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چکیده
اهمیــت و ارزش واالی چگونگــی آمــوزش تاریــخ، به طــور خــاص بــرای دانشــجویان، موجب شــده 
بحــث دربــارۀ چگونگــی آمــوزش تاریــخ همــواره جایــگاه ارزشــمندی در میــان اهالــی فن داشــته 
باشــد. به همیــن ســبب نیــز چگونگــی آموزشــباعث تولیــد متن هــای فراوانــی، عمدتــاً در اروپــا 
و آمریــکا شده اســت. آلــن بــوث، اســتاد بازنشســتۀ دانشــگاه ناتینگهــام، یکــی از کســانی اســت 
کــه بخــش عمــدۀ پژوهش هــای خــود را بــه ایــن مبحــث اختصــاص داده اســت. کتــاب آمــوزش 
تاریخــدر دانشــگاه: ارتقــای ســطح یادگیــری و فهــم، کــه در ســال 2003 در انگلســتان به چــاپ 
رســیده ، یکــی از آثــار اوســت. اهمیــت موضــوع و تســلط بــوث دربــارۀ چیســتی «فهــم» و آموزش 
ــن  ــجم و در عی ــری منس ــا اث ــده ب ــود خوانن ــث می ش ــگا ه ها باع ــتان ها و دانش ــخ در دبیرس تاری
حــال کاربــردی مواجــه شــود. آمــوزش تاریــخ، کتابــی اســت کــه در محیــط آکادمیک انگلســتان 
تحریــر شــده، امــا بــا توجــه بــه ســنت دیرپــای آمــوزش تاریــخ در انگلســتان و نیازمنــدی جامعۀ 
دانشــگاهی ایــران بــه کاربســِت روش هــای جدیــد در آمــوزش ایــن رشــته، امیــد اســت مطالعــۀ 

ایــن اثــر، کــه نقــد آن موضــوع ایــن مقالــه اســت، راهگشــا باشــد.
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مقدمه
نخســتین بار در قــرن بیســتم بــود کــه اهمیــت آمــوزش تاریــخ در نظام هــای آموزشــی 
مطــرح شــد. اهمیــت ایــن امــر به تدریــج در طــول قــرن بیســتم بیشــتر و بیشــتر شــد، 
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بــوث، آلــن. (1394) آمــوزش تاریخ در دانشــگاه: 
ارتقاى ســطح یادگیرى و فهم، ترجمۀ سیدمحســن 
مشــارکت  با  ســمت  انتشــارات  تهران،  علوى پور، 
فرهنگیــان، 280 ص، 100000 ریــال. دانشــگاه 

شابک: 978-600-02-0144-9

به طــور مثــال از دهــۀ70 بــه بعــد موضــوع آمــوزش تاریــخ بــه بحــث کانونــی در میــان 
اهــل نظــر تبدیــل شــد. از همیــن زمــان در نظام هــای آموزشــی اروپــا و آمریــکا یکــی 
از معیارهــای کیفیــت نظــام آموزشــی، چگونگــی آمــوزِش رشــتۀ تاریــخ اســت. در امــر 
آمــوزش از دیــدگاِه آمــوزگاران همــواره هدف هــای متفاوتــی مطلــوب بوده اســت؛ برخــی 
بــر تســلط و حضــوِر ذهــن دانشــجویان در به یادســپاری و به یــادآوردن وقایــع تاریخــی، 
ــاً  ــر تمرکــز دانشــجویان خــود، صرف ــز ب برخــی به بررســی اســناد تاریخــی و برخــی نی
ــر «مســائل» مورد نظــر خودشــان تأکیــد داشــته اند. شــاید بتوان گفــت در کنــار تمــام  ب
مالحظــات تاریخــی ای کــه در نظــام آموزشــی مطــرح می شــود، مســئله ای کــه در نظــام 
آموزشــی، به ویــژه در ایــران، کمتــر «پروبلماتیــک» اســت، مســئلۀ «فهــم» تاریــخ اســت.
اهمیــت «فهــم» تاریــخ و ارتقــای آن، مســئلۀ مورد نظــر بــوث در ایــن اثــر بوده اســت؛ 
ــن  ــخ ممک ــم» در تاری ــاً «فه ــا اساس ــت؟ آی ــتی چیس ــخ به راس ــم» تاری ــد «فه ــا کلی ام
ــر پیشــرفت  ــا مبتنــی ب ــر «فهــم» اســت ی ــا آمــوزش تاریــخ امــری مبتنــی ب اســت؟ آی
دانشــجویان تاریــخ در دریافــت اطالعــات و جزئیــات؟ تفضیــل و تحلیــل وقایــع تاریخــی 
چــه نقشــی در ارتقــای «فهــم» در تاریــخ دارد؟ از نظــر راقــم ایــن ســطور، پاســخ گویی 
ــرا در سراســر اثــر  ــه چنیــن ســؤاالتی را بــوث به طــور قطــع در نظــر داشته اســت، زی ب
(ص 22،16،14،13 و بســیاری صفحــات دیگــر) و حتــی عنــوان فرعــی کتــاب، ارتقــای 
ــاب  ــبب کت ــن س ــت. به همی ــل مشاهده اس ــم» قاب ــۀ «فه ــم، کلم ــری و فه ــطح یادگی س
ــخ از  ــم تاری ــی تفه ــاب چگونگ ــتاری در ب ــوان نوش ــگاه را می ت ــخ در دانش ــوزش تاری آم

رهگــذر آمــوزش ایــن رشــتۀ تحصیلــی دانســت. 
نویســنده در ایــن اثــر ســعی کرده اســت کــه آمــوزش تاریــخ را از نخســتین مواجهــۀ 
دانشــجویان بــا اســتاد تــا مراحــل پایانــی در هــر نیم ســال تحصیلــی بررســی کنــد. یکــی 
ــخ گویی  ــم و پاس ــجام مفاهی ــاز ـ انس ــاب  ـ فارغ ــن کت ــتگی های ای ــن برجس از مهم تری
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بــه ســؤاالت ذهنــی طرح شــده توســط نویســنده ـ عــدم یکســونگری بــوث اســت، بدیــن 
ــتادان  ــط اس ــه توس ــا ک ــا و مصاحبه ه ــخنرانی ها، مقاله ه ــیاری از س ــه در بس ــا ک معن
ــۀ  ــه ارائ ــاً ب ــتادان عمدت ــود، اس ــزار می ش ــخ برگ ــوزش تاری ــارۀ آم ــخ درب ــتۀ تاری رش
نقطه نظــرات خــود از جایــگاِه «اســتادی» می پردازنــد و مخاطبــان کــه به طــور عمــده از 
خیــل دانشــجویان تاریــخ هســتند و بــا مســائلی ماننــد عــدم «فهــم» تاریــخ، عــدم درک 
ــودمندی  ــا ناس ــودمندی ی ــکیک در س ــی تش ــتاد و حت ــط اس ــده توس ــب طرح ش مطال
ــه  ــد، البت ــخ درک نمی کنن ــوزش تاری ــی آم ــود را در چگونگ ــش خ ــتند، نق ــخ هس تاری
گاهــی دانشــجویان بــا شــنیدن مباحثــی کــه آمــوزگاران طــرح می کننــد بــه ایــن نتیجه 
ــال  ــا این ح ــتند! ب ــم هس ــرای درک و فه ــتعدادی ب ــد اس ــان فاق ــه خودش ــند ک می رس
بــوث در تمــام متــن اثــر خــود مــدام از جایــگاۀ «اســتادی» بــه جایــگاه «دانشــجویی» و 
ــوزش  ــاب آم ــدی در کت ــئله و فصل بن ــرح مس ــیوۀ ط ــت. ش ــد اس ــس در رفت وآم بالعک
ــر  ــک اث ــۀ ی ــر ارائ ــاب حاض ــن کت ــه و تدوی ــدف از تهی ــه ه ــد ک ــان می ده ــخ نش تاری
پژوهشــی در بــاب چگونگــی ارتقــای آمــوزش تاریــخ در دانشــگاه اســت. از همیــن روی، 
هــدف مقالــۀ پیش رو،توصیــف چگونگینــگاه نویســنده در راســتای آمــوزش تاریــخ اســت.

معرفی کتاب
کتــاب آمــوزش تاریــخ در دانشــگاه، نوشتۀپروفســورآلن بــوث، اســتاد بازنشســتۀ دانشــگاه 
ناتینگهــام در رشــتۀ تاریــخ، توســط سیدمحســن علوی پــور ترجمــه و از ســوی انتشــارات 
ــار بســیاری را  ــا همــکاری دانشــگاه فرهنگیــان چــاپ شده اســت. نویســنده آث ســمت ب
در زمینــۀ آمــوزش تاریــخ به رشــتۀ تحریــر درآورده کــه بــا وجــود کثــرت آثــار وی2 در 
ایــن عرصــه، آمــوزش تاریــخ در دانشــگاه نخســتین اثــر اوســت کــه بــه فارســی ترجمــه 
شده اســت. ایــن کتــاب در280 صفحــۀ بــا قطــع رقعــی، در 9 قســمت، شــامل مقدمــه 
و 8 فصــل تدویــن شده اســت. پــس از پایــان فصــول کتــاب، صفحــات 248 تــا 266 بــه 

منابــع و صفحــات 267 تــا 279 بــه نمایــه اختصــاص یافته اســت. 
قبــل از آغــاز متــن اصلــی اثــر، دو بخــش، مشــتمل بــر معرفــی مجموعــۀ «نظریــۀ 
ــه ای از  ــمت و مقدم ــارات س ــی انتش ــر علم ــط دبی ــی» توس ــات تاریخ و روش در مطالع
مترجــم، سیدمحســن علوی پــور، دیــده می شــود. فصــل اول کتــاب بــا عنــوان «مقدمــه»، 
بــه چیســتی تدریــس تاریــخ، موضــوع آمــوزش تاریــخ و مســئلۀ «فهــم» پرداختــه اســت. 
در فصــل دوم «یادگیــری تاریــخ بــا هــدف فهمیــدن» اهمیــت فهمیــدن، بررســی انتقادی 
فهمیــدن، اســتعارات فهمیــدن و مفهــوم «رشــد» مــورد مداقــه قــرار گرفته اســت. فصــل 
ــی  ــی تحلیل ــامِل نگاه ــجویان» ش ــم انداز دانش ــخ از چش ــری تاری ــا عنوان«یادگی ــوم ب س
بــه چگونگــی یادگیــری تاریــخ توســط دانشــجویان اســت. در فصــل چهــارم، «رویکردهــا 
بــه تدریــس تاریــخ»، چالش هــای آمــوزگاران تاریــخ و رویکردهــای آنــان در مواجهــه بــا 
دانشــجویان مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. فصــل پنجــم کتــاب، «ایجــاد بافتار مناســب 
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بــرای یادگیــری»، بــه مســائلی ماننــد نــگاه بــه ســودمندی تاریــخ، اجــزای برنامۀ درســی، 
شــیوۀ ترویــج و یادگیــری و اهــداف تاریــخ اختصــاص دارد. فصــل ششــم، «راهبردهــای 
یادگیــری»، فصلــی آموزنــده و کاربــردی دربــارۀ چگونگــی پیشــبرد کالس هــای تاریــخ 
اســت. در طــول فصــل هفتــم بــا عنــوان «ترویــج اســتقالل در یادگیــری»، بــوث عــالوه 
بــر تبییــن چیســتی اســتقالل در یادگیــری و نیــز ضــرورت اســتقالل فکــری دانشــجویان 
تاریــخ، بــا بیــان پیچیدگی هــای آموختــن تاریــخ، اســتقالل را «مهم «تریــن مؤلفــۀ تاریــخ 
می نامــد. فصــل هشــتم، «ارزیابــی معطــوف بــه فهــم»، نوشــتاری دربــارۀ چگونــه ارزیابــی  
دانشــجویان اســت کــه ضمــن طــرح اهــداف ارزیابــِی دانشــجویان، روش هــای مختلــف 
ــود و  ــم، «بهب ــل نه ــت. فص ــرح کرده اس ــجویان را مط ــای دانش ــی و بازخورده نمره ده
روش فهــم از تدریــس» نیــز فصلــی ویــژۀ آمــوزگاران تاریــخ اســت تــا بــا بازاندیشــی در 
ــطح  ــای س ــوی ارتق ــی، به س ــال های تحصیل ــول نیم س ــود در ط ــس خ ــای تدری روش ه

یادگیــری و فهــم دانشــجویان خــود گام بردارنــد.

تاریخ و یادگیری
فقــدان یــک الگــوی جهان شــمول بــرای آمــوزش تاریــخ بــه دانشــجویان و نیــز غفلــت 
ــه ایــن  ــه رویکردهــای مــدرن، موجــب عــدم توجــۀ کافــی ب نظــام آموزشــی نســبت ب
ــت  ــه قرائ ــوع، ب ــن موض ــات در ای ــبب، مطالع ــن س ــاید به همی ــت. ش ــه شده اس مقول
ــت  ــم و تربی ــۀ تعلی ــران عرص ــوی صاحب نظ ــده از س ــای مطرح ش ــث و نظریه ه مباح
و برنامه ریــزی آموزشــی محــدود بوده اســت. (مقدمــۀ مترجــم: 2) امــا بــوث کــه 
به عنــوان مــورخ و متخصــص در تاریــخ انگلســتان ســال ها به تدریــس اشــتغال داشــته ، 
مســئلۀ یادگیــری را نــه از منظــر متخصصــان علــوم تربیتــی، کــه از منظــر اهالــی تاریــخ 

نگریسته اســت.
نقطــۀ حرکــت بــوث در فصــل اول، طــرح بحثــی پیرامــون چیســتی تدریــس تاریــخ 
اســت. در نــگاه وی، تدریــس به اشــتراک گذاری یــک موضــوع بــا دیگــران اســت. (ص7) 
همیــن نــگاه و تعریــف متفــاوِت در ابتــدای کتــاب، شــاید بــرای مخاطــب اثــر نشــانگر 
ــگاه تعاملــی وی میــان آمــوزگار و دانشــجویان باشــد. یادگیــری و فهــم در ســال های  ن
ــع، کاالیی ســازی آمــوزش  ــه رو بوده اســت کــه یکــی از ایــن موان ــا موانعــی روب ــر ب اخی
ــامل  ــی تامپسون3ش ــگاه ویل ــی را از ن ــوزش عال ــازی آم ــوث کاالیی س ــت. ب ــی اس عال
ــر نیروهــای مدیریتــی و شــبه بازاری و... می دانــد کــه در  انقیــاد نظــام آموزشــی در براب
ایــن رونــد، مربیــان بــرای تربیــب تعــداد هرچــه بیشــتر دانشــجویان، بــا صــرف حداقــل 
ــع یادگیــری در میــان دانشــجویان  ــع، تحــت فشــار هســتند. (ص9) از دیگــر موان مناب
ــی در  ــجام و همگون ــدم انس ــی، ع ــجویان دورۀ کارشناس ــاص دانش ــور خ ــخ و به ط تاری
ــب  ــدودی موج ــا ح ــی ت ــن ناهماهنگ ــت. ای ــی و... اس ــری، فرهنگ ــای فک پس زمینه ه
خواهــد شــد دانشــجویان به جــای اتخــاذ رویکردیــدر جهــت یادگیــری و فهــم، 
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رویکــردی راهبــردی را  ـ کــه احتمــاالً چگونگــی اخــِذ نمــرات قبولــی اســت  ـ در پیــش 
بگیرنــد. (ص9و10) دانشــجویان کارشناســی در هنــگام ورود بــه دانشــگاه،درکی جامــع 
ــز نمی تواننــد روی دانــش  ــد. از ســوی دیگــر، اســاتید نی ــی ندارن از نظــام آمــوزش عال
ــوزش  ــازی آم ــه کاالیی  س ــه ب ــا توج ــد.4(ص10) ب ــرمایه گذاری کنن ــا س ــینی آن ه پیش
عالــی و نــگاه کّمــی بــه رشــتۀ تاریــخ، آمــوزگاران تاریــخ بــا بزرگ تریــن چالــش خــود 
ــرای تعــداد  ــاال ب ــا کیفیــت ب ــزرگ، انتظــار آمــوزش ب ــه رو شــده اند؛ ایــن چالــش ب روب
هرچــه بیشــتر دانشــجویان اســت، درحالی کــه گســترش حوزه هــا و رویکردهــای 
جدیــد از دهــۀ1960 و همچنیــن پیشــرفت های متناظــر آن ماننــد فمینیســم، 
ــی را  ــنتی تاریخ ــی های س ــی معرفت شناس ــم، همگ ــی و پسامدرنیس چندفرهنگ گرای

ــیده اند. (ص11) ــش کش ــه چال ب

«فهم» و یادگیری
مســئلۀ «فهــم» از مســائل بنیادیــن ایــن اثــر اســت. به همیــن ســبب، نویســنده بخشــی 
از مقدمــه را بــه تعریــف ایــن مفهــوم اختصــاص داده اســت. وی می گویــد: مورخان«فهــم» 
را عمومــاً درک عمیــق نهادهــا و جوامــع دوران گذشــته می داننــد؛ نوعــی معرفــت کــه 
ــن  ــای زیری ــه الیه ه ــی، ب ــول زیربنای ــا و اص ــاختارها، الگوه ــتن از س ــرای پرده برداش ب
ــگاه  ــم» را از ن ــوث «فه ــا ب ــد. (ص13) ام ــوذ می کن ــطحی نف ــای س ــا و کنش ه رخداده
دانشــجویان و آمــوزگاران تاریــخ این گونــه بیــان می کنــد: به  کاربســتن دانــش در مســائل 
تاریخــی به شــیوه ای ارتباطــی: فراینــدی کــه در آن، قطعــات مختلــف دانــش، ایده هــا، 
ــا  ــخ ـ ب ــتۀ تاری ــق در رش ــول تحقی ــیوه های مقب ــا ش ــق ب ــردی  ـ مطاب ــای ف و تجربه ه
یکدیگــر ترکیــب می شــوند و یــک رخــداد، موقعیــت یــا مســئلۀ مربــوط بــه گذشــته را 
چنــان در ذهــن بازنمایــی می کننــد کــه موضــوع مــورد نظــر، اگــر به ناگزیــر پدیــده ای 
ــجویان  ــود. (ص14) دانش ــده می ش ــش قانع کنن ــل ادراک ــت قاب ــوده، در کلی ــی ب موقت
تاریــخ در هنــگام ورود بــه کالس خالی الذهــن5 نیســتند، بلکــه دربــارۀ مســائل تاریخــی 
دارای پیش فرض هایــی هســتند، به همیــن دلیــل نیــز آمــوزگاران تاریــخ مســئول 

تغییــر در «فهــم» آن هــا هســتند. (ص19و20) 
در کالس هــای تاریــخ، روش هایــی بــرای کاوش تأملــی توســط اســتاد طرح می شــود. 
یکــی از ایــن روش هــا تحقیق هــای کالســی اســت. در نــگاه بــوث، اگــر تحقیقــی موجــب 
ــت.  ــی اس ــد ارزش عمل ــود، فاق ــی نش ــرد» کالس ــر عملک ــی «تغیی ــش»، یعن ــر «کن تغیی
ــه اهمیــت «فهــم» در تاریــخ و نیــز شــیوۀ آمــوزش تاریــخ در  ــوث ب (ص22) اشــارات ب
ــاب را  ــن کت ــل اول، ای ــای فص ــت. وی در انته ــاهده اس ــل مش ــر قاب ــن اث ــای ای جای ج
ــس و  ــر در تدری ــی ژرف ت ــت وجوی تأمل ــه در جس ــد ک ــانی می دان ــرای کس ــی ب منبع

یادگیــری دانشــجویان خــود هســتند. (ص23)
ــت. درک  ــدن اس ــور فهمی ــا مح ــری ب ــن یادگی ــی تبیی ــف در پ ــل دوم، مؤل در فص

فهم در تاریخ



350120

۱۰ ـ ۹  ،  
ـــ ۱۳۹۵  ـــ  

نقد آثار ترجمه

گذشــته، شــامل چگونگــی و چرایــی، شــاید یکــی از مهم تریــن اهــداف و کارکردهــای 
تاریــخ باشــد. دربــارۀ مباحثــی ماننــد چرایــی و چگونگــی وقایــع در بســیاری از کتــب 
تاریخــی و روش شــناختی مباحــث مبســوطی ارائــه شده اســت. مشــخصۀ متمایــز ایــن 
رشــتۀ تاریــخ، بیــش از آن کــه در محتــوای آن باشــد، در پیونــد و تعامــل ویــژه میــان 
ــخ  ــر از تاری ــی فراگی ــه درک ــتیابی ب ــور دس ــه به منظ ــت ک ــی اس ــش و مهارت های دان
ــی  ــدن، یعن ــدف فهمی ــا ه ــری ب ــی یادگی ــن دیدگاه ــود. (ص27) در چنی ــاد می ش ایج
ــه  ــت ک ــردن (ص27) و از همین روس ــه ای عمل ک ــان حرف ــبیه مورخ ــتر ش ــه بیش هرچ
کیفیــت آثــار دانشــجویان تاریــخ، چــه در مقاالتــی کــه بــه رشــتۀ تحریــر درمی آورنــد 
ــا از  ــدن آن ه ــزان فهمی ــا می ــتقیمی ب ــۀ مس ــود، رابط ــی خ ــای کالس ــه در ارائه ه و چ

ــاً دانــش تاریخــِی دانشــجو! ــه صرف مقــوالت تاریخــی دارد و ن
ــخ، اهــداف تاریــخ و مطالعــۀ  ــد تاری ــخ، فوائ ــادی از تاری در ایــن کتــاب تعاریــف زی
تاریــخ دیــده می شــود. ایــن امــر را می تــوان از نقــاط قــوت ایــن اثــر در مقــام یــک اثــر 
آموزشــی در نظــر گرفــت. در یکــی از همیــن تعاریــف کــه بــوث از قــول آرتــور جــان. 
ــوی  ــخۀ ثان ــد در آن نس ــه می توانی ــت ک ــخ راهــی اس ــد «تاری ــل می کن ــور6 نق ــی. تیل پ
ــی  ــئلۀ در زندگ ــن مس ــت، مهم تری ــد، و در نهای ــه کنی ــانی را تجرب ــای انس ــۀ رفتاره هم
ــر آن  ــا فهــم رفتــار دیگــران اســت و ایــن همان چیــزی اســت کــه تاریــخ مــا را ب همان
ــای  ــی گام ه ــا، در تمام ــواع موقعیت ه ــی ان ــردم در تمام ــاهدۀ م ــازد: مش ــا می س توان

ــی.» (ص31)  زندگ
در ادامــۀ فصــل دوم مؤلــف دربــارۀ فهــم دانشــجویان از تاریــخ و چگونگــی پیشــرفت 
ــوع فهــم شــهودی، اکتســابی و ترکیبــی تقســیم  ــه ســه ن آن هــا در تفهــم، «فهــم» را ب
ــد تکوینــی خطــی و ماشــین وار  ــد پیشــرفت فهــم دانشــجویان، فاق ــرا رون ــد. زی می کن
اســت. به همیــن دلیــل بــرای برخــی چنیــن «فهــم»ی در یــک لحظــه، و بــرای برخــی 
دیگــر از دانشــجویان شــامل تقالیــی طوالنی مــدت و گاهــی نیــز شــاهد ترکیبــی از هــر 

دو هســتیم. (ص35)
تمــام کســانی کــه در ســطوح مختلفــی بــا تاریــخ و آمــوزش تاریــخ ســروکار دارنــد، 
ــش هایی،  ــن پرس ــه چنی ــخ ب ــه پاس ــتند ک ــش هایی هس ــرح پرس ــری ط ــی یادگی در پ
ــا پرکــردن شــکافی در دانــش آن هــا  درصورت یافتــن، موجــب حــل مســائل تاریخــی ی
گــردد. ایــن رونــد کــه بــوث خــود از بلیکــی7 نقــل می کنــد، تعریفــی از تفکــر تاریخــی 
اســت. (ص39) در کنــار تفکــر تاریخــی  ـ کــه همیشــه مــورد نظــر اهالــی تاریــخ بــوده ، 
ــز  ــری نی ــم دیگ ــدارد ـ مفاهی ــود ن ــر وج ــل نظ ــن اه ــی بی ــتی آن اجماع ــا در چیس ام
ــاِر محــدوِد فارســی کمتــر  توســط نویســندۀ اثــر طرح شــده  کــه دســت کم در میــان آث
مــورد ایضــاح قــرار گرفته انــد. «تحلیــل انتقــادی»8 و «تأمــل انتقــادی»9در زمــرۀ همیــن 
مفاهیم انــد کــه بــوث بســیار کوتــاه و شــفاف بدین شــرح بــه تعریــف آن هــا می پــردازد. 
تحلیــل انتقــادی یعنــی توانایــی کالبدشــکافی متــون تاریخــی و دیگــر منابــع به شــیوه ای 
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ــکان ســاخت اندیشــه ها و مباحــث  ــا برمــی دارد و ام ــرده از معن منظــم و دقیــق کــه پ
پیچیــده دربــاره گذشــته را فراهــم مــی آورد و تأمــل انتقــادی یعنــی به پرسش کشــیدن 
ــای  ــا و تجربه ه ــا، ارزش ه ــته، باوره ــات رش ــم، مفرض ــا، مفاهی ــۀ عملکرده محتاطان
ــد  ــد. (ص42) رون ــتۀ وارد می کن ــای گذش ــۀ رخداده ــورخ در مطالع ــه م ــخصی ای ک ش
به کارگیــری ایــن مفاهیــم باعــث پدیــدۀ رشــد در فهــم دانشــجویان خواهــد شــد. بــرای 
ــه  ــن نکت ــتین گام درک ای ــجویان نخس ــی دانش ــای ذهن ــم و فعالیت ه ــد فه ــاد رش ایج

ــد؟ (ص 46) ــاد می گیرن ــه ی اســت کــه آن هــا چگون

دانشجویان و یادگیری تاریخ
ــن  ــاط ای ــی ارتب ــخ، چگونگ ــت تاری ــی اهمی ــجویان، چرای ــه دانش ــس ب ــد تدری در فراین
اهمیــت و نیزچگونگــی تأثیــر یادگیــری تاریــخ بــر شــخصیت آن هــا، همــوار مغفــول واقع 
شده اســت. (ص47) اگــر کمــی نســبت بــه اهمیــت مــوارد گفته شــده بیندیشــیم، قطعــاً 
بــه ایــن نکتــۀ خواهیم رســید کــه آمــوزش بــه دانشــجویان بــا چنیــن غفلتــی ناکارآمــد 
خواهــد بــود.10 فصــل ســوم کتــاب، بــه یادگیــری تاریــخ از نــگاه دانشــجویان پرداختــه 
ــگاه دانشــجویان  ــوث یادگیــری از ن ــان دانشــجویان هســتیم. ب و شــاهد تعاریفــی از زب

مقطــع کارشناســی را چنیــن بیــان می کنــد:
1. یادگیری یعنی کسب دانش.
2. یادگیری یعنی حفظ کردن.

3. یادگیری یعنی به کارگیری؛ توانایی به کارگیری دانش در تکالیف.
ــع  ــیر مناب ــنده، تفس ــد نویس ــن قص ــی دریافت ــدن؛ توانای ــی فهمی ــری یعن 4. یادگی

ــود. ــینی خ ــم پیش ــا فه ــاختن آن ب ــوع، و مرتبط س ــارۀ موض ــود درب موج
5. یادگیری یعنی تفسیرکردن با هدف فهم واقعیت ها.

ــرای آمــوزگاران تاریــخ  ــه، تعریــف شــمارۀ 4 و 5 بیشــتر ب در ایــن تعاریــف پنج گان
ــرای کســب  مطلــوب اســت، درحالی کــه ســه مــورد اول بیشــتر مدنظــر دانشــجویان ب
نمــره و گذرانــدن دروس اســت. (ص49و50) اگــر «فهــم» شــهودی دانشــجویان را کنــار 
بگذاریــم و «فهــم» اکتســابی آن هــا را بررســی کنیــم، متوجــۀ ایــن نکتــه خواهیــم شــد 
ــه  ــد ک ــوند. هرچن ــر می ش ــر پیچیده ت ــل، در تفک ــان تحصی ــجویان در جری ــه دانش ک

ســطح تفهــم آن هــا متفــاوت خواهــد بــود. (ص51)
ــری  ــرد یادگی ــه دو راهب ــجویان را ب ــگاه دانش ــوم ن ــل س ــۀ فص ــوث در ادام ــن ب آل
ــده اند،  ــده ش ــر»13 نامی ــر»12 و «کلی نگ ــرد «جزئی نگ ــک11 رویک ــط پاس ــه توس ــابه، ک مش
ــی  ــای جزئ ــع آوری داده ه ــه  جم ــد، ب ــه گام می آموزن ــا گام ب ــد: جزئی نگره ــب می کن جل
ــد، امــا  می پردازنــد و از اســتعاره و قیــاس چنــدان اســتفاده نمی کننــد. اگرچــه منظم ان
پرداختــن بــه جزئیــات آن هــا را از توجــه بــه کلیــات بازمــی دارد. کلی نگرهــا بــا تمرکــز 
ــان  ــن تکلیف ش ــا در نظر گرفت ــد و ب ــاز می کنن ــان را آغ ــیع تری کارش ــوزۀ وس ــر ح ب

فهم در تاریخ
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نقد آثار ترجمه

به مثابــه یــک امــر کلــی، منابــع جدیــد را در بافتــار دانســته های قبلــی پیونــد 
می دهنــد، و به دنبــال دســتیابی به مباحــث کلیدی انــد. (ص55)

ــا اهــداف  انتخــاب هریــک از ایــن راهبردهــا توســط دانشــجویان، ارتبــاط وثیقــی ب
آن هــا نیــز دارد، چنان کــه براســاس تحقیقاتــی کــه آلــن بــوث بــه آن اســتناد 
ــه در  ــردی» ک ــرد «راهب ــک رویک ــتفاده از ی ــا اس ــجویان ب ــی از دانش ــت، برخ کرده اس
واقــع ترکیبــی از ایــن دو راهبــرد جزئی نگــر و کلی نگــر اســت، اقــدام بــه حداکثرســازی 
ــام  ــار تم ــد در کن ــا بای ــد. (ص58) ام ــوزگاران می کنن ــی آم ــات ارزیاب ــره و مقتضی نم
ــرای بســیاری از آن هــا محیــط آموزشــی ای کــه  عوامــل گفته شــده متذکــر شــد کــه ب
اســتادـ و گــروه آموزشــی در کلیــت آن ـ ایجــاد می کنــد، بیشــترین تأثیــر را بــر رویکــرد 
ــا  ــا آن ه ــی ب ــۀ آزمایش ــوان نمون ــه به عن ــجویانی ک ــده دارد. (ص59) دانش ــاذ ش اتخ
گفت وگــو شــده و حاصــل نظــراِت آن هــا در کتــاب آمــوزش تاریــخ مــورد اســتناد قــرار 
گرفته اســت، تفــاوت بیــن تدریــس خــوب و بــد را در رشــتۀ تاریــخ مبتنــی بــر چگونگــی 
ارتبــاط آمــوزگار بــا دانشــجویان بیــان کرده انــد. آن هــا بــاور داشــتند کــه مــدرس بــد، 
ــر  ــد و ه ــتنطاق می کن ــان را اس ــدام ایش ــجویان، م ــا دانش ــف ب ــاط ضعی ــم ارتب علی رغ

ــد. (ص63) ــط می دان ــود را غل ــدگاه خ ــز دی ــی به ج دیدگاه

چالش در تدریس
در فصــل چهــارم، نویســنده بحــث خــود را بــا موضوعــی بســیار بدیــع آغــاز می کنــد؛ بوث 
ــا به وســیلۀ  بزرگ تریــن چالــش متولیــان آمــوزش تاریــخ را ایجــاد انگیــزه ای می دانــد ت
آن دانشــجویان نیــز به انــدازۀ اســتادان خــود بــه تاریــخ عشــق بورزنــد. (ص74) ایــن امــر 
کــه بســیاری از آمــوزگاران به جــای تقویــت مهــارت مورخ شــدن دانشــجویان، صرفــاً بــه 
ارائــۀ جمع بنــدی خــود اقــدام می کننــد نیــز در آغــاز همیــن فصــل توســط بــوث طــرح 
شده اســت. (ص74) امــا قطعــاً تدریــس تاریــخ شــیوه ها و ســطوح مختلفــی دارد کــه در 
ایــن اثــر بــا تکیــه، بــر پژوهش هــای رونالــد دابلیــو اوانــز14 آمــوزگاران بــه چهــار دســتۀ 

زیــر تقســیم می شــوند:
ایشان،  دید  از  مورخان اند.  گونۀ  فراگیرترین  دسته  این  اصالح طلب:  نسبی گرا/   .1

تدریس تاریخ کمک می کند تا دانشجو فهمی از مسائل جاری داشته باشد. (ص79)
2. قصه گــو: بــه اعتقــاد ایــن دســته، داســتانی دربــارۀ زندگــی انســان داریمــو ایــن 
داســتان می توانــد چیزهایــی دربــارۀ زندگــی خودمــان بــه مــا بگویــد. (ص79، 82 و 83)

3. مـورخ علمـی [مبتنی بـر علوم طبیعی]: از نظـرگاه مورخان علمی، تفسـیر و تبیین 
تاریخـی تاریـخ را جذاب می کنـد و فهم فرایندهـای تاریخی و تکویـن مهارت های انتقادی 
مربوطـه، مهم تریـن دلیـل مطالعـۀ تاریـخ اسـت. با ایـن پیش فـرض، تدریس تاریـخ یعنی 
تشـویق دانشـجویان به  مقایسـۀ تفسـیرها و منابع متفاوت و همچنین تفکر مستقل دربارۀ 

پرسـش هایی کـه مورخان قبًال طـرح کرده انـد. (ص79ـ81)
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4. فیلســوف کیهانــی: اگرچــه اقلیــت بســیار کوچکــی را تشــکیل می دهنــد، امــا بــا 
ــت.  ــخ اس ــه تاری ــن وج ــن»، جالب تری ــا و «قوانی ــرداری از الگوه ــی، پرده ب ــن نگاه چنی
فیلســوف کیهانــی، تاریــخ را بافتــاری بــرای فهــم جایــگاه انســان در دنیــا و همچنیــن 

ــد. (ص79 و 83) ــت می دان ــت وجوی حقیق ــرای جس ــزاری ب اب
در انتهــای ایــن فصــل نویســنده روش هایــی متفــاوت از اهــداف تدریــس را به شــرح 
ــه  ــس به مثاب ــات؛ تدری ــۀ اطالع ــه ارائ ــس به مثاب ــت: تدری ــدی کرده اس ــل صورت بن ذی
انتقــال اطالعــات؛ تدریــس به مثابــه توضیــح شــیوۀ تبدیــل نظریــه بــه عمــل؛ تدریــس 
ــترش  ــه گس ــس به مثاب ــا؛ تدری ــای آن ه ــول و پیونده ــم/ اص ــن مفاهی ــه تکوی به مثاب
ــه کاوش  ــس به مثاب ــص؛ تدری ــه متخص ــدن ب ــرای تبدیل ش ــجو] ب ــا[ی دانش ظرفیت ه
ــر ادراکــی.  ــه ایجــاد تغیی ــف؛ و تدریــس به مثاب در شــیوه های فهــم از منظرهــای مختل

(ص85)

بافتار مناسب در یادگیری
ــات،  ــع دارای اطالع ــور قط ــطوح، به ط ــن س ــی در پایین تری ــخ، حت ــجویان تاری دانش
ــن  ــود چنی ــتند. وج ــود هس ــن خ ــی در ذه ــا و گزینش های ــا، داوری ه پیش فرض ه
پیش فرض هایــی نشــان دهندۀ  نوعــی تفهــم، هرچنــد ســطحی، از تاریــخ اســت، 
ــیار  ــه ای بس ــس، مقول ــن تدری ــری در حی ــرای یادگی ــب ب ــار مناس ــاد بافت ــا ایج ام
ــرای ایجــاد تغییــر ادراکــی در دانشــجویان اســت. ایجــاد چنیــن بافتــاری در  مهــم ب
ــوزگاران  ــط آم ــخ توس ــس تاری ــداف تدری ــفاف اه ــان ش ــتلزم بی ــت مس ــۀ نخس درج
اســت، زیــرا طبــق نظــر کــوان15 در ایــن جهــان اهمیــت یادگیــری تاریــخ فی نفســه 
جلــوه نمی کنــد.16(ص98) لــذا نخســتین مرحلــۀ در ایجــاد بافتــاری ســودمند بــرای 
ــت.  ــادی اس ــی و انتق ــی چالش ــا طرح ــخ ب ــد تاری ــان فوائ ــفافیت و بی ــری، ش یادگی
ــن  ــادی در ذه ــر انتق ــدن تفک ــی پدیدارش ــت و چگونگ ــتی، اهمی ــوص چیس در خص
ــاید  ــت17و ش ــت نیس ــی در دس ــان فارس ــه  زب ــادی ب ــی زی ــار آموزش ــجویان، آث دانش
ــد»و  ــادی باش ــر انتق ــد دارای تفک ــجو بای ــن «دانش ــه گفت ــوزگاران ب ــیاری از آم بس
جمله هــای مشــابه بســنده کننــد. آلــن بــوث در فصــل پنجــم کتــاب خــود کوشــیده 
ــت  ــد. گام نخس ــنهاد ده ــادی پیش ــر انتق ــن تفک ــرای به جریان انداخت ــی را ب روش های
ــت ها و  ــیدن برداش ــق آن، به چالش کش ــادی و تعمی ــر انتق ــِن تفک ــرای جریان یافت ب
ــام  ادراک هــای موجــود اســت. (ص104) در کنــار ایــن چالــش، مؤلــف مقولــه ای به ن
ــخ را  ــری تاری ــدف یادگی ــوث ه ــد. ب ــرح می کن ــل» را ط ــتگی متقاب ــتقالل و وابس «اس
تبدیــل دانشــجویان بــه افــرادی مســتقل می دانــد؛ اســتقاللی کــه بــا تفــرد18 همــراه 
نیســت. «ترویــج یادگیــری بیشــتر هنگامــی روی می دهــد کــه ماحصــل یــک تــالش 

ــردی.» (ص104و105) ــه یــک تقــالی ف تیمــی باشــد ن
یکــی دیگــر از روش هایــی کــه موجــب تفکــر و تأمــل دانشــجویان می شــود، آگاهــی 
آن هــا از مقاصد،19اهــداف20و نتایــج هــر درس اســت. (ص108) بــرای نمونــه، مقصــود از 

فهم در تاریخ



350124

۱۰ ـ ۹  ،  
ـــ ۱۳۹۵  ـــ  

نقد آثار ترجمه

ــرون  ــا در ق ــۀ اروپ ــم از جامع ــش و فه ــب دان ــد، کس ــرون جدی ــا در ق ــخ اروپ درس تاری
جدیــد اســت. همیــن پیش فــرض ســاده، اگــر در سراســر دورۀ تدریــس در نظــر آمــوزگار 
و دانشــجو قــرار داشــته باشــد، دانشــجویان قــادر خواهنــد بــود بــه اهــداف درس دســت 

. بند یا
درکنــار تفکــر انتقــادی کــه در فصــل پنجــم توســط بــوث طــرح  شــده، بینــش21 
[تاریخــی] و خودآگاهــی و رشــد شــخصی، از نتایــج یادگیــری تاریــخ به شــمار 
ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــجو ارتب ــی دانش ــش تاریخ ــنجش بین ــه س ــا ک ــت. از آن ج آمده اس
میــزان فهــم آن هــا دارد، می بایســت در نســبت بــا کیفیــت پژوهش هــای آن هــا 
ــد  ــی و رش ــوان از خودآگاه ــی می ت ــوث زمان ــگاه ب ــا از ن ــود. (ص112) ام ــنجیده ش س
ــی از  ــارۀ یک ــخصی درب ــی ش ــا موضع ــه آن ه ــرد ک ــل ک ــان حاص ــجویان اطمین دانش
ــِی  وجــوه درس اتخــاذ کننــد و بتواننــد دیدگاه هــا و تجربه هایــی را کــه به شــیوۀ کنون
ــا و  ــر باوره ــه تأثی ــد ک ــان  دهن ــد و نش ــخیص دهن ــت، تش ــکل داده اس ــان ش تفکرش
ــر  ــن تفک ــد جریان یافت ــد. (ص114) کلی ــان را درک می کنن ــر عملکردش ــادات ب اعتق
ــال  ــری فع ــخ، یادگی ــم» در تاری ــی و «فه ــی و خودآگاه ــش تاریخ ــاد بین ــادی، ایج انتق
دانشــجویان اســت. یادگیــری فعــال بــا تأکیــد بــر اهمیــت درگیــری علمــی و فــردی در 
ــرای  ــردن طیــف متنوعــی از مهارت هــای مربوطــه ب موضــوع، تاریــخ«ورزی»22 و به کارب
ــرای  ــالش ب ــتاد و ت ــات از اس ــت اطالع ــای دریاف ــخ ـ به ج ــائل تاری ــه مس ــن ب پرداخت
ــر  ــز ب ــردی و تمرک ــد ف ــی، رش ــم علم ــییل فه ــدن تس ــب فراهم آم ــد آن ـ موج بازتولی

ــود. (ص125و126) ــی می ش ــم تاریخ ــر و فه تفک
ــه  ــردی ارائ ــًال کارب ــی کام ــال» راهکارهای ــری فع ــریح «یادگی ــرای تش ــنده ب نویس
می کنــد. در نظــر بــوث، یکــی از موانــع عــدم یادگیــری فعــال دانشــجویان، حکم فرمایــی 
ــودن  ــت.23 یک طرفه ب ــتاد اس ــط اس ــه توس ــخنرانی یک طرف ــجویان و س ــکوِت دانش س
ــار  ــان کالس می شــود. از ایــن رو، رفت ــا جری کالس موجــب قطــع ارتبــاط دانشــجویان ب
ــه دانشــجو منتقــل خواهدکــرد کــه یادگیــری در  اســتاد در جلســۀ اول ایــن پیــام را ب
هــر کالس چگونــه خواهــد بــود؟ (ص129) مؤلــف بــر ایــن نکتــه نیــز تأکیــد بســیار دارد 
کــه اســتاد بایــد در جلســۀ نخســت بــا ارائــۀ اصــول اولیــه، مفاهیــم کلیــدی و جویاشــدن 
تجربیــات دانشــجویان، موجــب به حداقل رســاندن ســوءتفاهمات بــا دانشــجویان شــود.24

یکــی از تکنیک هــای ایجــاد کالس هــای تعاملــی ایــن اســت کــه اســتاد از 
دانشــجویان، به عنــوان مثــال در درس تاریــخ اروپــا در جنــگ جهانــی اول، بخواهــد هــر 
آن چــه را دربــارۀ درس می داننــد، بــه زبــان بیاورنــد. ســپس بــا ثبــت نظــرات مختلــف، 
ــن  ــوث ای ــم آورد. ب ــرات را فراه ــی از نظ ــیاه انبوه ــاد، روی تخته  س ــرح و انتق ــدون ش ب
ــا ایــن شــیوه ضمــن ایجــاد  ــوان ب ــان فکــری» می نامــد. به نظــر او، می ت شــیوه را «طوف
امــکان آشــنایی میــان دانشــجویان و اســتاد، فرصتــی بــرای تولیــد اندیشــه فراهــم آورد. 

(صص135و136)
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دو روش دیگــر25 کــه در فصــل ششــم توســط بــوث بــرای پویایــی کالس هــای تاریــخ 
ــای  ــت. «گزاره ه ــل»26 اس ــای بدی ــت» و «قضای ــای حقیق ــود، «گزاره ه ــنهاد می ش پیش
حقیقــت» یعنــی دانشــجویان، به صــورت انفــرادی یــا گروهــی، گزاره هایــی بســازند کــه 
از نظــر آن هــا دربــارۀ درس مــورد نظــر صــدق می کنــد، بــرای مثــال گزاره هایــی ماننــد: 
«پست مدرنیســم تأثیــر مخربــی بــر کارکــرد تاریــخ داشته اســت.» (ص138و 139) ایــن 
ــی  ــاب در معرف ــندۀ کت ــود. نویس ــری می ش ــجو در یادگی ــتقالل دانش ــب اس روش موج
ــی  ــی معرف ــر قیاس ــق تفک ــم از طری ــد تفه ــرای رش ــزاری ب ــل»،آن را اب ــای بدی «قضای
ــد:  ــش هایی مانن ــرح پرس ــا ط ــد ب ــجو می خواه ــتاد از دانش ــن روش اس ــد. در ای می کن
ــم انداز  ــوع را از چش ــد»، موض ــه می ش ــود، چ ــت نب ــۀ سیاس ــف در صحن ــر گورباچ «اگ
ــود.  ــجو ش ــۀ دانش ــادی و خالقان ــای انتق ــود مهارت ه ــب بهب ــا موج ــد ت ــری ببین دیگ

(ص146و147)
ــه  ــکل دادن ب ــت. ش ــتقالل او اس ــجو، اس ــای دانش ــن صالحیت ه ــی از مهم تری یک
اســتقالل و خودمختــاری دانشــجویان یکــی از ویژگی هــای کلیــدی برنامه هــای علمــی 
دانشــگاهی در علــوم انســانی اســت. (ص159) در نظــر نویســندۀ  کتــاب، «خودمختــاری 
دانشــجو» ناظــر بــر ســه مجموعــه ایــدۀ مرتبــِط به هــم به شــرح زیــر اســت: 1. 
خودمختــاری از جملــۀ اهــداف بنیادینــی اســت کــه هــم اســتادان و هــم دانشــجویان 
بــه دنبــال دســتیابی بدان انــد؛ 2. خودمختــاری جــزء الینفــک فراینــد تبدیل شــدن بــه 
یــک یادگیرنــدۀ توانمنــد اســت؛ 3. خودمختــاری بیانگــر نوعــی عملکــرد آموزشــی اســت 

کــه بــر تســلط دانشــجو بــر یادگیــری تأکیــد دارد. (صــص158و159)
ــد  ــه فاق ــب (ک ــام کول ــردی به  ن ــی از ف ــوث در نقل قول ــم، ب ــل هفت ــۀ فص در ادام
ــان انگلیســی اســت) بیــان می کنــد کــه خودمختــاری چیــزی نیســت  ــه زب پانویــس ب
کــه به صــورت خودبه  خــودی از یادگیــری مســتقالنه ناشــی شــود و بــرای تحــول دانــش 
موجــود بایــد بــر خــوِد تجربــه تأمــل کــرد. (ص160) بــرای کســب تجربــه در آمــوزش 
ــن  ــی از ای ــد. برخ ــل می کن ــی نق ــراد مختلف ــی را از اف ــنده راهکارهای ــخ، نویس تاری
ــخ؛  ــی تاری ــای گروه ــی؛ پروژه ه ــی در دورۀ کارشناس ــروژۀ تحقیقات ــامل: پ ــا ش راهکاره
ــای  ــر کار و فناوری ه ــی ب ــری مبتن ــا؛ یادگی ــد از مکان ه ــخ: بازدی ــی در تاری کارمیدان

ــر منبــع اســت. (ص163ـ172) ــن؛ و یادگیــری مبتنــی ب نوی

تأثیر ارزیابی بر «فهم» دانشجویان
فصــل مشــترک پایانــِی هــر نیم ســال تحصیلــی بــرای دانشــجویان، ارزیابــی و 
ــِی آغازیــن  ــوزگاران اســت. دانشــجویان از همــان روزهــای ابتدای نمره دهــی توســط آم
ــگاه دانشــجو،  ــرا در ن ــی اســتادها هســتند، زی ــال کشــف چگونگــی ارزیاب کالس، به دنب
ارزیابــی مهم تریــن نقطــه در هــر کالس اســت. چنیــن برداشــتی به رویکــردی رهنمــون 
ــرای کســب  ــه کشــف ســرنخ ها ب می شــود کــه بر اســاس آن، بقــاء و موفقیــت منــوط ب
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نمــرات بهتــر اســت و بدین ســان، فهــم قربانــی چیــزی اســت کــه مقتضیــات ارزیابــی 
نگاشــته می شــود. (ص186) 

بــوث در فصــل هشــتم کــه بــه ارزیابــی اختصــاص یافتــه، بــا نقلــی از بالدویــن27 از 
رویکــردی مرســوم در میــان شــاگرد اول هــای رشــتۀ تاریــخ پــرده برمــی دارد. در رویکــرد 
مزبــور، دانشــجویان بــا کوشــش بــرای کشــف ســرنخ ها، یــک راهبــرد یادگیــری ابــزاری 
را بــرای کســب نمــره انتخــاب می کننــد؛ هرچنــد ایــن راهبــرد ضرورتــاً مانــع یادگیــری 
[درســت] نیســت، امــا موجــب انتخــاب رویکــرد ســطحی به موضــوع از ســوی دانشــجویان 
می شــود. (ص186) آلــن بــوث بــا تکیــۀ بــر فهــم دانشــجو بــرای نمره دهــی، راهکارهایــی 
را نیــز ارائــه داده اســت. وی یکــی از شــیوه های ارزیــای فهم محــور را برگــزاری امتحانــاِت 
ــا  ــوزگار از دانشــجویان می خواهــد ت ــد. در ایــن جلســات آم از پیــش اعالم نشــده  می دان

درخصــوص موضوعــی متنــی را تقریــر کننــد. (ص191)
یکــی دیگــر از راهکارهــای او، مشــارکت دانشــجو در نمره دهــی بــه  همکالســی هایش 
ــی،  ــد نمره ده ــجویان در رون ــارکت دانش ــتاوردهای مش ــت. (ص194و195) از دس اس
فعال شــدن ذهــن دانشــجو در هنــگام قضــاوت و فهــم دانشــجو از انســجام مطالــب ارائــه 

شده اســت.
در تمــام راهکارهــای ارائه شــدۀ توســط بــوث کــه در این جــا بــه دو مــورد از آن هــا 
ــوع سنجشــی کــه از دانشــجویان  ــوزگاران در هــر ن اشــاره شــد، او تأکیــد دارد کــه آم
ــد  ــوند. تأکی ــا ش ــیوه جوی ــارۀ آن ش ــز درب ــجویان را نی ــر دانش ــد، نظ ــل می آورن به عم
نویســنده دربــارۀ اهمیــت ارزیابــی در پایــان فصــل هشــتم بــا بیــان ایــن موضــوع کــه 
ــی  ــت. ارزیاب ــری اس ــت یادگی ــی در خدم ــای دارد. ارزیاب ــری ج ــی در دل یادگی «ارزیاب

ــد. ــان می یاب ــت» (ص214) پای ــری اس ــود یادگی خ
وی بــا تأکیــد بــر چالش  برانگیزبــودن و پیچیدگــِی تشــویق دانشــجویان در مواجهــۀ 
انتقــادی، خالقانــه و مشــارکت  فعاالنــۀ آن هــا در یادگیــری (ص215) در آخریــن فصــل 
ــد.  ــخن می گوی ــوزگاران س ــه  آم ــس ب ــای] تدری ــوزش [مهارت ه ــرورت آم ــاب،از ض کت
ــوان مختــص آموزگارانــی دانســت کــه ســعی همیشــگی  (ص217) ایــن فصــل را می ت
در بهبــود تدریــس خــود دارنــد. در نــگاه بــوث، کســی کــه بــه  تدریــس تاریــخ اشــتغال 
ــول  ــوزگار در ط ــه آم ــا ک ــرار دارد. بدین معن ــام ق ــو و ناتم ــه جل ــدی رو ب دارد، در فراین
ــود و  ــی خ ــه ارزیاب ــد ب ــال، بای ــر نیم س ــان ه ــاص در پای ــور خ ــس، به ط ــدت تدری م
چگونگــی کیفیــت انتقــال مطالــب بــه دانشــجویان بپردازنــد. بــه  دیگــر ســخن، تدریــس 
تاریــخ از یک ســو تالشــی بــرای انتقــال مفاهیــم بــا محوریــت «فهــم» و تأمــل انتقــادی 
و از ســوی دیگــر ارتقــا دادن مــوارد پیش گفتــه اســت. از همیــن رو شــاهد هســتیم کــه 
وی در ایــن فصــل امــوری ماننــد: یادداشــت برداری روزانــه (ص226)، مجموعــۀ اســناد 
ــش نامه های  ــتن (ص229)، پرس ــجو نگریس ــر دانش ــود را از منظ ــس (ص227)، خ تدری
مهــم  رویدادهــای  پرســش نامه های  (ص230)،  دانشــجویان  از  بازخــورد  کســب 
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ــکاران (ص233)،  ــا هم ــۀ ب ــاختارمند (ص232)، مباحث ــی س ــۀ گروه (ص231)، مباحث
نظــارت همــکاران (ص236) و برخــی راهکارهــای دیگــر را بــرای ارتقــاء شــیوۀ آمــوزش  
ـ کــه گاهــی به بهانــۀ اهمیــت پژوهــش و تبحــر اســاتید در پژوهــش، به جــای آمــوزش، 

ــد.  ــرح می کن ــود ـ ط ــه می ش ــده گرفت نادی

نتیجه گیری
ــوث، امــری تعاملــی میــان اســتاد و دانشــجو اســت. در  ــگاه آلــن ب تدریــس تاریــخ از ن
چنیــن تعاملــی اســتاد بایدتمــام تــالش خــود را صــرف ارتقــای فهــم دانشــجو نمایــد، 
نه این کــه بــا حکــم دادن بــه عــدم توانایــی تفهــم دانشــجو، از کنــار وی بگــذرد. تأکیــد 
دلســوزانۀ وی بــر راهکار هــای مختلــف در جهــت ارتقــای فهــم و بهبــود تدریــس، ناشــی 
ــت،  ــوان گف ــخن می ت ــر س ــه  دیگ ــت. ب ــرب اس ــادی در غ ــنت های انتق ــود س از وج
اگرچــه شــرایط و کیفیــت تدریــس تاریــخ در اروپــا بــه نســبت ایــران از کیفیــت باالتــری 
ــا وجــود ســنت تفکــر انتقــادی، متخصصــان امــر را واداشته اســت  برخــوردار اســت، ام
ــه در  ــدی ک ــت رون ــد اس ــد. امی ــاال ببرن ــس را ب ــیوه های تدری ــود ش ــت موج کیفی
ــط  ــی» توس ــات تاریخ ــه و روش در مطالع ــۀ «نظری ــن مجموع ــا تدوی ــر ب ــال های اخی س

انتشــارات ســمت آغــاز شــده، ادامــه یابــد.
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