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  معرف شناسي تدريس در باستان شناسي
  دكتر مهدي مرتضوي

  رئيس پژوهشكده علوم باستان شناسي
  

جناب  آنسخنران كه معرف شناسي تدريس در باستان شناسي از جمله برنامه هاي برگزار شده در اين دهه بود 
آقاي دكتر مهدي مرتضوي عضو محترم هيئت علمي و رئيس محترم پژوهشكده باستانشناسي دانشگاه سيستان و 
بلوچستان بودند. شركت كنندگان اساتيدي از دانشگاههاي سيستان و بلوچستان، مازندران، تربيت حيدريه، هنر 

ن شناسي ميراث كشور بودند. البته حضور تعداد شيراز، هنر اصفهان،  زابل، جيرفت، آزاد تهران، پژوهشكده باستا
  افزود.  برنامهقابل توجهي از دانشجويان تحصيالت تكميلي برخي از دانشگاههاي فوق نيز بر غناي اين 

 با توجه به اينكه تدريس در باستان شناسي دو مقوله تئوري و عمل را در بر مي گيرد و با توجه به ماهيت متفاوتايشان بيان داشتند 
مباحث آن، ضروري به نظر مي رسد تا درك درستي از زمينه هاي الزم در راستاي مهارت پذيري و اشتغال پذيري فراهم گردد تا بتوان 

كه در آن سه مقوله ياد  استمقدمه اي براي روش هاي تدريس در باستان شناسي برنامه روش مقتضي تدريس را انتخاب نمود. اين 
مورد بررسي قرار گرفتند. البته اين كارگاه شروع مناسبي براي ورود به مباحث روش تدريس در باستان شناسي  دهنده، يادگيرنده و محتوا

با توجه به هدف اصلي اين كارگاه كه شناخت عناصر موثر تدريس در باستان شناسي شامل ياددهنده، يادگيرنده و محتوا  نيز مي باشد.
بادل نظر اساتيد باستان شناسي شركت كننده در كارگاه قرار گيرد. بنابراين هر يك از اين است سعي شد تا اين سه عنصر مورد بحث و ت

  عناصر به صورت جداگانه و با نكات كليدي زير مورد بحث و بررسي قرار گرفتند:
 ياد دهنده:

 آگاهي از نقش آموزشي خويش 
  (دانشجو) توانايي شناخت شخصيت و پيش زمينه هاي ذهني ياد گيرنده 
 دگي براي ايجاد رابطه مثبت با دانشجويان (كسب اعتماد)آما 
 توانايي اتخاذ روش هاي تدريس در دروس مختلف 
   داراي روحيه ريسك پذيري 
 تقويت روحيه ريسك پذيري در دانشجويان كه خود مقدمات مهارت پذيري و اشتغال پذيري را فراهم مي كند 
  (چون و چرا كردن) تكنيك هاي يادگيري فعال از جمله پرسشگري باعث كسب تفكر "نظر واكر:  -تقويت روحيه پرسشگري

 "انتقادي مي شود
 ن را داشته انسان ناقد شجاعت اي"نظر كانت:  -تفكر تحليلي در مقابل تفكر احساسي و توصيفي -توانايي آموزش تفكر انتقادي

 "گيرد باشد كه تفكر خويش را بكار
  توانايي مديريت در جلوگيري از تحميل پيش زمينه هاي ذهني و فكري بر روند آموزش 
   انديشه هاي صرف"در مقابل آموزش  "چگونه انديشيدن"توانايي آموزش" 
   توانايي آموزش مبتني بر استدالل استنباطي 

 يادگيرنده:
 تفاوت دانش آموز با دانشجو-آگاهي از نقش آموزشي خويش 
   (تفكر سيستمي در مقابل تفكر جزيره اي) تقويت پيش زمينه ها و پيش آموخته ها 
 آمادگي براي ايجاد رابطه مثبت با استاد و ساير دانشجويان 
   توانايي و آمادگي ورود به مقوله هاي ريسك پذير 
 آمادگي براي مهارت پذيري و اشتغال پذيري 
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 داشتن روحيه پرسشگري 
 محتوا:
 متمركز و غير متمركز دانشجو آسيب هاي پذيرش 
  اسالمي)-تاريخي-پيش از تاريخي-الگوي فعلي سرفصل (دوره اي 
  (صنعت، معماري، اقتصاد، تجارت) الگوي موضوعي 
  (غرب، شمال غرب، جنوب، جنوب شرق) الگوي منطقه اي 
   منطقه اي -الگوي تركيبي موضوعي 
  دينقش و ميزان تاثير نهادهاي متولي در سرفصل پيشنها 
 (وجود موزه، ميراث فرهنگي فعال....... در شهر محل تاسيس) شرايط راه اندازي گروههاي جديد 
 الگوي جذب متمركز و غير متمركز هيات علمي 
  الگوي جذب بر اساس سرفصل ها 
  امكان هماهنگي هيات علمي فعال با سرفصل جديد 
  نقش باستان شناسي تجربي در شبيه سازي فعاليتهاي گذشته 
 ت به سمت جامعه محوريحرك 

 در پايان پرسش و پاسخ ها حول سه محور ياددهنده، يادگيرنده و محتوا مطرح شد و موضوعاتي به شرح زير مبادله شدند:
از منظر ياددهنده، نقش پيش زمينه هاي ذهني اساتيد و تاثير آن بر روند تدريس، درك درست اساتيد از چارچوب ها، نظريات  -

 باستان شناختي و ارتباط مستمر با ساير علوم مورد توجه قرار گرفتند.و روشهاي ميداني 
از منظر يادگيرنده، آسيبهاي پذيرش بومي دانشجو، ايجاد ارتباط بين مباحث دوره دبيرستان و دانشگاه، تقويت روحيه ريسك  -

 پذيري و مشاركت هاي علمي از مهمترين مباحث مورد بحث ميان شركت كنندگان بود.
محتوا، عدم وجود يكپارچگي در محتوا در دانشگاههاي مختلف عليرغم وجود سيستم متمركز پذيرش دانشجو، ارزيابي  از منظر -

سيالبس هاي درسي در مقاطع سه گانه و ضرورت تدوين سيالبس مبتني بر خرد جمعي اساتيد باستان شناسي كه در همين خصوص 
سيستان و بلوچستان مورد اقبال قرار گرفت. با توچه به اينكه باستان شناسي دروس پيشنهاد تداوم اين كارگاه ها با محوريت دانشگاه 

عملي زيادي دارد، توزيع پلكاني مطروحه توسط دكتر كرمي از دانشگاه فردوسي مشهد مورد اقبال قرار گرفت. ساماندهي سفرهاي علمي 
  گرفت. در سه مقطع قبل از سفر، حين سفر و بعد از سفر نيز مورد تاكيد قرار

  
   


