آموزش
مقدمه
در جامعة معاصر ،آموزش تاريخ نهتنها بايد شامل ارائة اطالعات
باشد بلكه اين آموزش بايد مخاطب را به انديشيدن دربارة مسائل
مهم وادارد .اگر آموزش تاريخ ،فقط به روخواني از كتاب درسي
و شرح و توضيح معلم صورت گيرد ،خصوص ًا براي دانشآموزان
دبستاني ،شيوهاي خســتهكننده و دلگير خواهد بود و كودكان
توجه بسيار كمي به آن معطوف ميكنند .براي حل اين مشكل،
آموزشــي مهمي براي جلب
نمايش فيلم ميتواند بهعنوان ابزار
ِ
توجه دانشآموزان به اين درس مهم بهكار آيد.
اصلي آموزش تاريخ بايد فراتر از هدايت دانشآموزان به
هدف
ِ
خواندن و بهخاطر سپردن رويدادها ،پرورش انديشة انتقادي در
آنها باشــد و نمايش فيلم يكي از روشهاي مؤثر در اين زمينه
اســت .اگر بپذيريم كه بهطور متوسط يك فرد بالغ روزانه بيش
از سه ساعت صرف تماشاي تلويزيون و ويدئو و ابزارهاي مشابه
ميكند ،معلمان هم ميتوانند از فيلم بهعنوان يك ابزار آموزشي
مؤثر در آموزش تاريخ به هــدف اين درس بيش از پيش تحقق
بخشند.
ن فيلمهاي تاريخي اين امكان را براي دانشآموزان
درواقع ديد 
فراهم ميكند كه نظريهها و مفاهيم را از طريق مشــاهده درك
كنند و بهعبارتديگــر رويدادها و مفاهيم تاريخي را از منظري
روشن و واضح دريابند.
كليدواژهها :فيلمهاي تاريخي ،آموزش تاريخ ،دانشآموزان

نقش فيلم در آموزش تاريخ
فاطمهجهانگردي
دبير علوم اجتماعي ،باخرز
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ضرورت نگاه نو به فيلمهاي تاريخي
روشن است كه استفاده از فيلم بهعنوان
ابزار آموزش ،در انواع درسها و رشــتهها،
روش جديدي نيست اما چنانكه بايد و شايد
تاكنون قابليت اجراي اين ايده در عمل مورد
توجه قرار نگرفته است .اما با پيشرفتهاي
فناوري در رسانههاي ديداري در قرن  ،21از
اين حيث ،چشمانداز تازهاي در افق اين امر
پديد آمده است.
هر فيلم تاريخي ،بسته به موضوع و ماهيت
خود ميتواند ديدگاهي گسترده به بينندة خود
بدهد .براي مثال ،فيلمهايي كه در كشورهاي
مختلف ساخته شدهاند ،ديدگاهي مقايسهاي
از فرهنگهاي متفاوت ارائه ميدهند.
بايد دانست كه فيلمهاي تاريخي ،بهنحوي
فيلم مســتند هســتند ،پس نويسندگان
و كارگردانــان بر واقعيــت زماني و مكاني
فيلمها اشراف دارند .در نمايش اين فيلمها
معموالً دانشآموزان ترغيب نميشوند كه به
محتواي پيام صحنهها توجه كنند .اما از آنجا
كه فيلمها مورد توجه دانشآموزان هستند
به آنها اين امــكان را ميدهند تا با عصر
تاريخي كه فيلم در آن روي ميدهد ارتباط
برقرار كنند و بهجاي بهخاطر سپردن مطالب
ايدههاي خود را پرورش دهند.
در آموزش تاريخ ،معلم بايد به دانشآموزان
تفهيم كند كه تماشــاي يك فيلم خوب در
ساعت كالسي ،شبيه خواندن كتاب تاريخ
دربارة موضوع درس است.
هنگاميكه استفاده از فيلم بهعنوان ابزار
آموزشي با روش ســنتي مقايسه ميشود،
آموزشــي معنادار به حســاب ميآيد .زيرا
دانشآموزان بهجاي حفظ كردن يك مشت
اطالعات ،فكر ميكنند خودشان به موضوع
شكل ميدهند يا مســئلهاي را حلوفصل
ميكنند .معلمي كه از فيلم ،صرف ًا براي انتقال
اطالعات يا بيان حقايق تاريخي استفاده كند،
بهجاي اينكه دانشآموزان را به تفكر منتقدانه
دربارة مضمون فيلم تشويق كند ،كاري بيش از
ساير معلمان انجام نميدهد .بنابراين معلمان
تاريخ بايد در همة تالشهاي آموزشي از جمله
استفاده از فيلم در كالس درس ،اهدافي در
سطح باال براي دانشآموزان در نظر بگيرند.

نكاتي كه بايد بههنگام اســتفاده از فيلم
براي آموزش تاريخ مدنظر قرار داد.
در زمينــة نمايش فيلمهاي آموزشــي به
دانشآموزان ،براي فراگيري مهارتهاي تفكر
منتقدانه ،ب ه معلماني احتياج دارند كه بتوانند
فيلمها را تحليل كننــد .دانشآموزاني كه
مهارتهاي انتقادي را فرا گيرند ،قادر خواهند
بود در آينــده تصميماتي آگاهانه و منطقي
براي اصالح جامعه خــود اتخاذ كنند .آنان
ضمن اينكه درك تاريخي خود را نيز افزايش
ميدهند ،مهارت تفسير انتقادي فيلمها را نيز
كسب ميكنند .اين مهارت سواد فيلم تاريخي
نام دارد .بدون مهارت ســواد فيلم تاريخي،
ممكن اســت دانشآموزان فكــر كنند كه
صحنهها ،تصاوير و گفتوگوهايي كه در حين
فيلم ميبينند واقعيت دارد .براي مثال ،بدون
داشتن ســواد فيلم ممكن است جداسازي
واقعيت از داســتان فيلم براي دانشآموزان
مشــكل باشــد .فيلم بايد بهعنوان ابزاري
مورد استفاده قرار گيرد كه دانشآموزان را
با مهارت پرسوجو آشنا سازد تا توسط آن،
تفسيرهاي مختلف دربارة رويدادهاي تاريخي
را مورد بررسي قرار دهند.
با پرسوجوي تاريخي است كه دانشآموزان
ميتوانند دانش تاريخي شــخصي خود را
شكل دهند .اين پرسوجو مبتني بر استنباط،
گمانهزني و نتيجهگيري حاصل از شــواهد
اســت نه صرف ًا حاصل از هر منبع ديگري
مانند معلم ،كتاب يا اطالعات و تصاوير فيلم.
بهعالوه با تفسير منتقدانة تاريخ اين فرصت
براي دانشآموزان فراهم ميشود تا دريابند
كه تاريخنگاران ،فيلمسازان ،ناشران و مؤلفان
چگونه درك خود را از گذشته ارائه ميدهند.
معلم بايد قبل از نمايــش دادن فيلم ،به
دانشآموزان بگويد كه در فيلم بهدنبال چه
باشــند .در طول نمايش نيز او بايد لحظات
مهم فيلم را متوقف كرده و در رابطه با اهداف
آموزش درس بــراي آنها توضيح دهد؛ و از
آنها بازخورد بگيرد .معلمان مجبور نيستند
كه از فيلم بهطور كلي اســتفاده كنند ،بلكه
بايد از آن بهعنــوان منبعي جايگزين براي
اهداف آموزشي بهره ببرند.

چالشها و راهكارها
امروزه دستيابي به اطالعات تاريخي از طريق
هرگونه رســانهاي امكانپذير است .اما آنچه
بسيار مهم است اين است كه ما دانشآموزان
ِ
مهارت تفكــر منتقدانه دربارة
را با دانــش و
مســائل تاريخي مجهز كنيم .در امر استفادة
مؤثر از فيلم در آموزش تاريخ ،براي جلوگيري
از تأثيرات زيانآور احتمالي آن بر دانشآموزان،
معلمان را هم بايد آموزش داد .در اين چارچوب،
معلمان بايد بتوانند عالوهبر تقويت فعاليتهاي
آموزشــي ،از طريق فعاليتهاي آموزشي فوق
برنامه كه پيش و پس از استفاده از فيلم انجام
ميگيرد مهارتهاي منتقدانة انديشيدن را نيز
در دانشآموزان افزايش دهند .بدينمنظور بايد
دانشآموزان را تشويق كنند تا پيش از استفاده
از فيلــم در مورد موضــوع موردنظر اطالعات
جمعآوري كنند .سپس آن اطالعات را در كالس
مورد بحث و بررسي قرار دهند.
در صورت دسترسي به يك فيلم در موضوع
دلخواه ،معلــم بايد منابعي ديگــر را نيز كه
رويكردهاي متفاوتي دارند براي دانشآموزان
تهيه كند و دانشآموزان هم بايد پس از نمايش
فيلم به مقايســة ديدگاهها بهصورت منتقدانه
تشويق شــوند .در اينصورت ميتوان انتظار
داشت كه دانشآموزان ،مهارت يادگيري مؤثر
و بازبيني منتقدانة فيلمهاي تاريخي را كسب
كنند .هنگاميكه يك مهارت بهدســت آمد،
ميتواند براي موقعيتهاي مشــابه بهكار رود.
اســتفاده از فيلم بهعنوان ابزار آموزشي تنها
منحصر به دروس تاريخي نيســت .در ســاير
حوزههاي آموزشــي ،از جملــه آموزش زبان،
آموزش علــوم ،آموزش رياضــي و غيره نيز
ميتوان فيلمهايي را انتخاب كرد كه شــامل
مســائل رايج آن درس باشــد ،بهعالوه ،براي
دانشآموزان ممكن خواهد شــد تا روابط بين
حوزههاي مختلف آموزشــي را بهصورت كلي
همانند خو ِد زندگي ،درك كنند.
بايد دانست كه نمايش دادن فيلم براي آموزش
تاريخ ،مسئلهاي فراتر از صرف ًا نمايش يك فيلم
آموزشي عملي
است .وقتي معلمان تاريخ برنامة
ِ
و جامعي را اجرا كنند دانشآموزان ديدگاهي
منتقدانه حاصل مينماينــد و آن را در تمامي
جنبههاي زندگي بهكار ميگيرند.
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