
چنــدی پیش در یک وبینــار، که مجری 
وزارت  ستـــادی  دفـــاتر  از  یکـــی  آن 
آموزش وپــرورش بود، شــرکت کننده ای 
اســت  شایســته  کــه  داشــت  اظهــار 
آموزش وپــرورش بیش از پیــش در باب 
معلمــان«  حرفــه ای  »صالحیت هــای 
اندیشه کند و دیدگاه هایش را در معرض  
اطالع عموم قرار دهد. همان جا به نظرم 
رســید که ســرمقاله ای را به این موضوع 
اینــک، این  ســطور،  اختصــاص دهم. 
نظرات صاحب این قلم اســت که با نقد 
و ارزیابی شــما خواننــدگان و همکاران 

می تواند کامل شود. 
بی تردید، نخستین ویژگی هر معلم تاریخ 
این است که در این رشته تحصیل کرده 
و دانش الزم را آموخته باشــد. این البته 
بدیــن معنی نیســت که فقط کســی که 
دارای لیســانس یا فوق لیســانس تاریخ 

است قادر به تدریس تاریخ خواهد بود.
چه بســا افرادی باشند، در هر رشته ای، 
که به دلیل داشتن عالقه و مطالعۀ کافی 

بتوانند خود را به سطح دانش آموختگان 
آن رشته ارتقا دهند. با وجود این، چنین 
مــواردی قاعــده و معیار نیســت و باید 
همچنان بر لزوم آموختن دانش کالسیک 
یا آ کادمیک تاریخ تأکید کرد. چرا؟ چون 
دانشــجوی تاریخ، واحدهای درســی را 
تدریجی و زیر نظر اســتاد متخصص این 
رشــته می گذراند و اندک اندک ذهنیت و 
نگرش تاریخــی الزم را که ضرورت فهم 
تاریخی است به دست می آورد. عالوه بر 
اینکه کم کم با منابع و نقد و ارزیابی آن ها 

نیز آشنا می شود.
ویژگی دیگر هر معلم تاریخ، آشــنایی او 
با روش های تدریس و ارزشــیابی است. 
توضیــح اینکه، گاه یک موضوع درســی 
را بــه روش ســخنرانی بهتــر می توان به 
دانش آموز انتقال داد و به او تفهیم کرد و 

گاه به کمک فیلم یا نمایش و غیره.
در واقع این معلم تاریــخ آموزش دیده یا 
استاددیده است که می داند در کار خود 
کجــا از تصویر بهره بگیرد. کجا از ســند 

استفاده کند، کجا از کتاب و ...
خوشــبختانه شــرایط کرونایی کنونی و 
ناگزیر شدن برگزاری کالس ها به صورت 
مجازی، بسیاری از معلمان را به استفاده 
از این روش ها و ابزارهــا، بیش از پیش، 
سوق داد و امید می رود نهادینه شود و در 

دورۀ پساکرونا نیز ادامه پیدا کند.
ســومین ویژگــی معلم تاریــخ، اطالع او 
از اهــداف آموزشــی و تمرکــز بــر روی  
آن هاســت و این باید در هر ســه حیطۀ 
دانش، نگــرش و مهارت مدنظر باشــد. 
مثــاًل می بایســت بدانیــم کــه طراحان 
و مؤلفــان کتــاب درســی، در پــی چــه 
چیزهایــی بوده اند که چنیــن تألیفی را 
عرضه کرده اند؛ و البته بر معلم است که 
بــا آن نّقادانه برخورد کنــد. بدین منظور 
چــه بهتر که در صورت امــکان، معلم به 
راهنمای برنامۀ درســی دسترســی یابد 
و آن را دقیــق بخوانــد و یــا دســت کم با 
واســطه  یا بی واســطه، اهداف آموزشی 
را از کارشــناس و مؤلف جویا شــود تا با 
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عوامل  آشــپزخانه ای که این غذا را تهیه 
کرده و بر سر سفره اش گذاشته اند آشنا 
شود. دسترســی به این گونه اطالعات و 
مهّیا کردن این مهم از وظایف مسئوالن 
ذی ربط در ادارات آموزش وپرورش است 
و البته معلم عالقه مند زودتر و بهتر بدان 

دست خواهد یافت.
شــایان ذکر اســت که اهداف آموزشی 
تاریخ در همۀ کشــورهای جهان یکسان 
و یکدســت نیســت. اهدافــی همچون 
»عالقه منــد نمــودن دانش آمــوزان بــه 
میهــن خود« و یــا »توانایــی انجام یک 
پژوهش ســادۀ تاریخــی« و از این قبیل 
ممکن اســت در همه جــای دنیا لحاظ 
شــود؛ اما ایــن ، همــۀ ماجرا نیســت. 
کشوری ممکن اســت از اقوام مختلف، 
و  مذهب هــا  و  چندگانــه،  زبان هــای 
آیین های گوناگون تشــکیل شده باشد. 
کشوری دیگر چه بســا مدام در معرض 
بالیای طبیعی باشد. در سرزمینی دیگر 
ای  بســا آموزش یک اندیشۀ سیاسی در 

اولویت باشد. به همین دلیل در همۀ این 
کشــورها، کتاب های درسی تاریخشان 
یکســان نخواهد بــود و ســاختارهایی 
به عــالوه،  داشــت.  خواهــد  متفــاوت 
برخی کارشناســان  به انتقال مفاهیم و 
اطالعات بــه دانش آموزان تأکید دارند و 
برخی دیگر اصل را آموزش »مهارت های 
پژوهش« قــرار می دهند. این ها همه در 
طراحی و شکل گیری کتاب درسی تأثیر 
و نقــش اساســی دارد و آگاهــی از آن، 
موجب می شود که معلم به بیراهه نرود و 
به جای تأکید بر نکات خارج از چارچوب 

اهداف، بر اهداف تأکید ورزد.
در کنــار مــوارد فــوق، طبعًا هــر معلم 
صالحیت هــای  از  می بایســت  تاریــخ 
عمومــی معلمــی هم برخوردار باشــد؛ 
مثــاًل آراســتگی ظاهــر، بیــان خوب، 
خیرخواهــی نســبت بــه دانش آموزان، 
صبــر و متانت کافی در ســروکله زدن با 
آن هــا و در برهۀ حاضر آشــنایی با انواع 

ابزارهای مجازی برای تدریس.

چنیــن معلمی الزم اســت منابع اصلی 
تاریــخ ایران و جهان را بشناســد و حتی 
برخی از آن ها را در اختیار داشــته باشد 
و از مطالعــه و پیگیری اخبــار حرفه ای 

غفلت نورزد.
سخنی هم با اولیای امر! شایسته است 
وزارت آموزش وپــرورش، در انتخــاب و 
گزینش و اســتخدام دبیــر تاریخ، موارد 
گفته شده در فوق را در نظر داشته باشد؛ 
و البتــه نه تنهــا در مــورد دبیــران تاریخ 
بلکــه در مورد اســتخدام ســایر دبیران 
حسب شرایط و صالحیت های حرفه ای 
رشته ها. زیرا ســهل انگاری و عدم توجه 
بــه ایــن نــکات، چه بســا ســرمایه ها و 
سرمایه گذاری ها را هدر می دهد و سبب 
می شــود محصــول نهایــی  کار، یعنی 
یــا  فارغ التحصیــالن آموزش وپــرورش 
همان دانش آموختگان مدارس به میزان 
الزم از دانــش و ســرمایۀ علمــی مایه ور 

نشوند.
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