه  تا رندیبگیاد ( کردن نقد) نقادی روش

                                                                                                                                        
1.Rob 
2.Clarc 
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( در پژوهشی با عنوان تطبیق برنامه جدید دوره متوسطه در ترکیه 0221) 5ارکان دینک

دهد در برنامه درسی قدیم تاریخ نشان می به نتایج زیردست یافته است، بررسی اهداف

ها غیرممکن است. اند، دارای ابهام هستند و دسترسی به آننشدهوضوح بیاناهداف به

اصالحاتی مرتبط با اهداف در آموزش تاریخ وجود دارد که در برنامه درسی جدید قابل 

 مشاهده است.

های آموزش تاریخ در هنگ ( در پژوهشی با عنوان سیاست0229) 0ادوارد ویکرز

ای برای کنگ وسیلههنگ های درسی مدارسبرنامه عنوان یکی ازتاریخ را به گنگ،

دهد فقدان اختیار در توسعه تاریخ محلی در داند. نتایج نشان میاستعمار توسط بریتانیا می

کنگ به های استقالل سیاسی در هنگبرنامه درسی مدارس جزء غیر قابل انکار ضعف

 رود.می شمار

 گذارانسیاست که دهدمی نشان هاکشور از یبرخ یدرس برنامه اسناد به مراجعه

 یدرس هایبرنامه یطراح در عموماً یدرس زانیر برنامه و تیترب و میتعل انیمرب و یآموزش

 نشان عالقه خـود از هاگیریتصمیم در آن جینتا از استفاده و یقیتطب مطالعات انجام به

 ،5932:نهیچوب. )دانندینم مطالعات نیا از نیازبی را خود شرفتهیپ کشورهای یحت. دهندمی

 (1ص 

 عرصه در دیجد یتکنولوژ .ستین رییتغ و تحول از نیازبی خیتار زین ما روزگار در

 دیپد آموزش امر در یاساس تحولی ،یارتباط و یکیالکترون زاتیتجه زین و یبصر و یسمع

 ریأثت تحت کشورها از بسیاری. است داده قرار بشر یرو شیپ را ینینو هایعرصه و آورده

 توسعه ضرورتبه یا خود، یفرهنگ و یاسیس یبازساز ناگزیری ای یکیتکن تحوالت

 و شیخو یخیتار مبانی در یبازنگر به اقدام ش،یخو یتیجمع دیجد یازهاین و جانبههمه

 (1، 5982خیراندیش،) اند.کرده خیتار آموزش ٔ  درزمینه یینوگرا

                                                                                                                                        
1.Erkan dinc 

2.Edvard vikers 
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 و بهتر ملی، دررسیدن هویت برگ ملت، همچون یک گذشته شناخت ازآنجاکه

 ضـروری سیاسی و فـرهنگی و اجتماعی عـرصه در و فعال آرمانی ایجامعه سویبه ترسریع

 نیز ایران تمدن و فرهنگ غنای از ترصحیح درک و بهتر شناخت هایزمینه باید پس .است

 اهمیت از مدارس در تاریخ آموزش هایشیوه در بازنگری روازاین .آید فراهم

 متنوع هایشیوه و هاروش از باید سرزمین این آموزاندانش و است برخوردار ایادهالعفوق

 (5981آزاد،. )شوند آشنا تاریخی هایجذابیت و هاواقعیت با

شک ملتی که به تاریخ خود بها دهد و جوانان را با فرهنگ و تمدن خود آشنا کند بی

های جای تأثیرپذیری از فرهنگهشود و بدر مواجه با تمایالت فرهنگی خودباخته نمی

این اصالت فرهنگی با آموزش درست درس تاریخ برای  بیگانه بر آنان تأثیر خواهد داشت.

 (5981جوانان حاصل خواهد شد. )مهدی زاده،

 مقایسه و تاریخ آموزش درسی برنامه هایویژگی مورد در پژوهشی تاکنون ازآنجاکه

 پژوهشی، برنامه چنین تا است است، الزم نشده امانج جهان کشورهای سایر با آن تطبیقی

 الزم پشتوانه بتواند دهد و قرار پژوهش مورد مختلف منظرهای از را تاریخ آموزش درسی

 .نماید فراهم ریزان برنامه و گیرندگانتصمیم برای را

 .کرد خالصه توانمی زیر موارد در را پژوهش این انجام ضرورت و اهمیت طورکلیبه

 متوسطه دوم دوره ویژهبه تربیت و تعلیم نظام در تاریخ درس اهمیت و نقش .5

 جهانی شرایط در ملی جوانان و نوجوانان وحدت و هویت بر تاریخ آموزش تأثیر

 آموزش درسی برنامه که است آن هدف و گرددمی انجام راستا همین در پژوهش این 

یادگیری،  – یاددهی بردهایهدف، محتوا، راه) درسی برنامه عناصر جنبه از را تاریخ

 مورد هندوستان، پاکستان و انگلستان کشور و سه ایران در (تحصیلی پیشرفت ارزشیابی

 (50،55،52های پایه) سه سال پایانی دوره متوسطه این پژوهش شامل. دهد قرار پژوهش

 لیمتع نظام دست اندرکاران تمامی برای پژوهش این است نتایج امیدوار پژوهشگر باشد.می

 .گردد واقع مفید تربیت و

 سؤاالت پژوهش
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با کشورهای  ایران در دوره متوسطه دوم تاریخ آموزش درسی برنامه اهداف (5

 دارد؟ هاییتفاوت و هاشباهت چه پاکستان و انگلستان، هند

 کشورهای با ایران در دوره متوسطه دوم تاریخ آموزش درسی برنامه محتوای (0

 دارد؟ هاییتفاوت و هاشباهت چه انپاکست و انگلستان، هند

 ایران دوره متوسطه دوم در تاریخ آموزش درسی برنامه یاددهی، یادگیری هایروش( 9

 دارد؟ هاییتفاوت و هاشباهت چه پاکستان و انگلستان، هند کشورهای با

 تاریخ آموزش درسی برنامه در آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ارزشیابی هایشیوه( 1

 هاییتفاوت و هاشباهت چه پاکستان و انگلستان، هند کشورهای با ایران توسطه دومدوره م

 دارد؟

 روش پژوهش

الگوی چهارمرحله ای  پژوهشگر برای انجام این پژوهش از روش تطبیقی و با کمک

 1و مقایسه 1همجواری,3 تفسیر ،0در مطالعات تطبیقی یعنی توصیف 5زد.اف بردی جوزف.

برنامه درسی آموزش تاریخ در چند  طرف دیگر، روش تحلیل اسنادی، زاستفاده نموده و ا

 .است بررسی کرده کشور را

های درسی آموزش تاریخ کشورهای ایران، میدان پژوهشی در این پژوهش برنامه

این کشورها همنوایی و مشابهت  دلیل انتخاب انگلستان، هندوستان و پاکستان است.

 باشد.می و داشتن سابقه تاریخی کشورها های درسی تاریخ در اینبرنامه

آوری اطالعات موردنیاز در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی استفاده برای جمع

بدین منظور پژوهشگر اسناد مربوطه را از طریق مراجعه به اسناد موجود در  شده است.

                                                                                                                                        
1 - George.z.f.beredy 
2 - Description 
3 - Interpretation 
4 - Juxtaposition 
5 - Comparison 
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وپرورش، ریزی آموزشی وزارت آموزشکتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه

 نموده است. آوریهای اینترنتی جمعسازمان یونسکو و همچنین مراجعه به سایت

 های پژوهش:یافته-1

 هایبرنامهدرسی آموزش تاریخ ایران و  اهداف مشترک و متفاوت برنامه -اول سؤال 

 ؟کدام است موردمطالعه کشورهایموزش تاریخ در آدرسی 

 توصیف(رهای موردمطالعه )درسی در کشو یبرنامهاهداف  -1جدول 

کشور
 

 درسی یبرنامههداف ا
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ایران  
 

  

فرهنگی و -اجتماعی-تحوالت سیاسی ترینمهم ،مورخان آشنایی با تاریخ و روش کار

 ،مفهوم تغییر و تداوم در تاریخ جایگاه تاریخ ایران در تاریخ جهانی، تمدنی ایران وجهان،

با جغرافیای  و آشنایی دینی–مفاخرملیموثردرتاریخ با تأکید بر مهم و هایشخصیت

مطالعه تاریخ و حفظ میراث  آموزی از رویدادهای تاریخی.، عبرتتاریخی ایران وجهان

حس  تقویت ،های پیشینیاننهادن به خدمات و فداکاری و ارجدوستی حس میهنفرهنگی. 

از توانایی  ر شدنی. برخوردادفاع از میهن و مقابله با تهاجم فرهنگ .احترام به سایرملت ها

های ساده در تاریخ، توانایی وتحلیل رویدادهای تاریخی، انجام پژوهشدر تجزیه نسبی

های تاریخی، استدالل درباره های تاریخی، مطالعه مؤثر نوشتهها و نقشهاستفاده از عکس

 ایر علوم،اهمیت تاریخ ایران و منافع ملی. آشنایی با انواع منابع تاریخی و ارتباط تاریخ با س

 با آشنایی .خیتار علم قلمرو و تیماه با ییآشناتاریخی.  آشنایی با معیارهای یک نوشته

 کردن کاربردی ،گذشته از آگاهی کسب مختلف منابع شناخت. آنان کار وهیش و مورخان

 و یعلم یخیتار هاینوشته شناخت هایمالک با آشنایی ،مخاطبان یخیتار مطالعات

 و خیتار رشته با آشنایی ی،خیتار مطالعات در آن تیاهم و میتقو نهیشیپ با آشنایی .مستند

 هاافسانه گاهیجا شناخت ،خیتار با ایجغراف دونیپ یچگونگ با آشنایی آن. با مرتبط هایرشته

 بازسازی در یباستان آثار تیاهم و نقش با آشنایی ی،خیتار مطالعات در هاحماسه و

 با آشنایی ،گذشته زا آگاهی یبرا یمنبع عنوانبه اهسکه تیاهم با آشنایی ،گذشته

 اسناد با آشنایی ،خیتار با هنر ارتباط نحوه با آشنایی ،خیتار با اتیادب وندیپ یچگونگ

 ی را به هاآن کاربرد و نامه نسب با آشنایی ،نگاریتاریخ در هاآن تیاهم و یخیتار

 هانامهزندگی با آشنایی ،مورخان یبرا آنهاکاربرد و هاسفرنامه با آشنایی ،گذشته شناخت

 منبع کی عنوانبه اتینشر با آشنایی ی،خیتار مطالعات در هاآن نقش و خاطرات و

 هایشیوه و یرانیا بزرگ مورخان ران،یا خیتار یکل ساختار با آشنایی ،نویسیتاریخ

 عصر تا شتهگذ از جهان خیتار به مورخان نگرش نحوه با آشنایی ن،رایا در نگاریتاریخ

 (.5935)سند برنامه درسی آموزش تاریخ، حاضر

انگلستان
 

هایی برای تعقیب عالیق فراهم نمودن فرصت مند نمودن فراگیران به مطالعه تاریخ وعالقه

درگذشته برای درک مسائل حال، توسعه  هاییشخصی از طریق فراهم نمودن مصداق

تاریخ،  و درک موردنیاز برای مطالعههای مطالعاتی تاریخ مانند داشتن دانش مهارت

 باشد.وتحلیل منابع برای استفاده در حال و آینده میاستفاده از منابع تاریخی، تجزیه

(elective-www.broughtonhall.comnational curriculum kay stag  

4-history -2014) 

http://www.broughtonhall.com-elective/
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پاکستا 
 ن

آموزان با تاریخ اسالم از طریق تحلیل آشنایی کامل دانش دانش سواد تاریخی. کسب

های مسلمانان، توضیح اهمیت ثروت در جهان اسالم، ها و شکستعوامل مؤثر بر پیروزی

های معاصر با انقالب جهانی وتحلیل وضعیت فعلی جهان اسالم، مقایسه انقالبتجزیه

سالم با دیکتاتوری و آشنا شدن با دموکراسی موجود ص(، مقایسه دین ا) حضرت محمد

منظور آموزان بهدر تاریخ پاکستان اهدا ف شامل آشنا نمودن دانش-در بطن اسالم

المللی پاکستان آشنایی با نقش بین کشور، آموزی از ایدئولوژی اسالمی برای ادارهعبرت

اتی سیاسی، اجتماعی، ثبوتحلیل عوامل مؤثر بر بیدر جهان اسالم از طریق تجزیه

و همچنین  5317-0225وتحلیل عوامل مؤثر بر توسعه اجتماعی و سیاسی در سالهای تجزیه

 های گذشته. اهداف در تاریخ معاصر شامل:توسعه دموکراسی در پاکستان در دولت

ای از توسعه انسانی، حوادث اجتماعی و سیاسی در جهان معاصر، یادگیری آشنایی با پیشینه

های بزرگ در جهان، بررسی قدرت وتحلیلیم مختلف تاریخ معاصر از طریق تجزیهمفاه

 ها.های سیاسی و بررسی عوامل مؤثر بر پیروزی و شکست ملتعوامل مؤثر بر جنبش
Minstery of education –government of Pakistan,2014 

هندوستان
 

های اجتماعی و تعامل گروه تاریخ معاصر هند ودهنده آشنایی با عوامل گسترده شکل 

های گیری تغییرات اقتصادی، آگاهی فراگیران از اینکه تاریخ جزء الینفک پدیدهشکل

آموزان ضمن ای دارد. دانشبوده و هر چیز ازجمله پوشاک، غذا، ورزش، چاپ تاریخچه

بخوانند. صورت انتقادی آشنایی با روش کار مورخان و انواع منابع تاریخی، باید منابع را به

وتحلیل همچنین فراگیران با فرایندها و وقایع تاریخ هند و تاریخ جهان آشنا شده و با تجزیه

 تحلیل ارتباط بین فرایندهای مشابه مختلف، هایموقعیتمقایسه  وقایع از طریق گفتگوها و

 دهند.نیز توسعه می دانش تاریخی خود را های انتقادی ضمن کشف هیجان تاریخ،و بحث
Syllabus of secondary and higher secondary 

classes(2005),national curriculum 

 بندیتفسیر و جمع

 ،آموزش تاریخ یحوزه در منتخب یکشورها در شود،یم مشاهده که طورهمان

 یعیوس یگستره یدارا متوسطه دوم یدوره درتاریخ  آموزش به مربوط کالن اهداف

ی شامل آموزش تاریخ گذشتگان و تاریخ معاصر کشورها، طورکلین اهداف بها .است

ی هاپژوهشمند نمودن فراگیران به مطالعه تاریخ، انجام وتحلیل منابع تاریخی، عالقهتجزیه

 با ییآشناحوادث تاریخی، آشنایی با روش کار مورخان،  وتحلیلتجزیه ساده تاریخی،

 درها حماسه وها افسانه گاهیجا شناخت ،علوم ریسا با خیتار ارتباط و یخیتار منابع انواع
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-خیتار علم قلمرو و تیماه با ییآشنا. یخیتار نوشته کی یارهایمع با ییآشنا خ،یتار

 گذشته، از آگاهی کسب مختلف منابع شناخت_آنان کار ییوهش و مورخان با ییآشنا

 یهانوشته شناخت یهامالک با ییآشنا مخاطبان، یخیتار مطالعات کردن یکاربرد

 ،یخیتار مطالعات در آن تیاهم و میتقو ییشینهپ با ییآشنا-مستند و یعلم یخیتار

 خ،یتار با ایجغراف ونیپ یچگونگ با ییشناآ آن با مرتبط یهارشته و خیتار یرشته با ییآشنا

 آثار تیاهم و نقش با ییآشنا ،یخیتار مطالعات درها حماسه وها افسانه گاهیجاشناخت 

 از آگاهی یبرا یمنبع عنوانبهها سکه تیاهم با ییآشنا گذشته، بازسازی در یباستان

 خ،یتار با هنر ارتباط ینحوه با ییآشنا خ،یتار با اتیادب وندیپ یچگونگ با ییآشنا گذشته،

 کاربرد وها نامه نسب با ییآشنا نگاری،تاریخ در هاآن تیاهم و یخیتار اسناد با ییآشنا

 با ییآشنا مورخان، یبرا هاآن کاربرد وها سفرنامه با ییآشنا گذشته، شناخت یها به را آن

 عنوانبه اتینشر با ییآشنا ،یخیتار مطالعات در هاآن نقش و خاطرات و هانامهزندگی

 و یرانیا بزرگمورخان  ران،یا خیتار یکل ساختار با ییآشنا نویسی،تاریخ منبع کی

 از جهان خیتار به مورخان نگرش ینحوه با ییناآش ران،یا در نگاریتاریخ هاییوهش

 ر.حاض عصر تا گذشته

 بندیهمجواری و مقوله

 ریتصو لیتشک و هانگرش در رییتغ جادیا از و است متنوع اریبس تاریخ آموزش اهداف

 یهامقوله خصوص در آگاهی و دانش تاریخ به نسبت آموزاندانش در مثبت یذهن

 انیب لحاظ به باشد.یمو استفاده از منابع تاریخی  یعمل کار امانج و تاریخ به مربوط مختلف

 و صراحتبه اهداف کشورها یبرخ در دارد؛ وجود تفاوت مختلف یکشورها نیب اهداف،

 و ترقیدق اهداف میتنظ و است شده اشاره هاآن به تریکل به صورتی گرید یبرخ در و دقت

 کشورها تمام در حالنیباا. است شده گذاشته مدارس عهده بر هاآن به یابیدست یراهبردها

 .هستند منعطف و متنوع اهداف،

 مقایسه و تطبیق
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 های برنامه درسی ایران با کشورهای انگلستان،نقطه اشتراک در هدف ترینمهم -5

یی با وقایع و آشنا تاریخ، آموزان به مطالعهمند نمودن دانش(، عالقه5جدول شماره )

 ان و تاریخ معاصر است.رویدادهای تاریخ جه

یی با روش کار آشنا ها،وتحلیل آنآشنایی با وقایع و رویدادهای تاریخی و تجزیه -0

آموزی از تاریخ ازجمله اهداف مشترک ایران با دانش تاریخی و عبرت مورخان، توسعه

 کشورهای پاکستان و هندوستان است.

ها با یکدیگر، بحث و اط آنوتحلیل رویدادها و ارتبکشور هندوستان تجزیه ( در9

ها ی این کشور پیرامون موضوعات تاریخی و تقویت تفکر انتقادی ازجمله تفاوت گفتگو

 با ایران است.

هنجارهای رفتار و آموزش دانش سواد تاریخی ازجمله اهداف آموزش  ( درک4

 تاریخ در کشور پاکستان است

یی از تاریخ در هامصداقپیدا کردن نسبت به نگاه تاریخی به مسائل از طریق  ( اهتمام1

 باشد.یمبا ایران  هاتفاوت دوران معاصر در اهداف آموزش تاریخ انگلستان ازجمله

و در این  ( در ایران اهداف کلی هستند و بیشتر از واژه آشنایی استفاده شده است1

 توان این اهداف را ارزشیابی نمود.ای کمی میصورت تنها با آزمونه

موزش تاریخ آمحتوای مشترک و متفاوت برنامه درسی -دوم سؤالپاسخ به 

تاریخ در کشورهای موردمطالعه کدام درسی آموزش  یهابرنامهایران و 

 است؟
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 توصیف(موردمطالعه ) کشورهایدرسی در  یبرنامهمحتوای - 2 جدول شماره

کشور
 

 درسی یبرنامهمحتوای 

ایران
 

 ،ها و فرقه مذاهب ان،یاد تاریخ ی،اقتصاد تاریخ ،ها وحکومت ها دولت تحول یخ.تار و اهمیت ضرورت

 تاریخ ی،نظام تحوالت تاریخ ،آموزش و علم تاریخ ی،اجتماع – یاسیس هایحرکت و هانهضت ،هاانقالب

 ،جهان خیتار در رانیا جایگاه ،هنر و یمعمار تاریخ ،خیتار مشهور هایشخصیت ها،جنگ و تحوالت

 مشارکت، ارزیابی، ،و دینی یمل تیهو درباره استدالل ،وپژوهش تحقیق ،لیوتحل یهتجز ی،خیتار جغرافیای

 بستر جغرافیا ،خیتار محور زمان ،مورخ و تاریخ انسان، ،متوسطه چهارم سال یشناس خیتار محتوای مصاحبه،

 روشن و کیتارمرز م ،یخیتار و یباستان آثار ها،حماسه و هاافسانه راز رمزو پر دنیای ی،خیتار تحوالت

 خیتار و هانسبنامه ن اسناد تاریخی، ا ،اتیادب وتاریخ  ت ،خیتار وهنر ه ها،آیینه گذشته آ سکهها س ،خیتار

 م ،نویسیتاریخ ونشریات  ن ،انفسسیر س خاطرات، و هازندگینامه ز ،آفاقسیر س سفرنامهها س ی،خاندان

 جهان خیتار و مورخان ،رانیا خیتار ومورخان

انگلستا
 ن

-5311 سال در سرد جنگ هایریشه و علل: اول بخش: است یاساس بخش سه شامل خیتار یدرس برنامه

 در دولت اشکال هایتفاوت بررسی. ستمیب قرن قیعم یمطالعه: دوم بخش ،جنگ سال 52 بررسی. 5311

 از بهجن کی در ،یخیتار پژوهش: سوم بخش ،تنامیو جنگ کا،یامر در یمدن ازاتیامت و حقوق ه،یروس

 elective-www.broughtonhall.com-national curriculum kay stag 4) .انگلستان خیتار

history -2014) 

پاکستان
 

 ،امبریپ روش و راه ،نهیمد در اسالم گسترش ،مکه در اسالم گسترش ،اسالم از شیپ عربستان :اسالم خیتار

 اهللرسول محمد -الف نبی: صراط ،بشر حقوق منشور ،آن خطبه تیاهم و الوداع حجه ،نیراشد خالفت

 کی عنوانبه( انگذران دیبن از یکی عنوانبه (ج کامل انسان کی عنوانبه اهللرسول محمد -امبربیپ عنوانبه

 شیپ عربستان .استمداریس کی عنوانو به ینظام کی عنوانبه ( ه ی هقاض و هیفق ،شارع ی،مرب و واعظ ،ریمد

 اسالمگسترش گ در رسول میتعالاهمیت ا عقبهپیمان پ مکه در اسالمگسترش گ ،اهللرسولزندگی  از اسالم از

 تمایل وظهور ناسیونالیسم با اشاره خاص به کشورهای بالکان نقش  :جهان خ. تاریمکهفتح ف نهیمد در

 ،فرآیند فروپاشی امپراتوری عثمانیتحقق ت ،یونالیسم ترکیناسظهورظ  5359کشورهای اروپایی تا سال 

برای استقالل جنگ  شکستش تشکیلت معاهداتورسای م  یمعاهدهجنگ جهانی دوم  کمونیسمک استالین

 ا هند در سلمانان حکومتپایان  پ ،آلماناتحاد اتحاد ایتالیا، ا ،آن ریتأث و یسیانگل سمیالیامپر نقش-5

 و یاجتماع تحوالت ،5310 سال تا پاکستان در یاساس قانون تحوالت :پاکستان خیتاراثرات  علال استعمار

 یخارج هایسیاست ،5313-5 یسالها اتفاقات حیتشر ،5310-5313 یسالها یخیتار اندازچشم در یاسیس

 Minstery of education –government of Pakistan,0251 .پاکستان

http://www.broughtonhall.com-elective/
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هندوستان
 

 انتخاب سوم واحد از موضوع کی و دو و کی واحدهای از موضوع وشود می طالعهم ریز موضوع 8 از تا 1 

 و اقتصادبخش  سمیناز ظهور( 9 هیروس انقالب(  0 فرانسه انقالب(  5:ندهایفرا و رخدادها بخش. شودمی

بخش  .وران شهیپ و کشاورزان( 1 استعمار و یجنگل جامعه( 1 معاصر جهان در ییروستا زندگی( 1:معاش

 از یکی و اول دو بخش از موضوع هردو .فرهنگ و پوشاک( 8 سیاست و ورزش( 7:فرهنگ و تیهو

 جنبش( 0 اروپا در ناسیونالیسم( 5:ندهایفرا و رخدادها بخش. شود مطالعه تواندمی سوم بخش از موضوعات

 شدن صنعتی (1 معاش و اقتصاد ی.نظام مخالفت جنبش: هند در ناسیونالیم( 9 چین و هند در ناسیونالیسم

( 1 هویت و فرهنگ .شدنجهانی و تجارت( 1 شهری یزندگ و شدن شهری( 1 5812- هایدهه 5312

 national curriculum Syllabus of .(داستان نوع کی) ناول تاریخ( 7 ناسیونالیسم و نشر فرهنگ

secondary and higher secondary classes(0223) 

 همجواری

 یمحتوا محتوا تهیه و تنظیم شده است. تاریخ در هر کشورهماهنگ با اهداف آموزش 

 چهارم سال یشناس خیتار و 0 و 5 جهان و رانیا خیتار شامل خیتار آموزش یدرس یبرنامه

 خیتار. هستند جداگانه یدرس برنامهسند  کی یدارا کدام هر که باشددوم می متوسطه

 یدرس برنامه بر حاکم کردیرو. شودمی ارائه مدار جهینت و یفیتوص کردیرو با جهان و رانیا

 .است " دیسیپلینی" کردیرو چهارم، سال خیتار

 و دادهایرو اول بخش دو در است، بخش سه شامل انگلستان در خیتار یدرس برنامه

 در. شودمی ارائه رانیفراگ به یفیتوص صورتبه کشورها از یبرخ و انگلستان یخیتار عیوقا

 معتبر و حیصح اصول نیهمچن و پردازندمی خیتار در پژوهش به آموزاندانش سوم بخش

 .شودمی داده آموزش زین یخیتار هایپژوهش

 و پاکستان خیتار اسالم، خیتارل شام کشور پاکستان، متوسطه در دوره خیتار آموزش

 خیتار عیوقا که بوده مدار جهینت و یفیتوص محتوا بر حاکم کردیرو. است معاصر خیتار

 .کندمی حیتشر رانیفراگ یبرا را معاصر خیتار و پاکستان خیتار اسالم،

 سه شامل مدار جهینت و یفیتوص کردیرو با هند در خیتار آموزش یدرس برنامه یمحتوا

 موارد بر عالوه. است معاش و اقتصاد و فرایندها و رخدادها فرهنگ، و تیهو یاصل بخش

 محتوا متن در. گیردمی قرار وردمطالعهم گسترده صورتبه دوازدهم سال در هند خیتار باال

 .دارد وجود شده مطرح موضوع رامونیپ بحث عنوانبه قسمت کی بخش هر انیپا از بعد
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 مقایسه و تطبیق

( محتوای 0( آموزش تاریخ هر کشور و تاریخ جهان ازجمله نقاط اشتراک )جدول 5

 دکی متفاوت است.اما نوع آموزش ان و کشورهای دیگر است؛ های درسی ایرانبرنامه

در پاکستان عالوه برآموزش تاریخ پاکستان و تاریخ معاصر، تاریخ اسالم و تاریخ ( 0

 شود.می مسلمانان هند نیز آموزش داده

های کهن های درسی ایران و هند آموزش تمدنترین شباهت محتوایی برنامه( مهم9

 باشند.دنیاست. این دو کشور خود نیز دارای تمدن غنی می

 های تاریخی اشتراک دارند.ایران، پاکستان و هندوستان در مطالعه شخصیت -1

صورت دیسیپلینی و به محتوای آموزش تاریخ در ایران، هندوستان و پاکستان-1

 صورت گسترده ارائه شده است.به

در انگلستان محتوا گستره نیست و بیشتر تأکید بر آموزش شیوهای پژوهش در ( 1

 ته است.تاریخ اختصاص یاف

های مختلف محتوا یک جمله یا سؤال جهت بحث و در هندوستان در پایان قسمت( 7

 شود.گفتگو و تقویت تفکر نقاد پیرامون موضوع تاریخی دیده می

مشترک و متفاوت برنامه درسی های تدریس روش -سوم سؤالپاسخ به 

موردمطالعه موزش تاریخ در کشورهای آموزش تاریخ ایران و برنامه درسی آ

 کدام است؟
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 توصیف() های تدریس آموزش تاریخ در کشورهای موردمطالعهروش-3جدول شماره 

 تدریس هایروش کشور

 نایرا
 روش-1 شینما یاجرا روش 1-لمیف شینما-9 پاسخ و پرسش روش-0(: یسخنران) یحیتوض روش-5

 (5935خ،یتار آموزش یدرس برنامه سند) و.گفتگ روش-1 یعلم دیبازد

 انگلستان

 ریز دالیل به وه،یش نیا رسد ینظرم به. است خیتار آموزش در ICT از استفاده ،یآموزش روش ترینمهم

 :است دیمف آموزاندانش یبرا

 و پیشگویی ها،مدل به دسترسی. 9شده؛شناخته یهاطرح با آشنایی. 0اطالعات؛ ریتفس و یدسترس امکان. 5

. 1ت؛یفیک بهبود یبرا شانیکارها اصالح و بررسی. 1دقت؛ و شیآزما قابلیت. 1گران؛ید اتیفرض

 خالقیت. 3آموزش؛ سطح ارتقای. 8کارها؛ ارزیابی. 7اطالعات؛ یارائه و گرانید با نظرتبادل و وگوگفت

 عیسر یریادگی در آموزاندانش به ICT کهاین درنهایت. استقالل و تیموفق تضمین. 52؛یریپذسکیر و

 به دسترسی. 5:باشد دیمف آموزاندانش یبرا تواندیم هم ریز موارد در ،همچنین. کندیم کمک خیتار

و  یسازمانده امکان و یخیتار شده یبندطبقه اطالعات. 0ها؛آن یبررس و نقد امکان و یخیتار منابع

 و ینترنتیا منابع از استفاده. 1؛یخیتار منابع یهایژگیو در دقت نظر. 9گران؛ید مؤثر با یهاشهیاند تبادل

 با شهیاند و نظرتبادل یبرا یکیالکترون پست از استفاده. 1؛یخیتار منابع به دسترسی یبرا ایچندرسانه

 ICT قانونی یازهاین و الزامات خصوص در مرکز نیا محققان. گرید یکشورها یهامدرسه در گرانید

 این. باشند داشته را یآموزش وشر نیا به یدهپاسخ و کار یبرا یکاف فرصت دیبا آموزاندانش معتقدند،

 وجود یادگیری راه در ICT از استفاده یبرا یتیمحدود هیچ. 5:از اندعبارت خیتار آموزش در الزامات

 یهاموزه و یاطالعات یهابانک و هایدسی ،تصویرها ،اسناد ،منابع بتواند، دیبا آموزدانش. 0.ندارد

 یخیتار یهاموزه و هایدسی ،تصویرها ،اسناد منابع، از بتواند، دیبا او. 9.ابندیب اینترنت در را یخیتار

 ضرورت هاآن از صحیح درک و اسناد و منابع از یانبوه نیب ارتباط ایجاد. 1.کند استفاده نهیبه طوربه

. 5:است ریز موارد شامل زین خیتار آموزش برای وهیش نیا در موردنیاز یافزارهاسخت و افزارهادارد نرم

 فهرست یدارا که Word افزارنرم. 0.نترنتیا به دسترسی و ویدرا یدیس امکانات با انهیرا ستگاهد یک

 مانند) مطلب یارائه یافزارنرم یبسته. 1 رومیزی نشر افزارنرم. 9.باشد کلمات تلفظ ییتوانا و لغات

 ،یتالیجید نیدورب کی تنداش ،همچنین(. SPSS مانند) اعداد و اطالعات پردازش افزارنرم. 1(پاورپوینت

 ،یخیتار یهاتیسا وب فهرست داشتن موارد، نیا کنار در. است دیمف ایچندرسانه لوازم و میکروفن

 (5981،ینیحس یرهادیم. )بود خواهد سودمند اریبس هم خیتار یمطالعات منابع و هاموزه

 پاکستان
های . بحثپاسخ و پرسش کردیروی. رمحو آموزدانش کردیرو. گرا تیفعال کردیروی. قاتیتحق کردیرو

 Minstery of education –government of .بحث/  سخنرانی .نقش یفایای. گروه

Pakistan(2014) 
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 هندوستان

 ها،مهارت و رفتار گسترش منظوربه. کند شیآزما را یسخنران روش و داستان گفتنش رو تواندمی معلم 

 از محور، تکلیف محور، منبع ،ایمباحثه روش مساله، حل پروژه، روش لیقب از هااز روش تعدادی

 ریز هایروش به توانمی خیتار آموزش سیتدر هایروش ترینمهم از .باشدمی سودمند یگروه برکردن

 ای گفتگو روش ،یسخنران روش نامه،زندگی روش گویی،داستان روش ،یدرس کتاب روش: کرد اشاره

 محور بحث روش محور، فیتکل روش ،هایادداشت از تنگرف کتهید روش پاسخ، و پرسش روش

 .مساله حل پروژه، روش ،تدریس گروهی منابع، به مراجعه یسنت روش ای محور–منبع روش ،(ایمباحثه)
teaching of history Kochhar.s.k(2009). 

 همجواری

 پاسخ، و پرسش روش ،(یسخنران) یحیتوض روش شامل رانیا در سیتدر هایروش

 در امکانات وجود به توجه با. است گفتگو روش و شینما یاجرا روش لم،یف شینما

 .دارد یادتریز کاربرد پاسخ و پرسش و یسخنران روش خیتار سیتدر در مدارس

 با آموزاندانش روش نیا در. است ICT از استفاده بر یمبتن انگلستان در خیتار آموزش

 و کرده جستجو را یخیتار منابع و اطالعات اابتد در تکنولوژی و ابزارهای آن از استفاده

 در نظر دقت با. کنندمی نیتمر را یاطالعات هایبانک و اسناد و منابع در پژوهش

 اسناد و منابع نترنت،یا در موجود اسناد و منابع انواع نیب از یخیتار منابع هایویژگی

 یخیتار اسناد و منابع به سپس کنندمی بازشناسی یخیتار ریغ اسناد و منابع از را یخیتار

 یخیتار اطالعات مورد در و گفتگو نقد، بحث به هاآن یبررس با و کرده مراجعه

 یندیفرا هایروش در هندوستان روش تدریس، بر رفتار و مهارت تأکید دارد. پردازند.می

 هایروش مانند کند؛می قیتشو یندیفرا هایمهارت انجام و تفکر به را آموزاندانش

تدریس  روش پروژه، حل مسئله، .ایمباحثه ،یخیتار منابع به مراجعه نقش، یفایا ،یوهشپژ

و به  های تدریس مطرح شده استدر کشور پاکستان رویکرهای حکم بر روش گروهی.

 های پرداخته نشده است.جزئیات روش

 مقایسه و تطبیق
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دمطالعه نشان های درسی موردر همه برنامه( 9های آموزشی )جدول شماره روش-5

ها از کشوری به این روش آموزمحوری است.به سمت دانش هاگیری روشدهد جهتمی

 کشور دیگر متفاوت است.

توان به های تدریس مشابه در کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان میاز روش -0

 های گروهی اشاره کرد.های سخنرانی، ایفای نقش، پرسش و پاسخ و بحثروش

پژوهش است که با  وری در برنامه درسی آموزش تاریخ در انگلستانروش مح-0

 رود.به پیش می ICTاستفاده از راهبرد 

های یادشده روش استفاده از پروژه، مراجعه در هندوستان عالوه بر استفاده از روش -9

نامه، روش تکلیف محور ازجمله به منابع تاریخی یا روش منبع محور، روش زندگی

 باشد.باشد که درصدد کسب مهارت توسط یادگیرنده میدریس میهای تروش

های تدریس در ایران اغلب به حفظ محوری و کمیت محوری روی روش -1

 که روش تدریس در انگلستان و هندوستان کیفیت محور است.درحالی اند.آورده

ارزشیابی  های مشترک و متفاوتارشیوه ها و ابز-چهارم سؤالپاسخ به 

ایران و کشورهای  در برنامه درسی آموزش تاریخ تحصیلیپیشرفت 

 موردمطالعه کدام است؟

 توصیف(در کشورهای موردمطالعه )پیشرفت تحصیلی ارزشیابی  هایشیوه-4جدول شماره 

 شیوه ارزشیابی  کشور

 

 ایران

 سنجش -الف .شودمی انجام صورت دو به یابیارزش این ی:نیتکو ارزشیابی ی،صیتشخ یابیارزش

 -ب آموزاندانش یسو از هاآن به پاسخ و معلم یسو از هاییپرسش با طرح آموزاندانش هایآموخته

 متن در که ها تیّفعّال این. درس به مربوط یها تیّفعّال در آموزاندانش مشارکت زانیم یمبنا بر یابیارزش

 جستجو و شهیاند عنوان با هادرس انیپا در که) یبعض و سیتدر ضمن در یبخش ،اندشده نییتع کتاب

 هامهارت سنجش یبرا ویژهبه و شوندمی انجام آموزاندانش توسط کالس از خارج در( اندشده آورده

 موارد گونهاین در آموزاندانش عملکرد زانیم اساس بر تواندمی معلم درهرحال. هستند یمناسب مالک

 باشد.می نمره 02 از نمره 8 یال 7 ینیتکو یابیارزش یابر یشنهادیپ نمره سهم. دینما هاآن یابیارزش به اقدام

 (5935خ،یتار آموزش یدرس برنامه سند) لیست.چک ،آموزدانش عملکردی، کتب آزمونی: انیپا یابشیارز
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 انگلستان

 یابیارزش در گسترده طوربه دولت .دارد یمل و متمرکز سنجش نظام یلیتحص مقاطع تمام در انگلستان

 سنجش نظام ابتکارات از. کندمی تالش کردن همتراز و یسراسر هایامتحان اجرای ،یلیتحص شرفتیپ

 برحسب ریفراگ هر ،یلیتحص شرفتیپ یابیارزش بر عالوه. است یلیتحص رشد سطوح طراحی انگلستان،

 این. ستین وابسته یمعمول هاینمره زیر و امتحان به که شودمی بندیمحورسطح مالک یابیارزش ینوع

 شود؛می نییتع و فیتعر " کننده فیتوص عبارت " چند با سطوح از کی هر .دارد رشد سطح 3 مستیس

 را ریفراگ رشد سطح تا دهدمی امکان معلم به و کندمی نییتع را سطح آن هایمهارت و ییتوانا زانیم که

 افتهی نیتدو هادرس از کی هر یبرا مختلف یسالها یبرا مرور به کننده فیتوص هایعبارت. کند برآورد

 قضاوت نییتع درباره قضاوت یبرا یمطمئن حکم مانند و بوده یابیارزش استاندارد هایچارچوب مانند و

 از ،یانتزاع به ینیع از دشوار، به ساده از یمراتب یط رشد سطوح. است رانیفراگ رشد سطح درباره

 فیتعار به توجه با معلم. یابندمی سعهتو یکل به یجزئ دید از باال، به نییپا سطح دنیشیاند هایمهارت

 او رشد سطح و دهیرس ریفراگ از یکاف شناخت به مستمر ایآزمونه انواع یاجرا و رشد سطوح و استاندارد

 رشد سطح در چندین را هاآن کالس کی آموزاندانش سن به با توجه است او ممکن. کندمی برآورد را

 مرحله هر در برگزارشده ایآزمونه بر عالوه متوسطه و ییابتدا اطعمق در رانیفراگ سنجش معیار. دهد قرار

 یلیتحص شرفتیپ مستمر ارزشیابی. است آنان یقاتیتحق و یکالس هایفعالیت دامنه ،یمل سطح در یدیکل

 (5988،یهرند. )شودمی اجرا و یطراح معلمان توسط یداخل ایآزمونه و شاگردان

 پاکستان

 ساخته وتحلیلتجزیه کاربرد، فهم، دانش، سطح در هدف نوع به بسته سؤاالت دیباش داشته یکاف توجه-5

 از. شود گرفته نظر در یمعمول یکالس ایآزمونه بر عالوه ماهانه/ ایدوره آزمون دو حداقل دیبا-0.شوند

 متنوع و ایپو کردیرو یطراح در که یابیارزش هایاستراتژی کاربرد و توسعه منظوربه رودمی انتظار معلمان

 آموزاندانش یریادگی از جنبه هر درستیبه دیبا گیرندمی قرار استفاده مورد یبیترک صورتبه وقتی دارند،

 .کند یابیارزش را

 داده بیترت کالس هر یبرا یلیتحص سال طول در یداخل امتحان دو ،یینها یبررس در نیا بر عالوه-9

 اهداف و اطالعات به آموزاندانش تسلط از را یابیرزشا ترینمطمئن و نیبهتر کالس امتحانات-1. شود

 Minstery of education –government of Pakistan(2014) .کنندمی ارائه خاص

 هندوستان
 teaching of history، (0223) :رودمی بکار ریز موارد خیتار در... و قیحقا دانش ارزشیابی یبرا

Kochhar.s.k 
 ینیع آزمونهای( 1 پاسخ کوته ایآزمونه( 9 یحیتشر ایزمونهآ( 0 یشفاه ایآزمونه( 5

 همجواری

 یانیپا یابیارزش. است یانیپا و ینیتکو ،یصیتشخ یابیارزش شامل رانیا در یابیارزش

 یابیارزش یابزارها. گیردمی انجام یلیتحص سال انیپا در یسراسر و متمرکز صورتبه

 عملکرد( 0 یکردن جور ،ایچهارگزینه پاسخ، کوتاه ،یشفاه ،کتبی: ایآزمونه( 5 شامل
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 هیته ش،ینما یاجرا در مشارکت ،یشفاه ای یکتب صورتبه گزارش ارائه شامل آموزدانش

. باشدمی یخیتار موضوع کی درباره پژوهش انجام ،یخیتار موضوعات با یوارید روزنامه

 شرفتیپ یابیارزش اکستانپ در .گیردمی انجام یکم صورتبه عمدتاً و محور معلم یابیارزش

 شامل آن یابزارها و گیردمی صورت معلم توسط و یانیپا و ینیتکو صورتبه یلیتحص

 یداخل امتحان دو ،یینها یبررس در نیا بر عالوه. است ساخته معلم ماهانه و ایدوره آزمون

ران هندوستان وضعیتی مشابه ای. شودمی داده بیترت کالس هر یبرا یلیتحص سال طول در

 دارد. و پاکستان

 صورتبه ارزشیابی. دارد یمل و متمرکز سنجش نظام یلیتحص مقاطع تمام در انگلستان

 که است ساخته معلم ایآزمونه یکم یابیارزش ابزار. پذیردمی صورت یفیک و یکم

 یفیک صورتبه یابیارزش در. شودمی اجرا و یطراح معلم توسط یانیپا و مستمر صورتبه

 به که شودمی بندیسطح محور مالک یابیارزش ینوع برحسب ریفراگ هر یفیتوص ای

 آن مهارت و ییتوانا زانیم سطوح از کی هر. ستین وابسته یمعمول ریزنمرات و امتحان

 نیا در. کند برآورد را ریفراگ رشد سطح دهدمی امکان معلم به و کندمی نییتع را سطح

 ایآزمونه) یهنجار یابیارزش با همراه مرجع مالک یابیارزش کی از معلم صورت

 رانیفراگ یپژوهش و یکالس هایفعالیت یدامنه هااین بر عالوه. کندمی استفاده( یسراسر

 .گیردمی قرار توجه مورد زین

 مقایسه و تطبیق

ای پیشرفت ( استفاده از آزمونه1جدول ) های درسی موردمطالعهبرنامه در همه-5

 ی مشترک در ارزشیابی آموزش تاریخ است.تحصیلی ازجمله ابزارها

گیرد و تحت صورت کمی انجام میارزشیابی در ایران ارزشیابی معلم محور و عمدتاً به-0

 نگر است.حافظه مدار و جزئی هاتأثیر آزمون سراسری دانشگاه

پذیرد. ابزار ارزشیابی صورت کمی و کیفی صورت میدر انگلستان ارزشیابی به -9

صورت مستمر و پایانی توسط معلم طراحی و اجرا ای معلم ساخته است که بههکمی آزمون



 1896 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  63

 

صورت کیفی یا توصیفی هر فراگیر برحسب نوعی ارزشیابی مالک شود. در ارزشیابی بهمی

شود که به امتحان و ریزنمرات معمولی وابسته نیست. هر یک از بندی میمحور سطح

دهد سطح کند و به معلم امکان میا تعیین میسطوح میزان توانایی و مهارت آن سطح ر

رشد فراگیر را برآورد کند. در این صورت معلم از یک ارزشیابی مالک مرجع همراه با 

های کند. عالوه بر این دامنه فعالیتای سراسری( استفاده میارزشیابی هنجاری )آزمونه

 گیرد.مورد توجه قرار می نیز کالسی و پژوهشی فراگیران

 گیریو نتیجهبحث 

پژوهش حاضر بر اساس رویکرد تطبیقی و بر مبنای مقایسه و تطبیق اسناد، عناصر برنامه 

 و رانیا قیتطب و مقایسه درسی را در ایران با سه کشور منتخب مورد بررسی قرار داده است.

صورت کامل در سه دهد اهداف برنامه درسی تاریخ در ایران بهمنتخب نشان می یکشورها

اهداف کشورهای  با توجه به مقایسه اند.ه دانشی، نگرشی و مهارتی تنظیم شدهحیط

موردمطالعه با کشور ایران توجه به تقویت تفکر نقاد و کسب سواد تاریخی از سوی 

نراقی  نتایج پژوهش علی پور، شود.فراگیران ازجمله اهداف مهم در این زمینه محسوب می

های نظام آموزشی و ها و رسالتمقوالتی مانند سیاست ( بیانگر آن است که5930) و نادری

معلم، محتوا و اهداف روش ی تربیتشرایط اجتماعی و فرهنگی و شرایط موجود درزمینه

تدریس از موانع تفکر انتقادی است و نتایج پژوهش کمی در تأیید نتایج پژوهش کیفی 

ترکیب، ارزشیابی  تحلیل،وهای تجزیهتوجهی به پرورش مهارتحاکی از آن است که کم

 رود.و قضاوت از موانع عمده در مسیر پرورش تفکر انتقادی به شمار می

سند برنامه درسی ملی ایران، با رویکرد مبتنی بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و تفکر 

با توجه به متون اسامی و تأکید دین مبین اسالم به تفکر انتقادی  گرفته است.انتقادی شکل

ای شده است و سند برنامه درسی ملی ند برنامه درسی ملی نیز به این مهم توجه ویژهدر س

 رشد و پرور تفکر انتقادی قرار دارد. ٔ  در راستای اهداف تعلیم و تربیت اسالمی درزمینه

 (5931سیفی ) کریمیان، فائزه،)
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از اهداف آموز تاریخ در کشور پاکستان، کسب سواد تاریخی توسط یادگیرنده 

تنها در مورد وقایع تاریخی مطالبی عبارت است از آنکه نه 5سواد تاریخی باشد.یم

فراگرفته شود بلکه همچنین از استدالل و تفسیر برای فهم تاریخ استفاده شود. در این 

تعریف برداشتن هدف در آموزش تاریخ و نیز توانمندسازی افراد از جهات فردی، 

 (.1 ص ،5932شود. )شهسواری،ید میاجتماعی، نگرشی و ذهنی و ... تأک

 که نیست درس یک تاریخ که است استوار دیدگاه این بر تاریخی سواد به یابیدست 

 گذشته، بخشی فهم باشند، بلکه آن مطالعه به مجبور دبیرستان و مدرسه دوره در افراد فقط

 در ولمسئ و آگاه شهروند هر برای ضرورتی و اشیزندگ سراسر در فرد هر زندگی از

 درباره اطالعات آوردن فراهم توانایی داده رخ درگذشته آنچه دانستن .است امروز دنیای

 و تاریخ زبان مدارک، فهم و وتحلیل اسناد، شواهدتجزیه مختلف، توانایی منابع از گذشته

 سواد ارکان ینترعمده از امروز و گذشته با ارتباط برقراری توانایی و تاریخ اصلی مفاهیم

 (.5932ان،یفالح)اند. خییتار

دهد محتوا در هر کشور در محتوا نشان می منتخب یکشورها و رانیا قیتطب و سهیمقا

در کشور ایران، هند و پاکستان به دلیل  شده است.با توجه به سابقه تاریخی و اهداف تدوین

م اما در کشور انگلستان حج باشد؛داشتن اهداف گسترده، محتوا دارای حجم زیاد می

 محتوا کمتر بوده و پژوهش در محتوا مورد توجه قرارگرفته است.

دهد های تدریس نشان میروش در منتخب یکشورها و رانیا قیتطب و سهیمقا

باشند. های تقریباً یکسانی در آموزش تاریخ میکشورهای پاکستان و ایران دارای روش

و استفاده از فناوری در  هند ی( درخیتار منابع به مراجعه) آموزش به شیوه پژوهش محور

تواند در موفقیت خود استفاده از فناوری در آموزش می شود.دیده می انگلستان

آموزان در یادگیری به دانش ICTکننده باشد. ها کمکیادگیری و یادگیری نگرش

، هاکند. دسترسی به منابع تاریخی و امکان نقد و بررسی آنسریع تاریخ کمک می

 از فواید استفاده از رایانه و اینترنت است. ها و منابع تاریخیویژگیدقت نظر در 

                                                                                                                                        
1 - Historical Literacy 



 1896 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  64

 

حفظ محوری و غفلت از  وپرورش، اهتمام بههای مهم کنونی آموزشیکی از چالش

روی آوردن به حفظ  باشد.جای کیفیت گرایی میفهم محوری و نیل به کمیت گرایی به

آموزان به حفظ کردن ود دانششجای فهم محوری موجب میمحوری و کمیت محوری به

ها محتوای درسی روی بیاورند و روحیه تفکر و عمیق شدن در دانش و خالقیت در میان آن

 (5931میرزا پور قزوینی،) کمرنگ شود.

 ریفراگ و فعال یپژوهش شبکه جادیا رانیا یاسالم یجمهور یمل یدرس برنامه سند در

 در و نینو هایفناوری از استفاده با یعموم و یرسم تیترب و میتعل نظام ساختار درون در

 ،یمل یدرس برنامه سند. )است قرارگرفته توجه مورد ارتباط و اطالعات یمل شبکه قالب

5931) 

دهد این های ارزشیابی نشان میروش در منتخب یکشورها و رانیا قیتطب و سهیمقا

ها امتحانات ورودی دانشگاهویژه در به و این ویژگی نگر و حافظه مدار بودهها جزئیروش

ای در کنکور عمالً زنی و تفکر حافظهکه تستنحویشود، بهبیش از همه نشان داده می

 های آموزشی و امتحانات مدارس ما را تحت تأثیر قرار داده است.های درسی، روشبرنامه

 مقایسه نکات برجسته آموزش تاریخ در کشورهای منتخب -5جدول 

عناصر
 

 هشنتایج پژو

ف
اهدا

اهداف در کشور ایران توجه نشده  ٔ  با توجه به نتایج پژوهش به مقوله سواد تاریخی و تفکر انتقادی درزمینه 

های مطالعاتی تاریخ از اهداف برجسته در است. تعقیب عالقه شخصی در مطالعه تاریخ و افزایش مهارت

 باشد.کشور انگلستان می

محتوا
 

بخشی از محتوا به آموزش  در کشور انگلستان. شده استت دیسیپلینی تدوینصورمحتوا در همه کشورها به 

تاریخ اسالم، تاریخ  کشور پاکستان، پرداخته شده است. های آن و تاریخ انگلستانپژوهش در تاریخ و روش

های در ایران تاریخ ایران و تاریخ معاصر. در هند تاریخ هند و تاریخ معاصر بخش پاکستان و تاریخ معاصر.

 دهند.مهم محتوا را تشکیل می

ش
رو

ی 
سها

تدری
در کشور انگلستان روش پژوهش  باشد.های تدریس در کشور پاکستان، ایران و هند تقریباً مشابه میروش  

های فعال تدریس تاریخ محور و در هندوستان روش منبع )مراجعه به منابع تاریخی( و روش پروژه از روش

 باشد.می در این کشورها



 61/ ... هاندر ایران و چند کشور ج دوم متوسطه درسی آموزش تاریخ دوره مطالعه تطبیقی برنامه

شیوه
ی ارزشیابی

ها
 

در انگلستان  کند.های باالی شناختی را ارزشیابی نمیهای ارزشیابی کمی بوده حیطهدر ایران روش 

شود. در هندوستان و پاکستان مشخص می A,B,C,D,Eو با حروف  صورت کمی و کیفیارزشیابی به

ای تکوینی و پایانی با ابزارهایی امل آزمونهش شود وصورت کمی انجام میو به ارزشیابی تقریباً با ایران مشابه

 باشد.ای میکوته پاسخ و چندگزینه ای تشریحی،مانند آزمونه

 پیشنهادهایی برای برنامه درسی آموزش تاریخ ایران

 توجه به اهداف زیر در آموزش تاریخ-5

 ایجاد تفکر نقاد در فراگیران از طریق آموزش تاریخ 

 اریخی از طریق آموزش تاریخسواد ت دانش توجه به مقوله 

 هایی از اهتمام نسبت به نگاه تاریخی به مسائل از طریق پیدا کردن مصداق

 تاریخ در دوران معاصر

آموزان ایجاد و تقویت های مختلف را در دانشصورت فرایندی مهارت( محتوا به0

من کند، رویدادهای تاریخی را در بستر زمان آموزش دهد، در این صورت محتوا ض

گردد. در متن محتوا از دانش تاریخی نیز می های فرایندی، موجب توسعهتقویت مهارت

 بحث و گفتگو پیرامون موضوعات استفاده شود. های ازجمله پژوهش،فعالیت

پژوهش محور، استفاده از اینترنت، پروژه، بازدید علمی،  استفاده از روش تدریس( 9

در آموزش تاریخ برنامه درسی را به اهداف خود  های آموزشیدیاستفاده از فیلم و سی

های ها به تکنولوژی آموزشی، فیلمکند. همچنین تجهیز مدارس و آموزشگاهتر مینزدیک

 کند.آموزش تاریخ کمک می تاریخی، تصاویر به

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از سنجش اطالعات و حافظه مداری کمتر استفاده ( 1

شناختی ازجمله مهارتی و بینشی نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد. ابزار  های دیگرکرد و حیطه

توان از ارزشیابی پژوهش ب لکه می ای پیشرفت تحصیلی نباشد،ارزشیابی تنها آزمونه

 وتحلیل منابع تاریخی در دسترس نیز استفاده کرد.تجزیه محور،

 پژوهش؛ شامل، هایبر اساس یافته ی درسی آموزش تاریختدوین سند برنامه( 1

همراه با تدوین  های ارزشیابی پیشرفت تحصیلیهای تدریس و شیوهاهداف، محتوا، روش

 استانداردهای آن.
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ها به همراه توجه به مسائل تاریخی، های درسی و چند تألیفی شدن آنتنوع کتاب( 1

ومی هر توان از تاریخ محلی و بتر کردن تاریخ میای و محلی برای ملموسمنطقه بومی،

 منطقه شروع کرد و عالوه بر جغرافیای استان، تاریخ استان را نیز آموزش داد.
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 منابع 

های ، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب5(، تاریخ ایران و جهان 5935تقوی نسب، نجمه )

 درسی، چاپ سیزدهم.

 سند برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

، سازمان آموزش جغرافیا در چند کشور جهانبررسی تطبیقی (، 5932) چوبینه، مهدی.

 ریزی آموزشی.پژوهش و برنامه

رشد آموزش تاریخ،  ، مجلهمسئولیت و منزلت معلم تاریخ(، 5973) عبدالرسول خیراندیش،

 .0-9 ص شماره سوم،

دهی کاربست اصول و معیارهای سازمان (،5932) عباس خدادادی، مهدی، شکاری،

ی مجله ،ی متوسطهدر دوره یخ ایران و جهانی درسی تارمحتوای برنامه

 .17ص  تهران، ی درسی،های برنامهپژوهش

ترین مؤلفه هویت ملی، رشد آموزش تاریخ، دوره (، تاریخ مهم5931) جوادیان، مسعود

 .0 شانزدهم، شماره سوم، بهار، ص

 ،htt://www.kermanedu.ir/index.phpی راهبردی درس تاریخ،دبیرخانه

 .1/52/5935 دسترسی

های تقویت هویت ملی و دینی، رشد آموزش تاریخ، دوره (، روش5931درزند، علی )

 .01-08 هفدهم، زمستان، ص

 جوادیان و همکاران، (،5989) دانشگاهیی پیشی درسی تاریخ دورهراهنمای برنامه

 ریزی آموزشی.سازمان پژوهش و برنامه

سازمان  جوادیان و همکاران، (،5982) طهی متوسی درسی تاریخ دورهراهنمای برنامه

 ریزی آموزشی.پژوهش و برنامه

، 5932، مقاله همایش ملی آموزش،ای نوین در آموزش تاریخشیوهشهسواری، شهناز، 

 دانشگاه شهید رجایی.

 ، انتشارات سمت.روش تدریس آموزش مطالعات اجتماعی(، 5932) فالحیان، ناهید
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، آموزیمبانی و آثار تربیتی عبرت(، 5932دی، سیروس )میر شاه جعفری، ابراهیم؛ محمو

 .3 پژوهش و اندیشه، شماره هجدهم، بهار، ص

 ،01 رشد آموزش تاریخ، شماره ، مجلهنقد و ارزشیابی(، 5981) میرعارفین، فاطمه السادات

 .11-17 ص بهار،

اره رشد آموزش تاریخ، شم ، مجلهآموزش تاریخ در اینترنت(، 5981) میرهادی حسینی

 .12-11ص  ، زمستان،01

مجله رشد  ،های درسی تاریخرویکرد سیستمی در تدوین کتاب (،5932) موفق، نازنین

 .59 ص پاییز، ،11آموزش تاریخ، شماره 

 خ،یتار آموزش رشد مجله خ،یتار آموزش در تحول ضرورت ،(5981) احمد زاده، یمهد

 زمستان ،01 یشماره

های شناختی سکوت و ارائه داللت( تبیین مفهوم معرفت5931) بهاره میرزا پور قزوینی،

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراتربیتی آن، پایان

 ص چاپ اول، نشر جوان، ترجمه محمد تقی زاده، تاریخ چیست؟ (،5912) ن.آ.یروف یف

581. 

تفکر (. تأملی بر موانع 5930) اهللنادری عزت سیف نراقی، مریم؛ وحید علی پور، مریم؛

انتقادی در برنامه درسی آموزش متوسطه، پژوهش در برنامه درسی، سال دهم، 

 3دوره دوم، شماره 

( بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش علوم در ایران و 5988) محمدرضا هرندی جعفری،

 دانشگاه اصفهان. نامه دکتری،پایان چند کشور جهان،

 منابع التین
Anna, Clarc. (2008). Acomprative study of history teaching in Australia and 

canada. Canada:monash university education, april. pdf. 

Edvard, vikers. (2003). The politics of education in hong kong: the cace of 

local history. International journal of education research, 6, 587-602. 

Erkan, dinc(2006). Acomorative investigation of theprivious and 

newsecondary history curriculum it eissuess of the definition of the 



 66/ ... هاندر ایران و چند کشور ج دوم متوسطه درسی آموزش تاریخ دوره مطالعه تطبیقی برنامه

aims and objective and the selection of curriculum content, education 

science: theory &practice, 11,2149-2153. 

Kochhar, s. k. (2009). teaching of history. new delhi: ptinted and puphished 

by sterling publishers Pvt.ltd, 9, 230-239. 

Ancint History Syllabus(Content un change).Available in htt://www.board of 

studies.nsw.edu.au/syllabus-hsc/index.htm pdf-doc/Ancint history –

stage 6- syllabus from 2014. 

History syllabus from fbise.edu.pk/syllabus.php. 

Minstery of education –government of Pakistan,2014 

from,htt://www.moe.gov.pk/curriculum.htm. 

Minsteryof human resource Development(Government of india).From 

htt://www.mhrd.gov,in/elementary/secondary.asp. 

Minstery of education united king done of great britain,curriculum 

resource,frome htt://www.ed.uk.go. 

Minstery of education Australia.htt://www.bmbwk.uk.gv.at. 

Modern History Syllabus(Content un change).Available in htt://www.board 

of studies.nsw.edu.au/syllabus-hsc/index.htm/pdf-doc/modern history 

–stage 6- syllabus from 2014. 

Syllabus of secondary and higher secondary classes(2009),national 

curriculum from work Syllabus for secondary education (SSCII) 

).Available in htt://www.fbis.edu.pk/syllabus –hsc/index.htm.Scheme 

of Studies, Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary 

School Certificate. 

Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School 

CertificateExamination HISTORyPART – II, Federal Board of 

Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic Republic of 

Pakistan. 

Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School 

CertificateExamination HISTORY OF PAKISTAN, Federal Board of 

Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic Republic of 

Pakistan. 

Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary School 

CertificateExamination, HISTORY OF MODERN WORLD, Federal 

Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad Islamic 

Republic of Pakistan. 

cheme of Studies, Syllabus and Model Question Paper, Higher Secondary 

School CertificateExamination, HISTORY OF ISLAM,minstery of 

education, Federal Board of Intermediate and Secondary Education, 

Islamabad Islamic Republic of Pakistan. 

Minsteryof human resource Development(Government of india).From 

htt://www.mhrd.gov,in/elementary/secondary.asp. 



 1896 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  66

 

Minstery of education united king done of great britain,curriculum 

resource,frome htt://www.ed.uk.go. 

 

Mok, M. M. C., Cheng, Y. C., (2001).” A Theory of Self-Learning in a 

Human Technological development: Implication For educational 

Reforms”, International Journal of education Management, Vol. 15, 

pp. 172-86 

Null, Wesley(2011). Curriculum,From Theory to Practice, The paper used in 

this publication meets the minimum requirements of American 

National Standard for Information Sciences—Permanence of Paper 

for Printed Library Materials. ANSI/ NISO Z39.48-1992. 

Olssen, Mark, Codd, John, O’Neill, Anne–Marie, (2004). Education Policy, 

Globalization, Citizenship and Democracy, London, SAGE publicati 

Scholte, J. A. (2000). Globalization: A critical introduction, London: 

Palgrave. 


