
 

 
 دانشگاه فرهنگیان 

 تخصصی -فصلنامۀ علمی 

 پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی

 1399 زمستان، چهارمدورۀ دوم، شماره 

 

 توسعۀ آموزشِ مسئله محور تاریخ در بستر فضای مجازیتأملی بر 

 2شیخی محمدامین، 1 انیلیسجاد جل                                        2/8/1399    ارسال:

 3کریمی امیر                                      25/12/1399پذیرش: 

 چکیده
جازی شناخت ارتباط بین آموزش تاریخ و روش  ل مسئله از مهمترین ضروریات بررسی کاربرد فضای م

ان ایجاد باشد. در این نگاه به مسئله آموزش که به مثابه روش یاددهی امکدر آموزش مسئله محور می

د در خود ها و کارکردهای موجویجاد گردیده است، فضای مجازی با ظرفیتسازی اآزمایش، خطا و فرضیه

محور  مسئله آموزش یثربخشا نگاشته تأملی بر نیا یهدف کلباشد. بر این اساس ای میدارای جایگاه ویژه

ها و تدر آموزش مفاهیم تاریخی در بستر فضای مجازی است. از این رو، مقاله  اضر به بررسی ظرفی

انه گهای موجود در روش مسئله محور و اینکه فضای مجازی با توجه به فرامتغیرهای هشتمحدودیت

ست. در این رساند، پرداخته اظهور می را جهت این نوع از آموزش به منصۀ موجود در خود امکان مناسبی

-ابزار فیش فاده ازپژوهش، روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفته از نوع کیفی و تحلیلی است که با است

رهای فضای دهد که فرامتغیهای مقاله نشان میها اقدام شده است. یافتهآوری دادهبرداری برای جمع

 ای، چندرسانهبودن، تشدید واقعیّتبودن، سیّال مجازی شامل: سرعت، فرازمانی و فرامکانی بودن، جهانی

رای آموزش تاریخ گسترده بوده و ابزارهای متنوّعی ب بودن، فراگیری و دسترسی دائم دارای ظرفیتی بالقوه و

بخشی آموزش تواند بر اثرهای موجود در آن میگیری مناس  از بستر و ظرفیتباشند. بنابراین بهرهمی

 .گر داشته باشدبخش و تسهیلتاریخ، تأثیری توسعه
 .محور، فضای مجازی آموزش تاریخ، آموزش مسئله واژگان کلیدی:

                                                           
 دانشگاه شاهد تهران یانقالب اسالم یاسیمطالعات علوم س یدکتر یدانشجو - 1

 البرز یابواقاسم فردوس کمیح سیپرد یآموزش علوم اجتماع یدانشجو - 2

 البرز یابواقاسم فردوس کمیح سیپرد خیآموزش تار یدانشجو - 3
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 مقدمه 

برداری از آن از مسائل نوین آموزشی بررسی امکان تدریس همگام با تکنولوژی و بهره

شکل ابتدایی  یمتن درس ی،آموزش یتکنولوژ ۀامروزه با توسعباشد. در علوم انسانی می

های گذاریسرمایه های الکترونیکی به عرصۀ آموزش وبا ورود فنّاوریخود را از دست داده و 

های مدرن آموزشی و استفاده از کشورهای پیشرو در این زمینه، گرایش به روشهنگفت 

در  دیجد یهاقال رسد. به این ترتی  با ورود ناپذیر به نظر میتکنولوژی، امری اجتناب

 بدیعی در آموزش ایجاد شده است. اندازهایچشم ی،آموزش ۀبه عرص سنّتی یهاکنار قال 

الکترونیکی و  یه به محتواتوجّر، نه چندان دو ایندهیآ در درسمی به نظر در این راستا

 دارای جایگاه خطیری باشد و با ی و آموزش سنّتیچاپ یهادر کنار کتاب آموزش مجازی

 آموزش مجازی ی الکترونیکی وو نقد محتوا یبررس ضرورت فرضیه، نیا رشیفرض پذ

فضای مجازی در سطح جامعه، . با گسترش ردیقرار بگ بیش از پیش مورد توجه ستیبایم

امروزه مسائل آموزشی زیادی طرح گردیده است که ضمن تحلیل توانایی آموزش سنتی 

اند. آموزش سنّتی علم تاریخ در ایران و جهان دارای در  فظ و ثبات آن تردید ایجاد کرده

تدریس های سابقه طوالنی بوده ولی در عین کاربرد فراوان در زندگی فراگیران، دیگر روش

سازی خود با تکنولوژی مدرن از سنّتی توانایی خود را در انتقال کامل اطالعات و همگام

های نوین آموزشی در اند و آموزش دهندگان و پژوهشگران را به سوی روشدست داده

های آموزشی که قابل تطبیق با ترین شیوهاند. از اثربخشهای مختلف سوق دادهبستر

فضای مجازی و مبانی آموزشی رشته تاریخ است، روش  ل مسئله گانه متغیرهای هشت

باشد که در این مقاله به تبیین کارکرد این روش در رشته تاریخ و در بستر فضای می

های . مسئله اصلی این پژوهش چرایی آموزش تاریخ با استفاده از ظرفیتپردازیممجازی می

ابلیت اجرا داشته باشد. هدف پژوهش موجود در فضای مجازی است که در آموزش تاریخ ق

هایی تحت اختیار فضای مجازی در راستای آموزش تاریخ و  اضر شناخت صحیح قابلیت

ها و وجوه مختلف باشد تا از این گذار، قابلیتدر چارچوب نظری به روش  ل مسئله می

است  آموزش تاریخ به صورت مسئله محور تبیین گردد. فرضیه تحقیق بر این اصل مبتنی

توان آن را یکی از گانه موجود در فضای مجازی میکه با توجه به فرامتغیرهای هشت

 بسترهای مناس  جهت آموزش مسئله محور در آموزش تاریخ قلمداد نمود. 

 تحقیقۀپیشین
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محور ابعاد وسیعی دارد که ضمن اشاره به پژوهش در  وزۀ آموزش مسئله ۀپیشین 

نماییم: ها اشاره میاین چارچوب، به اجمال به بخشی از آنبرخی کارهای صورت گرفته در 

های های آموزشی و پرورشی به این روش پرداخته و روش، در کتاب مهارت(1374شعبانی )

(، در 1389را مورد بررسی قرار داده است. همچنین صفوی )مکمّل و ابعاد مختلف آن 

به طور کامل شرح و بسط داده  تدریس این روش را الگوهای و فنون ها،کتاب خو روش

در  وزۀ رابطه فضای مجازی و آموزش و کاربردهای است و به تبیین آن پرداخته است. 

ای با عنوان: توان به مقالههای متعدّدی صورت گرفته است که از جمله میآن نیز پژوهش

ته درباره تأثیر عملکرد آموزش در فضای مجازی در تعامالت یاددهی و یادگیری نوش

 کنترلِو  با شناخت، رعایتگیرد: ( اشاره داشت که نگارنده نتیجه می1399همایی )باقرزاده

توانند با  ضور در این فضا کیفیت آموزشی چارچوب و ابعاد ناظر بر این پدیده، افراد می

 این نشوند، رعایت و اجرا درست چوب چهار و ابعاد این البته چنانچه بخشند.خود را بهبود 

 ینتیجه و داشت نخواهد یادگیری و یادهی آموزشی بر تعامالت درستی نتیجه مهم پدیده

زاده گذاشت. علیشیری و موسوی خواهد و یادگیرنده دهندهیاد تعامالت بر معکوسی

ها، ها و چالشای تحت عنوان فضای مجازی و نظام تعلیم و تربیت فرصت( در مقاله1395)

رسند: با توجه به ابعاد مثبت و می ها، به این نتیجهمؤلفه ضمن تعاریف دقیق هر یك از

-دهنده و هم تهدیدی تخری منفی فضای مجازی که در عین  ال فرصتی سازنده و توسعه

باشند، بر لزوم مدیریت صحیح این فضا باید تأکید شود. در واقع ایشان کننده میگر و اسیر

نمایند که مفید یا مضر بودن لبه معرفی میهای اجتماعی را به مثابه شمشیری دو شبکه

گیری و مدیریتی کسانی بستگی دارد که آن، به ظرفیت فکری افراد و قابلیت تصمیم

(، 1398مقدم )کنند. پورعمران و یوسفیدهی و پردازش میاطالعات دریافتی را سازمان

-یاددهیهای اجتماعی مجازی  ابزاری در جهت کیفیت بخشی فرآینددر مقالۀ شبکه

اند و معای  و محاسن تحلیلی به موضوع پرداخته-یادگیری با  استفاده از روش توصیفی

گذاری کشورهای مختلف این فضا در تعلیم و تربیت را بررسی نموده و با توجه به سرمایه

گیرند که فنّاوری در این زمینه دارای تأثیر زیادی بر تعلیم جهان در این زمینه نتیجه می

(، با استفاده از آزمایش فراگیران به صورت گروهی نتیجه 1392است. مقدم ) و تربیت

گشاید که افراد با داشتن ی را برای تولید دانش مییهاهفضای مجازی پنجرگیرد که می

ای برای رشته گیری یك رویکرد میانشکل ۀهای متفاوت به ایجاد زمینها و دانشنگرش

 صورت به دانش تولید از مواردی از های وی  اکیفتهیا .پردازندل آموزشی میئ ل مسا
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 هایپاسخ یا اطالعات به ایاشاره هیچ گروه اعضای که است  زمانی اجتماعی و انفرادی

 زمانی است. برعکس، داده روی انفرادی صورت دانش به تولید کنندنمی گروه دیگر اعضای

 اجتماعی ماهیتی بیشتر دانش تولیدکنند، می مشارکت هم با ایمسئله زمینه در آنها که

 ایچندرسانه هایو قابلیت مخاط  گیریکناره یا مداخله مدرس، نقش این، بر دارد. عالوه

اند. همچنین گروهی از پژوهشگران توجه بوده مؤثر دانش تولید نوع گیریشکل در افزارنرم

نمونه  یدری دهکردی اند. به عنوان خود را معطوف به آموزش دینی در این فضا کرده

های فضای مجازی در تربیت دینی نسل جوان به این موضوع (، به موضوع ظرفیت1398)

 ریزیکند. برنامهوری از این فضا پیشنهاد میپرداخته و راهکارهایی را برای افزایش بهره

 محتوای تأمین به توجه مذهبی با صفحات و هاسایتوب به جوان نسل جذب جهت

 هجمه با مبارزه مخاطبین، لزوم انواع نیازهای گرفتن نظر در و سلیقه انواع با متناس 

 اسالمی جامعه افراد مبتالبه مشکالت برای  لراه شبهات، ارائه به پاسخ طریق از دشمن

 تحلیل کاوی،داده کردن، دشمن، رصد جوالن برای میدان ننمودن خالی مجازی و فضای در

 فضای بر نظارت و کنترل گرفتن دست به برای ریزیبرنامه و فضا این رویدادهای بررسی و

ممکن را از ضروریات این امر مهم دانسته است. پژوهش دیگر در این راستا    د تا مجازی

 راهکارهای ارائه و شناسیای با عنوان آسی پیمایشی در مقاله-با استفاده از روش کیفی

( 1396زاده )ع ذکرشده توسط محسنمجازی به موضو فضای در دینی هایآموزش ارتقای

 ارتباطی نوین ساختار به توجه با دهدمی نشان این پژوهش به نگارش درآمده است که نتایج

 مناس  ظرفیت فرصت، کارکرد، دارای مجازی فضای اطالعات  فناوری ارتباطات و عصر در

در  الکترونیك و  ضوری غیر آموزش از جدیدی سبك گیریشکل در نقش تأثیرگذاری و

  است. دینی آموزش  وزۀ

الزم به ذکر است که با توجّه به جستجوی صورت گرفته هر چند مقاالت متعدّدی در 

مورد نقش فضای مجازی در آموزش نگاشته شده است ولی پژوهشی که به بررسی رویکرد 

و از مسئله محور در آموزش تاریخ در بستر فضای مجازی بپردازد، تاکنون صورت نگرفته 

 باشد.این نظر، پژوهش پیش رو نوشتاری نو و قابل اعتنا می

 

 روش تحقیق
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با توجه به رویکرد نظری در پژوهش پیش رو، این پژوهش با استفاده از روش توصیفی 

ها، انجام شده آوری دادهبرداری برای جمعاز نوع کیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار فیش

  باشد.ای و اینترنتی( میدر منابع اسنادی )کتابخانه است و  اصل مطالعات نظری

 

 مبانی نظری

 آموزش تاریخ

(. 2:1385در تعریفی کلی، تاریخ سرگذشت انسان در طول زمان بیان شده است )مجد، 

 شنوند به این علم ارزشمند عالقهرا میبسیاری از افراد هنگامی که واژۀ تاریخ و آموزش آن 

توان به  جم زیاد مطال ، رویکرد  فظی هند که از جمله دالیل آن میدچندانی نشان نمی

در درک و فهم آن، تعلیم نادرست و تدریس یك سویه اشاره نمود. در  الی که از مهمترین 

دارای ارتباط و پیوستگی بوده، به  جامعه افراد و ما های تاریخ، این است که زندگیآموزه

 .باشندمی وابسته یکدیگر به نامرئی هاییرشته با انسانی معجوا و اقوام که گویی تمام طوری

 دهدمی نشان و آوردمی بیرون تنهایی دغدغه و تألم از را انسان استمرار، و دت و این درک

 تمام با فرد اتصال همچنین. است نبوده مطلق انزوای در ترین افراد نیززندگیِ ساده که

 با و گذشته دنیای با نبوده بلکه جاری زمان و  اضر دنیای به محدود تنها دنیای بشریت،

 درک که امری است استمرار این نیز دارای پیوند معنایی است. بود خواهد آینده آنچه در

 پایان به را آن افراد مرگ  تی و دارد هدف و معنی انسان وجود که دهدنشان می آن

ای طوالنی ایران پیشینه آموزشی نظام در تاریخ آموزش .(26 :1375کوب، رساند )زریننمی

برداری از های درسی، انتقال فرد به فرد، جزوههای مختلفی از جمله کتابدارد و در قال 

 ال که همیشه از و با این دهندگان، تدریس شفاهی به عرصه عمل رسیدهسخنان آموزش

از واقعیّت نیست که مسائل مهم و برجسته در  وزه تعلیم و تربیت قرار داشته، ولی دور 

 .است نرسیده مطلوب و دلخواه نتایج به گرفته در آموزش آن تاکنونهای صورتتمام تالش

 انگیزه ایجاد های آموزشی را  باید در عدمشاید یکی از علل اصلی در عدم رسیدن به هدف

بسا  چه .تاریخ جستجو نمود بهتر برای یادگیری فراگیران به مثابه اصل اوّلیه آموزش در

 با به خاطر سپردن مطال  و فارغ از تنها تاریخ صورت نپذیرفته و درس درک درستی از

آن چه را که همچون صندوقی از  کوتاهی مدّت های عمیق یادگیری، پس ازتوجّه به الیه

 اند،داشته ترقوی ای افظه که آنان .برندمی یاد از کلمات گرد هم جمع کرده بودند نیز

 هایداستان برخی یا و نبردهایشان، و پادشاهان برخی و هاسلسله همچون ناماطالعاتی 
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 آموختن از ایاین توشه وجود ولی با انددر خاطر خود محفوظ نگاه داشته هامدّت را تاریخی

 اند.نگرفته تاریخ

بر همین اساس است باید تاریخ را محدود به کلمات ندانسته و آن را به مثابه یك درس 

پیچیدگی جوامع و گستردگی علوم،  تی مورد تبیین قرار داد، زیرا در گذر زمان و باتربی

جدید  نیازهای شده و به تبع آن برآوردن دچار تغییرات نیز اجتماعی افراد و فردی نیازهای

های و افراد دیگر ساختارها و روش دارد ا تیاج مقتضی با این تغییرات فنون و علوم به نیز

 فعّال آموزشی هایروش پرتو در فنون، و علوم تابند. در این فضا کس نمیگذشته را بر 

گذشته  به نسبت امروز آموزش دهنده مسئولیت و وظیفه سب  این به گشته و پذیرامکان

 سوی توان بهنمی را آن افراد و سنّتی، جامعه هایروش اکنون با .است شده ترسنگین

تعامل با دنیای مدرن، تحوالت صنعتی، تغییر سبك داد و پس از  سوق پیشرفت و تحوّل

و با ابزارهای تربیتی پیشین  زندگی همچنان برای کالس درس و فراگیر همچون گذشته

  ریزی کرد.برنامه ریزی وطرح

 های خود از جمله صرف  ضور فیزیکی در کالس،ویژگی های سنّتی همواره باکالس

 دلهره درک، و فهم بدون درسیمطال   فظ کردن محور بودن آموزش، کلمه به کلمهمعلم

 شده است.والدین شناخته  و دهندگانآموزش سرزنش تحمل امتحان و از ناشی اضطراب و

تقویت گردیده  اند،شده تولید زنده طور به قبالً که علمی محفوظات سنّتی آموزشی نظام در

طی  در محوری مسئله بر مبتنی علم شوند. امّامی داده به تبدیل غلیان و ایجاد تأمل با و

های چالش ایجاد با نموده و خارج هاصرف اطالعات و داده از را آموزش و یاددهی فرآیندی،

در واقع  .برآید مسئله  ل درصدد تا آموزش گیرنده نمایدمی تالش متناس  با ذهن فراگیر

گذاری خود بر ارزشگذاری س نظام ارزشأبا تأکید بر قدرت تحلیل در روند یاددهی در ر

 اگر که دانست باید تاریخ در تربیت و تعلیم زمینه گردد. درمجدّد در این  وزه تأکید می

 شد خواهند معنابی نگیرند، جای عمیق و گسترده ایو زمینه بافت در تاریخی هایواقعیّت

 باشدفهمی مینیازمند  نیز تاریخ جریان کل بافتن هم به امّا گردند،می فراموش زودی به و

که  هاییواقعیّت شمار مورد در هم رو این از .است متغیر گوناگون مخاطبان که بر اساس

ها واقعیّت آن فهم میزان مورد در هم و آوردمی یاد به طوالنی مدّت برای فرد یك

(. بنابراین تحلیلِ معنا و مفهوم 29: 1392دارد )رنجبر،  وجود جدی هایمحدودیت

خواهانه تاریخی به دلیل معارف تربیتی  اصل شده از آن و با توجّه به نگاه تحوّلرویدادهای 

 نماید.آموزشی مدرن به علم تاریخ امری ضروری می نظام
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 روش تدریس مسئله محور

جوامع همواره  شرفتیه به پبا توجّ ها اکم بر آن یهاتیالو فعّ یآموزش یهانظام

امکان  زیدر آموزش ن یو تکنولوژ یاورل در علم و فنّو با تحوّ شدهل و تحوّ رییدستخوش تغ

و  دگرگون شدهبا گذشت زمان  سیتدر یمعنا که مسئله نیابه   پذیردصورت میل تحوّ

 یندآیفر سیتدرتوان اشاره نمود که در واقع می .اندمینم ستایخود ا یتسنّ یهادر  الت

و  بودهها قابل مطالعه و کنترل نآن ۀکه همد ندر آن نقش دار یشماریعوامل بکه است 

، با انتخاب الگوی سیتدر ندآیکوچك و محدود از فر یچارچوببا انتخاب  دیبا دهندهآموزش

از این رهگذر قرار دهد تا  ییو شناسا لیو تحل هیمورد تجزمد نظر خود در تدریس، آن را 

ی خود را سازمانده یآموزش یاهتیالعّمناس  در محدوده آن چارچوب ف تیّبتواند در موقع

 یکه برا یمنظم ریبه مجموعه تداب .دیرا انتخاب نما سیمناس  به تدر یهاو روش نموده

د شویاطالق م سیتدرروش شودیو امکانات اتخاذ م طیه به شرابه هدف با توجّ دنیرس

 (. 232: 1397زاده و معروفی، یوسف)

و  دهندگانآموزشه با گذشت زمان مورد توجّ اًکه عمدتتدریس  هایروش از یکی

 جدید رویکردهای از یکی محور مسئله تدریس قرار گرفته روش  ل مسئله است. انیمربّ

 تدریس فرآیند در را نقش راهنما دهندهکه آموزش است آموزشی هایفعّالیت فرآیند در

 به را اطالعات کس  روش علمی، هایواقعیّت و اطالعات انتقال جای کند و بهمی بازی

 در و فعّال بلکه نیستند، محض پذیرنده و کنندهدریافت نیز آموزد و فراگیرانمی فراگیران

 توانایی و رغبت و عالقه الگو این در. هستند شریك و سهیم دقیق برنامه اجرای و طرح

 تعیین پیش از آموزشی محتوای گیرد و بر همین مبناقرار می توجّه مورد همواره فراگیران

 استفاده درونی هایانگیزه از بیرونی هایانگیزه جای به این روش از آموزش شود. درمی

 جستجوی در رغبت و میل با فراگیران و نیست  اکم کالس بر خشك مقرّرات گردد ومی

 دوجانبه، هاآن ارتباط و اندارتباط در دهندهآموزش با دائماً آنان هستند  اطالعات کس 

 .(262 :1374شعبانی، )است  ا ترام  س با همراه و صمیمی بسیار

الزم است  یآموزش یجذب بهتر محتوا یمعتقدند که برا یمتخصصان آموزش اغل  

 یبه نحو طیها و تجارب خود را درباره محدهیها و شندهیال دبه صورت فعّ فراگیرانکه 

 نیا ،آنان شود داریپا یاز ساخت شناخت یبخش یها و اطالعات جزئافتهیکنند که  میتنظ

ن نسبت به اطالعات و معلومات موردنظر ا ساس فراگیرا نکهیمگر ا ستین ریپذامر امکان

خود با مسائل  یباشد به تناس  ساخت شناخت فارغ از اینکه در چه سنی ریکند. فراگ ازین
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بر  .دارد یو منطق یبه راه  ل علم ازیمشکالت ن نی ل ا یمواجه است و برا یو مشکالت

 موزدیارا ب یو منطق یعلم یها لراه ،سیدر تدرفراگیر  همین اساس است در صورتی که

 یریگ ل مسئله با بهره قیاز طر یریادگیدر  فراگیرانخواهد رفت.  سائلخود به دنبال  ل م

را که  یتا مشکل شندیاندیخود م طیمح یدادهایخود درباره رو نیشیپ یهااز تجارب و دانسته

 ل مسئله  یمطابق الگو دهندهآموزشکنند.   ل یقبول اند به نحو قابلبا آن مواجه شده

خود را از راه پژوهش و کاوش و به مدد شواهد  یدهد که او پایقرار م یتیر را در وضعفراگی

به  دنیکند و ضمن رسیم یریگجهیشخصاً از آنها نت و دیآزمایم ،شده یگردآور ایموجود 

 و تفکّر .شودیآگاه م زیاطالعات ن یآورو جمع یاندوزدانش یهاهدف مورد نظر از روش

 یعنی جامعه مسائل ترینمهم از یکی مقدمات و است محور مسئله تدریس خروجی پژوهش،

  .(258همان: )زند می رقم را تربیت و تعلیم

های خود اصول آموخته  ل مسئله فرآیند تفکّری هست که در طی آن افراد با ترکی 

ها کنند. انسانرا که همگام با خالقیت و تأمل می باشد در راستای  ل مسائل کشف می

ها بوده و در این شوند که در پی  ل آنبه طور روزانه با مسائل و مشکالتی رو به رو می

سئله  ل کردن مهایی خود و دیگران در این راه استفاده نمایند. مسیر باید از توانایی

 یراه  ل منته كی ایهدف  كیکه به  ییهاراه حیصح یکشف و توال یاست برا یندآیفر

 یپاسخ كیبه  دنیرس یبرا یقبل یهادر  ل مسئله کاربرد دانسته یشود که عامل اصلیم

تجربه، دانش و ی از جمله قبل یها الت دانسته نیدر ا .میدانستیاست که تاکنون نم

 (. 1389:127،ی)صفو است  ل مسئله ازین شیپ مهارت گذشته

های متعدّدی در شیوه اجرای مرا ل بوده و در  قیقت فنّ بندیاین روش دارای دسته

دهد که خود در جهت  ل مسئله عمل آموزشی است که فراگیر را در موقعیّتی قرار می

فرد با  رو شدنکرده و نوعی آماده ساختن و مجهز کردن فراگیر برای زندگی است. رو به

افزای روش  ل تواند ارتباط هممسائل و مشکالت و در ادامه کوشش برای  ل آن می

دهد  زیرا یکی از وجوه اهمّیت تاریخ در این موضوع مسئله و رشته تاریخ را به ما نشان 

گانه زمانی خود در گذشته،  ال و آینده باره ابعاد سهبه طور مداوم در نهفته است که انسان

دهد یده و فهم خود از گذشته و وقایع صورت گرفته در آن را مبنای کار خود قرار میاندیش

تا برآیند این اندیشیدن، افراد را برای مواجه با مسائل آماده و مهیا سازد و هدف نهایی آن 

 تالش برای زیست بهتر فراگیر در تصمیمات آینده است. 
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 ییبازنما ایمسئله  طرحکه در ابتدا  ستا  یترت نی ل مسئله مرا ل اجرا به ا یدر الگو

 یهامسئله را از راه .شودیمسئله آغاز م ییبازنما ای ل مسئله با طرح  ندآیفرو  مشکل

از  یکی سیشروع تدر یکرد. انتخاب مسئله مناس  برا جادیتوان در ذهن ایمختلف م

 ردرا جل  نکآموزش گیرنده ه . اگر مسئله توجّدیآیمرا ل انجام کار به شمار م نیترمهم

در  .مشکل خواهد شد اریالگو بس نیکاربرد ا ،نبود زندهیبرانگ یآنان به اندازه کاف یبرا ای

 و یخیتار ماتیو تصم طیشرا یبررس د،نریگیکه مورد مطالعه قرار م یعیوقا خیرشته تار

  شود.به عنوان مسئله طرح میاتفاقات گذشته  ارزیابیو  لیتحل

پس از مواجه شدن با مسئله  باشد که در آن فراگیرمی اطالعات یآور جمع مر له بعد

منابع همچنین برود و  ازیبه دنبال اطالعات مورد ن دهندهآموزشبا کمك  دیآن با فیو تعر

تواند از منابع یخود را م ازیاطالعات مورد ن فراگیرمعتبر باشند.  یاز نظر علم دیبا یاطالعات

 ...و  ، کارشناساننظرانصا بها، مجالت، مصا به با روزنامه ها،کتاب :مختلف مانند

روش  ل  این مر له از یمجاز یاطالعات و فضا یاورالبته با گسترش فنّ. کند یآورجمع

 تاریخی اطالعات  یترت نیبرقرار کرده است. به ا یبا آموزش مجاز یاستهیمسئله تعامل شا

و دیگر  ردیگیقرار م ریفراگ اریساده در اخت یستجوبا ج ،رسانه فرامتغیرهای یهایژگیبا و

 حیصح یارهایه به معتوجّ اب دیبا تاریخی اطالعات .منابع محدود به محتوای چاپی نیستند

 انیانجام شده روابط م یبندتواند بر اساس طبقهب ریشوند تا فراگ یبندطبقه یو علم

آماده شود. هرچند  یبه استنباط کل دنیرس یاطالعات موجود را درک کند و ذهنش برا

ها در آن یبندتر و طبقهشده کامل یاطالعات معتبرتر و اطالعات گردآور یآورمنابع جمع

 به دست خواهد آورد. یشتریب تی ل موفقبه راه دنیدر رس فراگیر  ردیصورت پذ تردقیق

 یساز هیفرض منظور از این فرآیند را باید ساختن فرضیه دانست.مر له از  نیسوم 

بر اساس  هیاول یهاهی ل مسئله است. فرض یبرا یو  دس یا تمال یها لراه ینیبشیپ

در  ،قرار دارند یو اریکه در اخت یو اطالعات و شواهد فراگیر نیشینگرش و شناخت پ

 ییهارابطه یبرا هیاولّ یهاهی ل مسئله اکثر مواقع فرض یدر الگو .رندیگیذهن او شکل م

موارد  یاریدر بس و شودیم لیتشک ،نندیبیموجود م یهادر اطالعات و داده فراگیرانکه 

است به  ریناگز یهساختن فرض یبرا فراگیر ال هر  در .ردیگیشکل م جیبه تدر هیفرض زین

. در مسائل ستین یقطع جهیخذ نتا ،هاهیاز فرض كی چیاست که در ه یهیبد و ر بپردازدتفکّ

همچنان فرضیه سازی یکی از مرا ل مهم فهم گذشته و تحلیل وقایع آن تاریخی نیز 
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آوری شده و دیدگاه خود در مورد وقایع باشد  به طوری که فراگیر بنا به اطالعات جمعمی

 گیرد. ای را در نظر میو رخدادهای تاریخی فرضیه

استناد به منابع  باید به این نکته توجّه نمود که با هیفرض شیآزمادر مر له بعدی یعنی 

یا بررسی اطالعات و یا  تی در مواردی همچون بازدید از اماکن تاریخی و... تا  دودی 

، و کاربرد میتعم ،یریگجهینتتوان به این مهم در آموزش تاریخ نائل شد. در پایان نیز با می

 .مسئله  ل نخواهد شد یریگجهیبدون نت و شود یمنته جهیبه نت دی ل مسئله با ندآیفر

قابل قبول  یبه نحو شودیرا که با آن مواجه م یمشکل فراگیرالگو آن است که  نیاساس ا

 (. 260: 1374)شعبانی،  ردیبگ ادیتازه را  میخود  ل کند و مفاه یبرا

 یابیرا پس از گذشت از مرا ل  ل مسئله ارز یخیتار عیوقا ریاگفر ،مر له نیدر ا

کند و در تجربه میرا  خیگذشته، همچون سفر در زمان، تار تیّاز موقع کند و با عبوریم

اشتباه  ماتیو تصم کندمشاهده میدرست را  ماتی، تصمگیردگیری قرار میمعرض تصمیم

 هایزمینه کهمحور عالوه بر این  مسئله تدریس از استفاده .ردیگیکند و درس میرا درک م

 مقایسه تجزیه و تحلیل مطال  و ادراک آن، یادگیری از جملهفراگیران به سطوح باالی  نیل

 قضاوت و ارزیابی کنکاش واستدالل، رابطه علّت و معلولی میان مطال  درس، درک نظریات،

بنابراین با  نماید.های اجتماعی آماده میکند، فراگیران را در راه کس  مهارترا فراهم می

باشیم، به م به استفاده و تحقیق و بررسی آن میتوجّه به ابعاد وسیع این روش، ما ملز

موجبات تفکّر و تأمّل فراگیر را فراهم  شود انجام به شکل صحیح این روش طوری که اگر

های به وجود آمده و درصدد ارائه راه  ل مناس  نموده، آنان را در جهت عبور از چالش

 نماید. ترغی  می

  

هطرح مسئل

جمع آوری 
اطالعات

ساختن  
فرضیه

آزمایش 
فرضیه

ینتیجه گیر
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 : مرا ل روش تدریس مسئله محور1شکل

 محور مسئله های تدریسظرفیت 

مهترین پیامدهای مثبت آموزشی و پرورشی این روش در آموزش تاریخ به این شرح 

 است: 

هایی است روش مسئله محور فرآیند :پژوهشگری و تحلیل تاریخی رو یه تقویت .1

دارد و سازی و پرسشگری وا میکه فراگیر را به جستجوی فرآیند بررسی اطالعات، فرضیه

دهنده با نقش متکلم و ده به ارائه باشد که آموزشهای سنّتی مینقطه مخالف آن روشدر 

کرد. اما، در مطال  پرداخته و نتیجه را بدون هیچ کاوشی از سوی فراگیر به وی تقدیم می

این روش فراگیر به مثابه یك پژوهشگر تاریخ باید درصدد  ل مسئله برآید و این فرآیند 

کند  زیرا در این پویا، خلّاق و در نهایت یك رو یه پژوهشگرانه خلق می از فراگیر یك ذهن

دهنده به هیچ عنوان سعی در انتقال اطالعات یا تغییر در نتیجه ندارد و فراگیر روش آموزش

آوری کند و به تحلیل های  ل مسئله به نتیجه برسد، اطالعات جمع باید با استفاده از روش

 و بررسی محتوا بپردازد. 

های سنّتی آموزش تاریخ، این علم را در زندگی: روش و آموزشی مسائل بین . پیوند2

کنند و در واقع افراد فارغ از یك علم کاربردی، تنها کلماتی را به مقام تئوری  فظ می

های مختلف ممکن بله با محیطسپارند و به این ترتی  دانش انتقال یافته، در مقاخاطر می

ها و ی مطلوبی به همراه نداشته باشد. این اتفاق در دانشگاهاست سازگار نباشد و نتیجه

ها در محیط آموزشی  ضور مدارس قابل بررسی است که چگونه ممکن است افرادی سال

شوند، میداشته باشند، نمرات خوبی دریافت کنند، اما هنگامی که وارد فضای اجرایی و کار 

باشند. روش فاقد تجارب زیسته کافی متناس  با محیط هستند و با فضای جدید بیگانه می

های مختلف به کنشگری ترغی   ل مسئله با ایجاد محیطی انتزاعی افراد را در محیط

های های دیگر همچون کنشنماید تا این فرایند قابل تعمیم به محیطنموده و تالش می

 تر از گذشته نماید.این علم را کاربردی د تا از این طریق،زندگی قرار نمای

کردن  رو شدن با مسائل مختلف:  لهمسئله برای روب  ل علمی روش . آموزش3

هایی که مسائل گذشته،  ال و آینده فرآیندی است برای کشف توالی و ترتی  صحیح راه

شود، رو میهای روبمسئلهشود. وقتی که انسان با  ل منتهی میبه یك هدف یا یك راه

باید بر موانع و مشکالت موجود در رسیدن به هدفش غلبه کند. روش  ل مسئله با بررسی 
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های تجربی مختلفی همچون: روش آزمون و خطا، روش بینش، روش نتایج کلی روش

کند که افراد تحلیلی و روش دیویی راهکارهایی را برای  ل مسائل موجود پیشنهاد می

 ل مطلوب را بدست آورند. در های مختلف به روش متناس  راهگیریند در تصمیمتوانمی

این راستا برای  ل مسائل آموزشی در زمان  ال و آینده باید گذشته را بهتر درک کرد و 

 در پی تحلیل مسائل آن زمان بود. 

روش های نقد اطالعات تاریخی: از ظرفیت و تفسیر استدالل، هایمهارت . تقویت4 

گیرنده در فرآیند آموزش و یادگیری اشاره نمود. های آموزشتوان به فعالیت ل مسئله، می

گیرد و با در این روش شخص گام به گام مرا ل و روابط موجود در مسئله را در نظر می

های روش  ل مسئله به ای از آزمون خطا، تحلیل، تفکّر منطقی و با پرداختن گامآمیزه

بیند، که فراگیر با فرآیند ذکر شده آموزش میپردازد. با توجّه به اینئل میمواجه با مسا

های یك استدالل منطقی این پروسه تفکّر انتقادی فراگیر را بهبود بخشیده و به فرد مهارت

 دهد.از تاریخ را آموزش می

خوداندیشی با درک صحیح تاریخ: نکته  ائز اهمیت  و خودآغازی رو یۀ . تقویت5  

های جمعی در عین خود محور بودن آن است. بر این اساس ر این روش استفاده از طرفیتد

گیرنده با استفاده از دهنده در فرآیند یادگیری کمترین دخالت را داشته و آموزشآموزش

پردازد و همچون یك دانشمند ها منطقی به تفکّر، پژوهش و  ل مسئله میچارچوب

. در (296-295: 1397معروفی،  و زادهیوسف)نماید   میهای خود اندیشی را کسمهارت

که سپارند در  الیهای طوالنی به یاد میهای خود را تا مدّتآموزش تاریخ افراد تحلیل

 مانند. های دیگران مدّت کوتاهی در  افظ باقی میاستفاده از تحلیل
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 آموزش تاریخمحور در  مسئله روش های موجودظرفیت : مهمترین2شکل

 محور مسئله های تدریسمحدودیت

بَر توان به زمانتوان در این روش متصوّر بود. از جمله میهایی نیز در میالبته محدویت

بودن فرآیند آن و تا  دودی دشوار بودن و همچنین محدودیت اجرای آن برای تمامی 

 (.131 :1389موضوعات اشاره کرد )صفوی، 

- ال که به عنوان یکی از روشروش تدریس مسئله محور در عینزمان:  . محدودیت1

-شود، ولی نیازمند به زمان کافی برای تبیین مسئله، فرضیههای تدریس نوین شناخته می

 محدود زمان در متنوع و مختلف هایهدف به باشد. دستیابیآوری داده میسازی و جمع

باعث ناقص ماندن تدریس و  درسنیست و ممکن است کوتاه شدن مدّت کالس  میسر

زدگی فراگیران بشود. این مسئله در آموزش تاریخ افزایش مدّت کالس باعث خستگی یا دل

های بسیار جدی در باشد از چالشکه دارای ابعاد وسیع و اطالعاتی  جیم و گسترده می

 باشد.این زمینه می

از دیگر  پرتعداد هایسکال در آموزش نوع فراگیران: اجرای این ظرفیت در . محدودیت2

 های پیش روی آموزش دهنده در این چارچوب است. با توجه به این نکته کهدشواری

دهندگان به عنوان راهنمای آموزش در کنار فراگیران نقش بسزایی در راهنمایی و به آموزش

 نمایند، افزایش تعداد فراگیران سب  کاهشثمر رسیدن آنها در جریان آموزشی ایفا می
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شود که در جای گیرندگان میکیفیت نظارت آموزش دهنده و پیگیری فرایند توسط آموزش

 .های پیش روی این روش استها و محدودیتخود از مهمترین چالش

 قیقت: با این که این نوع از تدریس راهی برای رسیدن به  از انحراف امکان . وجود3

 است باشد، ولی ممکنفراگیران می قیقت با تفکّر و تحلیل نظرات دیگران در ذهن 

 نادرستی اطالعات نتیجه در و کرده تفسیر مختلف هایشکل به را مسائل تاریخی فراگیران

یا قضاوت عجوالنه شوند که به این ترتی   اشتباه مرتک  فعّالیت انجام در و کنند ارائه را

 پذیرد.انتقال دانش به صورت صحیح صورت نمی

های ذهنی در فراگیران: عدم آمادگی کامل فراگیران، وجود درگیری آمادگی . لزوم4

فکرشان، نبود تمرکز، عدم مطالعه پیش از تدریس همگی از جمله موانع قابل توجّه در 

 مطلوبی سطح در فراگیران که است آن نیازمند روش باشد. اینبرابر این روش تدریس می

 .باشند داشته قرار تحلیلاطالعات، تمرکز، تفکّر، قدرت  فهم و درک از

 استفاده قابل درسی موضوعات تمام برای روش ها: اینروش تمامی برای کارایی . عدم5

تفکّر در کالس درس درباره مفاهیم انتزاعی و  .دارد مکمّل تدریس روش به نیاز و نیست

باشد. از عدم درک آن از جمله خألهای عظیم این روش در نیل به اهداف آموزشی می

های گردشگری، اکتشافی، آزمایش توان به روشهای مکمّلی برای این روش میجمله روش

 اشاره نمود.

 

های محدودیت
روش مسئله 

محور

محدودیت  
زمان

محدودیت  
در ظرفیت 
فراگیران

وجود امکان 
انحراف از 
 قیقت

لزوم 
آمادگی  
فراگیران

عدم کارایی
برای تمامی
روش ها
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  های روش مسئله محور در آموزش تاریخ: محدودیت3شکل

 تاریخ آموزش فضای مجازی و روش مسئله محور در

و به هم  تالیجید ضمن توصیف فضایکه انتزاعی دانست  ییفضافضای مجازی را باید 

های چند بُعدی و در مقابل ، عینی نبودن و قابلیت تولید محیطنشان دادن یبرا، وستهیپ

های موجود در و ظرفیت هابا ابزار یمجاز یامروزه فضاشود. واژۀ مکان به کار گرفته می

و  یگستردگاز و  دادهانتشار  ایمتفاوت را انعکاس  یهاکردیاطالعات، نظرات و رو خود

فضای مجازی استفاده از  نه چندان دور بر خالف گذشته. برخوردار است ییسزاه ب تیاهمّ

برای افراد بسیاری قابل دسترسی و کاربردی شده تا جایی که استفاده از این بستر برای 

از  یادوره بشربشر امروزی به یك ضرورت و جزئی جداناپذیر از زندگی تبدیل شده است. 

و قواعد  اکم بر آن  یو فیزیک یواقع یکه فراتر از یك زندگ کندیم یخود را سپر یزندگ

 یدوم و در عین  ال کامالً جار ییك زندگ یاعده یبرا ،یمجاز یدر فضا یزندگ است.

شدن  . پژوهشگرانی همچون عاملی نظریه دو فضایی(156: 1396 اسد،ی)بن شودیم یتلق

ازی و فیزیکی در کنار یکدیگر فهم کند که بر اساس آن باید زندگی مججهان را مطرح می

 اجتماعی هایشبکه و اینترنت گسترش و ظهور تبع به . امروزه(25: 1390عاملی، )شوند 

 شمندانیاند یکه به زعم برخ کنیممی زندگی قبل از متفاوت ایجامعه در نوین، مجازی

 هایرسانه . بنابراین(65: 1380)کاستلز، است یاطالعات ایمانوئل کاستلز جامعه رینظ

 هافرهنگی ملّت مظاهر مهمترین از یکی عنوان به کنونی، جوامع در جمعی مجازی ارتباط

 به عهده فرهنگی هویت تخری  یا و ارتقاء انتقال، در مؤثری نقش و شوندمی محسوب

 یارتباط یهاتیالکاربر را در فعّ اردهایل(. این فضا توانسته می105: 1386دارند )اخترشهر، 

کند و جزئی جدا ناپذیر از سبك زندگی انسان مدرن باشد. تعلیم  ریخود درگ یو اطالعات

باشد که تأثیرپذیری بسیاری از ها در جوامع کنونی میو تربیت یکی از ابعاد زندگی انسان

توان نقش و جایگاه این فضا را در تأثیرگذاری در نظام این فضا دارد. بر همین اساس نمی

کتمان کرد. برخی از صا   نظران و ناظران از تأثیرات فضای مجازی تحت آموزشی نیز 

کالس بدون »، «ورود واقعیّت مجازی میز تحریر»، «انقالب کالس درس»عناوینی همچون 

گویند که مُهر تأییدی بر این معناست که فضای مجازی تحوّل سخن می« دیوارسخن

(. این فضا 729: 1389است )گیدنز، دهکرآموزشی ایجاد های شگرفی برای گسترش فرصت

کند، امکان یادگیری و یاددهی را زمینۀ دستیابی فراگیران به منابع و محتوا را فراهم می
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کند. البته با دهد و زمینۀ بروز خالقیت و نوآوری را ایجاد میبا سرعت باال افزایش می

های اجرایی زیرساخت ی هنگفتمجازی با توجّه به هزینهی این تعاریف، فضای همه

مجازی، ابعاد اجتماعی و روانی انسان و مسائل دیگر، توانایی جایگزینی مطلق در  آموزش

عوض آموزش چهره به چهره و  ضوری را نداشته و تکیه تمام و کمال به این آموزش 

مجازی به عنوان مکمّل و  ی جوامع، گرایش به آموزشمشکالتی را به همراه دارد. در همه

های  ضوری است و در واقع یك فضای کمکی برای ر مواقع ضروری جانشین آموزشد

های گیرد تا با ظرفیتکمك به بشر امروز است. فضای مجازی در کنار انسان مدرن قرار می

خود رفاه بیشتری برای انسان در فضای  قیقی ایجاد کند و به این ترتی  بنا دارند هر دو، 

های منحصر به فضا با توجّه به ویژگیده و بر طرف کنند. این موانع یکدیگر را پوشش دا

های دولتی و های گوناگونی از جامعه، بلکه مؤسسات و سازمانتنها طیففرد خود، نه

های آموزشی مدرن ای که نظامغیردولتی مختلف را نیز به خود جذب کرده است، به گونه

این عرصه را به صالح خود ندانسته و گزینی و عدم ورود به در نقاط مختلف دنیا دوری

 اضر نیستند از آموزش و تعلیم جوانان خود در این عرصه بازمانند و با تالش فراوان، 

بدون شك اهمّیت یافتن باشند. خواهان پیگیری اهداف خود در این بستر به وجود آمده می

رامتغیرهای های ففضای مجازی در ابعاد مختلف زندگی انسان، امروزه مرهون ویژگی

های این گردد با بررسی ویژگیباشد. بر همین اساس سعی میموجود در این فضا می

گانه اهمّیت و لزوم توجّه بیش از پیش به فضای مجازی مورد بررسی فرامتغیرهای هشت

 گردد.قرار گیرد، که در ذیل به آن اشاره می

 
دسترسی به اطالعات و داده ها به صورت مداوم، پیاپی و همگانی: دسترسی دائم

توسعه نامحدود ظرفیت های ارتباطی در فضای مجازی: فراگیری

گستردگی فضای مجازی به صورت تعاملی  : چندرسانه ای بودن

تشدید واقعیّت ها در سطح عینی و ذهنی: تشدید واقعیّت

انتقال افراد و اطالعات از یك فضا به فضای دیگر: سیّال بودن

ناپدید شدن مرزهای فیزیکی: جهانی بودن

شخصدسترسی به اطالعات بدون التزام به  ضور در  مکان م: فرا زمانی و فرامکانی بودن

انتشار محتوای آموزشی به آن سوی دنیا به اندازه یك کلیك زمان: سرعت
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 متغیرهای فضای مجازیفرا های: ویژگی 4شکل

مجازی سرعت و  جم انتقال اطالعات و داده روز به روز در  ال افزایش در فضای 

باشد که برای آموزش مفید علم تاریخ و مشارکت فراگیران در آن به خصوص در بعد می

ها با محوریت باشد. بنابراین استفاده به موقع از این دادهزمان بسیار الزم و ضروری می

ان به آن، باعث افزایش انگیزه، رشد  س تاریخ در کالس درس و دسترسی فراگیر

جستوجوگری، تکوین سؤال در افکارشان بوده و زمینه را برای ورود آنها به  ل مسائل باز 

 نماید.می

های آموزش الکترونیکی موجود در بستر فضای مجازی، شعار با استفاده از ظرفیت

توان اقدام به ریق میمیسر شده و از این ط« آموزش برای همه در همه جا و همه وقت»

سازی و قابلیت فراگیری آموزش الکترونیکی سازی آموزش تاریخ نمود. این سهولتتسهیل

ها به دانستن تاریخ یا فراگرفتن دانش تاریخ از عواملی است در کنار گسترۀ عالقه انسان

را های آموزش الکترونیکی و متعاق  آن محتوای الکترونیکی مندی از قابلیتکه بهره

ی بسیاری به بازدید و (. فراگیران تاریخ عالقه73 :1397بیگی، سازد )خسروضروری می

های تاریخی در مناطق مختلف جهان دارند که همواره با تحمل با بررسی ابنیه و سازه

گشت. اما امروزه و در بستر فضای ز مات فراوان و سفر به کشورهای دیگر میسر می

ها و اماکن موزه ها،آرامگاه از جمله: تاریخی بناهای از ازیمج مجازی امکان گردشگری

که در هر نقطه از جهان گشته و افراد فارغ از این فراهم جهان سراسر در گردشگری باستانی

ها و مشکالت پاسخ سؤاالت خود را دریافت نمایند. توانند بدون تحمل دشواریباشند، می

باشد. این شکل از ناپذیر میانعطاف آموزش از ربرت بسیار پذیرانعطاف آموزش شك بدون

ها، قابلیت استفاده در اوقات فراغت توسط فراگیران را دارا ارتباطات برخالف دیگر روش

پذیر کند. در واقع انعطافجویی در زمان ایفا میباشد و بالطبع نقش به سزایی در صرفهمی

ان تعامل فراگیران با یکدیگر همواره بودن بستر موجود در فضای مجازی راه را برای امک

های زیاد مکانی به تبادل اطالعات پرداخته و با یکدیگر توانند فارغ از فاصلهنموده و افراد می

های ابعاد تصویری موجود در (. جذابّیت91: 1385در تعامل باشند )اقتباس از دوران، 

این فضا در عرصۀ ارتباطات  فضای مجازی یکی از تأثیرگذارترین متغیرها در جذاب نمودن

 درگیر را فراگیران مستقیماً و سرعت به کوتاه هایفیلم و نقاشی عکس، باشد. پوستر،می

بوث، )کرد  بیان تصویری صورت به توانمی را موضوعی هر  قیقت کند و درمی خود

 شدن عینی به نیاز افراد مطال  تاریخی عمیق درک برای بنابراین (.66-143 :1394
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بیاموزند که  بهتری کیفیت با را وقایع تا دارند شنیداری و دیداری هایغال  در مطال 

تواند نقش شایانی را در این راستا ایفا نماید. درک صحیح می مجازی فضای شك بدون

 بودن باشد. تعاملیوگو میعلوم انسانی و مخصوصاً تاریخ، نیازمند تعامل، بحث و گفت

 هاینقش تغییر در هاآن توانایی و ارتباطی فرآیند بر کاربران کنترل میزان بر ارتباطات

 برای را نظر اظهار و ابراز شرایط ویژگی این .است اثرگذار طرفه دو گویوگفت یك در هاآن

 القائم،منتظر)دهد می افزایش را هاآن گریعرضه       خود و نفس به اعتماد و فراهم کاربران

تواند پاسخگوی نیازهای فراگیران در جهان امروز دیگر آموزش مستقیم نمی (.237 :1387

ها باشد، بنابراین فضای مجازی با ایجاد فضایی گفتگو محور کنجکاوی آنو پاسخگوی  س

کند. از زمان گذشته یکی از دغدغه و امکان ارتباطات افراد با یکدیگر را هم فراهم می

که برای در دسترس نبودن منابع بوده و با توجّه به اینهای اصلی در آموزش تاریخ چالش

تکمیل و بهبود آموزش تاریخ دسترسی کامل به منابع و دسترسی به اطالعات و همچنین 

رسد. این مهم با توجّه به وجود گسترش ارتباطات مداوم امری بدیهی و ضروری به نظر می

و عکس در بستر فضای مجازی، گستردگی و در دسترس بودن هزاران نسخه کتاب و فیلم 

های موجود در منابع و ارتباطات دارد. دسترسی دائم و سهل نقش مهمی در رفع محدودیت

شود، امکان تمرکز بیشتر بر آن چه به آموزش، که از طریق محتوای الکترونیکی فراهم می

ل به هدف اصلی آموزش تاریخ بوده است، یعنی تسهیل کاوش فراگیران در منابع دست اوّ

آورد )بوث، دهندگان و منابع دست دوم را فراهم میآموزشجای اتکای صرف بر تدریس 

1394 :173.) 

 گیرینتیجه

تأملی بر توسعه آموزش مسئله محور تاریخ در بستر فضای تحقیق  اضر با هدف  

های مختلف در صورت پذیرفت. در این نگاشته سعی گردید با مروری به نظریهمجازی 

مربوط به آموزش تاریخ، ابتدا به تعاریف مختلف پرداخته شده و سپس با تأکید بر  وزۀ 

های این روش در بستر فضای ها و محدودیتروش مسئله محور در آموزش تاریخ، ظرفیت

گانه فضای مجازی از مجازی مورد توجّه قرار گیرد. در انتها با بررسی فرامتغیرهای هشت

 واقعیّت، تشدید بودن، سیّال بودن، جهانی بودن، زمانیفرا و فرامکانی سرعت،: قبیل

دائم  به نقش آن در تسریع و تسهیل آموزش  دسترسی و فراگیری بودن، ایچندرسانه

پژوهش  اضر با بررسی موارد مذکور به این تاریخ به صورت مسئله محور اشاره گردید. 
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تکنولوژی و نقش تأثیرگذار نتیجه دست یافت که در دنیای امروزه با توجّه به تحوالت 

ه عنوان رویکردی نهادینهای تعاملی و ارتباطی در دنیای کنونی، فضای مجازی که به رسانه

گردیده، ظرفیت و بستر مناسبی اری ذگمردم پایه ۀبرای ایجاد آگاهی و اطالع رسانی به تود

ده همه مدعی موارد یاد شهای آموزشی فراهم نموده است. همچنین را برای ارتقای نظام

گرانه خود به این مطل  هستند که فضای مجازی در روند آموزش با ایفای نقش تسهیل

نماید و بستری فرآیند یادگیری قوّت بخشیده و برخی از معای  آموزش  ضوری را رفع می

که در آموزش تاریخ مفاهیم، آورد. با توجّه به این قابل اعتنا در  وزۀ آموزش پدید می

نماید، گیرنده را فراهم نمیزمان  ال بوده و گاه قابلیت لمس عینی برای آموزشخارج از 

ساز برای فضای مجازی به واسطه فرامتغیرهای موجود در خود توانایی یك بستر شبیه

تری از تاریخ فراهم باشد تا به وسیله آن امکان انتقال درک درستوقایع تاریخی را دارا می

با قبول تحوالت هویتی که جامعه با آن دست  که نظام آموزشیگردد. این در  الی است 

بر . مجازی و تأثیرات تعامل با آن را قبول نماید فضای نماید، همزمان بایدو پنجه نرم می

 ساختارهای ای نه چندان دور،آینده باشد که درچندان دور از ذهن نمی همین اساس

متأثر از این  های فرهنگی و اجتماعییتبر اساس تغییرات شکل گرفته در هو نیز آموزشی

شود و باورها و عقاید و هر آنچه که در  تغییرات اساسی و بنیادین تحوالت فضا دستخوش

 گردد. بر این اساس گذشته از تررنگبندی ساختارهای گذشته نمود داشته است، کمدسته

به  ی،تیترب میآن در مفاه تیو اهمّ خیبخصوص آموزش تار یهایژگیو یپس از معرف

ی اشاره مجاز یفضا های آن درمحدودیتها و تیظرف ،مشخص کردن آموزش مسئله محور

به عنوان بستر  یمجاز یفضا ومسئله محور  آموزشِ فنّ نیارتباط بگردید و در این راستا 

. همچنین در فرآیند این ی شدبررس یتیترب یبه عنوان علم، دانش و محتوا خیو تار تیالفعّ

های موجود ها و محدودیتایگاه اهمّیت بخشی به فضای مجازی با نگاه به ظرفیتپژوهش ج

گذاران اندرکاران و سیاستدر آن مشخص گردید و همین امر لزوم توجّه بیش از پیش دست

 سازد.گیری هرچه بیشتر از بستر فضای مجازی مشخص مینظام آموزشی را در بهره
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