ميزگرد

افزايش مشاركت و جذب
دانشآموزان نسبت به درس تاريخ
ميزگرد با حضور دبيران تاريخ استان يزد
محمدحسينمعتمدراد
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اشاره
اوايل خردادماه گذشــته بود كه به پيشنهاد
سردبير محترم مجله مأموريت يافتم گفتوگويي
با دبيران استان يزد انجام دهم.
پيش از انجــام اين مأموريت ،بــا چند نفر از
دبيران تاريخ از دور و نزديك گفتوگويي داشتم
تا با پارهاي از مســائل و موضوعات آموزش تاريخ
در مدارس آشنا شوم .سپس آنها را جمعبندي
كردم تا بتواند در ميزگرد موردنظر محور بحثمان
باشد .حاضران در نشســت يزد عبارت بودند از
دكتر اصغر زرنگار ،ســيدجليل فاني ،ناصر
مهدينژاد ،اصغر اكرمي و نيــز خانم رباب
طاقهباف .در ضمن در اواســط اين نشســت
محمود زارع معاون آموزش متوســطه حضور
پيدا كرده و از ديدگاههاي وي نيز بهرهمند شديم.
مقدمات اين نشست توســط صادق رضايي و
سيدجليل فاني ،بهترتيب نمايندة مجالت رشد و
سرگروه تاريخ استان يزد آماده شد كه از هر دوي
اين عزيزان تشكر ميكنم.
در اين نشســت ميخواهيم در مورد آموزش
تاريخ در كشور و مشكالتي كه ما با آن مواجه
هستيم بحث و گفتوگو كنيم .من موضوعاتي
را كه بهنظرم ضروري است و ميتوانيم در مورد
آن بحث و تحليل داشــته باشيم فهرستوار و
بهصورت سؤالي ميگويم تا شما هم در مورد آن
اظهارنظر فرماييد .شيوهها و مهارتهاي صحيح
در آموزش تاريخ چيست؟ چه راهكارهايي براي
جذب و جلب دانشآموزان پيشنهاد ميكنيد؟
چه كاستيها و خألهايي در آموزش تاريخ وجود
دارد؟ چقــدر نگاه ما به آمــوزش تاريخ جنبة
فــن بيان معلم تاريخ چقدر در
كاربردي دارد؟
ّ
موفق بودن او و شاگردان مؤثر است؟
همچنين معلومات و شــخصيت معلم تاريخ،
جهانبيني و بينش معلمان و حتي دانشآموزان
در زمينة درس تاريخ ،بازديد از موزهها و اماكن
و آثار تاريخي و ...مباحثي است كه ميتواند در
اين گفتوگو مطرح شود .لذا باتوجه به مسائل
مطرح شــده از آقاي فاني ميخواهم كه نقطه
نظرهاي خودشان را بيان كنند.
فاني :اينها كه شــما ،مطرح كرديد مباحثي
بسيار بجاســت و اميدوارم با همكاري دوستان
بتوانيم آنها را مورد نقدوتحليل قرار دهيم .بايد

بگويم كه متأســفانه ما در مــدارس هنوز براي
تدريس تاريخ از شيوة سنتي استفاده ميكنيم.
كالس ما معلممحور اســت .معلم صحبت
يعني ِ
ميكند و دانشآموز گوش ميكند و روشن است
كه با اين روش بعد از گذشــت مدتي دانشآموز

فاني :چند سال گذشته چون استخدام دبير كم
بوده خيلي از اشخاص كه تخصص غيرتاريخ
دارند ميآيند و تاريخ تدريس ميكنند .نكتة
ديگر عدم دانش و مهارت كافي شماري از
فارغالتحصيالن رشتة تاريخ است و مورد
ديگر در همين راستا استفاده نكردن از وسايل
كمكآموزشي است ،از جمله فيلمهاي تاريخي
مباحث تاريخي را فراموش ميكند .پيشنهاد اين
است كه از شيوة «مشاركتي» استفاده شود يعني
دانشآموز را بهكار بگيريم اگرچه وقتگير است
ولي اگر بهشيوة مشاركتي باشد ،مطالب در ذهن
دانشآموز ميماند.
ميدانيد كه تاريخ تنها يك درس نيست كه افراد
فقط در دورة مدرسه مجبور به مطالعة آن باشند
بلكه بخشــي از زندگي هر فرد است با اين حال،
متأسفانه در مدارس ما استقبال دانشآموزان از
درس تاريخ كم اســت و اين دو علت دارد ،يكي
اينكه اين درس در ســال سوم متوسطه خوانده
ميشود كه دانشآموزان امتحانات نهايي ديپلم
را دارند بنابراين آن را بياهميت قلمداد ميكنند.
علت ديگر اين است كه در كنكور مث ً
ال در درس
عربي ما چند تا تســت داريم؟ در ادبيات فارسي
چند تا تست اســت؟ در بينش اسالمي چند تا
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تست است؟ ولي متأسفانه تاريخ معاصر در كنكور
جايي ندارد بنابراين در ذهن دانشآموز اينطور
تلقي ميشــود كه درس تاريخ چندان اهميتي
ندارد .حاال حرفهاي ما را به يك نوعي برسانيد
به وزارتخانه كه اگر امكان دارد تاريخ معاصر هم
جزء امتحانات نهايــي ديپلم قرار گيرد و هم در
كنكور سراسري چند تا تســت از تاريخ معاصر
بيايد .اما در مورد ساير فرمايشات شما:
مشكل ديگر درس تاريخ اين است كه در چند
سال گذشته چون استخدام دبير كم بوده خيلي
از اشــخاص كه تخصص غيرتاريخ دارند ميآيند
و تاريخ تدريس ميكنند .نكتة ديگر عدم دانش
و مهارت كافي شماري از فارغالتحصيالن رشتة
تاريخ اســت .مورد ديگر در همين راستا استفاده
نكردن از وســايل كمكآموزشي است ،از جمله
فيلمهــاي تاريخي ،مث ً
ال بنــدة دبير ميخواهم
كودتاي  28مــرداد را تدريس كنم و فيلمهايي
هم از وقايع آن ايام هســت كه ميتوانم استفاده
كنم و بــراي بچهها نمايش دهم ولي اســتفاده
نميكنم .چون عالقــهاي به ايــن كار ندارم .يا
اصوالً اين فيلمها و نقشــههاي تاريخي موردنياز
كه يكي از وسايل كمكآموزشي است به كلي در
مدرســه وجود ندارد .مث ً
ال يك دبيري ميخواهد
دورة صفويه را تدريس كند ،اگر نقشههاي دورة
صفويه را داشته باشد ،خيلي بهتر است ،گردش
علمي هم براي دانشآموزان فوقالعاده كم است،
نميدانم در وزارتخانه دستورالعملي در اين رابطه
وجود دارد يا نه .بعضي از شهرســتانها و مراكز
استان ،عذرخواهي ميكنند كه سرويس نداريم.
متأســفانه گردشهاي علمي به اين صورت در
برنامههاي درســي نيســت .يكي ديگر از موارد،
حجيم بودن كتابهاي تاريخ اســت ،مث ً
ال تاريخ
ايــران و جهان( )2كه درس اصلي رشــتة علوم
انساني است ،نهايي و پرحجم است ،هفتهاي سه
ساعت دارد .ما در بازديدهايي كه در شهرستان و
مناطق داشتيم دبيران از اين موضوع گله داشتند
و ميگفتند حداقل هفتهاي چهار ساعت بايستي
داشته باشــيم .باالخره ،يك مشــكل ديگر كه
متأسفانه در كتاب تاريخ معاصر مشاهده ميشود
اين است كه بعضي از مؤلفان آن متخصص تاريخ
نيستند.
خانم طاقهباف ،شما بگوييد كه روش مشاركتي
كه آقاي فاني در تدريس خود بيان كردند چقدر
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در شيوة تدريس شما تأثيرگذار است؟
طاقهباف :در شرايط كنوني معلم ميآيد يك
درســي را ميدهد ،بچهها بايــد گوش بكنند و
بروند بخوانند و هفتة بعد بيايند و توضيح دهند.
يا اينكه نهايت مشاركت اين است كه يك مبحثي
را براي دانشآموزان مشــخص ميكنند تا آنها
بهصورت كنفرانس ارائه دهند.
ما خيلي اگر بخواهيم كالس را تغيير بدهيم تا
جلوهاي داشته باشد ،چند نفر انتخاب ميشوند تا
بهصورت گروهي روي بحثي كار بكنند و توضيح
بدهنــد .يعني نوآوري خاص تــا حاال در زمينة
تدريس تاريخ نشده است .شيوههايي كه استفاده
ميشود تا حاال بيشتر همين شيوهها بوده است.
شما روش مشاركتي را كه مطرح شد چقدر در
تدريس رعايت ميكنيد؟
طاقهباف :من تا حدي رعايت ميكنم .يعني
قسمتي از درس را كه توضيح ميدهم از بچهها
هم نظرخواهي ميكنم و آنها شــروع ميكنند
هركدام يك توضيحي ميدهند .سپس نظر آنها
را جمعبندي ميكنم و باز درس را ادامه ميدهم.
يعني طوري نيست كه صددرصد معلممحوري يا
دانشآموزمحوري باشد.
دو شــيوة نادرســت آموزش تاريخ از سوي
معلمان در اغلب مدارس اجرا ميشــود .يكي
متكي بر محفوظات اســت ،كه در آن بيشتر به
اطالعات موجــود در درس را اهميت ميدهند
تا به پرورش شاگردان .شــيوة ديگري هم كه
زياد مناســب نيست و در اين سالها ميبينيم
كه در مدارس اجرا ميشود همان روش سنتي
روخواني است ،جناب زرنگار شما بفرماييد كه
تا چه اندازه اين شيوهها در مدارس تغيير كرده؟
زرنگار :بنده نزدیک به  34ســال اســت که
درس تاریخ میدهم و نزدیک به  24ســال است
که تاریخ خواندهایم یعنی مجموعش نزدیک به
 60ســال اســت هم میخواندیم و هم تدریس
ميکردیــم .در تمامــی دروس ،هم مســئوالن
و دســتاندرکاران و هم دبیــران تحولی ایجاد
کردهاند و شــیوههای تدریس تغییر پیدا کرده و
کاربردیتر شده ،اما تنها درسی که تا امروز هیچ
تغییری پیدا نکرده درس تاریخ است .بهنظر من
یکی از دالیل بیتوجهی به درس تاریخ ،دیدگاه
برخی مدیران نســبت به این درس اســت ،و تا

این دیدگاه وجود دارد ،هیچگاه تحولی در درس
تاریخ ایجاد نخواهد شد.
نکتة دیگــر اینکــه دانشآمــوزان در همان
روزهای اول ســال میگویند ایــن تاریخ به چه
درد ما میخورد؟ این کتابی را هم که نوشتهاند
فقط میشود به همان شیوه درس بدهی ،شیوة
کاربردی ندارد ،شــیوة آموزشی دانشآموزمحور
ندارد ،شیوة عقلمحور ندارد .فقط شیوة آموزشی
آن این است که شما توضیح بدهید ،دانشآموزان
هم چرت بزنند .اینــه که هیچگاه تحولی ایجاد
نمیشود.
البته کتــاب تاریــخ فعلی پاســخگوی نیاز
دانشآموز نیســت ،به همین دلیــل دانشآموز
میگویــد این تاریــخ چــه دردی را از من دوا
میکند؟ وقتی در کنکور هم نیست؛ چه فایدهای
دارد؟
یکی از نکات دیگر این اســت که تمام رشتهها
وقتی بخواهند دبیر تربیــت کنند متخصص با
شــرایط خاص میگیرند ،آزمــون میگیرند که
ببینند شخص ميتواند مث ً
ال درس زمینشناسی
را درس بدهد یا فیزیک درس بدهد یا کامپیوتر را
و ...ولی در مورد تاریخ هیچ پیششرطی نیست.
به هر دبیری که ساعت کم دارد میگویند تاریخ
درس دهــد .چرا؟! چون از نظر عــدهای ،تاریخ
ارزشمند نیست .درسی اســت که همة دبیران
درس میدهند ،دبیر فنی در هنرستان هم ،تاریخ
درس میدهد.

فیزیک و شــیمی هم هســت پس نقدی که
میفرمایید شاید برای تمام حوزههای آموزشی
وارد باشد .شما از نقش معلم بگویید.
زرنگار :مثالی بزنم .به شــما چند تا پرتقال
دادهاند و گفتهاند وزن کنید اما به جای ترازو یک
هواســنج برای اندازهگیری وزن به شما دادهاند!
چگونه ميتوانيد اين پرتقال را وزن كنيد؟ اينجا
هم همينطور اســت .كتابي كه به شما دادهاند
درس بدهيد يك كتاب محفوظاتمحور اســت
چطور ميخواهيــد آن را كاربردي كنيد؟ اص ً
ال
امكان ندارد وقتي شــما ميخواهيد وزن پرتقال
را بسنجيد بايد ترازو را در اختيارتان قرار بدهند.
به هر حــال خودتان بهعنوان معلم تاریخ چه
شیوهای دارید؟ چارچوب برنامة درسي شما را
موظف میکند که برنامه را اجرا کنید .آیا شما
هم بر محفوظات تأكيد ميكنيد يا راه ديگري را
بهكار ميبريد؟ ما ميخواهيم در مجله شيوة شما
را معرفي كنيم.
زرنگار :ببينيد شيوه يكي از اين ابعاد است .تا
مسئلةاصلي حل نشود ،شما چطور ميخواهيد
شــيوة كاربردي كار كنيد؟ اين بــا كتاب عهد

پس شــما معتقديد هیچ تغییراتی در درس
تاریخ نداشتهایم؟
زرنگار :نه ،آن چیزی که الزم است نداشتهایم.
ببینید مث ً
ال همگام با درسهای دیگر ،ما از همة
درسها عقبتر هســتیم و از امکانات آموزشی،
کمکآموزشی و تربیتدبیر متخصص محرومیم.
انگیزه را باید دبیر به دانشآموز بدهد شــما
نقش دبیر را هم بفرمایید اینکه شیوة آموزشی
ما متکی به روخوانی و محفوظات اســت بهنظر
من این به دبیــر برمیگردد ،یک دبیر میتواند
دانشآموز را ّ
خلق بکند .بهنظر شــما معلم چه
نقشی میتواند داشته باشد؟ آموزشوپرورش
یک چارچوبی را مشــخص کرده ،برنامة درسی
را نوشــته و معلم را موظف کرده که این درس
را بگوید .همینطور این چارچوب برای دروس

زرنگار :یکی از نکات دیگر این است که تمام
رشتهها وقتی بخواهند دبیر تربیت کنند متخصص با
شرایط خاص میگیرند ،آزمون میگیرند که ببینند
شخص ميتواند مث ً
ال درس زمینشناسی را درس
بدهد یا فیزیک درس بدهد یا کامپیوتر را و ...ولی در
مورد تاریخ هیچ پیششرطی نیست .به هر دبیری
که ساعت کم دارد میگویند تاریخ درس دهد
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دقيانوس ،اص ً
ال امكانپذير نيست .ببينيد بايد كتاب
من نوعي ممكن
تاريخ ،شــيوة كاربردي پيدا كندِ ،
اســت در مدرســة استعدادهاي درخشــان كه 16
دانشآموز دارم ،همة شيوهها را بهكار گيرم و تا االن
هم موفق بودهام اما آقای فانی که در هنرســتان 40
دانشآموز سر کالس دارد ،نمیتواند شيوهاي که من
بهکار میبرم اجرا کند .شــیوة مشارکتی نمیتواند
اجرا کند ،شــیوة مهارتی نمیشــود ،شیوة تدریس
فعال نمیشود ،ما تمام شــیوههایی را که از تهران
آمدند به ما آموزش دادند بهکار گرفتیم ولی بســته
به جایگاهش .ما از فیلمهای تاریخی و نقشــههای
تاریخی هم اســتفاده میکنيم ،بازدید از موزهها هم
داریم ولــی به من اعتراض میکنند که چرا اینقدر
فیلم نشان میدهید.
میگویند شما همیشه در حال دیدن فیلم و در اتاق

اكرمي :شيوة ارزشيابي هم نبايد فقط براساس
محفوظات دانشآموز باشد .البته حافظه خوب
است و كمك ميكند به اينكه در امتحان موفق
شويم ولي اين روش در جايگاه پژوهش و
تجزيهوتحليل تاريخ ارزش زياد ندارد
فیلم هستید! این چه درس تاریخی است؟!
آقــاي اكرمي ،براي اينكــه دانشآموزان
بهسمت روخواني و محفوظات نروند شما چه
راهكارهايي پيشنهاد ميكنيد؟
اكرمي :روشهــاي دبيــران در مدارس
مختلف ،متفاوت است .ما اولين نكتهاي را كه
بايد در نظر بگيريم ،اين است كه طرف حساب
ما كه همان دانشآموز است سطح پاية علمي
يا دانايياش چقدر است.
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مــدارس مثــ ً
ا كاردانش و يــا فنيوحرفهاي
در
ِ
ما نميتوانيم همان روشــي را بهكار بگيريم كه در
دبيرســتان نمونه بهكار ميگيريم .در مدرسة نمونه
نيازي به روخواني كتاب نيســت چــون دانشآموز
اطالعات دارد ولي مث ً
ال در هنرستان كاردانش حتي
ً
در روخواني كتاب مشــكل دارد ،بنابراين حتما بايد
روخواني انجام شــود و مطالب خيلي ســاده شود و
حتي جمالتي كه مهم هســتند ساده بشوند .ما در
كتــاب تاريخ كه از بعضي جمــات و كلمات ثقيل
استفاده شده سعي ميكنيم اين نثر را سادهتر كنيم
تا بچهها بفهمند.
ديگر اينكه من معموالً از روشي ديگري هم استفاده
ميكنم و آن طرح سؤال تست در هنرستان ،است كه
شكل مشاركتي هم دارد؛ يعني  4دانشآموز معمولي
را با دانشآموزي كه ضعيف است يك گروه ميكنم
و به آنها ميگويم بعــد از اينكه من درس را دادم
شــما از جمالت درس و كتاب ،سؤال و تست تهيه
كنيد .اين باعث ميشــود هم بچهها سرگرم شوند و
هم عالقه در آنها ايجاد ميشود .بعد تستهايي را
كه طرح ميكنند نمايندهشــان ميآيد و پاي تابلو
مينويسد و در اينجا جمالت آنها را از لحاظ نگارش
تصحيح ميكنم كه مشكلي نداشته باشد.
همينطور كه آقاي زرنگار فرمودند واقعاً در كتاب
تاريخ معاصر خيلي وقتهــا مصالح تدريس ناقص
است ،سؤال ميخواهي طرح كني ميماني كه چطور
طرح كني ،چه پرسش شفاهي باشد ،چه كتبي باشد،
چه نقطهچين باشد ،يا به هر شكلي كه باشد.
امــا در مدارس نمونــه بچهها به هــر حال ذهن
خالقتري دارند و نيازي به اين كار نيست و برعكس
مسائل و پرسشهاي حاشيهاي زياد مطرح ميشود
و معلم بايد مطالعة بيشــتري داشــته باشد .در اين
مدرسهها ما سعي ميكنيم حتيالمقدور خودشان را
بفرستيم تا تحقيق انجام دهند.
آقاي مهدينژاد ،ما نميخواهيم درس تاريخ ،زنگ
تفريح دانشآموزان باشــد براي اينكه اين اتفاق
نيفتد و درس تاريخ را جذابتر بكنيم چه بايد كرد؟
از تجربيات خود بگوييد.
مهدينژاد :شــما اگر االن در همين شــهر يزد
تحقيقــي بكنيــد ميبينيد كه همــه ميخواهند
بچههايشــان را بفرستند رشــتة تجربي يا رياضي.
مديرها هم بيشــتر بهدنبال رشتة رياضي يا تجربي
هستند.
در مدرسهاي رفتم بازرسي؛ خانمي كه اتفاقاً خودش

دبير بود آمد پرسيد :شما سرگروه تاريخ هستيد؟
گفتم بله .گفت شما به دبيرانتان بگوييد اينقدر
به شاگردان فشار نياورند كه تاريخ بخوانند .گفتم
چــرا؟ گفت تاريخ به درد آنها نميخورد .گفتم
چرا به دردشــان نميخورد؟ گفــت به چه درد
ميخورد؟ گفتم اگر شــما شناسنامهتان را گم
كنيد و ديگر نتوانيد ثابت كنيد كه چه كســي
هستيد آنوقت چهكار ميكنيد؟
دوم اينكــه كالسهــاي متفــاوت داريم كه
آقاي اكرمي مســائل آنها را گفتند .من خودم
كارهايي كه سر كالس انجام ميدهم اين است
كه ســعي ميكنم بچهها را عم ً
ال با درس درگير
كنم ،يكجوري به درس عالقمندشــان بكنم،
فيلم معرفــي ميكنم ،كتــاب معرفي ميكنم
گاهــي وقتها كتــاب را ميبرم ســر كالس و
نشان ميدهم ،ســؤال ميكنم و از دانشآموزان
ميخواهم بروند خودشــان جواب را پيدا كنند،
ســعي ميكنم اين كارها را انجام دهم ،ســعي
ميكنم هميشــه با خنده وارد كالس شوم و با
خنده بيــرون بيايم ،بهطوريكه آخر ســال كه
ميشود دانشآموزان ميپرســند آقا شما سال
ديگر هم در اين مدرســه هستيد؟ يعني سعي
نميكنم كالس خشــك باشد ،حالتي به كالس
ميدهم كه دانشآموز شاد باشد و درس تاريخ را
ياد بگيرد و عالقمند هم بشود.
من از صحبتهاي شما نتيجه ميگيرم برنامة
درســي كه ما داريم و با همة كاستيهايي كه
شما فرموديد ،ميشــود برنامة صحيح و طرح
درســتي را در كالس تاريخ طراحي بكنيم كه
ميزان مشــاركت و جذب دانشآموز نسبت به
درس تاريخ بيشتر شود و خودبهخود وقتي اين
جذبه بهوجود بيايد عالقه هم بهوجود ميآيد،
آنوقــت ميتوانيم بگوييم تاريــخ در زندگي
دانشآموز كاربرد خواهد داشــت .مطالبي كه
آقاي زرنگار فرمودند خود اينها هم مورد قبول
كارشناسهاي ما هم هست.
حاال از آقاي فانــي ميخواهم در اين مباحث
اظهارنظر بفرمايند.
فاني :ببينيد جناب معتمدراد ،در ادامة فرمايش
همكارهــا ،ما نميتوانيم همة تقصي ر را به گردن
دانشآموز بيندازيم ،متأسفانه خود همكارها هم
كمابيش كاســتيهايي دارند از جمله نداشتن
دانش و مهارت كافي .ناتواني بعضي از همكارها را

در نوشتن مقاالت و كتابها و انجام پژوهشهاي
نو و كارآمد ميبينيم ،متأسفانه همكارها در اين
رابطه ،آنطور كه بايد و شــايد فعال نيستند ،يا
انگيزه ندارند يا مسائل ديگر .ما بايد دانشآموزان
را حتياالمــكان ببريم تــا مكانهاي تاريخي را
ببينند .من خودم اين كار را انجام دادهام و خيلي
مؤثر بــود .مث ً
ال در درس تاريخشناســي ،وقتي
سكة هخامنشي را درس ميدهيم شاگرد تئوري
ميخواند اما وقتي او را ببريم موزة سكهشناسي
را ببينــد ،خود اين در ايجــاد رغبت دانشآموز
بــه درس تاريخ خيلي مؤثر اســت .همينطور
مكانهاي تاريخي را؛ مث ً
ال مسجد جامع ،زندان
اسكندر ،باغ دولتآباد يزد و ...
در تشويق به درس تاريخ ،يك راهكار ديگر هم
گذاشتن فيلمهاي تاريخي است ،كه اشاره شد.
بهنظر من ،بعد از حضور و غياب ،اولين چيزي
كه دانشآموز را ترغيب ميكند ،اين اســت كه
معلم تاريخ مسائل روز جامعه را بگويد .يعني اول
از مسائل روز جامعه شــروع كند و بعد بپردازد
به تاريخ ،يعني مطالب تاريخي گذشته را بهروز
كنيم مث ً
ال بگوييم در سال  ،32امريكاييها اول
ً
بــا مصدق بودند ولي بعدا عليه مصدق شــدند.
وصلــش كنيم به مســائل امــروز ،يعني تاريخ
گذشته را به مسائل روز وصل كنيم تا دانشآموز
بيشــتر برايش مفهوم باشد .يك كار ديگري كه
ميشود انجام داد نقشههاي تاريخي تهيه كنيم
كه هر وقت خواستيم درسي را توضيح دهيم از
نقشههاي تاريخي استفاده كنيم .شيوة تدريس
قديمــي را كنار بگذاريم و از حالت مشــاركتي
استفاده كنيم و از دانشآموز بخواهيم وارد بحث
شــود و خودش بيايد كنفرانس دهد و در مورد
فالن موضوع تحقيق كند .خالصه اينكه كالس
را فعال و آن را از حالت معلممحور خارج كنيم.
تا آنجا كه امكان دارد اگر دانشآموز سؤالي كرد
جواب دهيم .حتي اگر سؤالي كرد كه جواب آن
را ما نميدانيم بگوييم نميدانم ،بررسي ميكنم،
تحقيق ميكنم و هفتة آينده جوابت را ميدهم،
اين كار را اگر معلم انجام دهد خيلي خوب است.
آقــاي زرنگار ،مســئلة ديگــري كه گفتن
آن ضروري اســت بحث ســير توالي زماني
يــا كرونولوژيك تاريخ اســت بــراي اينكه
دانشآموزان نروند بهسمت پراكندهخواني و يك
ســير را طي كنند؛ مث ً
ال در مبحث تاريخ اسالم
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اگر بخواهد ســيرة پيامبر اكرم(ص) را از تولد
حضرت تا رسالت ايشان و از جنگها تا به صلح
و نامهنگاريهاي ايشان به سران كشورها ،همه
را در يك راستاي زماني و امتداد تاريخي ببيند،
من فكر كنــم دانشآموز بهتر بتواند به هدفش
برســد .يا اگر دانشآموزان از دوران رسالت تا
خلفاي راشدين ،و از اين دوران تا پايان دوران
خلفاي عباسي و به بعدش بتواند يك ارتباطي را
درك كند و از وقايع تاريخي آن تجزيهوتحليل
داشته باشــند يادگيري خوب صورت ميگيرد
منظورم اين است كه پراكندهخواني نشود .شما
اين نوع يادگيري را چگونه ارزيابي ميكنيد و آن
را مفيد ميدانيد؟
ً
زرنگار :مســلما مفيد است و اين روش را بايد
براي تاريخ ايران هم داشته باشيم .ما سير تاريخ
ايــران با اروپا يا هر جاي ديگري را كه بررســي
كنيــم شــباهتهايي بين آنهــا ميبينيم كه
بهعنــوان تكرار تاريخ ازش ياد ميكنيم از جمله
ظهور و سقوط سلسلهها .مث ً
ال هخامنشيان يكجا
ظهــور كردند يكجا به اوج رســيدند و يكجا
سقوط كردند؛همين طور اشكانيان ،ساسانيان،
تمدنهــاي بعد از اســام و  ...اگر ما بين اينها
ارتباط برقرار كنيم .قانونمند بودن تاريخ درك
ميشــود كه ايــن خيلي مهم اســت و يكي از
هدفهاي اصلي آموزش تاريخ همين است.
از همينجا ميشــود مفهوم فلســفه تاريخ و
قانونمندي تاريخ را بهدست آورد.
طاقهباف :بهنظر من آموزش تاريخ مثلثي است
كه يك ضلع آن مؤلف يا مؤلفان است يك ضلعش
دانشآموز و يك ضلع هم معلم يا دبير و هر كدام
از اينها نقاط قوت و ضعف خودش را دارد .براي
مثال ،در تأليف بعضي از كتابهاي درسي تاريخ
اگر شما نگاه كنيد ميبينيد كه فقط دارد به ما
اخبار تاريخي را ميگويد ،طوري كه حتي براي
خود معلم هم راه براي تجزيهوتحليل باز نيست.
يعني حتي قسمتهايي كه بشود تجزيهوتحليل
كرد كم است .دانشآموزان هم كه انگيزه و رغبت
ندارند و اين هم مسئلهاي است .به هر حال ،بهنظر
من اگر خود معلم و يا كسي كه ميخواهد تاريخ
را تدريس كند اگر عالقمند به تاريخ باشد و عالقه
به كارش هم داشته باشد خيلي بهتر ميتواند با
همين محدوديتها درس بدهد .خود من ميدانم
در اولين جلســهاي كه ميخواهم تاريخ تدريس
كنم بچهها چ ه سؤالهايي از من خواهند پرسيد.
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طاقهباف :خود من ميدانم در اولين جلسهاي
كه ميخواهم تاريخ تدريس كنم بچهها چه
سؤالهايي از من خواهند پرسيد .ميپرسند چرا
بايد درس تاريخ را بخوانيم ؟ تاريخ در زندگي
چقدر كاربرد دارد؟ به بچهها ميگويم همانطور
كه رياضي فرمول دارد و روش دارد ،تاريخ هم راه
و روش خودش را دارد
ميپرسند چرا بايد درس تاريخ را بخوانيم ؟ تاريخ
در زندگي چقدر كاربرد دارد؟ به بچهها ميگويم
همانطور كه رياضــي فرمول دارد و روش دارد،
تاريخ هم راه و روش خــودش را دارد .اص ً
ال من
اينكه يكنفر كتــاب بخواند و بقيه گوش كنند
را قبول ندارم .نهايــت در بعضي از كالسها كه
سطح پايينتري دارند ميگويم بچهها  10دقيقه
خودتان كتاب را روخواني كنيد و هر كســي هر
موردي يا سؤالي دارد يادداشت كند و بگويد .به
اين ترتيب در همان جلسة اول دستم ميآيد كه
اينها در اين درس چه مشكالتي خواهند داشت.
مشكل يا صحبت ما بيشتر در مورد درس تاريخ
معاصر اســت چون خيلي تخصصي بهش نگاه
نشــده ،و برخالف كتابهاي تاريخ ايران جهان
 1و  2و تاريخ پيشدانشگاهي كه با ديدگاههاي
تاريخي نوشته شده ،تاريخ معاصر ديدگاه تاريخي
ندارد ،بلكه بيشــتر نظرهاي شخصي است .اين
كتاب تمامش ارزش خواندن دارد اما ارزش حفظ
كردن ندارد ،بهخصوص بعضي از قســمتها كه
خيلي سنگين نوشته شــده و توضيحات اضافه
دارد.
ديگــر اينكه من به بچهها ياد ميدهم كتاب را

خالصه كنند ،به اين شــيوه كه به آنها ميگويم
بچهها! امروز هر كتابي كه همراهتان هست بيرون
بياوريد و يك درســي را با هم شــروع ميكنيم به
خواندن؛ مث ً
ال كتاب فلسفهشان را با هم ميخوانيم و
ميگويم من هم مثل شما بار اولي است كه اين كتاب
را ميخوانم ،حاال يك تكه را خالصه ميكنيم؛ مث ً
ال
از يك صفحه و نيمكتاب  5خط بيرون ميكشــيم.
بعد همين كار را در مورد كتاب تاريخ خودشان انجام
ميدهيم .كمكم طوري ميشود كه خود بچهها ياد
ميگيرند چهطور مطالــب اصلي را از كتاب بيرون
بكشــند و خالصه كنند .با كسب اين تجربه خيلي
به تاريخ عالقمند ميشوند بهطوري كه دانشآموزان
كارودانش و هنرستان نمرههاي خيلي عالي از درس
تاريخ ميگيرند .بعد پرســشهاي پاياني هم براي
آنها تهيه ميكنم .عالوهبراين سعي ميكنم فيلم
نشان بدهم ،كتاب به آنها معرفي كنم .مث ً
ال كتاب
تاريخ طبري را با خودم به مدرسه ميبرم و ميگويم
فالن مطلب در اين كتاب گفته شده.
بهطــور كلي ،ما امكانات خيلــي خاصي نداريم.
چند جلســه در سال بچهها را به كتابخانه ميبريم
و ميگوييــم از همين كتابها يك مطلب انتخاب
كنند و سركالس بياورند و بحث كنند.
زارع (معاون متوسطه) :اوالً من فقط جهت عرض
خير مقدم به اينجا آمدم .ثانياً بهترين تصميماتي
شوپرورش براي نسل
كه ميشــود در مورد آموز 
آينده گرفت در همين جلسات است.
بهنظــر من تأليف كتاب درســي بايد دو ويژگي
داشته باشد ،يكي ويژگيعمومي و ديگري ويژگي
تخصصي ،ويژگي عمومــي يكي اينكه مفاهيم آن
براي دانشآموز گويا باشد ،با علم روز همراه باشد،
و نكات ارزشــي و كاربردي تاريــخ را داخل محتوا
بياورد ،آموزشهاي نظــري و عملي را با هم و در
هم بياميزد ،روحية پرسشــگري را تقويت بكند ،با
فرصتهاي آموزشــي تطبيق داده شــود ،از ذهن
دانشآمــوز ،انبان اطالعات نســازد و دانشآموز از
ي عمومي بود.
محتواي آن لــذت ببرد .اينها ويژگ 
در زمينة تخصصيكتاب تاريخ بايد بين كتابهاي
تاريخ گذشــته و تاريخ فعلي تفاوت بگذارد ،چون
تاريخ گذشــته اطالعاتي است كه از نسل گذشته
ن چيزي است كه
به ما رســيده ،اما تاريخ فعلي آ 
بخشــي از آن را مشــاهده كرديم و فراگير است.
بايد تاريخ معاصر بيشــتر با واقعيتها تطبيق داده
شود .بهعالوه در خود كتابها سه تا موضوع اصلي
بايد دخالت داده شــود :اول اينكه داليل موفقيت

زارع :مفاهيم كتاب درسي بايد براي دانشآموز
گويا باشد ،با علم روز همراه باشد ،و نكات ارزشي
و كاربردي تاريخ را داخل محتوا بياورد
و شكســت دولتها بيان شــود .دوم سياستهاي
داخلــي و خارجي آن دولت گفته شــود ،يعني با
مردم خــودش چه كرد و با خارجيها چطور رفتار
كرد .سوم هم اختصاص بخش عملي با فعاليتهاي
پژوهشي اســت ،يعني هر واحد درسي بايد با يك
فعاليتهاي پژوهشي همراه باشد.
يكــي از معلمين تاريخ اعتقادش بر اين بود كه
مباحث تاريخي را بــراي دانشآموزان كاربردي
كنيم ،حتي نظر ايشــان اين بود ميشود براي
مقولههايي مثل دروغ ،تهمت ،حسد و  ...ريشههاي
تاريخي پيدا كرد .آقاي اكرمي شما چقدر نگاهتان
به آموزش تاريخ كاربردي بوده ،چه مهارتي را در
آموزش تاريخ مناسب و ضروري ميدانيد؟
اكرمي :در بحث درسهاي تاريخي معموالً به
اين نكاتي كه شــما اشــاره كرديد و بيشتر بحث
اخالقي مطرح اســت ،كمتر پرداخته شده ولي از
حيث ســابقة تاريخي معموالً بحث حسد ،بخل و
دروغگويي زياد در حوزة تاريخ داريم ،مث ً
ال ابوالفضل
بيهقي ميگويد بوسهلبن زوزني بسيار حسود بود
و دائم از حســنك وزير بدگويي ميكرد ،شــهيد
مطهري ميگويد قطار موقعي كه ايســتاده كسي
به آن سنگ نميزند اما موقعي كه حركت ميكند
سنگ زدن شــروع ميشود .ولي حاال اگر بپرسند
چه كساني سنگ ميزنند ،ميگوييم آنهايي كه
نزديكتر هســتند به قطار .اينها در كتب درسي
ن آشنا
آوردنش بسيار بجا است و اگر دانشآموز با آ 
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شود حداقل ميتواند در زندگي شخصي خودش
اثرگذار باشــد ضمن اينكه ما با توجه به مسائل
روز همانطور كه همكاران فرمودند ،بايســتي
تدريــس كنيم خيلــي از اينهــا را ميتوانيم
حداقل ببينيم ،به گوشه و كنار اشاره كنيم و به
دانشآموزان بگوييم فالنشــخصي كه در طول
تاريخ خدمتگزار بوده ،مث ً
ال اميركبير داشــتيم،
ن
قائممقــام داشــتيم خوب اينها اســير همي 
تهمتهــا و دروغها و كينهها شــدند .در مجلة
رشــد آموزش تاريخ فكر كنم مقالهاي از خانم
سليقهدار خواندم با عنوان «چگونگي كاربردي
كردن قرآن در تدريس تاريخ» كه نوشــته بود
مهمترين حرف قرآن عبرتآموزي است؛ حدود
يكسوم قرآن ،تاريخ است .اين را هم بگويم كه
يكي از عيبهايي هم كه در اين مجالت هست،
و من چند تا از آن را كه بررســي كردم ديدم،
خيلي از مســائل كه مطرح شــده بيشتر بيان
همان كليات است و شيوههاي كاربردي خيلي
مطرح نشده تا مث ً
ال من بتوانم سر كالس از آن
اســتفاده كنم .در آموزش تاريخ ميتوان از بُعد
مذهبي و اخالقي قرآن كمك گرفت تا ضمن آن
كار ديني هم انجام گيرد.
مباحثي كه مطرح شــده بخشي از آن به فن
بيان معلم برميگــردد .دانشآموز تمام توجه
و نگاهش به معلم اســت كه چه فني را بهكار
ميگيرد :اين فن بيان يكي از راههايي است كه
دانشآموزان جذب معلم ميشوند ،آقاي فاني
شما فن بيان معلم را چقدر مؤثر ميدانيد؟
فاني :دبير تاريــخ بايد اطالعاتش زياد
باشــد حاال اگــر اطالعاتش زيــاد بود
اعتمادبهنفــس او باال ميرود ،و اين در فن
بيان او تأثيرگذار اســت .معلم ،حتي اگر سابقه
هم دارد ،شبي كه ميخواهد فردا تدريس كند
بايــد يك بار كتاب را بخواند تا با اعتمادبهنفس
بيشتري ســر كالس برود .اگر هم رفت در يك
جايي كه مث ً
ال لهجههاي مختلفي اســت سعي
كنــد كتابي صحبت كند؛ مثــل گويندة اخبار
صداوسيما كه در سراسر ايران صحبتهايش را
متوجه ميشوند .پس فن بيان خيلي مهم است.
معلم بايد لفظها و اصطالحات و اسامي رهبران
را بداند تا در بيان تاريخ دچار اشــتباه نشــود.
شوپرورش هنگام اســتخدام
بهنظر مــن آموز 
ن بيان هم امتحان بگيرد.
معلمان بايد از نظر ف 

12

| رشد آموزش تاریخ | دورۀ هجدهم | شمارۀ  | 3بهار 1396

مهدينژاد :ســعي نميكنم كالس خشك باشد،
حالتي به كالس ميدهم كه دانشآموز درس تاريخ
را ياد بگيريد و عالقمند هم بشود
آقاي مهدينژاد ،در اين مورد نظرتان چيست؟
برخي دبيران اطالعات تاريخي دارند اما شايد
فنبيانشان ضعيف باشد.
مهدينژاد :معلم تاريخي ميتواند موفق باشد
كه تسلط بر درس داشته باشد ،كلية اصطالحات
درس را بلد باشد ،بتواند كامل توضيح بدهد ،پاي
تخته شكل بكشد ،بلد باشد براي هر قضيهاي ،با
بيان كامل و شيرين مباحثي را مطرح كند .اين
باعث ميشود كه مفاهيم و اصطالحات با عمق
بيشــتري در ذهن دانشآموز جا بيفتد ولي اگر
تواني نداشته باشد كالس او بيبهره خواهد بود.
خانم طاقهبــاف ،فكر ميكنيد كه در گزينش
معلم تاريخ چه معيارهايي را بايد در نظر بگيريم
تا در چارچوب برنام ة درســي و تدريس دچار
مشكل نشويم.
طاقهباف :فكر ميكنم از جذابيتهاي معلمها
براي دانشآموزها اين است كه ظاهري آراسته
داشته باشد .ديگر اينكه دبير بايد قوة بيان عالي
داشته باشد ،تســلط داشته باشد و صبر خيلي
زياد؛ آرامش بايد در چه رهاش موج بزند .آرامش
و صبــوري معلم خيلي مهم اســت .در ضمن
معلم تاريخ اوالً بايد در علم بهروز باشــد .البته
الزم نيست مث ً
ال فرمولهاي رياضي و فيزيك و
شيمي را بداند ولي يك مقداري از روانشناسي
را بايد مطالعه داشته باشد تا بتواند  20تا  30تا
دانشآموز را در يكي دو جلسه اول روانشناسي
بكند .شخصيتشناسي معلم بايد كامل باشد و
هر شخصيتي را بشناسد تا بتواند با آنها ارتباط

برقرار كند .مهارتهــاي كالمي هم خيلي مهم
است .در كل چيزي كه من فكر ميكنم در جذب
دانشآموز مهم است برقراري ارتباط است.
يكي از نكاتي كه در تمام حوزههاي آموزشي
مورد توجه والدين و دانشآموزان است ،معلومات
و شخصيت معلم است .باتوجه به فضاي مجازي
كه در دسترس اكثر دانشآموزان است معلم بايد
از نظر علمي يك ســر و گردن باالتر از شاگرد
باشد ،معلم تاريخ بهعنوان يك مرجع علمي بايد
طوري در كالس مطرح باشد تا وقتي دانشآموز
در مواردي به بنبست ميرسد تكيهگاه او معلم
باشد .در اين مورد شــما آقاي زرنگار صحبت
بفرماييد.
زرنگار :من  120عنوان فيلــم تاريخي تهيه
كردهام كه به تناســب درسها از آنها استفاده
ميكنيــم .در مورد حــوادث روز هم ،كه ممكن
است ديشــب مث ً
ال اتفاق افتاده باشد ،براي مثال
حملة تركيه به ســوريه و  ...كــه دانشآموزان را
هم تحتتأثير قــرار ميدهد ،دبيــر ميتواند از
رســانههاي روز اســتفاده كند .اگر معلم تاريخ
بخواهد موفق باشــد بايد بهروز باشــد و از تمام
امكانات آموزشــي جديد بهرهمند شود و از آنها
در كالس درس استفاده كند.
آقــاي اكرمي ،بعضــي از معلمــان تاريخ ما
نگاهشان اين است كه دانشآموزاني كه بيشتر
به محفوظــات گرايش دارنــد دانشآموزاني
هستند هوشــمند و موفق زيرا از حافظه خوبي
برخوردارند .پس مباحث تحليلي ،اســتداللي و
اكتشاف چه جايگاهي در درس تاريخ دارند؟
اكرمي :من دو تا شــاگرد دوقلو داشتم .اينها
كتــاب تاريخ كه تدريس ميشــد جلســة بعد
ميآمدند و درس را خطبهخط ميگفتند؛ يعني
حافظهشان آنقدر قوي بود كه بقية دانشآموزان
مبهوت ميماندند .ولي من به شخصه اين روش
را نميپســندم .و به بچههــا ميگفتم اينگونه
دانشآموزها اگر جملــهاي را كمي تغيير بدهي
در پاســخ در ميمانند .روش تدريس و يادگيري
تاريخ نبايد به اين شكل باشد .شيوة ارزشيابي هم
نبايد فقط براســاس محفوظات دانشآموز باشد.
البته حافظه خوب است و كمك ميكند به اينكه
در امتحان موفق شويم ولي اين روش در جايگاه
پژوهش و تجزيهوتحليل تاريخ ارزش زياد ندارد.

آقاي زرنگار ،شما يك جمعبندي داشته باشيد
از مجموعه بحثهايي كه شد .براي بهتر شدن
تدريس در حوزة آموزش تاريخ و رفع مشكالت
اين حوزه چهكار كنيم؟
زرنگار :عرض كنــم اگر من خودم تا به تاريخ
عالقمند نباشم و اطالعات خوب هم نداشته باشم
نميتوانم آن را درست تدريس كنم .بنابراين فرد
بايد عالقمند و متخصص در اين درس باشــد تا
موفق شود .ديگر اينكه معلم بايد فراجناح باشد.
ســر كالس الاقل بايد فراجناح باشد من هميشه
مثال ميزنم كه مالك ما بايد بازي خوب باشــد
نه اينكه طرفدار ســبز ،ســرخ يا آبي باشيم .اين
باعث ميشــود كه ما اگر سرخ هستيم حسنات
آبي را نبينيم و بالعكس ،در نتيجه فقط جناحگرا
ميشويم و بسياري از اشتباهات را تأييد ميكنيم
چون در اين جناح هســتيم پس سعي كنيم كه
خصوصاً در بخش تاريخي فراجناحي عمل كنيم
كه هم دانشآمــوزان ممكن اســت جناحهاي
مختلف سياسي داشته باشــند كه جبههگيري
در مقابل ما نكنند و حرف ما را هم باور داشــته
باشند .همانطور كه همكارها فرمودند و شما هم
فرموديد بهترين راهكاري كه ميتوانيم ارائه كنيم
اين است كه كتاب درسي تاريخ از نظر اطالعات
و دادهها بهروز باشد ،قابل فهم باشد ،ساده باشد
پرسشــگر باشد و ذهن دانشآموز را به پرسش و
كاوش وا بــدارد؛ اين از متن ،يعني اول بايد متن
خوبي باشــد .دومين عامل دبيرها هستند .سوم
وســايل كمك آموزشي اســت .ما در يزد خيلي
امكانــات نداريم و بضاعت كمــي داريم ولي در
تهران مث ً
ال نقشههاي تاريخي تهيه كردند ،يا فيلم
بهترين آموزش اســت ايكاش ميشد خيلي از
اين مسائل تاريخي را با مستند نمايش داد و هر
امكان كمك آموزشــي كه ميتوانند فراهم كنند
كه به درس تاريخ كمــك كند .چهارمين عامل
دانشآموز اســت .كه همانطور كه آقاي اكرمي
ن همان شيوهاي
فرمودند ،نميتوانيم در هنرستا 
را بــهكار ببريم كــه من مث ً
ال در اســتعدادهاي
درخشان بهكار ميبرم .اين برميگردد به كيفيت
دانشآموزان از يك طرف و تجربيات و شيوة بيان
و تدريس معلم كه هر كدام از اينها يك شــيوة
تدريس خاص خودش را ميطلبد.
همكاران عزيز ،خيلي ممنون كه در اين نشست
مشاركتكرديد.
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