
مقدمه
درس تاريــخ2 در برخــي از نظام هــاي 
آموزشــي جهــان يكــي از جذاب ترين و 
مهيج ترين درس ها محســوب مي شــود 
و در بســياري از كشــورها، برعكــس، از 
مالل آورترين و خسته كننده ترين درس ها. 
در مقالة حاضر برآنيم كــه به طور خاص، 
و صرف نظر از يك سلســله علل و عوامل 
محيطي، فرهنگي، سياســي و اجتماعي، 
نقش ويژة معلــم تاريخ در فرايند  تدريس 
را واكاوي كنيم؛ با طرح اين ســؤال اصلي 
كه: معلم تاريخ چه نقشي در آموزش تاريخ 
دارد؟ و سؤال ديگر اينكه معلم تاريخ براي 
ارائه يــك الگوي تدريس مؤثر و ثمربخش 
و تأثيرگــذار نيازمند چه شايســتگي ها و 
صالحيت هايي است؟ فرض ما اين است كه 
معلم در صورت واجد بودن يك سلســله از 
صالحيت هاي علمي، عملي و شخصيتي، 
مؤثرترين و محوري ترين نقش را در فرايند 
تدريس بر عهده دارد. در يك عبارت كوتاه، 
معلم يكي از مهم ترين اركان مهم آموزش 
تاريخ اســت. با تكيه بر اين صالحيت ها و 
آگاهي  و توانمندي هاست كه كالس درس 
تاريخ به شــورانگيزترين و لذت بخش ترين 
كالس ها تبديل مي شود و با تكيه بر همين 
اصل، معلمان فاقد اين توانمندي ها لطمات 
شديدي به تاريخ، و آموزش تاريخ خواهند 
زد. با توجــه به محوريــت و نقش ممتاز 
معلمان تاريخ است كه امروزه در بسياري از 
كشورهاي  صاحب نام در حوزه هاي علمي، 
رويكرد آموزش معلمــان تاريخ رويكردي 
اســتراتژيك و حياتي است. مقالة حاضر بر 
اساس تجربه هاي عملي نگارنده و با استفاده 
از مطالعــات و پژوهش هاي پژوهشــگران 

تدوين شده است.  
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آرشيو هاي تاريخي الكترونيكي، استفاده از نقشه ها و 
فهرست معاني تاريخي، داشتن طرح درس منظم و 

استفاده از IT و ... )حسيني، 1385: 46(. 
(http://www.history.org/history/teaching) سايت 

نيــز بــراي معلمان تاريــخ آمريكا حائــز اهميت 
است. همچنين پژوهشــگران و محققان دانشگاه 
»ويسكانســين5« در آمريكا سايت آموزشي »معلم 
تاريخ« (http://www.historyteacher.net) را ايجاد 
كرده اند كــه انبوهي از اطالعات تاريخ جهان را در 
اختيار كاربران معلم قــرار مي دهد. )همان( امروزه 
به خوبي اين مســئله به اثبات رســيده است كه 
اجراي هر طرحي در حوزه آموزش    و پرورش در گرو 
بازدهي هايي است كه در عمل و آنچه در كالس درس 
اتفاق مي افتد، آشكار مي گردد. )رئوف، 155:1383( 
امروزه به خوبي اين امر به اثبات رســيده است كه 
اساسي ترين عامل براي ايجاد موقعيت مطلوب در 
تحقق هدف هاي آموزشــي، معلم است. )شعباني، 
130:1378( حتي با رشد حيرت آور  روش ها و فنون 
و الگوها و راهبردهاي آموزش   و پرورش به ويژه از نيمة 
دوم قرن بيستم، شــركت معلم به طور مستقيم و 
غيرمستقيم در كليه فعاليت هاي آموزشي  و پرورشي 
در مدرسه، خانه و جامعه مشهود و مشخص است. 
)صفوي، 1382: 7( معلم با صالحيت با توانايي هاي 
ويژه خود نارسايي هاي كتاب درسي را جبران مي كند 
و محيطي پر از نشــاط و لذت را در فرايند تدريس 
ايجاد مي كند و برعكس معلمان فاقد صالحيت هاي 
الزم بهتريــن موقعيت ها را از دســت مي دهند و 
مهم ترين موضوعات تدريس را به صورتي غيرفعال 
و مالل آور تبديل خواهند كرد. )شــعباني، همان( 
ديدگاه، انديشه و شــخصيت و سرمايه اجتماعي6 
معلم نقش بســزايي در دانش آموزان دارد. در ادامه 
شايستگي ها و صالحيت هاي يك معلم تاريخ را، كه 
موضوع سؤال دوم ما بود مورد بررسي قرار مي دهيم.

1. دانش كافي در باب معرفت 
تاريخي

معلم تاريخ براي دســتيابي بــه بينش و معرفت 
تاريخي، كه زيربناي فلســفي و فكري تحليل ها و 
تفسيرهاي او را شكل مي دهد، نيازمند يك سلسله 
مطالعات نسبتًا منسجم و دامنه دار است تا فلسفه 
و رســالت آموزش تاريخ را به درستي درك كند و 
صاحب شناختي نســبتًا جامع در اين حوزه شود. 
اين نوع مطالعه سبب مي شود او صاحب شناختي 
دقيق از ماهيــت، هدف و روش اين علم شــده و 

تاريخ،  آمــوزش  تاريخ،  معلمــان  كليد واژه ها: 
صالحيت ها، تدريس فعال

اهميت آموزش معلمان در كشورهاي 
توسعه  يافته

با ظهور رسانه هاي نوين ارتباط و گسترش فرايندة 
فنــاوري اطالعات و ارتباطات، گمــان مي رفت به 
مرور زمان از نقش ســنتي معلمان در كالس هاي 
درس كاســته شــود، اما خيلي زود معلوم شد كه 
چنيــن چيزي غير ممكــن خواهد بــود و بايد با 
توجه به تغييرات موجود بــه دنبال تبيين تازه اي 
از چگونگــي ايفاي نقش معلمــان و ضرورت هاي 
آن پرداخــت. به همين منظور امروزه در بيشــتر 
نظام هاي آموزش و پرورش جهان، به ويژه كشورهاي 
توسعه يافته، به آموزش معلم اهتمام ويژه اي مي شود 
و كشورهاي پيشــرو گام هاي بسيار مهمي در اين 
حوزه برداشته اند. آن ها به اين نتيجه رسيده اند كه 
مهارت هــاي حرفه اي بــراي ورود به كالس درس 
ضرورتي غيرقابل انكار است. به همين منظور طرح ها، 
پروژه ها ، تشكيالت و سازمان هاي كوچك و بزرگي 
در بسياري از كشورهاي جهان براي توانمند سازي 
معلمان مشــغول به فعاليت شده اند. مجموعه اي از 
دانشگاه ها، دانشــكده ها، مراكز تربيت معلم و ده ها 
مؤسسات علمي ديگر ارائه آموزش ويژه به معلمان 
هر رشته را به عهده دارند. )عباسي، 1386( مضافًا 
اينكه صدها مجله و رسانه و صدها سايت، وب  سايت 
و وبالگ نيز در اين حوزه فعال شده اند. براي نمونه در 
انگلستان يك سايت پژوهشي، با نام IHR، امكانات 
و منابع پژوهشي و مطالعاتي معلمان و پژوهشگران 
را ارائه مي دهــد. (http://www.history.ac.uk) و يا 
سايت »مدرسه هاي تاريخي در انگلستان« امكانات 
دسترسي آسان به منابع مورد نياز معلمان و حتي 

دانش آموزان را عرضه مي كند. 
  (http://www.schoolshist.ry.org.uk)  ســايت 
متعلــق به مركــز آمــوزش ملي در انگلســتان3، 
روش هــاي ويــژة آمــوزش تاريخ را بــه معلمان 
 تاريــخ ايــن كشــور ارائــه مي دهــد. ســايت
 (http://www.org.uk/subject/history/indx.htm)  
در كشور نيوزلند نيز فعاليت هاي درخشاني صورت 
داده اســت. به منظور آموزش ويــژه معلمان تاريخ 
سايت (www.minedugovt.nz) طراحي شده است. 
همچنين بنياد تاريخ شناســي كولونيكال ويليامز 
برگ4 در آمريكا روش هاي آموزش ويژه اي به معلمان 
و دانش آموزان تاريخ پيشنهاد مي كند؛ نظير ايجاد 

بايد  معلم تاريخ 
همواره با 

يافته هاي  جديد 
علمي تاريخ 

آشنايي و 
آگاهي داشته 
باشد.  چنين 
معلم پويايي، 

دانش آموزانی 
پويا، متفكر و 

پرتالش تربيت 
خواهد كرد و 
تأثير ژرفي بر 

انديشه و تفكر 
آنان خواهد نهاد
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دســتاوردهاي خود را به شاگردان انتقال دهد. به هر 
روي به قول شارل ساماران، معرفت تاريخي نياز عميق 
انسان متفكر است. )ساماران، 1389: 13(. معلم تاريخ 
نيز به نوبه خود براي تدريس اين دانش كه آميخته اي 
از معارف فكري ميراث بشري است نيازمند آگاهي و 
معرفت عميق و دقيقي است. در اين راستا او در مي يابد 
كه هر حادثه تاريخي، معلولي است كه علتي دارد كه 
بايد در پي فهم و كشــف آن بــود و در آموزش تاريخ 

بدان توجه كرد.

2. آگاهي نسبتًا جامع و وسيع از 
موضوع تدريس

معلم تاريخ هر انــدازه هم كــه داراي ويژگي هاي 
مطلوب انســاني باشد اگر از 
نظر علمي ضعيف باشد و بر 
موضوع تدريس احاطه كامل 
قبول  مورد  باشــد،  نداشته 
شــاگردان واقع نخواهد شد. 
سيطرة علمي معلم بر موضوع 
درس از مهم ترين ويژگي هاي 
هــر معلــم و از جمله معلم 
تاريخ است. اگر معلمي نتواند 
به پرســش هاي شــاگردان 
خــود پاســخ قانع كننده اي 
دهد به مرور احترام و اعتبار 
و جايــگاه خود را از دســت 
خواهــد داد. معلــم كم مايه 
و بي مطالعه ناچــار از تكرار 
مكررات خواهــد بود، لذا به 

منظور دستيابي به اين ويژگي، 
يعني تســلط منطقي و علمي بــر موضوعات درس، 
نيازمند مطالعه دائم است. )شــعباني، 1378: 135(

معلم تاريخ بايد همواره با يافته هاي  جديد علمي تاريخ 
آشنايي و آگاهي داشته باشــد. چنين معلم پويايي، 
دانش آموزانی پويا، متفكر و پرتالش تربيت خواهد كرد 

و تأثير ژرفي بر انديشه و تفكر آنان خواهد نهاد.

3. پرورش افكار دانش آموزان
ديويد لوونتال7 در كتاب »گذشته سرزميني بيگانه 
اســت«8 معتقد اســت كه هيچ مورخــي نمي تواند 
بر تماميت وقايع گذشــته اشــراف داشــته باشد و 
بنابرايــن نمي توانــد آن ها را احيا كنــد. دانش هيچ 
مورخي كاماًل با گذشته منطبق نيست و حجم كلي 
گذشــته مانع از دسترســي به كليت تاريخ مي شود. 

(lowental, 1985, chapter 5) از نگاه ديلتاي9 نيز، از 
آنجا كه ما با رويدادهاي گذشته نزيسته ايم، جهان اين 
رويدادها همواره براي ما بيگانه و دســت نيافتني باقي 
مي ماند. بنابراين تنها راه ممكن بــراي »باز آفريني« 
درك گذشــته، كوشــش در جهت »باز زيستن« آن 
از راه قرار دادن خويش به جاي انســان های گذشــته 
است. )مفتخري، 1392: 39( براي همزيستي با انسان 
گذشته و درك او، معلم تاريخ بايد با پرورش قوه انديشه 
و تفكر دانش آموزان، به آن ها كمك كند تا درباره عمل، 
كنش و واكنش هاي انســان هاي گذشته بينديشند. 
نتيجه اين تفكر، بينــش و درك عميقي را به همراه 
خواهد داشــت. از نظر كالينگ وود10 »وظيفه اصلي 
اهل تاريخ اســت كه افكار فاعــالن و عامالن تاريخي 
را در ذهن خود »بازانديشــي« و 
»بازآفريني« كننــد.«  )كالينگ 
وود، 176:1375؛ مفتخري:  43( از 
نظر وي همچنين »تنها راه فهم 
گذشته درك تفكرات و استدالالت 
گذشتگان اســت، زيرا افكار ذاتًا 
داراي اين خاصيت هســتند كه 
بعــد از مدتي مي تــوان آن ها را 
احيا كرد« )مفتخري: 42؛ والش، 
57:1363( بنابراين پرورش قدرت 
انديشه و تفكر بزرگ ترين رسالت 
معلم تاريخ است كه در نظام هاي 
جهان  آموزش وپــرورش  نويــن 
به ويژه كشــورهاي توسعه يافته 
مورد عنايت و توجه است. تفكر و 
انديشه تنها با گفتن »فكر كنيد« 
دانش آموزان جز  نمي شود.  حاصل 
در حالتي كه با مســئله روبه رو شــوند به فكر كردن 
نمي پردازند پــس معلم بايد با مســئله آفريني براي 
دانش آموزان عشق و شوق انديشيدن را در آنان تقويت 
كند و شيوه انديشــيدن را به آنان بياموزد. )شعباني، 
همــان: 82( و به قول برخي محققان بايد تالش كرد 
شاگردان به درك صحيحي از آموزش برسند و خود به 
يادگيرندگان مستقل تبديل شوند. )رضايي، 1392: 3(

4. آگاه بودن بر اهميت آموزش تاريخ 
و انتقال حس »حّظ تاريخي« به 

دانش آموزان
معلم تاريخ به جز داشتن معرفت تاريخي بايد به اهميت 
آموزش اين علم نيز آگاهي و اشراف كامل داشته باشد. 
متأسفانه درك عوامانه نسبت به اين دانش سبب شده 
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است كه در نظام آموزشي ما اين درس جايگاه حقيقي 
خود را پيدا نكند. به قول جان ديويس11 »آنجا كه تاريخ 
تدريس شود اطفال و جوانان امتياز مردم كهنسال را 
دارند و آنجا كه تاريخ آموخته نشــود مردم كهنسال 
 (www.hawzad.net) »چون كودكاني بيش نيستند 
معلــم تاريخ با آگاهــي از اين انديشــه كه معرفت 
حقيقي و درك گذشــته، براي ساختن حال و آيندة 
ما اهميت دارد مي توانــد به دانش آموزان براي توجه 
و عنايت بيشــتر به اين درس انگيــزه بدهد. به قول 
دوركيم: »حقيقت تاريخ چيزي جز تجزيه و تحليل 
حال نيســت؛ چرا كه در گذشته است كه مي توانيم 
عناصر و عوامل تشكيل دهنده حال را بيابيم« )دراني، 
1387: 6( يكي از مهم ترين وظايف اين درس حفظ 
ميراث فرهنگي و تمدني گذشــتگان و انتقال آن به 
نســل هاي جديد است. بدون تاريخ اين زنجيره قطع 
خواهد شــد. مردمي كه از گذشته خود قطع شده اند 
موجوداتي بي هويت و الجرم بي فرهنگ خواهند ماند. 
مطالعه تاريخ لذت بخش است، درست مثل مشاهدة 
يك فيلم يا مطالعه موســيقي، گياهان و ســتارگان. 
مشاهدة يك سند قديمي يا يك تابلوي نقاشي قديمي 
حكايت از دنياي ديگري دارد كه به ما امكان مي دهد 
از گذشته لذت ببريم. )آرنولد، 1389: 167( مطالعة 
تاريخ مستلزم كندن از حال و كاوش در دنياي ديگري 
است. اين امر قطعًا ما را نسبت به زندگي و بسترهاي 
حيات خودمان آگاه تر مي كند. مطالعه تاريخ به نوعي 
مطالعه خودمان اســت. )همان( آرنولد مي نويســد: 
»تاريخ گفت وگوســت آن گاه كه با جزم انديشــي و 
تعصب به ما مي گويد »اين تنها روال ممكن است« يا 
»تــا بوده همين بوده!« تاريخ به ما امكان مي دهد كه 
به اين حرف اشكال بگيريم و بگوييم همواره روال هاي 
فراوان و انواع فراواني از بودن وجود داشته است. تاريخ 
به ما ابزار مخالفت مي دهــد.« )همان( تاريخ ميراث 
گران بهاي ملت هاست و به قول جرمي بلك12 »بخشي 
از فرهنگ ماســت؛ آن چيزي است كه همة ما در آن 
سهيم هستيم و هيچ فرد يا گروهي به تنهايي مالك 
آن نيست.« )بلك، مك رايد، 1390: 38( نكته ديگري 
كه معلم تاريخ بايد به آن توجه كند و اين نكته را به 
دانش آموزان نيز انتقال دهد اين است كه مطالعه افراد 
متعدد دربارة اين موضــوع، ادامة مطالعه بر روي آن 
موضوع را نفي نمي كند. و اين مسئله يكي از لذت هاي 
تاريخ اســت. به قول »ميالن كوندرا«13: »شما گمان 
مي كنيد كه گذشــته، تنها به سبب اينكه قباًل اتفاق 
افتاده، تمام شــده و تغييرناپذير اســت؟ نه؛ گذشته 
جامــة رنگارنگ بر تــن دارد و در هر زمان كه به آن 

بنگريم، مي توانيم رنگ متفاوتي ببينيم« )استنفورد، 
)83:1386

5. صداقت در گفتار و عمل، و احترام 
به عقايد و نظرات دانش آموزان

از تأثيرگذارترين شخصيت ها بر زندگي مردم، معلمان 
هســتند. رفتار گرم، صميمي و صادقانه معلم معمواًل 
چنان تأثيري بــر روح و روان دانش آموز مي گذارد كه 
هرگز از خاطرش محو نخواهد شــد. شايد به همين 
جهت اســت كه ارســطو مي گويد: »افتخار  كساني 
كه به كودكان تعليم مي دهند بيش از كســاني است 
كه آن ها را به وجود مي آورنــد.« )كيت، 1380: 54( 
تواضع، مهرباني، اخالق نيكو، صبر، گذشــت، صداقت 
و حفظ شــخصيت دانش آمــوز از مظاهر و جلوه هاي 
معلم حقيقي است. معلمان سرمايه هاي اجتماعي يك 
كشورند و تأثير ژرف و عميقي بر رفتار، كردار و فرهنگ 
دانش آمــوزان دارند. )خليلي و ديگــران، 1392: 16( 
امروزه نظريه پــردازان بزرگي چون بورديو14، كلمن15، 
پاتنــام16 و فوكوياما17 بر نقش ســرمايه اجتماعي در 
موفقيت هاي فردي و گروهي تأكيد بســيار كرده اند 
)پاتنام، 1380: 298؛ كلمن، 1377: 458-82( احترام 
به عقايــد و ارزش هاي دانش آموزان به آن ها مي آموزد 
كه در بحث هاي گروهي شركت كنند و به انديشه هاي 
ديگران احترام بگذارند. معلم تاريخ با صداقت و رفتار 
احترام آميز، بــه دانش آموزان مي آموزد كه »به نظرات 
ديگران احترام بگذارند، چگونه با ديگران ارتباط برقرار 
كنند، چگونه ياد بگيرند، چگونه ياد بدهند، چگونه فكر 
كنند، چگونه بگويند، چگونه ببينند، چگونه بشنوند، 
چگونــه بخواهند، چگونه جســت وجو كنند، چگونه 
بياموزند، چگونه بيازمايند و چگونه بيافرينند.« )رئوف، 

)156 :1383
توجه يكسان به همه دانش آموزان، رفتار محبت آميز 
و به دور از تبعيض به شــدت بر دانش آموزان تأثيرات 
مثبتي خواهد داشت. )پارسا، 1374: 284( معلم بايد 
احساسات سلطه جويانه خود را كنترل كند. )خنيفر، 
1382: 60( چنيــن معلم آزادانديشــي بر قلب هاي 
شاگردان خود حكومت مي كند و ژرف ترين تأثيرات را 

بر روح و روان آن ها خواهد گذاشت. 

6. توانايي آموزش به شيوة فعال 
نهضت آموزش و پرورش پيشرو با پيشگامي چهره هاي 
شاخصي چون ماريا مونته ســوري19 )1870- 1952( 
ايتاليايي، ژان ليتارت هلندي 20 )1859- 1916(، ژرژ 
كرشــن اشــتاينر 21 آلماني )1854- 1932(، برتراند 
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راسل22 انگليسي، فرانسيس پاركر23 )1837- 1902( و 
جان ديويي24 )1859- 1922( آمريكايي به راه خود ادامه 
داد. )صفــوي، 1382:  5( رويكرد جديد و نوين آموزش 
تمامي حوزه ها و رشته ها را تحت تأثير خود قرار داد. اين 
رويكرد25 سبب شد شيوه هاي سنتي آموزشي كه در آن 

تنها معلم فعال يشاء بود دچار تغيير و دگرگوني شود. 
امــروزه روش هاي ديرپايي از قبيل روش ســخنراني 
و حتی روش ســقراطي يا متحول شــده اند و يا ديگر 
به تنهايي بــه كار گرفته نمي شــوند، بلكه روش هاي 
نوين به صــورت تركيبي و يا مجزا بيشــتر مورد توجه 
صاحب نظــران تعليم و تربيت قرار گرفته اســت. روش 
فعال  رويكردي است كه شــالودة آن بر فعاليت جدي 
دانش آموز در فرايند تدريس بنا شــده است. در آموزش 
ســنتي: »هدف اوليه معلم آگاه كردن يادگيرندگان از 
طريق آموزش مستقيم يعني گفتن و سخنراني كردن 
عمدتًا پشتيباني شده به وسيلة كتاب هاي درسي )ويگنز 
و مك تايگه، chapter 5:2012( اســت و در نقطة مقابل 
آن آموزش و پرورش پيشــرو قرار دارد كه در آن به نقش 
تجربه و فعاليت  يادگيرنده در جريان يادگيري اهميت 

داده مي شود. 
در روش هاي نوين تدريس مثل روش بحث گروهي و 
pbl 26 و روش  ايفاي نقش، روش پرسش و پاسخ، روش 
گردش علمي، روش آزمايشي و روش كالس يادگيرنده، 
روش مســئله اي، روش واحد پــروژه و امثال اين ها بر 

موضوعات زير تأكيد مي كنند: 
- دخالت دادن نظريه هاي يادگيري در آموزش

- فعال كردن دانش آموزان و ايجاد شــرايط و فرصت 
براي كشف قواعد و اصول

- پيوند دادن موضوع درس بــا زندگي و پيوند دادن 
زندگي با درس

- ارتباط دادن هر موضوع درســي با ساير موضوع ها و 
هدف هاي درسي 

- استفاده از بازي ها و سرگرمي هاي آموزشي
- استفاده از فناوري 

- بهره گيري از روش هاي جديد براي سنجش ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي 

- توسعه استانداردها )صفوي، 1382: 18-14( و .... 
معلمان تاريخ با تكيه بر روش هاي نوين درسي و استفادة 
به جا و به موقع از يكي از اين روش ها و يا تركيبي از آن ها با 
تعامل و شركت فعال دانش آموزان به كالس درس تاريخ 
جــان تازه اي مي دهنــد و آن را از  يك كالس ماللت بار 
به كالسي پرشــور و پرهيجان همراه با يادگيري مؤثر و 
عميق تبديل خواهند كرد. در روش فعال هم دانش آموز 
و هم معلم در فرايند ياددهي- يادگيري مشاركت دارند و 

معلم با عنايت به تدوين طرح درسي فعال و برنامه ريزي 
دقيق سبب افزايش كارايي خود و كالس درس مي  شود. 
)ســرمد، 1376: 132( به قول كــراس باي 27 »ما معلم 
را در حكم يــك ارائه كننده اطالعات و نيز به عنوان يك 
تســهيل گر يادگيري مي بينيم كه دانش آموز را ترغيب 
مي كند تا براي كسب اطالعات خود مسئوليت به عهده 
بگيــرد و به دانش آموزان كمك مي كنــد تا ياد بگيرند. 
شــيوة  در  لــذا   (Harden and Crosby, 2000:334)
تدريــس نوين آنچه كه اهميــت دارد ارتقاي يادگيري 
براي دانش آموزان در كانون و قلب نقش معلم قرار دارد. 
)رضايي، 1392: 4؛ دسوس و همكاران، 2008ـ 55ـ 49(

7. بهره گيري از فناوري اطالعات و 
28(ICT( ارتباطات

ICT يك ابزار كليدي در فرايند دستيابي و انتشار دانش 
 (Adesote ,2013: 2158) .به  ويژه در قرن 21 شده است
نقــش ICT در آموزش تاريخ در جهان امروز، از اهميت 
بسياري برخوردار است. اين شيوه شامل استفاده از رايانه 
در كالس هاي درس، كاربرد اينترنت و جســت وجوي 
اطالعــات و مكان هاي تاريخي، پــردازش اطالعات و ... 
مي باشد. به همين منظور مقاالت بسياري در سايت هاي 
متعددي بارگزاري شده است كه در پي نوشت به برخي 
از آن ها اشاره مي شود.29 امروزه فناوري انتقال اطالعات 
از طريق اينترنت، نرم افزارهاي تاريخي، و ICT تأثير مهم 
و عميقي بر جريان آمــوزش و يادگيري تاريخ دارد. لذا 
معلماني كــه از اين فناوري به خوبي بهره  مي گيرند، در 
فرايند ياددهي- يادگيري گام هاي بلندي برداشته و در 
جهت ارتقاي كيفــي و علمي آموزش تاريخ تالش هاي 
ارزنده اي ارائه مي كنند. عدم بهره گيری از اين تكنولوژي 
گامي در جهت پس رفت و افول آموزش و يادگيري تاريخ 

در كالس هاي درس است.

8. آشنايي با علوم و دانش هاي مرتبط 
با تاريخ 

تاريخ دانشــي اســت كه به طور عمده با علومي كه با 
انسان و رفتار او سر و كار دارد ارتباط دارد. )زرين كوب، 
118:1379؛ مجد، 1385:  31( واقعيت اين اســت كه 
تاريخ شــرح زندگي گذشته انسان اســت. تاريخ شرح 
رخداد هاي تمدني و فرهنگ اســت. در دل هر تمدني 
اقتصاد، سياســت، فلســفه، جامعه شناســي، ادبيات، 
اسطوره شناســي و ... قرار  دارد. مــورخ چگونه قادر به 
شناسايي و شرح و بسط تمدن ها خواهد بود؟ آيا مي توان 
تاريــخ را از اين علوم جدا كرد؟ )نوذري، 1382   :7 و 8( 
قدر مســلم چنين امري ناممكن خواهد بود. در فرانسه 

سيطرة علمي معلم 
بر موضوع درس از 
مهم ترين ويژگي هاي 
هر معلم و از جمله 
معلم تاريخ است
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از آغاز قرن بيســتم همزمان با پيشرفت هاي ژرف 
در حوزه آموزش تاريخ، در دبيرســتان ها تاريخ را با 
آموزش فلســفه همراه كرده اند. )مجد، 31:1385( 
طبيعي است در ارتباط با چيستي و چرايي تاريخ و 
نيز ماهيت تاريخ، الزامًا پاي بسياري از علوم انساني 
به ميان مي آيد كه معلمــان حرفه اي تاريخ بايد با 
اين دانش ها آشنا باشــند. جامعه شناسي، فلسفه، 
اسطوره شناسي و ادبيات در عين استقالل بخش  هاي 
مهمي از ماهيت دانش تاريخ محســوب مي شوند و 
آگاهي از آن ها به درك عميق تر رويداد هاي تاريخي 
و نيز آمــوزش تاريخ كمك شــاياني خواهد كرد. 
شــايد همين نگاه حرفه اي به تاريخ و معلم تاريخ 
سبب شده است كه امروز در بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته به ويژه فرانسه آموزش تاريخ مهم ترين 
موضوع درسي به حساب آيد. )امالوي، 1369: 19( 
به هــر روي با توجه به اينكه معلم مهم ترين عامل 
در حوزه تعليم و تربيت محســوب مي شود طبيعي 
اســت كه براي حفظ و آموزش اين گروه نخبه بايد 
ســرمايه گذاري الزم صورت گيرد. )سلســبيلي و 

ديگران، 1382:  59(. 

نتيجه
مهم ترين و كليدي ترين عنصر آموزش در كالس درس »معلم« اســت.  
معلم حياتي ترين نقش را در آمــوزش و جريان »ياددهي- يادگيري« ايفا 
مي كند. لذا با تكيه بر همين ضرورت امروزه در بسياري از كشورهاي جهان 
به ويژه كشــورهاي صاحب نام در عرصه روش هاي  نوين آموزش به مسئله 
آموزش معلمان حرفه اي اهتمام خاصي ورزيده اند. معلمان تاريخ نيز با تكيه 
بــر همين اصل با مهارت و شايســتگي ها و صالحيت هاي حرفه اي، روش 
آموزشي مؤثر و ثمربخشی را به منصة ظهور مي رسانند. يكي از ضروري ترين 
عناصــر پويايــي علمي در كالس، تربيــت معلمان حرفه اي اســت كه با 
جديد ترين روش هاي آموزش و مهارت هاي ويژه آموزشي آشنا شده اند. به 
همين منظور سرمايه گذاري در بخش تربيت معلمان حرفه اي و اهتمام ويژه 
نسبت به عالي ترين شايستگي ها و صالحيت هاي  حرفه اي نتايج درخشان 
و شــكوهمندي را در حوزه آموزش تاريخ به دنبال خواهد داشت. اين گروه 
از معلمــان دانش آموزاني را در حوزه تاريخ تربيت خواهند كرد كه با مقوله 
تفكر و انديشــه آشنايي كامل دارند و رســالت آموزش تاريخ را به درستي 
و زيباترين شــكل ممكن دريافت كرده اند. حفظ ميراث فرهنگي و تمدني 
مهم ترين دغدغه اصحاب سياست و فرهنگ در همه كشورهاست و معلمان 
تاريخ حرفه اي و با صالحيت مهم ترين انتقال دهندگان فرهنگ و تاريخ ملت 

به نسل هاي جديد هستند. 
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