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 مجموعه نیا دربارة

 
 ییمبندا  و یدرسد  کتدب  نیتددو  و تدارک تیمأمور خود، فیوظا شرح و اساسنامه موجب به ،«سمت»

تر، رسانة  عام یدر نگاه دا،یکه کتاب  داستیرا بر عهده دارد. اما پ یعلوم انسان یها در رشته هادانشگاه
آن  یهدا  مؤلفده  ریاست و چنانچده سدا   یچندگانة هر نظام آموزش یها مؤلفه از مؤلفه کیتنها  یآموزش
 نیبهتدر  ردیشکل نگ یدرست در دانشجو، به ستهیبا یها و مهارت سیروش تدر ،یبرنامة درس رینظام، نظ
 آموزش نخواهند داشت.  ندیالزم را در فرا یاثربخش زین یآموزش یها رسانه ایها  کتاب

 مطالعدات » گدروه  سِیتأسد  از پدس  ،«سمت» یانسان علوم توسعة و قیتحق پژوهشکدة رو، نیا از
 تر، عیوس یا گستره در تا گرفت میتصم کتاب، ساختار یِارسازیمع به اهتمام و «یدانشگاه یدرس کتاب
 و رشدته  کید تفک بده  را، یانسدان  علدوم  یهدا  رشته از کیهر در یدانشگاه آموزش ابعاد گرید یواکاو

 آمووز   یشیبازاند» مجموعة نیتدو یبرا یزیر برنامه راستا نیا در و دهد قرار کار دستور در موضوع،
 . دیآغاز گرد رد،یگ یکه کتاب حاضر در زمرة آن قرار م ،«یانسان علوم یها رشته یدانشگاه

 یاندداز  چشدم  میترسد  و نگرانده  کدنن  یا برنامده  یطراحد  مجموعده،  نیا یعلم یمحتوا نیتأم یبرا
 :کددرد یزیددر برنامدده یکلدد محددور چهددار در را خددود تیددفعال پژوهشددکده لدد ا و بددود ازیددن شددانهیدوراند

 و هدا  فرهندگ  و ملدل  گدر ید تجدارب  یبررسد  رهگد ر )از  یعلمد  گفتمدان  یِسداز  نهیزم و یساز فرهنگ( 1
 محافدل  به هاآن انتقال و ،یانسان علوم یها رشته یِدانشگاه آموزش در دیجد یعلم یکردهایرو ییشناسا
 نید ا بدا  مدرتب   یهدا  حوزه متخصصان انی)م محدود یتخصص یها یشیاند هم یبرگزار( 2(؛ کشور یعلم

 یاجرا( 3(؛ یینها یراهکارها افتنی مرحلة در چه و موجود تیوضع یِشناس بیآس مرحلة در چه موضوع،
 شددنِ  یدی اجرا یبدرا  یسداز  نده ی( زم4(، رانید ا یجامعة دانشگاه یبوم یازهایبر ن ی)مبتن یپژوهش یهاطرح

 دانشگاه(.   یآموزش یزیر در برنامه گ ار استیس یبه نهادها یپژوهش یها افتهیدستاوردها )و انعکاسِ 
 ترجمدة  کشور، یعلم محافل به دیجد یعلم مباحث انتقال منظور به و نخست، محور تحقق در

 قدرار  کدار  دسدتور  در گونده  گزارش و گرانه تیروا ییها فیتأل ای و منتخب مقاالت مجموعه ای هاکتاب
 و یسد یانگل متعددد  آثدار  هدا،  رشدته  از هرکددام  یبدرا  ترجمده  یینهدا  یهدا  نده یگز انتخداب  در و گرفت،

 یمبندا  مجموعده،  نید ا اهداف به توجه با خاص، ییارهایمع و دهیگرد یبررس و یگردآور یْسیرانگلیغ
 یِشناسد  روان یهدا  حدوزه  در مطرح یعلم یمبان بر کتاب یمحتوا یاتکا. است شده واقع یینها نشیگز
 مقطع یازهاین بر دیتأک ،یعمدل و یشخص تجارب انیب به مؤلف یاکتفا عدم ت،یوترب میتعل و یریادگی

 ندیفرا در لیدخ گوناگونِ یها مؤلفه به پرداختن در ینسب تیجامع(، آن از ترشیپ مقاطع نه)و  دانشگاه
 مدد  یارهدا یمع از ییها نمونه یمَجاز یفضا اقتضائات و یآموزش دیجد یهایفناور به توجه و آموزش
 .است بوده نظر

 اسدت  دهیگرد مهیهر مجلد، ضم یمجموعه، در انتها نیا نیاز عناو یجامع و روزآمد فهرست
 .  افتیگسترش خواهد « سمت» یِآت یها یازسنجیفهرست بر اساس ن نیا د،یترد یب و

گرفته و تداوم یافته اسدت، و  گیری و همفکری دکتر مهدی احمدی شکل این مجموعه با پیشنهاد، پی
 .گ ارد کاری و کوشش ایشان را ارج میهم« سمت»پژوهشکده 



 

 دهیاز

 مترجم ادداشتی

 
شژ ی  نستژا نکه ژ       فژر  نناژام مژ      ترجمۀ آثاری نظیر پژوهش  اارژر مومژ با دژا یه پژی      

شژای یکرژر ومژ م ننتژان   یر       ی رنکج یر تژررک  رشژ ۀ تژارکو به دتژیاری نت رشژ       رهک ریشا
شژره یر    شای ما مطم ب ه کارآمر نیتژ هر  ه یهم نکه ژ  تاژارب ه رنش ارشژای مطژر        یننشراه

شژا ه      د  کار گرفا ه شماری نت کاسژ   «ساتی  د م »ت نن نت رشرذر   شاک  رن م   چهین پوهش 
تژ نن مهاششژ      یننشراش  رن درطرف کری. یردارۀ گزکهۀ نستژا  کم ژر مژ     مواکب نظام آم تش
شژا هجژ ی ینری. نمژا گزکهژۀ      شای م فاهت  یردارۀ چهرهچ ن نکن ناکارآمژری   کری  گرچ  یکرگاه

گرن  کاف  نسا تژا تاژارب م فژ      دیهان  ه ومل درننریزتر نسا. نت مهظری خ ش یهم دتیار دحث
شژا رن یر شابژب نبر شژاک  کارآمژر یر نظژام آم تشژ  ینخمژ          نخ د  دشهاسژی  ه سژ   آ   رن د 

داتت بیر کهی . نما نت مهظر مسابف  داتآفرکه  تاارب آم تش ِ مس ص دژ  کژب دافژار فرشهرژ      
ش ی  ه ا ژ     خاص یر کب دافا فرشهر ِ یکرر دتیار یش نرتر نت آن چیزی نسا ک  تص ر م 

یسا شژرنر نیتژا پاسژس  حژرکن ه ن ژاک  دژ  نکژن         شاک  نت نکن  شاکر نامم ن داشر. نبب   ک اب
خژ ریه رن مم ژن     شا یشهر  دم ژ  دژاتخ نن  نن دژایِی تاژارب م فژ  ه تاژارب ش تژا         پرس 
 گذنرنر.   شا ه پیشه ایشای مؤبفانِ خ ی رن پی ِ ره م   ساتنر ه یرکافا م 

رشژ     نکژ ن انکدژ  یننشژا    رکژ رن چر نژ  دا  وکنسژا کژ  تژار    نکک اب اارر ن  نحم پرس 
 یه نت سژ   و کیر فمتژفۀ ومژ  تژار     رگاهکژ م أثر نت ن ع ی س   بکپرس   نت  نککری؟ پاسو ن  کترر
دژ  آمژ تش     نرژاش  نینسژا. چهژ    شهاسژ  ه رهنن   ییر وم م ترد ینظر ی ریشاکدر ره  م   رر کی
. شژ ی   مژ  افژا ک کم ژر  ما  ِیننشراش جاموۀ یر ینری  مرتبط نما مازّن  ِومم شاخۀ یه یر ش کر ک  و کتار

 ک تاژارب یر شابژب نبر شژا    گ نژ   نکژ ن  سامانرش  ه ا    که پرنکهرۀ ترر  نک فا د  تاارب ومژم
نسژا ه    وممژ  ایژ داشژر  نمژا فاشژر ماش    ریکارگشا ه مف ت ننر  خ ی م یآم تش  نگرچ  یر جا یدرن
دژ     ادییسژ   یب   درنخ نشر د ی؛ ه نب رکشم نره محل تری شا اف  ک گ ن  نکن یرکه ت رنرپذ یرکپذ  یتوم

بتم نسا  ه تا آن نش مژام ه وژزم     ه وزم ممّ  نش مام شمران  آن  ن و رشرنِیه فرنگ  آن نراه ومم
 نس نشر دُری.   ک ه گتت ۀ چهر نس ای ه یننشا  رنه د  جا یفری یشا یسا نرشر  ک ش 

 طیمحژ  دژ   دژ   مر فدژط  وکتژار  ا تۀ یر رننکن  ِیننشراش آم تش یشا   کاس  ن کن در نفزهن
 ۀومژژر مشژژ ل ه شژ ی     نمژژ  وژژاب آمژ تش  سژژطن یر  یرسژ  یشژژا  یزکژژر  درنامژ   ه یننشژژراه  ینخمژ 

 نسژا  یننشژراه  نت  یپژ  مدژاط   یر وکتار یریایگک ندص ه بیو پر رنثیم رننکن یر وکتار انکیننشا 
 تمرکژژز زیژژن  ج ژژان سژژطن یر. کهژژر   نمژژ رشژژا زیژژن  وژژاب آمژژ تش ۀیهر یر رن شژژاآن بژژانکگر کژژ 
 ه نسژا   وژاب  آم تش نت  یپ مداط  یر  کترر یشا   هیش مرنهم ینرتدا  آم تش زننکر  درنام   نحم
 نکژ ن یر وکتژار   کترر ه یریایگک ۀیردار ک  نسا یم وری ه پرشمار هنشواا یشا  پوهش  زین آن گ نه
مردژ   دژ     یشژا   پژوهش   زننیژ م   یکه سایه ین  ت کمدا  یدس نش نگر ک چهان نسا  شره نناام مداط 



 

 دهدواز

 همچاو   مااارس  در خیتاار  آماوزش  ۀنا یزم در مربوطا   آثاار  باا  اسیق در دانشگاه در خیتار آموزش
 در خیتاار  آماوزش  ۀمسال   ریا ن غار   در واقا،   در. اسا   بارر   ییایا در برابر در کوچک یا  برک 

 خیتاار  سیتاار  در یبحران ب  یپ یدانشگاه مورخا  و اس  گرفت  قرار توج  مورد یتازگ ب  دانشگاه
 در خیتاار  یِعاال  آماوزش  ساح   در هاا   بحارا   عما   و جانس  هما    نیا با. انا  برده یعال آموزش در

 ماا  ایا با ابتااا  هماا   در ک  اس  یا  نکت  نیا و اس  متفاوت اریبس ما کشور با افت ی  توسع  یکشورها
 در یدرسا  یریا ر  ما  برنا ۀدرباار  یقباول  قابا   یانتقاد و جام، یبررس چیه ب  دس  هنوز ما. داش  نظر
در ساح    گرانا    اصاش   تاشش  گون  هر یثمربخش و میا  نرده دانشگاه از شیپ مراح  در خیتار ۀحوز

اسا   و البتا     نیشا یدر ساحو  پ  سیتار یکردهایرو بیرف، معا یدر گرو تشش برا یآموزش عال
 در کشور ماس .  « آموزش ینظام عموم» راثیموجود م یها یاز کاست یشمار

 نظاام  نِییپاا  ساحو   در راتییا تغ اماوا   کا   نشسا   یروز ایام ب  توا   ینم هم   نیا با
 ییجاا  هار  در و نقحا   هر از ایبا اکنو . درنوردد رین را یعال آموزش در باالتر سحو  یآموزش

 محالعاات  گاروه . شاا  کار ب  دس  مشکشت بر غ ب  توا   حا در و  شناخ  یبرا توا    یم ک 
 با   مرباو   بخش شبردِیپ  یمسلول ک   «سم » یانسان ع وم توسع  و  یقتح پژوهشکاه یخیتار

 بار  را «یانسان ع وم یها  رشت  یدانشگاه آموزش یشیبازانا» تر گسترده ۀبرنام در خیتار آموزش
 یباوم  و یداخ ا  یها  پژوهش و سو  کی از یغرب نظرا  صاحب آثار ۀترجم از  یحما با دارد  عهاه

 . کنا  یم دنبال را هاف نیهم گر ید یسو از
ای اسا  کا  درباارۀ آماوزش تااریخ در دانشاگاه  در        این کتا  دومین اثر از مجموعا  

شود و امیا اس  ک  با افرود  آثار روزآما  سازما  محالع  و تاوین )سم ( ترجم  و منتشر می
تر   گستردهانا  این مجموع    و معتبر دیگری  ک  در برنامۀ گروه تاریخ این سازما  گنجاناه شاه

  اثر حاضر دامنۀ جغرافیایی و فرهنگای  1و پربارتر شود. بر خشف کتا  پیشین  نوشتۀ آلن بوث
زباا  محااود     یافتاۀ انگ یسای    ک  عماتاً ب  چنا کشور توساع   گیرد  هرچنا  تری را دربرمی  وسی،
آکادمیاک   نگاریِ  شناختی در تاریخ  شود. مؤلفا  با بررسی مختصر تحوالت نظری و معرف  می

هاای درسای رشاتۀ تااریخ در شاماری از        ای از سرفصا    نگرانا  با  گریااه     نگاهی دقی  و جرئی
 ییشناساا  را خیتاار  سیتاار  در عمااه  کارد یرو دو و اناازناا   یما  زباا    یسا یانگ  معتبار  یهاا   دانشگاه

 سیتاار  ااریا پا و ریا فراگ یژگا یو یمحتوامحور. ادیبن  مهارت کردیرو و ادیمحتوابن کردیرو: کننا  یم
مح قااً   تاوا    ینما  اسا   گذشات   با   متع ا   کا   را یریا چ هار  حاال   نیا با. اس  یسنت ۀویش ب  خیتار

 یمح او  امار    یا فیکنار گذاش . انتقال محتوا باا حجام مناساب و ک    یسادگ ناکارآما دانس  و ب 
 ۀهار مشحظا   یمحتاوا را با  پاا    ایدارد و هرگر نبا  یمارسا  دانشگاه موضوع یبرا ش یاس  ک  هم

                                                                                                                                              
 .سم  تهرا   پور  یع و محسن ایس ۀترجم  دانشگاه در خیتار آموزش ( 1931) آلن بوث   .1



 

 سیزده

 یهاا   برداشت به است ممکن ورزد  یم دیتأک ها  مهارت آموزش بر که دوم کردیرو. کرد یقربان گرید
 یفنا  و یعملا  یهاا   تیا قابل از یا  مجموعه گر  یتداع تنها دیشا «مهارت» اصطالح. نجامدیب صِرف یِفن

 مفهاوم  نیا ا تار   یانتقاد و تر  یذهن ۀجنب بر سندگانینو اما باشد، کارشان منابع با برخورد در انیدانشجو
 باه  ساندگان ینو کاه  ییهاا   مهارت. سازند  یم مؤکد محتوا بر را آن تیاولو یحت و گذارند  یم انگشت
 یبارا  را دانشاجو  بلکاه  ساازند   یما  لیتساه  را خیتاار  در فعاالناه  یریادگی فقط نه کنند  یم اشاره هاآن

. ساازند   یما  آماده ستها آن کیآکادم تخصص متوجه که یا  یعموم و یاجتماع انتظارات برآوردن
 باا  ارتباا   ان،یدانشاجو  کاار  کیا آکادم یابیا ارز یبارا  نوتر یها وهیش ابداع و ارتقا ضرورت کنار در
 یمهما  ۀنکتا  گار ید خیتار سیتدر مراحل نینخست همان از کار بازار با میمستق تعامل و یهمگان سپهر
 .  کنند  یم دیتأک آن بر یلینیک و ورنون نز،یمیت که است

کتاب حاضر از میان چند کتاب با موضوع مشابه و بنا بر معیارهای خاصی گزینش شاده  
اناد   مهم دیگری که دربارۀ تادریس تااریخ در آماوزش عاالی بحاه کارده      است. از جمله آثار 

اناد.   توان به چند کتابی اشاره کارد کاه تحات نظار و یاا باا همکااری آلان باوه تهیاه شاده            می
اسات کاه    1ماور  و اساتاد رشاتۀ تااریخ     022جدیدترین کتاابِ باوه حاصال گفتگاوی او باا      
دارد.  زمینۀ تادریس تااریخ را عرضاه مای     ها در گزارشی از تجارب و راهکارهای پیشنهادی آن

ای از تجاارب وسایع و ارزشامند، باه بررسای مساتقل        رغم اشتمال بار مجموعاه   کتاب فوق علی
سازوکارهای نهادی در آموزش تاریخ توجه چندانی ندارد. کتاب دیگری که تحات سرپرساتی   

یاک باه    متشاکل از مجموعاه مقااالتی اسات کاه هار       0بوه و پل هایلند گردآوری شده اسات 
کند. چنین مجموعاه مقااالتی زماانی ساودمندترند      زوایای مختلفی از موضوع آموزش توجه می

ها، از پیش، شناختی کلی از مسائل اصلی داشته باشد و در پرتو این شاناخت باه    که مخاطب آن
های متفاوت و متنوع دربارۀ هر یک از این مسائل بپردازد. گذشته از آن، برخای   بررسی دیدگاه

پردازناد اکناون کهناه شاده و      مقاالت کتاب که به مسائل فنی آموزش در عصر دیجیتال مای  از
اناد. عاالوه بار ایان، باوه باه هماراه دیویاد لودیگساون           ارزش آموزشی خود را از دسات داده 

مجموعه مقاالت دیگری را دربارۀ آماوزش تااریخ فاراهم آورده اسات کاه حاصال برگازاری        
رغام امتیاازاتش فاقاد     کتاب فاوق نیاز علای    3سوئد بوده است. در کشور 0212همایشی در سال 
بخشی است که در گزینش کتاب حاضر مد نظر بوده است. در نهایات نیاز بایاد از     منظر وحدت

                                                                                                                                              
1.  Booth, A. (2015), History Teaching At Its Best: Historians Talk about What Matters, What 

Works and What Makes a Difference, Rippleround Publishing. 
2.  Booth, A. and Hyland, P. (eds.) (2000), The Practice of University History Teaching, 

Manchester University Press. 
3.  Ludvigsson, D. and Booth, A. (2015), Enriching History Teaching and Learning: Challenges, 

Possibilities, Practice (Proceedings of the Linköping Conference on History Teaching and 

Learning in Higher Education, Linköping University. 



 

 دهچهار

با  ااراااتآ آرن راا  ن فر کاا کا ر         1آموزش رشتۀ تاارخ  رر صراا تااتاردترر ا   کتاب 
ت  تاا  تز ماااال     ل ا  خار کاار کا  موعوصا     ا  آرالخد ن ر وترگلرد رر تاتات تاتارتن رترشگاه

گ اار  کتااب    ت  تز مسائل رظا   رنشآ ن صعلاآ رت ررباماآ   راشعار ن متروع ک  ط ف گستاره
توتراد رر کمام ممعلاآ     مزبور ب  خاطا ناع  رخاد ن روشاع ص ئا  ن تواارب گساتاره ماآ      
آماوزش   ثار فوق  کتابضانر  ن اورمرد بات  تثا ر ع رن باشد  تما آرچ  باصث شد تز م ان آ

را  ن مرساوم   بات  تافع  ترتخاب شور ضانر  راتااآ ب  گزترشآ خک ن خارگ ا  تارخ 
رگاار  مساتال باور       ا  معتبا رر قالا  خاک تاک    تز نضع   تدرخس رشتۀ تارخ  رر رترشگاه

بخع روخسردگان رر کتاب کاضا کا  مساائل ن رااتانرر ا  مدام رر      ت ش تطب اآ ن نکد 
ت   ب  مادما  ر د آن رت  وزش تارخ  رر رترشگاه رت تز مرظا  نتکد رر کرار  م قاتر مآکوزۀ آم

کراد  رر نتقا   کتااب     ماآ  تبادخل   اا  ماباو    ضانر  بات  مطالعۀ  ا خک تز رخگا راون ع 
رر کمم تثا  ک ا ک تا  ک   ب  فا  تتما با تواارب متکااق ن    آموزش ن خارگ ا  تارخ 

راد کراار زره ن باا شرااااخآ     ت  ا  ملآ رت ک  باخآ تز آثار مزبور گافتار آن راتکرده  محدنرخ 
تا فغاتف اخآ ن آموزشاآ  زم را      ا  نا    ا رر گستاه موضوصا  تصلآ ن باراآ مرارخ  آن
 کرد   ا  مابو  فات م مآ  عرت بات  اروع راتانرر ا  رخگا رون

کراد  تماا      اخآ رت باا متافعاان تحع ال ماآ       ا کتابآ با زبان تخررآ خورش رشوتر 
 ا  صع   م ان رظام آموزشاآ کشاور ا  ماورر بارااآ ن       رشوتر  خاص تخن کتاب ب  تکان 

 اا   شرااآ مدنرآ رر فارااآ باات  توصا ف آن     گارر ک  تصط ح  رظام آموزشآ رر تخاتن بامآ
 ا تکتعااال  باات  بسا ار  تز مخاطباان رل اذخا        گذتر   نفور ردترر  تز  ع ن رن  باخآ تز معارن

 ا  بدتا  رت فاخگزخن کار  ب   ا رن  متافم تم دنتر تا    ربوره ن خا تز رظا آران  باخد معارن
فم تاا   با     ا با متاا  ک  مخاطبانِ کتابْ خطا ا  تکتعالآ رر تافع  رت  ک  قطعا  مسئول   آن

  ا  بعد  تص ح شورد   ن  گوشزر رعاخرد تا رر نخاتخع
  ا اااگزتر  «اع » رون شمدۀ تردرکارتن را  ن  عمارتن آتعام تز رترم آم الزم انخرا رر

 متاافم  ار ا تخت رر رت کتااب  نخا ت آتصل متن تز  ت رسخ  ک  موعوص   ا رب   تکعد  مدد رکتا: کرم
 رت ااازمان  نخا ت رر آترساار  صلاوم  آماوزش  رر آشا خبازترد ۀباراما   خاخماد  رشوتر ۀک نظ ن رتررد قاتر

تز  غاع خرر  آبا    اا    خکعا اب  ب   «اع »  ختار گانه اخمد ان  ام ص ا ز  رکتا ترد؛ شده متمکل
  تافع   بات کاضا کتاب دخ تأ ن آابخترز فد  ب  آصالح رراتهلل رکتا ن ؛ آثار ن چر رشا ن تافع 
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  سپاسگزاري

در نگارش ايـن كتـاب، وامـدار همكـاري مورخـان بسـياري هسـتيم؛ همكارانمـان در دانشـگاه          
اي دادند، به ويژه جان والتن و ديو راسل كـه بـا خوانـدن و     لنكاشر مركزي رهنمودهاي سازنده

العاده  هاي فوق هاي اوليه به ما ياري رساندند. سوزان بيلي نيز كمك نويس دربارة پيشاظهارنظر 
ارزشمندي در امر پژوهش به ما كرد. مورخاني از ديگر نهادهاي آموزش عـالي در بريتانيـا كـه    

هــايي كــه بــه  هــاي مــا بــراي كســب اطالعــات را اجابــت نمودنــد و آن درنــگ درخواســت بــي
آمده است. الـن بـوث و پـل     1در پيوست شمارة ها  آن سخ دادند و نامهاي تحقيقي ما پا پرسش

هايشـان و هـم از    و مشـوقمان بودنـد، هـم از طريـق نوشـته      ندما تأثير گذاشت رهايلند عميقاً بر كا
هـاي اخيـر    يادگيري و تدريس در سال ةالعاده تأثيرگذاري كه در عرص رهگذر رخدادهاي فوق

دوران كالسـيك و   ةتـاريخ، مطالعـ   ةمركز رشـت و  20001تاريخ ي ها و به عنوان بخشي از برنامه
خواهيم از آن دسته از همكارانمان تشكر كنيم كـه بـه    ترتيب دادند. همچنين مي 2شناسي باستان
انـد، خصوصـاً در رابطـه بـا راه و روش خودشـان [در       هاي ديگر به كتاب ما كمك كـرده  شيوه

ند از: جان ديويس، اليزابت فويستر، ويـل گريفيـث،   ا تدريس و يادگيري]. اين همكاران عبارت
لف.آن ماري كيلدي و هاروي و  

همچنين وامدار مورخان آموزش عالي در اياالت متحده و استراليا هستيم، هم بـه سـبب   
ا مـا  گفتگـو بـ  رويكردهاي خودشان در يـادگيري و تـدريس و هـم بـراي      ةدادن جزئياتي دربار

از رابـرت بلكـي، گـري كـراس، پيتـر فردريـك، ديويـد        خواهيم  مياين مسائل. به ويژه  ةدربار
  گودمن، جنين گراهام، دايانا النگ و اندرو ماركوس تشكر كنيم.

و ما  از ما حمايتهمواره الي چمبرز، سرويراستار اين مجموعه، در طول نگارش كتاب 
هم از حيـث  بايد  گوناگون به ما هشدار داده كه متن كتاب يراهنمايي كرده است، و به انحارا 

هايش به نيابـت از مـا رهـين     ويژه به سبب تالش  بهبود يابد. بهة مطالب، محتوا و هم از حيث ارائ
  است. دادههاي ارزشمندي به ما  ها و تشويق توصيه ،جان پاركر ،هستيم. همكار وي شمنتّ
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د وقـت  ان داشته انتظار شبين ممكن است بيش از آنچه نويسندگان خوشهر كتابي تقريباً 
تمام كنيم، يعني زمان اعالن بازنشستگي  م2000اميد داشتيم كه كتاب را در تابستان ببرد. ما نيز 

جو پاپ از منصبش به عنوان رئيس دپارتمان مطالعات تـاريخي و انتقـادي در دانشـگاه لنكاشـر     
، به پـاس  اين فرصت را از دست داديم، اميدواريم با تقديم كتابمان به او. با وجود آنكه مركزي

در تدريس تاريخ در مقطع كارشناسي كرده  پيشرفتهرويكردهاي  ةحمايت ديرپايي كه از توسع
  است، از ما خرسند باشد.

  
  ها نوشت كوته ةدربار
درج ها كه بـه طـور معمـول در ارجاعـات متنـي       ها، جزوات و مقاله كتاب ةشد هاي كوتاه عنوان
صـفحات   ةشـمار در صـورت لـزوم،    خ انتشـار، و حاوي نام خانوادگي نويسنده، تـاري  شوند، مي

از طريق ذكر نام نهـاد و عنـوان سـند     ،ها ارجاعي به تارنماهاي دانشگاه ةشد است. عناوين كوتاه
 قـول  نقل ةدربارروش به ندرت درج شده است. همين ها  آن مؤلف و تاريخ نشرو نام  داده شده

هـايي كـه در    رفتـه شـده اسـت. تـاريخ    نيـز در پـيش گ   ديگر هاي تحصيلي از تارنماهاي سازمان
درج شـده حـاوي آخـرين     ي ديگـر هـا  ها و سازمان تارنماهاي دانشگاه  مدخلپس از  و  كمانك
جـا كـه نـام مؤلـف و      اند. هر ها رجوع كرده كه مؤلفان كتاب حاضر به اين پايگاه استتاريخي 

ر مواردي كـه تـاريخ   ايم، اما د تاريخ نگارش جستارهاي برخط در دست بوده آن را ذكر كرده
  ايم. آن را ذكر كرده ةشد درج نشده بوده است نام مؤلف و عنوان كوتاهها  آن نشر

  



 

 

  تدريس و يادگيري علوم انساني در آموزش عالي

  3، دانشگاه آزاد2و جان پاركر 1دبيران مجموعه: الي چمبرز
وي با تدريس هنـر  است كه به نح كاراني و هم براي تازه براي مدرسان مجرب هماين مجموعه 

تا بتواننـد نگـاه   دهند  باارزشي مي. آموزگاران باتجربه پيشنهادهاي سروكار دارند علوم انسانيو 
  داشته باشند. د خو ةه رشتمخصوص بهاي  رويهبه تري  تر و فكورانه انتقادي

هاي اصـلي فكـري    : جريانپرداخته استاين موارد به بررسي هر كتاب در اين مجموعه 
هاي مناسب تدريس و يادگيري و بهترين الگـوي   سبك ،هاي نظري مهم گرايش ،تهدر يك رش
  ها و منابع تدريس الكترونيك. روش ،هاي نو براي ارائه و ارزشيابي دروس رايج، روش

  اصلي اين آثار عبارت است از: ةخصيص
، هاي آموزشـي  برنامه بسط و رشد دادنِتعليم و تربيت: اصليِ  هاي حوزه ةبحث دربار ●

ــدريس، توســع  ارزشــيابي، ســبك ــه ةهــاي ت ــاوري اطالعــات و  مناســب از ةاي، اســتفاد حرف فن
   ؛4ارتباطات
  تحقيقي؛ هاي مثال البتدريس در ق ةبرانگيز خاص در زمين بررسي موضوعات مسئله ●
هــا و  هــا، از ســنت هــاي آن مربــوط بــه تحقيقــات دربــارة آمــوزش و مثــالهــاي  يافتــه ●

  شده است. كشورهاي گوناگون گرفته 
هاي انتقادي و راهبردهاي جايگزين  گيري در سراسر كتاب پيشنهادهايي براي تصميم ●
هـا و   فـرض  پـيش  ةربـار كـه د  شـوند  آموزگاران تشـويق  شده تا تمام هاي تكميلي داده  و فعاليت

  .خود به صورت انتقادي بينديشند عملكردهاي
تدريس و امور مربوط بـه   هاي مختلف نسبت به روش اين مجموعه رويكردهاي مؤثري

   آن ارائه كرده است.
                                                                                                                                              
1. Ellie Chambers 
2. Jan Parker 
3. The Open University 
4. C&IT  
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از تدوين اين مجموعه آن بوده كه به عنوان متون اصـلي و محـوري بـه كـار     مقصود 
يادگيري و تدريس درآينـد از آن   اتخواهند به عضويت مؤسس هم مدرساني كه ميرود و 

آن اسـتفاده  ريزان دروس كه در حـال كـارآموزي هسـتند از مطالـب      هم برنامه، بهره جويند
هـا همچنـين بـراي     . ايـن كتـاب  داشـته باشـد   اي كـاربرد  حرفـه  يكنند و هم به عنوان مرجعـ 

 مدرك كارشناسي ارشد و دروس آموزش عـالي و تكميلـي  اتي كه به دانشجويانشان مؤسس
بـراي  چنـداني  هاي رسـمي   ر كشورهايي كه برنامهدمجموعه دهند نيز مناسب است. اين  مي

و جـدي در توجـه بـه تعلـيم و تربيـت در فرهنـگ         اما سنتي طوالني ،دارندنتربيت مدرسان 
اي و سـازماني   حرفـه  ةآموزش عالي دارند، به پژوهش در باب تدريس و يـادگيري و توسـع  

  ياري خواهند رساند.
  به اين شرح است: هاي مجموعه عنوان كتاب

Teaching and Learning Modern Languages, Literatures and Cultures, Alison Phipps 
and Mike Gonzales 

Teaching and Learning History, Geoff Timmins, Keith Vernon and Christine Kinealy 
Teaching and Learning English Literature, (Publication Sept 2006), Ellie Chambers and 

Marshall Gregory. 
فنـاوري آموزشـي در دانشـگاه     ةني در مؤسسـ استاد آموزش عاليِ علوم انسـا  الي چمبرز
به عنوان مشـاور آموزشـي، ارزيـاب و محقـق بـا همكـارانش در        م1974از او آزاد بريتانياست. 

اي  رشـته  گـروه ميـان   م1992هنرهاي اين دانشگاه فعاليت كرده است. چمبرز در سـال   ةدانشكد
ــاني   ــوم انس ــالي عل ــوزش ع ــژوهش در آم ــا  راه را پ ــرد و در س ــدازي ك ــراه   م1994ل ان ــه هم ب

مرتبــاً در او ملــي آمــوزش عــاليِ علــوم انســاني و هنرهــا را تأســيس كــرد.   ةهمكــارانش، شــبك
آمـوزش از راه دور و   ةكنـد و آثـار پرشـماري در زمينـ     المللـي سـخنراني مـي    هـاي بـين   همايش

ا آموزش عالي هنر و علوم انساني منتشر كرده است، از جمله كتاب پرفروشي براي دانشجويان ب
سـردبيرِ  اكنـون  . خانم چمبرز )، همراه با اندرو نورتج1997( 1درست هنر ةراهنماي مطالععنوان 
انتشارات ( 2المللي نظريه، پژوهش و عمل علوم انساني در آموزش عالي: ژورنال بينهنر و  ةنشري
  و عضو شوراي انجمن پژوهش در آموزش عالي است. )3سيج

پـژوهش در آمـوزش و فنـاوري آمـوزش در      پژوهشـگر ارشـد مركـز    دكتر جان پاركر
دانشگاه آزاد و مدير گروه پژوهش در آموزش عالي علوم انساني است. وي كـه دبيـرِ مؤسـسِ    
                                                                                                                                              
1. The Arts Good Study Guide 
2. Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and 

Practice  
3. Sage 



 5      تدريس و يادگيري علوم انساني در آموزش عالي

 

تيلـور و  ( تـدريس در آمـوزش عـالي   و دبير اجرايـي   هنر و علوم انساني در آموزش عالية نشري
كنـد و   تـدريس مـي  ، يعني تـراژدي يونـاني،   ودتخصصي خ ةهنوز هم در رشت ،است )فرانسيس

كالسـيك در دانشـگاه كيمبـريج اسـت. خـانم       ةمطالعات دور ةنويسد و عضو ارشد دانشكد   مي
تدريس و يادگيري آثار كالسيك و مطالعـات  « بخشِهمكار در نگارش  ةنويسند اكنونپاركر 

  از همين مجموعه است. 1»دوران كالسيك

                                                                                                                                              
1. the Teaching and Learning Classics and Classical Studies  



 

 

  پيشگفتار

وتابي دارنـد. تحـوالت اخيـر     ها اوقات پرتب ها و كالج در دانشگاه 1تاريخاين روزها آموزگاران 
اي از معرفـت   انداز تاريخ به عنوان حـوزه  تاريخ تا حد بسيار زيادي دامنه و چشم ةدر درون رشت

 ةگفـتن دربـار    اي در مورد معناي يادگيري و سـخن  هاي تازه و تحقيق را گسترش داده و چالش
هان مورخان بـا نيـازي مبـرم بـه افـزايش منـافع       . همچنين در سراسر جكشيده استگذشته پيش 

بسـياري از كشـورها   زيـرا   انـد،  و فرصت آن را نيز يافته اند حاصل از آموزش تاريخ مواجه شده
آمـايش   ةافزاينـد و دامنـ   كنند، بر شمار دانشجويان مـي  را دگرگون ميد آموزش عالي خو  نظام

گسترانند.  جوامعشان را مي ةشد و توسعگيري از فناوري اطالعات براي تضمين ر و بهره 2درسي
تـوان تـاريخ را    هايي كه مـي  بافت ها و تاريخ و هم در شيوه ةها، هم در درون رشت دگرگوني اين

 را و چگونـه بايـد تـدريس كـرد     تـاريخي اينكـه چـه    ةهاي مهمي دربار در آن آموخت، پرسش
  .مطرح كرده است

سرشـت ايـن رشـته، چيسـتي معرفـت،       ةالبته مورخان و آموزگارانِ خوب همواره دربار
آمـوزش و   شيوةبهترين  ةو نيز دربار ،هايي كه آموزش تاريخ بايد منتقل كند ها و ارزش مهارت

اند. بسياري از مورخـان نيـز رأسـاً و از طريـق      هايي بنيادين طرح كرده يادگيري اين امور پرسش
افع اجتماعي تحصيل تاريخ در اهداف و من ةهاي ملي خويش، درگير مباحثاتي داغ دربار انجمن

تـاريخ چگونـه بايـد بـه      ةانـد كـه حرفـ    اند و به طور كلي در اين باره بحـث كـرده   دانشگاه شده
 ةمطالعـ خواهنـد    مـي هاي عمومي ديگري پاسخ دهـد كـه غالبـاً     گذاران و چهره نقدهاي سياست

. بنـابراين  هـايي خـاص از گذشـته سـوق دهنـد      هـا و برداشـت   را در جهت تقويت ديدگاه تاريخ
شونده و مطالبـات   رشته تاريخ در پرتو تأمل و تحقيق و در مطابقت با الگوهاي دگرگون ةتوسع

ماننـد   - هاي تـدريس  براي رويارويي با بسياري از چالشدارد، اما  سنتي طوالني ،آموزش عالي
ــد ــال ة شــمار فزاين ــا و آم ــرآوردن نيازه ــا  آن دانشــجويان، ب هــا، تجــارب و  فرصــت ايجــادو ه

                                                                                                                                              
درج بـزرگ   در متن انگليسـي بـا حـرف   نوشته شده،  تاريخ به صورت برجسته ةهر جا كه در متن فارسي واژ  .1

  م.    -  شده است
2. course provision 
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اقـدامات و   ةانديشـي و دانـش بيشـتري دربـار     هـم اكنون به  - ايشانبراي دستاوردهاي يادگيري 
  گرفته در اين زمينه نياز داريم.  هاي صورت نوآوري

 ةهـاي جـاري اسـت، هـم دربـار      ها و روال كتاب حاضر كه مبتني بر بررسي دقيق جريان
ابزارهـايي   ةو هـم دربـار   ،شود رائه ميپيكربندي و ا اكنون اين رشتهها  آن باكه  است هايي شيوه

 و بـدين ترتيـب الگـويي   را ارتقـا بخشـيد،    تاريخ توان تدريس و يادگيري ميها  آن ةكه به وسيل
هايي  وضعيت اين رشته، كتاب حاوي فصل ةاي دربار . پس از مقدمهدهد ارائه مي گيرا و جذاب

 ةهاي تحصيل دانشـجو در رشـت   بههاي مهم بر تمام جن گيري است در اين باره كه چگونه تصميم
در مقاطع  1گذارند؛ از جمله تصميماتي در اين باره كه چگونه پيشرفت و تفاوت تاريخ تأثير مي

ها  ها و قابليت ارائه شود، كدام مهارت 2در درسگان بايد تحصيلي را تضمين كنيم، چه چيزهايي
به كار بست و چگونه بايـد بـه   هاي آموزش و يادگيري را بايد  را بايد گسترش داد، كدام روش

هاي  چالش ةهاي بسياري دربار ها پرسش تصميماين  بهترين نحو روند يادگيري را ارزيابي كرد.
ترين آموزگاران نيـز   هايي كه حتي براي مجرب چالش ؛انگيزند برمي روي مورخان پيشكنوني 

هاي تـاريخ،   هاي دپارتمان كه از تارنما اي پردامنه در هر فصل مؤلفانْ شواهد .اغلب آسان نيست
هاي ملي در مورد استانداردهاي آمايش درسي و تجارب شخصـي در   ها، دستورالعمل پرسشنامه

 انـد.  دهغنـي و متـوازن فـراهم آور   مباحثي  اند و بدين ترتيب  ارائه دادهتدريس گرد آمده،  ةزمين
انـد،   دگيري دانشجويان مطلـع فرايند يا ةهاي اخير دربار نكه مؤلفان از پژوهشآافزون بر اين، با 
  اند.  كردهمعطوف يازها و عالئق آموزگاران تاريخ به ن اما توجه خود را

در آمـوزش   تـاريخ برانگيز وضعيت كنـوني   اين كتاب با بررسي واضح، آموزنده و تأمل
در پـژوهش   يسـهم بزرگـ  ة ايـن رشـته،   آيند ةانتقادي دربار ةبردن كيفيت مباحث عالي، و با باال

 ةمنبعـي مهـم بـراي همـ    ايـن كتـاب    تاريخ خواهد داشـت.  ةآموزش و يادگيري در رشت ةدربار
ما در  ةكهن است كه يگانه وظيف ةگذاري به اين فرمود كه تمناي آنان ارجخواهد بود  مورخاني

  در حين آموزش، همانند زمان تحقيق، بازنويسي كنيم.آن را قبال تاريخْ آن است كه 

                                                                                                                                              
1.  differentiationم  -شود  يف ميتعر در فصول بعد اين اصطالح ؛.  
2.  curriculumهاي دقيق و متمايزي براي بسياري از اصطالحات آموزشي تمهيـد   از آنجا كه در فارسي معادل ؛

 curriculum ،syllabus ،planningهاي اصـطالحات مشـابهي نظيـر     كوشيم تا معادل نشده است، در اينجا مي
يـا  » سرفصـل «تر بيان شود. در فارسي معموالً معادل  ور نويسندگان دقيق... را دقيقاً از هم متمايز كنيم تا منظ و
برنـد، لـيكن در متنـي كـه تـا ايـن انـدازه بـا مباحـث           اين اصطالحات به كـار مـي   ةرا براي هم» درسي ةبرنام«

هـاي ايـن    تـري ميـان معـادل    مسائل آموزشي سروكار دارد قطعًا نيـاز بـه تمايزگـذاري دقيـق     ةتخصصي دربار
  .م -شود  ات احساس مياصطالح



 

 

  مقدمه

گذرانـد. مطالبـات    كنند كه آمـوزش عـالي دگرگـوني عميقـي را از سـر مـي       بسياري اذعان مي
از  :آورد و مؤسسـات مربوطـه مـي    هـا  از دو جهت فشاري فزاينده بر دانشگاه 1بنيان اقتصاد دانش

 ةافـراد بيشـتري را جـذب كننـد و از طـرف ديگـر خواسـت        كه كند را ترغيب ميها  آن سويك 
 ، ران حفظ استانداردها و برآوردن نيازهاي جامعه و اقتصادمبني بر تضمي ،مراجع مالي و سياسي

هـاي يـادگيري و آمـوزش،     هـاي جديـد در روش   رهيافـت  اعمـال تأمين كنند. اين تحوالت بـا  
امكــان و ، پيونــد يافتــه 2تــي ســي آي ةهــاي حــوز هــاي ناشــي از نــوآوري خصــوص رهيافــت هبــ

هـاي ناشـي    تاريخ در چالش ةلبته مطالعا ؛افزايش داده است بسيار آموزش عالي را سازيِ جهاني
اي دانشگاهي، بدون قطع ارتباط بـا   است، ليكن تاريخ به عنوان رشته هاز اين تحوالت سهيم بود

مورخانْ بـا  نسل پيشينِ ها، فرازوفرودهاي خاص خودش را نيز از سر گذرانده است.  اين چالش
هـا و اهـداف    ي بنيـادين، روش هـا  فـرض  پـيش  ةدربار ،شور و حرارت زياد و تا حدي با وضوح

اند. فارغ از مطلوبيت شـرايط متغيـري كـه در آن     خويش بحث كرده ةدانشگاهي و عمومي رشت
آموزش عالي عملكرد خويش را نشان داده، و نيز فارغ از مطلوبيت دستاوردهاي نهايي آن، هم 

ي توسـعه يافتـه   دانشـگاه  ةيـك رشـت   ةاي كه در آن تاريخ به مثابـ  بافت عمومي و هم بافت ويژه
مطرح سرشت و اهداف اين رشته در سطوح تحصيالت دانشگاهي  ةهايي ژرف را دربار پرسش

  بايد به دانشجويان كارشناسي تاريخ آموخت؟  را با چه ابزارها و اهدافي . چه چيزهاييكند مي
در سراسر جهان مباحث و  . در واقعاند نكرده اين مسائل سكوتمعموالً دربارة مورخان 

شـكل  تاريخ در مقطـع كارشناسـي    تةيادگيري و تدريس رشبيات فزاينده و پرشماري دربارة اد
رويكردهـاي جديـد در    ةبه گزارش و اظهارنظر دربـار ادبيات . بخش زيادي از اين گرفته است

امـا بخـش   رونـد،   مـي  چهره به چهره به كـار  كه در فضاهاي سنتيِشود  مربوط ميكالس درس 
. در هـر دو مـورد،   اسـت هـاي يـادگيري مجـازي     گيـري از محـيط   بهـره ة نيز دربارقابل توجهي 

                                                                                                                                              
1. knowledge economy 

2.  ICT، م - اطالعات و ارتباطات فناوري.  
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، يعني ترغيب دانشجويان به بررسي و كاربرد شـواهد  1هاي مصوب پرداختن به مجموعه مهارت
  اول، بسيار بيش از آنچه به طور سنتي مد نظر بوده اهميت يافته است. دست

  ها و رويكردها هدف
هـاي   برنامـه  بيات مزبور، در رونـد طراحـي درسـگان در   است كه با افزودن به اد آنهدف ما 

سـهمي داشـته باشـيم.    ها  براي اجراي اين برنامه هايي و شيوه ،كارشناسي ةتاريخ در دور ةرشت
هـايي اسـت كـه مورخـانِ آمـوزش عـالي در        از تالش اي گزيدهبر رويكردمان تا حدي مرور

ر ايـن اصـل كـه از تـأمالت و تجـارب      اند، آن هم بـا تكيـه بـ    رابطه با اين موضوع انجام داده
تـوان آموخـت. هنگـام     انـد بسـا چيزهـا مـي     كساني كه مانند ما به مسائل مشابهي توجه كـرده 

ايم كه رويكردهـاي ابتكـاري خاصـي بـراي      هايي تمركز كرده اين تجارب، بر نمونه گزينشِ
بـراي  مناسـب   يو تمهيد راهبردهـاي  ،تاريخ ةشترهاي  درسگان ةتوجه به مسائل كليديِ توسع

تـر   ايم اين بازبيني را بر بسـتر وسـيع   افزون بر اين، كوشيده ؛اند يادگيري و تدريس ارائه كرده
اي قصد  مربوط به تحصيل در مقطع كارشناسي انجام دهيم. در اينجا تا اندازه ادبيات آموزشيِ

بحـث را   ةد دامنـ انـ  ها را درنورديده ايم با تكيه بر مشاهدات و تجاربي كه مرزهاي رشته داشته
هـاي   از رويكردهـاي همكارانمـان در رشـته    المقـدور  حتيايم  البته كوشيده گسترش دهيم، و

آمـدن بـا ادبيـات     كنـار  ةنحـو  ةهـايي دربـار   اين امر به ناگزير نگرانـي  بگيريم. بهره نيز ديگر
د آموزشي وسيع پيشِ رو و نوع توازني كه بايد ميان امر عمومي و امر خاص حفظ شود، پدي

خصـوص   تـدريس تـاريخ، بـه    ةبا اين حال، در كتابي كه عمـدتاً معطـوف بـه حرفـ     ؛آورد مي
درون خود رشته تأكيد كرد. هدف ما از  اعضاي جديد اين حرفه، است بايد قوياً بر تحوالت

هايي، بعضاً نظري، دست يـابيم   درون ادبيات وسيع مزبور عمدتاً اين بوده كه به بينشسير در 
در انـد يـا احتمـاالً     هاي گوناگوني را كه مورخان تاكنون در پيش گرفتـه  ي رويهمنطق ةكه پاي

  استحكام بخشد. آينده در پيش خواهند گرفت 
در تارنمــاي بســياري  اولمــان بايــد گفــت كــه مطالــب معتبــر  در رابطــه بــا منــابع دســت

تي كـه بـه دسـت    هاي اينترنتي از لحاظ ميزان جزئيـا  . اين پايگاهوجود دارد هاي تاريخ دپارتمان
مقتصدانه ايـن اطالعـات را ارائـه     بسيار ند، و ممكن است با منطقيا دهند بسيار با هم متفاوت مي

، و اين امر دهند به دست ميهاي جاري  رويه ةاطالعات بسيار زيادي دربار اما در مجموع كنند،

                                                                                                                                              
1. skills agenda 
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نيـز در    وس در مفصـل دانشـجويان و توضـيحات     1هاي نامه كند كه دست به ويژه آنجا صدق مي
فـراهم   نيـز  المللـي را  ها امكان مقايسه در سـطح بـين   اين تارنماها گنجانده شده است. اين پايگاه

پردازيم. در اينجا به جاي  مريكاي شمالي و استراليا مياايرلند، ، كنند، و ما در اينجا به بريتانيا مي
موجود استفاده كنيم،  ةروي ةبارهايي اعتمادپذير در عنوان مبنايي براي تعميماز پژوهش به آنكه 

 مسـائل كليـدي   ةبـراي بحـث دربـار   هـا   آن تـا بتـوانيم از  ايـم   آورده گرد ياول عمدتاً منابع دست
ايم،  موارد خاص انجام دادهربارة مقياسي دو  هاي كوچك حتي آنجا كه پژوهش استفاده كنيم؛

 1خـاذ ايـن رويكـرد در پيوسـت     منطـق ات  ةنبوده اسـت. دربـار   2هاي بازنمايانه داده ةارائ مانهدف
با وجود ، 3هاي نابازنمايانه كنيم كه داده مياشاره  نيز به اين موضوع ر اينجاداما ايم،  توضيح داده
گونـاگون   مسـائل تربيتـي   ةدربـار  يبرانگيـز  روشنگر و تأمل بسيارهاي  بينش ،هايشان محدوديت

  دهند.  دست مي به

  زنيِ تاريخ محك
دسـتورالعمل  شـده در   ، بـر مسـائل كليـدي مطـرح     محتـواي ايـن كتـاب   وسـويِ   براي تعيـين سـمت  

در دسترس مؤسسات آموزش عالي قرار گرفته است. در بريتانيا ايم كه  اتكا كرده 4زني تاريخ محك
هاي دمتـولي حفـظ اسـتاندار   ( 5تضـمين كيفيـت   ةاز سـوي ادار  م2000اين دستورالعمل كه در سال 

 ةهـايي اسـت كـه دامنـ     يكـي از مجموعـه   ،منتشـر شـده   )اعطاي مدارك تحصيلي در آموزش عالي
  :عبارت است ازها  اين دستورالعمل دهد. هدف هاي دانشگاهي را پوشش مي وسيعي از رشته
هـاي   دانشگاهي به منظـور توصـيف سرشـت و ويژگـي     ةكردن ابزاري براي جامع  فراهم

رف انتظـارات عمـومي   هـا همچنـين معـ    خاص. اين دسـتورالعمل  ةهاي مربوط به يك رشت برنامه
و توضـيح صـفات و    خـاص  مربوط به استانداردهاي اعطاي مـدارك تحصـيلي در يـك مقطـع    

  .نشان دهند ي چنان مداركي بايد بتوانند از خودادار هايي است كه افراد قابليت
  رود كه داراي پنج مهارت ذيل باشند: تاريخ انتظار مي 6سطح ممتازاز دانشجويان 

  ،هاي ذهني مورخ تها و قابلي مهارت ●

                                                                                                                                              
1. handbooks 
2. representative 
3. non-representational 
4. History Benchmarking Statement 
5. Quality Assurance Agency (QAA) 
6. honours degree students 
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  محتوايي، معيارهاي ●
  مراحل، ميان در پيشرفت ●
  يادگيري، و تدريس رويكردهاي ●
  ارزشيابي. ●

 شـود كـه جزئيـات    هـا تنظـيم مـي    هاي دانشجويان تحت هر يك از اين عنوان نامه توصيه
 ,QAA(شـود   ارائـه مـي  هـا   آن هـايي از  هـاي بعـد خالصـه    با هم متفاوت است و در فصـل ها  آن

History, 2000(.  
به عنوان سـند مناسـبي كـه بيشـترِ كتـاب مـا        زنيِ تاريخ دستورالعملِ محكلحاظ كردن 

 كلمـة خصوصاً به ايـن سـبب كـه    در پي خواهد داشت؛ هايي  احتماالً نگراني ،مبتني بر آن است
، دبير بخـش آمـوزش   3رو، جان كلر ز اينكند؛ ا را تداعي مي در سطح باال 2تجويز ،1زني محك

مبنـي بـر معرفـي دسـتورالعمل      ،QAA ةاطالعيـ  ةگزارشـي دربـار   ة، هنگـام ارائـ  4لي تلگـراف دي
اين كار باعث تحميل يك درسگان اجبـاري  گفت اي، تا بدانجا پيش رفت كه  زني رشته محك

، عضـو  5. حتي آنتـوني بريـدني  )Clare, 1998(خواهد شد  در سطح ملي آموزش عالي بريتانيا هب
زنـي را بـه عنـوان     محـك  ،تـر  تـر و آگاهانـه   ه لستر، در واكنشي سنجيدهدانشگا حقوقِ ةدانشكد

» بخشي از تالشي ديرپا بـراي انـداختن فعاليـت دانشـگاه در مسـيري دور از رسـالت سـنتي آن       «
زنـي هنـوز هـم     شود، اما محك محكوم كرد. به نظر وي، اگرچه در اين روند محتوا تجويز نمي

ايـن دليـل كـه از دسـتاوردها بـه عنـوان معيـاري بـراي          دارد، خصوصاً به اي نقش محدودكننده
پرواضـح  . )'Bradney, 'Benchmarking(شود  سنجش كيفيت در تدريس و يادگيري استفاده مي

زني، واكـنش   اين اظهارات موجب شد مؤسسات آموزش عالي در بريتانيا نسبت به محك  است
ن مؤسسات حمايـت خـود را اعـالم    اي چهارمِ حدود يكچندان مثبتي از خود نشان ندهند. فقط 

نيـز   اقليـت يـك گـروه    .بودنـد  مرددواكنشي نشان ندادند يا در اين باره يا ها  آن و بيشتر كردند
  . )Fletcher, 1999( مخالف و منتقد شديد بودند

در انگلسـتان در همـان زمـانِ معرفـيِ      6معلوم نيست كـه آيـا مورخـان آمـوزش عـالي     
                                                                                                                                              
1. benchmarking 
2. prescription 
3. John Clare 
4. The Daily Telegraph 
5. Anthony Bradney 

، نـه كسـاني كـه تـاريخ     سـت ها همان استادان تاريخ در دانشگاه» مورخان آموزش عالي«منظور نويسندگان از   .6
  م. - نويسند  آموزش عالي را مي
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بـه هـر حـال     ؛ امـا تغيير كرده اسـت  بعداً شانيها يا ديدگاه زني چنين ديدگاهي داشتند محك
 - آموزش عـالي اسـت  شانزده مورخ  كه متشكل از - زنيِ تاريخ روشن است كه گروه محك

گـروه،   مـدير كـه آنتـوني فلچـر،     هايشان مخالف تجـويز بودنـد، چنـان    از همان آغازِ فعاليت
   :گويد مي

 ةما تثبيت يك درسگان ملـي در رشـت   ةخشي از وظيفهرگز به ذهنمان خطور نكرد كه احتماالً ب
راه خالقيـت، تنـوع و ابتكـار در آمـوزش ايـن       يا اينكه بخواهيم با هر ترفندي سداست، تاريخ 
گزارشـي از   وشـتنِ كه در يك طرف آن نگام بگذاريم  ايم در راه باريكي . كوشيدهشويمرشته 

 ةاز حد براي تجـويز نكـاتي دربـار    ، و در طرف ديگر تالش بيشاستبرانگيز  موضوعي چالش
تـدوين كننـد يـا چطـور بـه دانشـجويان       را  1درسـي  هاي اينكه همكارانمان بايد چگونه سرفصل

  را ارزيابي كنند.ها  آن درس بدهند و
اين باور بود كه تاريخ موضوعي اسـت  هايي  گيري چنين موضع ترين داليلِ يكي از مهم

. )Fletcher, 1999(» بسـيار متنـوع و گسـترده اسـت    در آن   و سـنت   آموزش، فرهنگشكل «كه 
  .ه استهمچنين در اينجا مفهوم تغيير به مفهوم تفاوت افزوده شد

يابـد و   ي است كه به مرور تكامـل مـي  روند ،اصرار داريم كه آموزش و يادگيريبر اين امر ما 
كنــيم.  محــدودكنــيم كــه قصــد نــداريم آمــوزش تــاريخ را در يــك مــدل خــاص   تأكيــد مــي

هـاي   گـروه اي بـراي شـروع در نظـر گرفتـه شـود.       بايد به عنـوان نقطـه   زني ستورالعمل محكد
تـوان   نشان دهند كه چگونـه مـي   كه اين بخت را خواهند داشت ي مختلفها دانشگاهي و رشته

شـكل   ،هاي جايگزين هاي بيشتر يا شايد فرصت فرصتكردنِ  فراهمرا، با  زني محك معيارهاي
  .)QAA, History, 2000: 1( داد

  مسائل كليدي
بخشـد آن   زني ارزش خاصي مي آنچه به سند محكاما در مورد هدف اين مجموعه بايد گفت 

هايي از يادگيري و  در مورد جنبهمهمي  هاي دغدغه ةكننده و برانگيزانند است كه اين سند تعيين
كـه در آن   فارغ از كشور و نـوع نهـادي  است كه آموزگاران مقطع كارشناسي تاريخ،  آموزش

 از ايـن حيـث، مورخـان آمـوزش عـالي تـاكنون       در نظـر داشـته باشـند؛   ، بايـد  نـد مشغول به كار
زنـي متكفـل آن    گروه محككه  هاي وسيعي رايزنيهاي بسياري، متكي به  تحقيقات و پژوهش

نـويس   هـاي مكتـوبي بـه پـيش     اند تا پاسـخ  و مورخان مزبور نيز دعوت شده اند، انجام داده بوده،
محتواي آن تشكيل  ةو در همايشي ملي كه به منظور بحث دربارارسال  زني العمل محكدستور

                                                                                                                                              
1. syllabus 



 13      مقدمه

 

در لنـدن برگـزار    1تـاريخي  هـاي  پژوهش ة. در اين همايش كه در مؤسسكنندشركت  ه بودشد
حدود نيمـي از مؤسسـات آمـوزش     ةشد، حدود شصت مورخ حضور داشتند كه احتماالً نمايند

مثبـت بـود و   در مجمـوع   هاي مكتوب و شفاهي به دسـتورالعملْ  شعالي در بريتانيا بودند. واكن
باعث اعتماد به نفـس بيشـتر مـا بـراي     ماند كه اين امر  ظاهراً در آينده نيز به همين شكل باقي مي

ايـن واقعيـت كـه دسـتورالعمل      .آورد شود كه اين دستورالعمل به دنبال مي تمركز بر مسائلي مي
بـراي  ي ارجـاع شـود بـه منبـع     موجـب مـي   ،كنـد  مـي  پرهيـز  هاي جزئي يا مفصـل فوق از تجويز

ساز تأملي پردامنـه   زمينهتبديل شود، زيرا طراحي درسگان و تعيين اهداف درسي  وريزي  برنامه
  هايي است كه مورخان آموزش عالي در شرايط خاص در پيش دارند. بهترين راه ةدربار

  بنيادهاي بحث
اساساً تقسيم شده است: فصل اول  شش فصلبه ،  مشي بحث ها و خط يافته ةبراي ارائ ،اين كتاب

دارد و هدف آن مرور كلي سير تحول تدريس تاريخ در آموزش عالي » پردازانه صحنه«اي  جنبه
كنـد بـراي مضـاميني كـه در       بريتانيا و كشورهاي ديگر است و از اين رهگذر بستري فراهم مـي 

هـاي   اين فصل بررسي شرايط متغيـرِ دهـه  صليِ اشود. يكي از مضامين  هاي بعد بررسي مي فصل
شكال ه ظهور اَ. اين فصل همچنين باخير است كه تاريخ در مقطع كارشناسي تدريس شده است

 گوناگون تاريخ اجتماعي و فرهنگي و پيامدهاي آن بـراي تحـول در درسـگان و رويكردهـاي    
يادآوري اين نكته است  اين فصل . هدف اصليِپردازد مي يادگيري و تدريس تاريخموجود در 

به موضوعي پيچيـده و   هاي درسي تاريخ در مقطع كارشناسي  سازي سرفصل كه طراحي و پياده
، همـواره  شده كه به هيچ روي عاري از مناقشه نيست و به مـوازات تغييـر شـرايط    تبديل بر زمان

  . انجام شودآن مورد  اي در پردامنه كند و لذا الزم است كه اقدامات تغيير مي
ايـن فصـل بررسـي     ة. دغدغـ يمپـرداز  پيشـرفت مـي  وضوع بسيار مهـمِ  فصل دوم به مدر 

تـدوين   برانگيز بـراي دانشـجويان   هايي چالش فعاليتتوان  ميها  آن از طريقهايي است كه  شيوه
 شـود؛ شـان   هاي مطالعـاتي  برنامهاي كه موجب پيشرفت دانشجويان در حين انجام  كرد، به گونه

هـاي   مـايز تكه در بافت تحليلمان با نيز بحث خواهيم كرد  2تفاوت ةمفهوم دوگان ما دربارةالبته 
هـا و هنگـام گـذر از     هايي سروكار دارد كه دانشجويان در خـالل ايـن برنامـه    موجود در فعاليت

گردد كـه در مـورد    دهند. اين بحث حول تحقيقي كلي مي يك سطح به سطحي ديگر انجام مي
                                                                                                                                              
1. Institute of Historical Research 
2. differentiation 
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 اي . ايـن تحقيـق چـارچوب گسـترده    ايم انجام دادهناسي در بريتانيا روند تدريس در مقطع كارش
هـا، تـدريس و يـادگيري، و ارزشـيابي سـروكار دارد و       مهارت ةدارد و با گزينش محتوا، توسع

نيـز   المللـي  يندر سطح بـ كند و  ديگري براي بحث در فصول بعدي فراهم ميترتيب، پاية  بدين
هاي مختلفي سروكار دارنـد كـه از    با شيوه، فصلاين  ترگ. مسائل سدهد هايي انجام مي مقايسه
شـود و رشـد    متحـول مـي  ، خـارج از كشـور  هاي تدريس تاريخ، در داخـل و   برنامهها  آن خالل
هاي آموزشي  اصليِ برنامهكه زيربناي ابعاد گيرند  دربرميمتنوعي را  ةگستر ها اين شيوه .يابد مي
 بـه هـيچ    هاي خـارجي حاصـل شـده    تحقيق و بررسي نمونههايي كه از  . يافتهدهند تشكيل مي را

بر اين نكتـه تأكيـد كنـيم كـه تحقيـق بسـيار       لذا بايد كنند و  وجه تكليف خواننده را روشن نمي 
گـذاري را محقـق    پيشرفت و تفـاوت توان  ميكه چگونه  -تري الزم است تا اين مسئله را  مفصل

  بندي و بيان كنيم.  صورت -كرد 

  سگانيابعاد خاص در
و هر جا كه زمينه براي پيشرفت و تفـاوت  ايم  پرداخته 1درسگاني د مختلففصول بعد به ابعادر 

دهند تا مالحظـات ديگـر    افق بحث را گسترش ميها  ايم. اين فصل كرده بدان اشاره ،بودهميسر 
والً معمـ موضـوعي كـه    ؛كنـيم  محتوا آغاز مـي  ةرا نيز دربرگيرد. در اينجا كار را با فصلي دربار

شود، به ويژه اگر پـاي ميـزان دانشـي كـه دانشـجويان تـاريخ بايـد در هـر          بسيار به آن توجه مي
نيـاز بـه برقـراري تـوازن      ةبحث ما عمدتاً به مسـئل سطحي از تحصيل كسب كنند در ميان باشد. 

س درو هم در برنامه و هم در  ،كردن انواع تاريخ  ، و دخيل2ميان گستره و عمقِ اشراف بر محتوا
و انواع » سطحي«و » عمقي« مفاهيم يادگيريِاز   شود. در بحث مربوط ميتاريخ در تمام سطوح، 

از تـالش بـراي    ،برقراري توازن ميـان گسـتره و عمـق    ةمسئلپردازيم كه  به اين مسئله مي تاريخ،
الخصـوص   علـي  ؛گيرنـد  ت مـي ئهـاي نوظهـور مطالعـات تـاريخي در درسـگان نشـ       ادغام حوزه

ايـن پرسـش    مبنـاي بحـثْ  . دارنـد ه با ظهـور تـاريخ اجتمـاعي و فرهنگـي ارتبـاط      كهايي  حوزه
تـوان بـه اجبـار     تا چـه انـدازه مـي    ،تاريخ هاي مقطع كارشناسيِ آزاردهنده است كه در درسگان

تا حد  هم شان، هاي مطالعاتي توسل جست تا مطمئن شويم كه دانشجويان، هنگام انتخاب برنامه
عالئقشـان  پرداختن بـه   رصت كافي برايراف خواهند يافت و هم فوسيعي بر محتواي درس اش

  . را خواهند داشت
                                                                                                                                              
1. curricular 
2. content coverage 
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در ميـان  و مباحـث بسـياري    پردازد، موضوعي كـه مشـاجرات   ها مي فصل بعد به مهارت
هنـوز هـم    كار اشـتباهي اسـت، امـا    و محتوا  مهارتدر تقابل گذاشتنِ . برانگيخته استمورخان 

هـا بـه معنـاي تنـزل جايگـاه       كـردن مهـارت    برجسـته اينكه آيـا  در مورد ترديدهايي وجود دارد 
 ،تـاريخ  ةمطالعـ مربوط به توانايي حقيقـي بـراي   هاي  همه، مهارت با اين ؛به گذشته است تمعرف
دهـي   گيري اين موضوع را تشـكيل داده و همچنـان عامـل سـازمان     اصلي و جهت ةها هست مدت

تالشـي اسـت   ازگي دارد، چيزي كـه اكنـون تـ    ها در مقطع كارشناسي تاريخ است. اغلب برنامه
هـاي تـاريخي را بـه     به بهترين نحو مهـارت توان  كامالً بجا براي توجه به اين نكته كه چگونه مي

ديگر اي براي ادغام انواع  افزون بر اين، فشارهاي فزاينده ؛اي فراگير و ساختارمند ارتقا داد شيوه
 گذشته نيست ةهايي كه لزوماً مربوط به مطالع مهارت ايجاد شده؛هاي تاريخ  در برنامه ها مهارت
منتقـل كـرد. در واقـع بسـياري از ايـن      محل كار، هاي ديگر، به ويژه  را به بافتها  آن توان و مي

اي اسـت كـه    مسـئله يابند و ايـن   پذير در مطالعات عادي تاريخي نشو و نما مي هاي انتقال مهارت
اگرچـه   ديگـر،  پـذير  هـاي انتقـال   مهـارت  .انـد  ذعان داشتهاها به آن  مورخان و كارفرمايان مدت

 هـاي درسـي هسـتند.    هاي پذيرفتني سرفصل توان گفت كه در شمار مؤلفه ناآشناتر هستند اما مي
ايـم كـه    دروسـي پرداختـه  بررسـي  كـه در آن بـه   (مـوردي ديگـر    اتاين فصل با اتكا بر تحقيق

هــا در  بـه دفـاع از محوريــت مهـارت    )رنــدتــاريخ توجـه دا  ةاختصاصـاً بـه ابعــاد مهـارتي مطالعـ    
كند كه مربـوط بـه توسـعه     پردازد و مسائلي را بررسي مي هاي مقطع كارشناسي تاريخ مي برنامه

  . است درسگان
كند. تا حدي، توجه ما معطـوف بـه    فصل پنجم بر مسائل يادگيري و تدريس تمركز مي

و  1هـا  س اسـت، از جملـه سـخنراني   سازي رويكردهاي سنتي به يادگيري و تدري طراحي و پياده
كنـيم   ما فكر نمياند.  و كوبنده در امان نبوده انتقادهاي سختاز ها  آن از يكسمينارها كه هيچ 

را بايـد چنـان [بـا نيازهـاي     هـا   آن ، بلكـه معتقـديم كـه   بگـذاريم بايد اين رويكردها را كنار كه 
ــاق داد كــه اَ ــهموجــود] انطب ــر و ژرف شــكال فعاالن ــ ت ــدادگيري تــري از ي . يكــي از ايجــاد كنن

مورخـان  هـا   آن كنـد كـه از رهگـذر    هـايي تمركـز مـي    دهي بر شيوه هاي مهم اين انطباق قسمت
هايشـان در تـدريس و يـادگيري بهـره      تي براي تمهيد فعاليت سي توانند از آي آموزش عالي مي

 هـاي  واريدشـ ، بـا وجـود   گيرند. همه چيز حاكي از آن است كه دانشجويان كارشناسي تـاريخ 
تي استفاده كنند، خصوصاً از  سي توانند به نحوي قابل توجه و هدفمند از آي ميموجود، معموالً 
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پيش در دسترس اسـت و بسـياري   كه هر روز بيش از  1محور -انواع تسهيالت وب هطريق اتكا ب
يـابي در   انطبـاق سـازگاري و   ة، مسـئل همـه  بـا ايـن  تواند برطـرف كنـد.    ها را مي از نيازهاي برنامه

كـه از ادبيـات منتشـره     هاي چهره به چهره و سمينارها نيز نيازمند بررسي است و چنان سخنراني
در قيـاس بـا اشـكال مجـازي     ، هـاي معنـادارتري   توانـد شـيوه   ، اغلـب مـي  پيداسـت در اين زمينه 

  پيش رو نهد. ،يادگيري
فصل به ترِ اين قسمت بيش دانشجويان تاريخ سروكار دارد. هايبا ارزيابي كار آخرفصل 

است، مانند معيارهاي ارزيابي   شود مربوط مسائلي اختصاص دارد كه دقيقاً به آنچه ارزشيابي مي
هايي براي تشخيص سـطوح مختلفـي كـه دانشـجويان بايـد طبـق ايـن معيارهـا و          و دستورالعمل
كـه از   هـايي اسـت   در اينجا تأكيد بر ضرورت يـافتن شـيوه   ها به آن سطوح برسند. دستورالعمل

بـه   هـا  شـيوه  . ايـن به كار دانشجويان نمره داد اي معقول، توان با دقت و يكدستي ميها  آن طريق
سطوح باالتر موفقيـت الزم اسـت    كنند تا بر چيزهايي كه براي رسيدن به دانشجويان كمك مي

ايـم، از جملـه برخـي     نيـز توجـه كـرده    يابيشـ انـواع متفـاوت ارز   در اين فصـل بـه  وقوف يابند. 
ــه    بســيار ويكردهــاير شــده توســط  [نوشــته جســتارهايابتكــاري كــه ممكــن اســت اعتمــاد ب

 ةهاي ويـژ  را تضعيف كند. يكي از دغدغه ،دانشجويان]، هم در امتحانات و هم در كار كالسي
هـاي   دسـتاوردهاي برنامـه   تواند براي ارزيابي نويسي تا چه حد مي آن است كه جستاراين فصل 

  .موفق عمل كنددرسي 
مورخـان آمـوزش   متغيري كـه  با توجه به شرايط دربارة اين است كه  گيري ش نتيجهبخ

و  هـا  هـاي آموزشـي و سرفصـل    برنامـه  ةتوسـع تـوان رونـد    چگونـه مـي  انـد،   بـا آن مواجـه  عالي 
هاي مقطع كارشناسي تاريخ را بهبود بخشيد. باور بـر   رويكردهاي يادگيري و تدريس در برنامه

 توان انتظار داشت به دستاوردهاي بسـياري برسـيم.   مي ،هاي موجود الآن است كه با بازبيني رو
بـه  خصوصـاً  دهيم و  انجام مي زني تحليل مزاياي محك اين بازبيني را با توجه به نتايج حاصل از

منطق رويكردهاي  سازي بيان دقيق و روشن [توجه داريم] كه در خدمتمزاياي آن آن دسته از 
   است. جويان كنوني و آيندهشده براي دانش گرفته درپيش

                                                                                                                                              
1. web-based 




