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اعضایکمیتهعلیم
دکرت عبدالرسول خیر اندیش ،استاد دانشگاه شیراز
دکرت ابوالقاسم فروزانی ،استاد دانشگاه شیراز
دکرت شهرام یوسفی فر،استاد گروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
دکرت فاطمه جان احمدی ،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکرت علیمحمد ولوی ،استاد دانشگاه الزهرا
دکرت نیره دلیر ،استادگروه تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی
دکرت علی ناظمیان فر،دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکرت مسعود مرادی ،دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرتمهدی صالح ،دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت عظیم شه بخش ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت کوروش صالحی ،دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت مریم شیپری ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت فاطمه رستمی ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت علیرضا سلیامنزاده ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت جواد چوپانیان ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرتمحسن مرسلپور،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت محمد پیری ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت احمد عقیلی ،استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکرت علی نادریان فر ،رسگروه تاریخ استان  ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
دکرت عباس اویسی ،استادیار دانشگاه پیام نور
دکرت منصور نیک پناه ،استادیار و مدیرامور پردیس هاس دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان
دکرت علیرضا سعیدی مهر ،معاون پژوهشی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان
قاسم سیارس ،رئیس اداره اسناد و کتابخانه ملی استان سیستان و بلوچستان
دکرت عبدالودود سپاهی ،استادیار دانشگاه والیت ایرانشهر
دکرت عبدالله صفرزایی ،استادیار دانشگاه والیت ایرانشهر
دکرت نرصت خاتون علوی ،استادیار دانشگاه والیت ایرانشهر
دکرت سنچولی استادیار  ،دانشگاه زابل
دکرت مینا فاضلی پور ،عضو انجمن ایرانی
دکرت جمشید روستا ،هیات علمی دانشگاه شهید باهرن کرمان
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محمدرضانکودری،مدرسدانشگاهفرهنگیان
مرتضیلشکری،هرنآموزهرنستانومدرسدانشکدهشهیدباهرن
مریمعابدی ،کارشناسارشدتاریخعمومیجهان
یارس جوانی  ،کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان
اسامعیلدهانی،کارشناسارشدتاریخایراناسالمی
اسام قوم دوست نوری ،کارشناس ارشد تاریخ اسالم
زینبعیدوزایی،کارشناسارشدتاریخایراناسالمی
ثریاریگی،کارشناسارشدتاریخاسالم،کارشناسپژوهشکدهعلومباستانشناسیدانشگاهسیستانوبلوچستان
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مهدیاربابیمقدم،کارشناسارشدتاریخ،مدرسدانشگاهفرهنگیان
دکرتحسیننطاقنجفی،معاونهامهنگیدانشگاهفرهنگیان
محمدامیاری،دانشجویدکرتی

اعضایهیاتداوران
دکرت کورش صالحی
دکرت علیرضا سلیامن زاده
دکرت فاطمه رستمی
دکرت مریم شیپری
دکرت احمد عقیلی
دکرت محسن مرسل پور
دکرت محمد پیری
دکرت عبداله صفرزائی
دکرت عبدالودود سپاهی
دکرت علی نادریان فر
دکرت مسعود مرادی

فهرست
مقدمه
توامنندیهای معلامن در آموزش تاریخ
تربیت آموزشگران تاریخ در دانشگاه فرهنگیان ،بررسی چالشها و رویکردها
بررسی ارتباط طولی محتوای کتب درسی رشته تاریخ دوره متوسطه دوم
تاریخ آموزش و پرورش در ایران
واکاوی و تببین مولفه های هویت ملی در نظام آموزشی ایران با تکیه بر آموزش درس تاریخ
نقش مسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس مسیونری
نقش معلم در انتخاب بهرتین روش تدریس درس تاریخ
استفاده از رسانه و وسایل آموزشی به عنوان یک رضورت در امر آموزش تاریخ
آسیبشناسی آموزش تاریخ در نظام آموزش ایران
سیر تحوالت آموزش و پرورش نوین در استان خوزستان
تاریخچه تاسیس مدارس نوین زاهدان در دوره پهلوی
آموزش و پرورش نوین در سیستان از شکل گیری تا پایان دوره پهلوی اول
روند سواد آموزی زنان در زاهدان دوره پهلوی
تاریخ شفاهی و راهکارهای آموزش تاریخ در مدارس
یادگیری درس تاریخ براساس شیوه سؤال و استدالل بر مبنای نظریه ساخت گرایی
بررسی نفوذ فرهنگی آمریکا در آموزش و پرورش عرص پهلوی با تأسیس مدارس(موردی دبیرستان الربز به روایت اسناد)
آموزش تاریخ و هویت ملی درکتابهای درسی رشتههای علوم انسانی مقطع متوسطه
نقش کتابهای درسی تاریخ در انگیزش ملی(مطالعه موردی :دانش آموزان مقطع متوسطه اول)
بررسی نظام آموزشی در مدارس ایران و ژاپن با تاکید بر آموزش درس تاریخ
بـررسی و مقـایسه آمـوزش تـاریخ در ایـران و نظام هـای آمـوزشی دیگـر کشورها
میزانتوجهبهمؤلفههایهویتاسالمیدرمحتوایکتابهایدرسیتاریخدورهتحصیلیمتوسطهبعدازانقالباسالمی.
بررسی نقش و جایگاه زن و نگاه به او در کتابهای درسی تاریخ مدارس جمهوری اسالمی ایران و مقایسۀ این نگاه و
جایگاه با دوران پهلوی
مکتبخانهها و تعلیم و تربیت سنتی در ایران عرص قاجار با تأکید بر دورۀ نارصالدین شاه
هویتفرهنگی مبحثی غایب درکتب تاریخ آموزش و پرورش
رضورت وچالش های آموزش نوین دخرتان از نگاه نرشیات زنانِ در سالهای  1299ـ 1320ش
بررسی جو حاکم بر محیط آموزشی کالس درس تاریخ
پادشاه کشورفضل ،تأملی برتالش خواجه نصیرالدین طوسی وشاگردانش در مدرسه علمی نصیریه
اهمیت جایگاه معلامن تاریخ در غبار زدایی ازتاریخ محلی بلوچستان
تحلیلی بر نقش فالسفه بیزانسی در تحول علمی جندیشاپوردر اواخر دوره ساسانی
آموزش و پرورش در ایران باستان
آموزش تاریخ و ایجاد امنیت روانی اعتامد به نفس و هویت بخشی در دانش آموزان
رضورت تدریس تاریخ با روشهای پژوهشی سند و تاریخ شفاهی
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تاریخ مدرسه عالی سپهساالر در بسرت اسناد قضایی دوره پهلوی اول
اهمیت درستاریخ در مدارس و شیوههای تدریس آن
جایگاه زنان در تاریخ ( )1ایران باستان
چالشهای مـحلی آمـوزش تـاریـخ در مـدارس سـیـستـان و بـلـوچـستـان بـا توجه بـه پراکندگی امکانات رفاهی -
اجتامعی و اقتصادی)
تحلیل درس  ۱۳تاریخ پایه یازدهم با استفاده از نظریه تاریخ ابن خلدون و مارکس
بررسی دروس تاریخ در کتابهای مقطع ابتدایی (مطالعه تطبیقی دروس تاریخ در دهههای  60و  90خورشیدی)
بررسی و مطالعه تطبیقی درس تاریخ در کتابهای درسی مقطع ابتدایی کشورهای ایران و فرانسه
متون درسی تاریخ در مدارس و نسبت آن با سطوح یادگیری طبقه بندی بلوم
نقش آموزش تاریخ در تداوم بخشی به هویت ملی
نقش فیلم ،مستند های تاریخی در آموزش تاریخ و عالقمند کردن دانش آموزان نسبت به تاریخ
نقش میرزا علی خان امینالدوله در توسعۀ آموزش و پرورش ایران
نقش سالنامه هاي مدارس در تدوين تاريخ آموزش و پرورش
تأثیر نقش و جایگاه معلم در آموزش درس تاریخ
رضورت توجه به جعل و تخریب هویت تاریخی در فضای مجازی
نظام آموزش سنتی ایران (مقارن عرص مرشوطه)
بررسی مدرسه بدیعه با تکیه بر دو نشان تدریس در رشفنامه خواجه عبداالله مروارید
نگاهی به تاریخچه آموزش و تدریس در ایران
تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتامعی دوره ابتدایی
آموزش درس تاریخ برای کودکان مقاطع  4-3در آمریکا و مقایسه آن با امور آموزشی در ایران
مقایسه تطبیقی تاریخنگاری محمدعلی فروغی و عباس اقبال آشتیانی در تألیفکتابهای درسی (مطالعه موردی کتاب
تاریخ مخترص ایران نوشته فروغی چاپ  1310و تاریخ پنجم و ششم دبستان نوشته عباس اقبال چاپ )1330
معرفی سندی نویافته از آرشیو قوه قضاییه در خصوص میرزا حسن رشدیه پدرآموزش نوین
جایگاه و اهمیت تاریخ سیستان و بلوچستان در آموزش تاریخ مدارس کشور
تغییرات بازمنایی عملکرد مصدق در کتابهای درسی تاریخ دانش آموزان ایران در دهة  1350شمسی
تاریخ اسالم برای دانشآموزان؛ به روایت عباس اقبال آشتیانی
نقش آموزش بر مبنای تعلیامت نوین در پیدایش مفهوم جدید «قوم» در سیستان و بلوچستان
بررسی تأثیر جهانی سازی بر روند و فرایند آموزش تاریخ
رضورت آموزش کلینگر در رویکردهای تاریخنگارانه و تاریخ نگرانه در مدارس سیستان و بلوچستان
بی توجهی به مقوله جهان پس از مرگ در بینش ادیان هند و ایرانی و سامی پیش از اسالم در کتاب دانش آموزان
واکاوی و تبیین چرایی شکل گیری مالحظات ایدئولوژیک در آموزس تاریخ مدارس ایران
بررسی ارتباط طولی محتوای کتب درسی تاریخ مدارس(از ابتدایی تا پایه دوازدهم)
تاثیر رویکرد همگرایانه جمعی در آموزش تاریخ در مدارس
نقش شعررسایی در نقل وقایع تاریخی بلوچها
بررسیتطبیقیآموزشوپرورشدرمسلامنانوزرتشتیانباتأکیدبرمطالعهموردینظامیههاومدارسزرتشتیانکرمان
نقش و جایگاه سیستان و بلوچستان در آثار تاریخی و متدنی
بررسی جایگاه تدریس تاریخ با شیوههای عربت آموزی و قصص قرآن کریم
ایجاد انگیزه در دانش آموزان در درس تاریخ با تاکید بر فناوری اطالعات ()IT
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آموزش تاریخ وهویت ملی
نقش فناوریهای نوین در آموزش تاریخ (با تأکید بر دروس تاریخ متوسطه اول و دوم)
نگاهی به سیاستهای فرهنگی حکومت رضاشاه بر نظام آموزش و پرورش ایران
بازتاب تاریخ ایران باستان در مطالعات اجتامعی چهارم دبستان :بررسی موردی چاپ  1392و 1394
بررسی مفهوم آموزشوپرورش در ایران باستان
مقایسه آموزش تاریخ در مدارس سنتی و مدرن
تاریخچه نهضت مدارس نوین در ایران
بررسی شکلگیری نظام آموزشی نوین در دوران رضا خان (پهلوی اول)
بررسی موانع اجرای بازدیدهای علمی در مدارس دیدگاه معلامن دوره متوسطه اول استان مازندران
بررسی سیر تحول و تاریخچه تشکیل مدارس نوین در ایران
معرفی مدرسه خاندان قلیبیگ در کرمان با تکیه بر اسنادی از اداره کل اسناد و امور مرتجامن رسمی قوه قضائیه
 9کنفرانس در اصول تعلیامت عملی یا پداگوژی پراکتیک (درسالهای  1297و  1298ش).
مروری بر تاریخچه آموزش درس تاریخ در دوره قاجار و برنامهریزی رسمی آن در تحصیالت دوره متوسطه مصوب
سال  1332ه.ق ( 1292ه.ش)
جایگاه تفکر واندیشه در کتاب تاریخ متوسطه 1
نقش وجایگاه قوم بلوچ در تاریخ ایران
نگاهی به آموزش نوین دخرتان در عرص قاجار
گسست میان تاریخ محلی و هویت بومی در پرتو تاریخ نگاری مدرن
بررسی روند شکل گیری نظام آموزشی نوین ،دوره متوسطه و کتابهای درسی تاریخ (با تکیه بر نقش مدرسه دارالفنون)
تجربۀ زیستی یک رسگروه آموزشی
راهربدهای ارتقای بینش تاریخی از مسیر اصالح روشهای خوانش تاریخ
آموزش تاریخ بهصورت طرح مسئله
رضورت توجه به نقش مطبوعات دوران مرشوطه اول در کتاب تاریخ معارص متوسطه دوره دوم
جستاری در گونههای تأثیرگذار ادبیات کودک و نوجوان بر آموزش تاریخ
سیاستهای حکومت پهلوی اول در فرایند حفظ بهداشت و سالمتی دانشآموزان دارالرتبیههای عشایری
تاریخ تأسیس و توسعهی مدرسهی سعادت مظفری در بندر بوشهر ( 1317ـ  1339ق)
تأثیر مذهب بر وضعیت تدریس تاریخاسالم در مدارس سیستان و بلوچستان
بررسی وضعیت موجود آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان
بررسی نقش ارتش مدرن ایران در ایجاد و توسعه مدارس نوین بلوچستان در عرص رضاشاه
جایگاه سیستان در آموزش تاریخ
نگاهی به تحوالت آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول
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به نام خـــدا

مقدمه
در نظــام آموزشــی نویــن ایـران تاریــخ از اولیــن واحــد درســی دانــش آمــوزان اســت کــه در آغــاز همـراه داســتان
هــای اســاطیری و آمــوزه هــای شــاهنامه ای از تاریــخ ایـران همـراه بــود و بــه تدریــج بــا ترجمــه هــای آثــار مورخــان
یونانــی و رومــی از مســایل تاریــخ ایـران از افســانه هــا فاصلــه گرفــت و بــه آمــوزه هایــی از تاریــخ ملــی و جهانــی
روی آورد .هنگامــی کــه درمدرســه دارالفنــون تاریــخ اروپــا و انقالبهــای آن تدریــس مــی شــد نارصالدیــن شــاه ترجیــح
داد؛ تاریــخ تدریــس نشــود و از دانشــجویان اعزامــی هــم کســی تاریــخ نخوانــد و ایــن آغــاز هشــداری بــود ب ـرای
تدریــس تاریــخ در مــدارس دولتــی .از زمــان تأســیس مــدارس جدیــد تنهــا قرائــت حکومتــی از تاریــخ ارائــه شــد و
بدیــن ترتیــب دانــش تاریخــی در دســت هــای دولــت هــای حاکــم بــه بازگــو کننــده رخدادهــای رصف ـاً سیاســی بــا
محوریــت پادشــاهان تدریــس مــی گردیــد و بــا گذشــت زمــان و پدیــد آمــدن مورخــان مســتقل بیانهــای دیگــری از
تاریــخ در جامعــه پدیــدار گشــت .هامیــش حــارض در صــدد اســت تــا رونــد ایــن تحــوالت در اندیشــه تاریــخ بــاوری و
تاریــخ پژوهــی را بررســی کــرده و بــه اصــاح برداشــت هــا و باورهــای تاریخــی کمــک کنــد .اصــاح روشــهای آموزشــی
و تهیــه متــون درســی مناســب و وجــود معلــم درد آشــنای تاریــخ مــی توانــد بــه گرایــش برخــی از نخبــگان بــه ادامــه
تحصیــل در رشــته تاریــخ در دانشــگاه منجــر شــود .مقــاالت ایــن هامیــش بــه بررســی نقادانــه محتــوای دروس و
جایــگاه آموزشــی معلــم تاریــخ پرداختــه انــد.
فراخــوان ارســال مقــاالت حــول 2محــور عــام و خــاص( تاریــخ محلــی اســتان سیســتان و بلوچســتان) ارائــه گردیــد.
در نهایــت بــا توجــه بــه متدیــد یــک ماهــه تعــداد 120چکیــده مقالــه دریافــت شــد .محورهــای ایــن هامیــش در دو
بخــش عــام و خــاص تنظیــم شــده اســت.
الف :محورهای عام
-1محــور تاريــخ آمــوزش و پــرورش كشــور :در ايــن محــور موضوعــايت نظــر :نظــام آمــوزش ســنتي ،نظــام نويــن
آمــوزيش ،بانيــان نظــام نويــن و مــدارس جديــد ،مــدارس مســيونري ،نقــش نهادهــا و انجمــن هــاي فرهنگــي و آمــوزيش،
نظــام آمــوزيش در عــر قاجــار و دوره پهلــوي ،قوانــن و مقــررات و محتــواي آمــوزيش كتــب دريس تاريــخ مــورد توجــه
مــي باشــد .از آنجــا كــه نقــش و تأثــر نظــام نويــن آمــوزيش بنــا بــر داليــي مــورد غفلــت تاريــخ نــگاري رســمي قـرار
گرفتــه و از ســوي ديگــر ايــن نــوع تاريخنــگاري پيونــد وثيقــي بــا آمــوزش تاريــخ دارد ،ايــن محــور مــي توانــد از زمــره
محورهــاي مهــم سلســله هاميــش هــاي آمــوزش تاريــخ  -بــه عنــوان يــك هاميــش مــدين  -منظــور گــردد.
-2محــور روش آمــوزش تاريــخ :ايــن محــور بــا عنايــت بــه گســرش شــيوه هــاي نويــن آمــوزيش در عرصــه آمــوزش
بــه خصــوص تجــارب موفــق برخــي از همــكاران در تدريــس تاريــخ ،در متــام فراخــوان هــاي سلســله هاميــش هــاي
آمــوزش تاريــخ در مــدارس منظــور مــي شــود .ايــن محــور در تنگنــاي چالــش هــاي :محتــواي ايدئولوژيــك محــوري
كتــب دريس تاريــخ بــه خصــوص تاريــخ معــارص ،يب توجهــي بــه تاريــخ و هويــت در سياســتگذاري نظــام آمــوزش و
پــرورش ،يب عالقگــي دانــش آمــوزان بــه تاريــخ ،حــذف درس تاريــخ در رضايــب كنكــور ،رواج روش سنتي(ســخرناين در
كالس) آمــوزش تاريــخ و  ...در صــدد ارائــه راهكارهايــي بــه معلــان تاريــخ جهــت بــرون رفــت از معضــات مذكــور
مــي باشــد .در ايــن محــور موضوعــايت نظــر :روش هــاي نويــن و ســنتي آمــوزش تاريــخ ،بازخــواين تجــارب ابتــكاري
و موفــق تدريــس تاريــخ توســط معلــان ،شــيوه هــاي ايجــاد خالقيــت ،انگيــزه و عالقــه بــه تاريــخ در ميــان دانــش
آمــوزان ،تاثــر فضــاي مجــازي در آمــوزش تاريــخ و  ...مــورد توجــه پژوهشــگران بــه خصــوص معلــان تاريــخ ق ـرار
مــي گــرد.
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 -3محــور تحليــل محتــواي كتــب دريس تاريــخ :چنانكــه گذشــت يــي از بحـران هــاي اصــي آمــوزش تاريــخ ،ســيطره
نــگاه ايدئولــوژي رســمي بــر كتــب دريس تاريــخ مــي باشــد .ايــن معضــل منجــر بــه تعريــف و ســوگريي محتوايــي كتــب
دريس تاريــخ در خــال بيــان وقايــع تاريخــي و تحليــل آنهــا شــده اســت .ناگفتــه پيداســت كــه ايــن رويكــرد ،نقــش
كتــب دريس تاريــخ را بــه حــد يــك مانيفســت ايدئولوژيــك تنــزل داده و جايــگاه و رســالت آمــوزيش معلــان تاريــخ
را در ميــان كادر مدرســه و ســاير همــكاران و حتــي خانــواده هــاي دانــش آمــوزان بــا چالــش مواجــه مــي ســازد ،بــه
طــوري كــه تدريــس تاريــخ توســط افـراد غــر متخصــص بــه امــري معمــول در مــدارس تبديــل شــده اســت .بــر ايــن
اســاس در ايــن محــور موضوعــايت نظــر :تحليــل محتــوا و تصاويــر كتــب مختلــف دريس تاريــخ بــه خصــوص تاريــخ
ايـران و جهــان  1و  ،2مغالطــه هــاي مفهومــي مطالــب كتــب دريس تاريــخ ،جايــگاه هويــت ،مقايســه محتوايــي دوره
هــاي مختلــف تحصيــي و تاريخــي كتــب دريس ،نقــد ســاختاري و شــكيل كتــب و ...مــورد توجــه پژوهشــگران گرامــي
قـرار مــي گــرد.
 -4محــور عرصــه هــاي نويــن تاريــخ :ايــن محــور بــا عنايــت بــه عرصــه هــاي نويــن تاريــخ نــگاري و تاريــخ نگــري بــه
خصــوص حــوزه مطالعــات ميــان رشــته اي تاريــخ مــي توانــد شــامل موضوعــايت نوينــي نظــر :تاريــخ محــي ،تاريــخ
شــفاهي ،تاريــخ اجتامعــي ،تاريــخ خانــداين ،تاريــخ فرهنگــي و  ...بــوده و البتــه پيونــد و تعامــل تاريــخ بــا ســاير رشــته
هــا نظــر :جامعــه شــنايس ،باســتان شــنايس ،ادبيــات ،جغرافيــا ،فلســفه و  ...را در راســتاي عالقــه منــدي دانــش آمــوزان
بــه درس تاريــخ و تســهيل يادگــري آن مــورد توجــه قـرار دهــد.
ب :محورهاي خاص:
ايــن محــور بــه عنــوان محــور ويــژه اســتان مــورد توجــه قـرار مــي گــرد .ايــن محــور فرصتــي بـراي پژوهشــگران حــوزه
تاريــخ و نظــام آمــوزيش اســتان سيســتان و بلوچســتان فراهــم مــي كنــد كــه يافتــه هــاي علمــي خويــش را در ســطح
گســرده تــري – از نظــر موضوعــي – در معــرض ارائــه ق ـرار بدهنــد .كــا اينكــه بازخــواين و ســندپژوهي ه ـزاران
بــرگ اســناد نظــام نويــن آمــوزيش اســتان كــه در شــعبه منطقــه اي ســازمان اســناد مــي در زاهــدان جمــع آوري و
ســازماندهي شــده اســت ،مــورد نظــر پژوهــش هــاي ايــن محــور مــي باشــد.
در پایان بر خود الزم میدانیم تا از همکاری و مساعدت ریاست محرتم دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ریاست محرتم
هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ ،اعضای محرتم کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ ،مدیرکل محرتم اداره
کل آمــوزش و پــرورش اســتان سیســتان وبلوچســتان ،مدیریــت محــرم ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی اســتان سیســتان
وبلوچســتان ریاســت محــرم دانشــگاه والیــت ،ریاســت محــرم دانشــگاه زابــل ،ریاســت محــرم دانشــگاه پیــام نــور
اســتان سیســتان وبلوچســتان  ،مدیریــت محــرم پردیــس هــای دانشــگاه فرهنگیــان ،مدیــرکل محــرم اداره فرهنــگ و
ارشــاد اســامی اســتان سیســتان وبلوچســتان ،و زحــات بــی دریــغ دوســتان ارجمنــد در کمیتــه هــای علمــی و اجرایــی
قدردانــی بــه عمــل آوریــم.
دبیرعلمی هامیش :دکرت مسعود مرادی
دبیراجرایی هامیش :دکرتعلی نادریان فر
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توانمندیهای معلمان در آموزش تاریخ

امیرآریایی نژاد

1

چکیده
آمــوزش مؤثــر تاریــخ توســط دبیــران کار آزمــوده و حرفــهای یکــی از فرایندهــای انتقــال صحیــح و مانــدگار
دادههــای ایــن رشــته بــه متعلمیــن میباشــد .هــدف از انجــام ایــن پژوهــش ،تبییــن توامنندیهــای علمــی ،شــخصیتی،
فیزیکــی و روانــی ـ عاطفــی دبیـران تاریــخ ،بــه منظــور انجــام یــک آمــوزش پویــا و مفیــد میباشــد .نتایــج بهدســت
آمــده از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد ،بــه معلامنــی در آمــوزش تاریــخ توامننــد اطــاق میگــردد کــه عــاوه بــر
کفایتهــای علمــی در رشــته تاریــخ از علــوم بینارشــتهای همچــون :روانشناســی ،جامعهشناســی ،ادبیــات در جهــت
تدریــس مؤثــر بهــره بــرده و بــر فنــون کالس داری ،ارزشــیابی ،هــر ارائــه تدریــس و تکنولــوژی جدیــد آمــوزش،
تســلط کافــی داشــته و از نظــر فیزیکــی و روانــی ـ عاطفــی ،اســتانداردهای الزم را دارا باشــند .ایــن تحقیــق بــه روش
کتابخان ـهای و بــه صــورت توصیفــی ـ تحلیلــی تهیــه شــده اســت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،آموزش ،معلامن ،توامنندی واکاوی تربیتی ،تعاملی تاریخ ،نظام تعلیم و تربیت

-1کارشناسارشد تاریخ ایران دوره اسالمی و دبیر تاریخ هرنستان منونه شهید ضابطی شهرستان زابل.
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تربیت آموزشگران تاریخ در دانشگاه فرهنگیان ،بررسی چالشها و رویکردها
فیروز آزادی، 1ارغوان علوی نسب ، 2فاطمه شجاعی جشوقانی
چکیده
دانشــگاه فرهنگیــان کــه فع ـاً تنهــا متصــدی تربیــت دانشــجو -معلــان رشــته آمــوزش تاریــخ درای ـران اســت،
برنامــهای را بــرای ارائــه دروس دوره کارشناســی رشــته آمــوزش تاریــخ تدویــن منودهاســت کــه دارای ویژگیهــای
خاصــی اســت .اینکــه آیــا تربیــت دانشــجو در یــک دانشــگاه ماموریتگــرا میتوانــد منشــاء تحولــی در آینــده
آمــوزش تاریــخ باشــد یــا خیــر ،دغدغـهی بســیاری از اهالــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع اســت .در ایــن نوشــتار بــا نگاهــی
بــه برنامــه درســی رشــته آمــوزش تاریــخ دانشــگاه فرهنگیــان وتوصیــف ســاختار آن بــا روش تحقیــق آمیختـهای (کمــی
وکیفــی) و اســتفاده از پرسشــنامه محقــق ســاخته بــه بررســی چالشهــای پیـشرو و ارائــه راهکارهایــی بـرای اصــاح
برنام ـهی درســی تاریــخ در ایــن دانشــگاه میپــردازد .جامعــه مــورد پژوهــش اســاتید و مدرســان آمــوزش تاریــخ در
دانشــگاه فرهنگیــان و دانشــجویان رشــته آمــوزش تاریــخ در دانشــگاه فرهنگیــان اســتان لرســتان میباشــد .نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه تربیــت آموزشــگر تاریــخ ب ـرای مــدارس ای ـران ،نیازمنــد بــه روزرســانی
راهربدهــا و سیاس ـتهای کلــی دانشــگاه بهویــژه در تهیــه وتدویــن منابــع میــان رشــتهای اســت.
3

واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،دانشگاه فرهنگیان ،برنامه درسی ،دانشجو-معلامن

-1دکرتیتاریخ اسالم و مدرس دانشگاه فرهنگیان
-2دانشجوی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کاملوند خرم آباد
-3دانشجوی دبیری تاریخ دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کاملوند خرم آباد
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بررسی ارتباط طولی محتوای کتب درسی رشته تاریخ دوره متوسطه دوم
ناهید ابراهیمی ،1زهرا توسلی جهرمی

2

چکیده
هــدف از ایــن تحقیــق بررســی ارتبــاط طولــی محتــوای کتــب درســی رشــته تاریــخ دوره متوســطه اول و دوم
میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه در برنامهریــزی درســی جدیــد ارتبــاط طولــی محتــوای کتــب اهمیــت زیــادی پیــدا
منــوده اســت ،مســأله ایــن تحقیــق متمرکــز بــر ایــن اســت کــه تــا چــه حــد ایــن کتــب ارتبــاط طولــی در محتــوای کتــب
رعایــت شــده اســت بــا توجــه بــه تحــوالت چنــد دهــه اخیــر در حــوزه نظریههــای علــم تاریــخ ایــن ارتبــاط طولــی
متمرکــز بــر چــه نــوع تاریخــی اســت؟ آیــا تنهــا بــه تاریــخ سیاســی و تاریــخ از بــاال پرداختــه شــده اســت یــا اینکــه
در ایــن ارتبــاط طولــی بــه تاریــخ فرهنگــی و اجتامعــی نیــز پرداختــه شــده؟ ایــن تحقیــق از نــوع کیفــی توصیفــی
و تحلیلــی اســت .بــا توجــه بــه الگوهــای مختلــف بـرای ایــروش ســعی بــر آن شــده تــا از الگــوی قیاســی مکتبــی بــر
نظریــه اســتفاده شــود واحــد تحلیــل در ایــن تحقیــق کلمــه ،بنــد ،جملــه وبخــش میباشــد .مــن مــورد بررســی کلیــه
درسهــای کتــب تاریــخ متوســطه اول و دوم منونــه ایــن تحقیــق بــر روی کتــاب تاریــخ پایــه هشــتم از متوســطه اول
و یازدهممتوســطه دوم و روش تجزیــه و تحلیــل در تحقیــق حــارض روش ســاختبندی اســت.
واژگان کلیدی :روش طولی ،ساختبندی ،کتب درسی ،متوسطه اول و دوم

-1دانشجوی کارشناسی دبیری تاریخ
-2دانشجوی کارشناسی دبیری تاریخ
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تاریخ آموزش و پرورش در ایران

فاطمه امیرجباری

1

چکیده
در جامعــه امــروز ،آمــوزش و پــرورش تنهــا وســیله دسرتســی بــه تکنیــک قویتــر و توســعه و پیرشفــت
بیشــر اســت .رقابــت دامنــهداری کــه بــرای اســتفاده از تکنیکهــای جدیــد و تأمیــن رشایــط بهــر اجتامعــی و
بیــن امللــل مختلــف جهــان وجــود دارد .انگیــزه تــاش و کوشــش گســردهای اســت کــه ب ـرای ایجــاد نظــام جامعتــر
و ســودبخشتر آموزشــی بــه کار بــرده میشــود .دگرگونیهــای روزمــره و رسیــع زندگــی انســان نیــز بــه تربیــت و
کســب آمادگــی بـرای پذیــرش تحــول در ابعــاد گوناگــون حیاتانســانی را بــه خوبــی توجیــه میکننــد .دگرگونیهایــی
کــه گریزناپذیرنــد و تنهــا تربیــت و تعلیــم صحیــح مقابلــه متعــادل و مطلــوب بــا آنهــا را امــکان پذیــر میســازد.
هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تاریــخ آمــوزش و پــرورش در ای ـران میباشــد .ب ـرای دس ـتیابی بــه ایــن هــدف از روش
پژوهشتاریخــی تحلیلــی بهــره گرفتــه شــد .نتایــج بهدســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه مولفههــای اصلــی و
بنیادیــن در نظــام اموزشــی امــروز ای ـران تقلیدگــری ،اقتدارگرایــی و دینمــداری اســت کــه هــر یــک حاصــل یکــی
از جریانهــای تعییــن کننــده در شــکل گیــری نظــام آموزشــی اســت .مبنــای تقلیدگرایــی از جریــان اصالحگرایانــه
عــر قاجــار ،اقتدارگرایــی حاصــل انتقــال آمــوزش و پــرورش بــه عرصــه حکومــت بــه ویــژه پهلــوی اول و ســه مؤلفــه
گرایــش بــه مترکــز و کنــرل ،کمیتگرایــی و صورتگرایــی را بــه عنــوان مولفههــای ثانویــه در نظــام ایجــاده کــرده
اســت کــه برآینــد متامــی آنهــا روح حاکــم بــر نظــام آموزشــی ایـران اســت و متامــی هدفهــا و برنامههــای پیشــنهادی
موردنظــر آن را دگرگــون میســازد.
واژگان کلیدی :آموزش و پرورش ،تاریخ ایران ،پهلوی ،انقالب

 -1لیسانس تاریخ قزوین
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واکاوی و تببین مولفه های هویت ملی در نظام آموزشی ایران؛ با تکیه بر آموزش درس تاریخ
مسلم احمدی
چکیده
تاريــخ نقــش اساســی درشــکل گیــری هويــت مــي يــك ملــت دارد و بــه تعبیــر دیگــر ریشــههای هویــت یــک ملــت
در تاریــخ آن اســت .بــی شــک نظــام هــای آموزشــی در شــکل دهــی بــه هویــت ملــی کشــورها نقــش بــی بدیلــی بــه
عهــده دارنــد .تحلیــل و بررســی علمــی مــواد بــه کار رفتــه در نظــام هــای آموزشــی و نیــز بســامد کاربــرد هــر یــک
از مولفــه هــای اصلــی و فرعــی ،در ســاخت هویــت ملــی یــا ایجــاد بحـران هویتــی بســیار تاثیــر گــذار و قابــل توجــه
انــد .کتــب درســی تاریــخ بــه علــت ماهیــت هویــت بخشــی ایــن درس ،تاثیرگذارتریــن کتــاب هــا از میــان ســایر کتــب
در نظــام آموزشــی کشــور مــی باشــند.
بررســی هویــت ملــی یکــی از مباحثــی اســت کــه از اهمیــت تاریخــی و جامعــه شــناختی فراوانــی برخــوردار اســت .
هویــت ملــی ،پديدهــاي جمعــي اســت كــه بــه بنيادهــاي فرهنگــي ،تاريخــي و اعتقــادي يــك ملــت مربــوط ميشــود.
یکــی از دســتاوردهای ارزشــمند مطالعــه تاریــخ ،تقویــت حــس ملــی و مذهبــی و دســتیابی بــه هویــت ملــی اســت.
پژوهــش حــارض کــه بــه شــیوه توصیفــی – تحلیلــی و بــا روش تاریخــی و تحلیــل محتــوا مبتنــی بــر داده هــای کتــب
تاریــخ در نظــام آموزشــی ایـران صــورت گرفتــه اســت ضمــن بررســی مفهــوم هویــت ملــی و عنــارص و مولفــه هــای
آن و ارتبــاط هویــت ملــی بــا تاریــخ و ســیر تاریخــی هویــت ایرانــی مــی کوشــد تــا بــا تحلیــل و بررســی آمــوزش
درس تاریــخ ، ،بــه انعــکاس مولفــه هــای هویــت ملــی ایرانیــان و شــاخصه هــای آن بپــردازد و مفهــوم نظــری هویــت
را در کتــب تاریــخ تبییــن کنــد .ایــن مصادیــق و عنــارص شــامل چهــار عنــر اصلــی فرهنــگ ،دیــن و مذهــب ،تاریــخ
و قلمــرو سیاســی – جغرافیایــی اســت.
1

واژگان کلیدی :تاریخ ،آموزش تاریخ ،نظام آموزشی ،هویت ،هویت ملی ،مدرسه ،اداره فرهنگ
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نقش مسیونرها در آموزش و پرورش و مدارس مسیونری
معصومه احمدی فر

1

چکیده
در قــرن  18و  19میــادی دولــت هــای قدرمتنــد انگلســتان ،روســیه و فرانســه بـرای رســیدن بــه اهــداف سیاســی و
اســتکباری خــود و مناطــق ســوق الجیشــی جهــان و دســت رســی بــه ذخائــر منابــع اقتصــادی مــرق زمیــن بــه ویــژه
ایـران و هندوســتان مســیونرهای داوطلــب را بـرای ســفر بــه ایـران حامیــت کردنــد.
اع ـزام گــروه هــای تبشــیری در روزگار قاجــار نیــز تــداوم یافــت بــا شکســت ای ـران در دوره جنــگ روســیه کــه بــه
قـرارداد گلســتان و ترکمنچــای منجــر شــد فرصتــی را بـرای ایــن گــروه هــا قـرار داد کــه تحــت حامیــت دولــت خــود و
بــا اســتفاده از حــق کاپیتوالســیون بــه تبلیــغ مســیحیت در ایـران بپردازنــد .و ضعــف هــای سیاســی و اقتصــادی دولــت
قاجــار زمینــه نفــوذ ایــن گــروه هــای تبلیغــی را بیشــر فراهــم کــرده بــود.از جملــه شــهرهایی کــه پایــگاه فعالیــت ایــن
مبلغــان قـرار گرفــت اصفهــان _ تهـران_ تربیــز از ســوی دولتهــای فرانســه_ انگلســتان و بعدهــا امریــکا قـرار گرفــت.
واژگان کلیدی :میسیونر ،مبلغان مذهبی ،استعامر گران ،خواهران نیکوک
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نقش معلم در انتخاب بهترین روش تدریس درس تاریخ
فروزان ادیب فررسم توضيحي

1

چكيده
درس تاریــخ یکــی از مهمرتیــن دروس آموزشــگاههای کشــورهای خارجــی و ایـران بــوده و بــا توجــه بــه ظرفیتــی
کــه ایــن درس در تحکیــم پایــه هــای هویــت ملــی مــردم یــک کشــور کــه عامــل همبســتگی روح جمعــی در یــک
ملــت دارد و مــی تــوان آن را از اساســی تریــن دروس رشــتۀ علــوم انســانی بــه حســاب آورد ،بــا متامــی ایــن احــوال
دســت کــم در مــدارس مــا بــه نــدرت دانــش آمــوزان  ،اولیــاء و حتــی مســئولین مــدارس بــه اهمیــت ایــن درس عنایــت
داشــته و در بیشــر مــوارد عالقــه ای بــه آن نشــان منیدهنــد .دســتاورد مقالــه حاکــی از آن اســت کــه اساسـیترین
نقــش در بــه کار بــردن بهرتیــن روش تدریــس بــه عهــده معلــم اســت و عــاوه بــر ناکارآمــد بــودن روشهــای ســنتی
تدریــس در بــه کار بــردن روشهــای فعــال و نــو نیــز بایســتی عوامــل مهمــی همچــون مقطــع تحصیلــی ،جغرافیــای
انســانی و سیاســی ،امکانــات کمــک آموزشــی ،توانایــی مالــی ،جــو کالس و محتــوای درس و عواملــی از ایــن دســت را
در نظــر گرفــت .پژوهــش حــارض بــا هــدف بررســی نقــش معلــم در انتخــاب بهرتیــن روش تدریــس درس تاریــخ اســت
کــه بــا روش تحقیــق توصیفــی و جمــع آوری اطالعــات بــه شــیوه کتابخانــه ای و بــا تکیــه بــر تجربیــات عینــی حاصــل
از بیســت و چهــار ســال تدریــس درس تاریــخ انجــام گرفتهاســت.
واژگان كليدي :تدریس  ،معلم تاریخ  ،درس تاریخ ،مدارس.

-1عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگان لرستان
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استفاده از رسانه و وسایل آموزشی به عنوان یک ضرورت در امر آموزش تاریخ
حمید ارشفی خیرآبادی

1

چکیده
رســانهها و وســایل آموزشــی ابـزاری بـرای آسانســازی و تعمیــق امــر تدریــس و یادگیــری در نظــام آموزشــی هســتند.
ایــن ابزارهــا باعــث مانــدگاری و افزایــش یادگیــری و تنوعبخشــی در کالس درس میشــوند .شــیوه نقالــی و پردهخوانــی
اولیــن رســانه آمــوزش علــم تاریــخ محســوب میشــود .در دنیــای ارتباطــات امــروزی بــا پیرشفــت تکنولــوژی ،آمــوزش
ســنتی یــا شــیوه ســخرنانی منســوخ و از رســانههای مختلــف اعــم از نوشــتاری –دیــداری –تصویــری و چنــد حســی
از قبیــل نقشــههای تاریخــی ،ســکهها و آثــار هــری همچــون عکــس و فیلــم از قبیــل فیلــم مســتند و خــری و
همچنیــن اردوهــا و بازدیــد از اماکنتاریخــی ب ـرای آمــوزش بهــر علــم تاریــخ اســتفاده میشــود .ایــن پژوهــش بــه
بررســی نقــش وجایــگاه رســانهها و وســایل آموزشــی بــا تأکیــد بــر فیلــم در آمــوزش علــم تاریــخ میپــردازد و ســؤال
ایــن پژوهــش عبــارت اســت از :چــه رســانهها و وســایلی ب ـرای آمــوزش علــم تاریــخ کاربــرد دارد؟ ایــن پژوهــش از
نظــر هــدف بنیــادی  -کاربــردی و از نظــر ماهیــت تاریخــی -توصیفــی اســت و روش جمــع آوری مطالــب عــاوه بــر
کتابخانـهای روش مشــاهده و تجربــه اســت.
واژگان کلیدی :رسانههای آموزشی ،وسایل کمک آموزشی ،آموزشتاریخ ،فیلمهای مستند ،عکس

 -1مدرس دانشگاه فنی رشیعتی تهران ،دبیر تاریخ آموزش و پرورش شهر تهران ،منطقه 11
ashrafi20hamid@gmail.coml

19

مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان

آسیبشناسی آموزش تاریخ در نظام آموزش ایران
علی ابراهیم آبادی ، 1مرتضی مبارکی زاده ،حسین ابراهیم آبادی
2

3

چکیده
آمــوزش تاریــخ در نظــام تعلیــم و تربیــت همــواره بــا فرازوفرودهایــی مواجــه بــوده کــه اغلــب اوقــات ایــن امــر
برخاســته از نــوع نــگاه بــه تاریــخ و آمــوزش آن بودهاســت و تاریــخ را بهعنــوان جریانــی مرشوعیتســاز و گاهــی
مرشوعی ـتزدا معرفــیکردهاســت .یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن هســت کــه دالیــل ضعــف و کاســتی آمــوزش
درس تاریــخ در نظــام آموزشــی مــواردی از قبیــلِ  :عــدم توانایــی و مهــارت کســانیکه کــه بــه تدریــس ایــن درس
میپردازنــد ،بیتوجهــی بــه ســایر جنبههــای حــوادث تاریخــی در کتــب (رصف روایــت حوادثسیاســی) عــدم
ارائــه آموزشهــای نویــن در تدریــس ایــن درس میباشــد .در ایــن پژوهــش کــه بــا روش توصیفــی و مراجعــه بــه
بزا بــودن آمــوزش ایــن
کتبتاریخــی مــدارس (ابتدایــی -متوســطه) انجــام گردیدهاســت ،مســائلی کــه منجــر بــه آســی 
رشــته معرفتــی میشــوند ،ریشــهیابی شدهاســت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،آسیبشناسی ،نظام تعلیم و تربیت

-1کارشناس ارشد تاریخ اسالم
-2کارشناس ارشد تاریخ اسالم
-3کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی
20
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سیر تحوالت آموزش و پرورش نوین در استان خوزستان(از آغاز تا پیروزی انقالب اسالمی)
محمد امیری
چکیده
آمــوزش و پــرورش یکــی از بنیادیتریــن نهادهــای مدنــی و فرهنگــی اســت کــه رشــد ،تــداوم و نتیجهبخشــی
آن بســته بــه نــوع بینــش جامعــه ،متفــاوت اســت .ایــن نهــاد در ایـران پیشــینهای بــه درازای تاریــخ دارد .گفتههــای
پیشــینیان در مــورد تعلیــم و تربیــت در ایـران باســتان گواهــی محکــم در تأییــد ایــن مدعاســت ،امــا آمــوزش و پــرورش
نویــن در کشــور مــا در مقایســه بــا کشــورهای پیرشفتــه از عمــری طوالنــی برخــوردار نیســت .در ایــن راســتا نگارنــده
بــه بررســی تاریخچــه و ســیر تحــوالت شــکلی و محتوایــی آمــوزش و پــرورش رســمی از آغــاز تــا پیــروزی انقــاب
اســامی در اســتان خوزســتان بــه عنــوان گاهــواره متــدن و فرهنــگ در ایـران پرداختــه اســت .اســتانی کــه از ابتــدای
شــکلگیری آمــوزش و پــرورش جدیــد در ایـران ،بــه دالیلــی چنــد ،پــا بــه پــای پایتخــت و شــهرهای بــزرگ کشــور و در
برخــی دورههــا حتــی فراتــر از آنهــا بــه نهــاد تــازه تأســیس آمــوزش و پــرورش پیوســت و بزرگانــی را در دامــن خــود
پــرورش داد .دســتاورد ایــن مقالــه آشــنایی نســل حــارض بــا مشــکالت و موانــع رس راه تکویــن و تکامــل ایــن نهــاد
ارزشــمند علمــی ،فرهنگــی اســت.روش پژوهــش در ایــن مقالــه ترکیبــی از روشــهای کتابخانـهای و پژوهــش میدانــی
اســت کــه بــا اســتفاده از اســناد و عکســها تکمیــل گردیدهاســت.
1

واژگان کلیدی :معارف ،فرهنگ ،آموزش و پرورش ،خوزستان

 -1فوق لیسانس تاریخ ،مدرس دانشگاه پیام نور اهواز و دبیر دبیرستان شاهد انصار ناحیه چهار اهواز
ma538538@gmail.com
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تاریخچه تأسیس مدارس نوین زاهدان در دوره پهلوی
عباس اویسی ، 1راضیه حسین آبادی

2

چکیده
ایـران طــی ســلطنت پهلــوی یکــی از ادوار مهــم خــود را پشــت رسگذاشــت .در ایــن دوره بــا توجــه بــه تحــوالت
جهانــی و موقعیــت ســوق الجیشــی ایــران تغییــرات و دگرگونــی در جامعــه ایــران اتفــاق افتــاد .مقولــه آمــوزش
وپــرورش رســمی در ای ـران تحوالتــی پیــدا کــرد و تاســیس مــدارس نویــن بخــش مهمــی از فعالیــت دولــت و مــردم
کشــور را بــه خــود اختصــاص داد و الگــوی خاصــی ب ـرای معــاری مــدارس شــکل گرفــت .در اواخــر قاجــار و اوایــل
پهلــوی تحــت تأثیــر عوامــل گوناگــون ،تغییـرات بنیــادی در وضعیــت اجتامعــی و جنبههــای زندگــی مــردم ایـران روی
داد .در پــی ایــن تغیی ـرات آمــوزش نویــن مــورد توجــه ق ـرار گرفــت .ایــن آمــوزش جدیــد ،نیازمنــد مــدارس جدیــدی
بــود و بــه ایــن ترتیــب بتدریــج آموزشــگاههای جدیــد در شــهرهای مختلــف کشــور تأســیس گردیدنـد .امــا در بعضــی
از مناطــق ،محرومیــت ســواد باالخــص در بیــن زنــان چشــمگیر بــود ..شــهر زاهــدان از جملــه شــهرهایی بــود کــه
محرومیــت ســواد در آن زیــاد بــود /گرچــه زمانــی کوتــاه پــس از آغــاز تأســیس مــدارس جدیــد در کشــور ،سیســتان
و بلوچســتان نیــز شــاهد ایجــاد ایــن گونــه مــدارس بــود و بعــد از مدتــی تعــداد قابــل توجهــی مدرســه جدیــد در
شــهر زاهــدان دایــر گردی ـد .امــا دوری زنــان از ســواد آمــوزی بــا اقتضائــات خــاص اســتانی در دوره اواخــر قاجــار و
پهلــوی اول چشــم گیرتــر بــود .هــدف از ایــن تحقیــق ،شــناخت تاريخچــه مــدارس زاهــدان در ایــن دوره پهلــوی و
بررســی تغییـرات آنهــا نســبت بــه مــدارس ســنتی اسـت .در ایــن تحقیــق مشــخص شــد عوامــل گوناگونــی در تغییـرات
آموزشــی اواخــر قاجــار و پهلــوی نقــش داشــتهاند و ایــن تغیی ـرات بــه راحتــی حاصــل نگشــته اســت و در ابتــدا بــا
مخالفتهــای ف ـراوان رو بــه رو بــوده اس ـت.
کلامت کلیدی :زاهدان ،بیرجند ،سیستان ،مکران ،پهلوی ،مدرسه ،اداره فرهنگ،

-1استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
-2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ (گرایش اسالم)
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آموزش و پرورش نوين در سيستان از شکل گیری تا پایان دوره پهلوی اول
عباس اویسی

1

چکیده
سیســتان همــواره در طــول قــرون گذشــته ،نظــام ســنتی ویــژه ای در آن حاکــم بــود کــه در همــه ابعــاد وجــودی
جامعــه آن بخوبــی و منســجم بــه کارکــرد ســنتی خــود ادامــه مــی داد .از جملــه نظــام آمــوزش ســنتی موجــود نظیــر
مکتبخانــه توانســته بــود نیازهــای انــدک افـراد جامعــه را بــرآورده کنــد .امــا ایــن جامعــه ســنتی در اواخــر دوره قاجــار
دچــار دگرگونــی شــد و تغیی ـرات جدیــد و موسســات نویــن از جملــه مــدارس جدیــد و اداره معــارف بــه تدریــج
همچــون ســایر مناطــق ایـران در سیســتان نیــز شــکل و منــو گرفــت .ایــن فعــل و انفعــاالت ،ابـزار تجــدد و نوگرایــی
گردیــد کــه بــا جنــس و شــیوه ســنتی رایــج آموزشــی گذشــته ســنخیت چندانــی نداشــت .امــا شــیوه نویــن خصوصیاتــی
خــاص داشــت .رســمی و مــورد حامیــت حکومــت مرکــزی بــود و الگــو و برنامــه درســی مشــرک در رسارسکشــور
داشــت .ایــن کار در سیســتان بــا تأســیس مدرســه احمدیــه رشوع شــد و بــا راه انــدازی مــدارس بعــدی ادامــه پیــدا
کــرد و بــا روی کار آمــدن پهلــوی اول تــدوام بیشــری یافــت .بــا ایــن حــال در ابتــدا بــا مقاومــت و تشــکیک برخــی
روحانیــون و مــردم منطقــه روبــرو گردیــد .رونــد روبــه رشــد شــکل گیــری مــدارس جدیــد و اســتقرار اداره معــارف در
منطقــه سیســتان تأثی ـرات و پیامدهــای اجتامعــی ،فرهنگــی و سیاســی و  ...را بدنبــال داشــت کــه مــی توانــد مــورد
بررســی قـرار گیــرد..
آمــوزش و پــروش نویــن سیســتان بیــش از یکصــد ســال قدمــت دارد؛ امــا از هــان زمــان آغــاز فعالیــت بــا مشــکالت
و ســختی هــا روبــرو بــود کــه قابــل تامــل و تعمــق اســت؛ ایــن تعمــق باعــث مــی گــردد راهــکاری بـرای راهربدهــای
آینــده بتــوان بدســت آورد .ایــن مقالــه براســاس شــیوه کتابخانــه ای و بررســی اســناد ،رونــد شــکل گیــری آمــوزش و
پــرورش جدیــد در سیســتان تــا پایــان دوره پهلــوی اول و مســایل و پیامدهــای حــادث از آن را مــورد بررســی ق ـرار
داده اســت.
واژگان کلیدی :سیستان ،قاجار ،پهلوی ،مدرسه شوکتیه ،احمدیه ،فرزان ،متدن ،رئوفی،

 -1استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

abbasovise@yahoo.com
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زاهدان دوره پهلوي
روند سواد آموزی زنان در
ِ
1
عباس اویسی  ،مهدی رفیعی راضیه حسین آبادی
2

3

چکیده
برنامههــای ســوادآموزی ای ـران در طــی ســالهای  ۱۳۱۵تــا  ۱۳۵۰هجــری شمســی را میتــوان در ســه مرحلــه
خالصــه کــرد:
مرحلــه اول« ،ســازمان تعلیــات اکابــر»؛ اولیــن ســازمانی اســت کــه بهطــور رســمی بـرای باســوادکردن بزرگســاالن در
ایـران در ســال  1315شمســی تأســیس شــد .در ایــن دوره بــا اســتفاده از فضــای مــدارس موجــود ،کالسهــای شــبانه
بــرای بزرگســاالن تشــکیل گردیــد .فعالیتهــای ایــن ســازمان تــا شــهریور مــاه  1320ادامــه داشــت .هــدف ایــن
ســازمان کاهــش تعــداد بیســوادان بــدون توجــه بــه مالحظــات اقتصــادی -اجتامعــی بــود .در ایــن دوره کــه از ســال
 ۱۳۱۵تــا  ۱۳۴۱ادامــه داشــت ،پیونــدی بیــن آمــوزش ابتدایــی و آمــوزش بزرگســاالن وجــود نداشــت .در مرحلــه دوم،
یعنــی از ســال  ۱۳۴۱تــا  ۱۳۴۳هجــری شمســی ،ســوادآموزی اب ـزاری ب ـرای تحقــق اهــداف توســعه و عم ـران کشــور
تلقــی شــده و تأســیس ســپاه دانــش در ســال  ۱۳۴۱نیــز بظاهــر بــا همیــن هــدف صــورت گرفتــه اســت .مرحلــه ســوم،
خصوصیــات خاصــی دارد کــه مهمتریــن آن تشــکیل ســازمان جهانــی بــه نــام «کمیتــه بیناملللــی پیــکار جهانــی
بــا بیســوادی» اســت .در ایــن مرحلــه ،اث ـرات اقتصــادی ســواد مــورد توجــه ق ـرار گرفــت و تشــکیالت ســوادآموزی
متحــول شــد .فعالیــت کمیتــه ملــی پیــکار بــا بیســوادی تــا ســال  ۱۳۴۹هجــری شمســی بیشــر در اجـرای برنامههــای
آموزشــی خالصــه میشــد .تجربیــات حاصــل از اجـرای برنامههــای ســوادآموزی در ایــن دوره اتخــاذ ایــن راهــرد بــود
کــه امــور اجرایــی برنامههــای ســوادآموزی بــه ادارات و ســازمانهای دولتــی واگــذار شــود و کمیتــه ملــی پیــکار بــا
بیســوادی در نقــش برنامهریــز ،طـراح و تدبیــر امــور ســوادآموزی فعالیــت منایــد ،لکــن متــام ایــن تدابیــر نتایــج مــورد
انتظــار را در پــی نداشــت و بــا وجــود افزایــش نــرخ ســواد ،تعــداد بیســوادان همچنــان بــاال بــود.
واژگان کلیدی :سوادآموزی ،مدارس ،پهلوی ،زاهدان ،زنان،

-1استادیار تاریخ دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
 -2استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ
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تاریخ شفاهی و راهکارهای آموزش تاریخ در مدارس

مهدی بخشی

1

چکیده
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تاریخشــفاهی در ایــران انجــام شــده اســت .پژوهشحــارض یــک بررســی
توصیفی–مقطعــی اســت .تاریخشــفاهی یکــی از روشهــای جدیــد پژوهشــی در تاریــخ محســوب میگــردد.
ســابقه تاریخــی تاریــخ شــفاهی در ایــران بــه بیــش از دو دهــه میرســد .تاریــخ شــفاهی بهعنــوان یــک روش
و شــیوهای نویــن در عرصــه جمــعآوری ،نگهــداری و ســاماندهی منابــع پژوهشــی و بررســیهای تاریخــی هنــوز
نهادینــه نشدهاســت .انبوهــی از خاط ـرات ثبتنشــده اســت و ســنتهای فرامــوششــده رضورت توجــه بــه ایــن
روشتحقیقــی تاریخــی را مطــرح میســازد .هرچنــد تاریــخ شــفاهی را مســتقالً منیتــوان بــهعنــوان یــک منبــع قابــل
اتــکاء در پژوهــش مــورد اســتفاده ق ـرارداد ،امــا بــا اســتفاده از ســایر مســتندات تاریخــی میتوانــد حلقــه مفقــوده
بســیاری از اطالعــات گمشــده تاریــخ معــارص باشــد .دســتاورد مقالــه حاکــی از شــناخت نقــش تاریخشــفاهی در
آمــوزش تاریــخ معــارص اســت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،تاریخ شفاهی ،ایران ،دوره معارص

 -1کارشناسیارشد تاریخ ایران اسالمی از دانشگاه بیرجند ،دبیر تاریخ متوسطه دوم شهرستان قاین
Email: mahdibakhshi8@gmail.com
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یادگیری درس تاریخ براساس شیوه سؤال و استدالل بر مبنای نظریه ساخت گرایی
مریم بیژنی
چکیده
نحــوه آمــوزش درس تاریــخ و ایــن کــه چگونــه میتــوان ذهــن دانــش آمــوزان را نســبت بــه مباحــث جدیــد درگیــر
و فعــال کــرد خــود یــک مســألهی اصلــی آموزشــی اســت کــه میتــوان از شــیوههای مختلفــی بـرای حــل ایــن مســأله
بهــره بــرد .در ایــن تحقیــق از شــیوهی تدریــس ((ســؤال و اســتدالل)) براســاس الگــوی تدریــس ((ســاختگرایی))
ب ـرای آمــوزش بهــر تاریــخ اســتفاده شدهاســت .دســتاورد مقالــه حاکــی اســت در موقعیتهــای مختلــف آموزشــی
اســتفاده از شــیوهی تدریــس ((ســؤال و اســتدالل)) بــر مبنــای الگــوی آموزشــی ((ســاختگرایی)) میتوانــد راهــی
مؤثــر در افزایــش یادگیــری درس تاریــخ و باالبــردن قــدرت درک و اســتدالل دانشآمــوزان بــرای فهــم ایــن درس
میباشــد .شــیوهی کار و تحقیــق بــر اســاس جــرح و تعدیــل تجاربآموزشــی و مطالعــه کتابهــای روش تدریــس،
فلســفهی تاریــخ و روش تحقیــق بودهاســت.
1

واژگان کلیدی :الگوی تدریس ،درس تاریخ،ساختگرایی

 . -1کارشناسی ارشد تاریخ
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بررسی نفوذ فرهنگی آمریکا در آموزش و پرورش عصر پهلوی با تأسیس
مدارس(موردی دبیرستان البرز به روایت اسناد)
2
1
رضا بیگدلو  ،معصومه عظیمیان

چکیده
از میــان عنــارص و مؤلفههــای مؤثــر در سیاسـتخارجی هیــچ عاملــی بهانــدازه عامــل فرهنگــی تأثیرگــذار نیســت
و دیپلامســی فرهنگــی بهرتیــن ظرفیــت در تعامــل اثربخــش بــا ســایر کشورهاســت .در نتیجــه بــرای اســتفاده از
ظرفیتهــای فرهنگــی در جهــت تأثیــر بــر افــکار عمومــی ،بهرهمنــدی از آموزشوپــرورش و تربیــت نیــروی انســانی
کارآزمــوده و آشــنا بــه فرهنگــی وارداتــی غــرب ،آمریــکا از حــوزه فرهنــگ وارد شــد .طبــق همیــن سیاســت بــه خــود
حــق مداخلــه در امــور ایـران را داده بــود و در ایــن میــان از حامیــت دولــت پهلــوی نیــز برخــوردار بودنــد .مســئله
فرهنــگ ،یکــی از آن مســائل مهمــیاســت کــه مــورد توجــه میســیونرهای مذهبــی آمریکایــی ق ـرار گرفــت .هــدف
آنهــا ایــن بــود کــه فرهنــگ ایـران را بــه یــک فرهنــگ اســتعامری تبدیــل مناینــد و نســل جــوان و نوجــوان ایرانــی را
بــه ســمت فرهنــگ غــرب ســوق دهنــد و از راه دیپلامســی فرهنگــی کــه مبتنــی بــر رویکــرد ارتباطــات بیــن فرهنگــی
اســت ،ورود پیــدا کردنــد .کالــج الــرز از مهمتریــن مــدارس آمریکایــی بــود را در تهـران دایــر منودنــد و هــر روز بــر
دامنــه فعالیــت و گســرش آن در همــه ابعــاد تــاش کردنــد تاجاییکــه دکــر جــردن رئیــس کالــج الــرزاز جــذب افــکار
لیربالــی بــه وســیله ایــن دبیرســتان احســاس رضایــت میکنــد و ایــن افــکار را کانــع نفــوذ کمونیســم بــر میشــارد .در
ایــن پژوهــش بــا روش تحلیــل تاریخــی و واکاوی اســناد و منابــع ،قصــد دارد کــه اوالً یــک شــناخت جامعــی از کالــج
آمریکایــی الــرز ارائــه دهــد و در ادامــه بهبررســی نقــش دبیرســتان الــرز در راســتای نفــوذ فرهنگــی آمریــکا در
تربیــت نســلی همـراه بــا فرهنــگ غــرب بپــردازد.
واژگان کلیدی :آمریکا ،میسیون مذهبی ،آموزش و پرورش ،کالج الربز ،نفوذ فرهنگی.

 -1استادیار تاریخ و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتامعی
 -2کارشناس ارشد تاریخ انقالب ،دبیر منطقه هفت آموزش و پرورش تهران

bigdelor@gmail.com
zahra110fateme@gmail.com
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آموزش تاریخ و هویت ملی درکتابهای درسی رشتههای علوم انسانی مقطع متوسطه
فاطمه بینشیفر ،1بهجت محمدی
چکیده
پرداخــن بــه مقولــۀ هویتملــی یکــی از مباحــث مهــم در رشایــط کنونــی جامعــه ماســت .از آنجــا کــه
هویتملــی یــک امــر نســبی اســت و نســبت بــه زمــان و مــکان تغییــر میکنــد ،ممکــن اســت در هــر زمــان عنــارص
جدیــدی بــر آن تأثیــر بگذارنــد .یــک مــورخ رابــط تاریــخ و ملتهایــی اســت کــه تاریــخ او را میخواننــد .معلــم نیــز
رابــط بیــن متــون تاریخــی و دانشآمــوزان اســت .وی بــا کاهــش حجــم مطالــب بهصورتیکــه در وقــت محــدود
بتوانــد گزیــدۀ رویدادهــای تاریخــی را بــه دانشآمــوزان ارائــه دهــد ،ایــن وظیفــه مهــم را بــر عهــده دارد .واضــح
اســت معلمــی میتوانــد در شــکل گیــری و ایجــاد هویــت فــردی و جمعــی (تاریخــی) دانشآمــوزان مؤثــر باشــد
کــه خــودش بــه ایــن مســئله اعتقــاد داشــته باشــد و بــا بیانــش کــه برخاســته از اصالــت هویتــی اوســت ،آنهــا را بــه
ایــن مهــم توجــه دهــد .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ تحلیلــی و اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای
بــه بررســی آموزشتاریــخ و نقــش معلــم در تقویــت هویتملــی در کتابهــای درســی رشــتههای علــوم انســانی
مقطــع متوســطه پرداختــه میشــود.
2

واژگان کلیدی :تاریخ ،هویت ،معلم ،علوم انسانی

دانشجوی دکرتی تاریخ ایران اسالمی دانشگاه شیراز
 .دانشجوی دکرتی تاریخ اسالم دانشگاه شیراز
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نقشکتابهایدرسیتاریخدرانگیزشملی(مطالعهموردی:دانشآموزانمقطعمتوسطهاول)
علی باغدار دلگشا
چکیده
آگاهــی از تاریــخ و پیشــینههای تاریخــی میتوانــد زمینهســاز آگاهــی از پیشــینههای هویتــی ب ـرای یــک ملــت
باشــد؛ امــری کــه خــود شــکلدهندۀ موضوعــی بــا عنــوان هویتملــی در معنــی شــکلگیری یــک کل منســجم بــا
محوریــت موضــوع ملیــت اســت .در ایــن میــان نــوع آمــوزش در مقاطــع تحصیلــی ب ـرای دانشآمــوزان و تدریــس
دروس مرتبــط بــا ایــن امــر ماننــد درس تاریــخ در شــکلگیری ،افزایــش بینــش ،عــدم متایــل و حتــی بیگانگــی نســبت
بــا هویتملــی حقیقــی نقشــی اساســی ایفــا میکنــد .پژوهــش پیـشرو کــه در قالــب تهیــه اطالعــات میدانــی و مبتنــی
بــر روش پرسـشنامهای بــا جامعــۀ آمــاری یکصــد نفــر از دانشآمــوزان مقطــع متوســطه اول – راهنامیــی ســابق -در
شهرســتان مشــهد و بــه صــورت انتخــاب تصادفــی آنــان گــردآوری شــده در تــاش بـرای پاســخ بــه ایــن پرســش اســت
کــه کتابهــای درس تاریــخ کــه بــا عنــوان «مطالعــات اجتامعــی» در کنــار دو درس جغرافیــا و مدنــی در پایههــای
 7،8،9در ســاختار  3کتــاب درســی بــا  12فصــل و  24درس بــه ترشیــح تاریــخ ایـران بـرای نوجوانــان  14تــا  16ســاله
دخــر و پــر میپــردازد تــا چــه میــزان در رشــد انگیزههــای هویــت ملــی میــان آن دانشآمــوزان موفــق بــوده
اســت .بررس ـیهای انجــام شــده نشــان میدهــد ،کلــی گوییهــای مطــرح شــده بــه هم ـراه گســردگی موضوعــی
در شــکل ارائــۀ فلـهای تاریــخ ایـران از دوران ســکونت اولیــه انســان در ایـران و در ادامــه اشــاره بــه ظهــور اســام در
عربســتان و ترشیــح تاریــخ ایـران تــا اواســط دورۀ جمهــوری اســامی زمینهســاز بیعالقگــی  77درصــد جامعــۀ آمــاری
ایــن پژوهــش بــه درس تاریــخ شــده اســت 68 .درصــد افـراد نیــز اشــاره داشــتهاند کــه بیشــر اطالعــات تاریخــی خــود
را از منابعــی چــون تلگ ـرام دریافــت میکننــد .پاس ـخهای منــدرج در پرس ـشنامهها نیــز نشــان دهنــدۀ آن اســت
کــه بــا وجــود عــدم تأثیــر انگیزشــی کتــب درســی تاریــخ در حــوزۀ هویــت ملــی در جامعــۀ آمــاری ایــن تحقیــق و بــه
رقــم عالقــه ایــن اف ـراد بــه تاریــخ ای ـران و هویــت ایرانــی و همچنیــن کســب اطالعــات تاریخــی نادرســت از منابــع
اطــاع رســانی نامرتبــط ،نوعــی ملــی گرایــی کاذب در ایــن افـراد در حــال شــکلگیری اســت.
1

واژگان کلیدی :درس تاریخ ،کتاب «مطالعاتاجتامعی» ،مقطع متوسطه اول ،هویتملی.
 -1دانشجوی دکرتی رشته تاریخ ،دانشگاه فردوسی مشهد

Ali.b.delgosha@gmail.com
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بررسی نظام آموزشی در مدارس ایران و ژاپن با تاکید بر آموزش درس تاریخ
مریم پویا
چکیده
امــروزه نظامهــای آموزشــی مــدارس دنیــا در راســتای برنامههــای توســعهی فرهنگــی دچــار تحوالتــی شــده
اســت .بــه گونهایکــه پیرشفــت در آمــوزش رســمی و ایجــاد گســرش فرصتهــای یادگیــری را بهدنبــال داشتهاســت.
پژوهــش حــارض بهدنبــال آن اســت تــا نظامهــای آموزشــی دو کشــور ای ـران و ژاپــن را بــا تأکیــد بــر آمــوزش تاریــخ
مــورد بررســی قـرار دهــد .هــدف از ایــن مطالعــه بدســت آوردن نقــاط قــوت و ضعــف نظــام آموزشــی ایــن دو کشــور
میباشــد.این مطالعــه بــرآن اســت تــا پاســخ درســتی بــه ایــن ســؤال اساســی دهــد کــه چگونــه میتــوان آمــوزش و
یادگیــری را در نظــام آموزشــی بـرای دانــش آمــوزان و دانشــجویان تســهیل کــرد؟ یافتههــا نشــان میدهــد کــه تــاش
در جهــت ایجــاد بنیــادی مســتحکم در آمــوزش ابتدائــی؛ یادگیــری ب ـرای دریافــت رسیــع؛ بــاال بــردن توانائــی فــردی
و هامهنگــی گروهــی؛ ایجــاد نشــاط و شــادابی در بیــن فراگی ـران؛ بــاال بــردن قــدرت خالقیــت فراگی ـران؛ ترویــج و
تشــویق تفکــر تحلیلگرائــی و پرهیــز از شــیوههای حفــظ کــردن وقایــع؛ ایجــاد ارتبــاط بیــن مباحــث مطــرح شــده
بــا مســائل روز؛ بازدیدهــای علمــی؛ اســتفاده از وســایل کمــک آموزشــی و تکنولــوژی جدیــد میتوانــد در یادگیــری
رسیــع و آســان تأثیرگــذار باشــد.
1

واژگان کلیدی :نظامآموزشی؛ تاریخ؛ ایران؛ ژاپن

-1عضو هیات علمی دانشگاه والیت ایرانشهر
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بـررسی و مقـایسه آمـوزش تـاریخ در ایـران و نظام هـای آمـوزشی دیگـر کشورها
مریم پویا
چکیده
جایــگاه ســنتی آمــوزش تاریــخ در ایـران  ،در مســیر انتقــال بــه شــیوه ی نویــن و امــروزی ،دچــار فـرازو فرودهایــی
شــده اســت  .ایــن انتقــال گــر چــه در بســیاری از کشــورها (بویــژه کشــورهای جهــان ســوم ) هــم کنــد و هــم فاقــد
چشــم انــداز اســت  .امــا مقایســه ی روش هــای آمــوزش تاریــخ در نظــام آموزشــی ای ـران بــدون تردیــد بــه شــاخص
هــا وعواملــی وابســته هســت  .کــه ایــن شــاخص هــا در هــر یــک از کشــورهای جهــان متنــوع و بعضــا متضــاد اســت
 .در مقالــه ی حــارض بــر آن شــدیم کــه تعــدادی از ایــن شــیوه هــای آموزشــی را بــا هــم مقایســه کنیــم  .هــدف از
ایــن پژوهــش بررســی اهمیــت سیاســت هــای کالن فرهنگــی در آمــوزش تاریــخ ،آمــوزش تاریــخ در ایـران و کشــورهای
دیگــر  ،آمــوزش تاریــخ بـرای ســنین مختلــف اعــم از کــودکان  ،نوجوانــان و آمــوزش تاریــخ در ســایر کشــورهای جهــان
مــی باشــد  .همچنیــن توامنندســازی معلــان و دانــش آمــوزان بــه کمــک فنــاوری در جهــت آمــوزش هــر چــه بهــر
تاریــخ اســت  .روش ایــن مطالعــه توصیفــی تحلیلــی اســت کــه بــا اســتفاده از کتــاب هــا و مقــاالت و پایــان نامــه هــای
مرتبــط بــا موضــوع پرداختــه خواهــد شــد .
1

کلامت کلیدی :آموزش ،تاریخ ،نظام آموزشی

-1عضو هیات علمی دانشگاه والیت ایرانشهر

baaghoosh@yahoo.com
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میزان توجه به مؤلفههای هویت اسالمی در محتوای کتابهای درسی تاریخ دوره
تحصیلی متوسطه بعد از انقالب اسالمی
3
2
1
فرهاد پروانه مجتبی گراوند ،داریوش نظری
چکیده
مهمتریــن ابــزار نظــام آمــوزش و پــرورش بــرای ایجــاد هویّــت اســامی و انقالبــی بــه ذهــن و ضمیــر
دانشآمــوزان ،کتابهــای درســی اســت .از دیــدگاه برنامهریــزان درســی ،کتابهــای درســی «تاریــخ» یکــی از
ابزارهــای م ّهــم رســیدن بــه ایــن هــدف هســتند .مســئله اصلــی پژوهــش پاســخ بــه ایــن ســؤال بــوده اســت کــه
کتابهــای درســی تاریــخ دوره متوســطه رشــتههای علــوم انســانی از ســال  1357تــا  1388ه .ش بــه چــه می ـزان
بــه مؤلفههــای هویــت اســامی توجــه داشــتهاند؟ پژوهشحــارض بــا هــدف توصیــف می ـزان توجــه بــه مؤلفههــا و
منادهــای مرتبــط بــا هویــت اســامی در کتابهــای درســی مــورد نظــر انجــام شدهاســت .بدیــن منظــور بــا اســتفاده
از روش تحلیــل محتــوا 15 ،عنــوان کتــاب درســی ،انتخــاب و مــورد تجزیــه و تحلیــل ق ـرار گرفتــه اســت .بــر اســاس
یافتــه پژوهــش ،توجــه بســیار زیــادی بــه مؤلفههــا و مفاهیــم مرتبــط بــا هویــت اســامی در کتابهــای درســی
مــورد نظــر شدهاســت.
واژگان کلیدی :کتابهای درسی تاریخ ،هویت اسالمی ،تحلیل محتوا.

-1دانشجوی دکرتای تاریخ اسالم دانشگاه لرستان ،دبیر تاریخ
-2استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان
-3استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسالم دانشگاه لرستان
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بررسی نقش و جایگاه زن و نگاه به او در کتابهای درسی تاریخ مدارس جمهوری
اسالمی ایران و مقایسۀ این نگاه و جایگاه با دوران پهلوی
2
1
نورالله پهلوان  ،صغری نریامنی
چکیده
زن در طولتاریــخ بــر در زمینههــای گوناگــون نقشــی اساســی ایفــا کــرده و در بســیاری از حوادثتاریخــی
قــدرت و عملکــرد خــود را نشــان دادهاســت .زنــان در پیرشفتهــای مــادی و معنــوی بــر اثرگــذار و گاه بســیاری از
شکس ـتها و ناکامیهــا را بــه آنــان نســبت دادهانــد .در اغلــب جوامــع و متدنهــای کهــن زن دارای نفــوذ و گاه
تــا حــد پرســتش بــاال رفتهاســت .ایــن پژوهــش نــگاه بــه زن در کتابهــای درســی تاریــخ مــدارس ای ـران و دیــدگاه
نویســندگان ایــن کتــب بــه زن را کــه منایانگــر دیــدگاه حاکــان زمــان هســتند ،مــورد بررســی قـرار میدهــد .بــا توجــه
بــه کتابهــای درســی و کنــکاش در مطالــب نگاشــته شــده در آن مشــخص میشــود کــه کتــب درســی جمهــوری
اســامی ،رشط حضــور زن در جامعــه و توجــه بــه او را حجــاب و عفــاف دانســته و نقشهایــی کــه در جامعــه
بــه عهــده میگیــرد متأثــر از ایــن عوامــل و در ســایۀ آن و آرمانهــای انقــاب اســامی میدانــد .در برابــر آن،
کتبدرســی تاریــخ دوران پهلــوی ،ســعی در تشــویق بهحضــور فعــال زن در متــام زمینههــای اجتامعــی داشــته و او
را بــه دور از توجــه بــه جنبههــای مذهبــی ،فــردی تأثیرگــذار و دارای هویــت مســتقل مطــرح کردهاســت.
واژگانکلیدی :زن ،تاریخ ،کتب درسی ،جمهوری اسالمی ،دوران پهلوی

-1کارشناسی ارشد تاریخ اسالم ،مدرس دانشگاه فرهنگ و هرن و دبیر آموزش و پرورش
 -2کارشناس ارشد علوم سیاسی ،دبیر تاریخ آموزش و پرورش آمل

vareshva28@yahoo.com
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مکتبخانهها و تعلیم و تربیت سنتی در ایران عصر قاجار با تأکید بر دورۀ ناصرالدین شاه
نورالله پهلوان، 1فریدون ساالر
چکیده
عــر قاجــار از دورههــای حســاس در تاریــخ معــارص ایــران میباشــد و ســلطنت نارصالدینشــاه بــه دلیــل
دوران طوالنــی حکومــت او و ســفرهای متعــددش بــه اروپــا و آشــنایی ایرانیــان بــا فرنــگ و دگرگونیهــای سیاســی
و فرهنگــی و اجتامعــی کــه در کشــور اتفــاق افتــاد حائــز اهمیــت میباشــد .در ایــن پژوهــش ،مکتبخانههــا بــه
عنــوان یکــی از مراکــز آموزشــی ســنتی در عــر قاجــار و بهویــژه در دوران نارصالدیــن شــاه بهعنــوان کســی کــه
طوالنیتریــن دوران حکومــت را در ایــن سلســله داشــت و روشهــای آمــوزش ،منابــع درســی ،مالهــا و مالباجیهــای
آموزنــده و اقشــار مهــم طالبــان علــم ،بــا روش کتابخانههــای موردبررســی قـرار میگیــرد .از مراکــزی کــه در افزایــش
آگاهــی مــردم و آشــنایی آنهــا بــا علــوم مختلــف و تحــوالت گوناگــون نقــش داشــتند مــدارس و مراکــز آموزشــی قدیــم
و جدیــد بودنــد و در ایــن میــان مکتبخانههــا هرچنــد بیشــر بــه آمــوزش علــوم قدیــم و بــا روشــهای ســنتی مشــغول
بودنــد ،امــا نقــش مهمــی در آمــوزش مــردم و افزایــش ســطح ســواد و آگاهــی در جامعــه داشــتند.
2

واژگان کلیدی :ایران ،قاجار ،نارصالدین شاه ،آموزش ،مکتب خانه

-1کارشناسی ارشد تاریخ اسالم ،مدرس دانشگاه فرهنگ و هرن و دبیر آموزش و پرورش
-2دکرتی تاریخ ایران دوره اسالمی از دانشگاه خوارزمی تهران و دبیر تاریخ دبیرستان
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هویتفرهنگی مبحثی غایب درکتب تاریخ آموزش و پرورش
مطالعه موردی کتاب تاریخ ایران و جهان  1مقطع متوسطه

نادر پروین

چکیده
یکــی از مؤلفههــای مهــم بـرای اعتــای هــر جامعـهای نقــد منابــع هویتــی آن جامعــه از جملــه منابعفرهنگــی
اســت .ایــن موضــوع از آنجــا اهمیــت دارد کــه هویــت هــر جامعــهای در عیــن ایســتایی میبایســت همــواره
پویــا و کار آمــد و بــه روز باشــد .هویتفرهنگــی نیــز از ایــن قضیــه مســتثنی نیســت .یکــی از مهمتریــن منابــع
هویتفرهنگــی در هــر جامع ـهای ،نهــاد آمــوزش میباشــد .در ای ـران نیــز یکــی از مهمتریــن منابــع بازتابدهنــده
مؤلفههــای فرهنگــی و القــاء غــرور فرهنگــی و هویتــی در ذهــن نوجوانــان و جوانــان ،کتــب تاریــخ در ســطح
مــدارس میباشــد .در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت بــا روش توصیفــی -تحلیلــی بازتــاب مؤلفههــای هویتفرهنگــی
در ایــن کتــب بــا تأکیــد بــر کتــاب تاریــخ ای ـران و جهــان  1مــورد واکاو ق ـرار گیــرد .نتایــج تحقیــق حاکــی از ایــن
اســت کــه نــگاه نویســندگان کتــاب تاریــخ ایـران و جهــان  1بیشــر نگاهــی سیاســی و نظامــی بــوده و همچنیــن بــا
عنایــت بــه اینکــه گنجانــدن تحــوالت فرهنگــی و متدنــی  9قــرن درچنــد صفحــه مختــر ،فاقــد بســر و ظرفیــت الزم
ب ـرای بازگــو کــردن تحوالتعلمــی و فرهنگــی و تأثی ـرات هویتــی ایــن تحــوالت بودهاســت ،در پــردازش مؤلفههــای
هویتفرهنگــی ای ـران در ســطح ملــی و فراملــی موفــق عمــل ننمودهانــد.
واژگان کلیدی :هویتفرهنگی ،متوسطه ،تاریخ ایران و جهان  ،1مؤلفههای فرهنگی ،ملی ،فراملی
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زنان در سالهای 1299ـ1320ش
ضرورت وچالش های آموزش نوین دختران از نگاه نشریات ِ
1
سهیال ترابی فارسانی ،زرین رشیفیان پور
چکیده
پــس از انقــاب مرشوطــه ،اولیــن جوانــه هــای تعلیــم و تربیــت دخـران بــه شــیوة نویــن آغــاز بــه شــکفنت کــرد .اما
گرفتاریهــای عدیــده¬ی حاکــان وقــت تحــول چندانــی در تعلیــم و تربیــت دخ ـران ایجــاد نکــرد .درس ـالهای پــس
ازجنــگ جهانــی اول و بــه ویــژه در عــر رضاشــاه ایــن رونــد رسعــت بیشــری گرفــت لیکــن واکنش¬هــای اجتامعــی
در مقابــل آن یکســان نبــود و نگرش¬هــای متفــاوت و حتــی متناقضــی در مقابــل هــم قرارداشــت .تجددخواهــان
لــزوم آمــوزش دخـران بــه شــیوة مــدرن را ،رسآغــاز ورود زنــان بــه عرصه¬هــای فرهنگــی ،اجتامعــی و سیاســی قلمــداد
می-کردنــد درحالیکــه اقشــار ســنتی تــر جامعــه از بههــم ریخــن نظــم موجــود و احتــال رسکشــی زنــان وفروپاشــی
خانــواده احســاس خطــر میکردنــد و بهکنــدی ایــن حرکــت دامــن می¬زدنــد .ایــن پژوهــش بــا بررســی نرشیاتزنــان
کــه در طــی ســالهای¬  1299تــا 1320ش منتــر شــده و بــا روش تحلیلمحتــوای تاریخــی ایــن نرشیــات ،در پــی ایــن
پرســش اســت کــه نرشیــات زنــان چگونــه میخواســتند مــردم عامــی را متقاعــد ســازند کــه آمــوزش دخـران رضوری
اســت و بــا چــه اســتداللها و دالیلــی بــه مقابلــه بــا مقاومتهــای ذهنــی و مخالفتهــای خانوادههــا و اقشــارجامعه
برخاســتند .نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی ازآن اســت کــه نرشیــات از اســتداللهای عقلــی ،مذهبــی ،علمــی ،اجتامعــی
و روانشــناختی بـرای اثبــات رضورت آموزشهــای نویــن دخـران بهــره گرفتنــد و آن را نــه فقــط بــه ســود افـراد کــه
رضورت جامعــه و بــه ســود کشــور میدانســتند.
واژگانکلیدی :نرشیات زنان  ،آموزش دخرتان  ،رضاشاه  ،نظام نوین آموزشی

 -1دانشیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

36

مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان

بررسی جو حاکم بر محیط آموزشی کالس درس تاریخ

مریم تقی زاده

1

چکیده
روش تدریــس شــامل مجموعـهای از اصــول ،روشهــا و یــا راهربدهایــی اســت کــه معلــان آنهــا را بــه کار میبرنــد.
در بررســی اس ـراتژیهای آموزشــی بــه کار رفتــه؛ بــه نظــر میرســد آمــوزش بــه روش دانــش آموزمحــور در کالس
تاریــخ بتوانــد منجــر بــه افزایــش میـزان رضایتمنــدی دانــش آمــوزان؛ ترسیــع در امــر یادگیــری؛ ایجــاد مهارتهــای
یادگیــری بهــر تاریــخ و تــداوم یادگیــری و تفکــر انتقــادی گــردد .در اکرثیــت کالسهــای تاریــخ از سیســتم آموزشــی
معلممحــور اســتفاده میشــود و اغلــب اعضــای آموزشــی در مقابــل تغییــر در نحــوه آمــوزش مقاومــت میکننــد .در
مطالع ـهای کــه جهــت مقایســه دو روش آموزشــی دانشآمــوز محــور و معلــم محــور در برخــی از مــدارس اصفهــان
انجــام شــد .شــواهد دال بــر اســتفاده ایــن ســبکهای آموزشــی دانشآمــوز محــوری نشــانگر ایــن اســت کــه رشکــت
کننــدگان در مطالعــه نیــاز بــه وجــود یــک محیــط آموزشــی دانــش آمــوز محــور را حــس میکننــد ،ولــی در بــه
کارگیــری آن دچــار مشــکل هســتند .اکرثیــت پاسـخدهندگان از موانــع ایجــاد محیــط آموزشــی دانــش آمــوز محــوری
نظیــر تعــداد زیــاد دانــش آموزآگاهــی داشــتند ،ولــی خــود را در رفــع آنهــا ناتــوان میدانســتند .علیرغــم نقــش
حیاتــی معلــم در ایجــاد یــک محیــط آموزشــی مناســب بــرای ایجــاد تفکــر انتقــادی ،تحقیقــات انجــام شــده در
زمینــه نحــوه تأثیــر ســبک آموزشــی بــر ایجــاد محیــط یادگیــری مناســب ب ـرای تفکــر انتقــادی کمــر مــورد توجــه
قـرار گرفتهاســت .ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت :مزایــا و معایــب معلــم محــور و شــاگرد محــور
درمحیــط آموزشــی درس تاریــخ چیســت؟ هــدف از ایــن پژوهــش توصیــف ســبک آموزشــی حاکــم بــر کالس تاریــخ
اعــم از معلــم محــور یــا دانــش آمــوز محــور اســت .ایــن مقالــه از روش توصیفــی  -تحلیلــی اســتفاده شــده اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان داد کــه بـرای کمــک بهــر یادگیــری درس تاریــخ یــک محیــط دانــش آمــوز محــور
توصیــه میشــود .زیــرا دانــش و تجربــه قبلــی دانــش آمــوزان رشــد میکنــد و همچنیــن مهارتهــا و راهربدهــای
جدیــدی را در محیــط میآموزنــد.
واژگانکلیدی :آموزش ،تاریخ ،دانش آموز محور ،معلم محور
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پادشاهکشورفضل تأملیبرتالشخواجهنصیرالدینطوسیوشاگردانشدرمدرسهعلمینصیریه
فاطمه تقوایی
چکیده
مطالعــه تاریــخ آمــوزش و پــرورش ای ـران بــدون بررســی مراکــز آموزشــی مهمــی کــه درعــر ایلخانــان ایجــاد
گردیــد ممکــن نخواهددبــود ،چ ـرا کــه ایرانیــان از زمــان تأســيس دولــت ايلخانــان ،ب ـراي احيــاء علــوم و فرهنــگ
اي ـراين اقدامــات گســردهاي را آغــاز منودنــد .درایــن میــان رسزمیــن آذربایجــان از جملــه مناطقــی بــود کــه از قهــر
خامنــان برانــداز مغولهــا در امــان مانــد و مــورد عنایــت ایلخانــان ق ـرار گرفــت ،مرکــز فرماندهــی وحکومــت گردیــد
و بــه رسنوشــت ماوراءال ّنهــر یــا خراســان در حملــه مغولهــا دچــار نشــد .رصدخانــه مراغــه بــه عنــوان مهمتریــن
رهــاورد علمــی ،متدنــی زمــان ،نیــز در ایــن رسزمیــن قـرار داشــت وتبدیــل بــه مجتمــع آموزشــی عظیمــی گردیــد .در
مقالــه حــارض بــه گســرش روزافــزون ارزشهــا و مظاهرفرهنگــی ایـران دردوران حاکمیــت مغــوالن و ایلخانــان ازطریق
اقدامــات خواجــه نصیرالدینطوســی و شــاگردانش درمدرســه علمــی نصیریــه پرداختــه شدهاســت .روش پژوهــش
درایــن مقالــه ،روشتاریخــی اســت وحتــی االمــکان ســعی گردیــده منابــع تحقیقــی و پژوهشهــای صــورت گرفتــه
بــا منابعاصلــی مقایســه شــده و درصــورت وجــود اختــاف ،بــه بررســی و نقــد آنهــا پرداختــه شــود .دســتاورد ایــن
پژوهــش گذشــته از معرفــی حــوزه علمــی نصیریــه وتولیــدات علمــی آن ،معرفــی و ردیابــی فعالیتهــای علمــی
شــاگردان خواجهنصیــر اســت .درعیــن حــال ایــن پژوهــش ضمــن برقرارمنــودن تعــادل بیــن شــاخصهای توســعه
فرهنــگ ایرانــی درحــوزه مــورد مطالعــه ماننــد :میـزان گســرش کمــی وکیفــی آمــوزش وتعلیــم وتربیــت ،ایجــاد فضــای
مناســب ب ـرای تحقیقــات علمــی و آفرینندگــی فرهنگــی ،گســرش عالئــم و منادهــای خصوصــی فرهنــگ ای ـران از
طریــق آالت رصــدی ،استنســاخ کتــب و تولیــدات علمــی گوناگــون بــه یافــن نشــانههای فرهنــگ ایرانــی¬ و نقشــی
کــه ایــن مجتمــع آموزشــی درحفــظ آن داشــت پرداختهاســت.
1

واژگان کلیدی :خواجه نصیرالدین طوسی ،رصدخانه مراغه ،توسعه فرهنگ ایرانی،مدرسه علمی نصیریه
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اهمیت جایگاه معلمان تاریخ در تبیین تاریخ محلی بلوچستان
ابوالفضل حسن آبادی

چکیده
بلوچســتان یکــی از مناطــق غنــی تاریخــی و امــا کــم برخــوردار از نگارشهــای پژوهشــی میباشــد و بســیاری از
موضوعاتتاریخــی بهدلیــل محرومیــت و کمتوجهــی مــورد پژوهــش ق ـرار نگرفتهاســت .درایــن مقالــه بــا در نظــر
گرفــن شــاکلههای تاریــخ محلــی ،ســاختار مولفههــای تاریــخ محلــی بلوچســتان و ســابقه پژوهشهــای انجــام شــده
مــورد بررســی قـرار میگیــرد .و ســعی میگــردد بــا طــرح مباحثــی ماننــد مولفــه هــای موثــر در تاریخنــگاری محلــی
بلوچســتان ،جایــگاه معلمیــن محلــی نــگار و موضوعــات مهــم در تاریــخ محلــی بلوچســتان ،ضمــن بررســی وضعیــت
موجــود تاریخنــگاری بــه جایــگاه معلــان تاریــخ در غبارزدایــی از ایــن محرومیــت بپــردازد و در ضمــن روشهایــی
کــه معلــان بتواننــد در غنــای تاریــخ محلــی و فراهــم ســازی بســر پژوهشهــای تاریخــی مشــارکت منایــن را معرفــی
مناید.
واژگان کلیدی :معلامن تاریخ ،تاریخ محلی ،بلوچستان-،مولفههای تاریخنگاری
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تحلیلی بر نقش فالسفه بیزانسی در تحول علمی جندیشاپوردر اواخر دوره ساسانی
پرویز حسین طالئی
چکیده
برآمــدن حکومــت ساســانی در قــرن ســوم میالدینــه تنهــا از لحــاظ سیاســی ،اجتامعــی و اقتصــادی ،بلکــه از لحــاظ
فرهنگــی و علمــی نیــز نقطــه عطفــی در روابــط ای ـران و روم بــه شــار م ـیرود .در ایــن دوره نهضــت علمــی در
ای ـران بــا تأســیس دانشــگاه جندیشــاپور و توســعه آن بیــش از پیــش گســرش یافــت .البتــه عواملــی ماننــد عالقــه
پادشــاهان ساســانی از جملــه خــرو انوشــیران بــه علــوم مختلــف ،تعطیلــی مدرســه الرهــا در ســال  489میــادی،
بســته شــدن آکادمــی آتــن در ســال  529میــادی بــه دســتور ژوســتی نیانــوس و مهاجــرت عــدهای از فیلســوفان و
دانشــمندان آتــن بــه ایـران در پیرشفــت هــر چــه بیشــر توســعه علمــی در ایــن دوران ،بیتأثیــر نبــود .ایــن پژوهــش
بــر آن اســت کــه بــه نقــش ایــن فالســفه در توســعه و اعتــای علمــی دانشــگاه جنــدی شــاپور بپــردازد .ایــن مقالــه
بــر اســاس روش توصیفــیتحلیلــی و بــر پایــۀ مطالعــات کتابخان ـهای نشــان میدهــد کــه نقــش فالســفه یونانــی در
توســعه و اعتــای دانشــگاه جندیشــاپور بســیار چشــمگیر بــود تاجاییکــه میتــوان گفــت بــه واســطه حضــور آنهــا
در ای ـران ،اقتباسهــای علمــی در زمینههــای متعــدد علمــی انجــام گرفــت؛ از جملــه بایــد بــه آثــار کســانی ماننــد
اهــرون اســکندر انیــو رس جیــو رس أسالعینــی اشــاره کــرد کــه باعــث پیرشفــت و توســعه طــب در ایــن دوره بــود.
1

واژگان کلیدی :ساسانیان ،فالسفه ،بیزانس ،طب ،جندی شاپور.
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بررسی آموزش و پرورش در ایران باستان

مهدی حمیدی

چکیده
ایرانیــان از دورتریــن دورانهــا ب ـرای آمــوزش اهمیــت بســیاری قائــل میشــدند .خــرد و دانــش و ادب در نــزد
ایرانیــان از پرارزشتریــن صفتهــا و خصوصیــات یــک فــرد بــه شــار میرفــت .اولیــن و ابتداییتریــن محــل ب ـرای
آمــوزش دانــش بــه طــور عــام خانــه بــود و پــدر و مــادر عهــدهدار آمــوزش و پــرورش بودهانــد ولــی بــه مــرور و
پابهپــای تحــوالت اجتامعــات و مترکــز خانوادههــا مکانآموزشــی بــه خانــه دومــی انتقــال یافــت کــه میتــوان آن را
نخســتین محــل تدریــس گروهــی یــا مکتبخانــه بهحســاب آورد .بــا رواج دیــن زرتشــت آتشــکدهها ب ـرای آمــوزش
مــور اســتفاده قـرار گرفــت .البتــه مــدارس ویژهــای بـرای فنــون نظامــی در عهــد هخامنشــیان وجــود داشــتند خوانــدن
و نوشــن و حســابکردن معمــوالً فقــط بــه عدهــی معــدودی آموختــه میشــد کــه فقــط ویــژه ارشاف بــود و از
معایــب و محدودیتهــای بــزرگ ایــن نظامآموزشــی بــه حســاب میآمــد .ایــن مقالــه در صــدد اســت بــا روش
توصیفــی -تحلیلــی بــه وضعیــت آمــوزش و پــرورش در ای ـران باســتان بپــردازد.
واژگان کلیدی :ایران ،باستان ،آموزش ،مرکز آموزشی
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آموزش تاریخ و ایجاد امنیت روانی اعتماد به نفس و هویتبخشی در دانشآموزان
پریسا جاملیان
چکیده
امنیتروانــی ،اعتــاد بــه نفــس بــه عنــوان نعمــت قــدر ناشــناختهای بــرای بــر قلمــداد شــده اســت .در
ایــن خصــوص اگــر بســرهای الزم ب ـرای امنیــت روانــی ،اعتــاد بــه نفــس در دانــش آمــوزان فراهــم شــود بســیاری
از آســیبها ،بحرانهــا و عوامــل مخــرب دیگــر از بیــن مــیرود و در پرتــو امنیــت روانــی کاربســتهای توســعه
ملــی در ابعــاد مختلــف بنیــان گذاشــته میشــود .نظــام آموزشوپــرورش مهمتریــن مرجــع اثرگــذار تلقــی میشــود
کــه میتوانــد در رشــد و تعالــی افــراد نقــش مؤثــری ایفــا کنــد .برجســتهترین مؤلفههــای اثربخــش در راســتای
ایجــاد امنیــت روانــی از طریــق آمــوزش عبارتنــد از :هویتبخشــی در دانشآمــوزان ،تقویــت اعتــاد بــه نفــس،
رشــد روحــی و روانــی افــراد ،کمــک بــه آنهــا در تحلیــل و تفســیر ارزشهــا و مفاهیمــی کــه از طریــق آمــوزش
تاریــخ دریافــت میکننــد ،ایجــاد نگرشهــای مثبــت نســبت بــه محیــط اطـراف و تقویــت حــس خداپرســتی .هــدف
اینمقالــه ،آموزشتاریــخو ایجــاد امنیتروانیاعتامدبهنفــسو هویتبخشــیدر دانشآمــوزان بودهاســت.
پژوهشــگر همچنینکوشیدهاســت تــا بامطالعاتگوناگــون چگونگــی تکوینکتابهایدرســیتاریخ و بازتــابآن
در هویتبخش ـیدر دانشآمــوزان را توصیــفمنایــد .اینبررســینشــان داد ک ـه درستاری ـخ ســهمواالیی را در ایجــاد
امنیتروانــی و اعتــاد بــه نفــس و هویتبخشــی در دانشآمــوزان داشتهاســت.
1

واژگان کلیدی :آموزشتاریخ ،امنیت روانی ،اعتامد به نفس ،هویتبخشی.

 -1کارشناسیارشد تاریخ ومتدن اسالمی-استان قزوین
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ضرورت تدریس تاریخ با روشهای پژوهشی سند و تاریخ شفاهی
مسیح جواهردهی

1

چکیده
رضورت آشــنایی دبیـران تاریــخ بــا مراکــز آرشــیوی اجتنــاب ناپذیــر اســت ،زیـرا تجربــه آموزشــی نشــان میدهــد از
منابــع مرتبــط بــا کتــب درســی بـرای تدریــس کمــر اســتفاده مــی مناینــد .روی ایــن حســاب دانــش آمــوزان رغبتــی بــه
درس تاریــخ ندارنــد .از ایــن رو دبیـران تاریــخ در کنــار تدریــس از روشهــای معرفــی شــده راههــای جاذبــه مطالعــات
تاریخــی را در بیــن دانــش آمــوزان ترغیــب میکننــد .نگارنــده بــا اســتناد از مصادیــق تدویــن شــده در کتــب درســی،
از روشهــای اســنادی و کتابخانهیــی مــورد اســتفاده مطالعــات آرشــیوی (ســند شناســی و تاریــخ شــفاهی) و از
روشهــای پژوهشــی برنامــه ریــزی شــده جهــت جمــع آوری و نگهــداری اطالعــات تاریخــی و حافظ ـهی اف ـراد بــه
بررســی رضورت دانــش ســندخوانی و تاریــخ شــفاهی پرداختــه اســت.
واژگان کلیدی :سند ،تاریخ شفاهی ،آرشیو ،آموزش

 -1کارشناس تاریخ شفاهی پژوهشکده اسنا سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا .کارشناس ارشد روابط بین امللل و دبیر تاریخ و
جامعه شناسی
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تاریخ مدرسه عالی سپهساالر در بستر اسناد قضایی دوره پهلوی اول

شهناز چراغ

چکیده
تأســیس مــدارس ولــو بــه صــورت وقفــی همــواره یکــی از اقدامــات فرهنگــی و آموزشــی در طــول تاریــخ ای ـران
دوره اســامی بودهاســت؛ از جملــه ایــن مــدارس ،مدرســه عالــی سپهســاالر (مدرســه عالــی شــهید مطهــری فعلــی)
بــود کــه میــرزا حســینخان سپهســاالر ( 1243ه.ق 1298 -ه.ق) آن را از محــل دارایــی شــخصی و ثــروت موروثــی
بنــا کــرد و تشــکیالت گســردههای را ب ـرای اداره ایــن مدرســه در وقفنامــه خــود درنظــر گرفــت .آرشــیو اســناد اداره
کل اســناد و امــور مرتجــان رســمی قوهقضائیــه ،گنجینههــای آراســته بــه اســناد و پروندههایــی اســت کــه قطع ـاً
میتــوان دربــاره هریــک تحقیقــات و پژوهشهــای مســتقل بســیاری انجــام داد؛ یکــی از ایــن اســناد ،دعــوی حقوقــی
مطروحــه میــان متصدیــان مدرســه عالــی سپهســاالر بــه ســال  1312ه.ش اســت؛ ســعی نگارنــده بــرآن اســت بــا
اســتفاده از روش توصیفــی و باتکیــه بــر منابــع کتابخانههــای ،ضمــن معرفــی ایــن ســند نویافتــه بــه گوش ـههایی از
تشــکیالت و نحــوه اداره مدرســه مزبــور بپــردازد.
واژگان کلیدی :مدرسه سپهساالر ،میرزا حسینخان سپهساالر  ،اداره کل اسناد و قوه قضائیه ،پهلوی اول ،قاجار
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اهمیت درستاریخ در مدارس و شیوههای تدریس آن

رحیمه خاشی

1

چکیده
بـرای آگاهــی از اهمیــت درستاریــخ در مــدارس بایــد کاربــرد و هــدف آن در زندگــی فــردی و اجتامعــی مشــخص
شــود .یکــی از مهمتریــن هدفهــای ایــن درس ،آشــنایی کلــی بــا گذشــتهی رسزمینــی اســت کــه در آن زندگــی کــرده
و بــر اســاس آن روحیــه وطنپرســتی در دل دانشآمــوز جــای میگیــرد .ایجــاد عالقــه ب ـرای یادگیــری هــر دانشــی
جــزو الزامــات محســوب میشــود .پــس بــا روش تحقیــق تاریخــی و توصیــف و تحلیــل بایــد بــه شــیوهای درســت
در تدریــس تاریــخ از ســوی معلــان رســید .افزایــش ســــطح معلومــات معلــان و توانایــی تحلیــل مســائلتاریخی و
توصیــه آنــان بــه دانشآمــوزان ،ب ـرای مطالعــ ـهی زیــــاد؛ اســتفاده از کتابخانههــا ،موزههــا ،مراکــز تحقیقاتــــی در
فراینــد یادگیــری تأثیــر بهسـزایی دارد .مســایلی همچــون حفــظ کــردن مطالــب کتــاب و یــا گــوش کــردن بــه ســخنان
معلــم کــه در کالسهــای درس تاریــخ بــه وفــور دیــده میشــود؛ رشــد قــوهی ابتــــکار و خالقیــت را در شــــاگردان از
بیــن میبــرد .پــس بایــد مطالــب درســی بــه صــورت معــا و مســئله مطــرح و شــیوههای ارزشــیابی ،تغییــر و در کنــار
آمــوزش ،پژوهــش هــم مــورد توجــه قـرار گیــرد.
واژگان کلیــدی :اهمیــت تاریــخ ،مــدارس ایــران ،شــیوههای آموزشــی ،توانایــی دبیــران ،ایجــاد خالقیــت در
دانشآمــوزان.

-1کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی.

rahimehkhaashi@yahoo.comEmail
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جایگاه زنان در تاریخ ( )1ایران باستان

حمید خرمی

1

چکیده
زنــان « نیمــی از جامعــه ای ـران باســتان» را تشــکیل میدهنــد ،امــا فقــط دو صفحــه از کتــاب تاریــخ ( )1ای ـران
و جهــان باســتان بــه ایشــان اختصــاص یافتهاســت .علــت ایــن اتفــاق میتوانــد ناشــی از کــم توجهــی مورخیــن و
محققیــن بــه جایــگاه زنــان در رویدادهــای تاریخــی باشــد .حضــور کمرنــگ آنــان در عرصههــای مختلــف حکومــت
هــم بــر ایــن مطلــب دامــن زده اســت .از بیــن رفــن بایگانیهــای اداری در تهاجــات پــی در پــی بــه ایـران و کمبــود
کتــاب و دیگــر مــدارک باعــث شــده تــا آگاهــی کاملــی نســبت بــه تاریــخ باســتان پیــدا نکنیــم .بــا ایــن حــال میتــوان
بــا مراجعــه بــه تحقیقاتتاریخــی جدیــد و بــه ویــژه مؤلفیــن خانــم ،تصویــر مطلوبــی از جایــگاه زنــان در ای ـران
باســتان ترســیم منــود .زنــان عــر نخســتین را کاشــف چگونگــی پــرورش گیــاه و یــا اولیــن اســتفادهکننده از آت ـش
و پوشــاک ب ـرای در امــان مانــدن از رسمــا میشناســند .بــا تشــکیل حکومــت ،تعــداد کمــی از ایشــان بهســلطنت
رســیدند ،امــا اغلــب زنــان حــارض در دربــار صاحــب نفــوذ شــناخته میشــدند .حضــور ایشــان در تجــارت و حتــی
میــدان جنــگ نیــز بــه اثبــات رسیدهاســت .زنــان معمــوالً از حقــوق مســاوی بــا مــردان از حیــث تعلیــم و تربیــت
و یــا دیگــر حقــوق مدنــی برخــوردار بودنــد .جایــگاه واالئــی هــم در دینزرتشــت و یــا طبقــه روحانیــون داشــتند.
نکتــه مهمتــر اینکــه طــرح مســائل بــاال در البــای مــن کتــاب درســی تاریــخ ( )1میتوانــد مشــوق بزرگــی ب ـرای
نیمــی از دانشآمــوزان پایــه دهــم انســانی باشــدکه از جملــه دخـران هســتند .ایــن مطالــب ضمــن عالقمنــد ســاخنت
بیشــر ایشــان بــه رسزمیــن ایـران ،انگیــزه فــوق العــادهای بـرای رســیدن بــه قلههــای خدمــت در عرصههــای مختلــف
سیاســی ،اقتصــادی و مذهبــی کشــور فراهــم خواهدســاخت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،ایران باستان ،کتاب درسی ،جایگاه زن

 -1کارشناس ارشد تاریخ ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد
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چالشهای مـحلی آمـوزشتـاریـخ در مـدارس سـیـستـان و بـلـوچـستـان
بـا توجه بـه(پراکندگی امکانات رفــاهی – اجتمــاعی و اقتصــادی)
1
فرزانه خرسوی نیا
چکیده
معضــات قبیلـهای ،فرهنگــی و میـزان فقــر یــا رفــاه همــواره در رویکردهــای آموزشــی تأثیــر بهسـزایی داشــتهاند،
چنانکــه در تعریــف مفهــوم آمــوزش و رشــد آن ایــن شــاخصها نقــش مهمــی ایفــا میکننــد ،اگــر ســاختار قبیل ـهای
یــک ســاختار بســته ،واپسگ ـرا و متعصــب باشــد .همچنیــن می ـزان ســطح درآمــد فقــط کفایــت مایحتــاج رضوری
زندگــی را داشــته باشــد و شــاخصفرهنگی در تعریــف و اهمیــت ســوادآموزی نقشــی یــا ظرفیتــی کمــی داشتهباشــد
متوجــه خواهیــم شــد چقــدر رابطــه ایــن متغیرهــا محکماســت ،در مقالــه بررســی داریــم برمحتواهــای هرکــدام
از شــاخصها و نتیجــه میگیریــم چگونــه چالشهــای قبیلــه محــوری در رونــد آموزشــی ،همچنیــن چالشهــای
اقتصــاد محــوری در نظــام آموزشــی سیســتان و بلوچســتان و می ـزان فقــر ورفــاه در پروســه آموزشــی س و ب نقــش
مهمــی دارنــد.
واژگان کلیدی :قبیله محوری در آموزش ,چالشهای اقتصاد محوری در نظام اموزشی سیستان و بلوچستان

 -1دبیر تاریخ ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد

Firooze.kh49@gmail.com
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تحلیل درس  ۱۳تاریخ پایه یازدهم با استفاده از نظریه تاریخ ابن خلدون و مارکس
معصومه خرسوی زارگز
چکیده
ملتهــا همــواره ب ـرای ادامهحیــات ،نیــاز بــه آگاهــی از تاریــخ خــود دارنــد .از ایــن رو امــروزه در اکــر نظامهــای
آموزشــی درس تاریــخ ارائــه میشــود و در دانشــگاه بــه صــورت رشــتهای بازیــر شــاخههای ف ـراوان اســت .مســئله
اصلــی ایــن مقالــه ،بررســی ســیر فلســفه تاریــخ ابنخلــدون بــه عنــوان یــک متفکــر مســلامن و مارکــس بــه عنــوان
یــک متفکــر و جامعــه شــناس غربــی اســت تــا بــا مقایســه ایــن دو دیــدگاه بــه تحلیــل جامعــی نســبت بــه طراحــی
درس  ۱۳تاریــخ پایـهی یازدهــم کــه بــه تحلیــل اوضــاع اقتصــادی و اجتامعــی دوران صفــوی میپــردازد ،برســیم .روش
تحقیــق در ایــن مقالــه مطالعــه مــوردی مبنــی بــر تجزیــه و تحلیــل مقایسـهای اســت .پژوهــش حــارض در تــاش اســت
تــا بــا اســتفاده از نظریــه تاریــخ ابنخلــدون و مارکــس بــه تحلیــل درس  13تاریــخ پلیــه یازدهــم بپــردازد.
1

واژگان کلیدی :فلسفهتاریخ  ،ابن خلدون ،مارکس ،درس  ۱۳تاریخ پایه یازدهم

 -1دانشجو معلم (رشته دبیری تاریخ)
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بررسی دروس تاریخ در کتابهای مقطع ابتدایی (مطالعه تطبیقی دروس تاریخ در
دهههای  60و  90خورشیدی)
1
مسعود دادبخش
چکیده
در نظامآموزشــی کشــور هــدف تدوینگ ـران کتابهــای تاریــخ مقطــع ابتدایــی ،آشناســازی اجاملــی دانشآمــوزان
بــا تاریــخ ایـران و شــناخت وقایــع و حــوادث مربــوط بــه تاریــخ اســام اســت .ایــن درس امــروزه همـراه بــا دروســی
دیگــر در قالــب کتابــی تحتعنــوان «مطالعــات اجتامعــی» بــه دانشآمــوزان کالسهــای چهــارم تــا ششــم ابتدایــی
ارائــه میشــود .در دهــه  60خورشــیدی بــه دلیــل  5ســاله بــودن مقطــع ابتدایــی درس تاریــخ در قالــب کتابــی تحــت
عنــوان «تعلیــات اجتامعــی» بــه دانشآمــوزان کالسهــای چهــارم و پنجــم ابتدایــی آمــوزش داده میشــد .پرسشــی
کــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آموزههــای تاریــخ در مقطعابتدایــی در دهههــای  60و  90خورشــیدی
چــه تفاوتهایــی داشــته و ایــن تفاوتهــا تــا چــه حــد ناشــی از رشایــط زمانــی و ایدئولوژیهــای حاکــم بــر جامعــه
بودهاســت؟ از جملــه دســتآوردها و یافتههــای پژوهــش حــارض آنکــه مشــخص شــد دروس تاریــخ مقاطــع ابتدایــی در
دهــه  60خورشــیدی مطابــق بــا رشایــط زمانــی و اجتامعــی حاکــم ،نگاهــی انقالبــی و ایدئولوژیــک بــه مباحثتاریخــی
داشــتهاند کــه ایــن نــوع نــگاه بــا گــذر زمــان رنــگ باختــه و امــروزه در کتابهــای ابتدایــی ،تاریــخ بــا رویکــردی
ملیگرایانهتــر و غیــر ایدئولوژیکتــر ارائــه میشــود .پژوهشحــارض بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا تکیــه بــر
دروس تاریــخ در کتابهــای ابتدایــی دهههــای  60و  90خورشــیدی صــورت پذیرفتهاســت.
واژگان کلیدی :درس تاریخ ،مقطع ابتدایی ،دهههای  60و  90خورشیدی ،نگاه ایدئولوژیک

 -1دانش آموخته دکرتی تاریخ ایران دوره اسالمی از دانشگاه خوارزمی .مدرس دانشگاه
Email: dadbakhsh.masoud@gmail.com
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بررسیومطالعهتطبیقیدرستاریخدرکتابهایدرسیمقطعابتداییکشورهایایرانوفرانسه
مسعود دادبخش ، 1لیال غالمی
چکیده
در نظــام آموزشــی کشــور فرانســه درس تاریــخ از دروس حائــز اهمیــت بــوده و تدریــس آن در مــدارس ،از مقطــع
ســوم ابتدایــی آغــاز میشــود .در ای ـران نیــز رشوع آمــوزش تاریــخ از مقطــع چهــارم ابتدایــی بــوده و دانشآمــوزان
ایــن درس را بــه همـراه دروس دیگــر در قالــب کتابــی تحــت عنــوان مطالعاتاجتامعــی میآموزنــد .در ایــن پژوهــش
تــاش شدهاســت تــا بــا مطالعــه تطبیقــی دروس تاریــخ مقطــع ابتدایــی در کشــورهای ای ـران و فرانســه ،اهمیــت
محتــوا ،شــیوههای تدریــس و میـزان پژوهشمحــوری آنهــا مــورد واکاوی و بررســی قـرار گرفتــه و بــا یکدیگــر قیــاس
شــوند .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه محتــوای دروس تاریــخ مقطــع ابتدایــی در کشــور فرانســه،
جامعتــر و کاملتــر از دروس تاریــخ در ایــران بــوده و نظامآموزشــی فرانســه از عنــر پژوهشمحــوری و ایجــاد
انگیــزش در دانــش آمــوزان ،ب ـرای آمــوزش بهــر و فهــم راحتتــر مطالــب ،اســتفاده پــر رنگتــری داشتهاســت .ایــن
پژوهــش بــا روش توصیفــی  -تحلیلــی و بــا مطالعــه تطبیقــی کتابهــای درســی ایـران و فرانســه در مقطــع ابتدایــی بــه
رشــته تحریــر در آمدهاســت.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،مقطع ابتدایی ،شیوه تدریس ،فرانسه ،ایران.

 -1دانش آموخته دکرتی تاریخ ایران دوره اسالمی از دانشگاه خوارزمی .مدرس دانشگاه
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متون درسی تاریخ در مدارس و نسبت آن با سطوح یادگیری طبقه بندی بلوم
نیره دلیر
چکیده
طبقهبنــدی بلــوم در یادگیــری اهــداف آموزشــی در ســه حیطــه شــناختی ،عاطفــی و حرکتــی بنیــاد نهــاده شــده
کــه در میــان نظریــات حــوزه تعلیــم و تربیــت بســیار مشــهور اســت .در حــوزه شــناختی ،دانــش ،معلومــات و
مهارتهــای ذهنــی مطــرح کــه در بازبینــی و طبقهبنــدی جدیــد از ایــن نظریــه ،باالتریــن ســطح حیطــه شــناختی،
آفرینــش و خالقیــت اضافــه شدهاســت .در حــوزه عاطفــی نیــز عالئــق ،انگیــزش و نگرشهــا مــورد توجــه قــرار
گرفتــه کــه باالتریــن ســطح آن شــکلگیری شــخصیت متعلــم از ارزش یــا ارزشهــا در نظــر گرفتــه شدهاســت .در ایــن
پژوهــش تــاش شــده ،نحــوه نــگارش کتــاب تاریــخ ،ناظــر بــر دو حــوزه شــناختی و عاطفــی ،مطابــق ایــن طبقهبنــدی
بررســی ،و بــا محتــوا و فعالیتهــای درخواســتی از دانشآمــوزان ،مــورد ارزیابــی ق ـرار گیــرد .یافتههــای پژوهــش
نشــان میدهــد متــون درســی تاریــخ در مــدارس ،در حیطههــای شــناختی و عاطفــی بــا الگــوی ارتقــای ســطوح
یادگیــری متعلــان بــر اســاس نظریــه مشــهور طبقهبنــدی بلــوم ،مطابقــت و همســازی نــدارد و دانشآمــوزان نــه
تنهــا بــه ســطوح بــاالی آفریــدن و تبلــور شــخصیت دســت منییابنــد ،بلکــه بــه ســطوح پیشــینیرت از آن نیــز نزدیــک
منیشــوند.
1

واژگان کلیدی :طبقهبندی علوم ،حیطه شناختی ـ عاطفی ،نظریه یادگیری ،دانش آموزان ،کتاب تاریخ.

-1عضو هیات علمی پژوهشکده علوم تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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نقش آموزش تاریخ در تداوم بخشی به هویت ملی

نادر راز

1

چکیده
تاريــخ رسگذشــت گذشــتگان و عــرت آمــوز آينــدگان اســت .هــر كشــوري متعلــق بــه تاريــخ و گذشــته خــود اســت
و حــوادث رخ داده در آن ،پشــتوانه فرهنگــي آن كشــور محســوب مــي شــود .فــردي كــه از گذشــته تاريخــي خــود
مطلــع اســت ،از فرهنــگ جامعــه خويــش دور نيســت و در بطــن آن زندگــي مــي كنــد و بــا كســب تجربــه زندگــي
را بـراي خــود همــوار مــي ســازد .امــا فایــده مهــم تاریــخ بیشــر بــه عنــوان مقولــه هویــت بخــش مــورد توجــه مــی
باشــد  .بخصــوص ایــن کــه بــا شــکل گیــری جریــان هــای فکــری قــوم گرایــی و بــا ظهــور اندیشــه هــای جدیــدی ماننــد
جهانــی ســازی و  . . . .حفــظ هویــت ملــی بیــش از پیــش احســاس مــی کننــد .در واقــع آمــوزش درســت تاریــخ بــه
مــا مــی آمــوزد کــه زندگــی مــا بــه زندگــی متــام اف ـراد جامعــه ارتبــاط دارد .واقعیــت اینســت کــه یکــی از رســالت
هــای آمــوزش و پــرورش تربیــت نســلی اســت کــه بتوانــد بــا حفــظ هویــت ملــی خویــش در جامعــه جهانــی متکــر
و متنــوع ایفــای نقــش کنــد .تحقــق ایــن امــر مســتلزم فراهــم آوردن زمینــه هویــت پذیــری متــوازن و متعــادل همــه
مولفه¬هــای هویتــی اســت .آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک نهــاد اجتامعــی مــی توانــد بــه واســطه کتــب درســی
تاریــخ ضمــن انتقــال مواریــث هویتــی جامعــه بــه نســل آینــده ،آنــان را بـرای زندگــی در فــردا آمــاده ســازد .پژوهــش
حــارض بــا روش توصيفــي ـ تحليــي و بــا رويكــردي تاريخــي و بهــره گــري از ابـزار كتابخانــه اي ،اينرتنتــي و میدانــی
بــه بــرريس آمــوزش تاریــخ در مــدارس و نقــش آن در تــداوم هویــت ملــی مــي پــردازد.
واژگان کلیدی :هویت ملی ،ایران ،تاریخ ،آموزش تاریخ ،رسانه های آموزشی

 -1کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
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نقش فیلم  ،مستندهای تاریخی و برگزاری اردوهای تاریخی در آموزش تاریخ و عالقه مند
کردن دانش آموزان نسبت به تاریخ
2
1
نادر راز ،هاشم ملکشاهی
چکیده

تاریــخ بــه عنــوان یکــی از رشــته هــای اصلــی و مهــم علــوم انســانی نقــش مهمــی در مطالعــه و بررســی تحــوالت جوامع انســانی
و شــکل گیــری و اداره ی ملــل دارد .در یــک دوره طوالنــی و حتــی تــا کنــون ،آمــوزش ایــن درس در بســیاری از کشــورها و از جملــه
کشــور مــا ،بــه طــور ســنتی انجــام مــی گرفتــه اســت .در آمــوزش ســنتی ،تاریــخ بــه صــورت توصیفــی یعنــی رشح رویدادها ،اشــخاص
بــزرگ و قهرمــان هــا ،جنــگ هــا و وقایــع ارائــه مــی شــود .در ایــن روش بــا بــه کارگیــری روش هــای مختلــف ،تــاش مــی شــود
اطالعــات تاریخــی بــه حافظــه ی دانــش آمــوزان منتقــل شــود و در ارزش-یابــی هــا نیــز هــان اطالعــات از دانــش آمــوزان بازپــس
گرفتــه مــی شــود .ایــن نــوع آمــوزش موجــب مــی شــود موضوعــات تاریخــی بــه صــورت پراکنــده و انتزاعــی بــه ذهــن فراگیرنــدگان
منتقــل و در زمانــی کوتــاه نیــز از ذهــن آن هــا محــو شــود و بــه دلیــل آن کــه بــا زندگــی دانــش آمــوز پیونــد منــی خــورد ،نــه تنهــا
موجبــات اثربخشــی ،ایجــاد نگــرش تاریخــی ،تعلــق ،هویــت یابــی و احســاس مســئولیت نســبت بــه می ـراث فرهنگــی را فراهــم
منــی آورد بلکــه حتــی ممکــن اســت موجــب ماللــت ،خســتگی ،و بــی عالقگــی بــه ایــن درس شــود .امــروزه ،ایــن نــوع آمــوزش در
برخــی کشــورها تحــول اساســی پیــدا کــرده اســت و در رویکردهــای جدیــد ،موضوعــات مختلــف و مفاهیــم جدیــدی ذیــل عنــوان
آمــوزش نویــن تاریــخ مطــرح شــده و روش هــای متنوعــی نیــز بـرای آمــوزش آن¬هــا ابــداع شــده اســت .شــیوه هــای ســنتی آمــوزش
تاریــخ توســط معلــان یعنــی اســتفاده محــض از روش ســخرنانی در امــر آمــوزش و پرداخــن دانــش آمــوز بــه پــاره ای از حفظیــات
بــه عنــوان تکلیــف نهایــی ،اثــر مخربــی بــه همـراه داشــته اســت ،بــه گونــه ای کــه از عالقــه دانــش آمــوزان بــه ایــن درس مهــم و
تاثیــر گــذار ،در جامعــه و زندگــی افـراد ،کاســته اســت .لــزوم تغییــر روش آمــوزش درس تاریــخ در مــدارس بــا اســتفاده از فنــاوری
هــای نویــن ،بــه ویــژه اســتفاده از تصاویــر و فیلــم هــای مســتند تاریخــی و همچنیــن برگـزاری اردوهــای تاریخــی نقشــی مهــم در
ایجــاد انگیــزه و افزایــش رغبــت دانــش آمــوزان بــه ایــن درس خواهــد داشــت .ایــن مقالــه بــه روش کتابخانــه ای ،توصیفــی و بررســی
میدانــی در قالــب اقــدام پژوهــی بــه نقــش و جایــگاه تصاویــر ،فیلــم هــای مســتند تاریخــی و برگـزاری اردوهــای تاریخــی در آموزش
تاریــخ و تاثیــر آن بــر افزایــش انگیــزه و عالقــه منــدی دانــش آمــوزان بــه ایــن درس مــی پــردازد.

واژگان کلیدی :تاریخ ،آموزش تاریخ ،فیلم مستند ،رسانه های آموزشی ،اردوهای علمی.
 -1کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
 -2کارشناس ارشد تاریخ ایران اسالمی ،دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه
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نقش میرزا علی خان امینالدوله در توسعۀ آموزش و پرورش ایران

نادیا ره

1

چکیده
تاریــخ آمــوزش و پــرورش در ســیر تکوینــی رشــد و توســعۀ علــوم تربیتــی در تبییــن اندیشــهها ،فلســفهها،
روشهــا و فنــون تربیتــی شــکل گرفــت .رجــال بســیاری در ســیر توســعۀ آمــوزش و پــرورش نقــش داشــتند کــه در
بیــن متقدمیــن معــارف و مدرسهســازی در ایــران امینالدولــه از چهرههــای بــارز اســت .او بــا تأســیس انجمــن
معــارف در ســال  1315ه.ق گامــی نــو در توســعۀ مــدارس ایـران برداشــت .در پــس تالشهــای او و حــاج میرزاحســن
رشــدیه مــدارس بســیاری در دورۀ مظفرالدیــن شــاه تأســیس شــدند .پژوهــش پیــش رو در نظــر دارد بــا بررســی
رویکردهــای توســعۀ آمــوزش و پــرورش در عــر نوگرایــی ایـران بــه ایــن پرســش پاســخ گویــد کــه نقــش میــرزا علــی
خــان امینالدولــه در توســعۀ آمــوزش و پــرورش در ایـرانِ عــر قاجــار چــه بــود؟ روش بــه کار رفتــه در ایــن پژوهــش
مطالعــۀ کتابخان ـهای مبتنــی بــر تاریــخ و اســناد اســت .بــه نظــر میرســد امینالدولــه بــه عنــوان یکــی از رجــال
مرتقیخــواه در دورۀ قاجاریــه توانســته اســت بــا نفــوذ و قــدرت خــود مســیر توســعۀ آمــوزش و پــرورش را در ایـران
همــوار ســازد.
واژگان کلیدی :آموزش و پرورش ،ایران ،انجمن معارف ،قاجاریه ،میرزا علی خان امین الدوله.

-1دانش آموخته ارشد ایرانشناسی ،پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن.
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نقش سالنامههاي مدارس در تدوين تاريخ آموزش و پرورش

رحیم روح بخش

1

چكيده
يــي از رضورتهــاي پژوهــش در هــر حــوزهاي ،شــناخت و دســريس بــه منابــع و اســناد آن حــوزه اســت .ايــن
نيــاز در عرصــه تدويــن تاريــخ فعاليــت ســازمانها و نهادهــا ،اهميتــي مضاعــف دارد .آمــوزش و پــرورش از جملــه
نهادهايــي اســت كــه تحقيــق و تدويــن تاريــخ آن بــه داليــل چنــدي مــورد غفلــت ق ـرار گرفتــه اســت .يــي از ايــن
داليــل ،عــدم شــناخت و توجــه كايف بــه اســناد و مــدارك تاريخــي ايــن نهــاد اســت؛ بهطوريكــه امــروزه نــه تنهــا
دســريس راحــت بــه اســناد تاريخــي آن ممكــن نيســت ،بلكــه حتــي كتــب دريس دوران قاجــار و پهلــوي نيــز بــه
ســهولت يافــت منيشــود .در ايــن ميــان يــي از منابــع اســنادي مهمــي كــه كــم و بيــش در مراكــز اســنادي قابــل
دســريس هســتند ،ســالنامههاي مــدارس ميباشــند .در دوره پهلــوي مــدارس كشــور بهخصــوص دبريســتانها بــه
ويــژه دبريســتان هــاي پرسانــه هــر ســاله بــا انتشــار ســالنامهاي ،اطالعــات و دادههــاي ذيقمتــي از تاريخچــه ،فعاليــت،
برنامههــا ،مدي ـران ،معلــان ،كاركنــان ،دانشآمــوزان و...مدرســه مربوطــه را ارائــه ميدادنــد .ايــن مقالــه بــه شــيوه
توصيفــي -تحليــي و بــا روش كتابخان ـهاي -اســنادي حايكاســت كــه ب ـراي تدويــن تاريــخ آمــوزش و پــرورش كشــور،
ســالنامههاي منتــره توســط وزارت معــارف -همچنــن وزارتخانههــاي فرهنــگ و آمــوزش و پــرورش بعــدي ،ادارات
كل فرهنــگ اســتانه و باالخــره ســالنامههاي مــدارس يــي از منابــع قابلاعتنــا ميباشــند .دســتاورد مقالــه حايكاســت
كــه بــا بــازكاوي دادههــاي ايــن ســالنامهها ،ميتــوان بخــي از قطعــات پــازل تاريــخ آمــوزش و پــرورش را ترســيم و
تكميــل كــرده و در تدويــن تاريــخ فرهنــگ كشــور از آن بهــره جســت.
واژگان کلیدی :سالنامه مدارس ،تاريخ آموزش و پرورش ،عرص پهلوي ،پژوهش

 -1کارشناسی ارشد تاریخ ،مسئول واحد اسناد و کتابخانه شورای عالی آموزش و پرورش

roohbakhsh1965@yahoo.com
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تأثیر نقش و جایگاه معلم در آموزش درس تاریخ
روح الله رهدار ،محمد اربابی
1

2

چکیده
در تربیــت اســامی نقــش و رســالت معلــم منحــر بهفــرد اســت و در خصــوص ویژگیهــای اخالقــی ،اهمیــت
جایــگاه و نقــش و خطیــر بــودن وظیفـهای کــه بــر عهــده دارد سفارشــات زیــادی شدهاســت .بــا توجــه بــه مشــکالت
یادگیــری درس تاریــخ در مــدارس ،دانشآمــوزان انگیــزه و رغبتــی بــرای یادگیــری آن نشــان منیدهنــد .الزم اســت
کــه معلــم تاریــخ ایــن نکتــه را در نظــر بگیــرد کــه فهــم گذشــته بــر بــدون توجــه همــه جانبــه و درک ابعــاد
گوناگــون آن میــر نیســت بنابرایــن معلــم بایســتی قــدرت تأمــل و تفکــر و خــردورزی را در دانــش آمــوزان تقویــت
کنــد و بــه دنبــال روشهایــی باشــد کــه دانــش آمــوز را در فراینــد آمــوزش ،فعــال و درگیــر کنــد .بــا درنظــر گرفــن
ایــن مطلــب کــه الگــو ســازی از معلــم در درون شــاگرد اتفــاق مــی افتــد و شــاگرد او را رس لوحــه خویــش ق ـرار
میدهدوازاورسمشــقمیگیرد توصیــه میگــردد کــه معلــم بــا پایبنــد بــودن بهاصــول وضوابــط اخالقــی ،تاریــخ ملــی
و تاریــخ جهانــی و حتــی شــخصیتهای تاریخــی را بــدون حــب و بغــض و بــدون بزرگمنایــی و کوچکمنایــی و بــا
در نظــر گرفــن زمــان و مــکان آمــوزش دهــد.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،نقش معلم ،الگو ،اخالق

 -1دانشجو کارشناسی پیوسته علوم تربیتی پردیس شهید مطهری زاهدان
 -2دانشجو کارشناسی پیوسته علوم تربیتی پردیس شهید مطهری زاهدان
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ضرورت توجه به جعل و تخریب هویت تاریخی در فضای مجازی

جامل رزم جو

1

چکیده
ابــزار مهــم کیســتی و چیســتی بخشــی از جامعــه اســت .در عــر حارضفضــای مجــازی راه دسرتســی بــه
اطالعــات را کوتــاه و «هویــت تاریخــی» بـرای معرفــی آســان کــرده اســت و در عیــن ســودمندی ،داده هــای ســطحی،
پراکنــده و نامعتــر بســیاری نیــز منتــر شــده و مخاطبــان عامــی را متاثــر میکنــد .تخریــب هویتتاریخــی و جعــل
هویتهــای ســاختگی میتوانــد در راســتای ایــن تأثیرگــذاری مــورد اســتفاده کانونهــای قــدرت ق ـرار گیــرد .دیگــر
منیتــوان بــه ســبک ســنتی بــه آمــوزش تاریــخ پرداخــت ،بلکــه رضورت دارد تــا جدیتــر بــه موضــوع نگریســته شــود.
در مقالــه حــارض از یکســو بــه اهمیــت مطالعاتتاریخــی در هویتســازی اشــاره میشــود ،ســپس چگونگــی تاریــخ
پــردازی در فضــای مجــازی مــورد اشــاره قـرار گرفتــه و در نهایــت پیشــنهاداتی در راســتای ارتقــای آمــوزش تاریــخ در
نظــام آموزشــی ارایــه میگــردد.
واژگان کلیدی :هویت تاریخی ،آموزش تاریخ ،فضایمجازی ،منبع شناسیتاریخی ،نقد منابع تاریخی

 . -1استادیارگروه تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز

Email:j.razmjoo@scu.ac.ir
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نظام آموزش سنتی ایران (مقارن عصر مشروطه)

فریده رحمتی

1

چکیده
ایــن پژوهــش نگرشــی اســت بــر نظــام آمــوزش ســنتی ای ـران بهویــژه مقــارن عــر مرشوطــه ،و ســعی دارد
نگاهــی داشــته باشــد بــر برنامههــا و مــواد آموزشــی آن و پاســخی بــه ایــن ســؤال کــه آیــا نظــام آمــوزش ســنتی
ب ـرای جامع ـهای کــه ارتبــاط بــا متــدن غــرب را بعــد از جنگهــای ای ـران و روس رشوع کــرده بــود و تــا حــدی بــا
دالیــل عقبماندگــی خــود و پیــش رفــت غــرب آشــنا شــده بــود ،جوابگــوی نیازهــای جامعــه بودهاســت یــا
خیــر؟ درحالیکــه بســیاری از افــراد دلســوز و متعهــد چــاره را در تحــول ریشــهای و بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
میدانســتند ..فــرض بــر ایــن اســت کــه نظــام ســنتی و برنامههــای آن بــا مقتضیــات ســنی اف ـراد و نیازهــای روز
متناســب نبودهاســت و بــه هــر حــال بایــد دچــار تحــول و دگرگونــی میشــده اســت.
واژگان کلیدی :نظام آموزش سنتی ،دارالفنون ،رشدیه ،انجمن معارف

 -1دانشجو دکرتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
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بررسی مدرسه بدیعه با تکیه بر دو نشان تدریس در شرفنامه خواجه عبدااهلل مروارید
فاطمه رستمی
چکیده
تأســیس و رشــد مــدارس و دارالســیاده در دوره ایلخانــی توســط خواجــه نصیرالدیــن طوســی و خواجــه رشــیدالدین
فضلاللــه زمینهســاز پیرشفــت و توســعه آن در دوره تیموریــان شــد ،تــا جایــی کــه در دوره تیمــوری مــدارس بــه دو
صــورت طبقــه برتــر و گــروه متوســط تشــکیل شــد و معلــان و علــا صاحــب بهنــام و معــروف از ســوی ســاطین
تیمــوری مــورد عنایــات و مواجــب قـرار میگرفتنــد .در کتــاب رشفنامــه خواجــه عبداللــه مرواریــد از نشــان تدریــس
دو عــامل تیمــوری یــاد شــده اســت .هــدف از پژوهــش حــارض بررســی مــن موجــود در ایــن دو حکــم اســت .ســؤال
اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه مـراد از نشــان تدریــس در نســخه خطــی رشفنامــه چیســت و عمومـاً بــه چــه کســانی
اهــدا میشــد؟ دســتاورها نشــان میدهــد کــه نشــان تدریــس بــه دو شــخص بــا نامهــای امیــر صدرالدیــن ابراهیــم و
مالفصیــح الدیــن داده شــده کــه هــر دو از مدرســان مدرســه بدیعــه هـرات بودنــد .مدرســه بدیعــه از مــدارس معــروف
دوره تیمــوری در شــهر ه ـرات بــود و در آن دروس دینــی و رشعــی بــه طــاب داده میشــد .مقالــه حــارض بــا روش
تحلیلــی -تطبیقــی بیــن دو مــن موجــود بــه بررســی و بازخوانــی نشــان تدریــس و کارکــرد مدرســه بدیعــه هـرات در
رشفنامــه پرداختهاســت.
1

واژگان کلیدی :مدرسه بدیعه ،رشفنامه ،نشان تدریس ،تیموریان

 -1استادیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

fatemehrostami@lihu.usb.ac.ir
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نگاهی به تاریخچه آموزش و تدریس در ایران

ثریا ریگی یحیی ریگی
1

2

چکیده
آمــوزش و تدریــس در ایــران تاریخچــه طوالنــی دارد .دردوران هخامنشــیان آمــوزش بیشــر جنبــه مذهبــی و
حکومتــی داشــت ،نخســتین سازمانآموزشــی خانــواده بــود ،والدیــن هــر طفــل مســئولیت داشــتند ،فرزنــدان خــود را
براســاس موازیــن دیــن زرتشــت تربیــت کننــد ،پــس از آن آمــوزش در آتشــکدهها بــود کــه بــه تدریــج گســرش یافــت
و در کنــار ایــن آتشــکده هــا آموزشــگاهها در کاخهــا ق ـرار داشــتند و مســئولیت عمــده آنهــا در پــرورش مدی ـران
ب ـرای اداره مملکــت و تربیــت شــاهزادگان ب ـرای بــه دســت گرفــن حکومــت خالصــه میشــد.
در زمــان ساســانیان ســازمان هــای آموزشــی گســرش یافــت .در زمــان انوشــیروان ایــن دانشــگاه توســعه یافتــه و
بیامرســتانی بــرای تدریــس علــم طــب بهءوجــود آمــد .در دوران پــس از اســام بعــد از مســجد ،مهمتریــن بنــای
عمومــی از ســاختامنهای درون شــهری مدرســه اســت در دوره قاجــار روشــنفکران ایــن عــر بــه رضورت تحــول در
جامعــه خــود پــی بــرده بودنــد .تبــادل هیأتهــای سیاســی ،اعـزام محصــل بــه خــارج و آمــدن هیأتهــای مذهبــی،
انتشــار روزنامــه و ترجمــه کتــاب ،رضورت رونــد اصالحــات و تغییــر فضاهــای آموزشــی فرهنگــی جامعــه را غیــر قابــل
اجتنــاب کــرده بــود..
در دوره مرشوطــه و پهلــوی هــم بنــا بــه تغییـرات و ارتبــاط باســایر کشــورها شــاهد تغییراتــی در سیســتم آموزشــی
بودیــم ،پژوهشحــارض بــر آن اســت کــه بــا رویکــرد توصیفــی تحلیلــی بــر مبنــای مطالعاتتاریخــی تاریخچــه آمــوزش
و تدریــس در ایـران و تغییراتــی کــه در هــر دوره رخ داده را بررســی و تبییــن منایــد.
واژگان کلیدی :آموزش ،تدریس ،ایران ،تاریخ

 -1کارشناس ارشد تاریخ اسالم دانشگاه سیستان و بلوچستان
-2دبیر آموزش و پرورش
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تحلیل محتوای کتابهای درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از منظرتوجه به
مؤلفههای آموزش تاریخ محلی با استفاده از مدل SWOT
1
حمید ژیان پور
چکیده
شــناخت محیــط پیرامونــی و پــرورش مهارتهــای اجتامعــی در کــودکان از اهــداف اصلــی آمــوزش ابتدایــی اســت.
هــدف پژوهــش حــارض تحلیــل محتــوای کتــب درســی مطالعــات اجتامعــی از منظرتوجــه بــه مؤلفههــای تاریــخ
محلــی اســت .نــوع تحقیــق توصیفــی و بــا روش تحلیــل محتــوای انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری تحقیــق ،کتــاب
و کار برگــه مطالعــات اجتامعــی دوره ابتدایــی تــا پایــه ششــم  1396اســت .منونــه برابــر بــا جامعــه آمــاری درنظرگرفتــه
شــد .ابزارجمــع آوری اطالعــات ،ســیاهه تحلیــل اهــداف (شــناختی ،مهارتــی ،نگرشــی) ،ســیاهه کتــب درســی وســیاهه
محتــوای کاربرگــه اســت .واحدتحلیــل ،صفحــات اســت مشــتمل برمــن ،پرســشها ،مترینهــا وتصاویــر .درکتــاب
مــورد تحلیــل ،بــه ترتیــب  15مؤلفــه درحیطــه شــناختی 15 ،مؤلفــه درحیطــه مهارتــی 5 ،مؤلفــه درحیطــه نگرشــی،
مــورد بررســی قــرار گرفــت .ابتــدا میــزان فراوانــی هرمولفــه و درصــد آن محاســبه گردیــد .درتحلیــل محتــوای از
مــدل  SWOTاســتفاده شــد .نتایــج یافتههــا نشــان میدهــد کــه درمجمــوع دربرنامــه درســی مطالعــات اجتامعــی
ازمنظرتوجــه بــه مؤلفههــای آمــوزش تاریــخ محلــی ،دربعــد شــناختی ،درجــه اهمیــت و وزن نهایــی پایــه پنجــم بــا
 1.25کمرتیــن و پایــه ســوم بــا  3.53بیشــرین وزن را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در بعــد مهارتــی وزن نهایــی هــر
چهــار پایــه کمــر از حــد متوســط  3اســت .بیشــرین وزن بــا  2.65مربــوط بــه پایــه چهــارم اســت .دربعــد نگرشــی،
بــه جــز پایــه چهــارم و پنجــم کــه کمــر از حــد متوســط  3اســت .پایــه ســوم و ششــم بــا  3.88باالتــر از متوســط و
 3.22درحــد متوســط اســت .مقایســه وزنهــا در ســه حیطــه نشــان میدهــد کــه حیطــه شــناختی از درجــه اهمیــت
باالتــری بــه نســبت حیطــه مهارتــی و نگرشــی ،در آمــوزش مولفههــای تاریــخ محلــی ،برخــوردار اســت.
واژگان کلیــدی :تحلیــل محتــوا ،کتــاب درســی دوره ابتدایــی ،کتــاب مطالعاتاجتامعــی آموزههــای تاریــخ محلــی،
مــدل SWOT

 . -1کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی و دانشجوی دکرتی روان شناسی تربیتی
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آموزش تاریخ برای کودکان مقاطع  4-3در آمریکا و مقایسه آن با امور آموزشی در ایران
علیرضا سلیامنزاده
چکیده
مقاطــع  3و  4و  5مقطعهاییانــد کــه شــامل کــودکان ســنین بیــن  11-8ســال در یــک مدرســه بیناملللــی در
ایاالتمتحــده آمریکاســت .در آمریــکا ب ـرای آمــوزش «تاریــخ جامــع ایاالتمتحــده آمریــکا» ب ـرای مقاطــع بیــن 5-3
اقدامــات اساســی صــورت گرفتــه و حتــی بـرای منونــه اثــری در حــدود  350صفحــه بـرای ایــن ســنین نگاشــته شــده کــه
مهارتهــای کام ـاً اصولــی و دقیــق را در زمینــه آمــوزش تاریــخ ب ـرای کــودکان ایــن ســنین آمــوزش میدهــد .چنیــن
کتابهایــی دارای عنــوان «کتــاب متریــن و آزمــون» نیــز هســتند کــه بهنوعــی متمــم کتــاب اصلــی درسانــد .هــدف
ایــن مقالــه ،بررســی منون ـهای از یــک چنیــن کتابهایــی اســت کــه در یکــی از کشــورهای موســوم بــه «ابرقــدرت
آموزشــی» نگاشــته شــده اســت .روش تحقیــق در ایــن مقالــه بهصــورت توصیفــی اســت .دســتاورد ایــن تحقیــق،
ارائــه ملمــوس مجموعــه اقدامــات انجامشــده در ایـران و آمریــکا بـرای یــک مقطــع خــاص ســنی در زمینــه آمــوزش
درس تاریــخ اســت کــه مغــز کــودک در آن ســالها آمادگــی الزم بـرای یادگیــری را پیداکــرده و یادگیــری در آن دوران
عمیقتــر و ریشـهدارتر اســت .نتیجــه ایــن تحقیــق نیــز از ابعــاد کاربــردی خواهــد بــود تــا بتــوان از نتایــج ایــن نــوع
از تحقیقــات در زمینــه سیاس ـتگذاریها و همچنیــن برنامهریزیهــای آموزشــی در ای ـران مدنظــر ق ـرار داد.
1

واژگانکلیدی :درس تاریخ ،آموزش ،آمریکا ،ایران ،مدرسه ،کودکان بین سنین .8-11
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مقایسه تطبیقی تاریخنگاری محمدعلی فروغی و عباس اقبال آشتیانی در تألیف
کتابهای درسی (مطالعه موردی کتاب تاریخ مختصر ایران نوشته فروغی و عباس
اقبال)
1
حسین سلیمی
چکیده
مســئله آمــوزش تاریــخ بــه کــودکان دبســتانی یکــی از مهمتریــن روشهــای نهادینــه کــردن ســجایای اخالقــی
موردنظــر حاکمیتهــا در میــان ملتهــا اســت .برهمیــن اســاس در دوره پهلــوی نیــز کوشـشهاییربای دســتیابی بــه
ایــن هــدف انجــام شــد .در مــواردی بــزرگان عرصــه فرهنــگ بــه میــدان وارد شــده و نســبت بــه تألیــف کتابهــای
درســی تاریــخ اهتــام ورزیدنــد .محمدعلــی فروغــی و عبــاس اقبــال آشــتیانی از جملــه ایــن افـراد بودنــد کــه هــر یک
بــه نوبــه خویــش دردوره اقتــدار رضاشــاه و دوره ضعــف نســبی محمدرضاشــاه ،در حــوزه تاریــخ بــه تألیــف پرداختنــد.
مســئله اصلــی در ایــن مقالــه آشــنایی بــا سیاس ـتهای رســمی رژیــم پهلــوی ب ـرای نهادینــه کــردن بخشهایــی از
ســجایای اخالقــی در دو مقطــع زمانــی قــدرت و ضعــف ،از طریــق مقایســه تاریخنــگاری در دو کتــاب درســی تألیــف
شــده بـرای درس تاریــخ اســت .دســتاورد ایــن مقالــه هامنــا شــناخت نگــرش رســمی بــه آمــوزش تاریــخ در دو مقطــع
متفــاوت حاکمیــت پهلــوی (اقتــدار رضاشــاه و ضعــف ناشــی از نوپایــی ســلطنت و حضــور نخســت وزیـران قدرمتنــد
در دوره محمدرضاشــاه) از طریــق بررســی تاریخنــگاری دو کتــاب درســی از دو تــن از صاحبــان اندیشــه ایـران معــارص
اســت .مقالــه حــارض بــا روش توصیفــی و تحلیلــی و بــا اســتفاده از منودارهــا بــه بررســی محتــوای دو کتــاب درســی
پرداختــه و نســبت بــه کمــی ســازی موضوعهــای مــورد بحــث در کتــاب بررســی تطبیقــی انجــام گرفتــه اســت.
واژگان کلیدی :پیرنیا ،فروغی ،محمرضاشاه ،تاریخنگاری

-1دانشآموخته دکرتی تاریخ ایران بعد از اسالم ،دانشگاه خوارزمی
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سندی نویافته از آرشیو قوه قضاییه در خصوص میرزا حسن رشدیه پدرآموزش نوین
حسین سلیمی
چکیده
آرشــیو اداره کل اســناد و امــور مرتجــان رســمی قــوه قضاییــه بهعنــوان یکــی از غنیتریــن آرشــیوهای کشــور
دارای اســنادی منحــر بهفــرد ،معتــر و مهــم اســت .ازجملــه ایــن اســناد ،ســندی مربــوط بــه دعــوای حقوقــی
میــرزا حســن رشــدیه و بـرادرش میــرزا علــی مدیــر مدرســه عالیــه حجــاب ،درخصــوص فــروش حــدود چهارصــد جلــد
کتــاب درســی اســت .از آنجــا کــه رشــدیه بــه حــق بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان عرصــه آمــوزش نویــن ایـران شــناخته
میشــود ،معرفــی و بررســی فرازهایــی از زندگــی وی دارای اهمیــت ویــژهای بــرای آشــنایی بــا تاریــخ آمــوزش و
پــرورش کشــور خواهــد بــود .روش پژوهــش در ایــن مقالــه هامننــد بیشــینه مقالههــای تاریخــی ،روش توصیفــی و
تحلیلــی اســت .اگرچــه تکیــه اصلــی بــر اســناد آرشــیو قوهقضاییــه خواهــد بــود و بهطــور کلــی معرفــی ایــن ســند
خــاص در اولویــت نویســنده قــرار خواهــد داشــت .مهمتریــن دســتاورد ایــن مقالــه معرفــی ســندی نویافتــه در
خصــوص میرزاحســن رشــدیه اســت .اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی بیشــر درک خواهــد شــد کــه بدانیــم ایــن ســند
منحـرا ً در اختیــار قــوه قضاییــه اســت .نکتــه مهــم دیگــر اینکــه دسرتســی بــه ایــن آرشــیو بـرای عمــوم پژوهشگـران
میــر نبــوده و تنهــا در انحصــار کارکنــان آرشــیو قــوه قضاییــه قـرار دارد .بــه بیــان دیگــر ایــن مقالــه بـرای نخســتین
بــار ایــن پرونــده قضایــی را معرفــی و مــورد بررســی ق ـرار میدهــد و ایــن اســناد پیــش از ایــن در هیــچ پژوهــش
دیگــری ارائــه نشدهاســت.
1

واژگان کلیــدی :میــرزا حســن رشــدیه ،میرزاعلــی مدیــر مدرســه حجــاب ،محمدعلــی خــان تربیــت ،آمــوزش نویــن،
کتابهــای درســی ،قــوه قضاییــه
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جایگاه و اهمیت تاریخ سیستان و بلوچستان در آموزشتاریخ مدارس کشور
(با تکیه برتعیین حدود مرزی بلوچستان و سیستان)
1
عبدالودودسپاهی

چکیده
یکــی از رویدادهــای مهــم در تاریــخ ای ـران دوره قاجارکــه حاصــل تحــوالت بیناملللــی و سیاس ـتهای داخلــی
بــود ،شــکلگیری مرزهــای ایـران در دوناحیــه بلوچســتان و سیســتان بــه عنــوان نخســتین منونــه مرزهــای بــه مفهــوم
جدیــد در جغرافیایسیاســی ای ـران اســت .باوجــود اهمیــت ایــن مســئله ،بازتــاب آن در کتــب درســی بــه گون ـهای
نیســت کــه اهمیــت آن را در کتابهــای درســی بنامیانــد وکنجــکاوی دانــش آمــوزان و دبی ـران را ب ـرای مطالعــه و
تحقیــق بیشــر در ایــن زمینــه برانگیزانــد .ایــن مقالــه در پــی پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال اســت :شــناخت زمینههــا،
رونــد و نتایــج تعییــن حــدود مــرزی در بلوچســتان و سیســتان چــه اهمیتــی دارد؟ ب ـرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بــا
رویکــرد توصیفــی و تحلیلــی و بــا روش تحقیقتاریخــی ،ایــن موضــوع مــورد پژوهــش ق ـرار گرفتهاســت .یافتههــای
ایــن پژوهــش نشــان میدهــد بــا وجــود اهمیــت ایــن رویــداد مهــم ،محتــوای آموزشــی در کتابهــای درســی
تاریخــی ،تناســبی بــا بازتــاب آن در ایــن کتابهــا نــدارد .همچنیــن ایــن تحقیــق بــه صــورت عینــی اهمیــت ایــن
رویــداد را مشــخص ساختهاســت.
واژگان کلیدی :بلوچستان و سیستان ،تعیین مرزها ،آموزش تاریخ ،محتوای آموزشی

-1عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه والیت ایرانشهر
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تغییرات بازنمایی عملکرد مصدق در کتابهای درسی تاریخ دانش آموزان ایران در دهة 1350شمسی

حامد سلطانزاده

1

چکیده
دکرتمحمدمصــدق از شــخصیتهای تأثیرگــذار در تاریــخ معــارص ایـران بودهاســت و طیــف گوناگونــی از نظـرات،
انتقــاد شــدید تــا متجیــد بســیار ،دربــارة او اب ـراز شدهاســت .مطلــب قابلتوجــه در ایــن زمینــه ،چگونگــی بازمنایــی
کارنامــه سیاســی مصــدق در کتابهــای درســی تاریــخ دانشآمــوزان ایـران اســت .بهویــژه مهــم اســت کــه تغییـرات
مطالــب کتابهــای درســی در مــورد عملکــرد مصــدق ،قبــل و بعــد از وقــوع انقــاب اســامی مــورد مقایســه ق ـرار
گیــرد .در ایــن پژوهــش ،بازمنایــی اقدامــات مصــدق در کتابهــای درســی تاریــخ دهــة پنجــاه شمســی بررســی شــده
اســت .پرســش اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه بازمنایــی عملکــرد مصــدق در کتابهــای درســی تاریــخ دهــة
پنجــاه شمســی دچــار چــه تغییراتــی شــد؟ یافتههــای ایــن پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه در کتابهــای درســی
تاریــخ دورة پهلــوی دوم ،بازمنایــی انتقــادی عملکــرد مصــدق در ارتبــاط بــا طــرد ملیگرایــانِ هــوادار او از نظــام
سیاســی بودهاســت .پــس از انقــاب اســامی در زمــان دولــت موقــت ،مطالــب ســتایشآمیزی در مــورد عملکــرد
مصــدق در کتابهــای درســی درج گردیــد .ســپس در پــی تــاش بخشهایــی از حاکمیــت بــر طــرد هــواداران مصــدق
در اواخــر دهــة  1350شمســی ،مطالــب انتقــادی دربــارة مصــدق در کتابهــای تاریــخ دانشــآموزان درج گردیــد .ایــن
شــواهد ،مؤیــد کارکــرد ایدئولوژیــک محتــوای کتابهــای درســی تاریــخ اســت.
واژگان کلیدی :مصدق ،کتابهای درسی تاریخ ،حکومتپهلوی ،دولتموقت ،طرد ملیگرایان
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تاریخاسالم برای دانشآموزان؛ به روایت عباس اقبالآشتیانی
شهابالدین سمنان

1

چکیده
عبــاس اقبــال آشــتیانی ( ۱۳۳۴-۱۲۷۵ش) ،ادیــب ،مــورخ ،مصحــح و از رسشــناسترین محققــان صدســالۀ اخیــر
ایرانزمیــن اســت کــه عــاوه بــر کارنام ـهای ســرگ و روشــی نــو در تاریخنــگاری کــه عنــوان «آغازگــر تاریخنــگاری
نویــن علمــی ای ـران» را ب ـرای او بــه ارمغــان آورده ،پیشــگام تألیــف کتابهــای درســی تاریــخ و جغرافیــا در ای ـران
نیــز محســوب میشــود .کتــاب تاریــخ عمومــی و ای ـران کــه او در ســال  1318ب ـرای تدریــس در ســال چهــارم دورۀ
دبیرســتان نگاشــت ،از چنــان مقبولیتــی برخــوردار شــد کــه تــا ســالها الگویــی ب ـرای تدویــن کتــب درســی رشــتۀ
تاریــخ در ایـران بــه حســاب میآمــد .ازیـنرو نویســنده دریــن مقالــه ،بــا انتخــاب بخــش تاریــخ اســام ازیــن کتــاب،
کوشــیده اســت اجــاالً مهمتریــن ویژگیهــای بینشــی و روشــی ایــن دانشــمند فقیــد را در تدویــن یــک منونــۀ اولیــه
و در عینحــال موفــق از مــن درســی ب ـرای مــدارس ای ـران ،معرفــی و توضیــح دهــد تــا ضمــن آشــنایی بیشــر بــا
مفاخــر فرهنگــی کشــورمان ،الهامبخـ ِ
ـش نویســندگان کتابهــای درســی در زمانــۀ کنونــی باشــد.
واژگان کلیدی :عباس اقبال آشتیانی ،کتابهای درسی ،تاریخ اسالم.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسالم ،دانشگاه تهران

Sh.semnan@ut.ac.ir
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نقش آموزش بر مبنای تعلیمات نوین در پیدایش مفهوم جدید «قوم» در سیستان و بلوچستان
1
قاسم سیارس
چکیده
در دوره پهلــوی بــه شــیوهای تدریجــی نقطــه عطفــی در تاریــخ و فرهنــگ سیســتان و بلوچســتان رخ میدهــد؛
بدیــن معنــی کــه مــا از یــک «حــوزۀ معرفتــی» یــا بــه تعبیــر کوهــن از یــک پارادیــم فرهنگــی جــدا میشــویم و
بهحــوزه معرفتــی جدیــد یــا پارادایــم فرهنگــی جدیــدی گام مینهیــم .در فراینــد جدایــی از حــوزه معرفتــی ســنتی و
ورود بــه حــوزه معرفتــی جدیــد کــه رونــدی تدریجــی بــود و رسانجــام بــه شــکلگیری نظــام دانایــی تــازهای انجامیــد؛
مــدارس جدیــد و نهــاد نوپــای «آمــوزش بــر مبنــای تعلیــات نویــن» در اســتان نقــش پــر اهمیتــی داشــت .بــا نگاهــی
بــه پیشــینه آمــوزش و پــرورش در اســتان در مییابیــم کــه رونــد تأســیس مــدارس جدیــد در دورۀ پهلــوی اول و دوم
بــه شــیوهای روزافــزون ادامــه مییابــد و بجــز تأخیــر کوتــاه مدتــی کــه بهخاطــر اشــغال ای ـران در جنــگ جهانــی
دوم در فاصلــۀ ســالهای  1320تــا  1325ش .در ایــن زمینــه اتفــاق مــی افتــد ،بــه شــیوهای فزاینــده ،حکومــت پهلــوی
تأســیس مــدارس جدیــد و توســعۀ آمــوزش بــر مبنــای تعلیــات نویــن را وجهــۀ همــت خویــش قـرار میدهــد .ایــن
نهــاد موظــف بــود بــا شــکل دادن بــه نظــام دانایــی جدیــد مــا را بــه حــوزه معرفتــی جدیــدی وارد منایــد و پارادایــم
جدیــدی را بــر اســتان حاکــم کنــد .در ایــن پاردایــم تــازه و حــوزۀ معرفتــی جدیــد هــر چنــد مــواد و مصالحــی از ســنت
و مواریــث تاریخــی و فرهنگــی مــا وجــود داشــت؛ امــا تجــدد از پایــگاه باالتــری برخــوردار بــود بهگونـهای کــه ایــن
مؤلفههــای تجــدد بــود کــه بــه عنــارص ســنت مــا نظــم میبخشــید و از آنهــا روایــت جدیــدی ارائــه میکــرد .مفهــوم
قــوم بــه معنــای جدیــد کلمــه در چنیــن فضایــی و در پیونــد بــا پارادایــم جدیــدی کــه در دوره پهلــوی حاکــم شــد ،در
سیســتان و بلوچســتان شــکل گرفــت و در رشایــط خــاص اســتان بــه یــک بحـران اساســی تبدیــل گردیــد.
واژگان کلیدی :قوم ،تاریخ ،پهلوی ،تعلیامت نوین

 -1پژوهشگر تاریخ محلی سیستان و بلوچستان
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بررسی تأثیر جهانی سازی بر روند و فرایند آموزش تاریخ

امالبنین شهریاری

1

چکیده
در قــرون اخیــر و بخصــوص دهــه هــای گذشــته ،جهانــی ســازی یکــی از مهمرتیــن مســائل و دغدغــه هــای اکــر
کشــورهای دنیــا و اندیشــمندان و سیاســتمداران آنهــا شــده اســت کــه در ایــن رابطــه دیــدگاه اهــی مثبــت و یــا منفــی
متعــددی بــه وجــود آمــده اســت .گروهــی بــا دیــد خــوش بینانــه معتقدنــد کــه جریــان جهانــی ســازی در توســعه
اقتصــادی و اعتــای فرهنگــی و مــردم ســاالری سیاســی و ارتبــاط نزدیــک ملــل بــا یکدیگــر تأثیــر داشــته وبــه تقویــت
ایــن مولفــه هــا انجامیــده اســت؛ عــده ای نیــز نظــری مخالــف آن را ارائــه داده و معتقدنــد بــا اج ـرای ایــن طــرح
در کشــورهای کمــر توســعه یافتــه ،قــدرت بیشــری در اختیــار کشــورهای قدرمتنــد غربــی ق ـرار گرفتــه و موجبــات
تغیی ـرات فرهنگــی و اقتصــادی ســایر کشــورها توســط آنهــا و بــا خواســته آنهــا فراهــم مــی گــردد .و از ســویی بــا
تحــت شــعاع قـرار گرفــن ملیــت ،هویــت و جغرافیایــی رسزمینــی ،نوعــی پارادوکــس در ایــن جوامــع بــه وجــود آمــده
کــه در واقــع تاریــخ و گذشــته آنهــا نادیــده گرفتــه مــی شــود .لــذا آنچــه قـرار اســت در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه
شــود .بررســی تأثیــر جهانــی ســازی بــر رونــد و فراینــد آمــوزش تاریــخ اســت کــه بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا
اســتناد بــه منابــع کتابخانــه ای انجــام خواهــد گردیــد.
واژگان کلیدی :جهانی سازی ،روند تغییر ،فرایند توسعه ،آموزش تاریخ

 -1دانشجوی دکرتی تاریخ اسالم ،مدرس گروه معارف اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستاان

Shahryari2293@gmail.com
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ضرورت آموزش کلینگر در رویکردهای تاریخنگارانه و تاریخ نگرانه در مدارس سیستان و بلوچستان

سید حسن شجاعی دیوکالئی

1

چکیده
دانشتاریــخ در زندگــی بــر علیالخصــوص در دوران مــدرن همــواره عاملــی مهــم در ایجــاد همگرائــی و
وحــدت و همچنیــن هویتبخشــی میــان اقــوام ،ملتهــا و جوامــع مختلــف بودهاســت .همچنیــن ایــن دانــش در
نقطــه مقابــل بــه عنــوان عامــل و ابـزاری در اختیــار جریانهــای سیاســی ،نــژادی ،قومــی و همچنیــن حکومتهــای
مختلــف بهعنــوان اب ـزار و عاملــی ب ـرای ایجــاد متایــز و همچنیــن ایجــاد کینــه و دشــمنی میــان اقــوام ،جوامــع و
ملتهــای مختلــف قـرار گرفتــه اســت .در ایــن میــان آنچــه کــه موجــب ایجــاد چنیــن کارکردهــای دوگانـهای میشــود
رویکردهــای متفــاوت در تاریــخ نــگاری و تاریــخ نگــر اســت .رویکردهــای جــزء نگرانــه کــه حتــی تاریخنــگاری و
تاریــخ نگــری ملــی بــا هــدف احیــاء و ایجــاد هویــت ملــی بــه تاریخــی یکــی از عوامــل اصلــی ق ـرار گرفــن تاریــخ
بــه عنــوان ابـزاری مخــرب و منفــی در دســت بــر اســت؛ امــا در مقابــل رویکردهــا کالن و کلــی نگرانــه تاریــخ کــه
ســیر تاریــخ را بــه عنــوان میـراث زندگــی بــر تلقــی میکنــد میتوانــد در نقطــه مقابــل ضمــن ایجــاد همگرائــی در
ابعــاد فرامنطقـهای و جهانــی انســان و جوامــع بــری را بــه ســوی تفاهــم و همگرائــی ســوق دهــد .باتوجــه بــه چنیــن
کارکردهائــی ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه در جامعــه متکــر ایرانــی و بــه منظــور ایجــاد همگرائــی و پرهیــز از
ایجــاد متایــز میــان اقــوام ایرانــی آمــوزش تاریــخ در مــدارس ایـران علیالخصــوص مــدارس اســتان سیســتان و بلوچســتان
بــا چــه رویکــردی بایــد تدریــس شــود؟ یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کــه آمــوزش تاریــخ بــا رویکردهــای کل
نگرانــه و جهانــی در مــداراس ایـران علیالخصــوص در مــدارس مناطقــی ماننــد سیســتان و بلوچســتان رضوری اســت.
زی ـرا رویکردهــای جزءنگرانــه در تاریــخ کــه منجــر بــه ارائــه روایتهــای خــاص از تاریــخ بــا هــدف صــوری احیــای
هویــت عمومــی ایرانیانشــد بــه هیــچ عنــوان منیتوانســت در جهــت جــذب قومیتهــای متکــر زبانــی و نــژادی
از قرائــت رســمی شــود.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،پذیرش ملی ،هویت تاریخی ،اقوام ،سیستان ،بلوچستان ،مدارس.

-1عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه مازندران
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بی توجهی جهان پس از مرگ در بینش ادیان هند و ایرانی و سامی پیش از اسالم در کتاب دانش آموزان

حنیفه شهبخش ، 1عظیم شهبخش

2

چکیده
اندیشــیدن بــه مــرگ از آغــاز متــدن بــر نقــش مهمــی در زندگــی او ایفــا کــرده و حقیقــت مــرگ و محدودیــت
بــر در ایــن زمینــه بــه عنــوان نگرانــی قــوی و تــکان دهنــده درآمــده اســت؛ بــه طــوری کــه بســیاری آن را یکــی از
ناخوشــایندترین مشــخصات بــر و ناتوانــی وی در برابــر آینــده و مــرگ میداننــد .هــدف ایــن پژوهــش توجــه بــه
یــادآوری و رضورت توجــه بــه آمــوزش در ســیرتکامل ادیــان و نحــوه نگــرش ادیــان بتپرســتی بــه زندگــی پــس از
مــرگ بــه دانشآمــوزان میباشــد .روش گــردآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش اســتفاده از منابــع کتابخانهایاســت
و شــیوه تحقیــق نیــز روش تحقیــق تاریخــی بــه صــورت تحلیلی-توصیفــی میباشــد .نتایــج ایــن تحقیــق در زمینــه
چگونگــی برنامهریــزی مؤثــر درســی رضورت بازنگــری در عناویــن درســی بینــش اســامی مؤثــر بــوده و نشــان خواهــد
داد کــه چگونــه میتــوان مقــوالت همچــون جهــان آخــرت در بینــش اســامی را در پیونــد بــا ادیــان قبلیمــورد بررســی
قـرار داد.
واژگان کلیدی :آخرت ،کتب درسی ،آموزش و پرورش ،ادیان الهی

* این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو میباشد
-1کارشناسی ارشد تاریخ ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
-2عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوستان

hanifehshahbakhsh@pgs.usb.ac.ir
Email:azim47@yahoo.com
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واکاوی و تبیین چرایی شکل گیری مالحظات ایدئولوژیک در آموزس تاریخ مدارس ایران
حسن شکرزاده
چکیده
از آفتهــای مهــم در مطالعــه و آموزشتاریــخ وجــود گرایشــها و مالحظــات ایدئولوژیــک یــا چارچوبهــای
نظــری متعصبانــه اســت کــه موجــب قرائــت یکســویه و جانبدارانــه از تاریــخ میشــود .برهمیناســاس در ای ـران
نیــز حاکمیتهــای سیاســی دوره معــارص تحــت تأثیــر ایدئولــوژی خــاص خــود ،نظــام آموزشــی را بــه ابـزاری مناســب
و مؤثــر جهــت ترویــج و القــای ایدئولــوژی خــود بــر جامعــه منــوده و بهرهبــرداری میکننــد .ایــن رهیافــت در
ایــران معــارص بــه خصــوص در دوره مــدرن هــم در عــر حکومــت پهلــوی و هــم عــر انقــاب اســامی قابــل
مشاهدهاســت .مقالــه حــارض در جهــت پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چ ـرا مالحظــات ایدئولوزیــک در نظــام
آموزشــی ایـران همــواره نقــش مهــم و اصلــی را عهــده دار بــوده اســت؟ مقالــه حارضبــه بررســی و مطالعــه فراینــد
ترســیم و ترویــج خواســتههای ایدئولوژیــک حاکمیــت سیاســی از طریــق نظامآموزشــی بــه خصــوص تدویــن و
تصویــب برنامههــای بلنــد مــدت آموزشــی تحتعنــوان ســند تحــول بنیادیــن یــا برنامــه درس ملــی و ســایر اســناد
رســمی حاکمیتــی میپــردازد .تحقیــق حــارض بــه شــیوه کتابخانـهای و مطالعاتآرشــیوی موضــوع فــوق را در محــدوه
جغرافیــای ایــران و در دوره زمانــی ســالهای  1304ش 1395 -ش مــورد مطالعــه قــرار میدهــد.
1

واژگان کلیدی :ایران ،نظام آموزشی ،ایدئولوژی ،آموزش تاریخ ،دولت پهلوی ،انقالب اسالمی

-1دکرتی تاریخ ایران دوره اسالمی از دانشگاه بین املللی امام خمینی (ره) قزوین ،شاغل در آموزش و پرورش شهرستان مرند
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بررسی ارتباط طولی محتوای کتب درسی تاریخ مدارس(از ابتدایی تا پایه دوازدهم)
زهرا رشیفات
چکیده
پژوهشهــای بســیاری درمــورد تحلیلمحتــوای کتــب درســی صــورت گرفتهاســت؛ ولــی باتوجــه بــه تغییــرات
کتــب درســی در نظــام جدیــد آموزشــی انجــام تحقیقــات بیشــر و متنوعتــری رضوری بهنظــر میرســد .کتــاب
درســی تاریــخ از ایــن امــر مســتثنی نیســت؛ عــاوه بــر آن بایــد گفــت تاریــخ بــه عنــوان یــک مــن تأثیرگــذار در
هویتملــی و مذهبــی در ســنین مختلــف دانشآمــوزان بایــد موردتوجــه خــاص قــرار بگیــرد .داشــن ارتبــاط و
پیوســتگی مفاهیــم درســی میتوانــد در جــذب می ـزان انگیــزش ،رســیدن بــه اهدافآموزشــی در کتبدرســی تاریــخ
مقاطــع مختلــف تحصیلــی بــا یگدیگــر دســتاورد ایــن مقالــه خواهــد بــود کــه میتوانــد مــورد قضــاوت صاحبنظـران
ق ـرار گرفتــه و در تحقیقــات و برنامهریزیهــای درســی آینــده مورداســتفاده ق ـرار گیــرد.روش تحقیــق تحلیلمحتــوا
میباشــد کــه بــه بررســی ارتبــاط طولــی محتــوای آموزشــی کتــب درســی تاریــخ در پایههــای مختلــف از ابتدایــی تــا
پایــه دوازدهــم دوره دوم متوســطه میپــردازد و ســعی شــده اســت بــا اســتفاده از جدولهــای خــاص محتــوای کتــب
درســی از جملــه از مــن و تصاویــر مــورد مقایســه قـرار گیرنــد؛ بـرای مثــال بخــش تاریــخ کتــاب چهــارم ،هفتــم و دهــم
در مــورد دوران باســتان بــوده و تفکیــک مباحــث عناویــن دروس و تصاویــر مربوطــه و مشــخصکردن میـزان تشــابه
آنهــا موردبحــث ق ـرار گرفتــه و در جــداول موردنظــر بــه شــکل خالصــه بیــان میشــود.
1

واژگان کلیدی  :ارتباط طولی ،هویت ملی ،تحلیل محتوا ،پیوستگی ،فزایندگی

-1فوق لیسانس تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشرت

nooshinsaravi@gmail.com
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تأثیر رویکرد همگرایانه جمعی در آموزش تاریخ در مدارس
کورش صالحی ،لیال عزیزیان
1

2

چکیده
تاریــخ هویــت جمعــی ،ابـزار قدرمتنــدی در جهــت همســویی و بیــان اشـراکات فرهنگــی و متدنــی بــه خصــوص در
میــان ســاکنان یــک کشــور کهــن اســت .هــر علــم بــا توجــه بــه تأثیــری کــه در زندگــی فــرد و جامعــه باقــی میگــذارد،
بــا ارائــه راهکارهــای متفــاوت در راه هدایــت و عقلمنــدی مردمــان یــک کشــور ســودمند اســت .رشــته تاریــخ در
تــاش اســت تــا انســانها را بــا تجربههــای گذشــته آشــنا و در جهــت تغییــر و بهبــود وضعیــت حــال و آینــده خــود
مص ّمــم مناینــد .ایــن تحقیــق بــا روش کتابخانـهای و بــا اســتفاده از توصیــف و تحلیــل بــه بررســی موضــوع میپــردازد.
در ایــن تحقیــق ایــن ســئوال مطــرح اســت کــه رویکــرد همگرایانــه جمعــی در آموزشــی تاریــخ در مــدارس چــه تأثیــری
بــر جامعــه دارد؟ در پاســخ فــرض تحقیــق بــر ایــن اســتوار اســت کــه :تأثیــر رویکــرد هویــت همگرایانــه در آموزشــی
تاریــخ در مــدارس تاثیـرات بســیاری در اتحــاد و آمــوزش حقــوق شــهروندی دارد .دســتاورد حاصلــه بــر ایــن مطلــب
تاکیــد دارد کــه علیرغــم دیــد نامطلــوب بــه آمــوزش تاریــخ در مــدارس ،ایــن رشــته بــه میـزان قابــل توجهــی در اتحــاد
و ترویــج روحیــه جمعــی حتــی بــا توجــه بــه تواریــخ محلــی و شــفاهی مؤثــر و قســمتی از نوآوریهــای اجتامعــی یــک
فرهنــگ بــه حســاب میآیــد .رویکــرد جدیــد دو مــدل اجتامعــی دارای تاریــخ کهــن و مــدل عاریتــی تاریــخ در فضــای
عمومــی آموزشــی کشــورهایی کــه در ســطح قابــل قبولــی از رشــد و آگاهیهــای جمعــی بــه رس میبرنــد ایــن توجــه
آموزشــی بـرای همگرایــی نســلهای آینــده خــود را مــورد توجــه فضــای آموزشــی قـرار دادهانــد.
واژگان کلیدی :رویکرد جمعی ،هویت تاریخی ،دانش آموزان ،آموزش تاریخ ،تاریخ عاریتی ،مدارس.

 -1عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -2دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ
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نقش شعرسرایی در نقل وقایع تاریخی بلوچها

عبداله صفرزایی

1

چکیده
یکــی از مســائل قابلتوجــه در ارتبــاط بــا شــناخت و قایعتاریخــی بلوچســتان ،توجــه بــه اشــعاری اســت کــه
در قالــب داســتانها و حکایــات برجســته از گذشــتههای دور تدویــن یافتــه و ســینه بــه ســینه نقــل شدهاســت.
باوجوداینکــه ایــن مســأله از نــگاه اغلــب محققــان موردغفلــت واقــع شــده و از طرفــی ایــن اشــعار بــا اهــداف متعــدد
چندجانبــه رسوده شــده ،از اینگونــه اشــعار میتــوان در بررســی تاریــخ گذشــته ایــن رسزمیــن بهــره جســت .باتوجــه
بــه فراوانــی اشــعار ایــن چنینــی ،در یــک منونــه از اینگونــه اشــعار کــه بــه بخشــی از داســتانهای بیــرگ یکــی از
قهرمانــان حامســی بلوچهــا اختصــاص دارد ،وقایعتاریخــی بلوچســتان در آن دوره مــورد بررســی ق ـرار گرفتهاســت.
در نوشــتهحارض شــعر بیــرگ بــه صــورت میدانــی و جســتجوی کتابخانههــای گــردآوری شــده ،ســپس بــا مقایســه
روایتهــای مختلــف آن در نقــاط متعــدد بلوچســتان ،وقایعتاریخــی نهفتــه در آن اســتخراج ،توصیــف و تحلیــل
شــده اســت .دســتاورد مقالــه حاکــی از آن اســت کــه تدویــن ایــن قطعــه شــعر بــه گذشــتههای دور برمیگــردد؛
زیـرا در اکــر نقــاط بلوچســتان علیرغــم اختــاف فاحــش لهجههــا تقریبـاً در چارچــوب یکســانی تــداوم یافتهاســت.
ضمن ـاً در ایــن شــعر مســائل اجتامعــی ،مناســبات داخلــی طوایــف بلــوچ ،مناســبات منطقههــای آنــان و مســائلی
دیگــر قابلیــت جســتجو و بررســی دارد.
واژگان کلیدی :شعر ،تاریخ ،بلوچ ،بلوچستان ،بیربگ.

 -1استادیار دانشگاه والیت
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بررسی تطبیقی آموزش و پرورش در مسلمانان و زرتشتیان با تأکید بر مطالعه موردی
نظامیهها و مدارس زرتشتیان کرمان
2
1
منصور طرفداری  ،پروین خرسوی نسب
چکیده
مقولــه آمــوزش وپــرورش درتاریــخ جهــان وایـران ضمــن برخــورداری از قدمــت فـراز وفرودهــای فراوانــی را پشــت
رس گذاشــته اســت .ایرانیــان باســتان توجــه خاصــی بــه تعلیــم وتربیــت مبــذول داشــتند .دردوره اســامی مقولــه تعلیــم
وتربیــت متکــی بــه آموزههــای مقــدس اســام و در قالــب مســاجد ،بیتالحکمــه ،دارالعلمهــا ومــدارس توســعه
یافــت و در نهایــت بــا تشــکیل نظامیههــا در دوره ســلجوقی بــه اوج اعتــای خــود رســید .از طرفــی زرتشــتیان هــم در
طــول تاریــخ بنــا بــه آموزههــای دینــی خــود و نیــز رضورتهــای حیــات اجتامعــی برتعلیــم وتربیــت همــت گامشــتند.
تعلیــم وتربیــت در میــان آنهــا در قالــب مراکــز آموزشــی چــون جندیشــاپور وبعدهــا در قالــب مکتبخانههــا در
رسارس تاریــخ دوره اســامی تــداوم یافــت .برمبنــای توضیحــات ارائــه شــده پژوهــش پی ـشرو میکوشــد بــا اســتفاده
از روش تحقیقتاریخــی وگــرداوری دادههــا ازمنابــع مرتبــط بــه شــیوه کتابخان ـهای و بااســتفاده از مــدل تطبیقــی
بــه مقایســه رونــد آمــوزش وپــروش میــان مســلامنان و زرتشــتیان بــا تأکیــد بــر نظامیههــا ومــدارس زرتشــتیان در
عــر قاجــار بــه عنــوان مســئله تحقیــق بپــردازد .برمبنــای یافتههــای تحقیــق گســرش آمــوزش وپــرورش کــه اوجــان را
درنظامیههــا و تأثی ـرات عمیــق آن برنظــام آموزشــی در جهــان میتــوان دیــد ســوای رضورتهــای اجتامعــی ،تــاش
حــکام ،ریشــه درتاکیــد اســام بــر علــم دوســتی و تعامــل مســلامنان بــا فرهنگهــای مختلــف چــون روم ،یونــان،
ایـران وغیــره دارد .درمیــان زرتشــتیان نیــز امرتعلیــم وتربیــت کــه در دوره قاجــار وبــه خصــوص از عــر نــارصی بــه
بعــد وارد دوره اوج خــود شــد ســوای آموزههــای دینــی وتاکیــد بــر دانایــی در کیــش زرتشــتی ریشــه درتعامــل بــا
پارســیان هنــد داشــته اســت.
واژگان کلیدی :مسلامنان ،زرتشتیان ،پارسیان هند ،آموزش وپرورش ،نظامیهها ،مدارس زرتشتی کرمان

-1استادیار گروه ایرانشناسی دانشگاه میبد
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخایران اسالمی دانشگاه میبد و دبیر تاریخ آموزش و پرورش عنربآباد
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نقش و جایگاه سیستان و بلوچستان در آثار تاریخی و تمدنی
نرصت اله طاهرخانی

1

چکیده
تحقیقــات باستانشناســی نشــان میدهــد کــه بســر جغرافیــای سیســتان و بلوچســتان ،از دورانهــای پیــش از
تاریــخ آکنــده از تأثیــر تاریخــی و همچنیــن ســکونتگاه انســانهایی ســختکوش پویــا و ســاده زیســت بودهاســت
و ایــن روحیــه و تــوان را اکنــون در وجــود فرزنــدان آنــان کــه ســاکنان ایــن رسزمیــن هســتند میتــوان دیــد .در کتــاب
اوســتا سیســتان و بلوچســتان یازدهمیــن رسزمینــی اســت کــه اهــورا مــزدا آفریــد ،یعقــوب لیــث صفــاری نخســتین
شــهریار ایـران پــس از اســام و احیاگــر زبــان و ادبیــات و اســتقالل ایـران از اســتان سیســتان و بلوچســتان برخاســته
اســت و تنهــا رسزمینــی اســت کــه کــوروش هخامنشــی بــه مردمــش لقــب انصــار داد .یافتههــای پژوهــش حــارض
بــر ایــن نــکات تأکیــد دارنــد کــه یکــی از مضامیــن کــه در ایــن زمــان مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه عبــارت از :نقــش و
جایــگاه سیســتان و بلوچســتان از لحــاظ تاریخــی چگونــه بودهاســت .موضــوع اساســی در تحقیــق حــارض ،نقــش و
جایــگاه سیســتان و بلوچســتان در آثــار تاریخــی و متدنــی اســت .نگارنــده بــا اســتفاده از روش تاریخــی بــا رویکــرد
توصیفــی -تحلیلــی بــه بررســی منابــع و اطالعــات موجــود پرداختــه و تــا حـ ّد امــکان کوشــیده اســت ،منابــع تحقیقــی
و پژوهشهــای صــورت گرفتــه را بــا منابــع اصلــی مقایســه کنــد و در صــورت وجــود اختــاف بــه بررســی و نقــد
آنهــا بپــردازد.
واژگان کلیدی :سیستان و بلوچستان ،متدن تاریخی

 -1دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی دکرتی تاریخ و متدن و ملل اسالمی دانشگاه آزاد تاکستان
ntaherkhani616 @gmail.com
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بررسی جایگاه تدریس تاریخ با شیوههای عبرت آموزی و قصص قرآن کریم
نرصت اله طاهرخانی، 1سکینه طاهرخانی

2

چکیده
یکــی از شــیوههای آموزشــی موفــق در تدریــس ،بهویــژه تدریــس تاریــخ ،اســتفاده از داســتانهای پندآمــوز
اســت .قــرآن کریــم در بیــان مطالــب خــود از روشهــای متنوعــی اســتفاده کردهاســت کــه یکــی از تاثیرگذارتریــن
آنهــا ،روش تربیــت از راه بیــان عــرت یــا هــان عربتآمــوزی اســت .علمتاریــخ ،هامننــد ســایر علــوم ،از هــان
آغــاز در میــان مســلمین جایــگاه ویــژهای یافــت و مــورد توجــه آنــان قـرار گرفــت .بهکارگیــری شــیوهی عربتآمــوزی
در کالس درس یعنــی هــان روشــی کــه قــرآن کریــم در متــام  264حکایــت خــود بــه کار بردهاســت ،میتوانــد گامــی
مثبــت و رو بــه جلــو در ایجــاد کالســی موفــق و دانشآموزانــی بــا نشــاط ،خــاق ،منتقــد و متفکــر باشــد .یافتههــای
پژوهــش حــارض بــر ایــن نــکات تاکیــد دارنــد کــه ضمــن معرفــی بهــر ایــن شــیوه قرآنــی بهرهمنــدی آن را در کالس
درس بــه مدرســین محــرم تاریــخ توصیــه منایــد .نگارنــده بااســتفاده از روش توصیفــی -تحلیلــی بــه بررســی منابــع و
اطالعــات موجــود پرداختــه و تاحــد امــکان کوشیدهاســت منابــع تحقیقــی و پژوهشهــای صــورت گرفتــه را بــا منابــع
اصلــی مقایســه کنــد و در صــورت وجــود اختــاف بــه بررســی و نقــد آنهــا بپــردازد.
واژگان کلیدی :قرآن ،عربت آموزی ،تدریس تاریخ

-1دانشجوی دکرتی تاریخ متدن و ملل اسالمی
-2مدرس دانشگاه غیر انتفاعی تاکستان و دبیر آموزش و پرورش در مقطع متوسطه
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ایجاد انگیزه در دانش آموزان در درس تاریخ با تاکید بر فناوری اطالعات ()IT
فریده علیپور
چکیده
تاریــخ در بردارنــده ي ســنتها و می ـراث فکــري و فرهنگــی اســت .بــا درك همیــن واقعیــت اســت کــه جوامــع
پیرشفتــه درس تاریــخ و عرضــه آن بــه جامعــه بهخصــوص در ســنین پاییــن تاکیــد بســیار دارنــد.در کشــور مــا پیــش
از دوره ي معــارص ،تاریــخ مــورد اســتفاده بــوده و رواج داشتهاســت .البتــه عمــوم مــردم بــا حضــور در نقالیهــاي
و داســتانگوییها ،روضــه خوانیهــا و تعزیههــا بــا تاریــخ آشــنا میشــدند در ایــن دوران تنهــا کســانی کتابهــاي
تاریــخ را مطالعــه مــی کردنــد و از آن بهــره مــی بردنــد کــه یــا متکنمالــی داشــتند یــا باســواد بودنــد .دوارن معــارص
بــه دلیــل توســعه ارتباطــات و افزایــش اطالعــات و فـنآوری نویــن اطالعــات ( ، )Itهمچنیــن گســرش ســایر علــوم
در کشــور مــا نیــاز بــه آمــوزش علــم تاریــخ رضورت ویــژهاي پیــدا کــرد .نظــام آمــوزش رســمی شــکل گرفــت تــا در
شــکلگیري هویتملــی نقــش خــود را ایفــا منایــد .بــه همیــن منظــور درس تاریــخ در برنامــه درســی مــدارس افــزوده
شــده و دانشآمــوزان بــا کتــاب تاریــخ ،معلــم تاریــخ و امتحــان تاریــخ رس و کار پیــدا کردنــد .در کنــار ایــن امکانــات،
وســایل ســمعی و بصیــري تاریخــی زیــادي اعــم از عکسهــا ،نقش ـهها و ایجــاد موزههــا بوجــود آمدنــد تــا عمــوم
مــردم بهخصــوص کــودکان و نوجوانــان را بــه تاریــخ کشــور و فرهنــگ اســامی خویــش عالقمنــد ســازند .بــا توجــه بــه
اینکــه ایجــاد انگیــزه و عالقــه نســبت بــه هــر درســی از وظایــف مهــم معلــم مربوطــه اســت .نظــر بــه اینکــه داشــن
حافظـهی تاریخــی تأثیربســیارقدرمتندی درپیرشفــت جوامــع ایفــا میکنــد و بــه قــول اندیشــمندان تاریــخ« :ملتــی کــه
تاریــخ ندانــد ناچــار اســت اشــتباهات گذشــتگان را تکرارمنایــد» .بــا توجــه اینکــه آشــنایی مــردم هرجامعـهای باتاریــخ
ازکانــال آمــوزش وپــرورش و آن هــم از مواددرســی تاریــخ و دبی ـران مربوطــه میگــذرد ،توجــه بــه ایجــاد عالقــه و
انگیــزه در دانشآمــوزان اهمیــت حیاتــی خــود را نشــان میدهــد .بــه همیــن دلیــل ارائــه راهحلهایــی عملــی جهــت
بــرآوردن ایــن نیــاز بســیار رضوری اســت .ایــن مقالــه بــا موضــوع راهکارهایــی بـرای ایجــاد انگیــزه در درس تاریــخ
بــا تاکیــد بــر شــیوههای نویــن فـنآوری اطالعــات ()itدر درس تاریــخ صــورت گرفــت .
1

واژگان کلیدی  :انگیزه  ،تاریخ  ،دبیران -شیو های نوین
-1کارشناسی ارشد تاریخ و متدن اسالمی
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آموزش تاریخ وهویت ملی

عاطفه عزیزی ،نیوشا مؤمنی
1

2

چکیده
در تاریــخ آمــوزش و پــرورش هویتهــای ملــی و ملیگرایــی از طریــق آمــوزش تاریــخ و آیینهــای مدنــی از زمــان
ایجــاد دولتهــای ملــی در قــرن نوزدهــم ســاخته شــده اســت .هویــت ملــی یکــی از مهمرتیــن اشــکال ایدئولــوژی
اســت کــه بــر رفتارهــای انســانی تأثیــر میگــذارد .بــا ایــن وجــود ،ایــن مســأله کــه آیــا هویــت ملــی دانــش یــا شــیوه
تدریــس معلــان تاریــخ را تحــت تأثیــر ق ـرار میدهــد یــا نــه ،اغلــب اوقــات نادیــده گرفتــه میشــود .ایــن مطالعــه
بــا بررســی رابطــه بیــن هویــت ملــی ،معلــان مقطــع دبیرســتان ،دانــش موضوعــی و شــیوههای تدریــس ،بــه بررســی
آمــوزش تاریــخ و هویــت ملــی میپــردازد .روش تحقیــق ،توصیفــی ،ابزارگــردآوری اطالعــات ،کتابخان ـهای و شــیوة
آزمــون فرضیــه از نــوع کیفــی اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه هویــت ملــی معلــان بــه طــور قابــل توجهــی بــا
دانــش و مفاهیــم تاریخــی خــود در مــورد تاریــخ ارتبــاط دارد ،امــا بــا روشهــای تدریــس آنهــا رابط ـهای نــدارد .در
حــال حــارض ،علیرغــم تحــوالت در برنامــه درســی مدرســه و محتــوای تاریخــی در بســیاری از کشــورها ،آمــوزش تاریــخ
هنــوز بــه طــور دقیــق مرتبــط بــا ســاخت هویــت فــردی و انتقــال حافظــه جمعــی منیباشــد.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،هویت ملی ،ایدئولوژی ،آموزش و پرورش ،سیستم آموزشی

 -1کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی ،دانشگاه هرناصفهان
niusha7006@yahoo.com
-2کارشناسارشد آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات زاهدان
Parasto_z64@yahoo.com
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نقش فناوریهای نوین در آموزش تاریخ (با تأکید بر دروس تاریخ متوسطه اول و دوم)
نرصت خاتون علوی

1

چکیده
عــر اطالعــات و ارتباطــات عــری اســت کــه شــیوه آموزشــی کهــن مبتنــی بــر افزایــش محفوظــات فراگی ـران
اســت بــر منیتابــد .فنــاوری اطالعــات متامــی جنبههــای زندگــی انســان را تحــت تأثیــر قــرار داده و بنابرایــن
سیســتم آموزشــی نیــز ناچــار از حرکــت در مســیر فناوریهــای نویــن اســت .درایــن میــان ،جایــگاه برجســته درس
تاریــخ ،مطالعــه و بررســی درخصــوص چرایــی و چگونگــی تجهیــز معلــان ایــن رشــته بــه فناوریهــای نویــن را
رضوری میســازد .ایــن مقالــه در نظــر دارد تــا بــا بهرهگیــری از روش توصیفــی تحلیلــی پاســخگوی ایــن پرس ـشها
باشــد :فنــاوری نویــن بــه چــه معناســت؟ بهــرهوری از فناوریهــای نویــن در آمــوزش تاریخچــه مزایایــی نســبت بــه
شــیوههای قدیمــی دارد؟ موانــع کاربســت فناوریهــای نویــن در آمــوزش تاریــخ کدامنــد؟ بــه نظــر میرســد بــه
کارگیــری فناوریهــای نویــن در آمــوزش تاریــخ ،ســبب افزایــش انگیــزه و عالقمنــدی فراگی ـران بــه آموخــن تاریــخ و
در نتیجــه تســهیل یادگیــری ایــن درس خواهــد شــد.
واژگان کلیدی :فناوریهای نوین ،آموزش تاریخ ،عرص اطالعات و ارتباطات ،سیستم آموزشی ،فراگیران.

 -1عضو هیات علمی گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه والیت

alavi.nosrat@yahoo.com
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نگاهی به سیاستهای فرهنگی حکومت رضاشاه بر نظام آموزش و پرورش ایران
نرصت خاتون علوی
چکیده
در عرصــه آمــوزش و پــرورش در دوره رضاشــاه دگرگونیهــای گســردهای ایجــاد شــد .سیاســتهای فرهنگــی
حکومــت وقــت بیشــرین تأثیــر را بــر هــر دو بعــد ک ّمــی و کیفــی آمــوزش و پــرورش بــر جــای گذاشــت .دولــت در
دورهی رضاشــاه بــر عرصــه تعلیــم و تربیــت تســلط کامــل داشــت و اســتخدام نیروهــای اداری و آموزشــی در دســت
حکومــت و وزارت فرهنــگ بــود .روی کار آمــدن حکومتــی کــه بــا دیکتاتــوری در پــی تغییــر چهــره فرهنگــی جامعــه
بــود بــر مؤلفههــای محتوایــی و کمــی آمــوزش و پــرورش تأثیــر گذاشــت .در ایــن تحقیــق تــاش میشــود تــا تأثیــر
سیاس ـتهای رســمی دوره پهلــوی اول بــر آمــوزش و پــرورش بازشــناخته شــود .بــه ایــن منظــور دو پرســش اصلــی
را میتــوان چنیــن طــرح کــرد :الــف :محورهــای اصلــی سیاســتگذاریهای فرهنگــی حکومــت وقــت در آمــوزش
و پــرورش شــامل چــه مــواردی میشــد؟ ب :وضعیــت کمــی و محتوایــی تعلیــم و تربیــت چگونــه تحــت تأثیــر
سیاســتهای فرهنگــی دوره رضاشــاه قــرار گرفــت؟ بازشناســی سیاســتگذاریهای فرهنگــی حکومــت رضاشــاه و
تأثیــر آن بــر جریــان آمــوزش و پــرورش در ای ـران محــور مطالعــه در تحقیــق حــارض اســت .ایــن تحقیــق از نــوع
بنیادیــن و روش آن توصیفــی ـ تحلیلیاســت.
1

واژگان کلیدی :ایران ،آموزش و پرورش ،رضاشاه ،سیاست ،فرهنگ ،تعلیم و تربیت.

 -1عضو هیات علمی گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه والیت
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بازتابتاریخایرانباستاندرمطالعاتاجتماعیچهارمدبستان:بررسیموردیچاپ1392و1394
شورش عزیمند
چکیده
نقــش آمــوزش و پــرورش در ترســیم هویــت مــي از طریــق کتــب دريس نقــي انــکار ناپذیــر اســت .در ایــن میــان
مطالــب درســی تاریخــی اب ـزاری بســیار مهــم ب ـرای انتقــال چنیــن مفاهیمــی شــار میآینــد .تاریــخ ای ـران باســتان
کــه نقشــی بســیار مهــم در ترســیم هویتملــی ای ـران دارد ،همشــیه بــه یــک شــکل انعــکاس نیافتهاســت و باتوجــه
بــه تغییـرات مقطعــی روایتهایــی متفــاوت ارائــه شــده اســت .بدیــن منظــور بــا بهرهگیــری از روش تحلیــل محتــوا،
مطالــب درســی تاریــخ ای ـران باســتان در دو نســخه کتــاب درســی مطالعــات اجتامعــی در ســالهای  1392و 1394
مــورد بررســی ق ـرار گرفتهاســت .ایــن تحقیــق درصــدد پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه تغیی ـرات کتــب درســی چــه
تاثیــری در تعریــف هویــت ملــی داشــته اســت؟ روشپژوهــش :در ایــن پژوهــش از روش تحلیلمحتــوای کیفــی بـرای
پیشــرد کار اســتفاده شــده اســت و از روش کتابخان ـهای هــم ب ـرای گــردآوری اطالعــات اســتفاده شدهاســت .نتایــج
حاصلــه حکایــت از آن دارد کــه گرایــش بــه بازتــاب منادهــای هویــت ملــی ازجملــه اشــاره بــه نقــاط عطــف تاریخــی
ماننــد ورود آریاییهــا بــه ایـران ،الگوســازی از شــخصیتهای نامــدار تاریخــی ماننــد کــوروش و  ...در کتــاب درســی
ســال  1394نســبت بــه ســال  1392دارای لحنــی خنثــی بــوده و وجــه تاریخــی کار ،هــم بــه لحــاظ زمانــی و هــم بــه
لحــاظ موضوعــی ،از انســجام الزم برخــوردار نیســت.
واژگانکلیدی :تاریخ ایران ،ایران باستان ،هویت ملی ،کتب درسی ،سلسلههای ایرانی.
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بررسی مفهوم آموزشوپرورش در ایران باستان
شورش عزی مند ،حمید قادری ،رضا عبدالهی

چکیده
آموزشوپــرورش بهعنــوان یکــی از اساسـیترین ارکان انتقــال فرهنــگ و متــدن ،قدمتــی همپــای عمــر بــر دارد.
چگونگــی وضــع آموزشوپــرورش و شــکلگیری آن در ای ـران باســتان بــا توجــه بــه وقایــع سیاســی و نظامــی حاکــم
بــر جامعــه آن روزگار ،اهمیــت زیــادی دارد .از ای ـنرو پرداخــن بــه ابعــاد مختلــف آموزشوپــرورش در دوره ای ـران
باســتان میتوانــد در پژوهــش و تحقیــق ،محقــق را یــاری منایــد .مقالــه حــارض در ایــن راســتا ضمــن بررســی تعلیــم و
تربیــت در دورههــای مختلــف تاریخــی ایـران باســتان (دوره مــاد ،هخامنشــی ،ســلوکی ،اشــکانی و ساســانی) ،اهــداف،
برنامههــا و محدودیتهــای آموزشــی ایــن دورههــای تاریخــی را مــورد واکاوی قــرار میدهــد .ایــن پژوهــش بــا
روش توصیفی-تحلیلــی و بهکارگیــری منابــع کتابخانــهای و فیشبــرداری و اســتفاده از منابــع نظــری و تئــوری در
پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه آمــوزش در دورههــای مختلــف تاریخــی در ای ـران باســتان چــه پروس ـهای را
گذرانــده اســت؟ براســاس یافتههــای پژوهــش ،آمــوزش در ایــن دوران بیشــر مختــص طبقــات ارشاف بــوده کــه بــا
هــدف پــرورش دینــی و اخالقــی ،کســب هــر ،مهارتهــای کاری در زندگــی ،ابقــای متــدن و اندوختههــای معنــوی و
روبــرو شــدن بــا تغییراتــی کــه تابــع اوضــاع سیاســی اجتامعــی آن زمــان کموبیــش رخ مـیداده اســت ،در طیفهــای
ســنی مختلــف صــورت میپذیرفــت.
واژگان کلیدی :آموزشوپرورش ،ایران باستان ،اهداف و تعالیم آموزشی
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مقایسه آموزش تاریخ در مدارس سنتی و مدرن
مریم عابدی ،آرمان نرصتی
1

2

چکیده
مدرســه ســنتی مــکان آموزشــی اســت کــه ب ـرای آمــوزش دانــش آمــوزان تحــت رهــری معلامنــی طراحــی شــده
اســت کــه اعتقــادی بــه روشهــای نویــن آمــوزی ندارنــد .آمــوزش در ایــن مــدارس بــر محفوظــات تکیــه داشــته و از
روش پرســش و پاســخ و طــرح مســئله فاصلــه بســیار دارد.؛ امــا در مــدارس نویــن آمــوزش مبتنــی بــر شــناخت رفتــاری
و روانشناســی فــرد و اجتامعــی و بــا تکیــه بــر نیازهــای فــردی و اجتامعــی ارائــه میگــردد .در نظــام نویــن ،آمــوزش
بــه معنــای تعلیــم و تدریــس اســت .آمــوزش بــه معنــی آموخــن ،یــاد دادن و تعلیــم در برابــر تربیــت نیــز مــی باشــد.
آمــوزش در مــدارس ســنتی معلــم -محــور و براســاس اصــل اثبــات گـرای اســت معلــم مــی توانــد آن را بــه کمــک زبــان
بــه دانــش آمــوزان انتقــال دهــد .ایــن روش بــه کاهشگــری و یــک ســو نگــری مــی پــردازد تدریــس ســنتی یــادآوری
از یــک ســالن و کالس پــر از دانشآمــوز مــی باشــد کــه اغلــب معلــم تنهــا فــرد فعــال در کالس مــی باشــد و دانــش
آمــوزان فقــط از مطالــب یادداشــت بــرداری مــی کننــد .روشهــای تدریــس ســنتی کــه در طــول تاریــخ آمــوزش و
پــرورش از آن اســتفاده میکردنــد و امــروزه نیــز یکــی از متــداول تریــن روشهــا در مــدارس مــی باشــد .روش حفــظ
و تک ـرار از قدیمیتریــن روشهــای آموزشــی اســت .اســاس روش ســخرنانی ارائــه اطالعــات شــفاهی از طــرف معلــم
و یادگیــری آن از طریــق گوشکــردن و یادداشــت برداشــن از طــرف شــاگرد اســت .آمــوزش در مــدارس نویــن کلنگــر
و چندبعــدی اســت .در پژوهــش حــارض بــه روش تاریخــی ایــن دو شــیوۀ آموزشــی مــورد بررســی قـرار گرفتــه اســت
و بــه نقــاط قــوت و ضعــف هــر کــدام پرداختــه میشــود و راهکارهــای از تلفیــق آنهــا در بهینــه ســازی آمــوزش
تاریــخ ارائــه میگــردد.
واژگان کلیدی :تاریخ ،آموزش ،سنتی ،نوین

-1کارشناسی ارشد تاریخ جهان ،دانشگاه سیستان و باوچستان
-2کارشناسی ارشد تاریخ جهان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

arman_nosrati90@yahoo.com
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تاریخچه نهضت مدارس نوین در ایران
محبوبه غیور بلورفروشان ،نرگس خازنی  ،مهدی رفیعی
1

2

3

چکیده
بــا توجــه بــه اینکــه تاریــخ آمــوزش و پــرورش یکــی از مهمتریــن جنبههــای فرهنگــی ،تاریخــی و اجتامعــی هــر
جامعــه اســت ،بررســی شــکلگیری مــدارس نویــن در ای ـران ،میتوانــد گوش ـهای از جامعهشناســی فرهنگــی ای ـران را
بــه تصویــر بکشــد .ســده ســیزدهم هجــری را میتــوان رسآغــاز حرکــت نویــن آموزشــی ایـران بــه حســاب آورد .یعنــی
گــذر از آمــوزش و پــرورش ســنتی بــه نظامآموزشــی مــدرن .روشــنفکرانی چــون میرزاحسنرشــدیه و محمدحســین
فروغــی از بنیانگــذاران نهضتــی شــدند کــه از آن بــه نهضــت مدرسهســازی یــاد میشــود .عنــوان نهضــت از آن رو
اســت کــه ایــن مــدارس در مرحلــۀ نخســت توســط دولــت و درباریــان و بعــدا ً بــه دســت مــردم بنیانگــذاری شــد.
در ایــن مــدارس رشــتههای مختلفــی از جملــه طــب ،ریاضــی ،جغرافیــا ،زبانهــای خارجــی و تعلیــات نظامــی
تدریــس میشــد .ایــن مقالــه بــا نگرشــی تاریخــی و بــا اســتفاده از مســتندات و کتــب بــه پژوهــش در مــورد تاریخچــه
شــکلگیری نهضــت مــدارس نویــن در ای ـران میپــردازد.
واژگان کلیدی :نهضت ،مدارس نوین ،ایران

-1کارشناس ارشد تاریخ تشیع ،دانشگاه پیام نور مشهد

Ma.Ghayoor@Gmail.com

-2دانشجوی دکرتی تاریخ و متدن ملل اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
NKhazeni94@Gmail.com
-3کارشناس ارشد تاریخ و متدن ملل اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،آموزش و پرورش تبادکان مشهد
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بررسی شکلگیری نظام آموزشی نوین در دوران رضا خان (پهلوی اول)
محبوبه غیور بلورفروشان ، 1نرگس خازنی ، 2مهدی رفیعی

3

چکیده
ایــن پژوهــش بــا روشتاریخــی -توصیفــی بــه بررســی عوامــل اصلــی شــکلگیری مــدارس نویــن در دوران رضاخــان
بــا اســتفاده از کتــب مرجــع و اســناد میپــردازد .بــا بررســی اســناد و کتــب بــه ایــن نتایــج میرســیم کــه مــدارس
نویــن در ایـران بــر اثــر آشــنایی ایرانیــان بــا تحــوالت اروپــا و تأســیس مــدارس میســیونری همزمــان بــا عــر قاجــار
شــکل گرفــت و در زمــان رضاشــاه بــه تدریــج رونــد اجرایــی یافــت .جهــت توســعه ایــن مــدارس در دوران قاجــار
گامهایــی برداشــته شــد و انقــاب مرشوطــه بــه ایــن امــر رسعــت و کیفیــت بخشــید .تأســیس مــدارس نویــن بــا
چالشهــای بســیاری ،همچــون مخالفــت مــردم و روحانیــت بــا ایــن مــدارس ،نبــود امکانــات مالــی و فضــای مناســب
روبــه رو بــود ،امــا بــا روی کار آمــدن رضاخــان و مصوبــات مجلــس ،ایــن مــدارس رونــق پیــدا کردنــد .جامعــه ایـران
ب ـرای ایجــاد مــدارس جدیــد در مقابــل مکتبخانههــای قدیــم مســیر پرپیــچ و خــم و دشــواری را طــی منــود.
واژگان کلیدی :مدارس نوین ،رضاخان

-1کارشناس ارشد تاریخ تشیع ،دانشگاه پیام نور مشهد

Ma.Ghayoor@Gmail.com

-2دانشجوی دکرتی تاریخ و متدن ملل اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
NKhazeni94@Gmail.com
-3کارشناس ارشد تاریخ و متدن ملل اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ،آموزش و پرورش تبادکان مشهد
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بررسیموانعاجرایبازدیدهایعلمیدرمدارسدیدگاهمعلماندورهمتوسطهاولاستانمازندران
رضا عبادی جامخانه، 1رحیم حیدری گرجی، 2حبیب الله بالویی جامخانه
چکیده
بازدیــد علمــی ،کاری اســت کــه بیــرون از کالس ،آزمایشــگاه یــا کتابخانــه صــورت میگیــرد و طــی آن فــرد بــه
مطالعــات مســتقیم میپــردازد و اطالعــات دســت اول دربــارهی یــک موضــوع را از طریــق مشــاهده ،مصاحبــه،
پرسشــنامه و ســایر فنــون تحقیــق بهدســت آورد و از همــه مهمتــر در جریــان بازدیــد علمــی بــه تعییــن پدیدههــای
طبیعــی و انســانی محیــط میپــردازد و محیــط طبیعــی بهرتیــن آزمایشــگاه و محــل آمــوزش و بازدیــد علمــی یکــی از
کاملتریــن روش تدریــس میتوانــد باشــد .در ایــن پژوهــش از روش تحقیــق زمینهیابــی وپرسشــنامه محقــق ســاخته
و جامعــه آمــاری کلیــه عوامــل اجرایــی مــدارس دوره متوســطه اول مازنــدران در تحلیــل آمــاری از روشهــای آمــاری
توصیفــی قالــب جــداول و منودارهــا ،آمــار اســتنباطی از آزمــون مجــذور کای جهــت تائیــد واقعــی بــودن اختالفهــای
مشــاهده شــده در فراوانیهــا و مقایســه نظ ـرات منونههــا بــه تفکیــک جنــس و رشــته تدریــس اســتفاده گردیــد.
دادههــای ایــن تحقیــق نشــان میدهنــد در بررســی ســه مانــع بازدیــد علمــی ،بیشــرین درصــد مربــوط بــه موانــع
اعتبــاری مالــی بــوده اســت کــه  96/6درصــد از منونههــا موافــق و کام ـاً موافــق بــا آن بودنــد 88 ،درصــد منونههــا
موافــق و کام ـاً موافــق بــا موانــع اداری و ارتباطــی بهعنــوان عامــل کاهــش انجــام بازدیــد علمــی بودنــد و 52/1
درصــد از آنهــا موافــق و کام ـاً موافــق بــا موانــع اجرایــی و انســانی بودنــد ،بنابرایــن از نظــر منونههــا بــا توجــه
بــه درصدهــای مشــاهده شــده ،بــه ترتیــب موانــع اعتبــاری و مالــی ،اداری و ارتباطــی و انســانی و اجرایــی موجــب
کاهــش انجــام بازدیدهــای علمــی در مــدارس دوره راهنامیــی اســتان مازنــدران میگــردد.
3

واژگان کلیدی :بازدیدهای علمی ،مدارس دوره اول متوسطه ،استان مازندران.

 -1دبیر آموزش وپرورش شهر نکا
 -2دبیر آموزش وپرورش شهر سیمرغ
 -3دبیر آموزش وپرورش شهر نکا
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بررسی سیر تحول و تاریخچه تشکیل مدارس نوین در ایران

قاسم فتاحی

1

چکیده
هــدف تحقیــق حــارض بررســی ســیر تحــوالت و تاریخچــه شــکل گیــری مــدارس نویــن در ایـران اســت؛ زیـرا یکــی از
تحــوالت مهــم و تأثیرگــذار در عرصــه آمــوزش و پــرورش کــه خــود از پیامدهــای گســرش مناســبات ایـران بــا کشــورهای
اروپایــی اســت ،تأســیس مــدارس بــه ســبک جدیــد و امــروزی اســت .رضورت شــناخت علمــی زمینههــا ،علــل و
چگونگــی و نیــز نتایــج و پیامدهــای تأســیس ایــن مراکــز آموزشــی علــت انجــام ایــن پژوهــش اســت .روش انجــام ایــن
تحقیــق کتابخانـهای و تحلیــل اســنادی بــوده و بــه منظــور گــردآوری دادههــا بـرای پاســخ گویــی بــه ســؤاالت پژوهــش
اســناد ،مــدارک و منابــع مرتبــط بــا موضــوع مــورد تجزیــه و تحلیــل قـرار گرفتــه اســت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد کــه عواملــی چــون گســرش مناســبات ایـران و اروپــا در اواســط عــر قاجــار ،رشایــط جامعــه ایرانــی
(نیازهــای درونــی و مقتضیــات خارجــی) و نیــز تالشهــای برخــی از نخبــگان در شــکلگیری مــدارس نویــن در ایـران
تأثیرگــذار بــوده اســت .نخســتین گام در همراهــی بــا مــوج اصالحگرایــی و تحــول در آمــوزش و پــرورش و تأســیس
مــدارس جدیــد نیــز بــا دارالفنــون شــکل گرفتــه کــه البتــه پیامدهــای فکــری و اجتامعــی متعــددی نیــز در پــی داشــته
اســت.
واژگان کلیدی :ایران ،مدارس جدید ،آموزش و پرورش ،دارالفنون

 -1دانشجوی دکرتی تاریخ اسالم ،مدرس دانشگاه فرهنگیان پردیس بحرالعلوم شهرکرد

89

مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان

معرفی مدرسه خاندان قلیبیگ در کرمان با تکیه بر اسنادی از اداره کل اسناد و امور
مترجمان رسمی قوه قضائیه
1
زهرا فریدی
چکیده
مــدارس و مراکــز علمــی از نشــانههای هویــت و غنــای فرهنـگـــی جـوامـــع دردورههــای مختلــف تاریخــی اســت.
مــدارس همچنیــن جلوهگــر پیشــینة علمــی  -آموزشــی ،تفکــر و اندیشــة مــردم هــر جامعــه اســت .اهمیــت و توجــه
بــه جایــگاه واالی علمانــدوزی و دانشافزایــی هــر جامعــه بــا توجــه بــه ســبقه تاریخــی مــدارس آن جامعــه آشــکار
میگــردد .بــه بیانــی دیگــر میتــوان گفــت پرداخــن بــه تاریــخ مــدارس و مراکــز علمــی هــر جامعــه ،بــه منزلــة
ارزیـابـــی و داوریکارنامــة علمــی آن میباشــد .در ایــن مقالــه ســعی بــر آن شــده تــا بــا معرفــی اســنادی از اداره کل
اســناد و امــور مرتجــان رســمی قــوه قضائیــه مربــوط بــه مدرســه وفقــی خانداقلــی بیــک در کرمــان ،کارکردهــای
ایــن مدرســه و مــدارس مشــابه آن را کــه بــه مثابــه آیین ـهای از فعالیتهــای علمــی پیشــینیان اســت مــوردواکاوی
قـرار گیــرد.
واژگان کلیدی :مدرسه ،موقوفه ،خاندانقلیبیگ ،کرمان

 -1کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی دانشگاه تهران
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 9کنفرانس در اصول تعلیمات عملی یا پداگوژیپراکتیک (درسالهای  1297و  1298ش).
مهرداد فردیار
چکیده
بــا افزایــش تعــداد مــدارس جدیــد در دوره قاجــار موضوعاتــی نظیــر تالیــف کتابهــای درســی ،آمــوزش معلــان
از اهمیــت بیشــری برخــوردار شــد و بــا توجــه بــه کمبــود معلــم داشــن ســواد ،اخــاق و ســطحی از معلومــات
ب ـرای معلــم شــدن کافــی بــود و بیشــر معلــان ایــن مــدارس بــر اســاس ذوق و تجربــه شــخصی خــود تدریــس
میکردنــد .در اواخــر ســال  1297ش .و قبــل از تاســیس «داراملعلمیــن مرکــزی» تهــران در ســال  1298ش .میــرزا
احمــد نصیرالدولــه (بــدر) وزیــر معــارف بــا درک رضورت آمــوزش معلــان و بازرســان مــدارس (مفتشــان) مجموعــه
کنفرانسهایــی بــه ســخرنانی آقــای عیســی صدیــق در ایــن خصــوص ترتیــب دادنــد .ایــن کتابچــه چــاپ رسبــی
شــامل مجموعــه نــه ســخرنانیدر بــازه زمانــی اســفندماه ســال  1297ش .تــا فروردیــن ســال  1298ش .اســت .مــن
ایــن ســخرنانیها توســط شــخصی بــه نــام جــواد فارغالتحصیــل مدرســه علــوم سیاســی و ناظــم و معلــم ،مدرســه
متوســطه دولتــی کاملیــه بازنویســی و بــا تاییــد ســخرنان منتــر و در کتابفروشــی ســعادت تهـران توزیــع شــده اســت.
بــا توجــه بــه کمبــود مــدارک و اســناد در زمینــه تاریــخ آمــوزش و پــرورش مــدارس جدیــد در ایـران ،ایــن کتابچــه از
اهمیــت زیــادی برخــودار میشــود زی ـرا از جملــه اســناد مســتند باقیامنــدهاز آنــدوره اســت کــه بــه زبــان ســاده
و محــاورهای مــا را بــا بســیاری از اصــول تعلیــات عملــی ،مشــکالت و موانــع پیـشروی معلــان و نحــوه غلبــه بــر
آنهــا و مفاهیمــی نظیــر :مدرســه ابتدایــی ،کتــاب درســی خــوب ،درس خــوب و  ...آشــنا میســازد کــه در کمــر کتــاب
و ســندی بــه آنهــا بــه صــورت نســبتاً کامــل ،متمرکــز ،مرتبــط و یکجــا جم ـعآوری شــده اســت.
1

واژگان کلیدی :عیسی صدیق ،مدارس جدید ،قاجار ،داراملعلمین و آموزش معلم.

1-fardyar@gmail.com
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مروری بر تاریخچه آموزش درس تاریخ در دوره قاجار و برنامهریزی رسمی آن در
تحصیالت دوره متوسطه مصوب سال  1332ه.ق ( 1292ه.ش)
1
مهرداد فردیار
چکیده
پــس از گســرش و رواج مــدارس جدیدبویــژه مــدارس خصوصــی ،رضورت و اهمیــت تألیــف و انتشــار کتــب درســی
مختــص دانــش آمــوزان بیــش از پیــش آشــکار شــد و مدیـران ،معلــان بــا مراتــب علمــی گوناگــون و بــر مبنــای ســلیقه
شــخصی و نیــز برنامههــای آموزشــی مســتقل هــر مدرســه؛ بــه تألیــف و انتشــار کتــب مــورد نیــاز در یــک یــا چنــد
موضــوع اقــدام منودنــد ،بــا گذشــت زمــان و افزایــش تعــداد دانــش آمــوزان ،ایــده تدویــن کتابهــای درســی مــورد
نیــاز براســاس رسفصلهــای هامهنــگ و مــورد تأییــد وزارت معــارف و انجمــن معــارف ایالتهــا شــکل گرفــت.
هرچنــد بــر روی جلــد و یــا صفحــه عنــوان بســیاری از کتــب درســی اواخــر دوره قاجــار بــا واژگانــی مشــابه مفهــوم
«مطابــق پروگـرام /مطابــق دســتور و  »...مواجــه میشــویم ،امــا کتابچــه ایــن دســتور تعلیــات ،معمــوالً بســیار نایــاب
هســتند .ایــن تحقیــق بــر مبنــای مطالعــات کتابخانــه بــه جمــع آوری اطالعــات در خصــوص آمــوزش درس تاریــخ در
دوره قاجــار و بازنــر برنامــه رســمی درس تاریــخ در تحصیــات  6ســاله دوره متوســطه از «دســتور تعلیــات مــدارس
متوســطه» مصــوب در ســال  1332ه.ق میپــردازد.
واژگان کلیدی :درس تاریخ ،دوره متوسطه ،کتاب درسی ،قاجار ،برنامه درسی

1-fardyar@gmail.com
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جایگاه تفکر واندیشه در کتابتاریخ متوسطه 1
زهرا قلعه آقابابایی  ،مهناز رهنام
1

2

چکیده
در میــان برنامههــای درســی ،تاریــخ ،یکــی از حوزههــای اصلــی آمــوزش محســوب میشــود کــه پیونــد عمیقــی
بــا ســایر رشــتههای علــوم انســانی دارد ،همیــن اهمیــت باعــث شــده کــه تقریبـاً در همــه کشــورهای توســعه یافتــه
بــه ایــن درس توجــه خــاص شــود ،وبهعنــوان یکــی از مهمتریــن رشــتههای درســی از دوره ابتــدای بــه آمــوزش آن
پرداختــه شــود .در آمــوزش و پــرورش ای ـران هــم بــه ایــن درس از دوره ابتدایــی توجــه شــده ،امــا آنچــه قابلتأمــل
اســت ،سیاسـتهای آموزشــی ترســیم شــده از ســوی برنامهریـزان اســت کــه تأثیــر مســتقیم و غیــر قابــل انــکاری در
شــیوههای آمــوزش کتــاب میگــذارد .تاریــخ بــه عنــوان درســی کــه دانــش آمــوزان را بــا فرهنــگ و متــدن ملــت خــود
آشــنا میکنــد ومخاطبــان خــود را بــه تفکــر دراحــوال گذشــتگان دعــوت میکنــد ،یکــی از مهمتریــن حوزههــای
تربیــت اجتامعــی و تفکــر انتقــادی محســوب میشــود .ایــن پژوهــش بــه بررســی ،جایــگاه تفکــر و تعقــل در کتــاب
تاریــخ متوســطه میپــردازد و ایــن کــه آیــا ایــن کتــاب توانســته ،دانشآمــوزان را وادار بــه تفکــر در تاریــخ کنــد؟
واژگان کلیدی :تفکرو تعقل ،کتاب تاریخ ،آموزش وپرورش ،فرهنگ ومتدن

 -1کارشناسی ارشد تاریخ اسالم
 -2کارشناسی ارشد جغرافیا
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نقش وجایگاه قوم بلوچ در تاریخ ایران
عبدالرضا کریمی ،علیرضا کریمی ،ساناز عارفی
1

2

3

چکیده
قــوم بلــوچ یکــی از تأثیرگذارتریــن اقــوام ایرانــی در طــول تاریــخ ایــن رسزمیــن میباشــد .مســئله اصلــی در ایــن
مقالــه عبــارت اســت از بررســی نقــش وجایــگاه قــوم بلــوچ در طــول تاریخای ـران ،همچنیــن چگونگــی حفــظ ایــن
منزلــت اجتامعــی ،فرهنگــی وتاریخــی در میــان ســایر اقــوام ایرانــی .ضمن ـاً نویســنده ســعی دارد پاســخی منطقــی
بـرای ایــن ســؤاالت بیابــد .چـرا قــوم بلــوچ بــا وجــود اینهمــه تغیـرات فرهنگــی واجتامعــی همچنــان هویــت فرهنگــی
وملــی خــود را حفــظ منــوده اســت؟ آیــا قــوم بلــوچ تاثیــری در نگهــداری فرهنــگ ومتــدن ای ـران داشــته اســت؟ در
ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای و روش توصیفــی بــه تحلیــل وبررســی پیرامــون مــوارد یادشــده
پرداختهایــم .امــا دســتاورد مقالــه حاکــی از روشــن منــودن نقــش وجایــگاه قــوم بلــوچ در فرهنــگ ومتــدن ای ـران
وبررســی ایــن نقــش در طــول تاریــخ میباشــد همچنیــن تأثیــر فرهنــگ آداب ورســوم مردمــان بلــوچ در زنــده نگــه
داشــن بســیاری از فرهنگهــای بومــی ومنطقــه ای از زمانهــای قدیــم تــا امروزاســت.
واژگان کلیدی :جایگا ،قوم بلوچ ،تاریخ ایران

-1کارشناس ارشد فرهنگ زبانهای باستان ،دبیر دبیرستانهای آموزش وپرورش شهرستان جیرفت
Email: karimi.abdoreza@gmil.com
 -2کریمی مسکونی لیسانس فقه ومبانی حقوق اسالمی دبیر اموزشگاهای شهرستان جیرفت
 -3لیسانس روانشناسی صنعتی دبیر آموزشگاهای آموزش وپرورش شهرستان رودبار جنوب
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نگاهی به آموزش نوین دختران در عصر قاجار

اعظم کالنرت

1

چکیده
وجــه متایــز ایـران عــر قاجارنســبت بــه ســایر دورههــای تاریخــی ورود بــه مرحلــه تــازهای از سلســله تحــوالت
و تغیی ـرات ســاختاری در زمینههــای سیاســی و اجتامعــی و فرهنگــی بــود .تجربــه جنگهــای ای ـران و روس ،اع ـزام
محصــان بــه اروپــا و جنشهایــی چــون تنباکــو ،مرشوطــه ،اصالحــات عباسمیــرزا و امیرکبیــر چشــم ایرانیــان را بــه
تفــاوت هــا و فاصلهشــان بــا دنیــای آن روز گشــود .ماحصــل ایــن تغییــر رویدادهــای اجتامعــی تالشهایــی اســت
کــه ب ـرای آمــوزش دخ ـران انجــام گرفــت و منجــر بــه تأســیس مــدارس دخرتانــه در ای ـران گردیــد .در جامعــه تــک
قطبــی و ســنتی قاجــار زنــان بــا بهرهگیــری از فرصتهــای محــدودی کــه برایشــان فراهــم آمــد ب ـرای آمــوزش گام
هــای اولیــه را برداشتند.گذشــته از آمــوزش بــه شــیوههای معمــول چــون مکتبخانــه و معلــم رسخانــه نخســتین
مراکــز آمــوزش بــه روش نویــن در ای ـران بــه دوره نویــن در ای ـران بــه دوره محمدشــاه بــاز میگــردد کــه پــس از آن
هــم مــدارس مختلفــی توســط مــردان و زنــان یزرگــی کــه مولفــان قرهنگــی نویــن ایـران هســتند ،تأســیس شــد .در ایــن
مقالــه کوشــش شدهاســت بــه مطالعــه نخســتین مــدارس دخرتانــه و چگونگــی شــکلگیری آنهــا پرداختــه شــود و
نیــز روشهــای آموزشــی در مــدارس دخـران و چالــش هــای پیـشروی زنــان در مســیر توســعه و نیــز دسرتســی آن هــا
بــه آمــوزش بــا عنــوان یــک نهــاد عمومــی مــورد بررســی قـرار گیــرد.
واژگانکلیدی  :دخرتان  ،مرشوطه ،مدارس ،آموزش ،قاجار
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گسست میان تاریخ محلی و هویت بومی در پرتو تاریخنگاری مدرن
سجاد کاوه شالدهی

چکیده
بــا ورود ای ـران بــه مناســبات اقتصادی-فرهنگــی مدرنیتــه ،شــیوۀ مواجــه بــا تاریــخ نیــز دس ـتخوش تغیی ـرات
بنیــادی گشــت .ظهــور مباحــث روششناســی و مرشوعیتزدایــی از حامــان ســنتی ،تاریــخ شــفاهی را بــه حاشــیه
رانــد .تاریخنــگاری مــدرن ملهــم از پارادیــم اثباتــی ،اصــول علمــی و قابلیــت انتقــادی مــن را شــکل داد .ایــن پارادیــم
جــای خالــی تاریخشــفاهی در هویتبخشــی را پــر نکــرد و بهصــورت پروبلامتیــک میــان تاریــخ و هویــت  -خاصــه
تاریــخ محلــی و هویتــی بومــی -شــکاف تولیــد کــرد .ایــن مقالــه بــا اســتفاده از رویکــرد چندبعدیســازی در قالــب
کدگــذاری ،تحلیــل مــن ،و تحلیلگفتــان انتقــادی درصــدد اســت تــا رابطــۀ کارکــردی میــان تاریــخ شــفاهی و هویــت
محلــی را نشــان دهــد .نتایــج نشــان میدهــد روشهــای مــدرن مواجــه بــا تاریــخ -اصــول علمــی و متدولــوژی
اثباتــی -خاســتگاه هویــت محلــی ،یعنــی تاریــخ شــفاهی را حاشــیهای و موجــب ظهــور ازخودبیگانگــی هویتــی
شدهاســت .ازســویی عامهکــردن تاریــخ مهمرتیــن راه احیــای هویتمحلــی اســت.
واژگان کلیدی:تاریخنگاری مدرن،تاریخ شفاهی،هویت محلی،مدرنیته،سنت
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بررسی روند شکل گیری نظام آموزشی نوین ،دوره متوسطه و کتابهای درسی تاریخ
(با تکیه بر نقش مدرسه دارالفنون)
دکرت مجتبی گراوند  ،فرهاد پروانه
چکیده
نظــام نويــن آموزشــی درايــران ،در واقــع بــا افتتــاح دارالفنــون درســال 1268ه.ق و تأســیس وزارت علــوم در
ســال 1272ه.ق شــكل گرفــت و دارالفنــون را بایــد رسآغــاز مدرســة متوســطه بــه ســبک جدیــد در ای ـران دانســت.
نخســتین کتابهــای درســی کــه بــه خــط نســخ یــا نســتعلیق بــه وســیلۀ خوشنویســان آن زمــان نوشــته شــد در
چاپخانــه دارالفنــون و بــه صــورت چــاپ ســنگی تهیــه شــد .آغــاز تاريخنويــي دريس برنامهريــزي شــده را بايــد
از زمــان تأســيس دارالفنــون دانســت .مســئلة اصلــی پژوهــش پاســخ بــه ایــن ســؤال بــوده اســت :تاســیس مدرســه
دارالفنــون چــه نقشــی در شــکل گیــری نظــام آموزشــی نویــن و کتابهــای درســی داشتهاســت؟روش اج ـرای ایــن
پژوهــش توصیفــی تحلیلــی و بصــورت کتابخانـهای میباشد.دســتاورد مقالــه حاکــی از آن اســت کــه :تأســیس مدرســه
دارالفنــون در رونــد شــکلگیری نظــام آموزشــی نویــن ،ایجــاد دورة متوســطه ،چــاپ کتابهــای درســی و  ...نقــش
بســیار پررنگــی داشتهاســت.
واژگان کلیدی:آموزش و پرورش ،تاریخ ،دورة متوسطه ،کتابهای درسی ،دارالفنون.
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تجربۀ زیستی یک سرگروه آموزشی

رزا معامری

1

چکیده
گروههــای آموزشــی یکــی ازبخشــهای موجــود درسیســتم آمــوزش و پــرورش میباشــد کــه جهــت کیفیــت بخشــی
بــه نظامآموزشــی ایجــاد گردیدهاســت .یکــی ازاهــداف دیگــر ایجــاد گروههــای آموزشــی ارائــه راهکارهــای اجرایــی
بـرای بهبــود رونــد یاددهــی و یادگیــری اســت .بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد طــرح ایــن ســؤال کــه «آیــا گروههــای
آموزشــی توانستهاســت بــه اهــداف وجــودی خــود دســت یابــد؟» رضوری بــه نظــر میرســد .نویســندۀ ایــن ســطور
بــه عنــوان یکــی از اعضایخانــواده گروههــای آموزشــی ،بـرای یافــن پاســخ ایــن ســؤال از تجربــۀ زیســتی خــود بهــره
بردهاســت .بــرای ایــن کار ،گروههــای آموزشــی از چنــد جنبــه مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت .آنچــه از تجربــه
نگارنــده بهدســت آمــد حاکــی از ایناســت کــه اهــداف تعریــف شــده بـرای گروههــای آموزشــی بــا امکانــات موجــود
همخوانــی نــدارد .برنامههــای باالدســتی تاثیرمناســبی در رونــد آمــوزش نداشــته ،بعضــاً رسگروههــای آموزشــی را
دچــار بوروکراســی اداری بینتیجــه میکننــد .روشــتحقیق توصیفــی -تحلیلــی میباشــد .ت جربیــات مطــرح شــده
میتوانــد ب ـرای برنامهری ـزان آموزشــی وزارتخانــه و همــکاران مفیــد باشــد.
واژگان کلیدی :گروههای آموزشی ،اهداف ،تجربیات ،امکانات
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راهبردهای ارتقای بینش تاریخی از مسیر اصالح روشهای خوانش تاریخ
زهراگلستانی حتکنی

چکیده
مهارتهــای مطالعــه بــا ایجــاد انگیــزه در بیــن دانشآمــوزان و یــا دانشــجویان رشــتهتاریخ ،فعالیــت بیشــر
آنــان را بــه دنبــال دارد .روش خوانــش صحیــح تاریــخ راهربدهــای یادگیــری هســتند کــه بــه آنهــا کمــک میکننــد
تــا اطالعــات را بــه شــیوهای اثربخــش ســازماندهی و تحلیــل منــوده و بــه کار بربنــد .تســلط بــر مهارتهــای
مطالعاتتاریخــی و یادگیــری ،اعتــاد بــه نفــس و خودکارآمــدی دانشــجویان را افزایــش میدهــد و بــه آنهــا
کمــک میکنــد کــه رویکردهــای خــود را تغییــر داده و راهربدهــای متفاوتــی را ب ـرای رســیدن بــه موفقیــت امتحــان
کننــد .یکــی از مهمتریــن دالیلــی کــه بعضــی از دانــش آمــوزان و یــا دانشــجویان رشــتهی تاریــخ از تــاش خــود
نتیجــه مطلوبــی بهدســت منیآورنــد ،نداشــن مهارتهــای مطالعــه اســت .بــا توجــه بــه نقــش مهارتهــای مطالعــه
درکاهــش خســتگی ،اضط ـراب ،رصفهجویــی در وقــت و افزایــش انگیــزه دانشــجویان کــه موجــب یادگیــری بهــر و
پیرشفــت تحصیلــی آنهــا میشــود .ایــن مطالعــه باهــدف بررســی وضعیــت مهارتهــای مطالعــه صحیــح در بیــن
دانشــجویان و دانــش آمــوزان جهــت ارتقــاء مهارتهــای مطالعاتتاریخــی انجــام شــده اســت .کســانی کــه اختــال
درخوانــدن مطالبتاریخــی دارنــد معمــوالً در درک مفاهیمتاریخــی دچــار مشــکل میشــوند و ممکــن اســت چنیــن
مســئلهای بــه مشــکل فقــدان انگیــزش ،مشــکالت ادراک ،مشــکل درک متــون تاریخــی ،اغتشــاش در فراینــد تحصیلــی
مرتبــط باشــد .نشــانههای نداشــن مهــارت خوانــدن تاریــخ معمــوالً در عــدم توانایــی فــرد ب ـرای درک مطلــب جــا
انداخــن موضوعــات مهــم و تغییــر کلــات بــر اســاس طــرح ذهنــی خــود مشــخص میگــردد .هــدف از ایــن پژوهــش
راهکارهایــی بــرای مهــارت و یادگیــری خوانــدن تاریــخ اســت .ایــن پژوهــش در پــی پاســخگویی بــه ایــن ســؤال
اصلیســت :راهربدهــای ارتقــای بینــش تاریخــی از مســیر اصــاح روشهــای خوانــش تاریــخ بــه چــه صــورت اســت؟
فرضیــه اصلــی بــر ایــن اســت کــه مهارتهــای مناســب و صحیــح مطالعــات تاریخــی در بهبــود عملکــرد تحصیلــی
نقــش موثــری دارد .در ایــن پژوهــش از روش کتابخان ـهای و توصیفــی اســتفاده شــده اســت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،خواندن ،مطالعه ،مهارت
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آموزش تاریخ بهصورت طرح مسئله

پروانه گودرزی  ،رضوان نعمتی
1

2

چکیده
در جهــان معــارص هــدف از آموزشتاریــخ آن اســت کــه فراگیــران بهتناســب ظرفیتهــای فــردی خویــش
بامطالعــه کتابدرســی ،جســتوجو ،بررســی شــواهد و مــدارک ،هــم فکــری و کارگروهــی ،علــل و نتایــج برخــی
رویدادهــای مهــم تاریخــی و فـراز و فــرود سلســلههای حکومتــی و متدنهــا را تحلیــل و درک کنندتــا بتواننــد آینــده
روشـنتری را بـرای خــود و جامعــه رقــم بزننــد .مقالــه حــارض در تــاش اســت در راســتای تحقــق برنامــه و اهــداف
کتابدرســی تاریــخ کــه بــا هــدف تحکیــم هویــت فــردی ،محلــی ،ملــی وجهانــی دانشآمــوزان طراحــی شدهاســت
تــا بتوانــد شــهروندی قانونمــدار تربیــت کنــد .بــه نظــر میرســد ایــن اهــداف دربرنامــه درس ملــی ،زمانــی بــه
منصــه ظهــور خواهــد رســید کــه تدریــس تاریــخ بهصــورت طــرح مســئله باشــد یعنــی دانشآمــوز را در رشایطــی
قــرار دهیــم کــه هامنگونــه کــه در ریاضــی یــک مســئلهای را بــا کمــک فرمولهــای ریاضــی حــل میکنــد .در
تاریــخ نیــز بتوانــد بــا درک زمــان و مــکان رویــداد مــورد نظــر ،مســئلهو مشــکل را بهطــور اصولــی حــل کنــد .مســلامً
زمانــی میتوانــد بــه ایــن مهــمبپــردازد کــه بتوانــد بــا یــک بینــش علمــی و بــا کمــک منابــع و مأخــذ بــه حــل مســئله
بپــردازد .ایــن تحقیــق از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر توصیفــی ،مــوردی اســت و جهــت جمـعآوری اطالعــات از
پرسشــنامه اســتفاده شدهاســت .نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان داد کــه بــا آمــوزش تاریــخ بــه روش طرحمســئله
(تاریخجایگزیــن) توانایــی درک فراگی ـران از رشایطخــاص یــک دوره تاریخــی وتعمیــق آن بــه بهرتیــن شــکل تجلــی
خواهــد یافــت.
واژگانکلیدی :تدریس تاریخ ،طرح مسئله ،تاریخ جایگزین ،آیندهنگری

-1کارشناس ارشد تاریخ ورسگروه تاریخ
-2کارشناس ارشدتاریخ و رسگروه تاریخ استان اصفهان
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ضرورت توجه به نقش مطبوعات دوران مشروطه اول در کتاب تاریخ معاصر متوسطه
دوره دوم(مطالعه موردی :نشریه تمدن)
1
نرسین میراخورلو
چکیده
از آنجایــی کــه پــس از صــدور انقــاب مرشوطــه رشایطمناســبی ب ـرای انتشــار مطبوعــات فراهــم شــد و مــردم
نیــز بــه روزنامهخوانــی اشــتیاق نشــان دادنــد .یکــی از روزنامههــای منتــر شــده دوره یــاد شــده ،روزنامــه «متــدن»
بــه رسدبیــری میــرزا رضاخــان مدبراملاملــک هرنــدی ازروشــنفکران ســنت و تجــدد میباشــد .نرشیــه وی تــا بــه تــوپ
بســن مجلــس ادامــه یافتهاســت .موضوعاتــی مــورد تأکیــد آن ،ملیگرایــی ،مســائل زنــان ،علــل عقــب ماندگــی
جوامــع آســیائی ،معضــات دانــش جدیــد در ایـران میباشــد .از آنجاییکــه یکــی از مولفههــای کتــاب تاریــخ معــارص
دوره متوســطه دوم در بخــش انقــاب مرشوطــه ،ورود اندیش ـههای چدیــد از طریــق مطبوعــات میباشــد ،رضورت
دارد برخــی از مطالــب و دســتاوردهای ناشــی از مطالعــه نرشیــات ایــن دوره دربخــش مذکــور گنجانــده شــود .مقالــه
حــارض بــا روش توصیفــی و منابــع کتابخانـهای ســعی دارد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه نرشیــه متــدن و مطالــب
منــدرج مربــوط بــه تحــوالت سیاســی و نقشزنــان چگونــه در آگاهــی بخشــی بــازه زمانــی خــود و آینــدگان تأثیــر
گــذار میباشــد؟ یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد .براســاس منابــع کتابخان ـهای ،بهکارگیــری مطالــب نرشیــات و
توجــه بــه تحــوالت سیاســی و اجتامعــی آنهــادر کتــاب درســی ضمــن افزایــش عالقــه دانشآمــوزان و پیونــد مطالــب
بــا مســائل روز ،بــه معلــان کمــک میکنــد روحیــه تحلیلــی دانــش آمــوزان را تقویــت کننــد.
واژگان کلیدی :مطبوعات ،نرشیه متدن ،کتاب تاریخ معارص ،دانشآموزان

 -1دبیر تاریخ شهر تهران،دانشجوی دکرتای تاریخ ایران
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جستاری در گونههای تأثیرگذار ادبیات کودک و نوجوان بر آموزش تاریخ
الهه محجوب

چکیده
آمــوزش پایــدار تاریــخ برآینــد ســازگاری و تــوازن آغازیــن آموزههــای تاریــخ بــا فرآیندهــای شــناختی و تواناییهــای
ذهنــی دانشآمــوزان اســت .در ایــن راســتا الگوهــا و قالبهایــی از ادبیــات کــودک و نوجــوان قــادر اســت ســاختاری را
جهــت آمــوزش تاریــخ ،متناســب بــا فرآیندهــای ذهنــی مخاطبــان آن در مــدارس ارائــه دهــد .اگــر چــه آموزشهــای
رســمی مــدارس را خــارج از حــوزه ادبیــات کــودک و نوجــوان دانســتهاند امــا بــا ایــن وجــود تغییــر نگــرش نســبت
بــه محتــوای آموزشــی کتبدرســی تاریــخ و ســاختار آن میتوانــد بســر ورود گونههــا و قالبهایــی از ایــن نــوع
از ادبیــات را در عرصــه آمــوزش رســمی تاریــخ فراهــم ســازد .داســتانهای کوتــاه تاریخــی ،افســانهها و اســاطیر،
زندگــی نامههــا و رشح حالهــا از جملــه قالبهــای ادبیــات کــودک و نوجــوان اســت کــه میتوانــد تأثی ـرات بــارزی
را بــر رونــد آمــوزش تاریــخ دربــر داشــته باشــد .یافتههــای ایــن پژوهــش مؤیــد آن اســت کــه الگوهــای فــوق
ضمــن ایجــاد درکــی از مفهــوم زمــان ،موجبــات ملمــوس شــدن دادههــای تاریخــی ،درک مســائل اجتامعــی و نقــش
انســان در فرآیندهــای تاریخــی ،پــرورش و وســعت دیــد ،آشــنایی بــا می ـراث فرهنگــی و در نهایــت ایجــاد احســاس
عالقــه بــه مطالعــه آموزههــای جامــع و رســمی تاریــخ را فراهــم آورده و پیونــد ناگسســتنی ادبیــات و تاریــخ را
استحکاممیبخشــد .پژوهــش حــارض بــرآن اســت تــا ضمــن توصیــف و تحلیــل قالبهــا و گونههــای ادبیــات کــودک
و نوجــوان ،تأثی ـرات آن را بــر آمــوزش تاریــخ واکاود.
واژگان کلیدی :آموزش ،تاریخ ،ادبیات ،کودک و نوجوان.
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سیاستهای حکومت پهلوی اول در حفظ بهداشت و سالمتی دانشآموزان
دارالتربیههای عشایری مطالعۀ موردی :دارالتربیههای سیستان
1
الهام ملکزاده

چکیده
همزمــان بــا سیاس ـتهای دولــت پهلــویاول در اســکان عشــایر و ســاماندهی آنهــا ،آمــوزش فرزنــدان عشــایر
نیــز موردتوجــه دولــت ق ـرار گرفــت ،ایــن درحالــی بــود کــه عشــایر از نظــر زیســتی در اشــکال متنــوع چادرنشــین
کــوچ رو و نیمــه کــوچ نشــین و ســاکن تقســیم میشــدند .برنامــۀ عملیاتــی آموزشــی دولــت در ســال  1306ش ،بــه
تصویــب رســید و یــک ســال بعــد در ســال تحصیلــی  1308–1307ش ،نخســتین مــدارس عشــایری آغــاز بــه کار کردنــد.
ایــن مــدارس در نقــاط مختلــف کردســتان ،لرســتان ،اســرآباد ،ترکمــن صح ـرا و بلوچســتان کــه بیشــرین جمعیــت
ایــات و عشــایر را در خــود داشــت تأســیس و بــه کار افتادنــد .مدارســی کــه بــا ایــن برنامــه فعالیــت میکردنــد ،ســه
نــوع مدرســه را در بــر میگرفــت .مــدارس ثابــت عشــایری ویــژه مقطــع ابتدائــی ،دارالرتبیههــای شــبانهروزی بـرای
تحصیــل در دورۀ متوســطه و مدرس ـههای س ـیّار عشــایری .مقالــۀ حــارض بــا توجــه بــه فقــدان اطالعــات دقیــق در
خصــوص نحــوۀ عملکــرد ایــن مــدارس کــه موجــب خلــط گزارشهــای مــدارس روســتائی بــا مــدارس عشــایری شــده،
بــا اســتفاده از اســناد منتــر نشــدۀ آرشــیوی و بهرهگیــری از شــیوۀ تحقیقــات تاریخــی ،بــر آن اســت ضمــن شناســایی
و بررســی فعالیــت مــدارس عشــایری و بــه تعبیــری دقیقتــر دارالرتبیههــای منطقــه بلوچســتان ،سیاســتهای
حکومــت پهلــوی اول در فراینــد حفــظ بهداشــت و ســامتی دانشآمــوزان دارالرتبیههــای عشــایری مذکــور را مــورد
بررســی و تحلیــل قـرار دهــد.
واژگان کلیدی :حکومت پهلوی اول ،حفظ بهداشت و سالمتی ،دارالرتبیه های عشایری ،دارالرتبیه های سیستان

-1عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکدۀ علــوم تاریخــی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ،عضــو هیــات
مؤســس قطــب تاریــخ اجتامعــی ایـران در دوره معــارص.
elhammalekzadeh@ihcs.ac.ir
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تاریخ تأسیس و توسعهی مدرسهی سعادت مظفری در بندر بوشهر ( 1317ـ  1339ق)
مونا فاطمینژاد
چکیده
دوران قاجاریــه در پیامــد تحــوالت فرهنگــی بــه تأســیس ســبکی نــو از مــدارس ابتدایــی توجــه شــد کــه از نخســتین
آنهــا در جنوبغربــی کشــور مدرســه «ســعادت مظفــری» بــود و بهعنــوان «مــادر مــدارس جنــوب ای ـران» شــناخته
میشــود؛ ازای ـنرو بررســی تاریخچ ـهی آن از اهمیــت بس ـزایی برخــوردار اســت .ســعادت ســال  1317ق در بنــدر
بوشــهر و بــا حامیــت «احمدخــان دریابیگــی» حکم ـران جنــوب افتتــاح شــد و تــا  1339ق بهغی ـراز برخــی وقفههــا
موردحامیــت ایــن حاکــم قــرار گرفــت .بهجــز او محمدحســین ســعادت و بــرادرش عبدالکریــم بهترتیــب اولیــن
مدیــر و ناظــم مدرســه نیــز در توســعهی آن نقــش شــایانی داشــتند .تعریــف پایههــای مختلــف و تدریــس مفــاد
آموزشــی نــو ،چــون تاریــخ ای ـران و عمومــی یــا زبانهــای خارجــی از ویژگیهــای مهــم ســعادت بــود کــه آن را از
مکتبخانههــای ســنتی متامیــز میکــرد .دســتاورد ایــن مقالــه نشــان میدهــد مؤسســان مدرســه بــا عنایــت بــه
شــیوههای نــو در ترقــی دانشآمــوزان متناســب بــا نیازهــای جامعــه ســهمی بس ـزا داشــتند .اصلیتریــن دالیــل ایــن
مدعــا نیــز عبارتانــد از اســتخدام دانشآموختــگان ســعادت در ادارههــای مهــم دولتــی و توســعهی مدرسهســازی
جدیــد در دیگــر شــهرهای جنــوب ایـران توســط فارغالتحصیــان ایــن مدرســه .روش پژوهــش در ایــن مقالــه توصیفــی
ـ تحلیلــی اســت و بــا هــدف بررســی تاریــخ پیدایــی و پیرشفــت مدرسـهی ســعادت در بیــن ســالهای  1317تــا 1339
بــه منابــع مکتــوب مراجعــه خواهــد شــد.
1

واژگان کلیدی :مدرسهی سعادت مظفری ،بندر بوشهر ،احمدخان دریابیگی ،برادران سعادت ،آموزش نو.

-1دانشآموختهی کارشناسیارشد تاریخ اسالم ،دانشگاه اصفهان

104

Liyannejad@yahoo.com

مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان

تأثیر مذهب بر وضعیت تدریس تاریخاسالم در مدارس سیستان و بلوچستان
حسین میرزایی چاه باغ

1

چکیده
اختالفنظرهــای جزئــی بیــن مذاهــب شــیعه و اهــل ســنت از هــان ادوار اولیــه اســامی بــه وجــود آمدنــد و
تــا بــه امــروز کــه وارد تاریــخ شــدهاند کامبیــش ادامــه دارد .از آنجایــی کــه کتــب تاریخــی مــدارس در ای ـران ،بــه
ویــژه دوره اســامی آنهــا ،زیــر نظــر جامعـهی اکرثیــت متخصصــان تشــیع نگاشــته میشــود .بیشــک بـرای معلــان
و دانشآمــوزان اهــل ســنت مشــکالتی را بــه هم ـراه مـیآورد .ایــن بررســی از طریــق مصاحبــه در پــی آن اســت تــا
ایــن مشــکالت را در مــدارس سیســتان و بلوچســتان کــه اکرثیــت آنهــا اهــل ســنت هســتند بررســی کنــد و تــا حــد
تــوان ب ـرای آنهــا راهکارهایــی ارائــه دهــد .بررس ـیهای اولیــه نشــان میدهــد مشــکل اولیــه و عمــده کــم توجهــی
متخصصــان بــه تاریــخ اهــل ســنت اســت کــه ایــن خــود تبعــات و مشــکالتی را بههم ـراه دارد.
واژگان کلیدی :تشیع ،تسنن ،تدریس تاریخ ،سیستان و بلوچستان

-1کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان .دانشگاه سیستان و بلوچستان
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بررسی وضعیت موجود آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان
(مطالعهی موردی :مدارس دبیرستان شهرستانهای ایرانشهر و دلگان)
1
حسین میرزایی چاهباغ

چکیده
تاریــخ و روش تدریــس و آمــوزش آن در مــدارس از مهرتیــن وظایفــی اســت کــه آمــوزش و پــرورش بایــد بــه بهرتیــن
شــکل بــه آن بپــردازد .ایــن وظیفــه بــا اهمیتــی کــه تاریــخ ای ـران در متــدن بــری دارد دو چنــدان میشــود .امــا
ایــن مهــم همــواره بــا مشــکالت فراوانــی هم ـراه بــوده کــه ایــن مشــکالت در اســتانهای دور از مرکــز مثــل اســتان
سیســتان و بلوچســتان بیشــر اســت کــه بایــد بــه آنهــا توجــه ویــژه شــود .ایــن بررســی از طریــق آمارگیــری و مصاحبــه
در پــی آن اســت کــه وضعیــت موجــود و مشــکالت آمــوزش تاریــخ در مــدارس شهرســتانهای ایرانشــهر و دلــگان را
بازگــو کنــد و بـرای آنهــا راهکارهایــی ارائــه دهــد .بررسـیهای اولیــه نشــان میدهــد کــه مهمرتیــن مشــکل آمــوزش
تاریــخ در مــدارس ایــن شهرســتانها تدریــس تاریــخ توســط معلــان غیرمرتبــط و غیرتخصصــی اســت کــه آن خــود
تبعــات فراوانــی را بــه همـراه دارد.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،مدارس ،سیستان و بلوچستان ،ایرانشهر ،دلگان

-1کارشناس ارشد تاریخ عمومی جهان .دانشگاه سیستان و بلوچستان
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بررسی نقش ارتش مدرن ایران در ایجاد و توسعه مدارس نوین بلوچستان در عصر رضاشاه
هادی میرشاهی ، 1مهدی صالح
چکیده
دولــت رضاشــاه کــه در راســتای سیاســت مرکزگرایــی ،سیاســت اســکان عشــایر را بــا آمیخت ـهای از خشــونت و
فرهنــگ در نواحــی عشایرنشــین بــکار میبســت ،در ســال  1306ه.ش بــا انتصــاب اماناللــه جهانبانــی بــه امیــر
لشــکری رشق ،قشونکشــی بــه بلوچســتان کــه حاکامنــش از ســالها قبــل چنــدان اعتنایــی بــه حکومــت مرکــزی
نداشــتند را آغــاز کــرد .فرماندهــان ارتــش در حیــن عملیــات قشــون اقــدام بــه تأســیس مــدارس نویــن در بلوچســتان
منودنــد و در ســالهای بعــدی نیــز از توســعه ایــن مــدارس حامیــت همهجانبــه کردنــد .در ایــن نوشــتار ضمــن
بیــان تاریخچــه مختــر مــدارس نویــن سیســتان و بلوچســتان بــه ایــن پرســش پاســخ داده خواهــد شــد کــه آیــا
اهتــام فرماندهــان ارتــش بــه توســعه مــدارس بلوچســتان ،تنهــا ریشــه در عالیــق شخصیشــان داشــت یــا بخشــی از
مأموریــت ســازمانی ارتــش بــود؟ بررســی مســاله درایــن نوشــتار بــه روش توصیفیـتحلیلــی صــورت گرفتــه اســت و
شــیوه گــردآوری دادههــا بصــورت کتابخانهایـاســنادی میباشــد .یافتههــای اولیــه ایــن مقالــه نشــان میدهــد اگــر
چــه اهتــام نظامیــان بــه ایجــاد مــدارس در بلوچســتان ریشــه در فرهنگدوســتی آنــان داشــت ،ارتــش بــه عنــوان
مناینــده دولــت ماموریتــی نانوشــته بـرای کمــک بــه شــکلگیری نهادهــای پــروژه تجــددی کــه دولــت رضاشــاه پیــش
میبــرد ،نیــز داشــت و مشــارکت ارتــش در توســعه معــارف گامــی اساســی در راســتای هویتســازی نویــن و سیاســت
مترکزگرایــی دولــت بــه شــار میرفــت.
2

واژگانکلیدی :ارتشمدرن ،مدارس ،سیستان ،بلوچستان

-1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)
H.Mirshahi.hii95usb@gmail.com
-2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
MehdiSalah2011@yahoo.com
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جایگاه سیستان در آموزش تاریخ

مرضیه مختاری

چکیده
سیســتان بهعنــوان یکــی از یــاالت رشقــی مهــم پــس از خراســان همــواره نقــش ویــژهای در تاریــخ و حــوادث
ایــن رسزمیــن داشــته اســت؛ چــه در دوره باســتان کــه بــه عنــوان یکــی از نخســتین خواســتگاههای متدنــی مطــرح
میشــود و چــه در دورهی کاســامی کــه بــه ســبب تحــرکات خــوارج در مرزهــای رشقــی و ظهــور حکومتهــای
ایرانــی در ایــن منطقــه نقــش ویــژهای را عهــده دار اســت .سیســتان حتــی در دورهی معــارص نیــز بــه عنــوان یــک
منطقــه ســوق الجیشــی در همســایگی هنـ ِـد انگلیــس ،توجهــات ایــن کشــور را در پاســداری از مرزهــای مســتعمره
محبوبــش برانگیخــت .بــا ایــن همــه سیســتان و تاکیــد بــر اهمیــت آن چنــدان در کتــب درســی مشــاهده منیشــود.
ایــن تحقیــق بــرآن اســت کــه ضمــن بررســی مختــر نقــش سیســتان در بزنگاههــای تاریخــی ،لــزوم توجــه بیشــر
بــه ایــن منطقــه را در آمــوزش تاریــخ یــادآوری کنــد .جمــع آوری اطالعــات الزم ب ـرای ایــن پژوهــش بــه دو روش
کتابخان ـهای و میدانــی صــورت میگیــرد و بــه شــیوه توصیفــی -تحلیلــی بــه نــگارش در خواهــد آمــد.
واژگان کلیدی :سیستان ،تاریخ ،تاریخ محلی ،آموزش تاریخ
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نگاهی به تحوالت آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول

یارس مالزئی

چکیده
بــا روی کار آمــدن رضاشــاه اصالحــات گســردهای در حوزههــای مختلــف کشــور انجــام شــد .تــا قبــل از برآمــدن
پهلــوی اول اوضــاع آموزشــی کشــور در وضعیــت نامناســبی بــه رس میبــرد ،بــا توجــه بــه چنیــن وضعیتــی در بیــن
هم ـهی ایــن اصالحــات ،توجــه بــه امرآمــوزش و پــرورش در صــدر اولویتهــای رضاشــاه ق ـرار گرفــت؛ زی ـرا اصــاح
افــکار و معتقــدات مــردم در ســاخنت متــدن و پیــش بــردن اصالحــات دیگــر ،امــری رضوری بــه نظــر میرســید .از
ســوی دیگــر از نظــر رضاشــاه هــدف آمــوزش و پــرورش ،تربیــت نیروهایــی ب ـرای ترویــج ایدئولــوژی نظــام حاکــم و
ب ـرای خدمــت بــه میهــن بــود .رضاشــاه در همیــن راســتا اقدامــات مهــم و اساســی را در حــوزه آمــوزش و پــرورش
انجــام داد تــا توانســته باشــد دســتی بــر رس وضعیــت آموزشــی کشــور بکشــد و از کشــورهای اروپایــی عقــب منانــد.
پرسـشهای اصلــی مقالــه حــارض را میتــوان چنیــن طــرح کــرد :الــف .وضعیــت کمــی و کیفــی آمــوزش و پــرورش در
عــر پهلــوی اول چگونــه بــود؟ ب .درس تاریــخ در آمــوزش و پــرورش ایــن دوره چــه جایگاهــی داشــت؟ یافتههــای
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه آمــوزش و پــرورش جایــگاه مهمــی در برنامههــای ملــت ســازی رژیــم داشــت و
مبانــی ایدئولــوژی حکومــت بــا روشهــای مختلفــی در نظــام آموزشــی کشــور گنجانــده شــده بــود .ب ـرای پاســخ بــا
ایــن ســؤاالت بــا رویکــرد توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا روش تحقیــق تاریخــی بــه رساغ منابــع رفتهایــم تــا پاســخ مناســبی
بــه پرسشــهای مطــرح شــده داشــته باشــیم.
واژگان کلیدی :پهلوی اول ،آموزش و پرورش ،رضاشاه ،درس تاریخ
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ضرورت توجه به زمینه های کار آفرینی رشته تاریخ در آموزش مدارس
مسعود مرادی

1

چکیده
نظامآموزشــی مســئله محــور از هــان آغــاز ذهــن دانــش آمــوز را جســتجوگر پــرورش داده و بــا طــرح مســائل،
توجــه او را بــه محیــط پیرامونــش جلــب کــرده و بــا خالقیتهــای ذهنــی در دوران شــکوفایی ذهــن جــوان بــه تولیــد
اندیشــه ب ـرای خلــق کار منجــر میگــردد .برعکــس نظامهــای آموزشــی مبتنــی بــر حفــظ و تک ـرار کــردن کــه بــه
روال جــاری در آمــوزش از ابتدایــی تــا پایــان دوران کارشناســی تبدیــل شدهاســت ،ذهــن خالقیــت خــود را از دســت
میدهــد .از آنجاییکــه تاریــخ بــه بیــان گذشــته و حوادثــی مــی پــردازد کــه حاصــل عملکــرد انســان در دورهی
حیــات خویــش بــوده همــواره ذهــن پرسشــگر خواهــد بــود و بــه رغــم نظارتهــای حکومتــی در کنــرل داده هــای
تاریخــی ذهــن دانــش آمــوز بیشــرین ســواالت خــود را در ایــن درس طراحــی کــرده و بــا معلــم در میــان میگــذارد.
از همیــن رو مــی تــوان بــا طراحــی دروســی در البــای درس هــای تاریــخ بــه زمینــه هــای کارآفرینــی در اندیشــه
دانــش آمــوز کمــک کــرد ،داســتان نویســی براســاس واقعیــت هــای تاریخــی ،طراحــی منایــش نامــه و تاتــر بــر گرفتــه
از زندگــی افـراد موثــر تاریــخ ،برگـزاری کارگاه هــای قصــه خوانــی ،شــاهنامه خوانــی بیــان اســتداللهای تاریخــی در
ترســیم فضاهــای واقعــی زندگــی انســان ،شناســایی پتانســیلهای گردشــگری تاریخــی بــا بازدیدهــای دانشآمــوزی از
مکانهــای تاریخــی و آشــنا کــردن دانشآمــوزان بــا اقتصــاد گردشــگری تاریخــی ،آموزشهــای تورگردانــی تاریخــی از
مقدمــات آموزشــهای کارآفرینــی در تاریــخ اســت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،کارآفرینی ،خالقیت ذهنی ،آموزشهای متوسطه ،دانش آموزان

 -1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
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بررسی نقش ارتش در پیدایش و توسعه آموزش نوین دربلوچستان (1320-1299ش).
علی نادریان فر ، 1سید علیرضا ابطحی
چکیده
بلوچســتان از نقــاط بســیار محــروم و دورافتــاده ای بــود کــه بــه دالیــل مختلــف از آمــوزش و ســوادآموزی نویــن
بــی بهــره بــود .تــا قبــل از ســال  1307ه.ش ایــن منطقــه از نهضــت فرهنگــی مملکــت بهــره چندانــی نداشــت
وآمــوزش انــدک ومحــدود بــود .،بــا روی کار آمــدن دولــت رضــا شــاه یکــی از برنامــه هایــی کــه در دوران وزارت
معــارف علــی اصغــر حکمــت بــه اج ـرا گــذارده شــد تــاش ب ـرای توســعه مــدارس درنقــاط مختلــف کشــور ازجملــه
بلوچســتان بــود .اینکــه ارتــش چــه نقشــی درپیدایــش و توســعه مــدارس نویــن در بلوچســتان داشــت ســؤال اصلــی
ایــن پژوهــش اســت،بر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع ،در ایــن تحقیــق تــاش مــی گــردد بــه روش تاریخــی
وبــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای واســناد مراکــز ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی
ایـران مــورد واکاوی و پژوهــش قـرار گیــرد .یافته¬هــای تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه حضورنظامیــان در بلوچســتان
درگســرش و توســعه مــدارس نویــن موثربــوده اســت .در واقــع پــس از اســتقرار ارتــش در بلوچســتان از 1307ش .بــه
بعــد ایــن نظامیــان و ارتــش بودنــد کــه در کنــار تــاش جهــت اســتقرار امنیــت بــه ایجــاد و توســعه مــدارس نویــن
همــت گامشــتند و در ایــن زمینــه مــدارس شــبانه روزي در شهرســتان¬هاي خــاش ،ايرانشــهر ،رساوان و زاهــدان را
تأســیس منودنــد.
2

واژگان کلیدی :بلوچستان ،رضا شاه ،ارتش ،آموزش نوین

-1رسگروه تاریخ استان سیستان و بلوچستان ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
-2استادیار ،گروه تاریخ ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

111

مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان

تأ ثیر آموزش الکترونیک بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس تاریخ
علی نادریان فر ، 1عباس رسگزی، 2فرهاد نادریان فر

چکیده
آمــوزش و پــرورش امــروزه براســاس سیســتم پژوهــش محــور طراحــی شــده اســت و کتــاب هــای آموزشــی ازجملــه
کتــاب هــای درســی تاریــخ بــا ایــن هــدف مــورد بازنگــری قـرار گرفتــه اســت .مطالعــه حــارض بــا هــدف تعییــن تأثیــر
آمــوزش الکرتونیــک بــر می ـزان یادگیــری درس تاریــخ انجــام گردیــد .پژوهــش حــارض یــک مطالعــه نیمــه تجربــی
مــی باشــد کــه بــرروی  60دانــش آمــوز مقطــع متوســطه انجــام شــد .منونــه هــا بــه روش دردســرس انتخــاب و بــه
صــورت تصادفــی آســان بــه دو گــروه مداخلــه آمــوزش الکرتونیــک و آمــوزش ســنتی تقســیم گردیدنــد .جهــت جمــع
آوری اطالعــات از پرسشــنامه مشــخصات دموگرافیــک و پرسشــنامه محقــق ســاختی اســتفاده شــد کــه میـزان یادگیــری
دانــش آمــوزان را مــی ســنجید .در گــروه آمــوزش الکرتونیــک یــک مبحــث درســی از تاریــخ معارصپایــه یازدهــم مقطــع
متوســطه دوم مشــخص و بــه روش مولتــی مدیــا آمــوزش داده شــد .در گــروه دیگــر هــان مبحــث درســی بــه روش
ســنتی و بــا اســتفاده از روش ســخرنانی آمــوزش داده شــد .جهــت آنالیــز داده هــا از نــرم اف ـزار  spss23اســتفاده
گردیــد .میانگیــن منــره یادگیــری در گــروه آمــوزش الکرتونیــک  37/5±5/1بــود امــا ایــن میـزان در گــروه آمــوزش ســنتی
 20/5±4/3بــود کــه ایــن تفــاوت از نظــر آمــاری معنــا دار بــود ( .)0.05≤pبراســاس نتایــج حاصــل از پژوهــش مــی
تــوان گفــت آمــوزش الکرتونیــک تأثیــری مثبــت بــر میـزان یادگیــری درس تاریــخ دارد.
واژگان کلیدی :آموزش الکرتونیک ،میزان یادگیری ،تاریخ

-1دکرتای تاریخ ایران ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
-2دکرتای تاریخ ایران ،مدرس دانشگاه فرهنگیان
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واکاوی تربیتی  -تعاملی تاریخ و نظام تعلیم و تربیت
مهتاب معزی،سیدحسن قریشی کربن

چکیده
تعلیــم وتربیــت بــه معنــی اعــم ،مــرادف بــا جامعهپذیــری اســت؛ یعنــی فراینــدی کــه افــراد از طریــق آن
بــه یادگیــری نقشهــا ،قواعــد ،روابــط وبــه طــور کلــی فرهنــگ جامعــه خــود میپردازنــد .ایــن امــر بــه معنــای
اخــص فراینــد ســازماندهی افـراد ،متناســب بــا وضعیتهــای اجتامعــی متعــدد در معــرض آمــوزش منظــم دانشهــا،
مهارتهــا ،رفتــار وگرایــش هــای معیــن میباشــد؛ از ایــن رو اســتقرار و بقــای هــر جامعــه مســتلزم آن اســت کــه
مجموعــه باورهــا و ارزشهــا ،دانشهــا و مهارتهــای آن بــه نس ـلهای جدیــد منتقــل شــود .ســازو کار یــا وســیله
مطمــن ایــن انتقــال ،تعلیــم و تربیــت اســت .یکــی از مهارتهــای نظــام یافتــه تعلیــم ،تاریــخ و نقــش تربیتــی –
تعاملــی آن میباشــد کــه بــه دالیــل متعــدد در برنامــه آموزشــی نظامآموزشــی قــرار گرفتهاســت؛ از جملــه ایــن
دالیــل میتــوان بــه تقاضاهــای ملــی ،شــناخت کنشهــا و شــخصیتهای برجســته و تأثیــر آن بــر اف ـراد جامعــه،
درک میــراث فرهنگــی ومتدنــی ،خودشناســی وغیــره اشــاره منــود .تعلیــم و تربیــت هــم از جنبــه فــردی و هــم
اجتامعــی بــا تاریــخ مرتبــط اســت؛ ارصار حاکمیــت بــر وجــود برنامــه تعلیمــی تاریــخ بیشــر جنبــه عمومــی آن را
دربــر میگیــرد .در ایــن پژوهــش ســعی شــده بــه جنبــه تربیتــی عــام و تعامــل تاریخــی از منظــر فــردی واجتامعــی
بــا نظــام تعلیــم و تربیــت پرداختــه شــود.
واژگان کلیدی :تعامل ،تعلیم وتربیت ،واکاوی تربیتی ،جامعهپذیری
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معرفی اسنادی در خصوص مدرسه خیریه ایتام

فاطمه نوبخت

1

چکیده
آمــوزش نقــش و جایــگاه ارزشــمندی در جامعــه دارد .آمــوزش و پــرورش رمــز توســعه پایــدار و نیــز نیــل بــه
ســعادت فــردی و اجتامعــی اســت .مراکــز آموزشــی عــاوه بــر انتقــال دانــش بایــد در جهــت شــکوفایی متــام ابعــاد
وجــودی دانشــآموزان شــامل ابعــاد ذهنــی ،عاطفــی ،اجتامعــی ،معنــوی و اخالقــی رسمایهگــذاری کــرده ،بــه تعلیــم
و تربیــت و ســازندگی آنهــا توجــه کننــد .در دوره قاجــار تحــوالت اجتامعــی و فرهنگــی بســیاری اتفــاق افتــاد کــه از
جملــه آن گســرش شــیوه نویــن آموزشــی در مــدارس ابتدایــی اســت .در زمــان مظفرالدیــن شــاه قاجــار ،میــرزا علــی
خــان امینالدولــه وزیــر اعظــم شــد .وی بیــش از وزرای دیگــر بــه نــر معــارف عالقهمنــد بــود .توجــه ایــن وزیــر
معــارف دوســت ســبب شــد تــا تنــی چنــد از رجــال علــم دوســت انجمنــی را بــا نــام «مکاتیــب ملیــه ایـران» پایهریــزی
کننــد .اعضــای ایــن انجمــن بــه تأســیس مــدارس جدیــد پرداختنــد .یکــی از ایــن رجــال رسدار مکــرم بــود کــه «مدرســه
خیریــه ایتــام» را بنــا نهــاد .در ایــن پژوهــش شــیوه جمــع آوری اطالعــات مبتنــی بــر گــردآوری دادههــا از اســناد اداره
کل اســناد و منابــع چاپــی بــه روش تاریخــی بــا رویکــرد توصیفــی میباشــد .دســتاورد ایــن مقالــه معرفــی اســنادی
نــاب و بکــر از اداره کل اســناد و امــور مرتجــان قــوه قضائیــه در خصــوص «مدرســه خیریــه ایتــام» و پرداخــن بــه
چگونگــی تأســیس و فعالیــت ایــن مدرســه میباشــد.
واژگان کلیدی :مدرسه خیریه ایتام ،حاج امین الرضب ،رسدار مکرم ،اسناد قوه قضائیه ،باقر آباد
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نقش گروههای آموزشی در بهبود کیفیت درس تاریخ در مدارس

سهیال نعیمی

1

چکیده
پژوهــش حــارض بــا مقایســه عملکــرد گروههــای آموزشــی در گذشــته و ســالهای اخیــر در تــاش اســت کــه بــا
روش کتابخان ـهای و تجــارب حرف ـهای بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه گروههــای آموزشــی چــه نقشــی در ارتقــای
کیفــی درس تاریــخ در مــدارس دارنــد؟ نوشــتار بــر ایــن فرضیــه اســتوار اســت کــه بیــن عملکــرد و فعالیــت گروههــای
آموزشــی و ارتقــای کیفــی درس تاریــخ رابطــه مســتقیمی وجــود دارد .بــه بیانــی بهــر ضعــف عملکــرد و نظــارت
گروههــای آموزشــی موجــب کاهــش فعالیــت و بازدهــی دبی ـران میگــردد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه
گروههــای آموزشــی در ســالهای گذشــته نســبت بــه ســالهای اخیــر از فعالیــت و عملکــرد بهــر و منســجمتری
برخــوردار بــود.
واژگان کلیدی :گروههای آموزشی ،درس تاریخ ،برنامه درسی ملی ،کیفیت آموزشی ،تاریخ.

-1دکرتی تاریخ ایران اسالمی
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تاریخ شفاهی کارکرد مدارس اسالمی در دوره پهلوی
نمونه موردی :مدارس انجمن پیروان قرآن

محمد نظرزاده

چکیده
در دوره رضاشــاه بــر خــاف گذشــته کــه مکتبخانههــا و مــدارس دینــی پایــه اصلــی خوانــدن قــرآن و دســتورات
مذهبــی بــود ،مــدارس جدیــد غیردینــی جــای آن را گرفــت .حــذف کتابهایدینــی از برنامــه درســی دانشآمــوزان و
قانــون منــع حجــاب ب ـرای معلــان و دانشآمــوزان ،گوش ـهای از اقدامــات غیــر مذهبــی ایــن مدرس ـهها محســوب
میشــد .یکــی از گروههایــی کــه پــس از شــهریور  20و برکنــاری رضاشــاه در شــهر مشــهد بــه تالشهــای آموزشــی
و مذهبــی پرداخــت «انجمــن پیــروان قــرآن» و مؤســس آن علیاصغــر عابــدزاده بــود کــه بــا ســاخت دوازده مدرســه
اســامی بــه تعلیــم و تربیــت اســامی مشــغول شــد .موضــوع ایــن تحقیــق بررســی ف ّعالیتهــای آموزشــی و ســاخت
مــدارس اســامی انجمــن پیــروان قــرآن بــا تأکیــد بــر شــخصیّت و اقدامــات علیاصغــر عابــدزاده اســت.
واژگان کلیدی :تاریخ شفاهی ،مشهد ،مدارس اسالمی ،آموزش و پرورش ،انجمن پیروان قرآن
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بررسی مراکز علمی قلمرو سامانیان و چالشهای پیش روی آن در زمان غزنویان
آمنه نجفزاده
چکیده
بــا تضعیــف اقتــدار عباســیان در قــرون ســوم و چهــارم ،قلمــرو حکومــت اســامی از ســیطره اندیشـههای سیاســی-
مذهبــی واحــد خــارج گردیــد و فرصتــی ب ـرای فعالیتهــای دیگــر کانالهــای علمــی فراهــم شــد کــه بخشــی از آن
بــه قلمــرو ســامانیان مربــوط بــود .در ایــن عــر بــه تدریــج مــدارس در کنــار کتابخانههــا و مســاجد شــکل گرفــت.
شــهرت و آوازه مراکــز علمــی شــهرهایی ماننــد نیشــابور ،مــرو ،بخــارا و ترویــج دانشهــای عقلــی و جلســات بحــث
و مناظـرات ،جوینــدگان و عالقمنــدان علــوم و دانشهــای گوناگــون را از هــر ســو روانــه ایــن مراکــز منــود .بــا ظهــور
غزنویــان ،بخشــی از دســتاوردهای علمــی ســامانیان در اختیــار آنهــا ق ـرار گرفــت امــا از رونــق مراکــز و محیطهــای
علمــی کاســته شــد و موانعــی در فعالیتهــای علمــی گروههــای آزاداندیــش از جملــه معتزلــه و شیعه(اســاعیلیان)
پدیــد آمــد و دانشهــا بــه علــوم نقلــی محــدود گردیــد .ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از منابــع کتابخان ـهای و روش
توصیفی-تحلیلــی درصــدد اســت ضمــن شناســایی مراکــز علمــی ســامانیان و غزنویــان ،دالیــل رونــق مراکــز علمــی
ســامانیان و انفعــال علمــی حاکــم بــر قلمــرو غزنویــان را بررســی و مقایســه منایــد .دســتاورد پژوهــش حاکــی از
آن اســت کــه تدابیــر روشناندیشــانه و برخــورد مدارامنشــانه دســتاندرکاران حکومــت ســامانی بــا گروههــای
مذهبــی مختلــف و آزادی بیــان و قلــم ،تعامــات علمــی را افزایــش داده و موجبــات پویایــی مراکــز علمــی را فراهــم
ســاخته اســت .در زمــان غزنویــان بــه علــت تعصبــات مذهبــی ،کارکــرد مراکــز علمــی و محتــوای آموزشــی و مدرســان،
تحتتأثیــر و کنــرل ایدئولــوژی مذهبــی حاکــم ق ـرار گرفتــه و بــه تبلیــغ آراء و اندیش ـههای همســو بــا حکومــت
پرداختــه شــده اســت؛ ایــن رشایــط ،زمینــه رکــود دانشهــای عقلــی و مهاجــرت دانشــمندان عقلگـرا بــه دیگــر نقــاط
را فراهــم منــوده اســت.
1

واژگان کلیدی :سامانیان ،علم و دانش ،مراکز علمی ،غزنویان

-1کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی و دبیر تاریخ ناحیه  1شهریار

amenehnajafzadeh@yahoo.com
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نظام نوین آموزشی در ایران و جایگاه دختران در آن
نادیا هداوند میرزایی

1

چکیده
آمــوزش ســنتی در ای ـران بــا آمــوزش قــرآن واحــکام دینــی ،رصف ونحــو عربــی وآشــنایی بــا آثــار نویســندگان
بزرگــی چــون حافــظ وســعدی در قالــب مکتــب خانــه ،حــوزه علمیــه وتدریــس خصوصــی انجــام میگرفــت .رضورت
تحــول در شــیوهآموزش ســنتی بــا تبــادل هیاتهــای سیاســی ومذهبــی از دوره فتحعلیشــاه بهوجــود آمــد ودوره
نــارصی باشــتاب جریــان نوگرایــی در کشــور بــه خواهــش وزیــر مختــار امریــکا ،بنجامیــن ،اجــازه ورود دخــران
مســلامن بــه مدرسـههای امریکایــی صــادر شــد .نوگرایــی آموزشــی دوران امیرکبیــر بافضــا ســازی الزم بـرای حامیــت
از آموزشهــای جدیــد در جامعــه ،بصــورت غیرمســتقیم برآمــوزش دخ ـران تأثیــر داشــت وبــه رغــم مخالفتهــای
شــدیدبا مــدارس دخــران در دوران صــدارت امینالدولــه؛ توســط میــرزا حســن رشــدیه ،طوبــی رشــدیه وبیبــی
خانــم وزیــر اف فعالیتهایــی انجــام پذیرفــت .در ســالهای نخســت پیــروزی جنبــش مرشوطیــت تحــول چندانــی
در آمــوزش دخــران ایجــاد نشــد وتــا ســال  1327ق 1288.ش.هــم چنــان مکتبخانههــا رونــق بیشــری داشــت.
در دوره رضــا شــاه بــا سیاســت مترکزگرایــی ،آمــوزش و پــرورش بیــش از گذشــته تحــت کنــرل دولــت ق ـرار گرفــت
ورونــد افزایــش مــدارس دخـران وتعــداد محصــان رو بــه افزایــش بــود .درایــن مقالــه ســعی شدهاســت تــا بــاروش
کتابخان ـهای وتجزیــه وتحلیــل بــر روندرشــد آمــوزش نویــن دخ ـران در ای ـران پرداختــه شــود.
واژگان کلیدی :نظام نوین  ،آموزش ،ایران ،دخرتان
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نقش معلم تاریخ فراتر از نقش تدریس متون درسی

عیدمحمد نارویی

1

چکیده
در تدریــس یــک مــن تاریخــی بـرای دانــش آمــوزان ،نقــش معلــم تاریــخ خیلــی بیشــر از مــن کتــاب مــی توانــد
موثــر و قابــل توجــه باشــد .ایجــاد فضــای مناســب و ارائــه مثــال هــای قابــل توجــه دانــش آمــوز هم ـراه بــا زمینــه
چینــی بـرای بیــان بهــر موضــوع درس تاریــخ ،مجــری توامنندتــری از مــدرس رصف را رضوری مــی مناید.تدریــس شــیوه
هــای متفــاوت و مؤلفــه هــای متکــر دارد .در تدریــس موضــوع تاریــخ از یــک ســو بــا کمبــود زمــان و از دیگــر ســو
بـرای مثــر بخشــی ،معنــا داری و کار آمــدی کالس تاریــخ ،بایــد بــه مســائل متعــددی ماننــد ارائــه مصادیــق ،بازســازی
فضــای زمــان و مــکان و در نظــر گرفــن ظرفیــت ذهنــی دانــش آمــوز توجــه داشــت.یک معلــم تاریــخ بایــد همزمــان
بــا تدریــس ضمــن توجــه بــه فرآینــد یادگیــری دانــش آمــوزان و عنایــت بــه ظرفیــت یادگیــری آنــان ،متهیداتــی ،فراتــر از
متــون قابــل تدریــس در نظــر بگیــرد تــا بتوانــد ضمــن مدیریــت زمــان و ارائــه مــن درســی ،نســبت بــه ایجــاد عالقــه
در مخاطــب موفــق عمــل منایــد .اگــر معلــم تاریــخ بــه گفــن محفوظــات و معلومــات خــود اکتفــا منایــد ،تدریــس درس
تاریــخ بســیار خشــک و خســته کننــده خواهــد بــود امــا بــا تغییــر در روش ارائــه مطلــق و تبدیــل آن بــه روش بازســازی
زمــان و مــکان و ارائــه مصادیــق فضــای حاکــم بــر کالس درس تغییــر؛ و بــه ســوی جذابیــت بیشــر خواهــد رفــت.
تدریــس ســودمند تاریــخ ،بایــد متناســب بــا زمینــه ،تجــارب ،عالیــق ،خواســت هــا و نیازهــای دانــش آمــوزان باشــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت هویــت تاریخــی در آمــوزش تاریــخ در مــدارس نقــش دبیـران تاریــخ در ایــن بخــش بســیار مهــم
و جایــگاه تدریــس تاریــخ در بیــن دروس موثــر در پــرورش و تربیــت فرهنگــی دانــش آمــوزان بســیار کلیــدی خواهــد
بــود کــه در ایــن مقالــه بــا روش توصیــف و تحلیــل بــه آن پرداختــه مــی شــود.
واژگان کلیدی :آموزش تاریخ ،بازسازی فضای زمان و مکان ،معلم تاریخ ،منت تاریخی ،مدیریت زمان

 -1کارشناس ارشد و دبیر آموزش و پرورش زاهدان
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آموزش و پرورش و مدارس عصر صفوی

فاطمه نوبخت

1

چکیده
در ایــن مقالــه بــه آمــوزش و پــرورش و مــدارس عــر صفــوی در ایـران پرداختــه میشــود .صفویــه بعــد از قرنهــا
کــه از ســلطه بیگانــگان بــر ای ـران میگذشــت ،سلســلهای در ای ـران بنــا نهــاد کــه از یــک طــرف بــه یــک قــدرت
مســتقل و مقتــدر تبدیــل شــد و از طــرف دیگــر مذهــب شــیعه را در کشــور رســمی کــرد .پادشــاهان صفــوی بــه
ترویــج علــوم شــیعی پرداختــه و در راســتای ایــن تفکــر بــه تشــویق علــا و دانشــمندان ایــن گــون علــوم پرداختنــد.
در رستــارس عرصصفــوی مــدارس بیشــاری در متــام ایـران ســاخته شــد .ســن ورود بــه مدرســه ،دروســی کــه در مــدارس
تدریــس میشــد ،هزینــه مــدارس ،نحــوه برخــورد معلــان بــا دانــش آمــوزان از مــواردی اســت کــه در ایــن مقالــه بــه
آنهــا پرداختــه میشــود.
واژگان کلیدی :صفویه ،مذهب تشیع ،مکتب ،مدرسه ،کودکان ،وقف

-1کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی ،کارشناس بررسی اسناد و مدارک
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تاریخنگاری ذهبی و شیوههای آموزش تاریخ

عبدالعزیز گمشادزهیفر

1

چکیده
نوشــتار حــارض بــا شــیوه توصیفــی -تحلیلــی بــه بررســی شــیوه تاریخنــگاری عالمــه ذهبــی و الگــوی آموزشــی در
مــدارس دینــی بــا هــدف تبییــن سیســتم آمــوزش تاریــخ در حوضههــای دینــی میپــردازد .عالمــه ذهبــی محدثــی
تاریخنــگار بــوده اســت و بــی تردیــد حدیــث و تاریــخ پیونــدی ناگسســتنی دارنــد ،و تاریــخ بنــا بــر وفــور دالیــل از
دل حدیــث بیــرون آمــده اســت  .و از مهمتریــن نشــانهای تأثیــر حدیــث در تاریــخ نــام گــذاری تاریــخ بــا نــام علــم
االخبــار اســت .اصــول و شــیوههای نقــد و بررســی تاریــخ  ،شــباهت بســیار زیــادی بــه حدیــث داشــت .مجمــوع
رشایطــی گــه بـرای تاریخنــگار مســلامن رضوری میباشــد ،در واقــع هــان ضوابطــی اســت کــه یــک پژوهنــده حدیــث
انتظــار م ـیرود .دو رشط عمــده مــورخ عدالــت و ضبــط اســت کــه هــان رشوط معتــر در محــدث اســت ،از ایــن
میــان عالمــه ذهبــی محــدث ،کتــاب گرانســنگ خــود تاریــخ االســام را بــر مبنــای اصــول مشــرک در میــان محدثیــن و
مورخیــن نگاشــت ،و در کنــار ثبــت وقایــع تاریخــی بــا ذکــر اســاتید آنهــا ،بــه نقــد و بررســی مفهومــی و ســندی آنهــا
پرداختــه اســت .ایــن شــیوه عالمــه ذهبــی کــه در نــگارش تاریــخ بــکار بــرده اســت در واقــع هــان روش و اصــول
نقــل حدیــث اســت .در مــدارس دینــی مباحــث حدیثــی بــا بررســی ســندی و محتوایــی آمــوزش داده میشــود کــه در
واقــع ســبک تاریــخ نــگاری عالمــه ذهبــی اســت ،اگــر چــه مباحــث تاریخــی مســتند نیــز در کنــار مباحــث حدیثــی
تدریــس میشــد .بهــره از علــم رجــال و جــرح تعدیــل در آمــوزش حدیــث و نیــز تاریــخ در حوزههــای علمیــه مــورد
توجــه ویــژه اســت.
واژگان کلیدی :حدیث ،تاریخ ،عالمه ذهبی ،تاریخ نگاری محدثان ،مدارس دینی

 -1کارشناسی ارشد تاریخ اسالم  ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
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آموزش و پرورش در ایران باستان

مهدی حمیدی

1

چکیده
ایرانیــان از دورتریــن دوران هــا بـرای آمــوزش اهمیــت بســیاری قائــل مــی شــدند .خــرد و دانــش و ادب در نــزد
ایرانیــان از پرارزشــرین صفــت هــا و خصوصیــات یــک فــرد بــه شــار مــی رفــت .اولیــن و ابتدایــی تریــن محــل بـرای
آمــوزش دانــش بــه طــور عــام خانــه بــود و پــدر و مــادر عهــده دار آمــوزش و پــرورش بــوده انــد ولــی بــه مــرور و پــا
بــه پــای تحــوالت اجتامعــات و مترکــز خانــواده هــا مــکان آموزشــی بــه خانــه ی دومــی انتقــال یافــت کــه مــی تــوان
آن را نخســتین محــل تدریــس گروهــی یــا مکتــب خانــه بــه حســاب آورد .بــا رواج دیــن زرتشــت آتشــکده هــا بـرای
آمــوزش مــورد اســتفاده قـرار گرفتــه البتــه مــدارس ویــژه ای بـرای فنــون نظامــی در عهــد هخامنشــیان وجــود داشــتند
خوانــدن و نوشــن و حســاب کــردن معمــوال فقــط بــه عــده ی معــدودی آموختــه مــی شــد کــه فقــط ویــژه ی ارشاف
بــود و از معایــب و محدودیــت هــای بــزرگ ایــن نظــام آموزشــی بــه حســاب مــی آمــد.
واژگان کلیدی :ایران ،باستان ،آموزش ،مرکزآموزشی

1-mhdihamidi5457@gmail.com
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تحلیل محتوای کتب تاریخ معاصر ایران و بیداری اسالمی دوره متوسطه
الهه شمس

1

چکیده
پژوهــش حــارض بــا هــدف تحلیــل محتــوای کتابهــای درســی تاریــخ مقطــع متوســطه (کتــب تاریــخ کلیــه ی
رشــته هــا بــه جــز علــوم انســانی و معــارف) بـرای بررســی رونــد و ســیر تاریــخ ،در ایـران قبــل از انقــاب و ایـران بعــد
از انقــاب در محتــوای ایــن کتــاب هــا انجــام شــده اســت .مســأله اصلــی پژوهــش فــوق پاســخ بــه ایــن ســؤال بــوده
اســت کــه چــه تفــاوت هــا و تغییراتــی در دوره هــای تاریخــی ایـران قبــل از انقــاب و ایـران بعــد از انقــاب در ایــن
کتــب وجــود دارد؟ و چــه میـزان از محتــوای کتــب مذکــور بــه ایــن مســاله پرداختــه و توانســته مفاهیــم انقالبــی را در
میــان دانــش آمــوزان دوره متوســطه گســرش دهــد؟ روش پژوهــش حــارض ،اســنادی و مبتنــی بــر تحلیــل محتواســت و
جامعـ ه آمــاری شــامل کلیــه کتابهــای درســی تاریــخ دوره متوســطه غیــر از کتــاب هــای تاریــخ رشــته علــوم انســانی
و معــارف ،تألیــف دفــر برنامهریــزی و کتــب درســی وزارت آمــوزش و پــرورش مــی باشــد .دو کتــاب درســی تاریــخ
بــا عناویــن کتــاب تاریــخ معــارص ایـران و کتــاب ضمیمــه تاریــخ معــارص ایـران بــا عنــوان بیــداری اســامی ،بــه عنــوان
حجــم منونــه انتخــاب و مــورد مطالعــه و تجزيــه و تحليــل قـرار گرفتنــد .پژوهــش حــارض بــا اســتفاده از روش گرانــدد
تئــوری ،شــواهدی از متــون کتــاب هــا انتخــاب کــرده و ســپس بــه تحلیــل و مقایســه کیفــی آنــان پرداختــه اســت.
بــر اســاس شــواهد بدســت آمــده از پژوهــش حــارض مــی تــوان بیــان کــرد کــه کتــاب هــای درســی تاریــخ متوســطه
بعــد از انقــاب اســامی در شــکل دهــی و انتقــال مفاهیــم انقالبــی ســهم زیــادی داشــته انــد و توانســته انــد بایدهــا
و نبایدهــای دینــی و هویــت انقالبــی را در الیــه هــای پنهــان مطالــب خــود ،بــه دانــش آمــوزان انتقــال دهنــد و در
جهــت درونــی ســازی آن هــا مؤثــر عمــل کننــد.
واژگان کلیــدی :کتــاب درســی تاریــخ ،تاریــخ ای ـران قبــل از انقــاب ،تاریــخ ای ـران بعــد از انقــاب ،تحلیــل محتــوا.
گرانــدد تئــوری.

 -1کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتامعی ،واحد علوم و تحقیقات

Shams.elaheh@gmail.com
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آموزه های تاریخ اسالم در دروس تاریخ مدارس
کورش صالحی اسامعیل دهانی
1

2

چکیده
بــا توجــه بــه هویــت اســامی رسزمیــن ایـران از هــان آغــاز اســام تحــوالت اجتــاع اســامی و توجــه بــه فــرق
اســامی در کتــب درســی از اهمیــت خاصــی برخــوردار گردیــده اســت .در میــان تحــوالت دنیــای اســام پدیــد آمــدن
فرقــی چــون خــوارج بــا زمینــه هــای پیدایــش تاریخــی آنــان ،انحرافــات فکــری و عقیدتــی و نیــز قلمــرو جغرافیایــی
گســرش آنهــا در کتــاب هــای درســی بــه صــورت گســرده ای منعکــس شــده اســت .از آنجایــی کــه از پیدایــش مدارس
نویــن در ایـران همزمــان بــا اســتقرار دولــت هــای نویــن از مرشوطــه تــا پایــان دوره پهلــوی بــود پرداخــن بــه ایــن
مســائل رصفــا از دیــدگاه تاریخــی مــورد توجــه قـرار مــی گرفــت و تــاش بــر آن بــود تــا ضمــن رعایــت اصــول علمــی
تاریــخ بررســی ایــن حــوادث بــه گونــه ای بــی طرفانــه صــورت گیرد.امــا پــس از انقــاب اســامی توجــه بــه انعــکاس
مســائل تاریــخ اســام از دیــدگاه ایدئولــوژی رســمی کشــور متاثــر گردیــد و بنابرایــن اهمیــت مطالعــه ایــن مســائل در
کتــب تاریخــی دو چنــدان شــد.پژوهش حــارض در صــدد اســت تــا بــه تحلیــل دیــدگاه ایدئولوژیــک در تحلیــل مســائل
فــرق اســامی در کتــب درســی مــدارس بپــردازد.
واژگان کلیدی :تاریخ ،فرق اسالمی ،ایدئولوژی  ،خوارج

 -1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
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نقد و بررسي سيستم آموزش مكتبخانهاي در ايران دورهي قاجار
دكرت گلناز سعيدي ، 1فاطمه آقاخاين

2

چكيده
يبشــك شــناخت اســلوبهاي آمــوزيش و پيشــينهي آنهــا جــزء رضوريــات اصــول تعليــم و تربيــت محســوب
ميشــود و ايــن شــناخت بــه جهــت اتخــاذ برنامهريــزي صحيــح و هدفمنــد در ايــن حــوزه ،كام ـاً ســودمند اســت.
بــر ايــن اســاس ،يــي از شــيوههاي باقدمــت و پركاربــرد انتقــال دانــش و مفاهيــم بــه اطفــال ايـراين در دوران پيشــن،
آمــوزش بــه ســبك مكتبخانــهاي بــود كــه اگرچــه ضعفهــا و نارســاييهاي بســياري داشــت؛ امــا در آن مقطــع
حســاس تاريخــي ،ايــن سيســتم تــا حــد زيــادي توانســت در امــر بالندگــي و شــكوفايي دانشآمــوزان مســتعد توفيــق
كســب منــوده و آنــان را ب ـراي تحصيــات عــايل و تخصيصتــر آمــاده ســازد.
واژگان کلیدی:آموزش ،قاجار ،مكتبخانه  ،مال

(-1استاديار پيام نور گروه تاريخ)
(-2کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسالمی)

behnashr_aghakhani@yahoo.com
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نقش آموزه های درس تاریخ در خودآگاهی و بازتولید هویت ملی
زهرا علیزاده بیرجندی 1سمیه پورسلطانی

2

چکیده
بررســی هــای انجــام شــده پیرامــون بافــت جمعیتــی ای ـران نشــانگر تکــر و تنــوع قومیتــی در ایــن رسزمیــن
مــی باشــد .کاربــرد تعابیــری چــون« موزاییــک رنگارنــگ» و « هویــت چهــل تکــه» نیــز در راســتای توصیــف ایــن
تنــوع قومیتــی صــورت گرفتــه اســت .یکــی از تهدیــدات حاصــل از ایــن تنــوع قومیتــی ،قــوم گرایــی افراطــی و کــم
رنــگ شــدن علقــه هــای ملــی اســت .از ایــن رو ،اتخــاذ راهکارهایــی ب ـرای تحکیــم و تقویــت مولفــه هــای هویتــی
بــه عنــوان یــک اولویــت مطــرح می-گــردد .بــا توجــه بــه نقــش مهــم و کلیــدی نظــام آمــوزش و پــرورش و برنامــه
ی درســی در تحکیــم و تقویــت هویــت ملــی مقالــه پیــش رو ،درصــدد واکاوی کارکردهــای درس تاریــخ در ارتقــای
خودآگاهــی هویتــی و تقویــت انســجام ملــی اســت .یافتــه هــای حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه تاریــخ
ایـران بــه طــور عــام و تاریــخ سیســتان بــه طــور خــاص بــه دلیــل برخــورداری از قهرمانــان تاریخــی ،شــخصیت هــای
اســاطیری ،دانشــمندان ،مراســم آیینــی ،بناهــای تاریخــی و میــراث تاریخــی از ظرفیــت ویــژه ای بــرای بازتولیــد
هویــت ملــی برخــوردار اســت.
واژگان کلیدی :تاریخ ،آموزش و پرورش ،هویت ملی.

-1دانشیارگروه تاریخ دانشگاه بیرجند
-2کارشناس ارشد تاریخ

Zalizadehbirjandi@Birjand.ac.ir
s.poursoltani82@gmail.com

مجموعه چکیده مقاالت پنجمین همایش آموزش تاریخ در مدارس سیستان و بلوچستان

بازتاب انقالب های جهانی در کتب درسی مدارس
مسعود مرادی 1یارس جوانی

2

چکیده
بررســی تحــوالت جهانــی بخشــی از آمــوزش کتــب درســی در مــدارس اســت از آنجایــی کــه نقــاط اوج گیــری
در تحــوالت تاریخــی مربــوط بــه انقــاب هــا اســت تأثیرگــذاری ایــن انقــاب هــا در رونــد تاریخــی نقــش مؤثــری
دارد لــذا بررســی ایــن حــوادث در کتابهــای درســی از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت .تــاش ب ـرای تدویــن واژه
هــای انقــاب ،تحــول ،پیرشفــت ،ترقــی ،اصــاح و تحــوالت اجتامعــی در مقاطــع مختلــف تحصیلــی یکــی روش هــای
نویســندگان کتــب درســی بـرای آمــاده کــردن رشــد ذهنــی دانــش آمــوز بـرای درک مفاهیــم فــوق اســت .لــذا تحصیــل
ایــن آمــوزه هــا در کتابهــای درســی مــی توانــد بــه می ـزان کارآیــی آموزشــی فهــم و درک تاریــخ در مســیر تحــوالت
جوامــع انســانی اثرگــذار باشــد پژوهــش حــارض درصــدد اســت تــا مؤلفــه هــای آمــوزه هــای انقالبــی در کتــب درســی
تاریــخ در مقاطــع مختلــف درســی را مــورد توجــه ق ـرار دهــد و بــه تحلیــل محتوایــی آن بپــردازد.
واژگان کلیدی :انقالب ،درس ،تاریخ ،جهان

 -1دانشیار گروه تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

Dr_mmoradi@yahoo.com
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ گرایش جهان دانشگاه سیستان و بلوچستان
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