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 چكيده
 آموزان در خصوص اصول و هدف پژوهش حاضر، بررسي ديدگاه دبيران و دانش

اين پژوهش از نوع . باشد مي محتواي كتاب تاريخ ايران و جهاندهي  معيارهاي سازمان
 دو گروه آماري شامل ي جامعه .انجام شده است يابي روش تحقيق زمينهو با كاربردي 

 30ها در شهرستان كاشان  تعداد آن ي متوسطه كه دورهدبيران تاريخ  گروه اول :است
ها در  تعداد آن كه لوم انسانيآموزان سال دوم و سوم ع دانششامل  گروه دومو  نفر

كل دبيران تاريخ ايران و  آماري، ي نمونه ي جامعه. دنباش نفر مي 2189 شهرستان كاشان
 تصادفي گيري با روش نمونهكه شهرستان كاشان  آموزان نفر از دانش 330تعداد  جهان و
و % 89 محقق ساخته با ضريب پايايي نامه پرسش پژوهش، ابزار. ندشد اي انتخاب خوشه

ي پژوهش از ها جهت بررسي يافته. آموزان بوده است براي دو گروه دبيران و دانش% 81
نتايج نشان داد كه بين ديدگاه . آمار استنباطي استفاده شده است آمار توصيفي و
آموزان در مورد انطباق محتواي درس تاريخ با اهداف از قبل تعيين شده  دبيران و دانش

دهي  در مورد رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان. دارد وجودتفاوت معناداري 
چنين در مورد  هم. درس تاريخ با تجربيات يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد يمحتوا

در . به دست نيامدانطباق محتواي درس تاريخ با نيازهاي واقعي جامعه تفاوت معناداري 
انطباق محتواي درس تاريخ با  ي مينهآموزان در ز ديدگاه دبيران و دانشنهايت بين 

  .مشاهده نشدداري اآموزان تفاوت معن ها، نيازها و عاليق دانش ييتوانا
ريزي  برنامه ،درسي تاريخ ي برنامه ،دهي محتوا سازمان معيارهاي و اصول :ها كليد واژه

  .آموزان عاليق دانش ها و ييتوانا ،درسي
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  مقدمه
مان و ساختار محتواي دروس و چگونگي درسي، سازريزي  برنامهدر فرايند 

و مواد درسي  ها و توالي موضوعات درسي در قالب رشتهعلمي مطالب و تنظيم دهي  سازمان
ترين نقش را در ميزان كارآيي برنامه درسي  مختلف از اهميت خاصي برخوردار است و مهم

مواد و محتواي دهي  سازماني ها بررسي وضعيت فعلي شيوه بنابراين. كند فا مياي  هاجرا شد
يت و من واقعيت است كه به رغم نقش و اهاي ي  هدرسي در نظام آموزشي ايران نشان دهند

مواد و  ي هعرض ي و شيوهدهي  سازمان ي ي مختلف در قلمرو وسيع، نحوهها كاربرد رشته
طور  له بهأاين مس. مناسبي برخوردار نيست  ميمحتواي درسي از موقعيت و جايگاه عل

 ي همواد درسي و روش عرضدهي  سازمان ي درسي و شيوه ي يم به سازمان برنامهمستق
ي ها اجزا و فعاليت ،از عناصر اي هدرسي مجموع ي سازمان برنامه. مطالب درسي مربوط است

ن عناصر در نظام اي  هك دارندثر و متقابل ؤديگر ارتباط م با يك كه است يادگيري–ياددهي
در  ثرؤم پارچه و ي جامع، يكها استفاده از روش. اند ستمرار يافتهدرسي توالي و ا ي برنامه
در نظام  درسي اجرا شده ي كارآيي محتواي برنامهدرسي موجب  ي سازماني برنامه عناصر

 .كند مي ي برنامه درسي را تضمين ها تحقق هدف آن امكان يو در نتيجهگردد ميآموزشي 
ي مختلف ها درسي در دوره ي واي برنامهمحتدهي  سازماندر نظام آموزشي ايران، 

در   ميي علها موضوعات مجزا يا رشته روشسنتي و رايج مانند  ي به شيوه الًتحصيلي معمو
با  درسي غالباً يها شود و محتواي كتاب مي  تنظيمي درسي مختلف ها چارچوب كتاب

كاربرد اين  ،نتيجه رد .دنالزم را ندار يپوش و هم )افقي و عمودي( ييديگر ارتباط محتوا يك
 ميي علها از دانش، معلومات و مهارت اي هحجم گسترد ي هياراسبب  ،دهي سازمان ي هشيو

دهي  سازمان ي ن شيوهاي  هدهد ك مي داليل و شواهد بسياري نشان  .دشو مي ادگيرندگاني  هب 
درسي،  ي همحتواي برنام ي مطالعه در فراگيراني  زان يادگيري و انگيزهعالوه بر كاهش مي

معيارهاي  ي كه مطالعه درسي خواهد شد ي در مجموع موجب كاهش ميزان كارآيي برنامه
ريزان درسي محسوب  از وظايف برنامه ،درسي با محتواي كتاب آن يتناسب اهداف برنامه

ي اخير گرايش ها اين اساس در سال بر. )1389 ،زارعيان مهموئي ومني ؤم(شود  مي
، 2هانكينز ، ارنشتاين و1992، 1هيليارد(ون چ نظراني هم به ويژه صاحب  درسي ريزان برنامه
، ادري 1969، 4، ريگان و مك اولن1380، ميرزابيگي، 1970،  3، شفلر1384، ملكي، 1384

 و 1980، 8، پرات1382، 7، لوي1377، ابراهيمي، 1978،  6، فنتون1374، 5و نيكلس
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1- Hilliard    2. Ornstein and Hankins       3. Scheffier     4. Raygon and McAulay  
5 Nicoles              6. Fenton                      7. Lawy                      8. Perat 
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از  كه اند هبه نتيجه رسيد ي درسيها كارشناسان و طراحان كتاب، )1382 پور، موسي
ميان « هاي كرد رويهم تنيده با عنوان كلي پارچه و در  يا الگوهاي يكجامع ي هاكرد روي
 تيرايج و سن هاي كرد روياز جمله  ،سنتي هاي كرد رويبه جاي  »اي هيا چند رشت اي هرشت
مواد و دهي  سازمان در به طور عام و درسي كشورريزي  برنامهتوسعه و بهبود نظام  در

در ) 2008( رگل بها مثالً .استفاده نمايند مقطع متوسطه به طور خاص سومحتواي در
ي روز و ها وريآ سسات آموزشي به دنبال ايجاد تعامل بين فنؤدهد كه م تحقيقي نشان مي

پارچه  جامع يا الگوهاي يك كرد رويبا  تحقيق حاضر بر آن است كه .س هستندودر يمحتوا
و جهان  مواد و محتواي درس تاريخ ايراندهي  سازمانوضعيت فعلي روش  ،هم تنيده و در

  .مورد بررسي قرار دهد در مقطع متوسطه را
  

  پژوهش ي پيشينه
صول اشده در عنوان تحقيق يعني ميزان رعايت  بياني ها در اين بخش بر اساس مؤلفه

نظري مفاهيم  ي ، ابتدا پيشينهدهي محتواي كتاب تاريخ ايران و جهان و معيارهاي سازمان
  .شود ميگاه به مرور اجمالي تحقيقات انجام شده اشاره  آن. گردد ميفوق بررسي 

  
  درسي ي محتواي برنامهدهي  سازمانانتخاب و 

ي علوم ها مواد و محتواي درسي رشتهدهي  سازماني ها بررسي وضعيت فعلي شيوه
در قلمرو   ميي مختلف علها و كاربرد رشته تدهد كه به رغم نقش و اهمي مي انساني نشان 

 ي مواد و محتواي درسي در رشته ي هي عرضها و شيوهدهي  سازمان ي وسيع انساني، نحوه
ي فلسفي، ها بر اساس ديدگاه. مناسبي برخوردار نيست  ميمزبور از موقعيت و جايگاه عل

شعباني، (جمله  سي ازدر ي برنامه نظران بصاحشناختي و نظر متخصصان و  اجتماعي، روان
، جعفري 1385، نعيمي، 1972، 2نسوني، راب1980پرات، ، 1993، 1، موريسون1385

به بايد ، در انتخاب محتوا )1386زاده و همكاران،  ، حكيم1387هرندي و همكاران، 
پذيري، قابليت يادگيري، نياز و عاليق  معيارهاي اهميت، سودمندي، اعتبار، امكان

ي و پايه بودن براي يادگيري يپذيري، توجه به ساختار دانش، خودكفا طافآموزان، انع دانش
ل يبه ارتباط با زندگي و تجربيات روزمره و مسانيز  و دوي بعدي توجه شها مستمر و آموزش

ي چندگانه، تناسب با نيازها و موضوعات مهم ها و مهارتفعاليت روز، ايجاد فرصت براي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Morrison                                2.  Robinsohn 



  درسي   هاي برنامه ژوهشپ

 

60
 به عنوانفرد  ي و كمك به رشد همه جانبه آوري فنو   ميي علها جامعه، تناسب با پيشرفت

  . دقت كافي مبذول داشتمعيارهاي مهم در انتخاب محتوا 
شود كه در  مي درسي مطرح  ي محتواي برنامهدهي  سازمانپس از انتخاب محتوا، 

توالي، ( محتوادهي  سازماننمايند تا از اصول  مي ريزان درسي تالش  جريان آن برنامه
 ،اي را برگزينند كه به مؤثرترين شكل ممكن شيوه) پارچگي، تعادل و وسعت ومت، يكمدا

نيل به  ،ديگر ارتباط برقرار كرده افقي با يك مواد و موضوعات درسي در سطح عمودي و
درسي، سازمان و ساختار محتواي دروس و ريزي  برنامهدر فرايند . اهداف برنامه ميسر گردد

مطالب و نيز موضوعات درسي در قالب   مينظيم و توالي علو تدهي  سازمانچگونگي 
 از جمله نظران بصاحو به نظر  ندو مواد درسي مختلف از اهميت خاصي برخوردار ها رشته

،  2008 1، تيواري1384، ملكي،1382پور، ، موسي1380پور، ، تقي1381فتحي واجارگاه،(
، مهر 1379، ملكي، 1380، 3كساندرو ال 2، سيلور1380، احمدي،1384نكينز،ها  ارنشتاين و
ساختار محتواي ) 1382، واشقاني فراهاني، 1992، 4، دال1382، لوي، 1369محمدي، 

ترين نقش را در ميزان  مطالب، مهم  ميو تنظيم و توالي علدهي  سازماندروس و چگونگي 
تواند  ميمحتوا  دهي كند و نيز در اين راستا سازمان مي فا اي  هدرسي اجرا شد يكارآيي برنامه

كه  يا اين .)2009: 5،1چن، مينگ، هي( تحصيلي را به همراه داشته باشدپيشرفت 
درسي را به عنوان عنصر ساختارمند يا تا حدي ساختارمند،  ي برنامه ي، محتوادهي سازمان

، 6اتنرويپ( كند ميكارگيري محتوا درگير  هبندي، عموميت بخشيدن و ب براي تعريف، جمع
2005:97( .  

درسي است كه ريزي  برنامه ي مسأله«نظام آموزشي ايران يكي ديگر از معضالت 
ي مختلف تحصيلي در مقايسه با ها و موضوع ها آموزان ايراني در دوره عملكرد ضعيف دانش

در نظام آموزشي ايران، ). 1384:82پور،  محسن( »كشورهاي ديگر مؤيد اين مطلب است
سنتي و  ي به شيوه ي مختلف تحصيلي معموالًها در دورهدرسي  يمواد و محتواي برنامه

ي درسي ها در چارچوب كتاب ، ميي علها موضوعات مجزا يا رشته ي هرايج مانند شيو
با  درسي غالباً هاي و كتاب  ميي علها شود و محتواي اين رشته مي دهي  سازمان ،مختلف

كارگيري  همعلّمان از ب چه اخيراًگر. دنپوششي الزم را ندار و هم ييديگر ارتباط محتوا يك
 پوشنه،( اند كردهاعالم رضايت تاريخي در درس تاريخ  ي ي آموزشي توليد شدهها فيلم

 هدر هر رشت  ميمفاهيم و موضوعات عل يهيبراي ارا غالباًدهي  سازماناما اين روش  .)1389

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Tiwari                          2. Saylor                   3. Alexander               4. Dale 
5. Chen, Ming, Hui          6. Paivarnta 
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 يمي علها وعه رشتهدرسي از مجم يدارد و مواد و محتواي برنامه كيدأدرسي ت ي ا مادهي 
پوشي ميان اين  ارتباط، پيوستگي و هم شود و معموالً مي ديگر تشكيل  مجزا و مستقل از يك 

ي ها به ويژه در رشتهدهي  سازمان ي هكاربرد اين شيو ي نتيجه. بسيار ضعيف است ها رشته
 هب  يمي علها از دانش، معلومات و مهارت اي هحجم گسترد ي ارايهمختلف علوم انساني، 

عالوه دهي  سازمان ي ن شيوهاي  هدهد ك مي داليل و شواهد بسياري نشان . ادگيرندگان استي 
محتواي برنامه درسي، در  ي فراگيران به مطالعه ي هكاهش انگيز ،بر كاهش ميزان يادگيري

علوم  يي زيرمجموعهها رشته درسي در ي مجموع موجب كاهش ميزان كارآيي برنامه
 .له درس تاريخ نيز خواهد شداز جم ،انساني

ي درسي ها ريزان درسي، كارشناسان و طراحان كتاب ي اخير گرايش برنامهها در سال
تنيده با عنوان كلي  پارچه و درهم كردها يا الگوهاي جامع، يك به استفاده از روي

رو استفاده از  از اين .اي افزايش يافته است اي يا چند رشته كردهاي ميان رشته روي
گران و  كردهاي رايج و سنتي، توجه پژوهش تنيده به جاي روي كردهاي تلفيقي يا درهم وير

ريزي درسي كشور را به خود جلب كرده است  عالقمندان به توسعه و بهبود نظام برنامه
؛ 1388 احمدي،؛ 1383 ،پور سليمان ؛1380 احمدي، ؛1384 ملكي، ؛1387 پيغامي،(

در ). 1387 پور و همكاران، علوي ؛1388 همكاران، زاده و اعتمادي ؛1388 خاكباز،
موضوعي درسي، مفاهيم و موضوعات درسي در قالب  يتلفيقي محتواي برنامهدهي  سازمان

ي موضوعي ها براي حصول اين امر با انتخاب راهبرد. شوند مي ديگر تلفيق  با يك يا مضموني،
راهنماي برنامه ( آميزند مي ها در هم ، مفاهيم كليدي اين راهبردها مناسب و استفاده از آن

   ي نظران حوزه صاحب). 1385:25،  مي ي آموزش عمو درسي مطالعات اجتماعي دوره
 ارايهمحتوا به صورت تلفيقي دهي  سازمانمختلفي را در  هاي كرد رويدرسي،  يبرنامه
عنوان راهبردهاي  به ييها داراي مدل ،با توجه به ابعاد تلفيق ها كه هر كدام از آن اند هكرد
 نمايد مي ي خاص خود توجيه ها تيرا در شرايط و موقع ها هستند كه كاربرد آن كرد رويآن 

، 5، فوگارتي1995، 4، مارتين نيپ1995، 3، اريكسون1997، 2، بي ين1998، 1نترها (
در نهايت ). 9،2006وا. يپ. ،ال2003، 8، ماتيس7،1997، وارس1991، 6، فيلي فال1991

و  اي ه، چند رشتاي هميان رشت«: تلفيقي را به سه دسته تقسيم نمود هاي كرد رويان تو مي 
اصول و معيارهاي محتوا  ي بارهتحقيقاتي كه در از ). 1380:62 -70 احمدي،(» اي هفرا رشت

اثبات در پژوهشي ) 1387( يوسفي :هاي زير توجه كرد توان به نمونه ميصورت گرفته است 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Hunter               2. Bean              3.Erickson               4. Martin- Kniep  
5. Fogarty              6. Phliphal           7. Vars                    8. Metais 
9. LPO94 



  درسي   هاي برنامه ژوهشپ

 

62
م شناسي سال سو آموزان در مورد محتواي كتاب جامعه دبيران و دانشكرد كه بين ديدگاه 

، اعتبار، سودمندي، قابليت يادگيري، وحدت، توالي، استمرار، با معيارهاي عالقه، اهميت
ي در  مشابه هر دو گروه نظرات تقريباً. گونه تفاوت معناداري وجود ندارد وسعت، تعادل هيچ

  .باره داشتنداين
، معيارهاي نظران بحصانشان داد كه  از نظر ) 1386( زاده حاجيگر دي در پژوهشي

، %1/57 ، قابليت يادگيري%1/57 ، سودمندي%3/64 ، اعتبار%3/64ي  به اندازه اهميت
در حد خيلي زياد، % 1/57 ، عالقه%3/64، توجه به ساختار دانش %50پذيري انعطاف

ول و معيارهاي انتخاب محتوا مطابقت با اص ،ي براي زندگييها محتواي كتاب آموزش مهارت
  .دارد

بندي سؤاالت در  سازي و جمع ميدر پژوهشي نشان داد كه در ك ،)1386( عباسي
ز و عاليق بر اساس اهداف، نيا ،سال اول متوسطه ،مورد انتخاب محتواي كتاب دين و زندگي

ه، وحدت و يت، مفيد و سودمند بودن، تجربيات قبلي يادگيرنديادگيرنده، ارزش و اهم
 ي آموزان رابطه انسجام و نظام ارزشي و ميراث فرهنگي جامعه، بين ديدگاه دبيران و دانش

  .يكساني وجود دارد
اثبات كرد كه بين ديدگاه مؤلفان و معلمان در مورد در تحقيقي ، )1385( واحدي

عادل ، عالقه، قابليت يادگيري، استمرار و تدهي محتوا، اهميت معيارها و اصول سازمان
ولي در معيارهاي اعتبار، وحدت و توالي تفاوت . ونه تفاوت معناداري وجود نداردگ هيچ

  .معناداري وجود دارد
آموزان در خصوص  كه بين نظرات دبيران و دانش دادنشان ، نيز )1378-79( نجاري

شناسي نظام جديد آموزش متوسطه با نيازهاي  زيست هاي باكت ي تناسب محتواي مجموعه
آوري، توانايي و استعدادهاي يادگيرنده، تجربيات  و فن  ميي علها عه، پيشرفتجام

بنابراين مالحظه . معناداري وجود ندارد يآموزان، انسجام، و تعادل محتوا رابطه دانش
اصول و معيارهاي محتوا، تا حدودي با  ي شود كه نتايج و مطالعات انجام شده در زمينه مي
 .دنخواني دار هم ديگر يك

  

  لهأبيان مس
 ي درسي است كه در واقع هسته ي ل مهم و اساسي نظام آموزشي، برنامهيكي از مساي

برنامه درسي، كتاب  ي يكي از اجزاي عمده. دهد ميمركزي فعاليت آموزشي را تشكيل 
آموزشي متمركز، كتاب درسي تنها به عنوان يكي از ريزي  برنامهدر نظام  .است درسي

ي ها  آموختهيادگيري و تنها مرجع ارزشيابي از -ياددهييند آرابزارهاي مهم در ف
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بودن معيار ارزيابي، خود به عنوان يكي از مسايل  تنهاو اين  .رود ميآموزان به شمار  دانش

تنظيم محتواي  ي لهأمسو . ، قابل توجه استآموزشي متمركزريزي  برنامهنظام جدي 
ل يمسا مثالً. باشد مي قابل تأملنير   ،متمركز آموزشيريزي  برنامهنظام در ي درسي ها كتاب

ها توجه به  و موضوعات مختلفي در تنظيم محتواي كتاب درسي وجود دارد كه يكي از آن
 لافع درسي ليف محتوايأت .ستا محتوا يادگيرندگانچنين شرايط  ساخت محتوا و هم
خودآموزي  ي و جنبه ي يادگيري درگير كندها يادگيرنده را با فعاليت يعني محتوايي كه

ي يادگيري ها يادگيرنده را با فعاليت ،آموزي داشتهدگر ي جنبهنه محتوايي كه  ،داشته باشد
مطرح  آموزشي متمركز ريزي  برنامهنظام ل جدي يمسايكي ديگر از  ، به عنوانكندندرگير 
ز انقش كتاب درسي به عنوان يك ابزار مهم آموزشي،  بنابراين ).1387 شكاري،( است

، تربيت اندركاران تعليم و همواره از سوي مربيان و دست ،مورد توجه بوده ،تا به حالگذشته 
 به عنوان نآتر از  استفاده هر چه بيش كيفي و و  ميبهبود ك برايي مستمري ها فعاليت
درسي به ريزي  برنامهپيدايش و گسترش  ،در اين راستا .است دهش انجامآموزشي  ي وسيله

واي آموزشي أف( كارگيري ابزار آموزشي جديد به« و نيز دانشگاهي  ميعل ي تهعنوان يك رش
توسط دبيران و  ،تر موضوعات درسي تر و عميق براي آموزش و تفهيم كامل)  ICTEيا

تربيت جهاني  تعليم و سوم در ي يادگيري از ضروريات هزاره -مدرسان در فرايند ياددهي
 ريزان درسي برنامه ،خيرادر ساليان چنين  هم). 1389:72 شكاري،( »شود ميمحسوب  ،شده

ي درسي را از ها ليف محتواي كتابأتنظيم و ت، امر تدوين اي هبه ميزان قابل توج اند هتوانست
 ي و شيوه آموزشي مواددهي  سازمانو معيارهاي  ها از مالك اي همجموع يارايهطريق 

در اين مقاله از اين  .دني درآورقو تحقي  يمبه صورت يك كار عل ،محتواي درسي ي هعرض
استفاده  محتواي درسي ي هعرضي  و معيارهاي شيوه آموزشي مواددهي  سازماني ها مالك

  .شده است
درسي، انتخاب  يبرنامههم در طراحي و تنظيم ميكي از مراحل  ن كهاي  هبا توجه ب

اسب و مطلوب انتخاب محتواي آموزشي من نخستين گام براي تحقق اهداف،«و محتواست 
اي كه چگونگي روش تدريس نيز متأثر از اين محتوا  به گونه) 1384:82 ملكي،( »است
. بسيار حساس و آگاه بود يي گزينش محتواي آموزشها بايد نسبت به مالك بنابراين ؛است

از مسير منحرف شود و  ها چرا كه در چنين شرايطي با اندك غفلتي ممكن است فعاليت
 ،رف فراگيري مطالبي شود كه مفيد نيست و يا اگر هم مفيد باشدنيروهاي موجود ص

درس تاريخ در نظام آموزشي  ).1377:12، باي( باشد مياولويت برخوردار ن از ها آموزش آن
توان گفت درس تاريخ در نظام  ميطوري كه  هب. ي بسيار در رنج استها از كاستي و نارسايي

 يجاي از آن. ملت بزرگ و تاريخ طوالني آن نيست آموزشي به هيچ وجه متناسب با شأن اين
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 ها اين علم به بررسي زندگي اجتماعي انسان ،كه تاريخ، علم مطالعه زندگي گذشتگان است

بر روند  ،ي گذشته اتفاق افتادهها چه در طول زمان آن. پردازد مي و ادوار و اعصار مختلف 
كه انسان به عنوان اشرف  ه به اينبا توج .اثرگذار بوده است ها زندگي اجتماعي انسان

ن اي  همخلوقات و موجودي متفكر و صاحب اراده شناخته شده است، همواره ذهن خود را ب
موضوع معطوف داشته كه هدف از وقايع زندگي چيست؟ جايگاه انسان در زمان حال و 

ثر گيري وقايع مؤ تاريخ تا چه حد در شكل ي گذشته چگونه بوده است؟ انسان در صحنه
توان بر  مي بوده است؟ چه ارتباطي ميان وقايع هستي، در حال و گذشته وجود دارد؟ چگونه 

 ي نكته). 1384:12خيرانديش، ( كردريزي  برنامهمبناي وقايع و تجارب گذشته براي آينده 
از  ي درسيها چه مطالبي در كتاب :اوالً گيري در مورد آن است كه جا، تصميم اين در مهم

اين مطالب تحت چه ضوابط و اصولي انتخاب و  :بايد گنجانده شود؟ ثانياًخ جمله تاري
مناسب با  تحوالت ود كننايجاد  د تغييرات مطلوبنشوند كه در نهايت بتواندهي  سازمان

 ي چنين در برنامه هم د؟نآموزان به وجود آور اهداف از پيش تعيين شده را در رفتار دانش
استفاده از زبان  اي انتخاب شود كه عالوه بر بايد به گونهدرسي ملي آمده است كه محتوا 

 ،دانشور( دكنرا مبتني بر عاليق مربيان فراهم   ميگيري از زبان غير رس امكان بهره رسمي،
درسي را  ي ضرورت تغيير برنامه ،داخلي در اين راستا ي تحقيقات انجام گرفته ).1388

  :دانند مي ناشي از عوامل زير 
درسي،  ي المللي در طراحي و مهندسي برنامه اصول و استانداردهاي بين عدم رعايت«

 ي عدم رعايت تناسب، انسجام و توالي عمودي و افقي بين مفاهيم موجود در يك ماده
ي ها ي تحصيلي از پيش دبستاني تا فرادانشگاهي در كتابها درسي، در يك دوره و يا دوره

  ). 1374:4قورچيان، ( »درسي ايران
 »توجه به قلمروهاي نگرشي و مهارتي و تأكيد زياد بر رشد شناختي عدم«

  .)1385؛ فتاح، 1386آبادي،  لطف(
ريزان، مديران، معلمان و ساير  از سوي برنامه  ميعدم دانش نظري و تجارب عل«

ي جديد و تحقيقات صورت گرفته ها درسي، عدم اطالع از شيوهريزي  برنامهوالن در امر ؤمس
محتواي برنامه درسي و دهي  سازماني انتخاب و ها درسي به ويژه شيوه يامهبرندر خصوص 
  .)1373:5- 6ملكي، (آن  اب اي هبرخورد سليق

جويانه و تكيه بر كتاب و  ي فعال و مشاركتها و شيوه ها ناكافي از روش ي ستفادها«
  .)1381فرد،  مي ؛ غال1381برخورداري،(جزوه محوري 

نظام در ي درسي ها تنظيم محتواي كتاب بودن معيار ارزيابي وتنها  لِيبا توجه به مسا
عدم رعايت اصول و استانداردهاي  چون همز و عوامل مختلف آموزشي متمركريزي  برنامه
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عدم رعايت  ،)1388 ،شكاري، خدادادي( درسي ي المللي در طراحي و مهندسي برنامه بين

كه در  ...  درسي و ي موجود در يك مادهتناسب، انسجام و توالي عمودي و افقي بين مفاهيم 
 ايتـعزان رـررسي ميـدگان به بـد تا نگارنـ، موجب گرديدـاره شـاشها  آن  اين تحقيق به

 ي متوسطه در دوره دهي محتواي كتاب تاريخ ايران و جهان اي سازمانــارهـمعيول و ـاص
 .بپردازند

  

  اهداف پژوهش
آموزش  محتواي در مورد ميزان انطباق آموزان دانش وتاريخ دبيران  بررسي ديدگاه. 1
  .از قبل تعيين شده اهداف باتاريخ 

 ميزان رعايت اصول و معيارهاي در مورد آموزان دانش و ديدگاه دبيران ي مطالعه .2
  .با تجربيات يادگيري  درس تاريخ يدهي محتوا سازمان انتخاب و

انطباق محتواي درس تاريخ با زان مي در مورد آموزان دانش و ديدگاه دبيران تحليل. 3
 .نيازهاي واقعي جامعه

نطباق محتواي درس تاريخ با ا ميزان در مورد آموزان ديدگاه دبيران و دانش بررسي .4
 .آموزان ، نيازها و عاليق دانشها ييتوانا

معيارهاي  بسط اصول و كارگيري هكارهاي پيشنهادي جهت ب راه يارايه. 5
 يها دوره ساير متوسطه در ي  دوره ايران و جهان تاريخ سدر يدهي محتوا سازمان
  .يتحصيل

  

  پژوهش يها الؤس
 انطباق محتواي درس تاريخ با ميزان آموزان در مورد بين ديدگاه دبيران و دانشآيا . 1

  ؟تفاوت وجود دارداهداف از قبل تعيين شده 
اصول و معيارهاي رعايت  ميزان آموزان در مورد بين ديدگاه دبيران و دانش آيا .2

   ؟با تجربيات يادگيري تفاوت وجود دارد  درس تاريخ يوادهي محت انتخاب و سازمان
انطباق محتواي درس تاريخ با ميزان آموزان در مورد  ديدگاه دبيران و دانش آيا .3

   ؟سان است هم نيازهاي واقعي جامعه
محتواي درس تاريخ با انطباق  ميزان آموزان در مورد دبيران و دانش هآيا ديدگا .4

  ؟سان است همآموزان  ، نيازها و عاليق دانشها ييتوانا
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 پژوهشروش 
روش  .است  ميتحقيق حاضر به لحاظ هدف از نوع كاربردي و از نظر روش از نوع ك

ايد، جا كه اين پژوهش در صدد كشف عق از آن .باشد مي 1يباي هزمين مورد استفاده تحقيق
از  ،ندمشخص هست ي كه موافق يا مخالف يك عقيدهاست افرادي ي ها ادراكات و ترجيح

 ميزان آموزان در مورد ديدگاه دبيران و دانشبتواند تا  است كردهاستفاده  يباي هزمين روش
با اهداف از قبل تعيين  درس تاريخ يدهي محتوا رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان

را  ، نيازها و عاليق دانش آموزانها ييتوانا و جامعهنيازهاي واقعي  ،تجربيات يادگيري ،شده
  .مشخص كند

  

  گيري تعيين حجم نمونه و روش نمونه: آماري يجامعه
ست كه داراي يك يا چند صفت مشترك اآماري شامل گروهي از افراد  ي جامعه

افراد يك نوع خاص و يا عده محدودتري از همان گروه را  ي هستند و ممكن است همه
دبيران درس تاريخ ايران و   ي كليه ،اين پژوهش اساس بر .)1381:24بست، ( رددربرگي

متوسطه  ي ي اول و دوم دورهها پايه ناآموز چنين دانش هم و  متوسطه ي جهان دوره
نفر  2189 و 30ها به ترتيب  كه تعداد آن 1387- 88تان كاشان در سال تحصيلي شهرس

مورد  ي تعيين حجم نمونه .اي است خوشه ،گيريروش نمونه. شود را شامل مي ،باشند مي 
ا ي  هگر براي اين كار به نمون پژوهش. شد كي از مسايلي است كه محقق با آن مواجه ي  همطالع

تر  ت بزرگمعرف جمعي شته،طور عملي در پژوهش شركت دا كه به شتافرادي نياز دا
دبيران از روش ، براي آماري ي براي تعيين نمونه ،آماريي  با توجه به حجم جامعه .ندباش

به  ي متوسطه اول و دوم دورهي ها پايهآموزان  براي دانشنفر و  30و  استفاده شدسرشماري 
نفر از  330و در نهايت  شدستفاده جدول مورگان و جرسي ا ازها  علت زياد بودن تعداد آن
  .كل نمونه انتخاب شدند

  

  ابزار تحقيق
سؤاالت آن  باشد كه مي محقق ساخته  ي نامه پرسش ،گيري دراين پژوهشابزار اندازه

  ي ، نظر سنجي از  دبيران دورهتحقيق، سؤاالت تحقيق ي بر اساس مطالعات نظري، پيشينه
 وكاشان علوم تربيتي دانشگاه  ي رم دانشكدهمحت انادتاسوسطه و با استفاده از نظر مت

ابتداي  در. ديده استليكرت تنظيم گر اي هتهيه و بر اساس طيف پنج درجتهران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.  Descriptive 
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خواسته پاسخ دهنده جنسيت  ،، مدرك تحصيليسابقه ي تي در زمينهاطالعا ،نامه پرسش

  . شده است
  

  گيري ابزار اندازه و روايي پايايي
  :نامه پايايي پرسش )الف

  ون ـز روش آزما واخ ـاز ضريب اعتبار آلفاي كرونب ،نامه پرسشي ـت سنجش پايايـجه
بين دبيران  نامه پرسش 15( ها نامه پرسشتعدادي از . دفي استفاده شدتصا ي روي يك نمونه

آوري  بعد از جمع .اجرا گرديد نمونه پخش و به عنوان) آموزان بين دانش نامه پرسش 60و 
 آموزان و دانش 89/0دبيران  نامه پرسش ضريب اعتبار آلفاي كرونباخميزان  ،ها نامه پرسش

  .برآورد شد 81/0
  :نامه پرسشروايي )ب

روايي سازه . سازه استفاده شده است براي تعيين روايي از دو روش روايي صوري و
يي كه آزمون ها  نظريهتا چه حدي با  ها از كاربرد سنجهداللت دارد كه نتايج به دست آمده 

طور  به تحليل عاملي و در اين قسمت از .سازگاري دارد ها طراحي شده، بر اساس آن
اعتبار عاملي صورتي از  .شده استاستفاده  نامه پرسشر عاملي مشخص از شاخص اعتبا

از روايي براي احراز اطمينان  .آيد مياعتبار سازه است كه از طريق تحليل عاملي به دست 
  . اقدامات زير صورت گرفت نامه پرسش يسازه صوري و

شگاهي و ود دانبا مراجعه به منابع موج نامه پرسش ي اوليه يها محتواي سؤال ،ابتدا
ي ساير ها ي آموزش و پرورش، نتايج و يافتهها نامه و بخش ها نامه ، اساسمعتبر  يمعل

ين پس اس. ي تحقيقات مشابه تهيه گرديدها نامه پرسش ي هچنين مطالع تحقيقات و هم
 .قرار گرفت  ميعل انعنوان متخصص و داور هراهنما و مشاور ب اداندر اختيار است نامه رسشپ

 اندادر اختيار بعضي از است نامه پرسشپس از آن  .اعمال گرديد نامه پرسشدر  هان آنظرات 
 نامه پرسشدر تدوين نهايي  ايشان پيشنهادات ومحترم  گروه علوم تربيتي قرار گرفت 

  .برآورد گرديد 85/0در نهايت روايي دروني آن  و استفاده شد
  

  و روش اجرا ها آوري داده روش جمع
نامه از دانشگاه   ، پس از دريافت معرفيآوري اطالعات و جمع امهن پرسشراي جهت اج

در . كاشان به آموزش و پرورش شهرستان كاشان مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام گرديد
و هماهنگي با سپس با حضور . ادامه، مجوزهاي الزم براي حضور در مدارس صادر گرديد

پس . حضوري بين افراد نمونه توزيع گرديدبه صورت  ها نامه پرسش، مديران محترم مدارس
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ها  و اهداف تحقيق از آن نامه پرسشبه چگونگي تكميل  آموزان دبيران و دانشاز توجيه 

  .دناقدام نماي نامه پرسشل دقيق خواسته شد كه نسبت به تكمي
  

  ها تحليل داده روش تجزيه و
باطي استفاده شده آمار استن ي اين پژوهش از آمار توصيفي وها جهت بررسي يافته

استفاده ميانگين  و ها درصد فراواني ،ها فراواني ي در حد توصيفي صرفاً از محاسبه. است
 ي جهت مقايسه) تي( tاز آزمون  ها استنباطي يافتهدر سطح تجزيه و تحليل  .شده است

در  ها توزيع فراواني ي محاسبه و گرديداستفاده  )آموزان دبيران و دانش(ي دو گروهها فراواني
  .شداستفاده  )df=2(آزادي دو ي درجه و) a%=5(درصد 5خطاپذيري سطح 

  

  پژوهش يها يافته
اصول و معيارهاي  انطباق ميزان آموزان در مورد بين ديدگاه دبيران و دانشآيا : اولال ؤس

  ؟تفاوت وجود دارد ،محتواي درس تاريخ با اهداف از قبل تعيين شده دهي انتخاب و سازمان
در مورد آموزان  ديدگاه دبيران و دانش ازتي  نتايج آزمون و انحراف استاندارد ،ميانگين :1جدول 
  محتواي درسي تاريخ با اهداف از قبل تعيين شده دهي اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان انطباق
هاي  شاخص
  ها گروه آماري

انحراف   ميانگين  فراواني
  استاندارد

تفاوت 
  شده مشاهده

ي  درجه tمقدار 
  آزادي

سطح 
 معناداري

  P 
    37/5  13/24  30  دبيران 

03/3  
  

48/2  
  

  46/6  10/21  330  آموزان دانش  05/0  358

P < 05/0  
ميانگين نمرات ديدگاه دبيران در مورد  ،1 با توجه به اطالعات مندرج در جدول

قبل محتواي درس تاريخ با اهداف از  دهي اصول و معيارهاي انتخاب و سازمانانطباق 
است و ميانگين نمرات ديدگاه  37/5و انحراف استاندارد آن  13/24تعيين شده برابر با 

در حد . باشد مي  49/6 و انحراف استاندارد آن 10/12آموزان در اين رابطه برابر با دانش
تر از ميانگين نمرات ديدگاه  توان گفت كه ميانگين نمرات ديدگاه دبيران بزرگ مي توصيفي 

ميزان تفاوت موجود  358 با درجه آزادي  =48/2t با توجه به مقدار .زان استآمو دانش
آموزان در مورد  توان گفت كه بين ديدگاه دبيران و دانش مي بنابراين . باشد ميدار امعن

محتواي درس تاريخ با اهداف از قبل دهي  اصول و معيارهاي انتخاب و سازماننطباق ا
  . وجود دارد يداراآن تفاوت معن ي تعيين شده
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رعايت اصول و معيارهاي  ميزان بين ديدگاه دبيران و دانش آموزان در مورد اآي :مدو الؤس

  ؟دارد تفاوت وجود ،ات يادگيريبا تجربي دهي محتوا در درس تاريخانتخاب و سازمان
ر مورد آموزان د ديدگاه دبيران و دانش تي از نتايج آزمون و انحراف استاندارد، ميانگين :2جدول

  درس تاريخ با تجربيات يادگيري يدهي محتوا رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان
هاي  شاخص

  ها آماري گروه
انحراف   ميانگين  فراواني

  استاندارد
تفاوت 
  شده مشاهده

درجه tمقدار 
  آزادي

  سطح 
 داريامعن

  001/0  358  93/9  23/11  27/8  83/39  30  دبيران 
  67/5 60/28  330  آموزان دانش

ميانگين نمرات ديدگاه دبيران در مورد  بيانگر اين مطلب است كه 2شمارهجدول 
با تجربيات يادگيري  ،دهي محتوا در درس تاريخ رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان

آموزان  و ميانگين نمرات ديدگاه دانش 27/8 و انحراف استاندارد آن برابر با 83/39برابر با 
در حد توصيفي  .است 67/5 انحراف استاندارد آن برابر با و 60/28ن رابطه برابر بادر اي

از  تر بزرگ اين سؤالنمرات ديدگاه دبيران در مورد  توان نتيجه گرفت كه ميانگين مي 
محاسبه  tدهد مقدار  مي طور كه جدول نشان  همان .باشد مي آموزان  نمرات ديدگاه دانش
. باشد مي≥P 01/0 داريادرسطح معن بنابراين. است= t 93/9برابر 358 شده با درجه آزادي

 يداراتفاوت معن اين گزينهآموزان در مورد  توان گفت كه بين ديدگاه دبيران و دانش مي 
   .وجود دارد

اصول و معيارهاي  انطباق ميزان آموزان در مورد ديدگاه دبيران و دانش آيا :سوم الؤس
  ؟سان است همجامعه  با نيازهاي واقعي ي درس تاريخمحتوا دهي انتخاب و سازمان

آموزان در مورد  ديدگاه دبيران و دانش تي از نتايج آزمون و انحراف استاندارد، ميانگين :3جدول 
  محتواي درس تاريخ با نيازهاي واقعي جامعه دهي اصول و معيارهاي انتخاب و سازمانانطباق 

هاي  شاخص
  ها آماري گروه

انحراف   ينميانگ  فراواني
  استاندارد

تفاوت 
  شده مشاهده

درجه tمقدار 
  آزادي

  سطح 
 داريامعن

  17/0  358  36/1  90/0  67/3  90/16  30  دبيران 
  41/3 00/16  330  آموزان دانش

ميانگين نمرات ديدگاه دبيران در مورد  ،3شماره  اطالعات درج شده در جدول طبق
محتواي درس تاريخ با نيازهاي واقعي  دهي ناصول و معيارهاي انتخاب و سازماانطباق 

آموزان  و ميانگين نمرات ديدگاه دانش 58/3و انحراف استاندارد آن  90/16جامعه برابر با 
كه  ناي  هبا توجه ب. است 41/3و انحراف استاندارد آن برابر با 00/16در اين رابطه برابر با

توان گفت كه بين  مي بنابراين  ،است 36/1برابر 358آزادي  محاسبه شده با درجه t مقدار
  . داري وجود ندارداتفاوت معن اين گزينهدبيران در مورد  آموزان و ديدگاه دانش
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اصول و معيارهاي انطباق  ميزان آموزان در مورد ديدگاه دبيران و دانش آيا :چهارم الؤس

سان  همآموزان  دانش، نيازها و عاليق ها ييمحتواي درس تاريخ با توانا دهي انتخاب و سازمان
  ؟است

آموزان در  ديدگاه دبيران و دانش تي از نتايج آزمون و انحراف استاندارد، ميانگين :4جدول 
ها، نيازها و  محتواي درس تاريخ با توانايي دهي اصول و معيارهاي انتخاب و سازمانانطباق  ي زمينه

  آموزان عاليق دانش
هاي  شاخص

  ها آماري گروه
انحراف   نميانگي  فراواني

  استاندارد
تفاوت 
  شده مشاهده

درجه tمقدار 
  آزادي

  سطح 
 داريامعن

  38/0  358  86/0  27/0  12/4  63/14  30  دبيران 
  39/4 90/19  330  آموزان دانش

P < 05/0  
 ي ميانگين نمرات ديدگاه دبيران در زمينه ،4 بر اساس نتايج به دست آمده از جدول

، نيازها و ها محتواي درس تاريخ با تواناييدهي  اب و سازماناصول و معيارهاي انتخ انطباق
 نمرات و ميانگين 12/4و انحراف استاندارد آن برابر با  63/17آموزان برابر با  عاليق دانش
. است 39/4و انحراف استاندارد آن برابر با  90/16آموزان در اين رابطه برابر با  ديدگاه دانش

تفاوت اندكي  اين پرسش،آموزان در مورد  دانش و دبيرانگاه توان گفت بين نمرات ديد مي 
 86/0 برابر 358آزادي  يمحاسبه شده با درجه tمقدار  كه اين با توجه به. وجود دارد

سان  هم ي اين گزينه آموزان در زمينه بنابراين ديدگاه دبيران و دانش ،دست آمده است هب
  .است

  

  گيري هو نتيجبحث 
 ها ، سبب افزايش روز افزون حجم برنامهها رشد عظيم دانستني ،هگذشت ي در نيم سده

آموزان را تحت  و دانش والن آموزشي، معلمانؤبيش از پيش مس وي درسي شد ها و كتاب
شناسان و معلمان به اين نتيجه  ، روانگران دانشمندان، پژوهشزياد  تالش. داد فشار قرار 

و كاربرد مفاهيم تازه  ها ، روشها ختن نيازها، هدفل، باز شنايرسيد كه تنها راه حل اين مسا
تر به منفعل كردن انبوه  با كنار گذاشتن مفهوم يادگيري قديم كه بيش. يادگيري است

كرد و با توجه به مفاهيم  ميكيد أت ويژه در درس تاريخ به آموزان معلومات به مغز دانش
تماعي ل فردي و اجيراه حل مساي بلندي در ها گام ،يشناختي و فراشناختيادگيري  جديد

  . آموزش و پرورش برداشته شد
 ها كار بستن دانستني هاكنون ميزان يادگيري هر فرد را در توانايي و مهارت او در بهم 

ي تازه و برخورد با شرايط متغير زندگي ها هنگام قرار گرفتن در موقعيت، و اصول علمي
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 فراگيرانبرخورد  دريخ توانايي تحليل را رس تاردبايد  ،از جمله .دانند ميو اجتماعي   ميعل

   .ل جديد، بيش از پيش افزايش دهديبا مسا
فراگيران به  ي هكاهش انگيز: دهد مينشان ي حاصل از پژوهش ها يافته ،در اين راستا

درسي  ي درسي، در مجموع موجب كاهش ميزان كارآيي برنامه ي محتواي برنامه ي مطالعه
  .علوم انساني نيز خواهد شد ي وعهي زيرمجمها رشته در

سعي بايد  ،تاريخ با اهداف از قبل تعيين شده محتواي درس دهي سازمان و متنظيدر 
ي آموزشي ها حفظ ارتباط بين هدف .تا محتوا با اهداف آموزش متوسطه متناسب باشد شود

درسي  ي آموزشي وها والن و مجريان برنامهؤريزان، مس و درسي ضرورتي است كه برنامه
توان از  مي، ها با برقرار نمودن ارتباط و هماهنگي الزم بين هدف. نبايد از آن غافل بمانند

ي ها انساني، اتالف وقت و منابع مادي و فعاليتكندگي، دوباره كاري، اتالف نيروي پرا
محتواي كتاب . ي درسي جلوگيري كردها شده در كتاب ارايهقالب محتواي  آموزشي در
با را آموزان  دانش تدريس شود كه ، تدوين واي طراحي به گونه و جهان بايد تاريخ ايران
پذيري از  الهام ملي و -پيامبران، امامان و مفاخر ديني مانندي بزرگ تاريخي ها شخصيت

 تمدني جهان و ايران در را با تحوالت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ها آن كند و آنان تشويق
   .طول تاريخ آشنا سازد

  درس تاريخ يدهي محتوا رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمانر خصوص د
گزينش  يانگر آن بوده است كه دربنتايج حاصل  ،با تجربيات يادگيريايران و جهان 

ويژه  وجهآموزان ت د درك و فهم دانشح بهبايد  جهان، محتواي جديد كتاب تاريخ ايران و
 كافي از ي به اندازه. آورد  فراهم آموزان راي دانشعي را بي آموزشي متنوها و تجربه شود
بايد . آموزان استفاده شود در كتاب تاريخ براي درك و فهم دانش هاير، جداول و نمودارتصاو
آموز در راستاي يادگيري محتوا كسب  هماهنگي محتواي كتاب و تجربياتي كه دانشبه 

 ت،يكه در واقع ستا نيا ،اشته باشنددر نظر د ديبا انيچه كه مرب آن .كند توجه كرد مي 
را  يآموزان اگر كتاب دانش .داشته باشند از هم وجودا وانند جدت مين ،و تجارب محتوا

 شهيهم يآموزش اتيمحتوا و تجرب. كنند مي بيخوانند تجربه و محتوا را با هم ترك مي
به  وانند صرفاًت ميآموزان ن دانش. دهند مي ليرا تشك يدرس ي برنامه يپارچگ كيوحدت و 

 زين معلمان. و محتوا را تجربه كنند تيفعال كي كه نيو مطالعه بپردازند، بدون ا يريادگي
  .زندبپردا تيفعال ايتجربه  كيبه  كه نيبدون ا ،توانند با محتوا سروكار داشته باشند مين

  درس تاريخ يدهي محتوا رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمانخصوص در 
كتاب  گزينش محتواي در بايد ،آموزان ي دانشها اليق و توانايينيازها، ع با و جهان ايران 

  .تري مبذول گردد ي فراگيران توجه بيشها به عاليق و نيازمنديتاريخ ايران و جهان 
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هاي طراحي ترين كار ي مختلف، از مهمها دورهشناخت نياز فراگيران در سنين و 

و نيازهاي او را محور تعيين شناسان تربيتي، كودك  روان كه طوري همان. آموزشي است
، ، عالقه، رغبتدانند و هر گونه فعاليت آموزشي كه خارج از نياز ميمحتواي آموزشي 

نيز ي درسي ها محتواي كتاب بنابراين ،دانند ميگرايش و توانمندي كودك باشد را بي ثمر 
باعث فعال شدن  تاوزان باشد آم ي ذهني دانشها متناسب با گروه سني و توانمندي بايد
ي متنوع ها آموزان را به بررسي و تحقيق و انجام فعاليت و دانش شودان در فرايند تدريس آن
  .خارج از كالس فراهم كند در اننآي ها يي را براي فعاليتها فرصت و تشويق كند  ميعل

آموزان  ديدگاه دبيران و دانشميان  چهارم مشخص شد كه دوم و ،ال اولؤدر مورد س
دهي محتواي درس تاريخ با اهداف از  در مورد انطباق اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان

در خصوص نين  چ هم. تفاوت معناداري وجود دارد ،با تجربيات يادگيري قبل تعيين شده و
 با ايران و جهان  درس تاريخ يدهي محتوا رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان

 ،در تبيين اين يافته. تفاوت معناداري وجود دارد ،آموزان ي دانشها و توانايي نيازها، عاليق
اهداف از قبل  ،آموزان دبيران و دانشتمامي  طبق نظر ،توان گفت كه به احتمال زياد مي

اصول و معيارهاي نيز  دهي كتاب تاريخ  مقطع متوسطه لحاظ شده و سازمان تعيين شده در
ي ها نيازها، عاليق و توانايي باايران و جهان  درس تاريخ يوادهي محت انتخاب و سازمان

هاي  تدهد كه مهار مينشان  ها لفهؤاين م .تفاوت معناداري وجود دارد آموزان دانش
نتايج ، اما برعكس .است نظر قرار گرفتهدخ ميدهي كتب درسي در درس تار سازمان

دبيران در مورد انطباق  موزان وآ ال سوم نشان داد كه بين ديدگاه دانشؤمطالعاتي از س
دهي محتواي درس تاريخ با نيازهاي واقعي جامعه  اصول و معيارهاي انتخاب و سازمان

رعايت اصول و معيارهاي انتخاب و اي كه در ارتباط با  به گونه .داري وجود ندارداتفاوت معن
گفت كه با توجه به نيازهاي جامعه بايد  با ايران و جهان   درس تاريخ يدهي محتوا سازمان

ولي ضرورت دارد در  ،اين سؤال يكسان بود ي آموزان درباره كه ديدگاه دبيران و دانش اين
به نيازهاي  تر ايران و جهان در نظام متوسطه هر چه بيش كتاب تاريختنظيم محتواي 

يي را براي پرورش ها زمينه ،و محتواي كتاب شرايط و موقعيت جامعه توجه شود ،اجتماعي
  . ايجاد كند آموزان در دانش) دقت، همكاري، پشتكار(ي انساني ها گرشن

و با آثار  ل واقعي در زندگييبرخورد با مسا را براي آموزان دانش ،محتواي كتاب تاريخ
تاريخي  يبه استفاده و نگهداري اسناد و ابنيه و سازد مي سودمند مطالعات تاريخي آشنا 

تجزيه  ي اطالعاتي كه در نتيجه ،شناسان معتقدند جامعه كه ناي  هبا  توجه ب .كند مي تشويق 
بايد به عنوان منبع اصلي تعيين اهداف و محتواي  ،شود ميل جامعه حاصل يو تحليل مسا

ي ها چنين فيلسوفان تربيتي عقيده دارند كه ارزش هم ؛آموزشي مورد استفاده قرار گيرد
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بنابراين  ،شوند ميي به نسل ديگر منتقل آموزش و پرورش از نسل ي وسيله هاساسي جامعه ب

  .محتواي آموزشي و تربيتي بايد با توجه به احتياجات و مشكالت اجتماعي تعيين شوند
  

  هاپيشنهاد
آموزان مبني بر عدم تحقق اهداف آموزش  با توجه به اظهارات دبيران و دانش. 1

ز طريق مقتضي دبيران گردد ا ميد محتواي كتاب تاريخ ايران و جهان، پشنها ازمتوسطه 
  .آموزان القا كنند متوسطه آشنا گردند و اين اهداف را به دانش ي دورهنسبت به اهداف 

ي قبلي ها به آموخته شود كهو تدوين  اي طراحي محتواي كتاب بايد به گونه. 2
باعث تحريك حس كنجكاوي و انگيزش در يادگيري و پرورش  وكند ه آموزان توج دانش

فرايند يادگيري مداوم و  ود آموزان گرد ل اجتماعي در دانشيتحليل مسا قدرت تفكر و
  . آموزان به وجود آورد مستمر را در دانش

 نيز و ريزي شود پايه ،ي آتي همها آموخته ي پايه ،در طراحي شود كه مي پيشنهاد . 3
ي ها دوره ي تاريخها سعي شود تا ارتباط افقي بين كتاب تاريخ ايران و جهان با ديگر كتاب

  .تحصيلي رعايت شود
اي طراحي و  درس عبرت است، بنابراين كتاب تاريخ بايد به گونه ،تاريخ جا كه از آن .4

تري داشته  توجه بيش ،نيازهاي اجتماعي و شرايط و موقعيت جامعه هتدوين شود كه ب
  .  باشد

عكس و نقاشي، شود از منابع تصويري كتاب درسي، اعم از نقشه، نمودار،  مي  توصيه .5
با استفاده از گرايشات گروهي  نيز سعي گردد و حد امكان در تدريس استفاده شود تا

  .شودي تاريخي در مبحث مورد تدريس اجرا ها نامه آنان نمايش آموزان، توسط خود دانش
 ،ها كل آموزش و پرورش موجود در استانات شود كه با هماهنگي ادار مي نهاد پيش .6

آموزان از آثار و اماكن تاريخي فراهم شود تا ميزان آگاهي  دانش  ميعل امكان بازديد
 .آموزان در درس تاريخ افزايش يابد دانش

كه باعث ارتباط باشد اي  محتواي كتاب تاريخ ايران و جهان به گونهبهتر است . 7
 و بين فصول مختلف كتاب تاريخ شود...  تر از نظر توالي، فزايندگي، وحدت و نطقي بيشم

 ي آموزان را به تفكر و مطالعه د كه دانشگردي مطرح يها ل و پرسشيسامدر پايان هر درس 
  .دنماي تشويقتر  بيش

ي مختلف تدريس براي ها دبيران از روش ،شود كه براي افزايش كارايي مي توصيه  .8
  .آموزش تاريخ استفاده كنند
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