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 گذاری یا ایفای نقش به مثابه تاریخ فعالنقش

 0کاتنویسنده: استیو گاوس

 3اله فوالدیفضل  0نگارش و ترجمه: شجاع عربان

نگریم. معنای ایفای نقش یا های غنا بخشیدن به تدریس تاریخ میدر این مرقومه به ایفای نقش، یکی از راه

است. در طول بیست سال « آموزان در تفسیر گذشتهدرگیر شدن فعال معلم و دانش»گذاری، در اینجا نقش

به عنوان روشی برای تدریس مطالب تاریخی « ایفای نقش» ارتقاء یافته است. اما« تاریخ فعال»گذشته، جایگاه 

طور عمده، به این دلیل است که ادراک غالب ما هنوز آن طور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است. این امر به

گیری فهم تاریخی شود که شکلای از تاریخ باعث می، یعنی نشان دادن عملی جنبه«ریزیبرون»این است که 

سازی و مسایل مربوط به شود. عالوه بر آن، برخی از معلمان اعتقاد دارند که آمادهآموزان دچار انحراف دانش

گیر بیانجامد. در این مقال، نشان شود بازی و نمایش به تجمالت و تشریفات وقتمدیریت کالس درس باعث می

-سازی شوند و دانشها به خوبی آمادهفعالیتها و ها اجتناب کرد اگر درستوان از این دغدغهخواهیم داد که می

 اند.آموزان درک کنند چرا در یک فعالیت خاص شرکت داده شده

 فعال سینقش، تدر یفایا خ،یتار سیتدر  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

ش یا نقنگریم. معنای ایفای های غنا بخشیدن به تدریس تاریخ میدر این مرقومه به ایفای نقش، یکی از راه     

است. در طول بیست سال « آموزان در تفسیر گذشتهدرگیر شدن فعال معلم و دانش»گذاری، در اینجا نقش

به عنوان روشی برای تدریس مطالب تاریخی « ایفای نقش»ارتقاء یافته است. اما « تاریخ فعال»گذشته، جایگاه 

طور عمده، به این دلیل است که ادراک غالب ما بههنوز آن طور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است. این امر 

گیری فهم تاریخی شود که شکلای از تاریخ باعث می، یعنی نشان دادن عملی جنبه«ریزیبرون»این است که 

سازی و مسایل مربوط به عالوه بر آن، برخی از معلمان اعتقاد دارند که آمادهشود. آموزان دچار انحراف دانش

گیر بیانجامد. در این مقال، نشان شود بازی و نمایش به تجمالت و تشریفات وقتدرس باعث میمدیریت کالس 

-سازی شوند و دانشها به خوبی آمادهها و فعالیتها اجتناب کرد اگر درستوان از این دغدغهخواهیم داد که می

 اند.آموزان درک کنند چرا در یک فعالیت خاص شرکت داده شده

 گذاری داشته باشند عبارتند از:ی نقشهایی که کارآموزان معلمی ممکن است دربارهها و دغدغهنیبرخی از نگرا

 ؛«ها ممکن است دیوانه شوندبچه»های مدیریت سازمانی و کالس درس ـ فشار بر مهارت 

 های مختلف؛مدیریت همزمان گروه 

 آموزان؛دانش« تمام» آموزان با استفاده از این رویکرد، یعنی،ارزشیابی و سنجش دانش 

 آموزان به صورت تجربی یادگیری داشته باشند و اینکه این امر به دانش و که دانشاطمینان خاطر از این

 ها بیفزاید؛فهم تاریخی آن
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 سازی درست.زمان آماده 

ین . در عگذاری یا ایفای نقش عالقه نداشته باشیدشما به عنوان، کارآموز معلمی ممکن است به اجرای نقش     

ال آموزان را باحال، ممکن است به حق احساس کنید که اولویت اصلی شما باید این باشد که درک تاریخی دانش

ریزی درسی و مدیریت کالس درس باید در این راستا باشد. لیکن، مطلب حاضر استدالل خواهد ببرید و برنامه

واند تبازی[ میدهد. استفاده از نمایش ]و تئاتر و نقش تواند ]نحوه[ تدریس شما را ارتقاءگذاری میکرد که نقش

را تحریک کند. پارادوکس، یعنی نکته ظاهراً متناقض این است که مالحظات مربوط به « دارمشکل»های کالس

ی استفاده از همان رویکردی باشد که ممکن بود تواند بازدارندهانضباط و دیسیپلین، به ویژه، برای کارآموزان، می

تواند فهم مفاهیم و موضوعات دشوار را تسهیل کند، گذاری میغییر نگرش را به صورت مثبت ایجاد کند. نقشت

ها را باال ببرد و موضوع و توانایی نگارش گسترده و طوالنی را بهبود بخشد، جایگاه ]درس[ تاریخ در آموزشگاه

 مفهوم موردنظر را جالب و در عین حال چالش برانگیز کند.

   پژوهش اهداف

 شود:گیری میدر پژوهش حاضر، اهداف ذیل پی

 آموزانی فراهم کند که هایی برای دانشتواند فرصتگذاری میدرک کنید چگونه استفاده از نقش

 فعال؛ دهند، منجمله فراگیران بیشبه طرق مختلف یادگیری پاسخ می

 شناسایی کنید؛ گذاری در درون برنامه درسی تاریخ راهایی برای نقشفرصت 

 ده های نوشته شگویی. نمایشنامهاز جمله بداههگذاری نقش مطالب یادگیری برای استفاده موفق از

 محور را طراحی کنید؛های معلم]یعنی پیاده شده[ و فعالیت

 آموزان ربط دهید.گذاری را به ارزشیابی و سنجش دانشهای نقشفعالیت 

 

 گذاریریزی برای نقشبرنامه

بزن »گذاری این است که نقش بازی کردن باید یک فستیوال ی نقشها دربارهترین سوءبرداشتیکی از رایج     

های خود را بنویسند و اجرا کنند. چنین نیست آموزان باید نقشباشد و تمام دانش« بکوب و تماماً با رقص و آواز
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( تحت 0111)  0ای که ایان الفگی انجام شود. به طریقهتواند با سادشود، ایفای نقش میطور که بیان میو همان

اری گذها را توصیف کرده است. لیکن قبل از اینکه برای نقش، نوع فعالیت«نمایش عملی و کاربردی»عنو ان 

ریزی کنید، بهتر است برخی از رهنمودهای اساسی را بررسی کنید. همانطور که در کتاب آموزشی موسوم برنامه

(، آمده 33-6، صص 0110،  3، روتلج، )چاپ دوم، انتشارات«ی تدریس تاریخ در دوره متوسطهیادگیری نحوه»به 

 گیری بسیار مهم و حیاتی هستند.سازی، سازماندهی و پی، زمان آمادهموضوعاست، دانش درباره 

یار اری در درون کالس درس بسگذریزی عمقی بیش از فعالیت نقشفعالیت یک را در نظر بگیرید. این برنامه     

ریزی رنامهب»باشد. قطع نظر از فرم و شکل فعالیت، استفاده از نمایش ]یا نمایشنامه[ نباید به هیچ وجه حیاتی می

های خودآگاهی داشته باشند. آموزان و نیز معلمان باید کامالً از هدف و قصد فعالیتباشد ـ یعنی دانش« نشده

مانند هر فعالیت دیگر مرتبط با تاریخ باشند ـ یعنی به روشنی متمرکز باشند، با آنچه دروس فعال تاریخ باید ه

وانیم به تدانند مرتبط باشند و اهداف کامالً مشخص باشند و طبق برنامه بدانیم که چگونه میآموزان قبالً میدانش

 آموزان کمک کنیم.پیشرفت دانش

 خود بگیرد:های گوناگونی به تواند شکلگذاری مینقش

 ته شده های از پیش نوشکننده ـ ]یعنی به شکل[ نمایشنامهکننده و تثبیتگذاری به عنوان تحکیمنقش

 باشد، یا یک اثر کامل نمایش باشد.

 های تاریخی ـ ]یعنی به شکل[ گذاری به عنوان تفریح، سرگرمی و بازی ـ با هدف آموزش مهارتنقش

 یخی.های تارشده/ تفسیرهای مختلف/ معنابخشی به آموزهشناخته  های غیرجدی مبتنی بر منابعفعالیت

 هایینامهدار، مناظره و نمایشگذاری به عنوان سنجش و ارزشیابی ـ ]یعنی به شکل[ اجراهای خندهنقش 

 اند.آموزان ایجاد کردهکه دانش

                                                           
0. Ian luff 

3 .  Rout ledge 
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 گذاری با هدایت معلم. قشهای نی دانش و فهم ـ ]یعنی به شکل[ فعالیتدهندهگذاری به عنوان ارائهنقش

 یک بررسی خواهد کرد.بهگذاری را یکهای نقشدر ادامه، هر کدام از این شبک

 گذاری مرتبط با دو  درسریزی برای نقشفعالیت یک: برنامه

 

تدریس  0و یا در مرحله کلیدی  3در مورد عنوان یا موضوعی فکر کنید که قرار است یا در مرحله کلیدی 

ند گذاری تبدیل کنید؟ چای برای نقشتوانید آن عنوان یا موضوع را به صورت وسیلهچگونه میکنید. شما 

 توان مطرح کرد:پرسش که می

 اهداف یادگیری چیست؟ 

 گذاری راجع به چه چیزی خواهد بود؟نقش 

 گذاری چه شکلی به خود خواهد گرفت ـ شکل نمایشنامه، مناظره، بحث؟نقش 

 ام دادن فعالیت مزبور الزم است چه چیزی را بدانند یا درک کنند؟آموزان قبل از انجدانش 

 آموز گزینش خواهد شد؟آیا همه کالس درگیر خواهد شد یا صرفاً چند دانش 

 آموزان برای آماده شدن برای فعالیت به چه منابعی نیاز خواهند داشت؟دانش 

 ها برای آماده شدن چقدر وقت نیاز خواهند داشت؟آن 

 چقدر طول خواهد کشید؟گذاری نقش 

 سازی/ اجرا چکار خواهند کرد؟آموزانی که درگیر نیستند در حین آمادهدانش 

 گذاری با سنجش و ارزشیابی مرتبط خواهد شد؟آیا نقش 

 گذاری استفاده خواهید کرد.این لیست به شما کمک خواهد کرد تا بررسی کنید شما در کجا از نقش

 ریگذانوع نقش هدف درس واحد کار

ها یا شخصیت

هایی که باید صحنه

 نوشته شوند

 تمرکز ارزیابی منابع
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 ی دانش ـ نمایشنامهکنندهکننده و تثبیتگذاری به عنوان تحکیمنقش

اریخی های تچه شخصیت آموزان بدانند ]و درک کنند[تواند تأثیر باالیی داشته باشد که دانشگذاری مینقش     

گذاری باعث تحکیم و تثبیت دانش کنند. از این لحاظ، نقشکنند و چرا دارند چنین کاری میدارند، فعالیت می

توانند زنده های تاریخی میهای تاریخی، رویدادهای تاریخی، نقاط عطف تاریخی و کل دورهشود. شخصیتمی

توان در صورت لزوم، درک غلط را به چالش توان آزمون کرد و میشوند. فهم کارهای قبلی در یک درس را می

 آموزان را افزایش داد و یا حتی ایجاد کرد.توان رغبت دانشکشید و می

د. باید انهایی که از قبل نوشته شدهگذاری کرد، نقشیک گزینه این است که کل کالس را درگیر اجرای نقش     

مار شهای بیهای نمایشی یا تاریخی و تمرینسازی، تهیه لباسها آمادهمعنای هفته توجه داشت که این امر لزوماً به

نیست. شما به عنوان یک کارآموز ممکن است رویکرد تدریجی را اتخاذ کنید. در این رویکرد، اولین استفاده شما 

های خود را موزان نقشآی این امر باشد که دانشاز یک نمایشنامه از قبل نوشته شده ممکن است دربرگیرنده

اند. پس از آن، در بسیاری از موارد، صرفاً به یک فضای بزرگ بخوانند در حالی که در جای معمول خود نشسته

 یی کالس ایجاد شود. چند وسیله معمولی و استفادهها و میزها در کنارهتواند با چیدن صندلینیاز دارید که می

آموزان دهد که دانشی خود من نشان میگذاری را عملی سازد. تجربهنقش تواندخالقانه از فضا به سهولت می

 توانند اتاق کالس را تبدیل به یک تئاتر سرزنده کنند.می

انند دهای فراوانی وجود دارد. درسی را در نظر بگیرید که بسیاری از معلمان تدریس آن را دشوار مینامهنمایش     

گرایی، طلبی، پارلماندر این درس، چند مفهوم دشوار دارد )مثالً پیورینانسیم، سلطنتـ مثالً جنگ داخلی انگلیس. 

« پروژه تاریخ مداری»ها مشکل دارند. طرح موسوم به آموزان اغلب در درک کامل آنالهی و غیره( که دانشحق

گذاری عنی نقشی خود من همیشه نتایج درخشانی داشته است ـ یگذاری است که در تجربهدارای یک نقش

گذاری دارای چهار صحنه ساده است، همراه با (. این نقش0223، 6مربوط به محاکمه چارلز اول )شفارد و مور

                                                           
6. Shephard & Moore 
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کند. طرح درس زیر چگونگی چندین شخصیت بزرگ و کوچک و صرفاً داستان محاکمه چارلز اول را بیان می

 کند.استفاده از آن را بیان می

 ز اول عادالنه بود؟طرح درس: آیا محاکمه چارل

ی عدالت محاکمه چارلز اول. اهداف درس باید آموزان به قضاوت کردن دربارههدف: قادر ساختن دانش

 شامل موارد زیر باشد:

 ی عدالت محاکمه و اعدام چارلز اول؛آموزان به قضاوت کردن دربارهقادر ساختن دانش 

 گذاری فعال؛اول از طریق نقش آموزان به درک ماهیت محاکمه چارلزقادر ساختن دانش 

 ی عادالنه بودن ای مکتوب از دیدگاه خود دربارهآموزان به نوشتن خالصهقادر ساختن دانش

 محاکمه.

 تکالیف:

 ی محاکمه چارلز اول از طریق پرسش و پاسخ.ای از دانش قبلی دربارهنوشتن خالصه .0

نمایش نشان خواهند داد. تبیین هدف آموزان محاکمه چارلز اول را به صورت که دانشتبیین این .0

 کنند که این فعالیت سودمند خواهد بود؟ها فکر میاز فعالیت مزبور. چرا آن

ها بررسی اجرای نمایش محاکمه ـ یعنی متوقف کردن و آغاز کردن فعالیت، در حالی که درک آن .3

النه و غیرعادالنه بودن را هایی از عادها و نمونهشود که مثالآموزان خواسته میشود و از دانشمی

 به خاطر بسپارند.

ی های غیرعادالنهنویسند، در حالی که جنبهآموزان خالصه خود از محاکمه را میسپس دانش .0

توان الگو و مدل ها غیرعادالنه بودند. میدهند چرا این جنبهکنند و شرح میمحاکمه را برجسته می

آموزان ضعیف نوشته که چارچوب نگارش برای دانش جمله اول را بر روی تابلو نوشت. در حالی

 شود.می

 اند؟آموزان از فعالیت مزبور چه چیزی فراگرفتهجلسه عمومی ـ پرسش و پاسخ ـ دانش .3

 

 ی آن چشمپوشی کرد. الزم نیستتوان از توصیههای مثبت و سودمند دارد که نمینوع فعالیت آنقدر جنبه این     

آموزان خواهید داد. شما این آزادی عمل ای از متن را به دانشیا بنویسی، زیرا قبالً نسخهخودت آن را تایپ کنی 

و چارلز اول گرفته تا  3های مفید آن را تعیین کنید ـ مثالً. از نقش بسیار دشوار جان برادشاورا  دارید که بخش

توان در این فعالیت گنجانید و با میای که تنها یک سطر دارد. تمام سطوح توانایی را شهادت یا گواهی خادمه

                                                           
7. John Bradshaw 
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توان به آسانی بررسی کنید که درک و های مناسب، میمتوقف کردن و شروع کردن نمایشنامه همراه با پرسش

کند، همانطور که پایان آموزان را درگیر میباشد. ماهیت نمایشنامه دانشآموزان در چه سطحی میفهم دانش

 خونین آن چنین است.

همچنین اهمیت دارد که فعالیت مزبور را به چیز مرتبطی ربط دهید، که در این مورد، نوشتن انشاء خوب،      

ی چارلز اول چقدر واقعاً عادالنه بود. با درگیر کردن            ی نوشتن، راجع به اینکه محاکمهیعنی یادگرفتن طریقه

توانند احساسات خود را ئیات ماوقع را درک کنند و لذا میتوانند جزها بهتر میآموزان در زمان گذشته، آندانش

ه آموزان در پایان، نظر و دیدگای نویسنده، بسیاری از دانشی آن بیان کنند. در این مورد، با توجه به تجربهدرباره

 ود.شعوض می دهند، یعنی در واقع، نظرشانها و فضایل چارلز اول به عنوان پادشاه را تغییر میی خوبیخود درباره

ی قبل نوشته شده، بازآفرینی دیل بنهام و ایان گذاری از روی نمایشنامهفعالیت جالب دیگر مبتنی بر نقش     

( ]توضیح مترجم ـ 0111باشد )بنهام و داسون، توسط ویلیام فاتح می 2از چگونگی اجرای فتوحات نورمن 1داسون

باشد ـ[. این یک فعالیت بسیار پیچیده است ویلیام فاتح می توسط 0166منظور داستان فتح انگلستان در سال 

آموزان این توانایی را ندارند[ و هدف از طراحی آن این است که حتماً باید توسط معلم طراحی شود ]زیرا  دانش

 آموزان درکی از موارد زیر را به منصه ظهور برسانند:که دانش

 ها.دلیل عدم موفقیت این شورشها علیه ویلیام و ها و طغیانعلت شورش .0

 ها.ها بر انگلستان، خصوصاً تغییرات در مالکیت زمین و دلیل به وجود آمدن آنتأثیر نورمن .0

 ی یکدیگر چگونه بود.ها دربارهها و نورمناحساس انگلیس .3

شود و یمشود، ارزشیابی شود و داستان فتح نورمن به تدریج گفته میاتاق به مناطق مختلف کشور تقسیم می

 ها علیه ویلیام را بررسیآموزان ماوقع و دلیل و زمان شکست شورششود. در یک جلسه توجیهی، دانشتفسیر می

 کنند.می

                                                           
2. Dale Benham & Ian Dawson  

7 .The Norman Conquest 
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به  گذاریتواند به این خوبی عمل کند. اوالً، نقشگذاری میکنند چرا نقشبنهام و داسون همچنین تأیید می     

اند زیرا هم از کردند که مطالب بیشتری را فراگرفتهآموزان حس میدانش»معنی دانش و درک بهتر است زیرا 

ر تآموزان کمک کرد مطالب را بسیار روشنگذاری به دانشنقش«. انداند و هم فعاالنه درگیر شدهدرس لذت برده

آموزان که دانشاین گیرند. قطع نظر ازی متفاوت مطالب را یاد میآموزان به چند طریقهبه یاد بیاورند. ثانیاً، دانش

فراگیران بصری ]یا دیداری[ هستند، یا فراگیران سمعی ]یا شنیداری[ هستند، یا فراگیران جنبشی ]یا حرکتی[ 

زاند و انگیکند[، میگیرد ]یعنی درگیر میگذاری یادگیری را در برمیهایی مانند این نقشگذاریهستند، نقش

 (. 06دهد )همان منبع، ص بهبود می

است  باشد. روشنها، خصوصاً دپارتمان نمایش و تئاتر، میبرانگیزتر است همکاری با سایر دپارتمانآنچه چالش     

، شود گفت که برای چه کالسیپذیر نیست ]یعنی، نمیکه این امر احتماالً در یک ]تعیین[ سطح تدریس امکان

 تواند کلگذاری میکه چگونه نقشمثال خوبی از این پذیر است[. امامثالً کالس دهم یا یازدهم مناسب و امکان

باشد که می  00]یعنی فریبی شمالی[، یورکشایر 01مدرسه یا دانشکده را برانگیزاند مثال محاصره نورث فریبی

-توان تعدادی از نقش(. همچنین می0110و همکاران،  03آن را اجرا کرد )اسنلسون 00آموزشگاه ساوث هانسلی

ی ترس و دلهره، ترور ولیعهد موضوعات گوناگونی مانند محاکمه تخیلی هنری هشتم، دوره ها راجع بهگذاری

گیر باشد، اما معلم ها ممکن است وقتگذاریاتریش فرانز فردیناد و جک دالور، را از قبل نوشت. نوشتن نقش

ا وان چند جوک یا لطیفه رتها، سبک نمایشنامه و هدف فعالیت را کنترل کند. میتواند محتوا، تعداد شخصیتمی

آموزان را باید از قبل در این مورد آگاه کرد(، لیکن اصول مطرح شده در باال ها گنجاند )اما دانشدر البالی نقش

ریزی شود. به دقت تحت گذاری یک فعالیت جدی است که الزم است به طور کامل برنامهیکسان هستند. نقش

                                                           
71. North Ferriby 

77. Yorkshire  

71. South Hunsley School  

75. Snelson   
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ایه تواند به عنوان پای داشته باشد. فعالیت دو میشدهکامالً مشخص و تعریف نظارت و بازبینی قرار گیرد و اهداف

 ی شما مورد استفاده قرار گیرد.های از قبل نوشته شدهو اساس نمایش

 گذاری از قبل نوشته شدهفعالیت دو: طراحی یک نقش

 

 ها پرداخت عبارتند از:هایی که باید به آنپرسش

 پردازد؟م درس، یا کدام مطلب درسی میگذاری موردنظر به کدانقش -0

 گذاری موردنظر الزم است چه چیزی را بدانند و درک کنند؟آموزان برای دسترسی به نقشدانش -0

 هدف درس چیست؟ -3

 بندی!(چند شخصیت و صحنه الزم است؟ )به یاد داشته باشید ـ گام، آهنگ و زمان -0

 آموز و غیره.ها برای هر دانشنوشتهها/ کالم ـ الزم است چه منابعی را ارائه کنم؟ بافت -3

 شوند؟کنند و گنجانیده میآموزان در فعالیت مزبور مشارکت میچطور تضمین کنم که تمام دانش -6

 آموزان را ارزشیابی خواهم کرد؟ پرسش شفاهی/ امتحان کتبی؟چطور یادگیری و درک دانش -3

 

 تاریخیهای گذاری به عنوان تفریح و سرگرمی ـ تدریس مهارتنقش

آموزان به های تاریخی است. واداشتن دانشی آن برای تدریس مهارتگذاری، استفادهی دومی از نقشجنبه     

ترین وظایف و تکالیفی است که یک معلم های منابع یکی از سختتحلیل منابع و به کارگیری همسان مهارت

گوید؟ ی چه چیزی به ما می[ دربارهAمنبع الف ]» هایی مانندباشد. برای بسیاری، پرسشتاریخ با آن مواجه می

توانند در درازمدت کننده هستند و میآور و خسته[ این امر را گفته است؟ کسالتAچرا مؤلف منبع الف ]« یا»

های درسی آموزان را از تاریخ زده کنند. این امر آشکارا یک دغدغه و نگرانی است وقتی بسیاری از برنامهدانش

GCSE اه تواند دیدگگذاری میهای منابع قایل هستند. نقشوز در مطالب مکتوب خود تأکید زیادی بر مهارتهن

 آموزان نسبت به منابع را تغییر دهد. تمرین زیر را در نظر بگیرید:دانش
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 [ را بخوانید.A and Bمنابع الف و ب ]

ها ]و کارخانجات[ قرن نوزدهم نوآموزان[ در آسیابچرا این دو منبع تفاسیر متفاوتی از رفتار با شاگردان ]و 

 کنند؟ برای تشریح پاسخ خود از منابع و دانش خود استفاده کنید.ارایه می

 [Aمنبع الف ]

به یکی از مقامات ]و مأموران[ دولتی که شرایط 

ها را پس از قانون کارخانجات نوآموزان و آسیاب

 اب بانکی آسیکرد این امر دربارهبررسی می 0133

 0133[ در سال Quarry Bank Millمعدن ]

توسط یکی از مقامات محلی گفته شد. در این زمان، 

ی محلی و آسیاب مزبور یکی از کارفرمایان عمده

مرکز اقتصاد محلی بود که رونق مورد نیاز را برای 

[ به Styal,Cheshireمنطقه استیال، چشایر ]

 آورد.ارمغان می

ی زیبایی قرار دارد بی، خانهبر روی یک ساحل آفتا

که برای امکان نوآموزان مؤنث ساخته شده است. در 

اینجا، شصت دختر جوان غذا، لباس، آموزش و 

کنند. نوآموزان در آسیاب بانک اقامتگاه دریافت می

معدن بعضاً از حوزه و اطراف خود آن هستند، ولی 

ن ها بیآیند. سن آنعمدتاً از پرورشگاه لیورپول می

 باشد.ده و بیست و یک سال می

-ها سیبی نوآموزان شیر و حلیم و شام آنصبحانه

ها گوشت ذبح شده زمینی و ژامبون است. یکشنبه

 خورند.ها هر روز ژامبون میخورند. آنمی

 (xL(، ص 0133) .H)گزارش بازرسان کارخانه( 

 

 [Bمنبع ب ]

های یک نفر به هیأت ، گفته0130-30سال 

ی شرایط تفحص مجلی دربارهتحقیق و 

ی رفتار او در کارخانجات برای کودکان و درباره

تر: من شدیداً در مضیقه بودم، تا چند سال پیش

اینکه نتوانستم نشستن بر یک صندلی را تحمل 

کنم، بدون داشتن متکا و بالشت و من یکبار 

مجبور شدم در شب بر روی صورتم بخوابم. بر روی 

تنگنا و مضیقه بودم و آن وقت پاهای خودم هم در 

مرا بر پشت یک مرد گذاشتند و سپس بستند. 

هایی به یک ستون آهنی همچنین مرا با تسمه

بستند و شالق زدند. همه این کارها توسط یک 

شد. وی سپس طنابی برداشت و با ناظر انجام می

آن ور رفت تا آن را پهن کند و سپس آن را روی 

 پشت سرم بست.دهن من گذاشت و آن را 

ها، )گزارش راجع به اشتغال کودکان در کارخانه

H.C031 (0133 ص )xx) 

 

 

 

 

باشد.         ی تفسیرها در یک درس راجع به انقالب صنعتی میاین پرسش بخشی از ارزشیابی میان ترم درباره

ی علل آن دارند و اثرات صنعتی شدن بر سالمتی، شرایط کارخانجات و آموزان دانش قبلی خوبی دربارهدانش
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های متعارف برای پرداختن به این پرسش این است که آن را در کالس اند. یکی از روشآموزش را مطالعه کرده

که  باشد ]یعنی کلمات استفهاممی Wآموزان جدولی را کامل کنند که ناظر بر پنج مورد بحث قرار دهیم و دانش

(، کجا Why(، چرا )What(، چه چیزی )Whoشوند. مانند چه کسی )آغاز می Wدر زبان انگلیسی با حرف 

(Where( و کی یا چه زمانی )When.و سپس پاسخ را تکمیل کنند ]) 

 «.به صورت نمایش درآوریم»تر این است که منابع را جالب

 ها؟ زبان؟کنند؟ تاریخآموزان به چه چیزی توجه میمنابع را بخوانید ـ دانش -0

های مزبور را در ی حاوی اطالعات را بدهید، یا اینکه کارتهای از قبل تهیه شدهآموز کارتبه دو دانش -0

توانند با استفاده آموزان میباشد ـ معلم یا دانشمی Bانتهای میز قرار دهید. یکی آن مرد فقیر در منبع 

های سؤال بپرسند ]یعنی از او بازجویی کنند[. پرسشهای هوشمندانه و تحقیقاتی از وی از پرسش

 احتمالی عبارتند از:

 های دور را به خاطر بسپارید؟توانید جزییات مربوط به زمانشما چطور می 

 نظر شما راجع به کارفرمای خود چه بود؟ 

 توانیم به شما اعتماد کنیم؟ما چطور می 

 آیا شرایط هنوز خراب است؟ 

 ستی؟چرا این همه خشمگین ه 

 های مشابه برای منبع الف:پرسش

 کنید که شرایط بسیار خوب است؟گیری میچرا نتیجه 

 توانیم به شما اعتماد کنیم؟ما چطور می 

 چرا نسبت به شاگردها ]نوآموزان ـ کارآموزان[ نظر مثبتب داری؟ 

شوند و آغاز می Wپردازند که با آموزان با بیرون کشیدن پاسخ این سواالت به پنج پرسش میدانش -3

 توانند بر روی یک چارت سادهها میکنند تا به پرسش پاسخ دهند. پاسخبنابراین فرصت خوبی پیدا می



712 
 

 

توانند دو منبع مزبور را مستقیماً با هم مقایسه کنند و به دنبال شواهدی از تکمیل شوند به طوری که می

رگیر شدن عاطفی و هیجانی در منابع، درک بیشتری توانند با دآموزان میسوگیری بگردند. بار دیگر، دانش

 ها را کسب کنند.از منابع و چگونگی پرداختن به آن

تواند برای هر منبعی مورد استفاده قرار گیرد )ر.ک فعالیت سه( و هر نوع پرسشی راجع به اهمیت، این رویکرد می

 ث قرار گیرد.تواند با این رویکرد مورد بحمندی میتفسیر یا مطلوبیت و فایده

  00فعالیت سه: ایفای نقش و کار منبع

 

تفاده توانید با اسباشد. شما چطور میی کار منبع میبه درسی فکر کنید که قرار است داده شود و دربرگیرنده

 گذاری آن را تغییر دهید ]و دچار استحاله سازید[؟ پرسش هایی که می توان در نظر گرفت:از نقش

 چیزی )یا چیزهایی( خواهد بود؟ منبع )یا منابع( چه 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 ها را خواهد پرسید ـ شما یا کالس؟چه کسی پرسش 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 چه منابعی الزم است ایجاد کنید؟ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 آموزان[ را چطور ارزیابی خواهید کرد ـ از طریق درک شفاهی یا نمودار های کالس ]یعنی دانشآموخته

 ]چارت[ یا کتبی؟

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 گذاری[ بهتر از رویکردهای متعارف عمل کرد؟آیا ایفای نقش ]نقش 

                                                           
7. Role play and source work 
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........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 گذاری به عنوان ارزیابی یا سنجشنقش

آموزان از یک مطلب تاریخی عرضه تری برای ارزیابی درک دانشی بسیار لذتبخشگذاری همچنین طریقهنقش    

 D0تا  A0گذاری مدرسه تمرکز کرد که ممکن است بر مقیاس سیاست نمرهتوان بر کند. آسان و راحت میمی

توانند ها، میهای درسی، با توجه به اهمیت آنکند. عالوه برآن، سطوح ملی برنامهگذاری می[ نمره0 >تا  0]الف 

، ، طبیعتاًگذاری ممکن استآموزان را به صورت غالب تحت پوشش قرار دهند. لیکن، نقشارزیابی کارهای دانش

 .های جالب و جذاب ارزیابی بیانجامد، یا بدون سطوح و یا از طریق ارزیابی همساالن و یا خودسنجیبه شکل

گیرد که درک یک درس را ارزیابی انگیز انجام میگذاری چالشهای نیل به این منظور نوعی نقشیکی از راه     

کند تحت عنوان راجع به اسالم را تدریس می QCAهایی از کند. در سال هفتم، دپارتمان ]= گروه[ من جنبهمی

چیزی شبیه به تحلیل  QCAمیالدی بسیار موفق بودند؟ ] 611-0611های های اسالمی بین سالچرا امپراتوری»

دلیل موفقیت »کیفی است. منظور این است که در درس تاریخ تحلیلی اسالم بحثی وجود دارد تحت عنوان 

این درس مهمی است که در عین حال به حقوق «[. میالدی 0611و  611های اسالم بین سالهای امپراتوری

ی متنوع پردازد و مثالً در سال اول راجع به عناصر مهم شهروندی در انگلیس به عنوان یک جامعهشهروندی می

صدر اسالم، عجایب و های نظامی ی تعالیم محمد )ص(، موفقیتآموزان دربارهکند. در این درس، دانشبحث می

های صلیبی مطالبی الدین ایوبی و جنگهای بغداد، دستاوردهای معماری، هنرها، ریاضیات، علوم و صالحشگفتی

زیر  شوند و تکلیفبندی میهایی تقسیمآموزان به جای آزمون کتبی یا پروژه پایان ترم در گروهآموزند. دانشرا می

 شود:ها داده میبه آن

اده کنید ای را پیاز یک کمپانی تئاتر محلی هستید. دو درس را باید تهیه کنید و متن نمایشنامهشما جزیی 

گروه شما « میالدی بسیار موفق بود؟ 0611و  611های چرا اسالم بین سال»پردازد: که به پرسش زیر می
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-های دیگری که میوهشهای تمرین شما استفاده کند، یا اینکه از اطالعات پژتواند از اطالعات کتابمی

دقیقه طول  3گذاری یا ایفای نقش، شما نباید بیش از توانید خارج از کالس انجام دهید استفاده کنید. نقش

نید توانید تبیین کی کالس ارزیابی را انجام خواهند داد در مورد اینکه چگونه میبکشد. معلم شما و بقیه

هایی که شما باید تحت پوشش بسیار موفقیت داشت. حیطهمیالدی  0611و  611های چرا اسالم بین سال

 قرار دهید عبارتند از:

 ها و تعالیم محمد )ص(؛آموزه 

 موفقیت نظامی صدر اسالم؛ 

 های بغداد؛عجایب و شگفتی 

 دستاوردهای معماری، هنرها، ریاضیات، علوم؛ 

 های صلیبی.الدین و جنگصالح 

ریزی و کنترل فراوان است. این سنجش باید یا سنجش نیازمند برنامه گذاری به عنوان ارزیابیاین شکل از نقش

ده گذاری تهیه شهای مربوط به مدیریت موفق نقشهمانند سایر اشکال ارزیابی بسیار جدی تلقی شود. راهنمایی

 شود:آموزان شامل موارد زیر میاز سوی دانش

آموزان ارزیابی دهند ـ قرار است تک تک دانشآموزان دارند این کار را انجام میتبیین کنید چرا دانش .0

 شوند.

 خواهید چه کسی یا کسانی با یکدیگر کار کنند؟های گروهی توجه کنید ـ میها و پویاییبه دینامیک .0

تواند مسوول پژوهش ریزی کنند ـ آیا یک شخص میهای خود را برنامهآموزان باید نخست ایدهدانش .3

 تواند مسوول نوشتن چنین چیزی باشد؟اسالم باشد یا آیا یک شخص میی خاصی از ی جنبهدرباره

آموز آن را تواند بعداً برای هر دانشیک نفر باید مسوول متن پیاده شده از نمایشنامه باشد ـ معلم می .0

 فتوکپی یا تکثیر کند.

های احمقانه، رکتی رفتار معقول، حخواهید ـ مثالً دربارهدر مورد انتظارات، روشن بیان کنید چه می .3

 تمرکز بر تکلیف.

ریزی و ها الزم است که برنامهآموزان رهنمودهای روشن را ارایه کنید ـ آنبندی، به دانشدر مورد زمان .6

 «.بندیبچسبید به زمان« »بندی عمل کنیدمطابق با زمان»نوشتن را فوراً آغاز کنند. 
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 های نمایشنامه را ایجاد کنند.اشند( وسایل و یا لباسآموزان در خانه )اگر میل داشته باجازه دهید دانش .3

-گذاری کنید، به طوری که در مورد   زمانبندی نقشدر خالل اجرای نمایشنامه، یک نفر را مسوول زمان .1

 بندی قاطعانه عمل کند.

آموزان را مسوول انجام گذاری این است که تمام دانشهای مهم و کلیدی برای این نقشیکی از بخش .2

ای مانند جدول زیر کنند، الزم است ورقهآموزان دارند یکدیگر را ارزیابی میادن کاری کنید ـ اگر دانشد

 را تکمیل کنند.

ها[ را تیک بزنید اگر هر گروه توانسته است آن بخش ها ]در واقع، مستطیلگذاری، مربعدر خالل هر نقش

)ضعیف( مطابق با چگونگی تبیین آن  3)عالی( تا  0 از اسالم را تحت پوشش قرار داده باشد. نمره دهید از

هایی ارایه دهید در مورد چگونگی تبیین کردن و توضیح دادن و سپس به گروه مزبور یک نمره جنبه . مثال

 نمره( بدهید. 03نهایی )از 

 

 فرهنگ بغداد نظامی محمد)ص( گروه
های جنگ

 صلیبی
 نمره نهایی

       

       

       

       

       

       

 

 

 

توانند در مورد کار یکدیگر تعمق کنند و درک کنند چرا شاید آموزان میبا ارزیابی گروهی یک فعالیت، دانش

ی تبیین و ها بهتر از دیگران توضیح دادند. این امر قطعاً باعث به وجود آمدن بحث و مناظره دربارهبرخی گروه

تواند به پاسخ کتبی به پرسش مزبور اضافه شود. یا اینکه، روش دیگر، میتوضیح خوب خواهد شد که همین امر 
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-ها را تماشا کنند و سپس در مورد اینکه چه چیزی در خالل آن درس  فراگرفتهگذاریتوانند نقشآموزان میدانش

 های خود تکمیل کنند.ی خودسنجی را با پاسخاند ورقه

های هها و مناظرام در بحثبسط داده شود و من آن را با موفقیت به کار برده تواند در جایی دیگراین فعالیت می     

 )سال نهم(. « چه کسی یا کسانی باعث به وجود آمدن جنگ جهانی اول شدند؟»راجع به اینکه 

چه کسانی ]یا چه »های نهم و دهم( و )سال« گرفت[؟در ورسای چه چیزی باید انجام بگیرد ]یا انجام می»     

وارد  آموزان)سال نهم(. کلید در این نهفته است که دانش« سی[ باعث به وجود آمدن بحران موشکی کوبا شدند؟ک

های خود شوند و واقعاً بر سطح تبیین خود تمرکز کنند. همچنین، فرصت بسیار خوبی وجود دارد که      نقش

 اف خود استفاده کنند.ای برای رسیدن به اهدآموزان از پاورپوینت به عنوان وسیلهدانش

ای برای ارزیابی و سنجش دانش گذاری به عنوان وسیلهفعالیت چهار؛ طوری طراحی شده است که شما از نقش     

های هفتم تا ها و درک آن استفاده کنید. برای این منظور، از هر کدام از سال، مهارت«ریزی درسی ملیبرنامه»

ای از قبل تهیه شده، مشخص کنید چه های کلیشهد و با استفاده از فرمدهم یک درس مطالعاتی را انتخاب کنی

 توان ارزیابی کرد.را می« عناصر کلیدی»

 ای برای ارایه دانش و باال بردن فهمگذاری به عنوان وسیلهنقش

لمی ارایه مطالب عای برای گذاری، یعنی به عنوان وسیلهی یکی دیگر از کاربردهای نقشخواهیم دربارهدر اینجا می

. دبیرستان  06که وی در بوری، زمانی 03آموزان سخن بگوییم. به لطف فیل اسمیتو باال بردن درک و فهم دانش

گذاری معلم ـ محور، مند هستیم. رویکرد اسمیت بر نقشبود. ما اکنون از این رویکرد انقالبی بهره 03کونی گرین

های موشکافانه آموزان در کالس درس را از طریق پرسشم دانشباشد که تماهای کوتاه، متمرکز میدر جهش

ند. اگر کنکند که همگی مشارکت پیدا میکشاند و تضمین میآموزان را به ایفای نقش میکند و دانشدرگیر می

تواند به فعالیت دیگری منتهی شود که شاید بتوان آن را گذاری به طرزی مقتضی به کار گرفته شود مینقش
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یا حتی بهتر  01توان به عنوان یک فعالیت مرحله به مرحله یا یک به یکگذاری را مینگارش مبسوط نامید. نقش

 از آن، در سرتاسر درس مورد استفاده قرار داد به این منظور که درک و فهم را واقعاً تقویت کنیم.

فاوت های متآموزان با توانمندیاند تمام دانشتوهای بارز آن این است که این رویکرد میبار دیگر، یکی از مزیت     

توان به آن پرداخت آلمان وایمار ]یعنی آلمان در خالل های بسیار خوب که میرا تحریک کند. یکی از حیطه

باشد. [ میGCSE. در برنامه درسی دنیای مدرن دیپلم متوسطه ]0233و  0201های جمهوری وایمار[ بین سال

و توطئه   02است که با تمرکز بر رویدادهای مهم و کلیدی مانند خلع ید از قیصر، ابرت رویکرد فیل اسمیت این

ی زمانی در این دوره  01گسیخته و اشغال روهری ورسای، تورم لجامها/ کاپ، امضای معاهدهشورش اسپارتاکیست

-ها پرسشی وضعیت آنارهها دربشوند و معلم از آنهای اصلی انتخاب میآموزان به عنوان شخصیتبنگرد. دانش

ها و انگیزش، ها چکار خواهند کرد؟ آهنگ ]یعنی، سرعت یا گام[ پرسشپرسد ـ آنهای دقیق بسته و باز می

کند که درک خوبی از رویدادهای موردنظر پدید بیاید و تمام دارد و کمک میآموزان را عالقمند نگه میدانش

 (.0110؛ اسمیت 0110گرفت )اسمیت زوایای رویدادهای تحت پوشش قرار خواهد 

گذاری به عنوان فعالیت چهار: نقش

 ارزیابی

 

ریزی کنید ـ برای این امر الزم است که از برنامه از جدول، یا شبکه، زیر استفاده کنید تا ارزیابی را برنامه

ذاری گشوند ـ نقشگیرند تیک زده میهایی که مورد ارزیابی قرار میی تاریخ استفاده کنید. مهارتمطالعه

 ها را به نمایش بگذارند؟آموزان کمک خواهد کرد که درک کامل خود از این مهارتچگونه به دانش

درس 
 موردنظر

فعالیت 
-نقش

 گذاری

بندی زمان
)کرونولوژی( 

KSU0 

رویدادها/ افراد/ 
تغییرات در 

 KSU0گذشته 

تفسیر 
تاریخی 
KSU3 

بررسی 
تاریخی 
KSU0 

سازماندهی 
و ارتباط 
KSU3 

فرم 
این مهارت  ارزیابی

چگونه 
ارزیابی 

 خواهد شد

گذاری آیا نقش
ها/ تنوع/ جنبه

علل/ روندها/ و 
اهمیت شاخص 

این 
مهارت 
چگونه 
ارزیابی 

این 
مهارت 
چگونه 
ارزیابی 

این مهارت 
چگونه 
ارزیابی 
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را ارزیابی 
 خواهد کرد؟

خواهد 
 شد؟

خواهد 
 شد؟

خواهد 
 شد؟

        
        
        
        
        
        

 

 

 

ها دشوار است که تدریس آن 0ی کلیدی و همچنین مرحله 3هایی در مرحله کلیدی این رویکرد در مورد حیطه

اهمیت انقالب »شود به واحد سال هشتم مبنی بر ها مربوط میها و نمونهواقعاً بسیار کارآمد است. یکی از مثال

میالدی پیچیده هستند ـ با تبدیل کردن یک       0323و  0312های رویدادهای بین سال«. 0312-0320فرانسه 

، جنگ 00آموز به لویی شانزدهم و مسایل مختلفی را پیش روی او گذاشتن )اعالمیه حقوق بشر، فرار به واراندانش

یل از حمله به زندان باست توانند درک کنند که انقالب چگونه پسآموزان میبا اتریش، قتل عام سپتامبر(، دانش

های گوناگون تقسیم کرد )مثالً دهقانان، ها و دستهآموزان را به گروهتوان دانشرادیکالیزه شد. بهتر از این، می

ایی هها بخواهیم که در مقابل رویدادها واکنش نشان دهند )با استفاده از کارتوکال، کارگران شهری، اشراف( و از آن

 :مانند موارد زیر(

 دهقانان

 شما پس از انقالب هنوز فقیر هستید.

  مطمئن نیستید که آیا هنوز خواهان داشتن پادشاه هستید یا خیر.

 خواهید که زمین به صورت برابر در بین همه تقسیم شود.شما می

                                                           
17. Varennes 
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لیف چرا در تکآموزان باید بدانند تواند به مسیرهای گوناگون منتهی شود، اما دانشبار دیگر، این فعالیت می     

هایی که در درس تاریخ وجود دارد، فکر های تاریخی، یعنی حیطهتوانید به حیطهموردنظر درگیر هستند. آیا می

ـ محور میکنید که احتماالً به این سبک از نقش  آید؟ فعالیت پنج را در نظر بگیرید.خورد و جور درمیگذاری معلم 

گذاری معلم ـ فعالیت پنج: نقش

 محور

 

ذاری گکنید تدریس آن دشوار است. نقشهایی( در درس تاریخ فکر کنید که احساس میبه حیطه )یا حیطه

یر های زتوانید به پرسشتواند تدریس شما را تغییر دهد و متحول کند؟ میمعلم ـ محور پویا چگونه می

 فکر کنید:

 هایی دشوار است ـ چرا دشوار هستند؟تدریس چه حیطه 

 آموزان با آن ها را که دانشهای مفهومی یا سایر دشوارریتواند دشواریچطور می گذاری مننقش

 روبرو هستند روشن کند؟

 گذاری مزبور درگیر خواهند بود؟چه کسانی در نقش 

 آموزان مشارکت خواهند کرد؟توانم تضمین کنم که تمام دانشمن چطور می 

 هایی را آماده کنم؟الزم است چه پرسش 

 /گام/ هیجان/ سرعت را حفظ خواهم کرد؟ چطور آهنگ 

 توانم ارزیابی کنم ـ پرسش و پاسخ/ امتحان کتبی/ خود ـ آموزان را چطور میهای دانشآموخته

 سنجی؟

 

گذاری یا ایفای نقش، رجوع شود به نشانی های بیشتر در مورد استفاده از نقشها و مثالبرای نمونه

 الکترونیکی زیر: 

http:www.rotledge.com/textbooks/2311003331001 

 

 ی تدریس تاریخ را متحول کند، اما نکات زیر را باید در نظر بگیریم:تواند نحوهگذاری مینقش

 د ـ خوانی داشته باشریزی شود و به صورتی طبیعی با نقشه کار همهمیشه باید به طرزی مقتضی برنامه

 اضافه نیست.گذاری یک چیز تشریفاتی و نقش

 کنند و دلیل آن را بدانند.آموزان باید بدانند و آگاه باشند که چکار میدانش 
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 نید کگذاری وجود دارد ـ شما الزم است انتخاب کنید که برای آنچه تدریس میهای متفاوتی از نقششکل

 تر است.یک مناسبکدام

 آموزان را تواند پیشرفت همه دانشذا میآموزان شور و هیجان ببخشد و لتواند به دانشگذاری مینقش

 ارتقاء دهد.

 تواند به عنوان شکلی از ارزیابی به طرقی نوآورانه و خالقانه مورد استفاده قرار گیرد.گذاری مینقش 

 آموزان را باال ببرد.تواند تدریس شما را بهبود و درک دانشگذاری قطعاً میاگر این اصول دنبال شود، نقش

abstract 

This article considers one way of enriching the teaching of history – role play. For 

the purposes of this chapter, role play means the active engagement of both teacher 

and pupils in the interpretation of the past. Despite the promotion of ‘active history’ 

in the past twenty years, role play remains an under-utilised method of delivering 

history. Much of this stems from a perception that ‘acting out’ an aspect of history 

is a distraction from the development of pupils’ historical understanding. In addition, 

some teachers may believe that preparation and classroom management issues make 

drama a time-consuming luxury. These concerns, it will be shown, can be avoided 

if lessons and activities are properly prepared and pupils understand why they are 

engaged in a particular activity. 

Key words: history teaching, role play, active teaching 

 

 

 

 

 

 

 

 


